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อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Influence on Corporate Social Responsibility (CSR) that Affect Eco Car 
Buying Decision of People Living in Bangkok Metropolitan Region 

จีราวรรณ  หรดี 1   ดร. ไกรชิต  สุตะเมือง 2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความ
แตกต่างด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO 
CAR ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาปัจจัย
ทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO 
CAR ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3) เพื่อศึกษาปัจจัย
ทางด้าน CSR มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุดเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ (1) ปัจจัยด้านอาชีพและรายได้มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco-Car ของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
อย่างมีนัยยะส าคัญทางด้านสถิติที่ 0.05 (2) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัด
จ าหน่ายมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ECO CAR ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.000 (3) ปัจจัยด้านรา
คามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ECO CAR ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่0.008 (4) ปัจจัย ด้าน
ตระหนักถึงส่วนรวม ทัศนคติ และค่านิยมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ 
——————————————————— 
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2  ผู้อ านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.000 ปัจจัย ด้านภาพลักษณ์องค์กรมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 
ค าส าคัญ: CSR, การตัดสินใจ , รถยนต์ Eco Car 

ABSTRACT 
The purpose of this quantitative research was as follows: (1) to study the 

attribute and differences on demographic that affect Eco Car buying decision of 
people living in Bangkok Metropolitan Region. (2) To study factors of marketing 
mix that affects Eco Car buying decision of people living in Bangkok Metropolitan 
Region. (3) To study CSR factors consisting of awareness, attitude, corporate 
image, value that affect Eco Car buying decision of people in  
Bangkok Metropolitan Region by studying sample in Bangkok Metropolitan Region 
and use 400 copies of questionnaires as a tool to collect data as below:(1)Factors of 
occupation and income affect Eco Car buying decision of people living in Bangkok 
Metropolitan Region at level of significance 0.05. (2) Factors of products and 
channel of distribution related to Eco Car buying decision of people living in 
Bangkok Metropolitan Region at level of significance 0.00. (3) Price and factors 
related to Eco Car buying decision of people living in Bangkok Metropolitan 
Region at level of significant 0.008. (4) Factors of concern with others and attitude 
and Value  related to Eco Car buying decision of people living in Bangkok 
Metropolitan Region at level of significance 0.00. (5) Factors of corporate image 
related to Eco Car buying decision of people living in Bangkok Metropolitan 
Region at level of significance 0.001.  
 
Keywords: CSR, Decision, Eco Car 
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1. บทน า 

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในช่วงปีที่ผ่านมามีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก
ทั้งยอดขายและยอดการส่งออกรวมถึงยอดการผลิตรถยนต์สามารถท าสถิติตัวเลขที่สูง
ที่สุดเป็นประวัติการณ์และการบริโภครถยนต์ภายในประเทศก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
ในปี 2554 อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีมูลค่าการส่งออกถึง 22,000ล้านเหรียญ
สหรัฐฯโดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกยานยนต์12,340ล้านเหรียญสหรัฐฯและการ
ส่งออกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์9,721ล้านเหรียญสหรัฐฯนอกจากนี้ประเทศไทย
ยังเพิ่มสายการผลิตโดยเร่ิมผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานหรือ  Eco-car เช่น
HondaBrio,NissanAlmera,Mitsubishi Mirageซึ่งเกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่เล็งเห็น
ความเป็นไปได้ของราคาน้ ามันที่ จะสูงขึ้นตามล าดับและประกอบกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ได้ตระหนักถึงเร่ืองสภาพแวดล้อมและสังคมมากขึ้นจึงคิดที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เจริญเติบโตโดยเป็นไปในแนวทางที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยได้คิดร่วมกันจัดตั้งโครงการ 
“อุตสาหกรรมสีเขียว”(Green Industry) ขึ้นส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ์ที่ดี
จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มสูงขึ้น 
โดยเฉพาะรถยนต์นั่งที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการเปิดสายการผลิต
รถ Eco Car 

ผู้วิจัยมีความสนใจและใคร่สงสัยถึงกระบวนการตัดสินใจของประชากรหาก
คิดที่จะซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานหรือ Eco Car หรือ ประชากรที่ก าลังใช้รถยนต์รุ่น
นี้อยู่ ว่ามีปัจจัยด้านใดบ้างที่จะมีส่วนท าให้ประชากรตัดสินใจที่จะเลือกใช้รถยนต์
ประหยัดพลังงานหรือ Eco Car และปัจจัยทางด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมละ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานหรือ Eco 
Car มากน้อยเพียงใดดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ืองเร่ืองอิทธิพลของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร( CSR)มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ECO 
CAR ของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะและความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางทางการตลาดที่ประกอบไปด้วย Price, Place, Product, 
Promotion มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้าน CSR ที่ประกอบด้วย ตระหนัก , ทัศนคติ, 
ภาพลักษณ์องค์กร, ค่านิยมมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR 
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาวิจัย 
ด้านผู้ประกอบการ  

1. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์ เพื่อที่จะได้น า
ข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงงานด้านการผลิตรถยนต์ ECO CAR เพื่อที่จะได้ผลิตได้
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

2. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการและผู้จัดจ าหน่าย สามารถน าข้อมูล
ไปใช้ในการวางแผนโปรแกรมทางการตลาด และก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้
อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

3. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ลงทุนหรือผู้ที่สนใจในธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์น าข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 
ด้านการศึกษา 
 เพื่อเป็นประโยชน์แก่สถาบันการศึกษาต่างๆที่มีการเรียนการสอนในวิชาการ
ตลาด สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนดโปรแกรมทางการตลาด การวางแผน
การตลาด และการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค 
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สมมุติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ ที่
แตกต่างส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ECO CAR ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกัน 
2. ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย Price, Place, Promotion, Product
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ECO CAR ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
3. ปัจจัยด้าน CSR ที่ประกอบด้วยตระหนัก, ทัศนคติ, ภาพลักษณ์องค์กร, ค่านิยม มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ECO CAR ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
กรอบแนวความคิด 
ตัวแปรอิสระ(Independent Variable) ตัวแปรตาม(Dependent Variable) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ     อายุ    สถานภาพ 

การศึกษา อาชีพ รายได้ 

ปัจจัยทางการตลาด 
Product    Price 
Place       Promotion 

ปัจจัยด้าน CSR 
ตระหนักถึงส่วนรวม   ทัศนคติ 
ภาพลักษณ์องค์กร  ค่านิยม 

การตัดสินใจซื้อรถยนต์ 

Eco-Car ของประชากรใน

เขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฏีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 
 CSR เป็นการบริหารจัดการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งองค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน 
 แนวคิดในเร่ือง CSRจะมุ่งไปที่การสร้างให้องค์กรมีความ “ดี” ที่ก่อให้เกิด
ความยั่งยืนของกิจการเป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากหลักคุณธรรมทางศาสนาในการ
ปฏิบัติตามหลัก CSR ที่จะนามาประยุกต์ใช้ควบคู่กับธุรกิจสามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้น
ดังนี ้

ขั้นที่ 1 mandatory level : ข้อก าหนดตามกฎหมาย(legislation) หมายถึงการที่
ธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายแรงงานการจ่ายภาษีเป็นต้น 

ขั้นที่ 2 elementary level : ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ(economic profit) 
หมายถึงการที่ธุรกิจค านึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือ
หุ้นซึ่งในขั้นนี้ธุรกิจควรหมั่นตรวจตราว่ากาไรที่ได้นั้นต้องมิใช่กาไรซึ่งเกิดจากการ
เบียดเบียนสังคม 

ขั้นที่ 3 preemptive level : จรรยาบรรณทางธุรกิจ(business code of conduct) 
หมายถึงการที่ธุรกิจสามารถสร้างกาไรแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสมและผู้
ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมมากขึ้นโดยเฉพาะสังคม
ใกล้ที่อยู่รอบข้างที่มีความคาดหวังว่าจะได้รับการดูแลหรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบ
ธุรกิจ 

ขั้นที่ 4 voluntary level : ความสมัครใจ(voluntary action) หมายถึงการดา
เนินธุรกิจควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวทาง CSR ด้วยความสมัครใจโดยไม่ได้ถูก
เรียกร้องจากสังคมแต่อย่างใดซึ่งในขั้นมีการประกอบธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการมุ่ง
ประโยชน์ของสังคมเป็นส าคัญและการดาเนินการ CSR ในส่วนนี้สมควรได้รับความ
ยกย่องชื่นชมจากสังคมอย่างแท้จริง 
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ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถสรุปได้ 3 ประการคือประการแรกการออกแบบ
และพัฒนากิจกรรม CSR ที่ให้คุณค่าแท้ควรจะต้องเร่ิมต้นจากภายใน (Inside -> Out) 
โดยมีจุดเร่ิมต้นมาจากมุมมองด้านศีลธรรมประการที่สองกิจกรรม  CSRที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องสามารถเชื่อมเข้ากับกระบวนการธุรกิจ (CSR in process) ภายใต้
มุมมองด้านกระบวนการภายในและประการที่สามกิจกรรม  CSRที่มีประสิทธิผล
จะต้องเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มเป้าหมายในมุมมองด้านสังคมเสมือนลูกค้าหนึ่งขององค์กร 
(Social as Customer) 
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ 

ทฤษฎีการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Making Theory) ได้กล่าวถึงตัว
แบบการตัดสินใจของผู้บริโภค (Model of consumer decision making) เป็นการรวม
ความคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งมีส่วน
ส าคัญ 3ส่วนคือ (Schiffman&Kanuk,1994pp.560-561) 

1. การน าเข้าข้อมูล (input) เป็นอิทธิพลจากภายนอกที่มีผลต่อค่านิยม 
ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งมาจากกิจกรรมส่วนผสมทางการตลาดที่
พยายามสื่อสารไปยังผู้บริโภคที่มีศักยภาพโดยแบ่งเป็นการรับข้อมูลจากMarketing 
inputs และ Sociocultural Inputs 

2. กระบวนการ (process) เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการนี้  เราจะพิจารณาถึง
อิทธิพลของปัจจัยทางจิตวิทยาซึ่งจะเป็นอิทธิพลภายใน (แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้
หรือทัศนคติ) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภครวมถึงปัจจัยอีก2ประการ
คือ 

2.1 การรับรู้ถึงความเสี่ยง (perceived risk) คือ ความไม่แน่นอนที่ผู้บริโภค 
เผชิญเขาไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ที่เกิดจากการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู้บริโภคมักซื้อ
สินค้าหรือบริการในที่เดิมๆเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าผู้บริโภคไม่มี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เขาจะเชื่อถือในชื่อเสียงของร้านค้านั้น ๆ ถ้าเกิดความสงสัยผู้บริโภค
จะซื้อของแพงไว้ก่อนเพื่อลดความเสี่ยงเพราะเขาคิดว่าของแพงต้องเป็นของดี 

2.2 กลุ่มที่ยอมรับได้ (evoked set) หมายถึง ตราสินค้าที่ผู้บริโภคเลือกซื้อซึ่ง 
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ประกอบด้วยสินค้าจ านวนน้อยที่ผู้บริโภคคุ้นเคย จ าได้ และยอมรับการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 

2.2.1 ขั้นความรู้ความต้องการ (need recognition) ขั้นรับรู้ความต้องการจะ 
เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเผชิญกับปัญหา  

2.2.2 การค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ (pre-purchase search) ขั้นตอนนี ้
จะเร่ิมต้นเมื่อผู้บริโภครู้ว่าจะได้รับความพอใจจากการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์ 
ผู้บริโภคจะต้องการข้อมูลเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเลือก  

2.2.3 การประเมินทางเลือก (evaluation of alternative) เป็นขั้นตอนใน
กระบวนการตัดสินใจซื้อซึ่งผู้บริโภคประเมินผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแต่ละ
ทางเลือกของผลิตภัณฑ์ที่ก าลังพิจารณาจะใช้ 2 รูปแบบ คือ ใช้รายชื่อตราที่เลือกไว้
แล้ว (Evoke set) และเลือกเอาจากทั้งหมดที่มีในตลาด 

Affect referral decision rules หมายถึง กฎการตัดสินใจที่ง่ายที่สุดซึ่ง
ผู้บริโภคเลือกผลิตภัณฑ์ให้คะแนนตราสินค้าจากประสบการณ์ที่ผ่านมามากกว่า
คุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคโดยอาศัยกฎการเลือกซื้อมี 4 แบบ
(Schiffman&Kanuk, 1994, pp. 566-567) 
1. การปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ (practical loyalists) ซื้อตราที่ซื้อเป็นตราประจ า 
2. ผู้ซื้อที่นิยมราคาต่ าสุด (bottom line price shoppers) ซื้อราคาต่ าสุดโดยไม่สนใจตรา 
3. ผู้ซื้อที่เปลี่ยนการซื้อตามโอกาสหรือผู้ฉวยโอกาส (opportunistic switchers) ใช้
คูปองแลกซื้อหรือซื้อที่ลดราคา 
4. นักล่าอย่างแท้จริง (deal hunters) ซื้อที่มีเงื่อนไขที่ดีที่สุด ไม่มีความภักดีในตรา
สินค้า 

3. การแสดงผลหรือพฤติกรรมที่แสดงออก (output)คือ พฤติกรรมการซื้อ
และการประเมินหลังการซื้อ วัตถุประสงค์ทั้งสองกิจกรรมนี้เพื่อที่จะเพิ่มความพอใจ
ของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อของพวกเขา 

3.1 พฤติกรรมการซื้อ (purchase behavior) ผู้บริโภคมีประเภทการซื้ออยู่ 2
ประเภท คือ ทดลองซื้อ (trial purchase) และซื้อซ้ า (repeat purchase) ถ้าผู้บริโภคซื้อ
สินค้าชนิดหน่ึงหรือตราหนึ่งเป็นคร้ังแรก และซื้อในปริมาณน้อยกว่าปกติ การซื้อน้ี 
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จะถูกพิจารณาว่า เป็นการทดลองซื้อ นั่นคือ การทดลอง คือ รูปแบบพฤติกรรมการซื้อ
ที่ผู้บริโภคพยายามที่จะประเมินสินค้าโดยผ่านการใช้โดยตรง ถ้าตราใหม่เป็นสินค้า
ประเภทเดียวกับสินค้าที่มีอยู่แล้ว ถูกค้นพบจากการทดลองใช้ว่าท าให้เกิดความพึง
พอใจมากกว่าตราสินค้าอ่ืน หรือตราเดิมที่ใช้อยู่ผู้บริโภคก็จะท าการซื้อซ้ าพฤติกรรม
การซื้อซ้ านี้ใกล้เคียงกับแนวความคิดความภักดีในตราสินค้ามาก (brand loyalty) ซึ่ง
ทุกบริษัทพยายามจะให้มีขึ้นกับตราสินค้าของตนเอง การซื้อซ้ านั้นเป็นการบ่งชี้ว่า
ผู้บริโภคพอใจในสินค้า 

3.2 การประเมินหลังการซื้อ (post purchase evaluation) เมื่อผู้บริโภคใช้
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการทดลองใช้ พวกเขาก็จะท าการประเมินใน
ด้านของสิ่งที่พวกเขาคาดหวังส าหรับผลที่ออกมาจากการประเมินจะแสดงถึงความ
คาดหวังและความพอใจของผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการที่ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะ
ตัดสินประสบการณ์ของเขาเทียบกับความคาดหวังเมื่อพวกเขาท าการประเมินหลัง
การซื้อ 

สรุป ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค คือ อิทธิพลจากภายนอก เช่น 
ค่านิยมทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภค อิทธิพลภายใน เช่น แรงจูงใจ การรับรู้ 
การเรียนรู้ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
3.วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยเร่ืองอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด ผู้วิจัยได้
ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูป  Taro Yamane โดยให้มีความ
คลาดเคลื่อนจากการสุ่มร้อยละ5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ95 ได้ขนาดตัวอย่าง
จ านวน 385 คน 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน  30 
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คนเพื่อน าผลไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม(Reliability Cornbrash’s Alpha)
จากกาวิ เคราะห์โปรแกรมส าเ ร็จรูปได้ค่า ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 
(Reliability Cranach’s Alpha) อยู่ที่ .937 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-
test F-test   และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(MRA)  
4. สรุปผลการวิจัย 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 31-35 ปี 
ส่วนใหญ่แล้วมีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ที่ ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ 
พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท โดย
ปัจจัยทางการตลาดที่ประกอบไปด้วย ราคา ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่ายและ
การส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Carของผู้ตอบแบบสอบถาม
ค่อนข้างมากโดยปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุดรองลงมาคือช่องทางการจัดจ าหน่ายด้านราคาและ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ตามล าดับและปัจจัยด้านCSRที่ประกอบไปด้วย ตระหนักถึงส่วนรวม
ทัศนคตภิาพลักษณ์องค์กร ค่านิยม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Carของผู้ตอบ
แบบสอบถามค่อนข้างมาก โดยด้านตระหนักถึงส่วนรวมมีผลต่อการตัดสินใจมาก
ที่สุดรองลงมาคือด้านภาพลักษณ์องค์กรด้านค่านิยมด้านทัศนคติตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ และ 
ระดับรายได้มีความแตกต่างกันต่อการตัดสินใจซื้อรถรถยนต์ Eco Car ของประชากร
ในกรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนัยยะส าคัญทางด้านสถิติที่ 0.05ปัจจัยทาง
การตลาดด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา และสถานที่มีความความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ ECO CAR ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.000 และปัจจัยด้าน CSR ที่ประกอบด้วยตระหนัก , ทัศนคติ , 
ภาพลักษณ์องค์กร, ค่านิยม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ECO CAR 
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่0.000 
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ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช ้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์

เพศ t-Test 0.745 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test 0.149 ปฏิเสธ 
สถานภาพ F-Test 0.327 ปฏิเสธ 
ระดับการศึกษา F-Test 0.639 ปฏิเสธ 
    อาชีพ F-Test 0.003 ยอมรับ 
ระดับรายได ้ F-Test 0.32 ยอมรับ 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางการตลาด 

ผลิตภัณฑ ์ MRA 0.000 ยอมรับ 
ราคา MRA 0.008 ยอมรับ 
   ช่องทางการจัดจ าหน่าย MRA 0.000 ยอมรับ 
ส่งเสริมการขาย MRA 0.831 ปฏิเสธ 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

ตระหนักถึงส่วนรวม MRA 0.000 ยอมรับ 
ทัศนคต ิ MRA 0.000 ยอมรับ 
   ภาพลักษณ์องค์กร MRA 0.001 ยอมรับ 
   ค่านิยม MRA 0.000 ยอมรับ 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของนิตา ดิษฐ์บุญเชิญ (2553) 
ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าอาชีพและรายได้มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถอีโคคาร์และสอดคล้องกับนพรัตน์คุณยศยิ่ง(2553) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคในอ าเภอเมืองจังหวัดล าปางจากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 4 ด้านคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายและปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์บรรทุก
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ส่วนบุคคลในระดับมากสอดคล้องกับ พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ ได้กล่าวไว้ว่าคนกรุงเทพ
ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเร่ือง CSR ในระดับค่อนข้างมาก ดังนั้นร้อยละ 50 
มักจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าขององค์กรหรือกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และจะเลือกซื้อสินค้าและบริการเฉพาะยี่ห้อที่ผู้ผลิต
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย “อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร (CSR) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 

1บริษัทรถยนต์ค่ายต่างๆควรศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco 
Car และความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อรถยนต์ Eco Car เพื่อที่จะได้น ามาปรับปรุง
และพัฒนารถยนต์ Eco Car เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด
เพื่อเป็นการดึงลูกค้ารายใหม่ให้มาใช้รถยนต์ Eco Car เพิ่มขึ้น 

2ในการวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยถึงอิทธิพลของ CSR มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์Eco Car ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส าหรับ
การศึกษาคร้ังต่อไปอาจท าการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยด้าน CSR กับ 
ปัจจัยด้านอ่ืนๆที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car ของประชากรในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชากรให้ได้มากที่สุด 

3ในการวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยถึงอิทธิพลของ CSR มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์Eco Car ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้นในการท าวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยอาจน าข้อมูล
จากการท าวิจัยในคร้ังนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดงานวิจัยนี้โดยผู้วิจัยอาจท า
การวิจัยในวงที่กว้างขึ้นกว่าเดิม เช่น เพิ่มเขตส ารวจจากเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลไปเป็นการส ารวจในระดับภูมิภาค 
 



13 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ( มกราคม – มีนาคม 2556 ) 
 

6. บรรณานุกรม 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. “อีโคคาร์ช่วยประเทศ ประหยัดพลังงานจริงหรือ?.” 

กรุงเทพธุรกิจ, 20 มิถุนายน 2550.  
โกสีย์ รุ่งโรจน์.“พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า ยาริส ของผู้บริโภค 

ในกรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,สาขาวิชา
การจัดการ,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2550. 

แครียา  ภู่พัฒน์.“ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้านิว 
วิออสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต,สาขาวิชาการตลาด,มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ. 2551. 

จุไรลักษณ์จันทสีหราช.“อิทธิพลของภาพลักษณ์บริษัทที่มีต่อความไว้วางใจ 
และความภักดีของลูกค้าบริษัทฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด.” 
สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,สาขาวิชาการจัดการ,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2553. 

โซเฟีย แวหะมะ.“ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง 
ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา.” สารนิพนธ์ปริญญา 
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ, มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ. 2553. 

ทิพวรา ลภิศพิมาน. “ ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อ 
พฤติกรรมการซื้อรถยนต์ Toyota ขนาดเคร่ืองยนต์ 1500 CC.ของผู้ขับขี่ 
รถยนต์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.” สารนิพนธ์ปริญญาธุรกิจ
มหาบัณฑิต,สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ. 2554. 

ธัญญรัตน์  เหล่าชัยพฤกษ์. “ผลของการโฆษณารถยนต์ทางโทรทัศน์ต่อการ 
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร.”วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง.2551. 

 
 

http://www.kriengsak.com/
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นพรัตน์ คุณยศยิ่ง.“ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 
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The Study of Customer Behavior Satisfaction and Loyalty of 
Community  Mall in Bangkok and Suburban Area 

Yuda  Lasorn 1  Asst. Prof. Napawan Kananurak, D.M 2 

Abstract 
Purpose – The purpose of the paper was to study the relation of image, experiential 
marketing and service quality on customer satisfaction and the affect of customer 
satisfaction on customer loyalty on community mall in Bangkok and suburban area. 
Design/ Methodology – The questionnaire survey asking community mall’s 
customers when they use service of community mall. A total of 400 questionnaires 
were distributed. All continuous variables are measured using Descriptive, 
Frequencies, Simple regression analysis and Multiple regression analysis. 
Findings - The most important factor that influencing on customer satisfaction in 
the factor of image is beliefs, both of dimension of experiential marketing (sensation 
experience and association experience) are equally important to customer 
satisfaction and tangibility is the most influencing dimension of service quality 
toward customer satisfaction.  
Research Implications— The community mall operators should increase the magnet in 

terms of beliefs, sensation experience, association experience and tangibility, in order to 
gain more market share from other retail business. 
Research Limitations— Lack of an updated information of community mall. 
Keywords: image, experiential marketing, service quality, customer satisfaction, customer 
loyalty. 

___________________________________________ 
1 Master of Business Administration in International Business, School International 
College, University of the Thai Chamber of Commerce 
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Introduction 
At the present, the economy grows rapidly and accompanying with the 

increase of the population in Bangkok and suburban area. Moreover, a booming 
residential projects especially in vertical way such as condominiums in city areas 
and developed housing projects in suburban areas to support the growth of the 
demand of residents which is the cause of the expansion of the number of retail 
business to serve those demand in every area, especially for community malls which 
are increasing rapidly as well. 

The number of community malls has become widespread around Bangkok 
and suburban area as following: 8 location in Bangkok central zone, 30 locations in 
Bangkok southern zone, 12 locations in Bangkok northern zone, 11 locations in 
Bangkok eastern zone, 5 locations in Bangkok-Thonburi northern zone, 9 locations 
in Bangkok-Thonburi southern zone, 2 locations in Nonthaburi, 4 locations in 
Pathumthani, 2 locations in Samutprakarn, 1 location in Samutsakorn and 2 
locations in Nakornpathom. Thereore, the total is eighty-six locations in nowadays 
(March 2013). 
The physical patterns of community mall 

The physical patterns of community mall is open-air shopping center where 
there are open spaces in the front of the projects for car parking which generally are 
1-3 floor(s) of 1-3 building(s) allocated with an L shape or a U shape, and do not 
have connecting paths with air-conditioner between shops. 
6 Patterns of community mall in Thailand (http//:www.Siamfuture.com) 

1. Neighborhood shopping center 
Neighborhood shopping center is small open-air shopping mall nearby 

residence areas designed with patterns for customers’ conveniency for buying 
consumer goods or something that are  used in daily life. 
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2. Convenience center 
They have the tenants just 2-3 shops such as auto service center, 

convenience store, video rental shops of academic institutes, etc. 
3. Stand-Alone retail store 

Stand-Alone retail store has about ½ rai or 800 SQM available area on the  
main road or main soi which has only one tenant such as an auto service center or a 
convenience store or a retailer shop. 

4. Power center 
Power center is the big shopping mall that has more than 2 main tenants and 

has skills and their unique strengths such as decorated shops and construction 
equipment. 

5. Lifestyle center 
Lifestyle center is the shopping mall of which its main tenants are 

supermarkets and retail shops that are response to the demands in daily life such as 
theaters, bowling, restaurants, bakeries, beauty and skin care shop, music academy 
and also has some free space. 

6. Urban entertainment center 
 Urban entertainment center is the new generation of shopping malls that 
include the concept of entertainment and lifestyle which shows patterns of mixing 
between innovation and lifestyles with an emphasis to blend arts and entertainment 
to be entertainment that present in the way of new retail business.  
Literature review 

Literature in this study includes the conceptual and relationship between 
image, experiential marketing, service quality, customer satisfaction and customer 
loyalty. 
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Image  
Regarding, dimensions (De Pelsmacker, P., Geuns, M., and Van Den 

Bergh, J., 2000): by managing image, corporate communication may help shaping 
beliefs, emotional feelings and behavioral intentions and all of these three 
components of attitude may affect satisfaction level, Image may affect satisfaction 
by increasing perceptions and also may increase satisfaction with its psychological 
impact. 
Hypothesis 1: Image has a positive relation on Customer Satisfaction 

Experiential Marketing 
Schmitt, B. H. (1999) used to propose 5 strategic experience modules 

composed of consumers’ 5 various experience types, namely sensation experience, 
emotion experience, thinking experience, action experience and association 
experience. Moreover, Nowadays consumer perceive goods characteristics and 
superiority, quality of good, positive brand image as them goes without saying. So 
this things does not work, consumer is waiting such product, communication or 
company which wake his feelings, agitate his soul and mind. He wants such 
products, advertising and company, which will be orientated to him and corresponds 
his life style. Consumer wants that all these things raise experience (Schmitt, B. 
2001). 
Hypothesis 2: Experiential marketing has a positive relation on customer 
satisfaction. 
Service quality 
Components of service quality Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.,L., 
(1988) 

1. Tangibility: Appearance of physical facilities, equipment and communication 
material  



21 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ( มกราคม – มีนาคม 2556 ) 

 

2.  Reliability: Ability to perform the promised service dependably and accurately  
3.  Responsiveness: Willingness to help customers and provide prompt service  
4.  Assurance: Knowledge and courtesy of the employees and their ability to 

convey trust and confidence  
5. Empathy: The caring and individualized attention, organization provides to its 

customers. 
Moreover, Cronin and Taylor’s (1992) structure equation model provides 

evidence that service quality is a subordinate construct to consumer satisfaction 
judgments 
Hypothesis 3: Service quality has a positive relation on customer satisfaction 
Customer Satisfaction 
 Kim, W.G., Lee, Y.K., & Yoo, Y.J. (2006). proposed that satisfied 
customers exhibit loyalty and provide positive word-of-mouth. Thus, customer 
satisfaction is the antecedent of customer loyalty and cause positive influence on 
loyalty (Zeithaml and Bitner, 1996); Hu, H. H., Kandampullyb, J., and Juwaheer, T. 
D.(2009) 
Customer Loyalty 
  Piotr, Z. (2004) indicated loyal customer shows 3 characteristics as below. 
(1) They spend more money in purchasing products or service of a company. (2) 
They encourage others to purchase products or service of a company. (3) They 
believe it is valuable to purchase products or service of a company. Namely, 
consumers show a behavioral intention willing to continue the relationship with a 
certain brand or a company. Actually, in the field of marketing science, customer 
loyalty is vested with highly mature conceptions. With past effort made by several 
scholars, we have known much about the definition of customer satisfaction. 
Hypothesis 4: Customer satisfaction has a positive relation on customer loyalty 
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Conceptual Framework  
 From the questionnaire design, the researcher describes the questionnaire 
based on a research model. The researcher has developed conceptual model as seen 
in Figure 1. 

 
Figure 1: Conceptual framework of the research 

Methodology 
Population and sample 

The population was distributed by the researchers personally to 400 
community mall’s customers in Bangkok and suburban area which was separated to 
be 11 set by distributed to 11 area as shown in table 1, which the researcher use 
random technique to distributed to each community mall in each zone. 
Table 1: The number of community mall separate by zone 
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Research Instrument 

In this study, the structured questionnaire was designed in English and was 
translated to Thai language. The survey of this study require that participants 
respond to all items in questionnaire. Each set of questionnaire is composed of 54 
close-end questions. All continuous variables are measured using Descriptive, 
Frequencies, Simple regression analysis and Multiple regression analysis. 
Data analysis 
 Frequencies & Percentage: use for analysis questionnaire Part 1 
demographics such as age, gender, status, education, occupation, monthly income, 
address, Means and standard deviation: use for analysis Part 2 Image, Part 3 
experiential marketing, Part 4 service quality and part 5 customer satisfaction and 
Customer Loyalty, Multiple regression is use for test the relationship between 
Image (beliefs, emotional feeling and behavioral intention) and customer 
satisfaction, Experiential marketing (sensation experience and association 
experience) and customer satisfaction, service quality (tangibility, reliability, 
responsiveness, assurance and empathy) and customer satisfaction as hypothesis 1, 
2 and 3 respectively and Simple regression is use for test the relationship between 
customer satisfaction  and customer loyalty as hypothesis 4.  
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Result 
 The main of community mall’s customer is age between 15-35 years 73.6% 
and most of them is female 60%, the single status is the largest group of customer of 
community mall, much of them are graduate bachelor’s degree 60.8% and their 
majority occupation is company’s employee 45.3% which their income not over 
20,000 is mostly 42.8%. Moreover, Most of the respondents live in Bangkok 
southern zone 23.8% which can assume that the most of community mall are 
located at the southern zone of Bangkok. Moreover, Most of community mall 
customer gave the reason to use community mall’s service because 1st convenience 
37.7%, 2nd atmosphere 21% and 3rd variety 20% and the patronage’s percentage of 
the products and services of community malls are restaurants 66.5%, Clothing 
45.25% and Household appliances 43% 
Table 2-4 : The results of the relationship between image and customer satisfaction 
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Table 2 Model Summary table shows R Square is 41.6% which means 

customer satisfaction on Community mall can be explained by image. But that the 
adjusted R square is 41.1%.  The value of R-square and adjusted R-square are much 
closer due to the number of observations is very large compared to the number of 
predictor. 

Table 3 shows ANOVA Table that p-value is less than 0.05. The null 
hypothesis can be rejected. Thus, there is a positive relationship between image and 
customer satisfaction. 

Table 4 shows coefficients of image has a positive relation on customer 
satisfaction in community malls because beliefs, emotional feeling and behavioral 
intention have the p-value less than 0.05. It means that image has a positive relation 
on customer satisfaction toward Community mall. 

Satisfaction = 1.299+ .376XBeliefs+ .158XEmotional feeling+ .130XBehavioral intention 
These estimates tell the amount of increase in Satisfaction that would be 

predicted by a 1 unit increase in the image. 
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Table 5-7 The result of the relationship between experiential marketing and 
customer satisfaction 

 

 

 
Table 5 Model Summary table shows the R Square is 40% means of 

customer satisfaction on Community mall can be explained by experiential 
marketing. However, the adjusted R square is 40.1%  The value of R-square and 
adjusted R-square are much closer due to the number of observations is very large 
compared to the number of predictors. 

Table 6 shows ANOVA Table that p-value is less than 0.05. The null 
hypothesis can be rejected. Thus, there is a positive relationship between 
experiential marketing and customer satisfaction. 

Table 7 shows the coefficients of experiential marketing has a positive 
relation on customer satisfaction in Community mall because sensation experience 
and association experience have the p-value is 0.000. It means that experiential 
marketing has a positive relation on customer satisfaction toward Community mall. 

Satisfaction = 1.335+ .324XSensation experience + .329XAssociation experience 



27 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ( มกราคม – มีนาคม 2556 ) 

 

These estimates tell the amount of increase in Satisfaction that would be 
predicted by a 1 unit increase in the experiential marketing. 
Table 8-10: The result of the relationship between service quality and customer 
satisfaction. 

 

 

 
Table 8 Model Summary shows the R Square is 50.4% which means  

customer satisfaction on Community mall can be explained by service quality and 
the adjusted R square is 49.8%.   

Table 9 shows ANOVA Table that p-value is less than 0.05. The null 
hypothesis can be rejected. Thus, there is relationship between service quality and 
customer satisfaction. 

Table 10 shows the coefficients of service quality in four dimension 
(tangibility, responsiveness, assurance and empathy) have a positive relation on 
customer satisfaction in community mall because tangibility, responsiveness, 
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assurance and empathy have the p-value less than 0.05. It means that these four 
have a positive relation on customer satisfaction toward community malls. 

But reliability has negative relation due to its coefficients which is negative 
and p-value is also over than 0.05, so it means that reliability has negative relation 
with customer satisfaction toward Community mall. 

Satisfaction = 0.898+ .314XTangibilty-.004XReliability+.144XResponsiveness+ .157XAssurance 

+ .170XEmpathy 
These estimates tell the amount of increase in satisfaction that would be 

predicted by a 1 unit increase in the service quality. 
Table 11-13: The result of the relationship between customer satisfaction and 
customer loyalty. 

 

 

 
Table 11 Model Summary table shows the R-squared is 40.9% of the 

variance in customer loyalty can be predicted from the variable satisfaction. But that 
the adjusted R square is 40.7%. The value of R-square and adjusted R-square are 
much closer due to the number of observations which is very large compared to the 
number of predictors. 
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Table 12 ANOVA analysis shows that p-value is less than 0.05. The null 
hypothesis can be rejected. Thus, there is a positive significant relationship between 
customer satisfaction and customer loyalty. 

Table 13 shows the t-test result for customer satisfaction which are equals 
to 16.594, and is statistically significant, meaning that the regression coefficient for 
customer satisfaction is significantly different from zero.  

Customer Loyalty = 1.069 + .687Xcustomer satisfaction  
The coefficient for customer satisfaction is .687, meaning that for a one unit 

increase in customer satisfaction; would expect a .687 unit increase in customer 
loyalty. The constant is 1.069, and this is the predicted value when satisfaction 
equals zero. 
Conclusion 

The result of hypothesis shows that the most important factor that 
influencing on customer satisfaction in the factor of image is beliefs , both of 
dimension of experiential marketing (sensation experience and association 
experience) are equally important to customer satisfaction and tangibility is the most 
influencing dimension of service quality toward customer satisfaction. 

Therefore, The community mall operators should increase the magnet in 
terms of beliefs, sensation experience, association experience and tangibility such as 
an increase of advertising and campaign to make customer believe in community 
malls and build a good and attractive image of community mall as well, the 
community mall operators should make better new content or decoration and add 
some new story to attract customer who love to feel the new experience when use 
service of community mall and make a tangibility of service quality such as increase 
facilities and equipment that can make customer have more convenience when they 
use community mall’s service. Furthermore, community mall operator should keep 
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and develop their strength reason that customer choose to visit which are 
convenience, atmosphere and variety, in order to gain more market share from other 
retail business. 
Discussion 
The relationship between image and customer satisfaction 

The image consists of three factors: beliefs, emotional feeling and 
behavioral intention. The study found that the customer satisfaction depend on 
image as shown in table 2- 4, the R-square value (0.416) indicates that image has a 
positive relation on customer satisfaction which conform to the literature review in 
the chapter 2 that “ Regarding, De Pelsmacker et. al. (2000) by managing image, 
corporate communication may help shaping beliefs, emotional feelings and 
behavioral intentions and all of these three components of attitude may affect 
satisfaction level, image may affect satisfaction by increasing perceptions and also 
may increase satisfaction with its psychological impact.” 
The relationship between experiential marketing and customer satisfaction  

The experiential marketing comprising of two factors: sensation experience 
and association experience. This research found that customer satisfaction on 
community mall depending on experiential marketing as shown in table 5-7, the R-
square value (0.404) can be identified that experiential marketing has a significantly 
positive effect on customer satisfaction which conform to the literature review in the 
chapter 2 that Petrick et. al. (2001) explained that companies can change the 
experience when consumers are using products or service to make them reach the 
highest satisfaction.” 
The relationship between service quality and customer satisfaction  

The service quality consists of five factors: tangibility, reliability, 
responsiveness, assurance and empathy. The study found that customer satisfaction 
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on community mall depends on service quality as shown in table 8-10, the R-square 
value (0.504) reveals that service quality has a positive effect on customer 
satisfaction which conform to the literature review in the chapter 2 that “The 
relationship between service quality and consumer satisfaction in the formation of 
consumer purchase intentions, and the primary focus of the current research, has 
also received increased attention in the emerging literature. Cronin and Taylor’s 
(1992) structure equation model provides evidence that service quality is a 
subordinate construct to consumer satisfaction judgments.” 

From coefficients table, the standardized coefficients column shows the 
reliability that has a negative relation due to its coefficients being negative and p-
value is also over than 0.05. It means that the reliability has a negative relation with 
customer satisfaction toward community malls. Thus, regarding this results, it 
reveals that most of community mall’s customers have negative attitude to 
community malls in the aspects of reliability. According multi-regression analysis, 
the negative co-efficient shows that the customers have lower confidence and trust 
towards the products and the quality of services at community malls, compared to 
the confidence and trust towards other more malls where they regularly shop, use 
the services and have been familiarized for a longer time. 
The relationship between customer satisfaction and customer loyalty  

This research found that customer loyalty on community mall in Bangkok 
and suburban area is dependent on customer satisfaction as shown in table 11-13, 
the R-square value (0.409) that customer satisfaction has significantly positive 
effect on customer loyalty which conform to the literature review in the chapter 2 
that “Kim, W.G et. al. (2006) proposed that satisfied customers exhibit loyalty and 
provide positive word-of-mouth. Thus, customer satisfaction is the antecedent of 
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customer loyalty and cause positive influence on loyalty (Zeithaml and Bitner, 
1996; Hu, et. al 2009).” 
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The Factors Influencing Low-Cost Airline Passenger Satisfaction and Loyalty 
in Bangkok, Thailand 

Zhicheng Qin1   Piraphong Foosiri, D.B.A.2 

Abstract 
Purpose – The aims of paper is study the factors effect low-cost airline passenger 
satisfaction and loyalty in Thailand to improve service quality and marketing mix 
strategy for low-cost airlines to improve passenger satisfaction and loyalty.   
Design/methodology/approach–This study investigates how is the marketing mix, 
service quality and passenger satisfaction effect on low-cost airline passenger 
loyalty. And the survey research will be through distributed questionnaire to low-
cost airline passenger in Don Mueang international airport to collect data. After that 
use the multiple regression analysis to analysis the result and examine the 
relationship among above factors. 
Findings—Results showed that marketing mix factors has positive effect on 
passenger satisfaction, service quality factors also has positive effect on passenger 
satisfaction, both of service quality and passenger satisfaction were found had 
positive effect on passenger loyalty.  
Research Implications—The findings provide the understanding of the factors 
affect passenger satisfaction and loyalty. Thus, it gives recommendations for 
managers to improve service quality and marketing mix to improve passenger 
satisfaction and loyalty. 
Keywords: marketing mix, service quality, passenger satisfaction and loyalty 
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Introduction 
 Low Cost Airline (or Low Fare Airline or Budget Airline) is a new business 

model in the airline industry. It was first introduced by Southwest Airline (SWA) in 
the United States in 1971. The success of SWA led to the spread of the model to 
Europe and then to Asia. LCAs compete by offering lower fares than those of full-
service airlines. To make up for revenue lost in decreased ticket prices, the airline 
may charge for extras like food, priority boarding, seat allocating, and baggage, etc. 
Most airlines have only a single passenger class and usually feature the Airbus 
320’s or Boeing 737’s in their fleet of aircraft. Efficiency is the major consideration 
in LCAs’ operation and several strategies in cutting the cost down are employed. 

 The domestic airline business in Thailand has been shaken by six low cost 
airlines (LCAs) since December 2003. They are Orient Thai Airline, Thai Air Asia, 
Nok Air, Solar Air, Happy Air and Thai Smile Air .When the ASEAN Open Sky 
policy comes into force and airlines will be free to set up operations in any country 
within the 10-member group in 2015. More and more low-cost airlines company 
will come to Thailand. The policy is likely to create greater competition and even 
more financial challenges for local airlines. Now the low-costs airlines major issues 
hampering progress include rising fuel costs, increasing competition particularly 
from low cost carriers and slowing economic growth in Thailand. 

 In a highly competitive circumstance like the Low-Cost Airlines 
marketplace, how to provide high quality service to satisfy passengers is the core 
competitive advantage for an airline’s profitability and sustained development. 
Previous studies in the marketing field have pointed out that service quality is one 
main key to determine corporate success (Lu and Ling, 2008). Under the conditions 
of this fierce competition and how to improve customer satisfaction, thereby 
increasing customer loyalty has become of any airline unavoidable marketing theme 
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and the frequent flyer program is an important part. Because according to relevant 
statistical research, to attract a new customer is roughly equivalent to the cost of 
maintaining an existing old customers five times, 20% old customers often bring 
80% of the profits. In general, increases profit and growth in many ways (Chow and 
Reed 1997; Heskett et al. 1994) to the extent that increasing the percentage of loyal 
customers by as little as 5% can increase profitability by as much as 30% to 85%, 
depending upon the industry involved (Reichheld and Sasser 1990). 
Literature review 

 This chapter provides the literature concern to marketing mix, service 
quality, customer satisfaction and customer loyalty. 
Marketing mix  

 Marketing mix is the efforts made by management in order to synergize a 
number of activities, such as services design, pricing, communication or promotion 
and providing the service (Hartono, B. 2010). Low-cost Airlines as a typical service 
industry is expected to apply the concept of the seven aspect of service marketing 
mix to arrange proper marketing strategies. The service marketing mix consists of 7 
P’s (Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence, Process) 
compared to the 4 P’s (Product, Price, Place, Promotion) of a product marketing 
mix (Rafiq, M., & Ahmed, P. K. 1992). And according previous research, Yelkur 
(2000) found that the critical elements in the services marketing mix influence and 
positively effects customer satisfaction. Cengiz and Yayla (2007) find marketing 
mix to have a positive effect on satisfaction and loyalty on word of mouth 
communication from accounting offices in Turkey. 
Service quality 
   In service quality literature the first model to measure service quality was 
presented by Gronroos (1984). Gronroos (1984) stated that a service is an activity or 
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series of activities of more or less intangible nature that normally, but not 
necessarily, take place in interactions between the customer and service employees 
and /or systems of the service provider which are provided as solutions to customer 
problems. A few years later, Parasuraman et al (1985) defined service quality as: 
customer perceived service quality as a global judgment or attitude related to the 
superiority of a service relative to competing offerings. Based on this 
conceptualization they proposed a model for measuring the quality of services, 
which is called the SERVQUAL model. Parasuraman (1988) defines these five 
dimensions as the following: reliability, responsiveness, assurance, empathic, 
tangibility. 

From the previous research, Kao (2009) suggested that service quality and 
its dimensions have a direct bearing on customers’ evaluation of an organization 
and the intentions to choose the service provider. Lai (2004) stated that there is a 
significantly positive relationship between the quality of the service and customer 
satisfaction, as well as with future purchase intentions of customer. 
Customer Satisfaction 

Marketing literature has focus on improvement of customer satisfaction. 
Satisfaction is defined by different studies in different ways. Customer satisfaction 
is defined as “overall affective response to a perceived discrepancy between prior 
expectation and perceived performance after consumption” (Oliver, 1980). 
Parasuraman et al. (1991) say that satisfaction is a decision made after experience 
while quality is not the same. Fornell (1992) defined satisfaction as an overall 
evaluation dependent on the total purchase and consumption experience of the target 
product or service performance compared with repurchase expectations over time. 
Rust (1994) defined satisfaction as the customer’s fulfillment response which is an 
evaluation as well as an emotion-based response to a service.  
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 Research indeed shows that in many traditional companies, perceived 
service quality as measured by adapted SERVQUAL scales, strongly and directly 
influences customer loyalty (Zeithaml et al. 1996). One way of increasing customer 
loyalty, suggested by case studies (Heskett et al. 1994) and by survey research (e.g., 
Shankar et al. 2000) is through superior service quality. Therefore the result of 
previous study supported the argument that service quality factors influences on 
customer loyalty. 
Customer loyalty 

 For airlines, Customer loyalty is the most important goal of implementing 
relationship marketing activities. Customer loyalty has been largely studied in 
consumer and service market context. Oliver (1997) defined customer loyalty as a 
“deeply held commitment to rebury or repatronize a preferred product or service 
consistently in the future. But a common used definition is given by customer 
loyalty pioneers (Dick & Basu, 1994). They pointed out that customer loyalty is not 
only a behavioral phenomenon, besides the behavior aspects, loyalty refers to the 
attitude of a customer. Garland and Gendall (2004) tested the framework of Dick 
and Basu and they confirmed their typologies. They stated that both attitude and 
behavior are important determinants of customer loyalty. In line with Dick and Basu 
(1994), Rauyruen, Miller and Barrett (2007) stated that there are two fields of 
research in customer loyalty: behavioral loyalty and attitudinal loyalty. Where 
behavior loyalty is focusing on the patterns of repeat purchasing and attitudinal 
loyalty is focusing on the willingness to recommend a product or service and the 
positive word of mouth. 

 Rust and Zahorik (1993) customer satisfaction has direct impact on loyalty. 
Auh and Johnson (2005) Argued that there are strong relationships between 
satisfaction and loyalty. Similarly, Bodet (2008) confirmed the relationship between 



39 

 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ่บทบที่ 1  ( มกราคม – มีาาคม 6552 )  
 

customer satisfaction and customer loyalty. Shankar, Smith and Rangaswamy 
(2000) also provide evidence that there is positively relationship between 
satisfaction and loyalty. 
Conceptual framework 

 
Figure 1: Conceptual framework of the research 

Methodology 
Population and sample 

 The population was distributed by the researchers personally to 384 low-
cost airline passengers in Don Mueang international airport. After that use the 
multiple regression analysis to analysis the result and examine the relationship 
among above factors. 
Research Instrument 

 In this study, the questionnaire is designed in English and Thai as the 
research instrument to accomplish the research’s objective combine from conceptual 
framework is demographic, marketing mix factors, service quality factors, customer 
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satisfaction and customer loyalty. All the questionnaires were measured used five 
point Likert scale and multiple regression analysis and hypothesis testing.  

 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. And 
Multiple Regression was used 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 206 respondents (53.6%) are male and 178 respondents (46.4%) 
were female, the proportion of each group is almost balance; the majority of 
nationality respondents are Thai (83.9%); the most of educations respondents are 
bachelor degree has 245 respondents (63.8%); most occupation of respondents is 
General employee 35.7%; respondent majority in the group of respondent is 
between20,001-50,000 Baht (50.3%); for the flight frequency most of respondent 
are fly more than 5 times about 38% and the group 1-2 times and 3-5 times have the 
same respondent’s about 119 respondent’s and the large group majority of airlines 
are Nor air(41.7%) and Air Asia(52.6%).  
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Table 1 Result of hypothesis the relationship between marketing mix factors and 
customer satisfaction 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1(Constant) 
Product 
Price 
Place 
Promotion 
People 
Process 
Physical Evidence 

.201 

.205 

.171 

.028 

.133 

.182 

.112 

.128 

.171 

.048 

.042 

.039 

.036 

.052 

.052 

.047 

 
.193 
.184 
.030 
.150 
.183 
.114 
.138 

1.176 
4.245 
4.100 
.707 

3.663 
3.507 
2.161 
2.726 

.240 

.000 

.000 

.480 

.000 

.001 

.031 

.007 
 
a. Dependent Variable: Customer satisfaction 
Significant level = 0.05 
 From the Table 1, The Sig. value of Product, Price, Promotion, People, 
Process, and Physical Evidence is lower than the level of significant or the alpha 
level (ɑ=0.05) for the hypothesis test. And consider with the value of Coefficients 
Beta. The product factor has the most strongly relationship with customer 
satisfaction about 19.3%. The second is price factor about 18.4%, and the third 
factor is 18.3%. The promotion factor is 15% relationship with customer 
satisfaction, and β=0.138 is from the physical evidence factor. The process factor 
also has 11.4% relationship with customer satisfaction. Thus, there are 6 factors 
(Product, Price, Promotion, People, Process, and Physical Evidence) influence to 
customer satisfaction. 
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Table 2 Result of hypothesis the relationship between service quality factors and 
customer satisfaction 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1(Constant) 
Tangible 
Assurance 
Empathy      
Responsiveness 
Reliability 

.389 

.187 

.074 

.107 

.201 

.335 

.165 

.047 

.050 

.052 

.052 

.047 

 
.176 
.080 
.105 
.206 
.337 

2.361 
3.986 
1.479 
2.053 
3.876 
7.103 

.019 

.000 

.140 

.041 

.000 

.000 
 
a. Dependent Variable: Customer satisfaction 
Significant level = 0.05 
 For the Table 2, The Sig. value of factors tangible, empathy, responsiveness 
and Reliability is lower than the level of significant for the hypothesis test. And 
consider with the value of Coefficients Beta. The tangible Reliability factor is the 
most strongly relationship with customer satisfaction about 33.7%. The second is 
responsiveness factor about 20.6%, and the third factor is 17.6%. The empathy 
factor is 20.6% relationship with customer satisfaction. Thus, there are 4 factors 
(tangible, empathy, responsiveness and Reliability) influence to customer 
satisfaction. 
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Table 3 Result of hypothesis the relationship between service quality factors and 
customer loyalty 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1(Constant) 
Tangible 
Assurance 
Empathy    
Responsiveness 
Reliability 

.445 

.093 

.050 

.208 

.234 

.291 

.177 

.050 

.054 

.056 

.056 

.051 

 
.085 
.053 
.200 
.234 
.284 

2.509 
1.834 
.936 

3.725 
4.200 
5.724 

.013 

.067 

.350 

.000 

.000 

.000 
 
a. Dependent Variable: Customer loyalty 
Significant level = 0.05 
 For the Table 3, The Sig. value of factors empathy, responsiveness and 
Reliability is lower than the level of significant for the hypothesis test. And consider 
with the value of Coefficients Beta. The Reliability factor is the most strongly 
relationship with customer satisfaction about 28.4%. The second is responsiveness 
factor about 23.4%, and the last factor is 20%. Thus, there are 3 factors (empathy, 
responsiveness and Reliability) influence to customer satisfaction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ่บทบที่ 1  ( มกราคม – มีาาคม 6552 )  
 

Table 4 Result of hypothesis the relationship between customer satisfaction factor 
and customer loyalty 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 
Customer satisfaction 

.463 

.864 
.110 
.028 

 
.841 

4.209 
30.385 

.000 

.000 
 
a. Dependent Variable: Customer loyalty 
Significant level = 0.05 
 For the Table 4, The Sig. value of factor satisfaction is lower than the level 
of significant for the hypothesis test. And consider with the value of Coefficients 
Beta. The customer satisfaction has influence on customer loyalty. 
Conclusion 

 In this study, all hypotheses are accepted. The findings confirm that 
marketing mix has positive direct effect on customer satisfaction, it consistent in the 
literature review of Yelkur (2000). Service quality has positive direct effect on 
customer satisfaction consistent with Lai (2004) and has positive direct effect on 
customer loyalty (Zeithaml et al. 1996). Customer satisfaction has been point out 
that it has positive affect customer loyalty the same result with Shankar, Smith and 
Rangaswamy (2000). Thus, each variable has significant in structural model and 
anastomosis with hypothesis which put forward from literature combined with the 
actual situation.  
Discussion 

 The research finding marketing mix factors influence to the customer 
satisfaction. For the airline company, In order to better satisfy their customers, this 
airline company should give importance to improve its service marketing mix such 
as quality of in-flight services; on-time performance; information about 
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cancelled/delayed flights; frequent flyer incentives; knowledge of the staff and 
personal attention to customers., trained and highly qualified personnel in order to 
better understand and serve the customers..  

 The research finding service quality factors influence to the customer 
satisfaction and loyalty. It was found that prompt respond of staff to passengers’ 
requests / complaints, spontaneous care and concern for passenger‘s needs in all 
services and visually attractive, modern and clean physical on board facilities were 
most important factors determining service quality level. 

 In this study, the customer satisfaction and customer loyalty has strong 
relationship about 70.7%. Thus, the customer satisfaction has influence on customer 
loyalty. Improve service quality and marketing strategy for airlines to improve 
customer satisfaction is an important part. On the other hand, increasing the 
customer satisfaction level can increase the customer loyalty. 
Limitation and future research  

 The first, sampling group of this study focused on three low-cost airline 
companies (Thai air Asia, Nok air and Orient Thai airline) in Thailand. The second, 
questionnaire of this study was designed in English and Thai language due to the 
target sampling group are foreign and Thai passenger and the fact that English is the 
language most commonly understand among foreign passenger. The last, 
questionnaire was too long. Therefore, the sampling group had to spend their time to 
fill out the questionnaire. Sometime, the respondents were in a hurry, the answers 
may not correspond to their feeling, so that some of questionnaires from the 
respondents cannot use. 

 For the future research, this research model can be used in other countries. 
In China, the low-cost airline industry is growing very fast. So, In the future 
research can use this model in China low-cost airline industry. And the future 
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research should provide the questionnaire in other languages such as Chinese, 
Vietnamese, Japanese, Korean and so on to ensure the respondents can understand 
the questionnaire meaning as well. 
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ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ “ดีแทค”  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

 (Customer Trust in Using “Dtac” Service in Bangkok and Perimeter Areas) 
ศันสณีย์  โสธรพิทักษ์กุล 1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง  2    

---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษา
ลักษณะและความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความไว้วางใจใน
การเลือกใช้บริการดีแทค (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์กับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการดีแทค (3) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการดีแทค 
โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ในการศึกษาคร้ังนี้  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่ใช้บริการระบบดีแทค จ านวน 400 คน ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นแบบประชากรที่นับไม่ได้ (Infinite Population) จ านวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ตามสะดวก (Convenience Sampling) และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิง
พรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน และทดสอบสมมติฐานด้วย
ค่าสถิติอนุมาน 

 ผลจากการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพ รายได้ การศึกษา และอาชีพ ไม่มีความแตกต่างกันต่อความไว้วางใจ
ในการเลือกใช้บริการดีแทค (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลูกค้าสัมพันธ์

                                                 
1 นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้จัดการยุคใหม่  
   มหาวิทยาลัย รามค าแหง 
2 ผู้อ านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ประกอบด้วย ฐานข้อมูล เทคโนโลยีโปรแกรมการตลาด และการรักษาลูกค้า มีความ
แตกต่างกันต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการดีแทค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.005  (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ประกอบด้วย 
สินค้าและบริการ ราคา ช่องทางการให้บริการ และรายการส่งเสริมการขาย มีความ
แตกต่างกันต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการดีแทค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.005 
ค าส าคัญ: ความไว้วางใจ, ลูกค้าสัมพันธ์, ส่วนประสมการตลาด 
    

ABSTRACT 
 This study is a quantitative research that has objectives as follows: (1) To 
study the attribute and differences of demographic factors that affect trust in using 
Dtac service. (2) To study a relationship between factors of customer relation 
management and trust in using Dtac service. (3) To study relationship between 
factors of marketing mix and trust in using Dtac service by studying samples from 
Bangkok and Perimeter Areas. 
 In this study, the samples we selected were consumers in Bangkok and 
Perimeter Areas   who use Dtac for 400 people which are an infinite population, 400 
people. We used questionnaires    with convenient sampling, descriptive statistic to 
find percentage, frequency, deviation and hypothesis testing with inferential 
statistic.  
 The results of this study found that: (1) Demographic Factors: gender, age, 
status, income, education and occupation do not  have differences in trust in using 
Dtac service. (2) Studying a relationship between customer services comprising of 
database, technology, marketing program and customer retention have differences in 
trust in using Dtac at a level of significance 0.05 (3) Studying a relationship 
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between factors of marketing mix that compose of products and service, price, 
channel of distribution and promotion have differences in trust in using Dtac at a 
level of significance 0.05. 
KEY WORDS:  Trust, Customer Relation, Marketing Mix 
บทน า 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ถือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารที่มีความส าคัญ 
และมีความจ าเป็นอย่างมากกับผู้บริโภคในปัจจุบัน  การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ปัจจุบันไม่ใช่แค่การโทรออกและรับสายอย่างเดียว แต่ยังมีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับ
การใช้งานบนมือถือ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือสื่อสารที่ท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างสะดวก   เพราะสามารถให้บริการได้เกือบทุกพื้นที่  เป็นการสื่อสารที่สะดวก
และรวดเร็วที่สุด  
 ตอนนี้โทรศัพท์มือถือได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันและมีใช้
กันอย่างแพร่หลาย ท าให้ธุรกิจที่ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ
ไทยมีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้น โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนเครือข่ายดีแทคได้มีการพัฒนาโครงข่ายจาก 2G คลื่น 1800 MHz เป็น 3G คลื่น 
850 MHz และยังมีการประมูลคลื่น 3G ความถี่ 2.1 MHz เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา 
เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้งานบนคลื่นสัญญาณที่เหมาะสมส าหรับการใช้งานทุกรูปแบบ 
ทุกพื้นที่ได้อย่างราบร่ืนเต็มประสิทธิภาพ  
 ภาพรวมในด้านการแข่งขันปัจจุบันนอกจากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือจะ
แข่งขันทางด้านคุณภาพของโครงข่าย รายการส่งเสริมการขาย การพัฒนาบริการเสริม
ต่างๆ แล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ และรักษากลุ่มลูกค้า
เดิมไว้ เพื่อไม่ให้ลูกค้าเดิมโอนย้ายไปใช้งานกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรายอ่ืน     
 ผู้วิจัยมีความสนใจและใคร่สงสัยถึงกระบวนการในสร้างความไว้วางใจของ
ผู้บริโภค ว่ามีปัจจัยด้านใดบ้างที่จะมีส่วนท าให้ผู้บริโภคมีความไว้วางใจที่จะเลือกใช้
บริการเครือข่ายดีแทค ผู้วิจัยจึงต้ังสมมติฐานว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัย
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การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และปัจจัยส่วนประสมการตลาด จะมีผลต่อความไว้วางใจ
ในการเลือกใช้บริการดีแทค ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาวิจัย ปัจจัยด้านความ
ไว้วางใจในการเลือกใช้บริการดีแทค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะและความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มี
ผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการดีแทค 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่
ประกอบด้วย ฐานข้อมูล (Data Base) เทคโนโลยี (Technology) โปรแกรมการตลาด 
(Marketing Plan) และการรักษาลูกค้า (Retention) ต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้
บริการดีแทค  

3. เพื่ อศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่ างปั จจัยส่ วนป ระสมการตลาดที่
ประกอบด้วย สินค้าและบริการ (product) ราคา (price) ช่องทางการให้บริการ (place) 
และรายการส่งเสริมการขาย (promotion) ต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ
ดีแทค    
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์มือถือเครือข่ายดีแทค ใน
การน าไปเป็นข้อมูลเพื่อประกอบกับแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 2. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้ประกอบธุรกิจสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
แผนงานพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและการวางแผนการตลาดให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด 
 3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้ประกอบทราบถึงปัจจัยที่ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ
และน าไปพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ และรักษากลุ่มลูกค้าเดิมเพื่อ
ไม่ให้ลูกค้าเดิมโอนย้ายไปใช้งานกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรายอ่ืน 
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 4. เพื่อเป็นประโยชน์แก่สถาบันการศึกษาต่างๆที่มีการเรียนการสอนใน
วิชาการตลาด สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนดโปรแกรมทางการตลาด การ
วางแผนการตลาด และการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ประกอบไปด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพ, 
รายได้, การศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้
บริการดีแทค แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ประกอบด้วย ฐานข้อมูล, เทคโนโลยี, 
โปรแกรมการตลาด และการรักษาลูกค้า มีความสัมพันธ์กบัความไว้วางใจในการ
เลือกใช้บริการดีแทค แตกต่างกัน 
 3. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ประกอบด้วย สินค้าและบริการ, ราคา, ช่อง
ทางการให้บริการ และรายการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจใน
การเลือกใช้บริการดีแทค แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ( มกราคม – มีนาคม 2556 ) 

 

กรอบแนวความคิด 
ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยเร่ืองความไว้วางใจ

ในการเลือกใช้บริการดีแทค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
มูร์แมน เดสช์แพนด์ และซอลท์แมน (Moorman, Deshpande, & Zaltman, 

1992, p. 314 อ้างอิงใน ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์, 2551, หน้า 29) กล่าวว่า ความไว้วางใจ 
คือ ความเต็มใจที่จะวางใจต่อหุ้นส่วนการแลกเปลี่ยนของคนคนหนึ่งด้วยความเชื่อมั่น 
ซึ่งมีกรอบแนวคิด คือ การรับรู้ว่าผู้บริโภคต้องมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรธุรกิจด้วย
ความสนใจอย่างที่สุดในระหว่างการใช้บริการอยู่นั้น ความเชื่อมั่นดังกล่าวจะเกิดขึ้น

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ  อายุ  สถานภาพ  
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 

 

ปัจจัยด้านลูกค้าสัมพันธ์ 
- ฐานข้อมูล (Data Base)  
- เทคโนโลยี (Technology)  
- โปรแกรมการตลาด (Marketing Plan) 
- การรักษาลูกค้า (Retention) 

ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด 

- สินค้าและบริการ (product)  
- ราคา (price)  
- ช่องทางการให้บริการ (place)  
- รายการส่งเสริมการขาย (promotion) 

 

ความไว้วางใจ 
ในการเลือกใช้
บริการ dtac 
ของผู้บริโภคใน
เขต
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
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เมื่อผู้บริโภคพิจารณาผู้ให้บริการที่เป็นทางเลือก 2 ประการ คือความน่าเชื่อถือมาก
ที่สุดและมีความซื่อสัตย์จริงใจอย่างสูง 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
หมายถึง การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายใน
ราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจัด
จ าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า 
ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง 
 สุพิน พลีพรกุล (2552) ที่ศึกษาเร่ืองความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมการใช้ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการระบบ 3G ของผู้ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
มีเพศ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีแแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บริการระบบ 3G ด้านการใช้บริการในอนาคตและด้านการแนะน าบุคคลอ่ืนมาใช้
บริการ ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ มีอาชีพต่างกันมีแนวโน้ม 
พฤติกรรมการใช้บริการระบบ 3G ด้านการใช้บริการในอนาคต และด้านการแนะน า
บุคคลอ่ืนมาใช้บริการแตกต่างกัน และผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอายุ และระดับ
การศึกษาต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรม การใช้บริการระบบ 3G ด้านการใช้บริการใน
อนาคต ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการแนะน าบุคคลอ่ืนมาใช้บริการแตกต่างกัน 
นอกจากนี้ ยังพบว่า ความคาดหวังต่อการให้บริการระบบ 3G ความรู้ ความเข้าใจ 
เกีย่วกับระบบ 3G และพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการระบบ 3G ด้านการใช้บริการใน
อนาคต และด้านการแนะน าบุคคลอ่ืนมาใช้บริการ   
 ปฐมพงษ์ บ าเริบ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง โปรแกรมการบริหารงานลูกค้า
สัมพันธ์ที่มี ความสัมพันธ์กับทัศนคติ พฤติกรรม ความจงรักภักดี และความพึงพอใจ
ของผู้ บ ริโภค  ในธุ รกิ จกา รให้บ ริการ เค รือข่ า ยโทรศัพท์ เ คลื่ อนที่ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 384 คน 
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ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 15-23 ปี มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพ
นักเรียนนักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท เป็นโสด มีความ
คิดเห็น ของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบการท าโปรแกรมการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์
ของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาในรายได้แล้ว
พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในเร่ือง เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้
บริการอยู่มีการใช้ เทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อกับลูกค้าผลการวิเคราะห์ทัศนคติ
ของผู้บริโภคในการใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี เมื่อ 
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีทัศนคติในระดับดี ในเร่ือง บริการเสริมต่างๆ ของ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของผู้บริโภค 
พบว่า ยอดค่าใช้บริการต่อเดือนมีค่าเฉลี่ย 567.71 บาท ระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์
ในแต่ละคร้ัง 19.76 นาที และมีการปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น 1.71 คร้ังต่อปี ช่วงเวลาที่ใช้
โทรศัพท์มากที่สุด คือช่วงเวลา 18.00-24.00 น. เครือข่ายที่ผู้บริโภคโทรเข้ามากที่สุด
คือ AIS ผู้บริโภคเลือกการใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่พรีเพด ผลการ
วิเคราะห์ความจงรักภักดีในการเข้าใช้บริการของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคส่วนมากมีเบอร์โทรศัพท์หรือซิมการ์ด 1 ระบบมากที่สุด 
ระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 3-4 ปี ผู้บริโภคส่วนมากไม่เคย
เปลี่ยนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในระยะเวลา 3 ปี ความจงรักภักดีในการใช้
บริการของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยรวมอยู่ในระดับจงรักภักดี เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีความจงรักภักดีในระดับใช้ต่อแน่นอน ในเร่ืองแนวโน้มในการใช้
บริการเครือข่ายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในอนาคตผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจใน การใช้
บริการของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจ ในเร่ืองความพึงพอใจในการใช้
บริการเครือข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในปัจจุบัน   
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงวิจัยแบบเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคือผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่ใช้บริการระบบดีแทค 
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จ านวน 400 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบประชากรที่นับไม่ได้ (Infinite Population) 
จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) และใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test  F-test   และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)  
สรุปผลการวิจัย 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี (ร้อยละ 
62) สถานภาพโสด (ร้อยละ 66) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 67) มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 68)  และมีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท (ร้อย
ละ 34) 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับค่อนข้างมากกับปัจจัย
ด้านลูกค้าสัมพันธ์ ประกอบด้วย ฐานข้อมูล, เทคโนโลยี, โปรแกรมการตลาด และ
การรักษาลูกค้า ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย สินค้าและบริการ, 
ราคา, ช่องทางการให้บริการ และรายการส่งเสริมการขาย  ให้ความส าคัญในระดับ
ค่อนข้างมากเช่นกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน 
ไม่มีผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการดีแทค   แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   ส าหรับปัจจัยด้านลูกค้าสัมพันธ์ ประกอบด้วย ฐานข้อมูล และ
การรักษาลูกค้า มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการดีแทค อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น เทคโนโลยี และโปรแกรมการตลาด ส่วนปัจจัย
ด้านส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย สินค้าและบริการ, ราคา และรายการส่งเสริม
การขาย ส่วนใหญ่ความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการดีแทค อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ช่องทางการให้บริการ 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช ้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 

  สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร ์

   เพศ   t-Test 0.119 ปฏิเสธ 
   อาย ุ F-Test 0.709 ปฏิเสธ 
   สถานภาพ F-Test 0.247 ปฏิเสธ 
   ระดับการศึกษา F-Test 0.358 ปฏิเสธ 
   อาชีพ F-Test 0.147 ปฏิเสธ 
   รายได้ต่อเดือน F-Test 0.552 ปฏิเสธ 
  สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ ์

   ฐานข้อมูล MRA 0.000 ยอมรับ 
   เทคโนโลย ี MRA 0.008 ปฏิเสธ 
   โปรแกรมการตลาด MRA 0.810 ปฏิเสธ 
   การรักษาลูกค้า MRA 0.000 ยอมรับ 
  สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนผสมการตลาด 

   สินค้าและบริการ MRA 0.000 ยอมรับ 
   ราคา MRA 0.000 ยอมรับ 
   ช่องทางการใหบ้ริการ MRA 0.114 ปฏิเสธ 
   รายการส่งเสริมการขาย MRA 0.000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 
การศึกษาในคร้ังนี้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของพูนศรี ไหวพริบ

(2553) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือของ 
นักศึกษาพาณิชย์ กรณีศึกษาจังหวัดระยอง ที่พบว่ามีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
สถาบันการศึกษาต่างกัน ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ 
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ที่มีการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน สุพิน พลีพรกุล (2552) ที่ศึกษาเร่ืองความรู้ ความ
เข้าใจและพฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บริการระบบ 3G ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่ามีเพศ 
สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีแแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บริการระบบ 3G ด้านการใช้บริการในอนาคตและด้านการแนะน าบุคคลอ่ืนมาใช้
บริการ ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุนิสา บุญพึ่ง (2548)ได้
ศึกษาการใช้ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคใน
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พบว่าการใช้ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน คือ ด้าน
สินค้า, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมกาตลาด ระดับ
การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน  

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาในครั้งนี้ไม่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระ
สิทธิ์  ร าชาพล  ได้ ศึ กษ าปั จจั ยที่ มี ผลต่ อการตัดสินใจใช้ ระบบ เค รือข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ ในจังหวัดชลบุรี พบว่า เพศ , อายุ, อาชีพ, รายได้
และระดับการศึกษา มีผลต่อการเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และจารุวรรณ เรืองอร่าม 
(2552) ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทางการตลาดโดยรวมและรายด้าน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัย
ทางด้านบุคคลหรือพนักงาน ปัจจัยทางด้านการสร้างลักษณะทางกายภาพ ปัจจัย
ทางด้านกระบวน การมีผลต่อการเลือกใช้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ระบบ AIS ของ
ประชาชน ในจังหวัดระยอง ในระดับมาก และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ AIS ของประชาชนในจังหวัดระยองจ าแนก
ตาม ประชากรศาสตร์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ในการวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยถึงความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ
ดีแทคของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้นในการท าวิจัยคร้ังต่อไปผู้วิจัยอาจน าข้อมูลจากการท าวิจัย
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ในคร้ังนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดงานวิจัยนี้ โดยผู้วิจัยผู้วิจัยควรขยายพื้นที่
ในการท าการวิจัยให้กว้างขึ้นกว่า เดิม เช่น เพิ่มเขตส ารวจจากเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปเป็นการส ารวจในระดับภูมิภาค 
 2. ผู้ให้บริการควรศึกษาปัจจัยปัจจัยส่วนประสมการตลาด ปัจจัยการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ และความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้
บริการดีแทค เพื่อที่จะได้น ามาปรับปรุงและพัฒนาบริการ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุดเพื่อเป็นการดึงลูกค้ารายใหม่ให้มาใช้บริการดีแทค
เพิ่มขึ้น 
 3. การท าวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยความไว้วางใจในการเลือกใช้
บริการDTAC  ดังนั้นการท างานวิจัยคร้ังต่อไปควรจะศึกษาผู้ประกอบการOperator 
อ่ื น ๆ ด้ ว ย  เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภ ค ต่ อ ไ ป 
 4. การท าวิจัยคร้ังต่อไปควรให้ความสนใจกับกรอบแนวคิดปรับปรุงใหม่ 
จากวิจัยฉบับนี้ เฉพาะตัวแปรที่ได้ค่า Sig <0.05  อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ 
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ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์  
"เทสโก้ โลตัส"  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

MANAGEMENT FACTORS THAT INFLUENCE CUSTOMER LOYALTY  
IN BRAND “TESCO LOTUS” OF CONSOMER IN BANGKOK. 

 วิมลมาศ บัวเพชร1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2  

 บทคัดย่อ  
ปัจจุบันการแข่งขันระหว่างอุตสาหกรรมห้างสรรพสินค้า ค้าปลีกมีการ

แข่งขันกันอย่างรุนแรงของห้างต่างๆจึงมีการน าเทคนิคการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อ
เก็บรักษาลูกค้าไว้ให้อยู่กับเราตลอดไป โดยมีการออกบัตรคลับการ์ดแต่ทั้งนี้ยังมี
การทกิจกรรมอีกมากมายของ “เทสโก้ โลตัส” 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
คุณลักษณะและความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพ รายได้ และอาชีพที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคต่อแบรนด์ เทสโก้  
โลตัสในกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความแตกต่างทางพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิพล
ต่อความภักดีของผู้บริโภคต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตัสในกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษา
ปัจจัยด้านประสมทางการตลาด (ผลิตภัณฑ์/บริการ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด)ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคต่อแบรนด์ เทส
โก้ โลตัสในกรุงเทพมหานคร 4) ศึกษาปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (ฐานข้อมูล
ลูกค้า การรักษาลูกค้าเก่า เทคโนโลยี โปรแกรมทางการตลาด) ที่มีอิทธิพลต่อความ
ภักดีของผู้บริโภคต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตัสในกรุงเทพมหานครโดยท าการศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการห้างเทสโก้ โลตัสในการท า
กิจกรรมต่างๆ อาทิ ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ธุรกรรมทางการเงิน อื่นๆ  จ านวน 400  

 
1 นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2 ผู้อ านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต 
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คน ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า  (1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ
และ รายได้ต่อเดือนไม่มีความแตกต่างกันต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแต่
สถานภาพที่แตกต่างกันของผู้บริโภคมีความแตกต่างกันต่อความภักดีต่อแบรนด์เทส
โก้ โลตัส (2) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการเทสโก้ โลตัส ในด้านความถี่ในการ
เข้าใช้บริการจ านวนค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ังที่ใช้บริการเหตุผลหรือสาเหตุที่เลือกใช้
บริการรวมทั้งผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการและจุดเด่นของการเป็นแบรนด์เทส
โก้ที่มีความแตกต่าง ต่อความภักดีต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตัส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(3) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้าและบริการและด้านการส่งเสริม
กิจกรรมทางการตลาด มีความแตกต่างกันต่อความภักดีต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตัส 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(4) ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในด้านของฐานข้อมูล
ลูกค้า การเก็บรักษาลูกค้าเก่า เทคโนโลยี และโปรแกรมทางการตลาดมีความแตกต่าง
กันต่อความภักดีต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตัส อย่างก็มีนัยส าคัญทางสถิติ  ดังนั้นผู้
ประกอบธุรกิจ  ผู้บ ริหาร ผู้ จัดการ และพนักงานที่ท างานในอุตสาหกรรม
ห้างสรรพสินค้า ค้าปลีกขนาดใหญ่ควรมุ่งเน้นในด้านสินค้า บริการและการจัดท า
โปรโมชั่น อีกทั้งการมุ่งด าเนินการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอและควรขยาย
ฐานลูกค้าเก่าให้มากที่สุดเพื่อให้เทสโก้ โลตัสเป็นแบรนด์ในใจที่ลูกค้าค านึงถึงเมื่อ
ต้องการใช้บริการเลือกซื้อสินค้าหรือท ากิจกรรมอื่นๆ 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การจัดการลูกค้าสัมพันธ์, ความภักด,ี เทสโก้ 
โลตัส 

    Abstract 
Nowadays, the retail business is intensive competition, then customer 

relationship management is a device to keep long term customer. Tesco Lotus, a big 
retail business, has released “Club Card Campaign” for doing CRM activity. 
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This research education is quantitative research that is aimed to study the 
difference of demographic that affect the Tesco Lotus brand loyalty in Bangkok 
area, to study relationship between consumer behavior and loyalty to Tesco brand, 
and to study relationship between factors of marketing mix and loyalty to Tesco 
brand, and to study factor of customer relationship management that affect to 
loyalty to Tesco brand. The population-based study of people living in Bangkok 
area 400 randomly who used to use any service in Tesco Lotus. The questionnaire is 
device to collect data. The study results are that (1) The different among 
demographic factors, gender, age, education, occupation, income, are affected to 
Tesco Lotus brand loyalty. However, the difference of place is affect to Tesco Lotus 
brand loyalty. (2) The difference of frequency to use service, expense each time, 
and reason to use service to Tesco Lotus are affected to are affect to Tesco Lotus 
brand loyalty statistically significant. (3) The difference of marketing mix, product, 
service, and promotion, are affected to Tesco Lotus brand loyalty statistically 
significant. (4) The difference of customer relationship management, database, 
customer retention, technology, marketing program, are affected to Tesco Lotus 
brand loyalty statistically significant. Therefore the retail business management 
should be focused on product, service, and promotion. Moreover customer 
relationship management is important device to keep long term customer to create 
the first thought brand in customer mind. 
Keyword: Marketing mix, Customer Relationship Management, Loyalty, Tesco 
Lotus 
บทน า 

สภาพเศรษฐกิจหรือธุรกิจการเป็นคนกลางในการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการใน
ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงและในขณะเดียวกันผู้บริโภคมีการประหยัดในการใช้จ่ายใน
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สินค้ามากขึ้น จึงต้องมีน าเสนอจุดเด่นในด้านต่างๆ ของตัวเองออกมาเพื่อดึงดูด
ผู้บริโภค ให้ตัดสินใจหรือเลือกเข้าใช้บริการเป็นที่เดียวในใจแม้จะมีตัวเลือกให้ลูกค้า
มากมายแต่สุดท้ายแบรนด์ในใจคือ เทสโก้ โลตัส และด้วยการน าเสนอส่วนประสม
ทางการด้านในด้านราคา สินค้า บริการ ช่องทางการจัดจ าหน่าย และกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด ที่มีการน ามาเป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดหรือเชิญชวนให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจง่ายมากขึ้นและในขณะเดียวกันการมองหาลูกค้าใหม่และพยายามการรักษา
ฐานลูกค้าเดิมไว้เพื่อให้ได้ซึ่งยอดขายสูงสุดก็เป็นไปด้วยความยากมากขึ้นเนื่องจาก
คู่แข่งรายใหญ่ในธุรกิจเดียวกันต่างปล่อยกลยุทธ์ทางการแข่งขันมามากมาย ดังนั้น
ทางเทสโก้ โลตัสได้พยายามรักษาฐานลูกค้าให้กลับมาซื้อสินค้าและบริการซ้ าโดย
การน าโดยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็นปัจจัยมาซึ่งลูกค้าแต่อย่างไรก็ตามการได้มา
ซึ่งลูกค้าถือเป็นความยากล าบากแล้วแต่การจะรักษาลูกค้าไว้หรือการท าให้เกิดการซื้อ
ซ้ า การเลือกกลับมาใช้บริการอีกถือเป็นเร่ืองที่ยากกว่ามาก   ดังนั้นหัวข้อการวิจัยจึงมี
การตั้งชื่อเร่ืองดังนี้ : ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีที่อิทธิพลต่อความภักดีต่อ
แบรนด์ เทสโก้ โลตัสของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะและความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได้ และอาชีพที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของ
ผู้บริโภคต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตัสในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อความภักดี
ของผู้บริโภคต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตัสในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประสมทางการตลาด (ผลิตภัณฑ์/บริการ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด)ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของ
ผู้บริโภคต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตัสในกรุงเทพมหานคร 
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4. เพื่อศึกษาปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (ฐานข้อมูลลูกค้า การรักษาลูกค้า
เก่า เทคโนโลยี โปรแกรมทางการตลาด) ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคต่อแบ
รนด์ เทสโก้ โลตัสในกรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความ 
ได้เปรียบทางธุรกิจด้านการเพิ่มจ านวนผู้บริโภคหรือผู้มาใช้บริการรายใหม่ๆ  

2. เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาฐานผู้มาใช้บริการเดิมให้มากลับมาใช้ 
บริการด้วยความพึงพอใจอย่างต่อเน่ือง 

3. เพื่อน าผลการศึกษาไปปรับปรุงการบริการให้สอดคล้องกับรูปแบบการ 
ด าเนินชีวิตและความต้องการของผู้บริโภคที่มาใช้บริการเพื่อให้สามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งในธุรกิจเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการศึกษาหาความรู้ในด้านการตลาด 
ของการด าเนินธุรกิจร้านค้าปลีกหรือศูนย์จัดจ าหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ของเทสโก้ 
โลตัส 
สมมุติฐานของการวิจัย 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ อันได้แก่ ลูกค้าที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ 
การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัส  
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ลักษณะพฤติกรรมพฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกันส่งผลต่อความภักดี 
ต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ส่วนประสมทางการตลาดอันได้แก่ สินค้า/บริการ ราคา ช่องทางการจัด 
จ าหน่าย และกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ 
โลตัส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ อันได้แก่ ฐานข้อมูลลูกค้า การรักษาลูกค้าเก่า  
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เทคโนโลยี และโปรแกรมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ 
โลตัส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

     
            
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 

     ตัวแปรอิสระ 

 

   ตัวแปรตาม

  

ความภักดีต่อแบรนด์       
เทสโก้ โลตัส        

ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์

- เพศ           - อายุ  

- อาชีพ        - รายได้ 

- การศึกษา  - สถานภาพ 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- สินค้าและบริการ 

- ราคา 

- ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

- กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
 

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

- ฐานขัอมูล 

- การเก็บรักษาลูกค้า 

- เทคโนโลย ี

- โปรแกรมทางการตลาด 
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2. แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2547, หน้า 126) สรุปว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix)หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ที่องค์กรจะต้อง
น ามาใช้ร่วมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจของตลาดเป้าหมายด้วยเคร่ืองมือ 

คอทเลอร์ (Kotler, 2003, p.16) ส่วนประสมการตลาดเป็นตัวแปรที่สามารถ
ควบคุมได้ทางการตลาด หมายถึง การสนองความต้องการเป็นตัวแปรที่สามารถ
ควบคุม และสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ (4Ps) นั้น ประกอบด้วย 
(1) ผลิตภัณฑ์ (Product) (2) ราคา (Price) (3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  
(4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์            

ชื่นจิตต ์แจ้งเจนกิจ. (2546) กล่าวว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์
คือ 1) เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า หรือการบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 2) เพื่อสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อสินค้าหรือการบริการ ท าให้ลูกค้าทราบวิธีการใช้สินค้าอย่างถูกต้อง 
สามารถจดจ า และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทและสินค้าหรือบริการของบริษัทในระยะ
ยาว 3) เพื่อให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อบริษัทและสินค้าหรือบริการของบริษัท
โดยเฉพาะในกรณีที่บริษัทมีสินค้าจ าหน่ายหลายสายผลิตภัณฑ์  4) เพื่อให้ลูกค้า
แนะน าสินค้าหรือการบริการต่อไปยังผู้อ่ืน เกิดการพูดแบบปากต่อปากในทางบวก
เกีย่วกับสินค้า ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการเป็นแค่ค ากล่าวอ้างในโฆษณา และเมื่อ
สินค้าหรือการบริการของบริษัทถูกโจมตีจากผู้อ่ืน ลูกค้าชั้นดีของบริษัทเหล่านี้เองก็
จะท าหน้าที่เป็นกระบอกเสียง ในการปกป้องชื่อเสียงของบริษัท และสินค้าหรือการ
บริการของบริษัท 
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 ไกรซิต สุตะเมือง  (2549)  ได้กล่าวว่าการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์คือการ
รักษาลูกค้าให้อยู่กับเราโดยใช้เคร่ืองมือดังน้ี 1)ฐานข้อมูลลูกค้า 2) การเก็บรักษาลูกค้า 
3) เทคโนโลยี และ 4) โปรแกรมทางการตลาด 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการภักดีต่อแบรนด์ 

Oliver (1999) กล่าวว่า ความภักดี คือ ข้อผูกพันอย่างลึกซึ้งที่จะให้การ
อุปถัมภ์หรือซื้อซ้ าในสินค้าหรือบริการที่ตนเองพึงพอใจอย่างสม่ าเสมอในอนาคต ซึ่ง
จะเป็นลักษณะการซื้อในตราสินค้าเดิม หรือชุดของตราสินค้าเดิม การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมนี้จะได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์ที่มีผลกระทบและศักยภาพของความ
พยายามทางการตลาด 

ภาณุ ลิมมานนท์ (2548) กล่าวว่า ความภักดี คือ พันธกิจที่ลึกซึ้งในการ
กลับมาซื้อสินค้าหรือให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในสินค้าและบริการที่ชื่นชอบ 
โดยไม่สนใจต่ออิทธิพลทางสถานการณ์และความพยายามทางการตลาดที่มีแนวโน้ม
ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือผู้บริโภคที่ใช้บริการเทสโก้ โลตัส ที่อาศัย
อยู่ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ โดยใช้
วิธีค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) ในกรณีที่ไม่ทราบค่าประชากร (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ, 2548, หน้า 193) จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมดังนี้ 
n =Z2pq/ e2   ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจะต้องไม่น้อยกว่า 384 
ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) การสุ่ม
ตัวอย่างโดยสะดวกให้ครบตามจ านวนแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และความแปรปรวนทางเดียว  t-test  F-test  One-Way ANOVA และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (MRA)  โดยมีการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของค าถามมีค่าเกิน 0.7ดังนี้
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  ด้านผลิตภัณฑ์และบริการมีค่า 0.871 ด้านราคามี
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ค่า 0.883 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีค่า 0.825 ด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่า 0.798 
และปัจจัยด้านการจัดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านฐานข้อมูลลูกค้ามีค่า 0.930 ด้าน
การรักษาฐานลูกค้ามีค่า 0.867 ด้านเทคโนโลยีมีค่า 0.857 ด้านโปรแกรมทางการตลาด
มีค่า 0.947  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยคุณลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกันโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ 
Independent Sample T-test ในกรณีตัวแปรอิสระ เพศ และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีตัวแปรอิสระ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ ซึ่งพบว่า ปัจจัยด้าน ประชากรศาสตร์
สถานภาพที่แตกต่างกันส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตัสที่แตกต่างกัน แต ่
เพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกันส่งผลต่อความ
ภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกันโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ซึ่งพบว่า มีความถี่ในการใช้
บริการที่แตกต่างกัน ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการห้างเทสโก้ โลตัสต่อคร้ัง
ต่างกัน เหตุผลที่เข้ามาใช้บริการห้างเทสโก้  โลตัสต่างกัน อิทธิพลในการเลื อกใช้
บริการห้างเทสโก้  โลตัสที่แตกต่าง จุดเด่นของแบรนด์เทสโก้  โลตัสที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตัสแตกต่างกัน แต่ประเภทในการใช้บริการ
ที่แตกต่างกัน ช่วงเวลาที่มาใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์ เทส
โก้ โลตัสไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อท่ี 3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า ราคา 
สถานที่ และกิจกรรมการส่งเสริมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความภักดี
ของผู้บริโภคต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกันโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ 
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การวิเคราะห์สมการถดถอยชนิดตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression Analysis) ซึ่ง
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้าและด้านการส่งเสริมการขาย มีมีอิทธิพล
ต่อความภักดีของผู้บริโภคต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิต ิ
ตารางท่ี 2 
การวิเคราะห์สมการถดถอยชนิดตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression Analysis) ของ 
ตัวแปรอิสระปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 

 

Unstandardized 
Coefficient 

t Sig. 

Colinearity 
Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

(Constant) 1.435 .262 5.471 .000   
สินค้าและบริการ .233 .067 3.476 .001 .393 2.544 
ราคา .074 .077 .955 .340 .322 3.105 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย .008 .063 -.131 .896 .469 2.132 
โปรโมชั่น .427 .055 7.814 .000 .541 1.850 

R = .622           = .386       S.E.E. = .855       F = 61.865     Sig = .000 

  ความภักดี สินค้า 
 

ราคา 
 

สถานที ่ โปรโมชั่น 

Pearson 
Correlatio

n 

ความภักดี 
สินค้า 
ราคา 
สถานที ่
โปรโมชั่น 

1.000 .512 
1.000 

.480 

.761 
1.000 

.418 

.576 

.688 
1.000 

.584 

.588 

.600 

.604 
1.000 
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สมมติฐานข้อท่ี 4 ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อความภักดี
ของผู้บริโภคต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกันโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ 
การวิเคราะห์สมการถดถอยชนิดตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression Analysis) ซึ่ง
พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ด้านฐานข้อมูลลูกค้า ด้านการรักษาฐาน
ลูกค้า ด้านเทคโนโลยี และด้านโปรแกรมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อความภักดีของ
ผู้บริโภคต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ตารางท่ี 3 
การวิเคราะห์สมการถดถอยชนิดตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression Analysis) ของ 
ตัวแปรอิสระปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ 

 

Unstandardized 
Coefficient 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

(Constant) .991 .208 4.759 .000   
ฐานข้อมูลลูกค้า .217 .057 3.839 .000 .368 2.715 
การรักษาฐานลูกค้า .155 .065 2.390 .017 .331 3.025 
เทคโนโลยี .277 .061 4.566 .000 .368 2.720 
โปรแกรมทางการตลาด .163 .054 3.010 .003 .384 2.605 

R = .715           = .511       S.E.E. = .761       F = 102.906     Sig = .000 

  ความ
ภักดี 

ฐานข้อมูล 
 

รักษา
ฐาน
ลูกค้า 

เทคโน- 
โลยี 

โปรแกรม
ทางการตลาด 
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Pearson 
Correlation 

ความภักดี 
ฐานข้อมูล 
รักษาฐานลูกค้า 
เทคโนโลยี 
โปรแกรมทางการ
ตลาด 

1.000 .633 
1.000 

.626 

.754 
1.000 

.650 

.704 

.709 
1.000 

.617 

.663 

.718 

.726 
1.000 

 
5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
อภิปรายตามสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความภักดี
ต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัส แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า มีเพียงสถานภาพที่แตกต่าง
กันส่งผลความต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัส แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกันส่งผลต่อความ
ภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกันพบว่า มีความถี่ในการใช้บริการที่แตกต่าง
กัน ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการห้างเทสโก้ โลตัสต่อคร้ังต่างกัน เหตุผลที่เข้า
มาใช้บริการห้างเทสโก้  โลตัสต่างกัน อิทธิพลในการเลือกใช้บริการห้างเทสโก้  
โลตัสที่แตกต่าง จุดเด่นของแบรนด์เทสโก้  โลตัสที่แตกต่างกันส่งผลต่อความภักดีต่อ
แบรนด์ เทสโก้ โลตัสแตกต่างกัน  

สมมติฐานข้อท่ี 3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า ราคา 
สถานที่ และกิจกรรมการส่งเสริมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความภักดี
ของผู้บริโภคต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกันพบว่าส่วนประสมทางการตลาด
ด้านสินค้าและด้านการส่งเสริมการขาย มีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของผู้บริโภค
ต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิลาสินี พิมพ์ไพบูลย์ ที่ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความภักดี
ต่อตราสินค้า ซึ่งพบว่าปัจจัยด้านสินค้าคุณภาพ ราคาที่ยอมรับได้รวมทั้งกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีต่อตราสินค้า 
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สมมติฐานข้อท่ี 4 ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อความภักดี
ของผู้บริโภคต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกันพบว่า ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ด้านฐานข้อมูลลูกค้า ด้านการรักษาฐานลูกค้า ด้ านเทคโนโลยี และด้าน
โปรแกรมทางการตลาด มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความภักดีของผู้บริโภคต่อแบรนด์
เทสโก้ โลตัสแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติการจริง 

1. จากผลการศึกษาวิจัย ไม่พบความแตกต่างจากปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ที่มีผลต่อ 
ความภักดีต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตัส แต่พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกัน ดัง 
นั้นผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานที่ท างานในอุตสาหกรรม
ห้างสรรพสินค้า ค้าปลีกขนาดใหญ่ควรมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคสามารถท าธุรกิจหรือเลือก
สินค้าบริการได้ครอบคลุมทุกกิจกรรมเพื่อให้เกิดความถี่และกระตุ้นให้ลูกค้านึกถึง
บริการที่ครบครันในการใช้บริการ 

2. จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้าและ
บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกัน ดังนั้นผู้
ประกอบธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานที่ท างานในอุตสาหกรรม
ห้างสรรพสินค้า ค้าปลีกขนาดใหญ่ ควรมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างการซื้อซ้ าจนกลายเป็นที่หนึ่งในใจและเลือกใช้บริการเป็นที่แรก
เมื่อต้องการซื้อสินค้า บริการ 

3. จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
กิจกรรมทางการตลาดที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัส
แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานที่ท างานใน
อุตสาหกรรมห้างสรรพสินค้า ค้าปลีกขนาดใหญ่  ควรจัดกิจกรรมการส่งเสริม
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การตลาดด้านลดราคา หรือซื้อ 1 แถม 1 รวมทั้งการแจกโบชัวร์เพื่อกระตุ้นการจับจ่าย
อย่างต่อเน่ือง เป็น 

4. จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ด้านฐานข้อมูลลูกค้าที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ประกอบ
ธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานที่ท างานในอุตสาหกรรมห้างสรรพสินค้า ค้า
ปลีกขนาดใหญ่ ควรจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างง่าย เน้นสะดวกในการกรอกข้อมูลและ
เมื่อมีการรายงานข้อมูลผ่านทางจดหมายหรือใบเสร็จใดๆข้อมูลจะต้องถูกต้องและ
อัพเดทเสมอ เป็นต้น 

5. จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ด้านการรักษาฐาน
ลูกค้าที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกัน ดังนั้นผู้
ประกอบธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานที่ท างานในอุตสาหกรรม
ห้างสรรพสินค้า ค้าปลีกขนาดใหญ่ ควรจัดท าบัตรสมาชิกเพื่อเป็นการสะสมแต้มให้
ลกูค้าโดยการบอกสิทธิประโยชน์ในการใช้บัตรแต่ละคร้ังอีกทั้งการสนับสนุนการลด
ราคาในการจับจ่ายในครั้งถัดไปเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ าๆ เป็นต้น 

6. จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ประกอบ
ธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานที่ท างานในอุตสาหกรรมห้างสรรพสินค้า ค้า
ปลีกขนาดใหญ่ ควรมีระบบจัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็วและสามารถลิงค์กันทุก
จุดในการใช้บัตรสมาชิก เป็นต้น 

7. จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ด้านโปรแกรมทาง
การตลาดที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกัน ดังนั้น
ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานที่ท างานในอุตสาหกรรม
ห้างสรรพสินค้า ค้าปลีกขนาดใหญ่ ควรเน้นการลดราคาในสินค้าเฉพาะบุคคลโดย
การจัดท าโปรโมชั่นที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของแต่ละบุคคลและการจัด
แคมเปญแจกคูปองส่วนลด เป็นต้น 
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  เชิญส่งบทความและผลงานวิจัย 

กองบรรณาธิการขอเชญิท่านผู้สนใจส่งบทความ 

        และผลงานวิจัยเกีย่วกับทางดา้นบริหารธุรกิจ 

                         เพื่อตพีมิพ์ในวารสารฯ 

   กรุณาส่งผลงานของท่านมาที่กองบรรณาธิการ 

ตามที่อยู่ข้างล่างนี ้

 บรรณาธิการ.... 

ศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต 

    อาคารสาทรธานี 1  90/9-17 ชั้น 6-8 ถ. สาทรเหนือ 

             แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพ ฯ 10500 

            โทร.  02-636-8383  แฟกซ์  02-636-8390 

 
 

   เข้าถึงแหล่งข้อมูลผา่นระบบอินเตอร์เน็ต โดยสามารถ Download 
วารสารผ่านทาง www.sathorn.net 



          ข้อเสนอแนะในการเตรียมและส่งต้นฉบบั 
 

รูปแบบผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพื่อพิจารณาพิมพ์เผยแพร่  อาจเป็นดังนี ้
บทความวิชาการ บทความเรียบเรียง บทความแปล บทความวิจัย /

วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้จะต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ได้ผ่านการ
กลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ 
การคัดสรรบทความ 

 เน้นสาระประโยชน์ทางวิชาการในสาขาวิชาการเงิน การลงทุน การตลาด 
และการบริหารธุรกิจ การพัฒนาสาขาวิชาชีพและสาขาที่เกี่ยวข้อง 
การเตรียมต้นฉบับ 

1.พิมพ์ต้นฉบับในกระดาษ A4 โดยพิมพ์หน้าเดียว เนื้อหามีความยาวไม่เกิน 
15หน้า ใส่ เลขหน้าก ากับทุกหน้า เว้นหน้าแรกของบทความ โดยพิมพ์ไว้กึ่ ง
หน้ากระดาษด้านล่าง และส่งพร้อมแผ่นข้อมูล ( CD ) 

2.หน้าแรกของบทความประกอบด้วยชื่อเร่ือง ชื่อผู้เขียน ต าแหน่ง (ถ้ามี)และ
สถานที่ท างาน 

3.เน้ือหาบทความประกอบด้วยบทน า เน้ือหา และสรุป/เสนอแนะ 
4.กรณีบทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ เขียนในรูปแบบการเขียนบทความ ไม่ใช่

บทสรุปรายงานการวิจัย 
5.การใช้ค า-ภาษา ยึดหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
6.รูปภาพและตาราง ให้พิมพ์แยกต่างหากจากเนื้อเร่ือง หน้าละ 1 รายการโดย

ไม่ต้องอธิบายเขียนแยกไว้ต่างหาก 
7.การอ้างอิงในเน้ือหา และการเขียนเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม) ใช้วิธีการ

อ้างอิงระบบนามปี (APA) ดูคู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัย
รังสิต  

8. ผู้ที่ต้องการส่งบทความ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน
วารสาร จะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการพิจารณาบทความๆ ละ 2,000 บาท  



วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการและการวิจัยในสาขาต่างๆ ทางด้าน
บริหารธุรกิจ 

2. เพื่อเป็นแหล่งระดมความคิดในการศึกษาค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาทางด้าน
บริหารธุรกิจ 

3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแนวความคิด ความรู้ ความก้าวหน้าใน
ด้านการวิจัยและการให้บริการวิชาการ 

4. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านบริหารธุรกิจ 
5. เพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในเชิงปฏิบัติในสภาวการณ์ต่างๆ 

ทางธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


