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 การศึกษาเรื่อง “ความสมัพันธ์ระหว่างปจัจัยแรงจูงใจกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจาก             
ประเทศจนี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป 
อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี จ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดยีว การวเิคราะห์เปรยีบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธทีดสอบแบบการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ และการ
วเิคราะหส์ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายขอเพยีรส์นั ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติใิชโ้ปรแกรมส าหรบัการ
วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติใิชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติเิพื่อการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ 
 1. ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย มอีายุ 26-36 ปี มกีารศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน/รบัจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท และประเภท
สนิคา้ทีน่ิยมซือ้ คอื รองเทา้-กระเป๋า-เสือ้ผา้  
 2. ปจัจยัแรงจูงในการซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี พบว่า ผูบ้รโิภคมแีรงจูงใจในการซือ้สนิคา้          
ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนีภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ปจัจยัแรงจูงใจดา้นเหตุผล อยู่ในระดบัมาก ส่วนปจัจยั
ดา้นอารมณ์ อยู่ในระดบัปานกลาง  
 3. การตัดสินใจซื้อสนิค้าที่มีแหล่งก าเนิดสนิค้าจากประเทศจีน พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกบัการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดสนิคา้จากประเทศจนีในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี ในระดบัมาก ไดแ้ก่  ดา้นการประเมนิ
ทางเลอืก ในขณะทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี ในระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่  ดา้นการตดัสนิใจซือ้  ดา้นการแสวงหาขอ้มลู ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ และดา้นการตระหนักถงึความต้องการ 
ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานดว้ยวธิกีารทางสถติ ิพบว่า  
 1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุที่แตกต่างกนั มีการตัดสนิใจซื้อสนิค้าที่มีแหล่งก าเนิดจาก
ประเทศจนี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุ 48-58 ปี มกีารตดัสนิใจ
ซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนีสงูทีส่ดุ 
 2.  ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิด
จากประเทศจนีแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดับ 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี
มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนีสงูทีส่ดุ 
__________________________________ 
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 3. ปจัจยัแรงจูงใจ ประกอบดว้ย ทางด้านเหตุผล และอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ที่มี
แหล่งก าเนิดจากประเทศจนีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคมี
ภาพรวมปจัจยัแรงจงูใจสงูมาก จะมกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนีมากขึน้ในระดบัปานกลาง 
 จากการวจิยัครัง้น้ีท าให้ทราบถึงผู้บริโภคหลกั รวมถึงปจัจยัแรงจูงใจที่ท าให้ซื้อสนิค้าของผู้บรโิภค โดย
ผูผ้ลติจะต้องพยายามท าการวางแผนการตลาด ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด โดยเน้นน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกับสนิค้าใหม้คีวามน่าสนใจ เขา้ใจง่าย อาจเพิม่เติมดว้ยการมขีอ้มูลมาตรฐาน
การผลติ และวธิกีารใชง้าน เพื่อใหง้่ายต่อการคน้หาขอ้มลูจากสือ่ต่างๆ รวมถงึบุคคลรอบตวัซึง่ ซึง่จะเพิม่ความมัน่ใจให้
ผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ และเป็นการสรา้งแรงจงูใจทางดา้นเหตุผลใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึความจ าเป็น และกระตุ้นใหเ้กดิการซือ้
อย่างมีความต่อเนื่องกนั รวมถึงการน าเสนอสนิค้าที่มคีวามทนัสมยั เพิ่มความความสวยงาม ความสะดวก และมี
เทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อสรา้งความรูส้กึทีด่หีรอืสรา้งปจัจยัทางดา้นอารมณ์ใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดง้่าย และท าให้
เกดิการซือ้ซ ้า  
 

ค าส าคญั: แรงจงูใจ การตดัสนิใจซือ้ สนิคา้ประเทศจนี 
 

Abstract 
 
 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.  
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 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. 
 
Keywords: Motivation, the decision to purchase, goods China 
 
บทน า 
 จากสภาพเศรษฐกจิทีม่กีารขยายตวัและพฒันาขึน้ในปจัจุบนั รวมทัง้สภาพสงัคมที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ผูบ้รโิภคจงึมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา จงึก่อใหเ้กดิการแข่งขนัในดา้นผลติภณัฑ์
ของผูผ้ลติทีน่ าเขา้จากต่างประเทศเป็นอย่างมาก ทัง้นี้เพื่อรองรบัความต้องการผูบ้รโิภคทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ 
และสอดคล้องกบัรูปแบบการด าเนินชวีติ (Life Style) ของคนเมอืงทีเ่ปลี่ยนแปลงไป การทีธุ่รกจิการจ าหน่ายสนิค้า            
ทีน่ าเขา้มาจากต่างประเทศ มกีารแข่งขนักนัอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นในดา้นของตวัผลติภัณฑ ์บรรจุภณัฑ ์ราคา การ
โฆษณา การสง่เสรมิการขาย ความหลากหลาย รปูลกัษณ์ทีแ่ปลกใหม่ สถานทีจ่ าหน่ายทีเ่พิม่มากขึน้ รวมถงึการไดร้บั
การสนบัสนุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ทีไ่ดเ้ปิดใหน้ักลงทุนต่างชาตเิขา้มาลงทุนในประเทศไทย 
ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 มผีลท าใหก้ารน าเขา้สนิคา้จากต่างประเทศมมีากขึน้ 
โดยเฉพาะสนิคา้ทีน่ าเขา้จากประเทศจนี ซึง่มคีวามหลากหลาย และความน่าสนใจของสนิคา้อย่างมาก 
 ประเทศไทยและประเทศจนีเป็นสองประเทศที่มคีวามสมัพนัธ์กนัมายาวนานทัง้ทางด้านวฒันธรรมและ
การคา้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นการคา้กบัประเทศจนีทีน่บัเป็นคู่คา้ทีส่ าคญัของไทย ประเทศจนีเป็นทัง้ตลาดส่งออกของ
สนิค้าไทยและเป็นแหล่งของการน าสนิค้าเขา้ประเทศไทยหลากหลายชนิด ปจัจุบนัถือว่าจนีเป็นฐานการผลติสนิค้า
อุปโภคบริโภคส าคญัของโลก และมกีารพฒันาคุณภาพเทคโนโลยใีนการผลิตขึ้นเป็นล าดบั จากนโยบายถ่ายโอน
เทคโนโลยจีากต่างชาต ิ(Technology Transfer Policy) ของจนีในการเปิดประเทศและยงัมขีอ้ไดเ้ปรยีบดา้นต้นทุนการ
ผลติจากค่าแรงงานทีต่ ่ากว่าท าใหส้นิคา้มรีาคาถูกกว่าประเทศต่างๆมาก ทัง้หมดน้ีลว้นเป็นปจัจยัส าคญัทีส่่งผลกระทบ
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ต่อการสง่ออกของจนี ในสภาพเช่นน้ี สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี จงึถูกจดัเป็นสนิคา้เกรดต ่าในตลาดโลกไป
โดยปรยิายว่าสนิคา้มคีุณภาพไม่ค่อยดนีกั การบรกิารกไ็ม่ไดม้าตรฐาน รวมไปถงึการใชร้าคาต ่าเพื่อแข่งขนักนัส่งออก
อย่างไม่เป็นระบบ 
 อย่างไรกต็าม สงัเกตไดว้่ารฐับาลจนีเริม่ยกระดบักระบวนการทางการคา้ต่างประเทศเขา้มาเป็นยุทธศาสตร์
อนัส าคญัยิง่ของประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที ่12 ของจนี ระหว่างปี 2554-2558 ได้แสดงใหเ้หน็ว่าไดม้กีาร
สนบัสนุนใหม้กีารปรบัปรุงนโยบายและมาตรการทีจ่ะท าใหก้ระบวนการทีเ่กีย่วกบัการคา้ต่างประเทศดยีิง่ขึน้ กล่าวคือ 
ไม่เพยีงแต่การประกอบการเพื่อการสง่ออกสนิคา้ออกมาขายยงัประเทศต่างๆ แต่ยงัมกีารท าวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์
การออกแบบเน้นการผลติชิน้สว่นประกอบส าคญัในการผลติสนิคา้ต่างๆ ระบบโลจสิตกิส ์และการขยายบทบาทห่วงโซ่
มลูค่าเพิม่ในประเทศใหม้ากขึน้ เพื่อยกระดบัมาตรฐานสนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี เพื่อทีจ่ะกา้วกระโดดขึน้มา
อย่างมศีกัดิศ์รใีนตลาดโลก รวมทัง้ประเทศไทยที่เป็นประเทศส าคญัหลกัของเป้าหมายการส่งออกจนี แต่สิง่ที่จนีควร
ระวงัและต้องอาศยัความพยายามอย่างจริงจงัในการปรบัปรุงนัน้ คือการท าให้ผู้บริโภคทัว่โลก รบัรู้และตะหนักถึง
มาตรฐานคุณภาพของสนิคา้ทีผ่ลติจากประเทศจนีใหไ้ด ้ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้ทีผ่ลติโดยการตตีราสนิคา้ของประเทศจนีเอง 
หรอืสนิคา้ทีจ่นีรบัจา้งผลติหรอืประกอบจากต่างประเทศกต็าม  
  ดว้ยสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่อง ”ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัแรงจูงใจกบั
การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อน าผลของการวจิยันี้
มาใช้ในการวางแผนการตลาดในด้านการจ าหน่ายสนิค้า และเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาทางการตลาด           
ของธุรกจิ ใหส้อดคลอ้งและตรงกบัความต้องการของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาความแตกต่างระหว่างผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน กบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี  
 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัแรงจงูใจกบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก ่
  1.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
   1.1.1 เพศ  
    1.1.1.1 ชาย 
    1.1.1.2 หญงิ 
   1.1.2 อายุ  
    1.1.2.1 15 - 25 ปี 
    1.1.2.2 26 - 36 ปี 
    1.1.2.3 37 - 47 ปี 
    1.1.2.4 48 - 58 ปี 
    1.1.2.5 59 ปีขีน้ไป 
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    1.1.3 ระดบัการศกึษา  
    1.1.3.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี  
    1.1.3.2 ปรญิญาตร ี  
    1.1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี
   1.1.4 อาชพี 
    1.1.4.1 นกัเรยีน/นกัศกึษา 
    1.1.4.2 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
    1.1.4.3 พนกังานบรษิทัเอกชน/รบัจา้ง 
    1.1.4.4 แม่บา้น/พ่อบา้น 
    1.1.4.5 ประกอบธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 
    1.1.4.6 อื่นๆ โปรดระบุ 
   1.1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
    1.1.5.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 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 
    1.1.5.5 40,001 - 50,000 บาท 
    1.1.5.6 50,001 บาท ขึน้ไป 
  1.2 ปจัจยัแรงจงูใจต่อสนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี  
   1.2.1  ดา้นเหตุผล 
   1.2.2  ดา้นอารมณ์ 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี  
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 
และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี แตกต่างกนั 
 2.  ปจัจยัแรงจงูใจมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ พรทพิย ์ วรกจิโภคาทร (2529: 312 –315)[1] ไดก้ล่าวถึง
ลกัษณะผูร้บัสารทีว่เิคราะห ์ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ซึง่แต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไป โดยมคีวามแตกต่างทาง
ประชากรศาสตร ์จะมอีทิธพิลต่อการสือ่สาร 

 แนวคิดเก่ียวกบัประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า  ออสเมอร ์และคาวาซาก ิ(Ozomer; & Cavusgi. 1991)[2] 
ไดใ้ห้ความหมายว่า ประเทศแหล่งก าเนิดสนิคา้คอื ประเทศ ที่ส านักงานใหญ่ของบรษิทัที่สนิค้าหรอืตราสนิคา้ตัง้อยู่ 
หรอืเรยีกว่าเป็นประเทศก าเนิดของผูผ้ลติ สนิคา้นัน้ 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัแรงจูงใจ ศุกร เสรรีตัน์ (2544: 120)[3] ไดก้ล่าวว่าแรงจูงใจ (Motive) เป็นค า
ทีไ่ดค้วามหมายมาจากค าภาษาละตนิทีว่่า mover ซึง่หมายถงึ “เคลื่อนไหว (Move)” ค าว่าแรงจูงใจ จงึมกีารให้
ความหมายไวต่้างๆ กนัดงันี้ 
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 1.  แรงจงูใจ หมายถงึ “บางสิง่บางอย่างทีอ่ยู่ภายในตวับุคคลทีม่ผีลท าใหบุ้คคลต้องกระท า หรอืเคลื่อนไหว
หรอืม ีพฤตกิรรมในลกัษณะทีม่เีป้าหมาย” (Walters.1978: 218) กล่าวอกีไหนหนึ่งกค็อื แรงจูงใจเป็นเหตุผลของการ
กระท านัน้เอง 
 2.  แรงจูงใจ หมายถงึ “สภาวะทีม่อียู่ในตวัทีเ่ป็นพลงั ท าให้ร่างกายมกีารเคลื่อนไหวไปในทศิทางที่มี
เป้าหมาย ทีไ่ดเ้ลอืกไวแ้ลว้ ซึง่มกัจะเป็นเป้าหมายทีม่อียู่ในภาวะสิง่แวดลอ้ม 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 160-166)[4] ไดก้ล่าวแนวคดิ
เกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ว่าการซือ้สนิคา้นัน้ประกอบไปดว้ยขัน้ตอนต่าง ๆ หลายขัน้ตอน ผูซ้ือ้จะตอ้งผ่าน
ขัน้ตอนต่าง ๆ ดงักล่าว อันจะน าไปสู่การตัดสนิใจซื้อ ขัน้ตอนเหล่านี้มีทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงัภาพประกอบที่ 2-3 
กระบวนการซื้อเริม่ต้นก่อนที่การซื้อจรงิจะเกดิขึน้นานทเีดยีว และกเ็กดิติดต่อกนัไปอกีนานผู้บรโิภคอาจจะด าเนิน
กจิกรรมทัง้ 5 ขัน้ตอน ถ้าเป็นเช่นนัน้เราเรยีกการด าเนินกจิกรรมในท านองนี้ว่า “ทุ่มเทความพยายามสงู” แต่ทว่าใน
การซือ้ชนิดเป็น “กจิวตัร” ผูบ้รโิภคมกัขา้มบางขัน้ตอน หรอืไม่กส็ลบัขัน้ตอน เช่น ไม่หาขา่วสารจากแหล่งภายนอก ซือ้
สนิคา้ก่อนประเมนิทหีลงั รบีเร่งซือ้ไม่หาขา่วสาร และไม่ประเมนิสนิคา้ เป็นต้น บางทอีาจเป็นเพราะเป็นสนิคา้ทีใ่ช้การ
ทุ่มเทความพยายามต ่า ซึง่ผูซ้ือ้จงึขา้มขัน้ตอนบางตอนไปท าการซือ้เลย กระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากร ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และเคยซื้อสนิค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศจนี ซึ่งกลุ่มผู้บรโิภคเหล่านี้สามารถตดัสนิใจซื้อได้ด้วยตนเอง โดยกลุ่ม
ตวัอย่างดงักล่าวเป็นกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน   
 กลุ่มตวัอย่าง ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง (Sample Size) ส าหรบัการศกึษาในครัง้นี้ ผูว้จิยั
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  2545)[5] กลุ่มตวัอย่างทีจ่ะศกึษา 
คอื ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป และเคยซือ้สนิค้าที่มแีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี ซึ่งจะเกบ็
ตวัอย่างจ านวนทัง้สิน้ 400 คน โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการแบ่งเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานครเป็น 5 กลุ่มเขตการปกครอง ตามสถานที่ตัง้ของเขตนัน้ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง 
กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพหนือ กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก และกลุ่มกรุงธน รวมจ านวน 50 เขต (ที่มา: กองสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์ส านกันโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 2551 ) โดยสุม่จบัสลากกลุ่มละ 1 เขต โดยผูว้จิยัไดท้ าการสุ่มตวัอย่าง
โดยการจบัสลากสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใส่คนื ตามเขตทีอ่ยู่ใน 5 กลุ่มพื้นที ่ไดจ้ านวน 5 เขต ไดแ้ก่ เขตดนิแดง เขตบางนา 
เขตจตุจกัร เขตบางกะปิ และเขตธนบุร ี 
 ขัน้ตอนท่ี 2 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเลอืกตวัอย่างจากประชากรในเขต
ตวัอย่างทีสุ่ม่ไดจ้ากขัน้ตอนที ่1 เขตละ 80 คน เพื่อใหต้รงกบัขนาดกลุ่มตวัอย่างทีก่ าหนดไว ้
 ขัน้ตอนท่ี 3 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลอืกสถานทีแ่ละกลุ่มเป้าหมายใน
การจดัเกบ็แบบสอบถาม โดยในการจดัเกบ็สอบถามนัน้จะเจาะจงเลอืกเกบ็แบบสอบถามบริเวณห้างสรรพสนิค้าที่
ผู้บริโภคนิยมไปจบัจ่ายใช้สอยในแต่ละเขตที่สุ่ม และกลุ่มเป้าหมายที่ท าการตอบแบบสอบถาม จะเจาะจงเฉพาะ
ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี 
 ขัน้ตอนท่ี 4 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลอืกกลุ่มตวัอย่างทีเ่คยซือ้
และใชส้นิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี สุ่มตวัอย่างเพื่อเกบ็ขอ้มูลตามความสะดวกตามห้างสรรพสนิค้า โดยขอ
ความร่วมมอืจากผูบ้รโิภคตอบแบบสอบถาม จนครบจ านวนกลุ่มตวัอย่างในแต่ละเขตจนครบจ านวน 
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ผลการวิจยั  
 จากการวเิคราะหข์อ้มูลเรื่อง ““ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัแรงจูงใจกบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ที่มแีหล่งก าเนิด
จากประเทศจนี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สรุปผลไดด้งันี้ 
 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร ์ 
 ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย โดยมเีพศหญงิ มจี านวน 298 คน 
คดิเป็นร้อยละ 74.50 และเพศชายมจี านวน 102 คน คดิเป็นร้อยละ 25.50 ส่วนใหญ่มอีายุ 26-36 ปี มจี านวน 294 คน            
คดิเป็นร้อยละ 73.50 รองลงมาคอื อายุ 37-47 ปี มจี านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.25 อายุ 15-25 ปี มจี านวน 35 คน  
คดิเป็นร้อยละ 8.75 และอายุ 48-58 ปี มีจ านวนน้อยที่สุด คอื 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั
ปรญิญาตร ีมจี านวน 232 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.00 รองลงมา ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 124 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.00 และระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีจ านวนน้อยที่สุด คือ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00            
ส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน/รบัจา้ง มจี านวน 271 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.75 รองลงมา ไดแ้ก่ อาชพีขา้ราชการ/
พนักงานรฐัวสิาหกจิ มจี านวน 49 คน คดิเป็นร้อยละ 12.25 อาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย มจี านวน 46 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 11.50 และนักเรยีน/ นักศกึษา มจี านวนน้อยทีสุ่ดคอื 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.50 ส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 
10,001 – 20,000 บาท มจี านวน 107 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.75 รองลงมา ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 
บาท มจี านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.25 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001-40,000 บาท มจี านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
16.00 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001-50,000 บาท มจี านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.00 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,001 
บาทขึน้ไป มจี านวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.75 และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มจี านวน
น้อยทีส่ดุ คอื 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.25  
 ประเภทสนิคา้ทีน่ิยมซือ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นิยมซือ้สนิคา้ประเภท รองเทา้-กระเป๋า-เสือ้ผา้ มจี านวน 
116คน คดิเป็นร้อยละ 29.00 รองลงมา ได้แก่ อุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคและเครื่องใช้ไฟฟ้า มจี านวน 107 คน คิดเป็น           
รอ้ยละ 26.75 สนิคา้อุปโภคภายในบา้น มจี านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.25 เครื่องประดบั-กิฟ๊ชอ้ป มจี านวน 40 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 เครื่องมอืช่าง มจี านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.50 ยานพาหนะ มจี านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
5.00 ของเล่นเดก็ มจี านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.00 อุปกรณ์กฬีา มจี านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.50 และเครื่อง
เขยีน มจี านวนน้อยทีส่ดุ คอื 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.00 
 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัแรงจงูใจในการซ้ือสินค้าท่ีมีแหล่งก าเนิดสินค้าจากประเทศจีน 
 ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมแีรงจงูใจในการซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี 
ภาพรวม ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.30 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมแีรงจูงใจในการซื้อ
สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นเหตุผล มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.44 ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างมี
แรงจงูใจในการซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.10 
ตามล าดบั เมื่อพจิารณารายละเอยีดแต่ละดา้น ดงันี้ 
 ด้านเหตผุล ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างแรงจงูใจในการซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี ในระดบั
มาก ไดแ้ก่ ความสะดวกต่อการซื้อ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 ความคุม้ค่าของเมื่อเทยีบกบัราคา มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.73 ส่วน
กลุ่มตวัอย่างมแีรงจูงใจในการซื้อสนิค้าที่มแีหล่งก าเนิดจากประเทศจีน ในระดบัปานกลาง คอื แหล่งการออกแบบสนิค้า            
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38 การมเีทคโนโลยใีนการผลติสนิคา้ทีท่นัสมยั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.37 ความประณีต เรยีบรอ้ยของสนิคา้ 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.20 และคุณภาพและมาตรฐาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.12 ตามล าดบั 
 



 8 

 ด้านอารมณ์ ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมแีรงจูงใจในการซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดสนิคา้จากประเทศ
จนีในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์สนิคา้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.21 การยอมรบัจากสงัคม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.16 ความ
มัน่ใจในการใช้สนิค้า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.02 และทศันคติของท่านที่มต่ีอสนิคา้จากประเทศจนี มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.02 
ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3 การตดัสินใจซ้ือสินค้าท่ีมีแหล่งก าเนิดสินค้าจากประเทศจีน 
 ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดสนิคา้จากประเทศจนี
ภาพรวม ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.31  
 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ที่มแีหล่งก าเนิดจากประเทศ
จนี ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านการประเมินทางเลอืก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.80 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญักบัการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสนิใจซือ้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 ดา้น
การแสวงหาขอ้มูล มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.37 ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.04 และดา้นการตระหนักถงึความ
ตอ้งการ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.96 ตามล าดบั เมื่อพจิารณารายละเอยีดแต่ละดา้น ดงันี้ 
 ด้านการตะหนักถึงความต้องการ ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการตดัสนิใจซื้อ
สนิค้าที่มแีหล่งก าเนิดสนิค้าจากประเทศจีน ในระดบัมาก คอื ต้องการสนิค้า เพื่อสนองความต้องการของปจัจยั 4            
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.49 และกลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดสนิคา้จากประเทศจนี 
ในระดบัปานกลาง คอื ต้องการซื้อสนิคา้ เพื่อความปลอดภยั มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.10 ต้องการซื้อสนิคา้ เพื่อให้สงัคม
ยอมรบั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.69 ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดสนิคา้จาก
ประเทศจนี ในระดบัน้อย คอื ตอ้งการซือ้สนิคา้ เพื่อตามผูอ้ื่น มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.58 ตามล าดบั 
 ด้านการแสวงหาข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญักบัการตัดสนิใจซื้อสนิค้าที่มี
แหล่งก าเนิดสนิคา้จากประเทศจนี ในระดบัมาก คอื คน้หาขอ้มูลเกีย่วกบัสนิคา้ จากสื่ออนิเทอรเ์น็ต มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.76 และกลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดสนิคา้จากประเทศจนี ในระดบัปานกลาง 
คอื คน้หาขอ้มูลเกีย่วกบัสนิคา้ จากรา้นคา้ บรรจุภณัฑแ์ละพนักงานขาย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.32 คน้หาขอ้มูลเกีย่วกบั
สนิค้า จากบุคคลอ้างองิ เช่น ครอบครวั ญาติ เพื่อน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.23 และคน้หาขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิค้า จากสื่อ
โฆษณาต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.19 ตามล าดบั 
 ด้านการประเมินทางเลือก  ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัการตดัสนิใจซื้อสนิค้า 
ทีม่แีหล่งก าเนิดสนิคา้จากประเทศจนี ในระดบัมาก คอื เลอืกซือ้สนิคา้ จากราคา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 เลอืกซือ้สนิคา้ 
จากคุณภาพ และมาตรฐาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 เลอืกซือ้สนิคา้ แหล่งขายทีม่คีวามน่าเชื่อถอื มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 
และเลอืกซือ้สนิคา้ จากตราสนิคา้เป็นทีรู่จ้กัและมชีื่อเสยีง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 ตามล าดบั 
 ด้านการตดัสินใจซ้ือ  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่มี
แหล่งก าเนิดสนิคา้จากประเทศจนี ในระดบัมาก คอื ซื้อสนิคา้ เพราะเป็นสนิค้าจ าเป็นต้องใช้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 
และซือ้สนิคา้ เพราะราคาทีถู่กกว่าจงึประหยดัค่าใชจ้่าย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 และกลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัการ
ตดัสนิใจซื้อสนิค้าที่มีแหล่งก าเนิดสนิค้าจากประเทศจีน ในระดบัปานกลาง คอื ซื้อสนิค้า เพราะมีรายการส่งเสริม
การตลาด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.19 และซือ้สนิคา้ เพราะรูส้กึดต่ีอสนิคา้จากประเทศจนี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.74 ตามล าดบั 
 ด้านพฤติกรรมหลงัการซ้ือ  ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ที่
มแีหล่งก าเนิดสนิคา้จากประเทศจนี ในระดบัปานกลาง คอื กลบัมาซือ้สนิคา้ เพราะคุณภาพของสนิคา้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.23 กลบัมาซือ้สนิค้า เมื่อมกีารส่งเสรมิการขาย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.21 กลบัมาซือ้สนิคา้ เพราะสงัคมให้การยอมรบั 
ในสนิคา้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.96 และแนะน าใหบุ้คคลอื่นซือ้สนิคา้จากประเทศจนี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.78 ตามล าดบั 
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 ผลการวิเคราะหก์ารทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสินค้าท่ีมีแหล่งก าเนิดจาก
ประเทศจีน แตกต่างกนั พบว่า  
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่ี
แหล่งก าเนิดจากประเทศจนี ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่ี
แหล่งก าเนิดจากประเทศจนี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุ 48-58 
ปี มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนีสงูทีส่ดุ 
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจ
ซือ้สนิคา้ที่มแีหล่งก าเนิดจากประเทศจนีแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคทีม่รีะดบั
การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนีสงูทีส่ดุ 
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่ี
แหล่งก าเนิดจากประเทศจนีไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.5 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนัมีการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนีไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อ 2 ปัจจยัแรงจงูใจมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ือสินค้าท่ีมีแหล่งก าเนิดจากประเทศ
จีน ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า  
 ภาพรวมแรงจูงใจ ภาพรวมปจัจัยแรงจูงใจมีความสมัพนัธ์กับการตัดสินใจซื้อสนิค้าที่มีแหล่งก าเนิดจาก
ประเทศจนีของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคมภีาพรวมปจัจยั
แรงจงูใจสงูมาก จะมกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนีมากขึน้ในระดบัปานกลาง 
 ดา้นเหตุผล ปจัจยัแรงจงูใจดา้นเหตุผลมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคมปีจัจยัแรงจูงใจดา้นเหตุผลสงู
มาก จะมกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนีมากขึน้ในระดบัปานกลาง 
 ดา้นอารมณ์ ปจัจยัแรงจูงใจดา้นอารมณ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่ีแหล่งก าเนิดจากประเทศ
จนีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคมปีจัจยัแรงจงูใจดา้นอารมณ์
สงูมาก จะมกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนีขึน้ในระดบัปานกลาง 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จาการศึกษาเรื่อง ““ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัแรงจูงใจกบัการตัดสนิใจซื้อสนิค้าที่มีแหล่งก าเนิดจาก
ประเทศจนี ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เมื่อพจิารณาเกีย่วกบัการศกึษาในครัง้นี้แล้วมปีระเดน็ที่น่าสนใจ           
ซึง่สามารถน าอภปิรายผล ดงันี้  
 1.  ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ อายุ และระดบัการศึกษา 
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสินค้าท่ีมีแหล่งก าเนิดจากประเทศจีนแตกต่างกนั โดยพบผลการศกึษา ดงันี้ 
  อายุ ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ที่
มแีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี แตกต่างกนั โดยผู้บรโิภค มอีายุ 48-58 ปี มกีารตดัสนิใจซื้อสนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจาก
ประเทศจนีสงูทีส่ดุ เนื่องจากคนทีม่อีายุมาก ย่อมมกีารตดัสนิใจไดต้นเอง มกีารศกึษาสงู มปีระสบการณ์ และมรีายได้
มัง่คง ซึ่งสอดดคลอ้งกบังานนวจิยัของ ธญัชนก พสิุทธิร์ติการุณย์ (2551) ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง การรบัรู้ต่อ
องคป์ระกอบลติภณัฑอ์ุปกรณ์ไอท ี‘Made in China’ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทาง
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ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั มกีารรบัรูต่้อองคป์ระกอบ
ผลติภณัฑต่์อสนิคา้อุปกรณ์ไอที “Made inChina” ในกรุงเทพมหานคร ดา้นคุณภาพของผลติภณัฑแ์ตกต่างกนั และ        
ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538) กล่าวว่า อายุ เป็นปจัจยัทีท่ าใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่อง
ของความคดิและพฤตกิรรม คนทีอ่ายุน้อยมกัจะมคีวามคดิเสรนีิยม ยดึถอือุดมการณ์และมองโลกในแง่ดมีากกว่าคนที่
อายุมาก ในขณะคนทีอ่ายุมากมกัจะมคีวามคดิทีอ่นุรกัษ์นิยม ยดึถอืการปฏบิตั ิระมดัระวงั มองโลกในแง่รา้ยกว่าคนทีม่ี
อายุน้อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชวีติทีแ่ตกต่างกนั ลกัษณะการใชส้ื่อมวลชนกต่็างกนั คนทีม่อีายุมากมกัจะใช้
สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่าความบนัเทงิ เนื่องจากผู้บรโิภคที่มีอายุน้อยย่อมมีการเปิดรบั และสนใจ            
สิง่ใหม่ๆ เรยีนรูแ้ละทดลองใช้สิง่ใหม่ๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้บรโิภคที่มอีายุมากมกีารตดัสนิใจซื้อสนิค้าที่มแีหล่งก าเนิดจาก
ประเทศจนีสงูกว่า  
  ระดบัการศึกษา ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั  
มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนีแตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี
มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนีสงูที่สดุ เนื่องจากกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญา
ตร ีเป็นกลุ่มทีม่คีวามรูต้ ่า มกัซือ้สนิค้าที่มรีาคาต ่า เพื่อประหยดัรายได ้ทัง้นี้เพราะสนิค้าทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี
ส่วนใหญ่เป็นสนิค้าที่มรีาคาถูก มีการใช้งานได้หลากหลาย และหาซื้อง่ายทัง้ในห้างสรรพสนิค้า และร้านค้าทัว่ไป ซึ่ง
สอดดคลอ้งกบังานนวจิยัของ ธญัชนก พสิุทธิร์ตกิารุณย ์(2551) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง การรบัรูต่้อองคป์ระกอบลติ
ภณัฑอ์ุปกรณ์ไอท ี‘Made in China’ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั มกีารรบัรูต่้อองคป์ระกอบผลติภณัฑต่์อสนิคา้
อุปกรณ์ไอท ี“Made in China” ในกรุงเทพมหานคร ดา้นคุณภาพของผลติภณัฑแ์ตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ ปรมะ สตะเวทนิ (2540) กล่าวว่า การศกึษา เป็นปจัจยัทีท่ าใหค้นมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคติและพฤตกิรรม
แตกต่างกนั คนทีม่กีารศกึษาสงูจะไดเ้ปรยีบอย่างมากในการเป็นผูร้บัสารทีด่ี เพราะเป็นผูม้คีวามกวา้งขวางและเขา้ใจ
สารไดด้ ีแต่จะเป็นคนทีไ่ม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มหีลกัฐานหรอืเหตุผลเพยีงพอ ในขณะทีค่นมกีารศกึษาต ่ามกัจะใชส้ื่อ
ประเภทวทิยุ โทรทศัน์และภาพยนตร์ หากผู้มกีารศกึษาสูงมเีวลาว่างพอกจ็ะใช้สื่อสิง่พมิพ์ วทิยุ โทรทศัน์ และ
ภาพยนตร ์แต่หากมเีวลาจ ากดักม็กัจะแสวงหาขา่วสารจากสือ่สิง่พมิพม์ากกว่าประเภทอื่น  
 2.  ปัจจยัแรงจูงใจมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินค้าท่ีมีแหล่งก าเนิดจากประเทศจีน ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร โดยมผีลการศกึษาดงันี้ 
  ภาพรวมปจัจยัแรงจูงใจ มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อสนิค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศจีน ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูบ้รโิภคมภีาพรวมปจัจยัแรงจงูใจสงูมาก จะมกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิด
จากประเทศจนีมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั ชูศกัดิ ์ศรสีงูเนิน (2540) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถงึ การทีบุ่คคลไดร้บัการ
กระตุ้นจากสิง่เรา้ แลว้ท าใหเ้กดิพลงัทีแ่สดงออกทางพฤตกิรรม เพื่อจะน าไปสู่จุดประสงคข์องตนเองหรอืปจัจยัต่างๆ            
ทีเ่ป็นพลงัและเป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมของบุคคล ซึง่แรงจูงใจนี้อาจเกดิจากสิง่เรา้ภายในหรอืภายนอกแต่เพยีงอย่าง
เดยีวหรอืทัง้สองอย่างพรอ้มกนักไ็ด ้เน่ืองจากผูบ้รโิภคไดร้บัแรงจงูใจในการซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศ โดยมี
ความรูส้กึว่าสนิคา้มคีวามน่าใช ้จงึท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้สนิคา้  
  ปจัจยัแรงจูงใจดา้นเหตุผล มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อสนิค้าที่มแีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้บริโภคมีปจัจัยแรงจูงใจด้านเหตุผลสูงมาก จะมีการตัดสินใจซื้อสินค้าที่มี
แหล่งก าเนิดจากประเทศจนีมากขึน้ กล่าวคอื ผู้บรโิภคตวัอย่างมแีรงจูงใจในการซือ้สนิค้าที่มแีหล่งก าเนิดสนิค้าจาก
ประเทศจนี ไดแ้ก่ ความสะดวกต่อการซือ้ และความคุม้ค่าของเมื่อเทยีบกบัราคา ซึง่สอดคลอ้งกบั พชิยารกัษ์ มณีเลอเลศิ 
(2553) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านระบบออนไลน์ พบว่า ปจัจยั
แรงจงูใจ ดา้นเหตุผล มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านระบบออนไลน์ ในดา้นมูลค่าสนิคา้ทีซ่ือ้ผ่านระบบ
ออนไลน์ครัง้ล่าสดุ และดา้นเหตุผลหลกัในการซือ้สนิคา้ผ่านระบบออนไลน์ 
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  ทัง้นี้ผลการศกึษาดงักล่าวยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2545) กล่าวว่า 
แรงจงูใจทีเ่กดิจากเหตุผลนัน้ ทีเ่กดิขึน้เป็นสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ ปจัจยัทีเ่กีย่วเน่ืองมาจากค่าใชจ้่ายในการซือ้ (The Cost of 
Purchase) เพราะลกูคา้ก่อนทีจ่ะลงมอืซือ้ จ าเป็นต้องคดิถงึราคาของทีต่นจะต้องจ่ายเงนิเสยีก่อน เหตุผลทีจ่ะตกลงใจ
ซือ้มหีลายประการตามล าดบัดงันี้ ราคาของสนิคา้ทีต่นจะซือ้ ( Cost of Purchase) ค่าใชจ้่ายทีต่้องเสยีในแต่ละครัง้เมื่อ
มกีารน ามาใช้ (Cost of Operation) ความคงทนของสนิคา้ ถ้าใชบ้่อยจะเสยีหายหรอืไม่ โดยลูกคา้จะต้องค านึงถงึ
ค่าใชจ้่ายในการซ่อมดว้ย (Costs of Repair Service ) ผลติภณัฑท์ีจ่ะน ามาใชน้ัน้มอีายุยนืยาวเท่าไร ทีจ่ะใหป้ระโยชน์
แก่ผูใ้ช ้(The Useful Life of the Article) ประสทิธภิาพของผลติภณัฑน์ัน้มมีากน้อยเพยีงไร (The Effectiveness of the 
Article) และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) ไดก้ล่าวว่า สิง่จงูใจดา้นเหตุผล (Rational Motives) 
คอืการทีผู่บ้รโิภคประเมนิทางเลอืกอย่างรอบคอบและเลอืกคุณประโยชน์สงูสุด อาท ิการประหยดัในการซือ้และการใช้
ประสทิธภิาพการใช้งานความเชื่อถือได้ในคุณภาพและการให้บริการ  ความทนทานถาวรของผลิตภัณฑ์ ความ
สะดวกสบายเหมาะสมในการซือ้และการใช้ เป็นต้น เนื่องสนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศจนีมสีิง่ทีจู่งใจทางดา้น
เหตุผล ไม่ว่าจะเป็นผลติภณัฑ ์ราคา ท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ไดง้่ายขึน้ 
   ปจัจยัแรงจูงใจดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ที่มแีหล่งก าเนิดจากประเทศจนี ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้บริโภคมีปจัจัยแรงจูงใจด้านอารมณ์สูงมาก จะมีการตัดสินใจซื้อสินค้าที่มี
แหล่งก าเนิดจากประเทศจนีมากขึน้ กล่าวคอื ผูบ้รโิภคมแีรงจูงใจในการซือ้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดสนิคา้จากประเทศจนี 
ได้แก่ ภาพลักษณ์สนิค้า การยอมรับจากสงัคม ความมัน่ใจในการใช้สินค้า และทัศนคติของท่านที่มีต่อสินค้าจาก       
ประเทศจนี ซึง่สอดกบั อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า สิง่จูงใจดว้ยอารมณ์ (Emotional Motives) คอื การที่
ผูบ้รโิภคมอีารมณ์เขา้มาเกีย่วกบัการเลอืกเป้าหมาย อาท ิความภูมใิจ ความกลวั เกดิจากการเอาอย่างและแข่งขนักนั
เกดิจากความต้องการเด่นหรอืเอกเทศ เกดิจากความต้องการแสดงว่าเป็นพวกเดยีวกนั เกดิจากความต้องการความ
สะดวกสบาย เกดิจากความต้องการเพื่อความส าราญหรอืพกัผ่อนหย่อนใจ  เป็นต้น และยงัสอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ            
เสรรีตัน์ (2337) กล่าวคอื แรงจงูใจทีเ่กดิโดยปจัจยัแห่งอารมณ์ เป็นเรื่องยากทีจ่ะท าความเขา้ใจและเรยีนรู ้แต่อารมณ์นี้
เป็นมลูเหตุทีก่่อใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ได ้การตดัสนิใจซือ้ทีเ่กดิจากอารมณ์เป็นมูลเหตุจูงใจนัน้ อาจเกดิขึน้ดว้ยสาเหตุ
ดงันี้ Appeal of the Sense การตดัสนิใจซือ้จากความรูส้กึซึง่มีลกัษณะทัง้ 5 ประการคอื การสมัผสั รสชาต ิสายตา 
กลิน่ และการไดย้นิ ซึง่องคป์ระกอบส าคญัในการทีจ่ะขายสนิคา้ต่างๆ กนั โดยมากลูกคา้มกัจะตัง้ใจซือ้สนิคา้เพื่อความ
พอใจตามความรูส้กึดงักล่าว Courtship เป็นการใชส้ื่อโฆษณาทีอ่าศยัเสน่ห์ ความเยา้หยวน จุดจูงใจของสตรเีพศเป็น
ตวักระตุน้ใหผู้ร้บัสื่อรูส้กึหลงใหลใคร่ตดิตามอย่างตดิพนั Protection อารมณ์ทีก่่อใหเ้กดิการป้องกนัตนเองและบรรดา
เพื่อนฝงูกม็สี่วนช่วยกระตุ้นใหเ้กดิอารมณ์เช่นนี้ Prestige and Status ชื่อเสยีงและฐานะของผลติภณัฑ์ Personal 
Satisfaction ความพอใจสว่นบุคคลซึง่เป็นความพอใจเฉพาะตวัโดยไม่ขึน้กบัทศันะคตขิองผูอ้ื่น เน่ืองจากผูบ้รโิภคไดร้บั
แรงจงูใจดา้นอารมณ์เกีย่วกบัสนิคา้ทีม่แีหล่ก าเนิดจากประเทศจนีาสงู ส่งผลใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้สงูตาม
ไปดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  การศกึษาครัง้ต่อไปควรจะท าการศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มผู้บรโิภคทีใ่ชส้นิคา้ที่มแีหล่งก าเนิดจาก
ประเทศจีน กบักลุ่มผู้บริโภคที่ใช้สนิค้าที่มแีหล่งก าเนิดจากประเทศอื่น ในด้านปจัจยัแรงจูงใจ เพื่อดูพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของทัง้สองกลุ่ม 
 2.  ควรท าการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพแบบสมัภาษณ์เจาะลกึ (In-depth Interview) กบักลุ่มผู้ใช้สนิค้าที่มี
แหล่งก าเนิดจากประเทศจนี ในดา้นปจัจยัแรงจงูใจ กบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ประเมนิความคดิเหน็ในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ และปจัจยัทีท่ าเกดิการตดัสนิใจซือ้สนิคา้  
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 3. ควรท าการศึกษาในเรื่องของความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ รวมถึงทัศนคติที่มีต่อสินค้าที่มี
แหล่งก าเนิดจากประเทศจนี และสนิค้าจากแหล่งประเทศอื่น ๆ เนื่องจากสนิค้าที่มแีหล่งก าเนิดจากแต่ละประเทศ 
ผูบ้รโิภคมคี่าความนิยม และทศันคต ิในการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั จงึควรศกึษาเพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนและ
ประชาสมัพนัธก์ารขายสนิคา้ต่อไปในอนาคต 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้เสรจ็สมบูรณ์ไดด้้วยความกรุณาจากอาจารย์ อาจารย์ ดร. วรนิทรา ศริสิุทธกิุล อาจารย์             
ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดใ้หค้ าแนะน า ใหค้ าปรกึษา และเสนอขอ้คดิเหน็ต่างๆ ในการท าวจิยัตลอดจนการตรวจแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์ลุล่วงไปดว้ยด ีผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกิุตตา และรองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ ทีก่รุณา
เสยีสละเวลาเป็นกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
ตลอดจนใหค้ าแนะน าในการวจิยัครัง้นี้ รวมถงึคณาจารยใ์นโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีไ่ดก้รุณาอบรม 
สัง่สอน ประสทิธปิระสาทวชิาความรูท้ ัง้ในทางทฤษฎ ีรวมถงึการประยุกต์ใชใ้นทางปฏบิตัทิี่เป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่
ผูว้จิยั ขอขอบคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื และอ านวยความสะดวก
เป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผู้วจิยั ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาว ททท. และ MBA สาขาการตลาด       
รุ่น 14 ที่เป็นก าลงัใจให้กนัเสมอ ตลอดจนให้ความช่วยเหลอื และค าแนะน าเป็นอย่างดี สุดท้ายขอขอบคุณผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบค าถามส าหรบัการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
 คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบแด่ผู้มพีระคุณทีไ่ด้ ประสทิธป์ระสาท
วชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานส าคญัและประสบการณ์ต่างๆ ในการศกึษาใหแ้ก่ผูว้จิยัสามารถศกึษาและท าสารนิพนธฉ์บบันี้
ส าเรจ็สมบรูณ์ อนัประกอบไปดว้ยคณาจารยท์ุกท่าน และทา้ยทีสุ่ดขอมอบแด่บดิา มารดา และทุกคนในครอบครวัทีใ่ห้
การสนบัสนุนทางการศกึษาและคอยเป็นก าลงัใจแก่ผูว้จิยัตลอดมา 
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