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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อผลประกอบการของธุรกจิเส้ือผ้าโบ๊เบ๊  

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

(FACTORS INFLUENCING OPERATIONS  

OF BOO-BAE GARMENTS IN BANGKOK)  

กิติพร   ดวงแกว้ 1   ดร. พีรพงษ ์ฟูศิริ 2   

---------------------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของความแตกต่างดา้นปัจจยัทาง

ประชากรศาสตร์ของผูป้ระกอบการและปัจจยัทางดา้นการตลาดแบบองค์รวม  ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ในเขตกรุงเทพมหานคร

ในช่วงระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 โดยใชแ้บบสอบถาม

เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มผู ้ประกอบการธุรกิจเส้ือผ้าตลาดโบ๊เบ๊ จาํนวน 284  

ตัวอย่าง และใช้สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test  F-Test และสถิติเพียร์สันไคสแควร์ 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้ตลาด

โบ๊เบ๊ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป มีรายไดท้างธุรกิจเฉล่ียระหว่าง  

750,001-1,000,000 บาทต่อเดือน และมีระยะเวลาดาํเนินกิจการตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป โดย

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตลาดในดา้นต่างๆ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดย

ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัเจา้ของกิจการมีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจน สนบัสนุนให้พนกังาน

ให้เห็นจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือให้ความสําคญักบัลูกคา้ พนกังานขาย ผลิตภณัฑ์ การ

ส่งเสริมการตลาด การจดัเรียงสินคา้ ซ่ึงง่ายต่อการเลือกซ้ือ การพฒันาความรู้และ

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร CEO MBA มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ความเขา้ใจต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคม จาํนวนลูกคา้ และ

ยอดขาย  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุและระยะเวลาดาํเนินของกิจการท่ีแตกต่างกนั   มีอิทธิพลต่อผลประกอบการ

ของธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน สําหรับปัจจยัทางด้าน

การตลาดแบบองค์รวม    พบว่า การตลาดภายในองค์กร การตลาดแบบผสมผสาน

ดา้นการส่ือสารแบบบูรณาการและดา้นกิจกรรมทางตลาดพื้นฐานไม่มีความสัมพนัธ์

กบัผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ในเขตกรุงเทพมหานคร  แต่การตลาดแบบ

ผสมผสานดา้นช่องทางการจาํหน่าย  การตลาดสัมพนัธ์ และความรับผิดชอบทางการ

ตลาดต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

คําสําคัญ: โบเ๊บ๊, ธุรกิจเส้ือผา้, ผลประกอบการ 
 

    ABSTRACT 
 

This study focuses on relationship between demographic difference and 

holistic marketing with operations of Boo-Bae Garments in Bangkok done during 

November 2012 till February 2013 by using questionnaire to collect data from 

284 entrepreneurs.  The statistics used to analyze the data include percentage, mean, 

standard deviation, t-Test, F-Test, and Pearson Chi-Square. 

The findings show the most respondents are male; have age of 51 years at 

least; can earn 750,001-1,000,000 baht per month in average; and have operating the 

business for 10 years at least.  Their comments on various marketing factors are in 

the most level.  The most important factors involve clear vision, customer focus, 

salesperson, product, promotion, displays to support convenient selection, 

understanding the targeted group, awareness of social impact, customer quantity, 

and sales volume. 
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For hypothesis testing, most of different demographic factors, including 

gender, age, and operation duration, have influenced operations of Boe-Bae 

Garments in Bangkok differently.  For holistic marketing, internal marketing, 

integrated marketing communication, and basic marketing factors (4Ps) have no 

relationship with the operations but distribution channels, relationship marketing, 

and socially responsible marketing have relationship with the operations at the 

significant level of .05. 

KEY WORDS:  BOO-BAE, GARMENTS BUSINESS, OPERATIONS 

บทนํา 

มนุษยมี์เคร่ืองนุ่งห่มไวเ้พื่อป้องกนัอากาศหนาวเย็นหรือแสงแดด ป้องกนั

การกระแทกกระทบวตัถุอ่ืน และเพราะเหตุต่างๆนั้นมนุษยจึ์งเร่ิมสวมใส่เส้ือผา้ ดงันั้น 

เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มเป็น 1 ในปัจจยั 4 ท่ีมนุษยต์อ้งการในการดาํรงชีวิตเพื่อปกปิด

ร่างกายและให้ความอบอุ่น ความเจริญของมนุษย์ทาํให้เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย

เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั เส้ือผา้ยงับ่งบอกถึงลักษณะของผูส้วมใส่ได้ด้วย เช่น 

ฐานะ เช้ือชาติ เป็นตน้ 

การพฒันาของแฟชัน่ในแต่ละยคุสมยัแตกต่างกนัมาก ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายๆ

อยา่ง เช่น การเมือง  เศรษฐกิจ  และภูมิอากาศ เป็นตน้ โดยในศตวรรษท่ี 20 แฟชัน่

โลกเปล่ียนแปลงไปอยา่งเห็นไดช้ดัเจน โดยเฉพาะปี ค.ศ. 1920 - 1930 หรือเรียกวา่ยุค

แฟลปเปอร์ (Flapper) ผูห้ญิงสวมกระโปรงสั้นเป็นคร้ังแรก และหลงัสงครามโลกคร้ัง

ท่ี 2 ในสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ผูห้ญิงตอ้งออกจากบา้นเพื่อทาํงานหาเล้ียงชีพ ดงันั้น

เส้ือผา้ท่ีสวมใส่ยอ่มเปล่ียนไปเพื่อเอ้ือประโยชน์ในผูส้วมใส่มากข้ึน กางเกงจึงเป็นท่ี

นิยม ตั้งแต่ยคุแฟลปเปอร์เป็นตน้มา แฟชัน่ของโลกไดก้า้วเขา้สู่ความเป็นสากล เพราะ

การติดต่อส่ือสารของโลกตะวนัตกและตะวนัออกเป็นไดเ้ปิดกวา้งมากข้ึน มีการไปมา

หาสู่กนั แฟชั่นของโลกตะวนัตกจึงเขา้มามีบทบาทกบัโลกตะวนัออก เช่น คนไทย

รณรงคใ์หส้วมหมวก หรือ ผูห้ญิงไทยเลิกสวมโจงกะเบน เพื่อความเป็นสากล  
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ในปัจจุบนัเส้ือผา้ไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันสภาพอากาศ และอนัตรายอย่างอ่ืน

เท่านั้น แต่ยงัใส่เพื่อบ่งบอกวฒันธรรมประเพณี ความเจริญกา้วหน้าของผูผ้ลิตและ

สวมใส่ ไวบ้่งบอกช่ือสถานท่ีทาํงาน โรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆ ไวใ้ส่เพื่อให้เขา้

กบังาน กิจกรรมและสภาพแวดลอ้ม เช่น ใส่ชุดกนัผึ้งเพราะทาํอาชีพเล้ียงผึ้ง ใส่ชุด

ว่ายนํ้ าเพื่อว่ายนํ้ าหรือสอนว่ายนํ้ า รวมไปถึงการใส่เพื่อความสวยงาม เพื่อโออ้วด

ฐานะกนัในปัจจุบนั เส้ือผา้ท่ีถูกออกแบบเพื่อการณ์นั้นเรียกวา่ เส้ือผา้แบบสมยันิยม   

ในอดีตมนุษย์มักตัดเย็บเส้ือผ้าเพื่อสวมใส่เอง แต่เม่ือมีการพัฒนา

อุตสาหกรรม ทาํให้มนุษยใ์ชเ้วลากบัการทาํงานมากข้ึน จึงเป็นเหตุผลให้เกิดการผลิต

เส้ือผา้สําเร็จรูปเพื่อจาํหน่ายแก่บุคคลท่ีไม่มีเวลาตดัเยบ็เส้ือผา้เองและเป็นท่ีนิยมมา

จนถึงปัจจุบนั จนทาํให้อุตสาหกรรมส่ิงทอกลายมาเป็นอุตสาหกรรมสําคญัท่ีสร้าง

รายได้และเป็นแหล่งจ้างงานท่ีสําคัญของประเทศ จากการศึกษาเพื่อพฒันาขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของไทย ทกัษะท่ีเกิดจากการรับจา้งผลิตท่ีผา่นมา ส่งผลดี

ต่อแรงงานไทยให้มีทกัษะด้านฝีมือแรงงานสูง ดงันั้น หากอุตสาหกรรมเส้ือผา้จะ

มุ่งเนน้พฒันาคุณภาพเส้ือผา้ไปยงัตลาดระดบักลางและระดบับน ซ่ึงมีคู่แข่งน้อยราย

กวา่ นอกจากเป็นการพฒันาคุณภาพอุปสงคแ์ลว้ ยงัอาจเป็นการเพิ่มโอกาสการพฒันา

ขีดความสามารถทางการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเส้ือผา้แฟชัน่เพื่อการส่งออกไดอี้ก

ทางหน่ึงดว้ย (จกัรมณฑ ์ ผาสุก วนิช, 2546:  211; โฆสิต ป้ันเป่ียมรัษฎ,์ 2540: 8) 

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมส่ิงทอไทยประจาํเดือนมกราคม 2554 พบวา่ 

ผลิตภณัฑ์ เคร่ืองนุ่งห่ม มีมูลค่าการส่งออกตั้งแต่ มกราคม-พฤศจิกายน ปี 2553 คิด

เป็นมูลค่า 2,911.8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.2 ทั้งน้ี เคร่ืองนุ่งห่มท่ี

มีมูลค่าส่งออกมากท่ีสุด ได้แก่ เส้ือผา้สําเร็จรูป มีมูลค่าการส่งออก 2,525.9 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นอตัราการขยายเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.8 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อนหนา้ ประเภทเส้ือผา้สําเร็จรูปท่ีมีมูลค่าส่งออกมากท่ีสุดคือ เส้ือผา้

สําเร็จรูปท่ีทาํจากฝ้าย รองลงมาคือ เส้ือผา้สําเร็จรูปท่ีทาํจากเส้นใยประดิษฐ์ โดย

ประเทศท่ีมีการนาํเขา้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองนุ่งห่มจากประเทศไทยมากท่ีสุดไดแ้ก่ ประเทศ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น สหราชอาณาจกัร สเปน และเยอรมนี ตามลาํดบั (ศูนยข์อ้มูลส่ิง

ทอเชิงลึก, 2555) 

ตลาดโบ๊เบ๊ เป็นตลาดขายส่งเส้ือผา้ท่ีท่ีราคาถูกท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ

ไทย โดยชาวจีนกลุ่มเล็กๆ ไดก่้อกาํเนิดการคา้ข้ึน ตลาดโบ๊เบ ๊ตั้งอยูริ่มคลองผดุงกรุง

เกษม ช่วงระหว่างสะพานกษตัริยศึ์กกบัตลาดมหานาค มีเส้ือผา้จาํหน่ายทุกชนิดโดย

ส่วนใหญ่ จะเน้นขายแบบยกโหล และราคาถูกอย่างไม่น่าเช่ือ เป็นแหล่งขายส่งท่ี

พ่อค้าแม่คา้ตลอดจนประชาชนทัว่ไปนิยมมาจบัจ่ายซ้ือหามากท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

กรุงเทพมหานคร การขายส่งบริเวณดา้นนอกตลาดโบ๊เบ๊จะเร่ิมตั้งแต่เวลา 02.00 น. 

เป็นตน้ไป ต่อจากนั้นประมาณ 07.00 น. แผงลอยและอาคารพาณิชยซ่ึ์งตั้งอยูด่า้นในก็

จะเปิดขาย ตลอดทั้งวนั โดยลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นพ่อคา้แม่คา้จากต่างจงัหวดั เส้ือผา้

สําเร็จรูปยงัเป็นท่ีนิยมของประเทศเพื่อนบา้น เช่น เวียดนาม กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ 

และมาเลเซีย ส่วนตลาดส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุดคือประเทศในกลุ่มตะวนัออกกลาง โดยมี

มูลค่าส่งออกถึงปีละหน่ึงหม่ืนลา้นบาทต่อปี ตลาดโบ๊เบ๊ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

โบเ๊บเ๊ก่า ซ่ึงอยูท่างดา้นริมทางรถไฟเขตปทุมวนั ตลาดแน่งน้ีจะมีการคา้ส่งขายเส้ือผา้

โดยเฉพาะเส้ือโหล ซ่ึงเน้นตลาดกลางภายในประเทศ  และโบ๊เบ๊ใหม่ ซ่ึงอยู่ฝ่ัง

เดียวกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์หรือโรงพยาบาลหัวเฉียว มุ่งเน้นการส่งออก มี

สินคา้มากวา่ตลาดโบ๊เบ๊เก่า นอกจากเส้ือผา้ยงัมีผา้ใบ ผา้เต็นท ์หรือของเบ็ดเตล็ดอ่ืน 

(ไทยรัฐออนไลน์, 2554) 

จากขอ้มูลสถิติจะเห็นแนวโนม้การเติบโตของธุรกิจเส้ือผา้มากข้ึน เน่ืองจาก

สินคา้แฟชั่นมีวงจรชีวิตสั้ นและผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป

ตามสภาพเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม ดั้งนั้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยั

ทางดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัทางดา้นการตลาดแบบองคร์วมท่ีมีอิทธิพลต่อผล

ประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจุบนัวา่เป็นอยา่งไร 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจและผูป้ระกอบการ ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของเส้ือผา้โบ๊เบ๊ ให้
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สอดคล้องกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ในเขต

กรุงเทพมหานครต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพล

ต่อผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบเ๊บใ๊นเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจัยทางด้านการตลาดแบบองค์รวม         

ท่ีมีต่อผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบเ๊บใ๊นเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้สนใจ และผูป้ระกอบการ ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ เพื่อใชใ้นการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบเ๊บใ๊นเขตกรุงเทพมหานครต่อไป 

2. เป็นแนวทางสําหรับการบริหารธุรกิจประเภทเส้ือผา้สําเร็จรูปเพื่อกาํหนด

โครงสร้างธุรกิจในปัจจุบนัหรือเพื่อพิจาณาปรับโครงสร้างองคก์ารในอนาคตได ้

3. เป็นประโยชน์กบัผูท่ี้ตอ้งการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพล

ต่อผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบเ๊บใ๊นเขตกรุงเทพมหานครต่อไป 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ของผูป้ระกอบการท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ

ผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบเ๊บใ๊นเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัทางดา้นการตลาดแบบองค์รวมมีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการ

ของธุรกิจเส้ือผา้โบเ๊บใ๊นเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ในเขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ีครอบคลุม

เน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

Kotler and Keller (2006) ในยคุการแข่งขนัศตวรรษท่ี 21 ถือวา่มีความทา้ทาย

อย่างมาก เน่ืองจากการแข่งขนัจะมีความเข้มขน้ยิ่งข้ึน จากการพฒันาการด้าน

การตลาดควบคู่ไปกับเทคโนโลยี ท่ีสามารถศึกษาข้อมูลได้แม่นยาํ และทัน

สถานการณ์ทาํให้บริษทัสมยัใหม่ มีความละเอียดซับซ้อนมาก ดงันั้น ส่ิงท่ีนาํพา

องค์กรไปสู่การเติบโตคือการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) ซ่ึง

ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  การตลาดภายในองคก์ร (Internal Marketing) 

การตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing) การตลาดเชิงความสัมพนัธ์ 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

เพศ  อายุ  รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 

ปัจจัยทางด้านการตลาดแบบองค์รวม 
ปัจจัยด้านการตลาดภายในองค์กร   

ปัจจัยด้านการตลาดแบบผสมผสาน 

   การส่ือสารแบบบูรณาการ 

   กิจกรรมทางตลาดพื้นฐาน (4Ps) 

   ช่องทางการจาํหน่าย 

ปัจจัยด้านการตลาดสัมพนัธ์ 

ปัจจัยด้านความรับผดิชอบทางการตลาดต่อสังคม 

 

 

ผลประกอบ 

การของธุรกจิ

เส้ือผ้าโบ๊เบ๊ 

ในเขต

กรุงเทพมหา

นคร 
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(Relationship Marketing) และการตลาดในเชิงการรับผิดชอบต่อสังคม (Socially 

Responsible Marketing)  

เฟรเซอร์ส (Frese, 2000) ความสําเร็จของผูป้ระกอบการวดัไดจ้าก ตวับุคคล 

ระดบัความสําเร็จทางเศรษฐกิจ ผูเ้ก่ียวขอ้งในธุรกิจ ทั้งดา้นลูกคา้และพนกังาน และ

การสังเกตของผูส้ัมภาษณ์เพื่อประเมินความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ 

Kotler (2003) ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้

ดาํเนินงานในตลาดเป้าหมายให้บรรลุวตัถุประสงค์ โดยจาํแนกเคร่ืองมือเป็น 4 กลุ่ม

ใหญ่ เรียกว่า 4 Ps  ของการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 

ช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ (2544) การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการหรือแบบครบ

วงจร หมายถึง การใชกิ้จกรรมการส่งเสริมการตลาดหลายรูปแบบให้กลมกลืน ไดแ้ก่ 

การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยพนักงานขาย 

การตลาดทางตรง ไปในประเด็นเดียวกนัเพื่อความชดัเจนตรงกนั และส่งผลกระทบท่ี

มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภค  

เกษม พิพฒัน์เสรีธรรม (2555) การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ หมายถึง  

กลยทุธ์การประสานความพยายามทางการตลาดขององคก์รในการติดต่อส่ือสาร โดย

ใช้เคร่ืองมือทางการตลาดให้เหมาะสมสอดคล้องเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน เพื่อให้

ข่าวสาร สร้างภาพพจน์ และจูงใจลูกคา้เป้าหมาย โดยมีหลกัการสําคญัท่ีสามารถสรุป

โดยสังเขปเป็นการเร่ิมตน้ท่ีลูกคา้ ใชก้ารติดต่อส่ือสารหลายรูปแบบ ติดต่อส่ือสารทั้ง

ท่ีใชส่ื้อและไม่ใชส่ื้อ สร้างการส่ือสารแบบสองทางกบัลูกคา้ และใชใ้ห้สอดคลอ้งกบั

ส่วนประสมทางการตลาดหรือ 4Ps 

ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม ท่ีม่ีโครงสร้างของกลุ่มขอ้คาํถามแบบปลาย

ปิด 3 ส่วนเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจ

เส้ือผา้ตลาดโบเ๊บ ๊จาํนวน 284 ตวัอยา่ง 
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สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test โดยทาํการเปรียบเทียบแบบรายคู่ตามวิธี Scheffe 

และสถิติเพียร์สันไคสแควร์ 

สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้ตลาดโบ๊เบ๊ส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย ร้อยละ 74.30 มีอายุตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป ร้อยละ 62.68 มีรายไดท้างธุรกิจเฉล่ีย

ระหว่าง  750,001-1,000,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 69.01 และมีระยะเวลาดาํเนิน

กิจการตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป ร้อยละ 52.11 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านการตลาดแบบองค์รวม  

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตลาดภายในองค์กรทุกด้าน อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด โดยใหค้วามสาํคญักบัเจา้ของกิจการมีวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจน สนบัสนุนให้

พนกังานใหเ้ห็นจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้มากท่ีสุด ความคิดเห็น

เก่ียวกบัการตลาดแบบผสมผสาน ดา้นการส่ือสารแบบบูรณาการส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด โดยให้ความสําคญักบัพนกังานขายมากท่ีสุด ดา้นกิจกรรมทางตลาด

พื้นฐานทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์และการ

ส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด และดา้นช่องทางการจาํหน่ายทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

โดยให้ความสําคญักับการจัดเรียงสินค้า ซ่ึงง่ายต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการตลาดสัมพนัธ์ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยให้ความสําคญักบั

การให้ความสําคญัในการพฒันาความรู้ และความเขา้ใจต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมายมาก

ท่ีสุด และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความรับผิดชอบทางการตลาดต่อสังคมทุกดา้นอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด โดยใหค้วามสาํคญักบักิจการคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมโดยรวมมาก 

ท่ีสุด  
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  สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลผลประกอบการของธุรกจิเส้ือผ้าโบ๊เบ๊ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ ใน

เขตกรุงเทพมหานครทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้น 

จาํนวนลูกคา้และดา้นยอดขายมากท่ีสุด  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ อายุ และ ระยะเวลาดําเนินของกิจการท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อผล

ประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

รายไดเ้ฉล่ียของธุรกิจท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อผลประกอบการของธุรกิจ

เส้ือผา้โบเ๊บใ๊นเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

การตลาดภายในองคก์ร การตลาดแบบผสมผสานดา้นการส่ือสารแบบบูรณา

การและด้านกิจกรรมทางตลาดพื้นฐาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการของ

ธุรกิจเส้ือผา้โบเ๊บใ๊นเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

การตลาดแบบผสมผสานด้านช่องทางการจาํหน่ายการตลาดสัมพนัธ์ และ

ความรับผิดชอบทางการตลาดต่อสังคมมีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการของธุรกิจ

เส้ือผา้โบเ๊บใ๊นเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติ Sig.* แปลผล 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

เพศ t-Test 0.009 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียของธุรกิจ  F-Test 0.300 ปฏิเสธ 

ระยะเวลาดาํเนินของกิจการ  F-Test 0.000 ยอมรับ 

ปัจจัยทางด้านการตลาดแบบองค์รวม 

การตลาดภายในองคก์ร Chi-Square 0.380 ปฏิเสธ 

การตลาดแบบผสมผสาน  

การส่ือสารแบบบูรณาการ Chi-Square 0.836 ปฏิเสธ 

กิจกรรมทางตลาดพื้นฐาน Chi-Square 0.198 ปฏิเสธ 

ช่องทางการจาํหน่าย Chi-Square 0.000 ยอมรับ 

การตลาดสัมพนัธ์ Chi-Square 0.002 ยอมรับ 

ความรับผดิชอบทางการตลาดต่อสังคม Chi-Square 0.000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผลวจัิย 

ผลการทดสอบสมมติฐานในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้ง และไม่สอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาในมุมมองต่างๆ ไดแ้ก่ มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจนัทร์เพญ็ ผิว

บาง (2548) ท่ีพบวา่รายรับท่ีไดจ้ากผูป้กครองไม่มีความสัมพนัธ์เก่ียวกบัการตดัสินใจ

ซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูปของกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษาในเขตอาํเภอพระนครศรีอยุธยา ผล

การศึกษาของวารีพร ชูศรี (2553) ท่ีพบว่าส่วนประสมทางการตลาดภายในมี

ความสัมพนัธ์กบัเพศและอายุของพนกังานโรงแรมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ผล

การศึกษาของณัฐนนัท์ วิบูลยนุ์กูลกิจ (2555) ท่ีพบว่าเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเชิง

บูรณาการ ส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณา

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=วารีพร%20ชูศรี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


86 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

การของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ผลการศึกษาของปิติพงษ ์ศิริพนัธ์ุ (2548) ท่ีพบวา่ปัจจยั

ทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา และการส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ไหมไทยของผูบ้ริโภค แต่ช่องทางการจดัจาํหน่ายมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ไหมไทยของผูบ้ริโภค ผลการศึกษา

ของสินธ์ุฟ้า แสงจนัทร์ (2547) ท่ีพบว่าปัจจยัการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ทุกด้าน มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้บริษทัตวัแทนออกของในท่าอากาศยานกรุงเทพ  

และผลการศึกษาของจิรัชญา โยธาอภิรักษ ์(2551) ท่ีพบวา่การรับรู้และความรู้เก่ียวกบั

กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรมีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม

ของของบริษทั ปตท จาํกดั (มหาชน) ในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

และภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของของบริษทั ปตท จาํกดั (มหาชน) มี

อิทธิพลต่อทศันคติของของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อตราสินคา้ปตท. 

แต่ไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของปิติพงษ์ ศิริพนัธ์ุ (2548)   ท่ีพบว่ารายได้มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ไหมไทยของผูบ้ริโภค ผลการศึกษา

ของยุพาภรณ์ อุไรรัตน์และธนัยาภรณ์ ดาํจุติ (2555) ท่ีพบวา่ประสบการณ์การทาํงาน

มีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมการตลาดภายใน และส่วนประสมการตลาดภายในทุก

ด้านมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน ผล

การศึกษาของสุรชยั เพชรสุวรรณ (2548) ท่ีพบว่าการขายโดยพนกังานขาย การ

ส่ือสารแบบปากต่อปาก การตลาดทางตรง  และการโฆษณามีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับูรพาจงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาของ0มงคล วงษว์ุฒิศกัด์ิ (2550) ท่ีพบวา่

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จในการประกอบ

ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 0ผลการศึกษาของสินธ์ุฟ้า แสงจนัทร์ 

(2547) ท่ีพบว่าประเภทลูกค้ามีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าในการ

บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ และผลการศึกษาของจิรัชญา โยธาอภิรักษ์ (2551) ท่ีพบว่า

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร ไม่มีอิทธิพลต่อ

ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของของบริษทั ปตท จาํกดั (มหาชน) 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สินธุ์ฟ้า%20แสงจันทร์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=จิรัชญา%20โยธาอภิรักษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.4/tdc/basic.php?query=มงคล%20วงษ์วุฒิศักดิ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สินธุ์ฟ้า%20แสงจันทร์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=จิรัชญา%20โยธาอภิรักษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

ผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดโบ๊เบ๊ควรให้ความสําคญักบัการดาํเนินธุรกิจ ไปใน

แนวทางเดียวกนัเพื่อลดกระบวนการท่ีคลุมเครือและซํ้ าซอ้นแต่บรรลุเป้าหมายตรงกนั 

โดยเร่ิมจากการกาํหนดเป้าหมายและแนวทางการดาํเนินการไปสู่ความสําเร็จ แล้ว

ส่ือสารให้สมาชิกเขา้ใจตรงกนั โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและผลกัดนัให้เป้าหมายบรรลุผลได้ตามท่ีกาํหนดไว ้เช่นเดียวกนักบั

องคก์รต่างๆ ทัว่ไป 

ผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดโบ๊เบ๊ควรให้ความสําคญักบั 4 ปัจจยัต่อไปน้ีมาเป็น

อนัดบัแรกพนกังานขาย ตวัผลิตภณัฑ์เส้ือผา้ การส่งเสริมการตลาดและการขาย และ

ช่องทางการจาํหน่าย โดยมุ่งเน้นการอาํนวยความสะดวกในเขา้ถึงและหาเลือกซ้ือ

สินค้าได้โดยง่าย รวมทั้งการสั่งซ้ือสินค้าทางโทรศพัท์ด้วย โดยควรพิจารณาใช้

เคร่ืองมือออนไลน์หรือบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อยา่งเช่นการสร้างเวป็ไซตใ์ห้เป็นอีก

ช่องทางการติดต่อส่ือสารและเพิ่มความสะดวกในการเลือกชมและสั่งซ้ือสินคา้ 

การดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั จาํเป็นตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร โดยเฉพาะความสัมพนัธ์ในระยะยาวท่ีมีส่วน

สําคญัในการเก้ือหนุนความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ นอกจากการส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพกบัพนกังานภายในองค์กร ลูกคา้หรือคู่คา้ และผูจ้ดัหาปัจจยัการผลิต

ผา่นช่องทางท่ีเหมาะสมแลว้ ช่วงเวลาและความต่อเน่ืองของการติดต่อส่ือสารก็เป็น

ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีไม่ควรมองขา้ม ซ่ึงลว้นมีส่วนรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้ 

เป็นผลทาํใหย้อดขายและผลกาํไรเพิ่มสูงข้ึนตามมา 

กระแสความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รกาํลงัมาแรง ผูป้ระกอบธุรกิจใน

ตลาดโบเ๊บจึ๊งควรใส่ใจการดาํเนินธุรกิจท่ีไม่ส่งกระทบต่อสังคมโดยรวม โดยคาํนึงถึง

หลกักฎหมายและศีลธรรมอนัดีงามของสังคมควบคู่กนัไปดว้ย 

 

8ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
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การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งเน้นทาํการศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์และ

ปัจจยัทางดา้นการตลาดแบบองคร์วมท่ีมีอิทธิพลต่อผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้

โบ๊เบ๊ ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ในโอกาสต่อไปจึงควรทาํการศึกษาปัจจยัดา้น

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อผลประกอบการของธุรกิจ

เส้ือผา้โบ๊เบ๊ เพื่อนาํผลท่ีได้ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค และนําไปพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจต่อไป 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้ตลาดโบ๊เบ๊

เท่านั้น โอกาสต่อไปจึงควรทาํการศึกษาผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้ย่านการคา้อ่ืนๆ 

ดว้ย เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์มากข้ึนสําหรับการเปรียบเทียบในความเหมือน

หรือแตกต่างของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้ ขอ้มูลท่ีได้

เพิ่มเติมน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการวางกลยทุธ์ทางการตลาด ให้สอดคลอ้งกบั

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้ต่อไป 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงสํารวจ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

โดยใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้ตลาดโบ๊เบ๊ตอบแบบสอบถาม เน่ืองจากมีระยะเวลา

ในการทาํวิจยัท่ีจาํกัด โอกาสต่อไปจึงควรทาํการวิจยัเชิงคุณภาพโดยผูว้ิจยัใช้การ

สัมภาษณ์เชิงลึกร่วมดว้ย เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีชดัเจนตรงกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั

มากข้ึน  

เอกสารอ้างองิ 

กมลวฒัน์ ธรรมรักษา. “คุณค่าตราสินค้าและการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 

(IMC) ทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการใช้ผลติภัณฑ์นํา้ยาเปลี่ยนสีผมในเขต

กรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการจดัการ, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ, 

2553. 
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ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ.์ จิตวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพมหานคร: ไทยเจริญการพิมพ,์ 2546. 

เกษม พิพฒัน์เสรีธรรม. “การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ.”  

  วารสารบริษทั 40 เค แอนด ์พี จาํกดั, 2555. 

โฆสิต ป้ันเป่ียมรัษฎ.์ อุตสาหกรรมส่ิงทอกบัการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2540. 

จกัรมณฑ ์ผาสุกวนิช. โครงการศึกษาการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ไทย. กรุงเทพมหานคร: สาํนกังานพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2546. 

จนัทร์เพญ็ ผวิบาง. “ปัจจัยประกอบในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าสําเร็จรูปของกลุ่ม

นักเรียน นักศึกษาในเขตอาํเภอพระนครศรีอยุธยา.” วทิยานิพนธ์ 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์, 2548. 

จินตนา สร้อยจิต. “ประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสารโดยผ่านส่ืออเิลคทรอนิกส์ 

กรณีศึกษา บริษัท อาร์ เอส โปรโมช่ัน จํากดั (มหาชน).” รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553. 

จิรัชญา โยธาอภิรักษ.์ “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อภาพลกัษณ์ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม

ของบริษัท ปตท จํากดั (มหาชน) และผลของภาพลกัษณ์ต่อทศันคติทีม่ีต่อ

ตราสินค้า ปตท.” วทิยานิพนธ์ นิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต  

   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2551. 

ไซมอน โชติอนนัต ์พลต้ือ. “การส่ือสารการตลาดครบวงจร.” บทความ, วารสาร

บริษทั ซิมแอนดซ์นั คอมมิวนิเคชัน่ )ประเทศไทย(  จาํกดั, 2554. 
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ณฐันนัท ์วบิูลยนุ์กลูกิจ. “การรับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟ

สตาร์บัคส์.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555. 

1ทิพวรรณ กิตติวบิูลย.์1 การอบรมเลีย้งดูและพฒันาการทางจริยธรรมของเด็กก่อน วยั

เรียนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร, 2522. 

ธงชยั สันติวงศ.์ พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพค์ร้ังท่ี 2, กรุงเทพมหานคร:  

   ไทยวฒันาพาณิช, 2517 

0ธาํรง ทศันาญชลี. การศึกษาสาเหตุ และปัญหาสุขภาพจิต ของผู้กระทาํผดิคดีข่มขืน-

ฆ่า. กรุงเทพมหานคร: โรงพยาบาลนิติจิตเวช, 2532.  

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ. กลยุทธ์ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร. กรุงเทพมหานคร:  

 ทิปป้ิง พอยท,์ 2544. 

นิตย ์ สัมมาพนัธ์.  ยุทธศาสตร์การบริหารใน 3 โลกธุรกจิสู่ความสําเร็จ. 

กรุงเทพมหานคร: เอก็ซเปอร์เน็ท, 2542.  

0ประดินนัท ์สดีวงษ.์ “ภูมิหลังทางสังคมของหญงิอาชีพบริการพเิศษ.” วทิยานิพนธ์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2534. 

ประสาน วงศใ์หญ่. กฎหมายรัฐธรรมนูญกบัความมั่นคงทางการเมือง. 

กรุงเทพมหานคร: วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร, 2542. 

ปิติพงษ ์ศิริพนัธ์ุ. “ปัจจัยทีสั่มพนัธ์กบัการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ผ้าไหมไทยของ

ผู้บริโภค.” วทิยานิพนธ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาขาการตลาด, 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร, 2548. 

พรรษพล มงักรพิศม.์ “IMC Choose The Best for Grest.” บทความ, นิตยสาร 

BrandAge ประจาํเดือนตุลาคม 2549 
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พิมพท์อง สังสุทธิพงศแ์ละวรวติั กิติวงค.์ “ ความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวจัิย.” รายงาน

การวจิยัขั้นสูงเพื่อพฒันาการศึกษา, การศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา

การวจิยัและพฒันาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 

2552. 

มงคล วงษว์ฒิุศกัด์ิ. “ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จในการประกอบธุรกจิสปา

เพือ่สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัมหิดล, 2550. 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. หน่วยการเรียนที ่ 2: ทรัพยากรสารสนเทศ.  

   คู่มือประกอบการเรียน, 2555. 

มินทร์ฐิตา จิราธรรมวฒัน์. “การรับรู้และทัศนคติทีป่ระชาชนมีต่อภาพลกัษณ์ด้าน

ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ของบริษัท ปตท.จํากดั 

(มหาชน).” วทิยานิพนธ์สาขาวชิาการตลาด บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2553. 

ยพุาภรณ์ อุไรรัตน์และธนัยาภรณ์ ดาํจุติ. “ส่วนประสมการตลาดภายในต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวชัิย.” รายงานวิจยัวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
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วารีพร ชูศรี. “อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดภายในต่อประสิทธิภาพ การ

ปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณศึีกษาธุรกจิโรงแรมในเขตเทศบาลนคร

หาดใหญ่.” วทิยานิพนธ์สาขาวชิาการจดัการธุรกิจ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2553. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. การบริหารการตลาดยุคใหม่. พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพมหานคร:  

พฒันาศึกษา, 2541. 
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