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หวัขอวิทยานิพนธ ปจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตในสมุทรปราการ

ช่ือผูเขียน                           ธนิชชา  เกิดชัยภูมิ
อาจารยที่ปรึกษา                ดร.  อัญชลี  จุฬาพิมพพันธุ
สาขาวิชา                            นิเทศศาสตรธุรกิจ
ปการศึกษา                         2548

บทคัดยอ

การวิจัยเร่ือง  “ปจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตในสมุทรปราการ” มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาลักษณะ
ทางประชากรศาสตร 2) เพือ่ศกึษากจิกรรมและความสนใจของผูซ้ือสินคา 3) เพือ่ศกึษาการเปดรับขาวสาร
การตลาดจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญ 4) เพือ่ศกึษาถงึความสมัพนัธระหวางพฤตกิรรมการเปดรับขาวสาร
การตลาดกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา 5) เพื่อศึกษาถึง  
องคประกอบทางการสือ่สารการตลาดของธรุกจิคาปลีกขนาดใหญ ไดแก สินคา ราคา ชองทางการจดัจ ําหนาย  
การสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

ประชากรที่ทํ าการศึกษา คือ ผูซ้ือสินคาที่มีอายุตั้งแต 18  ปขึ้นไป เปนผูตัดสินใจซื้อสินคา
จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ  การศึกษาวิจัยเชิงสํ ารวจ (Survey Research) แบบวดัครั้งเดียว (One-Shot 
Case Study) ซ่ึงผูท ําการวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ โดยสํ ารวจจาก
กลุมตวัอยางจํ านวน 400 คน และนํ ามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสถิติ

ผลการวิจัย พบวา ผูซ้ือสินคา เปนเพศชายและเพศหญิงในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน มีอายุ
ระหวาง  29-39  ป  มีการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดรวม
ตอครอบครัว  10,000-20,000 บาทตอเดือน

จากการศึกษา   กิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม (Cultural Orientation) กจิกรรม
และความสนใจที่ เนนสังคม (Societal Orientation) กิจกรรมและความสนใจที่ เนนบันเทิง
(Entertainment Orientation) กจิกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว (Home and Family 
Orientation) กจิกรรมและความสนใจที่เนนกีฬา กิจกรรมกลางแจงและสุภาพ (Sports and Outdoor 
Orientation) พบวา ผูซ้ือสินคา มกีจิกรรมและความสนใจทีเ่นนสงัคม (Societal Orientation) และมกีจิกรรม
และความสนใจทีเ่นนบานและครอบครวั (Home and Family Orientation) ในสวนพฤตกิรรมการเปดรับ
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ขาวสารการตลาดจากสือ่บคุคลนัน้ พบวา มเีพือ่นเปนสือ่บคุคลทีม่กีารเปดรับฟงความคดิเหน็ในระดบัมาก
สวนพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน พบวา มีการเปดรับสื่อโทรทัศน และส่ือเฉพาะกิจ 
ปายโฆษณากลางแจง (Bill Board) ในระดบัมาก การเปดรับขาวสารทางการตลาดมอิีทธิพลตอการตดัสนิใจ
ซ้ือสินคามากที่สุดเปนลํ าดับแรก คือ องคประกอบทางการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการขาย  
และนอยที่สุด คือ บทบาทของพนักงานขาย/เจาหนาที่

ผลการทดสอบสมมติฐานที่  1  พบวา  ลักษณะทางประชากรศาสตรทุกตัวแปร  ไดแก  เพศ  
อาย ุการศกึษา อาชพี และรายไดรวมตอครอบครวั มคีวามสมัพนัธกบักจิกรรมและความสนใจ ทัง้ 5 แบบ  
ตามแนวคิดของโบไรเมอร แตกตางกันไป โดยผูซ้ือสินคาเพศชายและเพศหญิง จะมีกิจกรรมและ  
ความสนใจแตกตางกัน ผูซ้ือสินคาที่มีอายุและอาชีพที่แตกตางกัน จะมีกิจกรรมและความสนใจที่เนน
สังคม (Societal Orientation) กจิกรรมและความสนใจทีเ่นนบนัเทงิ (Entertainment Orientation) กจิกรรม
และความสนใจทีเ่นนบานและครอบครวั (Home and Family Orientation) แตกตางกนั นอกจากนีย้งัพบวา
ผูซ้ือสินคาทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกตางกนั จะมกีจิกรรมและความสนใจทีเ่นนสงัคม (Societal Orientation)
แตกตางกัน ในขณะที่ผูซ้ือสินคาที่มีรายไดรวมตอครอบครัวที่แตกตางกัน จะมีกจิกรรมและความสนใจ
ทีเ่นนวัฒนธรรม (Cultural Orientation) และกจิกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว (Home 
and Family Orientation) ทีแ่ตกตางกัน

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบวา การเปดรับขาวสารการตลาดทางสื่อบุคคล ส่ือมวลชน
และส่ือเฉพาะกจิ มคีวามสมัพนัธกบัองคประกอบทางการสือ่สารการตลาดทีม่ผีลตอการตดัสนิใจซือ้สินคา
จากธรุกิจคาปลีกขนาดใหญในสมุทรปราการ
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ABSTRACT

The objectives  of  the  research  on  “Marketing communication factors affects to 
consuming decision from large sized retail business : super center and hyper market in Samutprakarn” 
are 1) to study nature of demography, 2) to study activity and interest of consumers, 3) to study 
marketing information perceiving from large sized retail business, 4) to study relation  between  
marketing information perceiving behavior and  marketing information  elements that affects to 
consuming decision, 5) to study marketing information perceiving from large sized retail business 
such as goods, price, distribution channel,  marketing promotion that affects to consuming 
decision.

The  population  used  in  this  research  consist , aged  18  up.  Basically, this  is  a  
survey  research,  using  a  one-Shot  Case  Study. Questionnaires  are  used  as  tools  for  
collecting  data  which  are  obtained  from  a  sample  group  consisting  of  400  people.  The  
statistics  used  for  data  analysis  include  Percentage,  Mean,  T-test,  one-Way  Anova  and  
Pearson,s  Coefficient  Correlation  with  an  application  of  SPSs  to  assess  the  obtained  data.

The  findings  of  the  research  are  as  follows.
The  demographic  characteristice  of  the  majiority  of  the  sample  group  are  

femalein  similar  prortion,  age  between  29-39  years  old,    bachelor  degree  as  education,  
individual  corporation  officers  as  occupation  and   10,000-20,000 baht.  Per  month  as  total  
income  family.
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From  studying,  cultural  oriented  activity  and  interest,Sports, outdoor-activity  and  
health  oriented  activity  and  interest,  finds  that consumers have societal oriented active and 
interest and home and family oriented activity and interest.

The marketing information perceiving behavior from personal media finds that friend 
is proposal perceiving personal media at high level. The information perceiving behavior from 
multitude media finds that perceiving from television media, provisional media and billboard are 
in high level. The marketing information perceiving influences to consuming decision, the 
marketing communication element in sales promotion is the maximum and salesman/personal 
role is the minimum.

The test result for hypothesis 1 finds that all variable of nature of demography, such 
as sex, age, education and total income per family, relate to 5 types of activity and interest by 
Borimer’s concept in difference. Male and female consumers have to the different activities and 
interests. The consumers who differ in age and occupation that have difference in societal 
oriented activities and interests, entertainment oriented activities and interests, home and family 
oriented activities and interests. Furthermore, it finds that consumers who differ in education that 
have difference in societal oriented activities and interests, while consumers who differ in total 
income per family that have difference in cultural oriented activities and interests and home and 
family oriented activities and interests.

The result for hypothesis 2 finds that the marketing information perceiving though 
personal media, multitude media and provisional media relates to marketing communication 
elements that affect to consuming decision from large sized retail business in Samutprakarn.
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กิตติกรรมประกาศ

ตลอดระยะเวลาของการเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้ มันคือการเดินทางของความรูที่ชวย
ทดสอบใหผูวิจัยรูซ้ึงถึงคํ าวา “อดทน มุงมั่น ตั้งใจ ขยัน เรียนรู คนควา ใฝหา รูจักถาม รูจักเขาใจ
ดวยตนเอง” เปนอยางดี แมนจะรูแนวาจุดหมายปลายทางนั้นมีอยู แตหนทางไปสูความสํ าเร็จ    
กลับเตม็ไปดวยอุปสรรคครั้งแลวคร้ังเลา แตในภาระการณเชนนี้ ความชวยเหลือและขวัญกํ าลังใจ
จากบุคคลรอบขางเปนส่ิงสํ าคัญไมแพปจจัยประการอื่นๆ ผูวิจัยโชคดีที่ไดรับสิ่งเหลานี้เสมอ       
ทัง้จากครอบครวั ครูอาจารย และบรรดากลัยาณมติรอนัเปนทีรั่กของผูวจิยั เปนปจจยัสํ าคญัทีช่วยให
ผูวจิัยสามารถทํ าวิทยานิพนธฉบับนี้จนกระทั่งสํ าเร็จลุลวง

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารย ดร. อัญชลี จุฬาพิมพพันธุ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ถึงแมนวาทานจะมีภาระกิจในความรับผิดชอบมากมาย แตก็ไดให   
ค ําแนะน ํา ชวยเหลือ และตรวจแกรางวทิยานพินธของผูวจิยัอยางดเียีย่ม กราบขอบพระคณุคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธอันประกอบดวย  ผศ. สุวัฒนา  วงษกะพันธ  รศ.  อรนุช  เลิศจรรยารักษ  และ
ประธานกรรมการ อาจารยอรุณ  งามดี  ที่ไดสละเวลา  และเสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชน   
ตอการปรับปรุงวิทยานิพนธ

ขอขอบคุณ   คุณชาญยทุธ  เจนจิตต  ที่ไดใหความชวยเหลืออยางดีเยี่ยมเสมอมาและ
ก ําลังใจที่ทํ าใหผูวิจัยรูสึกวามันมีคาและมีกํ าลังใจเมื่อรูสึกทอแท

ขอขอบคุณ  คุณวธิษ  รักเอี่ยมสะอาด  ที่คอยใหกํ าลังใจ  ใหคํ าปรึกษาและถามไถถึง
ความคืบหนาและใหคํ าแนะนํ าที่กอใหเกิดความคิดใหมๆแกผูวิจัยเพื่อนํ าไปปรับปรุงวิทยานิพนธ
ใหดียิ่งขึ้นเสมอมา

ขอนอมรํ าลึกถึงพระคุณบิดา  มารดา  อันเปนที่รักยิ่งของผูวิจัย  ผูวิจัยจะไมมีวันนี้ได  
หากไมมทีานแมเพียงคนใดคนหนึ่งและการเปดโอกาสของบิดา  มารดา  ที่สงเสียขาพเจาจนถึงวันนี้
มนัเปนสิ่งที่มีคายิ่งเหนือส่ิงอ่ืนใด  ขอใหผลบุญนี้สงผลใหคุณบิดา  มารดา  ของผูวิจัยมีแตความสุข 
ความเจริญปราศจากโรคภัยไขเจ็บ

สํ าหรับวิทยานิพนธฉบับนี้ หากพบวามีขอบกพรองประการใด ขาพเจาขอนอมรับ     
ค ําวจิารณไว ดวยความเต็มใจอยางยิ่ง

                                     ธนิชชา  เกิดชัยภูมิ
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บทที่  4
ผลการวิจัย

การศึกษาเรื่อง “ปจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจ  
คาปลกีขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตในสุมทรปรากร ซ่ึงผูวิจัยไดทํ าการศึกษาวิจัย
โดยใชวธีิเชิงสํ ารวจ  (Survey  Research)  แบบวัดผลครั้งเดียว  (One –shot  Study)  และใชวิธีการ
สุมตวัอยางแบบหลายขั้นตอน  (Multi-Stage  Sampling) แลวจึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ  
(Accidental  Sampling) และประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสํ าเร็จรูป  SPSS/PC  ซ่ึงจะนํ า
เสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลํ าดับดังตอไปนี้

การวิเคราะหเชิงพรรณนา
ตอนที่   1   ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง
ตอนที่   2   กจิกรรมและความสนใจในของกลุมตัวอยาง
ตอนที่   3   พฤติกรรมการเปดรับขาวสารการตลาด
ตอนที่ 4 ปจจัยองคประกอบของการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
ตอนที่   5   การทดสอบสมมติฐาน

1. ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูซ้ือสินคาทีแ่ตกตางกนั จะมกีจิกรรมและความสนใจ
ทีแ่ตกตางกัน

2. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเกต็ มคีวามสมัพนัธกบัองคประกอบทางการสือ่สารการตลาดทีม่ผีลตอการตดัสินใจ
ซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตในสมุทรปราการ
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การวิเคราะหเชิงพรรณนา
4.1  ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง

ผูวิจัยไดทํ าการวิเคราะหขอมูลที่เปนลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง
ไดแก เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และรายได โดยน ําขอมลูเปนจ ํานวน(รอยละ) ของกลุมตวัอยาง
ตามตารางที่  4.1-4.5

ตารางที่ 4.1  แสดงจํ านวน(รอยละ)ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามเพศ

เพศ จํ านวน รอยละ
ชาย 180 45.00
หญิง 220 55.00
รวม 400 100.0

จากตารางที ่ 4.1 แสดงจ ํานวน (รอยละ) เพศของผูตอบแบบสอบถามซึง่มจี ํานวน 400 คน
พบวาเปนเพศหญิง จํ านวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.00 และเพศชาย 180 คน คิดเปนรอยละ 45.00
ตามลํ าดับ

ตารางที่ 4.2  แสดงจ ํานวน(รอยละ)ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามอายุ

อายุ จํ านวน คาเฉล่ีย
18-28  ป 155 38.75
29-39  ป 174 43.50
40-50  ป 64 16.00

มากกวา  50  ปขึ้นไป 7 1.75
รวม 400 100.0

จากตารางที่ 4.2 แสดงจํ านวน (รอยละ) พบวากลุมตัวอยางที่เปนผูซ้ือสินคามีอายุ
ระหวาง 29-39 ป จํ านวน 174 คน คดิเปนรอยละ 43.50 รองลงมาคือ อายุ 18-29 ป จํ านวน 155 คน  
รอยละ 38.75
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ตารางที่ 4.3  แสดงจํ านวน(รอยละ)ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามการศึกษา

ระดับการศึกษา จํ านวน รอยละ
มธัยมศึกษา(ม.1-ม.6) 49 12.25
ปวช/ปวส/อนุปริญญา 63 15.75

ปริญญาตรี 286 71.50
สูงกวาปริญญาตรี 2 0.50

รวม 400 100.0

จากตารางที่ 4.3 แสดงจ ํานวน (รอยละ) พบวากลุมตัวอยางที่เปนผูซ้ือสินคามีระดับ  
การศกึษาปรญิญาตร ี 286  คน คดิเปนรอยละ 71.50 รองลงมาคอื ปวช/ปวส/อนปุริญญา จ ํานวน 63 คน
รอยละ 15.75

ตารางที่ 4.4  แสดงจํ านวน(รอยละ)ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามอาชีพ

ระดับอาชีพ จํ านวน รอยละ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 72 18.00
พนกังานบริษัท/เอกชน 167 41.75

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 115 28.75
นสิิต/นักศึกษา 40 10.00

อ่ืนๆ…. 6 1.50
รวม 400 100

จากตารางที่ 4.4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพทํ างานพนกังานบริษัท/เอกชน  
จ ํานวน  167  คน  รอยละ  41.75  รองลงมาคือ  คาขาย / ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ  จํ านวน  115    
คน   รอยละ  28.75
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ตารางที่ 4.5  แสดงจ ํานวน(รอยละ)ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามรายไดรวมตอครอบครัว

รายได จํ านวน รอยละ
10,000-20,000 204 51.00
20,001-30,000 126 31.50
30,001-40,000 60 15.00

40,001  บาทขึ้นไป 10 2.50
รวม 400 100

จากตารางที่ 4.5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรายไดรวมของครอบครัวตอเดือน 
10,000-20,000 จ ํานวน 204 คน รอยละ 51.00 รองลงมาคือ 20,001-30,000 จ ํานวน 126 คน รอยละ  
31.50

4.2  กิจกรรมความและสนใจของกลุมตัวอยาง
กจิกรรมความสนใจในการด ําเนนิชวีติของกลุมตวัอยาง ประกอบดวย กจิกรรมความสนใจ

ซ่ึงจะแสดงผลตามตารางที่ 4.6 โดยมีเกณฑวัดระดับของความถี่ของกิจกรรมความสนใจในการ
ด ําเนินชีวิตแตละดาน ตามตาราง 4.6 โดยมีเกณฑตางๆ ดังนี้

คะแนน  4.21-5.00 คือ  ประจ ํา,มากที่สุด,เห็นดวยอยางยิ่ง
คะแนน  3.41-4.20 คือ  บอยๆ,มาก,เห็นดวย
คะแนน  2.61-3.40  คือ  เปนครั้งคราว,ปานกลาง,เฉยๆ
คะแนน  1.81-2.60 คือ  นานๆครั้ง,นอย,ไมเห็นดวย
คะแนน  1.00-180 คือ  ไมเคย,นอยที่สุด,ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
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ตารางที่ 4.6  แสดงจํ านวน(รอยละ)ของกลุมตัวอยางที่มีความถี่ในการรวมกิจกรรมตางๆ

จ ํานวน (รอยละ)ของผูตอบที่มีความถี่
ในการรวมกิจกรรมตางๆ

จํ านวน
(รอยละ) χ

การทํ ากิจกรรม

ประจํ า บอยๆ เปนครั้ง
คราว

นานๆ
คร้ัง

ไมเคย

Cultural  Orientation
1.การเขารวมงานประเพณีตางๆและวันสํ าคัญทางศาสนา

66
(16.50)

162
(40.50)

125
(31.25)

41
(10.25)

6
(1.50)

  400
(100.0)

3.60

2.เขาชมการแสดงทางวัฒนธรรมทั้งไทยและตางประเทศ 26
(6.50)

39
(9.75)

136
(34.00)

125
(31.25)

74
(18.50)

  400
(100.0)

2.55

3.การเลือกซื้อสินคาที่แสดงถึงภูมิปญญาทองถิ่น 30
(7.50)

80
(20.00)

163
(40.75)

85
(21.25)

42
(10.50)

  400
(100.0)

2.93

Societal  Orientation
4.  การทํ ากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม

89
(22.25)

172
(43.00)

105
(26.25)

20
(5.00)

14
(3.50)

  400
(100.0)

3.76

5.การรวมทํ าประชาพิจารณหรือพูดคุยแสดงความคิดเห็นตอ
ประเด็นปญหาที่กํ ากลังเปนที่สนใจในสังคม  ทั้งในหมูคนและ
ใกลชิดและผานสื่อ

60
(15.00)

90
(22.50)

139
(34.75)

59
(14.75)

52
(13.00)

  400
(100.0)

3.12

6.  การเปนสมาชิกชมรมที่สนใจ  เชนกลุมรักสัตว 36
(9.00)

31
(7.75)

105
(26.25)

85
(21.25)

143
(35.75)

  400
(100.0)

2.33

Entertainment  Orientation
7.  การเลือกซื้อของใชสวนตัว  เชน  เสื้อผา  รองเทา  กระเปา

80
(20.00)

116
(29.00)

133
(33.25)

52
(13.00)

19
(4.75)

  400
(100.0)

3.47

8.  การไปเที่ยวตามสถาบันเทิงตางๆยามราตรี  รวมถึงการชม
ภาพยนต

44
(11.00)

105
(26.25)

139
(34.75)

90
(22.50)

22
(5.50)

  400
(100.0)

3.15

9.  การไปเที่ยวพักผอนในวันหยุด 50
(12.50)

98
(24.50)

151
(37.75)

76
(19.00)

25
(6.25)

  400
(100.0)

3.18

Home  and  Family  Orientation
10.การใชเวลาในวันหยุดพักผอนอยูบาน หรือทํ างานอดิเรกที่
บาน

131
(32.75)

175
(43.75)

70
(17.50)

22
(5.50)

2
(0.50)

  400
(100.0)

4.03

11. การทํ ากิจกรรมตางๆ กับคนในครอบครัว เชน ทานอาหาร
นอกบาน ไปเดินเลนตามหาง

104
(26.00)

178
(44.50)

95
(23.75)

19
(4.75)

4
(1.00)

  400
(100.0)

3.90

12. การเลือกซื้อสินคาประเภทของตกแตงบาน เคร่ืองครัว 
เครื่องนอน อุปกรณอํ านวยความสะดวกภายในบาน

58
(14.50)

90
(22.5)

146
(36.5)

85
(21.3)

21
(5.3)

  400
(100.0)

3.20

Sports and  Outdoor  Orientation
13. การออกกํ าลังกายหรือเลนกีฬาที่ชอบ โปรดระบุ

60
(15.00)

130
(32.50)

142
(35.50)

42
(10.50)

26
(6.50)

  400
(100.0)

3.39

14. การทํ ากิจกรรมกลางแจง เชนขับรถ ถายรูป ตกปลา ดูนก ดู
ผีเสื้อ

28
(7.00)

72
(18.00)

144
(36.00)

116
(29.00)

40
(10.00)

  400
(100.0)

2.83

15. การดูแลเอาใจใสกับสุขภาพรางกาย เชนการเลือกรับ
ประทานอาหารที่เปนประโยชน การตรวจสุขภาพประจํ าป

106
(26.50)

117
(29.25)

130
(32.50)

32
(8.00)

15
(3.75)

  400
(100.0)

3.67
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จากตารางที่ 4.6 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหคํ าตอบเกี่ยวกับความถี่ในการรวม    
กจิกรรมตางๆ เปนครั้งคราว จะเขารวมบอยในบางหัวขอ ไดแก การเขารวมงานประเพณีตางๆ และ
วนัส ําคญัทางศาสนา การท ํากจิกรรมทีเ่ปนประโยชนตอสังคม การใชเวลาในวนัหยดุพกัผอนอยูบาน
หรือที่ทํ างานอดิเรกที่บานและการทํ ากิจกรรมตางๆ กับคนในครอบครัว มีเพียง 1 หัวขอที่กลุม     
ตวัอยางสวนใหญตอบวาไมเคยรวม  คือ เปนสมาชิกชมรมที่สนใจ  เปนกลุมรักษสัตว  กลุมโรตารี่DPU
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ตารางที่ 4.7  แสดงจ ํานวน(รอยละ)ของกลุมตัวอยางที่มีความถี่ในความสนใจการรวมกิจกรรมตางๆ

จ ํานวน (รอยละ)ของผูตอบความสนใจตางๆ จํ านวน
(รอยละ)    χ

ความสนใจ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอยที่สุด นอย

Cultural  Orientation
1.สนใจศิลปะการแสดงของชาติตางๆ เชน รํ าไทย การละเลน
ทองถิ่น

12
(3.00)

90
(22.50)

188
(47.00)

50
(12.50)

60
(15.00)

400
(100.0)

2.86

2.สนใจงานแสดงศิลปะตางๆ เชน ภาพเขียน ภาพพิมพ รูปปน
ภาพถาย

24
(6.00)

90
(22.50)

168
(42.00)

60
(15.00)

58
(14.50)

400
(100.0)

2.91

3. สนใจและติดตามสื่อตางๆ เชน รายการทีวี
หรือนิตยสารเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทยและชาติตางๆ

55
(13.75)

136
(34.00)

140
(35.00)

42
(10.50)

27
(6.75)

400
(100.0)

3.38

Societal  Orientation
4.สนใจและติดตามปญหาสังคมที่สํ าคัญ เชน ปญหายาเสพติด
 ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาเด็ก และสตรีถูกทํ าราย

83
(20.75)

190
(47.50)

100
(25.00)

20
(5.00)

7
(1.75)

400
(100.0)

3.81

5. สนใจความเคลื่อนไหวตางๆทางการเมือง เชน การดํ าเนินคดีกับ
ผูทุจริตคอรัปชั่น การแกไขปญหาเศรษฐกิจ การปฎิรูประบบราชการ

99
(24.75)

159
(39.75)

111
(37.75)

22
(5.50)

9
(2.25)

400
(100.0)

3.79

6. สนใจและติดตามความเปนไปไดของบานเมืองจากสื่อตางๆ
เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน

72
(18.00)

134
(33.50)

146
(36.50)

34
(8.50)

14
(3.50)

400
(100.0)

4.06

Entertainment  Orientation
7. สนใจภาพลักษณของตนเอง เชน ทรงผม เสื้อผา
การแตงกาย กระเปา รองเทา นํ้ าหอม

148
(37.00)

150
(37.50)

84
(21.00)

13
(3.25)

5
(1.25)

400
(100.0)

3.54

8. สนใจการพักผอนและการบันเทิงในรูปแบบใหม ๆ ที่เกิดเชน
โรงภาพยนตเปดใหม เกมสใหม ๆ ทางอินเตอรเน็ต

48
(12.00)

105
(26.50)

131
(32.75)

80
(20.00)

36
(9.00)

400
(100.0)

3.12

9. สนใจและติดตามสื่อตางๆเพื่อความบันเทิง เชน ชมละครทาง
โทรทัศน ฟงวิทยุ อานนิตยสารแฟชั่นและเลนเกมสทางอินเตอรเน็ต

74
(18.50)

131
(32.75)

112
(28.00)

63
(15.75)

20
(5.00)

400
(100.0)

3.44

Home  and  Family  Orientation
10.สนใจและเอาใจใสภาพชีวิตความเปนอยูของคนในครอบครัว

203
(50.75)

139
(34.75)

45
(11.25)

4
(1.00)

0
(1.00)

400
(100.0)

4.29

11. สนใจการทํ าความสะอาด ดูแล ตกแตงบานใหสวยงาม
นาอยูรวมไปถึงการซอมแซมสิ่งของตางๆภายในบาน

82
(20.50)

177
(44.25)

120
(30.00)

15
(3.75)

6
(1.50)

400
(100.0)

3.79

12.  สนใจและติดตามสื่อตางๆที่มีสาระความรูเกี่ยวกับ
การดูแลตกแตงบานและการสอนทํ าอาหาร

47
(11.75)

138
(34.50)

146
(36.50)

32
(8.00)

37
(90.75)

400
(100.0)

3.32

Sports and  Outdoor  Orientation
13.สนใจกีฬาประเภทใหมๆ เชน การตกปลา,การปนหนาผา,เทสนิส

30
(7.50)

75
(18.75)

130
(32.50)

119
(29.75)

46
(11.50)

400
(100.0)

2.81

14. สนใจดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง เชน การออกกํ าลังกาย
การพักผอนอยางถูกวิธี  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน

108
(27.00)

182
(45.50)

84
(21.00)

20
(5.00)

6
(1.50)

400
(100.0)

3.92

15.สนใจและติดตามสื่อตางๆที่รายงานความเคลื่อนไหว
ดานกีฬาชนิดตางๆรวมไปถึงกีฬากลางแจง

75
(18.75)

130
(32.50)

100
(25.00)

44
(11.00)

51
(12.75)

400
(100.0)

3.34
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จากตารางที่ 4.7 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสนใจในสิ่งตางๆ รอบตัวใน
ระดบัมาก ซ่ึงมีหัวขอที่กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสนใจมาก คือ สนใจและเอาใจใสสภาพชีวิต
ความเปนอยูของครอบครวั และนอยทีสุ่ด คอื ความสนใจในดานเปนสมาชกิชมรม เชน กลุมรักษสัตว
กลุมโรตารี่DPU
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ตารางที่ 4.8  แสดงคาเฉลี่ยและความหมายของรูปแบบการดํ าเนินชีวิตดานกิจกรรม

หัวขอกิจกรรมตางๆ คาเฉลี่ยของความถี่ในการรวม
กิจกรรม

เกณฑการรวมกิจกรรม

Cultural  Orientation
1.การเขารวมงานประเพณีตางๆและวันสํ าคัญทางศาสนา

3.60 บอยๆ

2.เขาชมการแสดงทางวัฒนธรรมทั้งไทยและตางประเทศ 2.55 นานๆครั้ง
3.การเลือกซื้อสินคาที่แสดงถึงภูมิปญญาทองถิ่น 2.93 เปนครั้งคราว
Societal  Orientation
4.  การทํ ากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม  การเลือกตั้ง  การตอตาน
ยาเสพติด

3.76 บอยๆ

5.การรวมทํ าปชาพิจารณหรือพูดคุยแสดงความคิดเห็นตอประเด็นปญหา
ที่กํ ากลังเปนที่สนใจในสังคม  ทั้งในหมูคนและใกลชิดและผานสื่อ

3.12 เปนครั้งคราว

6.  การเปนสมาชิกชมรมที่สนใจ  เชนกลุมรักสัตว 2.33 นานๆครั้ง
Entertainment  Orientation
7.  การเลือกซื้อของใชสวนตัว  เชน  เสื้อผา  รองเทา  กระเปา

3.47 บอยๆ

8.  การไปเที่ยวตามสถาบันเทิงตางๆยามราตรี  รวมถึงการชมภาพยนต 3.15 เปนครั้งคราว
9. การไปเที่ยวพักผอนในวันหยุด 3.18 เปนครั้งคราว
Home  and  Family  Orientation
10.การใชเวลาในวันหยุดพักผอนอยูบาน หรือทํ างานอดิเรกที่บาน

4.03 บอยๆ

11. การทํ ากิจกรรมตางๆ กับคนในครอบครัว เชน ทานอาหารนอกบาน 
ไปเดินเลนตามหาง

3.90 บอยๆ

12. การเลือกซื้อสินคาประเภทของตกแตงบาน เคร่ืองครัว เคร่ืองนอน 
อปุกรณอํ านวยความสะดวกภายในบาน

3.20 เปนครั้งคราว

Sports and  Outdoor  Orientation
13. การออกกํ าลังกายหรือเลนกีฬาที่ชอบ โปรดระบุ

3.39 เปนครั้งคราว

14. การทํ ากิจกรรมกลางแจง เชนขับรถ ถายรูป ตกปลา ดูนก ดูผีเสื้อ 2.83 เปนครั้งคราว
15. การดูแลเอาใจใสกับสุขภาพรางกาย เชนการเลือกรับประทานอาหาร
ที่เปนประโยชน การตรวจสุขภาพประจํ าป

3.67 บอยๆ

รวม 3.32 เปนครั้งคราว

 จากตารางที่ 4.8 พบวา  หวัขอที่มีคาเฉลี่ยของระดับการทํ ากิจกรรมสูงสุด คือ การใช
เวลาในวนัหยดุพกัผอนอยูบานหรอืท ํางานอดเิรกทีบ่าน มคีาเฉลีย่ 4.03 คะแนน ถือวามรีะดบักจิกรรม
มากทีสุ่ด สวนหัวขอที่มีการทํ ากิจกรรมนอยที่สุดคือ การเปนสมาชิกชมรมที่สนใจ เชน กลุมรักสัตว 
คะแนนเฉลีย่นอยที่สุดคือ  มีคาเฉลี่ย  2.33 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยโดยรวม  ได  3.32  คะแนน  
อยูในเกณฑเปนครั้งคราว
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ตารางที่ 4.9  แสดงคาเฉลี่ยความสนใจ

หัวขอความสนใจตางๆ คาเฉลี่ยของ
ความถี่ในการสน

ใจ

เกณฑการรวมความ
สนใจ

Cultural  Orientation
1.สนใจศิลปะการแสดงของชาติตางๆ เชน รํ าไทย การละเลน ทองถิ่น

2.86 ปานกลาง

2.สนใจงานแสดงศิลปะตางๆ เชน ภาพเขียน ภาพพิมพ รูปปน ภาพถาย 2.91 ปานกลาง
3. สนใจและติดตามสื่อตางๆ เชน รายการทีวี หรือนิตยสารเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทย
และชาติตางๆ

3.38 ปานกลาง

Societal  Orientation
4.สนใจและติดตามปญหาสังคมที่สํ าคัญ เชน ปญหายาเสพติด ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาเด็ก 
และสตรีถูกทํ าราย

3.81 มาก

5. สนใจความเคลื่อนไหวตางๆทางการเมือง เชน การดํ าเนินคดีกับผูทุจริตคอรัปชั่น การแกไข
ปญหาเศรษฐกิจ การปฎิรูประบบราชการ

3.80 มาก

6. สนใจและติดตามความเปนไปไดของบานเมืองจากสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน 4.06 มาก
Entertainment  Orientation
7. สนใจภาพลักษณของตนเอง เชน ทรงผม เสื้อผา การแตงกาย กระเปา รองเทา นํ้ าหอม

3.54 ปานกลาง

8. สนใจการพักผอนและการบันเทิงในรูปแบบใหม ๆ ที่เกิดเชน โรงภาพยนตเปดใหม เกมสใหม ๆ 
ทางอินเตอรเน็ต

3.12 ปานกลาง

9.  สนใจและติดตามสื่อตางๆเพื่อความบันเทิง  เชน  ชมละครทางโทรทัศน  ฟงวิทยุ  อานนิตยสาร
แฟชั่นและเลนเกมสทางอินเตอรเน็ต

3.44 มาก

Home  and  Family  Orientation
10.สนใจและเอาใจใสภาพชีวิตความเปนอยูของคนในครอบครัว

4.29 มาก

11. สนใจการทํ าความสะอาด  ดูแล  ตกแตงบานใหสวยงามนาอยูรวมไปถึงการซอมแซมสิ่งของ
ตางๆภายในบาน

3.79 มาก

12.  สนใจและติดตามสื่อตางๆที่มีสาระความรูเกี่ยวกับการดูแลตกแตงบานและการสอนทํ าอาหาร 3.31 มาก
Sports and  Outdoor  Orientation
13.สนใจกีฬาประเภทใหมๆ เชน  โยคะ  แอโรบิ

2.81 ปานกลาง

14. สนใจดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง  เชน  การออกกํ าลังกายการพักผอนอยางถูกวิธี
การรับประทานอาหารอยางถูกวิธี

3.92 มาก

15.สนใจและติดตามสื่อตางๆที่รายงานความเคลื่อนไหวดานกีฬาชนิดตางๆ 3.34 มาก
รวม 3.49 มาก
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จากตารางที ่4.9 พบวา หวัขอทีม่คีาเฉลีย่ของระดบัความสนใจสงูสดุคอื สนใจและเอาใจใส
ชีวติความเปนอยูของคนในครอบครัว มีคาเฉลี่ย 4.29 คะแนน ถือวามีระดับความสนใจมากที่สุด 
สวนหวัขอทีม่ีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สนใจกีฬาประเภทใหมๆ เชนโยคะ มีคาเฉลี่ย 2.81 อยูใน
เกณฑปานกลาง  และเมือ่พจิารณาโดยรวม  พบวา  มีคะแนนเฉลี่ยรวม  3.26  อยูในเกณฑ  สนใจใน
ระดับมาก

ตารางที่  4.10  แสดงจ ํานวน  (รอยละ)  ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามกิจกรรมและความสนใจ

กิจกรรมและความสนใจ จํ านวน รอยละ
Cultural  Orientation 37 9.25
Societal  Orientation 166 41.50
Entertainment  Orientation 42 10.50
Home  and  Family  Orientation 129 32.25
Sports and  Outdoor  Orientation 26 6.50
รวม 400 100

จากตารางที่ 4.10 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีกิจกรรมและความสนใจแบบ Societal 
Orientation  (รอยละ  41.50 )รองลงมาเปนรูปแบบ Home  and  Family  Orientation  (รอยละ  
32.25)  ตามลํ าดับ

DPU



91

4.3 พฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารทางการตลาดจากธรุกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอร
มารเก็ต

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางการตลาดธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตของกลุมตัวอยาง  ไดแก  ความถี่ในการเปดรับ  ซ่ึงแสดงผลตามตารางที่  ดังนี้

ตารางที่ 4.11 แสดงความถี่ในการเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอร
  เซน็เตอรและไฮเปอรมารเก็ตจากสื่อบุคคล

การเปดรับขาวสาร
จากสื่อบุคคล (เทสโก
 โลตัส  คารฟูร,บิ๊กซี)

บอยคร้ัง

จํ านวน
(3)

นานๆ คร้ัง

 จํ านวน
(2)

ไมเคย

จํ านวน
(1)

คารอยละ คาเฉลี่ย ความหมาย

1.พอ 58
(14.50)

131
(32.75)

211
(52.75)

400
(100)

1.62 นอย

2.แม 81
(20.75)

124
(31.00)

195
(48.75)

400
(100)

1.73 ปานกลาง

3.พ่ี 97
(24.25)

138
(34.50)

165
(41.25)

400
(100)

1.83 ปานกลาง

4.นอง 75
(18.75)

121
(30.25)

204
(51.00)

400
(100)

1.69 ปานกลาง

5. บุตร 27
(6.75)

19
(4.75)

354
(88.50

400
(100)

1.20 นอย

5.ญาติ 46
(11.50)

162
(40.50)

193
(48.25)

400
(100)

1.64 นอย

6.เพื่อน 229
(57.25)

110
(27.50)

61
(15.25)

400
(100)

2.44 มาก

7.สามี/ภรรยา 79
(19.75)

55
(13.75)

266
(66.50)

400
(100)

1.54 นอย

8.พนักงาน/เจาหนาที่ 96
(24.00)

193
(48.25)

111
(27.75)

400
(100)

1.96 ปานกลาง

คาเฉลี่ยรวม 1.73 ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.11 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่เปนผูซ้ือสินคามีการเปดรับขาวสาร
ทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต มีอิทธิพลอยางมาก
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต โดยมี
เพือ่นเปนสื่อบุคคลที่มีการขอความคิดเห็นมากที่สุด  อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย  2.44)  และบุคคล  
ทีข่อความคิดเห็นนอยที่สุดคือ  บุตร  อยูในระดับนอย  (คาเฉลี่ย  1.20)  ตามลํ าดับ

ตารางที่ 4.12  แสดงความถี่ในการเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอร
   เซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตจากสื่อมวลชน

การเปดรับขาวสารจาก
สื่อมวลชน (เทสโก โลตัส

คารฟูร, บิ๊กซี)

สัปดาหละ
2 วันขึ้นไป

1-2
สัปดาห/
คร้ัง

3-4
สัปดาห/
คร้ัง

มากกวา
เดือนละ
คร้ัง

ไมเปด
รับสื่อ

คารอยละ คาเฉลี่ย ความหมาย

จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน
5 4 3 2 1 (X)

1.โทรทัศน 179
(44.75)

76
(19.00)

100
(25.00)

30
(7.50)

15
(3.75)

400
(100)

3.94 มาก

2.วิทยุ 22
(5.50)

98
(24.50)

145
(36.25)

122
(30.50)

13
(3.25)

400
(100)

2.99 ปากลาง

3.หนังสือพิมพ 165
(41.25)

51
(12.75)

114
(28.50)

55
(13.75)

15
(3.75)

400
(100)

3.74 มาก

4.นิตยสารหรือวารสาร 60
(15.00)

75
(18.75)

160
(40.00)

57
(14.25)

48
(12.00)

400
(100)

3.11 ปานกลาง

คาเฉลี่ยรวม = 3.44 400
(100)

มาก

จากตารางที ่4.12 แสดงใหเหน็วา กลุมตวัอยางทีเ่ปนผูซ้ือสินคามรีะดบัการเปดรับขาวสาร
จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรทางสื่อมวลชน มีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญซูเปอรเซน็เตอรและไฮเปอรมารเกต็ โดยมกีารเปดรับสือ่โทรทศัน
มากที่สุด อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.94) และมีการเปดรับสื่อวิทยุนอยที่สุด อยูในระดับนอย      
(คาเฉลี่ย 2.99) ตามลํ าดับ
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ตารางที่ 4.13  แสดงความถี่ในการเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอร
   เซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตจากสื่อเฉพาะกิจ

การเปดรับขาวสารจาก
สื่อเฉพาะกิจ (เทสโก โลตัส

คารฟูร,บิ๊กซี)

สัปดาห
ละ 2 วัน
ขึ้นไป

1-2
สัปดาห/
คร้ัง

3-4
สัปดาห/
คร้ัง

มากกวา
เดือนละ
คร้ัง

ไมเปด
รับสื่อ

คารอยละ คาเฉลี่ย ความหมาย

จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน
5 4 3 2 1 (X)

1.ปายโฆษณากลางแจง
(Bill  Board)

150
(37.50)

120
(30.00)

70
(17.50)

50
(12.50)

10
(2.50)

400
(100)

3.88 มาก

2.สื่อตัวถังรถประจํ าทาง
(Bus  body)

75
(18.75)

118
(29.50)

90
(22.50)

74
(18.50)

43
(10.75)

400
(100)

3.27 ปานกลาง

3.แผนพับ/ใบปลิว 150
(37.50)

112
(28.00)

70
(17.50)

52
(13.00)

16
(4.00)

400
(100)

3.82 มาก

4.โปสเตอร 67
(16.75)

120
(30.00)

94
(23.50)

79
(19.75)

40
(10.00)

400
(100)

3.24 ปานกลาง

5.จดหมายตรง 72
(18.00)

106
(26.50)

120
(30.00)

70
(17.50)

32
(8.00)

400
(100)

3.29 ปานกลาง

6.อินเตอรเน็ต 12
(3.00)

40
(10.00)

39
(9.75)

62
(15.50)

247
(61.75)

400
(100)

1.77 นอยมาก

7.เครื่องหมายการคาที่อยู
ดานหนา

13
(3.25)

50
(12.50)

83
(20.75)

143
(33.75)

111
(27.75)

400
(100)

2.28 ปานกลาง

คาเฉลี่ย 3.07 400
(100)

ปานกลาง

จากตารางที ่ 4.13 แสดงใหเหน็วากลุมตวัอยางทีเ่ปนผูซ้ือสินคามรีะดบัการเปดรับขาวสาร
การตลาดจากสื่อเฉพาะกิจ  โดยมกีารเปดรับสื่อมากที่สุดคือ  ส่ือปายโฆษณากลางแจง (Bill  Board)  
และ  ส่ือแผนพับใบปลิว   อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 3.88  และ  คาเฉลี่ย  3.82)  และมีการเปดรับ
นอยท่ีสุด  คือ  ส่ืออินเตอรเน็ต  อยูในระดับ นอยมาก  (คาเฉลี่ย  1.77)  ตามลํ าดับ
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4.4 ปจจยัสวนประสมทางการตลาดจากธรุกิจคาปลกีขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
กับการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

การศึกษาเรื่องปจจัยทางการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑและบริการที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต ผูวิจัยได
คะแนน

1.1  องคประกอบทุกประการของสวนประสมทางการตลาด “ราคา” คือ การตั้งราคา
สินคามีความยุติธรรม  คุมคา

1.2 องคประกอบทุกประการของสวนประสมทางการตลาด “การจัดจํ าหนาย” คือ 
สถานทีส่าขาการซื้อสินคา เชน การออกแบบตกแตงภายนอกและภายในทํ าเลที่ตั้งของสาขา การให
บริการของสถานที่

1.3 องคประกอบทุกประการของสวนประสมทางการตลาด “การสงเสริมการตลาด” 
คอื รูปแบบการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย การใหขาวประชาสัมพันธ 
และการตลาดทางตรงของคาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

โดยผูวจิยัไดใหคะแนนเปน 6 ระดับ จากมากไปหานอย (เห็นดวยในระดับมากที่สุด  
จนถงึไมมีอิทธิพลเลยในระดับนอยที่สุด  ดังจะเห็นในตารางที่   4.14-4.21

ตารางที่ 4.14  แสดงปจจัยทางการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑและบริการที่มีอิทธิพล
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   ตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
   และไฮเปอรมารเก็ต

ผลิตภัณฑและบริการของ
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและ
ไฮเปอรมารเก็ต (เทสโก โลตัส
คารฟูร,บิ๊กซี)

มาก
ท่ีสุด

มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด

ไมมี
อิทธิพล

คา
รอยละ

คาเฉลี่ย ระดับ
ความ
หมาย

จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน (X)
5 4 3 2 1 0

1. คุณภาพของสินคาดี
สะอาด  สดใหม

80
(20)

142
(32.5)

156
(39)

15
(3.75)

3
(0.75)

4
(1)

400
(100)

3.67 มาก

2.มีช่ือเสียงเปนที่รูจัก
แพรหลาย

85
(21.5)

122
(30.5)

70
(17.5)

35
(8.75)

30
(7.5)

58
(14.5)

400
(100)

3.06 ปานกลาง

3.มีความเอาใจใส
ในการดูแลลูกคา

103
(25.75)

110
(27.5)

85
(21.25)

30
(7.5)

26
(6.5)

46
(11.5)

400
(100)

3.24 ปานกลาง

4.มีเทคโนโลยี
ที่ไดมาตรฐาน

62
(15.5)

167
41.75

128
(32)

22
(5.5)

6
(1.5)

15
(3.75)

400
(100)

3.53 มาก

5.มีบริการที่สะดวก
รวดเร็ว

70
(17.5)

108
(27)

164
(41)

45
(11.25)

8
(2)

5
(1.25)

400
(100)

3.43 มาก

  คาเฉลี่ยรวม = 3.38 ปานกลาง

จากตารางที่  4.14  แสดงใหเห็นวาปจจัยทางการสื่อสารการตลาดมีอิทธิพลอยางมาก
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตของผูซ้ือ
สินคาโดยปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด  คือ  คุณภาพของสินคาดี  สะอาด  สดใหม  อยูในระดับมาก  
(คาเฉลีย่  3.67)  และปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุด  คือ  มีช่ือเสียงเปนที่รูจักแพรหลาย  อยูในระดับ
ปานกลาง  (คาเฉลี่ย  3.06)  ตามลํ าดับ

ตารางที่ 4.15  แสดงปจจัยทางการสื่อสารการตลาดดานราคาผลิตภัณฑและบริการจากธุรกิจคาปลีก
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   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
   จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

ราคาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
ไดแก บิ๊กซี  คารฟูร  เทสโก  โลตัส

มาก
ท่ีสุด

มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด

ไมมี
อิทธิพล

คา
รอยละ

คาเฉลี่ย ระดับ
ความ
หมาย

จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน (X)
5 4 3 2 1 0

1.การต้ังราคาสินคามีความยุติธรรม
คุมคา

86
(21.5)

135
( 33.75 )

159
(39.75)

9
(2.5 )

5
(  1.25)

6
(1.5 )

400
(100)

3.68 มาก

2.สินคาราคาถูกสามารถเปรียบเทียบ
ราคาสินคาได

118
( 29.5  )

154
(38.5  )

99
(24.75)

18
( 4.5 )

6
(1.5)

5
(1.25)

400
(100)

3.86 มาก

3.สามารถชํ าระคาสินคาผาน
บัตรเครดิตหรือเอทีเอ็ม

89
(22.25)

135
(33.75)

110
(27.5)

20
(5)

40
(10)

6
(1.5)

400
(100)

3.49 มาก

คาเฉลี่ยรวม= 3.67 มาก

จากตารางที่ 4.15 แสดงใหเห็นวาปจจัยการสื่อสารการตลาดดานราคาผลิตภัณฑและ
บริการของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตของผูซ้ือสินคาโดยปจจัยที่มี
อิทธิพลมากที่สุด  คอื  สินคาราคาถูกสามารถเปรียบเทียบราคาสินคาได  อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย  
3.86)  ตามลํ าดับ

ตารางที่  4.16  แสดงปจจัยการสื่อสารการตลาดของสถานที่  การจัดจํ าหนายการบริการ
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สถานที่,การจัดจํ าหนายการบริการ
ของธรุกิจคาปลีกขนาดใหญ

ซเูปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
ไดแก  บ๊ิกซี  คารฟูร  เทสโก  โลตัส

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด

ไมมี
อิทธิพล

คา
รอยละ

คาเฉลี่ย ระดับ
ความ
หมาย

จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน    (X)

5 4 3 2 1 0

1.มีสาขาและบริการเปนจํ านวนมาก 59
(14.75)

189
(47.25)

127
(31.75)

20
(5)

4
(1)

1
(0.25)

400
(100)

3.69 มาก

2.มีสาขาและบริการอยูใกลบาน
ที่ทํ างาน

68
(17)

149
(37.25)

138
(34.5)

39
(9.75)

1
(0.25)

5
(1.25)

400
(100)

3.57 มาก

3.มีสาขาและบริการอยูในทํ าเลที่ดี 48
(12)

149
(37.25)

119
(29.75)

49
(12.25)

27
(6.75)

8
(2)

400
(100)

3.30 ปานกลาง

4.มีขนาดของสถานที่จํ าหนาย
ที่พอเหมาะ

49
(12.25)

159
(39.75)

169
(42.25)

15
(3.75)

3
(0.75)

5
(1.25)

400
(100)

3.55 มาก

5. มีการจัดพื้นที่แตละแผนกอยางเปน
สัดสวนสะดวกตอการคนหา

45
(11.25)

180
(45)

117
(29.25)

39
(9.75)

10
(2.5)

9
(2.25)

400
(100)

3.46 มาก

6.รูปแบบและการตกแตงของสถานที่มี
ความมั่นคงหนาเชื่อถือ

72
(18)

94
(23.5)

99
(24.75)

29
(7.25)

39
(9.75)

67
(16.75)

400
(100)

2.83 ปานกลาง

7.การออกแบบตกแตงภายในที่ทันสมัย
สะดุดตา

97
(24.25)

124
(31)

139
(34.75)

26
(6.5)

9
(2.25)

5
(1.25)

400
(100)

3.86 มาก

8.ภายในสถานที่มีสินคาใหเลือก
มากมายหลากหลายชนิด

101
(25.25)

178
(44.5)

97
(24.25)

19
(4.75)

3
(0.75)

2
(0.5)

400
(100)

3.95 มาก

9.มีการใชสัญลักษณหรือตราสินคา
ทีส่วยงามและมีสีสัน  ณ  จุดขาย

121
(30.25)

151
(37.75)

97
(24.25)

26
(6.50)

2
(0.50)

3
(0.75)

400
(100)

3.89 มาก

10.การตกแตงในชุดยูนิฟอรม
ของพนักงานที่สวยสะดุดตา

46
(11.50)

24
(6.00)

54
(13.50)

64
(16.00)

49
(12.25)

163
(40.75

400
(100)

1.66 นอยมาก

11.ดานหนา-ดานในของสถานที่
มีความสวางสดใสไมมืดทึบ

39
(9.75)

26
(6.50)

56
(14.00)

74
(18.50)

60
(15.00)

145
(36.25)

400
(100)

1.69 นอย

  คาเฉลี่ยรวม = 3.17 ปานกลาง

จากตารางที่ 4.16 แสดงใหเห็นวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสถานที่,การจัด
จํ าหนายการใหบริการของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตของผูซ้ือ
สินคาปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ภายในสถานที่มีสินคาใหเลือกมากมายหลากหลายชนิดอยูใน

DPU
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ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.95) และปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุดคือ การตกแตงในชุดยูนิฟอรมของ
พนกังานที่สวยสะดุดตา อยูในระดับนอยมาก  (คาเฉลี่ย  1.66)  ตามลํ าดับ

ตารางที่ 4.17  แสดงปจจัยทางการสื่อสารการตลาดของการสงเสริมการตลาดของธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
   จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

โฆษณาทางสื่อตางๆ
ของธรุกิจคาปลีก

ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต ไดแก
บ๊ิกซี  คารฟูร  เทสโก  โลตัส

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด

ไมมี
อิทธิพล

คา
รอยละ

คาเฉลี่ย ระดับ
ความหมาย

จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน     (X)

5 4 3 2 1 0

1.โทรทัศน 174
(43.50)

169
(42.25)

49
(12.25)

5
(1.25)

0
(0.00)

3
(0.75)

400
(100)

4.26 มากที่สุด

2.วิทยุ 55
(13.75)

170
(42.50)

143
(35.75)

28
(7.00)

1
(0.25)

3
(0.75)

400
(100)

3.60 มาก

3.หนังสือพิมพ 30
(7.50)

96
(24.00)

120
(47.50)

65
(16.25)

12
(3.00)

7
(1.75)

400
(100)

3.12 ปานกลาง

4.นิตยสารหรือวารสาร 28
(7.00)

94
(23.50)

191
(47.75)

62
(15.50)

10
(2.50)

15
(3.75)

400
(100)

3.06 ปานกลาง

5.แผนพับ/ใบปลิว 60
(15.00)

132
(33.00)

149
(37.25)

42
(10.50)

8
(2.00)

9
(2.25)

400
(100)

3.42 มาก

6.โปสเตอร 40
(10.00

117
(29.25)

168
(42.00)

50
(12.50)

14
(3.50)

11
(2.75)

400
(100)

3.22 ปานกลาง

7.อินเตอรเน็ต 30
(7.50)

92
(23.00)

170
(42.50)

62
(15.50)

17
(4.25)

29
(7.25)

400
(100)

2.92 ปานกลาง

8.ปายโฆษณากลางแจง (Bill 
Board)

55
(13.75)

152
(38.00)

130
(32.50)

39
(9.75)

9
(2.25)

15
(3.75)

400
(100)

3.40 ปานกลาง

9.สื่อตัวถังรถประจํ าทาง (Bus 
Dody)

54
(13.50)

131
(32.75)

145
(36.25)

50
(12.50)

9
(2.25)

11
(2.75)

400
(100)

3.35 ปานกลาง

10.เครื่องหมายการคา(ตราสินคา)
ที่อยูบริเวณดานหนา

60
(15.00)

130
(32.50)

140
(35.00)

37
(9.25)

12
(5.25)

12
(3.00)

400
(100)

3.34 ปานกลาง

  คาเฉลี่ยรวม = 3.36 ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.17 แสดงใหเห็นวาปจจัยทางการสื่อสารการตลาดของการสงเสริมการ
ตลาดดานการโฆษณาทางสื่อตางๆของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
ของผูซ้ือสินคาโดยปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ส่ือโทรทัศน อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย  4.26)  
และปจจัยที่อิทธิพลนอยที่สุด คือส่ืออินเตอรเน็ต อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.92) ตามลํ าดับ

ตารางที่ 4.18  แสดงปจจัยการสื่อสารการตลาดของการสงเสริมการตลาดดานบทบาทของพนักงาน/
   เจาหนาที่ของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

บทบาทของพนักงานขาย/
เจาหนาที่ของธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต ไดแก

(เทสโก  โลตัส,คารฟูร,บิ๊กซี)

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด

ไมมี
อิทธิพล

คา
รอยละ

คาเฉลี่ย ระดับ
ความ
หมาย

จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน      (X)
5 4 3 2 1 0

1.ใหคํ าแนะนํ าในผลิตภัณฑ 129
(32.25)

51
(12.75)

25
(6.25)

63
(15.75)

83
(15.75)

49
(12.25)

400
(100)

2.63 ปานกลาง

2.การใหความชวยเหลือ
ในการใหขอมูลเกี่ยวกับ
สินคาเมื่อลูกคา
ขอความชวยเหลือ

124
(31)

47
(11.75)

31
(7.75)

69
(17.25)

80
(20)

49
(12.25)

400
(100)

2.60 นอย

3.พูดจาสุภาพ 123
(30.75)

33
(8.25)

23
(5.75)

53
(13.25)

99
(24.75)

69
17.25)

400
(100)

2.31 นอย

4.เปนกันเองคุนเคย 101
(25.25)

49
(12.25)

47
(11.75)

64
(16)

101
(25.25)

38
(9.5)

400
(100)

2.43 นอย

5.ความนาเชื่อถือของพนักงาน 105
(26.25)

40
(10)

34
(8.50)

49
12.25

88
(22.00)

84
(21.00)

400
(100)

2.21 นอย

  คาเฉลี่ยรวม = 2.43 นอย

DPU



100

จากตารางที่ 4.18 แสดงใหเห็นวาปจจัยทางการสื่อสารการตลาดของการสงเสริม      
การตลาดดานบทบาทของพนักงาน/เจาหนาที่ของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและ     
ไฮเปอรมารเก็ต มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาโดยปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ใหคํ าแนะนํ า
ในผลติภณัฑ อยูในระดบัปานกลาง (คาเฉลีย่ 2.63)และปจจยัทีม่อิีทธิพลนอยทีสุ่ด คอื ความนาเชือ่ถือ
ของพนักงาน อยูในระดับนอย  (คาเฉลี่ย  2.21)  ตามลํ าดับDPU
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ตารางที่ 4.19  แสดงปจจัยทางการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการขายของธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

การสงเสริมการขายของของธรุกิจ
คาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร

และไฮเปอรมารเก็ต ไดแก
บ๊ิกซี  คารฟูร  เทสโก  โลตัส

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด

ไมมี
อิทธิพล

คา
รอยละ

คาเฉลี่ย ระดับ
ความหมาย

จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน    (X)

5 4 3 2 1 0

1.การแจกของตัวอยาง 51
(12.75)

182
(45.50)

130
(32.50)

32
(8.00)

4
(1.00)

1
(0.25)

400
(100)

3.60 มาก

2.การจัดกิจกรรมพิเศษ เชน
การแสดงบนเวที  การออกราน

61
(15.25)

149
(37.25)

130
(32.50)

42
(13.25)

10
(0.50)

5
(1.25)

400
(100)

3.50 มาก

3.การเปดโอกาสใหเห็น
กรรมวิธีการผลิต

41
(10.25)

150
(37.50)

110
(27.50)

69
(17.25)

27
(6.75)

3
(0.75)

400
(100)

3.25 ปานกลาง

4.การสะสมแสตมป 49
(12.25)

152
(38.00)

162
(40.50)

24
(6.00)

3
(0.75)

10
(2.50)

400
(100)

3.48 มาก

5.สะสมคูปอง 45
(11.25)

180
(45.00)

110
(27.50)

36
(9.00)

20
(5.00)

9
(2.25)

400
(100)

3.42 มาก

6.การสงเสริมการขายรวมกัน
ในหลายสินคา

131
(32.75)

88
(22.00)

100
(25.00)

29
(7.25)

40
(10.00)

12
(3.00)

400
(100)

3.51 มาก

7.สวนลดหรือการลดราคา 92
(23.00)

130
(32.50)

140
(35.00)

30
(7.50)

5
(1.25)

3
(0.75)

400
(100)

3.75 มาก

8.การตั้งราคาสินคาบริการ
ตํ่ ากวาคูแขงในบางชวง

110
(27.50)

176
(44.00)

100
(25.00)

11
(2.75)

1
(0.25)

2
(0.50)

400
(100)

3.94 มาก

9.เงื่อนไขการชํ าระเงินที่พิเศษ 122
(30.50)

155
(38.75)

90
(22.50)

30
(7.50)

2
(0.50)

1
(0.25)

400
(100)

3.91 มาก

10.การสงพนักงานขาย
ไปประจํ าตามหาง

120
(30.00)

130
(32.50)

49
(12.25)

56
(14.00)

39
(9.57)

6
(1.50)

400
(100)

3.55 มาก

11.การรับประกันใหเปลี่ยน
และการรับประกันสินคา

59
(14.75)

189
(47.25)

127
(31.75)

20
(5.00)

4
(1.00)

1
(0.25)

400
(100)

3.69 มาก

  คาเฉลี่ยรวม 3.60 มาก
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จากตารางที่ 4.19 แสดงใหเห็นวาปจจัยทางการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริม      
การขายจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาของผูซ้ือสินคาโดยปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด  คือ การตั้งราคาสินคาบริการตํ่ ากวาคูแขง
ในบางชวง  (คาเฉลี่ย  3.94)  และปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุด  คือ  การเปดโอกาสใหเห็นกรรมวิธี
การผลิต อยูในระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย  3.25)  ตามลํ าดับ

ตารางที่ 4.20  แสดงปจจัยของการสื่อสารการตลาดดานการประชาสัมพันธทางสื่อตางๆของธุรกิจ
   คาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

การประชาสัมพันธทางสื่อ
ของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ

ซูเปอรเซ็นเตอรและ
ไฮเปอรมารเก็ต ไดแก

(เทสโก  โลตัส,คารฟูร  ,บิ๊กซี)

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด

ไมมี
อิทธิพล

คา
รอยละ

คาเฉลี่ย ระดับ
ความ
หมาย

จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน    (X)
5 4 3 2 1 0

1.โทรทัศน 184
(46.00)

140
(35.00)

60
(49.00)

10
(2.50)

1
(0.25)

5
(1.25)

400
(100)

4.20 มากที่สุด

2.วิทยุ 40
(10.00)

136
(34.00)

170
(49.00)

41
(10.25)

7
(1.75)

6
(1.50)

400
(100)

3.36 มาก

3.หนังสือพิมพ 60
(15.00)

150
(37.50)

158
(49.00)

28
(7.00)

1
(0.25)

3
(0.75)

400
(100)

3.58 มาก

4.นิตยสารหรือวารสาร 30
(7.50)

114
(28.50)

180
(49.00)

58
(14.50)

10
(2.50)

8
(2.00)

400
(100)

3.18 ปานกลาง

5.แผนพับ/ใบปลิว 52
(13.00)

132
(33.00)

140
(35.00)

49
(12.25)

18
(4.50)

9
(2.25)

400
(100)

3.66 มาก

6.อินเตอรเน็ต 33
(8.25)

82
(20.50)

173
(49.00)

65
(16.25)

17
(3.25)

34
(8.50)

400
(100)

2.90 ปานกลาง

7.การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ
(มีตราสินคาติดอยู)

36
(9.00)

93
(23.25)

176
(49.00)

54
(13.50)

23
(5.75)

18
(4.50)

400
(100)

3.03 ปานกลาง

  คาเฉลี่ยรวม 3.41 มาก
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จากตารางที ่ 4.20 แสดงใหเหน็วาปจจยัทางการสือ่สารการตลาดดานการประชาสมัพนัธ
ทางสือ่ตางๆ ของธรุกจิคาปลกีขนาดใหญซูเปอรเซน็เตอรและไฮเปอรมารเกต็ มอิีทธพิลตอการตดัสนิใจ
ซ้ือสินคาของผูซ้ือสินคาโดยปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ส่ือโทรทัศน อยูในระดับมากที่สุด     
(คาเฉลี่ย 4.20) และปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุด คือ ส่ืออินเตอรเน็ต อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 
2.90) ตามลํ าดับ

ตารางที่ 4.21  แสดงปจจัยทางการสื่อสารการตลาดดานการตลาดทางตรงของธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

การตลาดทางตรงของธุรกิจ
คาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร

และไฮเปอรมารเก็ต ไดแก
บิ๊กซี  คารฟูร  เทสโก  โลตัส

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด

ไมมี
อิทธิพล

คา
รอยละ

คาเฉลี่ย ระดับ
ความ
หมาย

จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน      (X)
5 4 3 2 1 0

1.การขายโดยใช
พนักงานขายโดยตรง

30
(7.50)

85
(21.25)

149
(37.25)

85
(21.25)

22
(5.50)

29
(7.25)

400
(100)

2.82 ปานกลาง

2.ไปรษณียแจงขาว
ลดราคาสินคาถึงบาน

57
(14.25)

109
(27.25)

138
(34.50)

62
(15.50)

14
(3.50)

20
(5.00)

400
(100)

3.18 ปานกลาง

  คาเฉลี่ยรวม 3.00 ปานกลาง

จากตารางที่ 4.21 แสดงใหเห็นวาปจจัยทางการสื่อสารการตลาดของการสงเสริม      
การตลาดดานการตลาดทางตรงของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต    
มอิีทธิพลตอการตดัสินใจซือ้สินคาของผูซ้ือสินคาโดยปจจยัทีม่อิีทธิพลมากทีสุ่ด คอื ไปรษณยีแจงขาว
ลดราคาสนิคาถึงบาน อยูในระดับปานกลาง และนอยที่สุด คือ การขายโดยใชพนักงานขายโดยตรง
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4.5  การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวมีทั้งหมด  2  ขอ  คือ
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร (เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได) ที่แตกตางกัน 

จะ มกีิจกรรมและความสนใจแตกตางกัน
2. พฤตกิรรมการเปดรับขาวสาร มคีวามสมัพนัธกบัองคประกอบทางการสือ่สารการตลาด

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคสจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตใน
สมุทรปราการ

1.  การทดสอบสมมติฐานขอที่  1  ลักษณะทางประชากรศาสตร  (เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ  และ
รายไดรวมตอครอบครัว)  ที่แตกตางกัน  จะมีกิจกรรมและความสนใจแตกตางกัน  ใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนจํ าแนกทางเดียว  (One  Way  Analysis  of  Varience-On  Way  AN0VA) ซ่ึงผล
การทดสอบสมมติฐานจะแสดงตามลํ าดับของสมมติฐานยอยจํ านวน 25 ขอ ตามตารางที่ 4.22-4.46

DPU



105

1.1  กิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม  (Cultural  Orientation)
สมมตฐิานยอยขอที ่1.1.1 ผูทีเ่พศแตกตางกนั มกีจิกรรมและความสนใจทีเ่นนวฒันธรรม

(Cultural  Orientation) แตกตางกัน
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   :  µi=µj

H1   :  µ1≠µ2

โดยที่
Ho   :  ผูทีม่เีพศแตกตางกนั มกีจิกรรมและความสนใจทีเ่นนวฒันธรรม (Cultural Orientation)  

ไมแตกตางกัน
H1 :  ผูทีม่เีพศแตกตางกนั มกีจิกรรมและความสนใจทีเ่นนวฒันธรรม (Cultural  Orientation)  

แตกตางกัน

ตารางที ่4.22  การทดสอบคาเฉลีย่ของกจิกรรมและความสนใจทีเ่นนวฒันธรรม (Cultural  Orientation)
   ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามเพศ

เพศ จ ํานวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
ชาย 180 2.98 0.70 4.042 0.046
หญิง 220 3.12 0.72
รวม 400 100.0 0.71

จากตารางที่ 4.22  ผลการทดสอบพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ 
Ho  และยอมรับ H1  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว กลาวคือ  
ผูทีม่เีพศแตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม (Cultural  Orientation) แตกตางกัน  
และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยแลวพบวาเพศหญิงมีกิจกรรมและความสนใจในที่เนน (Cultural  
Orientation)  มากกวาเพศชาย
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สมมตฐิานยอยที่ 1.1.2 ผูที่มีอายุแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม  
(Cultural  Orientation  แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูทีม่อีายแุตกตางกนั มกีจิกรรมและความสนใจในทีเ่นนวฒันธรรม (Cultural Orientation)  

ไมแตกตางกัน
H1 : ผูทีม่อีายแุตกตางกนั มกีจิกรรมและความสนใจทีเ่นนวฒันธรรม (Cultural Orientation)  

แตกตางกัน

ตารางที ่4.23  การทดสอบคาเฉลีย่ของกจิกรรมและความสนใจทีเ่นนวฒันธรรม (Cultural Orientation)
  ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามอายุ

อายุ จํ านวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
18-28  ป 155 3.09 0.77 0.694 0.557
29-39  ป 174 2.99 0.69
40-50 ป 64 3.05 0.59

มากกวา  50 ปขึ้นไป 7 2.82 0.87
รวม 400 3.05 0.71

จากตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวายอมรับ 
H0  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มีอายุ
แตกตางกนัมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม  (Cultural  Orientation)  ไมแตกตางกัน
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สมมตฐิานที ่1.1.3 ผูทีม่กีารศกึษาแตกตางกนั มกีจิกรรมและความสนใจในทีเ่นนวฒันธรรม  
(Cultural Orientation) แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   µi=µj

โดยที่
Ho : ผูทีม่กีารศึกษาแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม (Cultural 

Orientation)  ไมแตกตางกัน
H1 : ผูทีม่กีารศึกษาแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจในที่เนนวัฒนธรรม (Cultural  

Orientation)  แตกตางกัน

ตารางที ่ 4.24   การทดสอบคาเฉลีย่ของกจิกรรมและความสนใจทีเ่นนวฒันธรรม (Cultural Orientation)
    ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามการศึกษา

การศึกษา จํ านวน
(คน)

คาเฉล่ีย SD F Significance

มธัยมศึกษา(ม.1-ม.6) 49 2.82 0.61 2.712 0.092
ปวช/ปวส/อนุปริญญา 63 3.15 0.78
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 286 3.06 0.71
หรือสูงกวาปริญญาตรี 2 2.96 0.72

รวม 400 3.05 0.71

จากตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวายอมรับ 
H0  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มีอายุ
แตกตางกนัมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม  (Cultural  Orientation)  ไมแตกตางกัน

DPU



108

สมมตฐิานที่ 1.1.4 ผูที่มีอาชีพแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม  
(Cultural  Orientation)  แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูที่มีอาชีพแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม (Cultural 

Orientation)  ไมแตกตางกัน
H1 : ผูที่มีอาชีพแตกตางกัน กิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม (Cultural 

Orientation)  แตกตางกัน

ตารางที ่4.25  การทดสอบคาเฉลีย่ของกจิกรรมและความสนใจทีเ่นนวฒันธรรม (Cultural Orientation)
   ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามอาชีพ

อาชีพ จํ านวน
(คน)

คาเฉล่ีย SD F Significance

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 72 2.91 0.61 1.838 0.119
พนกังานบริษัท/เอกชน 167 3.00 0.70

คาขาย / ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 115 3.01 0.75
นสิิต/นักศึกษา 40 3.18 0.73

อ่ืนๆ…. 6 3.39 0.71
รวม 400 3.04 0.71

จากตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบพบวามีคา Significance ดงันั้นจึงสรุปไดวา ยอมรับ H0  

ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มีอาชีพ
แตกตางกนัมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม   (Cultural  Orientation)  ไมแตกตางกัน
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สมมตฐิานที่ 1.1.5 ผูที่มีรายไดแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม  
(Cultural Orientation)  แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูที่มีรายไดแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม (Cultural 

Orientation)  ไมแตกตางกัน
H1 : ผูที่มีรายไดแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม (Cultural  

Orientation)  แตกตางกัน

ตารางที ่4.26  การทดสอบคาเฉลีย่ของกจิกรรมและความสนใจในทีเ่นนวฒันธรรม (Cultural Orientation)
   ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามรายได

รายได จํ านวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
10,000-20,000 204 2.91 0.69 4.476 0.003
20,001-30,000 126 3.18 0.72
30,001-40,000 60 0.04 0.75

40,001  บาทขึ้นไป 10 3.25 0.65
รวม 400 3.04 0.71

จากตารางที่  4.26  ผลการทดสอบพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ 
Ho  และยอมรับ H1  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว กลาวคือ  
ผูที่มีรายไดรวมตอครอบครัวแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม (Cultural  
Orientation)  แตกตางกัน
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1.2  กิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม  (Societal  Orientation)
สมมติฐานที่ 1.2.1 ผูที่มีเพศแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนน (Societal 

Orientation) แตกตางกัน
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูที่มีเพศแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม (Societal 

Orientation) ไมแตกตางกัน
H1 : ผูที่มีเพศแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม (Societal 

Orientation)  แตกตางกัน

ตารางที ่4.27  การทดสอบคาเฉลีย่ของกจิกรรมและความสนใจทีเ่นนวฒันธรรม (Societal  Orientation)
   ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามเพศ

เพศ จ ํานวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
ชาย 180 3.69 0.55 10.108 0.003
หญิง 220 3.89 0.64
รวม 400 3.79 0.59

จากตารางที่   4.27  ผลการทดสอบพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ
Ho  และยอมรับ H1  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว กลาวคือ  
ผูทีม่เีพศแตกตางกันมีที่เนนวัฒนธรรม  (Societal  Orientation)    แตกตางกัน  และเมื่อพิจารณาจาก
คาเฉลีย่แลวพบวา  เพศหญิงมีกิจกรรมและความสนใจในเนนวัฒนธรรม  (Societal  Orientation)    
มากกวาเพศชาย
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สมมตฐิานยอยที่ 1.2.2 ผูที่มีอายุแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม  
(Societal  Orientation) แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูทีม่อีายุแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal Orientation)  

ไมแตกตางกัน
H1 : ผูทีม่อีายแุตกตางกนั มกีจิกรรมและความสนใจทีเ่นนเนนสงัคม (Societal Orientation)  

แตกตางกัน

ตารางที่ 4.28  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal Orientation)
    ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามอายุ

อายุ จํ านวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
18-28  ป 155 2.97 0.61 2.171 0.092
29-39  ป 174 2.81 0.79
40-50 ป 64 3.07 0.70

มากกวา  50 ปขึ้นไป 7 3.16 0.74
รวม 400 3.04 0.71

จากตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance ดงันั้นจึงสรุปไดวายอมรับ 
H0  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มีอายุ
แตกตางกัน   มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal  Orientation)  ไมแตกตางกัน
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สมมตฐิานที่ 1.2.3 ผูที่มีการศึกษาแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม
(Societal Orientation)  แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูที่มีการศึกษาแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal 

Orientation)  ไมแตกตางกัน
H1 : ผูที่มีการศึกษาแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal 

Orientation)  แตกตางกัน

ตารางที่ 4.29  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal Orientation)
    ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามการศึกษา

การศึกษา จํ านวน
(คน)

คาเฉล่ีย SD F Significance

มธัยมศึกษา(ม.1-ม.6) 49 3.43 0.66 12.329 0.000
ปวช/ปวส/อนุปริญญา 63 4.06 0.61

ปริญญาตรี 286 3.80 0.55
สูงกวาปริญญาตรี 2 3.53 0.65

รวม 400 3.79 0.60

จากตารางที่ 4.29 ผลการทดสอบพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ Ho

และยอมรับ H1  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  
ผูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal Orientation)    
แตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 1.2.4 ผูที่มีอาชีพแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม
(Societal Orientation) แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผู ที่มีอาชีพแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal 

Orientation)  ไมแตกตางกัน
H1 :  ผู ที่มีอาชีพแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal 

Orientation) แตกตางกัน

ตารางที่  4.30  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal  Orientation)

ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตาม
อาชีพอาชีพ

จํ านวน
(คน)

คาเฉล่ีย SD F Significance

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 72 3.85 0.58 7.692 0.000

พนกังานบริษัท/เอกชน 167 3.88 0.56
คาขาย / ธุรกิจสวนตัว/อาชีพ

อิสระ
115 3.81 0.56

นสิิต/นักศึกษา 40 3.37 0.62
อ่ืนๆ…. 6 3.78 0.65
รวม 400 3.79 0.59

จากตารางที่ 4.30 ผลการทดสอบพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ Ho

และยอมรับ H1  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  
ผูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal Orientation)    
แตกตางกัน
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สมมตฐิานที่ 1.2.5 ผูที่มีรายไดแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจในที่เนนสังคม
(Societal Orientation) แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูที่มีรายไดแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal 

Orientation)  ไมแตกตางกัน
H1  :    ผูทีม่รีายไดแตกตางกัน  มีกิจกรรมความสนใจที่เนนสังคม (Societal Orientation)  

แตกตางกัน

ตารางที่ 4.31  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมความสนใจที่เนนสังคม (Societal Orientation)
    ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามรายได

รายไดรวมตอครอบ
ครัว

จํ านวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance

10,000-20,000 204 3.72 0.61 4.476 0.113
20,001-30,000 126 3.82 0.60
30,001-40,000 60 3.86 0.63

40,001  บาทขึ้นไป 10 3.91 0.50
รวม 400 3.79 0.60

จากตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance ดงันั้นจึงสรุปไดวายอมรับ 
H0  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มีอายุ
แตกตางกนัมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม  (Cultural  Orientation)  ไมแตกตางกัน
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1.3  กิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง  (Entertainment  Orientation)
สมมติฐานยอยขอที่ 1.3.1 ผูที่มีเพศแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจในที่เนน

บนัเทิง(Entertainment  Orientation)  แตกตางกัน
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูที่มีเพศแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง (Entertainment 

Orientation)  ไมแตกตางกัน
H1 : ผูที่มีเพศแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง (Entertainment

Orientation)  แตกตางกัน

ตารางที ่4.32  การทดสอบคาเฉลีย่ของกจิกรรมและความสนใจทีเ่นนบนัเทงิ (Entertainment Orientation)
  ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามเพศ

เพศ จ ํานวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
ชาย 180 3.14 0.61 14.007 0.000
หญิง 220 3.36 0.59
รวม 400 3.24 0.61

จากตารางที่ 4.32 ผลการทดสอบพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ Ho

และยอมรับ H1  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  
ผูทีม่เีพศแตกตางกนัมกีจิกรรมและความสนใจทีเ่นนบนัเทงิ (Entertainment Orientation) แตกตางกนั
และเมื่อพิจารณาจากค าเฉลี่ยแลวพบวาเพศหญิงมีกิจกรรมและความสนใจที่ เน นบันเทิง
(Entertainment  Orientation) มากกวาเพศชาย
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สมมติฐานยอยที่ 1.3.2 ผูที่มีอายุแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง
(Entertainment Orientation) แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูที่มีอายุแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง (Entertainment

Orientation) ไมแตกตางกัน
H1 : ผูที่มีอายุแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง (Entertainment 

Orientation) แตกตางกัน

ตารางที ่4.33  การทดสอบคาเฉลีย่ของกจิกรรมและความสนใจทีเ่นนบนัเทงิ (Entertainment Orientation)
  ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามอายุ

อายุ จํ านวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
18-28  ป 155 3.49 0.62 17.029 0.000
29-39  ป 174 3.09 0.57
40-50 ป 64 3.06 0.48

มากกวา  50 ปขึ้นไป 7 2.78 0.65
รวม 400 3.24 0.62

จากตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ Ho

และยอมรับ H1  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  
ผูทีม่รีะดบัการศกึษาแตกตางกนัมกีจิกรรมและความสนใจทีเ่นนบนัเทงิ (Entertainment Orientation)
แตกตางกัน
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สมมตฐิานที่ 1.3.3 ผูที่มีการศึกษาแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง 
(Entertainment Orientation) แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูทีม่กีารศึกษาแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง (Entertainment 

Orientation)ไมแตกตางกัน
H1 :  ผูทีม่กีารศึกษาแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง (Entertainment 

Orientation) แตกตางกัน

ตารางที ่4.34  การทดสอบคาเฉลีย่ของกจิกรรมและความสนใจทีเ่นนบนัเทงิ (Entertainment Orientation)
  ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามการศึกษา

การศึกษา จํ านวน
(คน)

คาเฉล่ีย SD F Significance

มธัยมศึกษา(ม.1-ม.6) 49 3.37 0.61 17.029 0.375
ปวช/ปวส/อนุปริญญา 63 3.24 0.66

ปริญญาตรี 286 3.21 0.60
สูงกวาปริญญาตรี 2 3.18 0.64

รวม 400 3.23 0.62

จากตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวายอมรับ 
H0 ดวยระดบันยัสํ าคญัที ่ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว กลาวคอื ผูทีม่กีารศกึษา
แตกตางกนัมีกิจกรรมและความสนใจที่ เนนบันเทิง (Entertainment  Orientation)ไมแตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 1.3.4 ผูที่มีอาชีพแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง
(Entertainment Orientation) แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho   :  ผูทีม่อีาชีพแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง (Entertainment

Orientation) ไมแตกตางกัน
H1  :    ผูทีม่อีาชีพแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง (Entertainment

Orientation)   แตกตางกัน

ตารางที ่4.35  การทดสอบคาเฉลีย่ของกจิกรรมและความสนใจทีเ่นนบนัเทงิ (Entertainment Orientation)
  ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามอาชีพ

อาชีพ จํ านวน
(คน)

คาเฉล่ีย SD F Significance

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 72 3.06 0.54 6.998 0.000
พนกังานบริษัท/เอกชน 167 3.20 0.64

คาขาย / ธุรกิจสวนตัว/อาชีพ
อิสระ

115 3.25 0.59

นสิิต/นักศึกษา 40 3.63 0.57
อ่ืนๆ…. 6 2.95 0.29
รวม 400 3.24 0.62

จากตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ Ho

และยอมรับ H1ดวยระดับนัยสํ าคัญที่ 0.05ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว กลาวคือ ผูที่มี
อาชพีแตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง (Entertainment  Orientation) แตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 1.3.5 ผูที่มีรายไดแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง
(Entertainment Orientation) แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูทีม่รีายไดแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง (Entertainment 

Orientation)  ไมแตกตางกัน
H1 : ผูทีม่รีายไดแตกตางกนั มกีจิกรรมและความสนใจทีเ่นน (Entertainment Orientation)  

แตกตางกัน

ตารางที ่4.36  การทดสอบคาเฉลีย่ของกจิกรรมและความสนใจทีเ่นนบนัเทงิ (Entertainment  Orientation)
  ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามรายได

รายได จํ านวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
10,000-20,000 204 3.22 0.60 0.939 0.416
20,001-30,000 126 3.29 0.61
30,001-40,000 60 3.26 0.69

40,001  บาทขึ้นไป 10 3.11 0.55
รวม 400 3.22 0.62

จากตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวายอมรับ 
H0  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มีอายุ
แตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่ เนนบันเทิง (Entertainment  Orientation) ไมแตกตางกัน
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1.4 กิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว (Home and Family
Orientation)

สมมติฐานยอยขอท่ี  1.4.1  ผูทีม่เีพศแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบาน  
และครอบครัว (Home  and  Family  Orientation)  แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูที่มีเพศแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนน (Home and Family 

Orientation) ไมแตกตางกัน
H1 : ผูทีม่เีพศแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว (Home  

and  Family Orientation) แตกตางกัน

ตารางที่ 4.37  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความที่เนนบานและครอบครัว
   (Home and Family Orientation) ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามเพศ

เพศ จ ํานวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
ชาย 180 3.14 0.59 16.105 0.000
หญิง 220 3.38 0.62
รวม 400 3.24 0.61

จากตารางที่ 4.37 ผลการทดสอบพบวามีคา Significance ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ Ho

และยอมรับ H1  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  
ผูที่มีเพศแตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว (Home and Family 
Orientation) แตกตางกนั และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยแลวพบวาเพศหญิงมีกิจกรรมและความสนใจ
ทีเ่นนบานและครอบครัว (Home  and  Family Orientation) มากกวาเพศชาย
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สมมตฐิานยอยที่ 1.4.2 ผูที่มีอายุแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและ
ครอบครัว (Home  and  Family Orientation)  แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj      

โดยที่
Ho   :  ผูทีม่อีายุแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว (Home  

and  Family Orientation)  ไมแตกตางกัน
H1  :    ผูทีม่อีายุแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนน  บานและครอบครัว (Home  

and Family Orientation) แตกตางกัน

ตารางที่  4.38 การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว (Home  
and  Family Orientation)  ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามอายุ

อายุ จํ านวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
18-28  ป 155 3.50 0.62 18.611 0.000
29-39  ป 174 3.09 0.56
40-50 ป 64 3.05 0.49

มากกวา  50 ปขึ้นไป 7 2.79 0.65
รวม 400 3.24 0.60

จากตารางที่  4.38 ผลการทดสอบพบวามีคา Significance ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ Ho

ยอมรับ H1  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มี
ระดบัอายแุตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว (Home  and  Family 
Orientation)   ตางกัน
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สมมติฐานที่ 1.4.3 ผูที่มีการศึกษาแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่บานและ
ครอบครัว (Home  and  Family Orientation)  แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho   :  ผูทีม่กีารศึกษาแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว 

(Home  and  Family Orientation)ไมแตกตางกัน
H1  :    ผูทีม่กีารศึกษาแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว

(Home  and  Family Orientation)   แตกตางกัน

ตารางที่  4.39  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว
    (Home  and  Family Orientation)  ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามการศึกษา

การศึกษา จํ านวน
(คน)

คาเฉล่ีย SD F Significance

มธัยมศึกษา(ม.1-ม.6) 49 3.36 0.61 0.774 0.508
ปวช/ปวส/อนุปริญญา 63 3.27 0. 65

ปริญญาตรี 286 3.22 0.61
สูงกวาปริญญาตรี 2 3.24 0.63

รวม 400 3.24 0.61

จากตารางที่ 4.39 ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance ดงันั้นจึงสรุปไดวายอมรับ 
H0  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มีอายุ
แตกตางกนัมีกิจกรรมความสนใจในการดํ าเนินชีวิตที่เนนบานและครอบครัว (Home  and  Family 
Orientation)  ไมแตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 1.4.4 ผูที่มีอาชีพแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและ
ครอบครัว (Home  and  Family Orientation)  แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho   :  ผูทีม่อีาชีพแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว 

(Home and  Family Orientation)  ไมแตกตางกัน
H1  :    ผูทีม่อีาชีพแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว 

(Home  and  Family Orientation)   แตกตางกัน

ตารางที่ 4.40  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว
   (Home  and  Family Orientation)  ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามอาชีพ

อาชีพ จํ านวน
(คน)

คาเฉล่ีย SD F Significance

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 72 3.04 0.51 6.999 0.000
พนกังานบริษัท/เอกชน 167 3.21 0.64

คาขาย / ธุรกิจสวนตัว/อาชีพ
อิสระ

115 3.23 0.59

นสิิต/นักศึกษา 40 3.62 0.56
อ่ืนๆ…. 6 3.24 0.60
รวม 400 3.24 0.60

จากตารางที่ 4.40  ผลการทดสอบพบวามีคา Significance ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ Ho

และยอมรับ H1  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  
ผูทีม่รีะดับอาชีพแตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว (Home and Family 
Orientation)  แตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 1.4.5 ผูที่มีรายไดของครอบครัวแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจ    
ทีเ่นนบานและครอบครัว (Home  and  Family Orientation)   แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho   :  ผูทีม่รีายไดของครอบครัวแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและ

ครอบครัว (Home  and  Family Orientation)  ไมแตกตางกัน
H1  :    ผูทีม่รีายไดของครอบครัวแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและ

ครอบครัว (Home  and  Family Orientation) แตกตางกัน

ตารางที่ 4.41  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว
   (Home  and  Family Orientation) ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามรายได

รายไดของครอบครัว จํ านวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
10,000-20,000 204 3.23 0.60 0.924 0.430
20,001-30,000 126 3.29 0.61
30,001-40,000 60 3.27 0.69

40,001  บาทขึ้นไป 10 3.10 0.55
รวม 400 3.25 0.61

จากตารางที่ 4.41 ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance ดงันั้นจึงสรุปไดวายอมรับ 
H0  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มีอายุ
แตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว (Home  and  Family Orientation)  
ไมแตกตางกัน
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1.5  กิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬา  กิจกรรมกลางแจง  และการดูแลรักษาสุขภาพ 
(Sport  and  Outdoor  Orientation)

สมมตฐิานที่ 1.5.1 ผูที่มีเพศแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬา กิจกรรม
กลางแจง  และการดูแลรักษาสุขภาพ (Sport  and  Outdoor  Orientation)  แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho   :  ผูทีม่เีพศแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  

และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation )ไมแตกตางกัน
H1  :    ผูทีม่เีพศแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  และ

การดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation) แตกตางกัน

ตารางที่ 4.42  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนน กีฬากิจกรรมกลางแจง  และ
   การดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)  ของกลุมตัวอยาง
   จ ําแนกตามเพศ

เพศ จ ํานวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
ชาย 180 3.35 0.49 7.674 0.005
หญิง 220 3.48 0.51
รวม 400 3.24 0.61

จากตารางที่ 4.42 ผลการทดสอบพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ Ho

และยอมรับ H1  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  
ผูที่มีเพศแตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง และการดูแลรักษา     
สุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)  แตกตางกัน  และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยแลวพบวา
เพศหญิงมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง และการดูแลรักษาสุภาพ (Sport  
and  Outdoor  Orientation)  มากกวาเพศชาย

DPU



126

สมมติฐานยอยที่ 1.5.2 ผูที่มีอายุแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬา       
กจิกรรมกลางแจง  และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation) แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj       

โดยที่
Ho   :  ผูทีม่อีายแุตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  

และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)ไมแตกตางกัน
H1  :    ผูทีม่อีายแุตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  และ

การดแูลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)แตกตางกัน

ตารางที่  4.43  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  และ
     การดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)  ของกลุมตัวอยาง
     จ ําแนกตามอายุ

อายุ จํ านวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
18-28  ป 155 3.45 0.55 0.190 0.803
29-39  ป 174 3.41 0.47
40-50 ป 64 3.41 0.51

มากกวา  50 ปขึ้นไป 7 3.37 0.36
รวม 400 3.25 0.60

จากตารางที่ 4.43 ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวายอมรับ 
H0  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มีอายุ
แตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  และการดูแลรักษาสุขภาพ  
(Sport  and  Outdoor  Orientation)
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สมมติฐานที่  1.5.3  ผูทีม่กีารศึกษาแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนน  กีฬา
กจิกรรมกลางแจง  และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)   แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho   :  ผูทีม่กีารศกึษาแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  

และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)ไมแตกตางกัน
H1  :    ผูทีม่กีารศึกษาแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนน กีฬากิจกรรมกลางแจง  

และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)   แตกตางกัน

ตารางที่  4.44  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนน  กีฬากิจกรรมกลางแจง  และ
     การดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)  ของกลุมตัวอยาง
     จ ําแนกตามการศึกษา

การศึกษา จํ านวน
(คน)

คาเฉล่ีย SD F Significance

มธัยมศึกษา(ม.1-ม.6) 49 3.31 0.54 2.184 0.071
ปวช/ปวส/อนุปริญญา 63 3.53 0.62
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 286 3.43 0.49

สูงกวาปริญญาตรี 2 3.22 0.37
รวม 400 3.24 0.61

จากตารางที่ 4.44  ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปได   และ
ยอมรับ H0   ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ    
ผูทีม่อีายแุตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนน  กีฬากิจกรรมกลางแจง  และการดูแลรักษา  
สุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)  ไมแตกตางกัน
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สมมตฐิานที่ 1.5.4 ผูที่มีอาชีพแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรม
กลางแจง  และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)  แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho   :  ผูทีม่อีาชพีแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  

และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation) ไมแตกตางกัน
H1  :    ผูทีม่อีาชีพแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  

และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation) แตกตางกัน

ตารางที่  4.45  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  และ
    การดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)ของกลุมตัวอยาง
    จ ําแนกตามอาชีพ

อาชีพ จํ านวน
(คน)

คาเฉล่ีย SD F Significance

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 72 3.42 0.51 0.051 0.893
พนกังานบริษัท/เอกชน 167 3.43 0.44

คาขาย / ธุรกิจสวนตัว/อาชีพ
อิสระ

115 3.43 0.52

นสิิต/นักศึกษา 40 3.42 0.57
อ่ืนๆ…. 6 3.33 0.71
รวม 400 3.42 0.51

จากตารางที่ 4.45 ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวายอมรับ 
H0  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่จั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มีอาชีพ
แตกตางกนัมีกิจกรรมและความสนใจที่เนน  กีฬากิจกรรมกลางแจง  และการดูแลรักษาสุขภาพ  
(Sport  and  Outdoor  Orientation)  ไมแตกตางกัน
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สมมตฐิานที ่ 1.5.5 ผูทีม่รีายไดแตกตางกนั มกีจิกรรมและความสนใจทีเ่นน กฬีากจิกรรม
กลางแจง  และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)  แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho   :  ผูทีม่รีายไดแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  

และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation) ไมแตกตางกัน
H1  :    ผูทีม่รีายไดแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  

และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation) แตกตางกัน

ตารางที่  4.46  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  และ
    การดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)ของกลุมตัวอยาง
    จ ําแนกตามรายได

รายไดของครอบครัว จํ านวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
10,000-20,000 204 3.42 0.55 1.553 0.980
20,001-30,000 126 3.44 0.43
30,001-40,000 60 3.35 0.52

40,001  บาทขึ้นไป 10 3.57 0.36
รวม 400 3.42 0.50

จากตารางที่ 4.46 ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวายอมรับ 
H0  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มีอายุ
แตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  และการดูแลรักษาสุขภาพ  
(Sport  and  Outdoor  Orientation)  ไมแตกตางกัน
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สมมติฐานขอท่ี 2 การเปดรับขาวสารการตลาด  มคีวามสัมพันธกับองคประกอบทาง
การสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอร
เซน็เตอรและไฮเปอรมารเกต็ของผูซ้ือสินคาในสมทุรปราการ ใชการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว  
(One Way ANOVA) ดงันี ้ซ่ึงผลการทดสอบสมติฐานจะแสดงตามลํ าดับของสมมติฐานยอยจํ านวน  
ตามตารางที่ 4.47-4.50  ดังตอไปนี้

สมมติฐานขอท่ี  2.1  การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญทาง
ส่ือบุคคลมีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑและบริการที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคา จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

ตารางที่ 4.47  แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคลกับองคประกอบทางการสื่อสาร
   การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
   ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

3.1.1 ผลิตภัณฑและบริการของจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต

คาสหสัมพันธ p

1. คณุภาพของสินคาดี  สะอาด  สดใหม .130* .015
2.มช่ืีอเสียงเปนที่รูจักแพรหลาย .129** .010
3.มคีวามเอาใจใสในการดูแลลูกคา .180* .031
4.มีเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐาน .146** .000
5.มบีริการที่สะดวกรวดเร็ว .165** .001
*มีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 P > .05  **มีนัยสํ าคัญที่ .01>.01

จากตารางที่  4.47 พบวา  การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคล  มีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสาร
การตลาดของผลิตภัณฑและบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  คณุภาพของสินคาดี  สะอาด  สดใหม   มีช่ือเสียงเปน
ทีรู่จกัแพรหลาย  มีความเอาใจใสในการดูแลลูกคา  มีเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐาน  มีบริการที่สะดวก
รวดเร็ว  โดยมนียัสํ าคัญที่ระดับ  .01  และ  .05  โดยมีความสัมพันธในทางบวก  แตมีความสัมพันธ
ทีพ่บในระดับตํ่ า
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ตารางที่ 4.48  แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคลกับองคประกอบ
   ทางการสื่อสารการตลาดของราคาผลิตภัณฑและบริการที่มีผลตอการตัดสินใจ
   ซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

3.1.2ราคาผลิตภัณฑและบริการของจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต (เทสโก  โลตัส,คารฟูร,บิ๊กซี)

คาสห
สัมพันธ

p

1.การตั้งราคาสินคามีความยุติธรรม  คุมคา .154* .002
2.สินคาราคาถูกสามารถเปรียบเทียบราคาสินคาได .123* .012
3.สามารถชํ าระคาสินคาผานบัตรเครดิตหรือเอทีเอ็ม .163* .005
*มีนัยสํ าคัญที่ระดับ.05 P >. 05

จากตารางที่ 4.48 พบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคล  มคีวามสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสาร
การตลาดราคาของผลิตภัณฑและบริการมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ซ่ึงเกี่ยวของในเรื่องของสินคาราคาถูกสามารถเปรียบเทียบ
ราคาสินคาได  สามารถชํ าระคาสินคาผานบัตรเครดิตหรือเอทีเอ็ม  โดยมนียัสํ าคัญที่ระดับ  .05  โดย
มคีวามสัมพันธในทางบวก  แตมีความสัมพันธที่พบในระดับตํ่ า
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ตารางที่ 4.49 แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคลกับองคประกอบ
   ทางการสื่อสารการตลาดของสถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการที่มีผลตอ
   การตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและ
   ไฮเปอรมารเก็ต

3.1.3  สถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการของจากธุรกิจคาปลีกขนาด
ใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต (เทสโก  โลตัส,คารฟูร,บิ๊กซี)

คาสห
สัมพันธ

P

1.มสีาขาและบริการเปนจํ านวนมาก        .083 .152
2.มสีาขาและบริการอยูใกลบาน ที่ทํ างาน  .0.65* .128
3.มสีาขาและบริการอยูในทํ าเลที่ดี .114* .008
4.มขีนาดของสถานที่จํ าหนายที่พอเหมาะ   .149** .000
5. มกีารจดัพืน้ที่แตละแผนกอยางเปนสัดสวนสะดวกตอการคนหา   .167** .002
6.รูปแบบและการตกแตงของสถานที่มีความมั่นคงหนาเชื่อถือ        .054 183
7.การออกแบบตกแตงภายในที่ทันสมัยสะดุดตา .101* .039
8.ภายในสถานที่มีสินคาใหเลือกมากมายหลากหลายชนิด        .169** .001
9. มกีารใชสัญลักษณหรือตราสินคาที่สวยงามและมีสีสัน  ณ  จุดขาย        .079 .055
10.การตกแตงในชุดยูนิฟอรมของพนักงานที่สวยสะดุดตา .103* .014
11. ดานหนา-ดานในของสถานที่มีความสวางสดใสไมมืดทึบ   .135** .004
*มีนัยสํ าคัญที่ระดับ.05 P >. 05**มนีัยสํ าคัญที่ระดับ .01 P > .01

จากตารางที ่ 4.49 พบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคล  มคีวามสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสาร
การตลาดของสถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  มสีาขาและบริการอยูในทํ าเลที่ดี, มีขนาด
ของสถานที่จํ าหนายที่พอเหมาะ, รูปแบบและการตกแตงของสถานที่มีความมั่นคงหนาเชื่อถือ,   
การออกแบบตกแตงภายในที่ทันสมัยสะดุดตา, ภายในสถานที่มีสินคาใหเลือกมากมายหลากหลาย
ชนิด,การตกแตงในชุดยูนิฟอรมของพนักงานที่สวยสะดุดตา, ดานหนา-ดานในของสถานที่มี   
ความสวางสดใสไมมืดทึบ  โดยมนียัสํ าคัญที่ระดับ  .01  และ  .05  โดยมีความสัมพันธในทางบวก  
แตมีความสัมพันธที่พบในระดับตํ่ า
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ตารางที่ 4.50  แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคลกับองคประกอบ
   ทางการสื่อสารการตลาดการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
   จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

3.1.4 การสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจาก
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

(เทสโก  โลตัส,คารฟูร,บิ๊กซี)

คาสห
สัมพันธ

p

1)  การโฆษณาผานสื่อตางๆ
     1.1  โทรทัศน .113* .014
     1.2   วิทยุ .077 .128
     1.3   หนังสือพิมพ .189** .000
     1.4   นิตยสารหรือวารสาร .165** .002
     1.5  แผนพับ/ใบปลิว .076 .128
     1.6  โปสเตอร .182** .000
     1.7  อินเตอรเน็ต .123* .011
     1.8  ปายโฆษณากลางแจง (Bill  Board) .095* .017
     1.9  ส่ือตัวถังรถประจํ าทาง (Bus  Dody) .112* .021
     1.10  เครือ่งหมายการคา(ตราสินคา)ที่อยูบริเวณดานหนา .136** .007
2)  บทบาทของพนักงานขาย/เจาหนาท่ี
    2.1  ใหค ําแนะนํ าในผลิตภัณฑใหม .40 .285
    2.2  พนกังานมีมนุษยสัมพันธที่ดียิ้มแยม .068 .114
    2.3  พูดจาสุภาพ .074 .112
    2.4  พนักงานขายบุคลิกดี .046 .243
    2.5  ความนาเชื่อถือของพนักงาน .052 .184
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ตารางที่ 4.50 (ตอ)

3.1.4 การสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจาก
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

(เทสโก  โลตัส,คารฟูร,บิ๊กซี)

คาสห
สัมพันธ

p

3)  การสงเสริมการขาย
     3.1  การแจกของตัวอยาง .116 .020
     3.2  กจิกรรมพิเศษ เชน  การแสดงบนเวทีการออกราน  ฯลฯ .160** .000
     3.3  การเปดโอกาสใหเห็นกรรมวิธีการผลิต .119* .016
     3.4  การสะสมแสตมป .121* .015
     3.5  การสะสมคูปอง .116* .019
     3.6  การตั้งราคาสินคาบริการตํ่ ากวาคูแขงในบางชวง .104* .0.37
     3.7  สวนลดหรือลดราคา .155** 000
     3.8  เงือ่นไขการชํ าระเงินที่พิเศษ .125* .012
     3.9  การสงเสริมการขายรวมกันในหลายสินคา .157* .002
     3.10  การสงพนักงานขายไปประจํ าตามหาง .162* .005
     3.11  การรับประกันใหเปลี่ยนหรือการรับประกันสินคา 145** .003
4)  การประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ
     4.1  โทรทัศน .109* .000
     4.2  วิทยุ   .174** .000
     4.3  หนังสือพิมพ        .082 .059
     4.4  นิตยสารหรือวารสาร   .139** .004
     4.5  แผนพับ/ใบปลิว        .046 .257
     4.6  อินเตอรเน็ต        .082 .043
     4.7  การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ(มีตราสินคาติดอยู)   .121** .006
5)  การตลาดทางตรง
     5.1  การขายโดยใชพนักงานขายโดยตรง .234** .000
     5.2  ไปรษณียแจงขาวลดราคาสินคาถึงบาน .210** .000
*มีนัยสํ าคัญที่ระดับ.05 P >. 05**มนีัยสํ าคัญที่ระดับ .01 P > .01
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จากตาราง  4.50 พบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคล  มคีวามสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสาร
การตลาดของการสงเสริมการตลาดดานโฆษณาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก   โทรทัศน  วิทยุ  นิตยสารหรือวารสาร  
โปสเตอร  อินเตอรเน็ต  ปายโฆษณากลางแจง (Bill  Board) ส่ือตัวถังรถประจํ าทาง (Bus  Dody) 
เครือ่งหมายการคา(ตราสินคา)ที่อยูบริเวณดานหนา  โดยมนียัสํ าคัญที่ระดับ  .01  และ  .05  โดยมี
ความสัมพันธในทางบวก  แตมีความสัมพันธที่พบในระดับตํ่ า

และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคลมีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดดาน  
บทบาทของพนักงาน/เจาหนาที่ มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอร
เซน็เตอรและไฮเปอรมารเก็ต ไดแก ใหค ําแนะนํ าในผลิตภัณฑ พูดจาสุภาพ โดยมนีัยสํ าคัญที่ระดับ  
.01  และ  .05  โดยมีความสัมพันธในทางบวก  แตมีความสัมพันธที่พบในระดับตํ่ า

และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคลมีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของ  
การสงเสริมการตลาดดานโฆษณาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  การแจกของตัวอยาง  กิจกรรมพิเศษ เชน  การแสดงบน
เวทกีารออกราน    การเปดโอกาสใหเห็นกรรมวิธีการผลิต    การสะสมแสตมป  การสะสมคูปอง 
การตัง้ราคาสนิคาบรกิารตํ ่ากวาคูแขงในบางชวง สวนลดหรือการลดราคา เงือ่นไขการช ําระเงนิทีพ่เิศษ   
การสงเสริมการขายรวมกันในหลายสินคา  การสงพนักงานขายไปประจํ าตามหาง  การรับประกัน
ใหเปลี่ยนหรือการรับประกันสินคา โดยมนียัสํ าคัญที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธในทางบวก แต
มคีวามสัมพันธที่พบในระดับตํ่ า

และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคลมีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดดาน
ประชาสัมพันธ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและ  
ไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก โทรทัศน วิทยุ นิตยสารหรือวารสาร การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ (มีตราสินคา
ตดิอยู) โดยมนียัสํ าคัญที่ระดับ .01 และ .05 โดยมีความสัมพันธในทางบวก แตมีความสัมพันธที่พบ
ในระดับตํ่ า

และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคลมีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดดาน  
การตลาดทางตรงที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและ
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ไฮเปอรมารเก็ต ไดแก การขายโดยใชพนักงานขายโดยตรง ไปรษณียแจงขาวลดราคาสินคาถึงบาน  
โดยมนียัสํ าคัญที่ระดับ .01 และ .05 โดยมีความสัมพันธในทางบวก แตมีความสัมพันธที่พบใน
ระดับตํ่ า

สวนสดุทายพบวา การเปดรับขาวสารการตลาดจากธรุกจิคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซน็เตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคลไมมีความสัมพันธกับองคประกอบของการสงเสริมการตลาด  
ดานบทบาทของพนักงานขาย/เจาหนาที่

สรุป การเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและ    
ไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคลมีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอ 
การตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตในดานตางๆ  
ไดแก องคประกอบของผลติภณัฑและบรกิาร,องคประกอบของราคาผลติภณัฑและบรกิาร องคประกอบ
ของสถานที,่การจดัจ ําหนาย,และองคประกอบของการสงเสรมิการตลาดในดานโฆษณา การสงเสรมิ
การขาย การประชาสัมพันธและการตลาดทางตรง สวนที่ไมมีความสัมพันธนั้น ไดแก องคประกอบ
ของการสงเสริมการตลาดดานบทบาทของพนักงานขาย/เจาหนาที่
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สมมติฐานที่ 2.1.2 การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอร
เซ็นเตอรและไฮเปอรมารเกต็ทางสือ่มวลชนมคีวามสมัพนัธกบัองคประกอบทางการสือ่สารการตลาด
ทีม่ผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

ตารางที่ 4.51 แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
  ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อมวลชนกับองคประกอบ
  ทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
  ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

3.2.1 ผลิตภัณฑและบริการของจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต

คาสหสัมพันธ p

1.  คณุภาพของสินคาดี  สะอาด  สดใหม .190 .000**
2.  มช่ืีอเสียงเปนที่รูจักแพรหลาย .027    .582
3.  มคีวามเอาใจใสในการดูแลลูกคา .134 .007*
4.  มีเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐาน .136 .006**
5.  มบีริการที่สะดวกรวดเร็ว .160 .001**
*มีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 P > .05  **มีนัยสํ าคัญที่ .01>.01

จากตารางที ่ 4.51 พบวา การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคล  มคีวามสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสาร
การตลาดของผลิตภัณฑและบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  คณุภาพของสินคาดี  สะอาด  สดใหม  มีความเอาใจใส
ในการดแูลลูกคา  มีเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐาน  .มีบริการที่สะดวกรวดเร็ว  โดยมนีัยสํ าคัญที่ระดับ  
.01  และ  .05  โดยมีความสัมพันธในทางบวก  แตมีความสัมพันธที่พบในระดับตํ่ า
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ตารางที่  4.52  แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อมวลชนกับองคประกอบ
   ทางการสื่อสารการตลาดของราคาผลิตภัณฑและบริการที่มีผลตอการตัดสินใจ
   ซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

3.2.2ราคาผลิตภัณฑและบริการของจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต

คาสห
สัมพันธ

p

1.  การตั้งราคาสินคามีความยุติธรรม  คุมคา .108* .000
2.  สินคาราคาถูกสามารถเปรียบเทียบราคาสินคาได .173* .000
3.  สามารถชํ าระคาสินคาผานบัตรเครดิตหรือเอทีเอ็ม .081 .000
*มีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 P > .05

จากตารางที่ 4.52 พบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางมวลชน มีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสาร
การตลาดราคาของผลิตภัณฑและบริการ โดยมีนัยสํ าคัญที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธในทางบวก  
แตมีความสัมพันธที่พบในระดับตํ่ า
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ตารางที่  4.53  แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
    ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อมวลชนกับองคประกอบ
    ทางการสื่อสารการตลาดของสถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการที่มีผลตอ
    การตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและ
    ไฮเปอรมารเก็ต

3.2.3  สถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการของจากธุรกิจคาปลีกขนาด
ใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

คาสหสัมพันธ P

1.  มสีาขาและบริการเปนจํ านวนมาก .109* .011
2.  มสีาขาและบริการอยูใกลบาน ที่ทํ างาน .101* .039
3.  มสีาขาและบริการอยูในทํ าเลที่ดี .064 .164
4.  มขีนาดของสถานที่จํ าหนายที่พอเหมาะ .036 .120
5.  มกีารจดัพืน้ที่แตละแผนกอยางเปนสัดสวนสะดวกตอการคนหา .086 .049
6.  รูปแบบและการตกแตงของสถานที่มีความมั่นคงหนาเชื่อถือ .120* .041
7.  การออกแบบตกแตงภายในที่ทันสมัยสะดุดตา .126* .020
8.  ภายในสถานที่มีสินคาใหเลือกมากมายหลากหลายชนิด .114* .028
9.  มกีารใชสัญลักษณหรือตราสินคาที่สวยงามและมีสีสัน  ณ  จุดขาย .156** .000
10. การตกแตงในชุดยูนิฟอรมของพนักงานที่สวยสะดุดตา .089 .005
11. ดานหนา-ดานในของสถานที่มีความสวางสดใสไมมืดทึบ .119 .073
*มีนัยสํ าคัญที่ระดับ.05 P >. 05**มนีัยสํ าคัญที่ระดับ .01 P > .01

จากตารางที ่ 4.53 พบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อมวลชน มีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสาร
การตลาดของสถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  มสีาขาและบริการอยูในทํ าเลที่ดี, มีขนาด
ของสถานที่จํ าหนายที่พอเหมาะ, รูปแบบและการตกแตงของสถานที่มีความมั่นคงหนาเชื่อถือ,   
การออกแบบตกแตงภายในที่ทันสมัยสะดุดตา, ภายในสถานที่มีสินคาใหเลือกมากมายหลากหลาย
ชนิด,การตกแตงในชุดยูนิฟอรมของพนักงานที่สวยสะดุดตา, ดานหนา-ดานในของสถานที่มี   
ความสวางสดใสไมมืดทึบ  โดยมนียัสํ าคัญที่ระดับ  .01  และ  .05  โดยมีความสัมพันธในทางบวก  
แตมีความสัมพันธที่พบในระดับตํ่ า
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ตารางที่ 4.54  แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อมวลชนกับองคประกอบ
   ทางการสื่อสารการตลาดการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
   จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

3.2.4 การสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจาก
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

คาสห
สัมพันธ

p

1)  การโฆษณาผานสื่อตางๆ
     1.1  โทรทัศน .157** .000
     1.2   วิทยุ .239** .000
     1.3   หนังสือพิมพ .279** .000
     1.4   นิตยสารหรือวารสาร .259** .000
     1.5  แผนพับ/ใบปลิว .187** .000
     1.6  โปสเตอร .211** .000
     1.7  อินเตอรเน็ต .187** .000
     1.8  ปายโฆษณากลางแจง (Bill  Board) .199** .000
     1.9  ส่ือตัวถังรถประจํ าทาง (Bus  Dody) .263** .000
     1.10  เครือ่งหมายการคา(ตราสินคา)ที่อยูบริเวณดานหนา .289** .000
2)  บทบาทของพนักงานขาย/เจาหนาท่ี
     2.1  ใหค ําแนะนํ าในผลิตภัณฑใหม .183* .032
     2.2  พนกังานมีมนุษยสัมพันธที่ดียิ้มแยม .024 623
     2.3  พูดจาสุภาพ .051 309
     2.4  พนักงานขายบุคลิกดี .075 132
     2.5  ความนาเชื่อถือของพนักงาน .042 396

DPU



141

ตารางที่ 4.54 (ตอ)

3.2.4 การสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจาก
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

คาสห
สัมพันธ

p

3)  การสงเสริมการขาย
     3.1  การแจกของตัวอยาง       .035 .426
     3.2  กจิกรรมพิเศษ เชน  การแสดงบนเวทีการออกราน  ฯลฯ .138** .006
     3.3  การเปดโอกาสใหเห็นกรรมวิธีการผลิต .142** .004
     3.4  การสะสมแสตมป .102* .036
     3.5  การสะสมคูปอง .108* .040
     3.6  การตั้งราคาสินคาบริการตํ่ ากวาคูแขงในบางชวง .144** .008
     3.7  สวนลดหรือลดราคา .146** .004
     3.8  เงือ่นไขการชํ าระเงินที่พิเศษ .138** .007
    3.9  การสงเสริมการขายรวมกันในหลายสินคา .153** .003
    3.10  การสงพนักงานขายไปประจํ าตามหาง .142** .001
    3.11  การรับประกันใหเปลี่ยนหรือการรับประกันสินคา .132** .002
4)  การประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ
     4.1  โทรทัศน .212** .000
     4.2  วิทยุ .321** .000
     4.3  หนังสือพิมพ .271** .000
     4.4  นิตยสารหรือวารสาร 121** .000
     4.5  แผนพับ/ใบปลิว .129** .000
     4.6  อินเตอรเน็ต .341** .000
    4.7  การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ(มีตราสินคาติดอยู) .102** .000
5)  การตลาดทางตรง
     5.1  การขายโดยใชพนักงานขายโดยตรง .227** .000
     5.2  ไปรษณียแจงขาวลดราคาสินคาถึงบาน .203** .000
*มีนัยสํ าคัญที่ระดับ.05 P >. 05**มนีัยสํ าคัญที่ระดับ .01 P > .01
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จากตารางที่ 4.54 พบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อมวลชน มีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสาร
การตลาดของสถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  โทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ  นิตยสารหรือ
วารสาร  แผนพับ/ใบปลิว โปสเตอร  อินเตอรเน็ต  ปายโฆษณากลางแจง (Bill  Board) ส่ือตัวถัง   
รถประจ ําทาง (Bus  Dody)  เครื่องหมายการคา(ตราสินคา)ที่อยูบริเวณดานหนา  โดยมีนัยสํ าคัญ    
ทีร่ะดบั  .01  และ  .05  โดยมีความสัมพันธในทางบวก  แตมีความสัมพันธที่พบในระดับตํ่ า

และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อมวลชน มีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของ
บทบาทของพนักงาน/เจาหนาที่  ทีม่ผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอร
เซน็เตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  ใหค ําแนะนํ าในผลิตภัณฑ  โดยมีนัยสํ าคัญที่ระดับ  .05  โดยมี
ความสัมพันธในทางบวก  แตมีความสัมพันธที่พบในระดับตํ่ า

และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อมวลชน มีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาด    
ดานการสงเสริมการขาย ที่มีผลการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต ไดแก การแจกของตัวอยาง กิจกรรมพิเศษ เชน การแสดงบนเวทีการออกราน  
การเปดโอกาสใหเห็นกรรมวิธีการผลิต  การสะสมแสตมป  การสะสมคูปอง  การตั้งราคาสินคา
บริการตํ่ ากวาคูแขงในบางชวง  สวนลดหรือลดราคา  เงื่อนไขการชํ าระเงินที่พิเศษ  การสงเสริม  
การขายรวมกันในหลายสินคา  การสงพนักงานขายไปประจํ าตามหาง   การรับประกันใหเปลี่ยน
หรือการรับประกันสินคา โดยมีนัยสํ าคัญที่ .05 โดยมีความสัมพันธเชิงบวก แตมีความสัมพันธที่พบ
ในระดับตํ่ ามาก

และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อมวลชน มีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของ
การสงเสริมการตลาดดานประชาสัมพันธ  ทีม่ผีลการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  โทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ  นิตยสารหรือวารสาร  
แผนพับ/ใบปลิวอินเตอรเน็ตการใชผลิตภัณฑเปนสื่อ(มีตราสินคาติดอยู) โดยมีนัยสํ าคัญที่ระดับ  
.05  แตความสัมพันธที่พบอยูในระดับตํ่ ามาก
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และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อมวลชน  มคีวามสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของ
การสงเสริมการตลาดดานการตลาดทางตรง  ไดแก   การขายโดยใชพนักงานขายโดยตรง  ไปรษณีย
แจงขาวลดราคาสินคาถึงบาน  โดยมีนัยสํ าคัญที่  ระดับ  .01  แตความสัมพันธที่พบอยูในระดับตํ่ า

สรุป การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและ
ไฮเปอรมารเกต็ทางสือ่มวลชน มคีวามสมัพนัธกบัองคประกอบทางการสือ่สารการตลาดของการสงเสรมิ
การตลาดในดานตาง ๆ  ไดแก  องคประกอบของผลิตภัณฑและบริการ  องคประกอบของสถานที่,
การจัดจํ าหนาย และองคประกอบของการสงเสริมการตลาดในดานการโฆษณา ดานบทบาทของ
พนกังานขาย/เจาหนาที่  ดานการสงเสริมการขาย  ดานประชาสัมพันธ  และดานการตลาดตรง  
สวนทีไ่มพบวา  มีความสัมพันธกัน  ไดแก  องคประกอบของราคาผลิตภัณฑและบริการ
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การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
ทางสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

ตารางที่ 4.55  แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อเฉพาะกิจกับองคประกอบ
   ทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
   ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

3.3.1 ผลิตภัณฑและบริการของจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต

คาสหสัมพันธ p

1.  คณุภาพของสินคาดี  สะอาด  สดใหม .187** .000
2.  มช่ืีอเสียงเปนที่รูจักแพรหลาย .089** .049
3.  มคีวามเอาใจใสในการดูแลลูกคา        .121 .041
4.  มีเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐาน        .192 .000
5.  มบีริการที่สะดวกรวดเร็ว        .127* .012
*มีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 P > .05  **มีนัยสํ าคัญที่ .01>.01

จากตารางที่  4.55  พบวา  การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเกต็ทางสือ่เฉพาะกจิ มคีวามสมัพนัธกบัองคประกอบทางการสือ่สาร
การตลาดของผลิตภัณฑ และบริการ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  คณุภาพของสินคาดี  สะอาด  สดใหม  มีความเอาใจใส
ในการดแูลลูกคา  มีเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐาน  มีบริการที่สะดวกรวดเร็ว  โดยมีนัยสํ าคัญที่ระดับ  
.01  และ  .05  โดยมีความสัมพันธในเชิงบวก  แตความสัมพันธที่พบอยูในระดับตํ่ ามาก

DPU



145

การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
ทางสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของราคาผลิตภัณฑและ
บริการทีม่ผีลตอการตดัสินใจซือ้สินคาจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญซูเปอรเซน็เตอรและไฮเปอรมารเกต็

ตารางที่ 4.56  แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อเฉพาะกิจกับองคประกอบ
   ทางการสื่อสารการตลาดของราคาผลิตภัณฑและบริการที่มีผลตอการตัดสินใจ
   ซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

3.3.2ราคาผลิตภัณฑและบริการของจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต

คาสห
สัมพันธ

p

1.  การตั้งราคาสินคามีความยุติธรรม  คุมคา .155* .000
2.  สินคาราคาถูกสามารถเปรียบเทียบราคาสินคาได .081 .005
3.  สามารถชํ าระคาสินคาผานบัตรเครดิตหรือเอทีเอ็ม .087 .000
*มีนัยสํ าคัญที่ระดับ.05 P >. 05

จากตาราง  4.56  พบวา  การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเกต็ทางสือ่เฉพาะกจิ มคีวามสมัพนัธกบัองคประกอบทางการสือ่สาร
การตลาดราคาของผลิตภัณฑและบริการมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  โดยมีนัยสํ าคัญที่ระดับ  .05  โดยมีความสัมพันธในทางบวก  
แตมีความสัมพันธที่พบในระดับตํ่ า
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การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
ทางสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของสถานที่,การจัด
จํ าหนายการใหบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต

ตารางที่ 4.57  แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อเฉพาะกิจกับองคประกอบ
   ทางการสื่อสารการตลาดของสถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการที่มีผลตอ
   การตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและ
   ไฮเปอรมารเก็ต

3.3.3  สถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการของจากธุรกิจคาปลีกขนาด
ใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

คาสหสัมพันธ P

1.  มสีาขาและบริการเปนจํ านวนมาก .118* .011
2.  มสีาขาและบริการอยูใกลบาน ที่ทํ างาน .103* .043
3.  มสีาขาและบริการอยูในทํ าเลที่ดี .052 .310
4.  มขีนาดของสถานที่จํ าหนายที่พอเหมาะ .98* .046
5.  มกีารจดัพืน้ที่แตละแผนกอยางเปนสัดสวนสะดวกตอการคนหา .084 .071
6.  รูปแบบและการตกแตงของสถานที่มีความมั่นคงหนาเชื่อถือ .161** .000
7.  การออกแบบตกแตงภายในที่ทันสมัยสะดุดตา .149** .000
8.  ภายในสถานที่มีสินคาใหเลือกมากมายหลากหลายชนิด .144** .003
9.  มกีารใชสัญลักษณหรือตราสินคาที่สวยงามและมีสีสัน  ณ  จุดขาย .193** .000
10. การตกแตงในชุดยูนิฟอรมของพนักงานที่สวยสะดุดตา .142** .000
11. ดานหนา-ดานในของสถานที่มีความสวางสดใสไมมืดทึบ .136** .007
*มีนัยสํ าคัญที่ระดับ.05 P >. 05**มนีัยสํ าคัญที่ระดับ .01 P > .01

จากตารางที ่ 4.57 พบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเกต็ทางสือ่เฉพาะกจิ มคีวามสมัพนัธกบัองคประกอบทางการสือ่สาร
การตลาดของสถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต ไดแก มสีาขาและบริการเปนจํ านวนมาก มีสาขา
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และบริการอยูใกลบาน ที่ทํ างานมีสาขาและบริการอยูในทํ าเลที่ดี, มีขนาดของสถานที่จํ าหนาย       
ทีพ่อเหมาะ, รูปแบบและการตกแตงของสถาน  ที่มีความมั่นคงหนาเชื่อถือ, การออกแบบตกแตง
ภายในที่ทันสมัยสะดุดตา, ภายในสถานที่มีสินคาใหเลือกมากมายหลากหลายชนิด,การตกแตง     
ในชุดยูนิฟอรมของพนักงานที่สวยสะดุดตา, ดานหนา-ดานในของสถานที่มีความสวางสดใส       
ไมมดืทึบ โดยมีนัยสํ าคัญที่ระดับ .01 และ .05 โดยมีความสัมพันธในเชิงบวก แตความสัมพันธที่พบ
อยูในระดับตํ่ าDPU
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การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
ทางสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของการสงเสริมการตลาด
ทีม่ผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

ตารางที่ 4.58  แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อเฉพาะกิจกับองคประกอบ
   ทางการสื่อสารการตลาดการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
   จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

3.3.4 การสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจาก
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

คาสห
สัมพันธ

p

1)  การโฆษณาผานสื่อตางๆ
     1.1  โทรทัศน .084 .041
     1.2   วิทยุ .130** .005
     1.3   หนังสือพิมพ .106* .031
     1.4   นิตยสารหรือวารสาร .128** .000
     1.5  แผนพับ/ใบปลิว .301** .000
     1.6  โปสเตอร .318** .000
     1.7  อินเตอรเน็ต .269** .000
     1.8  ปายโฆษณากลางแจง (Bill  Board) .276** .000
     1.9  ส่ือตัวถังรถประจํ าทาง (Bus  Dody) .253** .000
     1.10  เครือ่งหมายการคา(ตราสินคา)ที่อยูบริเวณดานหนา .318** .000
2)  บทบาทของพนักงานขาย/เจาหนาที่
     2.1  ใหค ําแนะนํ าในผลิตภัณฑใหม .120* .011
     2.2  พนกังานมีมนุษยสัมพันธที่ดียิ้มแยม .039 .320
     2.3  พูดจาสุภาพ .020 .662
     2.4  พนักงานขายบุคลิกดี .028 .528
     2.5  ความนาเชื่อถือของพนักงาน .035 .482
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ตารางที่ 4.58 (ตอ)

3.3.4 การสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจาก
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

คาสหสัมพันธ p

3)  การสงเสริมการขาย
     3.1  การแจกของตัวอยาง .161 .002
     3.2  กจิกรรมพิเศษ เชน  การแสดงบนเวทีการออกราน  ฯลฯ .128** .006
     3.3  การเปดโอกาสใหเห็นกรรมวิธีการผลิต .112** .023
     3.4  การสะสมแสตมป .113** .024
     3.5  การสะสมคูปอง .163 .001
     3.6  การตั้งราคาสินคาบริการตํ่ ากวาคูแขงในบางชวง .130** .011
     3.7  สวนลดหรือลดราคา .174** .000
     3.8  เงือ่นไขการชํ าระเงินที่พิเศษ .096** .035
     3.9  การสงเสริมการขายรวมกันในหลายสินคา .143** .000
    3.10  การสงพนักงานขายไปประจํ าตามหาง .159** .001
    3.11  การรับประกันใหเปลี่ยนหรือการรับประกันสินคา .168** .000
4)  การประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ
     4.1  โทรทัศน .174* .000
     4.2  วิทยุ .239** .000
     4.3  หนังสือพิมพ .205** .000
     4.4  นิตยสารหรือวารสาร .261** .000
     4.5  แผนพับ/ใบปลิว .284** .000
     4.6  อินเตอรเน็ต .352** .000
     4.7  การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ(มีตราสินคาติดอยู) .317** .000
5)  การตลาดทางตรง
     5.1  การขายโดยใชพนักงานขายโดยตรง .218** 000
     5.2  ไปรษณียแจงขาวลดราคาสินคาถึงบาน .220** 000
*มีนัยสํ าคัญที่ระดับ.05 P >. 05**มนีัยสํ าคัญที่ระดับ .01 P > .01
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จากตารางที่ 4.58 พบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเกต็ทางสือ่เฉพาะกจิ มคีวามสมัพนัธกบัองคประกอบทางการสือ่สาร
การตลาดของสถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต ไดแก โทรทัศนวิทยุหนังสือพิมพนิตยสารหรือ   
วารสารแผนพบั/ใบปลวิ โปสเตอรอินเตอรเนต็ ปายโฆษณากลางแจง (Bill Board) ส่ือตวัถังรถประจ ําทาง
(Bus Dody) เครื่องหมายการคา (ตราสินคา) ทีอ่ยูบริเวณดานหนา โดยมีนัยสํ าคัญที่ระดับ .01 และ  
.05  โดยมคีวามสัมพันธในเชิงบวก  แตความสัมพันธที่พบอยูในระดับตํ่ า

และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาด  
ดานบทบาทของพนักงาน/เจาหนาที่  ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  ใหค ําแนะนํ าในผลิตภัณฑใหม  โดยมีนัยสํ าคัญที่ระดับ  
0.5  โดยมคีวามสัมพันธในทางบวก  แตมีความสัมพันธในระดับตํ่ า

และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาด  
ดานการสงเสรมิการขาย ทีม่ผีลตอการตดัสนิใจซือ้สินคาจากธรุกจิคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซน็เตอร
และไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  การแจกของตัวอยางกิจกรรมพิเศษ เชน  การแสดงบนเวทีการออกราน  
การเปดโอกาสใหเห็นกรรมวิธีการผลิต  แสตมปการสะสม  การสะสมคูปอง   การตั้งราคาสินคา
บริการตํ่ ากวาคูแขงในบางชวง  สวนลดหรือลดราคาเงื่อนไขการชํ าระเงินที่พิเศษ  การสงเสริม    
การขายรวมกันในหลายสินคา  การสงพนักงานขายไปประจํ าตามหาง  การรับประกันใหเปลี่ยน
หรือการรับประกันสินคาโดยมีนัยสํ าคัญที่ระดับ .01 และ .05 โดยมีความสัมพันธในเชิงบวก แต
ความสัมพันธที่พบอยูในระดับตํ่ า

และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อเฉพาะกิจ  มคีวามสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดดาน
การสงเสรมิการตลาดดานประชาสมัพนัธทีม่ผีลตอการตดัสินใจซือ้สินคาจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  โทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ  นิตยสารหรือวารสาร  
แผนพับ/ใบปลิว  อินเตอรเน็ต  การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ (มตีราสินคาติดอยู) โดยมีนัยสํ าคัญที่ .01  
โดยมคีวามสัมพันธในเชิงบวก แตความสัมพันธที่พบอยูในระดับตํ่ า-คอนขางปานกลาง
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และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อเฉพาะกิจ  มคีวามสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดดาน
การตลาดทางตรง ไดแก การขายโดยใชพนกังานขายโดยตรง ไปรษณยีแจงขาวลดราคาสนิคาถึงบาน
โดยมนียัสํ าคัญที่ .01 โดยมีความสัมพันธในเชิงบวก  แตความสัมพันธที่พบอยูในระดับตํ่ า

สรุป การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดที่มี
ผลตอการตดัสนิใจเลอืกซ้ือสินคาจากจากธรุกจิคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซน็เตอรและไฮเปอรมารเกต็
ไดแก องคประกอบของผลิตภัณฑและบริการ องคประกอบของสถานที่,การจัดจํ าหนาย และ     
องคประกอบของการสงเสรมิการตลาดในดานการโฆษณา บทบาทของพนกังาน/เจาหนาที ่ การสงเสรมิ
การขาย การประชาสมัพนัธ และการตลาดทางตรง สวนทีไ่มพบวามคีวามสมัพนัธกนัเพยีงองคประกอบ
เดียว คือ องคประกอบของราคาผลิตภัณฑและบริการ
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บทที่  2
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

งานวิจัย “ปจจัยการสื่อสารการตลาดที่ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเกต็ในจงัหวดัสมทุรปราการ” เพือ่ใหเกดิขอบเขตทีชั่ดเจน
จงึของอางถงึ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการวิจัยคร้ังนี้  มีดังนี้คือ

2.1   แนวคดิเกี่ยวกับรูปแบบการดํ าเนินชีวิต
2.2   แนวความคิดเรื่องการวิเคราะหผูรับสารตามลักษณะทางประชากรศาสตร
2.3   แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร
2.4   แนวคดิเกี่ยวกับการตลาดและการสื่อสารการตลาด
2.5   แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
2.6   งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1  แนวความคิดเก่ียวกับรูปแบบการดํ าเนินชีวิต
รูปแบบการด ําเนนิชวีติ (Lifestyle) เปนการอธบิายถึงลักษณะการใชชีวติของผูบริโภควา

การจดัสรรเวลาตอกิจกรรมตางๆอยางไรใหความสนใจเรื่องใดเปนพิเศษ  และมคีวามคิดเห็นเชนไร
ตอสภาพแวดลอมทางสังคม การศึกษาการดํ าเนินชีวิตจึงเปนเรื่องที่นักการตลาดใหความสนใจ และ
ใหความสํ าคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากจะทํ าใหนักการตลาดสามารถเขาถึงพฤติกรรมของผูบริโภค  
ไดดีกวาการศึกษาลักษณะทางประชากรเพียงอยางเดียว ผลจากการศึกษารูปแบบการดํ าเนินชีวิต
ของผูบริโภคจะทํ าใหนักการตลาดเขาใจถึงความตองการ ความรูสึกนึกคิด พฤติกรรมการบริโภค  
และการเลือกซ้ือสินคา ตลอดจนพฤติกรรมการเปดรับสื่อของผูบริโภความีความเหมือนหรือ     
แตกตางกนัเชนไร อันจะเปนประโยชนอยางยิง่ตอการวางแผน และการก ําหนดกลยทุธทางการตลาด

รูปแบบการด ําเนนิชวีติ (Lifestyle) เปนปจจยัหนึง่ทีช่วยอธบิายการตดัสนิใจการเลอืกใช
บริการใหแกนกัการตลาด ท ําใหเขาใจผูบริโภคไดมากขึน้และสามารถน ําไปวางแผนงานทางการตลาด
ไดเหมาะสมยิง่ขึน้ แบบการด ําเนนิชวีติ (Lifestyle) มคีวามเกีย่วของสมัพนัธกบัคณุคาและบคุลิกภาพ
ของผูบริโภคและนักการตลาดนํ ามาใชประโยชนมากในปจจุบัน  เนือ่งจากนับตั้งแตปลายทศวรรษ  
1960  เปนตนมา  การศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพในวิทยาลัยและในมหาวิทยาลัยตางๆ  ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาเริ่มลดนอยลง  เนื่องจากเหตุผลสวนหนึ่งเกิดจากการผิดหวัง  จากการที่บุคลิกภาพ
ของคน
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ไมสามารถท ํานายพฤตกิรรมของผูบริโภคไดแนนอน แมวาการศกึษาเรือ่งบคุลิกภาพยงัเปนวชิาหนึง่   
ทีเ่ปดสอนกนัในชั้นเรียนอยางกวางขวาง แตในปจจุบันเรื่องที่ไดรับความสนใจมาก คือ  “แบบการ
ด ําเนินชีวิต” (Lifestyle) ดารา  ทีปะปาล (2542 : 168-178)

จากวงการโฆษณา  และประชาสัมพันธแลว  การศึกษาเรื่องรูปแบบการดํ าเนินชีวิตได
เขามามีบทบาทตการศึกษาสื่อมวลชนแขนงอื่นๆ  ดวย  เพราะปจจุบัน  ส่ือมวลชนไดพัฒนาขึ้นมา
เปนสถาบันทางธุรกิจ  ซ่ึงดํ าเนินการโดยมุงหวังผลกํ าไรเชนเดียวกับธุรกิจอื่นๆ  ซ่ึงก็มีทั้งประเภท 
ทีข่ายผลงานของตนเองไปยังผูรับโดยตรง  (เชน  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  เคเบิ้ลทีวี)  และประเภท 
ทีด่งึดดูผูรับสารใหรวมอยูกับตน  (รายการวิทยุ  และรายการโทรทัศนตางๆ)  และขายใหกับบริษัท  
หางราน  และสถาบันทางธุรกิจตางๆ  ในรูปของกลุมเปาหมายในการโฆษณา  ดังนั้น  ผลงานของ
ส่ือมวลชนจึงไมตางอะไรจากสินคาในทองตลาด  ที่รอใหผูรับสาร  หรืออีกนัยหนึ่งก็ใหลูกคาเขามา
ซ้ือหา  และใชบริการจนเกิดเปนพฤติกรรมบริโภคสื่อ  (Media  Consumption  Behavior)  ขึ้นใน
สังคมไทย  ในยุคที่ส่ือมวลชนมีการแขงขันกันสูงมากเชนนี้  ความสามารถในการผลิตส่ือ  (Supply)  
มมีากกวาความสามารถที่จะบริโภคสื่อ  (Demand)  ของผูรับ  ทิศทางการผลิตส่ือจึงตองคํ านึงถึง
ความตองการของตลาดผูบริโภคเปนสํ าคัญ  การศึกษารูปแบบการดํ าเนินชีวิตจะชวยใหส่ือมวลชน
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลุมเปาหมายของตนไดดีขึ้น  และสามารถผลิตขาวสารไดตรงกับ 
ความตองการของผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นจึงไดมีการประยุกตเร่ืองรูปแบบการดํ าเนินชีวิต    
มาใชวิเคราะหวิจัยผูรับสารเพื่อจะไดทราบพฤติกรรมการบริโภคสื่อ  และแบบแผนการสื่อสาร    
ในแนวทางเดียวกับการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคทางการตลาด

ในทางสื่อมวลชน การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการดํ าเนินชีวิต เปนการศึกษาวิเคราะห
พฤติกรรมการแสดงออกของผูรับสาร  ตามแนวคดิเกี่ยวกับลักษณะทางจิตวิยา  (Psychographics)  
ทีว่า แรงจงูใจภายในซึ่งประกอบทางดานจิตวิทยา (เชน ความเขาใจในการรับรู บุคลิกภาพ ทัศนคติ  
การเรยีนรูและการจดจํ า) เมื่อรวมกับแรงจูงใจภายนอก  (เชน  ลักษณะดานสังคม  วัฒนธรรม  
ลักษณะทางประชากรศาสตร  สถานะทางสภาพแวดลอมทางสังคม  กลุมครอบครัว)   จะเกิดผลให
ผูรับสารเกิดความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self Concept) และจะแสดงพฤติกรรมตางๆ ในชีวิตประจํ าวัน
ใหสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง  ซ่ึงรวมไปถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อดวย  โดยพฤติกรรม
ตางๆ  ในชวีติประจํ าวันที่แตกตางกัน  และทํ าใหมีรูปแบบการดํ าเนินชีวิตที่แตกตางกันในที่สุด  
การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการดํ าเนินชีวิตนอกจากจะทํ าใหเราเขาใจที่มาที่ไปของพฤติกรรมตางๆ  
ในชวีติประจ ําวันแลว  ยังสามารถใชเปนเกณฑในการจัดกลุม  ๆ    เพื่อศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจ
เกีย่วกบัเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับความคิด คน สินคา รวมไปถึงทัศนคติและการใชส่ือ   
สุรพงษ  โสธนะเสถียร  (2537:41)
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ดวยเหตนุีรู้ปแบบการด ําเนนิชวีติจงึเปนหวัใจของการศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการบรโิภค
สินคา  และบริการ  ที่มีบทบาทสํ าคัญอยางมากในยุคปจจุบัน ในที่นี้เพื่อใหเขาใจถึงมูลเหตุแหง  
การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตางๆ อันเปนที่มาของรูปแบบการดํ าเนินชีวิต  ผูวิจัยไดทํ าการศึกษา
เรือ่งแรงจูงใจ เพิ่มเติมขึ้นอีกดวย

แรงจงูใจ (Moitvation) หมายถงึ ขบวนการภายในจติใจทีผ่ลักดนัใหมนษุยแสดงพฤตกิรรม
หรือกระท ําการใดๆ เพือ่ตอบสนองความตองการ (Need) ทีเ่กดิขึน้ ดวยเหตนุีเ้ราจงึสามารถกลาวไดวา
แรงจงูใจเปนจดุเริม่ตนของพฤตกิรรมตางๆ ในชวีติมนษุย โดยเฉพาะอยางยิง่พฤตกิรรมในการบรโิภค
ส่ิงตางๆ  ในชวีติประจํ าวัน  ไมวาจะเปนสินคา  บริการ  หรือแมแตกระทั้งส่ือ  โดยแรงจูงใจเปน  
จดุเริม่ตนของพฤติกรรมตางๆ  ในชีวิตประจํ าวัน  ไมวาจะเปนสินคาและบริการ  หรือแมกระทั่งส่ือ  
โดยแรงจงูใจ  จะเกิดขึ้นจาก  2  ปจจัยดวยกัน  ปจจัยแรกคือ  ความตองการ (Need)  ซ่ึงหมายถึง  
ความไมลงรอยตอสภาวการณตามความจริงของมนุษย กับสภาวะการณอันพึงปารถนาตามความคิด
ของมนษุย  หรือที่เรียกวา  เปาหมาย  (Goal)  ซ่ึงก็เปนปจจัยที่สองที่ทํ าใหเกิดแรงจูงใจ

เมือ่มนษุยเกิดความตองการ (Need) ขึ้นภายในจิตใจ มนุษยคนหา  และระบุถึงเปาหมาย  
(Goal)  ทีจ่ะท ําใหตนบรรลุตามความตองการนั้น  มนุษยจะแสดงพฤติกรรม  หรือกระทํ าส่ิงตางๆ  
ทีม่นษุยคดิวาเปนประโยชน และสามารถสรางความพงึพอใจใหไดตามเปาหมายทีต่ัง้ไว เชน ผลิตภณัฑ  
และบรกิารตางๆ  รวมไปถึงส่ือดวย  เชน  เมื่อเกิดความตองการขาวสาร  (Need)  เปาหมาย (Goal)  
ทีม่นษุยตองการก็คือ  การเปดรับขาวสาร  และมีหนังสือพิมพ  เปนเครื่องมือที่ทํ าใหเปาหมายนั้น
เปนจริง

ความตองการ  และเปาหมาย  เปนสองปจจัยที่จํ าเปน  และจูงใจ  (Motivate)  ใหมนุษย
แสดงพฤตกิรรมหรือกระท ําสิง่ตางๆ ออกมา มนษุยจะไมตระหนกัถึงความตองการของตนถาปราศจาก
ซ่ึงเปาหมายที่สามารถทํ าใหเปนจริงได  ในทางกลับกันเปาหมายก็ไมอาจจูงใจใหเกิดพฤติกรรม  
หรือกระทํ าไดเชนกัน  ถามนุษยไมมีความตองการใหเกิดขึ้น

ในเชิงพฤติกรรมการบริโภค เมื่อตองการ และเปาหมายทํ าใหเกิดแรงจูงใจขึ้นนั้น
ขบวนการอื่นๆ  ภายในจติใจที่มีผลตอการแสดงออกของพฤติกรรม  ก็จะเกิดขึ้นตามไปดวยนั้นคือ

1. การรับรู (Perception) ซ่ึงจะทํ าหนาที่รวบรวม และตีความขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ      
ส่ิงตางๆ เชน สินคาและบริการตางๆ ซ่ึงมีอยูมากมายวาส่ิงใดจะตอบสนองความตองการหรือให  
ผลประโยชนตามที่ตองการได

2. การเรยีนรู (Learning) ซ่ึงจะทํ าหนาที่จัดกระทํ าขอมูลตางๆเกี่ยวกับสินคาและบริการ
ตางๆ
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3. ทศันคต ิ (Attitude Formation) ซ่ึงจะทํ าหนาที่ประเมินวาประโยชนของสินคาและ
บริการนั้น  เปนอยางไร  นาพอใจมากนอยแคไหน  หลังจากนั้นกระบวนการตัดสินใจ  (Decision  
Making)  กจ็ะท ําการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา  และผลิตภัณฑตางๆ  ที่ดีที่สุดเพื่อสนองตอบเปาหมาย
ตามทีต่องการ ความตองการของมนุษยนั้นสามารถแบงออกได 2 ประเภทดวยกัน คือ ความตองการ
ตามธรรมชาติ  เปนความตองการทางกายภาพที่เกิดขึ้นเพื่อใหมนุษย  (Innate)  และความตองการ   
ทีเ่กดิขึน้ภายหลัง  (Acquired)  ความตองการตามธรรมชาติ  เปนความตองการทางกายภาพที่เกิดขึ้น
เพือ่ใหมนษุยสามารถมีชีวิตอยูรอดได  หรือบางทีเราเรียกวาเปนความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย  
เชน  ความตองการอาหาร  นํ้ าดื่ม  ที่พักอาศัย    สุมาลี  เหลืองดํ ารง  (2543 :32)

แรงจงูใจทีผ่ลักดนัใหมนษุยแสดงพฤตกิรรมหรอืกระท ําการตางๆ เพือ่ใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่ตองการนั้น  จะเกิดขึ้นเปนลํ าดับขั้น Abraham ดังตอไปนี้  ความตองการทางกาย  
(Physiological  Need)  ความตองการ  ความปลอดภัย  ความมั่นคง  (Safety  Need)  ความตองการ
การยอมรบัจากสังคม  (Social  Need)  ความตองการที่จะอยูเหนือกวาผูอ่ืน  (Self-Esteem  Need)  
และความตองการเพื่อความสํ าเร็จ  และความสมหวังตามที่ตองการ  (Actualization  Need)  เปน
ความตองการทีต่องการมาภายหลงั (Acquired Need) โดยมนษุยแตละคนเกดิแรงจงูใจทีจ่ะตอบสนอง
ความตองการในระดับสูงตอไป  ดังนัน้มนษุยจึงจะไมตระหนักถึงความตองการทางสังคม  หากไม
สามารถตอบแสดงความตองการทางกาย และความตองการความปลอดภยัได ลํ าดบัขัน้ความตองการ 
ทีท่ ําใหเกิดแรงจูงใจ  และพฤติกรรมตางๆ  สามารถแสดงใหเห็นไดตามแผนภูมิตอไปนี้
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ภาพที่  2.1 ลํ าดับขั้นการจูงใจ
ที่มา  :  (มเิชล  เอ  Mitchell  A.  อางถึงใน  กาญจนา  แกวเทพ ,2541  :  189)

แรงจูงใจเปนพลังทํ าใหบุคคลเกิดพฤติกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย หรือ   
ความตองการของตน โดยพฤติกรรมการเปดรับสื่อสามารถเกิดขึ้นไดทุกขั้นตอนของการจูงใจ  เพื่อ
ตอบสนองแรงจูงใจดังกลาว

คํ าวา   รูปแบบการดํ าเนินชีวิต  หรือ  Lifestyle  นั้นเรามีหลายคํ าที่ใชแทนกันได  เชน  
วถีิชีวติ  การดํ ารงชีวิต  แบบการใชชีวิต  แนวทางชีวิต  ในที่นี้  สํ าหรับความหมายของคํ าวารูปแบบ
การด ําเนนิชีวิตนั้น  มีผูศึกษา  และไดใหความหมายตางๆ  ไวใกลเคียงดังตอไปนี้

ไรเมอร  Reimer  (1999  : 124-125)  กลาววา รูปแบบการดํ าเนินชีวิต คือ รูปแบบเฉพาะ
ของกจิกรรมในแตละวนัทีแ่สดงความเปนคนคนนัน้ๆ โดยทีรู่ปแบบการด ําเนนิชวีติของแตละบคุคล
จะเปนเอกลกัษณทีไ่มเหมอืนใคร คนแตละคนจะเลอืกท ําในสิง่ทีแ่ตกตางกนัจากคนอืน่ๆ ซ่ึงกอ็าจจะ
มใีครๆคนอืน่ๆ ท ําในสิง่เหลานัน้กเ็ปนได จงึมคีนจ ํานวนหนึง่ทีม่รูีปแบบการด ําเนนิชวีติทีเ่หมอืนๆกนั

(มเิชล เอ Mitchell A. อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2541 : 189) ไดกลาวถึงแนวทาง
การศกึษารปูแบบการด ําเนนิชวีติไววาคนเราจะพยายามทีม่ชีีวติในแบบอยางทีเ่ราฝน  และเราใหคณุคา  
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของคอทเลอร Phillip Kotler (1997 : 173) ทีว่า คนเราจะกระทํ าส่ิงตางๆ   
ทีส่อดคลองกับรูปแบบการดํ าเนินชีวิตที่เรากํ าลังดํ าเนินอยู  หรือเราตองการจะเปน  ดังนั้นถาเรา

Self-Actualization
ความตองการเพื่อความ
Self-Esteem  Needs

ความตองการที่จะอยูเหนือกวาผูอ่ืน

Social  Needs
ความตองการการยอมรับทางสังคม

Safety  Needs
ความตองการ  ความปลอดภัย  ความมั่นคง

Physiological  Needs
ความตองการทางกาย
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สามารถท ําความเขาใจเกีย่วกบัรูปแบบการด ําเนนิชวีติไดสํ าเรจ็ เรากเ็ขาใจวาท ําไม คนเราถงึแสดงออก
เชนนั้น  และมีแบบแผนการดํ าเนินชีวิตเชนนั้น

จากรูปแบบการดํ าเนินชีวิตประจํ าวันของคนในสังคมยุคปจจุบัน จะสังเกตเห็นไดวา  
ส่ือนัน้ไดเขามามีบทบาทตอพฤติกรรมตางๆ ที่คนเราแตละกลุมทํ าในแตละวัน ดังนั้นแนวคิดเรื่อง
รูปแบบการดํ าเนินชีวิตกับการเปดรับสื่อนั้น  จึงเริ่มตนดวยการพิจารณากิจกรรมในแตละชีวิต
ประจ ําวนัของบคุคล ซ่ึงอาจจะแบงไดเปน 2 กจิกรรมหลกัๆ คอื กจิกรรมการท ํางาน และกจิกรรม
การพกัผอนโดยในแตละกิจกรรมจะมีการศึกษาสื่อเขาไปมีบทบาทอยางไรบาง โดยแนวคิดนี้ถือวา  
ไมวาจะเปนกิจกรรมใดก็ตาม ผูรับสารจํ าเปนที่จะตองบริโภคสื่อ (Media Consumption) ดวยเหตุผล
บางประการ  เชน  กลุมคนทํ างานที่ตองการติดตามขาวสารเปดรับสื่อโทรทัศน  ในขณะที่นักธุรกิจ
ตองอานหนังสือพิมพ  เพื่อดูราคาหุน  และใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ  กลุมวัยรุนดูเคเบิ้ลทีวี  เพื่อ
เปนการพักผอน  ฯลฯ  งานวิจัยของ  (จอหน  พี  โรบินสัน   John  P. Robinson  อางถึงใน  จุฑามาศ  
กรีตกสิิกร, 2542 :1) เปนตวัอยงทีด่ทีีช้ี่ใหเหน็ถึงบทบาทของสือ่ตอรูปแบบการด ําเนนิชวีติประจ ําวนั  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชองวาง  โรบินสัน  พบวา  คนที่มีอายุ  16-65  ป  ในชวงเวลา  1  สัปดาหจะมี
เวลาวาง  38.5  ช่ัวโมง  หรือคิดเปน  23 %  ของเวลาทั้งหมด  (168  ช่ัวโมง) สวนเวลาที่เหลือจะใช
ไปในการพักผอน  33 %     19 %  การดูแลครอบครอบครัว  12  %  และการดูแลตนเอง 13 %  และ
เมือ่พจิารณาแบงแยกตามอายุแลว  พบวา  กลุมคนที่มีอายุระหวาง  18-25  ป  จะมีเวลาวางมากที่สุด
คอื  50  ช่ัวโมงตอสัปดาห  หรือ  30 %  ของเวลาวางทั้งหมด  สวนกลุมที่เวลาวานอยที่สุด  คือ  
กลุมทีม่อีายุระหวาง  46-55  ป  มีเวลาวางเพียง  21  %  สํ าหรับกิจกรรมที่ทํ าในเวลาวางนั้นการใช
ส่ือเปนกิจกรรมที่ทุกกลุมอายุใชเวลามากที่สุด  รองลงมากิจกรรมทางสังคม  19 %  และ  งานอดิเรก  
19 %

รูปแบบการด ําเนนิชวีติไดเร่ิมเขามามบีทบาทตอการศกึษาวจิยัทางดานสือ่ในฐานะตวัแปร
ทีใ่ชในการศึกษาวาบุคคลกลุมตางๆ  ทีม่รูีปแบบการดํ าเนินชีวิตตางกันจะมีแบบแผนในการใชส่ือ
ตางกันอยางไร  ซ่ึงในทางกลับกันผลในการวิจัยเร่ืองแบบแผนในการใชส่ือของบุคคลกลุมตางๆ    
กเ็ปนภาพสะทอนถึงรูปแบบการดํ าเนินชีวิตของบุคคลกลุมตางๆ  สังคมไดอีกดวย  ไดกลาวถึง
ความสํ าคัญของรูปแบบการดํ าเนินชีวิตในฐานะตัวแปรในการศึกษาวิจัยทางสื่อมวลชนไวดังนี้  
“ผลจากการใชตัวแปรทางประชากร  เชน  อายุ  เพศ  การศึกษา  มาใชเปนเกณฑในการจัดแบง
ประเภทของผูรับสารนั้น ไดขอมูลสรุปวา  เพราะเหตุใดปจจัยภายนอกเหลานี้จึงมีความสํ าคัญกับ
การใชส่ือ และการรบัสาร ในเวลาเดยีวกนับรรดาตวัแปรดานจติวทิยาทีเ่ปนปจจยัภายใน เชน ทศันคติ  
บคุลิกภาพ  ลักษณะทางอารมณและแบบแผนวิธีคิด  แมวาจะเปนตัวแปรที่คอนขางมีความสัมพันธ
ใกลชิดกบัตวัแปรที่เปนปจจัยดานคุณสมบัติของประชากรทั้งภายนอก และภายในดังกลาว ปจจุบัน
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ไดมีการพัฒนาตัวแปรที่ปจจัยดานคุณสมบัติของประชากรทั้งภายนอก  และภายในดังกลาว  
ปจจบุนัไดมกีารพฒันาตวัแปรใหมซ่ึงคอื รูปแบบการด ําเนนิชวีติทีไ่ดจดัแบงประเภทของกลุมบคุคล  
โดยใชเกณฑเร่ืองรสนิยม (Taste) และความชื่นชอบในเรื่องใชชีวิตของบุคคลที่เปนผลลัพธมาจาก
ปฎสัิมพนัธระหวางคุณลักษณะทางประชากร  และคุณลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคล”

จากที่กลาวมาแลวขางตนวา  รูปแบบการด ําเนินชีวิตถูกกํ าหนดดวยปจจัยหลายประการ
ดวยกนั  ซ่ึงสามารถแสดงออกเปนกรอบรูปแบบการดํ าเนินชีวิต  และกระบวนการบริโภค  ดังนี้

ภาพที่  2.2  กรอบแสดงแบบการดํ าเนินชีวิตและกระบวนการซื้อ
ทีม่า :(Del, Hawkins, Roger J, Best and Kenneth A, Coney. (1998) Consumer Behavior : Building
Marketing  Strategy (7 th ed.). p. 434, อางในดารา  ทีปะปาล, 2542 : 168-178)

ตวักํ าหนดรูปแบบการดํ าเนิน
ชีวิต
(Lifestyle  Determination)
ลักษณะประชากร
วัฒนธรรมยอย
ช้ันของสังคม
แรงจูงใจ
บุคลิกภาพ
คานิยม
วงจรชีวิตของครัวเรือน
วัฒนธรรม
ประสบการณในอดีต

แบบการดํ าเนินชีวิต
(Lifestyle)
เรามีชีวิตอยูอยางไร

กิจกรรม
ความสนใจ
ชอบ/ไมชอบ
ทัศนคติ
การบริโภค
ความคาดหวัง
ความรูสึก

ผลกระทบตอ
Impact  on  (Behavior)
การซื้อ

อยางไร
เมื่อไร
ที่ไหน
อะไร
กับใคร

การบริโภค
ที่ไหน
กับใคร
อยางไร
เมื่อไร
อะไร
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จากกรอบรปูแบบการด ําเนนิชวีติ และกระบวนการบรโิภคนี ้สามารถสรปุไดวา รูปแบบ
การด ําเนินชีวิตถูกกํ าหนดดวยปจจัยตางๆ  ดงัตอไปนี้  ประสบการณที่ผานมา  (Past  Experience)  
ลักษณะบางอยางที่ติดตอมาแตกํ าเนิดชีวิตเปนของตนเอง  และจะไดรับการปรับปรุงแตงเกลาโดย
ผานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม  ไปตามขั้นตอนของวงจรชีวิต  ดังนั้นรูปแบบการดํ าเนินชีวิตจึงมี
รูปแบบไมคงที่ สามารถเปลี่ยนแปลงไปมาได ถาปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลกํ าหนดรูปแบบการดํ าเนิน
ชีวิตตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป แตโดยมากแลวบุคคลสวนใหญจะรักษารูปแบบการดํ าเนินชีวิต
ของตนไวหรือถาจะเปลี่ยนแปลงไปก็จะเปนไปในลักษณะที่คอยเปนคอยไป (ดารา ทีปะปาล, 2542 
:170)

นอกจากรูปแบบการดํ าเนินชีวิตจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางแลว รูปแบบการดํ าเนิน
ชีวิตยังมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา  และบริการของบุคคลอีกดวย  ซ่ึงอาจจะเปนไปทั้งโดยที่
รูตวัหรือไมรูตัว  แตโดยมากแลวมักจะเปนโดยไมรูตัวสักมากกวา รูปแบบการดํ าเนินชีวิตไมวาจะ
เปนหนึง่ในปจจัยดานตัวบุคคล (Personnal) ทีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค ซ่ึงประกอบดวย
ปจจัยดานอื่นๆดังนี้

วัฒนธรรม
วัฒนธรรมหลัก
วัฒนธรรมยอย
ชนชั้นทางสังคม

สังคม
กลุมอางอิง
ครอบครัว
บ ท บ า ท แ ล ะ
สถานะ

ตัวบุคคล
อายุและวงจรชีวิต
อาชีพ
สถานภาพทางเศรษฐกิจ
รูปแบบการดํ าเนินชีวิต
บุคคลิกภาพและความคิด
ตอตนเอง

จติวิทยา
แรงจูงใจ
การรับรู
การเรียนรู
ความเชื่อ
 และทัศนคติ

ผูบริโภค

ภาพที่  2.3  ปจจัยที่มิอิทธิพลตอพฤติกรรม
ที่มา  :   (Mitchell    Gunter  and  Furnham 1992 : 177  อางถึงในดารา  ทีปะปาล,2542 :170)

สํ าหรับแนวทางการศึกษาเพื่อใชวัด และแบงกลุมรูปแบบการดํ าเนินชีวิตของบุคคลนั้น
มีอยูหลายแนวทางดวยกัน  ในที่นี้จะขอกลาวถึงเฉพาะแนวทางที่เปนที่นิยมนํ ามาใชในการศึกษา
วจิยัซ่ึงประกอบไปดวยการแบงรูปแบบการดํ าเนินชีวิตโดยการวัดคานิยม  และรูปแบบการดํ าเนิน
ชีวติ  (Values  and Lifestyle  หรือที่เรียกวา  VAL)  และการแบงกลุมรูปแบบการดเนินชีวิตโดยการ
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ใชค ําถามเกี่ยวกับการทํ ากิจกรรม  (Activities)  ความนาสนใจ  (Interests)  และความคิดเห็น  
(Opinion)  หรือที่เรียกวา  AIO

1. การแบงกลุมรูปแบบการดํ าเนินชีวิตโดยการวัดคานิยม  และรูปแบบการดํ าเนินชีวิต
(Values  and Lifestyle  หรือที่เรียกวา  VAL)

มิเชล  (Mitchell  อางถึงใน  Gunter  and  Furnham, 1992 : 177)  ไดศึกษารูปแบบ    
การด ําเนนิชวีิตโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํ านวนมาก และไดแบงประเภทของรูปแบบ
การด ําเนนิชวีติโดยถอืเกณฑคานยิม และรูปแบบการใชชีวติ (Values and Lifestyle) หรือทีเ่รียกยอๆ วา  
VALS  โดยแบงกลุมคน  ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากความตองการภายในและความตองการภายนอกออก
เปนกลุมตางๆ   ที่มีลักษณะทัศนคติ  พฤติกรรม  การตัดสินใจที่แตกตางไดแก

1.1 กลุมที่มีชีวิตขึ้นอยูกับความตองการที่จํ ากัด (Need  Driven)  ซ่ึงแบงออกเปน
-  กลุมที่ตองดิ้นรนเพื่อความอยูรอด  (Survivors)
-  กลุมที่ใชชีวิตอยูกับโชคชะตา  (Sustained)

1.2 กลุมที่ยึดคนอื่นเปนศูนยกลาง  (Outer –Directed)  แบงเปน
-  กลุมที่ตองการการยอมรับจากสังคม  (Belongers)
-  กลุมทีใ่ชมองตัวเองเปรียบเทียบกับกับคนอื่น  (Emulators)
-  กลุมที่ตองการความสํ าเร็จ  (Achievers)

1.3 กลุมที่ยึดตัวเองเปนศูนยกลาง  (Inner-  Directed)
-  กลุมที่เปนตัวของตัวเอง  (I-Am  -ME ,  s)
-  กลุมที่ชอบผจญภัย (Experimental)
-  กลุมที่ไมสนใจในการเปลี่ยนแปลง (Societally  Conscioos)

1.4 กลุมคนที่มีลักษณะผสม  (Intergrated )  คอืคนที่ลักษณะของ  Outer-Directed  
และ Inner- Directing  ผสมกัน

2. การแบงรูปแบบการด ําเนนิชวีติโดยใชค ําถามเกีย่วกบักจิกรรม (Activities) ความสนใจ
(Interests)  และความคดิเหน็ (Opinions)  หรือที่เรียกวา  AIOวิธีนี้เปนที่นิยมใชกันมากในการแบง
รูปแบบการดํ าเนินชีวิตของผูบริโภคในสังคม  โดยเปนการวิเคราะหลักษณะทางจิตวิทยาสังคมของ
ผูบริโภค  (Psychographics  Analysis)  ผานทางการใชเวลาทํ ากิจกรรมตางๆ  ของคนวาอยางไร  
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(Activity)  การใหความสนใจกับสิ่งแวดลอมรอบตัว  (Interests)  และความคิดเห็นที่มีตอตนเอง
และสิง่แวดลอมรอบขาง (Opininon) ซ่ึงสามารถเรียกโดยยอวา  “AIO”  โดยจะศึกษาดูวาบุคคล     
มีการทํ ากิจกรรมตางๆมีความสนใจความคิดเห็นเรื่องที่เราตองการศึกษา  ซ่ึงสามารถทํ าการวัดได
ทัง้ในลกัษณะกวาง จนถึงลักษณะเฉพาะเจาะจงของสินคาหรือบริการ รวมไปถึงการเลือกเปดรับสื่อ

(แอนโทนี  และราลช  Antonides  and  Raaijl  อางถึงใน  สุมาลี  เหลือดํ ารง , 2543  : 
32)  ไดใหค ําจ ํากัดความ  และความหมายของกิจกรรมความสนใจ  และความคิดเห็นไวดังนี้

กิจกรรม  หมายถงึ  การแสดงออกอยางเดนชัด  เปนสวนที่กํ าหนดวาบุคคลใชเวลาของ
เขาท ําอยางไร  เขาทํ างานอดิเรกอยางไรและกีฬาชนิดไหนที่เขาฝกฝน  มีการซื้อสินคามากแคไหน  
และที่ใด มีการออกไปนอกบานมากแคไหน หรืออยูบานมากนอยเพียงใด เรื่องของสวน รถ        
การพบเพื่อน  พบญาติ  กิจกรรมมีวัตถุประสงคอะไรและคุณคาที่เปนจริงคืออะไร

ความสนใจ  หมายถงึ  ความตองการที่จะเขาใจ  และเรียนรู  ในสิ่งตางๆดวยความพอใจ
และใหความสํ าคัญในสิ่งนั้น  เปนระดับความตื่นเตนที่เกิดพรอมกับความเอาใจใสแบบตอเนื่องกับ
ส่ิงตางๆ ความสนใจเปนตวับงชีใ้หเหน็ถึงกจิกรรมตางๆ ของบคุคลทีเ่ขาชอบกระท ํา บคุคลจะสนใจ
เกีย่วของกบัสิ่งที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่เขาชอบ  ส่ือมักจะไดมีการแบงกลุมเพื่อใหตรงกับลักษณะ
ความสนใจของผูบริโภค  เชน  เร่ืองการเมือง  กีฬา  งานอดิเรก  การทองเที่ยว  ดนตรี

ความคิดเห็น  หมายถงึ  การแสดงออกทางความคิดบนพื้นฐานของคานิยมที่มีตอตนเอง  
และสภาพแวดลอม เปนคํ าตอบของแตละบุคคลตางๆ สินคาตางๆ องคกรตางๆ รัฐบาล นักการเมือง  
ประเทศ หนังสือพิมพ ซ่ึงจะสัมพันธกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว เชน ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โสเภณีการทํ าแทง  และยาเสพติดอยางไร

ในการศกึษารปูแบบการด ําเนนิชวีติ นกัวจิยัจะท ําการวเิคราะหลักษณะทางจติวทิยาสงัคม
(Psychographics  Analysis)  โดยการตั้งคํ าถามเกี่ยวกับ  AIO  เพื่อใหผูบริโภคตอบทั้ง  3 อยาง  
เรยีกวา  “AIO  Statement”  ดังนี้  (ดารา  ทีปะปาล,2542 : 171)

1. ค ําถามเกี่ยวกับกิจกรรม (Activities  Question  : A)  จะเปนคํ าถามเพื่อใหผูบริโภค
เปดเผยออกมาในสิ่งที่เขาทํ า  ส่ิงที่เขาซื้อ  และการใชเวลาของเขามีวิธีการใชอยางไร

2. ค ําถามเกี่ยวกับความสนใจ  (Interest Question : I)  จะเปนคํ าถามที่มุงเนนทางดาน
ความชอบ  และการจัดความสํ าคัญกอนหลังของผูบริโภค

3. ค ําถามเกี่ยวกับความคิดเห็น (Opinion Question : O)  จะเปนคํ าถามมุงเนนทางดาน
ทศันะ ความคิด และความรูสึกของผูบริโภคที่เกี่ยวกับโลก ทองถ่ิน ศีลธรรม เศรษฐกิจ และกิจกรรม
งานสังคม
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นอกจากนี้การตั้งคํ าถามเกี่ยวกับ AIO เพื่อใชศึกษารูปแบบการดํ าเนินชีวิตแลวใน
หลายๆ แนวทางยงัไดก ําหนดแนวทางการศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรควบคูไปดวย เนือ่งจาก
ลักษณะทางประชากรศาสตรมีคุณสมบัติเปนตัวกํ าหนดรูปแบบการดํ าเนินชีวิต (Lifestyles 
Determination) ทีม่บีทบาทสํ าคัญอยางมากที่ทํ าใหแตละคนมีรูปแบบการดํ าเนินชีวิตที่แตกตางกัน

สํ าหรับแนวทางคํ าถามในการศึกษารูปแบบการดํ าเนินชีวิต หรือ AIO Statements ที่
เปนตนแบบ  และไดรับความนิยม  โดยมีการนํ าไปอางอิงกันเปนจํ านวนมาก  ไดแก  แนวการศึกษา
ของ  โจเซฟ ที  พลามเมอร  (Joseph T. Plummer)ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอในการศึกษาตาราง
ตอไปนี้DPU
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ตารางที่  2.1  The  AIO   Framework

กิจกรรม
(Activities)

ความสนใจ
(Interest)

ความคิดเห็น
(Opinions)

ลักษณะทางประชากร
ศาสตร

(Demographics)
การทํ างาน (Work) ครอบครัว (Family) เกีย่วกับตนเอง

(Themselves)
อายุ (Age)

งานอดิเรก (Hobbies) บาน (Home) ประเด็นเกี่ยวสังคม
(Social  Issues)

การศึกษา (Education)

กิจกรรมสังคม
(Social event)

งาน (Job) การเมือง(politics) รายได (Income)

การใชเวลาวาง
(vacation)

กิจกรรมชุมชน
(Community)

ธุรกิจ  (Business) อาชีพ  (Occupation)

การพักผอน
(Entertainmant)

สนทนาการ
(Recreation)

เศรษฐกิจ
(Economics)

ขนาดครอบครัว
Family size)

สมาชิกคลับ (Club
menbership)

ความนิยม (Fashion)
แฟชั่น

การศึกษา
(education)

ทีอ่ยูอาศัย (Dwelling)

กิจกรรมชุมชน
(Community)

อาหาร (Food) ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะทางภูมิศาสตร
(Geography)

การเลือกซื้อ
(Shopping)

ส่ือ(Media) อนาคต
(Future)

ขนาดของเมือง
(City size)

กฬีา  (Sports) ความสํ าเร็จ
(Achievements)

วัฒนธรรม
(Culture)

ขัน้ตางๆในวงจรชีวิต
(Stages  in  life Cycle)

ที่มา : (Joseph T, Plummer    James F, Engel, Roger D, Blackwell, Paual W,Miniard, 1993,
          pp.369-370 อางถึงในดารา  ทีปะปาล,2542 : 171)
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จากตารางจะเห็นวาการศึกษารูปแบบการดํ าเนินชีวิต  จะเปนการศึกษาโดยใชลักษณะ
ค ําถามหรือ AIO Statement  ถามบุคคลในประเด็นที่เกี่ยวกับกิจกรรม  การกระทํ าตางๆ  (Activities)  
ความสนใจ  (Interest)  และความคิดเห็น  (Opinions)  ที่เขามีตอส่ิงแวดลอมรอบตัววาเปนอยางไร  
โดยมพีืน้ฐานจากความคิดเกี่ยวกับตัวเอง  (Self  Concept)  ซ่ึงแนวคํ าถามจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิต
ประจ ําวนั  ซ่ึงจะทํ าใหไดขอมูลที่เปนประโยชน  สามารถนํ าไปวิเคราะห  และจัดประเภทรูปแบบ
การดํ าเนินชีวิตของแตละบุคคลวามีลักษณะอยางไร  และยิ่งเมื่อศึกษาควบคูไปกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตรจะทํ าใหไดขอมูลที่ชวยทํ าใหเขาใจบุคคลมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากไดทราบถึงลักษณะ
ทางจติวทิยาสงัคมซึ่งเปนปจจัยภายใน  และลักษณะทางประชากรศาสตร  ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกที่มี
บทบาทสํ าคัญอยางมากตอพฤติกรรมของบุคคล

นอกจากนีก้ารใชค ําถามเกีย่วกบักจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็ หรือ AIO Statement
เพือ่ใชวดัรปูแบบการด ําเนนิชวีตินัน้ ยงัสามารถเลอืกศกึษาไดทัง้ในลกัษณะกวาง General Approach)
เพื่อใหทราบถึงรูปแบบการดํ าเนินชีวิตโดยทั่วไปและในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสินคา  
หรือบริการชนิดใด  ชนิดหนึ่ง  (Product  Specific  Approach)  ซ่ึงทํ าไดโดยการเลือกขอคํ าถาม
เฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวของกับสินคา  หรือบริการที่เราตองการ

ประเภทของรูปแบบการดํ าเนินชีวิต
เราสามารถจดัแบงประเภทของรปูแบบการด ําเนนิชวีติไดมากมายหลายประเภท ขึน้อยูกบั

วัตถุประสงค  และวธีิการที่เราทํ าการศึกษาโดยสามารถแบงไดในลักษณะเฉพาะเจาะจงตามสินคา  
หรือบริการ  และในลักษณะอยางกวางๆ  เพื่อดูรูปแบบการดํ าเนินชีวิตของกลุมเปาหมายที่เราสนใจ  
ในการวจิยัครั้งนี้ผูวิจัยไดยึดแนวทางของโบ ไรเมอร (Bo Remier 124-135 อางถึงใน รุงฤดี หอนาค, 
2542 : 21)   เปนหลักในการวิจัย    ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการดํ าเนินชีวิตที่ไรเมอร  ไดจัดแบงไวนั้น  
มีพื้นฐานความคิดในกรอบที่วาแตละบุคคลนั้นมีความสนใจนั้นๆ อยูเปนประจํ า รูปแบบในการ
ด ําเนนิชวีิตในที่นี้   หมายถึง  กิจกรรมที่ทํ าเพื่อจุดประสงคตางๆ  เฉพาะเหตุการณ  เพราะบางครั้ง
กจิกรรมที่ทํ านั้นอาจมีวัตถุประสงคที่ตางกันในแตละครั้ง

โบ  ไรเมอร  ไดแบงรูปแบบการดํ าเนินชีวิตไว  5  กลุมดังนี้
1. Cultural Orientation คอื รูปแบบของกิจกรรมแสดงถึงวัฒนธรรม หรือประเพณีนิยม

ในแตละสภาพแวดลอมของแตละบุคคล  ไมวาจะเปนวัฒนธรรมระดับชาวบาน
2. Societal  Orientation  คอื  รูปแบบที่นอกเหนือจากสิ่งที่เปนอยูทั่วไป  เปนสิ่งที่มี

ความสํ าคัญและควรคาตอการที่บุคคลจะเขาไปรวมทํ า  เชน  เร่ืองการเมือง  สังคม
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3. Entertainment Orientation  คอื  รูปแบบที่มีลักษณะคลายกับ  Cultural   Orientation  
แตจะเปนเรื่องที่ใกลตัว  และมีจุดมุงหมายเพื่อความพึงพอใจและความบันเทิงของตัวเองมากกวา

4. Home and Family Orientation คอื รูปแบบของกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรม
ความสนใจเกี่ยวกับครอบครัว  และเรือ่งสวนตัว  โดยเห็นวาครอบครัวมีความสํ าคัญและความหมาย
ตอตนเองอยางมาก

5. Sport and Outdoor Orientation คอื ส่ิงที่ทํ าเพื่อสุขภาพของรางกาย ซ่ึงประกอบดวย
การเลนในรูปแบบตางๆ

ประโยชนของการศึกษาเรื่องกิจกรรมและความสนใจ
การศกึษากิจกรรมและความสนใจในมีประโยชนหลายอยาง  แลวแตแงมุมของประเด็น

ทีศ่กึษาแตในทางการตลาดแลว  การศึกษากิจกรรมและความสนใจมีประโยชนดังตอไปนี้
1. เพือ่เขาใจ (Understanding) หรือการศึกษารูปแบบการดํ าเนินชีวิตจะนํ ามาซึ่งความ

เขาใจในสถานการณ  ประสบการณ  คานิยม  ทัศนคติ  และความคาดหมาย  ส่ิงเหลานี้เปนสิ่งที่มี
อิทธพิล  ตอกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค  การบริหารงานตลาด  และวางแผนโฆษณานั้น   
จะกระท ําโดยไมรูจกัผูบริโภคไมได ซ่ึงการรูจกัผูบรโิภคนัน้ หมายถึง การเขาใจในจติวทิยา พฤตกิรรม
ผูบริโภค  และการเขาถึงองคประกอบตางๆ  ที่มีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูบริโภค

2. เพื่อทํ านาย  (Predict)  การน ําผลการศึกษามาทํ านายแนวโนมพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้น
และชวยในการพยากรณแนวทางการวางแผนงานโฆษณาสินคา  เรียกไดวาเปนเครื่องชี้แนะวิธีทาง
หรือเปนแนวทางการดํ าเนินธุรกิจได  เมื่อรูปแบบการดํ าเนินชีวิตของผูบริโภคเปลี่ยนไป  ผูดํ าเนิน
ธุรกิจจํ าจะตองศึกษารูปแบบการดํ าเนินชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปนั้นแลวทํ านาย  สถานการณใน
อนาคต  เพื่อหาโอกาสในการขายสินคาใหม  ทั้งยังชวยลดความเสี่ยงของการเกิดขึ้นของสินคาใหม
ในตลาดอีกดวย  หรืออาจเปนขอมูลในการปรับปรุงสินคาเกาที่มีขอบกพรองหรือไมเหมาะสมกับ
สถานการณที่เปลี่ยนไป  ทํ าใหเราสามารถแกไขปรับปรุงไดทันทวงที

3. เพือ่วางแผน และออกแบบ (Design) บริษทัด ําเนนิธรุกจิใดๆ กต็ามจะประสบความส ําเรจ็
ไดก็ตอเมื่อผลิตสินคา  และวางแผนโฆษณาไดตรงตามลักษณะที่ตองการ  ความสนใจ  หรือปญหา
ของผูบริโภคกลุมเปาหมาย  การศึกษารูปแบบการดํ าเนินชีวิต  สวนหนึ่งเปนจัดหาขอมูลที่จะชวย
ประเมนิกลยุทธของการขายสินคา  และโฆษณา  เพื่อที่จะสามารถประเมินผลกลยุทธในการเสนอ
สินคา  และปรับปรุงแผนการตลาดของการขายสินคา  โฆษณา  เพื่อที่จะสามารถประเมินกลยุทธใน
การเสนอสินคา  และปรับปรุงแผนการตลาดใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การนํ ากิจกรรมและความสนใจมาเปนตัวแปรในการศึกษาพฤติกรรมการแสดงออก
ของผูรับสารมีไดมีประโยชนในทางโฆษณาเทานั้น หากแตยังมีประโยชนตอการศึกษาการสื่อ   
โดยปกตใินการวจิยัทางการสือ่สารมวลชนวเิคราะหผูรับสารทีใ่ชตวัแปรทีเ่ปนองคประกอบภายนอก  
ซ่ึงไดแก  ลักษณะทางประชากร  เชน  เพศ  อายุ การศึกษา  รายได  ฯลฯ  แตการใชตัวแปรทางดาน
จติวทิยาสงัคม  โดยการศึกษารูปแบบการดํ าเนินชีวิตจะเปนการวิเคาะหที่ลึกลงไปถึงองคประกอบ
ภายในของผูรับสาร

ในการวิจัยคร้ังนี้ไดใชวิธีการแบงประเภทกิจกรรมและความสนใจโดยใชคํ าถาม    
เกีย่วกบักจิกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest)  โดยในการสรางคํ าถาม  หรือ  AIO   Statement  
นัน้ผูวิจัยไดยึดแนวทางของ  โจเชพ  ที  พลามเมอร ดังที่ปรากฏในตาราง  The  AIO  Framework  
ขางตนเปนหลัก โดยไดพิจารณาคัดเลือกขอคํ าถามที่ใชเกณฑในการศึกษามีความสอดคลองกับกลุม
เปาหมายทีส่นใจศึกษา  โดยในดานกิจกรรม  (Activities)  ประกอบดวยงานอดิเรก  การพักผอน  
การบนัเทงิ การรวมกิจกรรมชุมชน การเลือกซื้อ และกีฬา ดานความสนใจ (Interest) ประกอบดวย
ครอบครัว บาน ชุมชน สันทนาการ แฟชั่น และส่ือ ตามแนวทางของโบ ไรเมอรที่ประกอบไปดวย 
1. กจิกรรมและความสนใจมุงเนนดานวฒันธรรม (Cultural Orientation) 2. กจิกรรมและความสนใจ   
ที่มุงเนนดานสังคม (Societal Orientation) 3. กิจกรรมและความสนใจที่มุงเนนดานบันเทิง 
(Entertainment Orientation )  4. กจิกรรมและความสนใจที่มุงเนนบานและครอบครัว  5. กิจกรรม
และความสนใจที่มุงเนนกีฬาและกิจกรรมกลางแจง (Sport and Outdoor  Orientation)  และนํ าผล  
ทีไ่ดจากการจดัประเภทกจิกรรมและความสนใจ การศกึษาความสมัพนัธกบัตวัแปรอืน่ๆ ในขัน้ตอไป
นอกจากนีผู้วจิยัยงัไดกํ าหนดที่จะศึกษาตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตรควบคูไปดวย เนื่องจาก
ตวัแปรนีม้บีทบาทส ําคญัในฐานะเปนตวัก ําหนดกจิกรรมและความสนใจ (Lifestyles Determination)
อีกตวัหนึง่ซึ่งทํ าใหแตละคนมีกิจกรรมและความสนใจ ที่แตกตางกัน

2.2  แนวความคิดเรื่องการวิเคราะหผูรับสารตามลักษณะทางประชากรศาสตร
รูปเเบบการดํ าเนินชีวิต นอกจากจะเกิดจากเเรงขับภายในซึ่งเปนผลมาจากองคประกอบ

ทางดานจิตวิทยาของบุคคลแลว แรงขับภายนอกก็มีสวนสํ าคัญที่รวมกํ าหนดกิจกรรมความสนใจ
ในการด ําเนนิชีวิต ดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งองคประกอบในเรื่องลักษณะทางประชากรศาสตร

ดังนั้นในการศึกษาเรื่องกิจกรรมและความสนใจและปจจัยทางการสื่อสารการตลาด    
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  
ในสมุทรปราการครั้งนี้ จึงไดทํ าการศึกษาผูรับสารตามลักษณะประชากรศาสตร (Demographic)  
ซ่ึงจะชวยใหเกิดความเขาใจผูรับสารไดดียิ่งขึ้น
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ในการวิจัยทางการสื่อสาร การวิเคราะหผูรับสารตามลักษณะทางประชากรศาสตร   
เปนวธีิการหนึง่ไดรับความนยิมเปนอยางมาก เนือ่งจากผูรับสารประกอบไปดวยกลุมคนจ ํานวนมาก  
และอยูกนัอยางกระจดักระจาย (หรือทีเ่รียกวามลัีกษณะเปนมวลชน) เราไมสามารถวเิคราะหผูรับสาร
เปนๆ ไปได  และผูสงสารก็ไมไดรูจักผูรับสารแตละคนอีกดวย ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดจึงตองจํ าแนก
ผูรับสารออกเปนกลุมๆ ตามลักษณะประชากรศาสตร (Demographic Characteristics) เชน จํ าแนก
ตามเพศ อายุ สถานะทางเศรษฐกิจของหลักการ ที่วา พฤติกรรมตางๆ ของมนุษยเกิดขึ้นตามแรงขับ
ภายนอกทีม่ากระตุน (Exogenous Factors) และพฤติกรรมสวนใหญของเราจะเปนไปตามแบบฉบับ
ที่สังคมวางเอาไว และสังคมทั่วๆ ไป มักจะกํ าหนดใหบุคคลที่มีลักษณะทางประชาการศาสตร       
ทีแ่ตกตาง ที่แบบแผนพฤติกรรมที่แตกตางกัน เชน ทาทางเอียงอายดูนารักสํ าหรับเด็กสาว แตดู    
ไมสมวยัเลยสํ าหรับหญิงชรา    กลาวโดยสรุปก็คือ  แนวคิดที่เชื่อวา  คนที่มีคุณสมบัติทางประชากร
ทีแ่ตกตางกัน มีพฤติกรรมทั่วๆไปแตกตางกัน ดังนั้นนักวิชาการสื่อสารบางกลุมจึงเชื่อวาพฤติกรรม
ทีเ่กีย่วกบัการสือ่สารของบคุคลนัน้ๆ กน็าจะแตกตางกนัดวย พฤตกิรรมการสือ่สารดงักลาว นอกจาก
จะหมายถงึการเลือกใชถอยคํ าภาษา  หรือการใชอวัจนะภาษา  ตลอดจนกลยุทธตางๆในการสื่อสาร
ใหสํ าเร็จตามประสงคแลว  ยังรวมไปถึงการใชส่ือ  หรือการเปดรับขาวสารจากสื่อตางๆ  ตามที่
ตองการ  (กาญจนา  แกวเทพ,2541 :  302)

งานวิจัยที่ใชทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตรจึงมักจะมองหาความสัมพันธระหวาง
ตวัแปรดานประชากรศาสตรรวมกัน  ยอมมีทัศนคติ  และมีพฤติกรรมที่คลายคลึงกัน  ทั้งนี้เนื่องจาก
บคุคลแตละกลุมประชากรยอมมีกิจกรรมการดํ าเนินชีวิต  (ซ่ึงในที่นี้หมายถึง  กิจกรรม  ความสนใจ  
ในการด ําเนนิชีวิต)  และการใชเวลาวางที่แตกตางกัน  เชน  ผูหญิงที่เปนแมบานนิยมฟงวิทยุ  และดู
โทรทศันมากกวาการเปดรับสื่ออยางอื่น  เชนเดียวกัน  เชน  ผูหญิงที่เปนแมบานนิยมฟงวิทยุ  หรือดู
โทรทศันมากกวาอานหนงัสอืพมิพ  คณุสมบตัทิางประชากรจะผลกัดนัใหคนทีม่คีณุสมบตัเิชนเดยีวกนั
หรือคลายคลงึกนั ตองมกีจิวตัรในท ํานองเดยีวกนั และพฤตกิรรมตางๆ กค็ลายคลงึกนั (ยบุล เพช็รจรงคกจิ,
2542 : 45)

ในการวจิยัคร้ังนี้ลักษณะทางประชากรศาสตรที่ทํ าการศึกษาประกอบดวย
เพศ  การวจิยัทางจติวทิยาหลายๆ ช้ิน ไดแสดงใหเหน็วาผูหญิงกบัผูชายมคีวามแตกตางกนั

อยางมากในเรื่องความคิด  คานิยม  และทัศนคติ  ทั้งนี้  เพราะสังคม  และวัฒนธรรมกํ าหนดบทบาท  
แนวทางชีวิต  (หรือในที่นี้คือรูปแบบการดํ าเนินชีวิต)และกิจกรรมของคนสองเพศไวแตกตางกัน  
สํ าหรับพฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชนนั้นเพศหญิงใชเวลาในการดูโทรทัศน  และฟงวิทยุมากกวา
ผูชาย โดยนยิมดลูะคร ในขณะทีเ่พศชายนยิมอานหนงัสอืพมิพมากกวา ถาหากวาดโูทรทศัน เพศชาย
มกัดรูายการขาว  และกีฬา (Greenberg  and  Kumata,1968:342)  นอกจากนี้ในการศึกษาพฤติกรรม

DPU



31

ชมโทรทัศนของผูรับสารทั้งเพศชายและเพศหญิง ยังพบดวยวาโทรทัศนมีความสัมพันธกับรูปแบบ
การด ําเนนิชวีิตของคนแตละเพศอยางมาก โดยเพศชายจะชมโทรทัศนเพื่อเปนการพักผอนในขณะที่
เพศหญิงมักชมโทรทัศนไปพรอมๆ  กับการทํ างานอื่นๆ

อายุ อายุนับเปนปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหคนเรามีกิจกรรมและความสนใจที่เหมือนหรือ  
แตกตางกนั  ทั้งในแงของความคิด  ความสนใจ  และพฤติกรรม  นอกจากนี้อายุยังเปนสิ่งกํ าหนด
ความแตกตางในการใชส่ือมวลชนอกีดวย ในวยัเดก็จะมกีารใชส่ือโทรทศันสูงมาก และจะเพิม่มากขึน้
เร่ือยๆ จนกระทัง่ถึงอาย ุ12-14  ป เมือ่เขาสูวยัรุน โลกของเดก็กจ็ะกวางขึน้ โรงเรยีนและตวัส่ือมวลชน
เองจะมอิีทธพิลตอเดก็ในทกุทศิทาง เดก็วยัรุนจะใชส่ือเพือ่ความบนัเทงิ แตเนือ่งจากตองเรียนหนกัขึน้  
บทบาทของสื่อโทรทัศน  โดยวัยรุนจะนิยมฟงเพลงตามสมัยนิยมมากกวา  เนื่องจากฟงไปดวย  
ท ํางานไปดวย  สํ าหรับผูใหญนั้นการเปดรับสื่อโทรทัศน  วิทยุ  และหนังสือพิมพจะมีมากพอๆ กัน  
เมือ่ถึงชวงอายุ  40  ปขึ้นไป  ปริมาณการอานหนังสือพิมพ จะลดลงเพราะสายตาเสื่อมลง  และเมื่อ
ถึงวยัเกษยีณอายุ  ปริมาณการดูโทรทัศนก็กลับเพิ่มมากขึ้นเนื่องมาจากมีเวลาวางมากขึ้น  นอกจากนี้
ในแงของเนือ้หายัง  พบวา  คนที่มีอายุมากมักจะใชส่ือมวลชนเพื่อแสวงหาขาวสารหนักๆ  มากกวา
ความบนัเทิง  คนที่มีอายุมากมักจะอานจดหมายถึงบรรณาธิการ ขาวการบานการเมือง  ในการชม
โทรทศันก็เชนกัน  คนที่มีอายุมักจะดูรายการโทรทัศนที่เกี่ยวกับขาวสาร

การศึกษา การศกึษาหรือความรูนอกจากจะปนลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีอิทธิพล
ตอผูรับสารแลว ยังเปนตัวแปรตนที่กํ าหนดถึงตัวแปรอื่นๆ ที่จะตอเนื่องตามมาอีกทั้งในสวนของ  
อาชพี  และรายได  ซ่ึงทั้งหมดนี้ลวนแลวแตเปนปจจัยสํ าคัญอีกประการหนึ่งที่มากํ าหนดกิจกรรม
ความสนใจในการดํ าเนินชีวิต  และพฤติกรรมการสื่อสารของคนในสังคม  คนที่ไดรับการศึกษาที่
แตกตางกัน  ในระบบการศึกษาที่แตกตางกัน  หรือสาขาวิชาที่แตกตางกัน  ยอมมีความรูสึกนึกคิด  
อุดมการณ  รสนิยม  คานิยม  และความตองการที่แตกตางกันไปเพราะคน ที่มีการศึกษาสูงหรือ
ความรูดจีะไดเปรียบอยางมากในการที่จะเปนผูรับสารไดดี แตคนเหลานี้เปนคนที่ไมเชื่ออะไรงาย ๆ  
ทกุอยางตองมีเหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอ

ปรมะ สตะเวทิน (2539 : 108) ศกึษาพบวา การศึกษามีความสัมพันธคอนขางสูงกวา
พฤตกิรรมการเปดรับขาวสาร  และเรื่องที่เกี่ยวกับสาธารณชน  และยังมีความสัมพันธกันในทางลบ 
กบัการเปดรับเนื้อหาดานบันเทิงจากสื่อ

ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธอยางมากกบัพฤตกิรรมการเปดรับขาวสารทัง้ในสวนของ
ประเภท  และเนือ้หาส่ือที่เปดรับ  ทั้งนี้สามารถอธิบายไดจากกิจกรรมความสนใจในการดํ าเนินชีวิต 
ประจ ําวันของผูรับสารเอง  บุคคลมีการศึกษาสูงมักตองถูกจัดโดยแบบแผนการทํ างานที่แตกตางไป
จากผูมีการศึกษานอย
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ในขณะทีค่นการศึกษานอยมักจะเลือกเปดรับสื่อจากวิทยุ และโทรทัศนที่ไมจํ าเปนตอง
ใชความชํ านาญเศษดานอื่นๆ  เพิม่เตมิมากนัก  นอกจากนี้ยังราคาถูก  และเปดรับที่บานไดนอกจาก
ความแตกตางดานปริมาณแลว ยังพบวาความแตกตางเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผูรับสารนิยม  พบวา  คนที่มี
การศกึษาสงู  และอายุมากนิยมเปดรับขาว  และเรื่องที่เกี่ยวของกับสาธารณชนมากกวากลุมที่มี   
การศกึษานอยมากนยิมเปดรับขาว และเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัสาธารณชนมากกวากลุมทีม่กีารศกึษานอย
ผลการศกึษาวิจัยทั้งหลายทํ าใหมองเห็นคอนขางชัดเจนวา ยิ่งคนมีการศึกษาสูงเทาไหร ความสนใจ
ขาวสาร  บทบรรณาธิการ  และคอลัมนที่มีเนื้อหาหนักก็ยิ่งมากขึ้น

อาชีพ  คนทีม่อีาชพีแตกตางกันก็จะมองโลก  และมีแนวคิด  ทัศนคติ  และคานิยมตอ
ส่ิงตางๆ  แตกตางกัน  เชน  คนที่รับราชการก็จะมีหัวอนุรักษนิยมสูง  มักคํ านึงถึงยศถาบรรดาศักดิ์  
ศกัดิศ์ร ี สวัสดิการ และเกียรติภูมิของการเปนราชการเปนสํ าคัญ  ในขณะที่คนทํ างานในภาคเอกชน
จะค ําถึงรายได  และการมีศักดิ์ศรีของตนดวยเงินทองที่สามารถจะซื้อ  หรือจับจายใชสอยส่ิงที่ตน
ตองการ  เพื่อรักษาสถานภาพทางสังคมของตน  (ประมะ  สตะเวทิน,2539  :  107)  และแมแตคนที่
มอีาชพีเดียวกัน  ก็มีความคิดเห็น  ตลอดจนพฤติกรรมที่แตกตาง

รายได และอาชีพจัดไดวาเปนลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีความสัมพันธกัน      
เปนอยางยิง่ เนื่องจากอาชีพเปนตัวกํ าหนดแหลงที่มา และระดับความมากนอยของรายไดนอกจากนี้
ยังเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับระดับการศึกษาเปนอยางมากอีกดวยเพราะโดยเฉลี่ยแลวคนที่มี
การศกึษาสูงมัก  จะประกอบอาชีพที่มีรายไดสูงตามไปดวย  คนที่มีการศึกษาสูงแตรายไดตํ่ ามีนอย  
สวนคนทีม่กีารศึกษานอยนั้น  สวนใหญมักมีรายไดนอยลงถึงปานกลาง  ไมคอยมีรายไดสูง  ดังนั้น
การศกึษา  อาชีพ  และรายได  มักถูกมองรวมๆ  กันไปวาเปนสถานะทางเศรษฐกิจ  และสังคมของ
บุคคล

งานวิจัยของ  (ชแรมม  และไวท  Shcramm  and  White  อางถึงใน ยุบล เพชรจรงคกิจ, 
2542  :  50)  ซ่ึงศึกษาการเปดรับสารของผูรับสาร  และสังคมอเมริกัน  พบวา  ผูที่มีรายไดสูงมักเปน
ผูทีน่ยิมอานหนังสือพิมพ  และนิยมเนื้อหาที่คอนขางหนัก

การวิเคราะหผูรับสารตามลักษณะทางประชากรศาสตร  (Demographic)  ควบคูไปกับ
การศกึษาเรือ่งรูปแบบการดํ าเนินชีวิต (Lifestyles)  นอกจากจะทํ าใหเราทราบวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธกันหรือไม  และอยางไรแลว  ขอมูลที่ไดยังจะชวยทํ าใหเราเขาใจผูรับสารไดยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของปจจัยตางๆ  ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร  และยัง
สามารถนํ าขอมูลนั้นมาใชในการกํ าหนดกลุมเปาหมายในการสื่อสารมวลชนใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เพือ่ใหไดทํ าการผลิตหรือปรับปรุงเนื้อหา  และรูปแบบการนํ าเสนอใหสอดคลองกับความตองการ
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ของผูซ้ือสินคา  เพราะไมวาเนื้อหาที่ส่ือนํ าเสนอนั้นจะเปนประโยชน  หรือนาสนใจเพียงใด  แตถา
มเีนื้อหา  และรูปแบบที่ไมสอดคลองกับพฤติกรรมการเปดรับของผูรับแลว  การสื่อสารครั้งนั้นก็จะ
ไมเกิดประสิทธิผลอยางเต็มที่

สํ าหรับในการศึกษาวิจัยเร่ือง  ปจจัยทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตในสมุทรปราการ   
ในครั้งนี้  ไดนํ าการวิเคราะหผูรับสารลักษณะตามทางประชากรศาสตรเขามาศึกษาบนพื้นฐาน
ความคดิทีว่า ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ซ่ึงไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา  
และรายไดรวมตอครอบครัว เปนผลใหกิจกรรมและความสนใจแตกตางกัน

2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเปดรับขาวสาร
ถึงแมวาสื่อมวลชนจะมีบทบาท และมีอิทธิพลในการเผยแพรขาวสารเปนอยางมาก   

แตบคุคลกไ็มไดเปดรบัขาวสารทกุอยางมาสูตน ตามปกตแิลวบคุคลจะเลอืกเปดรบัขาวสารทีส่อดคลอง
กบัความตองการของตนเองและหลกีเลีย่งขาวสารทีข่ดัแยงกบัความรูสึกนกึคดิเดมิ สํ าหรับแนวโนม
ในการเปดรับสารของบุคคลนั้นขึ้นอยูกับปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ  เชน  ความแตกตางของ
ลักษณะทางประชากรศาสตร  อิทธิพลของสภาพแวดลอม  และสังคม  รวมไปถึงรูปแบบการดํ าเนิน
ชีวติ  และลักษณะทางจิตวิทยาของแตละบุคคล  ที่เขามาอิทธิพล  ตอพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร

การเปดรับขาวสารสื่อมวลชนไมไดเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นจากเสนตรง แตเปน
กระบวนการที่มีหลายขั้นตอน  แนวคดิทีสํ่ าคัญในเรื่องนี้  ไดแกกระบวนการเลือกสรรขาวสารของ
ผูรับสาร  (Selective  Process)  ซ่ึงเสนอวา  กระบวนการเลือกสรรขาวสารซึ่งมีลักษณะการทํ างาน
เปนขั้นตอนเหมือนเครื่องกรองนํ้ าดังนี้  (Michael  Burgoon อางถึงใน  ธีติมา, 2543 : 58-59)

1. การเลือกเปดรับหรือเลือกใช  (Selective  Exposure)  หมายถงึ  กระบวนการภายใน
ของบคุคลในการพิจารณาวาเลือกเปดรับสื่อและขาวสารจากสื่อหรือไม  และถาตกลงเปดรับ  จะรับ
ขาวสารประเภทไหน  จากสื่ออะไร  และเวลาใด  ในชีวิตประจํ าวันนั้นบุคคลมีโอกาสที่จะไดรับ
สารจากแหลงตางๆ  มากมาย  แตบุคคลจะมีความพอใจหรือไมพอใจแหลงสาร  หรือผูสงสาร    
แตกตางกันไป  ดังนั้นในการเปดรับสื่อมวลชน  บุคคลจะเลือกเปดรับ  หรือเลือกใชส่ือตามความ
ปรารถนาของตน เชน เมื่อจะเปดรับสารสื่อโทรทัศนประเภทใด หรือเมื่อตองการอานหนังสือพิมพ
เลือกอานแบบใด ตามปกติแลวบุคคลที่เลือกเปดรับสื่อและใชส่ือมวลชนที่เสนอขาวสาร สอดคลอง
กบัทศันคติ  ความคิด  ความสนใจ  และตองการของเรา  ทั้งนี้เพราะโดยธรรมชาติแลว  คนเรามี
ความตองการอยางยิ่ง  ที่จะปกปอง  รักษา  และสงเสริมความคิดเกี่ยวกับตนเอง  (Self  Concept)
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2. การเลอืกใหความสนใจ (Selective Attention) นอกจากบุคคลจะเลือกเปดรับขาวสาร
ทีไ่ดรับดวย  วาสอดคลองหรือเขากันไดกับความสนใจตอเนื่องหาขาวสารที่ไดรับดวย วาสอดคลอง
หรือเขากนัไดกับความสนใจ  ความคิด  ความเชื่อ  และทัศนคติของตนหรือไมขณะเดียวกันที่
พยายามหลีกเลี่ยงการรับขาวสารที่ขัดตอทัศนคติ  หรือความคิดเดิมของตน  ทั้งนี้เพราะการไดรับ
ขาวสารที่ไมสอดคลองกับความรูสึกจะทํ าใหบุคคลเกิดความรูสึกไมพอใจและสับสนได ดวยเหตุนี้  
จึงสามารถอธิบายไดวาทํ าไมบุคคลจึงเลือกอานหนังสือพิมพเปนบางหนา บางขาว ในขณะที่ชม
โทรทัศนก็จะชมเฉพาะบางรายการ  เทานั้น

3. การเลือกรับรู และตีความ (Selective Perception or Interpretation) เมื่อบุคคลเปดรับ  
และเลอืกใหความสนใจในขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่งแลว  ในขั้นตอนตอไปบุคคลก็เลือกรับรู  
หรือเลือกตคีวามสารที่ไดรับ  และใหความสนใจ  กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดย
บคุคลจะเลอืกรบัรู และตคีวามสารทีไ่ดรับตามความเขาใจของตนเองหรอืตามทศันคต ิ ประสบการณ  
ความเชือ่  ความตองการ  และแรงจูงใจของตนในขณะนั้น  ดังนั้นเนื้อหาของสื่อมวลชนจึงมักจะถูก
บดิเบือนไปโดยไมรูตัว

4. การเลือกจดจํ า (Selective Retention) หลังจากที่บุคคลเลือกใหความสนใจ เลือกรับรู 
และตีความขาวสารไปในทิศทางที่สอดคลองกับทัศนคติ  และความเชื่อของตนเองแลว  บุคคลยัง
เลือกจดจํ าเฉพาะเนื้อหาสารของสารที่สอดคลองกับรสนิยม ทัศนคติ ความชอบ ความเชื่อ ตลอดจน
คานยิม  ทัศนคติ  ความชอบ  ความเชื่อ  เขาไวดวยกันก็มักจะลืมขาวสารที่ไมตรงกับความสนใจ
ของตนเองไป การเลอืกจดจ ํานีเ้ปรยีบเสมอืนเครือ่งกรองขัน้สดุทายทีม่ผีลตอการสงสารไปยงัผูรับสาร  
ในบางครั้งขาวสารอาจถูกปฏิเสธตั้งแตขั้นแรก  หรืออาจมีการเปดรับในชวงแรก  และมีการปฎิเสธ
ในขัน้ตอนตอไปก็ได  โดยสามารถแสดงการทํ างานของกระบวนการไดตามแผนภาพดังนี้
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ภาพที่  2.4  แผนภาพกระบวนการเลือกสรรขาวสาร

กระบวนการเลือกสรรขาวสาร  เปนการอธิบายใหเห็นวาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
ของบคุคลมใิชเปนผลทีเ่กดิจากการกระท ําของสือ่มวลชนโดยตรง แตเกดิจากบทบทบาทของผูรับสาร
ตางหากที่เลือกเปนผูรับ  และใชส่ือมวลชน  (Active  Audience)  โดยผูรับสารจะเลือกเปดรับสนใจ  
รับรู  หรือตีความ  และจดจํ าขาวสาร  ที่สอดคลองกับความตองการภายในของตนเปนสํ าคัญ  ซ่ึง
แนวคดินี้สามารถนํ าไปใชในการอธิบายถึงพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร  ของคนที่ลักษณะรูปแบบ
การดํ าเนินชีวิตที่คลายคลึงกันได

จากกระบวนการเปดรับขาวสารจะเหน็วาขาวสารจากสือ่มวลชนมไิดไหลผานจากผูสงสาร
ไปยังผูรับสาร  และเกดิผลโดยตรงในทันที  แตมีปจจัยบางอยางที่เกี่ยวกับตัวผูรับที่มีอิทธิพลตอการ
เปดรับขาวสาร เชน ปจจัยทางจิตวิทยาและสังคม ซ่ึง เดอเฟอร De Fleur (อางถึงใน พีระ จรีะโสภณ,
2540 : 645-646)  เรยีกปจจยัดังกลาวนี้วา  ตัวแปรแทรก  (Intervening  Variables)  และไดเสนอ
ทฤษฎเีกีย่วกับตัวแปรแทรกระหวางผูรับสารและผูสงสารทั้งหมด  3  ทฤษฎีดวยกัน

การเลือกเปดรับ

การเลือกสนใจ

การเลือกรับรู

การเลือกจดจํ าDPU
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2.4  แนวคิดเก่ียวกับการตลาดและการสื่อสารการตลาด

1. ทฤษฎีเก่ียวกับการตลาด
ในสงัคมมนษุย การแลกเปลีย่นซ้ือขายเปนส่ิงทีพ่บเหน็กนัอยูเสมอ เมือ่มนษุยผลิตสินคา

หรือบริการขึ้นมาได  ภาระงานตอไปก็คือ  การหาหนทางขายหรือแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่มีคาของผูอ่ืน  
งานการตลาดอาจจะมกีจิกรรมเกีย่วของอยูหลายอยาง แตกจิกรรมส ําคญัสุดทายกค็อื การแลกเปลีย่น
ซ้ือขาย (Exchange)
 การตลาด  หมายถงึ  กระบวนการในการวางแผน  (Planning)  และบริหารแนวความคิด  
การตัง้ราคา (Price)  การสงเสริมการตลาด  (Promotion)  และการจัดจํ าหนายความคิดสินคา  และ
บริการ  (Distribution  of  ideas, good. And  services)  เพือ่ใหเกิดการแลกเปลี่ยน  (Exchange)  ที่
สนองความพึงพอใจสวนบุคคลและบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ,
2538 : 2)

การตลาด  หมายถึง  การดํ าเนินกิจกรรมทางธุรกิจในการผลิตสินคา  และบริการตาม
นโยบายของธุรกิจนั้น  โดยสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค  ตลอดจนเคลื่อนยายสินคา  
และบรกิารนั้นจากโรงงานผูผลิตไปยังผูบริโภคกลุมเปาหมาย  โดยกระบวนการซื้อขายในระดับที่
กอใหเกดิความพงึพอใจทัง้สองฝาย ทัง้นี ้ โดยการสนบัสนนุดวยระบบการสือ่สารอยางมปีระสิทธิภาพ  
(สุวัฒนา  วงษกะพันธ , 2530 : 13)

จากการจํ ากัดความดังกลาวจะเห็นไดวา  การตลาดเปนขั้นตอนของการวางแผนและ
การบรหิารตลาดจากผูผลิตสนิคาหรอืบรกิารทัง้นีม้วีตัถุประสงคเพือ่สนองความพงึพอใจของผูบรโิภค
เปนส ําคัญ ซ่ึงจํ าเปนที่จะตองอาศัยการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เนื่องดวยผูบริโภค
ทีเ่ขามาซือ้สินคาในธรุกจิคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเกต็นัน้ตางกม็วีตัถุประสงค
ตางกันมีความคิดความตองการซึ่งเปนไปตามลักษณะของบุคคลนั้นๆ อันจะทํ าใหเกิดการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนตลอดจนโอนกรรมสิทธ์ิของผูผลิตภัณฑนั้นจะเห็นไดวาความหมายของการตลาดนี้    
จะเนนขัน้ตอนในการบริหารการตลาด  และการวางแผนแสดงใหเห็นถึงสวนประสมทางการตลาด  
(Marketing  Mix)  หรือที่เรียกสั้นๆวา  4 p,s  ดงันี้

1. สวนประสมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  (Product Communication   Mix)
2. สวนประสมทางดานราคา  (Price Communication   Mix)
3. สวนประสมทางดานการจัดจํ าหนาย  (Place  Communication   Mix)
4. สวนประสมดานการสงเสริมการจํ าหนาย  (Promotion Communication   Mix)
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สวนประสมทางการตลาด  (Markcting  Mix)  หมายถึง  “ปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมไดซ่ึงบริษัท
ตองใชรวมกันเพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมาย” Jerome E. Mecarth (อางถึงใน ศิริวรรณ  
เสรรีรัตน , 2537 : 1)

ความหมายดังกลาวไดแสดงลักษณะของสวนประสมการตลาดคือ
1. เปนปจจัยทางการตลาด  (เครื่องมือทางการตลาด)  ทีธุ่รกิจควบคุมได
2. ตองใชรวมกันหรือเกี่ยวของกันทั้ง  4  เครื่องมือ
3. มวีตัถุประสงคของการใชเพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมาย  คอื  ลูกคาเกิด

ความพึงพอใจ
4. ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจํ าหนาย (Place or 

Distribution)  และการสงเสริมการขาย  (Promotion)  ซ่ึงรวมเรียกวา  4 Ps  ดังนี้
4.1 ผลิตภัณฑ  (Product)  หมายถึง  ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจ  เพื่อตอบสนองความ

ตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ  ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีก็ได  ผลิตภัณฑ
จงึประกอบดวย  บริการ  ความคิด  สถานที่  องคกร  หรือบุคคล

4.2 ราคา (Price or Distribution) หมายถึง มูลคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงินหรือเปนสิ่งที่
ตองจายสํ าหรับการไดมาซึ่งบริการ

4.3 การจัดจํ าหนาย (Place or  Distribution)  โครงสรางของชองทางการจัดจํ าหนายซ่ึง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม  ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด  
สถาบนัและกิจกรรม  ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด  สถาบันที่นํ า
ผลิตภณัฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือ  สถาบันการตลาด  สวนกิจกรรมเปนกิจกรรมที่ชวยในการ
กระจายสนิคา  ชองทางในการจัดใหบริการของธนาคารพาณิชยไดแกของธนาคารจํ านวนสาขาที่ให
บริการ

4.4 การสงเสริมการขาย (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขาย
กบัผูซ้ือเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ (Jerome E. McCarthy et…,al.  (อางถึงใน ศิริวรรณ  
เสรรัีตน,2537 : 5)  การสื่อสารอาจเปนการขายโดยพนักงานขาย (Personal selling)  ไดแก  การออก
เยีย่มเยียนลูกคาผูฝากถึงบาน  หรือติดตอทางโทรศัพท  หรือเขารวมกิจกรรมสํ าคัญ ๆ  ของลูกคา
เมือ่มีโอกาส  และการขายโดยไมใชพนักงาน  (Nonpersonal  selling)  ซ่ึงประกอบดวยการโฆษณา  
การสงเสริมการขาย การใหขาวและการประชาสัมพันธ ดังนั้นการสื่อสารเพื่อสงเสริมการตลาด    
จงึประกอบดวยเครื่องมือ 4 เครื่องมือ คือ 1)การโฆษณา 2)การขายโดยพนักงานขาย 3)การสงเสริม
การขาย 4)การใหขาวประชาสัมพันธ
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(ปรมะ สตะเวทิน, 2539) กลาววา สวนประสมทางการตลาดนี้ ถูกสรางขึ้นโดยคํ านึงถึง
ความจํ าเปนและความตองการ (Need and Wants) ของตลาดสวนตางๆ เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงค
ทางการตลาดบริษัท และเพื่อเปนการตอบสนองหรือสรางความพอใจ (Satisfaction) ใหกับผูบริโภค
ดวย  (อางถึงใน  สํ าอาง ผลไม, 2534 : 13) โดยการบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดนั้น  จะเกิดขึ้น
ไดจากการตดิตอส่ือสารทีม่ปีระสิทธภิาพ เพราะการเกีย่วของกนัระหวางผูขายและผูซ้ือหรือผูบรโิภค  
ยอมกระทํ าไดโดยอาศัยกลไกของการติดตอส่ือสาร  (Communications)  เปนสื่อเชื่อมโยงเพื่อการ
ตดัสินใจในแตละฝาย  ซ่ึง  (สํ าอาง ผลไม  2534 : 13)  กลาววา  กิจกรรมทางการตลาดจะดํ าเนินไป
ในลักษณะสอดคลองหรือเปนไปตามขาวสารหรือขอมูลอยางหนึ่งอยางใดเสมอ ดังนั้นผูบริโภค   
จะรบัรูกิจกรรมทางการตลาดที่นักการตลาดจัดเสนอมา และประกอบกันเขาเปนปฏิกิริยาตอบสนอง
ทีแ่สดงออก  หลังจากที่ไดรับขาวสารไปแลว  ดังนั้น  การที่ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต ไดแก เทสโกโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร คารฟูรไฮเปอรมารเก็ต  บิ๊กซีซูเปอร     
เซน็เตอร  ไดสามารถเขามาทํ าตลาดในประเทศไทยนั้น  จึงตองใชแนวทางการตลาดมาเปนหลัก  
ในการบริหารงานดานการตลาด  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท  และสนองความพึงพอใจ
ของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยระบบการสื่อสารที่ดี  เพื่อใหไดรับการตอบสนอง
กลับทางปฏิกิริยาที่ดีจากผูบริโภค  ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาแนวคิดทางการตลาดนั้น  เปนปจจัยที่บริษัท
สามารถควบคุมได  เพื่อใหสงผลตอผูบริโภคโดยตรงเพื่อใหเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจากที่
ธุรกจิคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต และการตอบสนองกลับที่ดี ผูวิจัยจึงได
ใชแนวคิดทางการตลาดมาเปนกรอบการวิจัยคร้ังนี้

2. แนวคิดการสื่อสารการตลาด
แนวคดิดานการสือ่สารการตลาด มอีงคประกอบซึง่จะกลาวถึงรวม 2 สวนคอื 1) ความหมาย

ของการสื่อสาร 2) บทบาทของสวนประสมทางการตลาด  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้
2.1  ความหมายของการสื่อสารการตลาด
shimp (1997: 12)  ใหความหมายการสื่อสารการตลาดวา  หมายถึง  กระบวนการพัฒนา

และด ําเนนิการโปรแกรมการสือ่สารทีจ่งูใจ โดยการผสมผสานเครือ่งมอืทางการสือ่สารหลายรปูแบบ
อยางสอดคลองและตอเนื่อง  เพือ่สรางการรับรูและกระตุนพฤติกรรมกลุมเปาหมาย

เสรี  วงษมณฑา (2540 : 91-92) ใหความหมายการสื่อสารการตลาดวา หมายถึง การใช
เครื่องมือทางการตลาดใหสอดคลองภายใตแผนเดียวกันและบรรลุจุดมุ งหมายเดียวกันโดยใช  
เครือ่งมอืการตลาดรวมกนั  ซ่ึงประกอบดวย 1) การโฆษณา 2) การขายโดยพนกังานขาย 3) การสงเสรมิ
การขาย 4)การประชาสัมพันธ 5) การตลาดตรง 6) การตลาดโดยจัดเหตุการณพิเศษ 7) การจัดแสดง
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สินคา 8) การจดัตกแตงหนาราน 9) การจดัศนูยสาธติการท ํางานของสนิคา 10) การสมัมนา 11) การจดั
นทิรรศการ  12) การจัดศูนยฝกอบรม  13) การใหบริการ  14) การใชพนักงาน  15) การบรรจุภัณฑ  
16) การใชพาหนะของบริษัทเคลื่อนที่  17) การใชปายตางๆ  18) การใชเครื่องมือส่ือสาร Internet  
19) การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ  20)  การใหสัมปทาน  21)  คูมือ  22)อ่ืนๆ

สุวฒันา วงษกะพันธ  (2530 : 55-57)  ไดใหความหมายของการสื่อสารการตลาดไวดังนี้  
การสื่อสารการตลาด หมายถึง การดํ าเนินกิจกรรมทางการตลาดในอันที่จะสื่อความหมาย สราง
ความเขาใจสรางการยอมรบัระหวางธรุกจิกบัผูบริโภค โดยมุงหวงัทีจ่ะกอใหเกดิพฤตกิรรมตอบสนอง
ตามวัตถุประสงคของธุรกิจนั้น โดยในกระบวนการสื่อสารที่เปนการสื่อสารความหมายจาก    
แหลงขาวสารผานสือ่ตางๆ ไปยงัผูรับขาวสาร ซ่ึงบคุคลเปาหมายในการสือ่สารนัน้ และเมือ่ผูรับสาร
ไดรับขาวสารนั้น ถาหากผูสงสารสามารถสื่อความหมายไดสอดคลองกับความตองการของผูรับ
ขาวสารโดยอาจจะใชวธีิโนมนาวจติใจ กระตุนความตองการเพือ่ใหผูรับขาวสารไดรับรู เปลีย่นแปลง
ทศันคติ  และมีผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ผูรับขาวสารก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับ

1.  ผูบริโภคเกิดความสนใจในสินคา  หรือผลิตภัณฑนั้น
2. ผูบริโภคเกดิการรบัรูสินคาหรือผลิตภณัฑนัน้ ดวยความรูสึกในดานด ี เกดิความชืน่ชม

พอใจโดยไมรูสึกขัดแยง  หรือ  ตอตาน
3.  ผูบริโภคเกิดการจดจํ าสินคา  หรือ  ผลิตภัณฑไดแมนยํ า
4.  ตอกยํ้ าความเชื่อที่ผูบริโภคมีตอสินคา  หรือ  ผลิตภัณฑนั้น  และทํ าใหเพิ่มพูนความ

รูสึกชื่นชม  และพึงพอใจมากขึ้นกวาเดิม  และตลอดไป
กลาวโดยสรปุ คอื กจิกรรมดานการตลาดทีใ่ชการสือ่สารในรปูแบบตางๆ สงไปยงัผูบริโภค

เปาหมายเพื่อรับทราบถึงสินคา  หรือบริการ  สรางการโนมนาวใจ  การยอมรับ  และเกิดพฤติกรรม
ตอความสํ าคัญของการสื่อสารการตลาด

สุวัฒนา  วงษกะพันธ  (2530 : 57)  กลาววา  ความสํ าคัญของการสื่อสารการตลาด  ดังนี้
1. การสือ่สารการตลาดสรางความไดเปรยีบทางการแขงขนั เนือ่งจากการสือ่สารท ําหนาที่

สรางความแตกตางของสนิคา (Product Differentiation) ไมวาจะเปนความแตกตางทางดานคณุลักษณะ
ของสินคา  หรือ  ทางดานอารมณ  เพื่อใหผูบริโภคมองเห็นถึง  คุณคา  (Value)  ของสินคาของเรา  
ทางดานอารมณ  ทางดานราคา  การสื่อสารชวยใหผูบริโภคหาสถานที่ซ้ือไดสะดวก

2. การเปลี่ยนการลงทุนมาที่การสื่อสาร  สามารถทํ าใหธุรกิจลดคาใชจายได  เนื่องจาก
ในยคุสมัยของการตลาดแบบเนนที่การผลิต  (Production  Oriented)  เรามักจะทุมงบประมาณลงไป
ในการวิจัย  และพัฒนา  (Research  and  Development)  ซ่ึงในบางครั้งกลุมผูบริโภคกลุมเปาหมาย
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ไมมคีวามตองการ หรือไมเคยซาบซึ้งคุณภาพที่ดีเลิศเลย การสรางสินคาใหไดมาตรฐานแลวหันมา
ทมุความพยายามทางการสื่อสาร  จะทํ าใหผูบริโภคซาบซึ้งในสินคามากกวา

3. การสื่อสารนํ าขอมูลเกี่ยวกับการขายไปยังผูบริโภคหรือลูกคาที่คาดหวังไดทุกระดับ
เนือ่งจากการสือ่สารผานสือ่ไดทกุประเภท ท ําใหสามารถเขาถึงผูบรโิภคไดทกุกลุมเปาหมายการตอสู
ดวยการสื่อสาร ประหยัดทุนกวาการสูกันดวยสงครามราคา เนื่องจากการสื่อสารสามารถทํ าให    
สินคามภีาพพจน (Image) สูง และทํ าใหผูบริโภคเกิดความความภาคภูมิใจในการเปนเจาของ ดังนั้น  
เขาจะไมสนใจในเรื่องราคาที่สูงกวาสินคาของคูแขง  เพราะเขาเชื่อมั่นวาสินคาของเรานาไวใจกวา
ของคูแขง

พรพิมล  กานกนก  (2530 : 181)  ไดกลาววา  การสื่อสารทางการตลาดที่นักการตลาด
ทัง้หลายกระทํ าอยูเสมอ และปรากฏชัดเจนแกผูรับขาวสารก็คือ การสื่อสารในรูปแบบของกิจกรรม
สงเสรมิการตลาด  (Sales  Promotion)  ที่เปนเชนนี้เพราะวา  ผูบริโภคสวนใหญมีความเขาใจวา  
ส่ิงทีเ่ขารู  ไดเห็น  ไดยินจากการบอกเลาของผูผลิต  และผูจํ าหนายในเรื่องที่เกี่ยวของกับสินคาและ
การด ําเนินธุรกิจนั้นๆ  เหลานี้  คือ  ขาวสารการตลาด  ซ่ึงไดแกการโฆษณา  (Advertising)  และการ
สงเสริมการจํ าหนาย  (Sale  Promotion)  นั่นเอง

พัลลภ เหมือนคีรี (2538 : 19)  กลาววา  สวนประสมทางการสื่อสารทางการตลาด  
(Communication Marketing Mix) เปนสวนหนึ่งของการสื่อสารทางการตลาด ซ่ึงกิจกรรมการตลาด
ทั้งหมดที่นํ ามาใชรวมกันนี้อาจทํ าหนาที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน  หรืออาจเกิดขึ้นในลักษณะขัดแยง
คดัคานกนัเองก็ได  ดังนั้นผลลัพธที่ไดมาอาจกอใหเกิดภาพลักษณที่ดี  (Favorable  Image)  หรือ
อาจเกดิผลในทางตรงขาม  คือ  กอใหเกิดภาพลักษณที่ไมดี  (Unfavorable  Image)  ก็ได

อยางไรก็ตาม  แนวคดิในเรื่องกิจกรรมการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix)  นั้น  
พรพมิล  กานกนก     (2530 : 181-182)  ไดใหแนวคิดไววา  กิจกรรมการสงเสริมการตลาดเปนงาน
สํ าคัญเพียงสวนหนึ่งหรือองคประกอบอยางเดียวในบรรดาองคประกอบอื่นๆ อีกหลายประการที่
ชวยกันทํ าหนาที่ส่ือขาวสารจากธุรกิจไปถึงผูบริโภคโดยลํ าพัง  ถาอาศัยกิจกรรมสงเสริมการตลาด
เพยีงอยางเดียว  ยังไมสามารถสื่อขาวสารทางการตลาดทั้งหมดใหแกลูกคาไดอยางครบถวน  จํ าเปน
ตองอาศัยองคประกอบอื่นๆ เขามามีสวนรวมกันทํ าหนาที่ดวย สวนประสมทางการตลาด  
(Marketing  Mix)  นั่นเอง
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2.2 บทบาทของสวนประสมทางการตลาด
ในกระบวนของการสือ่สารการตลาด (Marketing Communication Process) องคประกอบ

ทุกประการของสวนผสมทางการตลาด  ไดแก  สินคาหรือผลิตภัณฑและการบริการ  ราคา สถานที่  
และกจิกรรมดานการสงเสริมการจํ าหนาย  ตางก็มีบทบาทในการทํ าหนาที่เปนสัญลักษณเพื่อที่จะ
ถายทอดความคิดจากผูผลิตไปยังกลุมผูบริโภคเปาหมาย   สุวัฒนา วงษกะพันธ  (2530 : 76)

2.3  บทบาทสินคาและบริการตอการสื่อสาร   (Product  Communication)  ผลิตภัณฑ  
(Product) ส่ิงทีเ่สนอแกบุคคลเพื่อสนองความจํ าเปน หรือความตองการผลิตภัณฑ ซ่ึงรวมถึงสินคา  
บริการ  กิจกรรม  บุคคล สถานที่  องคการหรือความคิดดวย  การสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  เปน
การสือ่ความหมายจากตัวสินคาและบริการใหผูบริโภคไดรับรูวาสินคานั้นๆ  คืออะไร  มีประโยชน
อยางไร ฯลฯ  เปนขอมูลเพื่อใชพิจารณาวาสินคาตรงกับความตองการของเขาหรือไม  และใชเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจเลอืกซ้ือสินคา การสือ่สารเกีย่วกบัผลิตภณัฑจงึเปนสิง่ส ําคญัไมนอยเลยทเีดยีว
ในการขายสินคาและการบริการแตละประเภทนั้นจะแสดงบทบาทเปนสัญลักษณจะสื่อความหมาย
หรือถายทอดความคิดไปยังผูบริโภคเปาหมายสินคาชนิดเดียวกันแตตางยี่หอจะแสดงบทบาททาง
การสือ่สารโดยกอใหเกดิผลทางความรูสึกแกผูบรโิภคตางกนั ขอมลูในการสือ่สารเกีย่วกบัผลิตภณัฑ
แบงไดเปน  2 ลักษณะคือ

1.1.ขอมูลทางกายภาพ (Tangible Attribution) คือขอมูลที่เกี่ยวของกับสินคาที่เรา
สามารถอธิบายไดอยางชัดเจน  เชน  สวนผสม  ขนาด  ช่ือ  สินคา  วิธีใช  ฯลฯ

1.2.ขอมลูทางจิตวิทยา (Intangible Attribution) คือรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาที่เกี่ยวของ
กับเรื่องของความรูสึก  ความพอใจของผูบริโภคที่จะมีตอสินคา  เชน  ในดานรูปลักษณ  ตรายี่หอ 
(Brand) ฯลฯ  ซ่ึงไมสามารถอธิบายเปนขอความหรือคํ าพูดไดแตหากพิจารณาบทบาทของสินคา
ในดานการสื่อสารที่สรางความพึงพอใจใหผูบริโภคแลวความพึงพอใจนั้นจะเกิดขึ้นไดใน 2 กรณี
คือ
     1.2.1 ความพงึพอใจในตัวสินคาและบริการ (Physical Satisfaction) เปนความพึงพอใจ
ในทางที่สินคานั้นสามารถชวยแกไขปญหาหรือใหคุณประโยชนแกผูบริโภคคุมคากับเงินที่ตองการ
เสยีไปในการซื้อสินคาและบริการนั้น ๆ
      1.2.2 ความพงึพอใจดานจติวทิยา (Psychological Satisfaction) เปนการสือ่สารทีไ่มเนน   
ที่คุณสมบัติของตัวสินคามากนักใชการสื่อสารในลักษณะที่จะตอบสนองความตองการดานจิตใจ
ของผูบริโภค เชน ดานการมีรสนิยม ความเปนที่ยอมรับของสังคม เปนตน ทั้งนี้การสื่อสารเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑจะสื่อผานหีบหอ (Packaging)  เปนสํ าคัญ  หีบหอ (Packaging)  เปนเครื่องมือในการขาย  
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เกบ็รักษา หอหุมสินคา ตลอดจนทํ าหนาที่ในการสื่อสารเกี่ยวกับตัวสินคาไปจนกระทั่งการสงเสริม
การขาย  หีบหอจะทํ าหนาที่นํ าตัวสินคาไปสูผูบริโภคไดอยางปลอดภัย  คงรูปรางคุณภาพไวเปน
อยางด ี  ผูผลิตยังสามารถใสตรายี่หอและรายละเอียดตางๆ  เกี่ยวกับสินคาลงบนหีบหอ  ทํ าใหผูซ้ือ
เกดิการจดจํ าและสามารถระบุสินคาที่ตนตองการไดอยางถูกตอง  หีบหอจึงมีความสํ าคัญอยางมาก
ในฐานะที่เปนเครื่องมือในการสื่อสารและการแสดงสินคา  ซ่ึงการออกแบบหีบหอที่ดียังสามารถ
ท ําใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดีตอสินคาทํ าใหผูบริโภคเกิดความพอใจ  และกระตุนใหเกิดการซื้อได  
ประโยชนของหีบหอมีหลายประการคือ

- แจงความรู  ขาวสารแกผูบริโภค  ตั้งแตตรา  ยี่หอ  กรรมวิธีการผลิต สวนผสม วิธีใช
สินคา  ตลอดจนขอมูลพิเศษที่ผูผลิตจัดขึ้น เชน การสงเสริมการขายตางๆ

- สรางความเดนชดัและขายตวัเอง หบีหอทีไ่ดรับการออกแบบอยางด ีมสีีสันและรปูแบบ
สวยงามยอมมคีวามแตกตางจากคูแขง และสามารถชวยขายตวัเองและดงึดดูใจผูบริโภคได มผูีบริโภค
จ ํานวนไมนอยเลยที่ซ้ือสินคาเพราะพอใจในหีบหอ

-ใชในการตั้งแสดงสินคาไดสวยงาม
-ท ําใหเกดิภาพพจนที่ดีแกผลิตภัณฑ สินคาหลายอยางโดยเฉพาะประเภทอาหาร หีบหอ 

สามารถสรางภาพลักษณที่ดีใหสินคาได เชน นมสดบรรจุกลองยูเอชที  ท ําใหเกิดภาพลักษณที่ดีกวา
การบรรจุถุง

บทบาททางดานราคาตอการสื่อสารการตลาด (Price Communiction) การตั้งราคาสินคา
การจ ําหนายสนิคากเ็ปนอกีชองทางหนึง่ในการสือ่สารจากผูผลิตไปยงัผูบริโภค ท ําหนาทีใ่นการสงเสรมิ
การตลาด ทั้งยังเปนการโนมนาวใจใหผูบริโภคเกิดความรูสึกที่ดีตอสินคาอันจะสงผลใหเกิดการซื้อ
ในที่สุด บริษัทผูผลิตสินคาบางแหงใชระดับราคาของสินคาเปนตัวแบงสวนตลาด (Market 
Segmentation)  และเปนตัวบงบอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ  โดยสินคาที่ตั้งราคาไวในระดับสูง    
ผูบริโภคกจ็ะเกดิความรูสึกวาสนิคาทีท่รงคณุภาพ เชน รถโรลสรอย ฯลฯ เหมาะส ําหรับกลุมผูบรโิภค
ทีม่ฐีานะด ี  เปนตน  ในขณะที่การรักษาระดับราคาอยางตอเนื่องก็เปนการรักษาภาพลักษณของ
ผลิตภณัฑของสินคาไวไดเชนกัน  ดังจะเห็นไดจากสินคาบางประการ  เชน  นาฬิา  โรเล็กซ  จะไมมี
การลดราคาสินคาเลย  ทั้งยังมีการคัดเลือกลูกคาดวย  เพื่อเปนการรักษาภาพลักษณของสินคาไว  
เปนตน  หากสินคาใดมีการสงเสริมการขายโดยการลดราคาบอยครั้งเกินไปภาพลักษณของตรายี่หอ
กเ็สือ่มถอยลง และยงัท ําใหความภกัดใีนตรายีห่อ (Brand Loyalty) ของผูบริโภคลดนอยลงตามไปดวย  
อีกทัง้ยงัเปนส่ิงเสพตดิทีท่ ําใหผูบรโิภคเกดิความรูสึกวาหากไมมกีารลดราคาลงแลว กจ็ะไมซ้ือสินคา
ดังกลาว  ปจจัยในการกํ าหนดราคาที่มีสวนชวยในการสื่อความหมายดานคุณภาพของสินคาและ
บริการไปยังกลุมเปาหมาย  สามารถแยกไดเปน 2 ประเด็นหลักคือ
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1. คณุลักษณะของสินคาและบริการ
1.1 การรบัรูที่แตกตางกันในดานคุณภาพของสินคาและบริการ จะมีผลตอการกํ าหนด

ราคาที่แตกตางกันได เพราะถึงแมสินคาชนิด ตั้งราคาเหมือนกัน หากผูบริโภคเกิดการรับรูวา      
คุณภาพตางกัน ผูบริโภคยอมเลือกสินคาที่มีคุณภาพดีกวาในทางตรงกันขามหากผูบริโภครับรูวา
สินคาใด ๆ  ที่ราคาตางกันแตคุณภาพตางกัน ผูบริโภคยอมเลือกสินคาที่มีราคาถูกกวา

1.2 สวนผสมพิเศษหรือสูตรพิเศษ เมื่อใดก็ตามที่สินคาและบริการไดมีการเพิ่มสูตร
พิเศษหรือสวนผสมพิเศษยี่หออ่ืนๆไมมีจะสามารถสรางความรูสึกและการรับรูแกผูบริโภคไดวา
เปนสินคาที่มีคุณภาพสูงกวาหรือดีกวา  ซ่ึงจะสามารถกํ าหนดราคาใหสูงได

1.3 ช่ือหรือตรายี่หอของสินคา  ถาเปนสินคาและบริการที่เปนที่รูจักและยอมรับในกลุม
ผูบริโภคเปาหมายวาผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง กลาง  หรือตํ่ า แลว  การกํ าหนดราคาก็สามารถ
กระท ําไดตามระดับคุณภาพของการรับรูในตรายี่หอนั้นๆ

1.4 ผลิตภัณฑใหม ในการแนะนํ าสินคาเขาสู ตลาด การวางสินคา (Product  
Positioning) ในใจผูบริโภคนั้นเปนสิ่งสํ าคัญ  การตั้งราคาสินคาก็เปนปจจัยที่สํ าคัญประการหนึ่งใน
การวางตํ าแหนงสินคา  กลาวคือ  การตั้งราคาสูงก็สามารถทํ าใหผูบริโภคเกิดความรูสึกและการรับรู
วาเปนสนิคาที่มีคุณภาพสูง  แตหากมีการตั้งราคาตํ่ าในชวงแนะนํ าสินคาใหมแลว  ผูบริโภคยอมเกิด
ความรูสึกวาสินคามีคุณภาพตํ่ า

2. คณุลักษณะของผูบริโภค  คณุลักษณะของผูบริโภคมีสวนสํ าคัญตอบทบาทของราคา
ทางการสื่อสารการตลาด  ดังนี้

2.1 ประสบการณของผูบรโิภคทีม่ตีอสินคาหรอืบรกิาร ในการตดัสินใจซือ้ของผูบริโภค
นั้นประสบการณของผูบริโภคที่มีตอสินคาและการบริการเปนส่ิงสํ าคัญ กลาวคือถาผูบริโภคขาด
ประสบการณเกี่ยวกับสินคาและบริการ  หรือไมมีขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการนั้นๆ  ราคาจะ
แสดงบทบาทที่สํ าคัญอยางมากตอการสื่อสารการตลาด  เพื่อใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงคุณภาพ
ของสินคานั้น และการตัดสินใจซื้อหรือไมซ้ือ

2.2 ความภาคภมูใิจทีไ่ดเปนเจาของสนิคา การตดัสนิใจซือ้สินคาและบรกิารของผูบริโภค
บางรายนั้น  จะพจิารณาเลือกซื้อโดยใชราคาเปนตัวกํ าหนดในการตัดสินใจซื้อ  ทั้งนี้เพราะตองการ
ใหราคาของสินคาแสดงถึงฐานะของตน

สวนของแนวคิดเรื่องบทบาททางดานราคาตอการสื่อสารการตลาดที่นํ ามาใชใน       
การวจิยัคร้ังนีน้ัน้ คอื การรบัรูทีแ่ตกตางกนัในดานคณุภาพและบรกิารมผีลก ําหนดราคาทีแ่ตกตางกนั
ไดและสํ าหรับในการกํ าหนดราคาสินคาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอร
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มารเกต็ จงึมกีารก ําหนดราคาสนิคาไวตํ ่ากวาคูแขงเล็กนอย เพือ่ดงึดดูความสนใจลกูคากลุมเปาหมาย   
ทีต่องการสินคาและบริการที่มีคุณภาพและคุมคากับราคาที่กํ าหนดไว

บทบาทของสถานทีจั่ดจํ าหนายตอการสือ่สารการตลาด สถานทีจ่ดัจ ําหนายแหงเดยีวกนั  
อาจใหภาพพจน (Image) หรือใหความรูสึกในการรับรูของผูบริโภคตางกัน  ดังนั้นในการออกแบบ
ตกแตงรานคาสถานทีจ่ ําหนาย ตลอดจนการออกแบบโครงสรางองคการหรอืบริษทั จงึจ ําเปนทีจ่ะตอง
พิจารณารายละเอียดองคประกอบของสถานที่จัดจํ าหนาย  ซ่ึงมีความสัมพันธกับความรูสึกและ  
การรับรูอันจะมีผลใหเกิดพฤติกรรมการยอมรับ  การไมยอมรับ  การซื้อ  หรือ  การไมซ้ือบริการได

สถานทีจ่ ําหนายดวย กลาวคือ สถานที่จํ าหนายธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตอยางเทสโกโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร คาฟูรไฮเปอรมารเก็ต 
ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ  การวางสินคาก็หางาย  ทั้งยังใหภาพลักษณของความเปนผูบริโภค
ยคุใหม  การใชชองทางการจํ าหนายนี้ก็จะชวยสงเสริมสินคาของบริษัทได สถานที่จํ าหนายสินคา
นอกจากจะสื่อถึงภาพลักษณของสินคาแลว  ยังสามารถสื่อถึงภาพลักษณของผูบริโภคที่ไปใช
บริการหรอืซ้ือสินคาจากสถานทีจ่ ําหนายนัน้ นอกจากนีใ้นทางกลบักนัสนิคาทีม่ภีาพลักษณด ี เขมแขง็
ในสายตาผูบริโภค หากมีไปวางจํ าหนาย ณ สถานที่ใด ก็จะสามารถชวยใหสถานที่นั้นมีภาพลักษณ
ดขีึน้ไดบางไมมากกน็อย สถานทีใ่นการจดัจ ําหนายแหงเดยีวกนักอ็าจใหภาพลักษณหรือใหความรูสึก
ในการรบัรูของผูบริโภคที่แตกตางกันดวย  ฉะนั้นจึงตองใหความสํ าคัญการออกแบบราน  สถานที่
จํ าหนาย ซ่ึงจะมีความสัมพันธกับความรูสึกและการรับรูของผูบริโภคอันจะกอใหเกิดพฤติกรรม   
การซื้อหรือไมซ้ือสินคาและบริการไดองคประกอบที่ตองพิจารณา ไดแก

1. การออกแบบและการตกแตงภายนอกสถานที่จํ าหนาย การออกแบบและการตกแตง
ภายนอกสถานที่จํ าหนายเปนจุดเริ่มตนของขบวนการในการถายทอดความคิดทางการสื่อสาร  
เพราะสิง่ที่ผูบริโภคไดมองเห็นและสัมผัสภายนอกสถานที่จํ าหนายนั้น  เปนเสมือนการสัญญากับ  
ผูบริโภควาสถานที่ที่ผูบริโภคไดพบเห็นจากการเขาไปสัมผัสบรรยากาศภายในนั้นเปนอยางไร   
เชนเดยีวกบัหบีหอของสนิคาทีท่ ําหนาทีห่รือแสดงบทบาททางการสือ่สารตลาดโดยสญัญากบัผูบรโิภค
วาสินคาภายในนั้นจะเปนอยางไร ฉะนั้นสิ่งตางๆ ทีจ่ะตองพิจารณาเกี่ยวกับการออกแบบและการ
ตกแตงภายนอก คอื ขนาดของสถานทีจ่ ําหนาย รูปแบบของสถานทีจ่ ําหนาย ใหความรูสึกแกผูบรโิภค
ในดานของความเดนความหรูหรา และความมั่นคงการตกแตงหรือการจัดบริเวณดานหนาสถานที่
จํ าหนายซึ่งเปนสวนหนึ่งที่สรางความประทับใจใหกับผูบริโภคตั้งแตแรกพบการจัดแสดงไฟหนา
สถานทีจ่ ําหนาย การจัดแสงไฟหนาสถานที่จํ าหนายจะมีความรูสึกดานความสวยงาม  อารมณ  และ
ภาพพจนทีด่ ีเพราะแสงไฟจะเปนสวนที่ชวยเสริมความหรูหรา ความบันเทิง สนุกสนาน เราอารมณ  
หรือบรรยากาศที่ดูเปนกันเอง สบาย  ตลอดจนความรูสึกทางดานความปลอดภัย
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2. การออกแบบและการตกแตงภายใน เมื่อผูบริโภคเปาหมายไดเขามาในสถานที่จัด
จ ําหนายแลว การตกแตงภายในจะแสดงบทบาททางการสื่อสารการตลาดภายนอก เพื่อใหผูบริโภค
เกดิภาพพจน หรือเกิดความรูสึกและการรับรูตามที่คาดหมายไวกอนที่จะเขาภายในสถานที่จํ าหนาย
ดังกลาว ฉะนั้นสิ่งที่ควรคํ านึงถึงในการตกแตงภายในก็คือ สีสัน แสงไฟ เสียง วัสดุอุปกรณ 
อุณหภมู ิ กล่ิน จํ านวน หรือประเภทของสินคาและบริการพนักงานในสถานที่จํ าหนาย เปนบุคคล   
ที่มีความสํ าคัญเปนอยางยิ่งในการสรางความรูสึกและการรับรูที่จะกอใหเกิดภาพพจนที่ดีใหกับ
สถานที่จํ าหนาย

3. พนกังานในสถานที่จัดจํ าหนาย  พนกังานเปนบุคคลสํ าคัญที่จะแสดงบทบาท  เพื่อ
สรางความประทบัใจ ส่ิงทีพ่นกังานจะตองมเีพือ่สรางความประทบัใจดงักลาวใหกบัลูกคาหรอืผูบริโภค
คอื ความพรอมในดานตางๆ  เชน ความพรอมในดานการแตงกายและบคุลิกภาพทัง้ภายในและภายนอก
ความพรอมในเรื่องของความรูในสินคา ความพรอมทางดานเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธกับ   
ลูกคา  เมื่อลูกคาซ้ือสินคามีปญหาตางๆ  เกิดขึ้นภายในหางสรรพสินคา  พนักงานขายก็จะตองให
ความชวยเหลือลูกคา เพราะความพรอมทั้งหมดที่กลาวมานี้  ถาผูบริหารสถานที่จํ าหนายนั้นละเลย  
จะมีผลเสียเปนอยางมากตอความรูสึกและการรับรูของผูบริโภค อันจะยังผลใหเกิดภาพพจนที่ไมดี 
แตถามีความพรอมทุกประการเปนอยางดี ก็สามารถที่จะสรางความประทับใจใหกับผูบริโภคได

4. การจัดแสดงสินคาภายในสถานที่จํ าหนาย  การจัดแสดงสินคาที่เปนการสื่อสารกับ  
ผูบริโภคและมีความสัมพันธไปถึงการสรางภาพพจนของสถานที่จํ าหนายนั้นคือ  ประเภทหรือชนิด
ของสินคาที่เลือกสรรคมา  ระดับ ราคา  ปริมาณและคุณภาพสินคา

5. เครื่องหมายหรือสัญลักษณ   เครือ่งหมายหรือสัญลักษณของสถานที่จํ าหนาย นับวา
เปนองคประกอบที่สํ าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะเปนสิ่งที่ทํ าใหผูบริโภคเกิดการเรียนรู   และสราง
ความทรงจํ าตลอดจนจะเปนสิ่งที่ทํ าใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมในการซื้อซ้ํ าหรือบอกกันตอๆ ไป

6. รูปแบบการโฆษณาและการสงเสริมการขาย  การโฆษณาการขาย  การโฆษณาเปน
การสือ่สารโดยผานสื่อประเภทตางๆ ฉะนั้นสิ่งที่จะตองพิจารณาในเรื่อง  ของการโฆษณาที่จะมีผล
ตอการรบัรูของผูบรโิภคกค็อื การเลอืกภาพในการโฆษณาและการจดัภาพโฆษณาตลอดจนขอความ
หรือบทโฆษณาเพราะสิ่งเหลานี้จะเปนสิ่งที่ส่ือความหมายวาภาพพจนของสถานที่จํ าหนายนั้นๆ 
เปนอยางไรหรือจัดอยูในระดับใด
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7. ท ําเลทีต่ัง้ การเลอืกท ําเลทีต่ัง้จากธรุกจิคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอร
มารเก็ตจะมีผลกระทบตอภาพพจนของสถานที่จํ าหนายใน  2  ทางดวยกันคือ

- ถาเปนธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตหรือสถานที่
จํ าหนายที่ตั้งอยูในทํ าเลที่ดี กลุมผูบริโภคมีรายไดสูงก็จะทํ าใหสถานที่จํ าหนายนั้นมีภาพพจนที่ดี
ไปดวย

- ถาสถานทีจ่ ําหนายตัง้อยูในท ําเลทีไ่มดหีรืออยูในกลุมผูบรโิภคทีม่รีายไดนอยกจ็ะท ําให
ดเูปนสถานที่จํ าหนายอีกระดับหนึ่ง

8. การติดตอส่ือสารหลังการซื้อ  การติดตอส่ือสารหลังการซื้อของสถานที่จํ าหนายใน
แตละแหงนัน้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความสัมพันธที่ตอเนื่อง  ทั้งนี้เพราะกอใหเกิดความทรงจํ า 
เพือ่ปองกันการเขาใจผิดบางประการ วิธีที่ใชกันเสมอก็คือ  ทางจดหมาย โทรศัพท และการโฆษณา  
ดังที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมดในเรื่องของบทบาทของสถานที่จํ าหนายทางการสื่อสารการตลาดนั้น  
จะเห็นไดวาองคประกอบตางๆ  ทั้งภายนอกและภายในสถานที่จํ าหนายมีผลตอการสื่อสารสราง
ภาพพจนไดทั้งทางบวกและทางลบ  ดังนั้นสิ่งที่สํ าคัญก็คือ  ส่ิงที่ผูบริโภคไดพบเห็นภายนอกสถาน
ทีจ่ ําหนายนั้น จนทํ าใหผูบริโภคเขามาซื้อสินคาในสถานที่จํ าหนายจะตองไมขัดกัน คือเมื่อผูบริโภค
ไดพบเห็นจากการตกแตงสถานที่จํ าหนายภายนอกเปรียบเสมือนเปนการสัญญากับผูบริโภคภายใน
จะเปนอยางไร  และถาจะเปนอยางที่สัญญาไวจริง  ผูบริโภคก็จะเกิดความประทับใจและจะยอมรับ
สถานทีจ่ ําหนายนั้น  แตถาไมเปนดังสัญญาไวจริง  ผูบริโภคก็จะเกิดความประทับใจและจะยอมรับ
สถานทีจ่ ําหนายนั้น  แตถาไมเปนดังสัญญาที่เกิดจากการรับรูดังกลาวก็จะเกิดความรูสึกที่ไมยอมรับ
ในสถานที่จํ าหนายนั้นๆ

บทบาทการสงเสริมการตลาดตอการสื่อสารการตลาด
วตัถุประสงคสํ าคญัทีธุ่รกจิสินคาและบรกิารประเภทตางๆ มกีารด ําเนนิกจิกรรมการสงเสรมิ

การตลาดมี  2  ประการ  คือ
1.  เพือ่เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม
2.  เพือ่เสริมใหพฤติกรรมที่เปนอยูในปจจุบันมีความมั่นคงไมเปลี่ยนแปลง

การสือ่สารการตลาดยงัเปนสวนทีเ่กีย่วของโดยตรงกบัการสงเสรมิการจ ําหนาย ซ่ึงจ ําเปน
ตองอาศัยกิจกรรมหลายอยางเพื่อใชเปนเครื่องมือทางการตลาดประกอบดวยกลยุทธ 5 ประเภท    
ไดแก
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1.  กลยุทธการโฆษณา  (Advertising  Strategy)
2.  กลยุทธการขายโดยพนักงานขาย  (Personal  Selling  Strategy)
3.  กลยุทธการสงเสริมการขาย (Sales  Promotion Strategy )
4.  กลยุทธการเผยแพรขาวและ การประชาสัมพันธ (Publicity and  PR Strategy)
5.  กลยุทธการตลาดทางตรง  (Direct  Marketing Strategy)

1.  กลยุทธการโฆษณา  (Advertising  Strategy)
การโฆษณา  หมายถึง  ขาวสารที่สงผานสื่อมวลชนบางอยางโดยมีผูอุปถัมภที่ระบุเปน

ผูออกคาใชจายในการโฆษณานั้น การโฆษณาเปนการติดตอส่ือสารที่มีลักษณะเชิญชวน มีลักษณะ
ไมเปนกลาง และคอนขางมีอคติ ลักษณะการโฆษณาจะเปนไปในทํ านองที่วา “ผมจะขายผลิตภัณฑ
หรือความคดิแกคณุ” การโฆษณานัน้อาจท ําไดในหลายรปูแบบไมวาจะเปนสือ่มวลชนหรือส่ือเฉพาะกจิ  
นอกจากสื่อนี้การโฆษณาอาจมีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน  ไดแก

1.  การโฆษณาเพือ่ใหเกดิความรู ความเขาใจในสนิคาและบรกิาร เชน คณุภาพ กรรมวธีิ
การผลิตเปนการสรางความคุนเคย  กระตุนใหเกิดการซื้อสินคาและบริการทั้งทางตรงและทางออม

2. การโฆษณาเพือ่ใหขาวสาร เพือ่ใหผูบริโภคทราบวาสนิคาทีโ่ฆษณาไปนัน้มขีายทีไ่หน
บาง มคีณุสมบตัอิยางไร มปีระโยชนอยางไร ท ําใหผูบริโภคมคีวามรูความเขาใจเกีย่วกบัตลาดมากขึน้  
และมีโอกาสเลือกสินคาเพิ่มขึ้น  สวนผูผลิตก็มีโอกาสขายสินคาของตนเองมากขึ้น

3. การโฆษณาเพือ่ชักจงูใจ เปนการโฆษณาทีมุ่งไปยงัผูบริโภคทีท่ราบขาวสารและขอมลู
ของสนิคาแลว แตยงัไมตดัสนิใจซือ้สินคา สามารถจงูใจใหผูบริโภคเปลีย่นรสนยิม คานยิม ความเชือ่  
แลวหันมาบริโภคสินคาที่ทํ าการโฆษณานี้

ส่ิงที่ควรพิจารณา
-  ขนาดของเนื้อหาที่โฆษณา  และจํ านวนครั้ง-ผลสํ าเร็จ
-  ส่ิงดงึดูดใจ  และเนื้อหา-ผลสํ าเร็จ
-  การใชสี และสีขาวดํ า-ผลสํ าเร็จ
-  วธีิการตางๆในการโฆษณาสินคา

2.  กลยทุธการขายโดยพนักงานขาย  (Personal  Selling  Strategy)
 กลยทุธการขายโดยพนักงานขาย  หมายถึง  การเสนอสินคาโดยวิธีการพบปะผูซ้ือที่

คาดหวังและมีการพูดจากระทํ ากับบางคนหรือกลุมคนที่อาจเปนลูกคาหรือเปนผูซ้ือคร้ังละหลายคน
กไ็ด  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการขายสินคา การใชพนักงานขายแมจะมีขอดีและประสิทธิภาพสูง
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อยางยิง่ในการน ําเสนอสนิคาใหกบัลูกคาโดยตรง แตกม็ปีญหาเพราะวธีินีเ้ปนวธีิทีม่คีาใชจายสงูมาก   
ทเีดยีว ซ่ึงนบัวาเปนการกระทํ าไดโดยมีขอบเขต  โดยจะจํ ากัดอยูกับสินคาที่มีราคาสูงและใหชวง
ก ําไรสงูมากพอสมควร จงึจะคุมคาตอการใชวธีินี ้ เพือ่สินคาหนวยใหญๆ  และมรีาคาแพงหากวเิคราะห
ใหลึกลงไปในเชิงเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพของสวนผสมของการตลาด

ส่ิงที่ควรพิจารณา
-  วธีิการรับสมัครและการสอบคัดเลือกพนักงาน
-  วิธีการฝกอบรม
-  วิธีการควบคุมบังคับบัญชา
-  เครือ่งมือในการกระตุนการขายของพนักงานขาย
-  แผนกการจายคาตอบแทนการขาย

3.  กลยุทธการสงเสริมการขาย (Sales  Promotion Strategy )
สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา (The  American  Mardeting  Association, AMA)  

ใหความหมายไววา การสงเสรมิการขาย หมายถงึ กจิกรรมทางการตลาดทีก่ระตุนการซือ้ของผูบริโภค  
และกจิกรรมทีก่ระตุนใหรานคาท ําการขายอยางมปีระสิทธิภาพยิง่ขึน้ เชน การแสดงสนิคา การแสดง
และจัดนิทรรศการสินคา  การสาธิตวิธีการใชสินคา  นอกเหนือจากกิจกรรมการขายโดยบุคคล   
การโฆษณา และการประชาสัมพันธ  (อางถึงใน  อัจฉรา  พฤทธิพงศสิทธ, 2542 : 30)

กลยทุธการสงเสรมิการขาย หมายถงึ กจิกรรมทางการตลาดทีน่อกเหนอืจากการโฆษณา  
การประชาสัมพันธ และการขายโดยการใชพนักงาน กิจกรรมทางการตลาดที่ใชการสงเสริมการขาย
นัน้ ท ําเพื่อพยายามกระตุนการซื้อของผูบริโภคหรือเพิ่มยอดขาย โดยมีวิธีการคือ การจัดการโฆษณา  
ณ จดุขาย การจัดแสดงสินคา การจัดนิทรรศการแสดงตางๆ การจัดรายการแนะนํ าสินคา รวมไปถึง
การลด  แลก  แจก  แถม  เปนกิจกรรมดานการตลาดที่จัดเปนครั้งคราว  ไมไดดํ าเนินไปในรูปแบบ
ของงานประจํ าการสงเสริมการขายเปนเครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการตลาดที่หวังผลระยะสั้นเพื่อ
กระตุนความตองการใหเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  เฉพาะหนา  จะใชไดผลเมื่อทํ าควบคูกับการโฆษณา
โดยการสงเสริมการขายจะเปนตัวเสริมกํ าลังการโฆษณา  ที่จะชวยใหเกิดการตอบสนองจากลูกคา
เร็วขึ้น  การสงเสริมการขายสามารถทํ าไดหลายวิธี

เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของการสงเสริมการขายตอการสื่อสารการตลาด สามารถที่จะ
แบงแยกพจิารณาไดหลายประเด็นดวยกันตามวัตถุประสงคในการวางแผนการสงเสริมการขาย ดังนี้
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1.  การสงเสริมการขายเพื่อใหขาวสาร
2.  การสงเสริมการขายเพื่อใหความบันเทิง
3.  การสงเสริมการขายเพื่อใหชักจูงใจ
4.  การสงเสริมการขายเพื่อเตือนความจํ า
5.  การสงเสริมการขายเพื่อสรางความมั่นใจ
6.  การสงเสริมการขายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ  ของบริษัท

1.  การสงเสรมิการขายเพือ่ใหขาวสาร  บทบาทของการสงเสรมิการจ ําหนายตอการสือ่สาร
การตลาด มีวัตถุประสงคเพื่อจะใหขาวสารเกี่ยวกับสินคาที่อยูในธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ซูเปอร
เซน็เตอร และไฮเปอรมารเก็ต วาเปนอยางไร  อีกทั้งผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ/ราคา/
สินคา/บริการ ตางๆไดเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ซูเปอร
เซน็เตอรและไฮเปอรมารเก็ต ที่สนองความตองการของผูบริโภคไดมากกวากัน  ดังนั้นการสงเสริม
การขายเพือ่ใหขาวสารจงึมคีวามจ ําเปนส ําหรับผูทีต่องการซื้อสินคา/ผลิตภัณฑ/บริการเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ

2.  การสงเสริมการขายเพื่อใหความบันเทิง  การสื่อสารการตลาดนอกจากจะใหขอมูล
ทีเ่ปนความรูแกผูบริโภคแลวยงัสามารถสรางความบนัเทงิใหไวไดดวย มกัจะอยูในรปูแบบการโฆษณา
ทีน่าสนใจ  นาติดตาม  พรอมกันนั้นยังสามารถกอใหเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว

3.  การสงเสริมการขายเพื่อใหชักจูงใจ  โดยทัว่ไปมักจะออกแบบเพื่อมุงหวังกระตุน
การซือ้แตโดยเจตนาทีแ่ทจริงนัน้ หนวยงานธรุกจิมไิดมคีวามพยายามมุงกระท ําใหมปีฏิบตัติอบในแง
ของการซื้อทันที แตจะพยายามสรางภาพพจนที่ดีเอาไวจะถือวาเปนเปาหมายหลักของการสงเสริม
การขาย  โดยเฉพาะผลิตภัณฑซ่ึงกํ าลังกาวสูขั้นตอนการเจริญเติบโตของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ

4. การสงเสรมิการขายเพือ่เตอืนความจ ํา การด ําเนนิการกจิกรรมสงเสรมิการขายทีต่อเนือ่ง
ใชระยะเวลาและความถี่ที่เหมาะสมจะชวยยํ้ าเตือนความทรงจํ าของผูบริโภคไดเปนอยางดีซ่ึงจะนํ า
ไปสูความชอบและการตัดสินใจซื้อในที่สุด

5. การสงเสริมการขายเพื่อสรางความมั่นใจเนื่องจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอร
เซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต เปนผูใหบริการตอผูบริโภค การไววางใจและมั่นใจจึงเปนสิ่งสํ าคัญ  
ที่สุดที่จะทํ าใหผูบริโภคซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
ดังนั้นการสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นในใจผูบริโภคจึงเปนปจจัยที่สํ าคัญปจจัยหนึ่งที่จะทํ าให     
การบริการของธุกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต ไดรับการยอมรับ
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6.  การสงเสริมการขายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ  ขององคกร  การสื่อสารการตลาด 
โดยการสงเสรมิขายทีช่วยสงเสรมิกจิกรรมอืน่ๆ ขององคกร จงึสามารถชวยใหองคกรประสบผลส ําเรจ็
ตามเปาหมายได  ทั้งนี้เพราะการสงเสริมการขายเปนกระบวนการสื่อสารที่ผานสื่อประเภทตางๆ  
ดังนั้น  เมื่อส่ือสารออกไปแลวจะทํ าใหผูบริโภครูจักองคกรมากขึ้นสงผลใหมีการใชบริการของ
องคกรนั้น ๆ มากขึ้น  การสงเสริมการขายของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอร
มารเกต็  นั้นมีลักษณะเพื่อใหขาวสารใหความบันเทิง  ใหชักจูงใจ  เพื่อเตือนความทรงจํ า  เพื่อสราง
ความมั่นใจ  และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ  ของบริษัท

การสงเสริมการขายของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
นัน้มลัีกษณะเพื่อใหขาวสาร  ใหความบนัเทิง  ใหชักจูงใจ  เพื่อเตือนความจํ า  เพื่อสรางความมั่นใจ  
และเพือ่สนบัสนนุกจิกรรมอืน่ๆของบรษิทั ผูวจิยัมคีวามเหน็วาปจจยัส่ือสารการตลาดดานการสงเสรมิ
การขายมสีวนท ําใหเกดิพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สินคาจากธรุกจิคาปลีกขนาดใหญ ซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต

(เสร ีวงษมณฑา, 2540 : 251) ไดเสนอเทคนคิการสงเสรมิการขายทีมุ่งสูผูบริโภคทีสํ่ าคญั  
มีดังนี้
1.  การแจกของแถม 22.  การเขารวมทํ าการสงเสริมกับธุรกิจอื่น
2.  การออกแบบสินคาขนาดทดลอง  23.  บริการ
3.  สวนลดหรือการลดราคา 24.  การแนะนํ าสมาชิกโดยสมาชิก
4.  คูปอง 25.  การฝกอบรม
5.  ของแถม 26.  การบํ ารุงรักษาฟรี
6.  บรรจุภัณฑแลกซื้อ 27.  การขาย  Hardware  แถม Software
7.  หบีหอสวนเพิ่ม 28.  การขนสงฟรี
8.  การขายรวมหอหรือการขายเหมาชุด 29.  การติดตั้งฟรี
9.  การสะสมแสตมป 30.  การสะสมแตม
10. การคืนเงิน 31.  การยืดระยะเวลาการจายเงิน
11. การสงพนักงานขายไปประจํ าตามราน   32.  การใหโอกาสวางเงินมัดจํ าสินคาไวกอน
12. การสาธิตการทํ างานของสินคา 33.  การรับประกันซื้อคืน
13. การสมัครเปนสมาชิก 34.  การรับประกันใหเงินคืน
14. การชิงโชค 35.  ยนิดีใหแลกเปลี่ยน
15. การรับประกันสินคา 36. บรรจุภัณฑที่นํ าไปใชได
16. เงื่อนไขการชํ าระเงิน 37. การใหคํ าปรึกษาฟรี
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17. การนํ าสินคาเกามาแลกซื้อ 38. การใหทดลองใช
18. การจัดแสดงสินคา                                          39. การสงเสริมการขายรวมกันระหวางธุรกิจ
19.การรบัประกันใหเปลี่ยน และการรับประกันสินคา
20.การจัดกิจกรรมพิเศษ  40.การสงเสริมการขายรวมกันในหลายสินคา
21.การจัดประกวด                             41.การบรรจุภัณฑ
             42. การตั้งราคาสินคาตํ่ าทุกวัน

ส่ิงที่ควรพิจารณา
-  ประเภทของกิจกรรม
-  การลดราคา  ของแถม  ของแจก  แผนปาย  เอกสาร  ประกอบการขาย
-  การรวมกันโฆษณา

4. กลยทุธการเผยแพรขาวและ การประชาสัมพันธ  (Publicity and  PR Strategy)
การประชาสัมพันธ  หมายถงึ  หนาที่ทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการประเมินทัศนคติ

ของประชาชนโดยพยายามกํ าหนดนโยบายและวิธีการทํ างานขององคกรใหเกี่ยวของ  สอดคลองกับ
ผลประโยชนของชมุชน และจดัท ําเปนแผนในการกระตุนความตองการโดยไมตองใชบคุคลเขาชวย  
เพื่อใหมีความตองการในตัวสินคาหรือบริการมีความสนใจตอองคกร มีวิธีการดํ าเนินงานโดยการ
สอดแทรกขาวสารขอมูลที่สํ าคัญที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือองคกรใหปรากฎอยูในเอกสาร       
ส่ิงพมิพตางๆ หรืออาจปรากฏออกไปในรูปของขาวสารวิทยุ โทรทัศน หรือแมแตการแสดงบนเวที  
แตที่สํ าคัญคือการแสดงออกหรือการเสนอตัวเพื่อการประชาสัมพันธนั้นตองเปนการกระทํ าที่ไมใช
เงนิแตประการใด โดยเปนวธีิการหนึง่ของการสือ่สารการตลาดไปยงักลุมเปาหมายใหเกดิการยอมรบั
และเกิดทัศนคติที่ดีตอองคกรอันจะนํ าไปสูผลสํ าเร็จในการประกอบการนั้นๆ กิจกรรมที่แผนก
ประชาสัมพันธกระทํ าโดยทั่วไปมี  5  อยาง  ดังนี้คือ

1. สรางความสัมพันธที่ดีกับนักขาว นักหนังสือพิมพ เพื่อลงขาวสารที่มีคุณคาใน      
ส่ือสารมวลชน ตางๆ

2.   ออกขาวเผยแพรผลิตภัณฑเปนที่รูจักแพรหลาย
3.  ใหมีการติดตอส่ือสารของบริษัทขึ้น  เปนกิจกรรมที่ครอบคลุมการติดตอส่ือสาร  ทั้ง

ภายในและภายนอกบริษัทเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีตอองคกร
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4. หาเสียงสนับสนุนดวยการวิ่งเตนติดตอกับนักการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อ
สนบัสนนุใหออกกฏหมายหรอืขอบงัคับที่จะเปนประโยชนตอบริษัทหรือระงับกฏระเบียบขอบังคับ
จะเปนอุปสรรคตอการดํ าเนินธุรกิจของตน

5. ใหค ําแนะนํ าปรึกษาแกฝายบริหารของบริษัทในปญหาตางๆ อันเกี่ยวกับสาธารณชน
ทั่วไป

ส่ิงที่ควรพิจารณา
-  จ ํานวนและลักษณะ  การเผยแพรขาวสาร  การติดไปกับสินคาหรือส่ิงอ่ืนๆ

5.  กลยทุธการตลาดทางตรง  (Direct  Marketing Strategy)
ปเตอร เบน็เนต็ต ไดใหค ํานยิามการตลาดเจาะตรงวา หมายถงึ กจิกรรมทัง้หมด ซ่ึงผูขาย

กระท ําอันมผลใหเกิดการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการกับผูซ้ือ  โดยผูขายจะมุงความพยายามไปยัง
กลุมเปาหมาย  ผานการใชส่ืออยางหนึ่งหรือมากกวา  เชน  การขายตรง  จดหมายตรง  การตลาด
โดยใชโทรศัพท  การโฆษณาเพื่อใหเกิดการซื้อโดยตรง  การขายโดยใชแคตตาล็อก  และการขาย
ทางเคเบิ้ลทีวี  เปนตน  โดยมุงหมายเพื่อเรียกรองใหลูกคามุงหวัง  หรือลูกคาประจํ า  ตอบรับทาง
โทรศัพท  ทางจดหมาย  หรือมาพบดวยตนเอง

การตลาดในปจจบุนันัน้ตองยอมรบัวาผูบรโิภคมมีากมายหลายกลุม ซ่ึงหากจะน ํากลยทุธ
ทางการสือ่สารตลาดมาใชใหสัมฤทธิผ์ลนัน้จ ําเปนตองมกีารแบงตลาดออกมาเปนสวนยอย เนือ่งจาก
ผูบริโภคในปจจุบันมีหลากหลายวัฒนธรรม  หลากหลายรูปแบบการดํ าเนินชีวิต  อันเนื่องมาจาก
การปรบัตวัใหเขากับสังคมที่เปนยุคแหงการเรงรีบ  การแขงขัน  และตองการความสะดวกสบายจึง
จํ าเปนที่จะตองศึกษาลักษณะของกลุมลูกคาทั้งดานประชากรและรูปแบบการดํ าเนินชีวิตเพื่อ
สามารถเขาใจและทราบขอมูลนํ าไปใชในการวางแผนการตลาดเพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาที่เปน     
เปาหมายไดแมนย ําขึ้น

การใหความสํ าคัญของการสื่อสารการตลาดยังเปนปจจัยสํ าคัญที่จะนํ าพาใหผูบริโภค  
มีความเขาใจในธุรกิจและสินคาหรือบริการนั้นๆ เพื่อสรางการยอมรับระหวางบริษัทกับลูกคา     
เปาหมาย  ดังนั้นการวางแผนทางการตลาด  โดยใช  4p’s  หรือสวนผสมทางการตลาด  ซ่ึงไดแก  
สินคา  (Product)  ราคา (Price)  ชองทางการจัดจํ าหนาย (Place)  และการสงเสริมการขาย 
(Promotion)  ซ่ึงเปนองคประกอบสํ าคัญทางการสื่อสารการตลาด  มาใชสอดคลองกับกิจกรรมทาง
การตลาด   ซ่ึงผูวิจัยไดเห็นถึงความสํ าคัญดังกลาว  จึงไดนํ าเอาทฤษฎีการสื่อสารการตลาดมาใช  
เปนกรอบในการวิจัยอันนํ าไปสูพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารจากสื่อตางๆของประชาชนใน
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จังหวัดสมุทรปราการที่มีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตเพื่อนํ าไป
วเิคราะหในขั้นตอไป

2.5  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค
พฤติกรรมของผูบริโภค  (Consumer  Behavior)
การศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนส่ิงสํ าคัญและจํ าเปนอยางมากสํ าหรับ       

นักการตลาดยุคปจจุบัน ที่มีภาวะการแขงขันทางการคาที่สูง ทํ าใหผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น    
นกัการตลาดจงึมุงเนนทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมผูบริโภค เพือ่ผลิตสนิคาหรอืบรกิารใหตรงกบัความตองการ
ของผูบริโภคมากที่สุด  ผูบริโภค  คือบุคคลตางๆ  ที่มีความสามารถในการซื้อ  (Ability  to  buy)  
หรืออีกนยัหนึ่ง  ถามองในแงของเศรษฐกิจที่ใชเงินเปนสื่อกลางก็คือ  ทุกคนที่มีเงิน  นอกจากนั้น 
ทศันะของนักการตลาด  ผูบริโภคจะตองมีความเต็มในการซื้อ  (Willingness  to  buy)  สินคาหรือ
บริการดวยลักษณะอื่นๆ  ของผูบริโภค  ก็คือ  ผูบริโภคบางคนซื้อสินคาไปเพื่อประโยชนสวนตัว  
ในขณะเดยีวกันกับที่มีผูบริโภคอีกหลายรอยหลายพันคนซื้อไปเพื่อขายตอ  หรือใชในการผลิตและ
ท ําการตลาดผลิตภัณฑหรือบริการที่ผลิตได   อดุลย จาตรุงคกุล  (2539 : 7)

ภาพที่ 2.5  แสดงรูปแบบพฤติกรรมผูซ้ือและปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
ที่มา : ศริิวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2541). กลยทุธการตลาดและการบริหารงานการตลาด. หนา 83

���� � � ����� � � ����ส่ิงกระตุนทางการ ส่ิงกระตุนอื่นๆ
ผลิตภัณฑ
ราคา
การจัดจํ าหนาย
การสงเสริมการตลาด

เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี
การเมือง
วัฒนธรรม

กลองดํ าหรือ
ความรูสึกนึกคิด
ของผูซ้ือ

������
�������
การเลือกผลิตภัณฑ
การเลือกตรา
การเลือกผูขาย
เวลาในการซื้อ
ปริมาณการซื้อ

ปจจัยทางวัฒนธรรม
ปจจัยทางสังคม
ปจจัยทางบุคคล
ปจจัยทางจิตวิทยา

การรับรูปญหา
การคนหาขอมูล
การประเมินผลทางเลือก
การตัดสินใจซื้อ
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ

ลักษณะของผูซ้ือ ขัน้ตอนการตัดสินใจของผูซ้ือของ
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เมือ่ผูซ้ือไดรับส่ิงกระตุนทางการตลาดหรอืส่ิงกระตุนอืน่ๆ ผานเขามาในความรูสึกนกึคดิ
ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดํ าที่ไมสามารถคาดคะเนได นักการตลาดจึงจํ าเปนที่จะตองคนหาลักษณะ
ของผูซ้ือและความรูสึกนึกคิดวาไดรับอิทธิพลจากสิ่งใดบาง เพื่อจะจัดสวนประสมทางการตลาด
ตางๆ ใหกระตุนและตอบสนองความตองการของผูซ้ือที่เปนกลุมเปาหมายไดอยางถูกตอง ซ่ึง
ลักษณะของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยสํ าคัญทางดานตางๆ ดังตอไปนี้ ศิริวรรณ เสรีรัตน  
(2534 : 38)

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 130-132) สรุปวาการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม    

ผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการของผูบริโภคดานตางๆ และเพื่อท่ีจะจัดสิ่งกระตุนทาง
การตลาดใหเหมาะสม โดยลักษณะของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดาน
สังคม  ปจจัยสวนบุคคล  และปจจัยทางดานจิตวิทยา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ดูภาพที่ 2.5 )

ปจจัยทางวัฒนธรรม  (Culture  Factors)  แบงออกเปน
1. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultral factor) วฒันธรรมเปนเครื่องผูกพันบุคคลในกลุมไว

ดวยกนั บคุคลจะเรียนรูวัฒนธรรมของเขาภายใตกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมเปนสิ่งที่กํ าหนด
ความตองการ  และพฤติกรรมของบุคคล  วัฒนธรรมแบงออกเปน  วัฒนธรรมพื้นฐาน  วัฒนธรรม
กลุมยอย  หรือ ขนบธรรมเนียมประเพณี และชั้นของสังคม

1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน(Culture)เปนส่ิงที่กํ าหนดความตองการการซื้อและพฤติกรรม  
การซือ้ของบุคคล  เชน คนไทยรักอิสระ รักพวกพวก ชอบเอื้อเฟอ ชอบความโออา รักสบาย ปจจัย
เหลานี้มีอิทธิพลตอการบริโภคสินคา

1.2 วฒันธรรมกลุมนอย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี (Sub Culture) มีรากฐานมาจาก  
เชือ้ชาติ   ศาสนา  สีผิว  พื้นที่ทางภูมิศาสตรที่แตกตางกัน  ทํ าใหพฤติกรรมการซื้อสินคาตางกัน  
และในกลุมเดียวกันจะมีพฤติกรรมที่คลายกันการเสนอขายผลิภัณฑในเขตทองที่ตองคํ านึงวาเปน  
ทีต่องการของวัฒนธรรมยอยหรือไม

- กลุมเชือ้ชาต ิ(Nationality Groups) เชือ้ชาตติางๆ ไดแก ไทย จนี อเมรกิา ฯลฯ แตละชาติ
จะมีกิจกรรม  รสนยิม  ความชอบและการบริโภคที่แตกตางกัน

- กลุมศาสนา (Religious Groups)  กลุมศาสนาตางๆ ไดแก พุทธ คริสต อิสลาม ฯลฯ 
แตละกลุมมีความชอบ และขอหามที่ตางกัน  ซ่ึงมีผลกระทบตอการบริโภคผลิตภัณฑ
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-  กลุมสผิีว (Recial Groups) เชน ผิวขาว  ผิวเหลือง  แตละกลุมจะมีแบบของวัฒนธรรม
และทัศนคติที่แตกตางกัน

- พื้นที่ทางภูมิศาสตร (Geographical Areas) พื้นที่ทางภูมิศาสตรทํ าใหเกิดลักษณะ    
การดํ ารงชีวิตที่ตางกัน และมีอิทธิพลตอการดํ ารงชีวิตที่ตางกันดวย

2.  ชัน้ของสังคม (Social  Class)  การจัดลํ าดับบุคคลในสังคมออกเปนกลุมที่ลักษณะ
คลายคลึงกันจากระดับสูงไดระดับตํ่ า  ส่ิงที่นํ ามาใชในการแบงชั้นของสังคม  คือ  อาชีพ  ฐานะ  
รายได  ตระกูลหรือชาติกํ าเนิด  ตํ าแหนงหนาที่ บุคลิกลักษณะของบุคคล  การศึกษาชั้นของสังคม 
จะเปนแนวทางในการแบงสวนแบงตลาดและกํ าหนดเปาหมาย  กํ าหนดตํ าแหนงผลิตภัณฑ และ
ศึกษาความตองการของตลาดเปาหมาย  รวมทั้งจัดสวนผสมทางการตลาดใหสามารถสนองความ
ตองการไดถูกตอง ลักษณะที่สํ าคัญของชั้นสังคมมีดังนี้

2.1 ระดับสูง (Upper Class)  แบงเปนกลุมยอย
2.1.1 ระดับสูงอยางสูง (Upper  Upper    Class)  ไดแก ผูดีเกา  และไดรับ

มรดก จ ํานวนมาก เนื่องจากกลุมนี้มีอํ านาจซื้อสูง  สินคาที่มีเปาหมายที่กลุม  ไดแก  สินคาฟุมเฟอย 
เชน เพชร รถยนตราคาแพง  บานราคาแพงสินคานํ าเขาจากตางประเทศ

2.1.2 ระดับสูงอยางตํ่ า  (Lower  Upper Class)  ไดแกผูบริหารระดับสูง 
เศรษฐี  สินคาจะคลายกับกลุมแรก

2.2 ระดับกลาง (Middle  Class) แบงเปนกลุม ยอยได 2 กลุมคือ
2.2.1 ระดับกลางอยางสูง (Upper  Middle) ไดแกผูที่ไดรับความสํ าเร็จทาง

อาชีพพอสมควร  สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมนี้  ไดแก บานเสื้อผา  รถยนตที่ประหยัดนํ้ ามัน 
เฟอรนิเจอร และของใชในครัวเรือน

2.2.2 ระดับกลางอยางตํ่ า (Lower  Middle  Class) ไดแกพนักงานระดับ
ปฏิบตังิาน  และขาราชการระดับปฏิบัติงาน  สินคาที่มีเปาหมายที่มีกลุมนี้เปนสินคาปานกลาง เชน 
สินคาที่ใชในชีวิตประจํ าวัน

2.3 ระดับตํ่ า (Lower  Class) แบงเปนกลุมยอย
2.3.1 ระดับตํ่ าสูงอยางสูง    (Upper Lower  Class) ไดแก กลุมผูใชแรงงาน

และมทีกัษะพอสมควร  สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมนี้ ไดแก  สินคาจํ าเปนแกการครองชีพ  และราคา
ประหยัด

2.3.2 ระดับตํ่ าอยางตํ่ า (Lower  Lower  Class) ไดแกกรรมกรที่มีรายไดตํ่ า
สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมนี้มีลักษณะคลายระดับตํ่ า อยางสูง
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นกัการตลาดพบวาชนชั้นของสังคมมีประโยชนมาก   สํ าหรับการแบงสวนตลาดสินคา  
การก ําหนดการโฆษณา การใหบริการ และกิจกรรมทางการตลาดตางๆ แตละชั้นทางสังคมจะแสดง
ความแตกตางในดานการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑและการบริโภคผลิตภัณฑ

3. ปจจยัทางสงัคม (Social factors) เปนปจจยัทีเ่กีย่วของในชวีติประจ ําวนัและมอิีทธิพล
ตอพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบดวย กลุมอางอิง   ครอบครัว และสถานะของผูซ้ือ

1. กลุมอางอิง (Reference Groups) เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย กลุมนี้จะมี
อิทธิพลตอทัศนคติ   ความคิดเห็น  และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง กลุมที่อางอิงแบงออกเปน 
2 ระดับคือ

-   กลุมปฐมภูมิ (Primary  Groups) ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนบาน
- กลุมทุติยภูมิ (Secondary  Groups) ไดแก กลุมบุคคลชั้นนํ าในสังคม  

เพื่อนรวมอาชีพ  และรวมสถาบัน  บุคคลกลุมตางๆ ในสังคม
กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลแตละบุคคลในกลุม ทางดานพฤติกรรมการเลือกและการดํ าเนิน

ชีวิตรวมทั้งทัศนคติ  และแนวความคิดของบุคคล  เนื่องจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุม
จึงตองปฎิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นตางๆ นักการตลาดควรทราบวา กลุมอางอิงที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจของผูบริโภคเปนใคร

2. ครอบครัว (family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติตาม
ความคิดเห็นและคานิยมของบุคคลที่มีอิทธิพลตอครอบครัว  ซ่ึงลักษณะการบริโภค  หรือการซื้อ
สัตวเล้ียงเปนของครอบครัวคนไทย  จีน  และยุโรป  มีลักษณะที่แตกตางกัน  จากปจจัยดานจิตวิทยา  
ซ่ึงถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภค  ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและการใชสินคา

3.  บทบาทและสถานะ (Roles and Status)  บคุคลจะตองเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน 
ครอบครัว กลุมอางอิง  องคการ และสถานบันตางๆ  บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตางกันใน
แตละกลุม  ตองวิเคราะหวาใครมีบทบาทเปนผูคิดริเร่ิมผูตัดสินใจซื้อ ผูมีอิทธิพล ผูซ้ือและผูใช

4. ปจจัยสวนบุคคล  (Personal  factors)  การตัดสินใจของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะสวนบุคคลของคนทางดานตาง ๆ  ไดแก

1.  อายุ  (Age)  ทีแ่ตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน
2. วฎัจักรชีวิตครอบครัว  (family  life cycle  stage)  เปนขั้นตอนการดํ ารง

ชีวติของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว  การดํ ารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอ
ความตองการ ทศันคต ิ และคานยิมของบคุคล ท ําใหเกดิความตองการในผลติภณัฑ และพฤตกิรรม  
การซื้อที่แตกตางกัน  ซ่ึงแบงออกเปน  9  ช้ัน  ดังนี้
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ช้ันที่  1  เปนโสดและอยูในวยัหนุมสาว  (Family Lifc Cycle) มักซื้อสินคา
อุปโภคบริโภคสวนตัว  สนใจทางดานการพักผอนทองเที่ยว

ช้ันที่  2  คูสมรสใหมและยังไมมีบุตร  (Ncwly  Marricd  Couplcs)  มกัจะ
ซ้ือสินคาที่ถาวร  เชน  บาน  รถยนต  สินคาขนาดใหญที่จํ าเปนตางๆ

ช้ันที่  3  ครอบครัวที่มีบุตรคนเล็กอายุตํ่ ากวาหกขวบ (Full  Nest  I)  มกัจะ
ซ้ือสินคาถาวรที่ใชภายในบาน  เชน  เครื่องซักผา  เฟอรนิเจอร  เครื่องดูดฝุน  ผลิตภัณฑสํ าหรับเด็ก

ช้ันที ่ 4  ครอบครัวที่มีบุตรคนเล็กอายุมากกวาหกขวบ  (Full  Nest  II)  จะ
มฐีานะการเงนิดขีึน้เพราะบตุรเขาโรงเรยีนแลว สินคาทีซ้ื่อไดแก อาหาร เส้ือผา แบบเรยีน การพกัผอน
หยอนใจสํ าหรับบุตร

ช้ันที ่5  ครอบครัวที่บิดามารดาอายุมาก  และมีบุตรโตแลวแตยังไมแตงงาน  
(Full Nest III) จะมฐีานะการเงนิด ีสามารถซือ้สินคาถาวรทีม่าแทนของเกาได เชน รถยนต ทองเทีย่ว   
ทีห่รูหรา  บาน  ที่ขนาดใหญกวาเดิม

ช้ันที ่ 6 ครอบครัวที่มีบิดามารดาอายุมาก  และบุตรแยกครอบครัวและยัง
ทํ างาน  (Empty  Nest I)  จะมฐีานะการเงินดี  ชอบเดินทางทองเที่ยวชวยเหลือสังคม

ช้ันที่ 7 ครอบครัวที่บิดามารดาอายุมาก มีบุตรแยกครอบครัวแลวและ   
ออกจากทํ างาน  (Empty  Nest II)  รายไดลดลง  อาศัยอยูในบาน  จะซื้อยารักษาโรคและผลิตภัณฑ 
ผูสูงอายุ

ช้ันที ่  8  ครอบครัวอยูคนเดียว  เนื่องจากฝายหนึ่งฝายใดตายหรือหยาขาด
จากกัน  และยังทํ างาน  (Solitary  Survivors, in Labour Force)

ช้ันที่  9  ครอบครวัอยูคนเดียว  เนื่องจากฝายใดฝายหนึ่งตายหรือหยาขาด
จากกัน  และออกจากงาน (Solitary  Survivors,Retires)  คาใชจายสวนใหญจะเปนคารักษาพยาบาล
1. อาชีพ (Occupation)  ของแตละบุคคลจะนํ าไปสูความจํ าเปนและความตองการสินคาและบริการ
ทีแ่ตกตางกัน
2. โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Opportunitties) ของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขา
ตัดสินใจซื้อ  โอกาสเหลานี้ประกอบไปดวย  รายได  การออมทรัพย  อํ านาจการซื้อ  และทัศนคติ
เกีย่วกบัการจายเงินซึ่งผูผลิตหรือผูขายตองสนใจแนวโนมรายไดของบุคคลและเศรษฐกิจ
3. การศึกษา (Education) ผูทีม่กีารศึกษาสูงมักจะมีแนวโนมที่จะบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี
มากกวาผูที่มีการศึกษาตํ่ า
4. คานิยมหรือคุณคา  (value)  และรูปแบบการดํ าเนิน (Lifestyle)  คานิยมหรือ
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5. ปจจัยทางจิตวิทยา  (Psychographic  Factors)  การเลือกซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพล
ปจจัยดานจิตวิทยา  (Psychographic  Factors)  การเลือกซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพลจาก

ปจจยัดานจิตวิทยา ซ่ึงถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและการใช
สินคา

5.1 การจูงใจ  (Motivation)  เปนวิธีการที่จะชักนํ าพฤติกรรมของบุคคล  ใหปฏิบัติตาม
วตัถุประสงค พฤตกิรรมมนษุยจะเกดิขึน้ไดตองมส่ิีงจงูใจ (Motivc) โดยอาศยัส่ิงจงูใจหรอืส่ิงกระตุน  
ทีน่กัการตลาดใชเครื่องมือการตลาดเพื่อกระตุนใหเกิดความตองการ

5.2 การรับรู (Perception) เปนกระบวนการที่บุคคลตีความและรับรูขอมูล เร่ิมจาก
บคุคลไดรับรูส่ิงกระตุนจากประสาทสัมผัสทั้ง  5  คอื  การไดยิน  ไดกล่ิน  ไดสัมผัส  และไดรส  ซ่ึง   
แตละคนจะตีความและรับรูขอมูลตามความเชื่อ  ประสบการณ  ความตองการ  และอารมณตนเอง

5.3 การเรยีนรู (Learning) เปนการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ซ่ึงเปนผลมาจากประสบการณ
ของบุคคล การเรียนรูของบุคคล  การเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับส่ิงกระตุน  (Stimulus)  
และจะเกิดการตอบสนอง (Response)  ส่ิงกระตุนนั้น  การเรียนรูเกิดจากอิทธิพลหลายอยาง เชน  
ทศันคติ  ความเชื่อ  และประสบการณในอดีต
6. ความเชือ่ (Beliefs) เปนความคดิซึง่บคุคลยดึถือเกีย่วกบัส่ิงใดสิง่หนึง่ ซ่ึงเปนผลมาจากประสบการณ
ในอดีต  พฤตกิรรมการซื้อของบุคคลสวนหนึ่งเกิดจากความเชื่อ
7. ทัศนคติ  (Attitude)  เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่ง  ทัศนคติเปนสิ่งที่มีอิทธิพล 
อยางยิ่งตอการรับรูและพฤติกรรมของผูบริโภค  ทํ าใหสงผลกระทบตอผลิตภัณฑและตราสินคา  จึง
ตองสรางทัศนคติที่ดีตอตราสินคาและบริการ  หรือเปลี่ยนทัศนคติโดยผานกระบวนการการสื่อสาร
8. บุคลิกภาพ  (Personality)  หมายถงึลักษณะเดนเฉพาะบุคคล  อันเกิดมาจากความรูสึก  นึกคิด
ความตองการ  การเรียนรูและการรับรูที่สะทอนออกมาเปนพฤติกรรมเพื่อตอบสนองตอส่ิงแวดลอม  
ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanlysis Theory) ของฟรอยด (Sigmund Freud) ไดวิเคราะหบุคคลิกภาพ
โดยเนนแรงจูงใจที่มาจากจิตใตสํ านึก  เปนตวักํ าหนดบุคคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษย  ซ่ึงถูก
ควบคมุโดยความรูสึกนึกคิดพื้นฐาน  3  ระดับ  คือ  ศิริวรรณ  เสรีรัตน  (2534 : 43)

8.1  อิด (ld)  เปนสวนที่แสดงพฤติกรรมออกมาตามความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย
ตามความตองการที่แทจริง  โดยมิไดมีการขัดเกลาใหพฤติกรรมนั้นเหมาะกับคานิยมของสังคม  
พฤตกิรรมทีเ่กิดจากอิดอาจจะดีหรือไมดีก็ได  เชน  พฤติกรรมการกาวราว  ความตองการแสวงหา
ความพอใจ  ฯลฯ

8.2 อีโก (Ego)  เปนความตองการดานการยกยอง  ความภาคภูมิใจ  ความเคารพ  และ
สถานะของบุคคล  อีโกเปนศูนยกลางการควบคุมดวยเหตุผลของจิตใจมนุษยเพื่อรักษาความสมดุล
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ความตองการทางสัญชาติญาณที่เกิดจากอิด  และความตองการเดนในสังคม  ดังนั้นอีโกจึงเปนสวน
แสดงพฤติกรรมอมาใหเหมาะสมกับกาลเทศะ  เหตุผล  หรือเหตุที่เปนจริงในสังคม  เชน  การใช
โทรศัพทมือถือหรือการใชบัตรเครดิตเปนสวนที่สนองความตองการดานสังคม

8.3 ซุปเปอรอีโก (Superego)  เปนสวนที่แสดงออกมาตามคานิยม  และมาตรฐานดาน
(ศลีธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับ  และควรยึดถือประพฤติปฏิบัติ  โดยบทบาทสํ าคัญของซุปเปอรอีโก คือ  
ท ําหนาที่ยับยั้งการกระทํ า  การแสวงหาความพอใจของบุคคลใหใหปฏิบัติตามกฎและขอบังคับของ
สังคม  สวนอีโกเปนสื่อกลางระหวางอิดและซุปเปอรอีโก  โดยพยายามพัฒนาสิ่งกระตุนจากอิด
ออกมาเปนพฤติกรรมที่สอดคลองกับซุปเปอรอีโก  นักการตลาดศึกษาทฤษฎีฟอรอยเพื่อสราง     
บคุลิกภาพของสินคาหรือบุคลิกภาพของผูใชสินคา โดยมีแนวโนมที่จะสอดคลองกับซุปเปอรอีโก
9. แนวความคิดของตัวเอง  (Self  concept)  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเอง    หรือ
ความคิดที่บุคคลคิดวาบุคคลอื่น  (สังคม)  มีความคิดเห็นตอตนอยางไร  มี  4  กรณี  คือ

9.1  แนวความคิดของตนเองที่แทจริง  (Real  concept)  หมายถึง  ความคิดที่บุคคลมอง
ตนเองที่แทจริง  (เปนขอเท็จจริงที่บุคคลตองการเปน)

9.2  แนวคิดของตนเองในอุดมคติ  (Ideal self) หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลใฝฝน
อยากใหตนเปนเชนนั้น  บุคคลจึงมักทํ าใหพฤติกรรมของเขาสอดคลองกับความคิดในอุดมคติ

9.3  แนวคดิของตนเองที่ตองการใหบุคคลอื่น (สังคม) มองตนเองที่แทจริง (Real other) 
หมายความวา  บคุคลนกึเห็นภาพลักษณวาบุคคลอื่น  (สังคม  มองตนเองที่แทจริงเปนอยางไร

9.4 แนวความคิดของตนเองที่ตองการใหบุคคลอื่น  (สังคม)  คิดกับตนเองในอุดมคติ  
(Ideal other)  หมายถึง  การที่บุคคลตองการใหบุคคลอื่น  (สังคม)  คิดถึงเขาในแงใด

(ศิริวรรณ  เสรรัีตน , 2534 : 43)  ไดกลาวถึงขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อไววา  ขั้นตอน
ในการตัดสินใจซื้อ (Buying decision  process)  เปนลํ าดับขั้นตอนในการตัดสินใจของผูบริโภค    
ทีน่กัการตลาดจะตองใหสํ าคัญ  เนื่องจากมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ  และสงผลใหเกิด
พฤติกรรมการซื้อสินคา  โดยแบงเปน  5  ขั้นตอนดังนี้

1. การรบัรูความตองการ (Need recognition) หรือการรบัรูปญหา (Problem recognition)
คอื เมื่อผูบริโภคมีความตองการหรือยังไมตระหนักถึงความตองการของตนเอง นักการตลาดจะตอง
ท ําใหผูบริโภคทราบถึงความตองการ เชน การชี้ใหเห็นวาผลิตภัณฑนั้นสามารถสนองความตองการ
หรือปญหาของผูบริโภคได
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2.  การคนหาขอมูล (Information  scarch)  คอื  เมื่อผูบริโภครับรูหรือตระหนักตอความ
ตองการที่เกิดขึ้น  ก็แสวงหาขอมูลขาวสาร  โดยเริ่มจากการทบทวนความทรงจํ าของตนเอง  ซ่ึงเปน
การคนหาขอมูลจากภายใน  หลังจากนั้นก็คนหาขอมูลจากภายนอก  จากแหลงบุคคล  แหลงการคา  
ชุมชน

3.  การประเมินผลทางเลือก (Evaluation  of alternatives)  คอื  ขอมูลขาวสารที่ไดรับจะ
ถูกน ํามาพจิารณาในการประเมนิทางเลอืกตราสนิคา หรือยีห่อของสนิคา คณุสมบตัผิลิตภณัฑทีต่รงกบั
ความตองการมากที่สุด

4. การตัดสินใจซื้อ  (Purchasc  dccisision)  คอื  การที่ผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อ  
หรือ  พัฒนาเปนความตั้งใจซื้อหรือตัดสินใจซื้อ  เพื่อเปนการตอบสนองตอส่ิงกระตุนตางๆ

5. พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Postpurchase bchavior) คอื การเรยีนรูและทศันคต ิ เกดิขึน้
จากการใชสินคายี่หอนั้นๆ จึงเปนการประเมินผลภายหลังการซื้อ เพื่อพฤติกรรมการซื้อซ้ํ าใน
อนาคต  ถาผูบริโภครูสึกพอใจจะเกิดการซื้อซ้ํ าๆแตถาไมพอใจก็จะไมซ้ือยี่หอเดิมอีก

จากแนวความคดิตางๆ ดงักลาวขางตนท ําใหเหน็วา พฤตกิรรมการซือ้สินคาเปนสวนหนึง่
ของกลุมพฤติกรรมมนุษย  ซ่ึงเกีย่วของกับความคิด  ความรูสึก  หรือ  การกระทํ าในการดํ ารงชีวิต
ประจ ําวนั  มนุษยแตละบุคคลยอมมีกระบวนการแหงชีวิตที่แตกตางกัน  ซ่ึงขึ้นอยูกับทัศนคติ  หรือ
ส่ิงจงูใจของแตละบุคคล  ทัศนคติและส่ิงจูงใจจะเกิดขึ้นตลอดเวลา

ดงันัน้ผูวจิยัจงึเหน็วาการน ําแนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบรโิภค มาประกอบการศกึษาวา  
มีปจจัยใดบางที่มีสวนทํ าใหผู บริโภคเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีก     
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป

2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กาญจนา  ธานปีกรณ  (2544)  ไดศึกษาถึงรูปแบบการดํ าเนินและทัศนคติของผูอานชาย

ทีม่ตีอนติยสารผูชาย ผลการศกึษาวจิยัพบวา ผูอานนติยสารเอสไควรสวนใหญมอีายรุะหวาง 24-  35 ป  
มกีารศกึษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทในภาคเอกชน  
รายไดไมเกิน  35,000  บาทตอเดือน  และมีขนาดครอบครอบที่อยูกับพอแมพี่นองของตน  ซ่ึงอาน
หรือเปนสมาชิกของนิตยสารเอสไควรมานานกวา  2  ป  โดยติดตามอานทุกฉบับอยางสนใจในบาง
คอลัมนทีช่ื่นชอบทั้งนี้ระยะเวลาในการอานมากกวา  1  ช่ัวโมง  การศึกษารูปแบบการดํ าเนินชีวิต
ตามคดิของโบ  ไรเบอร  ที่แบงรูปแบบการดํ าเนินชีวิตเปน  5  รูปแบบ  ไดแก Cultural  Orientation,  
Societal  Orientation,  Entertainment  Orientation , Home  and  Family Orientation, และแบบ 
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Sports and Outdoor  Orientation  พบวา  ผูอานนิตยสารเอสไควรสวนใหญมีการดํ าเนินชีวิตแบบ 
Home  and  Family Orientation,  และ Entertainment  Orientation

สํ าหรับทัศนคติตอนิตยสารเอสไควรนั้น  พบวา  ผูอานสวนใหญมีทัศนคติในการชอบ
และชอบมาก  กลาวคือมีความพอใจในภาพรวม  รูปแบบ  และเนื้อหาในการนํ าเสนอ  โดยชอบ
คอลัมน  Hype  เปนอันดับหนึ่ง  รองลงมาคือ  Features  , Fashion , Man  at  His  Best,  People 
Cover  Story  และ  Esquire  par  femme  เปนลํ าดับสุดทาย   ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  
ลักษณะทางประชากรศาสตรทุกตัวแปร  ไดแก  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพการสมรส  อาชีพ  
รายได  และขนาดครอบครัว  มีความสัมพันธกับรูปแบบการดํ าเนินชีวิตในแตละรูปแบบแตกตาง
กนัไป  ในขณะเดียวกัน  ลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีอิทธิพลกับทัศนคติตอนิตยสารเอสไควร  
ไดแก  ระดับการศึกษา  ลักษณทางประชากร  สถานภาพสมรส  รายได  และขนาดครอบครัว

นอกจากนั้นรูปแบบการดํ าเนินชีวิตยังมีความสัมพันธกับทัศนคติตอนิยสารเอสไควร
อีกดวย พบวาการด ําเนนิชวีติแบบ Societal Orientation มคีวามสมัพนัธในทศิทางตรงกนัขาม กลาวคอื  
หากผูอานมีรูปแบบการดํ าเนินชีวิตในแบบ Societal  Orientation  ก็จะชอบนิตยสารเอสไควรนอย    
ขณะทีผู่อานที่มีการดํ าเนินชีวิตแบบ Home  and  Family Orientation  และแบบ Sports and Outdoor  
Orientation  มีความสัมพันธในทศิทางเดียวกัน  กลาวคือ  หากผูอานมีการดํ าเนินชีวิตในสองแบบ
หลังมาก  ก็จะชอบนิตยสารเอสไควรมากเชนกันปจจัยอีกประการหนึ่งที่มีความสัมพันธกับทัศนคติ
ตอนติยสารเอสไควร  คือ  พฤติกรรมการเปดรับนิตยสารเอสไควร  ประกอบดวย  ประสบการณใน
การอาน  การรูจักนิตยสารเอสไควร  ลักษณะการรับสื่อนิตยสารเอสไควร  ลักษณะในการอาน  
และระยะเวลาในการอาน

อรสม  ศรสุีทธิพันธ  (2545)  ศึกษาวิจัยเร่ือง  ความคิดเห็น  และพฤติกรรมการเปดรับ
ส่ืออินเตอรเน็ต  กับรูปแบบการดํ าเนินชีวิตของผูใชอินเตอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร  พบวา  กลุม
ตวัอยางสวนใหญมีความถี่ในการเปดใชส่ืออินเตอรเน็ต 2 ช่ัวโมงตอครั้ง โดยบริการที่นิยมมากที่สุด
คือบริการคนหาขอมูลขาวสารหรือคนควา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นรวมตอส่ือ
อินเตอรเนต็ในระดับเหนดวย  สวนรูปแบบการดํ าเนินชีวิต  กิจกรรมทางอินเตอรเน็ต  พบวา  กลุม
ตวัอยางสวนใหญใชอินเตอรเน็ตเพื่อการติดตองานหรือการศึกษา ในการทดสอบสมมติฐาน พบวา  
ความเหน็ของผูใชอินเตอรเน็ตที่มีตอส่ืออินเตอรเน็ต  ไมมีความสัมพันธกับรูปแบบการดํ าเนินชีวิต  
ในขณะที่ความถี่และระยะเวลาในการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับรูปแบบการดํ าเนิน
ชีวิต
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พัลลภ  เหมอืนคีรี  (2538)  ไดศึกษาถึงลักษณะของการสื่อสารทางการตลาดตลอดจน
กลยทุธทางการสื่อสารการตลาดของรานเซเวนอีเลฟเวน พบวา รานเซเวนอีเลฟเวนเปนรานคาปลีก
ที่มีขนาดเล็กและมีความคลองตัวในการบริหารงานและมีการพัฒนาระบบจนสามารถแขงขันใน
ธุรกจิคาปลีกไดเปนอยางดี มีการนํ ากลยุทธทางดานตางๆ เชนเนนการขยายสาขา การกระจายสินคา  
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลยุทธทางดานตลาด ราคา สถานที่ ผลิตภัณฑ การสงเสริมการจํ าหนาย กลยุทธ
เหลานี้มีประสิทธิภาพและเปนสาเหตุใหรานเซเวนอีเลฟเวนประสบความสํ าเร็จและเปนผูนํ าทาง
ดานธุรกิจคาปลีก

นอกจากนี้ ยังมีการสรางภาพลักษณที่ดีของรานเซเวนอีเลฟเวนจนเปนเอกลักษณที่      
ผูบริโภคยอมรับโดยรานเซเวนอีเลฟเวนไดใชชองทางการสื่อสารทุกชองทางเพื่อใหบรรลุจุดหมาย
ดังกลาว  ปจจัยทางการสื่อสารการตลาดเปนปจจัยที่สํ าคัญที่สุดที่ชวยใหรานประสบความสํ าเร็จ
เพราะสามารถโนมนาวใหผูบริโภคเกดิการยอมรบั และเกดิพฤตกิรรมการซือ้สินคาทีร่านเซเวนอเีลฟเวน  
การสงขาวสารไปยงัผูบรโิภคทีเ่ปนเปาหมายหลกันัน้ สามารถกระท ําโดยผานทางการประชาสมัพนัธ
ตามกจิกรรมเพื่อสังคมตางๆ  ทํ าใหเกิดภาพลักษณที่ดีจนผูบริโภคมีความมั่นใจทั้งในคุณภาพ  และ
มาตรฐานสินคา  และการมีสวนชวยเหลือสังคมผานทางการใชบริการรานเซเวนอีเลฟเวนดวย

พนมสทิธิ ์ สอนประจกัษณ (2538) ศกึษาเกีย่วความสมัพนัธระหวางปจจยัทางการสือ่สาร
กบัพฤตกิรรมการซือ้สินคาจากรานสะดวกซือ้ในเขตกรงุเทพมหานคร ศกึษาเฉพาะรานเซเวนอเีลฟเวน
พบวา กลุมตวัอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายเพียงเล็กนอย มีรายไดไมเกิน 5,000 บาท สวนใหญ
ก ําลังศึกษาระดับปริญญาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มอีายุระหวาง  16-25  ป  และมีอาชีพ
เปนนกัเรียน  นิสิต  และนักศึกษา  สถานภาพทางครอบครัว  สวนใหญเปนบุตรหลาน  และบุคคล
ทีพ่กัอาศยัดวย  คือ  บิดามารดาเปนสวนใหญ  เหตุผลที่กลุมตัวอยางซื้อสินคาที่รานเซเวนอีเลฟเวน  
คอืตองการความสะดวกรวดเร็ว  อยูใกลบานและเปดบริการ  24  ช่ัวโมง  สํ าหรับพฤติกรรมการเปด
รับส่ือโฆษณา พบวา โทรทศันเปนสือ่มวลชนทีก่ลุมตวัอยางเปดรับสารโฆษณาจากรานเซเวนอเีลฟเวน
มากทีสุ่ด  แผนปายโฆษณาสินคาที่ติดอยูหนารานเซเวนอีเลฟเวนเปนสื่อโฆณษา  ณ  จุดขายที่กลุม
ตวัอยางเปดรับสารโฆษณามากที่สุด  และเครื่องหมายการคาเปนสื่อโฆษณาเฉพาะกิจที่กลุมตัวอยาง
เปดรับสารโฆษณามากที่สุด

สํ าหรับปจจัยทางประชากรศาสตร  ทีม่ีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาที่ราน
เซเวนอเีลฟเวนในแตละเดอืน ไดแก ปจจยัในเรือ่งระดบัรายไดระดบัการศกึษา ระดบัอาย ุ อาชพี และ
สถานภาพครอบครวัโดย พบวา ในเรือ่งระดบัรายไดนัน้ กลุมตวัอยางทีม่รีะดบัรายได 5,001-10,000 บาท  
มีพฤติกรรมการซื้อสินคาที่รานเซเวนอีเลฟเวนในแตละเดือนสูงกวากลุมที่มีระดับรายไดในเรื่อง
ระดบัการศึกษานั้น  กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีพฤติกรรมการซื้อสินคาที่มีที่ราน
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เซเวนอเีลฟเวน ในแตละเดือนสูงกวากลุมที่มีระดับการศึกษาอื่นๆ  กลุมตัวอยางที่มีอายุ  36-45  ป  
มีพฤติกรรมการซื้อสินคาที่รานเซเวนอีเลฟเวนในแตละเดือนสูงกวากลุมที่มีระดับรายไดอ่ืนๆ    
กลุมตวัอยางทีท่ ํางานในหนวยราชการหรอืรัฐวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการซือ้สินคาทีร่านเซเวนอเีลฟเวน  
ในแตละเดือนสูงกวากลุมที่มีอาชีพอ่ืนๆ  และบุคคลที่ไมมีสถานภาพครอบครัว  เชน  อยูคนเดียว  
อยูรวมกนั  มีพฤติกรรมการซื้อสินคาที่รานเซเวนอีเลฟเวน  ในแตละเดือนสูงกวากลุมที่มีสถานภาพ
ทางครอบครัว  สํ าหรับปจัยทางการสื่อสารที่มีความสัมพันธกับทัศนคติในการซื้อสินคาที่รานเซเวน
อีเลฟเวน  พบวา  ส่ือมวลชน  ส่ือโฆษณา ณ  จุดขายและสื่อโฆษณาเฉพาะกิจ  พฤติกรรมการเปด
รับสือ่ทั้ง  3  ส่ือมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาที่รานเซเวนอีเลฟเวน  ในแตละเดือน

จุฑามาศ  กรีตสิิกร  (2542)  ไดศึกษาเรื่องรูปแบบการดํ าเนินชีวิตเด็กวัยรุนกับการใช
ประโยชนจากสื่อมวลชน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงรูปแบบการดํ าเนินชีวิต  การเปดรับสื่อ
และการใชประโยชนจากสื่อมวลชนของเด็กวัยรุน  และศึกษาความสัมพันธของรูปแบบการดํ าเนิน
ชีวติ  และใชประโยชนจากสื่อมวลชน  พบวา  รูปแบบการดํ าเนินชีวิตของเด็กวัยรุนของเด็กวัยรุน
สามารถแบงไดเปน 5 กลุม คือ กลุมเก็บตัว กลุมรักเรียน กลุมทันสมัย กลุมนักกีฬา และกลุมรักสนุก  
โดยมีการรับสื่อในปริมาณที่สูง และใชประโยชนจากสื่อเพื่อตอบสนองความตองการดานความ
บนัเทิงเปนหลัก

รุงฤดี  หอนาค  (2541)  ศึกษาเรื่อง  รูปแบบการดํ าเนินชีวิต  การเปดรับเพลง  กับความ
พงึพอใจที ่ตอเพลงไทยสากลของเยาชนในเขตกรุงเทพ  พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรซ่ึงได
แก  เพศ  อายุ  การศึกษา  รายไดสวนตัวตอเดือนแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญ  กับรูปแบบการดํ าเนิน
ชีวติของวยัรุน  ในขณะที่รูปแบบการดํ าเนินชีวิตมีความสัมพันธเชิงบวกตอการเปดรับ  และความ
พงึพอใจตอเพลงสากล นอกจากนี้ยังพบอีกดวยวา การเปดรับเพลงไทยสากลจาก โทรทัศน วีดีทัศน  
และการแสดงสด มีความสัมพันธืกับพึงพอใจตอเพลงสากล สวนการเปดรับเพลงไทยสากลจาก
วทิย ุ เทปคาสเซ็ท  และคอมแพ็คดิสก  มีความสัมพันธเชิงลบกับความพึงพอใจที่มีตอเพลงสากล

ผลการวจิยัเร่ือง รูปแบบการด ําเนนิชวีติของชาวกรงุเทพมหานคร ประยรู ประเสรฐิและคณะ  
(2542) พบวา มีทั้ง 8 รูปแบบ ไดแก กลุมตรงไปตรงมา และกลุมหนุมสาวไฮเทค และโดยภาพรวม
แลวคนกรุงเทพฯ  มคีาเฉลี่ยการดูโทรทัศนชองปกติ  ไดแก  3  5  7  9  11  และ  ไอทีวี  โดยรวมกัน
ประมาณ  24.17  ช่ัวโมงตอสัปดาห  ดูเคเบิ้ลทีวี  2.72  ช่ัวโมงตอสัปดาห  และรายการโทรทัศนที่มี
ผูชมมากที่สุดคือ  รายการขาวภาคคํ่ า  โดยใชเวลาดู  7.15  ตอสัปดาห  และจากจํ านวนทั้ง  8  กลุมนี้  
พบวา กลุมตรงไปตรงมา  และกลุมหนุมสาวไฮเทค  เปนกลุมที่นิยมบริโภคขาวสารความรูมากที่สุด
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อํ านวย แตงรอด (2540) “การเปดรับขาวสารในเรือ่งการประหยดั ประโยชนจากขาวสาร
กบัการซือ้สินคาฟุมเฟอยตางประเทศในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของวัยรุนในกรุงเทพมหานคร”  พบวา
กลุมวยัรุนที่มีลักษณะทางประชากรเฉพาะเรื่อง อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือนที่ไดรับจากผูปกครอง
ตอเดือน และรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนที่แตกตางกัน มีการเปดรับขาวสารเรื่องการ
ประหยัดที่แตกตางกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับประโยชนจากขาวสารเรื่องการประหยัดที่แตกตางกัน  
และการเปดรับขาวสารเรื่องการประหยัดจากสื่อมวลชน  ส่ือเฉพาะกิจ  และสื่อบุคคล  มีความ
สัมพนัธกบัการซื้อสินคาฟุมเฟอยตางประเทศในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจวัยรุนในกรุงเทพมหานคร

อภิรดี นุติธร (2539) ศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีตอพฤติกรรม
การเลอืกใชบัตรเคดิตของคนรุนใหมในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา ปจจัยทางสังคมมีบทบาทตอ
การตดัสนิใจเลอืกประเภทบตัรเครดติของคนรุนใหม และปจจยัดานการสือ่สารการตลาดและการเปด
รับขาวสารการตลาดโดยเฉพาะสือ่เฉพาะกจิมคีวามสมัพนัธตอการเลอืกใชบตัรเครดติของคนรุนใหม

อัจฉรา พฤทธิพงศสิทธิ์ (2542) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยการสื่อสารการตลาดที่กอใหเกิด   
การใชธุรกิจเสริมและบริการเสริมในสถานีบริการนํ้ ามันของคนกรุงเทพมหานคร”  พบวา  ปจจัย
สวนบคุคล  ปจจัยทางสังคมในดานของบุคคลผูมีบทบาทในการใหความคิดเห็น  และปจจัยการเปด
รับขาวสารการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจเสริมไมมีความสัมพันธกับการใชธุรกิจเสริมและบริการ สวน
ปจจัยกลยุทธการสื่อสารการตลาดธุรกิจเสริมและบริการเสริมมีความสัมพันธกับการใชธุรกิจเสริม
บริการเสริม  นอกจากนี้ปจจัยกลยุทธการสื่อสารการตลาดธุรกิจเสริมและบริการยังเปนตัวแปรที่
สามารถอธิบายการใชธุรกิจเสริมบริการเสริมของคนกรุงเทพมหานครไดที่สุด

บษุบาบณั โกเมศ (2546) ศกึษาเรือ่ง “ปจจยัทางการสือ่สารการตลาดทีม่ผีลตอการตดัสนิใจ
เลือกใชระบบโทรศัทพมือถือทีเอ  ออเรนจ  ของผูซ้ือสินคา”  พบวา  ผูที่มีลักษณะทางประชากรใน
เรือ่งเพศ  ไดแก  อายุ  รายได  การศึกษา  อาชีพ  ที่แตกตางกัน  มีการเปดรับขาวสารการตลาดจาก
ระบบระบบโทรศัพทมือถือทีเอ ออเรนจ ที่แตกตางกัน และพบวา การเปดรับขาวสารทางการตลาด
ระบบโทรศัพทมือถือทีเอ  ออเรนจ  ทางสื่อบุคคล  ส่ือมวลชน  ส่ือเฉพาะกิจ  มีความสัมพันธกับ  
องคประกอบทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการระบบโทรศัพทมือถือ  
ทีเอ ออเรนจของผูใชในกรุงเทพมหานคร
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2.7  สรุปบททาย

ในการวิจัยเร่ือง  “ปจจัยทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตในสมุทรปราการ  และทฤษฎีที่
เกีย่วของตางๆ  เพื่อเปนกรอบ  และแนวทางในการศึกษา  ดังนั้น  แนวคิดเรื่องรูปแบบการดํ าเนิน
ชีวติ  แนวคิดการวิเคราะหผูรับสารดวยลักษณะทางประชากรศาสตร  ทฤษฎีการเปดรับขาวสาร  
ทฤษฎีการสื่อสารการตลาด  และทษฎีพฤติกรรมผูบริโภค

การศกึษารปูแบบการด ําเนนิชวีติ (Lifestyles) มจีดุมุงหมายเพือ่ใหเกดิความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมความสนใจในการดํ าเนินชีวิตของผูซ้ือสินคา  ในฐานะปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหเกิด
พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร  และปจัยทางการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคา เปนการวิเคราะหพฤติกรรมการแสดงออกของผูซ้ือสินคา  ตามแนวคิดทางจิตวิทยา  ที่วา  
แรงจงูใจภายในซึ่งเปนองคประกอบทางดานจิตวิทยา (เชน ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ)  
เมือ่กบัแรงจงูใจภายนอก  (เชนลักษณะทางประชากรศาสตร)  จะสงผลใหผูซ้ือสินคาเกิดแนวคิด
เกี่ยวกับตนเอง  และจะแสดงพฤติกรรมตางๆ ในชีวิตประจํ าวันใหสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับ  
ตนเองโดยพฤติกรรมตางๆ  ที่ผูซ้ือแสดงออกในชีวิตประจํ าวันนั้น  เราเรียกกันวาเปนรูปแบบการ
ดํ าเนินชีวิต ซ่ึงรวมไปถึงพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อตางๆ ดวย การศึกษารูปแบบการ
ดํ าเนินชีวิตสามารถทํ าไดหลายแนวทางดวยกัน แตในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชการวิเคราะห
ลักษณะทางจิตวิทยาสังคม ( sychograpics Analysis ) ซ่ึงประกอบไปดวยการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม 
( Activity ) ความสนใจ (Interest ) ผูวิจัยไดใชแนวทางดังกลาวขางตนเปนกรอบสํ าคัญในการสราง
ขอคํ าถามตางๆ เพื่อหาคํ าตอบวาผูซ้ือสินคามีกิจกรรมความสนใจในการดํ าเนินชีวิตอยางไร

สํ าหรบัประเภทของกจิกรรมความสนใจในการด ําเนนิชวีติผูวจิยัไดยดึหลักของโบ ไรเมอร 
ซ่ึงแบงรูปแบบการดํ าเนินชีวิตไว 5 ประเภท ไดแก 1. กิจกรรมความสนใจในการดํ าเนินชีวิตที่เนน
ดานวฒันธรรม (Cultural Orientation) 2. กิจกรรมความสนใจในการดํ าเนินชีวิตดานสังคม (Societal 
Orientation) 3. กิจกรรมความสนใจในการดํ าเนินชีวิตที่เนนดานบันเทิง (Entertainment 
Orientation) 4. กจิกรรมความสนใจในการดํ าเนินชีวิตที่เนนดานบาน และครอบครัว (Home and 
Family Orientation) 5. กจิกรรมความสนใจในการดํ าเนินชีวิตที่เนนดานกีฬา ชีวติกลางแจงและ
การดูแลรักษาสุขภาพ (Sport and Outdoor Orientation)

ในสวนของแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกเปดรับขาวสาร  (Selective  Process)  
และการแสวงหาขาวสาร (Media Seeking) นั้นไดนํ ามาใชเพื่ออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารของผูซ้ือสินคาโดยทั้งสองแนวคิดนี้จะมีความคลายคลึงกันที่วาผูรับสารจะเปนผูที่มีบทบาท
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สํ าคัญในการเลือกเปดรับขาวโดยมีปจจัยทางจิตวิทยาสวนบุคคลเขามามีอิทธิพลกับการเลือกเปดรับ
นั้น กลาวคือ ผูรับสารจะเลือกเปดรับขาวสารที่ขาวสารที่สอดคลองตอความตองการภายในจิตใจ
ของตนเอง ดังนั้น ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนํ าแนวความคิดดังกลาวมาใชอธิบายความสัมพันธ
ระหวางพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสาร กับปจจยัทีม่อิีทธพิลตอพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สินคาของผูบริโภค

นอกจากนีผู้วิจัยยังไดแนวคิดในเรื่องของตัวช้ีวัด (Index) พฤติกรรมการเปดรับสื่อของ
แม็คเลาฮ (Mcleod) มาใชเปนแนวทางในการวัดพฤติกรรมการเปดรับขาวสารไดแก  ความถี่  โดย
ไมไดศึกษาระยะเวลาของการซื้อสินคา

 สํ าหรับแนวคิด  และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  ถูกนํ ามาใชเพื่ออธิบายถึงที่มา
ของความรูสึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือสินคาจากในดานตางๆ  อันไดแก  คุณภาพสินคา  ตราสินคา  การบริการ  ซ่ึงเปนองคประกอบ
ของผลติภณัฑ (Product) ราคาสนิคา ซ่ึงเปนองคประกอบดานราคาสนิคา (Place) รวมทัง้การสงเสรมิ
การตลาด (Promotion) ของผูซ้ือสินคาวา ปจจยัใดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจาก
โดยรวมในปจจุบัน  ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตในสมุทรปราการ
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บทที่  3
ระเบียบวิธีวิจัย

ประชากรที่จะทํ าการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ  
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตในสมุทรปรการ  ที่มีอายุ  ตัง้แต  18  ปขึ้นไป  กลุมตัวอยาง
ประเภทนี้เปนกลุมประชากรประเภทไมจํ ากัดจํ านวน (Infinite Population)  คือไมสามารถนับ
จ ํานวนสมาชิกใหครบถวนได จงึใชตารางสํ าเร็จรูปของ Taro Yamane อางถึงใน วิเชียร เกตุสิงห,
2537 : 25-35) เพือ่ก ําหนดขนาดของกลุมตวัอยาง จากจ ํานวนประชากรในจงัหวดัสมทุรปราการ มจี ํานวน  
1,024672 คน ขอมูลจาก (กรมการปกครอง : ขอมลู ณ ส้ินป พ.ศ 2546) โดยยอมใหมคีวามคลาดเคลือ่น
เกดิขึน้ได  5% และมีระดับความเชื่อมั่นเปน  95 % และกํ าหนดความมีนัยสํ าคัญไวที่ระดับ  0.05 
ตามสูตรตอไปนี้

n=  N
                                                                           1+Ne2
โดยแทนคา n=  ขนาดของกลุมตัวอยาง

N=  ขนาดของประชากร
e  =  ความคลาดเคลื่อน

แทนคาตามสูตรไดผลดังนี้    n=  413,0.23
1+413,0.23 (0.05)2
=396.82

ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยกํ าหนดกลุมตัวอยางเปนผูซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตในสมุทรปราการ  จ ํานวน  400  คน
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3.2  การสุมตัวอยาง

กลุมตัวอยาง (Sample) คือ ลูกคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและ       
ไฮเปอรมารเกต็ทีเ่ขามาซือ้สินคาบรกิารหรอืเพือ่ท ํากจิกรรมตางๆ ภายในเทสโกโลตสัซเูปอรเซ็นเตอร
บิก๊ซีซูเปอรเซ็นเตอรและคารฟูรไฮเปอรมารเก็ต ในชวงที่มีกิจกรรมการคาสูงสุด  คือ

1.  วนัจันทรถึงวันศุกร  ตัง้แต  16.00  ถึง  20.00 น.
2.  วนัเสารและอาทิตย  ตัง้แต  13.00  ถึง  20.00  น.

การเลือกกลุมตัวอยาง  ในการเลอืกกลุมตัวอยางของการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
หลายขัน้ตอน (multi-stage random sampling) เพือ่ใหการสุมตวัอยางประชากรเปนไปอยางรอบคอบ
ไดตวัแทนทีด่ีที่สุดและแทนไดทุกสวนของประชากร โดยไดดํ าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. เพื่อใหการสุมตัวอยางกระจายครอบคุลมถึงประชากรที่ทํ าการศึกษา ผูวิจัยไดใช
เกณฑของสํ านักผังเมือง ซ่ึงแบงธุรกิจคาปลีกออกเปน 7 แหง ไดแก 1. เทสโกโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร 
สาขาศรีนครินทร  2. เทสโกโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สาขาบางนา-ตราด  3.  บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร 
สาขาบางพลี  4. บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร สาขาสุขสวัสดิ์  5. บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร สาขาสมุทรปราการ 
6. คารฟูรไฮเปอรมารเก็ต  สาขาสํ าโรง 7. คารฟูรไฮเปอรมารเก็ต  สาขา  ศรีนครินทร  หลังจากนั้น
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  (Multi-Sampling)

ขั้นตอนที่  1  ใชวธีิการสุมอยางงาย   (Simple  Random  Sampling)  ดวยการจับฉลาก  
ตวัแทนของแตละกลุมแบงออกเปน 3 กลุม  ไดแก

1.   เทสโกโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สาขาศรีนครินทร ,เทสโกโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สาขา
บางนา-ตราด

2. บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร สาขาบางพลี, บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร สาขาสุขสวัสดิ์, บิ๊กซี
ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาสมุทรปราการ

3.   คารฟูรไฮเปอรมารเก็ต  สาขาสํ าโรง , คารฟูรไฮเปอรมารเก็ต  สาขา  ศรีนครินทร
  ผลการเลือกโดยวิธีจับฉลากไดผลดังนี้

1.  เทสโกโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สาขาศรีนครินทร
2.  บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร สาขาสมุทรปราการ
3. คารฟูรไฮเปอรมารเก็ต  สาขา  ศรีนครินทร
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ขั้นตอนที่  2  ใชการสุมแบบโควตา  (Quota  Sampling)  ดวยการสุมจากผูซ้ือสินคาเขต
ทีไ่ดสุมในขั้นที่  2  จํ านวนเปน  400  คน

ขั้นตอนที่  3  ใชการสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ  (Accidental  Sampling)  ตามตัวแทน
กลุมซ่ึงกลุมตัวอยางจะตองเปนผูซ้ือสินคา

3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  แบบสอบถาม  (Questionnaire)  ซ่ึงประกอบดวย

แบบสอบถามปลายปด  และปลายเปด  ทั้ง  4 ตอน

ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
1.  ศกึษารายละเอียดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทํ าการวิจัย
2.  น ําขอมูลที่ไดจากการศึกษาทฤษฎีมาเปนแนวทางในการสรางคํ าถาม
3.  น ําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจแกไขขอบกพรอง
4.  น ําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตรวจสอบความถูกตอง
5.  น ําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง

ลักษณะของแบบสอบถาม  มีดังนี้
1.  แบบสอบถามปลายปด  (Closed  Ended  Question)  คอื  แบบสอบถามที่มีการกํ าหนดคํ าตอบไว
เรียบรอยแลวโดยผูที่ตอบแบบสอบถามสามารถที่จะเลือกตอบจากคํ าตอบที่กํ าหนดใหและปลาย
เปด
แบบสอบถามแบงเปน  4   ตอน โดยแบงโครงสรางของแบบสอบถาม  เปนดังนี้

ตอนที ่ 1 เปนแบบสอบถามเกีย่วกบัลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตวัอยาง ไดแก
เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และรายได  5  ขอ

ตอนท่ี  2 เปนแบบสอบถามเกีย่วกบักจิกรรมความสนใจในการด ําเนนิชวีติของกลุมตวัอยาง
ผูวจิยัสรางขึ้นโดยใชแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographics) และสรางใหสอดคลอง
กบัการวิเคราะหรูปแบบการํ าเนินชีวิต  (Lifestyle  Analysis)  ของผูซ้ือสินคาจากจากธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตประกอบดวย

สวนที่ 1 เปนคํ าถามเกี่ยวกับกิจกรรม  (Activities)  ทีก่ระทํ าแบงเปนกิจกรรมตางๆ  
ตามรูปแบบการดํ าเนินชีวิตตามแนวคิดของ  โบ  ไรเมอร  ทั้ง  5  แบบ แบบละ  3  ขอ  รวม  15  ขอ  
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สวนที่  2  เปนค ําถามเกี่ยวกับความสนใจ  (Interest)  ในเรื่องตางๆ  ตามแนวคิดของโบ  
ไรเมอร  ทั้ง  5  แบบ แบบละ  3  ขอ  รวม  15  ขอ

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามที่ใชวัดพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการตลาดของผูซ้ือสินคา
จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต ไดแก ส่ือและชองทางอื่นๆ ที่ผูซ้ือ
สินคาไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  
ความบอยครัง้ในการรบัขาวสาร การจดจ ําขอมลูขาวสาร ฯลฯ แบบสอบถามมลัีกษณะแบบมาตราสวน
ประมาณคา  (Rating  Scale)  รวมคํ าถามทั้งหมด  20  ขอ

ตอนที่ 4 ปจจัยองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดไดแก  สวนประสมทางการตลาด
จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจาก
ธุรกจิคาปลกีขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเกต็ แบบสอบถามมลัีกษณะแบบมาตราสวน
ประมาณคา  (Rating  Scale)

เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของกลุมตัวอยาง
ทีม่ตีอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ประกอบดวย

สวนที่ 1 ผลิตภัณฑและบริการของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอร
มารเก็ต  จ ํานวน  5  ขอ

สวนที่ 2 ราคาผลิตภัณฑและบริการของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและ
ไฮเปอรมารเก็ต  จ ํานวน  3    ขอ

สวนที่ 3 สถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอร   
เซน็เตอรและไฮเปอรมารเก็ต    จํ านวน  11  ขอ

สวนที่  4
4.1 การสงเสรมิการตลาดของธรุกจิคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซน็เตอรและไฮเปอรมารเกต็

จ ํานวน 10 ขอ
4.2 บทบาทของพนักงานขาย/เจาหนาที่  จ ํานวน  5  ขอ
4.3 การสงเสรมิการขายของธรุกจิคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเกต็

จ ํานวน 11 ขอ
4.4 การประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ  7  ขอ
4.5 การตลาดตรง  2  ขอ
ตอนที่ 5 เปนแบบสอบถามปลายปด  เพือ่ใหผูซ้ือสินคาแสดงความคิดเห็นและขอเสนอ

แนะเกีย่วกับสินคาและบริการของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
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3.4  ตวัแปรที่ใชในงานวิจัย

ตวัแปรที่เกี่ยวของในงานวิจัยนี้  จ ําแนกออกเปนตัวแปรอิสระ  และตัวแปรตามในแต
สมมติฐานดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน จะมีกิจกรรมและความสนใจ
ชีวติแตกตางกัน

ตัวแปรอิสระ  คอื  ลักษณะทางประชากรศาสตร  ไดแก  เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ  
และรายไดรวมตอครอบครัว

ตัวแปรตาม  คอื  กิจกรรมและความสนใจ

สมมตฐิานที ่2 พฤตกิรรมการเปดรับขาวสารทางการตลาด มคีวามสมัพนัธกบัองคประกอบ
ทางการสือ่สารการตลาดทีม่ผีลตอการตดัสินใจซือ้สินคาจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต

ตัวแปรอิสระ  คอื  พฤติกรรมการเปดรับขาวสารขาวสารทางการตลาด
ตัวแปรตาม  คอื  องคประกอบทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
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3.5  กรอบแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในงานวิจัย

ภาพที่  2.6  กรอบแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในงานวิจัย
หมายเหตุ  **  H1  แทนสมมติฐานที่  1

H2  แทนสมมติฐานที่  2

ลักษณะทางประชากรศาสตร
-เพศ
-อายุ
-การศึกษา
-อาชีพ
-รายได

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารไดแก
 ส่ือบุคคล  ส่ือมวลชน  ส่ือเฉพาะกิจ
-ความถี่

กจิกรรมความสนใจในการดํ าเนินชีวิต
-Cultural  Orientation
-Societal  Orientation
-Entertainment  Orientation
-Home  and  Family  Orientation
-Sports and  Outdoor  Orientation

องคประกอบทางการสื่อสารการตลาด
ทีม่ีตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจ
คาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและ
ไฮเปอรมารเก็ต
-องคประกอบของผลิตภัณฑและบริการ
-องคประกอบของราคา
-องคประกอบของการจัดจํ าหนาย
-องคประกอบของการสงเสริมการตลาด

H1

H2
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3.6  การวดัคาของตัวแปรและเกณฑการใหคะแนนคํ าตอบ

ตอนที่ 1  การวัดคาของตัวแปรขอมูลทางประชากร

ผูวจิยัไดกํ าหนดเกณฑในการวัดคาตัวแปรดังนี้
1.  เพศ  แบงออกเปน 2  กลุม

1.1  ชาย
1.2  หญิง

2.  อายุ   ในสวนของอายุกํ าหนดเปนคํ าถามปลายเปด
3.  ระดับการศึกษาแบงออกเปน  4  กลุม  คือ

3.1  มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)
3.2  ปวช./ปวส./อนุปริญญา
3.3  ปริญญาตรี
3.4  สูงกวาปริญญาตรี

4.  อาชีพแบงออกเปน  5  กลุม  คือ
4.1  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4.2  พนักงานบริษัทเอกชน
4.3  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ
4.4 นสิิต/นักศึกษา
4.5  อ่ืนๆ  โปรดระบุ…….

5.  รายไดตอเดือน
5.1  10,000-20,000 บาท
5.2  20,001-30,000 บาท
5.3  30,001-40,000 บาท
5.4  40,001  บาทขึ้นไป

ตอนที่  2  การวดัตัวแปร กิจกรรมและความสนใจ
การวดัตวัแปรเกีย่วกบักจิกรรมและความสนใจ ซ่ึงประกอบดวยค ําถาม 2 สวนคอื กจิกรรม

(Activities) ความสนใจ (Interest) ของรูปแบบการดํ าเนินชีวิตทั้ง 5 รูปแบบ โดยมีเกณฑการให
คะแนน  ดงัทีก่ํ าหนดไวดังนี้
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กิจกรรม
1)  ท ํากิจกรรม/ประจํ า 5  คะแนน
2)  ท ํากิจกรรม/บอย  ๆ 4      คะแนน
3)  ท ํากิจกรรม/เปนครั้งคราว 3 คะแนน
4)  ท ํากิจกรรม/นานๆครั้ง 2 คะแนน
5)  ไมทํ ากิจกรรม 1 คะแนน

ความสนใจ
1)  มากที่สุด 5  คะแนน
2)  มาก 4      คะแนน
3)  ปานกลาง 3 คะแนน
4)  นอย 2 คะแนน
5)  นอยที่สุด 1 คะแนน

เมือ่ศกึษาปรมิาณความมากนอยของแตละค ําตอบจากผลรวมของกลุมตวัอยาง ผูวจิยัไดใช
คาเฉลีย่มาเปนเกณฑในการอธิบายลักษณะของคาตัวแปรตามมาตราของลิเคิรท  (Likert,1961 : 97)  
โดยก ําหนดแนวคํ าตอบเปน 5 ระดับ เพื่อคํ านวนหาคาอันตรภาคชั้น (class interval) ของความกวาง
ในแตละอันตรภาคชั้นตามสูตร  ดังนี้

                     ความกวางของอันตรภาคชั้น =  คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่ าสุด =   5-1
                      จ ํานวนอันตรภาคชั้น  5

ดงันัน้ความกวางของอันตรภาคชั้น  =  0.8  คะแนน

ดงันัน้เกณฑคาเฉลี่ยของการใหระดับคะแนนในแตละอันตรภาคชั้นจะมีลักษณะดังนี้
คาเฉลี่ย   4.21-5.00  คะแนน   หมายความวา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงมาก
คาเฉลี่ย     3.41-4.20  คะแนน       หมายความวา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง
คาเฉลี่ย  2.61-3.40  คะแนน        หมายความวา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย  1.81-2.60  คะแนน  หมายความวา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับตํ่ า
คาเฉลี่ย   1.00-1.80  คะแนน  หมายความวา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับตํ่ ามาก
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จากนัน้น ําคะแนนที่ไดจากทั้ง 2 สวนของผูตอบแบบสอบถามแตละคนมารวมกัน เพื่อ
พิจารณาวาผูตอบแบบสอบถามมีคะแนนในกิจกรรมและความสนใจใดมากที่สุดจาก 5 แบบที่ได
ก ําหนดไว  กจ็ะถอืวามีกิจกรรมความสนใจในการดํ าเนินชีวิตในรูปแบบดังกลาว

ตอนที ่ 3 การวัดตัวแปรพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอร
เซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก

1.ความถี่ในการเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตจากสื่อบุคคล ไดแก (พอ,แม,พี่นอง,บุตรสามี/ภรรยา,ญาติ,เพื่อน,เพื่อนรวมงาน) 
ใหคะแนนไดดังนี้

1)  บอยครั้ง 3 คะแนน
2)  นานๆ คร้ัง 2 คะแนน
3)  ไมเคย 1 คะแนน

ดงันัน้เกณฑคาเฉลี่ยของการใหระดับคะแนนในแตละอันตรภาคชั้นจะมีลักษณะดังนี้
2.34-3.00 คะแนน  หมายถึง  มกีารเปดรับขาวสารจากสื่อในระดับมาก
1.67-3.33 คะแนน   หมายถึง   มกีารเปดรบัขาวสารจากสือ่ในระดบัปานกลาง
1.00-1.66 คะแนน  หมายถึง  มกีารเปดรับขาวสารจากสื่อในระดับนอย

2. ความถีใ่นการเปดรับขาวสารการตลาดจากจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอร
มารเก็ตจากสื่อมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ  ไดแก

1.   โทรทัศน
2.   วิทยุ
3.   หนังสือพิมพ
4.   นิตยสารหรือวารสาร
5.   ปายโฆษณากลางแจง (Bill  Board)
6.   ส่ือตัวถังรถประจํ าทาง (Bus  Body)
7.   แผนพับ/ใบปลิว
8.   โปสเตอร
9.   จดหมายตรง
10.  อินเตอรเน็ต
11.  เครือ่งหมายการคา (ตราสินคาที่อยูบริเวณหนาธุรกิจคาปลีก)
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ใหเปนคะแนนดังนี้
1)  เปดรับสื่อสัปดาหละ  2  วันขึ้นไป 5 คะแนน
2)  เปดรับสื่อ  1-2  สัปดาห/คร้ัง 4 คะแนน
3)  เปดรับสื่อ  3-4  สัปดาห/คร้ัง 3 คะแนน
4)  เปดรับสื่อมากกวาเดือนละครั้ง 2 คะแนน

 5)  ไมเปดรับสื่อ 1 คะแนน

ดงันัน้เกณฑคาเฉลี่ยของการใหระดับคะแนนในแตละอันตรภาคชั้นจะมีลักษณะดังนี้
คาเฉลี่ย  4.21-5.00  คะแนน   หมายถึง  มกีารเปดรับขาวสารในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย   3.41-4.20  คะแนน        หมายถึง  มกีารเปดรับขาวสารในระดับมาก
คาเฉลี่ย  2.61-3.40  คะแนน        หมายถึง  มีการเปดรับขาวสารปานกลาง
คาเฉลี่ย  1.81-2.60  คะแนน  หมายถึง  มกีารเปดรับขาวสารนระดับนอย
คาเฉลี่ย  1.00-1.80  คะแนน  หมายถึง  มกีารเปดรับขาวสารนอยมาก

ตอนที ่4 การวดัตวัแปรปจจยัทางการตลาดธรุกจิคาปลกีขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเกต็
ทีม่ผีลตอการตดัสนิใจซือ้สินคาธุรกจิคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซน็เตอรและไฮเปอรมารเกต็ ซ่ึงไดแก

1.  องคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของสินคา
2.  องคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของราคา
3.  องคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของสถานที่
4.  องคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของการสงเสริมการตลาด

ใหเปนคะแนนดังนี้
1)  มีอิทธิพลมากที่สุด 5  คะแนน
2)  มีอิทธิพลมาก 4 คะแนน
3)  มีอิทธิพลปานกลาง 3 คะแนน
4)  มีอิทธิพลนอย 2 คะแนน
5)  มีอิทธิพลนอยที่สุด 1 คะแนน
6)  ไมมีอิทธิพล 0 คะแนน
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น ําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ยแลวแปลความหมายของคาเฉลี่ย  ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21-5.00  คะแนน   หมายถึง   มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41-4.20  คะแนน   หมายถึง   มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อมาก
คาเฉลี่ย 2.61-3.41  คะแนน   หมายถึง   มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81-2.60  คะแนน   หมายถึง   มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.80  คะแนน   หมายถึง   มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อนอยที่สุด

3.7  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ  ผูวจิยัไดทํ าการทดสอบความเที่ยงและความตรงดังนี้
การตรวจสอบหาความเที่ยงตรง  (Validity)  และคาความเชื่อมั่น  (Reliability)
1. น ําแบบสอบถามไปหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยนํ าแบบ

สอบถามที่เรียบเรียงไปใหอาจารยที่ปรึกษา  เพือ่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  ใหไดคํ าถาม
ตรงตามวัตถุประสงค และความเหมาะสมของภาษาที่ใชในเรื่องที่จะศึกษาวิจัย  ตามคํ าแนะนํ าของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และโดยใหอาจารยผูเชี่ยวชาญทางดานการสื่อสาร  วจิารณ  และให
แนวทางการปรับปรุงแกไขในสวนที่ผิดของแบบสอบถาม  และไมพอสม

2. นํ าแบบสอบถามที่ไดแกไขแลวไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ทดสอบกับ  
คนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  ซ่ึงมคีณุสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง  ตอบกอน  1  รอบ โดยแบงให
กลุมตัวอยางตอบ 30  คน  กอนทํ าการวิจัย แสดงวาแบบสอบถามสามารถวัดตัวแปรหลักในการวิจัย  
และคาที่ไดอยูในระดับที่มีความเชื่อมั่นสูง จึงสามารถนํ าแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจริง โดยใช
การคํ านวณคา  โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แบบอัลฟาของครอนบาค  (Cronbach,s Cocfficicnt  Alpha  
โดยมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 : 125-126) และไดคาความเชื่อมั่น  
0.8756

สูตรสัมประสิทธิ์แบบแอลฟาที่ใช

α=   n                        1-∑v1
2

        n-1                        vt2

เมื่อ  α แทน  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
n  แทน  จํ านวนขอสอบ
v1

2  แทน  ความแปรปรวนของรวมทั้งฉบับ
v1

2  แทน  ผลรวมของคาความแปรปรวนเปนรายขอ
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวจิยัเกบ็รวบรวมขอมลูจากกลุมตัวอยางของประชากรที่เปนผูซ้ือสินคาในธุรกิจคาปลีก

ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทั้งสิ้น 400 คนดวยแบบสอบถามโดยทํ าการสุม     
ตวัอยางแบบบงัเอญิ (Accident Sampling) โดยเกบ็ขอมลูแตละสดัสวนเทาๆ กนัและใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งนี้ในการสอบถามจะมอบแบบสอบถามใหผูที่ไดรับ    
คัดเลือกเปนตัวอยางกรอก โดยผูวิจัยและผูชวยคอยดูแลในการเก็บขอ โดยจะแจกแบบสอบถาม   
แกกลุมตัวอยางในชวงเดือนมกราคม 2547

3.8  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
การวเิคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ซ่ึงไดแก ความถี่รอยละ  

(Percentage)  คาเฉล่ียเลขคณิต  (Mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน  (Standard  Deviation)  เพื่อ
อธิบายลักษณะขอมูลในดานตางๆ  ดังตอไปนี้

- ลักษณะทางประชากรศาสตร  ไดแก  เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ  และรายไดรวมตอ
ครอบครัว

- กิจกรรมและ ความสนใจ
- ความถี่ในการเปดรับขาวสารทางการตลาด
- ปจจัยทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีก

ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

โดยจะนํ าเสนอขอมูล  โดยใชตารางแจกแจงความถี่ประกอบคํ าอธิบาย
1. การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testion) โดยสถิติเชิงอนุมาน

(Inferential Statistic) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามดังตอไปนี้โดยใชการวิเคราะห   
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (T-Test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
(One way analysis of variance: Anowa) เพือ่ทดสอบสมมตฐิานที ่ 1 และใชการวเิคราะหสหสมัพนัธ
แบบเพียรสัน  (Pearson Correlation)  เพื่อทดสอบสมมติฐานที่  2

3.9  กรรมวิธีทางขอมูล  ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ไดมีกรรมวิธีทางขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1.  การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้  จะใชขอมูล  3  ประเภท  คือ

1.1  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary  source  of  data)  คอื  ขอมูลที่ไดจากการใชแบบ
สอบถามผูวิจัยไดออกแบบสอบถาม  เปนจํ านวน  400  ชุด  สามารถเก็บรวบรวมไดหมด
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1.2   แหลงขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary  source  of  data)  คอื  ขอมูลที่ไดจากหนังสือ
รายงานทางวิชาการ  ขอมลูทางสถิติ  ผลงานทางวิชาการ  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อนํ ามา
ประมวลก ําหนดแนวทางความคิดในการกํ าหนดแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ

1.3 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในกรณีของแบบสอบถามนั้น ผูวิจัยได
ตรวจสอบความสมบรูณความถกูตอง และความสอดคลองกนัของค ําตอบในแตละขอของแบบสอบถาม
ทกุชุดดวยตนเอง (Manual  Editing)  เพือ่นํ าขอมูลจากแบบสอบถามที่มีความบกพรองนอยที่สุด  
เขาสูกรรมวิธีทางขอมูล

2.  กรรมวิธีทางขอมูล  เมือ่เกบ็รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดแลว  ผูวิจัยไดตรวจสอบ
ความสมบูรณ ความถูกตอง และความครบถวนของแบบสอบถาม โดยนํ าแบบสอบถามที่เก็บขอมูล
เสร็จสิ้นไปลงรหัส (Coding) หลังจากนั้นก็ปอนขอมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร และประมวลผล  
ขอมูลดวยโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS (Statistics  Package  of  Social  Science)

3.10  การประมวลผลทางขอมูล
หลังทํ าการเก็บรวมรวบขอมูล และตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดมี  

การจัดกระทํ าเพื่อการวิเคราะห  ตามวิธีการดังนี้
1. ใหคะแนนขอคํ าตอบในแตละขอ โดยการลงรหัสในแบบลงรหัส (Coding Sheet)  

เพือ่จดัระเบียบขอมูลใหอยูในรูปของขอมูลที่พรอมจะนํ าไปวิเคราะห
2.  ใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS  (Staistical  Package  for  the  Social  Sciences)  ใน

การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว
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บทที่  4
ผลการวิจัย

การศึกษาเรื่อง “ปจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจ  
คาปลกีขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตในสุมทรปรากร ซ่ึงผูวิจัยไดทํ าการศึกษาวิจัย
โดยใชวธีิเชิงสํ ารวจ  (Survey  Research)  แบบวัดผลครั้งเดียว  (One –shot  Study)  และใชวิธีการ
สุมตวัอยางแบบหลายขั้นตอน  (Multi-Stage  Sampling) แลวจึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ  
(Accidental  Sampling) และประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสํ าเร็จรูป  SPSS/PC  ซ่ึงจะนํ า
เสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลํ าดับดังตอไปนี้

การวิเคราะหเชิงพรรณนา
ตอนที่   1   ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง
ตอนที่   2   กจิกรรมและความสนใจในของกลุมตัวอยาง
ตอนที่   3   พฤติกรรมการเปดรับขาวสารการตลาด
ตอนที่ 4 ปจจัยองคประกอบของการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
ตอนที่   5   การทดสอบสมมติฐาน

1. ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูซ้ือสินคาทีแ่ตกตางกนั จะมกีจิกรรมและความสนใจ
ทีแ่ตกตางกัน

2. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเกต็ มคีวามสมัพนัธกบัองคประกอบทางการสือ่สารการตลาดทีม่ผีลตอการตดัสินใจ
ซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตในสมุทรปราการ
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การวิเคราะหเชิงพรรณนา
4.1  ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง

ผูวิจัยไดทํ าการวิเคราะหขอมูลที่เปนลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง
ไดแก เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และรายได โดยน ําขอมลูเปนจ ํานวน(รอยละ) ของกลุมตวัอยาง
ตามตารางที่  4.1-4.5

ตารางที่ 4.1  แสดงจํ านวน(รอยละ)ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามเพศ

เพศ จํ านวน รอยละ
ชาย 180 45.00
หญิง 220 55.00
รวม 400 100.0

จากตารางที ่ 4.1 แสดงจ ํานวน (รอยละ) เพศของผูตอบแบบสอบถามซึง่มจี ํานวน 400 คน
พบวาเปนเพศหญิง จํ านวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.00 และเพศชาย 180 คน คิดเปนรอยละ 45.00
ตามลํ าดับ

ตารางที่ 4.2  แสดงจ ํานวน(รอยละ)ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามอายุ

อายุ จํ านวน คาเฉล่ีย
18-28  ป 155 38.75
29-39  ป 174 43.50
40-50  ป 64 16.00

มากกวา  50  ปขึ้นไป 7 1.75
รวม 400 100.0

จากตารางที่ 4.2 แสดงจํ านวน (รอยละ) พบวากลุมตัวอยางที่เปนผูซ้ือสินคามีอายุ
ระหวาง 29-39 ป จํ านวน 174 คน คดิเปนรอยละ 43.50 รองลงมาคือ อายุ 18-29 ป จํ านวน 155 คน  
รอยละ 38.75
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ตารางที่ 4.3  แสดงจํ านวน(รอยละ)ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามการศึกษา

ระดับการศึกษา จํ านวน รอยละ
มธัยมศึกษา(ม.1-ม.6) 49 12.25
ปวช/ปวส/อนุปริญญา 63 15.75

ปริญญาตรี 286 71.50
สูงกวาปริญญาตรี 2 0.50

รวม 400 100.0

จากตารางที่ 4.3 แสดงจ ํานวน (รอยละ) พบวากลุมตัวอยางที่เปนผูซ้ือสินคามีระดับ  
การศกึษาปรญิญาตร ี 286  คน คดิเปนรอยละ 71.50 รองลงมาคอื ปวช/ปวส/อนปุริญญา จ ํานวน 63 คน
รอยละ 15.75

ตารางที่ 4.4  แสดงจํ านวน(รอยละ)ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามอาชีพ

ระดับอาชีพ จํ านวน รอยละ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 72 18.00
พนกังานบริษัท/เอกชน 167 41.75

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 115 28.75
นสิิต/นักศึกษา 40 10.00

อ่ืนๆ…. 6 1.50
รวม 400 100

จากตารางที่ 4.4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพทํ างานพนกังานบริษัท/เอกชน  
จ ํานวน  167  คน  รอยละ  41.75  รองลงมาคือ  คาขาย / ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ  จํ านวน  115    
คน   รอยละ  28.75
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ตารางที่ 4.5  แสดงจ ํานวน(รอยละ)ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามรายไดรวมตอครอบครัว

รายได จํ านวน รอยละ
10,000-20,000 204 51.00
20,001-30,000 126 31.50
30,001-40,000 60 15.00

40,001  บาทขึ้นไป 10 2.50
รวม 400 100

จากตารางที่ 4.5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรายไดรวมของครอบครัวตอเดือน 
10,000-20,000 จ ํานวน 204 คน รอยละ 51.00 รองลงมาคือ 20,001-30,000 จ ํานวน 126 คน รอยละ  
31.50

4.2  กิจกรรมความและสนใจของกลุมตัวอยาง
กจิกรรมความสนใจในการด ําเนนิชวีติของกลุมตวัอยาง ประกอบดวย กจิกรรมความสนใจ

ซ่ึงจะแสดงผลตามตารางที่ 4.6 โดยมีเกณฑวัดระดับของความถี่ของกิจกรรมความสนใจในการ
ด ําเนินชีวิตแตละดาน ตามตาราง 4.6 โดยมีเกณฑตางๆ ดังนี้

คะแนน  4.21-5.00 คือ  ประจ ํา,มากที่สุด,เห็นดวยอยางยิ่ง
คะแนน  3.41-4.20 คือ  บอยๆ,มาก,เห็นดวย
คะแนน  2.61-3.40  คือ  เปนครั้งคราว,ปานกลาง,เฉยๆ
คะแนน  1.81-2.60 คือ  นานๆครั้ง,นอย,ไมเห็นดวย
คะแนน  1.00-180 คือ  ไมเคย,นอยที่สุด,ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
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ตารางที่ 4.6  แสดงจํ านวน(รอยละ)ของกลุมตัวอยางที่มีความถี่ในการรวมกิจกรรมตางๆ

จ ํานวน (รอยละ)ของผูตอบที่มีความถี่
ในการรวมกิจกรรมตางๆ

จํ านวน
(รอยละ) χ

การทํ ากิจกรรม

ประจํ า บอยๆ เปนครั้ง
คราว

นานๆ
คร้ัง

ไมเคย

Cultural  Orientation
1.การเขารวมงานประเพณีตางๆและวันสํ าคัญทางศาสนา

66
(16.50)

162
(40.50)

125
(31.25)

41
(10.25)

6
(1.50)

  400
(100.0)

3.60

2.เขาชมการแสดงทางวัฒนธรรมทั้งไทยและตางประเทศ 26
(6.50)

39
(9.75)

136
(34.00)

125
(31.25)

74
(18.50)

  400
(100.0)

2.55

3.การเลือกซื้อสินคาที่แสดงถึงภูมิปญญาทองถิ่น 30
(7.50)

80
(20.00)

163
(40.75)

85
(21.25)

42
(10.50)

  400
(100.0)

2.93

Societal  Orientation
4.  การทํ ากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม

89
(22.25)

172
(43.00)

105
(26.25)

20
(5.00)

14
(3.50)

  400
(100.0)

3.76

5.การรวมทํ าประชาพิจารณหรือพูดคุยแสดงความคิดเห็นตอ
ประเด็นปญหาที่กํ ากลังเปนที่สนใจในสังคม  ทั้งในหมูคนและ
ใกลชิดและผานสื่อ

60
(15.00)

90
(22.50)

139
(34.75)

59
(14.75)

52
(13.00)

  400
(100.0)

3.12

6.  การเปนสมาชิกชมรมที่สนใจ  เชนกลุมรักสัตว 36
(9.00)

31
(7.75)

105
(26.25)

85
(21.25)

143
(35.75)

  400
(100.0)

2.33

Entertainment  Orientation
7.  การเลือกซื้อของใชสวนตัว  เชน  เสื้อผา  รองเทา  กระเปา

80
(20.00)

116
(29.00)

133
(33.25)

52
(13.00)

19
(4.75)

  400
(100.0)

3.47

8.  การไปเที่ยวตามสถาบันเทิงตางๆยามราตรี  รวมถึงการชม
ภาพยนต

44
(11.00)

105
(26.25)

139
(34.75)

90
(22.50)

22
(5.50)

  400
(100.0)

3.15

9.  การไปเที่ยวพักผอนในวันหยุด 50
(12.50)

98
(24.50)

151
(37.75)

76
(19.00)

25
(6.25)

  400
(100.0)

3.18

Home  and  Family  Orientation
10.การใชเวลาในวันหยุดพักผอนอยูบาน หรือทํ างานอดิเรกที่
บาน

131
(32.75)

175
(43.75)

70
(17.50)

22
(5.50)

2
(0.50)

  400
(100.0)

4.03

11. การทํ ากิจกรรมตางๆ กับคนในครอบครัว เชน ทานอาหาร
นอกบาน ไปเดินเลนตามหาง

104
(26.00)

178
(44.50)

95
(23.75)

19
(4.75)

4
(1.00)

  400
(100.0)

3.90

12. การเลือกซื้อสินคาประเภทของตกแตงบาน เคร่ืองครัว 
เครื่องนอน อุปกรณอํ านวยความสะดวกภายในบาน

58
(14.50)

90
(22.5)

146
(36.5)

85
(21.3)

21
(5.3)

  400
(100.0)

3.20

Sports and  Outdoor  Orientation
13. การออกกํ าลังกายหรือเลนกีฬาที่ชอบ โปรดระบุ

60
(15.00)

130
(32.50)

142
(35.50)

42
(10.50)

26
(6.50)

  400
(100.0)

3.39

14. การทํ ากิจกรรมกลางแจง เชนขับรถ ถายรูป ตกปลา ดูนก ดู
ผีเสื้อ

28
(7.00)

72
(18.00)

144
(36.00)

116
(29.00)

40
(10.00)

  400
(100.0)

2.83

15. การดูแลเอาใจใสกับสุขภาพรางกาย เชนการเลือกรับ
ประทานอาหารที่เปนประโยชน การตรวจสุขภาพประจํ าป

106
(26.50)

117
(29.25)

130
(32.50)

32
(8.00)

15
(3.75)

  400
(100.0)

3.67
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จากตารางที่ 4.6 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหคํ าตอบเกี่ยวกับความถี่ในการรวม    
กจิกรรมตางๆ เปนครั้งคราว จะเขารวมบอยในบางหัวขอ ไดแก การเขารวมงานประเพณีตางๆ และ
วนัส ําคญัทางศาสนา การท ํากจิกรรมทีเ่ปนประโยชนตอสังคม การใชเวลาในวนัหยดุพกัผอนอยูบาน
หรือที่ทํ างานอดิเรกที่บานและการทํ ากิจกรรมตางๆ กับคนในครอบครัว มีเพียง 1 หัวขอที่กลุม     
ตวัอยางสวนใหญตอบวาไมเคยรวม  คือ เปนสมาชิกชมรมที่สนใจ  เปนกลุมรักษสัตว  กลุมโรตารี่DPU
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ตารางที่ 4.7  แสดงจ ํานวน(รอยละ)ของกลุมตัวอยางที่มีความถี่ในความสนใจการรวมกิจกรรมตางๆ

จ ํานวน (รอยละ)ของผูตอบความสนใจตางๆ จํ านวน
(รอยละ)    χ

ความสนใจ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอยที่สุด นอย

Cultural  Orientation
1.สนใจศิลปะการแสดงของชาติตางๆ เชน รํ าไทย การละเลน
ทองถิ่น

12
(3.00)

90
(22.50)

188
(47.00)

50
(12.50)

60
(15.00)

400
(100.0)

2.86

2.สนใจงานแสดงศิลปะตางๆ เชน ภาพเขียน ภาพพิมพ รูปปน
ภาพถาย

24
(6.00)

90
(22.50)

168
(42.00)

60
(15.00)

58
(14.50)

400
(100.0)

2.91

3. สนใจและติดตามสื่อตางๆ เชน รายการทีวี
หรือนิตยสารเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทยและชาติตางๆ

55
(13.75)

136
(34.00)

140
(35.00)

42
(10.50)

27
(6.75)

400
(100.0)

3.38

Societal  Orientation
4.สนใจและติดตามปญหาสังคมที่สํ าคัญ เชน ปญหายาเสพติด
 ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาเด็ก และสตรีถูกทํ าราย

83
(20.75)

190
(47.50)

100
(25.00)

20
(5.00)

7
(1.75)

400
(100.0)

3.81

5. สนใจความเคลื่อนไหวตางๆทางการเมือง เชน การดํ าเนินคดีกับ
ผูทุจริตคอรัปชั่น การแกไขปญหาเศรษฐกิจ การปฎิรูประบบราชการ

99
(24.75)

159
(39.75)

111
(37.75)

22
(5.50)

9
(2.25)

400
(100.0)

3.79

6. สนใจและติดตามความเปนไปไดของบานเมืองจากสื่อตางๆ
เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน

72
(18.00)

134
(33.50)

146
(36.50)

34
(8.50)

14
(3.50)

400
(100.0)

4.06

Entertainment  Orientation
7. สนใจภาพลักษณของตนเอง เชน ทรงผม เสื้อผา
การแตงกาย กระเปา รองเทา นํ้ าหอม

148
(37.00)

150
(37.50)

84
(21.00)

13
(3.25)

5
(1.25)

400
(100.0)

3.54

8. สนใจการพักผอนและการบันเทิงในรูปแบบใหม ๆ ที่เกิดเชน
โรงภาพยนตเปดใหม เกมสใหม ๆ ทางอินเตอรเน็ต

48
(12.00)

105
(26.50)

131
(32.75)

80
(20.00)

36
(9.00)

400
(100.0)

3.12

9. สนใจและติดตามสื่อตางๆเพื่อความบันเทิง เชน ชมละครทาง
โทรทัศน ฟงวิทยุ อานนิตยสารแฟชั่นและเลนเกมสทางอินเตอรเน็ต

74
(18.50)

131
(32.75)

112
(28.00)

63
(15.75)

20
(5.00)

400
(100.0)

3.44

Home  and  Family  Orientation
10.สนใจและเอาใจใสภาพชีวิตความเปนอยูของคนในครอบครัว

203
(50.75)

139
(34.75)

45
(11.25)

4
(1.00)

0
(1.00)

400
(100.0)

4.29

11. สนใจการทํ าความสะอาด ดูแล ตกแตงบานใหสวยงาม
นาอยูรวมไปถึงการซอมแซมสิ่งของตางๆภายในบาน

82
(20.50)

177
(44.25)

120
(30.00)

15
(3.75)

6
(1.50)

400
(100.0)

3.79

12.  สนใจและติดตามสื่อตางๆที่มีสาระความรูเกี่ยวกับ
การดูแลตกแตงบานและการสอนทํ าอาหาร

47
(11.75)

138
(34.50)

146
(36.50)

32
(8.00)

37
(90.75)

400
(100.0)

3.32

Sports and  Outdoor  Orientation
13.สนใจกีฬาประเภทใหมๆ เชน การตกปลา,การปนหนาผา,เทสนิส

30
(7.50)

75
(18.75)

130
(32.50)

119
(29.75)

46
(11.50)

400
(100.0)

2.81

14. สนใจดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง เชน การออกกํ าลังกาย
การพักผอนอยางถูกวิธี  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน

108
(27.00)

182
(45.50)

84
(21.00)

20
(5.00)

6
(1.50)

400
(100.0)

3.92

15.สนใจและติดตามสื่อตางๆที่รายงานความเคลื่อนไหว
ดานกีฬาชนิดตางๆรวมไปถึงกีฬากลางแจง

75
(18.75)

130
(32.50)

100
(25.00)

44
(11.00)

51
(12.75)

400
(100.0)

3.34
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จากตารางที่ 4.7 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสนใจในสิ่งตางๆ รอบตัวใน
ระดบัมาก ซ่ึงมีหัวขอที่กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสนใจมาก คือ สนใจและเอาใจใสสภาพชีวิต
ความเปนอยูของครอบครวั และนอยทีสุ่ด คอื ความสนใจในดานเปนสมาชกิชมรม เชน กลุมรักษสัตว
กลุมโรตารี่DPU
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ตารางที่ 4.8  แสดงคาเฉลี่ยและความหมายของรูปแบบการดํ าเนินชีวิตดานกิจกรรม

หัวขอกิจกรรมตางๆ คาเฉลี่ยของความถี่ในการรวม
กิจกรรม

เกณฑการรวมกิจกรรม

Cultural  Orientation
1.การเขารวมงานประเพณีตางๆและวันสํ าคัญทางศาสนา

3.60 บอยๆ

2.เขาชมการแสดงทางวัฒนธรรมทั้งไทยและตางประเทศ 2.55 นานๆครั้ง
3.การเลือกซื้อสินคาที่แสดงถึงภูมิปญญาทองถิ่น 2.93 เปนครั้งคราว
Societal  Orientation
4.  การทํ ากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม  การเลือกตั้ง  การตอตาน
ยาเสพติด

3.76 บอยๆ

5.การรวมทํ าปชาพิจารณหรือพูดคุยแสดงความคิดเห็นตอประเด็นปญหา
ที่กํ ากลังเปนที่สนใจในสังคม  ทั้งในหมูคนและใกลชิดและผานสื่อ

3.12 เปนครั้งคราว

6.  การเปนสมาชิกชมรมที่สนใจ  เชนกลุมรักสัตว 2.33 นานๆครั้ง
Entertainment  Orientation
7.  การเลือกซื้อของใชสวนตัว  เชน  เสื้อผา  รองเทา  กระเปา

3.47 บอยๆ

8.  การไปเที่ยวตามสถาบันเทิงตางๆยามราตรี  รวมถึงการชมภาพยนต 3.15 เปนครั้งคราว
9. การไปเที่ยวพักผอนในวันหยุด 3.18 เปนครั้งคราว
Home  and  Family  Orientation
10.การใชเวลาในวันหยุดพักผอนอยูบาน หรือทํ างานอดิเรกที่บาน

4.03 บอยๆ

11. การทํ ากิจกรรมตางๆ กับคนในครอบครัว เชน ทานอาหารนอกบาน 
ไปเดินเลนตามหาง

3.90 บอยๆ

12. การเลือกซื้อสินคาประเภทของตกแตงบาน เคร่ืองครัว เคร่ืองนอน 
อปุกรณอํ านวยความสะดวกภายในบาน

3.20 เปนครั้งคราว

Sports and  Outdoor  Orientation
13. การออกกํ าลังกายหรือเลนกีฬาที่ชอบ โปรดระบุ

3.39 เปนครั้งคราว

14. การทํ ากิจกรรมกลางแจง เชนขับรถ ถายรูป ตกปลา ดูนก ดูผีเสื้อ 2.83 เปนครั้งคราว
15. การดูแลเอาใจใสกับสุขภาพรางกาย เชนการเลือกรับประทานอาหาร
ที่เปนประโยชน การตรวจสุขภาพประจํ าป

3.67 บอยๆ

รวม 3.32 เปนครั้งคราว

 จากตารางที่ 4.8 พบวา  หวัขอที่มีคาเฉลี่ยของระดับการทํ ากิจกรรมสูงสุด คือ การใช
เวลาในวนัหยดุพกัผอนอยูบานหรอืท ํางานอดเิรกทีบ่าน มคีาเฉลีย่ 4.03 คะแนน ถือวามรีะดบักจิกรรม
มากทีสุ่ด สวนหัวขอที่มีการทํ ากิจกรรมนอยที่สุดคือ การเปนสมาชิกชมรมที่สนใจ เชน กลุมรักสัตว 
คะแนนเฉลีย่นอยที่สุดคือ  มีคาเฉลี่ย  2.33 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยโดยรวม  ได  3.32  คะแนน  
อยูในเกณฑเปนครั้งคราว

DPU



89

ตารางที่ 4.9  แสดงคาเฉลี่ยความสนใจ

หัวขอความสนใจตางๆ คาเฉลี่ยของ
ความถี่ในการสน

ใจ

เกณฑการรวมความ
สนใจ

Cultural  Orientation
1.สนใจศิลปะการแสดงของชาติตางๆ เชน รํ าไทย การละเลน ทองถิ่น

2.86 ปานกลาง

2.สนใจงานแสดงศิลปะตางๆ เชน ภาพเขียน ภาพพิมพ รูปปน ภาพถาย 2.91 ปานกลาง
3. สนใจและติดตามสื่อตางๆ เชน รายการทีวี หรือนิตยสารเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทย
และชาติตางๆ

3.38 ปานกลาง

Societal  Orientation
4.สนใจและติดตามปญหาสังคมที่สํ าคัญ เชน ปญหายาเสพติด ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาเด็ก 
และสตรีถูกทํ าราย

3.81 มาก

5. สนใจความเคลื่อนไหวตางๆทางการเมือง เชน การดํ าเนินคดีกับผูทุจริตคอรัปชั่น การแกไข
ปญหาเศรษฐกิจ การปฎิรูประบบราชการ

3.80 มาก

6. สนใจและติดตามความเปนไปไดของบานเมืองจากสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน 4.06 มาก
Entertainment  Orientation
7. สนใจภาพลักษณของตนเอง เชน ทรงผม เสื้อผา การแตงกาย กระเปา รองเทา นํ้ าหอม

3.54 ปานกลาง

8. สนใจการพักผอนและการบันเทิงในรูปแบบใหม ๆ ที่เกิดเชน โรงภาพยนตเปดใหม เกมสใหม ๆ 
ทางอินเตอรเน็ต

3.12 ปานกลาง

9.  สนใจและติดตามสื่อตางๆเพื่อความบันเทิง  เชน  ชมละครทางโทรทัศน  ฟงวิทยุ  อานนิตยสาร
แฟชั่นและเลนเกมสทางอินเตอรเน็ต

3.44 มาก

Home  and  Family  Orientation
10.สนใจและเอาใจใสภาพชีวิตความเปนอยูของคนในครอบครัว

4.29 มาก

11. สนใจการทํ าความสะอาด  ดูแล  ตกแตงบานใหสวยงามนาอยูรวมไปถึงการซอมแซมสิ่งของ
ตางๆภายในบาน

3.79 มาก

12.  สนใจและติดตามสื่อตางๆที่มีสาระความรูเกี่ยวกับการดูแลตกแตงบานและการสอนทํ าอาหาร 3.31 มาก
Sports and  Outdoor  Orientation
13.สนใจกีฬาประเภทใหมๆ เชน  โยคะ  แอโรบิ

2.81 ปานกลาง

14. สนใจดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง  เชน  การออกกํ าลังกายการพักผอนอยางถูกวิธี
การรับประทานอาหารอยางถูกวิธี

3.92 มาก

15.สนใจและติดตามสื่อตางๆที่รายงานความเคลื่อนไหวดานกีฬาชนิดตางๆ 3.34 มาก
รวม 3.49 มาก
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จากตารางที ่4.9 พบวา หวัขอทีม่คีาเฉลีย่ของระดบัความสนใจสงูสดุคอื สนใจและเอาใจใส
ชีวติความเปนอยูของคนในครอบครัว มีคาเฉลี่ย 4.29 คะแนน ถือวามีระดับความสนใจมากที่สุด 
สวนหวัขอทีม่ีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สนใจกีฬาประเภทใหมๆ เชนโยคะ มีคาเฉลี่ย 2.81 อยูใน
เกณฑปานกลาง  และเมือ่พจิารณาโดยรวม  พบวา  มีคะแนนเฉลี่ยรวม  3.26  อยูในเกณฑ  สนใจใน
ระดับมาก

ตารางที่  4.10  แสดงจ ํานวน  (รอยละ)  ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามกิจกรรมและความสนใจ

กิจกรรมและความสนใจ จํ านวน รอยละ
Cultural  Orientation 37 9.25
Societal  Orientation 166 41.50
Entertainment  Orientation 42 10.50
Home  and  Family  Orientation 129 32.25
Sports and  Outdoor  Orientation 26 6.50
รวม 400 100

จากตารางที่ 4.10 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีกิจกรรมและความสนใจแบบ Societal 
Orientation  (รอยละ  41.50 )รองลงมาเปนรูปแบบ Home  and  Family  Orientation  (รอยละ  
32.25)  ตามลํ าดับ
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4.3 พฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารทางการตลาดจากธรุกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอร
มารเก็ต

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางการตลาดธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตของกลุมตัวอยาง  ไดแก  ความถี่ในการเปดรับ  ซ่ึงแสดงผลตามตารางที่  ดังนี้

ตารางที่ 4.11 แสดงความถี่ในการเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอร
  เซน็เตอรและไฮเปอรมารเก็ตจากสื่อบุคคล

การเปดรับขาวสาร
จากสื่อบุคคล (เทสโก
 โลตัส  คารฟูร,บิ๊กซี)

บอยคร้ัง

จํ านวน
(3)

นานๆ คร้ัง

 จํ านวน
(2)

ไมเคย

จํ านวน
(1)

คารอยละ คาเฉลี่ย ความหมาย

1.พอ 58
(14.50)

131
(32.75)

211
(52.75)

400
(100)

1.62 นอย

2.แม 81
(20.75)

124
(31.00)

195
(48.75)

400
(100)

1.73 ปานกลาง

3.พ่ี 97
(24.25)

138
(34.50)

165
(41.25)

400
(100)

1.83 ปานกลาง

4.นอง 75
(18.75)

121
(30.25)

204
(51.00)

400
(100)

1.69 ปานกลาง

5. บุตร 27
(6.75)

19
(4.75)

354
(88.50

400
(100)

1.20 นอย

5.ญาติ 46
(11.50)

162
(40.50)

193
(48.25)

400
(100)

1.64 นอย

6.เพื่อน 229
(57.25)

110
(27.50)

61
(15.25)

400
(100)

2.44 มาก

7.สามี/ภรรยา 79
(19.75)

55
(13.75)

266
(66.50)

400
(100)

1.54 นอย

8.พนักงาน/เจาหนาที่ 96
(24.00)

193
(48.25)

111
(27.75)

400
(100)

1.96 ปานกลาง

คาเฉลี่ยรวม 1.73 ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.11 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่เปนผูซ้ือสินคามีการเปดรับขาวสาร
ทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต มีอิทธิพลอยางมาก
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต โดยมี
เพือ่นเปนสื่อบุคคลที่มีการขอความคิดเห็นมากที่สุด  อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย  2.44)  และบุคคล  
ทีข่อความคิดเห็นนอยที่สุดคือ  บุตร  อยูในระดับนอย  (คาเฉลี่ย  1.20)  ตามลํ าดับ

ตารางที่ 4.12  แสดงความถี่ในการเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอร
   เซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตจากสื่อมวลชน

การเปดรับขาวสารจาก
สื่อมวลชน (เทสโก โลตัส

คารฟูร, บิ๊กซี)

สัปดาหละ
2 วันขึ้นไป

1-2
สัปดาห/
คร้ัง

3-4
สัปดาห/
คร้ัง

มากกวา
เดือนละ
คร้ัง

ไมเปด
รับสื่อ

คารอยละ คาเฉลี่ย ความหมาย

จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน
5 4 3 2 1 (X)

1.โทรทัศน 179
(44.75)

76
(19.00)

100
(25.00)

30
(7.50)

15
(3.75)

400
(100)

3.94 มาก

2.วิทยุ 22
(5.50)

98
(24.50)

145
(36.25)

122
(30.50)

13
(3.25)

400
(100)

2.99 ปากลาง

3.หนังสือพิมพ 165
(41.25)

51
(12.75)

114
(28.50)

55
(13.75)

15
(3.75)

400
(100)

3.74 มาก

4.นิตยสารหรือวารสาร 60
(15.00)

75
(18.75)

160
(40.00)

57
(14.25)

48
(12.00)

400
(100)

3.11 ปานกลาง

คาเฉลี่ยรวม = 3.44 400
(100)

มาก

จากตารางที ่4.12 แสดงใหเหน็วา กลุมตวัอยางทีเ่ปนผูซ้ือสินคามรีะดบัการเปดรับขาวสาร
จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรทางสื่อมวลชน มีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญซูเปอรเซน็เตอรและไฮเปอรมารเกต็ โดยมกีารเปดรับสือ่โทรทศัน
มากที่สุด อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.94) และมีการเปดรับสื่อวิทยุนอยที่สุด อยูในระดับนอย      
(คาเฉลี่ย 2.99) ตามลํ าดับ
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ตารางที่ 4.13  แสดงความถี่ในการเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอร
   เซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตจากสื่อเฉพาะกิจ

การเปดรับขาวสารจาก
สื่อเฉพาะกิจ (เทสโก โลตัส

คารฟูร,บิ๊กซี)

สัปดาห
ละ 2 วัน
ขึ้นไป

1-2
สัปดาห/
คร้ัง

3-4
สัปดาห/
คร้ัง

มากกวา
เดือนละ
คร้ัง

ไมเปด
รับสื่อ

คารอยละ คาเฉลี่ย ความหมาย

จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน
5 4 3 2 1 (X)

1.ปายโฆษณากลางแจง
(Bill  Board)

150
(37.50)

120
(30.00)

70
(17.50)

50
(12.50)

10
(2.50)

400
(100)

3.88 มาก

2.สื่อตัวถังรถประจํ าทาง
(Bus  body)

75
(18.75)

118
(29.50)

90
(22.50)

74
(18.50)

43
(10.75)

400
(100)

3.27 ปานกลาง

3.แผนพับ/ใบปลิว 150
(37.50)

112
(28.00)

70
(17.50)

52
(13.00)

16
(4.00)

400
(100)

3.82 มาก

4.โปสเตอร 67
(16.75)

120
(30.00)

94
(23.50)

79
(19.75)

40
(10.00)

400
(100)

3.24 ปานกลาง

5.จดหมายตรง 72
(18.00)

106
(26.50)

120
(30.00)

70
(17.50)

32
(8.00)

400
(100)

3.29 ปานกลาง

6.อินเตอรเน็ต 12
(3.00)

40
(10.00)

39
(9.75)

62
(15.50)

247
(61.75)

400
(100)

1.77 นอยมาก

7.เครื่องหมายการคาที่อยู
ดานหนา

13
(3.25)

50
(12.50)

83
(20.75)

143
(33.75)

111
(27.75)

400
(100)

2.28 ปานกลาง

คาเฉลี่ย 3.07 400
(100)

ปานกลาง

จากตารางที ่ 4.13 แสดงใหเหน็วากลุมตวัอยางทีเ่ปนผูซ้ือสินคามรีะดบัการเปดรับขาวสาร
การตลาดจากสื่อเฉพาะกิจ  โดยมกีารเปดรับสื่อมากที่สุดคือ  ส่ือปายโฆษณากลางแจง (Bill  Board)  
และ  ส่ือแผนพับใบปลิว   อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 3.88  และ  คาเฉลี่ย  3.82)  และมีการเปดรับ
นอยท่ีสุด  คือ  ส่ืออินเตอรเน็ต  อยูในระดับ นอยมาก  (คาเฉลี่ย  1.77)  ตามลํ าดับ
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4.4 ปจจยัสวนประสมทางการตลาดจากธรุกิจคาปลกีขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
กับการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

การศึกษาเรื่องปจจัยทางการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑและบริการที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต ผูวิจัยได
คะแนน

1.1  องคประกอบทุกประการของสวนประสมทางการตลาด “ราคา” คือ การตั้งราคา
สินคามีความยุติธรรม  คุมคา

1.2 องคประกอบทุกประการของสวนประสมทางการตลาด “การจัดจํ าหนาย” คือ 
สถานทีส่าขาการซื้อสินคา เชน การออกแบบตกแตงภายนอกและภายในทํ าเลที่ตั้งของสาขา การให
บริการของสถานที่

1.3 องคประกอบทุกประการของสวนประสมทางการตลาด “การสงเสริมการตลาด” 
คอื รูปแบบการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย การใหขาวประชาสัมพันธ 
และการตลาดทางตรงของคาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

โดยผูวจิยัไดใหคะแนนเปน 6 ระดับ จากมากไปหานอย (เห็นดวยในระดับมากที่สุด  
จนถงึไมมีอิทธิพลเลยในระดับนอยที่สุด  ดังจะเห็นในตารางที่   4.14-4.21

ตารางที่ 4.14  แสดงปจจัยทางการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑและบริการที่มีอิทธิพล
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   ตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
   และไฮเปอรมารเก็ต

ผลิตภัณฑและบริการของ
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและ
ไฮเปอรมารเก็ต (เทสโก โลตัส
คารฟูร,บิ๊กซี)

มาก
ท่ีสุด

มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด

ไมมี
อิทธิพล

คา
รอยละ

คาเฉลี่ย ระดับ
ความ
หมาย

จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน (X)
5 4 3 2 1 0

1. คุณภาพของสินคาดี
สะอาด  สดใหม

80
(20)

142
(32.5)

156
(39)

15
(3.75)

3
(0.75)

4
(1)

400
(100)

3.67 มาก

2.มีช่ือเสียงเปนที่รูจัก
แพรหลาย

85
(21.5)

122
(30.5)

70
(17.5)

35
(8.75)

30
(7.5)

58
(14.5)

400
(100)

3.06 ปานกลาง

3.มีความเอาใจใส
ในการดูแลลูกคา

103
(25.75)

110
(27.5)

85
(21.25)

30
(7.5)

26
(6.5)

46
(11.5)

400
(100)

3.24 ปานกลาง

4.มีเทคโนโลยี
ที่ไดมาตรฐาน

62
(15.5)

167
41.75

128
(32)

22
(5.5)

6
(1.5)

15
(3.75)

400
(100)

3.53 มาก

5.มีบริการที่สะดวก
รวดเร็ว

70
(17.5)

108
(27)

164
(41)

45
(11.25)

8
(2)

5
(1.25)

400
(100)

3.43 มาก

  คาเฉลี่ยรวม = 3.38 ปานกลาง

จากตารางที่  4.14  แสดงใหเห็นวาปจจัยทางการสื่อสารการตลาดมีอิทธิพลอยางมาก
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตของผูซ้ือ
สินคาโดยปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด  คือ  คุณภาพของสินคาดี  สะอาด  สดใหม  อยูในระดับมาก  
(คาเฉลีย่  3.67)  และปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุด  คือ  มีช่ือเสียงเปนที่รูจักแพรหลาย  อยูในระดับ
ปานกลาง  (คาเฉลี่ย  3.06)  ตามลํ าดับ

ตารางที่ 4.15  แสดงปจจัยทางการสื่อสารการตลาดดานราคาผลิตภัณฑและบริการจากธุรกิจคาปลีก
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   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
   จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

ราคาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
ไดแก บิ๊กซี  คารฟูร  เทสโก  โลตัส

มาก
ท่ีสุด

มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด

ไมมี
อิทธิพล

คา
รอยละ

คาเฉลี่ย ระดับ
ความ
หมาย

จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน (X)
5 4 3 2 1 0

1.การต้ังราคาสินคามีความยุติธรรม
คุมคา

86
(21.5)

135
( 33.75 )

159
(39.75)

9
(2.5 )

5
(  1.25)

6
(1.5 )

400
(100)

3.68 มาก

2.สินคาราคาถูกสามารถเปรียบเทียบ
ราคาสินคาได

118
( 29.5  )

154
(38.5  )

99
(24.75)

18
( 4.5 )

6
(1.5)

5
(1.25)

400
(100)

3.86 มาก

3.สามารถชํ าระคาสินคาผาน
บัตรเครดิตหรือเอทีเอ็ม

89
(22.25)

135
(33.75)

110
(27.5)

20
(5)

40
(10)

6
(1.5)

400
(100)

3.49 มาก

คาเฉลี่ยรวม= 3.67 มาก

จากตารางที่ 4.15 แสดงใหเห็นวาปจจัยการสื่อสารการตลาดดานราคาผลิตภัณฑและ
บริการของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตของผูซ้ือสินคาโดยปจจัยที่มี
อิทธิพลมากที่สุด  คอื  สินคาราคาถูกสามารถเปรียบเทียบราคาสินคาได  อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย  
3.86)  ตามลํ าดับ

ตารางที่  4.16  แสดงปจจัยการสื่อสารการตลาดของสถานที่  การจัดจํ าหนายการบริการ
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สถานที่,การจัดจํ าหนายการบริการ
ของธรุกิจคาปลีกขนาดใหญ

ซเูปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
ไดแก  บ๊ิกซี  คารฟูร  เทสโก  โลตัส

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด

ไมมี
อิทธิพล

คา
รอยละ

คาเฉลี่ย ระดับ
ความ
หมาย

จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน    (X)

5 4 3 2 1 0

1.มีสาขาและบริการเปนจํ านวนมาก 59
(14.75)

189
(47.25)

127
(31.75)

20
(5)

4
(1)

1
(0.25)

400
(100)

3.69 มาก

2.มีสาขาและบริการอยูใกลบาน
ที่ทํ างาน

68
(17)

149
(37.25)

138
(34.5)

39
(9.75)

1
(0.25)

5
(1.25)

400
(100)

3.57 มาก

3.มีสาขาและบริการอยูในทํ าเลที่ดี 48
(12)

149
(37.25)

119
(29.75)

49
(12.25)

27
(6.75)

8
(2)

400
(100)

3.30 ปานกลาง

4.มีขนาดของสถานที่จํ าหนาย
ที่พอเหมาะ

49
(12.25)

159
(39.75)

169
(42.25)

15
(3.75)

3
(0.75)

5
(1.25)

400
(100)

3.55 มาก

5. มีการจัดพื้นที่แตละแผนกอยางเปน
สัดสวนสะดวกตอการคนหา

45
(11.25)

180
(45)

117
(29.25)

39
(9.75)

10
(2.5)

9
(2.25)

400
(100)

3.46 มาก

6.รูปแบบและการตกแตงของสถานที่มี
ความมั่นคงหนาเชื่อถือ

72
(18)

94
(23.5)

99
(24.75)

29
(7.25)

39
(9.75)

67
(16.75)

400
(100)

2.83 ปานกลาง

7.การออกแบบตกแตงภายในที่ทันสมัย
สะดุดตา

97
(24.25)

124
(31)

139
(34.75)

26
(6.5)

9
(2.25)

5
(1.25)

400
(100)

3.86 มาก

8.ภายในสถานที่มีสินคาใหเลือก
มากมายหลากหลายชนิด

101
(25.25)

178
(44.5)

97
(24.25)

19
(4.75)

3
(0.75)

2
(0.5)

400
(100)

3.95 มาก

9.มีการใชสัญลักษณหรือตราสินคา
ทีส่วยงามและมีสีสัน  ณ  จุดขาย

121
(30.25)

151
(37.75)

97
(24.25)

26
(6.50)

2
(0.50)

3
(0.75)

400
(100)

3.89 มาก

10.การตกแตงในชุดยูนิฟอรม
ของพนักงานที่สวยสะดุดตา

46
(11.50)

24
(6.00)

54
(13.50)

64
(16.00)

49
(12.25)

163
(40.75

400
(100)

1.66 นอยมาก

11.ดานหนา-ดานในของสถานที่
มีความสวางสดใสไมมืดทึบ

39
(9.75)

26
(6.50)

56
(14.00)

74
(18.50)

60
(15.00)

145
(36.25)

400
(100)

1.69 นอย

  คาเฉลี่ยรวม = 3.17 ปานกลาง

จากตารางที่ 4.16 แสดงใหเห็นวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสถานที่,การจัด
จํ าหนายการใหบริการของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตของผูซ้ือ
สินคาปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ภายในสถานที่มีสินคาใหเลือกมากมายหลากหลายชนิดอยูใน
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ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.95) และปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุดคือ การตกแตงในชุดยูนิฟอรมของ
พนกังานที่สวยสะดุดตา อยูในระดับนอยมาก  (คาเฉลี่ย  1.66)  ตามลํ าดับ

ตารางที่ 4.17  แสดงปจจัยทางการสื่อสารการตลาดของการสงเสริมการตลาดของธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
   จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

โฆษณาทางสื่อตางๆ
ของธรุกิจคาปลีก

ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต ไดแก
บ๊ิกซี  คารฟูร  เทสโก  โลตัส

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด

ไมมี
อิทธิพล

คา
รอยละ

คาเฉลี่ย ระดับ
ความหมาย

จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน     (X)

5 4 3 2 1 0

1.โทรทัศน 174
(43.50)

169
(42.25)

49
(12.25)

5
(1.25)

0
(0.00)

3
(0.75)

400
(100)

4.26 มากที่สุด

2.วิทยุ 55
(13.75)

170
(42.50)

143
(35.75)

28
(7.00)

1
(0.25)

3
(0.75)

400
(100)

3.60 มาก

3.หนังสือพิมพ 30
(7.50)

96
(24.00)

120
(47.50)

65
(16.25)

12
(3.00)

7
(1.75)

400
(100)

3.12 ปานกลาง

4.นิตยสารหรือวารสาร 28
(7.00)

94
(23.50)

191
(47.75)

62
(15.50)

10
(2.50)

15
(3.75)

400
(100)

3.06 ปานกลาง

5.แผนพับ/ใบปลิว 60
(15.00)

132
(33.00)

149
(37.25)

42
(10.50)

8
(2.00)

9
(2.25)

400
(100)

3.42 มาก

6.โปสเตอร 40
(10.00

117
(29.25)

168
(42.00)

50
(12.50)

14
(3.50)

11
(2.75)

400
(100)

3.22 ปานกลาง

7.อินเตอรเน็ต 30
(7.50)

92
(23.00)

170
(42.50)

62
(15.50)

17
(4.25)

29
(7.25)

400
(100)

2.92 ปานกลาง

8.ปายโฆษณากลางแจง (Bill 
Board)

55
(13.75)

152
(38.00)

130
(32.50)

39
(9.75)

9
(2.25)

15
(3.75)

400
(100)

3.40 ปานกลาง

9.สื่อตัวถังรถประจํ าทาง (Bus 
Dody)

54
(13.50)

131
(32.75)

145
(36.25)

50
(12.50)

9
(2.25)

11
(2.75)

400
(100)

3.35 ปานกลาง

10.เครื่องหมายการคา(ตราสินคา)
ที่อยูบริเวณดานหนา

60
(15.00)

130
(32.50)

140
(35.00)

37
(9.25)

12
(5.25)

12
(3.00)

400
(100)

3.34 ปานกลาง

  คาเฉลี่ยรวม = 3.36 ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.17 แสดงใหเห็นวาปจจัยทางการสื่อสารการตลาดของการสงเสริมการ
ตลาดดานการโฆษณาทางสื่อตางๆของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
ของผูซ้ือสินคาโดยปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ส่ือโทรทัศน อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย  4.26)  
และปจจัยที่อิทธิพลนอยที่สุด คือส่ืออินเตอรเน็ต อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.92) ตามลํ าดับ

ตารางที่ 4.18  แสดงปจจัยการสื่อสารการตลาดของการสงเสริมการตลาดดานบทบาทของพนักงาน/
   เจาหนาที่ของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

บทบาทของพนักงานขาย/
เจาหนาที่ของธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต ไดแก

(เทสโก  โลตัส,คารฟูร,บิ๊กซี)

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด

ไมมี
อิทธิพล

คา
รอยละ

คาเฉลี่ย ระดับ
ความ
หมาย

จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน      (X)
5 4 3 2 1 0

1.ใหคํ าแนะนํ าในผลิตภัณฑ 129
(32.25)

51
(12.75)

25
(6.25)

63
(15.75)

83
(15.75)

49
(12.25)

400
(100)

2.63 ปานกลาง

2.การใหความชวยเหลือ
ในการใหขอมูลเกี่ยวกับ
สินคาเมื่อลูกคา
ขอความชวยเหลือ

124
(31)

47
(11.75)

31
(7.75)

69
(17.25)

80
(20)

49
(12.25)

400
(100)

2.60 นอย

3.พูดจาสุภาพ 123
(30.75)

33
(8.25)

23
(5.75)

53
(13.25)

99
(24.75)

69
17.25)

400
(100)

2.31 นอย

4.เปนกันเองคุนเคย 101
(25.25)

49
(12.25)

47
(11.75)

64
(16)

101
(25.25)

38
(9.5)

400
(100)

2.43 นอย

5.ความนาเชื่อถือของพนักงาน 105
(26.25)

40
(10)

34
(8.50)

49
12.25

88
(22.00)

84
(21.00)

400
(100)

2.21 นอย

  คาเฉลี่ยรวม = 2.43 นอย
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จากตารางที่ 4.18 แสดงใหเห็นวาปจจัยทางการสื่อสารการตลาดของการสงเสริม      
การตลาดดานบทบาทของพนักงาน/เจาหนาที่ของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและ     
ไฮเปอรมารเก็ต มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาโดยปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ใหคํ าแนะนํ า
ในผลติภณัฑ อยูในระดบัปานกลาง (คาเฉลีย่ 2.63)และปจจยัทีม่อิีทธิพลนอยทีสุ่ด คอื ความนาเชือ่ถือ
ของพนักงาน อยูในระดับนอย  (คาเฉลี่ย  2.21)  ตามลํ าดับDPU
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ตารางที่ 4.19  แสดงปจจัยทางการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการขายของธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

การสงเสริมการขายของของธรุกิจ
คาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร

และไฮเปอรมารเก็ต ไดแก
บ๊ิกซี  คารฟูร  เทสโก  โลตัส

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด

ไมมี
อิทธิพล

คา
รอยละ

คาเฉลี่ย ระดับ
ความหมาย

จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน    (X)

5 4 3 2 1 0

1.การแจกของตัวอยาง 51
(12.75)

182
(45.50)

130
(32.50)

32
(8.00)

4
(1.00)

1
(0.25)

400
(100)

3.60 มาก

2.การจัดกิจกรรมพิเศษ เชน
การแสดงบนเวที  การออกราน

61
(15.25)

149
(37.25)

130
(32.50)

42
(13.25)

10
(0.50)

5
(1.25)

400
(100)

3.50 มาก

3.การเปดโอกาสใหเห็น
กรรมวิธีการผลิต

41
(10.25)

150
(37.50)

110
(27.50)

69
(17.25)

27
(6.75)

3
(0.75)

400
(100)

3.25 ปานกลาง

4.การสะสมแสตมป 49
(12.25)

152
(38.00)

162
(40.50)

24
(6.00)

3
(0.75)

10
(2.50)

400
(100)

3.48 มาก

5.สะสมคูปอง 45
(11.25)

180
(45.00)

110
(27.50)

36
(9.00)

20
(5.00)

9
(2.25)

400
(100)

3.42 มาก

6.การสงเสริมการขายรวมกัน
ในหลายสินคา

131
(32.75)

88
(22.00)

100
(25.00)

29
(7.25)

40
(10.00)

12
(3.00)

400
(100)

3.51 มาก

7.สวนลดหรือการลดราคา 92
(23.00)

130
(32.50)

140
(35.00)

30
(7.50)

5
(1.25)

3
(0.75)

400
(100)

3.75 มาก

8.การตั้งราคาสินคาบริการ
ตํ่ ากวาคูแขงในบางชวง

110
(27.50)

176
(44.00)

100
(25.00)

11
(2.75)

1
(0.25)

2
(0.50)

400
(100)

3.94 มาก

9.เงื่อนไขการชํ าระเงินที่พิเศษ 122
(30.50)

155
(38.75)

90
(22.50)

30
(7.50)

2
(0.50)

1
(0.25)

400
(100)

3.91 มาก

10.การสงพนักงานขาย
ไปประจํ าตามหาง

120
(30.00)

130
(32.50)

49
(12.25)

56
(14.00)

39
(9.57)

6
(1.50)

400
(100)

3.55 มาก

11.การรับประกันใหเปลี่ยน
และการรับประกันสินคา

59
(14.75)

189
(47.25)

127
(31.75)

20
(5.00)

4
(1.00)

1
(0.25)

400
(100)

3.69 มาก

  คาเฉลี่ยรวม 3.60 มาก
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จากตารางที่ 4.19 แสดงใหเห็นวาปจจัยทางการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริม      
การขายจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาของผูซ้ือสินคาโดยปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด  คือ การตั้งราคาสินคาบริการตํ่ ากวาคูแขง
ในบางชวง  (คาเฉลี่ย  3.94)  และปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุด  คือ  การเปดโอกาสใหเห็นกรรมวิธี
การผลิต อยูในระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย  3.25)  ตามลํ าดับ

ตารางที่ 4.20  แสดงปจจัยของการสื่อสารการตลาดดานการประชาสัมพันธทางสื่อตางๆของธุรกิจ
   คาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

การประชาสัมพันธทางสื่อ
ของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ

ซูเปอรเซ็นเตอรและ
ไฮเปอรมารเก็ต ไดแก

(เทสโก  โลตัส,คารฟูร  ,บิ๊กซี)

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด

ไมมี
อิทธิพล

คา
รอยละ

คาเฉลี่ย ระดับ
ความ
หมาย

จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน    (X)
5 4 3 2 1 0

1.โทรทัศน 184
(46.00)

140
(35.00)

60
(49.00)

10
(2.50)

1
(0.25)

5
(1.25)

400
(100)

4.20 มากที่สุด

2.วิทยุ 40
(10.00)

136
(34.00)

170
(49.00)

41
(10.25)

7
(1.75)

6
(1.50)

400
(100)

3.36 มาก

3.หนังสือพิมพ 60
(15.00)

150
(37.50)

158
(49.00)

28
(7.00)

1
(0.25)

3
(0.75)

400
(100)

3.58 มาก

4.นิตยสารหรือวารสาร 30
(7.50)

114
(28.50)

180
(49.00)

58
(14.50)

10
(2.50)

8
(2.00)

400
(100)

3.18 ปานกลาง

5.แผนพับ/ใบปลิว 52
(13.00)

132
(33.00)

140
(35.00)

49
(12.25)

18
(4.50)

9
(2.25)

400
(100)

3.66 มาก

6.อินเตอรเน็ต 33
(8.25)

82
(20.50)

173
(49.00)

65
(16.25)

17
(3.25)

34
(8.50)

400
(100)

2.90 ปานกลาง

7.การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ
(มีตราสินคาติดอยู)

36
(9.00)

93
(23.25)

176
(49.00)

54
(13.50)

23
(5.75)

18
(4.50)

400
(100)

3.03 ปานกลาง

  คาเฉลี่ยรวม 3.41 มาก
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จากตารางที ่ 4.20 แสดงใหเหน็วาปจจยัทางการสือ่สารการตลาดดานการประชาสมัพนัธ
ทางสือ่ตางๆ ของธรุกจิคาปลกีขนาดใหญซูเปอรเซน็เตอรและไฮเปอรมารเกต็ มอิีทธพิลตอการตดัสนิใจ
ซ้ือสินคาของผูซ้ือสินคาโดยปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ส่ือโทรทัศน อยูในระดับมากที่สุด     
(คาเฉลี่ย 4.20) และปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุด คือ ส่ืออินเตอรเน็ต อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 
2.90) ตามลํ าดับ

ตารางที่ 4.21  แสดงปจจัยทางการสื่อสารการตลาดดานการตลาดทางตรงของธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

การตลาดทางตรงของธุรกิจ
คาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร

และไฮเปอรมารเก็ต ไดแก
บิ๊กซี  คารฟูร  เทสโก  โลตัส

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด

ไมมี
อิทธิพล

คา
รอยละ

คาเฉลี่ย ระดับ
ความ
หมาย

จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน      (X)
5 4 3 2 1 0

1.การขายโดยใช
พนักงานขายโดยตรง

30
(7.50)

85
(21.25)

149
(37.25)

85
(21.25)

22
(5.50)

29
(7.25)

400
(100)

2.82 ปานกลาง

2.ไปรษณียแจงขาว
ลดราคาสินคาถึงบาน

57
(14.25)

109
(27.25)

138
(34.50)

62
(15.50)

14
(3.50)

20
(5.00)

400
(100)

3.18 ปานกลาง

  คาเฉลี่ยรวม 3.00 ปานกลาง

จากตารางที่ 4.21 แสดงใหเห็นวาปจจัยทางการสื่อสารการตลาดของการสงเสริม      
การตลาดดานการตลาดทางตรงของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต    
มอิีทธิพลตอการตดัสินใจซือ้สินคาของผูซ้ือสินคาโดยปจจยัทีม่อิีทธิพลมากทีสุ่ด คอื ไปรษณยีแจงขาว
ลดราคาสนิคาถึงบาน อยูในระดับปานกลาง และนอยที่สุด คือ การขายโดยใชพนักงานขายโดยตรง
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4.5  การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวมีทั้งหมด  2  ขอ  คือ
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร (เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได) ที่แตกตางกัน 

จะ มกีิจกรรมและความสนใจแตกตางกัน
2. พฤตกิรรมการเปดรับขาวสาร มคีวามสมัพนัธกบัองคประกอบทางการสือ่สารการตลาด

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคสจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตใน
สมุทรปราการ

1.  การทดสอบสมมติฐานขอที่  1  ลักษณะทางประชากรศาสตร  (เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ  และ
รายไดรวมตอครอบครัว)  ที่แตกตางกัน  จะมีกิจกรรมและความสนใจแตกตางกัน  ใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนจํ าแนกทางเดียว  (One  Way  Analysis  of  Varience-On  Way  AN0VA) ซ่ึงผล
การทดสอบสมมติฐานจะแสดงตามลํ าดับของสมมติฐานยอยจํ านวน 25 ขอ ตามตารางที่ 4.22-4.46
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1.1  กิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม  (Cultural  Orientation)
สมมตฐิานยอยขอที ่1.1.1 ผูทีเ่พศแตกตางกนั มกีจิกรรมและความสนใจทีเ่นนวฒันธรรม

(Cultural  Orientation) แตกตางกัน
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   :  µi=µj

H1   :  µ1≠µ2

โดยที่
Ho   :  ผูทีม่เีพศแตกตางกนั มกีจิกรรมและความสนใจทีเ่นนวฒันธรรม (Cultural Orientation)  

ไมแตกตางกัน
H1 :  ผูทีม่เีพศแตกตางกนั มกีจิกรรมและความสนใจทีเ่นนวฒันธรรม (Cultural  Orientation)  

แตกตางกัน

ตารางที ่4.22  การทดสอบคาเฉลีย่ของกจิกรรมและความสนใจทีเ่นนวฒันธรรม (Cultural  Orientation)
   ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามเพศ

เพศ จ ํานวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
ชาย 180 2.98 0.70 4.042 0.046
หญิง 220 3.12 0.72
รวม 400 100.0 0.71

จากตารางที่ 4.22  ผลการทดสอบพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ 
Ho  และยอมรับ H1  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว กลาวคือ  
ผูทีม่เีพศแตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม (Cultural  Orientation) แตกตางกัน  
และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยแลวพบวาเพศหญิงมีกิจกรรมและความสนใจในที่เนน (Cultural  
Orientation)  มากกวาเพศชาย
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สมมตฐิานยอยที่ 1.1.2 ผูที่มีอายุแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม  
(Cultural  Orientation  แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูทีม่อีายแุตกตางกนั มกีจิกรรมและความสนใจในทีเ่นนวฒันธรรม (Cultural Orientation)  

ไมแตกตางกัน
H1 : ผูทีม่อีายแุตกตางกนั มกีจิกรรมและความสนใจทีเ่นนวฒันธรรม (Cultural Orientation)  

แตกตางกัน

ตารางที ่4.23  การทดสอบคาเฉลีย่ของกจิกรรมและความสนใจทีเ่นนวฒันธรรม (Cultural Orientation)
  ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามอายุ

อายุ จํ านวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
18-28  ป 155 3.09 0.77 0.694 0.557
29-39  ป 174 2.99 0.69
40-50 ป 64 3.05 0.59

มากกวา  50 ปขึ้นไป 7 2.82 0.87
รวม 400 3.05 0.71

จากตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวายอมรับ 
H0  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มีอายุ
แตกตางกนัมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม  (Cultural  Orientation)  ไมแตกตางกัน
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สมมตฐิานที ่1.1.3 ผูทีม่กีารศกึษาแตกตางกนั มกีจิกรรมและความสนใจในทีเ่นนวฒันธรรม  
(Cultural Orientation) แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   µi=µj

โดยที่
Ho : ผูทีม่กีารศึกษาแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม (Cultural 

Orientation)  ไมแตกตางกัน
H1 : ผูทีม่กีารศึกษาแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจในที่เนนวัฒนธรรม (Cultural  

Orientation)  แตกตางกัน

ตารางที ่ 4.24   การทดสอบคาเฉลีย่ของกจิกรรมและความสนใจทีเ่นนวฒันธรรม (Cultural Orientation)
    ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามการศึกษา

การศึกษา จํ านวน
(คน)

คาเฉล่ีย SD F Significance

มธัยมศึกษา(ม.1-ม.6) 49 2.82 0.61 2.712 0.092
ปวช/ปวส/อนุปริญญา 63 3.15 0.78
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 286 3.06 0.71
หรือสูงกวาปริญญาตรี 2 2.96 0.72

รวม 400 3.05 0.71

จากตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวายอมรับ 
H0  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มีอายุ
แตกตางกนัมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม  (Cultural  Orientation)  ไมแตกตางกัน
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สมมตฐิานที่ 1.1.4 ผูที่มีอาชีพแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม  
(Cultural  Orientation)  แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูที่มีอาชีพแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม (Cultural 

Orientation)  ไมแตกตางกัน
H1 : ผูที่มีอาชีพแตกตางกัน กิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม (Cultural 

Orientation)  แตกตางกัน

ตารางที ่4.25  การทดสอบคาเฉลีย่ของกจิกรรมและความสนใจทีเ่นนวฒันธรรม (Cultural Orientation)
   ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามอาชีพ

อาชีพ จํ านวน
(คน)

คาเฉล่ีย SD F Significance

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 72 2.91 0.61 1.838 0.119
พนกังานบริษัท/เอกชน 167 3.00 0.70

คาขาย / ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 115 3.01 0.75
นสิิต/นักศึกษา 40 3.18 0.73

อ่ืนๆ…. 6 3.39 0.71
รวม 400 3.04 0.71

จากตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบพบวามีคา Significance ดงันั้นจึงสรุปไดวา ยอมรับ H0  

ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มีอาชีพ
แตกตางกนัมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม   (Cultural  Orientation)  ไมแตกตางกัน
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สมมตฐิานที่ 1.1.5 ผูที่มีรายไดแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม  
(Cultural Orientation)  แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูที่มีรายไดแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม (Cultural 

Orientation)  ไมแตกตางกัน
H1 : ผูที่มีรายไดแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม (Cultural  

Orientation)  แตกตางกัน

ตารางที ่4.26  การทดสอบคาเฉลีย่ของกจิกรรมและความสนใจในทีเ่นนวฒันธรรม (Cultural Orientation)
   ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามรายได

รายได จํ านวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
10,000-20,000 204 2.91 0.69 4.476 0.003
20,001-30,000 126 3.18 0.72
30,001-40,000 60 0.04 0.75

40,001  บาทขึ้นไป 10 3.25 0.65
รวม 400 3.04 0.71

จากตารางที่  4.26  ผลการทดสอบพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ 
Ho  และยอมรับ H1  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว กลาวคือ  
ผูที่มีรายไดรวมตอครอบครัวแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม (Cultural  
Orientation)  แตกตางกัน
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1.2  กิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม  (Societal  Orientation)
สมมติฐานที่ 1.2.1 ผูที่มีเพศแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนน (Societal 

Orientation) แตกตางกัน
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูที่มีเพศแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม (Societal 

Orientation) ไมแตกตางกัน
H1 : ผูที่มีเพศแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม (Societal 

Orientation)  แตกตางกัน

ตารางที ่4.27  การทดสอบคาเฉลีย่ของกจิกรรมและความสนใจทีเ่นนวฒันธรรม (Societal  Orientation)
   ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามเพศ

เพศ จ ํานวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
ชาย 180 3.69 0.55 10.108 0.003
หญิง 220 3.89 0.64
รวม 400 3.79 0.59

จากตารางที่   4.27  ผลการทดสอบพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ
Ho  และยอมรับ H1  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว กลาวคือ  
ผูทีม่เีพศแตกตางกันมีที่เนนวัฒนธรรม  (Societal  Orientation)    แตกตางกัน  และเมื่อพิจารณาจาก
คาเฉลีย่แลวพบวา  เพศหญิงมีกิจกรรมและความสนใจในเนนวัฒนธรรม  (Societal  Orientation)    
มากกวาเพศชาย
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สมมตฐิานยอยที่ 1.2.2 ผูที่มีอายุแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม  
(Societal  Orientation) แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูทีม่อีายุแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal Orientation)  

ไมแตกตางกัน
H1 : ผูทีม่อีายแุตกตางกนั มกีจิกรรมและความสนใจทีเ่นนเนนสงัคม (Societal Orientation)  

แตกตางกัน

ตารางที่ 4.28  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal Orientation)
    ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามอายุ

อายุ จํ านวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
18-28  ป 155 2.97 0.61 2.171 0.092
29-39  ป 174 2.81 0.79
40-50 ป 64 3.07 0.70

มากกวา  50 ปขึ้นไป 7 3.16 0.74
รวม 400 3.04 0.71

จากตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance ดงันั้นจึงสรุปไดวายอมรับ 
H0  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มีอายุ
แตกตางกัน   มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal  Orientation)  ไมแตกตางกัน
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สมมตฐิานที่ 1.2.3 ผูที่มีการศึกษาแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม
(Societal Orientation)  แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูที่มีการศึกษาแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal 

Orientation)  ไมแตกตางกัน
H1 : ผูที่มีการศึกษาแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal 

Orientation)  แตกตางกัน

ตารางที่ 4.29  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal Orientation)
    ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามการศึกษา

การศึกษา จํ านวน
(คน)

คาเฉล่ีย SD F Significance

มธัยมศึกษา(ม.1-ม.6) 49 3.43 0.66 12.329 0.000
ปวช/ปวส/อนุปริญญา 63 4.06 0.61

ปริญญาตรี 286 3.80 0.55
สูงกวาปริญญาตรี 2 3.53 0.65

รวม 400 3.79 0.60

จากตารางที่ 4.29 ผลการทดสอบพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ Ho

และยอมรับ H1  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  
ผูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal Orientation)    
แตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 1.2.4 ผูที่มีอาชีพแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม
(Societal Orientation) แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผู ที่มีอาชีพแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal 

Orientation)  ไมแตกตางกัน
H1 :  ผู ที่มีอาชีพแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal 

Orientation) แตกตางกัน

ตารางที่  4.30  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal  Orientation)

ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตาม
อาชีพอาชีพ

จํ านวน
(คน)

คาเฉล่ีย SD F Significance

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 72 3.85 0.58 7.692 0.000

พนกังานบริษัท/เอกชน 167 3.88 0.56
คาขาย / ธุรกิจสวนตัว/อาชีพ

อิสระ
115 3.81 0.56

นสิิต/นักศึกษา 40 3.37 0.62
อ่ืนๆ…. 6 3.78 0.65
รวม 400 3.79 0.59

จากตารางที่ 4.30 ผลการทดสอบพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ Ho

และยอมรับ H1  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  
ผูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal Orientation)    
แตกตางกัน
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สมมตฐิานที่ 1.2.5 ผูที่มีรายไดแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจในที่เนนสังคม
(Societal Orientation) แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูที่มีรายไดแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal 

Orientation)  ไมแตกตางกัน
H1  :    ผูทีม่รีายไดแตกตางกัน  มีกิจกรรมความสนใจที่เนนสังคม (Societal Orientation)  

แตกตางกัน

ตารางที่ 4.31  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมความสนใจที่เนนสังคม (Societal Orientation)
    ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามรายได

รายไดรวมตอครอบ
ครัว

จํ านวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance

10,000-20,000 204 3.72 0.61 4.476 0.113
20,001-30,000 126 3.82 0.60
30,001-40,000 60 3.86 0.63

40,001  บาทขึ้นไป 10 3.91 0.50
รวม 400 3.79 0.60

จากตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance ดงันั้นจึงสรุปไดวายอมรับ 
H0  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มีอายุ
แตกตางกนัมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม  (Cultural  Orientation)  ไมแตกตางกัน
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1.3  กิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง  (Entertainment  Orientation)
สมมติฐานยอยขอที่ 1.3.1 ผูที่มีเพศแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจในที่เนน

บนัเทิง(Entertainment  Orientation)  แตกตางกัน
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูที่มีเพศแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง (Entertainment 

Orientation)  ไมแตกตางกัน
H1 : ผูที่มีเพศแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง (Entertainment

Orientation)  แตกตางกัน

ตารางที ่4.32  การทดสอบคาเฉลีย่ของกจิกรรมและความสนใจทีเ่นนบนัเทงิ (Entertainment Orientation)
  ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามเพศ

เพศ จ ํานวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
ชาย 180 3.14 0.61 14.007 0.000
หญิง 220 3.36 0.59
รวม 400 3.24 0.61

จากตารางที่ 4.32 ผลการทดสอบพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ Ho

และยอมรับ H1  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  
ผูทีม่เีพศแตกตางกนัมกีจิกรรมและความสนใจทีเ่นนบนัเทงิ (Entertainment Orientation) แตกตางกนั
และเมื่อพิจารณาจากค าเฉลี่ยแลวพบวาเพศหญิงมีกิจกรรมและความสนใจที่ เน นบันเทิง
(Entertainment  Orientation) มากกวาเพศชาย
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สมมติฐานยอยที่ 1.3.2 ผูที่มีอายุแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง
(Entertainment Orientation) แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูที่มีอายุแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง (Entertainment

Orientation) ไมแตกตางกัน
H1 : ผูที่มีอายุแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง (Entertainment 

Orientation) แตกตางกัน

ตารางที ่4.33  การทดสอบคาเฉลีย่ของกจิกรรมและความสนใจทีเ่นนบนัเทงิ (Entertainment Orientation)
  ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามอายุ

อายุ จํ านวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
18-28  ป 155 3.49 0.62 17.029 0.000
29-39  ป 174 3.09 0.57
40-50 ป 64 3.06 0.48

มากกวา  50 ปขึ้นไป 7 2.78 0.65
รวม 400 3.24 0.62

จากตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ Ho

และยอมรับ H1  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  
ผูทีม่รีะดบัการศกึษาแตกตางกนัมกีจิกรรมและความสนใจทีเ่นนบนัเทงิ (Entertainment Orientation)
แตกตางกัน
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สมมตฐิานที่ 1.3.3 ผูที่มีการศึกษาแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง 
(Entertainment Orientation) แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูทีม่กีารศึกษาแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง (Entertainment 

Orientation)ไมแตกตางกัน
H1 :  ผูทีม่กีารศึกษาแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง (Entertainment 

Orientation) แตกตางกัน

ตารางที ่4.34  การทดสอบคาเฉลีย่ของกจิกรรมและความสนใจทีเ่นนบนัเทงิ (Entertainment Orientation)
  ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามการศึกษา

การศึกษา จํ านวน
(คน)

คาเฉล่ีย SD F Significance

มธัยมศึกษา(ม.1-ม.6) 49 3.37 0.61 17.029 0.375
ปวช/ปวส/อนุปริญญา 63 3.24 0.66

ปริญญาตรี 286 3.21 0.60
สูงกวาปริญญาตรี 2 3.18 0.64

รวม 400 3.23 0.62

จากตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวายอมรับ 
H0 ดวยระดบันยัสํ าคญัที ่ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว กลาวคอื ผูทีม่กีารศกึษา
แตกตางกนัมีกิจกรรมและความสนใจที่ เนนบันเทิง (Entertainment  Orientation)ไมแตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 1.3.4 ผูที่มีอาชีพแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง
(Entertainment Orientation) แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho   :  ผูทีม่อีาชีพแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง (Entertainment

Orientation) ไมแตกตางกัน
H1  :    ผูทีม่อีาชีพแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง (Entertainment

Orientation)   แตกตางกัน

ตารางที ่4.35  การทดสอบคาเฉลีย่ของกจิกรรมและความสนใจทีเ่นนบนัเทงิ (Entertainment Orientation)
  ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามอาชีพ

อาชีพ จํ านวน
(คน)

คาเฉล่ีย SD F Significance

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 72 3.06 0.54 6.998 0.000
พนกังานบริษัท/เอกชน 167 3.20 0.64

คาขาย / ธุรกิจสวนตัว/อาชีพ
อิสระ

115 3.25 0.59

นสิิต/นักศึกษา 40 3.63 0.57
อ่ืนๆ…. 6 2.95 0.29
รวม 400 3.24 0.62

จากตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ Ho

และยอมรับ H1ดวยระดับนัยสํ าคัญที่ 0.05ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว กลาวคือ ผูที่มี
อาชพีแตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง (Entertainment  Orientation) แตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 1.3.5 ผูที่มีรายไดแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง
(Entertainment Orientation) แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูทีม่รีายไดแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง (Entertainment 

Orientation)  ไมแตกตางกัน
H1 : ผูทีม่รีายไดแตกตางกนั มกีจิกรรมและความสนใจทีเ่นน (Entertainment Orientation)  

แตกตางกัน

ตารางที ่4.36  การทดสอบคาเฉลีย่ของกจิกรรมและความสนใจทีเ่นนบนัเทงิ (Entertainment  Orientation)
  ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามรายได

รายได จํ านวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
10,000-20,000 204 3.22 0.60 0.939 0.416
20,001-30,000 126 3.29 0.61
30,001-40,000 60 3.26 0.69

40,001  บาทขึ้นไป 10 3.11 0.55
รวม 400 3.22 0.62

จากตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวายอมรับ 
H0  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มีอายุ
แตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่ เนนบันเทิง (Entertainment  Orientation) ไมแตกตางกัน
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1.4 กิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว (Home and Family
Orientation)

สมมติฐานยอยขอท่ี  1.4.1  ผูทีม่เีพศแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบาน  
และครอบครัว (Home  and  Family  Orientation)  แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho : ผูที่มีเพศแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนน (Home and Family 

Orientation) ไมแตกตางกัน
H1 : ผูทีม่เีพศแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว (Home  

and  Family Orientation) แตกตางกัน

ตารางที่ 4.37  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความที่เนนบานและครอบครัว
   (Home and Family Orientation) ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามเพศ

เพศ จ ํานวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
ชาย 180 3.14 0.59 16.105 0.000
หญิง 220 3.38 0.62
รวม 400 3.24 0.61

จากตารางที่ 4.37 ผลการทดสอบพบวามีคา Significance ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ Ho

และยอมรับ H1  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  
ผูที่มีเพศแตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว (Home and Family 
Orientation) แตกตางกนั และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยแลวพบวาเพศหญิงมีกิจกรรมและความสนใจ
ทีเ่นนบานและครอบครัว (Home  and  Family Orientation) มากกวาเพศชาย
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สมมตฐิานยอยที่ 1.4.2 ผูที่มีอายุแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและ
ครอบครัว (Home  and  Family Orientation)  แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj      

โดยที่
Ho   :  ผูทีม่อีายุแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว (Home  

and  Family Orientation)  ไมแตกตางกัน
H1  :    ผูทีม่อีายุแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนน  บานและครอบครัว (Home  

and Family Orientation) แตกตางกัน

ตารางที่  4.38 การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว (Home  
and  Family Orientation)  ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามอายุ

อายุ จํ านวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
18-28  ป 155 3.50 0.62 18.611 0.000
29-39  ป 174 3.09 0.56
40-50 ป 64 3.05 0.49

มากกวา  50 ปขึ้นไป 7 2.79 0.65
รวม 400 3.24 0.60

จากตารางที่  4.38 ผลการทดสอบพบวามีคา Significance ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ Ho

ยอมรับ H1  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มี
ระดบัอายแุตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว (Home  and  Family 
Orientation)   ตางกัน
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สมมติฐานที่ 1.4.3 ผูที่มีการศึกษาแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่บานและ
ครอบครัว (Home  and  Family Orientation)  แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho   :  ผูทีม่กีารศึกษาแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว 

(Home  and  Family Orientation)ไมแตกตางกัน
H1  :    ผูทีม่กีารศึกษาแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว

(Home  and  Family Orientation)   แตกตางกัน

ตารางที่  4.39  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว
    (Home  and  Family Orientation)  ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามการศึกษา

การศึกษา จํ านวน
(คน)

คาเฉล่ีย SD F Significance

มธัยมศึกษา(ม.1-ม.6) 49 3.36 0.61 0.774 0.508
ปวช/ปวส/อนุปริญญา 63 3.27 0. 65

ปริญญาตรี 286 3.22 0.61
สูงกวาปริญญาตรี 2 3.24 0.63

รวม 400 3.24 0.61

จากตารางที่ 4.39 ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance ดงันั้นจึงสรุปไดวายอมรับ 
H0  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มีอายุ
แตกตางกนัมีกิจกรรมความสนใจในการดํ าเนินชีวิตที่เนนบานและครอบครัว (Home  and  Family 
Orientation)  ไมแตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 1.4.4 ผูที่มีอาชีพแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและ
ครอบครัว (Home  and  Family Orientation)  แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho   :  ผูทีม่อีาชีพแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว 

(Home and  Family Orientation)  ไมแตกตางกัน
H1  :    ผูทีม่อีาชีพแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว 

(Home  and  Family Orientation)   แตกตางกัน

ตารางที่ 4.40  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว
   (Home  and  Family Orientation)  ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามอาชีพ

อาชีพ จํ านวน
(คน)

คาเฉล่ีย SD F Significance

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 72 3.04 0.51 6.999 0.000
พนกังานบริษัท/เอกชน 167 3.21 0.64

คาขาย / ธุรกิจสวนตัว/อาชีพ
อิสระ

115 3.23 0.59

นสิิต/นักศึกษา 40 3.62 0.56
อ่ืนๆ…. 6 3.24 0.60
รวม 400 3.24 0.60

จากตารางที่ 4.40  ผลการทดสอบพบวามีคา Significance ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ Ho

และยอมรับ H1  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  
ผูทีม่รีะดับอาชีพแตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว (Home and Family 
Orientation)  แตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 1.4.5 ผูที่มีรายไดของครอบครัวแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจ    
ทีเ่นนบานและครอบครัว (Home  and  Family Orientation)   แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho   :  ผูทีม่รีายไดของครอบครัวแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและ

ครอบครัว (Home  and  Family Orientation)  ไมแตกตางกัน
H1  :    ผูทีม่รีายไดของครอบครัวแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและ

ครอบครัว (Home  and  Family Orientation) แตกตางกัน

ตารางที่ 4.41  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว
   (Home  and  Family Orientation) ของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามรายได

รายไดของครอบครัว จํ านวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
10,000-20,000 204 3.23 0.60 0.924 0.430
20,001-30,000 126 3.29 0.61
30,001-40,000 60 3.27 0.69

40,001  บาทขึ้นไป 10 3.10 0.55
รวม 400 3.25 0.61

จากตารางที่ 4.41 ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance ดงันั้นจึงสรุปไดวายอมรับ 
H0  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มีอายุ
แตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว (Home  and  Family Orientation)  
ไมแตกตางกัน
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1.5  กิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬา  กิจกรรมกลางแจง  และการดูแลรักษาสุขภาพ 
(Sport  and  Outdoor  Orientation)

สมมตฐิานที่ 1.5.1 ผูที่มีเพศแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬา กิจกรรม
กลางแจง  และการดูแลรักษาสุขภาพ (Sport  and  Outdoor  Orientation)  แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho   :  ผูทีม่เีพศแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  

และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation )ไมแตกตางกัน
H1  :    ผูทีม่เีพศแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  และ

การดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation) แตกตางกัน

ตารางที่ 4.42  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนน กีฬากิจกรรมกลางแจง  และ
   การดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)  ของกลุมตัวอยาง
   จ ําแนกตามเพศ

เพศ จ ํานวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
ชาย 180 3.35 0.49 7.674 0.005
หญิง 220 3.48 0.51
รวม 400 3.24 0.61

จากตารางที่ 4.42 ผลการทดสอบพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวาปฏิเสธ Ho

และยอมรับ H1  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  
ผูที่มีเพศแตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง และการดูแลรักษา     
สุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)  แตกตางกัน  และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยแลวพบวา
เพศหญิงมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง และการดูแลรักษาสุภาพ (Sport  
and  Outdoor  Orientation)  มากกวาเพศชาย
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สมมติฐานยอยที่ 1.5.2 ผูที่มีอายุแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬา       
กจิกรรมกลางแจง  และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation) แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj       

โดยที่
Ho   :  ผูทีม่อีายแุตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  

และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)ไมแตกตางกัน
H1  :    ผูทีม่อีายแุตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  และ

การดแูลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)แตกตางกัน

ตารางที่  4.43  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  และ
     การดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)  ของกลุมตัวอยาง
     จ ําแนกตามอายุ

อายุ จํ านวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
18-28  ป 155 3.45 0.55 0.190 0.803
29-39  ป 174 3.41 0.47
40-50 ป 64 3.41 0.51

มากกวา  50 ปขึ้นไป 7 3.37 0.36
รวม 400 3.25 0.60

จากตารางที่ 4.43 ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวายอมรับ 
H0  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มีอายุ
แตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  และการดูแลรักษาสุขภาพ  
(Sport  and  Outdoor  Orientation)
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สมมติฐานที่  1.5.3  ผูทีม่กีารศึกษาแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนน  กีฬา
กจิกรรมกลางแจง  และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)   แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho   :  ผูทีม่กีารศกึษาแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  

และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)ไมแตกตางกัน
H1  :    ผูทีม่กีารศึกษาแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนน กีฬากิจกรรมกลางแจง  

และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)   แตกตางกัน

ตารางที่  4.44  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนน  กีฬากิจกรรมกลางแจง  และ
     การดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)  ของกลุมตัวอยาง
     จ ําแนกตามการศึกษา

การศึกษา จํ านวน
(คน)

คาเฉล่ีย SD F Significance

มธัยมศึกษา(ม.1-ม.6) 49 3.31 0.54 2.184 0.071
ปวช/ปวส/อนุปริญญา 63 3.53 0.62
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 286 3.43 0.49

สูงกวาปริญญาตรี 2 3.22 0.37
รวม 400 3.24 0.61

จากตารางที่ 4.44  ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปได   และ
ยอมรับ H0   ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ    
ผูทีม่อีายแุตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนน  กีฬากิจกรรมกลางแจง  และการดูแลรักษา  
สุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)  ไมแตกตางกัน
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สมมตฐิานที่ 1.5.4 ผูที่มีอาชีพแตกตางกัน มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรม
กลางแจง  และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)  แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho   :  ผูทีม่อีาชพีแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  

และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation) ไมแตกตางกัน
H1  :    ผูทีม่อีาชีพแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  

และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation) แตกตางกัน

ตารางที่  4.45  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  และ
    การดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)ของกลุมตัวอยาง
    จ ําแนกตามอาชีพ

อาชีพ จํ านวน
(คน)

คาเฉล่ีย SD F Significance

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 72 3.42 0.51 0.051 0.893
พนกังานบริษัท/เอกชน 167 3.43 0.44

คาขาย / ธุรกิจสวนตัว/อาชีพ
อิสระ

115 3.43 0.52

นสิิต/นักศึกษา 40 3.42 0.57
อ่ืนๆ…. 6 3.33 0.71
รวม 400 3.42 0.51

จากตารางที่ 4.45 ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวายอมรับ 
H0  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่จั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มีอาชีพ
แตกตางกนัมีกิจกรรมและความสนใจที่เนน  กีฬากิจกรรมกลางแจง  และการดูแลรักษาสุขภาพ  
(Sport  and  Outdoor  Orientation)  ไมแตกตางกัน
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สมมตฐิานที ่ 1.5.5 ผูทีม่รีายไดแตกตางกนั มกีจิกรรมและความสนใจทีเ่นน กฬีากจิกรรม
กลางแจง  และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)  แตกตางกัน

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้
Ho   : µi=µj

H1   : µi=µj

โดยที่
Ho   :  ผูทีม่รีายไดแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  

และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation) ไมแตกตางกัน
H1  :    ผูทีม่รีายไดแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  

และการดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation) แตกตางกัน

ตารางที่  4.46  การทดสอบคาเฉลี่ยของกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  และ
    การดูแลรักษาสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)ของกลุมตัวอยาง
    จ ําแนกตามรายได

รายไดของครอบครัว จํ านวน  (คน) คาเฉล่ีย SD F Significance
10,000-20,000 204 3.42 0.55 1.553 0.980
20,001-30,000 126 3.44 0.43
30,001-40,000 60 3.35 0.52

40,001  บาทขึ้นไป 10 3.57 0.36
รวม 400 3.42 0.50

จากตารางที่ 4.46 ผลการทดสอบไมพบวามีคา Significance  ดงันั้นจึงสรุปไดวายอมรับ 
H0  ดวยระดับนัยสํ าคัญที่  0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  กลาวคือ  ผูที่มีอายุ
แตกตางกันมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  และการดูแลรักษาสุขภาพ  
(Sport  and  Outdoor  Orientation)  ไมแตกตางกัน
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สมมติฐานขอท่ี 2 การเปดรับขาวสารการตลาด  มคีวามสัมพันธกับองคประกอบทาง
การสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอร
เซน็เตอรและไฮเปอรมารเกต็ของผูซ้ือสินคาในสมทุรปราการ ใชการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว  
(One Way ANOVA) ดงันี ้ซ่ึงผลการทดสอบสมติฐานจะแสดงตามลํ าดับของสมมติฐานยอยจํ านวน  
ตามตารางที่ 4.47-4.50  ดังตอไปนี้

สมมติฐานขอท่ี  2.1  การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญทาง
ส่ือบุคคลมีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑและบริการที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคา จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

ตารางที่ 4.47  แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคลกับองคประกอบทางการสื่อสาร
   การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
   ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

3.1.1 ผลิตภัณฑและบริการของจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต

คาสหสัมพันธ p

1. คณุภาพของสินคาดี  สะอาด  สดใหม .130* .015
2.มช่ืีอเสียงเปนที่รูจักแพรหลาย .129** .010
3.มคีวามเอาใจใสในการดูแลลูกคา .180* .031
4.มีเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐาน .146** .000
5.มบีริการที่สะดวกรวดเร็ว .165** .001
*มีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 P > .05  **มีนัยสํ าคัญที่ .01>.01

จากตารางที่  4.47 พบวา  การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคล  มีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสาร
การตลาดของผลิตภัณฑและบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  คณุภาพของสินคาดี  สะอาด  สดใหม   มีช่ือเสียงเปน
ทีรู่จกัแพรหลาย  มีความเอาใจใสในการดูแลลูกคา  มีเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐาน  มีบริการที่สะดวก
รวดเร็ว  โดยมนียัสํ าคัญที่ระดับ  .01  และ  .05  โดยมีความสัมพันธในทางบวก  แตมีความสัมพันธ
ทีพ่บในระดับตํ่ า
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ตารางที่ 4.48  แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคลกับองคประกอบ
   ทางการสื่อสารการตลาดของราคาผลิตภัณฑและบริการที่มีผลตอการตัดสินใจ
   ซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

3.1.2ราคาผลิตภัณฑและบริการของจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต (เทสโก  โลตัส,คารฟูร,บิ๊กซี)

คาสห
สัมพันธ

p

1.การตั้งราคาสินคามีความยุติธรรม  คุมคา .154* .002
2.สินคาราคาถูกสามารถเปรียบเทียบราคาสินคาได .123* .012
3.สามารถชํ าระคาสินคาผานบัตรเครดิตหรือเอทีเอ็ม .163* .005
*มีนัยสํ าคัญที่ระดับ.05 P >. 05

จากตารางที่ 4.48 พบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคล  มคีวามสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสาร
การตลาดราคาของผลิตภัณฑและบริการมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ซ่ึงเกี่ยวของในเรื่องของสินคาราคาถูกสามารถเปรียบเทียบ
ราคาสินคาได  สามารถชํ าระคาสินคาผานบัตรเครดิตหรือเอทีเอ็ม  โดยมนียัสํ าคัญที่ระดับ  .05  โดย
มคีวามสัมพันธในทางบวก  แตมีความสัมพันธที่พบในระดับตํ่ า
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ตารางที่ 4.49 แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคลกับองคประกอบ
   ทางการสื่อสารการตลาดของสถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการที่มีผลตอ
   การตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและ
   ไฮเปอรมารเก็ต

3.1.3  สถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการของจากธุรกิจคาปลีกขนาด
ใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต (เทสโก  โลตัส,คารฟูร,บิ๊กซี)

คาสห
สัมพันธ

P

1.มสีาขาและบริการเปนจํ านวนมาก        .083 .152
2.มสีาขาและบริการอยูใกลบาน ที่ทํ างาน  .0.65* .128
3.มสีาขาและบริการอยูในทํ าเลที่ดี .114* .008
4.มขีนาดของสถานที่จํ าหนายที่พอเหมาะ   .149** .000
5. มกีารจดัพืน้ที่แตละแผนกอยางเปนสัดสวนสะดวกตอการคนหา   .167** .002
6.รูปแบบและการตกแตงของสถานที่มีความมั่นคงหนาเชื่อถือ        .054 183
7.การออกแบบตกแตงภายในที่ทันสมัยสะดุดตา .101* .039
8.ภายในสถานที่มีสินคาใหเลือกมากมายหลากหลายชนิด        .169** .001
9. มกีารใชสัญลักษณหรือตราสินคาที่สวยงามและมีสีสัน  ณ  จุดขาย        .079 .055
10.การตกแตงในชุดยูนิฟอรมของพนักงานที่สวยสะดุดตา .103* .014
11. ดานหนา-ดานในของสถานที่มีความสวางสดใสไมมืดทึบ   .135** .004
*มีนัยสํ าคัญที่ระดับ.05 P >. 05**มนีัยสํ าคัญที่ระดับ .01 P > .01

จากตารางที ่ 4.49 พบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคล  มคีวามสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสาร
การตลาดของสถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  มสีาขาและบริการอยูในทํ าเลที่ดี, มีขนาด
ของสถานที่จํ าหนายที่พอเหมาะ, รูปแบบและการตกแตงของสถานที่มีความมั่นคงหนาเชื่อถือ,   
การออกแบบตกแตงภายในที่ทันสมัยสะดุดตา, ภายในสถานที่มีสินคาใหเลือกมากมายหลากหลาย
ชนิด,การตกแตงในชุดยูนิฟอรมของพนักงานที่สวยสะดุดตา, ดานหนา-ดานในของสถานที่มี   
ความสวางสดใสไมมืดทึบ  โดยมนียัสํ าคัญที่ระดับ  .01  และ  .05  โดยมีความสัมพันธในทางบวก  
แตมีความสัมพันธที่พบในระดับตํ่ า
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ตารางที่ 4.50  แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคลกับองคประกอบ
   ทางการสื่อสารการตลาดการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
   จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

3.1.4 การสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจาก
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

(เทสโก  โลตัส,คารฟูร,บิ๊กซี)

คาสห
สัมพันธ

p

1)  การโฆษณาผานสื่อตางๆ
     1.1  โทรทัศน .113* .014
     1.2   วิทยุ .077 .128
     1.3   หนังสือพิมพ .189** .000
     1.4   นิตยสารหรือวารสาร .165** .002
     1.5  แผนพับ/ใบปลิว .076 .128
     1.6  โปสเตอร .182** .000
     1.7  อินเตอรเน็ต .123* .011
     1.8  ปายโฆษณากลางแจง (Bill  Board) .095* .017
     1.9  ส่ือตัวถังรถประจํ าทาง (Bus  Dody) .112* .021
     1.10  เครือ่งหมายการคา(ตราสินคา)ที่อยูบริเวณดานหนา .136** .007
2)  บทบาทของพนักงานขาย/เจาหนาท่ี
    2.1  ใหค ําแนะนํ าในผลิตภัณฑใหม .40 .285
    2.2  พนกังานมีมนุษยสัมพันธที่ดียิ้มแยม .068 .114
    2.3  พูดจาสุภาพ .074 .112
    2.4  พนักงานขายบุคลิกดี .046 .243
    2.5  ความนาเชื่อถือของพนักงาน .052 .184
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ตารางที่ 4.50 (ตอ)

3.1.4 การสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจาก
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

(เทสโก  โลตัส,คารฟูร,บิ๊กซี)

คาสห
สัมพันธ

p

3)  การสงเสริมการขาย
     3.1  การแจกของตัวอยาง .116 .020
     3.2  กจิกรรมพิเศษ เชน  การแสดงบนเวทีการออกราน  ฯลฯ .160** .000
     3.3  การเปดโอกาสใหเห็นกรรมวิธีการผลิต .119* .016
     3.4  การสะสมแสตมป .121* .015
     3.5  การสะสมคูปอง .116* .019
     3.6  การตั้งราคาสินคาบริการตํ่ ากวาคูแขงในบางชวง .104* .0.37
     3.7  สวนลดหรือลดราคา .155** 000
     3.8  เงือ่นไขการชํ าระเงินที่พิเศษ .125* .012
     3.9  การสงเสริมการขายรวมกันในหลายสินคา .157* .002
     3.10  การสงพนักงานขายไปประจํ าตามหาง .162* .005
     3.11  การรับประกันใหเปลี่ยนหรือการรับประกันสินคา 145** .003
4)  การประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ
     4.1  โทรทัศน .109* .000
     4.2  วิทยุ   .174** .000
     4.3  หนังสือพิมพ        .082 .059
     4.4  นิตยสารหรือวารสาร   .139** .004
     4.5  แผนพับ/ใบปลิว        .046 .257
     4.6  อินเตอรเน็ต        .082 .043
     4.7  การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ(มีตราสินคาติดอยู)   .121** .006
5)  การตลาดทางตรง
     5.1  การขายโดยใชพนักงานขายโดยตรง .234** .000
     5.2  ไปรษณียแจงขาวลดราคาสินคาถึงบาน .210** .000
*มีนัยสํ าคัญที่ระดับ.05 P >. 05**มนีัยสํ าคัญที่ระดับ .01 P > .01
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จากตาราง  4.50 พบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคล  มคีวามสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสาร
การตลาดของการสงเสริมการตลาดดานโฆษณาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก   โทรทัศน  วิทยุ  นิตยสารหรือวารสาร  
โปสเตอร  อินเตอรเน็ต  ปายโฆษณากลางแจง (Bill  Board) ส่ือตัวถังรถประจํ าทาง (Bus  Dody) 
เครือ่งหมายการคา(ตราสินคา)ที่อยูบริเวณดานหนา  โดยมนียัสํ าคัญที่ระดับ  .01  และ  .05  โดยมี
ความสัมพันธในทางบวก  แตมีความสัมพันธที่พบในระดับตํ่ า

และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคลมีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดดาน  
บทบาทของพนักงาน/เจาหนาที่ มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอร
เซน็เตอรและไฮเปอรมารเก็ต ไดแก ใหค ําแนะนํ าในผลิตภัณฑ พูดจาสุภาพ โดยมนีัยสํ าคัญที่ระดับ  
.01  และ  .05  โดยมีความสัมพันธในทางบวก  แตมีความสัมพันธที่พบในระดับตํ่ า

และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคลมีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของ  
การสงเสริมการตลาดดานโฆษณาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  การแจกของตัวอยาง  กิจกรรมพิเศษ เชน  การแสดงบน
เวทกีารออกราน    การเปดโอกาสใหเห็นกรรมวิธีการผลิต    การสะสมแสตมป  การสะสมคูปอง 
การตัง้ราคาสนิคาบรกิารตํ ่ากวาคูแขงในบางชวง สวนลดหรือการลดราคา เงือ่นไขการช ําระเงนิทีพ่เิศษ   
การสงเสริมการขายรวมกันในหลายสินคา  การสงพนักงานขายไปประจํ าตามหาง  การรับประกัน
ใหเปลี่ยนหรือการรับประกันสินคา โดยมนียัสํ าคัญที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธในทางบวก แต
มคีวามสัมพันธที่พบในระดับตํ่ า

และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคลมีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดดาน
ประชาสัมพันธ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและ  
ไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก โทรทัศน วิทยุ นิตยสารหรือวารสาร การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ (มีตราสินคา
ตดิอยู) โดยมนียัสํ าคัญที่ระดับ .01 และ .05 โดยมีความสัมพันธในทางบวก แตมีความสัมพันธที่พบ
ในระดับตํ่ า

และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคลมีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดดาน  
การตลาดทางตรงที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและ
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ไฮเปอรมารเก็ต ไดแก การขายโดยใชพนักงานขายโดยตรง ไปรษณียแจงขาวลดราคาสินคาถึงบาน  
โดยมนียัสํ าคัญที่ระดับ .01 และ .05 โดยมีความสัมพันธในทางบวก แตมีความสัมพันธที่พบใน
ระดับตํ่ า

สวนสดุทายพบวา การเปดรับขาวสารการตลาดจากธรุกจิคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซน็เตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคลไมมีความสัมพันธกับองคประกอบของการสงเสริมการตลาด  
ดานบทบาทของพนักงานขาย/เจาหนาที่

สรุป การเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและ    
ไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคลมีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอ 
การตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตในดานตางๆ  
ไดแก องคประกอบของผลติภณัฑและบรกิาร,องคประกอบของราคาผลติภณัฑและบรกิาร องคประกอบ
ของสถานที,่การจดัจ ําหนาย,และองคประกอบของการสงเสรมิการตลาดในดานโฆษณา การสงเสรมิ
การขาย การประชาสัมพันธและการตลาดทางตรง สวนที่ไมมีความสัมพันธนั้น ไดแก องคประกอบ
ของการสงเสริมการตลาดดานบทบาทของพนักงานขาย/เจาหนาที่
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สมมติฐานที่ 2.1.2 การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอร
เซ็นเตอรและไฮเปอรมารเกต็ทางสือ่มวลชนมคีวามสมัพนัธกบัองคประกอบทางการสือ่สารการตลาด
ทีม่ผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

ตารางที่ 4.51 แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
  ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อมวลชนกับองคประกอบ
  ทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
  ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

3.2.1 ผลิตภัณฑและบริการของจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต

คาสหสัมพันธ p

1.  คณุภาพของสินคาดี  สะอาด  สดใหม .190 .000**
2.  มช่ืีอเสียงเปนที่รูจักแพรหลาย .027    .582
3.  มคีวามเอาใจใสในการดูแลลูกคา .134 .007*
4.  มีเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐาน .136 .006**
5.  มบีริการที่สะดวกรวดเร็ว .160 .001**
*มีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 P > .05  **มีนัยสํ าคัญที่ .01>.01

จากตารางที ่ 4.51 พบวา การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคล  มคีวามสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสาร
การตลาดของผลิตภัณฑและบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  คณุภาพของสินคาดี  สะอาด  สดใหม  มีความเอาใจใส
ในการดแูลลูกคา  มีเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐาน  .มีบริการที่สะดวกรวดเร็ว  โดยมนีัยสํ าคัญที่ระดับ  
.01  และ  .05  โดยมีความสัมพันธในทางบวก  แตมีความสัมพันธที่พบในระดับตํ่ า
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ตารางที่  4.52  แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อมวลชนกับองคประกอบ
   ทางการสื่อสารการตลาดของราคาผลิตภัณฑและบริการที่มีผลตอการตัดสินใจ
   ซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

3.2.2ราคาผลิตภัณฑและบริการของจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต

คาสห
สัมพันธ

p

1.  การตั้งราคาสินคามีความยุติธรรม  คุมคา .108* .000
2.  สินคาราคาถูกสามารถเปรียบเทียบราคาสินคาได .173* .000
3.  สามารถชํ าระคาสินคาผานบัตรเครดิตหรือเอทีเอ็ม .081 .000
*มีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 P > .05

จากตารางที่ 4.52 พบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางมวลชน มีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสาร
การตลาดราคาของผลิตภัณฑและบริการ โดยมีนัยสํ าคัญที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธในทางบวก  
แตมีความสัมพันธที่พบในระดับตํ่ า
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ตารางที่  4.53  แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
    ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อมวลชนกับองคประกอบ
    ทางการสื่อสารการตลาดของสถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการที่มีผลตอ
    การตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและ
    ไฮเปอรมารเก็ต

3.2.3  สถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการของจากธุรกิจคาปลีกขนาด
ใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

คาสหสัมพันธ P

1.  มสีาขาและบริการเปนจํ านวนมาก .109* .011
2.  มสีาขาและบริการอยูใกลบาน ที่ทํ างาน .101* .039
3.  มสีาขาและบริการอยูในทํ าเลที่ดี .064 .164
4.  มขีนาดของสถานที่จํ าหนายที่พอเหมาะ .036 .120
5.  มกีารจดัพืน้ที่แตละแผนกอยางเปนสัดสวนสะดวกตอการคนหา .086 .049
6.  รูปแบบและการตกแตงของสถานที่มีความมั่นคงหนาเชื่อถือ .120* .041
7.  การออกแบบตกแตงภายในที่ทันสมัยสะดุดตา .126* .020
8.  ภายในสถานที่มีสินคาใหเลือกมากมายหลากหลายชนิด .114* .028
9.  มกีารใชสัญลักษณหรือตราสินคาที่สวยงามและมีสีสัน  ณ  จุดขาย .156** .000
10. การตกแตงในชุดยูนิฟอรมของพนักงานที่สวยสะดุดตา .089 .005
11. ดานหนา-ดานในของสถานที่มีความสวางสดใสไมมืดทึบ .119 .073
*มีนัยสํ าคัญที่ระดับ.05 P >. 05**มนีัยสํ าคัญที่ระดับ .01 P > .01

จากตารางที ่ 4.53 พบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อมวลชน มีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสาร
การตลาดของสถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  มสีาขาและบริการอยูในทํ าเลที่ดี, มีขนาด
ของสถานที่จํ าหนายที่พอเหมาะ, รูปแบบและการตกแตงของสถานที่มีความมั่นคงหนาเชื่อถือ,   
การออกแบบตกแตงภายในที่ทันสมัยสะดุดตา, ภายในสถานที่มีสินคาใหเลือกมากมายหลากหลาย
ชนิด,การตกแตงในชุดยูนิฟอรมของพนักงานที่สวยสะดุดตา, ดานหนา-ดานในของสถานที่มี   
ความสวางสดใสไมมืดทึบ  โดยมนียัสํ าคัญที่ระดับ  .01  และ  .05  โดยมีความสัมพันธในทางบวก  
แตมีความสัมพันธที่พบในระดับตํ่ า
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ตารางที่ 4.54  แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อมวลชนกับองคประกอบ
   ทางการสื่อสารการตลาดการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
   จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

3.2.4 การสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจาก
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

คาสห
สัมพันธ

p

1)  การโฆษณาผานสื่อตางๆ
     1.1  โทรทัศน .157** .000
     1.2   วิทยุ .239** .000
     1.3   หนังสือพิมพ .279** .000
     1.4   นิตยสารหรือวารสาร .259** .000
     1.5  แผนพับ/ใบปลิว .187** .000
     1.6  โปสเตอร .211** .000
     1.7  อินเตอรเน็ต .187** .000
     1.8  ปายโฆษณากลางแจง (Bill  Board) .199** .000
     1.9  ส่ือตัวถังรถประจํ าทาง (Bus  Dody) .263** .000
     1.10  เครือ่งหมายการคา(ตราสินคา)ที่อยูบริเวณดานหนา .289** .000
2)  บทบาทของพนักงานขาย/เจาหนาท่ี
     2.1  ใหค ําแนะนํ าในผลิตภัณฑใหม .183* .032
     2.2  พนกังานมีมนุษยสัมพันธที่ดียิ้มแยม .024 623
     2.3  พูดจาสุภาพ .051 309
     2.4  พนักงานขายบุคลิกดี .075 132
     2.5  ความนาเชื่อถือของพนักงาน .042 396
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ตารางที่ 4.54 (ตอ)

3.2.4 การสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจาก
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

คาสห
สัมพันธ

p

3)  การสงเสริมการขาย
     3.1  การแจกของตัวอยาง       .035 .426
     3.2  กจิกรรมพิเศษ เชน  การแสดงบนเวทีการออกราน  ฯลฯ .138** .006
     3.3  การเปดโอกาสใหเห็นกรรมวิธีการผลิต .142** .004
     3.4  การสะสมแสตมป .102* .036
     3.5  การสะสมคูปอง .108* .040
     3.6  การตั้งราคาสินคาบริการตํ่ ากวาคูแขงในบางชวง .144** .008
     3.7  สวนลดหรือลดราคา .146** .004
     3.8  เงือ่นไขการชํ าระเงินที่พิเศษ .138** .007
    3.9  การสงเสริมการขายรวมกันในหลายสินคา .153** .003
    3.10  การสงพนักงานขายไปประจํ าตามหาง .142** .001
    3.11  การรับประกันใหเปลี่ยนหรือการรับประกันสินคา .132** .002
4)  การประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ
     4.1  โทรทัศน .212** .000
     4.2  วิทยุ .321** .000
     4.3  หนังสือพิมพ .271** .000
     4.4  นิตยสารหรือวารสาร 121** .000
     4.5  แผนพับ/ใบปลิว .129** .000
     4.6  อินเตอรเน็ต .341** .000
    4.7  การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ(มีตราสินคาติดอยู) .102** .000
5)  การตลาดทางตรง
     5.1  การขายโดยใชพนักงานขายโดยตรง .227** .000
     5.2  ไปรษณียแจงขาวลดราคาสินคาถึงบาน .203** .000
*มีนัยสํ าคัญที่ระดับ.05 P >. 05**มนีัยสํ าคัญที่ระดับ .01 P > .01
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จากตารางที่ 4.54 พบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อมวลชน มีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสาร
การตลาดของสถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  โทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ  นิตยสารหรือ
วารสาร  แผนพับ/ใบปลิว โปสเตอร  อินเตอรเน็ต  ปายโฆษณากลางแจง (Bill  Board) ส่ือตัวถัง   
รถประจ ําทาง (Bus  Dody)  เครื่องหมายการคา(ตราสินคา)ที่อยูบริเวณดานหนา  โดยมีนัยสํ าคัญ    
ทีร่ะดบั  .01  และ  .05  โดยมีความสัมพันธในทางบวก  แตมีความสัมพันธที่พบในระดับตํ่ า

และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อมวลชน มีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของ
บทบาทของพนักงาน/เจาหนาที่  ทีม่ผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอร
เซน็เตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  ใหค ําแนะนํ าในผลิตภัณฑ  โดยมีนัยสํ าคัญที่ระดับ  .05  โดยมี
ความสัมพันธในทางบวก  แตมีความสัมพันธที่พบในระดับตํ่ า

และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อมวลชน มีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาด    
ดานการสงเสริมการขาย ที่มีผลการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต ไดแก การแจกของตัวอยาง กิจกรรมพิเศษ เชน การแสดงบนเวทีการออกราน  
การเปดโอกาสใหเห็นกรรมวิธีการผลิต  การสะสมแสตมป  การสะสมคูปอง  การตั้งราคาสินคา
บริการตํ่ ากวาคูแขงในบางชวง  สวนลดหรือลดราคา  เงื่อนไขการชํ าระเงินที่พิเศษ  การสงเสริม  
การขายรวมกันในหลายสินคา  การสงพนักงานขายไปประจํ าตามหาง   การรับประกันใหเปลี่ยน
หรือการรับประกันสินคา โดยมีนัยสํ าคัญที่ .05 โดยมีความสัมพันธเชิงบวก แตมีความสัมพันธที่พบ
ในระดับตํ่ ามาก

และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อมวลชน มีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของ
การสงเสริมการตลาดดานประชาสัมพันธ  ทีม่ผีลการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  โทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ  นิตยสารหรือวารสาร  
แผนพับ/ใบปลิวอินเตอรเน็ตการใชผลิตภัณฑเปนสื่อ(มีตราสินคาติดอยู) โดยมีนัยสํ าคัญที่ระดับ  
.05  แตความสัมพันธที่พบอยูในระดับตํ่ ามาก
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และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อมวลชน  มคีวามสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของ
การสงเสริมการตลาดดานการตลาดทางตรง  ไดแก   การขายโดยใชพนักงานขายโดยตรง  ไปรษณีย
แจงขาวลดราคาสินคาถึงบาน  โดยมีนัยสํ าคัญที่  ระดับ  .01  แตความสัมพันธที่พบอยูในระดับตํ่ า

สรุป การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและ
ไฮเปอรมารเกต็ทางสือ่มวลชน มคีวามสมัพนัธกบัองคประกอบทางการสือ่สารการตลาดของการสงเสรมิ
การตลาดในดานตาง ๆ  ไดแก  องคประกอบของผลิตภัณฑและบริการ  องคประกอบของสถานที่,
การจัดจํ าหนาย และองคประกอบของการสงเสริมการตลาดในดานการโฆษณา ดานบทบาทของ
พนกังานขาย/เจาหนาที่  ดานการสงเสริมการขาย  ดานประชาสัมพันธ  และดานการตลาดตรง  
สวนทีไ่มพบวา  มีความสัมพันธกัน  ไดแก  องคประกอบของราคาผลิตภัณฑและบริการ
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การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
ทางสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

ตารางที่ 4.55  แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อเฉพาะกิจกับองคประกอบ
   ทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
   ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

3.3.1 ผลิตภัณฑและบริการของจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต

คาสหสัมพันธ p

1.  คณุภาพของสินคาดี  สะอาด  สดใหม .187** .000
2.  มช่ืีอเสียงเปนที่รูจักแพรหลาย .089** .049
3.  มคีวามเอาใจใสในการดูแลลูกคา        .121 .041
4.  มีเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐาน        .192 .000
5.  มบีริการที่สะดวกรวดเร็ว        .127* .012
*มีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 P > .05  **มีนัยสํ าคัญที่ .01>.01

จากตารางที่  4.55  พบวา  การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเกต็ทางสือ่เฉพาะกจิ มคีวามสมัพนัธกบัองคประกอบทางการสือ่สาร
การตลาดของผลิตภัณฑ และบริการ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  คณุภาพของสินคาดี  สะอาด  สดใหม  มีความเอาใจใส
ในการดแูลลูกคา  มีเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐาน  มีบริการที่สะดวกรวดเร็ว  โดยมีนัยสํ าคัญที่ระดับ  
.01  และ  .05  โดยมีความสัมพันธในเชิงบวก  แตความสัมพันธที่พบอยูในระดับตํ่ ามาก
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การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
ทางสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของราคาผลิตภัณฑและ
บริการทีม่ผีลตอการตดัสินใจซือ้สินคาจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญซูเปอรเซน็เตอรและไฮเปอรมารเกต็

ตารางที่ 4.56  แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อเฉพาะกิจกับองคประกอบ
   ทางการสื่อสารการตลาดของราคาผลิตภัณฑและบริการที่มีผลตอการตัดสินใจ
   ซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

3.3.2ราคาผลิตภัณฑและบริการของจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต

คาสห
สัมพันธ

p

1.  การตั้งราคาสินคามีความยุติธรรม  คุมคา .155* .000
2.  สินคาราคาถูกสามารถเปรียบเทียบราคาสินคาได .081 .005
3.  สามารถชํ าระคาสินคาผานบัตรเครดิตหรือเอทีเอ็ม .087 .000
*มีนัยสํ าคัญที่ระดับ.05 P >. 05

จากตาราง  4.56  พบวา  การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเกต็ทางสือ่เฉพาะกจิ มคีวามสมัพนัธกบัองคประกอบทางการสือ่สาร
การตลาดราคาของผลิตภัณฑและบริการมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  โดยมีนัยสํ าคัญที่ระดับ  .05  โดยมีความสัมพันธในทางบวก  
แตมีความสัมพันธที่พบในระดับตํ่ า
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การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
ทางสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของสถานที่,การจัด
จํ าหนายการใหบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต

ตารางที่ 4.57  แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อเฉพาะกิจกับองคประกอบ
   ทางการสื่อสารการตลาดของสถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการที่มีผลตอ
   การตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและ
   ไฮเปอรมารเก็ต

3.3.3  สถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการของจากธุรกิจคาปลีกขนาด
ใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

คาสหสัมพันธ P

1.  มสีาขาและบริการเปนจํ านวนมาก .118* .011
2.  มสีาขาและบริการอยูใกลบาน ที่ทํ างาน .103* .043
3.  มสีาขาและบริการอยูในทํ าเลที่ดี .052 .310
4.  มขีนาดของสถานที่จํ าหนายที่พอเหมาะ .98* .046
5.  มกีารจดัพืน้ที่แตละแผนกอยางเปนสัดสวนสะดวกตอการคนหา .084 .071
6.  รูปแบบและการตกแตงของสถานที่มีความมั่นคงหนาเชื่อถือ .161** .000
7.  การออกแบบตกแตงภายในที่ทันสมัยสะดุดตา .149** .000
8.  ภายในสถานที่มีสินคาใหเลือกมากมายหลากหลายชนิด .144** .003
9.  มกีารใชสัญลักษณหรือตราสินคาที่สวยงามและมีสีสัน  ณ  จุดขาย .193** .000
10. การตกแตงในชุดยูนิฟอรมของพนักงานที่สวยสะดุดตา .142** .000
11. ดานหนา-ดานในของสถานที่มีความสวางสดใสไมมืดทึบ .136** .007
*มีนัยสํ าคัญที่ระดับ.05 P >. 05**มนีัยสํ าคัญที่ระดับ .01 P > .01

จากตารางที ่ 4.57 พบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเกต็ทางสือ่เฉพาะกจิ มคีวามสมัพนัธกบัองคประกอบทางการสือ่สาร
การตลาดของสถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต ไดแก มสีาขาและบริการเปนจํ านวนมาก มีสาขา
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และบริการอยูใกลบาน ที่ทํ างานมีสาขาและบริการอยูในทํ าเลที่ดี, มีขนาดของสถานที่จํ าหนาย       
ทีพ่อเหมาะ, รูปแบบและการตกแตงของสถาน  ที่มีความมั่นคงหนาเชื่อถือ, การออกแบบตกแตง
ภายในที่ทันสมัยสะดุดตา, ภายในสถานที่มีสินคาใหเลือกมากมายหลากหลายชนิด,การตกแตง     
ในชุดยูนิฟอรมของพนักงานที่สวยสะดุดตา, ดานหนา-ดานในของสถานที่มีความสวางสดใส       
ไมมดืทึบ โดยมีนัยสํ าคัญที่ระดับ .01 และ .05 โดยมีความสัมพันธในเชิงบวก แตความสัมพันธที่พบ
อยูในระดับตํ่ าDPU
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การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
ทางสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของการสงเสริมการตลาด
ทีม่ผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

ตารางที่ 4.58  แสดงคาสหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
   ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อเฉพาะกิจกับองคประกอบ
   ทางการสื่อสารการตลาดการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
   จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

3.3.4 การสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจาก
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

คาสห
สัมพันธ

p

1)  การโฆษณาผานสื่อตางๆ
     1.1  โทรทัศน .084 .041
     1.2   วิทยุ .130** .005
     1.3   หนังสือพิมพ .106* .031
     1.4   นิตยสารหรือวารสาร .128** .000
     1.5  แผนพับ/ใบปลิว .301** .000
     1.6  โปสเตอร .318** .000
     1.7  อินเตอรเน็ต .269** .000
     1.8  ปายโฆษณากลางแจง (Bill  Board) .276** .000
     1.9  ส่ือตัวถังรถประจํ าทาง (Bus  Dody) .253** .000
     1.10  เครือ่งหมายการคา(ตราสินคา)ที่อยูบริเวณดานหนา .318** .000
2)  บทบาทของพนักงานขาย/เจาหนาที่
     2.1  ใหค ําแนะนํ าในผลิตภัณฑใหม .120* .011
     2.2  พนกังานมีมนุษยสัมพันธที่ดียิ้มแยม .039 .320
     2.3  พูดจาสุภาพ .020 .662
     2.4  พนักงานขายบุคลิกดี .028 .528
     2.5  ความนาเชื่อถือของพนักงาน .035 .482
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ตารางที่ 4.58 (ตอ)

3.3.4 การสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจาก
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

คาสหสัมพันธ p

3)  การสงเสริมการขาย
     3.1  การแจกของตัวอยาง .161 .002
     3.2  กจิกรรมพิเศษ เชน  การแสดงบนเวทีการออกราน  ฯลฯ .128** .006
     3.3  การเปดโอกาสใหเห็นกรรมวิธีการผลิต .112** .023
     3.4  การสะสมแสตมป .113** .024
     3.5  การสะสมคูปอง .163 .001
     3.6  การตั้งราคาสินคาบริการตํ่ ากวาคูแขงในบางชวง .130** .011
     3.7  สวนลดหรือลดราคา .174** .000
     3.8  เงือ่นไขการชํ าระเงินที่พิเศษ .096** .035
     3.9  การสงเสริมการขายรวมกันในหลายสินคา .143** .000
    3.10  การสงพนักงานขายไปประจํ าตามหาง .159** .001
    3.11  การรับประกันใหเปลี่ยนหรือการรับประกันสินคา .168** .000
4)  การประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ
     4.1  โทรทัศน .174* .000
     4.2  วิทยุ .239** .000
     4.3  หนังสือพิมพ .205** .000
     4.4  นิตยสารหรือวารสาร .261** .000
     4.5  แผนพับ/ใบปลิว .284** .000
     4.6  อินเตอรเน็ต .352** .000
     4.7  การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ(มีตราสินคาติดอยู) .317** .000
5)  การตลาดทางตรง
     5.1  การขายโดยใชพนักงานขายโดยตรง .218** 000
     5.2  ไปรษณียแจงขาวลดราคาสินคาถึงบาน .220** 000
*มีนัยสํ าคัญที่ระดับ.05 P >. 05**มนีัยสํ าคัญที่ระดับ .01 P > .01
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จากตารางที่ 4.58 พบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเกต็ทางสือ่เฉพาะกจิ มคีวามสมัพนัธกบัองคประกอบทางการสือ่สาร
การตลาดของสถานที่,การจัดจํ าหนายการใหบริการมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต ไดแก โทรทัศนวิทยุหนังสือพิมพนิตยสารหรือ   
วารสารแผนพบั/ใบปลวิ โปสเตอรอินเตอรเนต็ ปายโฆษณากลางแจง (Bill Board) ส่ือตวัถังรถประจ ําทาง
(Bus Dody) เครื่องหมายการคา (ตราสินคา) ทีอ่ยูบริเวณดานหนา โดยมีนัยสํ าคัญที่ระดับ .01 และ  
.05  โดยมคีวามสัมพันธในเชิงบวก  แตความสัมพันธที่พบอยูในระดับตํ่ า

และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาด  
ดานบทบาทของพนักงาน/เจาหนาที่  ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  ใหค ําแนะนํ าในผลิตภัณฑใหม  โดยมีนัยสํ าคัญที่ระดับ  
0.5  โดยมคีวามสัมพันธในทางบวก  แตมีความสัมพันธในระดับตํ่ า

และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาด  
ดานการสงเสรมิการขาย ทีม่ผีลตอการตดัสนิใจซือ้สินคาจากธรุกจิคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซน็เตอร
และไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  การแจกของตัวอยางกิจกรรมพิเศษ เชน  การแสดงบนเวทีการออกราน  
การเปดโอกาสใหเห็นกรรมวิธีการผลิต  แสตมปการสะสม  การสะสมคูปอง   การตั้งราคาสินคา
บริการตํ่ ากวาคูแขงในบางชวง  สวนลดหรือลดราคาเงื่อนไขการชํ าระเงินที่พิเศษ  การสงเสริม    
การขายรวมกันในหลายสินคา  การสงพนักงานขายไปประจํ าตามหาง  การรับประกันใหเปลี่ยน
หรือการรับประกันสินคาโดยมีนัยสํ าคัญที่ระดับ .01 และ .05 โดยมีความสัมพันธในเชิงบวก แต
ความสัมพันธที่พบอยูในระดับตํ่ า

และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อเฉพาะกิจ  มคีวามสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดดาน
การสงเสรมิการตลาดดานประชาสมัพนัธทีม่ผีลตอการตดัสินใจซือ้สินคาจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก  โทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ  นิตยสารหรือวารสาร  
แผนพับ/ใบปลิว  อินเตอรเน็ต  การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ (มตีราสินคาติดอยู) โดยมีนัยสํ าคัญที่ .01  
โดยมคีวามสัมพันธในเชิงบวก แตความสัมพันธที่พบอยูในระดับตํ่ า-คอนขางปานกลาง
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และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อเฉพาะกิจ  มคีวามสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดดาน
การตลาดทางตรง ไดแก การขายโดยใชพนกังานขายโดยตรง ไปรษณยีแจงขาวลดราคาสนิคาถึงบาน
โดยมนียัสํ าคัญที่ .01 โดยมีความสัมพันธในเชิงบวก  แตความสัมพันธที่พบอยูในระดับตํ่ า

สรุป การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดที่มี
ผลตอการตดัสนิใจเลอืกซ้ือสินคาจากจากธรุกจิคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซน็เตอรและไฮเปอรมารเกต็
ไดแก องคประกอบของผลิตภัณฑและบริการ องคประกอบของสถานที่,การจัดจํ าหนาย และ     
องคประกอบของการสงเสรมิการตลาดในดานการโฆษณา บทบาทของพนกังาน/เจาหนาที ่ การสงเสรมิ
การขาย การประชาสมัพนัธ และการตลาดทางตรง สวนทีไ่มพบวามคีวามสมัพนัธกนัเพยีงองคประกอบ
เดียว คือ องคประกอบของราคาผลิตภัณฑและบริการ
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บทที่  5
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวจิยัเร่ือง  ปจจยัการสือ่สารการตลาดทีม่ผีลตอการตดัสนิใจซือ้สินคาจากธรุกจิคาปลกี
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตในสุมทรปราการ   เปนการวิจัยเชิงสํ ารวจ  (Survey  
Research)  แบบวดัผลครั้งเดียว  (One  -Shot  Study)  โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยดังนี้

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตในสมุทรปราการ

2. เพื่อศึกษากิจกรรมและความสนใจของผูซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอร
เซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตในสมุทรปราการ

3. เพื่อศึกษาการเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตในสมุทรปราการ

4. เพือ่ศกึษาถงึความสมัพนัธระหวางพฤตกิรรมการเปดรับขาวสารการตลาดกบัองคประกอบ
ทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็น
เตอรและไฮเปอรมารเก็ตในสมุทรปราการ

5. เพื่อศึกษาถึงองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก องคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของสินคา  องค
ประกอบทางการสื่อสารการตลาดของราคา องคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของการจัด
จ ําหนาย        องคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน
ใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตในสมุทรปราการ

สํ าหรับกลุมตัวอยางที่ใชในครั้งนี้  ไดแก  ผูซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตในสมทุรปราการที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป เปนการวิจัยคร้ังนี้ใช
การสุมตวัอยางแบบหลายขั้นตอน  (Multi-Stage  Sampling) ขั้นแรกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสัด
สวน  (Proportion  Sampling)  ดวยการจับฉลากสุมเลือกตัวแทนจาก   7  แหง   เพื่อใหการสุมตัว
อยางกระจายครอบคุลมถึงประชากรที่ทํ าการศึกษา  ผูวิจัยไดใชเกณฑของสํ านักผังเมือง  ซ่ึงแบง
ธุรกิจ    คาปลีกออกเปน  7  แหง   ไดแก 1.  เทสโกโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สาขาศรีนครินทร  2. เทส
โกโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สาขาบางนา-ตราด  3.  บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร สาขาบางพลี 4. บิ๊กซีซูเปอร
เซ็นเตอร สาขาสุขสวัสดิ์ 5. บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร สาขาสมุทรปราการ 6. คารฟูรไฮเปอรมารเก็ต  
สาขาสํ าโรง
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7. คารฟูรไฮเปอรมารเก็ต  สาขา  ศรีนครินทร  หลังจากนั้นใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขึ้นตอน  
(Multi-Sampling)

ขั้นตอนที่  1  ใชวธีิการสุมอยางงาย   (Simple  Random  Sampling)  ดวยการจับฉลาก 
ตวัแทนของแตละกลุมแบงออกเปน 3 กลุม  ไดแก
1. เทสโกโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สาขาศรีนครินทร  ,เทสโกโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สาขาบางนา-
ตราด
2. บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร สาขาบางพลี , บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร สาขาสุขสวัสดิ์, บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร 
สาขาสมุทรปราการ
3. คารฟูรไฮเปอรมารเก็ต  สาขาสํ าโรง , คารฟูรไฮเปอรมารเก็ต  สาขา  ศรีนครินทร
  ผลการเลือกโดยวิธีจับฉลากไดผลดังนี้
1.เทสโกโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สาขาศรีนครินทร
2. บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร สาขา  สมุทรปราการ
3. คารฟูรไฮเปอรมารเก็ต  สาขา  ศรีนครินทร

ขั้นตอนที่  2  ใชการสุมแบบโควตา  (Quota  Sampling)  ดวยการสุมจากผูซ้ือสินคาเขต
ทีไ่ดสุมในขั้นที่  2  จํ านวนเปน  400  คน

ขั้นตอนที่  3  ใชการสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ  (Accidental  Sampling)  ตามตัวแทน
กลุมซ่ึงกลุมตัวอยางจะตองเปนผูซ้ือสินคา

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้  คือ  แบบสอบถาม  (Questionnaire)
แบบกรอกขอความดวยตนเอง (Self-Administration)  ซ่ึงประกอบไปดวยแบบสอบถามชนิดปลาย
ปด  (Close-Ended  Questionnaire)  และปลายปด  (Open-Ended  Questionnaire)  โดยเก็บขอมูลใน
ชวง  มกราคม  47    ในสวนของการวิเคราะหนั้น  ไดใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS  for  Window  
Version  โดยแบงการประเมินออกเปน  2  สวน

โดยสวนแรกเปนการวิเคราะห ขอมูลเชิงพรรณา   โดยใชสถิติแจกแจงความถี่  รอยละ  
คาเฉลีย่ เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร  กิจกรรมความสนใจในการดํ าเนินชีวิต  พฤติ
กรรมการเปดรับขาวสารทางการตลาด และปจจัยองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาจากจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  และ
สวนทีส่องจะเปนการทดสอบสมมติฐาน  โดยใชสถิติเชิงอุมาน  ไดแก  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
สํ าหรับประชากรสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน  (T-Test)  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One  
Way  Aaalysis  of  Variance) ในสวนของการศึกษาความสัมพันธนั้น  จะใชการศึกษาความสัมพันธ
นัน้  จะใชการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  แบบเพียรสัน  (Pearson Product  Moment  
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Coorrelations) ซ่ึงจะทํ าใหทราบวาตัวแปรที่ศึกษามีความสัมพันธกันในระดับใด  ซ่ึงผลการวิจัย  
โดยสรุปมีดังนี้

5.1  สรุปผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตรของผูซ้ือสินคาซ่ึงประกอบไปดวย  
เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ  รายไดรวมครอบครัว

จากการศึกษากลุมตัวอยางของผูซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ต   จํ านวน    400  คน  พบวา

เพศ   พบวา  ผูซ้ือสินคาเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  โดยเพศชาย  (รอยละ 45.00) 
และเพศหญิง (รอยละ   55.00)  อายุ  พบวา   ผูซ้ือสินคามีอายุ   29-39   (รอยละ  43.50)  รองลงมา
คอื อายุ  18-29  ป (รอยละ  38.75)  ระดบัการศึกษา  พบวา  เปนผูซ้ือสินคามีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี  (รอยละ  71.50)  รองลงมาคือ  ปวช/ปวส/อนุปริญญา  (รอยละ  15.75)    อาชีพ  พบวา  
ทํ างานพนกังานบริษัท/เอกชน   รอยละ  41.75  รองลงมาคือ  คาขาย / ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ     
(รอยละ  28.75)  รายไดรวมตอครอบครัว    พบวา    10,000-20,000   คดิเปนรอยละ  (รอยละ 51.00)  
รองลงมาคือ 20,001-30,000    คิดเปน (รอยละ  31.50)

2. ผลการวิเคราะหขอมูลดานกิจกรรมและความสนใจ
ผูวจิยัไดนํ าแนวคิดของ  โบ  ไรเมอร  (BO  Reimer , 1995 ,น.124-135 อางถึงใน  ดารา  

ทปีะปาล,2542  : 172)  มาใชเปนกรอบในการวิจัย  ผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางที่มีการทํ ากิจ
กรรมและความสนใจมากที่สุด  คือ  กิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม  (Societal  Orientation)  
(รอยละ  41.50)  รองลงมาคือ กิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว   (Home  and  
Family Orientation)  (รอยละ  32.25)  กิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง  (Entertainment 
Orientation)  (รอยละ  10.50)  กิจกรรมและความสนใจ  กิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม  
(Cultural  Orientation)  (รอยละ  9.25)  และกิจกรรมและความสนใจที่นอยที่สุด  คือ  กีฬา กิจกรรม
กลางแจงและการดูแลรักษาสุขภาพ (Spost  and  outdoor  Orientation)
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จากผลการวิจัยสรุปกิจกรรมและความสนใจของผูซ้ือสินคา
1. ผูซ้ือสินคาที่มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal  Orientation)     มากที่

สุดนั้นจะมีการทํ ากิจกรรมและความสนใจในเรื่องของการทํ ากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและ
การรวมทํ าประชาพิจารณหรือพูดคุยแสดงความคิดเห็นตอประเด็นปญหาของสังคมที่กํ าลังเปนที่
สนใจในสงัคมทั้งในหมูคณะใกลชิด  เชน  ปญหาเด็ก  ปญหายาเสพติด  และปญหาสิ่งแวดลอม ซ่ึง
กต็รงกบัการวางแผนการตลาดของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ  ที่เสนอขาวสารและภาพลักษณ  ดังเชน

เทสโก โลตัส มีการวางแผนการตลาดตอสาธารณชน  โดยเนนความอบอุนของครอบ
ครัวท่ีโลตัสใหความสํ าคัญอยางมาก  เชน  ภาพโฆษณาการเขาไปซื้อสินคาพรอมกัน ของคนใน
ครอบครัว  พอ-แม-ลูก

คารฟูร  ไดตั้งตูรับบริจาคเพื่อสรางโครงการมูลธินิแมฟาหลวงเพื่อชวยพัฒนาหมูบาน  
อมกอย  จังหวัดเชียงใหม

และบิ๊กซี  ไดใหความสนใจใกลชิดชุมชนมาโดยตลอดโดยการเขารวมการสนับสนุน
และสงเสริมกิจกรรมของชุมชนจัดขึ้น  รวมไปถึงการบริจาคเงินและสิ่งของผูดอยโอกาสทางสังคม 
เพือ่ใหความชวยเหลือสงเสริมและสนับสนุนเยาวชนไทย ดานการศึกษา  อุปกรณการเรียน  รวมตั้ง
การใหการสังเคราะหทางดานการศึกษาแกเยาวชนที่ถูกทารุณกรรม  หรือประสบปญหายาเสพติด  
นอกจากนี้ยังดํ าเนินงานดานสาธารณประโยชนตอสังคม และจากสภาวะเศรษฐกิจ ตางๆที่เกิดขึ้น
ในสังคม  ผานสื่อ ตางๆ  นั้นจะสงผลทํ าให  ราคาสินคา  ปรับตัวสูงขึ้น  หรือลดลงตาม สภาวะ
เศรษฐกจิทางสังคม  ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและวิถีการดํ าเนินชีวิตของแตละบุคคลในสมุทร
ปรการ  จึงเปนเหตุทํ าใหผูซ้ือสินคาใหความสนใจในเรื่องปญหาของสังคมมากที่สุดเปนลํ าดับแรก
จงึทํ าใหเกิดพฤติกรรมการซื้อสินคาในที่สุด

2. ผูซ้ือสินคาที่มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว   (Home  and  
Family Orientation)  ลํ าดบัรองลงมานั้นคือ  การใชเวลาในวันหยุดพักผอนอยูกับบานหรือทํ างาน
อดเิรกทีบ่านการทํ ากิจกรรมและใหความสนใจกับคนในครอบครัว  เชน  ทานอาหารนอกบาน  ไป
เดนิตามหาง  และการเลือกซื้อสินคาประเภทตกแตงบาน  เครื่องครัว  เครื่องนอน  อุปกรณอํ านวย
ความสะดวกภายในบานนั้น  แสดงใหเห็นวาผูซ้ือสินคานั้นเปนผูที่มีการทํ ากิจกรรมหรือใหความ
สนใจกบับุคคลในครอบครัวเปนปจจัยรองลงมา  เพราะ  ผูซ้ือสินคามีอายุ อยูในระหวาง  29-39  ป  
เพราะเปนวัยที่มีความรับผิดชอบสูง    มีบานเปนของตนเอง  และมีความรักความผูกพันธกันใน
ครอบครวัเปนอยางมาก  ดังนั้นจึงทํ าให  พบวา  ผูซ้ือสินคา  มีการรวมทํ ากิจกรรมและใหความสน
ใจทีจ่ะหาซือ้สินคาเพื่อ  ตกแตงบาน  และรวมทํ ากิจกรรมและความสนใจที่จะไปจับจายสินคารวม
กนัในครอบครัว
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3. ผูซ้ือสินคาที่มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง(Entertainment Orientation)  
ลํ าดับที่สาม  คือ  การเลือกซื้อของสวนตัว  เชน  เส้ือผา  กระเปา  รองเทา  นํ้ าหอม   การไปเที่ยวยาม
ราตร ี  และการไปพักผอนในวันหยุด   สนใจการพักผอนและการบันเทิงในรูปแบบใหม  เชน  
อินเตอรเน็ต  เลนเกมส  จะเห็นไดวาผูซ้ือสินคานั้น  มีวิถีการดํ าเนินชีวิตที่เรงรีบ   ของผูคนทํ างาน
สมยัใหมทีเ่ปลี่ยนไปจากเดิมเห็นไดชัด  เพราะเนื่องจากตองไปทํ างานและตองแขงกับเวลา  ทํ าให
การไปเทีย่วในยามราตรี  การพักผอนในวันหยุด  และการหาขอมูลซ้ือสินคาหรือใหความสนใจใน
การซือ้สินคาจากอินเตอรเน็ตนั้นจึงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลนอยตอผูซ้ือสินคา

4. ผูซ้ือสินคาที่มกีจิกรรมและความสนใจที่เนน วัฒนธรรม (Cultural  Orientation) 
ลํ าดบัทีส่ี่  คือ  การเขารวมงานประเพณี  เชน  วันลอยกระทง  วันสงกรานต การเขาชมการแสดง
ทางวัฒนธรรม  นิทรรศการ  งานศิลปะ  การละเลนทองถ่ิน ผูซ้ือสินคานั้นมีการทํ ากิจกรรมและให
ความสนใจในเรื่องเทศกาลตางๆ  นั้นนอย เพราะเนื่องจากผูซ้ือมีวัตถุประสงคเพื่อไปซื้อสินคาที่
ตองการใช  และเปนสิ่งจํ าเปนในชีวิตประจํ าวัน  ฉะนั้น  ปจจัยในดานตางๆที่มีอิทธิพลตอการซื้อ
สินคาในเรื่องของเทศกาลตาง ๆ  ที่ธุรกิจคาปลีกจัดขึ้น  เชน วันลอยกระทง  วันสงกรานต  จึงมี
ความสนใจนอยสํ าหรับผูซ้ือสินคาเพราะผูซ้ือสินคามีความตองการที่จะหาซื้อสินคาเพียงเพื่อไป
รวมทํ ากิจกรรมและใหความสนใจกับการซื้อสินคาเพื่อตอบสนองความตองการตนเองและของ
บุคคลในครอบครัว

5. ผูซ้ือสินคาที่มีกิจกรรมและความสนใจที่เนน  กีฬา  กิจกรรมกลางแจงและการดูแล
รักษาสขุภาพ  (Spost  and  outdoor  Orientation)  เปนกิจกรรมและความสนใจที่ผูซ้ือสินคาทํ านอย
ทีสุ่ด  คือ  การออกกํ าลังกาย  การทํ ากิจกรรมกลางแจง  เชน  ตกปลา  ถายรูป  การดูแลเอาใจใสสุข
ภาพ  เชน การเลือกรับประทานอาหาร  ที่เปนประโยชน  นั้นอยูในลํ าดับที่นอย  แสดงใหเห็นวา  ผู
ซ้ือสินคา  มีเวลาที่จะทํ ากิจกรรมกลางแจง  นอยมากเพราะ ไมมีเวลาในการออกกํ าลังกายและคํ านึง
ถึง  การดูแลเอาใจใสในสุขภาพของตนเองนอย  จึงเลือกสนใจซื้อสินคา  ที่สะดวก  รวดเร็ว  เปน
ปจจัยหลักเทานั้น

3. การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
การเปดรับสื่อบุคคล

ผูซ้ือสินคาในสมุทรปราการมีการเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาด
ใหญในระดับ ปานกลาง  โดยส่ือบุคคลที่ผูซ้ือสินคาในสมุทรปราการเปดรับขาวสารมากที่สุด  คือ  
เพือ่น  รองลงมาคือ  พนักงานขาย/เจาหนาที่  พี่  แม  นอง  ในระดับปานกลาง
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การเปดรับสื่อมวลชน
กลุมตัวอยางที่เปนผูซ้ือสินคามีระดับการเปดรับขาวสารจากสื่อธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ

จากสือ่มวลชนในระดับมาก  โดยเฉลี่ย 1-2 สัปดาห/คร้ัง (คาเฉลี่ยรวม = 3.44)  โดยมีการเปดรับสื่อ
โทรทศัน  อยูในระดับมาก(คาเฉลี่ย=3.95)  ส่ือหนังสือพิมพ  อยูในระดับมาก(คาเฉลี่ย= 3.73) และ
ส่ือนติยสารหรือวารสาร   อยูในระดับปานกลาง(คาเฉลี่ย=3.13)สวน ส่ือวิทยุ อยูในระดับปานกลาง
(คาเฉลี่ย=2.99)
การเปดรับสื่อเฉพาะกิจ

กลุมตัวอยางที่เปนผูซ้ือสินคามีระดับการเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญจากสื่อเฉพาะกิจในระดับมาก  โดยเฉลี่ย  1-2  สัปดาห/คร้ัง (คาเฉลี่ยรวม=3.54)  โดยมี
เกณฑในการเปดรับสื่อปายโฆษณากลางแจง(Bill  Board) ส่ือ  แผนพับ/ใบปลิว  อยูในเกณฑเฉล่ีย
ระดับมาก  สํ าหรับสื่อตัวถังรถประจํ าทาง  (Bus  body) โปสเตอร  เครื่องหมายการคาที่อยู  ดาน
หนาตามล ําดับ อยูในระดับปานกลาง   สวนสื่อจดหมายตรง  และสื่ออินเตอรเน็ต  อยูในเกณฑเฉล่ีย
ระดับนอย

4. ลักษณะทั่วไปของปจจัยองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญ

ปจจยัองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญในที่นี้  ศึกษา
จากความคิดเห็นและความรูสึกของผูซ้ือสินคาในสมุทรปราการ  ที่มีตอการตัดสินใจซื้อสินคาจาก
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ  อันเกิดจากการไดรับขอมูลขาวสารการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีกขนาด
ใหญ  โดยการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑและบริการของระบบการสื่อสารการตลาดของราคา
ผลิตภัณและบริการ  การสื่อสารการตลาดของสถานที่,การจัดจํ าหนาย  และการสื่อสารการตลาด
ของการสงเสริมการตลาด  ซ่ึงสรุปผลการวิจัยไดดังนี้

4.1 การสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑและบริการจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญผูซ้ือ
สินคาในสมุทรปราการสวนใหญคิดวา คณุภาพของสินคาดี  สะอาด  สดใหม  มีช่ือเสียงเปนที่รูจัก
แพรหลาย  มีความเอาใจใสในการดูแลลูกคา  มีเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐาน  มีบริการที่สะดวกรวดเร็ว  
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธรุกิจคาปลีกขนาดใหญ

4.2 การสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑและบริการจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซ้ือ   
สินคาในสมทุรปราการสวนใหญคดิวาการสื่อสารการตลาดดานราคาผลิตภัณฑและบริการมีอิทธิพล
ในระดับมาก  โดยราคาสินคาสามารถเปรียบเทียบราคาสินคาได  การตั้งราคาสินคามีความยุติธรรม  
คุมคา  และสามารถชํ าระคาบริการผานบัตรเคดิตหรือเอทีเอ็ม
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4.3 การสื่อสารการตลาดของสถานที่,การจัดจํ าหนายจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญรวมในระดับมาก โดยมีสาขาและ
บริการเปนจํ านวนมาก  มสีาขาและบริการอยูใกลบาน ที่ทํ างาน  มีสาขาและบริการอยูในทํ าเลที่ดี  มี
ขนาดของสถานทีจ่ ําหนายทีพ่อเหมาะ มกีารจดัพืน้ทีแ่ตละแผนกอยางเปนสดัสวนสะดวกการออกแบบ
ตกแตงภายในที่ทันสมัย  สะดุดตาตอการคนหา  รูปแบบและการตกแตงของสถานที่มีความมั่นคง
นาเชือ่ถือ ภายในสถานที่มีสินคาใหเลือกมากมายหลากหลายชนิด มีการใชสัญลักษณหรือตราสินคา
ทีส่วยงามและมสีีสัน  ณ  จุดขาย  การตกแตงในชุดยูนิฟอรมของพนักงานที่สวยสะดุดตาดานหนา-
ดานในของสถานที่มีความสวางสดใสไมมืดทึบ

4.4 การสื่อสารการตลาดของการสงเสริมการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่ผูซ้ือ
สินคาในสมุทรปราการคิดวา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญใน
ระดับมาก คือ องคประกอบทางการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการขาย  ไดแก  การแจกของ
ตวัอยาง  กิจกรรมพิเศษ เชน การแสดงบนเวทีการออกราน   การเปดโอกาสใหเห็นกรรมวิธีการผลิต    
การสะสมแสตมป  การสะสมคูปอง การตั้งราคาสินคาบริการตํ่ ากวาคูแขงในบางชวง  สวนลดหรือ
การลดราคา   เงื่อนไขการชํ าระเงินที่พิเศษ   การสงเสริมการขายรวมกันในหลายสินคา  การสง
พนกังานขายไปประจํ าตามหาง  การรับประกันใหเปลี่ยนหรือการรับประกันสินคา

การสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลในลํ าดับรองลงมา คือ การขายดานประชาสัมพันธ
ทางสื่อตางๆ  โดยส่ือที่มีอิทธิพลมากที่สุด  คือ  โทรทัศน   และ  หนังสือพิมพ,แผนพับ/ใบปลิว,วิทยุ  
มอิีทธพิลในระดับมาก    และ  การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ(มีตราสินคาติดอยู) นิตยสาร   อินเตอรเน็ต  
มอิีทธิพลในระดับปานกลาง

การสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลในลํ าดับที่  3  คือ    การโฆษณาทางสื่อตางๆ  โดยส่ือ
ที่มีอิทธิพลมากที่สุด  คือ  จากสื่อโทรทศัน มีเกณฑในการเปดรับสื่อโทรทัศนในระดับมากที่สุด     
ส่ือวทิย ุ  มีเกณฑในการเปดรับสื่อวิทยุในระดับมาก  ส่ือแผนพับ/ใบปลิว ปายโฆษณากลางแจง 
(Bill  Board) ส่ือเครื่องหมายการคา(ตราสินคา)ที่อยูบริเวณดานหนา  ส่ือโปสเตอร ส่ือนิตยสารหรือ
วารสาร มีเกณฑในการเปดรับสื่อในระดับปานกลาง  และสื่ออินเตอรเน็ต

การสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลในลํ าดับที่  4  คือ  โดยส่ือที่มีอิทธิพลมากที่สุด  คือ  
ไปรษณยีแจงขาวลดราคาสินคาถึงบาน   การขายโดยใชพนักงานขายโดย  อยูในระดับปานกลาง

การสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลในลํ าดับที่  5  คือ  โดยส่ือที่มีอิทธิพลมากที่สุด  คือให
ค ําแนะน ําในผลติภณัฑใหมอยูในระดบัปานกลาง และการใหความชวยเหลือในการใหขอมลูเกีย่วกบั
สินคาเมือ่ลูกคาขอความชวยเหลืออยูในระดบันอย เปนกนัเองคุนเคยพดูจาสภุาพ คาเฉลีย่ความนาเชือ่ถือ
ของพนักงาน
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5.2  ผลการทดสอบสมมติฐาน  จากผลการวิจัยสรุปได
สมมติฐานขอท่ี 1 : ผูซ้ือสินคาที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน  มีกิจกรรม

และความสนใจ  แตกตางกัน  พบวา
1.1 ผูซ้ือสนิคาท่ีมีเพศแตกตางกนั จะมกีจิกรรมและความสนใจ ทัง้ 5 แบบตามแนวคดิ

ของโบไรเมอรแตกตางกัน  ประกอบดวย  มีกิจกรรมและความสนใจ  ที่เนนวัฒนธรรม (Cultural  
Orientation) มกีจิกรรมและความสนใจเนนสังคม (Societal  Orientation) มีกิจกรรมและความสนใจ
ทีเ่นนความบนัเทงิ (Entertainment Orientation) มกีจิกรรมและความสนใจทีเ่นน บานและครอบครวั  
(Home and Family Orientation) มกีจิกรรมและความสนใจใน  กีฬา  กิจกรรมการแจง  และการดูแล
รักษาสุขภาพ  (Sport  and  outdoor)  แตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  ขอที่  1.1

1.2 ซ้ือสินคาท่ีมีอายุแตกตางกัน  จะมกีจิกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal 
Orientation) มกีจิกรรมและความสนใจที่เนนความบันเทิง  (Entertainment Orientation) มีกิจกรรม
และความสนใจที่เนน บานและครอบครัว  (Home  and  Family  Orientation) แตกตางกัน  ซ่ึงเปน
ไปตามสมมติฐาน  ขอที่  1.2

1.3 ผูซ้ือสินคาที่มีการศึกษาแตกตางกัน  จะมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม 
(Societal  Orientation) แตกตางกัน  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  ขอที่  1.3

1.4 ผู ซ้ือสินคาท่ีมีอาชีพแตกตางกัน จะมีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม 
(Societal  Orientation) มกีจิกรรมและความสนใจที่เนนความบันเทิง  (Entertainment Orientation) 
มกีจิกรรมและความสนใจที่เนน บานและครอบครัว  (Home  and  Family  Orientation) แตกตางกัน  
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  ขอที่  1.4

1.5 ผูซ้ือสินคาท่ีมีรายไดรวมตอครอบครัวแตกตางกัน  จะมกีจิกรรมและความสนใจ
ทีเ่นนวฒันธรรม  (Cultural  Orientation) จะมีกิจกรรมและความสนใจที่เนน บานและครอบครัว  
(Home  and  Family  Orientation) แตกตางกัน  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  ขอที่ 1.5
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ภาพที่ 5.1  สรปุลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันกับมีกิจกรรมและความสนใจ

มีกิจกรรมและความสนใจที่เนน  วัฒนธรรม  (Cultural  Orientation)
มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal  Orientation)
มีกิจกรรมและความสนใจที่เนน  บันเทิง  (Entertainment Orientation)
มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบาน  ครอบครัว  (Home  and  Family
Orientation)
มีกิจกรรมและความสนใจที่เนน  กีฬา  กิจกรรมการแจง  และการดูแล
รักษาสุขภาพ  (Sport  and  outdoor Orientation)

เพศ

อายุ

มีกิจกรรมและความสนใจที่เนน สังคม (Societal  Orientation)
มีกิจกรรมและความสนใจที่เนน  บันเทิง  (Entertainment
Orientation)
มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบาน  ครอบครัว  (Home  and
Family  Orientation)

การศึกษา มีกิจกรรมและความสนใจที่เนน สังคม (Societal
Orientation)
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ภาพที่ 5.1 (ตอ)

อาชีพ

มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal  Orientation)
มีกิจกรรมและความสนใจที่เนน  บันเทิง  (Entertainment
Orientation)
มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบาน  ครอบครัว  (Home  and
Family  Orientation)

รายไดรวมตอ
ครอบครัว

มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนวัฒนธรรม  (Cultural
Orientation)
มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนบาน  ครอบครัว  (Home  and
Family   Orientation)
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สมมตฐิานที ่ 2 การเปดรับขาวสารการตลาดจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญซูเปอรเซน็เตอร
และไฮเปอรมารเก็ตมีความสัมพันธกับองคประกอบการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตในสมุทรปราการ

2.1 พฤติกรรการเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคล  มีความสัมพันธกับองคประกอบการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตใน
สมุทรปราการ

จากการทดสอบสมมตฐิาน พบวา การเปดรับขาวสารการตลาดจากธรุกจิคาปลีกขนาดใหญ
ทางสื่อบุคคล  มีความสัมพันธกับองคประกอบการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
จากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
 กลาวคือ   ปจจัยขององคประกอบของผลิตภัณฑและบริการ    องคประกอบของราคา
ผลิตภณัฑ  องคประกอบของสถานที่  การจัดจํ าหนาย  และองคประกอบของการสงเสริมการตลาด
ดานการโฆษณา  ดานการสงเสริมการขาย  ดานประชาสัมพันธ  และดานการตลาดทางตรง   มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูซ้ือสินคาในสมุทรปราการ
 ซ่ึงเปนไปตามสมมตฐิานขอที ่ 2.1 สวนทีไ่มพบวามคีวามสมัพนัธกนั ไดแก องคประกอบ
ของการตลาดดานบทบาทของพนักงาน/เจาหนาที่ กลาวคือ องคประกอบของการตลาดดานบทบาท
ของพนกังาน/เจาหนาที ่ ไมมผีลตอการตดัสนิใจซือ้สินคาของผูซ้ือสินคาในสมทุรปราการ จงึไมเปน
ไปตามสมมติฐานขอที่  2.1

2.2 การเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและ     
ไฮเปอรมารเก็ตมีความสัมพันธกับองคประกอบการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ    
สินคาทางสื่อมวลชนจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตใน
สมุทรปราการ

จากการทดสอบสมมตฐิาน พบวา การเปดรับขาวสารการตลาดจากธรุกจิคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อมวลชน  มีความสัมพันธกับองคประกอบการสื่อสาร
การตลาดทีม่ผีลตอการตดัสนิใจซือ้สินคาจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญ กลาวคอื ปจจยัขององคประกอบ
ของผลติภณัฑและบรกิาร องคประกอบของสถานที ่การจดัจ ําหนาย และองคประกอบของการสงเสรมิ
การตลาดในดานการโฆษณา  ดานการสงเสริมการขาย  ดานประชาสัมพันธ และดานตลาดทางตรง  
มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูซ้ือสินคาในสมุทรปราการ    ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่  2.2
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2.3 การเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและ     
ไฮเปอรมารเก็ตมีความสัมพันธกับองคประกอบการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ    
สินคาทางสื่อเฉพาะกิจจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตใน
สมุทรปราการ

จากการทดสอบสมมตฐิาน พบวา การเปดรับขาวสารการตลาดจากธรุกจิคาปลีกขนาดใหญ
ทางสื่อเฉพาะกิจ  มีความสัมพันธกับองคประกอบการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ  กลาวคือ  ปจจัยของ  องคประกอบของผลิตภัณฑและบริการ  
องคประกอบของสถานที่  การจัดจํ าหนาย  และองคประกอบของการสงเสริมการตลาดในดาน   
การโฆษณา  ดานการสงเสริมการขาย  ดานประชาสัมพันธ  และดานการตลาดทางตรง  มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาของผูซ้ือสินคาในสมุทรปราการ    ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่  2.3
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5.3  การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานขอท่ี 1 ผูซ้ือสินคาที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน  ซ่ึงไดแก  

เพศ  อายุ   การศึกษา  อาชีพ  รายไดรวมครอบครัว  ที่แตกตางกัน
ลักษณะทางประชากรศาสตร  มคีวามสัมพันธกับกิจกรรมและความสนใจเปนอยางมาก  

เนื่องจากการศึกษากิจกรรมและความสนใจเปนการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการแสดงออกของ     
ผูรับสาร  ตามแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางจิตวิทยาสังคม  (Psychographics)  ที่วา  แรงจูงใจภายใน
ซ่ึงเปนองคประกอบทางดานจิตวิทยา  เชน  ลักษณะดานสังคม  วัฒนธรรม  ลักษณะทางประชากร
ศาสตร  จะทํ าใหผูรับสารเกิดแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง  และแสดงพฤติกรรมตางๆ  ในชีวิตประจํ าวัน
ออกมา  (สรุพงษ  โสธนะเสถียร ,2542  :  42)

จนกลายเปนรูปแบบการดํ าเนินชีวิตของคน ๆ  นัน้  ฮอกินส  เบสท  และคอนีย  
Hawkins  Best และ  Coney   (อางในดารา  ทีปะปาล  ,2542  : 170)  ที่ไดกลาวถึงตัวกํ าหนดของรูป
แบบการด ําเนนิชีวิตไววา ประกอบไปดวย  ปจจัยหลายประการ  เชน  ลักษณะทางประชากรศาสตร  
วฒัธรรมยอย  ชนชั้นทางสังคม  บุคลิกภาพ  คานิยม  รวมไปถึงประสบการณในอดีต  โดยกํ าหนด
รูปแบบการดํ าเนินชีวิตจะทํ าใหบุคคลเกิดความตองการนั้นโดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมการบริโภค  
(Consumption  Situation)  ทีส่ะทอนผานการใชจายเงิน  และเวลา  ไปกับการจับจายซ้ือสินคา 
บริการ  และการทํ ากิจกรรมตางๆ  ตลอดจนเรื่องราวที่บุคคลสนใจ

จากคํ าอธิบายดังกลาวขางตนนี้  ไดช้ีใหเห็นความสํ าคัญของลักษณะทางประชากร
ศาสตร  ในฐานะที่เปนปจจัยสํ าคัญในการกํ าหนดกิจกรรมและความสนใจของบุคคลแตละคนได
เปนอยางด ี  โดยในระดับปจเจกบุคคลนั้น  กิจกรรมและความสนใจจะมีความเปนเอกลักษณที่ไมมี
เหมอืนใคร  บุคคลจะเลือกทํ าในสิ่งที่ตนตองการ  และแตกตางจากคนอื่น  ซ่ึงในความเปนจริง  ก็
อาจเปนไปไดวาอาจจะมีคนอื่น ๆ  ทํ าในสิ่งที่เหมือนกันก็เปนได  ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดที่จะมี
คนจ ํานวนหนึ่งมีกิจกรรมและความสนใจที่เหมือนกัน

ดงันัน้ดวยเหตุนี้ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่  1  ทีพ่บวา  ผูซ้ือสินคาที่มีเพศ  อายุ  
การศกึษา  อาชีพ  และรายไดรวมตอครอบครัวที่แตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจแตกตางกัน

กลาวคอื ลักษณะทางประชากรศาสตร ในฐานะทีเ่ปนตวัก ําหนดกจิกรรมและความสนใจ  
ทัง้นีผ้ลการวิจัยพบถึงความแตกตางระหวางเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดรวมตอครอบครัว  
กบักจิกรรมและความสนใจทั้ง  5  ประเภท  ซ่ึงสะทอนผานทาง  กิจกรรมและความสนใจ  ของกลุม
ตวัอยางในกิจกรรมและความสนใจแตละแบบ

เมือ่พจิารณาแยกรายตัวแปรจะ  พบวา  เพศ  นับเปนตัวแปรสํ าคัญ  และมีบทบาทอยาง
มาก  ในการกํ าหนดกิจกรรมและความสนใจ
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ผลการวิจัยคร้ังนี้พบวา  ผูซ้ือสินคามีความแตกตางในเรื่องเพศ    มีกิจกรรมและความ
สนใจ  ชีวติทัง้  5  ประเภทแตกตางกัน  จากการศึกษาทางจิตวิทยา  พบวา  ผูหญิง  กับผูชายมีความ
แตกตางกนัในเรื่องความคิด  คานิยม  และทัศนคติ  ทั้งนี้เพราะสังคมและวัฒนธรรม  เปนตัวกํ าหนด
บทบาท  แนวทางการใชชีวิต  (หรือในที่นี้คือรูปแบบการใชชีวิต)  และกิจกรรมของเพศชายและ
เพศหญงิไวอยางชัดเจน  และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยโดยรวม  พบวา  เพศหญิงมีกิจกรรมและความ
สนใจมากกวาเพศชาย  ทํ าใหเพศชายและเพศหญิงมีกิจกรรมและความสนใจที่แตกตางกันในที่สุด

จากผลงานวิจัยคร้ังนี้  พบวา  ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ  (ธนาพงษ  จันทรชอน, 
2546)  ทีศ่กึษาในเรื่องรูปแบบการดํ าเนินชีวิต  พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร  และทัศนคติของผูชม  
ทีม่ตีอสถานีขาวโทรทัศนเนชั่นแนลยูบีซี  8  พบวา  ความแตกตางระหวางเพศ  และพฤติกรรมการ
เปดรับสารนัน้  พบความแตกตางในเรื่องเพศ  กับระยะเวลาในการเปดรับขาวสาร  โดยเพศชายจะ
ใชระยะเวลาในการรับชมสถานีขาวโทรทัศนเนชั่นแนลยูบีซี  8  มากกวาเพศหญิงซ่ึงแตกตางจาก
งานวจิยัครั้งนี้คือ  เพศหญิง  มีการทํ ากิจกรรมและความสนใจมากกวาเพศชาย

ในสวนอายุของผูซ้ือสินคานั้น  พบวา  ผูซ้ือสินคาที่มีอายุแตกตางกัน  มีกิจกรรมและ
ความสนใจ  แบบเนนสังคม (Societal  Orientation) มีกิจกรรมและความสนใจ  ที่เนนบาน และ
ครอบครัว(Home  and  Family  Orientation)  และมีกิจกรรมและความสนใจ  ที่เนนบันเทิง 
(Entertainment  Orientation)  แตกตางกัน

ผลการวิจัยคร้ังนี้  พบวา  ผูซ้ือสินคาที่ยิ่งมีอายุมากก็ยิ่งมีกิจกรรมและความสนใจ  ที่เนน
สังคม  (Societal  Orientation) กิจกรรมและความสนใจ  ที่เนนบานและครอบครัว  (Home  and 
Family  Orientation)  มากขึน้  โดยผูซ้ือสินคาที่มีอายุตั้งแต 29 –39  ป  มีแนวโนมที่จะมีกิจกรรม
และความสนใจ  ที่เนนสังคม (Societal  Orientation)  และกิจกรรมและความสนใจ  ที่เนนบานและ
ครอบครัว  (Home  and Family  Orientation)  มากกวากลุมที่มีอายุนอยกวา

โดยสามารถอธิบายไดวาการมีอายุเพิ่มมากขึ้นจะทํ าใหผูซ้ือสินคาหันมาตระหนักถึง
ความสํ าคัญของเรื่องราวในสังคมมากขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาตางๆที่สังคมกํ าลังเผชิญอยู  
เชน ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาสังคม ปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณี เด็กถูกทํ าราย ปญหาสิ่งแวดลอม  
ฯลฯ  ซ่ึงปญหาเหลานี้ลวนแลวแตเปนปญหาที่สงผลกระทบกับการดํ าเนินชีวิตประจํ าวันที่คนวัยนี้
ตองเผชิญอยางหลีกเลี่ยงไมได

ผลงานวิจัยนี้ไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  (กาญจนา  ฐาปนียากร , 2542  :  119)    
ทีศ่กึษารปูแบบการด ําเนนิชวีติและทศันคตขิองผูอานชายตอนติยสารผูชาย กรณศีกึษานติยสารเอสไควร  
พบวา รูปแบบการดํ าเนินชีวิตแบบ (Societal Orientation) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม  
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กลาวคือ  หากผูอานมีรูปแบบการดํ าเนินชีวิตแบบ (Societal  Orientation) มาก  ก็จะชอบนิตยสาร
เอสไควรนอย

ซ่ึงจะแตกตางจากงานวิจัยคร้ังนี้  คือผูซ้ือสินคาใหความสํ าคัญกับปญหาตางๆ  และ
เรือ่งราวทางสังคมที่ตองเผชิญอยูอยางมาก  การทํ ากิจกรรมและความสนใจตางๆ  จึงเนนหนักไป
แนวทางทีเ่ปนประโยชนตอสังคมสวนรวม  นับตั้งแตการตอตานยาเสพติด  การรักษาสงแวดลอม  
การรวมทํ าประชาพิจารณ  ไปจนถึงการเลือกตั้ง  รวมถึงติดตามประเด็นปญหาสังคมตางๆ  และ
รวมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนั้น  ๆ  อยางตอเนื่องอีกดวย

ทัง้เนื่องจากผูซ้ือสินคากลุมนี้ไดตระหนักถึงอิทธิพลถึงความเปนไปของสังคม  ที่จะมี
ผลกระทบกบัตนเอง และถือเปนหนาทีข่องตนทีจ่ะตองใหความส ําคญัในการตดิตาม และมสีวนรวม
ในการแกไขความเปนไปของสังคมในฐานะที่ปจจุบัน  ส่ือมวลชนเปนแหลงขอมูลที่สํ าคัญในการ
รายงานความเปนไปในสังคม

ดงันัน้บุคคลที่มีกิจกรรมและความสนใจ  ที่เนนสังคมจึงมีความตองการเปดรับสื่อตางๆ  
เพื่อติดตามความเปนไปของบานเมืองตามไปดวย  ซ่ึงจะชวยใหการเขาไปมีสวนรวมของตนใน
ประเด็นของสังคมเหลานี้เปนไปอยางราบรื่น

ดวยเหตุนี้  ผูซ้ือสินคาที่มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal  Orientation) 
มากทีสุ่ดนัน้จะมกีารท ํากจิกรรมและความสนใจในเรือ่งของการท ํากจิกรรมทีเ่ปนประโยชนตอสังคม
และการรวมทํ าประชาพิจารณหรือพูดคุยแสดงความคิดเห็นตอประเด็นปญหาของสังคมที่กํ าลังเปน
ที่สนใจในสังคมทั้งในหมูคณะใกลชิด เชน ปญหาเด็ก ปญหายาเสพติด และปญหาสิ่งแวดลอม     
ซ่ึงกต็รงกับการวางแผนการตลาดของธุรกิจคาปลีกคาปลีก  ที่เสนอขาวสารและภาพลักษณ  ดังนั้น  
ผูคาปลีกขนาดใหญนั้นจึงเล็งเห็นคุณประโยชนและความสํ าคัญตางๆ  ของผูบริโภค  จึงไดมีการวาง
แผนกลยุทธทางการตลาด  ดังนี้

เทสโก โลตัส  เนนความอบอุนของครอบครัวที่เทสโก โลตัสใหความสํ าคัญอยางมาก  
เชน  ภาพโฆษณาการเขาไปซื้อสินคาพรอมกัน ของคนในครอบครัว  พอ-แม-ลูก

คารฟูร  ไดตั้งตูรับบริจาคเพื่อสรางโครงการมูลธินิแมฟาหลวงเพื่อชวยพัฒนาหมูบาน  
อมกอย  จังหวัดเชียงใหม

และบิ๊กซี  ไดใหความสนใจใกลชิดชุมชนมาโดยตลอดโดยการเขารวมการสนับสนุน
และสงเสริมกิจกรรมของชุมชนจัดขึ้น  รวมไปถึงการบริจาคเงินและสิ่งของผูดอยโอกาสทางสังคม   
การกอตัง้  บิ๊กซี  เพื่อใหความชวยเหลือสงเสริมและสนับสนุนเยาวชนไทย ดานการศึกษา  อุปกรณ
การเรยีน  รวมตั้งการใหการสังเคราะหทางดานการศึกษาแกเยาวชนที่ถูกทารุณกรรม หรือประสบ
ปญหายาเสพติด  นอกจากนี้ยังดํ าเนินงานดานสาธารณประโยชนตอสังคม และจากสภาวะเศรษฐกิจ 
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ตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ผานสื่อตางๆ  ดังนั้นจะสงผลทํ าใหราคาสินคาปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงตาม 
สภาวะเศรษฐกิจทางสังคม  ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและวิถีการดํ าเนินชีวิตของแตละบุคคล  
จงึเปนเหตทุ ําใหผูซ้ือสินคาเกดิพฤตกิรรมการซือ้และใหความสนใจในเรือ่งปญหาของสงัคมมากทีสุ่ด
เปนลํ าดับแรก  ก็ยิ่งมีพฤติกรรมการซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกมากยิ่งขึ้น

สวนสาเหตุที่ผูซ้ือสินคาที่มีอายุอยูในระหวาง  29-39  ป สวนใหญมีกิจกรรมและความ
สนใจทีเ่นนบาน  และสังคมมากกวาผูที่มีอายุนอยนั้น  ก็เนื่องจากวัยนี้เปนชวงเวลาแหงการใชชีวิตคู  
และการมีครอบครัวเปนของตนเอง  มีการแตงงาน  มีลูก  และมีบานที่เปนของตนเอง  การใชชีวิต
จงตองเปลี่ยนแปลงเมื่อยังครั้งเปนโสด  และอายุนอย  เนื่องจากมีความรับผิดชอบ  และความรัก
ความผกูพนัเกิดขึ้นในระหวางสมาชิกของครอบครัว  ดังนั้นการทํ ากิจกรรมตางๆ  ความสนใจ  จึง
เนนไปในเรื่องบาน  เชน  อานหนังสือ  ปลูกตนไมเล้ียงสัตว  และถาเปนกิจกรรมนอกบาน  ก็จะ
เปนกิจกรรมรวมกับสมาชิกคนอื่นๆ  ในครอบครัว  เชน  ทานอาหารนอกบาน  ไปจับจายซ้ือสินคา
รวมกนั  การเลือกซื้อสินคาตกแตงบานเรือนใหสวยงาม  ฯลฯ  รวมไปถึงการเลือกซื้อสินคาตกแตง
บาน  เครือ่งนอน  อุปกรณอํ านวยความสะดวกในบาน  นอกจากนี้ยังใหความสํ าคัญ  และเอาใจใส
กบัสมาชกิคนอื่นๆ  ในบานทั้งในเรื่องสภาพชีวิตความเปนอยูของคนในครอบครัว  ซ่ึงทั้งหมดนี้
ลวนแลวแตเปนกิจกรรมและความสนใจของผูซ้ือสินคาในสมุทรปรการของคนที่เนนบานและ
สังคม  ทั้งส้ิน

ผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้สอดคลองกับผลการศึกษาของ  นทรี  เกรียงชัยพร ( 2543 
:102-103)  ทีศ่กึษารปูแบบการดํ าเนินชีวิตของผูบริโภคชายในเขตกรุงเทพ  พบวา มีกลุมตัวอยางที่มี
อายรุะหวาง  30-49  ป  มีรูปแบบการดํ าเนินชีวิตที่เรียกวากลุมที่ใหความสนใจปญหาสังคม และ
กลุมที่สนใจการเมือง  ซ่ึงมีความคลายคลึงกับกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม  (Societal  
Orientation)  ในครัง้นี ้ กลาวคือ  ความสนใจเรื่องการเมือง  และสถานการณรอบๆ ตัว  ที่เหตุการณ
ปจจบุนั  ตลอดจนยังใหความสํ าคัญกับสิ่งรอบตัว  มีความคิดวาตนเองสามารถมีสวนแกไขปญหา
สังคมได  และถามีโอกาสก็จะทํ ากิจกรรมเพื่อชวยเหลือพัฒนาสังคมใหนาอยู  นอกจากนี้งานวิจัย
เดียวกันนี้ยังพบอีกดวยวามีผูบริโภคชายอีกกลุมหนึ่งที่เรียกวากลุมพอบาน  ซ่ึงกิจกรรมและความ
สนใจที่ใกลเคียงกับกิจกรรมและความสนใจที่เนนบานและครอบครัว  (Home  and Family  
Orientation)  กลาวคอื  มีอายุระหวาง  30-49  ใหความสนใจ  และทํ ามีกิจกรรมในการทํ างานบาน  
ใชเวลาวนัหยุดอยูบานเพื่อดูแลคนในครอบครัวและจัดบานใหนาอยู  อยางไรก็ตาม

ผูวิจัยไดขอสังเกตวา  มนุษยไมไดมีกิจกรรมและความสนใจแบบใดเพียงแบบเดียว  
อาจจะมกีจิกรรมและความสนใจแบบใดแบบหนึ่งที่เดนชัด  และมีกิจกรรมและความสนใจในแบบ
อ่ืนๆ    เมื่อพิจารณาความเปนสื่อโทรทัศนที่จํ าเปนจะตองมีสถานที่เพื่อใชในการติดตั้งเครื่องรับ  
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ซ่ึงเราพบมากที่สุด ก็คือในบานพักอาศัยทั่วไป  ดังนั้นการที่กลุมตัวอยางมีอายุมาก และมีการเปดรับ
ขาวสารจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญในสมุทรปราการในขณะที่อยูที่บาน

ในสวนกลุมตัวอยางที่มีกิจกรรมและความสนใจแบบเนนบันเทิง (Entertainment 
Orientation) นัน้มแีนวโนมที่จะมีอายุนอยมากมีอายุนอย คือ ระหวาง 18-28 ซ่ึงจัดวาเปนกลุมที่คาบ
เกี่ยวกับระหวางวัยรุนตอนปลายคาบเกี่ยวกับการเปนผูใหญตอนตน ซ่ึงกลุมเปนที่นิยมเสพความ
บนัเทงิสงูกวากลุมอ่ืนๆ จึงทํ าใหมีกิจกรรมความสนใจที่ใชเงิน และเวลาไปกับเรื่อง ความสํ าราญให
กบัตวัเอง (Self-Entertaining) ไมวาจะเปนการเลือกซื้อขาวของเครื่องใชสวนตัวเชน เสื้อผา นํ้ าหอม 
การเที่ยวเตรไปยังสถานที่ตางๆ เชน โรงภาพยนตร   ดิสโกเธค  ผับ การติดตามสื่อสารตางๆ ที่ให
ความบันเทิง เชน รายการวิทยุ และโทรทัศน ละครโทรทัศน อัลบั้มเพลงของศิลปนที่ตนเองชื่นชอบ 
นติยสารแฟชั่น เร่ืองราวดารานักรองตางๆ

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ (ประยูร บุญประเสริฐ และคณะ, 2542 : 120) ทีศ่ึกษาเรื่อง
แบบการด ํารงชีวิตของชาวกรุงเทพมหานคร (Consumer Lifestyle in Bangkok) และพบวา มีชาว
กรุงเทพฯ กลุมหนึ่งที่มีอายุระหวาง 18-25 ปที่มีรูปแบบการดํ าเนินชีวิตแบบหนุมสาวหนักบริโภค
โดยมีลักษณะของความเปนนักบริโภคนิยมสูง มักใชชีวิต ไปกับการจับจายใชสอย และความ
บนัเทิงรูปแบบตางๆ เชน ภาพยนตร คอนเสิรต การทองเที่ยวในยามราตรี รวมไปถึงการเปดรับสื่อ 
ทีใ่หความบันเทิงเปนหลัก

รวมถึงยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (กาญจนา ธานีปกรณ ,2542  :  120)  ตัวอยางที่มี
รูปแบบการด ําเนินชีวิตแบบเนนบันเทิง (Entertainment Orientation) มีแนวโนมที่จะมีอายุนอย

ดังนั้น  ผูทีม่กีารศกึษาหรือความรูดีจะไดเปรียบอยางมากในการที่จะเขาใจเรื่องราวทาง
สังคมไดดีกวาผูที่มีการศึกษานอย  เนื่องจากความรูที่มีอยูกวางขวาง จะชวยใหสามารถเขาใจถึง
ประเด็นตางๆ ที่ไดรับได และที่สํ าคัญสามารถตระหนักถึงความสํ าคัญของประเด็นทางสังคมที่อาจ
มผีลกระทบตอตนเอง และสังคมได  และในที่สุดแลวส่ิงเหลานี้จะกลายเปนแรงจูงใจที่ทํ าใหผูที่มี
การศึกษาสูงเขารวมทํ ากิจกรรมตางๆ ในสังคม ไมวาจะเปนการเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง    
การท ําประชาพจิารณ การรวมรณรงคในเร่ืองยาเสพตดิ การรกัษาความสะอาดของบานสภาพแวดลอม
รวมไปถึงความสนใจติดตามปญหาตางๆ และเหตุการณบานเมืองที่ตนคิดวาสํ าคัญจากสื่อตางๆ 
เชน การทํ างานของรัฐบาล การแกไขปญหาเศรษฐกิจ การปราบปรามคอรัปชั่น การปฏิรูประบบ
ราชการ และเปนที่มาของกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคมไดในที่สุด
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ผลการศกึษาทีไ่ดในครัง้นีย้งัสอดคลองกบัผลการศกึษาของ (สุมาล ี เหลืองด ํารงกจิ, 2543)  
ทีศ่กึษารปูแบบการดํ าเนินชีวิตของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา  กลุมตัวอยางที่มี
การศกึษาเฉลี่ยสูงสุดคือ ระดับปริญญาตรี จะมีกิจกรรมและความสนใจที่มีอุดมการณสังคม โดยมี
ลักษณะกิจกรรมและความสนใจทางสังคมที่ใกลเคียงกับที่ปรากฏพบในผูซ้ือสินคาจากธุรกิจคา
ปลีกขนาดใหญและที่มีกิจกรรมและความสนใจที่เนนสังคม (Societal  Orientation)

ผูซ้ือสินคาที่มีอาชีพ  แตกตางกัน  จะมีกิจกรรมและความสนใจแบบเนนสังคม 
(Societal Orientation)  กบักจิกรรมความสนใจที่เนนบาน  และสังคม  (Home  and Family  
Orientation) ผูซ้ือสินคาที่มีอาชีพรับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานทํ างานบริษัทเอกชน
ตลอดจนกลุมนักธุรกิจ  และประกอบอาชีพอิสระ  มีแนวโนมที่จะมีกิจกรรมและความสนใจที่เนน
สังคม  และบาน  และครอบครัว  สูงกวากลุมที่มีอาชีพนักเรียน นิสิต  นักศึกษา  ซ่ึงในทางกลับกัน  
พบวา  กลุมที่เปนนักเรียนนักศึกษามีแนวโนมที่จะมีอาชีพกิจกรรมและความสนใจที่เนนบันเทิง
มากกวากลุมคนอื่น  ๆ  โดยสามารถอธิบายไดวากลุมที่เปน  นักเรียนนิสิต  นักศึกษา  เปนกลุมที่มี
อายนุอย  และยังไมมีภาระใดๆในการรับผิดชอบตางๆ  การดํ าเนินชีวิตประจํ าวันจึงมุงคํ านึงถึงแต
ตนเองเปนหลัก  การทํ ากิจกรรม  การแสดงความสนใจ  ก็เนนเพื่อตอบสนองความตองการของตน
เองเปนหลัก  ซ่ึงสอดคลอง  กับผลการทดสอบสมมติฐานขางตนที่พบความแตกตางระหวางอายุ  
กบักจิกรรมและความสนใจที่เนนความบันเทิง (Entertainment  Orientation) มากกวากลุมอ่ืนๆ

ผลงานวิจัยคร้ังนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ    วงแข  ศิริวานิช (2529 :  123)  ที่ศึกษา
เรือ่ง  การนํ านวกรรมเขาสูวงการธุรกิจ  ศึกษาเฉพาะกรณีภาชนะโพลิสไตรีนโฟม  ซ่ึงผลการวิจัย
พบวา  รูปแบบการดํ าเนินชีวิตในการรับประทานอาหารที่บาน  ไมมีความสัมพันธตอการซื้ออาหาร
หรือเครื่องดื่มที่บรรจุภาชนะโฟม  แตอยางใด

และผลการทดสอบสมมติฐานในครั้งนี้ยังพบวา  สอดคลองกับการศึกษาของ ประยูร  
บญุประเสริญ  และคณะ  (2542  :  361)  ที่พบวา  คนกรุงเทพที่อยูในชวงวัยรุน  จะมีพฤติกรรมการ
บริโภคที่มุงเนนวัตถุ ตลอดจนสิ่งตางๆ เพื่อแสวงหาความสุข และความบันเทิงรูปแบบตางๆ  ใสตน  
เชน  ภาพยนตร  คอนเสิรต  การทองเที่ยวในยามราตรี  รวมไปถึงการเปดรับสื่อที่ใหความบันเทิง
เปนหลัก รวมถึงยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา ธานีปกรณ (2544) ที่พบวา กลุมตัวอยางที่มี 
(Entertainment  Orientation) แบบเนนบนัเทิงบันเทิง (Entertainment Orientation)  มีแนวโนมที่จะ
มอีายุนอย  หรือยังเปนวัยรุน
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ขณะเดียวกันอาชีพของผู  ซ้ือสินค าที่ประกอบอาชีพแล ว  มีแนวโนมที่จะมี  
(Entertainment Orientation) ทีเ่นนสงัคมกวานกัเรยีน นสิิตนกัศกึษา และคนทีม่งีานท ํามัน่คงเรยีบรอย
แลว จะเริ่มตระหนักถึงความสํ าคัญ  และบทบาทของตนเองในการเขารวมทํ าส่ิงตางๆ  เพื่อสวนรวม  
และประเทศชาติ  และสังคม  เชน  การเมือง  สังคม  และสิ่งแวดลอม  อันเปนผลพวงของแรงจูงใจ  
(Motive)  ซ่ึงเปนกระบวนการทางจิตวิทยาที่จะกระตุนใหเกิดบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ  ออกมา
จากทีบุ่คคลบรรลุความตองการในขั้น Safety Need ซ่ึงหมายถึงการทํ างานที่มั่นคงมีชีวิตที่ปลอดภัย
เรยีบรอยแลว  ลํ าดับขั้นตอไปบุคคลจะเกิดความตองการยอมรับจากสังคม  (Social  Need)  ซ่ึงใน
ทางปฎิบัติความตองการนี้บรรลุผลสํ าเร็จไดก็ตอเมื่อบุคคลคนนั้นเขาไปมีสวนรวมในการกระทํ า 
ส่ิงตางๆ  กับสังคมมากขึ้น  ดวยเหตุนี้ผูซ้ือสินคาที่ประกอบอาชีพจากทั้ง  3  กลุม  จึงแนวโนมที่จะ
มกีจิกรรมและความสนใจในที่เนนสังคมมากกวากลุมนักเรียน นิสิตนักศึกษา นอกจากนั้นกลุมผูซ้ือ
สินคาทัง้มีอาชีพจากทั้ง  3  กลุมนี้ยังมีแนวโนมที่จะมีสวนของ กิจกรรมและความสนใจ กลาวคือ  
กลุมทีม่งีานทํ าแลวจะอยูในวัยที่เร่ิมมีครอบครัวเปนของตนเอง และมักทํ ากิจกรรมตางๆ  อยูกับบาน  
และคนในครอบครัว  จึงทํ าใหมีแนวโนมที่จะมีกิจกรรมและความสนใจที่เนน  บานและครอบครัว  
มากกวากลุมที่ยังไมไดทํ างาน

งานวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ  ศรีกตญัู   (2540)  ที่กลาวไววา  รูปแบบ
การด ําเนนิชีวิตของ  เจเนอเรชั่นวายเปนแบบรักสวยรักงาม  กลุมนักเอาแตตนเอง    กลุมนักฝน และ
กลุมรักบาน  ซ่ึงแตละกลุมมักจะไมสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมหรือประเพณีเทาไรนัก  
สํ าหรับปจจัยทางดานรายได  ผลการวิจัยพบวา    กลุมที่มีรายได  20,001-35,000  บาท  และมีขนาด
ครอบครวัขนาดใหญที่อยูรวมกับพอ  แม  พี่นอง  มีแนวโนมที่จะดํ าเนินชีวิตในรูปแบบ  (Cultural  
Orientation) มากกวากลุมอ่ืน ซ่ึงก็นาจะเปนเพราะกลุมดังกลาว มีรายไดพอสมควรแตยังไมมากนัก 
เมื่อเทียบกับเกณฑรายไดที่กํ าหนดในแบบสอบถาม ดังนั้น จึงเปนกลุมที่ใชเงินอยางมีเหตุผล   
กลาวคอื    การใชจายเพื่อความจํ าเปนและบันเทิงสวนตัว  ไมฟุมเฟอย  อยางเชน  การใชจายกับ
ครอบครัวในวันหยุด

ดงันั้นจากงานวิจัย  ทีก่ลาวไปแลวขางตน  ที่พบวา  มีแนวโนมจะดํ าเนินชีวิตในรูปแบบ  
(Cultural  Orientation)  มากกวากลุมอ่ืน  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการวิจัยในครั้งนี้  คือ  ผูซ้ือสินคา
สวนใหญ  เปนผูที่มีรายได  10,000-20,000  บาท  ตอครอบครัว    และผูซ้ือสินคามีการทํ ากิจกรรม
และความสนใจในรปูแบบ (Cultural Orientation) นอย การเขารวมงานประเพณ ี เชน วนัลอยกระทง  
วนัสงกรานต การเขาชมการแสดงทางวัฒนธรรม  นิทรรศการ  งานศิลปะ  การละเลนทองถ่ิน ผูซ้ือ
สินคานัน้มกีารทํ ากิจกรรมและใหความสนใจในเรื่องเทศกาลตางๆ  นั้นนอย เพราะเนื่องจากผูซ้ือมี
วตัถุประสงคเพื่อไปซื้อสินคาที่ตองการใช  และเปนสิ่งจํ าเปนในชีวิตประจํ าวันและมีการตั้งใจเพื่อ
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ไปจบัจายสินคาที่ตนตองการ  ฉะนั้น  ปจจัยในดานตางๆที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาในเรื่องของ
เทศกาลตางๆ ทีธุ่รกจิคาปลกีขนาดใหญจดัขึน้ เชน วนัลอยกระทง วนัสงกรานต จงึมกีารท ํากจิกรรม
และความสนใจนอยและสงผลใหการตัดสินใจซื้อสินคาในชวงเทศกาลของผูซ้ือสินคานั้นนอย  
ตามไปดวย

จะเหน็ไดวาความสมัพนัธระหวางทางประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
การตลาด  และกิจกรรมและความสนใจของผูซ้ือสินคานั้น  ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากคํ าถามเกี่ยวกับ     
กจิกรรมและความสนใจ จะพบวา ส่ือมวลชนไดสอดแทรกตนเองเขาไปเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
และความสนใจทั้ง  5  แบบของโบไรเมอรทั้งส้ิน  ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจาก
ส่ือมวลชน  เปนพฤติกรรมสํ าคัญอยางหนึ่งที่มนุษยยุคปจจุบันแสดงออกมาในชีวิตประจํ าวัน

ทฤษฎีกลุมสังคม (Social Categories Theory) ของ (เดอเฟอร  อางถึงในพีระ  จิรโสภณ, 
2540 : 654) ไดกลาววา ประชาชนที่มีลักษณะทางสังคมคลายกันจะมีพฤติกรรมการสื่อสารมวลชน
คลายกัน ในขณะที่ประชาชนที่มีลักษณะทางสังคมแตกตางกันก็จะมีกิจกรรมและความสนใจ    
แตกตางกัน  และผลการสื่อสาร  โดยลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน  ไดแก  เพศ  อายุ
การศกึษา  อาชีพ  และรายไดรวมตอครอบครัวแตกตางกัน  มีกิจกรรมและความสนใจแตกตางกัน  
ซ่ึงเปนการยืนยันถึงความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรและการแสดงออกถึง    
พฤตกิรรมในรูปแบบตางๆของมนุษยไดเปนอยางดี

ผลงานวิจัยคร้ังนี้ไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ รุงฤดี  พรอมเพรียง  (2539 : 126)  ใน
เรือ่ง  “ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับนวกรรมบริโภคอาหารกลองสํ าเร็จรูปแชแข็ง”  ซ่ึงพบวา  ลักษณะ
ทางประชากร  ไดแก  อายุ  การศึกษา  สถานภาพทางครอบครัว  อาชีพ  รายได และจํ านวนสมาชิก
ในครอบครัว  ไมมีความสัมพันธกับการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกลองสํ าเร็จรูปแชแข็ง

นอกจากนี ้  ยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนผลงานวิจัยของ  เยวดี  รักษวิริยะ  (2527) เร่ือง  
“พฤตกิรรมการเปดรับขาวสารทีม่ผีลตอการยอมรบัการถอืมงัสวิรัติของสมาชิพุทธสถานสันติอโศก”  
ความแตกตางของลักษณะทางประชากรของสมาชิกในเรื่อง  อายุ  การศึกษา  อาชีพ  รายได  และ
สถานภาพทางคอบครัว  ไมมีความสํ าคัญในการยอมรับการถือมังสวิรัติเร็วหรือชาตางกัน
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สมมตฐิานที ่ 2 การเปดรับขาวสารการตลาดจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอร
และไฮเปอรมารเก็ตกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจาก
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

2.1 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอร       
เซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสือ่บคุคล มีความสมัพนัธกับองคประกอบทางการสือ่สารการตลาด  
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

จากผลการวิจัยพบวา  การเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอร
เซน็เตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อบุคคล มีความสัมพันธทางบวกกับองคประกอบทางการสื่อสาร
การตลาดของผลิตภัณฑและบริการ  ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ  
กลาวคือ  กลุมผูซ้ือสินคาที่เปดรับขาวสารจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ จากสื่อบุคคล บอยครั้ง  จะมี
ความบอยครั้ง และมีอิทธิพลการใชองคประกอบของผลิตและบริการมาใชในการตัดสินใจซื้อสินคา
เพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงไดแก  คณุภาพของสินคาดี  สะอาด  สดใหม มีช่ือเสียงเปนที่รูจักแพรหลาย  มีความ
เอาใจใสในการดูแลลูกคา  มีบริการที่สะดวกรวดเร็ว  มีเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐาน  แตกตางกัน

ดังนั้นจากงานวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยพบวา ปจจัยองคประกอบดานผลิตภัณฑและบริการ  
เปนสิ่งที่ทํ าใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในสมุทรปราการ โดย
กลุมเปาหมายจะมีอายุ ระหวาง  29  -  39  ป  มีระดับรายได  10,000-20,000  บาท

และกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑและบริการนั้น  ผูวิจัยพบวา ผูซ้ือสินคาสนใจใน
ความความหลากหลายของผลิตภัณฑ  โดยการจํ าแนกเปนประเภท  มีทั้งสินคาอุปโภค-บริโภครวม
ไวดวยกนั  เปนแหลงรวมกันของความหลากหลายของผลิตภัณฑ  สดใหม มีช่ือเสียงเปนที่รูจักแพร
หลาย  มคีวามเอาใจใสในการดูแลลูกคา  มีบริการที่สะดวกรวดเร็ว  มีเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐาน  
กลาวคอืการเปลีย่นแปลงทีท่นัสมยัทางดานเทคโนโลยดีานกระบวนการผลติ ใชระบบรหิารการผลติ
และการกระจายสนิคาทีก่าวหนาทนัสมยั มผีลตอการตดัสนิใจซือ้สินคาเปนอยางมาก เพราะเนือ่งจาก  
ผูซ้ือสินคาตองการความสะดวกรวดเร็วในการจับจายซ้ือสินคา  และธุรกิจคาปลีกขนาดใหญยัง
ตอบสนองความตองการของผูซ้ือสินคาโดยมสิีนคาใหเหลือกหลากหลายชนดิ จนกลายเปนพฤตกิรรม
ทีเ่ปนสวนหนึ่งของชีวิตประจํ าวันนั้น  สามารถสะทอนใหเห็นความตองการ  และความจํ าเปนอยาง
แทจริงของสิ่งนั้นตอบุคคลไดเปนอยางดี  โดยในการเลือกใชจาย  เงิน  และเวลา  เพื่อใหไดมาซึ่ง
ปจจยัตางๆ  ในการดํ าเนินชีวิตประจํ าวัน   แตกตางกัน

และพบวา การเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญทางสื่อบุคคล มี
ความสัมพันธทางบวกกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของราคาผลิตภัณฑที่มีผลตอการ
ตดัสินใจซื้อสินคา กลาวคือ  กลุมผูซ้ือสินคาที่เปดรับขาวสารการตลาดจากธุรคาปลีกขนาดใหญจาก
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ส่ือบุคคล  บอยครั้ง  จะมีความบอยครั้งในการใชองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของราคา
ผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา การตั้งราคาสินคามีความยุติธรรม คุมคา สินคาราคาถูก
สามารถเปรียบเทียบราคาสินคาได สามารถชํ าระคาสินคาผานบัตรเครดิตหรือเอทีเอ็ม แตกตางกัน

ผูวจิยัพบวา  ผูซ้ือสินคามีการเลือกพิจารณาเลือกซื้อสินคาที่แตกตางกัน  โดยคํ านึงถึง
ปจจัยในการเลือกซื้อสินคา  ดังนี้

-  กลยุทธการตลาดดานราคา  นั้น  ผูซ้ือสินคามองถึง  การตั้งราคาสินคามีความยุติธรรม
-  คุมคาสินคาราคาถูกสามารถเปรียบเทียบราคาสินคาได
-  สามารถชํ าระคาสินคาผานบัตรเครดิตหรือเอทีเอ็ม
-  ผูซ้ือสินคาจะคํ านึงถึงราคาตํ่ ากวาคูแขง
-  ราคาตนทุนตอหนวยจะตํ่ า  เนนปริมาณการขายมาก
- มีองคประกอบของราน  ภาพลักษณของราน  ผูบริโภคจะดูวาเปนธุรกิจคาปลีกที่

จ ําหนายสินคาราคาถูกที่ผูบริโภคเต็มใจที่จะจายและถูกกวาราคาตามทองตลาด
พบวา การเปดรับขาวสารทางการตลาดทางสื่อบุคคล มีความสัมพันธทางบวกกับ    

องคประกอบทางการสื่อสารการตลาดดานสถานที่  การจัดจํ าหนาย  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคา

กลาวคือ  กลุมผูซ้ือสินคาที่เปดรับขาวสารการตลาดจากสื่อบุคคล  บอยครั้ง  จะมีความ
บอยครั้งในการใชองคประกอบของสถานที่ การจัดจํ าหนายมาใชในการตัดสินใจซื้อสินคามากขึ้น  
ซ่ึงไดแก  สาขาและบริการเปนจํ านวนมาก  มีสาขาและบริการอยูใกลบาน ที่ทํ างาน  มีสาขาและ
บริการอยูในทํ าเลที่ดี  มีขนาดของสถานที่จํ าหนายที่พอเหมาะ  มีการจัดพื้นที่แตละแผนกอยางเปน
สัดสวนสะดวก  รูปแบบและการตกแตงของสถานที่มีความมั่นคงหนาเชื่อถือ  การออกแบบตกแตง
ภายในทีท่นัสมัย  สะดุดตาตอการคนหา    ภายในสถานที่มีสินคาใหเลือกมากมายหลากหลายชนิด  
มกีารใชสัญลักษณหรือตราสินคาที่สวยงามและมีสีสัน  ณ  จุดขาย  การตกแตงในชุดยูนิฟอรมของ
พนกังานที่สวยสะดุดตา  ดานหนา-ดานในของสถานที่มีความสวางสดใสไมมืดทึบ  แตกตางกัน

ผูวิจัยพบวา  ผูซ้ือสินคาคํ านึงถึง  ทํ าเลที่ตั้ง  ผูซ้ือสินคาสามารถเขามาซื้อสินคาและ
บริการไดสะดวก  และไดสินคากลับบานอยางครบถวนเพราะมีสินคาหลากหลายใหเลือกและเพื่อ
ตอบสนองและตอบรับความตองการของผูบริโภค  ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ  จึงมีการขยายสาขาเพื่อ
รองรับความเจริญเติบโตของธุรกิจและเอื้ออํ านวยความสะดวกของผูบริโภค  เปนการสรางโฉม
ใหม  เปนการลดพื้นที่ขนาดใหญในตัวเมืองโดยจะตั้งอยูตามปริมณฑล  ดังเชน  มีการขยายพื้นที่
ออกมาสูจงัหวดัสมทุรปราการนัน้ จงึท ําใหผูซ้ือสินคามคีวามสนใจในการซือ้สินคา เพราะตอบสนอง
ความตองในการจับจาย  และสะดวกรวดเร็ว
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พบวา  การเปดรับขาวสารการตลาดจากทางสื่อบุคคล  มีความสัมพันธกับองคประกอบ
ของการสงเสริมการตลาดมาใชในการตัดสินใจซื้อสินคา  ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจ
คาปลีกขนาดใหญ  กลาวคือ  กลุมผูซ้ือสินคาที่เปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
จากสื่อบุคคล  บอยครั้ง  จะมีความบอยครั้ง  ในการใชองคประกอบของการสงเสริมการตลาดมาใช
การตดัสินใจซื้อสินคาเพิ่มขึ้น ซ่ึงไดแก  ดานโฆษณา  ดานการสงเสริมการขาย  ดานประชาสัมพันธ  
และการตลาดทางตรง  แตกตางกัน

ปจจัยในดานการโฆษณาสินคาผานสื่อตาง ๆ    เพือ่ที่จะไดรูถึงสินคาใหมๆ  ทางดาน   
ส่ือโทรทัศน  ส่ือวิทยุ  ส่ือหนังสือพิมพ   ส่ืออินเตอรเน็ต    แผนพับ/ใบปลิว  โปสเตอร  
อินเตอรเน็ต  ปายโฆษณากลางแจง  ส่ือตัวถังรถประจํ าทาง  และเครื่องหมายการคา (ตราสินคา)     
ทีอ่ยูบริเวณดานหนา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแตกตางกัน

ปจจัยการสงเสริมการขาย  ผูวจิยัพบวา  การเปดโอกาสใหเห็นกรรมวิธีการผลิต  (สาธิต
และแนะนํ าสินคาใหม)  มีการสะสมแสตมป  สะสมคูปอง การสงเสริมการขายรวมกันในหลาย   
สินคาทํ าใหผูซ้ือเกิดการตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น  สวนลดหรือการลดราคา  การตั้งราคาสินคาบริการ
ตํ ่ากวาคูแขง เงื่อนไขการเงินที่พิเศษ และ มีบริการสงสินคาฟรีถึงบาน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ  
แตกตางกัน

ปจจยัดานประชาสัมพันธ   ผูวิจัยพบวา  ส่ือที่ประชาสัมพันธนั้น  โทรทัศน  หนังสือ
พมิพ นิตยสารหรือวารสาร  แผนพับ/ใบปลิว  อินเตอรเน็ต  การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ (มีตราสินคา
ตดิอยู)   มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ   แตกตางกัน

ปจจยัดานตลาดทางตรง  ผูวิจัยพบวา  การขายโดยใชพนักงานขาย   ไปรษณียแจงขาว
ลดราคาสินคาถึงบาน  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ   แตกตางกัน

สรุปไดวาปจจัยองคประกอบการสื่อสารการตลาดทางสื่อบุคคล  มีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ  แตกตางกัน  ซ่ึงมีความสัมพันธดังกลาวนั้น  อาจจะมาจาก
สาเหตทุี่กลุมผูซ้ือสินคานั้นตองการแสวงหาสิ่งที่ดีใหกับตนเอง  เพื่อสนองความตองการของตนเอง  
ดงัที ่  ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว   ศิริวรรณ  เสรีรัตน  (2537  :  41-42)  ที่ไดกลาวไวในความ
ตองการขั้นที่  3  วามนุษยตองการการยอมรับและความรักจากสมาชิกในกลุม  แตละบุคคลที่สํ าคัญ
สํ าหรับกลุมดังนั้นอาจกลาวไดวาการที่กลุมผูซ้ือสินคามีการเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคลบอยครั้ง  
กอนการตดัสินใจซื้อสินคา อาจเปนเพราะตองการขอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการใน
แงมมุตางๆ กอนการตัดสินใจซื้อสินคาไปแลวนั้น  ก็เนื่องมาจากอิทธิพลของกลุมที่อยูแวดลอมรอบ
ตวัของผูซ้ือสินคา  ซ่ึงมีบทบาทสํ าคัญเปนอยางมากในการยอมรับหรือการเรียนรู
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กลุมผูซ้ือสินคาไดอาศัยอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมที่เปนตัวบุคคลมาเปนตัวกํ าหนด   
หลายอยางซึ่งในที่นี้กลุมผูซ้ือสินคาสวนใหญมีการเปดรับฟงความคิดเห็นจากสื่อบุคคล  คือ  เพื่อน  
บอยครั้งมากที่สุด  (คาเฉลี่ย  =  2.44)  กอนการตัดสินใจซื้อสินคา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  
(โรเจอร  Rogers  แคทซ   Katz  และ  ลาซาสเฟล   Lazzarsfeld   อางถึงใน  ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 
2537  :  41-43) ทีว่า การสื่อสารระหวางบุคคลเปนชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการจูงใจ
ใหผูรับสารเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น    และเปนที่นาสังเกตวา  กลุมผูซ้ือสินคาสวนใหญ
จะมอีายรุะหวาง  29  -39  ป  และรองลงมาอายุระหวาง  18-28  ป  ซ่ึงอยูในวัยรุนและวัยเรียนและ
วยัท ํางาน  ซ่ึงโดยทั่วไปแลวพฤติกรรมของบุคคลกลุมนี้จะชอบคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูงหรือเพื่อน
สนทิมากทีสุ่ด  และมักจะเลียนแบบหรือเอาอยางกันเรื่องของรสนิยมในการบริโภค  ซ่ึงอาจใหเปน
เหตุผลที่ทํ าใหกลุมผูซ้ือสินคาสวนใหญที่มีการรับฟงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 
มคีวามคดิเห็นคลอยตามกลุมบุคคลเพื่อนมากที่สุด  โดยความเห็นของเพื่อนที่มีตอใชองคประกอบ
ของผลิตและบริการมาใชในการตัดสินใจซื้อสินคา  ในดานตางๆ  นั้นมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคา  แตกตางกัน  ของผูซ้ือสินคา

ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ  (บุษบาบัณ  โกเมศ ,2546)  ที่ศึกษา  “ปจจัย
ทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการระบบโทรศัพทมือถือออเรนจของ    
ผูใชในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา  บุคคลที่ผูใชขอความคิดเห็นกอนการตัดสินใจเลือกใชบริการ
มากที่สุด  คือ    เพื่อนสนิท  ครอบครัว  และ  บทบาทของพนักงาน/เจาหนาที่  ไมมีอิทธิพลตอการ
ตดัสินใจเลือกใชบริการระบบโทรศัพทมือถือทีเอ  ออเรนจ  ของผูใชในเขตกรุงเทพมหานคร

และพบวาการเปดรับขาวสารทางการตลาดทางสื่อบุคคล  ดานผลิตภัณฑและบริการ  
ราคาผลิตภัณฑ    การโฆษณาสินคาผานสื่อตาง   ปจจัยการสงเสริมการขาย  การประชาสัมพันธ  
ดานตลาดทางตรง มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการระบบโทรศัพทมือถือทีเอ ออเรนจของผูใช
ในเขตกรุงเทพมหานคร  แตกตางกัน

และจากผลการวิจัยที่ไมพบความสัมพันธกันระหวางการเปดรับขาวสารการตลาดจาก
ส่ือบุคคลกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดดานบทบาทของพนักงาน/เจาหนาที่  ซ่ึงอธิบาย
ไดวา ส่ือบุคคลที่กลุมผูซ้ือสินคาไดไปขอความเห็นนั้นไมคิดวาบทบาทของพนักงานขาย/เจาหนาที่  
จะมสีวนสํ าคัญใหผูซ้ือสินคาตัดสินใจซื้อสินคา  ซ่ึงในที่นี้กลับตรงกันขามกันกับความคิดเห็นของ
ผูซ้ือสินคาหลังจากที่ไดเปนผูซ้ือสินคาหรือใชบริการแลว บทบาทของพนักงานขาย/เจาหนาที่ไมมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
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ผลงานวิจัยนี้ไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  มาลัยทิพย  ปรักมะวงค  (2544)  ที่ศึกษา  
“ปจจยัที่มีผลตอการยอมรับนวกรรมบริการสงอาหารถึงที่ (Dellivery)  ศึกษาเฉพาะธุรกิจอาหารที่
ใชเบอรโทรศัพทหมายเลขเดียวสงทั่วกรุงเทพ” พบวา  กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารเกี่ยวกับบริการ
สงอาหารถึงบานที่ Dellivery)  จากสื่อบุคคลมากที่สุด  ไดแก  ส่ือคนในครอบครัวที่มีความสัมพันธ
กบัการยอมรับนวกรรมเกิดขึ้น  เนื่องจากคนในครอบครัว  มีความใกลชิดสนิทสนมมากกวาคนอีก  
2  กลุม  ไดแก  ส่ือเพื่อน/เพื่อนรวมงานและสื่อโอเปอเรเตอร/พนักงาน  สงอาหาร  และยังมีเหตุผล
อีกประการหนึ่ง  ก็คือ  เปนสื่อบุคคลประเภทหนึ่งที่ตางจากสื่อมวลชน  ตรงที่เปนการสื่อสารแบบ
สองทาง  สามารถตอบขอสงสัยได  สามารถทราบผลยอนกลับ (Feed  back)  ไดทันที  และมีความ
ใกลชิดกันอยางมาก  อยางเชน  พอ  แม  พี่  นอง  หรือญาติ  บุคคลเหลานี้  ยอมมีแนวโนมที่จะ
เปลีย่นทศันคติใหเกิดการยอมรับและดํ าเนินกิจกรรมตางๆ  มากที่สุด  โดย  Katz  และ  Lazarsfeld  
(Assael, Consumer  Behavior  and  Marketing  Action , Fifth ,1995,p.634  อางถึงใน  รุงฤดี  พรอม
เพรียง,2539  : 132)  กลาววา  การสื่อสารโดยปากตอปาก  (Word  of  mouth)  จะทํ าใหผูบริโภคเกิด
ความเชือ่ เนื่องจากมีอิทธิพลตอความนาเชื่อถือและความไววางใจของขาวสารมากกวาดูที่แหลงสาร

2.2 ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาจากสื่อมวลชนจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต

ผลการวิจัย  พบวา  การเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมีความ
สัมพันธทางบวกกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาด  ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจาก
ธุรกจิคาปลีกขนาดใหญ  กลาวคือ  กลุมผูซ้ือสินคาที่เปดรับขาวสารจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญจาก
ส่ือมวลชนบอยครั้ง  จะมีความบอยครั้งและมีอิทธิพลในการใชองคประกอบของผลิตภัณฑและ
บริการมาใชในการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาขนาดใหญ  ซ่ึงไดแก  คุณภาพของสินคาดี  
สะอาด สดใหม มีช่ือเสียงเปนที่รูจักแพรหลาย มีความเอาใจใสในการดูแลลูกคา มีบริการที่สะดวก
รวดเร็ว  มีเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐาน  แตกตางกัน

การเปดรบัขาวสารการตลาดจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญ มคีวามสมัพนัธกบัองคประกอบ
ทางการสื่อสารการตลาดดานราคาผลิตภัณฑและบริการ  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจาก
ธุรกจิคาปลีกขนาดใหญ    กลาวคือ  กลุมผูซ้ือสินคาที่เปดรับขาวสารจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
จากสื่อมวลชนบอยครั้ง  จะมีความบอยคร้ังและมีอิทธิพลในการใชองคประกอบของราคาผลิต
ภณัฑและบริการมาใชในการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาขนาดใหญ ซ่ึงไดแก การตั้งราคาสินคา
มคีวามยุติธรรม  คุมคา  สินคาราคาถูกสามารถเปรียบเทียบราคาสินคาได  แตกตางกัน
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พบวา    การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธรุกจิคาปลีกขนาดใหญทางสื่อมวลชนมี
ความสัมพันธทางบวก  กับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของสถานที่  การจัดจํ าหนาย  ที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ  กลาวคือ  กลุมผูซ้ือสินคา ที่เปดรับขาว
สารจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญจากสื่อมวลชน  บอยครั้ง    จะมีความบอยครั้ง และมีอิทธิพลในการ
ใชองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของสถานที่  การจัดจํ าหนาย  ซ่ึงไดแก  สาขาและบริการ
เปนจ ํานวนมาก  มีสาขาและบริการอยูใกลบาน ที่ทํ างาน  มีสาขาและบริการอยูในทํ าเลที่ดี  มีขนาด
ของสถานทีจ่ ําหนายที่พอเหมาะ  มีการจัดพื้นที่แตละแผนกอยางเปนสัดสวนสะดวก  รูปแบบและ
การตกแตงของสถานที่มีความมั่นคงหนาเชื่อถือ  การออกแบบตกแตงภายในที่ทันสมัย  สะดุดตา
ตอการคนหา  ภายในสถานที่มีสินคาใหเลือกมากมายหลากหลายชนิด  มีการใชสัญลักษณหรือตรา
สินคาทีส่วยงามและมีสีสัน  ณ  จุดขาย  การตกแตงในชุดยูนิฟอรมของพนักงานที่สวยสะดุดตา  
ดานหนา-ดานในของสถานที่มีความสวางสดใสไมมืดทึบ  แตกตางกัน

การเปดรับขาวสารการตลาดจากสือ่มวลชน  มีความสัมพันธทางบวกกับองคประกอบ
ทางการสื่อสารการตลาดของการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา  กลาวคือ  กลุม
ผูซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ  จากสื่อมวลชนบอยครั้ง  จะมีความบอยครั้ง  และมีอิทธิพล
ในการใชองคประกอบของการสงเสริมการตลาดมาใชประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา    
เพิม่ขึน้  ซ่ึงไดแก  ดานโฆษณา  ดานการสงเสริมการขาย  ดานประชาสัมพันธ  และดานการตลาด
ทางตรง  แตกตางกัน

โดยที่กลาวมานั้นสามารถอภิปรายไดวา  การที่กลุมตัวผูซ้ือสินคามีการเปดรับขาวสาร
จากสือ่มวลชนมากนั้น  มีสวนทํ าใหองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดในดานตางๆ  ที่ธุรกิจ  
คาปลีกขนาดใหญ  ของกลุมผูซ้ือสินคาอยางมาก  โดยมีการเปดรับขาวสารมากกวาส่ือบุคคล  และ
ส่ือเฉพาะกิจโดยดูไดจากคาเฉลี่ยที่พบจากการเปดรับสื่อมวลชน (มีคาเฉลี่ย =3.44) ขณะที่ส่ือบุคคล  
(มคีาเฉลี่ย = 1.73)  และส่ือเฉพาะกิจ  (มีคาเฉลีย3.07)  ตามลํ าดับ  ทํ าใหเห็นวา  นอกจากสื่อมวลชน
นั้นจะมีอิทธิพลตอการตัดสินคาซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ  แลวยังตองอาศัยปจจัยทาง
องคประกอบของการสื่อสารการตลาดเปนตัวชวยสนับสนุนและสงเสริมหรือเกิดการกระตุนให     
ผูบริโภคหรือผูซ้ือสินคาเกิดความสนใจในธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ  อีกดวย
 ซ่ึงสอดคลองกับ  (Roger  และ  Shocmaker ,1971  อางถึงใน  พีระ  จีระโสภณ, 2540)  
ทีพ่บวา  ส่ือมวลชนสามารถน ําขาวสารไปยงัผูรับสารน ําขาว  สารไปยงัผูรับจ ํานวนมากไดอยางรวดเรว็  
เปนการเพิม่พนูความรู การแพรกระจายขาวสาร รวมทัง้เปลีย่นทศันคตขิองบคุคลได ยงัใหความเหน็
วาขาวสารที่เขาถึงความสนใจของผูรับสารไดมาก  มีแนวโนมทํ าใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ     
ดงันัน้  เปนไปไดวาการที่ผูซ้ือสินคาไดอาศัยองคประกอบทางการสื่อสารมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  
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เปนไปไดวการที่ผูซ้ือสินคาไดอาศัยองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดมาใชในการตัดสินใจซื้อ
สินคา เพือ่ตองการการสรางความมัน่ใจ และตอกยํ ้าความรูสึกสวนตวัท่ีมตีอธุรกจิคาปลกีขนาดใหญ

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  สุวัฒนา  วงษกะพันธ  (2530 :  55-57)  ไดใหความสํ าคัญ
ของการสื่อสารการตลาดไววา  การสื่อสารการตลาดสามารถสรางความไดเปรียบทางการแข็งขัน
เนือ่งจากการสื่อสารทํ าหนาที่สรางความแตกตางของสินคา  (Product  Differentiation)  ไมวาจะ
เปนความแตกตางของทางดานคุณลักษณะของสินคา   หรือ  ทางดานอารมณ  เพื่อใหผูบริโภคมอง
เหน็คุณคา  (Value)  ของสินคาของเรา   ซ่ึงในที่นี้อธิบายไดวา  การที่องคประกอบของการสื่อสาร
การตลาดในสวนที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการสถานที่  การจัดจํ าหนาย  และการสงเสริมการ
ตลาดในดานตางๆ  และทุกสวนที่เปนการดํ าเนินกิจกรรมทางการตลาดที่ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ  
ตองการที่จะเผยแพรขอมูล  ขาวสาร  และการดํ าเนินงานทางกิจกรรมทางการตลาดตางๆ  โดยใช
ชองทางสื่อมวลชนในปริมาณที่มาก  มีสวนทํ าใหผูบริโภคกลุมเปาหมายเกิดการตัดสินใจซื้อสินคา
ไดดี

สุวัฒนา  วงษกะพันธ  (2530 :  76)  ที่กลาวไววาชื่อ   หรือยี่สินคา  ถาเปนสินคาหรือ
บริการทีเ่ปนที่รูจักและยอมรับในกลุมผูบริโภคเปาหมายวาเปนยี่หอ  หรือตราสินคาที่มีคุณภาพสูง  
กลางหรือตํ่ า การกํ าหนดราคาก็กํ าหนดไปตามระดับคุณภาพของยี่หอนั้นในการรับรูของผูบริโภค  
ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดวาไมวากลุมผูซ้ือสินคาจะมีการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนมากนอย  
แคไหน ก็ไมมีผลตอปจจัยทางดานราคาผลิตภัณฑและบริการของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ เนื่องจาก
ลุมผูซ้ือสินคามีการรับรูในแตกตางกันในเรื่องของผลิตภัณฑและบริการ

งานวจิยัครั้งนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ  (บุษบาบัณ  โกเมศ,2546)  ที่ศึกษาเรื่อง  
ปจจัยทางการสื่อสารการตลาดทางสื่อมวลชน  ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการระบบ
โทรศัพทมือถือออเรนจของผูใชในเขตกรุงเทพ  พบวา  การเปดรับขาวสารการตลาดทางสื่อมวลชน
ทางดานราคาและผลิตภัณฑ  ไดแก   เครื่องโทรศัพทเมื่อขายควบคูระบบมีความยุติธรรม  คุมคา  มี
ความยืดหยุนในการคิดอัตราคาบริการ  สามารถชํ าระคาบริการผานบัตรเครดิตหรือเอทีเอ็ม  ไมมี
ความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดดานราคาผลิตภัณฑและบริการ

แตการเปดรับขาวสารทางการตลาดดานโฆษณาสินคาผานสื่อตาง ๆ  ปจจัยการสงเสริม
การขาย  การประชาสัมพันธ  ดานตลาดทางตรง ทางสื่อมวลชน มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
เลือกใชบริการระบบโทรศัพทมือถือทีเอ  ออเรนจของผูใชในเขตกรุงเทพมหานคร  แตกตางกัน ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยคร้ังนี้
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2.3 ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตทางสื่อเฉพาะกิจกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาทางสื่อเฉพาะกิจจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮ
เปอรมารเก็ต

ผลการวจิยัพบวา การเปดรับขาวสารการตลาดของธรุกจิคาปลีกขนาดใหญทางสือ่เฉพาะกจิ  
มีความสัมพันธทางบวกกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา  
กลาวคือ  กลุมผูซ้ือสินคาที่เปดรับขาวสารการตลาด  จากสื่อเฉพะกิจ  บอยครั้ง จะมีความบอยครั้ง
ในการใชองคประกอบของผลิตภัณฑและบริการมาใชในการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญ  เพิ่มขึ้น  ไดแก  คณุภาพของสินคาดี  สะอาด  สดใหม     มีช่ือเสียงเปนที่รูจักแพรหลาย  
มคีวามเอาใจใสในการดูแลลูกคา  มีบริการที่สะดวกรวดเร็ว  มีเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบวา  การเปดรับขาวสารการตลาดของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ  ทางสื่อ
เฉพาะกิจ  มีความสัมพันธทางบวกกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคา  กลาวคือ  กลุมผูซ้ือสินคาที่เปดรับขาวสารการตลาด  จากสื่อเฉพะกิจ  บอยครั้ง จะมีความ
บอยครั้งในการใชองคประกอบของราคาผลิตภัณฑและบริการมาใชในการตัดสินใจซื้อสินคาจาก
ธุรกจิคาปลีกขนาดใหญ  เพิ่มขึ้น  ไดแก การตั้งราคาสินคามีความยุติธรรม  คุมคา  สินคาราคาถูก
สามารถเปรียบเทียบราคาสินคาได  สามารถชํ าระคาสินคาผานบัตรเครดิตหรือเอทีเอ็ม  แตกตางกัน

พบวา    การเปดรับขาวสารทางการตลาดจากธรุกจิคาปลีกขนาดใหญทางสื่อเฉพาะกิจ  
มคีวามสัมพันธทางบวก  กับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของสถานที่  การจัดจํ าหนาย  ที่
มผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ  กลาวคือ  กลุมผูซ้ือสินคา ที่เปดรับขาว
สารจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญจากสื่อเฉพาะกิจ  บอยครั้ง    จะมีความบอยครั้ง และมีอิทธิพลใน
การใชองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของสถานที่  การจัดจํ าหนาย  ซ่ึงไดแก  สาขาและ
บริการเปนจํ านวนมาก  มีสาขาและบริการอยูใกลบาน ที่ทํ างาน  มีสาขาและบริการอยูในทํ าเลที่ดี  มี
ขนาดของสถานที่จํ าหนายที่พอเหมาะ  มีการจัดพื้นที่แตละแผนกอยางเปนสัดสวนสะดวก  รูปแบบ
และการตกแตงของสถานที่มีความมั่นคงหนาเชื่อถือ  การออกแบบตกแตงภายในที่ทันสมัย  สะดุด
ตาตอการคนหา    ภายในสถานที่มีสินคาใหเลือกมากมายหลากหลายชนิด  มีการใชสัญลักษณหรือ
ตราสนิคาที่สวยงามและมีสีสัน  ณ  จุดขาย  การตกแตงในชุดยูนิฟอรมของพนักงานที่สวยสะดุดตา  
ดานหนา-ดานในของสถานที่มีความสวางสดใสไมมืดทึบ  แตกตางกัน

การเปดรับขาวสารการตลาดจากเฉพาะกิจ  มีความสัมพันธทางบวกกับองคประกอบ
ทางการสื่อสารการตลาดของการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา  กลาวคือ  กลุม
ผูซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ จากสื่อเฉพาะกิจบอยครั้ง จะมีความบอยครั้ง และมีอิทธิพล
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ในการใชองคประกอบของการสงเสริมการตลาดมาใชประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา    
เพิม่ขึน้  ซ่ึงไดแก  ดานโฆษณา  ดานการสงเสริมการขาย  ดานประชาสัมพันธ  และดานการตลาด
ทางตรง  แตกตางกัน

ซ่ึงสอดคลองกับ สุวัฒนา  วงษกะพนัธ (2530 :  76)  ที่กลาวไววา    ในกระบวนการสื่อ
สารการตลาด  (The  Marketing  Communication  Process)  องคประกอบทุกประการของสวน
ประสมทางการตลาดตางก็มีบทบาทสํ าคัญในการทํ าหนาที่เปนสัญลักษณที่จะถายทอดความคิดจาก
ผูผลิตไปยังกลุมผูรับเปาหมาย ซ่ึงถาดูในความสัมพันธกันแลว อาจกลาวไดวา การที่กลุมผูซ้ือสินคา
เลือกเปดรับขาวสารจากสื่อเฉพาะกิจ  ที่มีความสามารถในการรับรู  อารมณ  และความตองการ  
ของผูบริโภคไดดี  โดยเฉพาะการเผยแพรขาวสารขอมูล  และรูปแบบของสื่อเฉพาะกิจในแบบตางๆ  
ทีจ่ดัทํ าขึ้น  ที่สามารถถายทอดจิตนาการ  ความคิดสรางสรรค  ในรูปแบบที่แปลกใหม  ทันสมัย  
ตรงกับความตองการของผูซ้ือสินคา  ทางสื่อเฉพาะกิจ  สามารถถายทอดขอมูลขาวสารการตลาดได
ละเอยีดครบถวนอีกทั้งยังสามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภคกลุมเปาหมายไดอีกดวย  และเปน
ทีน่าสงัเกตคือ  จากการที่ส่ือมวลชนและสื่อเฉพาะกิจมีหนาที่ถายทอดขาวสารขอมูลที่แตกตางกัน  
กลาวคือ  ส่ือมวลชน จะทํ าหนาที่เปนสื่อสงขาวสารขอมูลไปยังมวลชน  บุคคล  หรือ  กลุมบุคคล
และถูกสรางขึ้นเพื่อใชติดตอกับกลุมเปาหมายเฉพาะ  (อางถึงใน  อํ านวย  แตงรอด  วิทยานิพนธ  
(2540 : 12) มคีวามสมัพนัธทางบวกกบัองคประกอบทางการสือ่สารการตลาดทีม่ผีลตอการตดัสนิใจ
ซ้ือสินคาในดานตางๆที่ตรงกัน  ไดแก  องคประกอบของผลิตภัณฑ  และบริการ  องคประกอบของ
สถานที่  การจัดจํ าหนาย  และองคประกอบของการสงเสริมการตลาด  สวนที่ไมพบความสัมพันธ
เชนเดียวกันคือ  องคประกอบของราคาผลิตภัณฑและบริการ

งานวิจัยคร้ังนี้สรุปไดวาการทดสอบสมมติฐานดานพฤติกรรมการเปดรับรับสื่อใน   
งานวจิยัคร้ังนี้  สามารถนํ าแนวคิดของโรเจอร  และซูเมคเกอร  (Rogers  and  Shoemaker  อางถึงใน  
พรีะ  จีระโสภณ, 2540)  มาอธิบายผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับสื่ออ่ืนๆ วาส่ือมวลชน
จะมบีทบาทในดานการเพิม่พนูความรู และกอใหเกดิการตระหนกัในนวกรรมนัน้ ในขณะทีส่ื่อบคุคล
จะมีบทบาทที่สํ าคัญในดานการจูงใจ  พฤติกรรมการเปดรับขาวสารการตลาดจกธุรกิจคาปลีกนั้น  
ไดแก โทรทศัน วทิย ุหนงัสอืพมิพ นติยสารหรอืวารสาร เปนสือ่มวลชนชนดิหนึง่ มคีวามสมัพนัธกนั
กบัองคประกอบทางการสือ่สารการตลาดทีม่ผีลตอการตดัสนิใจซือ้สินคาจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญ

สวนเหตุผลที่สนับสนุนผลการทดสอบดานพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการตลาด
เกีย่วกบัธุรกจิคาปลกีขนาดใหญ มผีลตอพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สินคา เนือ่งจากลกัษณะเฉพาะตวั
ของบคุคลนัน้มผีลตอท ําใหผูรับสารนัน้ ยอมรับทีจ่ะเปลีย่นแปลงทศันคตแิละจงูใจไดมาก การสือ่สาร
ระหวางบุคคลมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ นิรันดร ทองหอม (2540 : 141) จงึทํ าให
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เกดิพฤติกรรม  การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก  จาก  พอ  แม  พี่  นอง  บุตร  ญาติ  เพื่อน  
สาม/ีภรรยา  พนักงาน/เจาหนาที่  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสํ าคัญ  กับพฤติกรรมการซื้อสินคา  
ทีม่ีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ

ผูวิจัยพบวา  ผลการทดสอบสมมิฐานขอที่ 2   เปนไปตามแนว  ความคิดของ  โรเจอร  
และซเูมคเกอร  (Sogers and  Shoemaker  อางถึงใน  พีระ  จีระโสภณ, 2540))  ที่วา  ส่ือมวลชนจะมี
บทบาทในดานการเพิ่มความรูและกอใหเกิดการตระหนักในนวกรรมนั้น  ในขณะที่ส่ือบุคคลจะมี
บทบาททีสํ่ าคญัดานการจงูใจใหเปลีย่นแปลงทศันคต ิ และเกดิการยอมรบันวกรรม เชน ส่ือโทรทศัน  
วทิยุ  หนังสือพิมพ  และนิตยสารหรือวารสาร    มีผลตอการรูจักขั้นตนการซื้อสินคาหรือบริการ  แต
ไมมผีลและความคิดเห็น  และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อในดานราคาสินคา  ในขณะที่ส่ือบุคคล  
เชน  ส่ือ  พอ  แม  พี่  นอง  บุตร  ญาติ  เพื่อน  สามี/ภรรยา  พนักงาน/เจาหนาที่  มีความสามารถใน
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ    แตดอยประสิทธิภาพในการเพิ่มพูนความรู

ดงันัน้ สามารถสรปุไดวา ปจจยัสวนประสมทางการตลาด มคีวามส ําคญัตอการตดัสนิใจ
ซ้ือสินคา ตัง้แตการใหกลุมผูซ้ือสินคามคีวามคดิเหน็ทีด่ตีอบรกิารและสงผลใหเกดิพฤตกิรรมการซือ้
และบริการ  ตามแนวคดิรูปแบบดานสวนผสมทางการตลาด  อันไดแก  ผลิตภัณฑ  (Product ) ราคา 
(Price) การจดัจ ําหนาย (Place) สวนประสมดานการสงเสรมิการจ ําหนาย (Promotion Communication 
Mix) ใหกลุมผูบริโภคเปาหมายรูจัก (Awareness) และยอมรับ (acceptance) ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
และมคีวามตองการซือ้สินคาหรือใชบริการดงักลาวในทีสุ่ดและปจจยัๆ  ตางมอิีทธิพลตอการตดัสนิใจ
เลือกซื้อสินคา

ความสมัพันธระหวางการติดตอ  ส่ือสาร  ผลิตภัณฑ  (Product ) ราคา (Price)  การจัด
จ ําหนาย  (Place)   สวนประสมดานการสงเสริมการจํ าหนาย  (Promotion  Communication  Mix) 
และ  องคประกอบของสวนประสมทางการตลาด  (Marketing  Mix)  หรือเรียกส้ันๆ  วา  4 ps   

1. ผลิตภัณฑ  (Product )  เราจะใชการติดตอส่ือสารที่จะนํ าผลิตภัณฑที่เราผลิตไปสู
กลุมผูบริโภคเปาหมายเพื่อสรางความแตกตางของผลิตภัณฑของตนใหตางจากคูแขงและสื่อสารให
ลูกคาไดเห็นคุณคา (Value)  ของผลิตภัณฑและบริการนั้น  และเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ  เชน  
มกีารใชหีบหอที่ออกแบบใหสวยงาม  หรือมีโลโกของสินคาตนเองเปนเอกลักษณ โดดเดน  มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบริการที่สะดวกรวดเร็ว มีช่ือเสียง และมีการดูแลเอาใจใสลูกคาตลอดเวลา  
เพือ่ลูกคาจะไดเกิดความตองการซื้อและใชบริการ
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และตรงตามลักษณะพฤติกรรมการซื้อสินคาของคนไทย  กลาวคือ  คนไทยจะซื้อสินคา
แตละครั้งจะตองคํ านึงถึงคุณภาพของสินคาและคุณคาของเงินที่จับจายซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  
วนดิา  ตันนาภัย (2541 :  24)  เชน  การซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญนั้น  จะตองคํ านึงถึง
คณุภาพอาหารมีความสะอาด  สด  ใหม  และคุมคากับเงินที่ตองจายไป  คือ  จะเลือกซื้อสินคาใน
บางครั้งมีโปรโมชั่นใหซ้ือสินคามากชิ้นและมีการลดราคาพิเศษ

2. ราคา  (Price)    การติดตอส่ือสารดานราคาไปกลุมเปาหมาย  สามารถชวยสรางมูลคา
เพิม่  (Value  added)  ใหกับสินคา  โดยสามารถตั้งราคาตามที่ลูกคายอมรับและเปนที่นาพอใจของ
เจาของผลิตภัณฑและบริการ  ดังนั้น  การติดตอส่ือสารเพื่อใหเกิดผลดังกลาวเปนเรื่องสํ าคัญมาก  
เชน การตัง้ราคาตํ ่ากวาคูแขง สามารถเปรยีบเทยีบราคาสนิคาได เมือ่กลุมผูซ้ือสินคาเกดิพฤตกิรรม   
การตดัสินใจซื้อสินคานั้น  ก็จะรูสึกวา  มีความยุติธรรม

และเชนเดียวกับ วนิดา  คณาจนัทร  (2534 :  74-75)  พบวา  ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ
บตัรเครดิตขวัญนคร  คือ  คุณลักษณะบัตรเครดิต  ไดแก  ผลดีทางดานการเงิน  ผลดีทางดานความ
สะดวกปลอดภัย และผลดีทางสังคม ในงานวิจัยเร่ือง บทบาทของสื่อและปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ
บตัรเครดิตขวัญนคร  คือ  คุณลักษณะของบัตรเครดิต  ไดแก  ผลดีทางดานการเงิน  ผลดีทางดาน
ความสะดวกปลอดภัยและผลดีทางสังคมและสอดคลองกับงานวิจัยของ วริศรา สุวีพัฒนานนท  
(2534 : 111) ที่ศึกษาวิจยเรื่องการเปดรับขาวสารและปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกับการ
ยอมรบัการพิมพระบบตั้งโตะ (Desktop  Publishing)  ขององคธุรกิจเอกชนในกรุงเทพมหานคร  
พบวา คุณลักษณะดานประโยชนของการพิมพระบบตั้งโตะ มีความสัมพันธเชิงบวก การยอมรับ
ขององคธุรกิจ

3. การจัดจํ าหนาย  (Place)  การตดิตอส่ือสารจะทํ าใหกลุมเปาหมายไดทราบถึงชองทาง
จัดหนาย  เพื่ออํ านวยความสะดวกใหลูกคาที่จะหาซื้อสินคาไดงายยิ่งขึ้นเพราะถึงแมจะรูจักและ
ตองการจะซื้อสินคา เชน  มีสาขาจํ านวนมาก  มีสาขาใกลบาน ที่ทํ างาน  มีสาขาทีทํ าเลดี  มีขนาด
สถานทีพ่อเหมาะ  มีการจัดพื้นที่แตละแผนกอยางเปนสัดสวน  มีการจัดพื้นที่เปนสัดสวน  รูปแบบ
ตกแตงของสถานที่มีความมั่นคง การออกแบบที่สะดุดตาภายในสถานที่สินคาหลากหลาย มีการใช
สัญลักษณที่สะดุดตา  ดานหนา-ดานในมีความสวางสดใสไมมืดทึบ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  
สํ าอางค  ผลไม  (2535 :  91-92  )  ศึกษาเรื่อง  การสื่อสารการตลาด  และปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤตกิรรมการซื้อเทปเพลงไทยสากลของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร  พบวา  การสื่อสารการตลาด
เทปเพลงไทยสากลที่ประกอบดวยปจจัยยอย ไดแก การสื่อสารการตลาด  ของสินคา  ราคา  สถานที่
จ ําหนาย  และกิจกรรมการสงเสริมการจํ าหนาย  เมื่อทํ าหนาที่การสื่อสารการตลาดรวมกัน  มีความ
สัมพนัธกับการซื้อเทปเพลงไทยสากลของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
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การเปดรับขาวสารทางการตลาดมีความสัมพันธกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด ไดแก  
การโฆษณาผานสื่อ  การสงเสริมการขาย  การประชาสัมพันธ  การตลาดทางตรง

การติดตอส่ือสารการตลาดดังกลาวขางตน ปจจุบันมีการใชส่ือสารการตลาดทุกรูปแบบ
ทีเ่หมาะสมกับลูกคาทั้งที่เปนสื่อ (Media)  เชน  โทรทัศน  หนังสือพิมพ  วิทยุ  นิตยสารหรือวารสาร  
ใบปลวิ  แผนปายโฆษณากลางแจง  การขายโดยใชพนักงานขาย  การสงเสริมการขาย   การตลาด
ทางตรง สอดคลองกับงานวิจัยของ สํ าอางค  ผลไม (2535 :91-92)  ศึกษาเรื่อง  การสื่อสารการตลาด  
และป จจัยที่มีความสัมพันธ กับพฤติกรรรมการซื้อ เทปเพลงไทยสากลของเยาวชนใน
กรุงเทพมหานคร  พบวา  การสื่อสารการตลาดเทปเพลงไทยสากลที่ประกอบดวยปจจัยยอย ๆ  ได
แก  การสื่อสารการตลาด  ของสินคา  ราคา  สถานที่จํ าหนาย  และกิจกรรมการสงเสรมการจํ าหนาย  
เมือ่ท ําหนาที่การสื่อสารการตลาดรวมกัน มีความสัมพันธกับการซื้อเทปเพลงไทยสากลของเยาวชน
ในกรุงเทพ

งานวจิัยครั้งนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ  บุษบาบัณ  โกเมศ (2546)  ที่ศึกษาเรื่อง  
ปจจัยทางการสื่อสารการตลาดทางสื่อมวลชน  ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการระบบ
โทรศัพทมือถือออเรนจของผูใชในเขตกรุงเทพ  พบวา  การเปดรับขาวสารการตลาดทางสื่อมวลชน
ทางดานราคาและผลิตภัณฑ  ไดแก   เครื่องโทรศัพทเมื่อขายควบคูระบบมีความยุติธรรม  คุมคา  มี
ความยืดหยุนในการคิดอัตราคาบริการ  สามารถชํ าระคาบริการผานบัตรเครดิตหรือเอทีเอ็ม  ไมมี
ความสัมพันธกับองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดดานราคาผลิตภัณฑและบริการ

 5.4  ขอจํ ากัดในการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้ มีขอจํ ากัดในเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีก

ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตนี้  มไิดท ําการวิจัยในเรื่องของประเภทของสินคาวา
ผูซ้ือสินคามีการซื้อประเภทใดบาง  รวมทั้งในเรื่องของการเลือกใชประเภทโปรโมชั่นแบบใดของ
ผูซ้ือสินคา  ดังนั้น  ผลการวิจัยจึงสามารถอธิบายไดเพียงปจจัยที่มีสวนทํ าใหผูซ้ือสินคา ตัดสินใจ
ซ้ือสินคาจากธุรกิจคา
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5.5  ขอเสนอแนะทั่วไป
การทีผู่ซ้ือสินคาจากธรุกจิคาปลกีขนาดใหญ มกีจิกรรมและความสนใจ หากทางผูประกอบ

ธุรกจิคาปลีกขนาดใหญ ตองการขยายฐานผูซ้ือสินคาทีม่กีจิกรรมและความสนใจแบบอืน่ๆ เพิม่มากขึน้
ก็สมควรที่จะเพิ่มเนื้อหาที่สอดคลองกับกิจกรรมและความสนใจในของผูซ้ือสินคาแตละแบบให
มากขึ้น เชน อาจเพิ่มการใหความรูเกี่ยวกับบานและการดูแลรักษาบานในชวงวันวันหยุดสัปดาห  
เพิ่มมากขึ้นเพื่อเปนการดึงดูดความสนใจผูซ้ือสินคา  และการเพิ่มการสาธิตการทํ าอาหาร  และ
อุปกรณเครื่องใชภายในบาน เพื่อตอบสนองความตองการของคนที่มีกิจกรรมและความสนใจที่เนน
บานและครอบครัว (Home and Family Oriention) ในขณะที่รายการที่ใหความรูดานกีฬา การดูแล
รักษาสขุภาพและการทํ ากิจกรรมกลางแจงตางๆ  ก็จะเปนที่สนใจ  และดึงดูดผูซ้ือสินคาที่มีกิจกรรม
และความสนใจเนนกีฬากิจกรรมกลางแจง  และสุขภาพ  (Sport  and  Outdoor  Orientation)  ควรมี
การสงเสริมการออกกํ าลังกายกลางแจงใหมากขึ้น และจัดแสดงสินคาเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ  
สวนทีเ่กลุมผูซ้ือสินคาที่เนนวัฒนธรรม  (Cultural  Orientation)  ก็ตองมีการเพิ่มการแสดงสินคา  
การออกรานทีแ่สดงถงึการอนรัุกษวฒันธรรม และขนบธรรมเนยีมประเพณไีทยใหมากขึน้ โดยสนิคา
อาจจะสอดแทรกไดเร่ืองของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย   รวมไปถึงการจัดแสดงสินคา  หรือการ
ออกรานใหมีความสอดคลองกับความเปนไทยมากขึ้น  เชน  แสดงสินคาพื้นบาน  การขายสินคา   
ทีเ่ปนไทย  เครื่องใชไมสอย ตางๆ  ที่แสดงถึงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย  เขาไปเปนสวนหนึ่งใน
การจดัแสดงสินคา  โดยทั้งนี้จะตองพยายามคงแนวคิดของแตละธุรกิจคาปลีกขนาดใหญของแตละ
สาขาเพื่อใหสอดคลองกันแตละทองถ่ิน

5.6  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้
1. เพื่อใหการวิจัยในดานกิจกรรมและความสนใจของผูซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีก

ขนาดใหญใหมีความสมบูรณครบถวน และหลากหลายมากยิ่งขึ้น ควรจะไดมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวางกิจกรรมความและสนใจของผูซ้ือสินคาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญกับกิจกรรมและความสนใจ
ของผูซ้ือสินคาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญอ่ืนๆ  ทีเ่นนการนํ าเสนอในดานขาวสารเหมือนกัน  ทั้งนี้เพื่อ
จะไดทราบความเหมือน  หรือความตางๆ  ของกิจกรรมและความสนใจของผูซ้ือสินคาแตละกลุม  
เพื่อใหไดขอมูลในดานการวิเคราะหผูรับสารที่มีความหลาหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะทํ าได
ทราบถึงปจจัยตางๆ ที่มีบทบาทสํ าคัญในการกํ าหนดกิจกรรมและความสนใจของผูซ้ือสินคาที่  
แตกตางกันหรือเหมือนกัน

2. ควรศึกษาในเรื่องของประเภทในการใชหรือลักษณะของโปรโมชั่นที่เลือกซื้อของ  
ผูซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญวามีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีก
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ขนาดใหญหรือไม  เพื่อจะไดทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคามากยิ่งขึ้นควรศึกษาในเรื่อง  
ขาวสารที่ผูประกอบการธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ไดทํ าการสื่อสารออกไปวามีผลตอการเลือกซ้ือ
สินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ  หรือไม  ซ่ึงสารเปนสวนหนึ่งของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

3. ควรท ําการวิจัยผูวางกลยุทธในการสื่อสาร  ในฐานะเปนผูสงขาวสาร  การตลาด  เพื่อ
จะไดเหน็ภาพรวมของกระบวนการสื่อสารการตลาดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมากยิ่งขึ้นDPU
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แบบสอบถามปจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ตของผูซ้ือสินคาในสมุทรปราการ

**เฉพาะทานที่เปนผูซ้ือสินคาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต
ในสมุทรปราการ

สวนที่  1  ขอมูลท่ัวไปและลักษณะทางสวนบุคคล
โปรดใสเครื่องหมาย   √  ในชองหนาขอความที่ทานเลือก

ตอนที่  1  ลักษณะประชากรศาสตร
1.1 เพศ
(     ) 1. ชาย (     ) 2. หญิง
1.2 อายุ………………
1.3 ระดับการศึกษา
(     )  1. มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)
(     )  2. ปวช./ปวส./อนุปริญญา
(     )  3. ปริญญาตรี
(     )  4. สูงกวาปริญญาตรี
1.4 อาชีพ
(     )   1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(     )  2. พนักงานบริษัทเอกชน
(     )   3. คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ
(     )  4. นสิิต/นักศึกษา
(     )   5. อ่ืนๆ  โปรดระบุ…….
1.5 รายไดรวมตอครอบครัว
(     )  1.   1.0,000-20,000
(     )  2.  20,001-30,000
(     )  3.  30,001-40,000
(     )  4.  40,001  บาทขึ้นไป
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สวนที่  2  คํ าถามเกี่ยวกับกิจกรรมของผูตอบแบบสอบถาม
2.1 การทํ ากิจกรรม  (ดานกิจกรรม)
กรุณาทํ าเครื่องหมาย  √  ลงในชอง  ที่ตรงกับตัวทานมากที่สุดในแตละคํ าถาม

ทานรวมทํ าหรือเขารวมกิจกรรมตอไปนี้มากนอยเพียงใด ประจํ า บอยๆ เปนครั้งคราว นานๆครั้ง ไมเคย

Cultural  Orientation
1.การเขารวมงานประเพณีตางๆและวันสํ าคัญทางศาสนา
เชน  วันสงกรานต ,วันลอยกระทง
2.เขาชมการแสดงทางวัฒนธรรมทั้งไทยและตางประเทศ
เชน  โขน  ไปรวมงานนิทรรศการศิลปะตางๆ
3.การเลือกซื้อสินคาที่แสดงถึงภูมิปญญาทองถิ่น
Societal  Orientation
4.  การทํ ากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม
5.การรวมทํ าประชาพิจารณหรือพูดคุยแสดงความคิดเห็น
ตอประเด็นปญหาที่กํ ากลังเปนที่สนใจในสังคม
ทั้งในหมูคนและใกลชิดและผานสื่อ
6.  การเปนสมาชิกชมรมที่สนใจ  เชนกลุมรักสัตว  กลุมโรตารี่
Entertainment  Orientation
7.  การเลือกซื้อของใชสวนตัว  เชน  เสื้อผา  รองเทา  กระเปา
8.  การไปเที่ยวตามสถาบันเทิงตางๆยามราตรี  รวมถึง
การชมภาพยนต
9.  การไปเที่ยวพักผอนในวันหยุด
Home  and  Family  Orientation
10.การใชเวลาในวันหยุดพักผอนอยูบาน
หรือทํ างานอดิเรกที่บาน
11. การทํ ากิจกรรมตางๆ กับคนในครอบครัว เชน
ทานอาหารนอกบาน ไปเดินเลนตามหาง
12. การเลือกซื้อสินคาประเภทของตกแตงบาน เคร่ืองครัว
 เครื่องนอน อุปกรณอํ านวยความสะดวกภายในบาน
Sports and  Outdoor  Orientation
13. การออกกํ าลังกายหรือเลนกีฬาที่ชอบ โปรดระบุ……….
14. การทํ ากิจกรรมกลางแจง เชนขับรถ ถายรูป ตกปลา ดูนก
15. การดูแลเอาใจใสกับสุขภาพรางกาย เชนการเลือก
รับประทานอาหารที่เปนประโยชน การตรวจสุขภาพประจํ าป
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2.2  ความสนใจ
กรุณาทํ าเครื่องหมาย  √  ลงในชอง  ที่ตรงกับตัวทานมากที่สุดในแตละคํ าถาม
ทานใหความสนใจกับเรื่องตางๆดังตอไปนี้มากนอยเพียงใด ระดับความสนใจ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอยที่สุด นอย

Cultural  Orientation
1.สนใจศิลปะการแสดงของชาติตางๆ เชน รํ าไทย
การละเลน ทองถิ่น  เชน  รํ าไทย  การละเลนทองถิ่น
2.สนใจงานแสดงศิลปะตางๆ เชน ภาพเขียน
ภาพพิมพ รูปปน ภาพถาย
3. สนใจและติดตามสื่อตางๆ เชน รายการทีวี หรือ
นิตยสารเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทยและชาติตางๆ
Societal  Orientation
4.สนใจและติดตามปญหาสังคมที่สํ าคัญ เชน ปญหายาเสพติด
ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาเด็ก และสตรีถูกทํ าราย
5. สนใจความเคลื่อนไหวตางๆทางการเมือง เชน การดํ าเนินคดีกับ
ผูทุจริตคอรัปชั่น การแกไขปญหาเศรษฐกิจ การปฎิรูประบบราชการ
6. สนใจและติดตามความเปนไปไดของบานเมืองจากสื่อตางๆ เชน
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน
Entertainment  Orientation
7. สนใจภาพลักษณของตนเอง เชน ทรงผม เสื้อผา
การแตงกาย กระเปา รองเทา นํ้ าหอม
8. สนใจการพักผอนและการบันเทิงในรูปแบบใหม ๆ ที่เกิด
เชน โรงภาพยนตเปดใหม เกมสใหม ๆ ทางอินเตอรเน็ต  ดิสโกเทค
9.  สนใจและติดตามสื่อตางๆเพื่อความบันเทิง  เชน  ชมละครทาง
โทรทัศน  ฟงวิทยุ  อานนิตยสารแฟชั่นและเลนเกมสทางอินเตอรเน็ต
Home  and  Family  Orientation
10.สนใจและเอาใจใสภาพชีวิตความเปนอยูของคนในครอบครัว
11. สนใจการทํ าความสะอาด  ดูแล  ตกแตงบานให
สวยงามนาอยูรวมไปถึงการซอมแซมสิ่งของตางๆภายในบาน
12.  สนใจและติดตามสื่อตางๆที่มีสาระความรูเกี่ยวกับ
การดูแลตกแตงบานและการสอนทํ าอาหาร
Sports and  Outdoor  Orientation
13.สนใจกีฬาประเภทใหมๆ เชน  โยคะ
14. สนใจดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง  เชน  การออกกํ าลังกาย
การพักผอนอยางถูกวิธี  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน
15.สนใจและติดตามสื่อตางๆที่รายงานความเคลื่อนไหว
ดานกีฬาชนิดตางๆรวมไปถึงกีฬากลางแจง
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สวนที ่ 3  การเปดรับขาวสารการตลาดจากธรุกจิคาปลีกขนาดใหญซูเปอรเซน็เตอรและไฮเปอรมารเกต็

1.ทานรับฟงความคิดเห็นหรือพูดคุยกับบุคคล
เหลานี้บอยครั้งเพียงใดกอนการตัดสินใจเลือก
ซ้ือสินคา เทสโกโลตัส,คารฟูร, บิ๊กซี,จากสื่อบุคคล

บอยครั้ง

จ ํานวน
(3)

นานๆ
คร้ัง

จ ํานวน
(2)

ไมเคย

จ ํานวน
(1)

1.1  พอ
1.2  แม
1.3  พี่
1.4  นอง
1.5  บุตร
1.6  ญาติ
1.7  เพื่อน
1.8  สามี/ภรรยา
1.9  พนกังาน/เจาหนาที่

2.ทานรับฟงความคิดเห็นหรือ
พดูคุยกับบุคคลเหลานี้บอยครั้ง
เพยีงใดกอนการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาจาก บิ๊กซี,คารฟูร,
เทสโกโลตัสจากสื่อมวลชน

สัปดาหละ
2วัน

ขึ้นไป

1-2
สัปดาห/
คร้ัง

3-4
สัปดาห/
คร้ัง

มากกวา
เดือนละ
คร้ัง

ไมเปด
รับส่ือ

5 4 3 2 1
2.1  โทรทัศน
2.2  วิทยุ
2.3  หนังสือพิมพ
2.4  นิตยสารหรือวารสาร
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ทานรับฟงความคิดเห็นหรือ
พดูคุยกับบุคคลเหลานี้บอยครั้ง
เพยีงใดกอนการตัดสินใจเลือก
ซ้ือสินคาจาก เทสโกโลตัส,
คารฟูร,บิ๊กซี,จากสื่อเฉพาะกิจ

สัปดาหละ

2วัน

ขึ้นไป

1-2
สัปดาห/
คร้ัง

3-4
สัปดาห/
คร้ัง

มากกวา
เดือนละ
คร้ัง

ไมเปด
รับส่ือ

5 4 3 2 1
1.ปายโฆษณากลางแจง
(Bill  Board)
2.ส่ือตัวถังรถประจํ าทาง
(Bus  body)
3.แผนพับ/ใบปลิว
4.โปสเตอร
5.จดหมายตรง
6.อินเตอรเน็ต
7.เครื่องหมายการคาที่อยู
ดานหนา

สวนที่  4  องคประกอบตอไปนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของทานในการซื้อสินคาจากธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต  มากนอยเพียงใด

1.ผลิตภัณฑและบริการของ
เทสโกโลตัส,คารฟูร, บิ๊กซี,

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด

ไมมี
อิทธิพล

5 4 3 2 1 0
1. คุณภาพของสินคาดี  สะอาด  สดใหม
2.มีช่ือเสียงเปนที่รูจักแพรหลาย
3.มีความเอาใจใสในการดูแลลูกคา
4.มีเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐาน
5.มีบริการที่สะดวกรวดเร็ว
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2.ราคาของเทสโกโลตัส,คารฟูร, บิ๊กซี, มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด

ไมมี
อิทธิพล

5 4 3 2 1 0
1.การต้ังราคาสินคามีความยุติธรรม  คุมคา
2.สินคาราคาถูกสามารถเปรียบเทียบ
ราคาสินคาได
3.สามารถชํ าระคาสินคาผานบัตรเครดิต
หรือเอทีเอ็ม
3.สถานที่,การจัดจํ าหนายผลิตภัณฑ
ของบิ๊กซี,คารฟูร,เทสโกโลตัส
1.มีสาขาและบริการเปนจํ านวนมาก
2.มีสาขาและบริการอยูใกลบาน ที่ทํ างาน
3.มีสาขาและบริการอยูในทํ าเลที่ดี
4.มีขนาดของสถานที่จํ าหนายที่พอเหมาะ
5. มีการจัดพื้นที่แตละแผนกอยางเปน
สัดสวนสะดวกตอการคนหา
6.รูปแบบและการตกแตงของสถานที่มี
ความมั่นคงหนาเชื่อถือ
7.การออกแบบตกแตงภายในที่ทันสมัย
สะดุดตา
8.ภายในสถานที่มีสินคาใหเลือกมากมาย
หลากหลายชนิด
9. มีการใชสัญลักษณหรือตราสินคา
ที่สวยงามและมีสีสัน  ณ  จุดขาย
10.การตกแตงในชุดยูนิฟอรมของพนักงาน
ที่สวยสะดุดตา
11. ดานหนา-ดานในของสถานที่มี
ความสวางสดใสไมมืดทึบ
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4. การสงเสริมการตลาดของ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด

ไมมี
อิทธิพล

5 4 3 2 1 0
1)การโฆษณาผานสื่อตางๆ
1.1  โทรทัศน
1.2  วิทยุ
1.3  หนังสือพิมพ
1.4  นิตยสารหรือวารสาร
1.5  แผนพับ/ใบปลิว
1.6  โปสเตอร
1.7  อินเตอรเน็ต
1.8  ปายโฆษณากลางแจง
 (Bill  Board)
1.9  ส่ือตัวถังรถประจํ าทาง
(Bus  Dody)
1.10  เครื่องหมายการคา
(ตราสินคา)ที่อยูบริเวณดานหนา

2)บทบาทของพนักงานขาย/เจาหนาที่
ของ บิ๊กซี  คารฟูร  เทสโก  โลตัส

มาก
ที่สุด

มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด

ไมมี
อิทธิพล

5      4 3 2 1 0
2.1  ใหค ําแนะนํ าในผลิตภัณฑใหม
2.2  การใหความชวยเหลือใน
การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาเมื่อ
ลูกคาขอความชวยเหลือ
2.3  พูดจาสุภาพ
2.4  เปนกันเองคุนเคย
2.5  ความนาเชื่อถือของพนักงาน
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3)การสงเสริมการขาย มากที่
สุด

มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด

ไมมี
อิทธิพล

5 4 3 2 1 0
3.1  การแจกของตัวอยาง
3.2  กจิกรรมพิเศษ  เชน  การแสดง
บนเวที  การออกราน
3.3 การเปดโอกาสใหเห็นกรรมวิธี
การผลิต
3.4  การสะสมแสตมป
3.5  การสะสมคูปอง
3.6 การตั้งราคาสินคาบริการตํ่ ากวา
คูแขงในบางชวง
3.7  สวนลดหรือลดราคา
3.8  เงือ่นไขการชํ าระเงินที่พิเศษ
3.9  การสงเสริมการขายรวมกัน
ในหลายสินคา
3.10  การพนักงานขายไปประจํ า
ตามหาง
3.11  การรับประกันใหเปลี่ยนหรือ
รับประกันสินคา
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4)การประชาสัมพันธทางสื่อของ
 บิ๊กซี,คารฟูร,เทสโก  โลตัส

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด

ไมมี
อิทธิพล

5 4 3 2 1 0
4.1  โทรทัศน
4.2  วิทยุ
4.3  หนังสือพิมพ
4.4  นิตยสารหรือวารสาร
4.5  แผนพับ/ใบปลิว
4.6  อินเตอรเน็ต
4.7  การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ
(มตีราสินคาติดอยู)

5) การตลาดทางตรงของ
เทสโก โลตัส, คารฟูร ,บิ๊กซี ,

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด

ไมมี
อิทธิพล

5 4 3 2 1 0
5.1  การขายโดยใชพนักงานขาย
โดยตรง
5.2 ไปรษณียแจงขาวลดราคา
สินคาถึงบาน

5.  ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………...

ขอขอบพระคุณอยางสูงที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม
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ประวัติผูเขียน

ช่ือ  ช่ือสกุล ธนิชชา  เกิดชัยภูมิ
วนั เดือน ปเกิด 18  ตุลาคม  2518
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร
บิดา ณัฐพล  เกิดชัยภูมิ
มารดา ทวาย  เกดิชัยภูมิ
วฒุิการศึกษา ส ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนจาก

โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา พ.ศ. 2533
สํ าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจาก
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป พ.ศ. 2536
สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2540
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