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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชน

กัมพูชาที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบ โดยมีการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ ต าบลในจังหวัดเสียม

เรียบจ านวน 3 ต าบล ด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จ านวน 384 หน่วยตัวอย่าง และใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ Chi-Square และใช้วิธีองค์ประกอบหลัก  Principal Component 

Analysis (PCA)  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 25-35 

ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับปริญญาบัตร ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นลูกจ้าง  พนักงาน

เอกชน และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,860 – 13,400 บาท ลักษณะที่อยู่บ้านเด่ียวอยู่อาศัย 

โดยส่วยใหญ่มีสมาชิกครอบครัวจ านวน 4 คน ใช้โทรทศัน์ย่ีห้อโซน่ี และรู้จักกลุ่มมาตรฐาน ISO 

9000 มากที่สดุ ส่วนมากไม่รู้จักกลุ่มมาตรฐาน IEC  

องค์ประกอบความส าคัญของปัจจัยในแต่ละด้านที่ ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพของ

โทรทัศน์ของประชาชนชาวกัมพูชา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ เรียงล าดับตามค่าไอเกน 

(Eigenvalues) ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านกระบวนการในการให้บริการ 2) ปัจจัยด้านคุณค่าและความ

เหมาะสมกับการใช้งานของโทรทศัน์ 3) ปัจจัยด้านความเหมาะสมของราคากับขนาดและสถานที่

จัดจ าหน่าย  

องค์ประกอบความพึงพอใจของปัจจัยในแต่ละด้านที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพของ

โทรทัศน์ของประชาชนชาวกัมพูชา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ เรียงล าดับตามค่าความ

แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) ได้แก่ 1) คุณภาพด้านมาตรฐานและการออกแบบ 2) 

คุณภาพด้านการให้บริการของพนักงานขาย 3) คุณภาพด้านภาพและเสยีงของโทรทศัน์  

ผลทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านผู้ขายสินค้ามี

ผลต่อการรับรู้คุณภาพโทรทัศน์ของประชาชนชาวกัมพูชาที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบในด้าน 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขา ธรุกจิอาเซียน มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษางานวิจัยหลัก 
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คุณภาพด้านสมรรถนะ คุณภาพด้านความเช่ือถือได้  คุณภาพด้านความทนทาน และคุณภาพด้าน

ช่ือเสยีงของสนิค้า ที่มีความพันธก์นัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ .05 

 

บทน า 

เม่ือพูดถึงผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่มีอยู่ในท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตโดยมีการพัฒนาทางด้าน

เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้ นในแต่ละปี และขึ้ นอยู่กับการวิจัยและการ

พัฒนาผลิตภัณฑ ์เพ่ือตอบสนองความต้องการชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคทั่วโลก การวิจัยและการ

พัฒนาในประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีการแข่งขันกันในตลาดต่างประเทศทางด้านผลิตภัณฑ์จากการ

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมวดหมู่ของ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ท าให้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่จ าเป็นต่อการอ านวยความ

สะดวกของผู้บริโภคภายในครัวเรือนส่วนใหญ่  

อย่างไรกดี็ สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าได้มีการพัฒนาอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

ส่งผลให้ปัจจุบันการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศกัมพูชาเร่ิมจะมียอดการบริโภคใช้มีจ านวน

เพ่ิมข้ึนมาก จากสภาวะเศรษฐกิจที่มีการปรับตัวดีข้ึน (Low Wei Xiang, 2013) แต่ประเทศ

กัมพูชากยั็งคงไม่มีความสามารถในการผลิตหรือมีก าลังการผลิตสินค้าเหล่าน้ีภายในประเทศ  

เน่ืองจากประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่ต้องเผชิญกับสงครามกลางเมืองในหลายปีที่ผ่านมา จึง

ได้รับการสูญเสียหลายสิ่งอย่าง เช่น ระบบเศรษฐกิจที่ตกต ่า โครงสร้างพ้ืนฐานภายในประเทศถูก

ท าลายท าให้เกิดความล าบากในการขนส่ง รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมหลายอย่างต้องเลิกกิจการ ซ่ึง

เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และ

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกต้็องเผชิญกบัความยากล าบากหลังจากสงครามได้สิ้นสดุลง  

ด้วยเหตุน้ี ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ เคร่ืองปรับอากาศ พัดลม และ

เคร่ืองซักผ้าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ มีย่ีห้อและมีคุณภาพที่หลากหลาย ภายใต้การน าเข้าของ

ผู้ประกอบการในประเทศกัมพูชา ซ่ึงการน าเข้าผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ในครัวเรือนมือสอง

เหล่าน้ัน ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต ่า (Cambodia Environment Association Report, 

2007) ประมาณร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

เหล่านี้น าเข้าจากประเทศในภมูิภาค อาท ิประเทศไทย มาเลเซีย จีน และญ่ีปุ่น เพ่ือเป็นสิ่งอ านวย

ความสะดวกให้กับประชากรที่ยากจนหรือมีรายได้น้อย โดยส่วนใหญ่มีประมาณร้อยละ 19 ของ

ประชากรทั้งหมด (Ministry of Planning:National Strategic Development Plan 2009-2013) 

ทั้งผลิตภัณฑ์มือสองและผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ได้น าเข้ามาก าลังได้รับความนิยมจากชาว

กัมพูชาเป็นอย่างมาก สังเกตจากการขยายสาขาของผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ภายในประเทศ 
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ปัจจุบันเศรษฐกิจของกัมพูชาเร่ิมมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง เป็นปัจจัยต่อการสร้าง

รายได้ให้กับประชาชนกัมพูชาและท าให้ประชาชนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีจ านวนเพ่ิมข้ึน การที่

ประชาชนภายในประเทศเร่ิมมีรายได้และมีชีวิตประจ าวันที่ดีข้ึนน้ัน ส่งผลให้ประชาชนกัมพูชาเร่ิม

หันมาสนใจกบัผลิตภัณฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพดี ทนัสมัยและสะดวกกับ

การใช้งานในครัวเรือนมากข้ึน ซ่ึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกรายจ าเป็นต้องเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ 

ของผู้บริโภคกัมพูชาที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนส่วนใหญ่

เคยใช้มาก่อน เป็นมาตรฐานในการวัดคุณภาพของสินค้า ประกอบการตัดสินใจซ้ือสินค้าช้ินใหม่ 

ซ่ึงผลิตภัณฑมื์อสองที่มีอยู่ในตลาดพบว่ามีคุณภาพค่อนข้างต ่ากว่ามาตรฐานการใช้งานที่ปลอดภัย  

ดังน้ัน เพ่ือสร้างโอกาสและลดค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าใน

ครัวเรือนในประเทศกัมพูชา ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่ท  าการศึกษาปัจจัยที่มีผล

ต่อการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ตามความคิดเหน็ของประชาชน

ในกัมพูชา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกิจการไทยที่จะลงทุนหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในประเทศกัมพูชา และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้บริโภคกมัพูชาอย่างถูกต้อง 

 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพโทรทศัน์ของประชาชนชาวกมัพูชา   

2. เพ่ือศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยในแต่ละด้านที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพ

โทรทศัน์ของประชาชนชาวกมัพูชา 

3. เพ่ือพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการรับรู้คุณภาพโทรทัศน์ของประชาชนชาว

กมัพูชา 

 

ระเบยีบวิธีวิจยั  

กลุ่มประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในวิจัยน้ีคือ ประชาชนกัมพูชาที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 

รวมมีจ านวนประชากรทั้งหมด  946,656  คน (Siem Reap Tourism Department, 2012) โดย

การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างน้ันใช้การสุ่มแบบไม่ใส่คืน (Without Replacement) และได้

ก าหนดความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 โดยได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคือ 384 

ตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี ก าหนดวิธีการเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ 

(Stratified Random Sampling) โดยสุ่มต าบลในจังหวัดเสียมเรียบจ านวน 3 ต าบล คือ ต าบล 

Siem Reap ต าบล Svay Dangkum และ ต าบล Sala Kamraeuk จากน้ันในแต่ละต าบลที่ตกเป็น

ตัวอย่างสุ่มพ้ืนที่โดยการสุ่มพิกัดด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดย
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ขนาดตัวอย่างในแต่ละต าบลจังหวัดเสียมเรียบตามสัดส่วนประชากร  ซ่ึงผู้วิจัยด าเนินการตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ โดยขั้นตอนแรก ท าการสุ่มต าบลในจังหวัดเสยีมเรียบ จ านวน 3 ต าบล โดยการ

สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Sample Random Sampling) และขั้นตอนต่อไป สุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในแต่

ละต าบล ด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 

 

งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

Lumb & Lall (2013) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทยีบการรับรู้คุณภาพสินค้า

ระหว่างประชาชนบัลแกเรียกับประชาชนจีน โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม

ประชาชนจีนกับประชาชนบัลแกเรียโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามจัดล าดับคุณภาพของประเภท

ผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักรกล อาหาร แฟช่ัน และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และท าการเกบ็ข้อมูล

จากผู้ตอบแบบสอบถามประชาชนจีนจ านวน 315 โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามจัดล าดับสินค้าที่

ผลิตภายในประเทศ รวมทั้งสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามคนจีนที่มีต่อ

ผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศบัลแกเรีย และเกบ็ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามประชาชนบัลแกเรีย

จ านวน 130 โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามจัดล าดับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ รวมทั้งสอบถาม

เกี่ยวกบัการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามประชาชนจีนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่มาจากจีนเช่นกัน จากน้ัน

ท าการสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสองประเทศ แนวโน้มการซ้ือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ

บัลแกเรีย และการซ้ือผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตในประเทศจีน  ซ่ึงงานวิจัยพบว่า ประชาชนจีนกับ

ประชาชนบัลแกเรียมีการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั่วไปของทั้งสองประเทศอยู่ในระดับปาน

กลางเหมือนกัน แต่เม่ือสังเกตจากการรับรู้ผลิตภัณฑ์ที่แบ่งไปตามประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองจักรกล อาหาร แฟช่ัน และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า คนทั้งสองประเทศมีการรับรู้ถึงคุณภาพของ

ผลิตภัณฑข์องแต่ละประเภทแตกต่างกนัโดยสิ้นเชิง 

Tsiotsou (2005) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกบัระดับการรับรู้คุณภาพต่อความสัมพันธ์ของ

สินค้า ความพอใจทุกด้านและการตั้งใจซ้ือ โดยในงานวิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษา 

204 คน ที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกรีซ ประเทศกรีซ เพ่ือท าการศึกษาผลกระทบจากระดับ

การรับรู้คุณภาพต่อความสัมพันธ์ของสินค้า ความพอใจทุกด้านและความตั้งใจซ้ือ โดยงานวิจัย

แสดงให้เห็นว่าการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทุกตัวแปรอยู่

ภายใต้ของการตรวจสอบ อย่างไรกต็าม การรับรู้คุณภาพสามารถอธบิายได้ถึงความแปรปรวนของ

ความพึงพอใจมากกว่าความสมัพันธข์องผลิตภัณฑแ์ละการตั้งใจซ้ือ 

Hossain (2013) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การประเมินการรับรู้คุณภาพของผู้บริโภค

โดยใช้ Formative and Reflective Measures at the Destination Level โดยในงานวิจัยได้เกบ็

รวบรวมข้อมูลจากประชากรที่มาเยือนจ านวน 602 คน เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคิวภายใน

และภายนอกของการรับรู้คุณภาพโดยอาศัย  Formative และ Reflective Measures ที่น าไปสู่ 

Destination Level ซ่ึงแบบจ าลองของกรอบแนวคิดของคุณภาพถูกสร้างขึ้น และได้ท าการศึกษา
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ตรวจสอบเพ่ือสร้างแบบจ าลองกรอบที่เฉพาะเจาะจงข้ึน มาอธบิายถึงการประเมินการรับรู้คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ซ่ึงในงานวิจัยพบว่า สมมติฐานทั้งสามข้อถูกยอบรับในระดับที่แตกต่างกัน 

โดยคิวภายนอกของการรับรู้มีผลกระทบต่อการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัย ซ่ึงมีค่า

สมัประสทิธิ์อยู่ที่ระดับ 0.083 และการรับรู้ด้านการประกันและการรับรู้ด้านราคามีผลต่อการรับรู้

คุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยเช่นกันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์อยู่ที่ 0.406 และ 0.318 ซ่ึงท าให้

เป็นประเดน็ส าคัญในการอ้างองิถึงผลกระทบของการรับรู้ด้านการประกนัและการรับรู้ด้านราคา ที่

มีต่อการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงท าให้มีผลมากต่อบริบทของคอ็กซ์บาซาร์ ในประเทศบัง

คลาเทศ 

 

องคป์ระกอบการเลือกซ้ือของประชาชนประเทศกมัพูชา 

 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ซ่ึงแบบสอบถาม 

(Questionnaire)  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพ

โทรทัศน์ 1) อายุ เพศ อาชีพ การศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส ลักษณะที่อยู่อาศัย จ านวน

สมาชิกในครอบครัว ระบุย่ีห้อของโทรทัศน์ มาตรฐานของโทรทัศน์ 2) ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ

การประเมินคุณภาพโทรทศัน์ ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือ ทศันคติ ครอบครัว 

ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน หลักฐานทางกายภาพ 

กระบวนการให้บริการ ประสบการณ์ที่ใช้ มีจ านวนทั้งหมด 27 ข้อ และ 3) การประเมินคุณภาพ

โทรทศัน์ในปัจจุบัน ได้แก่ คุณภาพด้านสมรรถนะ คุณภาพด้านความเช่ือถือได้ คุณภาพด้านความ

ทนทาน คุณภาพด้านช่ือเสียงของสินค้า คุณภาพด้านความสามารถในการใช้บริการ มีจ านวน

ทั้งหมด 23 ข้อ และแบบสอบถามใช้มาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  5 ระดับ ตามมาตร

วัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scales) เป็นลักษณะค าถามที่ใช้มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 

Scale) (1 = ส าคัญน้อยที่สดุ และ 5 = ส าคัญมากที่สดุ)  

 

 

พฤติกรรมบริโภคสนิค้า 

 

การรับรู้คณุภาพของสินค้า 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 ปัจจัยทางด้านสังคม 

 ปัจจัยด้านจิตวิทยา 

 ส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s 

 ประสบการณ์การใช้ 
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การวิเคราะหท์างสถติิ 

ในเร่ืองของการรับรู้คุณภาพของโทรทัศน์ของประชาชนชาวกัมพูชา: กรณีศึกษา

ประชาชนในจังหวัดเสยีมเรียบ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ Chi-Square เพ่ือศึกษา

หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพของโทรทัศน์ของประชาชนชาวกัมพูชา โดยมีการทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ซ่ึงเป็นข้อมูลที่มีค่าไม่ต่อเน่ือง โดยใช้ค่า 

Correlation และก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ (α) ที่ใช้ในการวิเคราะห์เท่ากับ 0.05 และการ

ใช้วิธีขององค์ประกอบหลัก  Principal Component Analysis (PCA) เพ่ือศึกษาหาระดับ

ความส าคัญของปัจจัยแต่ละด้านที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพของโทรทศัน์ของประชาชนชาวกัมพูชา

ที่อยู่ในจังหวัดเสยีมเรียบ 

ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล อายุ เพศ อาชีพ การศึกษา รายได้ สถานภาพ

สมรส  ปัจจัยทางด้านสังคม ครอบครัว ปัจจัยด้านจิตวิทยา การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความ

เช่ือ ทศันคติ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด พนักงาน หลักฐานทางกายภาพ กระบวนการให้บริการ และปัจจัยด้าน

ประสบการณ์การใช้ 

ตัวแปรอสิระ ได้แก่ คุณภาพด้านสมรรถนะ คุณภาพด้านความเช่ือถือได้ คุณภาพด้าน

ความทนทานคุณภาพด้านช่ือเสยีงของสนิค้า คุณภาพด้านความสามารถในการให้บริการ 

 

ผลการวิเคราะหแ์ละการอภิปรายผล 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 

และเป็นเพศหญิง จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 มีอายุระหว่าง 25-35 ปี จ านวน 260 

คน มากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 67.7 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาบัตรมีมากที่สุด จ านวน 221 

คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 มีอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานเอกชน ส่วนใหญ่ จ านวน 160 คน คิดเป็น

ร้อยละ 41.6  มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,860 – 13,400 บาท เป็นส่วนใหญ่ จ านวน 117 คน 

คิดเป็นร้อยละ 30.5  มีสถานภาพสมรส จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 ลักษณะที่พัก

อาศัย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในบ้านเด่ียวมากสุดจ านวน 216 คน คิดเป็นร้อย

ละ 56.3 และมีจ านวนสมาชิกครอบครัว โดยส่วนใหญ่จ านวน 4 คน มีจ านวน 106 คน คิดเป็น

ร้อยละ 27.6 ย่ีห้อโทรทศัน์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้โทรทศัน์ย่ีห้อโซน่ี จ านวน 144 คน 

คิดเป็นร้อยละ 37.5 และกลุ่มมาตรฐานที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักเป็นกลุ่มมาตรฐาน 

ISO 9000 มากที่สดุ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 79.7 โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ไม่รู้จักกลุ่มมาตรฐาน IEC จ านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 97.7 
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ตารางที่ 1.  การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการประเมินคุณภาพโทรทัศน์ระหว่างกลุ่ม 

ประชาชนที่มีรายได้ต ่ากบักลุ่มประชาชนที่มีรายได้ปานกลาง 

 

ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการประเมินคุณภาพ

โทรทศัน ์

รายไดต้ า่ * รายไดป้านกลาง  * T-Test * 

  
t 

การรับฟังความคดิเหน็และค าแนะน าของผู้อื่น 
3.49 

(1.02) 

3.76 

(0.82) 

-1.70 

(0.09) 

การประชาสมัพันธแ์ละสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ 
3.40 

(0.80) 

3.31 

(0.95) 

0.64 

(0.52) 

ความเชื่อมั่นกบัย่ีห้อของโทรทศัน์ 
3.70 

(0.95) 

4.31 

(0.76) 

-4.094 

(0.00) 

รายละเอยีดข้อมูลของโทรทศัน์ 
3.72 

(0.90) 

4.23 

(0.67) 

-3.654 

(0.00) 

 การลองเปล่ียนไปใช้โทรทศัน์ย่ีห้ออื่น 
3.06 

(0.89) 

3.16 

(0.79) 

-0.77 

(0.44) 

ความเหน็ของผู้น าครอบครัว 
3.91 

(1.16) 

4.45 

(0.83) 

-3.01 

(0.00) 

 ความต้องการของสมาชิกภายในบ้าน 
3.81 

(0.85) 

4.04 

(0.81) 

-1.74 

(0.08) 

การเลือกใช้รุ่นโทรทัศน์ตามความเหมาะสมของ

ครอบครัว 

3.81 

(0.74) 

3.71 

(0.80) 

0.79 

(0.43) 

ประสบการณจ์ากการใช้งานมาก่อน 
3.72 

(1.17) 

4.25 

(0.74) 

-2.98 

(0.00) 

ความประหยัดไฟของโทรทศัน์ 
3.85 

(0.72) 

3.95 

(0.58) 

-0.84 

(0.40) 

การออกแบบที่ทนัสมยั   
3.87 

(0.85) 

3.80 

(0.80) 

0.56 

(0.58) 

 สะดวกต่อการใช้งาน 
4.17 

(0.79) 

4.43 

(0.68) 

-2.30 

(0.02) 

การรับประกนัโทรทศัน์จากร้าน 
4.06 

(0.92) 

4.30 

(0.64) 

-2.11 

(0.04) 

บริการหลังการขายจากร้าน 
3.89 

(0.91) 

3.90 

(0.81) 

-0.05 

(0.96) 

ราคาของโทรทศัน์เป็นที่ยอมรับ 
3.83 

(0.96) 

3.48 

(0.81) 

2.62 

(0.01) 

ราคาเหมาะสมกบัขนาดของโทรทศัน์ 
3.91 

(0.88) 

3.78 

(0.74) 

1.08 

(0.28) 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)    

ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการประเมินคุณภาพ

โทรทศัน ์

รายไดต้ า่* รายไดป้านกลาง * T-Test** 

  
t 

ราคาเหมาะสมกบัอายุการใช้งาน 
4.30 

(0.81) 

4.39 

(0.63) 

-0.75 

(0.46) 

 การบริการส่งสนิค้ามคีวามรวดเรว็ 
3.91 

(0.95) 

3.73 

(0.80) 

1.26 

(0.21) 

 ความสะดวกในการตดิต่อสอบถาม 
4.00 

(0.83) 

4.27 

(0.66) 

-2.45 

(0.02) 

การดูแล เอาใจใส่จากพนักงานที่ให้บริการ 
3.89 

(0.81) 

4.18 

(0.64) 

-2.67 

(0.01) 

บุคลิกภาพความน่าเชื่อถอืของพนักงานขาย 
3.66 

(1.01) 

4.09 

(0.72) 

-2.76 

(0.01) 

ลักษณะของร้านที่ให้บริการจ าหน่ายสนิค้า 
3.55 

(0.90) 

3.72 

(0.75) 

-1.17 

(0.25) 

สถานที่ที่ให้บริการตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า 

3.66 

(0.79) 

3.79 

(0.72) 

-1.12 

(0.26) 

กระบวนการให้บริการไม่ซับซ้อน  
3.89 

(0.89) 

4.14 

(0.68) 

-1.80 

(0.08) 

ขั้นตอนการแก้ปัญหาให้ลูกค้ามคีวามรวดเรว็ 
4.13 

(0.95) 

4.26 

(0.71) 

-0.90 

(0.37) 

 

หมายเหตุ. * ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในวงเลบ็ 

** ค่านัยส าคญัอยู่ในวงเลบ็ 

 

จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบปัจจัยความส าคัญต่อการประเมินคุณภาพโทรทัศน์

ระหว่างกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต ่ากับกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ปานกลาง แสดงให้เหน็ว่าระหว่าง

กลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต ่ากบักลุ่มประชาชนที่มีรายได้ปานกลาง มีการให้ความส าคัญต่อปัจจัยแต่

ละปัจจัยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 10 ข้อ โดยกลุ่ม

ประชาชนที่มีรายได้ปานกลางให้ความส าคัญต่อปัจจัยดังกล่าวมากกว่ากลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต ่า 

เน่ืองจากประชาชนกลุ่มน้ีมีความตระหนักถึงปัจจัยด้านต่างๆ จึงท าให้มีความต้องการสูงเกี่ยวกับ

ปัจจัยต่างๆและมากไปกว่านั้นได้ท าการพิจารณาอย่างละเอยีดเกี่ยวกบัสนิค้าก่อนตัดสนิใจซ้ือ และ

อีกอย่างหน่ึงกค็ือ กลุ่มประชาชนที่มีรายได้สูงมีก าลังซ้ือมากกว่าประชาชนที่มีรายได้ต ่า จึงท าให้

กลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต ่ามีการให้ความส าคัญต่อราคาของโทรทัศน์เป็นที่ยอมรับมากกว่า กลุ่ม

ประชาชนที่มีรายได้ปานกลาง เน่ืองจากกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต ่าจะมองเกี่ยวกับก าลังซ้ือของ
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ตัวเองที่มีขีดความจ ากัด และการค านึงถึงเร่ืองความประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมไปถึง

ความคุ้มค่าที่ให้เหมาะสมกับรายได้ของตนเองก่อนซ้ือสินค้า แต่ถ้าหากว่ามีความจ าเป็นต้องซ้ือ

สนิค้า จะตัดสนิใจซ้ือเม่ือเหน็ว่าสนิค้าน้ันมีราคาที่สมเหตุสมผลเม่ือเทยีบกบัตัวของสนิค้า 

ผลการเปรียบเทยีบปัจจัยความส าคัญต่อการประเมินคุณภาพโทรทศัน์ ระหว่างกลุ่ม

ประชาชนที่มีรายได้ต ่ากับกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ปานกลางและประชาชนที่มีรายได้สูงน้ัน แสดง

ให้เหน็ว่า ระหว่างกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต ่ากบักลุ่มประชาชนที่มีรายได้ปานกลาง และประชาชน

ที่มีรายได้สูง มีการให้ความส าคัญต่อปัจจัยแต่ละปัจจัยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ปานกลางและประชาชนที่มีรายได้สูงให้

ความส าคัญต่อปัจจัยต่างๆมากกว่ากลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต ่า (ดังตารางที่ 1) 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 ปัจจัยด้านรายได้ของประชาชนกัมพูชา แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชาชาชนที่มีรายได้

ต่างกันให้ความส าคัญต่อการประเมินคุณภาพแตกต่างกัน เน่ืองจากก าลังซ้ือของแต่ละกลุ่มมี

จ านวนไม่เทา่กนั ท าให้สินค้าที่ประชาชนแต่ละกลุ่มซ้ือมาใช้มีความทนัสมัยไม่เหมือนกัน จึงท าให้

ประชาชนกลุ่มที่มีรายได้ต ่าที่ไม่มีก าลังซ้ือสินค้าที่ราคาแพงและทนัสมัยเหมือนประชาชนกลุ่มที่มี

รายได้สงูได้ให้ความส าคัญที่น้อยกว่า ทั้งน้ีการให้ความส าคัญของประชาชนแต่ละกลุ่มต่อปัจจัยใน

แต่ละด้าน ผู้จัดจ าหน่ายสามารถน าปัจจัยที่มีความส าคัญจากงานวิจัย เช่น ความเช่ือม่ันกับย่ีห้อ

ของโทรทัศน์ต้องน าเข้าเคร่ืองที่มีการรับรองที่ชัดเจน รายละเอียดข้อมูลของโทรทัศน์และ

ประสบการณ์จากการใช้งานมาก่อนผู้จัดจ าหน่ายต้องมีให้ครบถ้วน ราคาของโทรทัศน์เป็นที่

ยอมรับผู้จัดจ าหน่ายควรตั้งราคาให้เหมาะสมต่อการขายและไม่ให้กระทบต่อต้นทุน ความสะดวก

ในการติดต่อสอบถาม การดูแล เอาใจใส่จากพนักงานที่ให้บริการและบุคลิกภาพความน่าเช่ือถือ

ของพนักงานขายผู้จ าหน่ายต้องมีให้พร้อมเพ่ือบริการให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภค 

มาประยุกต์ใช้จริงกบัผู้บริโภคแต่ละกลุ่มและปรับเปล่ียนวิธกีารจัดจ าหน่ายให้มีความเหมาะสมกับ

ธุรกิจของตนเพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มท าการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วในการซ้ือโทรทัศน์

คร้ังใหม่ และน าปัจจัยที่เป็นจุดด้อยมาพิจารณาปรับปรุงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพด้าน

ความสามารถการให้บริการของร้านค้าบริการ และพนักงานขายให้มีความช านาญสามารถอธิบาย

ให้ประชาชนกมัพูชาแต่ละกลุ่มมีความเข้าใจและเกดิความพอใจในสินค้า และกระตุ้นให้ประชาชน

กมัพูชาตัดสนิใจซ้ือสนิค้าได้อย่างถูกต้องได้มากขึ้น 

 

บรรณานุกรม 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2552). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสาร.  

อดุลย์ จาตุรงคกุล. 2546. การบริหารการตลาดกลยุทธ์และยุทธวิธี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

20



10 
 

ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (ปี 2553). ช่ือการวิเคราะห์ส่วนประกอบส าคัญ ช่ือวารสารการวัดผล

การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 16 (2553) 4-12.  

ฝ่ายวิจัยธุรกิจธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย. (ปี 2557, 28 กุมพาพันธ์). 

ช่ือจับกระแสแนวโน้มตลาดกัมพูชาสินค้าอะไรมาแรง. ช่ือหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 

AEC, ปีที่ 34 (2) (ฉบับที่ 2,925 (50). สืบค้น วันที่ 16 สิงหาคม ปี 2557, จาก

http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=article&id

=220782:2014-02-28-08-23-24&catid=231:aec-

news&Itemid=621#.VDKEO2d_tRA  

วาริน ลีมะวัฒนา. (ปี 2551, กรกฎาคม). ช่ือการพัฒนาคุณภาพโรงงานและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสก้์าวสู่สากล. ช่ือสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น), เลข

ของปีที่ (ฉบับที่ 129). สืบค้น วันที่ 14 สิงหาคม 2557, จาก 

http://www.tpa.or.th/publisher/fqm.php?vNo=35 52  

Kotler, Philip. (1997). Marketing management: analysis, planning, implementation and 

control. 9th ed. New Jersey: A simon & Schuster Company.  

Garvin, D. A. (1983). Quality on the line, Harvard Business Review, 61, 65-73. , 

(1987). Competing on the Eight Dimension of the Quality, Harvard Business 

Review, 659. 54  

Hossain, E.MD. (2013). Assessing Consumers’ Perceived Quality Using Formative and 

Reflective Measures at the Destination Level, Asia Pacific Journal of Marketing 

& Management Review Vol.2 (2), February (2013).  

Laiq, M.K., and Ahmed, R. (2012). A Comparative Study of Consumer Perception of 

Product Quality: Chinese versus Non-Chinese Products, College of Computer 

Science & Information systems Institute of Business Management (IoBM), Pak. 

j. eng. technol. sci. Volume 2, No 2, 2012, 118-143.  

Long, B., Kasem, C., and Takashi, N. (2010). Psychological Factors Influencing 

Behavioral Intention of Using Future Sky Train: A Preliminary Result in Phnom 

Penh, 3rd ATRANS SYMPOSIUM STUDENT CHAPTER SESSION AUGUST 

27, 2010 Bangkok Thailand, No.SCS-10-016.  

Tsiotsou, R. (2005). Perceived Quality Levels and their Relation to Involvement, 

Satisfaction, and Purchase Intentions, Marketing Bulletin, 16, 1-10. 

 WEEE/E-waste management report in Phnom Penh Municipality, Kingdom of Cambodia. 

Prepared by CEA and supported by UNEP-IETC, Osaka, Japan. 

21



11 
 

Ahmed Sadrudin A., Alain d'Astous, (2007), “Moderating effect of nationality on 

country-of-origin perceptions: English-speaking Thailand versus French-

speaking Canada,” Journal of Business Research, Volume 60, Issue 3, March 

2007, Pages 240-248.  

Kit, S.R. (2010). The Study of Country of origin effect Cambodia consumer perception on 

Local and Non Local brand Preference, Perceive Quality, Price, and Purchased 

Intention. Master’s Thesis of Department of Business Administration, IMBA 

Program, Southern Taiwan University. 

22


