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มัตติกา ชางศูนย . (2557) . ความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี   
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.  สารนิพนธ บธ.ม.
(การตลาด), กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารยที่ปรึกษา
สารนิพนธ: อาจารย ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล. 

 
 การศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่ มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ 
ผูบริโภคที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศจีน จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
คือ การวิเคราะหความแตกตางโดยหาคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห
เปรียบเทียบเชิงซอน โดยใชวิธีทดสอบแบบการวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู และการวิเคราะห
สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายขอเพียรสัน สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรม
สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร 
 

 1. ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ 26-36 
ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 
20,000 บาท และประเภทสินคาที่นิยมซื้อ คือ รองเทา-กระเปา-เส้ือผา  
 2. ปจจัยแรงจูงในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน พบวา ผูบริโภคมีแรงจูงใจใน
การซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ปจจัยแรงจงูใจดานเหตผุล 
อยูในระดับมาก สวนปจจัยดานอารมณ อยูในระดับปานกลาง  
 3. การตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน พบวา ผูบริโภคให
ความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีนในภาพรวม อยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน ในระดับมาก ไดแก  ดานการประเมินทางเลือก ในขณะที่ผูบริโภคให
ความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ในระดับปานกลาง ไดแก  ดาน
การตัดสินใจซื้อ  ดานการแสวงหาขอมูล ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ และดานการตระหนักถึงความ
ตองการ ตามลําดับ 
  
 
 



 

 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการทางสถิติ พบวา  
 1. ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่มีอายุ 48-58 ป มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนสูงที่สุด 
 2.  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่
มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มี
ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนสูงที่สุด 
 3. ปจจัยแรงจูงใจ ประกอบดวย ทางดานเหตุผล และอารมณ มีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคมีภาพรวมปจจัยแรงจูงใจสูงมาก จะมีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีนมากข้ึนในระดับปานกลาง 
 จากการวิจัยคร้ังนี้ทําใหทราบถึงผูบริโภคหลัก รวมถึงปจจัยแรงจูงใจที่ทําใหซื้อสินคาของ
ผูบริโภค โดยผูผลิตจะตองพยายามทําการวางแผนการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด โดยเนนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสินคาใหมีความนาสนใจ 
เขาใจงาย อาจเพิ่มเติมดวยการมีขอมูลมาตรฐานการผลิต และวิธีการใชงาน เพื่อใหงายตอการคนหา
ขอมูลจากส่ือตางๆ รวมถึงบุคคลรอบตัวซึ่ง ซึ่งจะเพิ่มความม่ันใจใหผูบริโภคมากยิ่งข้ึน และเปนการ
สรางแรงจูงใจทางดานเหตุผลใหผูบริโภคเห็นถึงความจําเปน และกระตุนใหเกิดการซื้ออยางมีความ
ตอเนื่องกัน รวมถึงการนําเสนอสินคาที่มีความทันสมัย เพิ่มความความสวยงาม ความสะดวก  และมี
เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อสรางความรูสึกที่ดีหรือสรางปจจัยทางดานอารมณใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคา
ไดงาย และทําใหเกิดการซื้อซ้ํา  
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 The study of “Relationship between motive factors and purchase decision-making 
toward Made-in-China products of consumers in Bangkok metropolitan area” The subjects 
of this study are 400 consumers in Bangkok metropolitan area as aged 15 and above and 
used to buy Made-In-China products. The data were collected by questionnaires and the 
data were analyzed in terms of frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
Statistical tool used in hypothesis testing was the analysis of the difference by determining T 
value, One-way Analysis of variance, multiple comparison using LSD and Dunnett’s T3, and 
the Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. Moreover, the statistical software for 
social science was used in statistical data analysis for Social Science Research.  
 
 The research findings are as follows: 
 1. The results revealed that most of the consumers are female, with ages between 
26 and 36 years old, hold a Bachelor’s degree, work in private companies or self-employed 
and earn average monthly income between 10,001 and 20,000 baht-per-month. In general 
consumers buy Made-In-China products in shoes, bags and clothes. 
 2. The total motive factors to purchase decision-making toward Made-in-China 
products of consumers in Bangkok metropolitan area is a moderate level, for the aspects of 
rational motives factor is a high level and emotional motives factor is a low level.  
 3. Analysis of purchase decision-making toward Made-in-China products of 
consumers in Bangkok metropolitan area shows that most consumers pay moderate level 
attention, when considered in details found that the aspects of Alternative evaluation 
consumers pay high level attention. But the aspects of the Purchase decision, Search for 
information, Post-purchase behavior, and Need recognition shows that consumers pay 
moderate level attention.  
 



 

 The results of the hypothesis testing are as follows: 
 1.  Consumers with different age has different purchase decision-making toward 
Made-in-China products at statistically significant level of 0.01. Most consumers in Bangkok 
metropolitan area with age between 48-58 years old have the highest level of purchase 
decision-making toward Made-in-China products.  
 2.  Consumers with different education level has different purchase decision-
making toward Made-in-China products at statistically significant level of 0.01. Most 
consumers in Bangkok metropolitan area with below a Bachelor’s degree have the highest 
level of purchase decision-making toward Made-in-China products. 
 3. Relationship between motive factors, both rational motives and emotional 
motives was positively related with purchase decision-making toward Made-in-China 
products of consumers in Bangkok metropolitan area at a significant level of 0.01. Most 
consumers with high level of motive factors has the medium level of purchase decision-
making toward Made-in-China products.  
 This research helps us know of the main group of consumers and motive factors to 
purchase decision-making toward Made-in-China products. The manufacturers will need to 
prepare their marketing plan in aspect of production, pricing, distribution, and marketing by 
concentrating on presenting product information interestingly and easy to understand. They 
might include production standard data and manual so that they will be easier to find 
through various media. This will help increase consumer’s confidence and make rational 
motives to the necessity and increase purchasing level continuously. Product presentation 
has to look modern, beautiful, convenient, and present new technology to give good 
emotional motives that encourage consumers to buy the product, and make repeat-
purchase behavior. 
  
 
 
 
 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาจากอาจารย อ.ดร วรินทรา ศิริสุทธิกุล 
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา และเสนอขอคิดเห็นตาง ๆ ในการทําวิจัย
ตลอดจนการตรวจแกไขขอบกพรอง จนทําใหสารนิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยรูสึก
ซาบซึ้งในความกรุณา และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.สุพาดา สิริกุตตา และรองศาสตราจารย         
ดร.ณักษ กุลิสร ที่กรุณาเสียสละเวลาเปนกรรมการในการสอบสารนิพนธ และเปนผูเชี่ยวชาญในการ
ตรวจคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อการวิจัย ตลอดจนใหคําแนะนําในการวิจัยคร้ังนี้ รวมถึงคณาจารยใน
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกทาน ที่ไดกรุณาอบรม ส่ังสอน ประสิทธิประสาทวิชาความรูทั้ง
ในทางทฤษฎี รวมถึงการประยุกตใชในทางปฏิบัติที่ เปนประโยชนอยางยิ่งแกผูวิจัย ขอขอบคุณ
เจาหนาที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกทานที่ไดใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกเปน
อยางดีตลอดระยะเวลาการศึกษาของผูวิจัย ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ชาว ททท. และ MBA สาขา
การตลาด รุน 14   ที่เปนกําลังใจใหกันเสมอ ตลอดจนใหความชวยเหลือ และคําแนะนําเปนอยางดี 
สุดทายขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ไดกรุณาเสียสละเวลาใหความรวมมือในการตอบ
คําถามสําหรับการทําสารนิพนธฉบับนี้ 
 

 คุณประโยชนและความดีอันพึงมีจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแดผูมีพระคุณที่ได     
ประสิทธประสาทวิชาความรูอันเปนพื้นฐานสําคัญและประสบการณตางๆ ในการศึกษาใหแกผูวิจัย
สามารถศึกษาและทําสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ อันประกอบไปดวยคณาจารยทุกทาน และ
ทายที่สุดขอมอบแดบิดา มารดา และทุกคนในครอบครัวที่ใหการสนับสนุนทางการศึกษาและคอยเปน
กําลังใจแกผูวิจัยตลอดมา 
 
         มัตติกา ชางศนูย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 จากสภาพเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวและพัฒนาข้ึนในปจจุบัน รวมทั้งสภาพสังคมที่มีการ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ผูบริโภคจึงมีพฤติกรรมการซื้อสินคาที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา จึง
กอใหเกิดการแขงขันในดานผลิตภัณฑของผูผลิตที่นําเขาจากตางประเทศเปนอยางมาก ทั้งนี้เพื่อ
รองรับความตองการผูบริโภคที่มีความหลากหลายมากข้ึน และสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 
(Life Style) ของคนเมืองที่เปล่ียนแปลงไป การที่ธุรกิจการจําหนายสินคาที่นําเขามาจากตางประเทศ มี
การแขงขันกันอยางรุนแรง ไมวาจะเปนในดานของตัวผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ราคา การโฆษณา การ
สงเสริมการขาย ความหลากหลาย รูปลักษณที่แปลกใหม สถานที่จําหนายที่เพิ่มมากข้ึน รวมถึงการ
ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ไดเปดใหนักลงทุนตางชาติเขามา
ลงทุนในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 มีผลทําให
การนําเขาสินคาจากตางประเทศมีมากข้ึน โดยเฉพาะสินคาที่นําเขาจากประเทศจีน ซึ่งมีความ
หลากหลาย และความนาสนใจของสินคาอยางมาก 
 ประเทศไทยและประเทศจีนเปนสองประเทศที่มีความสัมพันธกันมายาวนานทั้งทางดาน
วัฒนธรรมและการคา โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการคากับประเทศจีนที่นับเปนคูคาที่สําคัญของไทย 
ประเทศจีนเปนทั้งตลาดสงออกของสินคาไทยและเปนแหลงของการนําสินคาเขาประเทศไทย
หลากหลายชนิด ปจจุบันถือวาจีนเปนฐานการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคสําคัญของโลก และมีการ
พัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีในการผลิตข้ึนเปนลําดับ จากนโยบายถายโอนเทคโนโลยีจากตางชาติ 
(Technology Transfer Policy) ของจีนในการเปดประเทศและยังมีขอไดเปรียบดานตนทุนการผลิต
จากคาแรงงานที่ต่ํากวาทําใหสินคามีราคาถูกกวาประเทศตางๆมาก ทั้งหมดนี้ลวนเปนปจจัยสําคัญที่
สงผลกระทบตอการสงออกของจีน ในสภาพเชนนี้ สินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน จึงถูกจัดเปน
สินคาเกรดต่ําในตลาดโลกไปโดยปริยายวาสินคามีคุณภาพไมคอยดีนัก การบริการก็ไมไดมาตรฐาน 
รวมไปถึงการใชราคาต่ําเพื่อแขงขันกันสงออกอยางไมเปนระบบ 
 อยางไรก็ตาม สังเกตไดวารัฐบาลจีนเริ่มยกระดับกระบวนการทางการคาตางประเทศเขามาเปน
ยุทธศาสตรอันสําคัญยิ่งของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 ของจีน ระหวางป 2554-2558 ได
แสดงใหเห็นวาไดมีการสนับสนุนใหมีการปรับปรุงนโยบายและมาตรการที่จะทําใหกระบวนการที่เกี่ยวกับ
การคาตางประเทศดียิ่งข้ึน กลาวคือ ไมเพียงแตการประกอบการเพ่ือการสงออกสินคาออกมาขายยัง
ประเทศตางๆ แตยังมีการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ การออกแบบเนนการผลิตชิ้นสวนประกอบสําคัญ
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ในการผลิตสินคาตางๆ ระบบโลจิสติกส และการขยายบทบาทหวงโซมูลคาเพ่ิมในประเทศใหมากข้ึน เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน เพ่ือที่จะกาวกระโดดข้ึนมาอยางมีศักด์ิศรีใน
ตลาดโลก รวมทั้งประเทศไทยที่เปนประเทศสําคัญหลักของเปาหมายการสงออกจีน แตส่ิงที่จีนควรระวัง
และตองอาศัยความพยายามอยางจริงจังในการปรับปรุงนั้น คือการทําใหผูบริโภคทั่วโลกรับรูและตะหนัก
ถึงมาตราฐานคุณภาพของสินคาที่ผลิตจากประเทศจีนใหได ไมวาจะเปนสินคาที่ผลิตโดยการตีตราสินคา
ของประเทศจีนเอง หรือสินคาที่จีนรับจางผลิตหรือประกอบจากตางประเทศก็ตาม  
  ดวยสาเหตุดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ือง ”ความสัมพันธระหวาง
ปจจัยแรงจูงใจกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน  ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” เพื่อนําผลของการวิจัยนี้มาใชในการวางแผนการตลาดในดานการจําหนายสินคา 
และเพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาทางการตลาดของธุรกิจ ใหสอดคลองและตรงกับความ
ตองการของผูบริโภคมากที่สุด 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ มี ลักษณะ
ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน กับการตัดสินใจซื้อ
สินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน  
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิด
จากประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  เปนประโยชน ตอผูบริหารในการปรับการวางตําแหนงตราสินคา/ ภาพลักษณ ตราสินคา/ 
ความเชื่อตราสินคา เพื่อใหเกิดพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคมากยิ่งข้ึน  
  2. ขอมูลที่ไดจากการวิจัยจะเปนประโยชน ตอนักวิจัย นักวิชาการ ในการนําไปใชเพื่อการ
อางอิง การศึกษา และเพื่อประโยชน ในงานวิจัยที่คลายคลึงกัน 
 
ขอบเขตในการทําวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะกลุมตวัอยาง ที่เปนคนไทยมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป อาศัยหรือ
ทํางานอยูในกรุงเทพมหานคร และเคยซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ซึ่งเปนผูที่ใหความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม ดวยความสมัครใจ  
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 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ ผูบริโภคที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป อาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร และเคยซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ซึ่งกลุมผูบริโภคเหลานี้สามารถ
ตัดสินใจซื้อไดดวยตนเอง โดยกลุมตัวอยางดังกลาวเปนกลุมตัวอยางที่ไมทราบจํานวนที่แนนอน  
(กัลยา วานิชยบัญชา.  2549: 1) 
  
 กลุมตัวอยาง  
 ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) สําหรับการศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัย
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา.2549:1) กลุม
ตัวอยางที่จะศึกษา คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป และเคยซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน ซึ่งจะเก็บตัวอยางจํานวนทั้งส้ิน 400 คน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการแบงเขตการ
ปกครองของกรุงเทพมหานครเปน 5 กลุมเขตการปกครอง ตามสถานที่ตั้งของเขตนั้นในกรุงเทพมหานคร 
ไดแก กลุมกรุงเทพกลาง กลุมกรุงเทพใต กลุมกรุงเทพหนือ กลุมกรุงเทพตะวันออก และกลุมกรุงธน รวม
จํานวน 50 เขต (ที่มา: กองสารสนเทศภูมิศาสตร สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 2551 ) โดยสุม
จับสลากกลุมละ 1 เขต โดยผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางโดยการจับสลากสุมตัวอยางแบบไมใสคืน ตาม
เขตที่อยูใน 5 กลุมพื้นที่ ไดจํานวน 5 เขต ไดแก เขตดินแดง เขตบางนา เขตจตุจักร เขตบางกะป และเขต
ธนบุรี  
 

ตารางแสดงรายชื่อการแบงกลุมการปฎิบัติงานของสํานักงานเขต เขตการปกครองที่สุมได 
 

กลุมการปฏบิตัิงาน เขตการปกครอง เขตท่ีสุมได 
กลุมกรุงเทพกลาง เขตพระนคร เขตดุสิต เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสัม

พันธวงศ เขตดินแดง เขตหวยขวาง เขตพญาไท เขตราบ
เทวี เขตวังทองหลาง 

เขตดินแดง 

กลุมกรุงเทพใต เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาธร เขตบางคลองแหลม เขต
ยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตสวน
หลวง เขตบางนา เขตประเวศ 

เขตบางนา 

กลุมกรุงเทพเหนือ เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตลาดพราว เขตหลักส่ี เขตดอน
เมือง เขตสายไหม เขตบางเขน 

เขตจตุจักร 
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ตาราง (ตอ) 
 

กลุมการปฏบิตัิงาน เขตการปกครอง เขตท่ีสุมได 
กลุมกรุงเทพตะวันออก เขตบางกะป เขตสะพานสูง เขตบึงกุม เขตคันนายาว เขต

ลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา 
เขตบางกะป 

กลุมกรุงธน เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ 
เขตบางกอกนอย เขตบางพลัด เขตตล่ิงชัน เขตทวีวัฒนา 
เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน 
เขตบางบอน เขตราษฎรบูรณะ เขตทุงครุ 

เขตธนบุรี 

 
 ขั้นตอนท่ี 2 วิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเลือกตัวอยางจาก
ประชากรในเขตตัวอยางที่สุมไดจากข้ันตอนที่ 1 เขตละ 80 คน เพื่อใหตรงกับขนาดกลุมตัวอยางที่
กําหนดไว 
 ขั้นตอนท่ี 3 วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกสถานที่และ
กลุมเปาหมายในการจัดเก็บแบบสอบถาม โดยในการจัดเก็บสอบถามนั้นจะเจาะจงเลือกเก็บ
แบบสอบถามบริเวณหางสรรพสินคาที่ ผูบริโภคนิยมไปจับจายใชสอยในแตละเขตที่สุม และ
กลุมเปาหมายที่ทําการตอบแบบสอบถาม จะเจาะจงเฉพาะผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิด
จากประเทศจีน 
 ขั้นตอนท่ี 4 วิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) เปนการเลือกกลุม
ตัวอยางที่เคยซื้อและใชสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน สุมตัวอยางเพื่อเก็บขอมูลตามความ
สะดวกตามหางสรรพสินคา โดยขอความรวมมือจากผูบริโภคตอบแบบสอบถาม จนครบจํานวนกลุม
ตัวอยางในแตละเขตจนครบจํานวน 
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ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยนี้ มีการทดสอบสมมติฐานวิจัย ซึ่งประกอบดวยตัวแปรตน (Independent 
Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไวดังนี้ 
 1. ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก 
  1.1  ลักษณะทางประชากรศาสตร 
   1.1.1 เพศ  
    1.1.1.1 ชาย 
    1.1.1.2 หญิง 
   1.1.2 อายุ  
    1.1.2.1 15 - 25 ป 
    1.1.2.2 26 - 36 ป 
    1.1.2.3 37 - 47 ป 
    1.1.2.4 48 - 58 ป 
    1.1.2.5 59 ปข้ีนไป 
    1.1.3 ระดับการศึกษา  
    1.1.3.1 ต่ํากวาปริญญาตรี  
    1.1.3.2 ปริญญาตรี   
    1.1.3.3 สูงกวาปริญญาตรี 
   1.1.4 อาชีพ 
    1.1.4.1 นักเรียน/นักศึกษา 
    1.1.4.2 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    1.1.4.3 พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง 
    1.1.4.4 แมบาน/พอบาน 
    1.1.4.5 ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 
    1.1.4.6 อ่ืนๆ โปรดระบ ุ
   1.1.5 รายไดเฉล่ียตอเดือน 
    1.1.5.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 
    1.1.5.2 10,001 - 20,000 บาท 
    1.1.5.3 20,001 - 30,000 บาท  
    1.1.5.4 30,001 - 40,000 บาท 
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    1.1.5.5 40,001 - 50,000 บาท 
    1.1.5.6 50,001 บาท ข้ึนไป 
  1.2 ปจจัยแรงจูงใจตอสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน  
   1.2.1  ดานเหตุผล 
   1.2.2  ดานอารมณ 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก  การตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศจีน  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 สินคาท่ีมีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน หมายถึง สินคาที่มีฉลากบอกประเทศแหลงกําเนดิ
สินคาจากประเทศจีน ซึ่งไดแก สินคาประเภท ยานพาหนะ อุปกรณอิเล็คทรอนิคและเคร่ืองใชไฟฟา 
สินคาอุปโภคภายในบาน เคร่ืองมือชาง ของเลนเด็ก อุปกรณกีฬา เคร่ืองสําอางรองเทา-กระเปา-เส้ือผา 
เคร่ืองเขียน และเคร่ืองประดับ-กิ๊ฟชอป เปนตน  
 ผูบริโภค หมายถึง ผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน และอาศัยอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 แรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงที่โนมนาวหรือชักนําบุคคลใหเกิดการกระทําจะเห็นไดจากพฤติกรรม
ที่ตอบสนองเปาหมาย แรงจูงใจ ประกอบดวย 
 1. ดานเหตุผล หมายถึง ส่ิงจูงใจหรือจุดมุงหมายโดยใชหลักเหตุผล ผูบริโภคพิจารณา
ทางเลือกตาง ๆ และตัดสินใจเลือกส่ิงที่ทําใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 2. ดานอารมณ หมายถึง ส่ิงจูงใจหรือจุดมุงหมายโดยใชความรูสึกสวนตัว เปนความ
ตองการ ความพอใจ ความภาคภูมิใจเฉพาะบุคคล เปนส่ิงที่ผูบริโภคใชทัศนคติของผูบริโภคในการ
ตัดสินใจเพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุด 
 การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง การกระทําของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิด
จากประเทศจีน ในดานการตัดสินใจซื้อ ซึ่งหมายถึง หลังจากการประเมินผลทางเลือกแลว จะเปน
ข้ันตอนที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อ การซื้อโดยทั่วไปเกิดข้ึนในรานคาปลีก แตอยางไรก็ตามอาจเกิดข้ึนใน
บานหรือสํานักงานของลูกคาก็ได 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  “ความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 
 
   ตัวแปรตน           ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศจีน แตกตางกัน 
 2.  ปจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 

 

ลักษณะประชากรศาสตร 
- เพศ    
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา   
- อาชีพ  
- รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจยัแรงจูงใจ 
-  ดานเหตุผล 
-  ดานอารมณ 

 

 

 

การตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิด   จาก
ประเทศจีน (Made in China) ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 



บทที่ 2 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาคนควาเร่ือง “ความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูศึกษาไดนําเสนอแนวคิด ทฤษฏี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
 1.  แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 
 2.  แนวคิดเกี่ยวกับประเทศแหลงกําเนิดสินคา 
 3.  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 4.  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 
 5.  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ สินคา” Made in China” 
 6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1. แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 
 พรทิพย วรกิจโภคาทร (2529: 312 –315) ไดกลาวถึงลักษณะผูรับสารที่วิเคราะห ตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร  ซึ่ งแตละบุคคลจะแตกตางกันไป โดยมีความแตกตางทาง
ประชากรศาสตร จะมีอิทธิพลตอการส่ือสาร ลักษณะประชากรศาสตร คือ 
 เพศ (Sex) มีงานวิจัยที่พิสูจนวา คุณลักษณะบางอยางของเพศชาย และเพศหญิงที่ตางกัน
สงผลใหการส่ือสารของชายและหญิงตางกัน เชน การวิจัยเกี่ยวกับชมภาพยนตรโทรทัศนของเด็กวัยรุน 
พบวาเด็กวัยรุนชายสนใจภาพยนตรสงครามและจารกรรมมากที่สุด สวนเด็กวัยรุนหญิงสนใจ
ภาพยนตรวิทยาศาสตรมากที่สุด แตก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงวา ชายและหญิงมีการส่ือสารและรับ
ส่ือไมตางกัน 
 อาย ุ(Age) การจะสอนผูที่อายุตางกันใหเชื่อฟง หรือเปล่ียนทัศนคติหรือเปล่ียนพฤติกรรมนัน้
มีความยากงายตางกัน ยิ่งมีอายุมากกวาที่จะสอนใหเชื่อฟง ใหเปล่ียนทัศนคติและเปล่ียนพฤติกรรมก็
ยิ่งยากข้ึน การวิจัย โดย ซี.เมเบิล (C.Maple) และ ไอ แอล เจนิส และดีเรฟ (I.L.Janis and D.Rife) ได
ทําการวิจัยและใหผลสรุปวา การชักจูงจิตใจหรือโนมนาวจิตใจของคน จะยากข้ึนตามอายุของคนที่
เพิ่มข้ึน อายุยังมีคามสัมพันธของขาวสาร และส่ืออีกดวย เชน ภาษาที่ใชในวัยตางกัน ก็ยังมีความ
ตางกัน โดยจะพบวา ภาษาใหม ๆ แปลก ๆ จะพบในคนหนุมสาว สูงกวาผูสูงอาย ุเปนตน 
 การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญมากที่มีผลตอประสิทธิภาพของการ
ส่ือสารของผูรับสาร ดังงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้วา การศึกษาของผูรับสารนั้นทําใหผูรับสารมีพฤติกรรมการ
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ส่ือสารตางกันไป เชน บุคคลที่มีการศึกษาสูง จะสนใจขาวสาร ไมคอยเชื่ออะไรงายๆ และมักเปดรับส่ือ
ส่ิงพิมพมาก 
 ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายไดเชื้อ
ชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลโดยมี
รายงานหลายเร่ืองที่ไดพิสูจนแลววา ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น มีอิทธิพลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมของคน 
 การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ลักษณะดาน
ประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่วัดไดของประชากรและชวยในการกําหนดตลาด
เปาหมาย ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึก
ของกลุมเปาหมายนั้น ขอมูลดานประชากรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาด
เปาหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน.  2538: 41) 
 คนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน (ปรมะ สตะเวทิน. 
2533: 112) โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี้ 
 เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสารตางกัน คือเพศ
หญิงมีแนวโนม มีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมีความ
ตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมีความตองการที่จะสรางความสัมพันธอันดี
ใหเกิดข้ึนจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย (Will, Goldhabers and Yates, 1980: P87) นอกจากนี้
เพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากในเร่ืองความคิด คานิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะ
วัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน 
 อาย ุเปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุ
นอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก ในขณะคนที่
อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนที่มีอายุ
นอย เนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชส่ือมวลชนก็ตางกัน คนที่มีอายุ
มากมักจะใชส่ือเพื่อแสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาความบันเทิง 
 การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน คนที่
มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและเขาใจ
สารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษา
ต่ํามักจะใชส่ือประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะใชส่ือ
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ส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากส่ือส่ิงพิมพ
มากกวาประเภทอ่ืน 
 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได และสถานภาพทางสังคมของบุคคล 
มีอิทธิพล อยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสาร เพราะแตละคนมีวัฒนธรรม
ประสบการณ ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกัน 
 เดอฟูล (พีระ จิรโสภณ  ม.ป.ป: 645-646; อางอิงจาก DeFleur, M.L. 1996)  ไดเสนอทฤษฎี
ที่กลาวถึงตัวแปรแทรก (Intervening Variables) ที่มีอิทธิพลในกระบวนการส่ือสารมวลชนระหวางผูสง
สารกับผูรับสาร โดยใหเห็นวาขาวสารมิไดไหลผานจากส่ือมวลชนถึงผูรับสาร และเกิดผลโดยตรงทันที 
แตมีปจจัยบางอยางที่เกี่ยวของกับตัวผูรับสารแตละคน เชนปจจัยทางจิตวิทยา และสังคมที่จะมี
อิทธิพลตอการรับขาวสารนั้น DeFleur ไดสอน ทฤษฎีเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไวดังนี้ 
 ทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล (Individual Differences Theory) เดอรโฟร 
(DeFleur.1996) ไดเสนอหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฏีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคลดังนี้ 
 1.  มนุษยเรามีความแตกตางอยางมากในองคประกอบทางจิตวิทยาบุคคล 
 2.  ความแตกตางนี้ บางสวนมาจากลักษณะแตกตางทางชีวภาค หรือทางรางกายของแตละ 
บุคคล แตสวนใหญแลวจะมาจากความแตกตางกันที่เกิดข้ึนจากการเรียนรู 
 3.  มนุษยซึ่งถูกชุบเล้ียงภายใตสถานการณตางๆ จะเปดรับความคิดเห็นแตกตางกันไปอยาง 
กวางขวาง 
 4.  จากการเรียนรูส่ิงแวดลอมทําใหเกิดทัศนคติ คานิยม และความเชื่อถือที่รวมเปนลักษณะ
ทางจิตวิทยาสวนบุคคลที่แตกตางกันไป ความแตกตางดังกลาวนี้ไดกลายเปนสภาวะเงื่อนไข ที่
กําหนดการรับรูขาวสารมีบทบาทอยางสําคัญตอการรับรูขาวสาร 
 จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาจะเห็นไดวาลักษณะทางดานประชากรศาสตรมีผลตอ
พฤติกรรมตางๆของบุคคล ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนํากรอบแนวความคิดนี้มาใชเปนแนวทางในการคนหา
คําตอบเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน
ลักษณะความสนใจของผูซื้อที่มีผลิตภัณฑ ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศจีน  
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับประเทศแหลงกําเนิดสินคา  
 ประเทศแหลงกําเนิดสินคานับเปนปจจัยหนึ่งในจํานวนหลายปจจัยที่มีบทบาทความสําคัญ
มากข้ึนในปจจุบัน เนื่องจากเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาพลักษณของตราสินคา ผลิตภัณฑและ
บริษัทผูผลิตสงออกไปยังตลาดตางประเทศ เพราะประเทศแหลงกําเนิดสินคาสามารถสงผลตอการรับรู
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และการประเมินคุณคาสินคาของผูบริโภค ดังนั้นการศึกษาแนวคิดเร่ืองประเทศแหลงกําเนิดสินคา จึง
เปนพื้นฐานที่สําคัญในการที่จะทําความเขาใจถึงความสําคัญของประเทศแหลงกําเนิดสินคาตอการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
 
 ความหมายของประเทศแหลงกําเนิดสินคา 
 สมชนก ภาสกรจรัส (2551) ไดใหความหมายประเทศแหลงกําเนิด (Country of Origin) 
หมายถึง ประเทศที่ผูบริโภคมักผูกเขากับสินคาผานทางยี่หอของสินคา โดยมากมักเปนกรณีที่ยี่หอ
สินคานั้นเปนที่รูจักแพรหลาย หรือกลาวไดวาประเทศแหลงกําเนิดเปนประเทศเจาของยี่หอสินคา
นั่นเอง โดยประเทศดังกลาวอาจไมไดมีสวนในการออกแบบหรือผลิตสินคาแตอยางใด  
 ซามิส (Samiee. 1994) ไดใหความหมายประเทศแหลงกําเนิดสินคา (Country of Origin) 
คือประเทศที่เปนแหลงกําเนิดของสินคา ตราสินคา และเปนที่ตั้ งของผูผลิต  (Manufacturer 
Headquarters) และเปนสถานที่สุดทายในกระบวนการผลิตสินคา  
 เอยซีกัลป และคณะ (นลินรัตน ปยนลินมาศ.  2552: 10; อางอิงจาก  Aysegul;  et al. 
1991) ไดใหความหมายประเทศแหลงกําเนิดสินคา (Country of Origin) คือประเทศที่เปนที่ตั้งของ
สํานักงานใหญของบริษัทที่สินคานั้นตั้งอยู หรือเปนประเทศบานเกิดของบริษัท 
 คอลเดล (มนตชัย เขียนนุกูล.  2552: 11; อางอิงจาก Cordell. 1992) ไดอธิบายถึงประเทศ 
แหลงกําเนิดสินคา (Country of Origin) วาประเทศแหลงกําเนิดสินคาเปนองคประกอบภายนอกของ
สินคา (External Cue) ซึ่งเปนเคร่ืองแสดงถึง คุณภาพ และชวยลดความเส่ียงใหกับผูบริโภค โดย
องคประกอบภายนอกของสินคาคือ ราคา ประเทศแหลงกําเนิดสินคา และตราสินคา เปนลักษณะที่จับ
ตองไมไดของสินคา และตรงขามกับองคประกอบภายในของสินคา (Intrinsic Cue) เชน รสชาติ การ
ออกแบบ สี ซึ่งเปนลักษณะกายภาพที่จับตองได 
 บินคีย และเนส (Bilkey; & Nes. 1982) รวมทั้ง Han and Terpstra (1988) ไดใหคําจํากัด
ความของประเทศแหลงกําเนิดสินคาวา เปนประเทศที่ผลิตสินคาหรือประเทศที่ประกอบสินคา 
 ออสเมอร และคาวาซากิ (Ozomer; & Cavusgi. 1991) ไดใหความหมายวา ประเทศ
แหลงกําเนิดสินคาคือ ประเทศ ที่สํานักงานใหญของบริษัทที่สินคาหรือตราสินคาตั้งอยู หรือเรียกวา
เปนประเทศกําเนิดของผูผลิต สินคานั้น 
 พอล (Paul. 1993) กลาววา การศึกษาประเทศแหลงกําเนิดสินคาเปนการทดสอบการรับรู
เกี่ยวกับสินคาและทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสินคาที่ผลิตในประเทศตาง ๆ ซึ่งข้ึนอยูกับ ความ
แตกตางขององคประกอบภายในและองคประกอบภายนอกของสินคา 
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 แฮน (Han. 1989) ไดกลาวถึง ความสัมพันธระหวางภาพลักษณประเทศแหลงกําเนิดกับ 
ความเชื่อและทัศนคติที่มีตอตราสินคาไววา เม่ือผูบริโภคไมคุนเคยกับสินคาหรือมีความรูเกี่ยวกับสินคา
นั้นนอยผูบริโภคจะสรางความเกี่ยวโยงระหวางสินคาและประเทศแหลงกําเนิด ซึ่งสงผล ตอทัศนคติ
ของผูบริโภคที่มีตอตราสินคานั้นและผูบริโภคจะใชประเทศแหลงกําเนิดสินคาใน การพิจารณาหรือ
ประเมินวาสินคานั้นมีคุณภาพดีกวาสินคาอ่ืน ๆ 
 ลิน และชาล  (Lin; & Chen. 2006) กลาววา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
ไดแก ประเทศแหลงกําเนิดสินคา ความรูเกี่ยวกับสินคาและระดับความเกี่ยวพันของสินคา 
 ลี  (Lee. 1999) กลาววา ประเทศแหลงกําเนิดสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคา หรือบริการของ
ผูบริโภค 
 ลี และเหยอ (Li ; & Wyer. 1994) กลาววา ประเทศแหลงกําเนิดมีผลอยางมากตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาเกี่ยวพันสูง ไดแก รถยนต อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือน 
 โดยสรุปความหมายของประเทศแหลงกําเนิดสินคา หมายถึง ประเทศที่เปนแหลงกาํเนดิ ของ
สินคา ตราสินคา และอาจจะเปนสถานที่สุดทายในกระบวนการผลิตสินคา แมวาสวนประกอบ ของ
สินคาเหลานั้นจะมีการนําเขามาจากประเทศอ่ืน ๆ ก็ตาม 
 
3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 ความหมายของแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจ ตามพจนานุกรมการจัดการ (Dictionary of Management ) ของทอส และคาร โร
สลล (Tois; & Carroll 1982: 387 ) หมายถึง แรงขับของแตละบุคคล ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหบุคคลแสดง
พฤติกรรม  
 ศุกร เสรีรัตน (2544: 120) ไดกลาววาแรงจูงใจ (Motive) เปนคําที่ไดความหมายมาจากคํา
ภาษาละตินที่วา mover ซึ่งหมายถึง “เคล่ือนไหว (Move)” คําวาแรงจูงใจ จึงมีการใหความหมายไว
ตางๆ กันดังนี้ 
 1.  แรงจูงใจ หมายถึง “บางส่ิงบางอยางที่อยูภายในตัวบุคคลที่มีผลทําใหบุคคลตองกระทํา 
หรือเคล่ือนไหวหรือมี พฤติกรรมในลักษณะที่มีเปาหมาย” (Walters.1978: 218) กลาวอีกไหนหนึ่งก็คือ 
แรงจูงใจเปนเหตุผลของการกระทํานั้นเอง 
 2.  แรงจูงใจ หมายถึง “สภาวะที่มีอยูในตัวที่เปนพลัง ทําใหรางกายมีการเคล่ือนไหวไปใน
ทิศทางที่มีเปาหมาย ที่ไดเลือกไวแลว ซึ่งมักจะเปนเปาหมายที่มีอยูในภาวะส่ิงแวดลอม เลาวดอนและ 
บิททา (Loundon; & Bitta. 1988: 368) 
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 ชูศักดิ์ ศรีสูงเนิน  (2540: 10)  ไดใหความหมายวา แรงจูงใจ หมายถึง การที่บุคคลไดรับการ
กระตุนจากส่ิงเรา แลวทําใหเกิดพลังที่แสดงออกทางพฤติกรรม เพื่อจะนําไปสูจุดประสงคของตนเอง
หรือปจจัยตางๆที่เปนพลังและเปนตัวกําหนดพฤติกกรมของบุคคล ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากส่ิงเรา
ภายในหรือภายนอกแตเพียงอยางเดียวหรือทั้งสองอยางพรอมกันก็ได 
 ไมเคิล ดอมแจน (Domjan. 1996) อธิบายวาการจูงใจเปนภาวะในการเพิ่มพฤติกกรมการ
กระทําหรือกิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทําพฤติกรรมนั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ 
แอนนิตา อี วูลฟอลค (Anita E. Woolfolk. 1995) ไดใหความหมายของการจูงใจวาการจูงใจเปนภาวะ
ภายในของบุคคลที่ถูกกระตุนใหกระทําพฤติกรรมอยางมีทิศทางและตอเนื่อง 
 ชิฟแมน และการนุก (Schiffman; & Kanuk.1991: 69) ไดกลาววา การจูงใจหมายถึง “แรง
ขับเคล่ือนที่อยูภายในของบุคคลที่กระตุนใหบุคคลมีการกระทํา” 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2545: 305) ไดกลาวถึง การจูงใจหมายถึง อิทธิพลภายใน
บุคคลซึ่งเกี่ยวกับระดับการกําหนดทิศทางและการใชความพยายามในการทํางานอยางตอเนื่อง การจงู
ใจจึงเปนส่ิงเราซึ่งทําใหบุคคลเกิดความคิดริเร่ิม ควบคุม รักษาพฤติกรรมและการกระทํา หรือเปน 
สภาพภายในซึง่เปนสาเหตุใหบุคคลมีพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความเชื่อม่ันวาสามารถบบรลุเปาหมาย 
บางประการไดส่ิงจูงใจเปนตนเหตุของการใหมนุษยปฏิบัติ เคล่ือนไหว หรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่มุง
ไปสูจุดหมายปลายทาง อดุลย จาตุรงคกุล (2546: 141 ) 
 กลาวโดยสรุป แรงจูงใจ (Mativation) หมายถึง ส่ิงที่อยูภายในรางกายของบุคคลและกระตุน
จากส่ิงเรา เรียกวา ส่ิงจูงใจ (Motive ) สงผลทําใหเกิดความตองการ การแสดงออก การมีพฤติกรรม
ตางๆ ที่นําไปสูการตอบสนองความตองการ ดังนั้น การจูงใจจึงเปนวิธีการกระตุนใหผูบริโภคเกิด
พฤติกรรม เม่ือบุคคลมีพฤติกรรมก็จะสงผลใหเกิดกระบวนการตางๆ หากส่ิงจูงใจที่เหมาะสมกับบุคคล 
จะสงผลตอการสนองตอบดวยการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมทุกอยาง (Behavior) ใหไดมาซึ่ง
ความสําเร็จอันเปนเปาหมายสูงสุด (Goals) 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจ 
 ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory ) มาสโลว 
(Ablaham H. Maslow) เปนนักจิตวิทยาที่ไดพัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษยโดยมีแนวคิดวาความ
ตองการของมนุษยมีข้ันตอน ถาความตองการอันหนึ่งไดรับความตองการตอบสนองจนเปนที่พอใจแลว 
ความตองการถัดไปที่สูงกวาก็จะเกิดข้ึน ทุกคนมีความตองการ 5 ระดับดังนี้ 
 1.  ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) ซึ่งเปนความตองการที่เกี่ยกับความ
หิว ความกระหาย ที่อยูอาศัย เพศสัมพันธ เคร่ืองนุงหม และยารักษาโรค ถือเปนความตองการทาง
รางกายจะอยูลําดับต่ําที่สุด ความตองการพื้นฐานมากที่สุดที่ระบบโดยมาสโลว ความตองการเหลานี้
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จะหมายถึงแรงผลักดันทางชีววิทยาพื้นฐาน ซึ่งเชื่อวาเปนส่ิงจําเปนสําหรับชีวิต ถามนุษยไดรับการ
ตอบสนองในข้ันนี้แลวก็จะมีความตองการข้ันตอไป 
 2.  ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) ความตองการความปลอดภัย ความ
ตองการลําดับที่สองของมาสโลว จะถูกกระตุนภายหลังจากที่ความตองการทางรางกายถูกตอบสนอง
แลว ความตองการความปลอดภัยจะหมายถึงความตองการสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยปราศจาก
อันตรายทางรางกายและจิตใจ 
 3.  ความตองการทางสังคม (Social Needs) ความตองการทางสังคม คือ ความตองการ
ระดับสามที่ระบุโดยมาสโลว ความตองการทางสังคมจะหมายถึง ความตองการที่จะเกี่ยวพันการมี
เพื่อนและการถูกยอมรับโดยบุคคลอ่ืน การเปนเจาของส่ิงตางๆและการมีมิตรภาพกับคนอ่ืนๆ 
 4.  ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) ความตองการเกียรติยศชื่อเสียงคือ 
ความตองการระดับที่ส่ี ความตองการเหลานี้หมายถึง ความตองการของบุคคลที่จะสรางการเคารพ
ตนเองและการชมเชยจากบุคคลอ่ืน ความตองการชื่อเสียงและการยกยองจากบุคคลอ่ืนจะเปนความ
ตองการประเภท 
 5.  ความตองการความสําเร็จสมหวังในชีวิต (Self- Actualization Needs) คือความตองการ
ระดับสูงสุด ซึ่งเปนความตองการที่เกี่ยวกับความสําเร็จ สมหวังตามความนึกคิดของตนรวมทั้งความ
เจริญกาวหนา การใชความรูสึก ความสามารถที่เต็มศักยภาพ และความสุขสมบูรณในชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงลําดับข้ันของความตองการตามตามแรงจูงใจของทฤษฎีของมาสโลว 
 

 ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน.  (2550). การบริหารการตลาดยุคใหม.  หนา 80 

ความตองการเกียรติยศ ช่ือเสียง 

ความตองการทางดานสังคม 

ความตองการทางดานความปลอดภัย 

ความตองการทางดานรางกาย 

ความตองการ 
ความสมหวังในชีวิต 
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 มาสโลวเชื่อวาความตองการเหลานี้จะถูกเรียงลําดับจาก “ต่ําสุด” ไปยัง “สูงสุด” และเม่ือ
ตองการ ณ ระดับ “ ต่ําสุด” รางกายไดถูกตอบสนองแลว ความตองการ ณ ระดับ “สูงข้ึน” ตอไป ความ
ปลอดภัย จะมีความสําคัญมากที่สุดและตอไปตามลําดับ ตามทฤษฎีของมาสโลวแลว บุคคลจะถูกจูง
ใจใหตอบสนองความตองการระดับต่ํากอนที่พวกเขาจะพยายามตอบสนองความตองการระดับสูง
ยิ่งกวานั้นเม่ือความตองการอยางหนึ่งถูกตอบสนองแลวความตองการนี้จะไมเปนส่ิงจูงใจที่มีพลังอีก
ตอไปอีก ทฤษฎีของมาสโลวจะถูกสรางข้ึนมาบนพื้นฐานที่วาความตองการที่ยังไมไดถูกตอบสนองจะ
เปนปจจัยที่ปลุกเราพฤติกรรมของบุคคลเม่ือความตองการไดถูกตอบสนองแลวความตองการเหลานี้
จะหยุดเปนส่ิงจูงใจพฤติกรรม ความตองการในระดับต่ําอาจไดรับการตอบสนองเพียงบางสวนและใน
สวนที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเกิดแรงจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2550: 79 -81) 
 ทฤษฎีของ ERG (Alderfer’s Existence Relatedness Growth Theory ) เคลยตัน แอลเดอร
เฟอร (Clayton Alderfer ) ไดเสนอทฤษฎีวาดวยความตองการของมนุษยข้ึนมาเรียกวา ทฤษฎี อี.อาร.
จี. (ERG. Theory) โดยยึดถือพื้นฐานความรูจากทฤษฎีของมาสโลว แตมีการสรางรูปแบบที่เปนจุดเดน
ที่ตางไปจากทฤษฎีของมาสโลว ความตองการของมนุษยทั้ง 3 ประการไดแก 
 1.  ความตองการในการดํารงชีวิต (Existence Needs: E) เปนความตองการที่จําเปนในการ
อยูรอดของชีวิต ไดแก ความตองการอาหาร น้ํา ที่อยูอาศัย เส้ือผา สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี 
คาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูลตางๆ ความตองการทางดานความปลอดภัยของมาสโลวนั่นเอง 
 2.  ความตองการดานความสัมพันธทางสังคม (Relatedness Needs: R) เปนความตองการ
ที่จะมีความสัมพันธกับสังคมรอบดาน เชน เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาการไดรับ
การยอมรับยกยองจากผูอ่ืน ความตองการเปนผูนํา เปนหัวหนา เปนผูตาม ความตองการดาน
ความสัมพันธทางสังคมนี้ ถาเทียบกับความตองการที่มาสโลวกําหนดไวก็คือความตองการสังคมและ
ความรัก 
 3.  ความตองการดานความเจริญเติบโตกาวหนา (Growth Needs: G) เปนความตองการที่
จะพัฒนาตนเองที่มีใหมีความเจริญกาวหนา ตองการเปนผูมีความริเร่ิม บุกเบิก และใชศักยภาพของ
ตนเองที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งเปนความตองการข้ันสูงสุด ความตองการประเภทนี้เสมือนกับ
ความตองการความสําเร็จสมหวังในชีวิตของมาสโลว 
 ทฤษฎีแรงจูงใจของแอลเดอรเฟอร มีความคลายคลึงกับทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว คือ 
ทฤษฎีของมาสโลวนั้น ความตองการจะไดรับการตอบสนองเปนข้ันๆ และกาวหนาข้ึนไปเร่ือยๆ 
กลาวคือ เม่ือใดที่ความตองการระดับต่ํา ไดรับการตอบสนองแลว ความตองการที่อยูในระดับที่สูงข้ึนก็
จะมีผลในการจูงใจ อี.อาร.จี ของแอลเดอรเฟอร ก็มีสภาพเหมือนกันในแงที่มนุษยจะมีความตองการ
เพิ่มข้ึนจากความตองการ E. สูความตองการ R. และความตองการ G. เม่ือความตองการใดไดรับการ
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ตอบสนองแลว ความตองการนั้นจะไปเปนส่ิงจูงใจอีกตอไป อยางไรก็ตาม แนวความคิดของแอลเดอร
เฟอร จะแตกตางจากมาสโลวในประเด็นที่วา 
 1.  ความตองการของมนุษยอาจกลับไปกลับมาได ไมจําเปนตองเร่ิมจากความตองการระดับ
ไปสูระดับที่สูงเสมอไป 
 2.  คนมีความตองการพรอมๆกันหลายข้ันได ไมจําเปนตองกาวทีละข้ัน เชน คนมีความ
ตองการทางรางกายเพื่อความการอยูรอด พรอมกันนั้นก็ตองการมีเพื่อนฝูง และการยอมรับนับถือดวย 
เปนตน 
 
 ลักษณะของแรงจูงใจ 
 นักวิชาการหลายทาน ไดกลาวถึงลักษณะแรงจูงใจ ไวหลายประเด็น อาท ิ 
 อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 218-220) ไดกลาววา “การจูงใจเปนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
ในรูปของ Positive หรือ Negative ก็ได” โดยบางคร้ังการจูงใจอาจจะมุงถึงการเขาถึง (Approach 
Motivation) หรืออาจจะจูงใจใหหลีกเล่ียง (Avoidance Motivation ) เชน บุคคลอาจจะแสวงหาการ
พักรอนหรือถูกกระตุนใหไปภัตตาคาร เพื่อตอบสนองความตองการหิว เปนตน โดยลักษณะการจูงใจ
นั้น สามารถซึ่งแบงได 2 ดาน คือ 
 1. ส่ิงจูงใจดวยอารมณ (Emotional Motives) คือ การที่ผูบริโภคมีอารมณเขามาเกี่ยวกับ
การเลือกเปาหมาย อาทิ ความภูมิใจ ความกลัว เกิดจากการเอาอยางและแขงขันกันเกิดจากความ
ตองการเดนหรือเอกเทศ เกิดจากความตองการแสดงวาเปนพวกเดียวกัน เกิดจากความตองการความ
สะดวกสบาย เกิดจากความตองการเพื่อความสําราญหรือพักผอนหยอนใจ เปนตน  
 2.  ส่ิงจูงใจดานเหตุผล (Rational Motives) คือการที่ผูบริโภคประเมินทางเลือกอยาง
รอบคอบและเลือกคุณประโยชนสูงสุด อาท ิการประหยัดในการซื้อและการใชประสิทธิภาพการใชงาน
ความเชื่อถือไดในคุณภาพและการใหบริการ ความทนทานถาวรของผลิตภัณฑ ความสะดวกสบาย
เหมาะสมในการซื้อและการใช เปนตน 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2337: 41)  ไดมีการแบงการจูงใจออกเปน 2 กรณีคือ 
 1.  แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล (Rational Appeals) 
  1.1 แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผลนั้น ที่เกิดข้ึนเปนสวนใหญ ไดแก ปจจัยที่เกี่ยวเนื่องมาจาก
คาใชจายในการซื้อ (The Cost of Purchase) เพราะลูกคากอนที่จะลงมือซื้อ จําเปนตองคิดถึงราคา 
ของที่ตนจะตองจายเงินเสียกอน เหตุผลที่จะตกลงใจซื้อมีหลายประการตามลําดับดังนี้1.1 ราคาของ
สินคาที่ตนจะซื้อ (Cost of Purchase) 
  1.2 คาใชจายที่ตองเสียในแตละคร้ังเม่ือมีการนํามาใช (Cost of Operation) 
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  1.3  ความคงทนของสินคา ถาใชบอยจะเสียหายหรือไม โดยลูกคาจะตองคํานึงถึง
คาใชจายในการซอมดวย (Costs of Repair Service) 
  1.4  ผลิตภัณฑที่จะนํามาใชนั้นมีอายุยืนยาวเทาไร ที่จะใหประโยชนแกผูใช (The Useful 
Life of the Article)  
  1.5  ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑนั้นมีมากนอยเพียงไร (The Effectiveness of the 
Article) 
 2.  แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ (Emotional Motives) 
แรงจูงใจที่เกิดโดยปจจัยแหงอารมณ เปนเร่ืองยากที่จะทําความเขาใจและเรียนรู แตอารมณนี้เปน
มูลเหตุที่กอใหเกิดการตัดสินใจซื้อได การตัดสินใจซื้อที่เกิดจากอารมณเปนมูลเหตุจูงใจนั้น อาจเกดิข้ึน
ดวยสาเหตุดังนี้ 
  2.1  Appeal of the Sense การตัดสินใจซื้อจากความรูสึกซึ่งมีลักษณะทั้ง 5 ประการคือ 
การสัมผัส รสชาต ิสายตา กล่ิน และการไดยิน ซึ่งองคประกอบสําคัญในการที่จะขายสินคาตางๆ กัน 
โดยมากลูกคามักจะตั้งใจซื้อสินคาเพื่อความพอใจตามความรูสึกดังกลาว 
  2.2  Courtship เปนการใชส่ือโฆษณาที่อาศัยเสนห ความเยาหยวน จุดจูงใจของสตรีเพศ
เปนตัวกระตุนใหผูรับส่ือรูสึกหลงใหลใครติดตามอยางติดพัน 
  2.3  Protection อารมณที่กอใหเกิดการปองกันตนเองและบรรดาเพื่อนฝูงก็มีสวนชวย
กระตุนใหเกิดอารมณเชนนี้ 
  2.4  Prestige and Status ชื่อเสียงและฐานะของผลิตภัณฑ 
  2.5  Personal Satisfaction ความพอใจสวนบุคคลซึ่งเปนความพอใจเฉพาะตัวโดยไม
ข้ึนกับทัศนะคติของผูอ่ืน 
 กลาวโดยสรุป แรงจูงใจ (Motivation) จึงเปนวิธีการกระตุนใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรม เม่ือ
บุคคลมีพฤติกรรมก็จะสงผลใหเกิดกระบวนการตางๆ เชนเม่ือผูบริโภคเห็นสินคาที่มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศจีน แลวผูบริโภคก็จะใช เหตุผล และอารมณในขณะนั้น มาใชเพื่อตัดสินใจซื้อสินคา เพื่อให
ตนเองเกิดความพอใจสูงสุดนั้นเอง 
 
4. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูซ้ือ 
 อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 160-166) ไดกลาวแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ
วาการซื้อสินคานั้นประกอบไปดวยข้ันตอนตาง ๆ หลายข้ันตอน ผูซื้อจะตองผานข้ันตอนตาง ๆ 
ดังกลาว อันจะนําไปสูการตัดสินใจซื้อ ข้ันตอนเหลานี้มีทั้งหมด 5 ข้ันตอน ดังภาพประกอบที่ 2-3 



 18 

กระบวนการซื้อเร่ิมตนกอนที่การซื้อจริงจะเกิดข้ึนนานทีเดียว และก็เกิดติดตอกันไปอีกนานผูบริโภค
อาจจะดําเนินกิจกรรมทั้ง 5 ข้ันตอน ถาเปนเชนนั้นเราเรียกการดําเนินกิจกรรมในทํานองนี้วา “ทุมเท
ความพยายามสูง” แตทวาในการซื้อชนิดเปน “กิจวัตร” ผูบริโภคมักขามบางข้ันตอน หรือไมก็สลับ
ข้ันตอน เชน ไมหาขาวสารจากแหลงภายนอก ซื้อสินคากอนประเมินทีหลัง รีบเรงซื้อไมหาขาวสาร และ
ไมประเมินสินคา เปนตน บางทีอาจเปนเพราะเปนสินคาที่ใชการทุมเทความพยายามต่ํา ซึง่ผูซือ้จงึขาม
ข้ันตอนบางตอนไปทําการซื้อเลย กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 
 
 ที่มา:  อดุลย จาตุรงคกุล.  (2543).  พฤติกรรมผูบริโภค.  หนา 160. 
 
 กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 
 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Consumer buying decision process) เปนลําดับ
ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค จากการสํารวจรายงานของผูบริโภคจํานวนมากในระบวนการ
ซื้อพบวาผูบริโภคผานกระบวนการ 5 ข้ันตอน คือ (1) การรับรูถึงความตองการหรือการรับรูปญหา (2) 
การคนหาขอมูล (3) การประเมินผลทางเลือกกอนการซื้อ (4) การตัดสินใจซื้อ (5) พฤติกรรมภายหลัง
การซื้อ ทั้งนี้ผูบริโภคอาจขามหรือยอนกลับไปเร่ิมตนข้ันตอนกอนนี้ก็ได ซึ่งแสดงใหเห็นวากระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเร่ิมตนกอนการซื้อจริงๆ และมีผลกระทบหลังจากการซื้อ โดยมีรายละเอียดในแตละ
ข้ันตอนดังนี้ 
 1.  การรับรูถึงความตองการ (Need recognition) หรือ การรับรูปญหา (Problem 
recognition) เปนข้ันตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเกิดข้ึนเม่ือบุคคลระลึกถึงความแตกตาง
ระหวางส่ิงที่เขามีอยูกับส่ิงที่เขาตองการ คารริน และ รูเดิล (Kerin, Hartley; & Rudelius. 2004: 100) 
ซึ่งเกิดจาก (1) ตัวแปรภายใน หรือปจจัยดานจิตวิทยาประกอบดวย ความตองการและการจูงใจ 
บุคลิกภาพและแนวความคิดสวนตัว การรับรู การเรียนรู และทัศนคติ (2) ตัวแปรภายนอก หรือปจจัย
ส่ิงแวดลอมดานสังคมวัฒนธรรม ประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว ชั้นทางสังคม วัฒนธรรมและ
วัฒนธรรมยอย ปจจัยเหลานี้จะสงผล ตอการกําหนดความตองการของแตละบุคคล 

การตระหนักถึง
ความตองการ 

การแสวงหา
ขอมูล 

การประเมิน
ทางเลือก 

การตัดสินใจ
ซื้อ 

พฤติกรรม
หลังการซื้อ 
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 2.  การแสวงหาขอมูล (Search for information) หรือการคนหาขอมูลกอนการซื้อ 
(Repurchase search) เม่ือบุคคลไดรับรูถึงความตองการแลว เขาจะคนหาวิธีการที่จะทําใหความ
ตองการดังกลาวไดรับการตอบสนอง ซึ่งผูบริโภคสามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการที่
สามารถตอบสนองความตองการได 2 ทางคือ 
  2.1 การคนหาขอมูลจากภายใน (Internal search) โดยทบทวนความทรงจําในอดีต
เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือตราสินคาที่ตนเองเคยซื้อ 
  2.2 การคนหาขอมูลจากภายนอก (External search) ซึ่งสามารถคนหาไดจาก 5 แหลง 
ดังนี้ 
   2.2.1  แหลงบุคคล (Personal sources) ไดแก ครอบครัว เพื่อน เปนตน 
   2.2.2  แหลงการคา (Commercial sources) หรือแหลงขอมูลที่จัดโดยนักการตลาด 
(Marketer- dominated sources) ไดแก ส่ือการโฆษณา พนักงานขาย เปนตน 
   2.2.3  แหลงชุมชน (Public sources) ไดแก ส่ือมวลชน องคกรคุมครองผูบริโภคเปนตน 
   2.2.4 แหลงประสบการณ (Experiential sources) ไดแก การควบคุม การตรวจสอบ
การใชสินคาเปนตน 
   2.2.5  แหลงทดลอง (Experimental sources) ไดแกหนวยงานที่สํารวจคุณภาพ
ผลิตภัณฑหรือหนวยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ ประสบการณตรงของผูบริโภคในการทดลองใช
ผลิตภัณฑ เปนตน 
 สินคาและบริการที่มีความสลับซับซอนในการตัดสินใจซื้อต่ํา ผูซื้ออาจใชการคนหาขอมูลจาก
ภายในโดยการเลือกตราสินคาที่ตนเองรูจักหรือเคยใชมากอน ดังนั้นนักการตลาดจึงควรให
ความสําคัญในการสรางตราสินคาใหเปนที่รูจักสวนสินคาและบริการที่ตองใชความสลับซับซอนในการ
ตัดสินใจซื้อสูง นักการตลาดตองใชความพยายามในการขายและสงเสริมการตลาด เพื่อกระตุนให
บุคคลมีการคนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการมากข้ึนในข้ันตอนการรับรูถึงความตองการและการ
คนหาขอมูลเหลานี้ ผูบริโภคจะเกี่ยวของกับกระบวนการขอมูล 
 กระบวนการขอมูล (Information processing) หมายถึง กระบวนการซึ่งมีการรับรู 
(Received) ถึงส่ิงกระตุน (Stimulus) การตีความหมาย (Interpreted) การเก็บรักษาในความทรงจํา
(Store in memory) และการนํากลับมาใชภายหลัง (Retrieved) แบล็ควอลล และ เองเจิ้ง 
(Blackwell,Miniard; & Engel. 2006: 77) เม่ือผูบริโภคมีการคนหาขอมูลจากภายนอก ผูบริโภคจะ
ไดรับอิทธิพลจากส่ิงกระตุนโดยนักการตลาด เชนการโฆษณาผานส่ือตางๆ และส่ิงกระตุนโดยกลุมอ่ืนๆ
ที่ไมใชนักการตลาด เชน ครอบครัว เพื่อน เปนตน ซึ่งส่ิงกระตุนเหลานี้จะสงผลตอ กระบวนการขอมูล
ของผูบริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1.  การเปดรับขาวสาร (Exposure) หมายถึง การที่บุคคลมีการรับรูจากส่ิงกระตุนโดยผาน
ประสาทสัมผัสหนึ่งอยางข้ึนไป ไดแก การไดเห็น ไดยิน ไดกล่ิน ไดล้ิมรส ไดสัมผัส 
 2.  ความตั้งใจ (Attention) เปนข้ันที่ผูรับขาวสารเกิดความตั้งใจที่จะรับฟงขาวสารนั้นตอไป 
ถาขอมูลขาวสารที่ไดเปดรับในข้ันที่หนึ่งนาสนใจ 
 3.  ความเขาใจ (Comprehension) เปนข้ันที่ผูรับขาวสารเกิดความเขาใจในขาวสารที่เขาได
ตั้งใจฟง 
 4.  การยอมรับ (Acceptance) ในข้ันนี้ขาวสารจะมีผลกระทบตอทัศนคติ ความเชื่อ และ
ความรูสึกขอผูรับขาวสาร เพื่อใหผูรับขาวสารเกิดการยอมรับขาวสารนั้นดวยความเต็มใจ 
 5.  การเก็บรักษา (Retention) เปนการสงขอมูลที่ยอมรับสูความทรงจําระยะยาว 
(Blackwell, Miniard; & Engel. 2006: 79) โดยผูรับขาวสารสามารถจดจําขาวสารที่ไดรับมา 
 3.  การประเมินผลทางเลือก (Alternative evaluation) หลังจากที่ไดคนหาขอมูลแลว
ผูบริโภคตองทําการประเมินผลทางเลือกตางๆ ที่เปนไปไดกอนทําการตัดสินใจ ในข้ันนี้ผูบริโภคตอง
กําหนดเกณฑการพิจารณาที่จะใชสําหรับการประเมินผล ซึ่งเกณฑการพิจารณาเปนเร่ืองของเหตุผลที่
มองเห็น เชน ราคา ความคงทน หรือคุณสมบัติของสินคา เปนตน หรือเปนเร่ืองของความพอใจสวน
บุคคล เชน ชื่อเสียงของตราสินคา แบบ หรือสี เปนตน จากเกณฑที่กําหนดจะทําใหผูบริโภคทราบถึง
ทางเลือกที่เปนไปได ถาทางเลือกที่เปนไปไดมีเพียงทางเลือกเดียว การประเมินผลก็ทําไดงาย แต
บางคร้ังทางเลือกที่เปนไปไดมีหลายทางเลือก ฉะนั้นผูบริโภคจึงตองพิจารณาทางเลือกที่กอใหเกิด
ความพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้นนักการตลาดสวนใหญจึงสนใจที่จะศึกษาถึงเกณฑที่ผูบริโภคใชสําหรับ
การประเมินผลทางเลือกตางๆ เกณฑการประเมินผลมีการกําหนดข้ึนมา และไดรับอิทธิพลจากความ
แตกตางของแตละบุคคล ซึ่งพิจารณาจากปจจัยดานจิตวิทยา และอิทธิพล จากส่ิงแวดลอมดานสังคม
และวัฒนธรรม ซึ่งปรากฏในรูปของส่ิงจูงใจ (Motives) คานิยม (Value) รูปแบบการดําเนินชีวิต 
(Lifestyle) และอ่ืนๆ 
 4.  การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) หลังจากการประเมินผลทางเลือกแลว จะเปน
ข้ันตอนที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อ การซื้อโดยทั่วไปเกิดข้ึนในรานคาปลีก แตอยางไรก็ตามอาจเกิดข้ึนใน
บานหรือสํานักงานของลูกคาก็ได 
 5.  พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase behavior) หรือผลลัพธภายหลังการซื้อ 
(Post purchase outcome) ในข้ันนี้ผูบริโภคจะเปรียบเทียบคุณคาที่ไดรับจริง (Perceived value) จาก
การบริโภคหรือใชผลิตภัณฑกับความคาดหวัง (Expectation) ถาคุณคาไดรับมากกวาความคาดหวัง
ผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจ (Satisfied) แตถาคุณคาที่ไดรับจริงต่ํากวาความคาดหวัง ผูบริโภคจะมี
การจัดการผลิตภัณฑนั้นหลายวิธ ีไดแก กําจัดทิ้ง รีไซเคิล เปนตน 
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 ทั้งนี้หากผูบริโภคเม่ือตองการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ผูบริโภคอาจมีการ
ตัดสินใจซื้อตามข้ันตอน หรืออาจขามหรือยอนกลับไปเร่ิมตนข้ันตอนกอนนี้ก็ได ซึ่งแสดงใหเห็นวา
กระบวนการตัดสินใจซื้อเร่ิมตนกอนการซื้อจริงๆ และมีผลกระทบหลังจากการซื้อดังที่ไดกลาวไวขางตน 
 
5. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสินคา “Made in China” 
 ประวัติของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 Zhonghua Renmin Gongheguo คือ ชื่อเปนทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้ง อยู
บนทวีปเอเชียตะวันออก มีพรมแดนติดตอกับประเทศตางๆ โดยรอบ 15 ประเทศ คือ เกาหลีเหนือ
รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน เคอรกิชสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล 
สิกขิม ภูฐาน พมา ลาว และเวียดนาม ขณะที่ทิศตะวันออกและทิศใตจดทะเลเหลือง ทะเลจีน
ตะวันออก และทะเลจีนใต พื้นที่ 9.6 ลานตารางกิโลเมตร ประเทศจีนเปนประเทศที่มีพื้นที่ใหญที่สุดใน
โลกรองจากประเทศ รัสเซีย และแคนาดา พรมแดนทางบกของจีนมีความยาว 28,000 กิโลเมตร และมี
ชายฝงั ่ทะเลยาว 18,000 กิโลเมตร เกาะที่ใหญที่สุด ในบรรดาเกาะนอยใหญทัง หมด 6,536 เกาะ คือ
เกาะไตหวันและไหหนาน 
 ประชากร ประมาณ 1,300 ลานคน มีประชากรมาก เปนอันดับหนึ่งของโลก 93% เปนชาว
ฮัน สวนที่เหลือ 7% เปนชนกลุมนอย ไดแก ชนเผาจวง หุย อุยกูร หยี ทิเบต แมว แมนจู มองโกลไตหรือ
ไท เกาซัน แมนดารินเปนภาษาราชการและมีภาษาทองถิ่นอีกจํานวนมาก เชน กวางตุง แตจิ๋ว เซี่ยงไฮ 
แคะ ฮกเกี้ยน เสฉวน หูหนาน ไหหลํา เปนตน 
 เขตการปกครอง การปกครองสวนกลางแบงออกเปน 23 มณฑล (รวมถึงไตหวัน), 5 เขต
ปกครองตนเอง (มองโกเลีย หนิงเซี่ย ซินเจียง กวางสี และทิเบต), 4 มหานครที่ข้ึนตอสวนกลาง (ปกกิ่ง 
เซี่ยงไฮ เทียนจิน และฉงชิ่ง และ 2 เขตบริหารพิเศษ ไดแก ฮองกง และมาเกา) 
เงินตรา สกุลเงินของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนคือเงินเหยินหมินป (Renminbi แปลตามตัววา
เงินของประชาชน) มักใชตัวยอ RMB หนวยเงินของจีนเรียกวาหยวน (yuan) หนึ่งหยวน มีสิบเจี่ยว 
(jiao) หนึ่งเจี่ยวมีสิบเฟน (fen) 100 เฟนเทากับหนึ่งหยวน ธนบัตรแบงออกเปนใบละ 1 หยวน, 5 เจี่ยว, 
1, 2 และ 5เฟน (เฟนเปนหนวยเล็กสุด < เจี่ยวหรือเหมาเปนหลักสิบ < จากนั้นเปนหยวน) 
 ดานเศรษฐกิจและการเมือง ความสัมพันธระหวางจีนกับประเทศตาง ๆ ในสมัยกอนจึง
ดําเนินภายใตความสัมพันธในระบบบรรณาการ (Tributary relation) หรือ เจิงกุง ทางฝายไทยมักอาน
วาจิ้มกอง การที่ประเทศตาง ๆ ซึ่งติดตอกับจีนยอมรับความสัมพันธในระบบบรรณาการนั้นก็เพราะวา
จีนเปนประเทศที่มีความรํ่ารวยทางเศรษฐกิจมาก มีทรัพยากรมากมายหลายอยาง ซึ่งเปนที่ตองการ
ของตลาดการคาระหวางประเทศ ในขณะเดียวกันจีนก็เปนแหลงรับซื้อสินคารายใหญจากประเทศอ่ืน 
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ๆ ดังนั้นประเทศตาง ๆ จึงยอมรับความสัมพันธในระบบบรรณาการ ในการติดตอกับจีนเพื่อแลกกับ 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยประมาณ 8,940,400 ลาน
หยวน 
จีนไดเขารวมเปนสมาชิกองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) นับเปนเวลา 10 ป
แลว ซึ่งจีนไดแสดงใหชาวโลกไดเห็นถึงความสําเร็จผานทางตัวเลขการสงออกที่เติบโตอยางรวดเร็ว 
จนถึงปจจุบันจีนเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 2 ของโลก และบทบาทในวันนี้ของจีน
จึงไมไดเปนแคเพียงสมาชิกของ WTO แตยังเปนเคร่ืองจักรกลตัวสําคัญที่มีผลตอการขับเคล่ือน และ
สรางสรรคความสัมพันธของเศรษฐกิจโลก 
 แมวาจีนจะประสบความสําเร็จอยางลนเหลือในชวงที่ผานมา แตตองเผชิญกับความทาทาย
และแรงตานทานทั้งภายนอกและภายในอยางมากมาย รวมไปถึงการไดรับผลพวงจากวิกฤตเศรษฐกิจ
โลก โดยเฉพาะจากยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่งเปนภูมิภาคที่จีนทําการสงออกมูลคามากกวา 40% และ
ยังเปนกลุมประเทศที่มีปญหาการแขงขันและความขัดแยงกับจีนเพิ่มมากข้ึน โดยกระทรวงพาณชิยของ
จีนรายงานวาจีนตองรับกับปญหาเร่ืองการตอบโตการทุมตลาดมากที่สุดใน 16 ปที่ผานมา รวมถึงตอง
เผชิญกับการถูกสอบสวนกรณีการใหเงินสนับสนุนโดยมิชอบตลอดชวง 5 ปที่ผานมาอีกดวย 
  10 กวาปที่จีนเปนสมาชิก WTO ปรากฏวาจีนมีกรณีถูกฟองรองสอบสวนตางๆ เกี่ยวกับ
การคาระหวางประเทศ 602 คดี คิดเปนวงเงินรวมประมาณ 38.98 พันลานเหรียญสหรัฐ โดยเปนเร่ือง
เกี่ยวกับการตอบโตการทุมตลาดจํานวน 510 คดี เกี่ยวกับการใหเงินสนับสนุนโดยมิชอบอีก 43 คดี 
เกี่ยวกับมาตรการปกปองการนําเขาจํานวน 106 คดี และอีก 33 คดีเกี่ยวกับมาตรการปกปองพิเศษ 
  เฉพาะป 2554 จีนตองเผชิญกับกรณีขัดแยงดานการคาระหวางประเทศมากถึง 66 เร่ือง มี
วงเงินที่ถูกสอบสวนถึง 7.1 พันลานเหรียญสหรัฐ เปนเพราะการพัฒนาเศรษฐกิจที่เติบโตอยางรวดเร็ว
ของจีนไดไปสรางความเดือดรอนแกหลายๆ ประเทศ  
 อยางไรก็ตาม ชวงหลายปที่ผานมา จากภาวะเศรษฐกิจการคาโลกและจากการปฏิรูปของจีน
ที่เปดประเทศมากข้ึน การคาระหวางประเทศของจีนจึงเขาสูหวงเวลาที่เปนทั้งโอกาสและความทาทาย 
ตามคําพังเพยของจีนที่วา "โอกาสมักจะมากกวาอุปสรรคและทาทาย" 
 เม่ือพิจารณาโดยรวม การคาระหวางประเทศในอนาคตของจีนจะยังคงเติบโตไปขางหนา
อยางม่ันคง สังเกตเห็นมูลคาการสงออกของจีนซึ่งมีนัยสําคัญ สวนแบงสินคา "Made in China" มี
จํานวนเกือบกึ่งหนึ่ง ในฐานะที่เปนประธานสภาธุรกิจไทย-จีน และเปนผูประกอบการชาวไทยเชื้อสาย
จีนที่เขาไปลงทุนหลังการปฏิรูปและเปดประเทศของจีนในชวงแรกเร่ิม จึงมีความเห็นดังนี้ 
 ในการพัฒนากระบวนการแปรรูปสินคาเพื่อการสงออกของจีน สินคา "Made in China" ใน
วันนี้ไมไดแตกตางอะไรไปจากสินคา "Made in Japan" แตอยางใด เพราะตางมีเปาหมายที่จะไป
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แขงขันในตลาดระดับโลก แตสินคา Made in China คุณภาพดูไมคอยดีนัก และดูไมทันสมัย การ
บริการก็ไมไดมาตรฐาน รวมไปถึงการใชราคาต่ําเพื่อแขงขันการสงออกอยางไมเปนระบบ ทั้งหมดนี้
ลวนเปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอการสงออกของจีน ในสภาพเชนนี้ สินคา Made in China จงึถกู
จัดเปนสินคาเกรดต่ําในตลาดโลกไปโดยปริยาย 
 คุณภาพต่ํา กําไรต่ํา ทั้งยังมีความขัดแยงดานการคาระหวางประเทศบอยคร้ัง รวมถึงการถูก
จํากัดโควตา เหลานี้ลวนแลวแตสรางภาพลบแกจีน และยังเกิดความเสียหายทางการเงินดวย 
ตัวอยางสําคัญที่เห็นไดชัดคือ สภาธุรกิจไทย-จีนไดนําคณะตัวแทนจําหนายรถยนตแนวหนาของไทยไป
พูดคุยกับผูประกอบการรถยนตของจีน โดยขอใหผูผลิตรถยนตของจีนพัฒนารถยนตพวงมาลัยขวา
ดวยเพื่อนํารถยนตมาจําหนายในไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ขับพวงมาลัยขวา 
แตผูผลิตรถยนตจากจีนเสนอวาตัวแทนจําหนายของไทยตองรับผิดชอบตนทุนการพัฒนารถยนตที่
สูงข้ึนดวย ทําใหเห็นวานักอุตสาหกรรมของจีน ไมมีแนวความคิดทางการตลาดที่แทจริง หรือจิตสํานึก
การแขงขันทางการคา ซึ่งอาจเปนเพราะจีนมองวามีตลาดภายในประเทศอันกวางใหญอยูแลว 
ใกลเคียงกับอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาชวงกอนหนาที่ไมคอยใสใจกับตลาดตางประเทศ จะให
ความสนใจเฉพาะตลาดภายในเพียงอยางเดียว เม่ือสหรัฐตองการจะสงออกข้ึนมาก็ตองเหนื่อยเปน
พิเศษในการแยงชิงตลาดคืนมา เทากับไดสูญเสียโอกาสที่ดีที่สุดไปแลว เหมือนดังคํากลาวที่วา "แม
เปนเพียงกอนหินจากแดนไกล ก็สามารถนํามาขัดสีฉวีวรรณใหเปนหยกใสอันมีคาได 
 อยางไรก็ตาม สังเกตไดวารัฐบาลจีนเร่ิมยกระดับกระบวนการทางการคาตางประเทศเขามา
เปนยุทธศาสตรอันสําคัญยิ่งของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 ของจีน ระหวางป 2554-
2558 ไดแสดงใหเห็นวาไดมีการสนับสนุนใหมีการปรับปรุงนโยบายและมาตรการที่จะทําให
กระบวนการที่เกี่ยวกับการคาตางประเทศดียิ่งข้ึน กลาวคือ ไมเพียงแตการประกอบการเพื่อการสงออก
แตจะครอบคลุมตั้งแตการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ การออกแบบเนนการผลิตชิ้นสวนประกอบสําคัญ
ในการผลิตสินคาตางๆ ระบบโลจิสติกส และการขยายบทบาทหวงโซมูลคาเพิ่มในประเทศใหมากข้ึน 
อยางไรก็ตาม คงเปนเร่ืองยากและตองใชกระบวนการที่ยาวนานพอสมควร เพื่อยกระดับมาตรฐาน
สินคา Made in China การจะบรรลุเปาหมายดังกลาวจําเปนตองอาศัยความพยายามอยางจริงจังของ
บริษัทจีนเทานั้น การจะทําใหสินคา Made in China กาวกระโดดข้ึนมาอยางมีศักดิ์ศรีในตลาดโลก 
จําเปนตองมีการดําเนินการตามแนวทางดังตอไปนี้ 
 1. จีนตองรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคและคาเงินหยวนใหคงที่  
  2. ตองไมละทิ้งตลาดตางประเทศ ตองพัฒนานโยบายที่ดีและใหประโยชนแกผูประกอบการ 
ซึ่งจะเปนการกระตุนและสงเสริมการคาระหวางประเทศใหเขมแข็ง 
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 3. รัฐบาลตองกระตุนใหนักธุรกิจมีแนวคิดทางการตลาดที่เฉียบคมมากข้ึน มีจิตสํานึก
ความคิดสรางสรรคใหมๆ เพื่อสรางความนาเชื่อถือดานคุณภาพและเทคโนโลยีที่สูงข้ึนของสินคา 
Made in China  
 4. ตองทําทุกวิถีทางเพื่อใหเปนผูมีสิทธิกําหนดราคาในการแขงขันบนเวทีตลาดโลก ลบลาง
เปล่ียนแปลงแนวคิดผูบริโภคที่ดูแคลนสินคา "Made in China"  
 5. ใชกฎเกณฑขององคการการคาโลกใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสม ลดปญหาความ
ขัดแยงดานการคาเพื่อรักษาระดับการสงออกสินคา "Made in China" อยางสมเหตุสมผลที่สุด 
 การที่รัฐบาลจีนกําหนดเปาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไวที่ 8% ในป 2555 นั่นหมายถงึวา
จีนยังมีความตั้งม่ันที่จะแกไขและสรางเสถียรภาพเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในดานการคา
ระหวางประเทศ แมวาจะตองเผชิญกับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ําในยุโรปและสหรัฐอเมริกา จีน
ควรฉวยโอกาสอยางเต็มที่จากขอไดเปรียบที่มีอยูจากสถานการณดังกลาว เพื่อเรงรัดการปรับเปล่ียน
โครงสรางเศรษฐกิจทั้งในแงของความรวดเร็วและคุณภาพ และเม่ือใดก็ตามที่จีนสามารถลบลาง
จุดออนของสินคา Made in China และสามารถเสริมความเขมแข็งดานคุณภาพรวมถึงสรางมูลคาเพิ่ม
ได จะเกิดการยกระดับมาตรฐานการคาระหวางประเทศของจีนใหสูงข้ึน จึงไมนามีขอสงสัยแตอยางใด
วา จีนจะกาวไปสูการเปนมหาอํานาจดานการคาระหวางประเทศที่แข็งแกรงในไมชา 
 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 อารีย มยังพงษ (2542) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ
สินคาและบริการผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ใชบริการอินเตอรเน็ต และปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูใชบริการอินเตอรเน็ตในประเทศไทยจํานวน 
600,000 คน คัดเลือกเปนกลุมตัวอยางของการวิจัย จํานวน 400 คน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบ 
สอบถามผานทางอินเตอรเน็ต ซึ่งวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบสมมติฐานโดยการหาคา t-test ผลการวิจัย พบวาผูใชบริการอินเตอรเน็ตสวนใหญ
ปจจุบันอาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (75.5%)อายุระหวาง 20-30 ป(49.5%) วุฒิการศึกษา
ชั้นสูงสุดระดับปริญญาตรี (58.3%) และรายไดตอเดือนอยูระหวาง5,001-10,000 บาท (24.8%) โดยมี
วัตถุประสงคที่สําคัญสวนใหญใชอินเตอรเน็ตเพื่อการดูขอมูลขาวสาร (23.3%) และสวนใหญยังไมเคย
ซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ต (80.0%) แตมีเพียงสวนนอยเทานั้นที่เคยซื้อ (20.0%) ผูใชบริการ
อินเตอรเน็ตมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต ในระดับมาก 2 ดานคือ ดานปจจัยจําเปนของผูบริโภคและดานอรรถประโยชน
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ของผูบริโภค สวนดานภาพลักษณของสินคาและบริการ พบวา กลุมที่เคยซื้อสินคาและบริการมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ในขณะเดียวกันกลุมที่ไมเคยซื้อสินคาและบริการมีความคิดเห็นในดานนี้อยูใน
ระดับปานกลาง และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอปจจัยทั้ง 3 ดานของผูใชบริการอินเตอรเน็ต
ระหวางกลุมที่เคยซื้อสินคาและบริการกับกลุมที่ไมเคยซื้อ พบวามีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยู 2 
ดาน คือ ดานปจจัยจําเปนของผูบริโภคและดานอรรถประโยชนของผูบริโภค และมีความคิดเห็น
แตกตางกันในดานภาพลักษณของสินคาและบริการที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 ดลภัคว อองระเบียบ (2545) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง อิทธิพลของประเทศแหลงกําเนิด
สินคาตอทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินคาของผูบริโภค มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ ประชากรที่ใชในการ
วิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรที่มีอายุ 21-45 ป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนบุคคลในวัยทํางานมี
อํานาจซื้อและ มีศักยภาพในการตัดสินใจซื้อดวยตนเอง นอกจากนั้นที่เลือกศึกษาประชากรที่อาศัยอยู
ในเขตกรุงเทพมหานครนั้นยังเนื่องมาจากเปนกลุมประชากรหลักในการซื้อสินคาหรูหราหรือสินคา
ฟุมเฟอย ที่นําเขามาจากตางประเทศซึ่งมีราคาแพง ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอประเทศแหลงกําเนิด
สินคามีความสัมพันธกับทัศนคติตอสินคาในเชิงบวกผล การวิจัยพบวาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
เปนบางสวน กลาวคือ ในทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอประเทศแหลงกําเนิดสินคามีความสัมพันธกับ
ทัศนคติตอสินคาในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตินั่นคือ ผูบริโภคที่มีทัศนคติ ตอประเทศ
แหลงกําเนิดสินคาใด ๆ สูง จะมีทัศนคติตอสินคาจากประเทศแหลงกําเนิดนั้น ๆ สูง ยกเวนทัศนคติตอ
ประเทศเกาหลีและทัศนคติตอสินคาประเภทน้ําหอมและเคร่ืองสําอางของเกาหลีที่ไมมีความสัมพันธ
กัน โดยสินคาประเภทน้ําหอมและเคร่ืองสําอาง พบวา คาความสัมพันธระหวางทัศนคติตอประเทศ
ฝร่ังเศส และทัศนคติตอน้ําหอมและเคร่ืองสําอางของฝร่ังเศส มีคาสูงสุด (r = 0.28) ในสินคาประเภท
กระเปาหนังและเข็มขัดหนัง พบวาคาความสัมพันธระหวางทัศนคติตอ ประ เทศจีนและทัศนคติตอ
กระเปาหนังและเข็มขัดหนังของจีน มีคาสูงสุด (r = 0.29) สําหรับสินคาเส้ือผาพบวาคาความสัมพันธ
ระหวางทัศนคติตอประเทศญี่ปุนและทัศนคติตอเส้ือผาของญี่ปุนมีคาสูงสุด (r = 0.29) อยางไรก็ตาม
ถึงแมวาทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอประเทศแหลงกําเนิดสินคา มีความสัมพันธกับทัศนคติตอสินคาแต
คาความสัมพันธดังกลาวยังอยูในระดับที่คอนขางต่ํา 
 ทิพภากร รังคสิริ (2548) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ทัศนคติและการรับรูของผูบริโภคไทยใน
กรุงเทพมหานครตอสินคาที่ผลิตในประเทศจีน เพื่อศึกษาทัศนคติและการยอมรับของผูบริโภคไทย ตอ
สินคาที่ผลิตในประเทศจีน ประเภทตางๆ เพื่อประโยชนในการพัฒนากลยุทธ เพื่อเตรียมรับกับการ
แขงขันทางกาตลาดสําหรับผูประกอบการไทยในธุรกิจประเภทและระดับตางๆ การวิจัยทําโดยเก็บ
รวบรวมขอมูล 2 สวนเปนการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม กลุมตัวอยางเปนประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 300 คน สวนที่ 2 เปนการวิจัยโดยสัมภาษณกลุมยอยแบบเจาะลึก (Focus 
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Group Interview) 2 กลุม รวม 15 คน ผลจากการศึกษาสรุปไดวา กลุมตัวอยางประมาณ 50% มัก
สังเกตแหลงผลิตสินคาที่เลือกซื้อวาทําจากประเทศใด นอกจากนี้กลุมตัวอยางรอยละ 73.3 คิดวา
ประเทศที่ผลิตสินคามีผลตอการตัดสินใจซือ ซึ่งเม่ือกลาวถึงสินคาที่ผลิตในจีน ภาพพจนสินคาจีนใน
ภาพรวมที่กลุมตัวอยางนึกถึงมากที่สุดคือ ราคาต่ํา ตนทุนต่ํา รองลงมาคือสินคาปลอมแปลง 
ลอกเลียนแบบ คุณภาพต่ํา ไมไดมาตรฐาน  
 ในสวนของการศึกษาแบบสัมภาษณเจาะลึกในกลุมยอยพบวา เม่ือกลาวถึงสินคาจีนผูตอบ
จะนึกถึงผักผลไม ของเลน ของลอกเลียนแบบ สมุนไพร ยาจีน สินคาจีนราคาถูกตามตลาดนัด แผง
ลอย สินคาจีนแถบชายแดนไทย-พมา หรือในรานคาปลีกและสงระดับลาง ซึ่งมักเปนสินคาที่ผลิตโดย
ผูประกอบการรายยอยของจีน 
 สุชาดา ไชยศรีสุทธิ์ (2552) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง อิทธิพลประเทศแหลงกําเนิดที่มีตอ
ความตั้งใจซื้อสินคาเกี่ยวพันสูงของผูบริโภคชาวไทย โดยกลุมตัวอยางคือประชากร อายุ 20-60 ป 
อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแกน เชียงใหม และสงขลา เคยซื้อสินคาประเภท 
คอมพิวเตอร โทรศัพทเคล่ือนที่ และเคร่ืองใชไฟฟาในบาน ที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศใด
ประเทศหนึ่ง ไดแก สหรัฐอเมริกา ฟนแลนด ญี่ปุน จีน ไตหวัน เกาหลี และไทย เคร่ืองมือที่ใชในการ
รวบรวมคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน ทดสอบอิทธิพลของ
ทัศนคติตอประเทศแหลงกําเนิดสินคาภาพลักษณและราคาตอความตั้งใจซื้อสินคาโดยการวิเคราะห
การถดถอย เชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา คาเฉล่ียรวมทุกดานของทัศนคติตอประเทศแหลงกําเนิดสูง
ที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ตามลําดับ โดยเห็นวาเปนประเทศที่ มีมาตรฐานการผลิตสูง และ
ชํานาญดานเทคนิค สําหรับทัศนคติดานราคา พบวา เคร่ืองคอมพิวเตอร โทรศัพทเคล่ือนที่ และ
เคร่ืองใชไฟฟาในบานของสหรัฐอเมริกา และญี่ปุนมีราคาสูง แตของไทยและจีนมีราคาปานกลาง ผล
การทดสอบพบวาทัศนคติตอประเทศแหลงกําเนิดสินคา ภาพลักษณ และระดับราคามีอิทธิพลตอ การ
ซื้อ คอมพิวเตอร โทรศัพทเคล่ือนที่ และเคร่ืองใชไฟฟาในบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาที่มีแหลงกาํเนดิ
จากประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และเกาหลี 
 ธัญชนก พิสุทธิ์รติการุณย (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การรับรูตอองคประกอบลิต
ภัณฑอุปกรณไอที ‘Made in China’ ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใช คือ ผูบริโภคที่
เคยซื้อสินคาหรือเคยใชสินคาอุปกรณ ไอที “Made in China” ในกรุงเทพมหานคร ไดขนาดตัวอยาง
จํานวน 385 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติใชโปรแกรม SPSS/PC for Window สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาคะแนนเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางใชการทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวน
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ทางเดียว การเปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูโดยใชวิธี Least Significant Difference (LSD) และการ
ทดสอบความสัมพันธโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัย พบวา 
 1.  ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31 – 35 ป มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
 2.  การรับรูตอองคประกอบผลิตภัณฑอุปกรณไอที ‘Made in China’ ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และดานรูปรางลักษณะ
ของผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก 
 3.  การวิเคราะหเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด ที่มีผลตอการรับรูตอองคประกอบผลิตภัณฑ
อุปกรณไอที ‘Made in China’ ของผูบริโภค ดานการโฆษณา ดานการขายโดยใชพนักงาน ดานการ
สงเสริมการขาย ดานการใหขาวและการประชาสัมพันธ และ ดานการตลาดทางตรง สวนใหญผูบริโภค
มีความคิดเห็นตอเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด ดานการโฆษณา ดานการขายโดยใชพนักงาน ดาน
การสงเสริมการขาย ดานการใหขาวและการประชาสัมพันธ และ ดานการตลาดทางตรง โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
 1.  ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีการรับรูตอองคประกอบผลิตภัณฑตอสินคาอุปกรณไอที  “Made 
inChina” ในกรุงเทพมหานคร ดานคุณภาพของผลิตภัณฑแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 2.  ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีการรับรูตอองคประกอบผลิตภัณฑตอสินคาอุปกรณไอที “Made in 
China” ในกรุงเทพมหานคร ดานรูปรางลักษณะของผลิตภัณฑแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่
ระดับ 0.05 
 3.  เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด ดานการตลาดทางตรง ไมมีความสัมพันธกับการรับรูตอ
องคประกอบผลิตภัณฑอุปกรณไอที ‘Made in China’ ของผูบริโภค แตเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด
ดานการโฆษณา มีความสัมพันธกับการรับรูตอองคประกอบผลิตภัณฑอุปกรณไอที ‘Made in China’
ของผูบริโภค ดานระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด ดานการขายโดยใชพนักงาน 
ดานการสงเสริมการขาย และดานการใหขาวและการประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับการรับรูตอ
องคประกอบผลิตภัณฑอุปกรณไอที ‘Made in China’ ของผูบริโภค ดานระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก 



 28 

 4.  เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด ดานการสงเสริมการขาย และดานการตลาดทางตรง ไมมี
ความสัมพันธกับการรับรูตอองคประกอบผลิตภัณฑอุปกรณไอที ‘Made in China’ ของผูบริโภค แต
เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด ดานการโฆษณา มีความสัมพันธกับการรับรูตอองคประกอบผลิตภัณฑ
อุปกรณไอที ‘Made in China’ ของ ดานรูปรางลักษณะของผลิตภัณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด ดาน
การขายโดยใชพนักงานและดานการใหขาวและการประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับการรับรูตอ
องคประกอบผลิตภัณฑอุปกรณไอที ‘Made in China’ ของผูบริโภค ดานรูปรางลักษณะของผลิตภัณฑ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก 
 พิชยารักษ มณีเลอเลิศ (2553) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบริโภคผานระบบออนไลน โดยศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบออนไลนและ
ศึกษาถึงปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบออนไลน และ
ความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบออนไลน กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาผานระบบออนไลน ทั้งหมด 385 คน โดยใชเปน
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ 
คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชสถิติ Chi-Square ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาผานระบบออนไลน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 26-35 ป มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 15,001-30,000 บาท 
และมีภูมิลําเนาอยูที่ภาคกลาง โดยมีระดับแรงจูงใจ ดานเหตุผลโดยรวมอยูในระดับมาก แรงจงูใจ ดาน
อารมณโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบออนไลนสวนใหญผูบริโภคเคยซือ้
เส้ือผา ซื้อสินคาประเภทอ่ืน ๆ ไดแก ซอฟทแวร เกมส เปนสินคาที่ผูบริโภคซื้อคร้ังลาสุด โดยมีมูลคา
สินคาตั้งแต 1,001-5,000 บาท โดยชําระคาสินคาผานบัญชีธนาคาร เวบไซตที่ผูบริโภคนิยมใชบริการ 
ไดแก www.brandsnameshop2006.com ซึ่งผูบริโภคใหเหตุผลในการซื้อสินคาผานระบบออนไลน
เนื่องจากความสะดวกในการซื้อ และมีแนวโนมที่จะซื้อสินคาผานระบบออนไลนในอนาคต ในสวนของ
ผูบริโภคที่จะไมซื้อสินคาผานระบบออนไลนในอนาคตใหเหตุผลเพราะไมไดลองสินคา 
 จากการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 สามารถสรุปผลไดดังนี ้
 1.  เพศมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบออนไลน ในดานประเภทสินคาที่ซื้อคร้ัง
ลาสุด ดานมูลคาสินคาที่ซื้อผานระบบออนไลนคร้ังลาสุด และดานเหตุผลหลักในการซื้อสินคาผาน
ระบบออนไลน 
 2.  อายุมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบออนไลน ในดานมูลคาสินคาที่ซื้อผาน
ระบบออนไลนคร้ังลาสุด 
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 3. ระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบออนไลน ในดานมูลคาสินคาที่
ซื้อผานระบบออนไลนคร้ังลาสุด 
 4.  อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบออนไลน ในดานมูลคาสินคาที่ซื้อผาน
ระบบออนไลนคร้ังลาสุด และในดานแนวโนมการซื้อสินคาผานระบบออนไลนในอนาคต 
 5.  รายไดมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบออนไลน ในดานประเภทสินคาที่ซื้อผาน
ระบบออนไลนคร้ังลาสุด และดานมูลคาสินคาที่ซื้อผานระบบออนไลนคร้ังลาสุด 
 6.  ภูมิลําเนาไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบออนไลน ในทุกดาน 
 7.  ปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบออนไลน 
ในดานมูลคาสินคาที่ซื้อผานระบบออนไลนคร้ังลาสุด และดานเหตุผลหลักในการซื้อสินคาผานระบบ
ออนไลน 
 8.  ปจจัยแรงจูงใจ ดานอารมณ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบ
ออนไลน ในทุกดาน 
 เอกลักษณ ทองใหญ (2554) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อ ไอแพดของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาพฤติกรรมการซื้อไอแพดของ
ผูบริโภคและศึกษาปจจัยดานลักษณะ สวนบุคคลประกอบดวย อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา 
และปจจัยดานแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ ไอแพด ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อไอแพด จํานวน 400 ตัวอยาง 
โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 
คาความถี่ คารอยละ และการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ Chi-Square จากการวิจัย พบวา 
 1.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 26-35 ป การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีอาชพีเปนพนักงานบริษัทเอกชน และรายไดตอเดือน 40,001 บาท ข้ึนไป 
 2.  แรงจูงใจดานเหตุผลในการซื้อไอแพด พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากใหความสําคญั
กับแรงจูงใจดานความเชื่อถือได เร่ืองไอแพดมีเสถียรภาพในการใชงาน บริษัท ผูผลิตมีความนาเชื่อถือ 
อยูในระดับมากที่สุด ดานความประหยัด ความคุมคาเ ม่ือมองราคาเปรียบเทียบกับคุณภาพ 
ประหยัดเวลาในการทํางาน และการเขาถึงขอมูลในอินเทอรเน็ต อยูในระดับมาก ดานความ
สะดวกสบายในการใชและการซื้อ เร่ืองสถานที่จัดจําหนายสะดวกตอการเดินทาง เร่ืองสามารถส่ังซื้อ
ไอแพด และอุปกรณเสริมทางอินเตอรเน็ต เร่ืองมีโปรแกรมรองรับการทํางานที่หลากหลาย อยูในระดับ
มาก ดานบริการหลังการขาย ไดรับบริการที่ดีจากรานตัวแทนที่จําหนาย ไอแพด มีแรงจูงใจอยูในระดับ
มาก 
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 3.  แรงจูงใจดานอารมณในการซื้อไอแพด พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากให
ความสําคัญกับแรงจูงใจดานเพื่อความพอใจและเพื่อการพักผอน รวมกับความคมชัดในการชม
ภาพยนตร และภาพถาย เร่ืองจํานวนเกมส อยูในระดับมาก ดานเพื่อความเปนผูนํา อยูในระดับปาน 
กลาง ดานเพื่อศักดิ์ศรีหรือเกียรติภูมิ เร่ืองไอแพดชวยสรางภาพลักษณที่ดีทางสังคม อยูในระดับปาน
กลาง ดานเพื่อการเลียนแบบผูอ่ืน เร่ืองซื้อไอแพดเนื่องจากเห็นดาราใชในละครหรือภาพยนต อยูใน
ระดับนอยที่สุด ดานเพื่อการแขงขัน ซื้อไอแพด เนื่องจากเพื่อนรวมงานหรือคนรอบขาง มีและใช อยูใน
ระดับนอยที่สุด 
 4.  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากซื้อไอแพดจากรานตัวแทนจําหนายโดยตรง เชน i-Studio
โดยเลือกซื้อไอแพดที่มี ไวไฟ ( Wifi ) และ สามจี ( 3G ) ความจุ 32 GB และสวนมากมีวัตถุประสงคใน
การซื้อเพื่อทํางาน เชน เช็ค E-mail ,Internet 
 นิธินันท ฐิติอักษรศิลป (2554) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาสําเร็จรูป
ของประเทศจีนจากเว็บไซดออนไลนของผูบริโภคหญิงไทยในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาศึกษาปจจัย
ดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
กิจกรรมสงเสริมการตลาด รวมถึงปจจัยทางดานสังคม ไดแก กลุมอางอิงที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาสําเร็จรูปของประเทศจีนจากเว็บไซดออนไลนของผูบริโภคหญิงไทยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
กลุมตัวอยาง 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการ
วิเคราะห ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ F-test แบบ One-Way 
Analysis of Variance และสถิติ Regression Analysis วิเคราะหถดถอยเชิงพหู ผลการวิจัย พบวา 
ผูบริโภคสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัว / อาชีพอิสระ และมีรายไดตอเดือน 15,001 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดรวมถึงดานกลุมอางอิงอยูในระดับดี 
นอกจากนี้พบวาผูบริโภคสวนใหญซื้อเส้ือผาผูหญิง ในการซื้อเส้ือผาสําเร็จรูปของประเทศจีนจากเว็บ
ไซดออนไลนผูบริโภคมีความถี่เฉล่ีย 4 คร้ังตอ 6 เดือน มีปริมาณการซื้อเฉล่ียเทากับ 10 ชิ้นตอคร้ัง มี
คาใชจายในการซื้อเฉล่ียตอคร้ังเทากับ 2,002 บาททั้งนี้ เหตุผลสําคัญในการซื้อคร้ังตอไป เนื่องจาก
ราคาคุมคา 
 จากทฤษฏีและแนวความคิดตาง ๆ ขางตน รวมทั้งผลงานการวิจัยทั้งหมดดังกลาว อาจสรุป
ไดวาเม่ือผูบริโภคที่มีปจจัยแรงจูงใจ ทั้งในดานเหตุผล และอารมณ นั้นทําใหผูบริโภคนําแรงจูงในมาใช
ในการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาจึงอาศัย 
แนวคิด และทฏษฎี และงานงิจัยดังกลาวขางตนมาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา “ความสัมพันธ
ระหวางปจจัยแรงจูงใจกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ของผูบริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร” โดยผูวิจัยไดทําการเลือก ปรับปรุง ประยุกตใหม เพื่อใหทราบปจจัยแรงจูงใจ
ตลอดจนการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

  
 การศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่ มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควา
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.  การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง  
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ ผูบริโภคที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป อาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร และเคยซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ซึ่งกลุมผูบริโภคเหลานี้สามารถ
ตัดสินใจซื้อไดดวยตนเอง โดยกลุมตัวอยางดังกลาวเปนกลุมตัวอยางที่ไมทราบจํานวนที่แนนอน (กัลยา 
วานิชยบัญชา. 2549:1) 
  
 กลุมตัวอยาง  
 ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) สําหรับการศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัย
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา 2549:1) กลุม
ตัวอยางที่จะศึกษา คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป และเคยซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน ซึ่งจะเก็บตัวอยางจํานวนทั้งส้ิน 400 คน ผูวิจัยจึงคํานวณหาขนาดของกลุม
ตัวอยางและไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยกําหนดความเชื่อม่ันที่ 95% ความผิดพลาดไมเกิน 
5% (กัลยา วาณิชยบัญชา.  2544: 72) ใชสูตร 
 
 z2 1-a / 2 pq  
 

n = e2  
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 เม่ือ n  =  ขนาดตัวอยาง 
   e  =  คาความผิดพลาดที่ยอมใหเกิดข้ึนไดไมเกิน 5% 
   p  =  คาประมาณเปอรเซ็นตที่คาดหวัง 
  z2 1-a / 2  =  Z0.975 เพราะฉะนั้นระดับความเชื่อม่ันจะเทากับ 1.96 
 
 (1.96)2 (0.5)(0.5)  
 

แทนคาในสูตร  n = (0.005)2  
   n = 3.81.16  หรือ 385 ตัวอยาง 
 
 โดยสํารองไว 4% รวมจํานวนตัวอยางทั้งส้ิน 400 คน ดังนั้น กลุมตัวอยางที่จะศึกษา คือ 
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป และเคยซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ซึ่ง
ในกรณีนี้ผูวิจัยขอเก็บตัวอยางจํานวนทั้งส้ิน 400 คน  
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง  
 ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) สําหรับการศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัย
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา.2549:1) กลุม
ตัวอยางที่จะศึกษา คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป และเคยซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน ซึ่งจะเก็บตัวอยางจํานวนทั้งส้ิน 400 คน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการแบงเขตการ
ปกครองของกรุงเทพมหานครเปน 5 กลุมเขตการปกครอง ตามสถานที่ตั้งของเขตนั้นในกรุงเทพมหานคร 
ไดแก กลุมกรุงเทพกลาง กลุมกรุงเทพใต กลุมกรุงเทพเหนือ กลุมกรุงเทพตะวันออก และกลุมกรุงธน รวม
จํานวน 50 เขต (ที่มา: กองสารสนเทศภูมิศาสตร สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 2551 ) โดยสุม
จับสลากกลุมละ 1 เขต โดยผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางโดยการจับสลากสุมตัวอยางแบบไมใสคืน ตาม
เขตที่อยูใน 5 กลุมพื้นที่ ไดจํานวน 5 เขต ไดแก เขตดินแดง เขตบางนา เขตจตุจักร เขตบางกะป และเขต
ธนบุรี  
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ตารางแสดงรายชื่อการแบงกลุมการปฎิบัติงานของสํานักงานเขต เขตการปกครองที่สุมได 
 

กลุมการปฏบิตัิงาน เขตการปกครอง เขตท่ีสุมได 
กลุมกรุงเทพกลาง เขตพระนคร เขตดุสิต เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสัม

พันธวงศ เขตดินแดง เขตหวยขวาง เขตพญาไท เขตราบ
เทวี เขตวังทองหลาง 

เขตดินแดง 

กลุมกรุงเทพใต เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาธร เขตบางคลองแหลม เขต
ยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตสวน
หลวง เขตบางนา เขตประเวศ 

เขตบางนา 

กลุมกรุงเทพเหนือ เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตลาดพราว เขตหลักส่ี เขตดอน
เมือง เขตสายไหม เขตบางเขน 

เขตจตุจักร 

กลุมกรุงเทพตะวันออก เขตบางกะป เขตสะพานสูง เขตบึงกุม เขตคันนายาว เขต
ลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา 

เขตบางกะป 

กลุมกรุงธน เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ 
เขตบางกอกนอย เขตบางพลัด เขตตล่ิงชัน เขตทวีวัฒนา 
เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน 
เขตบางบอน เขตราษฎรบูรณะ เขตทุงครุ 

เขตธนบุรี 

 
 ขั้นตอนท่ี 2 วิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเลือกตัวอยางจาก
ประชากรในเขตตัวอยางที่สุมไดจากข้ันตอนที่ 1 เขตละ 80 คน เพื่อใหตรงกับขนาดกลุมตัวอยางที่
กําหนดไว 
 ขั้นตอนท่ี 3 วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกสถานที่และ
กลุมเปาหมายในการจัดเก็บแบบสอบถาม โดยในการจัดเก็บสอบถามนั้นจะเจาะจงเลือกเก็บ
แบบสอบถามบริเวณหางสรรพสินคาที่ ผูบริโภคนิยมไปจับจายใชสอยในแตละเขตที่สุม และ
กลุมเปาหมายที่ทําการตอบแบบสอบถาม จะเจาะจงเฉพาะผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิด
จากประเทศจีน 
 ขั้นตอนท่ี 4 วิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) เปนการเลือกกลุม
ตัวอยางที่เคยซื้อและใชสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน สุมตัวอยางเพื่อเก็บขอมูลตามความ
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สะดวกตามหางสรรพสินคา โดยขอความรวมมือจากผูบริโภคตอบแบบสอบถาม จนครบจํานวนกลุม
ตัวอยางในแตละเขตจนครบจํานวน 
 
2. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เค ร่ืองมือที่ ใช ใ นการเก็บขอมูลในการศึกษาใน ค ร้ังนี้  เปนการใชแบบสอบถาม
(Questionnaire) แบบคําถามปลายปด (Close-Ended Questions) ซึ่งประกอบดวยคําถามปลายปด 
(Close-Ended Question) แบบมีตัวเลือกคําตอบ (Choice Question) และคําถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) โดยแบงเนื้อหาของคําถามออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 
 สวนท่ี 1  เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และประเภทสินคา โดยเปน
แบบสอบถามปลายปด (Close-ended) มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Questions) 
จํานวน 6 ขอ ไดแก 
 
 ขอที่ 1  เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 
 
 ขอที่ 2  อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) (โดยมีการแบงชวง
หางของอายุเปนชวงละ 9 ป มีมาตรฐานการจัดกลุมอายุของสํานักงานสถิติแหงชาติซึ่งใช Standard 
International Age Classification ขององคการสหประชาชาติเปนหลักในการพิจารณาเพื่อเปน
มาตรฐานสากล) โดยเร่ิมตนที่อายุ 15 ป เพราะผูบริโภควัยนี้เปนวัยที่สามารถตัดสินใจเลือกบริโภค
สินคาไดดวยตนเองและอยูในชวงอายุที่สามารถตัดสินใจไดโดยแบงออกเปน 5 ชวงดังนี้  
 
 ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  
 

ความกวางของอันตรภาคชั้น = 
จํานวนชั้น  

 

 65 – 15 
 

= 5 
=  10 ป 
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   ไดชวงอายุของกลุมตัวอยางดังนี้  
   2.1 15 - 25 ป 
   2.2 26 - 36 ป 
   2.3 37 - 47 ป 
   2.4 48 - 58 ป 
   2.5 59 ปข้ีนไป      
    

 ขอที่ 3  ระดับการศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
   3.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
   3.2 ปริญญาตรี   
   3.3 สูงกวาปริญญาตรี 
   
 ขอที่ 4  อาชีพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
   4.1 นักเรียน/นักศึกษา 
    4.2 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    4.3 พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง 
    4.4 แมบาน/พอบาน 
    4.5 ประกอบธรุกิจสวนตัว/คาขาย 
    4.6 อ่ืนๆ โปรดระบ ุ
 
 ขอที่ 5  รายไดเฉล่ียตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ให
เลือกดังนี้ (แหลงที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ 2553) 
   5.1 ต่ํากวาหรือเทากับ10, 000 บาท  
    5.2 10,001 - 20,000 บาท 
    5.3 20,001 - 30,000 บาท  
    5.4 30,001 - 40,000 บาท 
    5.5 40,001 - 50,000 บาท 
    5.6 50,001 บาท ข้ึนไป 
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 ขอที่ 6 ประเภทสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน (Made-in China) ที่นิยมซื้อ
มากที่สุด เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
   6.1 ยานพาหนะ   
   6.2 อุปกรณอิเล็คทรอนิคและเคร่ืองใชไฟฟา 
   6.3 สินคาอุปโภคภายในบาน  
   6.4 เคร่ืองมือชาง 
   6.5 ของเลนเด็ก   
   6.6 อุปกรณกีฬา 
   6.7 เคร่ืองสําอาง   
   6.8 รองเทา-กระเปา-เส้ือผา 
   6.9 เคร่ืองเขียน   
   6.10 เคร่ืองประดับ-กิ๊ฟชอป 
   

 สวนท่ี 2  เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานความเหตุผล และดานความรูสึก โดย
เปนคําถามแบบ Semantic Differential Scale จํานวน 11 ขอ เปนคําถามแบบ Likert Scale โดยใช
ระดับการวัดขอมูล ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีการกําหนดการใหคะแนนดังนี้ 
    ระดับ  5  หมายถึง  มีระดับแรงจูงใจมากที่สุด 
    ระดับ  4  หมายถึง  มีระดับแรงจูงใจมาก 
    ระดับ  3  หมายถึง  มีระดับแรงจูงใจปานกลาง 
    ระดับ  2  หมายถึง  มีระดับแรงจูงใจนอย 
    ระดับ  1  หมายถึง  มีระดับแรงจูงใจนอยที่สุด 
 

 การอภิปรายผลการศึกษา ของลักษณะแบบสอบถามที่ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตร
ภาค (Interval Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉล่ียในการอภิปรายผล ดังตอไปนี้ (มัลลิกา บุนนาค. 2537:29) 
 
 Range (R)  
 

Interval (I)  = 
Class (C)  

 5 – 1 
 

= 1 
=  0.8 
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 เม่ือ R   แทน คะแนนสูงสุด- คะแนนต่ําสุด 
   C    แทน จํานวนชั้น 
 
 สรุปเกณฑ การแปลความหมายของคะแนนดานแรงจูงใจ 
 

คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
4.21 – 5.00 ผูบริโภคมีแรงจูงใจในการซื้อสินคา อยูในระดับมากที่สุด 
3.41 – 4.20 ผูบริโภคมีแรงจูงใจในการซื้อสินคา อยูในระดับมาก 
2.61 – 3.40 ผูบริโภคมีแรงจูงใจในการซื้อสินคา อยูในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60 ผูบริโภคมีแรงจูงใจในการซื้อสินคา อยูในระดับนอย 
1.00 – 1.80 ผูบริโภคมีแรงจูงใจในการซื้อสินคา อยูในระดับนอยที่สุด 

 
 สวนท่ี 3  เปนคําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานความตองการ ดานการแสวงหาขอมูลดานการ
ประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจ ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยเปนคําถามแบบ Semantic 
Differential Scale จํานวน 20 ขอ เปนคําถามแบบ Likert Scale โดยใชระดับการวัดขอมูล ประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีการกําหนดการใหคะแนนดังนี้     
    5  คะแนน หมายถึง มากที่สุด 
    4  คะแนน หมายถึง มาก 
    3  คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
    2  คะแนน หมายถึง นอย 
    1  คะแนน หมายถึง นอยที่สุด 
 
 การอภิปรายผลการศึกษา ของลักษณะแบบสอบถามที่ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตร
ภาค (Interval Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉล่ียในการอภิปรายผล ดังตอไปนี้ (มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29) 
 
 Range (R)  
 

Interval (I)  = 
Class (C)  

 5 – 1 
 

= 1 
=  0.8 
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 เม่ือ R   แทน คะแนนสูงสุด- คะแนนต่ําสุด 
   C    แทน จํานวนชั้น 
 
 สรุปเกณฑ การแปลความหมายของคะแนนดานการตัดสินใจซื้อ 
 

คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
4.21 – 5.00 มีความสําคัญกับการตัดสินใจในระดับมากที่สุด 
3.41 – 4.20 มีความสําคัญกบัการตัดสินใจในระดับมาก 
2.61 – 3.40 มีความสําคัญกับการตัดสินใจในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60 มีความสําคัญกับการตัดสินใจในระดับนอย 
1.00 – 1.80 มีความสําคัญกับการตัดสินใจในระดับนอยที่สุด 

 
3. ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม เพื่อใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการวิจัย 
 2. สรางแบบสอบถามและนําเสนอตออาจารยเพื่อตรวจสอบความถูกตองขอคําแนะนํามา
ปรับปรุงแกไข เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย ผูศึกษาจึงมีการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้ 
  2.1  การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการปรึกษาและขอคําแนะนําจากอาจารยที่
ปรึกษา พิจารณาตรวจสอบเนื้อหา โครงสรางแบบสอบถาม และแกไขใหถูกตองกอนนําไปใช 
  2.2  การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดสอบกับผูที่เคย
ซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน จํานวน 400 ชุด เพื่อตรวจสอบวาคําถามในแตละขอ และแตละ
สวนของแบบสอบถาม สามารถส่ือความหมายตรงตามที่ผูวิจัยตองการ และคําถามมีความเหมาะสม
หรือไม ยากหรืองายเพียงใด หลังจากนั้นจึงนํามาทดสอบคาความเชื่อม่ันในสวนของแบบสอบถามที่
กําหนดเปนอัตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Conficiency 
Alpha) ของครอนบาช (Cronbach) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC ผลของการทดสอบความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถาม คําถามเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจาก
ประเทศจีน ดานเหตุผล ไดความเชื่อม่ัน เทากับ α = .765 คําถามดานอารมณ ไดความเชื่อม่ัน เทากับ 
α = .789 คําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ไดความเชื่อม่ัน 
เทากับ α = .763 
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 หลังจากรวบรวมแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดจัดทําและดําเนินการกับขอมูลดังนี ้
  1. ลงรหัส (Coding) ในแบบสอบถาม 
 2. คัดลอกรหัสที่ลงเรียบรอยแลวลงในแบบฟอรมการลงรหัส เพื่อนําไปบันทกึขอมูล 
 3. นําขอมูลที่ไดไปประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยเลือกใชสถิติที่เหมาะสม
ในการคํานวณตามลักษณะการวัดและสมมติฐานที่ทดสอบ  
 4. นําผลที่ไดมาทําการวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย 
  
5. การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
 1. นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขจากอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
ควบคุมสารนิพนธแลว ไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  
 2. รวบรวมแบบสอบถามที่ทําการเก็บตัวอยาง และตรวจสอบความถูกตอง 
 3. นําแบบสอบถามทําการลงรหัสและบันทึกลงในคอมพิวเตอร เพื่อประมวลผลดวย
โปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Science) 
 4. ทําการวิเคราะหขอมูล เม่ือผูวิจัยไดนําขอมูลตางๆ จากแบบสอบถามบันทึกเขาระบบ
คอมพิวเตอรเรียบรอยแลว ตอไปจะเปนการนําขอมูลตางๆ ในระบบคอมพิวเตอรมาประมวล และ
วิเคราะหรายละเอียดตางๆ ของขอมูลโดยละเอียดตามข้ันตอนดังนี ้
  4.1  การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชตารางแจกแจง
ความถี่แสดงผลเปนคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ที่มีปจจัยแรงจูงใจ และการ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
   4.2  การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
   4.2.1  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตรของ ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน แตกตางกัน ใชสถิติวิเคราะหความแตกตาง T-Test, One-way ANOVA 
   4.2.2  ปจจัยแรงจูงใจ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใชสถิติวิเคราะหความสัมพันธของเพียรสัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) 
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6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยนี้ ใชสถิติโดยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก  
 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชสถิติพื้นฐานอันประกอบดวย 
  1.1  การหาคารอยละ (Percentage) โดยใชสูตรดังนี้ 
 

      
 
   เม่ือ  P   แทน คารอยละ หรือ เปอรเซ็นต 
      f   แทน ความถี่ของคะแนน 
      n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
  1.2  การหาคาคะแนนเฉล่ีย (Mean) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 39) 
 

      
 
   เม่ือ      แทน คาคะแนนเฉล่ีย 
     X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
  1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ของ กัลยา วานิชยบัญชา. 2548: 49) 
ใชสูตรดังนี้ 
 

      
 
   เม่ือ    แทน คาเฉล่ียตัวอยาง 
       แทน คาของขอมูลหนวยที่ i 
     n   แทน คาขนาดตัวอยาง   
        แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 
     x   แทน คะแนนแตละตัวใจกลุมตัวอยาง 
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        แทน จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 
     n-1 แทน จํานวนตัวแปรอิสระ 
        แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
      แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
 
 2.  สถิติที่ใชทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
  โดยการหาคาสัมประสิทธิอัลฟา (  ดวยวิธีครอนบัค (Cronbach’s alpha) 
สูตร Alpha Coefficient ของครอนบัค (Cronbach) สําหรับโปรแกรม SPSS for Windows 
 

      
 
  โดยที่  k    แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 
     แทน คาเฉล่ียแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
     แทน คาเฉล่ียของคาแปรปรวนของคําถาม 
 
 3.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ซึ่งใชทดสอบสมมติฐาน ดังนี้  
  3.1 คาสถิติ t-test  
   เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ในกรณีทราบ
คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน เพื่อใชทดสอบสมมติฐานจํานวน 1 
ขอ ในขอที่ 1 ในแบบสอบถามสวนที่ 1 ในดานเพศ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541: 165) 
   กรณีคาความแปรปรวนแตกตางกันหรือไมเทากัน S1

2 ≠ S2
2 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

+ 

S1 
2 

n1 

S2 
2 

n2 

n1-1 n1-1 

+ 
S1 

2 

 

S2
 2 

n2 

df = 

X1 - X2 t = 

+ 1  
n1 

1  
n2 
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   เมื่อ  t    แทน คาสถติิทีใ่ชพิจารณา t-distribution 
     X1 X 2 แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมที่ 2 
     S1

2, S2
2 แทน คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมที่ 2 

     n1, n2 แทน ขนาดของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 และกลุม 2 
 
   กรณีคาความแปรปรวนไมแตกตางกนัหรือเทากัน S1

2 = S2
2 

 
 
 
 
    
   สถติิทดสอบ t มีองศาอิสระ df = n1+n2 -2 
 
   เมื่อ  t   แทน คาสถติิทีใ่ชพิจารณา t-distribution 
     X1 X 2 แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมที่ 2 
     SP2  แทน  คาความแปรปรวนรวม 
     n1 , n2  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 
 
  3.2 คา F-test ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: 
ANOVA) โดยทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยดูคาความ
แปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances ซึ่งจะใชสถิติวิเคราะหจากสถิติ (F) หรือคา Brown-
Forsythe (B) เพื่อทดสอบสมติฐาน โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550: 113) 
 
 
 
   เม่ือ F   แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F – distribution  
      แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม  
         (Mean square between groups) 
      แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม  
         (Mean square between error) 
     df  แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ ไดแกระหวางกลุม (k – 1), ภายใน 
         กลุม (n – k) 

X1 - X2 t = 

+ 1  
n1 

1  
n2 

F =  
푀푆푎

푀푆푤
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   สูตรการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว Brown-forsythe (B) ใชในกรณีที่ความ
แปรปรวนแตกตางกัน (Hartung. 2001: 300) สามารถเขียนสูตรได ดังนี้  

 
 
 

 
 
   เม่ือ  B  แทน  คาสถิติทีใ่ชพจิารณาใน Brown-Forsythe 
     MSB  แทน  คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
     MSW แทน  คาความแปรปรวนภายในกลุมสา หรับสถิต ิBrown-Forsythe 
     K  แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 
     n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
     N แทน  ขนาดประชากร 
     Si2  แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง 
   
   กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกตาง
เปนรายคูที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยใชสูตรตามวิธี Least 
Significant Difference: LSD หรือ Dunnett T3 เพื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางใชสูตรดังนี้ 
(กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 333) 
  สูตรการวิเคราะหผลตางคาเฉล่ียรายคู Fisher’s least significant difference (LSD) 
(กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 332-333) สามารถเขียนได ดังนี้  
 
 
   
 
  ในกรที่  
 

  เม่ือ    แทน คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่ระดับความ 
        เชื่อม่ัน 95% และชั้นแหงความเปนอิสระภายในกลุม  
    MSE   แทน  คาความแปรปรวนภายในกลุม (MSw) 
        แทน  จํานวนขอมูลของกลุม I 
        แทน  จํานวนขอมูลของกลุม J 

MSB 

MSW 
B = 

โดยคา MSW = ∑k i=1 (1 -) S1 
2  n1 

N 



 45 

   สูตรการวิเคราะหผลตางคาเฉล่ียรายคู Dunnett T3 (Keppel. 1982: 153-155) 
สามารถเขียนได ดังนี้  
   

      =    
   
   เม่ือ   แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Dunnett Test  
       แทน คาจากตาราง Critical Values of the Dunnett Test 
       แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม  
     S   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง  
 
  3.3 สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวแปรที่เปนอิสระตอกัน เปนคาประสิทธสหสัมพันธ 
ระหวางตัวแปรสองตัวที่แตละตัวตางมีระดับการวัดของขอมูลแตกตางกัน (วิเชียร เกตุสิงห. 2541: 72) 
 

    r xy  =  
  

  




])(][)([

))((
2222 YYNXXN

YXXYN  

 
   โดย        แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
       แทน  ผลรวมของคะแนนชุด X (Item) ของกลุมตัวอยาง  
      แทน  ผลรวมของคะแนนชุด Y (Total) ของกลุมตัวอยาง  
       แทน  ผลรวมของคะแนนชุด X แตละตัวยกกําลังสอง 
        แทน  ผลรวมของคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง 
       แทน  ผลรวมของผลคูณระหวาง X กับ Y 
    n   แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 
 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1 < r < 1 
 1. คา r เปน – แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม คือ ถา X เพิ่ม Y จะ
ลด แตถา X ลด Y จะเพิ่ม 
 2. คา r เปน + แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ ถา X เพิ่ม Y จะเพิ่ม
ดวย แตถา X ลด Y จะเพิ่ม 
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 3.  ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสัมพันธกันมาก 
 4.  ถา r มีคาเขาใกล -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม และมี
ความสัมพันธกันมาก 
 5.  ถา r มีคาเทากับ 0 หมายถึง X และ Y ไมมีความสัมพันธกัน 
 

 เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์ ระดับความสัมพันธกําหนด (ชูศรี วงศรัตนะ. 
2544: 316)  ดังนี้ 
  

 มีคาระหวาง  0.81 - 1.00  หมายถึงมีระดับความสัมพันธสูงมาก  
 มีคาระหวาง  0.61 - 0.80  หมายถึงมีระดับความสัมพันธสูง 
 มีคาระหวาง  0.41 - 0.60  หมายถึงมีระดับความสัมพันธปานกลาง 
 มีคาระหวาง  0.21 - 0.40  หมายถึงมีระดับความสัมพันธนอย 
 มีคาระหวาง  0.00 - 0.20  หมายถึงมีระดับความสัมพันธนอยมาก 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 จากการศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยการวิเคราะหขอมูล และการแปล
ความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญญาลักษณตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ดังนี้  
 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหและแปลผลขอมูล 
 P  แทน คารอยละ หรือ เปอรเซ็นต 
 f  แทน ความถี่ของคะแนน 
 n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 X   แทน คาคะแนนเฉล่ีย 
 S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS  แทน คาเฉล่ียผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 
 df  แทน ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Squares) 
 t  แทน  คาที่ใชพิจารณา t – Distribution 
 F-Ratio  แทน  คาที่ใชพิจารณา f – Distribution 
 Sig.2 tailed แทน  ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 
 LSD แทน Least Significant Difference 
 H0  แทน สมมติฐานหลัก (Null hypothesis) 
 H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 
 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการนําเสนอ
ออกเปน 4 สวน ตามลําดับดังนี้ 
 สวนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
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 สวนท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคา
จากประเทศจีน  
 สวนท่ี 3  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจาก
ประเทศจีน 
 สวนท่ี 4  การวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอท่ี 1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน แตกตางกัน  
 สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิด
จากประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตร 
 เปนการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน โดยนําเสนอในรูปแบบของจํานวน และรอยละ ดังนี ้
 
ตาราง 1 แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 
     เฉล่ียตอเดือน 
 

ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 
1.  เพศ   

 ชาย 102 25.50 
 หญิง 298 74.50 

รวม 400 100.00 
2. อาย ุ   

15 - 25 ป 35 8.75 
26 - 36 ป 294 73.50 
37 - 47 ป 41 10.25 
48 - 58 ป 30 7.50 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 
3. ระดับการศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 44 11.00 
 ปริญญาตรี 232 58.00 
 สูงกวาปริญญาตรี 124 31.00 

รวม 400 100.00 
4. อาชีพ   
 นักเรียน/นักศึกษา 34 8.50 
 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 49 12.25 
 พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง 271 67.75 
 ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 46 11.50 

รวม 400 100.00 
5. รายไดเฉล่ียตอเดือน   
 ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 33 8.25 
 10,001 – 20,000 บาท 107 26.75 
 20,001 – 30,000 บาท 97 24.25 
 30,001 – 40,000 บาท 64 16.00 
 40,001 – 50,000 บาท 52 13.00 
 50,001 บาทข้ึนไป 47 11.75 

รวม 400 100.00 
6. ประเภทสินคาที่นิยมซื้อ   
 รองเทา-กระเปา-เส้ือผา 116 29.00 
 อุปกรณอิเล็คทรอนิคและเคร่ืองใชไฟฟา 107 26.75 
 สินคาอุปโภคภายในบาน 49 12.25 
 เคร่ืองประดับ-กิ๊ฟชอป 40 10.00 
 เคร่ืองมือชาง 26 6.50 
 ยานพาหนะ 20 5.00 
 ของเลนเด็ก 16 4.00 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 
 อุปกรณกีฬา 14 3.50 
 เคร่ืองเขียน 12 3.00 

รวม 400 100.00 
  
 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางในการวิจัย
คร้ังนี้ จํานวน 400 คน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน โดยแจกแจง
ความถี่และคารอยละไดดังนี้  
 เพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีเพศหญิง จํานวน 
298 คน คิดเปนรอยละ 74.50 และเพศชายมีจํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.50 
 อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 26-36 ป มีจํานวน 294 คน คิดเปนรอยละ 73.50 
รองลงมาคือ อายุ 37-47 ป มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.25 อายุ 15-25 ป มีจํานวน 35 คน คิดเปน
รอยละ 8.75 และอายุ 48-58 ป มีจํานวนนอยที่สุด คือ 30 คน คิดเปนรอยละ 7.50  
 ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 232 คน 
คิดเปนรอยละ 58.00 รองลงมา ไดแก ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 124 คน คิดเปน
รอยละ 31.00 และระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีจํานวนนอยที่สุด คือ 44 คน คิดเปนรอยละ 
11.00  
 อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง มีจํานวน 271 คน คดิ
เปนรอยละ 67.75 รองลงมา ไดแก อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 
12.25 อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย มีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.50 และนักเรียน/ นักศึกษา 
มีจํานวนนอยที่สุดคือ 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 
 รายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
มีจํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.75 รองลงมา ไดแก รายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาท มี
จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.25 รายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001-40,000 บาท มีจํานวน 64 คน คิด
เปนรอยละ 16.00 รายไดเฉล่ียตอเดือน 40,001-50,000 บาท มีจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.00 
รายไดเฉล่ียตอเดือน 50,001 บาทข้ึนไป มีจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.75 และรายไดเฉล่ียตอ
เดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีจํานวนนอยที่สุด คือ 33 คน คิดเปนรอยละ 8.25  
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 ประเภทสินคาที่นิยมซื้อพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญนิยมซื้อสินคาประเภท รองเทา-กระเปา-
เส้ือผา มีจํานวน 116คน คิดเปนรอยละ 29.00 รองลงมา ไดแก อุปกรณอิเล็คทรอนิคและเคร่ืองใชไฟฟา 
มีจํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.75 สินคาอุปโภคภายในบาน มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 
12.25 เคร่ืองประดับ-กิ๊ฟชอป มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.00 เคร่ืองมือชาง มีจํานวน 26 คน 
คิดเปนรอยละ 6.50 ยานพาหนะ มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00 ของเลนเด็ก มีจํานวน 16 คน 
คิดเปนรอยละ 4.00 อุปกรณกีฬา มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.50 และเคร่ืองเขียน มีจํานวนนอย
ที่สุด คือ 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 
  
 สวนท่ี 2 ปจจัยแรงจูงใจในการซ้ือสินคาท่ีมีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน 
 จากการศึกษาในสวนนี้จะทําใหทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน โดยขอมูลสวนนี้จะแสดงเปนคาเฉล่ีย และคา S.D. ของกลุมตัวอยางซึ่ง
มีรายละเอียด ดังนี ้
 
ตาราง 2 แสดงคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิด 
     สินคาจากประเทศจีน 
 

ระดับแรงจูงใจ ปจจยัแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจาก
ประเทศจีน 

X  S.D. แปลผล 
ดานเหตุผล 3.44 0.641 มาก 
ดานอารมณ 3.10 0.722 ปานกลาง 
ภาพรวมปจจัยแรงจูงใจ 3.30 0.633 ปานกลาง 

  
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน 
แสดงคาเฉล่ีย พบวา กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน
ภาพรวม ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.30 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจ
ในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน ในระดับมาก ไดแก ดานเหตุผล มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.44 ในขณะที่กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน ในระดับ
ปานกลาง ไดแก ดานอารมณ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.10 ตามลําดับ เม่ือพิจารณารายละเอียดแตละดาน ดังนี ้
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ตาราง 3 แสดงคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิด 
     สินคาจากประเทศจีนดานเหตุผล 
 

ระดับแรงจูงใจ 
ดานเหตุผล 

X  S.D. แปลผล 
ความสะดวกตอการซื้อ 3.85 0.858 มาก 
ความคุมคาของเม่ือเทียบกับราคา 3.73 1.007 มาก 
การออกแบบ สินคา 3.38 0.799 ปานกลาง 
การมีเทคโนโลยีในการผลิตสินคาที่ทันสมัย  3.37 0.778 ปานกลาง 
ความประณีต เรียบรอยของสินคา 3.20 0.932 ปานกลาง 
คุณภาพและมาตรฐาน  3.12 1.066 ปานกลาง 

รวมดานเหตุผล 3.44 0.641 มาก 
 
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน
ดานเหตุผล แสดงคาเฉล่ีย พบวา กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจาก
ประเทศจีนดานเหตุผล โดยรวม ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.44  
 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยาง มีแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจาก
ประเทศจีน ในระดับมาก ไดแก ความสะดวกตอการซื้อ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 ความคุมคาของเม่ือเทียบ
กับราคา มีคาเฉล่ีเทากับ 3.73 สวนกลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจาก
ประเทศจีน ในระดับปานกลาง คือ แหลงการออกแบบ สินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.38 การมีเทคโนโลยีใน
การผลิตสินคาที่ทันสมัย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.37 ความประณีต เรียบรอยของสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.20 
และคุณภาพและมาตรฐาน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.12 ตามลําดับ 
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ตาราง 4 แสดงคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิด 
     สินคาจากประเทศจีนดานอารมณ 
 

ระดับแรงจูงใจ 
ดานอารมณ 

X  S.D. แปลผล 
ภาพลักษสินคา  3.21 0.868 ปานกลาง 
การยอมรับจากสังคม  3.16 0.882 ปานกลาง 
ความม่ันใจในการใชสินคา 3.02 0.909 ปานกลาง 
ทัศนคติของทานที่มีตอสินคาจากประเทศจีน 3.02 0.883 ปานกลาง 

รวมดานอารมณ 3.10 0.722 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน
ดานอารมณ แสดงคาเฉล่ีย พบวา กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจาก
ประเทศจีนดานอารมณโดยรวม ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.10  
 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยาง มีแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจาก
ประเทศจีนในระดับปานกลาง ไดแก ภาพลักษณสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.21 การยอมรับจากสังคม มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.16 ความม่ันใจในการใชสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.02 และทัศนคติของทานที่มีตอ
สินคาจากประเทศจีน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.02 ตามลําดับ 
 
 สวนท่ี 3 การตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน 
 จากการศึกษาในสวนนี้จะทําใหทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่ มี
แหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน โดยขอมูลสวนนี้จะแสดงเปนคาเฉล่ีย และคา S.D. ของกลุมตัวอยางซึ่ง
มีรายละเอียด ดังนี ้
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ตาราง 5 แสดงคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจาก 
     ประเทศจีนภาพรวม 
 

ระดับความสําคัญ 
การตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจนี 

X  S.D. แปลผล 
ดานการประเมินทางเลือก 3.80 0.666 มาก 
ดานการตัดสินใจซื้อ 3.39 0.590 ปานกลาง 
ดานการแสวงหาขอมูล 3.37 0.673 ปานกลาง 
ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ 3.04 0.759 ปานกลาง 
ดานการตะหนักถึงความตองการ 2.96 0.732 ปานกลาง 

ภาพรวมการตัดสินใจซื้อ 3.31 0.526 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน
ภาพรวม แสดงคาเฉล่ีย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิด
สินคาจากประเทศจีนภาพรวม ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.31  
 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน ในระดับมาก ไดแก ดานการประเมินทางเลือก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 
ในขณะที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจนี ใน
ระดับปานกลาง ไดแก ดานการตัดสินใจซื้อ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.39 ดานการแสวงหาขอมูล มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.37 ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.04 และดานการตระหนักถึงความตองการ มี
คาเฉล่ียเทากับ 2.96 ตามลําดับ 
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ตาราง 6 แสดงคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจาก 
     ประเทศจีนดานการตะหนักถึงความตองการ 
 

ระดับความสําคัญ 
ดานการตะหนักถงึความตองการ 

X  S.D. แปลผล 
ตองการสินคา เพื่อสนองความตองการของปจจัย 4 3.49 0.901 มาก 
ตองการซื้อสินคา เพื่อความปลอดภัย 3.10 1.113 ปานกลาง 
ตองการซื้อสินคา เพื่อใหสังคมยอมรับ 2.69 1.004 ปานกลาง 
ตองการซื้อสินคา เพื่อตามผูอ่ืน 2.58 0.941 นอย 

รวมดานการตะหนักถึงความตองการ 2.96 0.732 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน
ดานการตะหนักถึงความตองการ แสดงคาเฉล่ีย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อ
สินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีนดานการตะหนักถึงความตองการโดยรวม ในระดับปาน
กลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.96  
 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน ในระดับมาก คือ ตองการสินคา เพื่อสนองความตองการของปจจัย 
4 มีคาเฉล่ียเทากับ 3.49 และกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิด
สินคาจากประเทศจีน ในระดับปานกลาง คือ ตองการซื้อสินคา เพื่อความปลอดภัย มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.10 ตองการซื้อสินคา เพื่อใหสังคมยอมรับ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.69 ในขณะที่กลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน ในระดับนอย คือ ตองการ
ซื้อสินคา เพื่อตามผูอ่ืน มีคาเฉล่ียเทากับ 2.58 ตามลําดับ 
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ตาราง 7 แสดงคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจาก 
     ประเทศจีนดานการแสวงหาขอมูล 
 

ระดับความสําคัญ 
ดานการแสวงหาขอมูล 

X  S.D. แปลผล 
คนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา จากส่ืออินเทอรเน็ต 3.76 1.088 มาก 
คนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา จากรานคา บรรจภัุณฑและพนักงานขาย 3.32 0.866 ปานกลาง 
คนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา จากบุคคลอางอิง เชน ครอบครัว ญาติ 
เพื่อน 3.23 0.891 ปานกลาง 
คนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา จากส่ือโฆษณาตางๆ เชน โทรทัศน 
หนังสือพิมพ นติยสาร 3.19 1.050 ปานกลาง 

รวมดานการแสวงหาขอมูล 3.37 0.673 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน
ดานการแสวงหาขอมูล แสดงคาเฉล่ีย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีนดานการแสวงหาขอมูลโดยรวม ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.37  
 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน ในระดับมาก คือ คนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา จากส่ืออินเทอรเน็ต มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.76 และกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคา
จากประเทศจีน ในระดับปานกลาง คือ คนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา จากรานคา บรรจุภัณฑและ
พนักงานขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.32 คนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา จากบุคคลอางอิง เชน ครอบครัว ญาติ 
เพื่อน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.23 และคนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา จากส่ือโฆษณาตางๆ เชน โทรทัศน 
หนังสือพิมพ นิตยสาร มีคาเฉล่ียเทากับ 3.19 ตามลําดับ 
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ตาราง 8 แสดงคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจาก 
     ประเทศจีนดานการประเมินทางเลือก 
 

ระดับความสําคัญ 
ดานการประเมินทางเลือก 

X  S.D. แปลผล 
เลือกซื้อสินคา จากราคา 3.91 0.802 มาก 
เลือกซื้อสินคา จากคุณภาพ และมาตรฐาน  3.87 0.912 มาก 
เลือกซื้อสินคา แหลงขายที่มีความนาเชื่อถือ  3.86 0.831 มาก 
เลือกซื้อสินคา จากตราสินคาเปนที่รูจักและมีชื่อเสียง 3.59 0.933 มาก 

รวมดานการประเมินทางเลือก 3.80 0.666 มาก 
 
 จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน
ดานการประเมินทางเลือก แสดงคาเฉล่ีย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่
มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีนดานการประเมินทางเลือกโดยรวม ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.80  
 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน ในระดับมาก คือ เลือกซื้อสินคา จากราคา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 
เลือกซื้อสินคา จากคุณภาพ และมาตรฐาน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 เลือกซื้อสินคา แหลงขายที่มีความ
นาเชื่อถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.86  และเลือกซื้อสินคา จากตราสินคาเปนที่รูจักและมีชื่อเสียง มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.59 ตามลําดับ 
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ตาราง 9 แสดงคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจาก 
     ประเทศจีนดานการตัดสินใจซื้อ 
 

ระดับความสําคัญ 
ดานการตัดสินใจซื้อ 

X  S.D. แปลผล 
ซื้อสินคา เพราะเปนสินคาจําเปนตองใช 4.02 0.812 มาก 
ซื้อสินคา เพราะราคาที่ถูกกวาจึงประหยัดคาใชจาย 3.62 0.913 มาก 
ซื้อสินคา เพราะมีรายการสงเสริมการตลาด 3.19 0.962 ปานกลาง 
ซื้อสินคา เพราะรูสึกดีตอสินคาจากประเทศจีน 2.74 0.988 ปานกลาง 

รวมดานการตัดสินใจซื้อ 3.39 0.590 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน
ดานการตัดสินใจซื้อ แสดงคาเฉล่ีย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีนดานการตัดสินใจซื้อโดยรวม ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.39  
 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน ในระดับมาก คือ ซื้อสินคา เพราะเปนสินคาจําเปนตองใช มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.02 และซื้อสินคา เพราะราคาที่ถูกกวาจึงประหยัดคาใชจาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 และกลุม
ตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน ในระดับปาน
กลาง คือ ซื้อสินคา เพราะมีรายการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.19 และซื้อสินคา เพราะรูสึกดี
ตอสินคาจากประเทศจีน มีคาเฉล่ียเทากับ 2.74 ตามลําดับ 
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ตาราง 10 แสดงคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจาก 
     ประเทศจีนดานพฤติกรรมหลังการซื้อ 
 

ระดับความสําคัญ 
ดานพฤตกิรรมหลังการซื้อ 

X  S.D. แปลผล 
กลับมาซื้อสินคา เพราะคุณภาพของสินคา 3.23 0.995 ปานกลาง 
กลับมาซื้อสินคา เม่ือมีการสงเสริมการขาย 3.21 0.933 ปานกลาง 
กลับมาซื้อสินคา เพราะสังคมใหการยอมรับในสินคา 2.96 0.995 ปานกลาง 
แนะนําใหบุคคลอ่ืนซื้อสินคาจากประเทศจีน 2.78 0.868 ปานกลาง 

รวมดานพฤติกรรมหลังการซื้อ 3.04 0.759 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน
ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ แสดงคาเฉล่ีย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่
มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีนดานพฤติกรรมหลังการซื้อโดยรวม ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.04  
 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน ในระดับปานกลาง คือ กลับมาซื้อสินคา เพราะคุณภาพของสินคา มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.23 กลับมาซื้อสินคา เม่ือมีการสงเสริมการขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.21 กลับมาซื้อ
สินคา เพราะสังคมใหการยอมรับในสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 2.96 และแนะนําใหบุคคลอ่ืนซื้อสินคาจาก
ประเทศจีน มีคาเฉล่ียเทากับ 2.78 ตามลําดับ 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน 
 สวนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 
 การวิจัยคร้ังนี้ ไดตั้งสมมติฐานการวิจัยไว 2 ขอ คือ 
 สมมติฐานขอท่ี 1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาท่ีมีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน แตกตางกัน  
 สมมติฐานยอยขอท่ี 1.1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนแตกตางกัน  
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 H0: ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีนไมแตกตางกัน 
 H1: ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีนแตกตางกัน 
  
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหใชคาสถิติการทดสอบโดยใชกลุมตัวอยางสองกลุมเปนอิสระ
ตอกัน (Independent t-test) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 โดยปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05  
 อยางไรก็ตามเนื่องจากสูตรการคํานวณคา t มีความแตกตางระหวางกรณีที่ความแปรปรวนของ
กลุมประชากรทั้งสองเทากัน และกรณีที่ความแปรปรวนของกลุมประชากรทั้งสองไมเทากัน ดังนั้น ในข้ัน
แรก จึงตองทําการทดสอบสมมติฐานถึงความเทากันของความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมประชากรโดยใช
สถิติ Levene’s test  
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
 
 หากผลการทดสอบสมมติฐานความเทากันของคาความแปรปรวนมีคา Sig. จากการตรวจสอบ
นอยกวา 0.05 ก็จะปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 และใชคา t กรณีความแปรปรวนของสองกลุมประชากร ไม
เทากัน แตหากพบวาคา Sig. จากการทดสอบมากกวา 0.05 ก็จะยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 และใชคา t 
กรณีคาความแปรปรวนของสองกลุมประชากรทั้งสองเทากัน ซึ่งผลการทดสอบความเทากันของความ
แปรปรวน (Levene’s test) ดังนี้  
 
ตาราง 11 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศ 
     จีนกับเพศ 
 

Levene's test for Equality Variance 
F Sig. 

การตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจาก
ประเทศจีน 

13.970** 0.000 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
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 จากตาราง 11 ผลการทดสอบ Levene's test พบวา การตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิด
จากประเทศจีน มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 หมายความวา คาความแปรปรวนของเพศ
ทั้ง 2 กลุมแตกตางกัน จึงใช t-test กรณี Equal Variances not Assumed  
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศ
จีนของเพศทั้ง 2 กลุมโดยใชสถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบจะยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มากกวา 0.05 และจะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 
0.05 ซึ่งผลการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนโดยใช
สถิติ t-test แสดงดังตาราง 15 
 
ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบคาความแตกตางของการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศ 
     จีนจําแนกตามเพศ 
 

t-test for Equality of Means 
เพศ N X  S.D. t df Sig 

ชาย 102 3.41 0.421 0.494 266.243 0.622 
การตัดสินใจซื้อสินคาที่มี

แหลงกําเนิดจากประเทศจีน 
หญิง 298 3.38 0.638    

   
 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหความแตกตางของการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศจีน จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติทดสอบคาที (Independent sample t-test) พบวา การ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน มีคา Sig. 0.662 ซึ่งมากวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมติ
ฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ
แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานยอยขอท่ี 1.2 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนแตกตางกัน   
 H0: ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีนไมแตกตางกัน 
 H1: ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีนแตกตางกัน 
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 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe การทดสอบ
สมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ันที่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถา
ความแปรปรวนเทากันใหทดสอบดวย One Way ANOVA และถาความแปรปรวนของแตละกลุมไม
เทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. 
นอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มี
คาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใช
วิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหาวาคาเฉล่ียคูใดบาง
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 โดยจะตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene's test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
  
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05  
 
ตาราง 13 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอายุ โดยใช Levene's test 
 

Levene's test df1 df2 Sig. การตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน 7.931** 3 396 0.000 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 13 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุมอายุกับการตัดสินใจ
ซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา คา
ความแปรปรวนของกลุมอายุอยางนอย 2 กลุมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐาน
โดยใชสถิติ Brown-Forsythe 
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ตาราง 14 แสดงการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน  
      จําแนกตามอาย ุ
 

Brown-Forsythe Statistica df1 df2 Sig. 
การตัดสินใจซื้อสินคาที่มี

แหลงกําเนิดจากประเทศจีน 8.505** 3 94.821 0.000 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 14 ผลวิเคราะหการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจซื้อสินคาที่ มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน จําแนกตามอาชีพ โดยใชสถิติ Brown-Forsythe พบวา การตัดสินใจซื้อ
สินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่
มีอายุแตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ดังนั้น ผูวิจัยไดใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64 

ตาราง 15 แสดงการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน จําแนก 
      ตามอายุ โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 
 

15 - 25 ป 26 - 36 ป 37 - 47 ป 48 - 58 ป อาย ุ X  3.14 3.42 3.04 3.83 
15 - 25 ป 3.14 - -0.281 0.100 -0.690** 
   (0.345) (0.992) (0.007) 
26 - 36 ป 3.42  - 0.381** -0.409* 
    (0.001) (0.037) 
37 - 47 ป 3.04   - -0.790** 
     (0.000) 
48 - 58 ป 3.83    - 
      

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
  จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการตัดสินใจซื้อสินคาที่ มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน จําแนกตามอายุ พบวา 
 ผูบริโภคที่มีอายุ 26-36 ป กับผูบริโภคที่มีอายุ 37-47 ป มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งมีคานอย
กวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภค
ทั้ง 2 กลุมที่มีอายแุตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน แตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มีอายุ 26-36 ป มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศจีนสูงกวาผูบริโภคที่มีอายุ 37-47 ป โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.381 
 ในขณะที่ผูบริโภคที่มีอายุ 15-25 ป อายุ 26-36 ป และอายุ 37-47 ป กับผูบริโภคที่มีอายุ 48-
58 ป มีคา Sig. เทากับ 0.007 0.037 และ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 และ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคทั้ง 2 กลุมที่มีอายุ
แตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มีอายุ 15-25 ป อายุ 26-36 ป และอายุ 37-47 ป มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
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แหลงกําเนิดจากประเทศจีนต่ํากวาผูบริโภคที่มีอายุ 48-58 ป โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.690 
0.409 และ 0.790  
   
 สมมติฐานยอยขอท่ี 1.3 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มี
การตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนแตกตางกัน  
 H0: ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการตัดสินใจซือ้สินคาที่
มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนไมแตกตางกัน 
 H1: ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการตัดสินใจซือ้สินคาที่
มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนแตกตางกัน 
   
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe การทดสอบ
สมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ันที่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถา
ความแปรปรวนเทากันใหทดสอบดวย One Way ANOVA และถาความแปรปรวนของแตละกลุมไม
เทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. 
นอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มี
คาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใช
วิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหาวาคาเฉล่ียคูใดบาง
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 โดยจะตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene's test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
   
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05  
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ตาราง 16 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมระดับการศึกษา โดยใช Levene's test 
 

Levene's test df1 df2 Sig. การตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน 0.426 2 397 0.654 

  
 จากตาราง 16 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุมระดับการศึกษากับ
การตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน มีคา Sig. เทากับ 0.654 ซึ่งมากกวา 0.05 
หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมระดับการศึกษาทุกกลุมไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงทํา
การทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test 
  
ตาราง 17 แสดงการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน  
     จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 8.056 2 4.028 12.188** 0.000 
ภายในกลุม 131.213 397 0.331   

การตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดสินคาจาก 

ประเทศจีน 
รวม 139.269 399    

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหความแตกตางของการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศจีน จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชสถิติ F-test พบวา การตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มี
การตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 
 เพื่อใหทราบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน แตกตางกันเปนรายคูใดบาง ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตาง
รายคู โดยใชวิธี Least Significant Difference (LSD)  
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ตาราง 18 แสดงการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน จําแนกตาม 
      ระดับการศึกษา โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Least Significant Difference (LSD)  
 

ต่ํากวา 
ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา 

ปริญญาตรี ระดับการศึกษา X  
3.65 3.27 3.51 

ต่ํากวาปริญญาตรี 3.65 - 0.383** 0.146 
   (0.000) (0.146) 
ปริญญาตรี 3.27  - -0.236** 
    (0.000) 
สูงกวาปริญญาตรี 3.51   - 
     

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา 
 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี กับผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
คา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคทั้ง 2 กลุม ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อ
สินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนสูงกวาผูบริโภคที่
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.383  
 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี กับผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มี
คา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคทั้ง 2 กลุม ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อ
สินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนต่ํากวาผูบริโภคที่มีระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.236 
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 สมมติฐานยอยขอท่ี 1.4 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกันมีการ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนแตกตางกัน  
 H0: ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีนไมแตกตางกัน 
 H1: ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีนแตกตางกัน 
   
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe การทดสอบ
สมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ันที่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถา
ความแปรปรวนเทากันใหทดสอบดวย One Way ANOVA และถาความแปรปรวนของแตละกลุมไม
เทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. 
นอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มี
คาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใช
วิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหาวาคาเฉล่ียคูใดบาง
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 โดยจะตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene's test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
   
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05  
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ตาราง 19  แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอาชีพ โดยใช Levene's test 
 

Levene's test df1 df2 Sig. การตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน 3.684* 3 396 0.012 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

   
 จากตาราง 19 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุมอาชีพกับการ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน มีคา Sig. เทากับ 0.012 ซึ่งนอยกวา 0.05 
หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมอาชีพอยางนอย 2 กลุมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ Brown-Forsythe  
 
ตาราง 20 แสดงการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน  
      จําแนกตามอาชีพ 
 

Brown-Forsythe Statistica df1 df2 Sig. 
การตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน 0.715 3 100.333 0.545 

  
 จากตาราง 20 ผลวิเคราะหการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจซื้อสินคาที่ มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน จําแนกตามอาชีพ โดยใชสถิติ Brown-Forsythe พบวา การตัดสินใจซื้อ
สินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน มีคา Sig. เทากับ 0.545 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่
มีอาชีพแตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานยอยขอท่ี 1.5 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน แตกตาง
กันมีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนแตกตางกัน  
 H0: ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน แตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อ
สินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนไมแตกตางกัน 
 H1: ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน แตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อ
สินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน แตกตางกัน 
   
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe การทดสอบ
สมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ันที่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถา
ความแปรปรวนเทากันใหทดสอบดวย One Way ANOVA และถาความแปรปรวนของแตละกลุมไม
เทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. 
นอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มี
คาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใช
วิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหาวาคาเฉล่ียคูใดบาง
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 โดยจะตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene's test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
   
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05  
 
ตาราง 21 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมรายไดเฉล่ียตอเดือน โดยใช Levene's test 
 

Levene's test df1 df2 Sig. การตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน 5.672** 5 394 0.000 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
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 จากตาราง 21 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุมรายไดเฉล่ียตอเดือน
กับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 
หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมรายไดเฉล่ียตอเดือนอยางนอย 2 กลุมแตกตางกัน ดังนั้น
ผูวิจัยจงึทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ Brown-Forsythe  
    
ตาราง 22 แสดงการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน  
     จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

Brown-Forsythe Statistica df1 df2 Sig. 
การตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน 1.665 5 165.669 0.146 

  
 จากตาราง 22 ผลวิเคราะหการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจซื้อสินคาที่ มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน โดยใชสถิติ Brown-Forsythe พบวามีคา 
Sig. เทากับ 0.146 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อ
สินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   
 สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H0: ปจจัยแรงจูงใจไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
 H1: ปจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซือ้สินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05  
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ตาราง 23 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี 
     แหลงกําเนิดจากประเทศจีนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การตัดสินใจซื้อสินคาทีมี่แหลงกําเนิดจากประเทศจีน ปจจัยแรงจูงใจ 
n r Sig. ระดับความสัมพันธ ทิศทาง 

ดานเหตุผล 400 0.433** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ดานอารมณ 400 0.485** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ภาพรวมแรงจูงใจ 400 0.485** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 ตาราง 23 ความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศจีนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียร
สัน สามารถอธิบายไดดังนี ้
 ภาพรวมแรงจูงใจ มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ภาพรวมปจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธ (r) เทากับ 0.485 แสดงวาตัวแปรตัวแปรสองตัว
แปรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ผูบริโภคมีภาพรวมปจจัยแรงจูงใจ
สูงมาก จะมีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนมากข้ึนในระดับปานกลาง 
 ดานเหตุผล มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยแรงจูงใจดานเหตุผลมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.433 แสดงวาตัวแปรตัวแปรสองตัว
แปรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ผูบริโภคมีปจจัยแรงจูงใจดาน
เหตุผลสูงมาก จะมีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนมากข้ึนในระดับปานกลาง 
 ดานอารมณ มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยแรงจูงใจดานอารมณมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.485 แสดงวาตัวแปรตัวแปรสองตัว
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แปรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ผูบริโภคมีปจจัยแรงจูงใจดาน
อารมณสูงมาก จะมีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนข้ึนในระดับปานกลาง 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตาราง 24 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน สถิติท่ีใช 

สมมติฐานขอ 1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน แตกตางกัน 
สมมติฐานยอยขอที่ 1.1 ผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อ
สินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน แตกตางกัน 

ไมเปนไปตามสมมตฐิาน t-test 

สมมติฐานยอยขอที่ 1.2 ผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อ
สินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน แตกตางกัน 

เปนไปตามสมมติฐาน Brown-Forsythe 

สมมติฐานยอยขอที่ 1.3 ผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกนั มีการ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน
แตกตางกัน 

เปนไปตามสมมติฐาน F-test 

สมมติฐานยอยขอที่ 1.4 ผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกนั มีการตัดสินใจ
ซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน แตกตางกนั 

ไมเปนไปตามสมมตฐิาน Brown-Forsythe 

สมมติฐานยอยขอที่ 1.5 ผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน แตกตางกันมี
การตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน
แตกตางกัน 

ไมเปนไปตามสมมตฐิาน Brown-Forsythe 
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ตาราง 24  (ตอ) 
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน สถิติท่ีใช 

สมมติฐานขอ 2 ปจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศจีนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ดานเหตุผล เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

correlation 
 ดานอารมณ เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

correlation 
 ภาพรวมแรงจูงใจ เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

correlation 
 

 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 
 
สังเขปการวิจัย 
 ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร 
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิด
จากประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  เปนประโยชน ตอผูบริหารในการปรับการวางตําแหนงตราสินคา/ ภาพลักษณ ตราสินคา / 
ความเชื่อตราสินคา เพื่อใหเกิดพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคมากยิ่งข้ึน  
 2.  ขอมูลที่ไดจากการวิจัยจะเปนประโยชน ตอนักวิจัย นักวิชาการ ในการนําไปใชเพื่อการ
อางอิง การศึกษา และเพื่อประโยชน ในงานวิจัยที่คลายคลึงกัน 
 
 ขอบเขตในการทําวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยาง ที่เปนคนไทยมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป อาศัยหรือ
ทํางานอยูในกรุงเทพมหานคร และเคยซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ซึ่งเปนผูที่ใหความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม ดวยความสมัครใจ 
 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ ผูบริโภคที่ มีอายุ  15 ปข้ึนไป อาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร และเคยซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ซึ่งกลุมผูบริโภคเหลานี้สามารถ
ตัดสินใจซื้อไดดวยตนเอง โดยกลุมตัวอยางดังกลาวเปนกลุมตัวอยางที่ไมทราบจํานวนที่แนนอน (กัลยา 
วานิชยบัญชา.  2549: 1) 
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 กลุมตัวอยาง  
 ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) สําหรับการศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัย
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา.2549:1) กลุม
ตัวอยางที่จะศึกษา คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป และเคยซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน ซึ่งจะเก็บตัวอยางจํานวนทั้งส้ิน 400 คน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการแบงเขตการ
ปกครองของกรุงเทพมหานครเปน 6 กลุมเขตการปกครอง ตามสถานที่ตั้งของเขตนั้นในกรุงเทพมหานคร 
ไดแก กลุมกรุงเทพกลาง กลุมกรุงเทพใต กลุมกรุงเทพหนือ กลุมกรุงเทพตะวันออก และกลุมกรุงธน รวม
จํานวน 50 เขต (ที่มา: กองสารสนเทศภูมิศาสตร สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 2551 ) โดยสุม
จับสลากกลุมละ 1 เขต โดยผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางโดยการจับสลากสุมตัวอยางแบบไมใสคืน ตาม
เขตที่อยูใน 5 กลุมพื้นที่ ไดจํานวน 5 เขต ไดแก เขตดินแดง เขตบางนา เขตจตุจักร เขตบางกะป และเขต
ธนบุรี  
 ขั้นตอนท่ี 2 วิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเลือกตัวอยางจาก
ประชากรในเขตตัวอยางที่สุมไดจากข้ันตอนที่ 1 เขตละ 80 คน เพื่อใหตรงกับขนาดกลุมตัวอยางที่
กําหนดไว 
 ขั้นตอนท่ี 3 วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกสถานที่และ
กลุมเปาหมายในการจัดเก็บแบบสอบถาม โดยในการจัดเก็บสอบถามนั้นจะเจาะจงเลือกเก็บ
แบบสอบถามบริเวณหางสรรพสินคาที่ ผูบริโภคนิยมไปจับจายใชสอยในแตละเขตที่สุม และ
กลุมเปาหมายที่ทําการตอบแบบสอบถาม จะเจาะจงเฉพาะผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิด
จากประเทศจีน 
 ขั้นตอนท่ี 4 วิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) เปนการเลือกกลุม
ตัวอยางที่เคยซื้อและใชสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน สุมตัวอยางเพื่อเก็บขอมูลตามความ
สะดวกตามหางสรรพสินคา โดยขอความรวมมือจากผูบริโภคตอบแบบสอบถาม จนครบจํานวนกลุม
ตัวอยางในแตละเขตจนครบจํานวน 
 
 สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศจีน แตกตางกัน 
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 2.  ปจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชตารางแจกแจง
ความถี่แสดงผลเปนคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ปจจัยแรงจูงใจที่มีตอสินคา 
และการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
  2.1  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตรของ ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิด
จากประเทศจีน แตกตางกัน ใชสถิติวิเคราะหความแตกตาง t-test, One-way ANOVA 
  2.2  ปจจัยแรงจูงใจ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศ
จีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใชสถิติวิเคราะหความสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) 
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 จากการวิเคราะหขอมูลเร่ือง ““ความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่
มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สรุปผลไดดังนี้ 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตร  
 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีเพศหญิง มี
จํานวน 298 คน คิดเปนรอยละ 74.50 และเพศชายมีจํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.50 สวนใหญมี
อายุ 26-36 ป มีจํานวน 294 คน คิดเปนรอยละ 73.50 รองลงมาคือ อายุ 37-47 ป มีจํานวน 41 คน คิด
เปนรอยละ 10.25 อายุ 15-25 ป มีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.75 และอายุ 48-58 ป มีจํานวนนอย
ที่สุด คือ 30 คน คิดเปนรอยละ 7.50 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 232 คน คิดเปน
รอยละ 58.00 รองลงมา ไดแก ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 
31.00 และระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีจํานวนนอยที่สุด คือ 44 คน คิดเปนรอยละ 11.00 สวน
ใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง มีจํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 67.75 รองลงมา ไดแก อาชีพ
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ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.25 อาชีพประกอบธรุกจิสวนตวั/คาขาย 
มีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.50 และนักเรียน/ นักศึกษา มีจํานวนนอยที่สุดคือ 34 คน คดิเปนรอยละ 
8.50 สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีจํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.75 
รองลงมา ไดแก รายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาท มีจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.25 
รายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001-40,000 บาท มีจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.00 รายไดเฉล่ียตอเดือน 
40,001-50,000 บาท มีจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.00 รายไดเฉล่ียตอเดือน 50,001 บาทข้ึนไป 
มีจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.75 และรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มี
จํานวนนอยที่สุด คือ 33 คน คิดเปนรอยละ 8.25  
 ประเภทสินคาที่นิยมซื้อพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญนิยมซื้อสินคาประเภท รองเทา-กระเปา-
เส้ือผา มีจํานวน 116คน คิดเปนรอยละ 29.00 รองลงมา ไดแก อุปกรณอิเล็คทรอนิคและเคร่ืองใชไฟฟา 
มีจํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.75 สินคาอุปโภคภายในบาน มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 
12.25 เคร่ืองประดับ-กิ๊ฟชอป มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.00 เคร่ืองมือชาง มีจํานวน 26 คน 
คิดเปนรอยละ 6.50 ยานพาหนะ มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00 ของเลนเด็ก มีจํานวน 16 คน 
คิดเปนรอยละ 4.00 อุปกรณกีฬา มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.50 และเคร่ืองเขียน มีจํานวนนอย
ที่สุด คือ 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 
 
 สวนท่ี 2 ปจจัยแรงจูงใจในการซ้ือสินคาท่ีมีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน 
 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีแรงจงูใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน 
ภาพรวม ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.30 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางมี
แรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ในระดับมาก ไดแก ดานเหตุผล มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.44 ในขณะที่กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ในระดบั
ปานกลาง ไดแก ดานอารมณ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.10 ตามลําดับ เม่ือพิจารณารายละเอียดแตละดาน 
ดังนี้ 
 ดานเหตุผล ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศจีน ในระดับมาก ไดแก ความสะดวกตอการซื้อ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 ความคุมคาของเม่ือเทียบ
กับราคา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.73 สวนกลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศ
จีน ในระดับปานกลาง คือ แหลงการออกแบบ สินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.38 การมีเทคโนโลยีในการผลิต
สินคาที่ทันสมัย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.37 ความประณีต เรียบรอยของสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.20 และ
คุณภาพและมาตรฐาน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.12 ตามลําดับ 
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 ดานอารมณ ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิด
สินคาจากประเทศจีนในระดับปานกลาง ไดแก ภาพลักษณสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.21 การยอมรับจาก
สังคม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.16 ความม่ันใจในการใชสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.02 และทัศนคติของทานที่
มีตอสินคาจากประเทศจีน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.02 ตามลําดับ 
 
 สวนท่ี 3 การตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน 
 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิด
สินคาจากประเทศจีนภาพรวม ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.31  
 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน ในระดับมาก ไดแก ดานการประเมินทางเลือก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 ในขณะ
ที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ในระดบัปานกลาง 
ไดแก ดานการตัดสินใจซื้อ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.39 ดานการแสวงหาขอมูล มีคาเฉล่ียเทากับ 3.37 ดาน
พฤติกรรมหลังการซื้อ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.04 และดานการตระหนักถึงความตองการ มีคาเฉล่ียเทากบั 2.96 
ตามลําดับ เม่ือพิจารณารายละเอียดแตละดาน ดังนี ้
 ดานการตะหนักถึงความตองการ ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน ในระดับมาก คือ ตองการสินคา เพื่อสนอง
ความตองการของปจจัย 4 มีคาเฉล่ียเทากับ 3.49 และกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อ
สินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน ในระดับปานกลาง คือ ตองการซื้อสินคา เพื่อความ
ปลอดภัย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.10 ตองการซื้อสินคา เพื่อใหสังคมยอมรับ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.69 ในขณะ
ที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน ในระดับ
นอย คือ ตองการซื้อสินคา เพื่อตามผูอ่ืน มีคาเฉล่ียเทากับ 2.58 ตามลําดับ 
 ดานการแสวงหาขอมูล ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจ
ซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน ในระดับมาก คือ คนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา จากส่ือ
อินเทอรเน็ต มีคาเฉล่ียเทากับ 3.76 และกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน ในระดับปานกลาง คือ คนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา จากรานคา บรรจุ
ภัณฑและพนักงานขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.32 คนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา จากบุคคลอางอิง เชน 
ครอบครัว ญาติ เพื่อน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.23 และคนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา จากส่ือโฆษณาตางๆ 
เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร มีคาเฉล่ียเทากับ 3.19 ตามลําดับ 
 ดานการประเมินทางเลือก  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน ในระดับมาก คือ เลือกซื้อสินคา จากราคา มี
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คาเฉล่ียเทากับ 3.91 เลือกซื้อสินคา จากคุณภาพ และมาตรฐาน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 เลือกซื้อสินคา 
แหลงขายที่มีความนาเชื่อถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.86 และเลือกซื้อสินคา จากตราสินคาเปนทีรู่จักและมี
ชื่อเสียง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.59 ตามลําดับ 
 ดานการตัดสินใจซ้ือ  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อ
สินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน ในระดับมาก คือ ซื้อสินคา เพราะเปนสินคาจําเปนตองใช 
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 และซื้อสินคา เพราะราคาที่ถูกกวาจึงประหยัดคาใชจาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 
และกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน ใน
ระดับปานกลาง คือ ซื้อสินคา เพราะมีรายการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.19 และซื้อสินคา 
เพราะรูสึกดีตอสินคาจากประเทศจีน มีคาเฉล่ียเทากับ 2.74 ตามลําดับ 
 ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน ในระดับปานกลาง คือ กลับมาซือ้สินคา เพราะ
คุณภาพของสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.23 กลับมาซื้อสินคา เม่ือมีการสงเสริมการขาย มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.21 กลับมาซื้อสินคา เพราะสังคมใหการยอมรับในสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 2.96 และแนะนํา
ใหบุคคลอ่ืนซื้อสินคาจากประเทศจีน มีคาเฉล่ียเทากับ 2.78 ตามลําดับ 
 
 ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอท่ี 1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาท่ีมีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน แตกตางกัน  พบวา  
 สมมติฐานยอยขอท่ี 1.1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศที่แตกตางกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 สมมติฐานยอยขอท่ี 1.2 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุที่แตกตางกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 48-58 ป มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนสูงที่สุด 
 สมมติฐานยอยขอท่ี 1.3 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มี
การตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศจีนสูงที่สุด 
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 สมมติฐานยอยขอท่ี 1.4 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกันมีการ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 สมมติฐานยอยขอท่ี 1.5 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน แตกตาง
กันมีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานขอ 2 ปจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา  
 ภาพรวมแรงจูงใจ ภาพรวมปจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยผูบริโภคมีภาพรวมปจจัยแรงจงูใจสูงมาก จะมีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน
มากข้ึนในระดับปานกลาง 
 ดานเหตุผล ปจจัยแรงจูงใจดานเหตุผลมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่ มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยผูบริโภคมีปจจัยแรงจูงใจดานเหตุผลสูงมาก จะมีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศ
จีนมากข้ึนในระดับปานกลาง 
 ดานอารมณ ปจจัยแรงจูงใจดานอารมณมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยผูบริโภคมีปจจัยแรงจูงใจดานอารมณสูงมาก จะมีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศ
จีนข้ึนในระดับปานกลาง 
  
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จาการศึกษาเร่ือง ““ความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เม่ือพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษาใน
คร้ังนี้แลวมีประเด็นที่นาสนใจซึ่งสามารถนําอภิปรายผล ดังนี้  
 1.  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร ไดแก อายุ และ
ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนแตกตาง
กัน โดยพบผลการศึกษา ดังนี้ 
  อายุ ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน แตกตางกัน โดยผูบริโภค มีอายุ 48-58 ป มีการ
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ตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนสูงที่สุด เนื่องจากคนที่มีอายุมาก ยอมมีการตัดสินใจ
ไดตนเอง มีการศึกษาสูง มีประสบการณ และมีรายไดม่ังคง ซึ่งสอดดคลองกับงานนวิจัยของ ธัญชนก 
พิสุทธิ์รติการุณย (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การรับรูตอองคประกอบลิตภัณฑอุปกรณไอที 
‘Made in China’ ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีการรับรูตอองคประกอบ
ผลิตภัณฑตอสินคาอุปกรณไอที “Made inChina” ในกรุงเทพมหานคร ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ
แตกตางกัน และยังสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) กลาววา อาย ุเปนปจจัยที่ทําให
คนมีความแตกตางกันในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม 
ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก ในขณะคนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่
อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนที่มีอายุนอย เนื่องมาจากผาน
ประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชส่ือมวลชนก็ตางกัน คนที่มีอายุมากมักจะใชส่ือเพื่อ
แสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาความบันเทิง เนื่องจากผูบริโภคที่มีอายุนอยยอมมีการเปดรับ และ
สนใจส่ิงใหมๆ เรียนรูและทดลองใชส่ิงใหมๆ ซึ่งสงผลใหผูบริโภคที่มีอายุมากมีการตัดสินใจซื้อสินคาที่
มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนสูงกวา  
  ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศกึษา
แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนแตกตางกัน โดยผูบริโภคที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนสูงที่สุด เนื่องจาก
กลุมผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี เปนกลุมที่มีความรูต่ํา มักซื้อสินคาที่มีราคาต่ํา เพื่อ
ประหยัดรายได ทั้งนี้เพราะสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนสวนใหญเปนสินคาที่มีราคาถูก มีการใช
งานไดหลากหลาย และหาซื้องายทั้งในหางสรรพสินคา และรานคาทั่วไป ซึ่งสอดดคลองกับงานนวิจัย
ของ ธัญชนก พิสุทธิ์รติการุณย (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การรับรูตอองคประกอบลิตภัณฑ
อุปกรณไอที ‘Made in China’ ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีการรับรูตอ
องคประกอบผลิตภัณฑตอสินคาอุปกรณไอที “Made in China” ในกรุงเทพมหานคร ดานคุณภาพของ
ผลิตภัณฑแตกตางกัน และสอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2540) กลาววา การศึกษา เปน
ปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะ
ไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและเขาใจสารไดดี แตจะเปน
คนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษาต่ํามักจะใชส่ือ
ประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะใชส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ 
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โทรทัศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากส่ือส่ิงพิมพมากกวาประเภท
อ่ืน  
 2.  ปจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีผลการศึกษาดังนี้ 
  ภาพรวมปจจัยแรงจูงใจ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูบริโภคมีภาพรวมปจจัยแรงจูงใจสูงมาก จะมีการ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ ชูศักดิ์ ศรีสูงเนิน (2540) 
กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง การที่บุคคลไดรับการกระตุนจากส่ิงเรา แลวทําใหเกิดพลังที่แสดงออกทาง
พฤติกรรม เพื่อจะนําไปสูจุดประสงคของตนเองหรือปจจัยตางๆที่เปนพลังและเปนตัวกําหนดพฤตกิรรม
ของบุคคล ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากส่ิงเราภายในหรือภายนอกแตเพียงอยางเดียวหรือทั้งสองอยาง
พรอมกันก็ได เนื่องจากผูบริโภคไดรับแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศ โดยมี
ความรูสึกวาสินคามีความนาใช จึงทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคา  
  ปจจัยแรงจูงใจดานเหตุผล มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูบริโภคมีปจจัยแรงจูงใจดานเหตุผลสูงมาก จะมี
การตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนมากข้ึน กลาวคือ ผูบริโภคตัวอยางมีแรงจูงใจใน
การซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน ไดแก ความสะดวกตอการซื้อ และความคุมคาของ
เม่ือเทียบกับราคา ซึ่งสอดคลองกับ พิชยารักษ มณีเลอเลิศ (2553) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มี
ผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานระบบออนไลน พบวา ปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบออนไลน ในดานมูลคาสินคาที่ซื้อผานระบบ
ออนไลนคร้ังลาสุด และดานเหตุผลหลักในการซื้อสินคาผานระบบออนไลน 
  ทั้งนี้ผลการศึกษาดังกลาวยังสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 
(2545) กลาววา แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผลนั้น ที่เกิดข้ึนเปนสวนใหญ ไดแก ปจจัยที่เกี่ยวเนื่องมาจาก
คาใชจายในการซื้อ (The Cost of Purchase) เพราะลูกคากอนที่จะลงมือซื้อ จําเปนตองคิดถึงราคา
ของที่ตนจะตองจายเงินเสียกอน เหตุผลที่จะตกลงใจซื้อมีหลายประการตามลําดับดังนี้  ราคาของ
สินคาที่ตนจะซื้อ ( Cost of Purchase) คาใชจายที่ตองเสียในแตละคร้ังเม่ือมีการนํามาใช (Cost of 
Operation) ความคงทนของสินคา ถาใชบอยจะเสียหายหรือไม โดยลูกคาจะตองคํานึงถึงคาใชจายใน
การซอมดวย (Costs of Repair Service ) ผลิตภัณฑที่จะนํามาใชนั้นมีอายุยืนยาวเทาไร ที่จะให
ประโยชนแกผูใช (The Useful Life of the Article) ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑนั้นมีมากนอยเพียงไร 
(The Effectiveness of the Article) และยังสอดคลองกับแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล (2543) ได
กลาววา ส่ิงจูงใจดานเหตุผล (Rational Motives) คือการที่ผูบริโภคประเมินทางเลือกอยางรอบคอบ
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และเลือกคุณประโยชนสูงสุด อาทิ การประหยัดในการซื้อและการใชประสิทธิภาพการใชงานความ
เชื่อถือไดในคุณภาพและการใหบริการ ความทนทานถาวรของผลิตภัณฑ ความสะดวกสบายเหมาะสม
ในการซื้อและการใช เปนตน เนื่องสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนมีส่ิงที่จูงใจทางดานเหตุผล ไม
วาจะเปนผลิตภัณฑ ราคา ทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อไดงายข้ึน 
   ปจจัยแรงจูงใจดานอารมณ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูบริโภคมีปจจัยแรงจูงใจดานอารมณสูงมาก จะมี
การตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนมากข้ึน กลาวคือ ผูบริโภคมีแรงจูงใจในการซื้อ
สินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน ไดแก ภาพลักษณสินคา การยอมรับจากสังคม ความม่ันใจ
ในการใชสินคา และทัศนคติของทานที่มีตอสินคาจากประเทศจีน ซึ่งสอดกับ อดุลย จาตุรงคกุล (2543) 
กลาววา ส่ิงจูงใจดวยอารมณ (Emotional Motives) คือ การที่ผูบริโภคมีอารมณเขามาเกี่ยวกับการ
เลือกเปาหมาย อาท ิความภูมิใจ ความกลัว เกิดจากการเอาอยางและแขงขันกันเกิดจากความตองการ
เดนหรือเอกเทศ เกิดจากความตองการแสดงวาเปนพวกเดียวกัน เกิดจากความตองการความ
สะดวกสบาย เกิดจากความตองการเพื่อความสําราญหรือพักผอนหยอนใจ เปนตน และยังสอดคลอง
กับ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2337) กลาวคือ แรงจูงใจที่เกิดโดยปจจัยแหงอารมณ เปนเร่ืองยากที่จะทาํความ
เขาใจและเรียนรู แตอารมณนี้เปนมูลเหตุที่กอใหเกิดการตัดสินใจซื้อได การตัดสินใจซื้อที่เกิดจาก
อารมณเปนมูลเหตุจูงใจนั้น อาจเกิดข้ึนดวยสาเหตุดังนี้ Appeal of the Sense การตัดสินใจซื้อจาก
ความรูสึกซึ่งมีลักษณะทั้ง 5 ประการคือ การสัมผัส รสชาติ สายตา กล่ิน และการไดยิน ซึ่ง
องคประกอบสําคัญในการที่จะขายสินคาตางๆ กัน โดยมากลูกคามักจะตั้งใจซื้อสินคาเพื่อความพอใจ
ตามความรูสึกดังกลาว Courtship เปนการใชส่ือโฆษณาที่อาศัยเสนห ความเยาหยวน จุดจูงใจของ
สตรีเพศเปนตัวกระตุนใหผูรับส่ือรูสึกหลงใหลใครติดตามอยางติดพัน Protection อารมณที่กอใหเกิด
การปองกันตนเองและบรรดาเพื่อนฝูงก็มีสวนชวยกระตุนใหเกิดอารมณเชนนี้ Prestige and Status 
ชื่อเสียงและฐานะของผลิตภัณฑ Personal Satisfaction ความพอใจสวนบุคคลซึ่งเปนความพอใจ
เฉพาะตัวโดยไมข้ึนกับทัศนะคติของผูอ่ืน เนื่องจากผูบริโภคไดรับแรงจูงใจดานอารมณเกี่ยวกับสินคาที่
มีแหลกําเนิดจากประเทศจีนาสูง สงผลใหผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินคาสูงตามไปดวย 
  
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดงัตอไปนี้ 
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 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 1. ผูนําเขาควรเพิ่มการทําการวางแผนการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด โดยเนนนําเสนอสินคาที่มีความทันสมัย มีความสวยงาม และ
มีเทคโนโลยีใหมๆ เนื่องผลการศึกษาพบวาผูบริโภคที่มีอายุ 37-47 ป มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีนต่ําที่สุด ซึ่งผูบริโภคในชวงอายุนี้ มีความคิดทันสมัย ชอบลองสินคาแปลก
ใหม ชอบแสวงหาสินคาที่มีราคาไมแพง และมีอํานาจการตัดสินใจสูง หากผูนําเขาสินคาสามารถเจาะ
ตลาดกลุมนี้ไดจะทําใหเพิ่มจํานวนผูซื้อเพิ่มมากยิ่งข้ึน  
 2. หนวยงานที่ เกี่ยวของควรปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่ มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน ใหมีความนาสนใจ เขาใจงาย อาจเพิ่มเติมดวยการมีขอมูลมาตรฐานการ
ผลิต และวิธีการใชงาน ซึ่งจะเพิ่มความม่ันใจใหผูบริโภคมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยังสามารถส่ือสารไดกับ
ผูบริโภคในทุกระดับการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปนกระตุนใหผูบริโภคกลุมที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ใหเพิ่มการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนเพิ่มข้ึนดวย เนื่องจากผลการศึกษา 
พบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน 
ต่ําที่สุด  
 3. จากผลการศึกษาพบวาปจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน โดยมีความสัมพันธในระดับต่ํา ผูจัดจําหนายควรนําไปวางแผนการตลาด
ดังนี้ 
  3.1  ปจจัยแรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล ผูจัดจําหนายควรจัดทําแผนการตลาดทั้งดาน
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจําจําหนาย และการสงเสริมการตลาด เพื่อจูงใจใหผูบริโภคเห็นถึงความ
จําเปน และกระตุนใหเกิดการซื้อ ซึ่งจะตองทําใหเกิดกระบวนการตัดสินใจซื้อแตละข้ันตอนอยาง
ชัดเจน และมีความตอเนื่องกัน อาทิเชน ทําใหตระหนักถึงความจําเปนตองซื้อ โดยมีการคนหาขอมูล
จากส่ือตางๆ รวมถึงบุคคลรอบตัว เกิดการตัดสินใจซื้อ และสรางความรูสึกดีภายหลังการซื้อ เพื่อให
เกิดการซื้อซ้ํา 
  3.2  ปจจัยที่เกิดจากอารมณ ผูจัดจําหนายควรทําใหผูบริโภคมีความรูสึกที่ดีตอสินคา 
รูสึกอยากทดลองใชสินคา โดยการวางแผนการตลาดหรือจัดทําการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
ผานเคร่ืองมือตางๆ เพื่อใหผูบริโภครับรู และเกิดการกระตุนใหผูบริโภคอยากใชสินคาที่มีแหลงกําเนิด
จากประเทศจีน ซึงจะทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อไดรวดเร็วยิ่งข้ึน  
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  การศึกษาคร้ังตอไปควรจะทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมผูบริโภคที่ใชสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศจีน กับกลุมผูบริโภคที่ใชสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศอ่ืน ในดานปจจัย
แรงจูงใจ เพื่อดูพฤตกิรรมการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของทั้งสองกลุม 
 2.  ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) กับกลุม
ผูใชสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ในดานปจจัยแรงจูงใจ กับการตัดสินใจซื้อสินคา ของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อประเมินความคิดเห็นในการตัดสินใจซื้อสินคา และปจจัยที่ทําเกิดการ
ตัดสินใจซื้อสินคา  
 3. ควรทําการศึกษาในเร่ืองของความพึงพอใจและการใชประโยชน รวมถึงทัศนคติที่มีตอ
สินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีน และสินคาจากแหลงประเทศอ่ืน ๆ เนื่องจากสินคาที่มี
แหลงกําเนิดจากแตละประเทศ ผูบริโภคมีคาความนิยม และทัศนคติ ในการตัดสินใจซื้อแตกตางกนั จงึ
ควรศึกษาเพื่อนําขอมูลมาใชในการวางแผนและประชาสัมพันธการขายสินคาตอไปในอนาคต 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง 
ความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีแหลงกาํเนิด 

จากประเทศจีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

วัตถุประสงคเพื่อประกอบการทําวิทยานพินธของนิสิตปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจบณัฑิต 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
คําช้ีแจง กรุณาตอบคําถามโดยใสเคร่ืองหมาย  ในชองวาง [  ] ที่ตรงกับทานเพียงขอเดียว 
 1. เพศ    
  [  ] 1. ชาย [  ] 2. หญิง 
 2. อาย ุ   
  [  ] 1. 15 - 25 ป [  ] 2. 26 - 36 ป 
  [  ] 3. 37 - 47 ป [  ] 4. 48 - 58 ป 
  [  ] 5. 59 ปข้ีนไป 
 3. ระดับการศึกษาสูงสุด  
  [  ] 1. ต่ํากวาปริญญาตรี [  ] 2. ปริญญาตรี 
  [  ] 3.สูงกวาปริญญาตรี   
 4. อาชีพ   
  [  ] 1. นักเรียน/นักศึกษา    
  [  ] 2. ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
  [  ] 3. พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง  
  [  ] 4. แมบาน/พอบาน 
  [  ] 5. ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย  
  [  ] 6. อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.................................. 
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 5. รายไดเฉล่ียตอเดือน  
  [  ] 1. ต่ํากวาหรือเทากบั 10,000 บาท  
  [  ] 2. 10,001 - 20,000 บาท 
  [  ] 3. 20,001 - 30,000 บาท   
  [  ] 4. 30,001 - 40,000 บาท 
  [  ] 5. 40,001 - 50,000 บาท   
  [  ] 6. 50,001 บาทข้ึนไป 
 6. ประเภทสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน ประเภทใดทีท่านนยิมซื้อมากที่สุด 
(เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
  [  ] 1. ยานพาหนะ    
  [  ] 2. อุปกรณอิเล็คทรอนิคและเคร่ืองใชไฟฟา 
  [  ] 3. สินคาอุปโภคภายในบาน   
  [  ] 4. เคร่ืองมือชาง 
  [  ] 5. ของเลนเดก็    
  [  ] 6. อุปกรณกีฬา 
  [  ] 7. เคร่ืองสําอาง 
  [  ] 8. รองเทา-กระเปา-เส้ือผา 
  [  ] 9. เคร่ืองเขียน    
  [  ] 10. เคร่ืองประดับ-กิ๊ฟชอป 
  [  ] 11. อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ............................ 
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สวนท่ี 2 ปจจัยแรงจูงใจในการซ้ือสินคาท่ีมีแหลงกาํเนิดสินคาจากประเทศจีน  
คําช้ีแจง กรุณาตอบคําถามโดยใสเคร่ืองหมาย  ในชองทีต่รงกับทานเพยีงขอเดยีว 
 

ระดับแรงจูงใจ 
ปจจัยแรงจูงใจ มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. ดานเหตุผล 
1.1 การออกแบบ สินคา      
1.2 ความประณีต เรียบรอยของสินคา      
1.3 คุณภาพและมาตรฐาน       
1.4 การมีเทคโนโลยีในการผลิตสินคาที่ทนัสมัย       
1.5 ความคุมคาของเม่ือเทยีบกบัราคา      
1.6 ความสะดวกตอการซื้อ      
2. ดานอารมณ 
2.1 ความม่ันใจในการใชสินคา      
2.2 ภาพลักษสินคา       
2.3 การยอมรับจากสังคม        
2.4 ทัศนคติของทานที่มีตอสินคาจากประเทศจีน      
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ตอนท่ี 3 การตดัสินใจซ้ือสินคาท่ีมีแหลงกาํเนิดสินคาจากประเทศจีน 
คําช้ีแจง กรุณาตอบคําถามโดยใสเคร่ืองหมาย  ในชองทีต่รงกับทานเพยีงขอเดยีว 
 

ระดับความสําคัญ 

การตดัสินใจ มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

1. ดานการตะหนักถึงความตองการ 
1.1 ทานตองการสินคา เพื่อสนองความตองการ
ของปจจัย 4 

     

1.2 ทานตองการซื้อสินคา เพื่อความปลอดภัย      
1.3 ทานตองการซื้อสินคา เพื่อใหสังคมยอมรับ      
1.4 ทานตองการซื้อสินคา เพื่อตามผูอ่ืน      

2. ดานการแสวงหาขอมูล 
2.1 ทานคนหาขอมูลเกีย่วกับสินคา จากบคุคล
อางอิง เชน ครอบครัว ญาติ เพื่อน 

     

2.2 ทานคนหาขอมูลเกีย่วกบัสินคา จากส่ือ
โฆษณาตางๆ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร 

     

2.3 ทานคนหาขอมูลเกีย่วกับสินคา จากส่ือ
อินเทอรเน็ต 

     

2.4 ทานคนหาขอมูลเกีย่วกับสินคา จากรานคา 
บรรจุภัณฑและพนักงานขาย 

     

3. ดานการประเมินทางเลือก 
3.1 ทานเลือกซื้อสินคา จากราคา      
3.2 ทานเลือกซื้อสินคา จากคุณภาพ และ
มาตรฐาน  

     

3.3 ทานเลือกซื้อสินคา จากตราสินคาเปนที่รูจกั
และมีชื่อเสียง 

     

3.4 ทานเลือกซื้อสินคา แหลงขายที่มีความ
นาเชื่อถือ  
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ระดับความสําคัญ 

การตดัสินใจ มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

4. ดานการตัดสินใจซ้ือ 
4.1 ทานซื้อสินคา เพราะเปนสินคาจําเปนตองใช      
4.2 ทานซื้อสินคา เพราะรูสึกดีตอสินคาจาก
ประเทศจนี 

     

4.3 ทานซื้อสินคา เพราะมีรายการสงเสริม
การตลาด 

     

4.4 ทานซื้อสินคา  เพราะราคาที่ถกูกวาจึง
ประหยัดคาใชจาย 

     

5. ดานพฤตกิรรมหลังการซ้ือ 
5.1 ทานกลับมาซื้อสินคา เพราะคุณภาพของ
สินคา 

     

5.2 ทานกลับมาซื้อสินคา เม่ือมีการสงเสริมการ
ขาย 

     

5.3 ทานกลับมาซื้อสินคา เพราะสังคมใหการ
ยอมรับในสินคา 

     

5.4 ทานจะแนะนําใหบุคคลอ่ืนซื้อสินคาจาก
ประเทศจีน 

     

 
**** ขอขอบพระคุณอยางสูงสําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม **** 
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