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การตลาดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครระดบัปานกลาง 
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The purpose of this research was to study: 1) the demographic characteristics of the 

consumers of sport’s clothes; 2) the attitude to Grand Sport’s clothes among population; 3) the 
exposure of Grand Sport’s marketing communications; 4) the relationships between exposure and 
perception of Grand Sport’s marketing communications and between perception and attitude to 
Grand Sport’s clothes among population in Bangkok. 

This research was conducted using survey research method where questionnaires were 
used as a tool to collect data from 5 Grand Sport’s sale places, 80 people per place, totally 400 
people in Bangkok, using Grand Sport’s clothes. Samples were selected using accidental 
sampling. Statistics consisting of frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test 
and Pearson’s Correlation Product Moment Coefficient were used in data analysis. 

The finding research results were:  
1. The majority of respondents are males, age between 21-30 years, single and have 

monthly income 10,000-20,000 baht. 
2. The majority of respondents are bachelor, exercising by running and exercising 3-4 

times a month. 
3. Respondents reported a high level in exposure of marketing communications as 

sponsorship marketing, sale promotion and advertising. 
4. Respondents reported a high level in perception of marketing communications. 
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5. Respondents agreed with attitude towards Grand Sport’s clothes as products, price, 
marketing communications, distribution channels and brand communication. 

6. Different age and status each showed exposure of marketing communications is 
different at statistical significant level of 0.05 

7. Different gender and age each showed perception of marketing communications is 
different at statistical significant level of 0.05 

8. Exposure of marketing communications as advertising, public relations, sale 
promotion, personal selling, direct marketing, event marketing, sponsorship marketing, social 
marketing and online marketing was statistically correlated with perception of marketing 
communications among population in Bangkok in middle level. 

9. Perception of marketing communications was statistically correlated with attitude 
towards products, price and place in middle level. 

10. Perception of marketing communications was statistically correlated with attitude 
towards marketing communications in low level. 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
 

ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมส่ิงทอของไทยมีแนวโน้มเติบโตสูงข้ึน โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ชุด
กีฬาท่ีเกิดข้ึนตามกระแสนิยม ท่ีผ่านมาธุรกิจผลิตชุดกีฬาของไทยไดรั้บการว่าจา้งให้ผลิตชุดกีฬา
ส าหรับการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014 ท่ีประเทศบราซิล และถือวา่เป็นฐานการผลิตท่ีส าคญั โดยชุด
กีฬาท่ีผลิตจากโรงงานในไทยได้ถูกน าไปใช้ในการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014 แสดงให้เห็นว่า 
ผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาของไทยมีศกัยภาพและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล จึงเป็นผลดีท าให้แฟชัน่ชุด
กีฬาของไทยกลบัมาต่ืนตวัและเติบโตอย่างต่อเน่ือง (บริษทั เอเอสทีวีผูจ้ดัการ จ ากดั, 2557, 25 
มิถุนายน) ส่วนหน่ึงมาจากกระแสรักสุขภาพดว้ยการออกก าลงักาย และกีฬาในประเทศท่ีได้รับ
ความสนใจมากข้ึน ซ่ึงมาจากนักกีฬาไทยท่ีไปสร้างช่ือเสียงในระดบัโลก ท าให้ชุดกีฬาของไทย
ไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึน และช่วยให้แฟชัน่ชุดกีฬาของไทยสามารถติดตลาด ปัจจุบนัไดมี้การน า
นวตักรรมตดัเยบ็ดว้ยเลเซอร์ ท าใหชุ้ดกีฬาไม่มีรอยตะเข็บ ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนงั เป็นอีกเหตุผล
หน่ึงท่ีช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัผลิตภณัฑชุ์ดกีฬาไทย 

ศูนยว์จิยักสิกรไทยคาดการณ์แนวโนม้การเติบโตของผลิตภณัฑชุ์ดกีฬาไทย โดยมองวา่ ชุด
กีฬายงัคงไดรั้บความนิยมจากผูเ้ล่นกีฬาและกองเชียร์ ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรใช้โอกาสในการ
เพิ่มยอดขาย โดยปรับกลยุทธ์ดา้นส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุน้ให้เกิดการจบัจ่ายมากข้ึน ส่ิงท่ีท า
ให้ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬามีแนวโน้มขยายตวั ส่วนหน่ึงมาจากการจดัแข่งขนักีฬา เช่น การแข่งขัน
ฟุตบอลโลก เป็นส่ิงกระตุน้ให้ผลิตภณัฑ์ชุดกีฬามีแนวโน้มเติบโตและขยายตวั เพราะอยู่ในช่วง
กระแสท่ีคนก าลงัให้ความสนใจ สามารถเพิ่มยอดขายจากบรรดากองเชียร์ท่ีมีความตอ้งการซ้ือชุด
กีฬา เพื่อเก็บสะสมเป็นของท่ีระลึก ส่งผลให้ยอดขายชุดกีฬาในประเทศเพิ่มข้ึน ส่วนการแข่งขนั
กีฬาเอเชียนเกมส์ สามารถช่วยกระตุน้หรือเพิ่มยอดขายให้กบัผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาไดเ้ช่นกนั หากกีฬา
ชนิดใดท่ีนกักีฬาท าผลงานไดดี้ ก็จะเกิดเป็นกระแสท าให้คนสนใจท่ีจะเล่นกีฬาชนิดนั้น ๆ มากข้ึน 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน (บริษทั ศูนยว์จิยักสิกรไทย จ ากดั, 2553) 
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การแข่งขนักีฬาภายในประเทศก็มีส่วนช่วยให้แนวโน้มของผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาเติบโตข้ึน 
เ น่ืองจากในปัจจุบันการแข่งขันกีฬามีรูปแบบเป็นกีฬาอาชีพมากข้ึน ท าให้กระแสกีฬา
ภายในประเทศมีความต่ืนตวั ส่งผลให้ชุดกีฬาเป็นท่ีสนใจแก่แฟนกีฬาหรือผูท่ี้ช่ืนชอบการเล่นกีฬา 
และกระแสรักสุขภาพก็เป็นส่ิงท่ีคนไทยให้ความส าคญั รวมไปถึงการรณรงค์ให้คนไทยออกก าลงั
กาย โดยใช้กิจกรรมและโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ท าให้ชุดกีฬาเป็นท่ี
ตอ้งการของคนท่ีรักสุขภาพและอยากออกก าลงักาย ทั้งน้ี ผลิตภณัฑ์ชุดกีฬามีแนวโน้มจะเติบโต
เพิ่มข้ึนในอนาคต จากการออกแบบชุดกีฬาท่ีเป็นแฟชัน่มากข้ึน โดยไม่ถูกจ ากดัว่าตอ้งใส่เล่นกีฬา
เท่านั้น ยงัสามารถใส่เป็นชุดล าลองไดด้ว้ย ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความถ่ีในการใชป้ระโยชน์จากผลิตภณัฑ์
ชุดกีฬา นอกจากน้ีผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาของไทยได้มีการขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่ม
สถานศึกษา สโมสรกีฬา หน่วยงานราชการ หรือการเป็นสปอนเซอร์ในการจดัแข่งขนักีฬาต่าง ๆ ท า
ใหค้วามตอ้งการชุดกีฬามีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน (บริษทั ศูนยว์จิยักสิกรไทย จ ากดั, 2553) 

ตลาดของผลิตภณัฑชุ์ดกีฬาในประเทศไทย แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
1) ชุดกีฬาส าหรับตลาดบน เป็นชุดกีฬาท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ ลกัษณะเป็นแบรนด์ชั้น

น า ราคาอยู่ท่ีประมาณ 1,000 บาทข้ึนไป มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของตลาดชุดกีฬาทั้งหมด 
ผูบ้ริโภคมีก าลงัซ้ือสูง และมีความจงรักภกัดีในแบรนด ์

2) ชุดกีฬาส าหรับตลาดกลาง เป็นชุดกีฬาท่ีคนไทยผลิต หรือลอกเลียนแบบแบรนด์ชั้นน า 
ราคาอยู่ท่ีประมาณ 300-1,000 บาท มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของตลาดชุดกีฬาทั้ งหมด 
ผูบ้ริโภคมีก าลงัซ้ือไม่สูงมาก และพิจารณาราคาเป็นหลกั 

3) ชุดกีฬาส าหรับตลาดล่าง เป็นชุดกีฬาท่ีคนไทยผลิต รวมถึงชุดกีฬาท่ีไม่มีแบรนด์และ
ชุดกีฬาลอกเลียนแบบแบรนด์ชั้นน า ราคาไม่เกิน 300 บาท มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของตลาด
ชุดกีฬาทั้งหมด ผูบ้ริโภคมีข้อจ ากดัเร่ืองรายได้ และไม่ได้มองเร่ืองคุณภาพเป็นหลกั (บริษทั
ศูนยว์จิยักสิกรไทย จ ากดั, 2553) 

จากเว็บไซด์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ชุดกีฬา คือ www.leelasport.com ได้ท าการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัความช่ืนชอบในแบรนด์ของผลิตภณัฑ์ชุดกีฬา มีผูเ้ขา้มาแสดงความ
คิดเห็นโดยการโหวตจ านวน 700 คน จากผลโหวต อนัดบั 1 คือ แกรนด์สปอร์ต (Grand Sport) คิด
เป็นร้อยละ 32.29 อนัดบั 2 คือ เดฟโฟ (Deffo) คิดเป็นร้อยละ 31.57 และอนัดบั 3 คือ เอฟบีที (FBT) 
คิดเป็นร้อยละ 16 ดงัภาพท่ี 1.1 

 
 

http://www.leelasport.com/
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ภาพที ่1.1  ความช่ืนชอบในแบรนดข์องผลิตภณัฑชุ์ดกีฬา 
แหล่งทีม่า:  บริษทั ลีลา ครอส เคแอนดเ์ค กรุ๊ป, 2558. 
 
 แกรนด์สปอร์ต (Grand Sport) บริษทัผลิตเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์กีฬาท่ีอยูคู่่กบัคนไทยมา
นานกว่า 50 ปี ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2504 โดยนายกิจ พฤกษ์ชะอุ่ม มีสัญลกัษณ์เป็นรูปลายปีกนก 
พฒันาจนเป็นท่ียอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2512 เป็นบริษทัผลิตภณัฑ์กีฬาราย
แรกท่ีมีการติดตรา Made in Thailand เพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน ในปี พ.ศ. 2513 เร่ิมผลิตชุดกีฬา โดย
เนน้คุณภาพและการตดัเยบ็ เพื่อใหมี้ความแตกต่างจากร้านอ่ืน ๆ (ไมตรี ลิมปิชาติ, 2548) ในปี พ.ศ. 
2514 ถูกเลือกให้เป็นชุดกีฬาส าหรับการแข่งขนักีฬาเอเชียนเกมส์ คร้ังท่ี 6 ท่ีประเทศไทยเป็น
เจา้ภาพ ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2522 ส่งออกผลิตภณัฑ์ไปยงัฮ่องกงและผลิตชุดกีฬาให้กบัทีมชาติ
บาห์เรน ในปี พ.ศ. 2527 ไดรั้บรางวลัสินคา้ไทยดีเด่นจากสมาคมนิยมไทย (ไมตรี ลิมปิชาติ, 2548) 
และในปี พ.ศ. 2543 ได้รับเคร่ืองหมายสัญลักษณ์ตราสินค้าไทยจากกรมส่งเสริมการส่งออก 
กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีบริษทัในเครือ 10 บริษัท ผลิตชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ภายใต้ช่ือ 
“Grand Sport” “Onyx” และ “GSX” มีบริษทัร่วมทุน คือ บริษทั วีกา้บอลส์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั 
ผลิตลูกบอลทุกประเภท เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ยบ์อล ฟุตซอล ส่งออกจ าหน่ายทัว่โลก 

ผลิตภณัฑใ์นเครือแกรนดส์ปอร์ต แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ไดด้งัน้ี 
  1)  กลุ่ม Basic เป็นชุดกีฬานกัเรียนราคาถูก ราคาเฉล่ียต ่ากวา่ 100 บาท 
  2)  กลุ่ม Premier เป็นชุดแข่งขนักีฬา ราคาตวัละ 100-300 บาท 
  3)  กลุ่ม Active เป็นชุดคอปก เส้ือแจค็เก็ต ราคาตวัละ 100-300 บาท 
  4)  กลุ่ม Exercise เป็นชุดแอโรบิก วิง่ ส าหรับออกก าลงักาย มีหลายระดบัราคา 

ร้อยละ 16 

ร้อยละ 32.29 ร้อยละ 31.57 

ร้อยละ 2.14 

ร้อยละ 1.14 

ร้อยละ 2.57 

ร้อยละ 4.43 
ร้อยละ 3 

ร้อยละ 4.86 ร้อยละ 2 FBT (112)

Grand Sport (226)

Deffo (221)

FlyHawk (15)

Action (8)

Acono (18)

Ego Sport (31)

Pan (21)

Kappa (34)

Diadora (14)
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  5)  ชุดกอลฟ์ ภายใตช่ื้อ “Onyx” 
  6)  ชุดแฟชัน่กีฬา ภายใตช่ื้อ “GSX” 

 แกรนด์สปอร์ตมีวิธีการส่ือสารการตลาดเหมือนกบัเอฟบีที ซ่ึงถือว่าเป็นบริษทัคู่แข่งท่ี
ส าคญั คือ การเข้าไปเป็นผูส้นับสนุนในการแข่งขนักีฬาต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ การแข่งขนักีฬาท่ีแกรนดส์ปอร์ตและเอฟบีทีเป็นผูส้นบัสนุนร่วมกนั ไดแ้ก่ กีฬาแห่งชาติ 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาพลศึกษาเกมส์ (บริษทั เอเอสทีวีผูจ้ดัการ จ ากดั, 2550, 29 สิงหาคม) 
นอกจากน้ีแกรนดส์ปอร์ตและเอฟบีทียงัเขา้มาสนบัสนุนการแข่งขนักีฬาในระดบันานาชาติร่วมกนั
อีกดว้ย คือ กีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 28 ท่ีประเทศสิงคโปร์ โดยเขา้มาเป็นผูส้นบัสนุนหลกัในการจดัการ
แข่งขนักีฬา และผลิตชุดกีฬาใหน้กักีฬา ตลอดจนอาสาสมคัรไดส้วมใส่ในการแข่งขนัซีเกมส์คร้ังน้ี 
(บริษทั ปรม สปอร์ต คลาสสิค จ ากดั, 2557ข.) ทั้งน้ีแกรนด์สปอร์ตและเอฟบีที ยงัเคยยื่นขอ้เสนอ
เพื่อแยง่สิทธ์ิเป็นสปอนเซอร์ในเร่ืองของอุปกรณ์ ชุดแข่งขนั และฝึกซ้อมให้กบันกักีฬาฟุตบอลทีม
ชาติไทย นอกจากน้ียงัเขา้ไปสนบัสนุนสมาคมกีฬาต่าง ๆ โดยการให้อุปกรณ์ ชุดฝึกซ้อมแก่นกักีฬา 
(บริษทั วชัรพล จ ากดั, 2555, 22 ตุลาคม) 
 ในปี พ.ศ. 2548 แกรนด์สปอร์ตได้สร้างแบรนด์ใหม่ ภายใตช่ื้อ “สปอร์ตจูเนียร์” เพื่อ
สนบัสนุนให้เยาวชนไทยหันมาสนใจกีฬามากข้ึน เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ชุดกีฬา
ของแกรนด์สปอร์ต ส่วนใหญ่เป็นนกักีฬา ครู อาจารย ์ขา้ราชการ ซ่ึงมีก าลงัซ้ือปานกลาง โดยเน้น
คุณภาพเป็นหลกัและราคาเป็นรอง ดงันั้น แกรนด์สปอร์ตจึงเน้นไปท่ีกลุ่มนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา 
ท่ีมีความตอ้งการชุดกีฬาท่ีไดม้าตรฐานและพอกบัก าลงัซ้ือ (บริษทั เอเอสทีวีผูจ้ดัการ จ ากดั, 2548, 
23 กุมภาพนัธ์) และแกรนด์สปอร์ตยงัไดส้ร้างแบรนด์ใหม่ส าหรับกลุ่มคนท่ีชอบกีฬากอล์ฟ ภายใต้
ช่ือ “Onyx” ซ่ึงเป็นแบรนด์แรกของชุดกอล์ฟ และ “GSX” เป็นแบรนด์ของชุดล าลองออกก าลงักาย
ส าหรับวยัรุ่นท่ีมีลกัษณะเป็นแฟชัน่ชุดกีฬา และยงัสร้าง Asian Brand โดยเขา้ไปท าการตลาดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไดแ้ก่ ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม (บริษทั เอเอสทีว ี
ผูจ้ ัดการ จ ากัด, 2549) ตวัอย่างเช่น การเข้าไปท าการตลาดในประเทศลาว โดยเป็นพนัธมิตร
กบับมจ.ล็อกซเล่ย ์และให้บริษทั การคา้ลาว ขาออก-ขาเขา้ จ  ากดั เป็นผูจ้  าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว เพื่อ
เปิดตลาดสู่ภูมิภาค สามารถกระจายสินคา้ และตอบสนองความตอ้งการในตลาดของประเทศลาวได้
อยา่งทัว่ถึง (บริษทั เอเอสทีวผีูจ้ดัการ จ ากดั, 2556, 14 ตุลาคม) 
 แกรนดส์ปอร์ตยงัมีการขยายสาขาใหค้รอบคลุมภาคใตท้ั้ง 14 จงัหวดั เพราะเห็นวา่ยอดการ
จ าหน่ายในภาคใต้มีการเติบโตเพิ่มข้ึน การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายในปี พ.ศ. 2553 โดย
วางเป้าหมายขยายสาขา 10 สาขาใน 10 จงัหวดั และมีสาขาครบทั้ง 14 จงัหวดัภายในปี พ.ศ. 2554 
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เพื่อให้ยอดจ าหน่ายในภาคใตเ้พิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า (บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน), 2553, 20 พฤษภาคม) 
 

 
 
ภาพที ่1.2  นกักีฬาทีมชาติไทย แต่งกายดว้ยชุดกีฬาของแกรนดส์ปอร์ตข้ึนรับเหรียญรางวลั 
แหล่งทีม่า:  บริษทั ปรม สปอร์ต คลาสสิค จ ากดั, 2557ก. 
 
 แกรนด์สปอร์ตท าหน้าท่ีเป็นผูส้นบัสนุนทางการตลาด โดยเขา้ไปสนบัสนุนการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยดา้นงบประมาณ บริการ หรือการจดัหาชุดกีฬาให้กบันกักีฬาส าหรับการแข่งขนักีฬา
ภายในประเทศ เช่น กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และยงัเขา้ไปสนบัสนุนการแข่งขนักีฬาพล
ศึกษาเกมส์ กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย นอกจากน้ีแกรนด์สปอร์ตยงัเขา้มาสนบัสนุน จดัหา
ชุดกีฬาให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยส าหรับการแข่งขนักีฬาระดับนานาชาติ เช่น เอเชียนยูธเกมส์ 
เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ ยูธโอลิมปิกเกมส์ เป็นช่องทางหน่ึงในการส่ือสารการตลาดท่ีช่วยให้
ผลิตภณัฑ์ของแกรนด์สปอร์ตเป็นท่ีรู้จกั และช่วยเจาะกลุ่มเป้าหมายแฟนกีฬาชนิดต่าง ๆ ไดด้ว้ย 
เน่ืองจากแกรนดส์ปอร์ตจะออกแบบชุดกีฬาใหก้บันกักีฬาทีมชาติทุกชนิดกีฬา และชุดกีฬาก็มีความ
โดดเด่นในส่วนของสัญลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นรูปลายปีกนกท่ีจะปรากฎอยูบ่นเส้ือและกางเกงท่ี
นกักีฬาสวมใส่ เป็นการช่วยตอกย  ้าแบรนดผ์ลิตภณัฑ์กีฬาไทยให้เป็นท่ีจดจ าในกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
คนรุ่นใหม่ และสามารถสร้างการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑกี์ฬาไดอี้กดว้ย 
 แกรนดส์ปอร์ตจดักิจกรรมทางการตลาด คือ โครงการประกวดออกแบบชุดกีฬา ภายใตช่ื้อ 
“Grand Sport Teenage Designer Contest” เพื่อคน้หานกัออกแบบรุ่นเยาว ์ระดบัมธัยมศึกษาตอน
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ปลาย ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบชุดกีฬา และ “Grand Sport Young Designer 
Contest” เพื่อคน้หานกัออกแบบรุ่นใหม่เขา้สู่วงการชุดกีฬาไทย แกรนด์สปอร์ตจะออกเดินสายไป
ตามมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ เพื่อเชิญชวนให้นิสิตและนกัศึกษาส่งผลงานเขา้ประกวด ซ่ึง
เป็นกลยุทธ์ Brand-Consumer Re-connection ท่ีประสบความส าเร็จ เน่ืองจากมีนิสิตและนกัศึกษา
ส่งผลงานเขา้มาประกวดทุกปี เม่ือผา่นเขา้รอบจะไดเ้ขา้มาเรียนรู้การท างานออกแบบ ดา้นการผลิต 
การตดัเยบ็ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี และช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กบัผลิตภณัฑ์
ของแกรนดส์ปอร์ตในอนาคต (วสิาข ์สอตระกลู, 2557) 
 

 
 
ภาพที ่1.3  ผลงานการออกแบบชุดกีฬาโครงการ “Grand Sport Young Designer Contest” 
แหล่งท่ีมา:  บริษทั แกรนดส์ปอร์ต กรุ๊ป จ ากดั อา้งถึงใน วสิาข ์สอตระกลู, 2557. 
 
 ในปี พ.ศ. 2554 แกรนดส์ปอร์ตไดมี้การประกวดออกแบบโลโก ้50 ปี เป็นอีกหน่ึงกิจกรรม
ท่ีเชิญชวนใหนิ้สิตหรือนกัศึกษาส่งผลงานเขา้ประกวด เน่ืองในโอกาสท่ีบริษทั แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป 
จ ากดั ด าเนินธุรกิจดา้นผลิตภณัฑ์กีฬาครบรอบ 50 ปี (บริษทั แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากดั, 2553) 
ดงันั้น การประกวดออกแบบชุดกีฬาในโครงการ “Grand Sport Young Designer Contest” และการ
ประกวดออกแบบโลโก ้เป็นกลยทุธ์ท่ีช่วยย  ้าแบรนด ์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ในผลิตภณัฑ์
กีฬามากข้ึน (บริษทั มติชน จ ากดั (มหาชน), 2553, 13 สิงหาคม) 
 แกรนด์สปอร์ตได้ท าการตลาดเพื่อสังคม เป็นการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน และ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมให้อยู่ในแนวทางท่ีเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม 
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สุขภาพ และการศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมของแกรนด์สปอร์ต เช่น ในปี พ.ศ. 2552 แกรนด์สปอร์ต
ไดเ้ขา้มาสนบัสนุนโครงการรณรงคห์ยดุท าร้ายประเทศไทย หยดุใชค้วามรุนแรงของสมาคมนกัข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในการผลิตเส้ือ “หยุดท าร้ายประเทศไทย” เพื่อต้องการให้
ประชาชนหยดุใชค้วามรุนแรงต่อกนั (บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ  ากดั, 2552, 25 พฤษภาคม) และ
ไดร่้วมมือกบับริษทั ทีวบีูรพา จ ากดั และบริษทั เอฟ บี ที สปอร์ตคอมเพล็กซ์ มอบอุปกรณ์กีฬา ส่ือ
การเรียนการสอนและหนงัสือเรียน ใหก้บัโรงเรียนต ารวจชายแดนท่ีจงัหวดัชุมพร เพื่อสนบัสนุนให้
เด็กนักเรียนใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา และให้ความส าคญักบัการเรียน (บริษทั ทีวีบูรพา จ ากดั, 
2552) ในปี พ.ศ. 2555 แกรนดส์ปอร์ตไดจ้ดักิจกรรม “ช่วยภยัหนาว” โดยร่วมมือกบัสถานีข่าวระวงั 
ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิต และดีเทค มอบผา้ห่ม ผา้พนัคอ อุปกรณ์กีฬา และส่ือการเรียนการสอน 
ใหก้บัชุมชนชาวมง้ (บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ  ากดั, 2555, 1 กุมภาพนัธ์) 
 แกรนดส์ปอร์ตเป็นผูส้นบัสนุนของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในการจดัหา
ชุดฝึกซ้อม ชุดแข่งขนั ชุดยูนิฟอร์มให้กบันักกีฬา และเจา้หน้าท่ีประจ าทีมในการเขา้ร่วมแข่งขนั
กีฬาระดบันานาชาติ เช่น ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ เอเชียนบีชเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ 
(กองบรรณาธิการหนงัสือพิมพ์แนวหน้า, 2556, 3 สิงหาคม) ชุดกีฬาจะเป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมดา้น
ศกัยภาพ เผยแพร่ความเป็นไทยผ่านการแต่งกาย และเป็นก าลังใจส าคญัให้นักกีฬาน าชัยชนะ
กลบัมาสู่ประเทศไทย ทั้งน้ีนักกีฬายงัได้ไปแสดงความสามารถสู่สายตาชาวโลก ดงัค าขวญั “มี
สปิริต มีแกรนดส์ปอร์ต” (บริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน), 2555, 10 กรกฎาคม) 
 แกรนด์สปอร์ตไดมี้การเปิดตวัชุดกีฬาและยนิูฟอร์มของการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติท่ี
ส าคญั เช่น ในปี พ.ศ. 2555 ก่อนการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกเกมส์ มีการเปิดตวัชุดกีฬาและยนิูฟอร์ม 
โดยน านกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัมาเป็นนายแบบและนางแบบ ภายใตแ้นวคิด “ถกัทอประสาน
ใจ” ส่ือถึงการหลอมรวมจิตใจของนกักีฬาและคนไทยทุกคน ความสามคัคีของคนในชาติ และบ่ง
บอกถึงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย (บริษทั มติชน จ ากดั (มหาชน), 2555, 5 กรกฎาคม) 
 แกรนด์สปอร์ตเขา้มาสนบัสนุนวงการฟุตบอลไทย เช่น ในปี พ.ศ. 2549 จดัการแข่งขนั
ฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี รายการ “แกรนด์สปอร์ต-วีกา้ คพั 2006” เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งฝีมือดี
เขา้สู่วงการฟุตบอล ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 สนับสนุนสมาคมผูต้ดัสินฟุตบอลอาชีพในดา้นของ
ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ ชุดท่ีใช้ในการตัดสินและงบประมาณ เพื่อน าไปใช้ในการพฒันาผูต้ดัสิน 
(บริษทั มติชน จ ากดั (มหาชน), 2553, 13 มิถุนายน) ในปี พ.ศ. 2555 สนบัสนุนสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยในการออกแบบชุดกีฬา ภายใตแ้นวคิด “Victory-Harmony” หมายถึง ชยัชนะจากความ
สามคัคี และมีการจ าหน่ายชุดกีฬา ซ่ึงเป็นชุดท่ีนกักีฬาไทยใส่ลงแข่งขนั (บริษทั วชัรพล จ ากดั, 
2555, 22 ตุลาคม) และในปี พ.ศ. 2557 แกรนด์สปอร์ตไดอ้อกแบบชุดกีฬาให้กบันกักีฬาฟุตบอล
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ต่างประเทศ เช่น เวียดนาม และศรีลงักา แสดงให้เห็นวา่เป็นแบรนด์ชุดกีฬาท่ีไดรั้บความไวว้างใจ
และเป็นท่ีรู้จกัในต่างประเทศ 
 

 
 
ภาพที ่1.4  แกรนดส์ปอร์ตสนบัสนุนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
แหล่งทีม่า:  บริษทั แกรนดส์ปอร์ต กรุ๊ป จ ากดั, 2557ก. 
 
 แกรนด์สปอร์ตเขา้มาสนบัสนุนสมาคมวอลเล่ยบ์อลแห่งประเทศไทย ส าหรับการแข่งขนั
รายการต่าง ๆ มีการออกแบบและเปิดตวัชุดกีฬาส าหรับนกักีฬาวอลเล่ยบ์อลทีมชาติไทย เช่น การ
สนบัสนุนและเป็นสปอนเซอร์ให้กบัการแข่งขนั “Volleyball World Grand Prix 2014” ท่ีอินดอร์
สเตเดียมหวัหมาก ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย แกรนด์สปอร์ตไดเ้ขา้ไปจดับูธให้แฟนกีฬาได้
ร่วมสนุก โดยการเล่นเกมเพื่อชิงของรางวลั และไดน้ าชุดท่ีนกักีฬาวอลเล่ยบ์อลใส่ในการแข่งขนัมา
จ าหน่าย รวมทั้งชุดกีฬาแบบอ่ืน ๆ ท่ีมีสัญลกัษณ์ของแกรนดส์ปอร์ต 
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ภาพที ่1.5  แกรนดส์ปอร์ตสนบัสนุนสมาคมวอลเล่ยบ์อลแห่งประเทศไทย 
แหล่งทีม่า:  บริษทั แกรนดส์ปอร์ต กรุ๊ป จ ากดั, 2557ข. 
 
 แกรนดส์ปอร์ตใชก้ารตลาดทางตรงผา่นส่ือโทรทศัน์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมาย 
โดยการเป็นผูส้นบัสนุนรายการต่าง ๆ ทางสถานีโทรทศัน์ เช่น รายการข่าววนัใหม่ รายการเร่ืองเด่น
เยน็น้ี ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 หรือรายการประเภทกีฬา เช่น รายการคุยขา้งสนาม ทาง
ช่อง 8 นอกจากน้ียงัมีการโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ เม่ือมีการถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬาท่ีแกรนด์
สปอร์ตเป็นผูส้นับสนุน เช่น กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และยงัใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ในการลง
โฆษณา คือ หนงัสือพิมพส์ยามกีฬา นอกจากน้ียงัมีการโฆษณาผ่านทางแคตตาล็อก โดยมีขอ้มูล 
รหสัของผลิตภณัฑ ์ราคา รูปแบบ ลกัษณะ ชนิดของผลิตภณัฑต์ามประเภทกีฬา ขนาดหรือไซส์ของ
ผลิตภณัฑ์ รวมทั้งมีภาพประกอบของผลิตภณัฑ์ เพื่อเป็นการจูงใจให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจและ
ตอบสนองดว้ยการซ้ือผลิตภณัฑ ์
 แกรนด์สปอร์ตมีการขายโดยบุคคล ซ่ึงเป็นการใช้ตัวแทนขายหรือพนักงานขายกับ
ผูบ้ริโภค ท าหนา้ท่ีใหบ้ริการในดา้นของการให้ขอ้มูล สาธิต หรือแนะน าเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ เพื่อให้
ผูบ้ริโภคเกิดความต้องการและตอบสนองด้วยการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ และยงัเป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูบ้ริโภค โดยแกรนด์สปอร์ตมีการใช้พนักงานขายในสาขาต่าง ๆ ทั้ งใน
กรุงเทพและต่างจงัหวดั 
 แกรนด์สปอร์ตไดส้ร้างเวบ็ไซต ์คือ www.grandsport.com กระจายข่าวสาร ขอ้มูลต่าง ๆ 
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กีฬา สามารถท าการซ้ือออนไลน์ เลือกดูผลิตภณัฑ์ ขอ้มูลราคาของผลิตภณัฑ ์
หรือผลิตภณัฑ์ลดราคา แนะน าผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื่อต้อนรับกระแสการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เช่น 
ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ และใช ้Social Media เป็นช่องทางในการส่ือสารการตลาด เช่น 
Facebook เพื่อน าเสนอกิจกรรม ข่าวสารในแวดวงกีฬา ไม่วา่จะเป็นการจดัแข่งขนักีฬาต่าง ๆ เช่น 
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วอลเล่ยบ์อล ฟุตบอล หรือการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา Twitter เพื่อน าเสนอข่าวสารดา้น
กีฬา หรือกิจกรรมต่าง ๆ และ YouTube เพื่อการโฆษณา กิจกรรมหรือข่าวสารในแวดวงกีฬา 
 จากเหตุผลหรือข้อมูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการส่ือสาร
การตลาด ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต และทัศนะของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากแกรนดส์ปอร์ตเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงเม่ือเปรียบเทียบกบัแบรนด์กีฬา
ไทยอ่ืน ๆ เพราะมีการส่ือสารการตลาดท่ีหลากหลาย มีความน่าสนใจ และเป็นแบรนด์ท่ีเป็นท่ีรู้จกั
และอยู่คู่คนไทยมานานกว่า 50 ปี ท าให้แกรนด์สปอร์ตเป็นผลิตภณัฑ์กีฬาท่ีมีผูบ้ริโภคอยู่ในกลุ่ม
คนทุกเพศทุกวยั และยงัสามารถอา้งอิงจากขอ้มูลส ารวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักาย
ของประชากร พ.ศ. 2554 เป็นขอ้มูลปีล่าสุดท่ีส านกังานสถิติแห่งชาติท าการส ารวจ เม่ือจ าแนกตาม
ภาคต่าง ๆ จะเห็นวา่ อตัราการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มี
อตัราร้อยละ 31.5 ซ่ึงสูงกว่าภาคอ่ืน ๆ แสดงให้เห็นว่าประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีความ
สนใจในการเล่นกีฬาและออกก าลงักายมากท่ีสุด ภาคกลางมีอตัราการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักาย 
ร้อยละ 22.0 ภาคเหนือ ร้อยละ 28.8 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 24.5 และภาคใต ้ร้อยละ 29.9 
ดงัตารางท่ี 1.1 
 
ตารางที ่1.1  อตัราการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายของประชากร 

 
เพศ เขตการปกครอง และภาค อตัราการเล่นกฬีาหรือออกก าลงักายของประชากร 

    2547                             2550                           2554 
รวม 

     ชาย 
     หญิง 

เขตการปกครอง 
     ในเขตเทศบาล 
     นอกเขตเทศบาล 

ภาค 
     กรุงเทพมหานคร 
     ภาคกลาง 
     ภาคเหนือ 
     ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
     ภาคใต ้

   29.1                              29.6                             26.1 
   32.8                              32.4                             27.4 
   25.4                              26.7                             25.0 
  
   33.4                              33.5                             30.4 
   26.9                              27.9                             23.9 
 
   33.5                              33.4                             31.5 
   24.3                              24.3                             22.0 
   29.9                              28.3                             28.8 
   28.5                              29.7                             24.5 
   33.5                              37.4                             29.9 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑชุ์ดกีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.2.2 เพื่อศึกษาทัศนคติของประชากรต่อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตในเขต

กรุงเทพมหานคร 
1.2.3 เพื่อศึกษาการเปิดรับดา้นการส่ือสารการตลาดของผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.2.4 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการเปิดรับ และการรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาดของ 

ผลิตภณัฑชุ์ดกีฬาแกรนดส์ปอร์ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.2.5 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาด และทัศนคติต่อ

ผลิตภณัฑชุ์ดกีฬาแกรนดส์ปอร์ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

1.3 ปัญหาน าวจิยั 
 

1.3.1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่าง
กนัหรือไม่ อยา่งไร 

1.3.2 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่าง
กนัหรือไม่ อยา่งไร 

1.3.3 การเปิดรับด้านการส่ือสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบัการรับรู้ด้านการส่ือสาร
การตลาดหรือไม่ อยา่งไร 

1.3.4 การรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กับทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ของ
ประชากรท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1 ผลการวิจยัจะช้ีให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการส่ือสารการตลาดของผลิตภณัฑ์ชุด
กีฬาแกรนด์สปอร์ตว่า เม่ือผูบ้ริโภคมีการเปิดรับ การรับรู้ด้านข้อมูลข่าวสารแล้ว จะส่งผลต่อ
ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑชุ์ดกีฬามากนอ้ยเพียงใด 

1.4.2 เพื่อให้ผูป้ระกอบการท่ีผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาได้รับทราบเก่ียวกับ
อุปสรรค ปัญหา และการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดของผูบ้ริโภค 
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1.4.3 เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาในการ
ปรับปรุงการส่ือสารการตลาดให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ ตลอดจน
ส่งผลต่อทศันคติท่ีดีของผูบ้ริโภค 
 

1.5 ขอบเขตของการวจิัย 
 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัเลือกศึกษาเฉพาะประเภทของผลิตภณัฑ์ชุดกีฬา กลุ่มตวัอยา่ง คือ 
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นผูใ้ชผ้ลิตภณัฑชุ์ดกีฬาแกรนดส์ปอร์ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารการตลาด และตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต 
ในทศันะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” มีแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร 
2.2 ทฤษฎีการรับรู้ 
2.3 ทฤษฎีการส่ือสารการตลาด 
2.4 แนวคิดการส่ือสารการตลาดของแบรนดกี์ฬา 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัจ าหน่าย 
2.6 แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารตราสินคา้ 
2.7 แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ 
2.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ทฤษฎกีารเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure) 
 

ข่าวสารเป็นปัจจยัส าคญัท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจของมนุษย์ ความต้องการข่าวสาร       
จะเพิ่มข้ึนเม่ือบุคคลเหล่านั้นตอ้งการขอ้มูลในการตดัสินใจหรือมีความไม่แน่ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
ข่าวสารท าให้ผูเ้ปิดรับทนัต่อเหตุการณ์และสามารถปรับตวัให้เขา้กบัโลกปัจจุบนั (Atkin อา้งถึงใน 
กองสุขศึกษา. กลุ่มพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ, ม.ป.ป.) 
 

2.1.1 กระบวนการเปิดรับข่าวสาร 
กระบวนการเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย ์

ประกอบดว้ยการกลัน่กรอง ดงัต่อไปน้ี 
1)  การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) ผูรั้บสารจะเลือกเปิดรับข่าวสารจาก 

แหล่งใดแหล่งหน่ึงจากหลาย ๆ แหล่ง เช่น การเลือกซ้ือหนังสือพิมพฉ์บบัใดฉบบัหน่ึง หรือการ
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เลือกชมวิทยุโทรทศัน์ช่องใดช่องหน่ึง เป็นตน้ โดยพบวา่การเลือกเปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์
กบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ทศันคติเดิมของผูรั้บสาร ตามทฤษฎีความไม่ลงรอยของความรู้ความเขา้ใจ 
นอกจากน้ียงัมีปัจจยัดา้นสังคม จิตใจ และลกัษณะส่วนบุคคล ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีไดแ้ก่ สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือ อุดมการณ์ ลทัธินิยม ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ประสบการณ์       
ท่ีเป็นตวัก าหนดในการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลท่ีแตกต่างกนั 

2)  การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) คนเราจะเลือกให้ความสนใจ    
ต่อสารเท่าท่ีสมองของตนรับได ้ซ่ึงโดยปกติจะเลือกรับสารท่ีน่าสนใจหรือท่ีมีความสนใจ มีความ
สอดคลอ้งกบัทศันคติและความเช่ือ และหลีกเล่ียงท่ีจะรับสารซ่ึงขดัแยง้กบัทศันคติและความเช่ือ 
(ปรมะ สตะเวทิน, 2546) 

3)  การเลือกรับรู้และเลือกตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) 
เม่ือบุคคลเลือกรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง ข่าวสารนั้นอาจจะไม่ถูกรับรู้ตามเจตนารมยข์อง
ผูส่้งสารทั้งหมด ผูรั้บสารแต่ละคนอาจตีความหมายข่าวสารไม่ตรงกนั ความหมายของข่าวสาร     
จึงไม่ไดอ้ยูท่ี่ตวัอกัษร รูปภาพ หรือค าพูด แต่อยูท่ี่การเลือกรับรู้หรือตีความหมายของผูรั้บสาร หรือ
ตามทศันคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความตอ้งการ ความคาดหวงั แรงจูงใจ สภาวะร่างกาย อารมณ์
ในขณะนั้น 

4)  กระบวนการเลือกจดจ า (Selective Retention) เป็นแนวโนม้ในการเลือกจดจ า
ข่าวสารเฉพาะท่ีตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติของตนเอง และมกัลืมในส่วนท่ีไม่สนใจ
หรือไม่เห็นด้วย การเลือกจดจ าจะมีผลต่อการส่งสารไปยงัผูรั้บสาร บางคร้ังข่าวสารอาจจะ           
ถูกปฏิเสธตั้งแต่การไม่เลือกอ่าน ฟัง หรือชมส่ือบางฉบบัหรือบางรายการ ในกรณีท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้
ผูรั้บสารก็อาจจะพยายามตีความข่าวสารท่ีได้รับตามความเข้าใจหรือความต้องการของตนเอง       
ถา้หากข่าวสารนั้นไม่เปิดโอกาสให้ตีความหมายท่ีแตกต่างออกไป ผูรั้บสารก็มีโอกาสท่ีจะปฏิเสธ
ข่าวสารนั้น โดยจะเลือกจดจ าเฉพาะบางส่วนท่ีตนเองสนใจหรือตอ้งการเท่านั้น 
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2546) 

 
2.1.2 ปัจจัยของการเปิดรับข่าวสาร 

1)  บุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล คนเรามีความแตกต่างเฉพาะตัวด้าน
โครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล ซ่ึงมาจากการอบรมเล้ียงดู การด ารงชีวิตในสภาพแวดลอ้มท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลกระทบต่อสติปัญญา ความคิด ทศันคติ การรับรู้ และการจูงใจ 
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2)  ความสัมพนัธ์ทางสังคม คนเรามกัยึดติดกบักลุ่มสังคมท่ีเราอยู่หรือเป็นกลุ่ม
อา้งอิง ในการแสดงออกด้านพฤติกรรมมกัจะคล้อยตามกลุ่ม ในด้านของความคิด ทศันคติ และ
พฤติกรรม เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับในกลุ่ม 

3)  สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ เพศ อาชีพ รายได้ ระดบัการศึกษา มีผลท าให ้
การเปิดรับข่าวสารต่าง ๆ มีความคลา้ยคลึงกนั และมีการตอบสนองท่ีไม่แตกต่างกนั (ขวญัเรือน  
กิติวฒัน์ อา้งถึงใน กองสุขศึกษา. กลุ่มพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ, ม.ป.ป.) 

 
2.1.3 วตัถุประสงค์ของการเลอืกเปิดรับข่าวสาร 

1)  เพื่อการรับรู้ (Cognition) ผูรั้บสารต้องการสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการดา้นความอยากรู้ 

2)  เพื่อความหลากหลาย (Diversion) ในการตอบสนองความตอ้งการของมนุษย์    
ท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น ดา้นการกระตุน้อารมณ์ เพื่อความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ ดา้นการพกัผ่อน 
เพื่อผอ่นคลายความเครียด และดา้นการหยอ่นอารมณ์ เพื่อแสวงหาความบนัเทิง 

3)  เพื่ออรรถประโยชน์ทางสังคม เป็นการยอมรับจากสังคม และผกูพนัต่อผูอ่ื้น เช่น 
การใช้ภาษาร่วมสมยั เป็นการแสดงออกด้านภาษา เพื่อให้เห็นถึงความทนัสมยั และส่ือมวลชน
สัมพนัธ์ เป็นการมีส่ือมวลชนเป็นเพื่อน หรือใชส่ื้อมวลชนในการหาเพื่อน 

4)  การผละสังคม (Withdrawal) เป็นการเขา้หาส่ือเพื่อหลีกเล่ียงงานประจ า หรือ 
สมาคม เช่น การอ่านนิตยสารบนเคร่ืองบินเพื่อหลีกเล่ียงส่ิงรบกวนรอบขา้ง ดงันั้น การผละสังคมท่ี 
รุนแรง อาจก่อใหเ้กิดปฏิปักษต่์อสังคม เช่น การก่อความรุนแรง (สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2533) 

การเปิดรับข่าวสารสามารถตอบสนองความตอ้งการ 4 ประการ (McCombs & Becker 
อา้งถึงใน กองสุขศึกษา. กลุ่มพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ, ม.ป.ป.) 

1)  เพื่อเรียนรู้เหตุการณ์ สามารถติดตามข่าวสาร ความเคล่ือนไหวเก่ียวกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตวั ส่งผลใหเ้ป็นคนท่ีทนัต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบนั 

2)  เพื่อการตดัสินใจ สามารถช่วยให้คนเราตดัสินใจได ้โดยเฉพาะเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งในชีวติประจ าวนั 

3)  เพื่อพดูคุยสนทนา สามารถน าข่าวสารท่ีไดรั้บพดูคุยกบัผูอ่ื้นในชีวติประจ าวนัได ้
4)  เพื่อการมีส่วนร่วม สามารถท าใหเ้กิดการรับรู้ และมีส่วนร่วมกบัเหตุการณ์ 

ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
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2.1.4 ลกัษณะของการเปิดรับข่าวสาร 
1)  การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน ผูรั้บสารมีความคาดหวงัจากส่ือมวลชนว่า  

จะสามารถตอบสนองความต้องการได้ ในการเปล่ียนแปลงด้านทัศนคติ ลักษณะนิสัย หรือ
พฤติกรรมบางอย่าง การบริโภคข่าวสารนั้นจะข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ หรือแรงจูงใจของผูรั้บสาร 
เพราะแต่ละบุคคลมีวตัถุประสงคแ์ละความตั้งใจในการใชป้ระโยชน์แตกต่างกนั 

2)  การเปิดรับข่าวสารจากส่ือบุคคล เป็นการน าข่าวสารจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีก
บุคคลหน่ึง โดยอาศยัการติดต่อระหว่างบุคคล เพื่อบุคคลเกิดการยอมรับในข่าวสารนั้น เกิดความ
เขา้ใจอยา่งชดัเจน และตดัสินใจรับข่าวสารอยา่งมัน่ใจยิง่ข้ึน สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
การติดต่อโดยตรง และการติดต่อโดยกลุ่ม (ดวงฤทัย พงศ์ไพฑูรย์ อ้างถึงใน กองสุขศึกษา.         
กลุ่มพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ, ม.ป.ป.) 

3)  การเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจ เป็นการเปิดรับข่าวสารดา้นส่ือท่ีมีเน้ือหา
เฉพาะเจาะจง และมีจุดมุ่งหมายอยูท่ี่ผูรั้บสารเฉพาะกลุ่ม (ปรมะ สตะเวทิน อา้งถึงใน กองสุขศึกษา. 
กลุ่มพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ, ม.ป.ป.) โดยผูรั้บสารจะไดรั้บข่าวสารในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่าง
เฉพาะเจาะจง ส่ือเฉพาะกิจ ไดแ้ก่ จุลสาร แผน่พบั โปสเตอร์ ใบปลิว เป็นตน้ 

สรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคสามารถเปิดรับ
ข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ ตลอดจนทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ชุดกีฬา สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กบัแบบสอบถาม โดยการวดัระดบัการเปิดรับข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาดใน
แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เช่น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด เพื่อให้ทราบวา่ประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดมากนอ้ยเพียงใด 

 

2.2 ทฤษฎกีารรับรู้ (Perception) 
 

ปรมะ สตะเวทิน (2546) ไดก้ล่าววา่ การรับรู้ เป็นกระบวนการตีความหมายส่ิงท่ีเราพบเห็น
ในส่ิงแวดลอ้ม เราจะมีความหมายต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยา่งไร ข้ึนอยูก่บัการท่ีเรารับรู้หรือตีความหมาย
ส่ิงนั้น 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551) ได้กล่าวว่า การรับรู้ เป็นกระบวนการเลือก 
รวบรวม และแปลผลหรือตีความสารสนเทศ จดัเป็นส่ิงเร้าชนิดหน่ึงท่ีผ่านประสาทสัมผสัทั้งห้า 
ไดแ้ก่ การเห็น การไดก้ล่ิน การรับรส การรับสัมผสัทางกาย และการไดย้นิ 
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2.2.1 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการรับรู้ 
1)  ความคาดหวงั (Influence of Expectations) เราเรียนรู้ท่ีจะรับรู้ในส่ิงท่ีเรา

คาดหวงั 
2)  ภาษา (Influence of Language) ภาษามีส่วนส่งผลทางอารมณ์ในลกัษณะต่าง ๆ 
3)  ทศันคติและค่านิยม (Influence of Attitude and Values) ทศันคติและค่านิยม     

มีอิทธิพลต่ออารมณ์และความคาดหวงั ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 
4)  ความสนใจ (Influence of Attention) มีส่ิงต่าง ๆ เขา้มาให้เรารับรู้มากมาย แต่เรา

ไม่สามารถรับรู้ส่ิงเร้าไดทุ้กอย่าง เราจึงตอ้งเลือกรับแค่บางส่ิงท่ีสนใจ ความสนใจเป็นการมุ่งเน้น
เพียงบางส่วนของการรับสัมผสัท่ีเราสามารถรับรู้ได้ ดังนั้น ความสนใจจึงเป็นการปรับตวัของ
อวยัวะรับสัมผสั 

5)  มิติ (Influence of Perspective) มิติท่ีต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั 
6)  สถานะทางกายภาพ (Influence of Physical Condition) สถานะทางกายภาพมีผล

ต่อการส่ือสาร เช่น ความเหน่ือยจะมีอิทธิพลต่อการเห็นและการไดย้ิน คุณภาพของประสาทสัมผสั
มีผลต่อการรับรู้ (กรรณิการ์ อศัวดรเดชา, 2553) 
 

2.2.2 กระบวนการในการรับรู้ 
1)  ส่ิงเร้าต่าง ๆ ปรากฏ หรือกระทบประสาทการรับรู้ กระบวนการรับรู้เร่ิมข้ึน   

เม่ือส่ิงเร้ามากระตุน้อวยัวะความรู้สึก ผา่นการเลือกสรรท่ีจะรับรู้จากกระบวนการเลือกรับ 
2)  การประมวลความคิดเก่ียวกบัส่ิงเร้า เม่ือไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงเร้า ก็จะเร่ิมมี

การรวบรวมขอ้มูลหรือสังเกตเพิ่มเติม เพื่อหารายละเอียดและวิเคราะห์เช่ือมโยงขอ้มูลไปสู่ทศันคติ 
ความเช่ือ ค่านิยม วฒันธรรม สังคม เพื่อท่ีจะตีความออกมาได ้

3)  ขั้นตีความและประเมินค่า เป็นการประเมินและตีความส่ิงท่ีมากระทบ โดยอาศยั
ประสบการณ์ ความคาดหวงั ความเช่ือ ค่านิยมเก่ียวกบัส่ิงนั้น ในด้านของกายภาพและอารมณ์
ความรู้สึก โดยแต่ละบุคคลจะมีภูมิหลังท่ีแตกต่างกัน ท าให้การตีความและประเมินค่ามีความ
แตกต่างกนัไป (ชิตาภา สุขพล า, 2548) 
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ภาพที ่2.1  กระบวนการรับรู้ 
แหล่งทีม่า:  ชิตาภา สุขพล า, 2548. 
 

2.2.3 การรับรู้และการส่ือสาร 
การรับรู้เป็นพื้นฐานส าคญัส าหรับการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์ประกอบ

ส าคญัท่ีตอ้งศึกษาให้เขา้ใจและเสริมสร้างให้เกิดข้ึน เพื่อเพิ่มพูนศกัยภาพและประสิทธิผลด้าน    
การส่ือสาร ซ่ึงการรับรู้และการส่ือสารมีความเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กนั ดงัน้ี 

1)  การรับรู้ช่วยให้มนุษยต์ระหนกัถึงส่ิงแวดลอ้ม ช่วยในการสร้างความหมายแก่ 
ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั ช่วยใหม้นุษยรู้์จกัตนเองและผูอ่ื้น (Weaver II อา้งถึงใน ภากิตต์ิ ตรีสุกล, 2554) 

2)  การรับรู้ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมต่อส่ิงเร้ารอบตวั (Morgan & King; 
Morreale, Spitzberg, & Barge อา้งถึงใน ภากิตต์ิ ตรีสุกล, 2554) เช่น ทศันคติ รูปแบบของ
ปฏิสัมพนัธ์ หรือการแสดงพฤติกรรมการส่ือสารกบับุคคลอ่ืน เป็นตน้ 

3)  การรับรู้มีความแตกต่างกนั เน่ืองจากการแปลความหมายท่ีแตกต่างกันของ     
แต่ละบุคคล สถานการณ์ สถานท่ี และเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยส่งผลให้เรายอมรับ
ความคิดเห็นและมุมมองท่ีแตกต่างกนัระหวา่งคู่ส่ือสารของเรา ช่วยให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุของ
ความแตกต่างได้ชัดเจน เพื่อการสร้างอิทธิพลท่ีเหนือคู่ส่ือสารของเราด้านความรู้ ทศันคติ และ
พฤติกรรม เป็นการสร้างศกัยภาพในการส่ือสารและสามารถเพิ่มพนูความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัได ้

4)  การรับรู้ท่ีเก่ียวกบัตนเอง บุคคลอ่ืนและสังคม มีส่วนสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการส่ือสาร ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัในการส่ือสารระหว่างบุคคล เน่ืองจาก
รูปแบบ วิธีในการส่ือสารและความสัมพนัธ์ระหว่างคู่ส่ือสาร เป็นผลมาจากการรับรู้ท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งคู่ส่ือสาร (Beebe, & Ivy อา้งถึงใน ภากิตต์ิ ตรีสุกล, 2554) 

5)  การรับรู้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการส่ือสาร เช่น การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของผู ้ส่งสารมีผลต่อการก าหนดเน้ือหาของสารท่ีส่งไปยงัผู ้รับสาร การรับรู้

ส่ิงเร้าต่าง ๆ กระทบ
ประสาทรับรู้ 

ประมวลความคิด
เก่ียวกบัส่ิงเร้า 

ตีความและ
ประเมินผลส่ิงเร้า 
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สภาพแวดลอ้มของผูส่้งสารส่งผลต่อรูปแบบหรือวิธีในการส่งสาร การรับรู้ของผูรั้บสารมีผลต่อ 
การเรียบเรียงสาร หรือการสร้างสารให้เหมาะสมสอดคล้องกบัผูรั้บสาร นอกจากนั้นการรับรู้
ปฏิกิริยาตอบสนองของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสาร มีส่วนส าคญัต่อประสิทธิภาพของสารในการสร้าง
อิทธิพลเหนือผูรั้บสาร (Verderber อา้งถึงใน ภากิตต์ิ ตรีสุกล, 2554) ดงันั้นความสามารถในการรับรู้
ของมนุษยจึ์งมีผลต่อศกัยภาพและประสิทธิผลของการส่ือสาร 

6)  การรับรู้มีบทบาทส าคญัต่อการสร้างความรู้สึก หรือทศันคติท่ีมีต่อบุคคลอ่ืนใน
ดา้นบวกและดา้นลบ (Verderber อา้งถึงใน ภากิตต์ิ ตรีสุกล, 2554) ทิศทางของทศันคติท่ีเกิดข้ึน   
จะส่งผลต่อรูปแบบและวธีิการส่ือสารของมนุษย ์
 สรุปไดว้า่ ผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตมีการส่ือสารการตลาดผา่นส่ือต่าง ๆ เพื่อสร้าง
และส่งผลต่อการรับรู้ เช่น ท าให้รู้จกัผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ ทราบถึงคุณสมบติั หรือประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ มีความรู้สึกท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์หรือตราสินค้า เกิดความสนใจในผลิตภณัฑ์หรือ       
ตราสินค้า  เกิดความช่ืนชอบในผลิตภณัฑ์หรือตราสินค้า ตลอดจนเกิดความต้องการและซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับแบบสอบถาม โดยการวดัระดับการรับรู้ข่าวสารด้าน       
การส่ือสารทางการตลาดในแบบสอบถามส่วนท่ี 3 โดยสามารถวดัเป็นระดบัต่าง ๆ เช่น มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
 

2.3 ทฤษฎกีารส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) 
 

นธกฤต วนัต๊ะเมล์ (2555) ไดก้ล่าวว่า การส่ือสารการตลาด เป็นการด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่ือสารขอ้มูลข่าวสารของผลิตภณัฑ์และองค์กรไปยงักลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อใหเ้กิดการตอบสนองตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้

ธิติพฒัน์ เอ่ียมนิรันดร์ (อ้างถึงใน นธกฤต วนัต๊ะเมล์ , 2555) ได้กล่าวว่า การส่ือสาร
การตลาด เป็นกระบวนการส่ือสารอย่างผสมผสานหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่ือ
ความหมายภายใตแ้นวคิดของกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ผูบ้ริโภคแสดงพฤติกรรมตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

การส่ือสารการตลาดเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้ร่วมกบัผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา 
(Price) และการกระจายสินคา้ (Place) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยท าหน้าท่ีส่ง
ขอ้มูลสินคา้หรือบริการเพื่อใหผู้บ้ริโภครู้จกัและตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการนั้น 
(วฒันา ณ ระนอง, 2556) 
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2.3.1 ลกัษณะส าคัญของการส่ือสารการตลาด 
ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคตอ้งมีการรับรู้ขอ้มูลหรือเรียกว่า

รู้จกัสินคา้อยา่งชดัเจนก่อน จึงค่อย ๆ พฒันาไปสู่ความช่ืนชอบ และเปล่ียนเป็นพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ การส่ือสารการตลาดจึงเป็นการสร้างการรับรู้แก่ผูบ้ริโภคอย่างถูกตอ้ง ตามท่ีเจา้ของสินคา้
ตอ้งการ โดยการเลือกใช้วิธีการส่ือสารการตลาดกบัผูบ้ริโภค เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ 
(ยงยทุธ ฟูพงศศิ์ริพงษ ์อา้งถึงใน มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 

การส่ือสารการตลาดเป็นกระบวนการส่ือสารอยา่งผสมผสานหลายรูปแบบหลายกิจกรรม
กบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่ือความหมายภายใตค้วามคิดเดียวกนัของกิจกรรมด้านการส่งเสริมตลาด 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูบ้ริโภคแสดงพฤติกรรมตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว  ้ การส่ือสาร
การตลาดมีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 

1) เป็นการวางแผนแบบขยายผลหลายแนว (Multidimensional) 
2) เป็นการวางแผนเชิงกลยทุธ์หน่ึงเดียว (One Strategic Plan) 
3) มีการผสมผสานกันระหว่างเคร่ืองมือทางการส่ือสารทางการตลาดทุกอย่าง     

ใหเ้ป็นไปในทางเดียวกนั 
4) สามารถลดงบประมาณการใชส่ื้อลงได ้
5) มุ่งเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมเก่ียวกบัสินคา้ท่ีจะเสริมสร้างการตลาด 

ท าใหสิ้นคา้มียอดขายเพิ่มสูงข้ึน 
 
2.3.2 บทบาทของการส่ือสารการตลาด 

1) เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในดา้นสินคา้และบริการ 
2) เพื่อย  ้าเตือนความทรงจ าใหก้บัผูบ้ริโภค 
3) เพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสารใหผู้บ้ริโภคทราบ 
4) เพื่อโนม้นา้วใจใหเ้กิดการตอบสนองตามแนวทางท่ีองคก์รตอ้งการ 
5) เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้หรือองคก์รกบัผูบ้ริโภค 
6) เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการขององคก์ร 
7) เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าหรือสร้างความภกัดีในสินคา้และบริการของ

องคก์ร (Fill; Shimp อา้งถึงใน นธกฤต วนัตะ๊เมล์, 2555) 
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2.3.3 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communications) 
สมาคมตวัแทนโฆษณาแห่งสหรัฐอเมริกา (อา้งถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2541) ไดก้ล่าวว่า 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็นแนวคิดของการวางแผนการส่ือสารการตลาด ท่ียอมรับ
คุณค่าเพิ่มของการวางแผนอย่างกวา้งขวาง ดว้ยการประเมินบทบาทเชิงกลยุทธ์ถึงลกัษณะเฉพาะ
ของการติดต่อส่ือสารแบบต่าง ๆ โดยน าวธีิการส่ือสารแบบต่าง ๆ มารวมกนั 

Armstrong & Kotler (อา้งถึงใน ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2554) ไดก้ล่าววา่ 
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็นการประสมประสานเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด         
เขา้ด้วยกนั เพื่อส่งมอบข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และองค์กร สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั เพื่อใหก้ารติดต่อส่ือสารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ปัจจุบนับริษทัและองค์กรต่าง ๆ มีความเข้าใจกรอบแนวคิดการผสมผสานการส่ือสาร
การตลาดกนัมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีบริษทัต่าง ๆ จึงตอ้งการบริการการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดมีความสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกตอ้ง ด้วยเหตุน้ี
แนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการจึงเกิดข้ึน โดยอาศยัการน าเอาเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดต่าง ๆ มาผสมผสานกันให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาทางการตลาด โดยอาศยั
รูปแบบการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ 

ดอน อี ชูลท์ ไดบ้รรยายในหัวขอ้ “Advertising to IMC” ได้กล่าวถึงแนวทางส าคญั           
ท่ีจะตอ้งพิจารณาอยู่เสมอ ในการท าการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 9 ประการ ดงัน้ี (ธีรพนัธ์ 
โล่ห์ทองค า อา้งถึงใน มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 

1) IMC ให้ความส าคญักบัการวางแผนจากภายนอกสู่ภายในมากกว่าจากภายในสู่
ภายนอก นัน่หมายความวา่ การวางแผนการตลาดแบบบูรณาการมกัจะเร่ิมตน้จากการศึกษาทศันคติ 
ความตอ้งการ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายก่อน แลว้จึงน าผลการศึกษามาวางแผนการส่ือสาร
การตลาด 

2) การวางแผนการใชเ้คร่ืองมือ หรือกิจกรรมการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ
นั้นจะมุ่งเน้นในแนวกวา้งเป็นส าคญั เน่ืองจากกิจกรรมต่าง ๆ ท าหน้าท่ีสนับสนุนและส่งเสริม
ผลกระทบกบัพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายตามท่ีนกัส่ือสารการตลาดตอ้งการ ถา้แผนการส่ือสาร
การตลาดมุ่งด้านลึกเพียงดา้นเดียว อาจจะไม่ท าให้เกิดผลกระทบมากเท่าท่ีควร จึงสอดคลอ้งกบั    
ค าว่า “Integrated” ของ IMC ท่ีมุ่งผสมผสานเคร่ืองมือหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสอดคลอ้งและ
เหมาะสม เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของแผนการส่ือสารการตลาดท่ีก าหนดไว ้

3) มุ่งท่ีจะเกิดผลกบัพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละส่วน IMC จะมีการจดั
เน้ือหาข่าวสารให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายในแต่ละส่วนอยา่งเหมาะสม โดยอาศยัเคร่ืองมือและ
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กิจกรรมการส่ือสารหลายรูปแบบ เช่น การใช้การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่กับ
กลุ่มเป้าหมายในแนวกวา้งก่อน แล้วใช้การตลาดทางตรงเจาะลึกเฉพาะส่วนของกลุ่มเป้าหมาย 
จากนั้ นใช้กิจกรรมพิเศษเสริมเข้าไปในชุมชน เพื่อเป็นการตอกย  ้ าและสร้างภาพลักษณ์กับ
กลุ่มเป้าหมายอีกคร้ัง 

4) IMC มุ่งเป้าหมายกิจกรรมทุกอยา่งไปท่ีพฤติกรรมมากกวา่ทศันคติและการรับรู้ 
เพราะพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีเด่นชดัและวดัผลไดง่้ายกวา่ทศันคติและการรับรู้ เพราะ IMC ตอ้งการให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมการซ้ือและใชสิ้นคา้มากกวา่เพียงการรับรู้หรือรู้สึกช่ืนชอบ 

5) เน้นการส่ือสารด้วยตราสินคา้มากกว่าประสิทธิภาพของส่ือ ทุกกิจกรรมของ 
IMC จะเน้นการส่ือสารดว้ยตราสินคา้ไม่ว่าจะใช้เคร่ืองมือ หรือกิจกรรมการส่ือสารการตลาดใด     
ก็ตาม จะตอ้งมีตราสินคา้ปรากฏอยู ่หรือดว้ยความปรารถนาดีจากตราสินคา้ 

6) ตอ้งท าการเปล่ียนโครงข่ายของจิตใจ (Mental Network) มากกว่าการสร้าง    
การจดจ าในโฆษณา ความพยายามท่ีจะส่ือสารเพื่อมุ่งเปล่ียนแปลงระบบโครงข่ายในจิตใจของ
กลุ่มเป้าหมายย่อมจะส่งผลและมีอิทธิพลต่อการก าหนดพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการเขา้ถึงโครงข่ายของจิตใจ ดว้ยการใช้เคร่ืองมือและกิจกรรมการส่ือสาร
การตลาดหลายรูปแบบ 

7) ต้องให้ความส าคัญกับความต่อเน่ือง หรืออนุกรมของการส่ือสารการตลาด     
ทุกขั้ นตอนตลอดทั้ งกระบวนการส่ือสารการตลาดอย่างจริงจัง เพราะขั้นตอนทุกขั้นตอน              
จะเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัและส่งผลกระทบกบักระบวนการส่ือสารการตลาดทั้งระบบอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหีบห่อ การจดัจ าหน่าย การตั้งราคาสินคา้ กิจกรรมการส่ือสาร
การตลาดต่าง ๆ จนกระทัง่การซ้ือสินคา้และการไดรั้บการบริการของลูกคา้ 

8) เป็นการมุ่งส่งเน้ือหาท่ีฐานศูนย ์นกัการส่ือสารการตลาดจะไม่มีการก าหนดว่า 
จะใช้หรือให้ความส าคญักบักิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเป็นพิเศษ ในการส่งเน้ือหาสาระของสินคา้  
ไปยงักลุ่มเป้าหมาย แนวคิด เคร่ืองมือ และกิจกรรมต่าง ๆ จะถูกใช้ตามสถานการณ์ท่ีตอ้งการท า  
ในปัจจุบนัมากกวา่การพิจารณาจากการใชง้บประมาณกบักิจกรรมการตลาดท่ีเคยใชม้าในอดีต 

9) IMC จะต้องสามารถวดัผลได้ การใช้การส่ือสารการตลาดทุกกิจกรรม           
ตอ้งสามารถวดัผลได ้เพื่อจะไดท้ราบผลและผลกระทบของการส่ือสารการตลาด รวมทั้งไดข้อ้มูล
เพื่อการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ มีการผสมผสานใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด       
5 ขั้นตอน ดงัน้ี (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 
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1) การวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับแผนการตลาด      
การวเิคราะห์สถานการณ์ การตลาด การส่งเสริมการตลาด วตัถุประสงคก์ารส่งเสริมการตลาด และ
กลุ่มเป้าหมาย ส่ิงส าคญัของการวิเคราะห์น้ีคือ การมีฐานขอ้มูลท่ีดีเพื่อท่ีจะน ามาใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลน้ีจะสามารถน ามาก าหนดต าแหน่งของสินคา้หรือบริการได ้

2) การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นความพร้อมในการส่ือสาร ไดแ้ก่ กระบวนการส่ือสาร
และงบประมาณการส่ือสาร ในขั้นตอนน้ีเป็นการวเิคราะห์วา่ งบประมาณท่ีมีอยูจ่ะสามารถน ามาใช้
ในการจดัการการส่ือสารการตลาดอย่างไร จึงจะเหมาะสมเพื่อให้ตอบสนองกลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาด 

3) การพฒันาโปรแกรมการส่ือสารการตลาด ในขั้นตอนน้ีจะน าขอ้มูลท่ีผ่านการ
วิเคราะห์ขา้งตน้มาด าเนินการพฒันาโปรแกรมการส่ือสารการตลาดโดยการก าหนดวตัถุประสงค์
การส่ือสารการตลาด กลุ่มเป้าหมาย การเลือกใช ้และกลยทุธ์เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด 

4) การผสมผสานและการจดัท ากลยุทธ์เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด ขั้นตอนน้ี 
จะก าหนดวิธีการใชก้ลยุทธ์ และปริมาณเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแต่ละเคร่ืองมือวา่ เคร่ืองมือ
การส่ือสารการตลาดใดเป็นเคร่ืองมือหลัก เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีจะส่งเสริมและ
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัอยา่งไร 

5) การตรวจสอบ ประเมินผล และควบคุมแผนการส่ือสารการตลาด เป็นขั้นตอน  
ท่ีส าคัญของการบริหารโครงการหรือแผนการส่ือสารการตลาด โดยจะต้องมีการตรวจสอบ         
การด าเนินการตามแผนงาน มีการวจิยัและประเมินผล การด าเนินการตามแผนการส่ือสารการตลาด
ระยะต่าง ๆ ตั้ งแต่ก่อนการจดัท าแผนการส่ือสารการตลาด การส่ือสารการตลาด และหลงัการ
ส่ือสารการตลาด เพื่อการควบคุมการด าเนินการตามแผนให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย             
ท่ีก าหนดไว ้
 การบูรณาการหรือการผสมผสานการใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด นอกจากจะตอ้ง
ตระหนกัถึงแนวทางส าคญัในการท าการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการแลว้ การผสมผสานการใช้
เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดยงัจะตอ้งพิจารณาแผนการตลาด เพราะแผนการตลาดจะท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัสินคา้ บริการ หรือประเด็นทางสังคม สถานการณ์ด้านการตลาด ปัจจยั       
ท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กลยุทธ์การตลาด งบประมาณ การก าหนดระยะเวลา ปัจจยั
ต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นแต่เก่ียวขอ้งกบัการผสมผสานการใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดทั้งส้ิน ซ่ึงการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการสามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 
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1) การโฆษณา (Advertising) เป็นเคร่ืองมือของการส่ือสารการตลาดท่ีท าการ
ส่ือสารในรูปแบบของการส่ือสาร เพื่อโนม้นา้วใจท่ีท าให้เกิดการขายและกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม
การซ้ือในวงกวา้ง ในรูปของการส่ือสารมวลชนและการส่ือสารรูปแบบอ่ืน ๆ 

การโฆษณา หมายถึง เป็นการส่ือสารเพื่อโน้มน้าวใจ เพื่อการเผยแพร่แนวความคิด
ของสินคา้หรือบริการไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายโดยผ่านช่องทางส่ือมวลชนท่ีตอ้งมีการจ่ายเงิน
ซ้ือส่ือ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจูงใจกลุ่มเป้าหมายใหม้าซ้ือสินคา้หรือบริการ 

ลกัษณะของการโฆษณา สามารถจ าแนกออกเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 
(1) การน าเสนอต่อสาธารณชน (Public Presentation) เน่ืองจากการโฆษณา

เป็นการติดต่อส่ือสารไปยงัผูค้นจ านวนมาก จึงจ าเป็นตอ้งมีกฎหมายเขา้มาควบคุมก ากบัผลิตภณัฑ ์
ท่ีน าเสนอ การน าเสนอจะตอ้งเป็นไปในรูปแบบมาตรฐานท่ีก าหนด เพื่อป้องกนัผลกระทบและ
ความเสียหายกบัผูบ้ริโภคหรือสังคมโดยส่วนรวม 

(2) การกระจายเผยแพร่ข่าวสาร (Pervasiveness) ไปถึงผูรั้บสารเป็นจ านวน
มากและครอบคลุม ผูข้ายหรือผูท้  าโฆษณาสามารถน าเสนอข่าวสาร สามารถท าซ ้ าไดห้ลาย ๆ คร้ัง 
จึงเป็นโอกาสใหผู้ซ้ื้อสามารถรับข่าวสารจากหลาย ๆ ท่ี แลว้น ามาเปรียบเทียบกนัได ้

(3) สามารถแสดงออกมาได้ในหลายลกัษณะ (Amplified Expressiveness)       
การโฆษณาเป็นการส่ือสารท่ีเปิดโอกาสให้ผูท้  าโฆษณาสามารถโฆษณาและน าเสนอไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
โดยใช้เทคนิคและศิลปะทางดา้นการพิมพ์ สี แสง เสียง และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ซ่ึงสามารถแสดง
ออกมาไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจ 

(4) การส่ือสารท่ีไม่เจาะจงบุคคลโดยเฉพาะ (Impersonality) การโฆษณาเป็น
การส่ือสารกบับุคคลอยา่งกวา้งขวาง ไม่ไดเ้จาะจงบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ การโฆษณาไม่ได้
เป็นการบงัคบั ผูรั้บสารไม่รู้สึกผกูมดัท่ีจะตอ้งสนใจหรือตอบสนองใด ๆ เพราะการโฆษณาเป็นการ
ส่ือสารทางเดียว (Kotler อา้งถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2541) 

การโฆษณาถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัต่อการส่ือสารการตลาด สามารถ
จ าแนกออกเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 

(1) มีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ 
(2) มีส่วนช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
(3) มีส่วนในการยกระดบัมาตรฐานการครองชีพของคนในสังคม 
(4) มีผลต่อเศรษฐกิจในดา้นการส่งเสริมระบบการคา้เสรี 
(5) กระตุน้ใหเ้กิดการแข่งขนัระหวา่งธุรกิจต่าง ๆ 
(6) มีส่วนช่วยในการเพิ่มปริมาณยอดขาย 
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(7) มีความส าคญัในดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
(8) ช่วยแกไ้ขปัญหาสังคม 

 
 
 

  
 
 
ภาพที ่2.2  องคป์ระกอบของการโฆษณา 
แหล่งทีม่า:  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554. 
 

องคป์ระกอบของการโฆษณา ประกอบดว้ย 
1) ผูโ้ฆษณา หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานท่ีท าโฆษณาสินคา้หรือบริการ 

หรือเป็นผูอุ้ปถมัภก์ารผลิตและการเผยแพร่ช้ินงานโฆษณา 
2) ช้ินงานโฆษณา หมายถึง งานโฆษณาท่ีท าเสร็จแล้วในรูปของส่ือต่าง ๆ 

เช่น สปอตโฆษณาทางวทิย ุสปอตโฆษณาทางโทรทศัน์ โฆษณาบนหนา้หนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร 
ฯลฯ 

3) ส่ือโฆษณา หมายถึง ส่ือมวลชน หรือส่ืออ่ืน ๆ ท่ีเป็นตวักลางในการน าสาร
การโฆษณาไปยงักลุ่มเป้าหมาย 

4) กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย หมายถึง ผูซ้ื้อ ผูใ้ช ้และผูมี้อ านาจในการตดัสินใจ
ซ้ือ (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 

หนา้ท่ีของการโฆษณามีหลายประการ โดยสามารถจ าแนกออกเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 
1) เพื่อบอกความแตกต่างในผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขาย การโฆษณาจะท าหน้าท่ี

บอกให้ลูกคา้ทราบถึงความแตกต่างจากผลิตภณัฑ์ของคู่แข่ง โดยจะมุ่งเน้นด้านคุณภาพ รสชาติ 
และคุณค่าอยา่งอ่ืนท่ีผูซ้ื้อจะไดรั้บ ซ่ึงแตกต่างจากคู่แข่ง 

2) เพื่อติดต่อส่ือสารให้ข้อมูลเ ก่ียวกับผลิตภัณฑ์ เ ช่น ประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑ ์วธีิใช ้รวมถึงความสะดวกสบายเม่ือซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นไปใช ้

3) เพื่อกระตุน้ให้ซ้ือผลิตภณัฑ์ไปใช้ การโฆษณาจะท าหน้าท่ีกระตุน้ เร่งเร้า
และเชิญชวนให้ลูกคา้ทดลองซ้ือไปใช้ อาจใช้เคร่ืองมือส่งเสริมการขาย เช่น บตัรคูปอง การให ้ 

ผูโ้ฆษณา 
(Advertiser) 

ช้ินงานโฆษณา 
(Advertisement) 

ส่ือโฆษณา 
(Media) 

กลุ่มผูบ้ริโภค
เป้าหมาย 
(Consumer) 
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ของแถม ของแจก เม่ือลูกคา้ซ้ือผลิตภณัฑ์ไปใช้แลว้ โฆษณาจะท าหน้าท่ีเตือนความทรงจ า และ 
เชิญชวนใหเ้กิดการซ้ือซ ้ า 

4) เพื่อช่วยใหก้ารจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เพิ่มข้ึน การโฆษณาจะท าหนา้ท่ีสร้าง
อุปสงค์ให้กบัผูบ้ริโภค เพื่อเป็นการกระตุน้ให้ลูกค้าเกิดความต้องการในตวัผลิตภณัฑ์ เป็นการ
ผลกัดนัใหร้้านคา้น าสินคา้ไปสตอ๊กเพื่อจ าหน่ายเพิ่มข้ึน 

5) เพื่อเพิ่มความชอบและความภกัดีในตราสินคา้ การโฆษณาจะบอกจุดเด่น
หรือจุดต่างของผลิตภณัฑ์ท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง เพื่อให้ลูกคา้เพิ่มความชอบ และความจงรักภกัดีใน   
ตราสินคา้ 

6) เพื่อช่วยลดต้นทุนส่วนรวมด้านการขายให้น้อยลง การโฆษณาผ่าน
ส่ือมวลชน แมว้่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณาจะสูง แต่สามารถเขา้ถึงผูรั้บไดม้าก ตน้ทุนรายหัวจึงต ่า 
(Bovee et al. อา้งถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2541) 

การโฆษณาในฐานะเคร่ืองมือการตลาด ถือว่าเป็นการส่ือสารโน้มนา้วใจท่ีมีการใช้
การส่ือสารผา่นส่ือมวลชนเป็นส่ือหลกั การท างานโฆษณาเป็นงานท่ีมีการคิดสร้างสรรคท่ี์ผา่นการ
ท างานอย่างหนักเพื่อท่ีจะให้ได้แนวความคิดของการสร้างสรรค์หลักเพียงแนวความคิดเดียว 
หลังจากนั้นจึงคิดสร้างสรรค์วิธีการน าเสนอเร่ืองราวท่ีเหมาะสมกับแนวความคิดหลักและ
กลุ่มเป้าหมายผา่นส่ือต่าง ๆ ท่ีเลือกสรรแลว้วา่จะสามารถเขา้ถึงดว้ยความถ่ีท่ีเหมาะสมและส่งผลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการรับรู้ เกิดความสนใจ เกิดความตอ้งการท่ีจะซ้ือ
หรือใช้สินคา้หรือบริการในท่ีสุด การเลือกใช้การโฆษณาในฐานะเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด
จะต้องท าความเข้าใจในลักษณะของการโฆษณา เพื่อ ท่ีจะเ ลือกใช้ได้อย่าง เหมาะสม 
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 

2) การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) เป็นการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์
อนัดีอยา่งมีแผน ต่อเน่ืองกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อ
หน่วยงาน 

การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง รูปแบบของการส่ือสารท่ีมีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ 
เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างองค์กรกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย   
ต่าง ๆ ได้แก่ ผูบ้ริโภค พนักงานในบริษทั ตวัแทนจ าหน่าย ประชาชนทัว่ไป เป็นตน้ (นธกฤต                                   
วนัตะ๊เมล,์ 2555) 

ลักษณะของการประชาสัมพนัธ์ สามารถแบ่งจ าแนกออกเป็นข้อ ๆ ดังต่อไปน้ี              
(เสรี วงษม์ณฑา, 2547) 
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(1) เป็นการติดต่อส่ือสารโดยการใชส่ื้อมวลชน และการไม่ใชส่ื้อมวลชน 
(2) เป็นการใชส่ื้อท่ีตอ้งจ่ายเงิน และส่ือท่ีไม่ตอ้งจ่ายเงิน 
(3) บางคร้ังไม่สามารถระบุแหล่งท่ีมาของข่าวสารได ้
(4) เพื่อสร้างทัศนคติ ความน่าเช่ือถือ และภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กรของ

ผลิตภณัฑ ์ตลอดจนการใหค้วามรู้ หรือแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
(5) มีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม 

การประชาสัมพนัธ์วตัถุประสงค์พื้นฐานอยู่ท่ีการประเมิน วิเคราะห์และชักจูง
ประชามติของกลุ่มประชาชน วตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ มีดงัน้ี  

(1) เพื่ออธิบายถึงนโยบาย วตัถุประสงค ์การด าเนินงาน และประเภทของการ
ด าเนินงานธุรกิจของหน่วยงานนั้น ๆ ใหก้ลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบ 

(2) เพื่ออธิบายให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจดัการได้ทราบถึงทศันคติ ประชามติ
หรือความรู้สึกนึกคิดของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงาน 

(3) เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าและคน้หาจุดบกพร่องต่าง ๆ เพื่อป้องกนัปัญหาท่ี 
จะเกิดข้ึนภายในหน่วยงาน 

(4) เพื่อใหป้ระชาชนยอมรับ ซ่ึงถา้เป็นหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชน เช่น บริษทั 
หา้งร้าน ก็เพื่อใหลู้กคา้ยอมรับในบริษทัตน รวมทั้งยอมรับในผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีบริษทัจ าหน่าย
อยู ่

(5) เพื่อท าหนา้ท่ีขจดัปัญหายุง่ยากต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน 
(6) เพื่อแนะน าฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการให้สามารถด าเนินการได้อย่าง

ถูกตอ้ง 
วตัถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์กระท าเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่

ประชาชน เพื่อคาดการณ์ล่วงหนา้ และป้องกนัปัญหาต่าง ๆ รวมถึงขจดัปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป 
ซ่ึงจะให้การกระท าดงักล่าวเกิดประสิทธิผลนั้นได้ ข้ึนอยู่กบัความร่วมมือของบุคคลหลายฝ่าย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ฝ่ายบริหารขององคก์ร 

บทบาทของการประชาสัมพนัธ์ จ าแนกเป็นขอ้ ๆ ไดห้ลายประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
(1) ประกาศแจง้ความใหเ้กิดการรับรู้ในส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน 
(2) ใหข้อ้มูลข่าวสาร เพื่อใหเ้ขา้ใจในรายละเอียดและความรู้ท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
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(3) จูงใจใหเ้กิดทศันคติท่ีดี เกิดการคลอ้ยตามหรือเปล่ียนพฤติกรรม 
(4) สร้างการยอมรับในส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
(5) สร้างความคาดหวังเก่ียวกับเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงให้เกิด      

ความต่ืนเตน้และรอคอยดว้ยความรู้สึกท่ีดี 
(6) เพิ่มความน่าเช่ือถือใหก้บัโฆษณาท่ีภาพพจน์ไม่ดี 
(7) ใหก้ารศึกษาในเร่ืองราวต่าง ๆ ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ โดยเฉพาะแนวคิด

ใหม่ ๆ ค่านิยมใหม่ ๆ รูปแบบการด าเนินชีวติใหม่ ๆ และนวตักรรมท่ีเกิดข้ึน 
(8) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้ เล่าถึงภูมิหลงัหรือความส าเร็จก้าวหน้าของ

ผลิตภณัฑ ์
(9) สร้างภาพพจน์ท่ีดี เล่าถึงคุณงามความดีของสินคา้และองคก์าร 
(10) เปล่ียนทศันคติท่ีเป็นลบท่ีเกิดจากความไม่เขา้ใจหรือเขา้ใจผิด ท่ีตอ้งช้ีแจง

หรือแกข้่าว 
(11) สร้างความรู้สึกท่ีดี ด้วยการท าส่ิงท่ีดีให้สังคม รับผิดชอบต่อสังคม และ 

คืนก าไรใหก้บัสังคม 
(12) สร้างความภกัดี ด้วยการสร้างภาพพจน์ท่ีดี ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความ

ภูมิใจในการใชสิ้นคา้ 
(13) เปล่ียนกระบวนทศัน์ของความคิด เพื่อสร้างทศันคติใหม่ ค่านิยมใหม่ และ

มุมมองใหม่ 
(14) สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้ เ กิดความร่วมมือและ           

การสนบัสนุน (เสรี วงษม์ณฑา, 2547) 
องค์ประกอบของการประชาสัมพนัธ์  มีลักษณะคล้ายคลึงกับองค์ประกอบของ     

การโฆษณา ประกอบดว้ย 
(1) องค์การหรือสถาบนั หมายถึง กิจการท่ีคณะบุคคลจดัท าข้ึนเพื่อประสงค ์ 

ท่ีจะด าเนินการใด ๆ ในสังคมให้ลุล่วงไปตามความมุ่งหมายของคณะบุคคลนั้น ๆ กิจการต่าง ๆ 
เหล่าน้ีมีมากมายต่างกนั 

(2) ข่าวสารในการประชาสัมพนัธ์ หมายถึง เน้ือหาสาระ เร่ืองราว หรือ
สัญลกัษณ์ ภาษาสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีสามารถส่ือความหมายหรือน าไปตีความหมายเป็นท่ีรู้และ
เขา้ใจกนัได ้

(3) ส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์ หมายถึง เคร่ืองมือการประชาสัมพนัธ์ 
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(4) กลุ่มประชาชนเป้าหมายในการประชาสัมพนัธ์ หมายถึง กลุ่มบุคคลหรือ
ประชาชนท่ีตกเป็นเป้าหมายในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ในโครงการของหน่วยงาน องคก์ร และ
สถาบนั 

การประชาสัมพนัธ์ในฐานะเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดถือวา่มีความส าคญั เพราะ
องคก์รท่ีเห็นความส าคญัของการประชาสัมพนัธ์มกัจะก าหนดให้มีฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงข้ึนตรง
ต่อผูบ้ริหารระดบัสูง รับผิดชอบกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน ท าหน้าท่ีตรวจวดัทศันคติ
ของสาธารณชนต่อสินคา้และองคก์รอยูต่ลอดเวลา พร้อมทั้งก าหนดแผนการประชาสัมพนัธ์อยา่งมี
ระบบ ไม่ใช่เป็นการด าเนินการแบบเป็นคร้ังคราว เม่ือเกิดปัญหาด้านภาพพจน์ก็คอยแก้ไข          
เป็นคราว ๆ ไป แต่จ าเป็นตอ้งมียทุธศาสตร์และด าเนินการเชิงรุก จึงจะท าให้องคก์รมีความโดดเด่น
ในดา้นภาพพจน์ 

การประชาสัมพนัธ์นบัวนัจะมีบทบาทสูงข้ึนในองค์กร จะเห็นไดจ้ากงบประมาณ
ประชาสัมพนัธ์เร่ิมมีสูงข้ึนเร่ือย ๆ หลายองค์กรใช้การประชาสัมพนัธ์เป็นเคร่ืองมือหลักทาง
การตลาด ผลท่ีได้จากการประชาสัมพนัธ์ไม่ใช่ผลระยะสั้ นเหมือนเคร่ืองมืออ่ืน ๆ แต่จะท าให้มี
ภาพพจน์ท่ีดี ครองใจผูบ้ริโภคในระยะยาว เป็นส่วนเสริมกลยทุธ์การตลาดอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

การตัดสินใจในการประชาสัมพันธ์  โดยเฉพาะการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงการ
ประชาสัมพนัธ์ถือเป็นกิจกรรมท่ีเป็นหัวหอกส าคญัท่ีจะท าให้สินคา้และองค์กรเกิดความโดดเด่น
ข้ึนมา โดยฝ่ายบริหารก าหนดให้มีฝ่ายประชาสัมพนัธ์การตลาด (Marketing Public Relation: MPR) 
ท าหนา้ท่ีก าหนดกลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์โดยมีการตดัสินใจหลกั ดงัน้ี 

(1) ก าหนดวตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ 
ก. สร้างให้เกิดความรู้จกั (Build Awareness) ซ่ึงฝ่ายประชาสัมพนัธ์

การตลาดสามารถสร้างเร่ืองราวของสินค้า  หรือองค์การเผยแพร่โดยผ่านส่ือต่าง ๆ น าเสนอ           
ในหลาย ๆ แง่มุม ท าใหส้าธารณชนเกิดความสนใจในตวัสินคา้ แนวคิด องคก์ร และผูบ้ริหาร 

ข. สร้างความเช่ือถือ (Build Credibility) เร่ืองราวท่ีน าเสนอในรูปแบบ
การประชาสัมพนัธ์ ตอ้งมีความน่าเช่ือถือมากกว่าการโฆษณาสินคา้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัศิลปะในการ
น าเสนอของฝ่ายประชาสัมพนัธ์การตลาดท่ีจะสามารถสะท้อนแง่มุมต่าง ๆ ให้น่าเช่ือถือได้ดี
เพียงใด 

ค. กระตุ้นพนักงานขายและตัวแทนจ าหน่าย ข่าวสารและกิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์ท าให้พนกังานขายและตวัแทนจ าหน่ายเกิดความรู้สึกฮึกเหิม มีความพร้อมท่ีจะเร่ง
ท ายอดขายใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 
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ง. ท าให้ตลาดเกิดการต่ืนตวั เน่ืองจากข่าวสารและกิจกรรมของสินค้า
และองค์กร เช่น การประโคมข่าว นวตักรรมใหม่ท่ีจะวางตลาดในเร็ว ๆ น้ี ท าให้ผูบ้ริโภคเฝ้ารอ
ร้านคา้และคู่แข่งขนัก็จะต่ืนตวัไปดว้ย เป็นการกระตุน้ตลาดท่ีเงียบเหงาใหก้ลบัคึกคกัข้ึนได ้

จ. สร้างฐานลูกค้าท่ีแท้จริง การประชาสัมพนัธ์เป็นกลยุทธ์อย่างหน่ึง    
ในการดูแลลูกคา้ให้อยู่กบับริษทัในระยะยาว น ามาใช้ในการสร้างความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัลูกคา้ 
(One-to-One Relationship with Consumers) 

(2) การเลือกข่าวสารและส่ือประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มีหน้าท่ี
คดัเลือกหรือก าหนดเร่ืองราวท่ีน่าสนใจของสินค้า หรือบริษทัเพื่อน ามาเผยแพร่สู่สาธารณชน         
มีสถานการณ์หลายอย่างในบริษัทท่ีสมควรหยิบยกเป็นข่าวสารการประชาสัมพันธ์  เช่น               
เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป เช่น การควบรวมบริษทั การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของ
บริษทั เม่ือภาพพจน์ขององค์กรถูกท าลายไปตอ้งกอบกูช่ื้อเสียง ภาพพจน์กลบัคืนมา เม่ือตอ้งการ
แนะน าสินคา้ใหม่ออกสู่ตลาด หรือตอ้งการวางต าแหน่งสินคา้ใหม่ เม่ือตอ้งการรับสมคัรพนกังาน
ใหม่ แสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโตของบริษทั หรือเม่ือตอ้งการสร้างภาพพจน์ของบริษทัหรือ
ภาพพจน์ของสินคา้ ข่าวสารเหล่าน้ีเป็นขอ้เท็จจริงเป็นแนวทางหลกัของธุรกิจ หรือเป็นส่วนของ  
กลยทุธ์ของบริษทั ซ่ึงฝ่ายประชาสัมพนัธ์จะตอ้งท างานใกลชิ้ดกบัฝ่ายบริหารระดบัสูงท่ีรับผดิชอบ 

วิธีการน าเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ และการเลือกส่ือประชาสัมพันธ์เป็น       
ส่วนส าคัญอีกประการหน่ึง ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการให้ข่าวนั้น         
ถึงกลุ่มเป้าหมาย เป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ตอ้งท าให้กลุ่มเป้าหมายไม่รู้สึกวา่ถูกยดัเยียด บางคร้ังอาจ
ตอ้งมีการสร้างเหตุการณ์ (Events) ข้ึนมา เพื่อให้ไดรั้บการกล่าวขวญัถึงอย่างแพร่หลาย ท าให้คน
รู้จกัสินคา้และภาพพจน์ตั้งแต่ยงัไม่เร่ิมวางจ าหน่าย 

ข่าวสารการประชาสัมพันธ์จะต้องได้รับการสนับสนุนจากส่ือประเภทต่าง ๆ               
นักประชาสัมพนัธ์ท่ีดีตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัส่ือเป็นอย่างดีท่ีจะขอความร่วมมือในการเผยแพร่ 
บางคร้ังจะต้องใช้ เ งินซ้ือส่ือประชาสัมพันธ์ เช่นเดียวกับส่ือโฆษณา เพราะบางคร้ังการ
ประชาสัมพนัธ์และโฆษณาก็มีความใกลเ้คียงกนัท่ีเรียกวา่ PR. Advertising เช่น การซ้ือเวลาข่าว
สังคมธุรกิจ การซ้ือพื้นท่ีโฆษณาในส่ิงพิมพ ์การจดัท าหนงัสือพิมพแ์ทรกฉบบัพิเศษ เป็นตน้ 

(3) การปฏิบติัการและการประเมินผล การปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์จะตอ้ง
ด าเนินการอยา่งรอบคอบและมีจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม เช่น การให้ข่าวกบัหนงัสือพิมพ ์ตอ้งเขา้ใจ
ลกัษณะของข่าวและหนงัสือพิมพแ์ต่ละประเภท ข่าวท่ีใหจ้ดัเป็นข่าวประเภทใด เพราะหนงัสือพิมพ์
จะมีโต๊ะข่าวแยกเป็นประเภท ความรวดเร็วของข่าวไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ 
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การตลาด จะต้องพยายามให้ข่าวไม่เกินช่วงบ่าย เพื่อทันตีพิมพ์ในวนัรุ่งข้ึน หรือถ้าเป็นการ
สัมภาษณ์พิเศษ ควรจะเลือกประเภทหนงัสือและก าหนดเวลาใหเ้หมาะสมกบัการพิมพ ์เป็นตน้ 

ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นรายละเอียดท่ีฝ่ายประชาสัมพนัธ์ต้องอาศัยประสบการณ์และ
ความสามารถในการควบคุมแผนปฏิบติัการใหเ้หมาะสมท่ีสุด 

การประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ท าไดห้ลายลกัษณะ ระยะสั้นควรจะไดมี้การสรุป
กิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีท าไปประสบความส าเร็จเพียงใด มีส่ิงใดตอ้งแกไ้ขบา้ง บางกิจกรรมวดัผล
ระยะสั้นไดท้นัที เช่น เม่ือใหข้่าวไป มวลชนใดเสนอข่าวให้บา้ง โดยวิธีการตดัข่าว (Clipping) หรือ
กิจกรรม (Events) ท่ีสร้างข้ึนไดรั้บความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด 

การประชาสัมพนัธ์มีเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใชเ้พื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคต่์าง ๆ 
และปรับให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนมากมายหลายเคร่ืองมือ เช่น การให้ข่าว (News) โดยอาจ
จดัท าในรูปแบบการแจกข่าว (Press Release) การแถลงข่าว (Press Conference) หรือการให้
สัมภาษณ์เป็นส่วนตวั (Exclusive Interview) ท าให้ไดเ้น้ือข่าวในแนวลึก สุนทรพจน์ (Speeches) 
กิจกรรมพิเศษ (Special Events) ส่ิงพิมพ ์และโสตทศันูปกรณ์ (Written and Audiovisual Materials) 
ส่ิงท่ีแสดงเอกลักษณ์ขององค์กร (Corporate Identity Materials) เป็นการน าเสนอส่ิงท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ให้กลุ่มเป้าหมายจดจ า เช่น โลโก ้สโลแกน ยูนิฟอร์ม บตัรประจ าตวั สัญลกัษณ์ต่าง ๆ 
เสมือนเป็นตวัแทนขององคก์ร กิจกรรมสาธารณะ (Public Service Activities) เวบ็ไซต ์(Web Site) 
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 

3) การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นกิจกรรมการส่ือสารการตลาดท่ีมุ่ง
กระตุน้พฤติกรรมผูบ้ริโภคให้ซ้ือสินคา้ โดยมีขอ้เสนอพิเศษให้แก่ผูบ้ริโภค ร้านคา้ และพนกังาน
ขาย ซ่ึงโดยทัว่ไปผลประโยชน์ท่ีกลุ่มเป้าหมายมกัจะได้รับ คือ คุณประโยชน์ท่ีได้จากตวัสินคา้    
แต่ส าหรับผลประโยชน์พิเศษ (Extra Benefits) ท่ีผูบ้ริโภคมกัจะได้จากกิจกรรมทางการตลาด 
นอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีไดต้ามปกติ คือ การส่งเสริมการขาย 

การส่งเสริมการขาย หมายถึง เป็นการจูงใจท่ีเสนอคุณค่าพิเศษ โดยส่ือสารผา่นส่ือ
หรือบุคคลเพื่อให้พ่อคา้คนกลาง ผูบ้ริโภคหรือหน่วยงานขายเกิดความสนใจหรือทดลองใชสิ้นคา้
มากข้ึน โดยมีระยะเวลาท่ีก าหนดไวแ้น่นอน 

ขอบเขตและรายละเอียดของการส่งเสริมการขาย สามารถจ าแนกออกเป็นขอ้ ๆ ได้
ดงัน้ี 

(1) เป็นการใหข้อ้เสนอพิเศษท่ียีห่อ้อ่ืนในสินคา้ประเภทเดียวกนัไม่มีให ้
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(2) ขอ้เสนอพิเศษท่ีกล่าวถึงจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีเพิ่มเติมจากปกติท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ 
และท่ีส าคญัตอ้งมีค่าในระดบัท่ีมากพอในการดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค เช่น ซ้ือโทรทศัน์ยี่ห้อ
ชาร์ปหน่ึงเคร่ืองแถมแก้วน ้ าหน่ึงใบ ฯลฯ ขอ้เสนอดงักล่าวท าให้ผูบ้ริโภคสนใจ ถึงแมว้่าจะเป็น   
ส่ิงเพิ่มเติมจากการซ้ือสินคา้โดยปกติก็ตาม 

(3) กลุ่มเป้าหมายของขอ้เสนอพิเศษมี 3 ประเภท คือ 
ก. ร้านคา้ (Trade) 
ข. ผูบ้ริโภค (Consumers) 
ค. พนกังานขาย (Salesperson) 

(4) ข้อเสนอพิเศษน้ีสามารถท าให้ผูบ้ริโภคเปล่ียนยี่ห้อได้ชั่วคราวเท่านั้ น     
แต่ถา้ผลิตภณัฑ์ใหม่มีคุณภาพดีจริง ผูบ้ริโภคอาจจะเปล่ียนจากผลิตภณัฑ์เดิมมาใช้ผลิตภณัฑ์ใหม่  
ก็ได้ แต่ถ้าผลิตภัณฑ์ใหม่มีข้อเสนอพิเศษ แต่ไม่มีคุณภาพท่ีดีพอ ผูบ้ริโภคอาจหันกลับไปใช้
ผลิตภณัฑย์ีห่อ้เดิมอีกคร้ังก็เป็นได ้

ความส าคญัในการส่งเสริมการขาย มี 2 ประการ คือ 
(1) เพิ่มยอดจ าหน่าย เพราะกิจกรรมการส่งเสริมการขายจะช่วยกระตุน้ให้

ผูบ้ริโภคซ่ึงยงัไม่มีการตดัสินใจ หรือก าลงัจะตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ยี่ห้ออ่ืนกลบัมาซ้ือสินคา้ของ
เราแทน 

(2) ป้องกนัยอดจ าหน่ายหรือสัดส่วนทางการตลาด (Market Share) ในการจดั
กิจกรรมการส่งเสริมการขายจะประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยู่กบัความภกัดี (Loyalty) 
ของผูบ้ริโภคต่อยี่ห้อสินคา้นั้น ๆ ถา้ผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อยี่ห้อสูง การส่งเสริมการขายของยี่ห้อ
อ่ืนก็จะไม่ค่อยได้ผล แต่ในทางกลับกัน ถ้าผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อยี่ห้อสินค้าต ่า การส่งเสริม      
การขายก็เป็นกิจกรรมหน่ึง ท่ีเปิดโอกาสให้สินคา้ต่าง ๆ หลายยี่ห้อ มีโอกาสในการขายมากข้ึน 
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 

วตัถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย สามารถจ าแนกออกเป็นขอ้ ๆ ได้ในหลาย
ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

(1) เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ เป็นการดึงลูกค้าท่ีไม่เคยซ้ือผลิตภัณฑ์ให้มาซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ นกัการส่ือสารการตลาดจะตอ้งมีความพยายามลดความเส่ียงในความรู้สึกของผูบ้ริโภค 
โดยใชว้ธีิส่งเสริมการขายเพื่อจูงใจและกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ เช่น การแจกสินคา้ 
เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความพอใจ ก็จะซ้ือสินคา้นั้นมาใช ้
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(2) เพื่อรักษาลูกค้าเก่า เป็นการรักษาลูกค้าเก่าท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ให้
เปล่ียนไปใชผ้ลิตภณัฑ์ของคู่แข่ง บริษทัจะตอ้งแกไ้ขโดยใชก้ารส่งเสริมการขาย เพื่อท าให้เกิดการ
สะสมสินคา้ไวท่ี้บา้นของผูบ้ริโภคท่ีเป็นลูกคา้เก่า 

(3) เพื่อส่งเสริมลูกค้าในปัจจุบันให้ซ้ือสินค้าในปริมาณมาก ซ่ึงอาจจะ              
ไม่เก่ียวขอ้งกบัคู่แข่ง แต่เกิดข้ึนเพราะไม่แน่ใจวา่ลูกคา้จะกลบัมาซ้ือสินคา้อีกหรือไม่ อาจใชก้ลยุทธ์
การขายควบเป็นแพค็ การใหส่้วนลด เพื่อใหลู้กคา้ซ้ือในปริมาณท่ีมากข้ึน 

(4) เพื่อเพิ่มอตัราการใช้ผลิตภณัฑ์ เม่ือตอ้งการให้ผูบ้ริโภคใช้สินคา้มากข้ึน
กวา่เดิมหรืออยา่งต่อเน่ือง เช่น การสะสมไมล์ เพื่อให้ใชบ้ริการของสายการบินอยา่งต่อเน่ือง หรือ
ใชบ้ตัรเครดิตเพื่อรับคะแนนสะสม และสามารถแลกของรางวลัต่าง ๆ ได ้

(5) เพื่อท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการยกระดบั เพื่อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ท่ีมี
มูลค่าสูงข้ึน ขนาดใหญ่ข้ึน หรือคุณภาพดีข้ึน เช่น โตโยตา้จดักิจกรรมรถเก่าแลกรถใหม่ โดยให้
ผูบ้ริโภคน ารถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใชอ้ยูรุ่่นใดก็ไดม้าแลกรถใหม่ในราคาพิเศษ 

(6) เพื่อเสริมแรงการโฆษณาในตราสินค้า การโฆษณาไม่สามารถกระตุ้น
ผูบ้ริโภคให้เกิดการตดัสินใจซ้ือได้ ดงันั้นจึงควรใช้เคร่ืองมือการส่งเสริมการขายอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย 
เช่น โปสเตอร์ แผ่นพบั ใบปลิว จะท าให้ผูบ้ริโภครู้จกัผลิตภณัฑ์ได้ดียิ่งข้ึน และสามารถดึงดูด  
ความสนใจของผูบ้ริโภคได ้

(7) เพื่อจูงใจให้ใช้สินคา้ใหม่ เม่ือมีการออกสินคา้ใหม่ นักส่ือสารการตลาด
จะต้องกระตุ้นร้านค้าให้รับสินค้าไวข้าย และกระตุ้นให้ผู ้บริโภคทดลองใช้ เช่น การแจกของ       

การใหคู้ปอง การลดราคา 

(8) เพื่อจูงใจให้ร้านค้ารับสินค้าไวข้าย ร้านคา้จะเกิดความรู้สึกว่าสินคา้ท่ีมี  

การส่งเสริมการขายจะช่วยลดความเส่ียงได ้เพราะท าให้ลูกคา้รู้จกัสินคา้มากข้ึน หรือจูงใจให้ซ้ือได้
ง่ายข้ึน 

(9) เพื่อสร้างความต่ืนเต้น ณ จุดขาย การจดัแสดงสินค้า ณ จุดขาย อาจจะ       

ไม่สามารถกระตุน้ความสนใจ ดงันั้นจึงตอ้งมีการส่งเสริมการขายอ่ืน ๆ ควบคู่ดว้ย เช่น การแจก
สินคา้ตวัอยา่ง การสาธิต การเล่นเกมชิงรางวลั การลดราคาพิเศษ เพื่อดึงดูดความสนใจและเร่งรัด
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

(10) เพื่อเป็นทางออกส าหรับสินคา้ท่ีไม่มีงบประมาณในการโฆษณา ส าหรับ
สินคา้ท่ีราคาไม่สูง มีส่วนครองตลาดน้อย และไม่มีงบประมาณในการโฆษณาเพียงพอ การจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขายช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้า และกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการ
ตอบสนองไดดี้กวา่การโฆษณา (เสรี วงษม์ณฑา, 2547) 
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รูปแบบของการส่งเสริมการขาย สามารถแบ่งรูปแบบออกได้เป็น 3 ประเภท       
ตามกลุ่มเป้าหมาย หรือเรียกวา่ ส่วนประสมการส่งเสริมการขาย 

(1) การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer-oriented Sales Promotion) 
เป็นรูปแบบของการส่งเสริมการขายท่ีสามารถโน้มน้าวใจให้ผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑ์ได้โดยตรง   
เป็นลกัษณะการใชก้ลยุทธ์ดึง (Pull Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีดึงผูบ้ริโภคให้เขา้มาซ้ือสินคา้ภายใน
ร้านหรือคนกลางมากข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีส าคญั ได้แก่ การเพิ่มการทดลองใช้หรือซ้ือซ ้ า      
การเพิ่มความถ่ีหรือปริมาณการใช้ผลิตภณัฑ์ และการใช้ต่อสู้กบัคู่แข่งขนัรายอ่ืน ไดแ้ก่ การแจก
สินคา้ตวัอย่าง การแจกคูปอง การประกวดหรือแข่งขนั การชิงโชค การแจกของแถม การลดราคา 
การให้บตัรส่วนลด การคืนเงิน การเล่นเกม เป็นตน้ ดงันั้น การเลือกเทคนิคการส่งเสริมการขาย  
ต่าง ๆ ควรพิจารณาจากส่ิงจูงใจท่ีต้องการน าเสนอให้กับผูบ้ริโภค สามารถแบ่งออกได้เป็น              
4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

ก. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นจ านวนเงิน เช่น การลดราคา การใช้คูปอง การคืนเงิน 
การใชบ้ตัรลดราคา เป็นตน้ 

ข. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นสินค้า เช่น การแจกสินค้าตัวอย่าง การให้ของแถม     
การน าช้ินส่วนแลกซ้ือ การใหท้ดลองใชสิ้นคา้และบริการ เป็นตน้ 

ค. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นรางวลั เช่น การประกวดหรือแข่งขนั และการจดัรายการ
ชิงโชค เป็นตน้ 

ง. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นบริการพิเศษ เช่น การรับประกนั การให้บริการหลงัการ
ขายฟรี และการจดักิจกรรมเพื่อลูกคา้พิเศษ เป็นตน้ 

(2) การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง (Trade-oriented Sales Promotion)  
เป็นการส่งเสริมการขายท่ีใชก้ลยุทธ์ผลกั (Pull Strategy) โดยผูผ้ลิตจะผลกัดนัสินคา้ให้เขา้ไปขาย
ในช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือคนกลาง ไดแ้ก่ ร้านคา้ส่ง ร้านคา้ปลีก ตวัแทนจ าหน่าย เพื่อกระตุน้
ให้คนกลางพยายามน าสินค้าของบริษทัไปขายเพิ่มข้ึน เพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่าย กระตุน้ให ้     
คนกลางเพิ่มสินค้าในสต๊อกและระบายสินค้าได้เร็วข้ึน ซ่ึงเทคนิคการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่        
คนกลาง มีดงัน้ี 

ก. การแข่งขนัยอดขาย เป็นการให้ส่ิงจูงใจแก่คนกลาง ไดแ้ก่ ร้านคา้ส่ง
และร้านคา้ปลีก พยายามขายสินคา้ของผูผ้ลิต จะท าให้ร้านค้าต่าง ๆ พยายามแข่งขนัเพื่อให้ได้
รางวลัพิเศษ เช่น การใหโ้บนสัประจ าปี การพาไปเท่ียวต่างประเทศ 
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ข. ส่วนยอมใหท้างการคา้ เป็นขอ้ตกลงพิเศษหรือส่วนยอมท่ีบริษทัผูผ้ลิต
เสนอให้ร้านคา้ส่งหรือร้านคา้ปลีกในการสนับสนุนให้เก็บสต๊อกสินคา้มากข้ึน ส่งเสริม และจดั
แสดงสินคา้ของบริษทัผูผ้ลิตเพิ่มมากข้ึน 

ค. ส่วนลดทางการคา้ เป็นส่วนลดท่ีบริษทัผูผ้ลิตเสนอให้กบัร้านคา้ส่ง
หรือร้านคา้ปลีกในการสนบัสนุนให้เก็บสต๊อกสินคา้ให้มากข้ึน ส่งเสริม และจดัแสดงสินคา้ของ
บริษทัผูผ้ลิตเพิ่มมากข้ึน 

ง. การตกแต่ง ณ จุดซ้ือ เป็นเทคนิคท่ีผูผ้ลิตสินคา้จะเขา้ไปตกแต่งร้านคา้
ท่ีจ  าหน่ายสินคา้ของบริษทัผูผ้ลิต ให้ดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ภายในร้าน   
ซ่ึงจะช่วยในดา้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ภายในร้านคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

จ. การฝึกอบรม บริษทัผูผ้ลิตจะเชิญคนกลางมาอบรมการใช้งานของ
ผลิตภณัฑ์ หรือแนะน าวิธีการขายสินคา้ให้ร้านค้า เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกต้องในตวั
ผลิตภณัฑ ์และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัร้านคา้ในการขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค 

ฉ. การจดัแสดงสินคา้และนิทรรศการ เป็นการจดังานเพื่อให้คนกลางรู้จกั 
รับทราบถึงผลิตภณัฑ์และช่ือเสียงของบริษทัผูผ้ลิต เป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายของ
สินคา้ใหเ้พิ่มมากข้ึน ยงัเป็นการเปิดโอกาสใหบ้ริษทัผูผ้ลิตไดพ้บปะพูดคุยกบัผูบ้ริหารของคนกลาง 
เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและบรรยากาศของการร่วมมือปรึกษาหารือแลกเปล่ียนข้อมูล      
ซ่ึงกนัและกนั 

ช. การโฆษณาแบบร่วมมือ เป็นการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง    
โดยผูผ้ลิตและคนกลางได้ร่วมมือกนัในค่าใช้จ่ายโฆษณา ตน้ทุนจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ         
ของผูผ้ลิตและของคนกลาง เช่น ผูผ้ลิตออกค่าใชจ่้ายในการซ้ือส่ือโฆษณาบางส่วนให้กบัคนกลาง 
เพื่อน าไปโฆษณาสินคา้ของผูผ้ลิต 

ซ. การให้ของท่ีระลึก ผู ้ผลิตจะจัดท าส่ิงของต่าง ๆ ท่ีมีตราสินค้า         
ของบริษทัผูผ้ลิต เช่น กระเป๋า พวงกุญแจ สมุดบนัทึก แกว้ ปากกา มอบใหแ้ก่ร้านคา้ปลีก 

ฌ. การมอบค่าธรรมเนียมการสต๊อกสินค้า ผูผ้ลิตจะเป็นผูจ่้ายให้กับ
ร้านคา้ปลีก เพื่อท าการสตอ๊กสินคา้ใหม่เพิ่มข้ึน 

ญ. การประชุม เป็นวิธีการท่ีผูผ้ลิตจะนดัหมายคนกลางของบริษทัผูผ้ลิต
มาประชุมร่วมกนั เพื่อแนะน าช้ีแจงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่ ขอความร่วมมือและสนับสนุนแผน 
การตลาด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทผู ้ผลิตและคนกลาง และประเมินผล            
การด าเนินงานของคนกลาง 
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(3) การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย (Sales-forces Sales Promotion) 
เป็นการให้ผลตอบแทนหรือส่ิงจูงใจพิเศษกบัพนักงานขาย เพื่อให้ส่งเสริม สนับสนุน มีก าลงัใจ   
ในการขายสินคา้และบริการให้กบับริษทัผูผ้ลิต ซ่ึงเทคนิคการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย  
มีดงัน้ี 

ก. การแข่งขนัยอดขาย เป็นการก าหนดกติกาท่ีชดัเจนให้พนกังานขายได้
รับทราบว่าเม่ือสามารถขายสินคา้ได้ตามยอดท่ีตั้งไว ้จะได้รับรางวลัอะไรบา้ง ซ่ึงการก าหนด
ระยะเวลาไม่ควรยาวนานเกินไป อาจท าให้พนักงานขายเกิดความเบ่ือหน่ายในการท่ีจะแข่งขนั   
ดา้นยอดขาย 

ข. การฝึกอบรม บริษัทผูผ้ลิตจะฝึกอบรมพนักงานขาย เพื่อแนะน า       
การใช้งานของตวัผลิตภณัฑ์หรือวิธีการขายสินคา้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในตวั
ผลิตภณัฑ ์และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัพนกังานขายในการขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค 

ค. การจดัหาเคร่ืองมือช่วยขาย จะช่วยเพิ่มความเช่ือมัน่และความมัน่ใจ
ใหก้บัพนกังานขาย เช่น เคร่ืองมือการขาย แฟ้มขาย หรือตวัแบบของผลิตภณัฑ์ 

ง. การก าหนดโควตา้การขาย บริษทัผูผ้ลิตจะท าการก าหนดขอบเขตพื้นท่ี
การขายของพนกังานขายในแต่ละพื้นท่ี ไม่ให้เกิดการซับซ้อนกนั และยงัก าหนดปริมาณการขาย 
ขั้นต ่าของพนกังานขาย ท่ีจะตอ้งท าใหไ้ดใ้นปริมาณท่ีบริษทัผูผ้ลิตไดก้ าหนดไว ้

จ. การจดัประชุมพนกังานขาย เป็นวิธีการท่ีผูผ้ลิตจะนดัหมายพนกังาน
ขายของบริษทัมาประชุมร่วมกนั เพื่อแนะน าช้ีแจงเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ อธิบายแผนการตลาดใหม่ 
ขอความร่วมมือและสนับสนุนแผนการตลาด เพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับพนักงานขาย  
สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัผูผ้ลิตและพนกังานขาย 
และประเมินผลการด าเนินงานของพนกังานขาย (นธกฤต วนัตะ๊เมล์, 2555) 

4) การขายโดยบุคคล (Personal Selling) ส าหรับสินคา้หลายประเภทท่ีตอ้งการ
ค าอธิบายหรือการสาธิต พนกังานขายจะท าหน้าท่ีช่วยให้การส่ือสารประสบความส าเร็จได้ดีข้ึน 
พนักงานขายส่วนใหญ่จะมองการส่ือสารการตลาดเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้พนักงานสามารถขาย
สินคา้ไดเ้ท่านั้นแต่ในแนวคิดการส่ือสารการตลาด พนกังานขายท าหน้าท่ีส าคญัในการส่ือสารกบั
ร้านคา้และลูกคา้ 

งานด้านการส่ือสารการตลาดเก่ียวข้องกับการบริหารพนักงานขาย ในฐานะท่ี
พนกังานขายเป็นส่ือบุคคลท่ีส าคญัในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ (Customer Relationship) 
(ประดิษฐ ์จุมพลเสถียร อา้งถึงใน มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 
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การขายโดยบุคคล หมายถึง การส่ือสารระหว่างตวัแทนขายหรือพนักงานขายกบั
ลูกคา้ โดยทั้งสองฝ่ายมีการโตต้อบกนั จะเป็นการส่ือสารแบบตวัต่อตวัมากกว่าการส่ือสารท่ีใช้
ส่ือมวลชนเช่นเดียวกบัการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ หรือการส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล
ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า พนักงานขายกับหัวหน้างานขาย และ
พนกังานขายกบัแผนกอ่ืน ๆ ในบริษทั (สิทธ์ิ ธีรสรณ์, 2551) 

การขายโดยบุคคลจะแตกต่างจากการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ ท่ีเป็นการ
ส่ือสารทางเดียวผา่นส่ือท่ีก าหนดไวโ้ดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงการขายโดยบุคคลเป็นการส่ือสารสองทาง 
และเป็นกิจกรรมท่ีมีความคล่องตวั 

จากสภาพการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป จากในอดีตท่ีเป็นตลาดของผูผ้ลิตเนน้ยอดขาย
ของสินค้ากลับกลายมาเป็นตลาดของผู ้บริโภคท่ีเน้นความพึงพอใจของผู ้บริโภคเป็นหลัก           
การขายโดยบุคคลจึงถูกน ามาใชโ้ดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

(1) เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกค้า สามารถท าได้โดยการตอบสนอง 
ความตอ้งการของลูกคา้ โดยยดึหลกัวา่ ลูกคา้ท่ีดีท่ีสุด จะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุดขององคก์ร 

(2) เพื่อทราบความตอ้งการของลูกคา้ โดยการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้
อยา่งต่อเน่ือง จะช่วยใหพ้นกังานขายทราบถึงความตอ้งการหรือความคาดหวงัของลูกคา้ 

(3) เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์รและผลิตภณัฑ์ขององคก์รแก่ลูกคา้ จะช่วยให้
ลูกค้าเกิดความรู้สึกท่ีดี และเป็นการสร้างความคุน้เคยเพื่อให้เกิดความไวว้างใจต่อองค์กรหรือ
ผลิตภณัฑ ์

(4) เพื่อชักชวนให้ลูกค้ามุ่งหวงัใช้ผลิตภัณฑ์ เม่ือลูกค้ามุ่งหวงัเกิดความ
ไวว้างใจแลว้ การชกัชวนใหซ้ื้อผลิตภณัฑก์็ยอ่มจะมีโอกาสส าเร็จมากข้ึน 

(5) เพื่อคงความภกัดีและความพอใจของลูกคา้เดิม การสร้างความสัมพนัธ์
อยา่งต่อเน่ือง เสมอตน้เสมอปลาย ท าใหลู้กคา้เดิมเกิดความพึงพอใจ และท าใหโ้อกาสท่ีจะหนัไปใช้
สินคา้อ่ืนมีนอ้ยลง 

(6) เพื่อชักชวนให้ลูกคา้เดิมซ้ือมากข้ึน เม่ือลูกคา้เดิมเกิดความพึงพอใจแล้ว 
การแนะน าผลิตภณัฑใ์หม่ก็จะมีโอกาสท่ีลูกคา้จะซ้ือเพิ่มมากข้ึนไปดว้ย 

(7) เพื่อรักษาลูกคา้เดิมไว ้โดยการสร้างความไวว้างใจ มีบริการหลงัการขาย    
ท่ีดี และให้ขอ้มูลท่ีลูกคา้อยากรู้หรือสงสัยโดยไม่ปิดบงั จะท าให้ลูกคา้มีความภกัดีกบัผลิตภณัฑ์
ตลอดไป 
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(8) เพื่อมุ่งหวังในการสร้างลูกค้าใหม่ เ ม่ือลูกค้าเดิมเกิดความพึงพอใจ         
จากการท่ีสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีแลว้ โอกาสท่ีจะแนะน าลูกคา้ใหม่ก็จะมีมากข้ึน หรือจดักิจกรรม
การแจกของรางวลัใหก้บัลูกคา้เก่าท่ีแนะน าลูกคา้ใหม่ใหอ้งคก์ร 

(9) เพื่อท าก าไรให้กบัองค์กรและลูกคา้ เพราะในปัจจุบนัถือว่าลูกคา้อยู่ได้
องค์กรถึงจะอยู่ได้ จึงจ าเป็นต้องทราบว่า ลูกค้าขององค์กรขายสินค้าอย่างไร ไม่ใช่สนใจ              
แต่ตวัองคก์รเท่านั้น 

การผสมผสานการส่ือสารการตลาดกับการขายโดยบุคคล  เน่ืองจากเคร่ืองมือ       
การส่ือสารการตลาดแต่ละชนิดมีบทบาทท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น การผสมผสานการส่ือสารการตลาด 
(IMC) จึงเขา้มามีบทบาทส าคญัเพื่อก่อให้เกิดการร่วมมือและพลงั โดยมุ่งการส่ือสารเพื่อให้เกิด  
การขาย พนกังานขายตอ้งท าการศึกษาแนวทางของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ เพื่อท่ีจะ
สามารถเช่ือมโยงจุดมุ่งหมายของการส่ือสารใหเ้ป็นไปในทางเดียวกนั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลกบัเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด สรุปได้
ดงัน้ี (ประดิษฐ ์จุมพลเสถียร อา้งถึงใน มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 

(1) ความสัมพนัธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลและการโฆษณา เม่ือศึกษาถึง
วตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร จะเห็นไดว้่าการโฆษณาสามารถสร้างความจูงใจและความสนใจไดดี้ 
แต่มีจุดอ่อนท่ีการกระตุ้นให้เกิดความต้องการและตดัสินใจซ้ือ ในขณะท่ีการขายโดยบุคคลมี
จุดอ่อนท่ีการสร้างความรู้จกั ดงันั้น การใชโ้ฆษณาและการขายโดยบุคคลอาจตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อแก้
จุดอ่อนของอีกเคร่ืองมือ 

(2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งการขายโดยบุคคลและการส่งเสริมการขาย เคร่ืองมือ
การส่ือสารการตลาดทั้ งสองต้องใช้สนับสนุนกัน เน่ืองจากการส่งเสริมการขายท่ีมีเป้าหมาย       
เป็นผูบ้ริโภคและพ่อคา้คนกลาง ตอ้งอาศยัพนักงานขายช่วยส่งเสริมการขาย และอาจจะตอ้งท า
หนา้ท่ีรับผดิชอบในการด าเนินงานส่งเสริมการขาย 

(3) ความสัมพนัธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลและการตลาดทางตรง เน่ืองจาก
ตน้ทุนการเขา้พบลูกคา้ การเสนอขาย และการปิดการขายเป็นตน้ทุนท่ีสูง การใช้ตลาดทางตรง      
มาช่วยจะท าให้สามารถลดตน้ทุนลงได้ โดยใช้การส่ือสารทางไกล (Telemarketing) เขา้มาช่วย  
โดยการโทรศพัท์หาลูกคา้ก่อนเพื่อกลัน่กรองผูท่ี้คาดว่าจะเป็นลูกคา้ แลว้จึงส่งพนกังานขายติดต่อ
กบัลูกคา้ และกระตุน้ใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

(4) ความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลและการประชาสัมพันธ์   
พนักงานขายนอกจากมีหน้าท่ีการขายโดยตรงแล้ว ยงัต้องท าหน้าท่ีให้การสนับสนุนการขาย        
ซ่ึงถือไดว้า่เป็นผูท้  าการประชาสัมพนัธ์ (PR Man) แทนบริษทั 
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ประเภทการขายโดยบุคคล แบ่งออกเป็น 8 ประเภท โดยสามารถจ าแนกออกเป็น  
ขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 

(1) พนักงานขายผูส่้งของ (Deliverer) เป็นพนักงานขายท่ีมีหน้าท่ีส่งมอบ
สินคา้แก่ลูกคา้ เช่น พนกังานส่งอาหารของพิซซ่า เคเอฟซี เป็นตน้ ซ่ึงมีหนา้ท่ีเพียงส่งสินคา้ให้ถึง
มือลูกคา้อยา่งปลอดภยัเพียงเท่านั้น ไม่ตอ้งท าหนา้ท่ีรับค าสั่งหรือชกัจูงลูกคา้แต่อยา่งใด 

(2) พนกังานขายผูรั้บค าสั่งซ้ือ (Order Taker) เป็นพนกังานขายท าหนา้ท่ีหลกั 
คือ การรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ ซ่ึงมีทั้งแบบออกไปรับค าสั่งจากลูกคา้โดยตรง และการรับโทรศพัท์
จากลูกคา้เพียงอยา่งเดียว 

(3) พนักงานขายผู ้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ (Missionary) เป็นพนักงานขาย              
ท่ีไม่เพียงแต่ท าหนา้ท่ีขายเพียงอยา่งเดียว ยงัตอ้งท าหนา้ท่ีแนะน าผลิตภณัฑ์ให้ลูกคา้รู้จกั และสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 

(4) พนกังานขายผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิค (Technician Specialists) เป็นพนกังาน
ขายท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเทคนิคเฉพาะของสินคา้นั้น ๆ ซ่ึงสินคา้นั้นมีเทคนิคเฉพาะในการใช ้   
จึงตอ้งใหผู้ท่ี้มีความรู้เฉพาะดา้นในการอธิบายใหลู้กคา้ไดเ้ขา้ใจและรู้จกัสินคา้มากข้ึน 

(5) พนกังานขายผูส้ร้างความตอ้งการ (Demand Creator) เป็นพนักงานขาย     
ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในการกระตุน้ลูกคา้ใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นท่ีตนเสนอขาย 

(6) พนักงานผู ้ช่วยแก้ไขปัญหา (Solution Vendor) เป็นพนักงานผู ้ท่ี มี       
ความเช่ียวชาญในการแกปั้ญหาใหลู้กคา้ 

(7) พนกังานขายผูส้ร้างค าสั่งซ้ือ (Order Getters) เป็นพนกังานผูท่ี้มีบทบาท 
ในการขายและเพิ่มยอดขายทั้งจากลูกคา้รายเดิมและรายใหม่ พนกังานขายจะตอ้งน าเสนอผลิตภณัฑ์
ของตนวา่ดีกวา่คู่แข่งในตลาดอยา่งไร โดยอาศยัความสัมพนัธ์อนัดี ความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ 

(8) พนกังานขายผูส้นบัสนุนการขาย (Support Personal) เป็นพนกังานขาย 
ผูท้  าหน้าท่ีเยี่ยมเยียนตวัแทนจ าหน่าย และลูกคา้ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์เพื่อให้ขอ้มูลในเร่ืองของผลิตภณัฑ ์
น าเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ตอบค าถามขอ้สงสัย แจกเอกสารเผยแพร่เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ขององคก์ร 
และช่วยลูกค้าในการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ขององค์กร (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช , 
2554) 

การขายโดยบุคคลมีบทบาทท่ีส าคญัในการส่ือสารการตลาด โดยสามารถสรุปเป็น
ขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 
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(1) เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถให้ความรู้เก่ียวกบัสินคา้และบริการแก่ผูบ้ริโภค 
บอกถึงวิธีการใช้สินคา้หรือบริการ ผูบ้ริโภคสามารถรับบริการหลงัการขายได้สะดวก เป็นการ
สนบัสนุนใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้และบริการดว้ยความมัน่ใจ 

(2) เป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีสร้างความสัมพนัธ์ระดบัสูงกบัผูบ้ริโภค เพื่อให้
เกิดความประทบัใจในตวัสินคา้และพนกังานขาย ท าใหไ้ดรั้บค าสั่งซ้ือไดง่้าย 

(3) เป็นวิธีการส่ือสารท่ีมีความยืดหยุ่น พนักงานขายสามารถเลือกส่งขอ้มูล
ข่าวสารท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละคนได ้

(4) เป็นลกัษณะการติดต่อส่ือสารแบบสองทาง พนักงานขายสามารถรับฟัง
ปฏิกิริยาตอบกลบัไดท้นัที และสร้างความเขา้ใจกบัผูรั้บไดอ้ยา่งชดัเจน 

(5) ช่วยให้การส่ือสารมีความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภคได ้
เช่น การสาธิตเก่ียวกบัการใชสิ้นคา้และบริการ 

(6) สามารถสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคได้ในระยะยาว ส่งผลให้ลูกค้า  
เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้เพิ่มข้ึน 

(7) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสมกับผูซ้ื้อน้อยราย แต่ซ้ือ     
ในปริมาณมากหรือสินคา้ท่ีมีราคาสูง และลูกคา้แต่ละรายมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 

(8) มีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผูบ้ริโภค ช่วยพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศให้ดีข้ึน เพราะพนักงานขายเป็นผูท้  าหน้าท่ีโอนยา้ยสินค้าและบริการ         
จากผู ้ผลิตสู่ผู ้บริโภค ซ่ึงผู ้บริโภคจะได้รับสินค้าและบริการท่ีท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดี ข้ึน    
พนกังานขายก็มีรายได ้เกิดการจา้งงาน และมีคุณภาพชีวติท่ีสูงข้ึน 

(9) สามารถน ามาใช้เพื่อสร้างความภกัดีและเพิ่มปริมาณการซ้ือสินค้าและ
บริการของลูกคา้ประจ า และกระตุ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของลูกคา้ใหม่ (นธกฤต 
วนัตะ๊เมล,์ 2555) 

5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการตลาดโดยใชส่ื้อโฆษณาต่าง ๆ กบั
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อให้เกิดการตอบสนองอย่างใดอย่างหน่ึง โดยใช้วิธีการตลาดต่าง ๆ          
ท่ีนักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสร้างให้เกิดการตอบสนอง       
ในทนัทีทนัใด ประกอบดว้ย การขายทางโทรศพัท ์จดหมายตรง แคตตาล็อก โทรทศัน์ วิทยุ และ
หนงัสือพิมพ ์ท่ีจูงใจให้ผูบ้ริโภคตอบกลบัเพื่อการซ้ือ เพื่อรับของตวัอย่าง หรือคูปองจากส่ือท่ีใช ้
การตลาดแบบทางตรงตามความหมายใหม่จะไม่รวมถึงการขายโดยบุคคล (Personal Selling) หรือ
การขายแบบเคาะประตูบา้น (Door-to-door Selling) (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 
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การตลาดทางตรง หมายถึง การด าเนินการทางการตลาดท่ีมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้และ
บริการจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค โดยไม่ใชค้นกลาง (Kotler อา้งถึงใน นธกฤต วนัตะ๊เมล์, 2555) 

นกัส่ือสารการตลาดสามารถเลือกใชก้ารตลาดทางตรงในฐานะเป็นเคร่ืองมือของการ
ส่ือสารการตลาด โดยมีวตัถุประสงค์ ดงัน้ี (Duncan; Kitchen; ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร; ปิยฉัตร   
ลอ้มชวการ อา้งถึงใน นธกฤต วนัตะ๊เมล์, 2555) 

(1) เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกคา้ใหม่ท่ีมุ่งหวงัวา่จะกลายเป็นลูกคา้ประจ า 
(2) เพื่อรักษาหรือเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ประจ า 
(3) เพื่อกระตุน้ให้ทั้งลูกคา้ใหม่และลูกคา้ประจ าท าการตอบสนองในแนวทาง

ท่ีนกัส่ือสารการตลาดก าหนดไว ้เช่น เพื่อให้สั่งซ้ือสินคา้ เพื่อให้ส่งช้ินส่วนของผลิตภณัฑ์มาร่วม
กิจกรรมการส่งเสริมการขาย หรือเพื่อมอบรางวลัพิเศษ เป็นตน้ 

(4) เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของลูกค้าในการส่ือสารโดยตรงกับ     
กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย 

ลกัษณะเฉพาะของการตลาดทางตรง สามารถจ าแนกออกเป็นขอ้ ๆ ไดห้ลายประการ 
ดงัน้ี 

(1) มีระบบชดัเจน (System) การตลาดทางตรงเป็นการตลาดท่ีจะตอ้งมีระบบ
การท างานท่ีชดัเจนหลายระบบร่วมกนั เช่น ระบบเอกสาร ระบบการจดัส่งสินคา้ ระบบการเก็บเงิน 
ระบบฐานขอ้มูลลูกคา้ ระบบการส่ือสารการตลาดแบบครบเคร่ือง 

(2) เป็นการตลาดท่ีมีปฏิกิริยาตอบโตไ้ด ้(Interactive) การตลาดทางตรงจะตอ้ง
ท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบได้ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงถือว่าเป็นการส่ือสารสองทาง (Two-way 
Communication) 

(3) มีการใช้การโฆษณาทางส่ือสารมวลชนหน่ึงส่ือหรือหลายส่ือ (One or 
more Medias) การตลาดทางตรงอาจเลือกใชห้น่ึงส่ือหรือหลายส่ือก็ได ้

(4) ต้องสามารถวดัผลได้ (Measurable) การเจาะตลาดตรงสามารถจูงใจ
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็วและชดัเจน จึงสามารถวดัการตอบสนองกลบัได ้

(5) สามารถท่ีจะเกิดการซ้ือการขายไดทุ้กท่ี (Transaction at any Location) 
การตลาดทางตรงนั้นสามารถเกิดข้ึนไดใ้นอาณาบริเวณท่ีกวา้งขวาง ไม่ไดก้  าหนดไวเ้ฉพาะร้านคา้ 

(6) ตอ้งมีการใชฐ้านขอ้มูล (Use of Database) ท่ีดี การตลาดทางตรงตอ้งใช้
ฐานข้อมูลเพื่อก าหนดกลุ่มผูรั้บสารให้ดีท่ีสุด จึงต้องอาศัยฐานข้อมูลของผูรั้บข่าวสารท่ีเป็น
เป้าหมายท่ีมีความถูกต้อง ต่อเน่ือง และมีความเป็นปัจจุบนั ตลอดจนใช้ฐานข้อมูลเพื่อสร้าง



42 

ความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มเป้าหมายในระยะยาว เพื่อให้เกิดการซ้ือซ ้ า ซ่ึงเรียกวา่การตลาดเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดี (Relationship Marketing) 

(7) ตอ้งมีกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) จะตอ้งรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร       
มีความต้องการอะไร และมีพฤติกรรมการซ้ืออย่างไรจึงจะสามารถเจาะเข้าถึงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(8) มีความเป็นส่วนตวั (Personalized) และเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ 
(Product Reliability) เวลาท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจะรู้สึกว่าตนเองเป็นคนพิเศษท่ีไดรั้บ   
การเลือกสรรแลว้ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ 

(9) สามารถทดสอบได ้(Testable) การตลาดทางตรงเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถ
ทดสอบสัมฤทธิผลไดก่้อนท่ีจะด าเนินการจริงอยา่งกวา้งขวาง 

(10) ตอ้งมีความยืดหยุ่น (Flexible) ตอ้งสามารถขยบัตวัไดค้ล่องเม่ือแผนงาน 
ไม่สัมฤทธิผล อยา่วางแผนท่ีผกูมดัเกินไปจนไม่สามารถแกไ้ขได ้

ประเภทของการตลาดทางตรง แบ่งออกเป็น 7 ประเภท โดยสามารถสรุปเป็นขอ้ ๆ 
ไดด้งัน้ี 

(1) การตลาดโดยใชจ้ดหมายตรง (Direct Mail Marketing) เป็นการใชจ้ดหมาย
ตรง โดยส่งตรงไปยงัลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้หรือมีการตอบสนองอยา่งใดอยา่งหน่ึง การใช้
จดหมายตรงเป็นวิธีการตลาดทางตรงท่ีใช้มากท่ีสุด ในรูปของการส่งจดหมาย โปสการ์ด โบชวัร์ 
แคตตาล็อก หรือช้ินส่วนต่าง ๆ ทางไปรษณียไ์ปยงัธุรกิจและผูรั้บข่าวสารท่ีเป็นเป้าหมาย 

(2) การตลาดทางโทรศพัท ์(Telemarketing) เป็นระบบการติดต่อส่ือสารทาง
การตลาดโดยอาศยัโทรศพัท์ โทรทศัน์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ลูกคา้เกิดการสั่งซ้ือ หรือเกิดการ
ตอบสนองอย่างใดอยา่งหน่ึง เคร่ืองมือน้ีส่วนใหญ่ใชก้ารติดต่อส่ือสารทางโทรศพัท์กบัธุรกิจหรือ
ผูบ้ริโภค 

(3) การตลาดท่ีท าให้เกิดการตอบสนองโดยตรงทางส่ือส่ิงพิมพ ์(Print-Media 
Direct-Response Marketing) เป็นการเสนอขายสินคา้ผ่านส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ ์
นิตยสาร เพื่อให้มีการตอบสนองจากผูอ่้านอย่างใดอย่างหน่ึง โดยทัว่ไปมกัจะใช้ร่วมกบักิจกรรม
การส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม ชิงโชค แจกเอกสารเพื่อแลกตวัอยา่งสินคา้ ฯลฯ 

(4) การตลาดโดยใช้คอมพิวเตอร์เช่ือมตรงและอินเตอร์เน็ต (Online and 
Internet Marketing) เป็นการส่ือสารการตลาดโดยใช้คอมพิวเตอร์เช่ือมตรงและอินเตอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์เช่ือมตรง (Online) เป็นการส่ือสารการตลาดโดยการเช่ือมอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์
หรือเคร่ืองปลายทางเขา้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนผ่านทางสายเคเบิลหรือดว้ยวิธีใด ๆ ก็ตาม
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เพื่อให้มีการท างานร่วมกนั ส่วนอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติท่ีมี  
สายตรงต่อไปยงัสถาบนัหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ชท้ ัว่โลกผา่นโมเด็ม 
(Modem) ผูใ้ช้เครือข่ายน้ีสามารถส่ือสารกนัได้ทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-mail) สามารถ
สืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคดัลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ได ้      
ทั้ งคอมพิวเตอร์เช่ือมตรงและอินเตอร์เน็ต จึงถือว่า เป็นการตลาดทางตรงท่ีมุ่งสู่ลูกค้าได ้           
อยา่งเฉพาะเจาะจง 

การตลาดทางตรงโดยใช้คอมพิวเตอร์เช่ือมตรงและอินเตอร์เน็ต จะมีคุณสมบติัเด่น 
ดงัน้ี 

(1) สะดวก เพราะลูกคา้สามารถสั่งซ้ือได ้24 ชัว่โมง 
(2) การใชข้อ้มูล ลูกคา้สามารถหาขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบทางดา้นราคา คุณภาพ 

และคุณสมบติัต่าง ๆ ของผูผ้ลิตหลายรายได ้
(3) สามารถปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
(4) ตน้ทุนต ่า 
(5) การตลาดโดยใช้แคตตาล็อก (Catalog Marketing) การส่งแคตตาล็อก

สินคา้ไปยงัลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้ส่งค าสั่งซ้ือมายงัผูข้าย แคตตาล็อกส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการส่ง
ไปรษณียเ์ป็นรูปเล่ม แสดงภาพรายละเอียด และราคาของสินคา้เพื่อขาย ผูโ้ฆษณาทางแคตตาล็อก
ใชส่ื้อน้ี โดยมีตน้ทุนเก่ียวกบัเร่ืองแสตมป์และส่ิงพิมพ ์

(6) การใช้ป้ายโฆษณา (Using Billboard) เป็นวิธีหน่ึงท่ีจะให้ลูกคา้มีการ
ตอบสนองอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยอาศยัป้ายโฆษณา เคร่ืองมือน้ีร่วมกบักิจกรรมการส่งเสริมการขาย 
ในกรณีน้ีในป้ายโฆษณาจะตอ้งบอกเบอร์โทรศพัท ์ซ่ึงจดจ าไดง่้าย 

(7) ส่ืออ่ืน ๆ (Other Media) เช่น การท่ีลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้ผา่นเคร่ืองโทรสาร 
ผูบ้ริโภคจะเลือกสินคา้ท่ีตอ้งการผ่านคอมพิวเตอร์ซ้ือสินคา้ต่าง ๆ เช่น ตัว๋สายการบิน เกม ขอ้มูล
จากตลาดหุน้ การช าระเงินต่าง ๆ 

หลกัการของการตลาดทางตรง สามารถจ าแนกเป็นขอ้ ๆ ในประเด็นต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
(1) การตลาดเพื่อรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกับลูกค้ากลุ่มเดิม (Relationship 

Marketing) ยอดขายส่วนใหญ่เกิดจากการขายซ ้ า ธุรกิจ 80% จะมาจากลูกคา้รายใหญ่เพียง 20% ของ
จ านวนลูกคา้ทั้งหมด ดงันั้น คนกลุ่มน้ี คือ กลุ่มท่ีเราตอ้งติดต่อส่ือสารดว้ยเสมอ เพื่อรักษาไวเ้ป็น
ลูกคา้ในระยะยาว 
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(2) ท าให้เกิดการซ้ือซ ้ า (Repeated Order) ในการขายคร้ังแรกนั้นตอ้งคิดไว้
เสมอว่าตอ้งการให้มีการซ้ือคร้ังท่ีสอง การบริการท่ีดี การท่ีสินคา้มีคุณภาพดี มีคุณภาพตรงตามท่ี
เรากล่าวอา้ง หากไม่เป็นเช่นนั้นแลว้ก็ยากท่ีจะไดค้  าสั่งซ้ือคร้ังท่ีสองจากลูกคา้ 

(3) การใชฐ้านขอ้มูลท่ีดี (Good Database) การตลาดทางตรงตอ้งมีฐานขอ้มูล 
ท่ีดี ครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั 

(4) ขอ้เสนอท่ีดี (Good Offer) ในรูปแบบของการส่งเสริมการขาย (Sale 
Promotion) ในการส่งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสินค้าไปยงัลูกค้า ควรจะมีข้อเสนอแนะท่ีเป็น          
การส่งเสริมการขาย (Special Offer) ประกอบดว้ย จึงจะสามารถจูงใจใหเ้กิดการตดัสินใจได ้

(5) การติดตามผลกระทบ (Follow Up Reach) หลงัจากท่ีมีการส่งข่าวสาร    
ใหผู้บ้ริโภคคร้ังหน่ึงแลว้ ตอ้งมีการวางแผนการติดตามการเร่งรัดการตดัสินใจซ้ือ 

(6) เง่ือนไขการจ่ายเงิน (Credit Term) การให้สินเช่ือในรูปแบบต่าง ๆ และ
เง่ือนไขของดอกเบ้ียมาเป็นส่ิงจูงใจใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือดว้ย 

(7) ก าหนดเวลาในการน าเสนอ (Time Limits on Offers) การมีขอ้เสนอพิเศษ
ท่ีดีใด ๆ ก็ตาม ตอ้งมีเวลาท่ีจ ากดั เพื่อเร่งรัดการตดัสินใจโดยฉบัพลนั 

(8) ผลประโยชน์ท่ีเด่นชดั (Outstanding Benefits) คุณประโยชน์ของสินคา้    
ท่ีกล่าวไวใ้นข่าวสารถึงผูบ้ริโภคนั้นจะต้องเด่นชัด น่าเช่ือถือ เพราะตอ้งคิดไวเ้สมอว่าเราไม่มี
บุคลากรออกไปจูงใจผูซ้ื้อ ดงันั้น จึงตอ้งอาศยัขอ้ความท่ีส่งไปนั้นขายไดด้ว้ยตวัมนัเอง 

(9) การใชจ้งัหวะเวลาและความถ่ี (Timing and Frequency) จงัหวะเวลาของ
การส่งข่าวสารออกไปและความถ่ีในการติดต่อกบัลูกคา้ เป็นประเด็นส าคญัในการท่ีจะก่อให้เกิด
สัมฤทธิผล เพราะการส่งข่าวสารออกไปผิดฤดูกาลนั้นไม่เกิดประโยชน์อนัใด การส่งไปคร้ังเดียว
โดยไม่มีการติดตามเร่งรัดก็อาจจะท าใหไ้ม่มีการตดัสินใจซ้ือ 

(10) เพิ่มปริมาณการซ้ือ (Increase Amount of Purchase) ตอ้งพยายามเพิ่ม
ปริมาณการซ้ือให้มากข้ึนเร่ือย ๆ ด้วยการส่งเสริมให้มีการเพิ่มขนาดการซ้ือ เพิ่มปริมาณการซ้ือ  
เพิ่มประเภทสินคา้ท่ีขาย และใหมี้การซ้ือครบชุด 

(11) น าสินคา้ท่ีขายดีไวต้อนตน้ (Winners Upfront) สินคา้ใดท่ีขายดีมีคนนิยม
มาก ๆ จะตอ้งน าไปไวใ้นส่วนตน้ของช้ินงานโฆษณาท่ีจะตรงไปยงัลูกคา้ อยา่คิดวา่จะใชห้มดัเด็ด
ไวที้หลงั เพราะถา้ตอนตน้ดึงดูดใจลูกคา้ไม่ได ้ตอนหลงัอาจจะไม่ไดรั้บความสนใจเลยก็ได ้

(12) การตอบสนองโดยตรง (Direct Response) การส่งข่าวสารใด ๆ ออกไปถึง
ผูบ้ริโภคตอ้งเน้นให้มีการตอบรับทนัที ไม่ว่าจะเป็นการใชโ้ทรศพัท ์ขอเอกสารเพิ่ม การแวะไปดู  
ท่ีจุดซ้ือหรือการสั่งซ้ือ 
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(13) ใช้หลักการส่ือสารการตลาดแบบครบเคร่ือง ( Integrated Marketing 
Communication) การส่ือสารถึงผูบ้ริโภคจะตอ้งใช้การส่ือสารท่ีครบเคร่ือง ไม่ว่าจะเป็นการส่ง
เอกสารถึงกลุ่มเป้าหมาย การท าประชาสัมพนัธ์และการจดักิจกรรมต่าง ๆ ร่วมด้วย ทั้งน้ีให้เกิด   
การผสมผสานอยา่งสอดคลอ้งกนั 

โดยสรุปแลว้การส่ือสารกบัผูบ้ริโภคในรูปแบบของการตลาดทางตรงนั้น เราตอ้งมี
ฐานข้อมูลท่ีดี เม่ือผู ้บริโภคเปิดอ่านจะต้องได้รู้จักกับบริษัทและสินค้าของเราทันที ให้เกิด        
ความเช่ือมัน่ แลว้สนใจท่ีจะอ่านขอ้ความอ่ืน ๆ ต่อไป (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 

6) การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) เป็นวิธีการส่ือสารการตลาดท่ีสามารถ
จูงใจให้ผูบ้ริโภคเข้ามามีส่วนร่วมได้ และสามารถวดัผลได้ด้วยจ านวนของบุคคลท่ีเข้ามาร่วม       
ในกิจกรรมและท่ีสนใจติดตามกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน กิจกรรมทางการตลาดวดัการตอบรับไดเ้ร็วกว่า
การส่ือสารผา่นส่ือมวลชน (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 

การตลาดเชิงกิจกรรม หมายถึง รูปแบบของการส่ือสารการตลาดโดยวิธีผสมผสาน
ตราสินค้ากับการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู ้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีจัดข้ึน ช่วยให้
บริษทัผูผ้ลิตมีทางเลือกเพิ่มข้ึนจากการใช้เพียงโฆษณา และเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน การตลาดเชิงกิจกรรมยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิผลในการสร้างและ
เรียกร้องความสนใจจากผูบ้ริโภค ช่วยกระตุ้นการขายและส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
(นธกฤต วนัตะ๊เมล์, 2555) 

วตัถุประสงคข์องการตลาดเชิงกิจกรรม สามารถจ าแนกออกเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 
(1) กิจกรรมเพื่อประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มยอดขาย

ให้กับผลิตภณัฑ์ เช่น การให้ความรู้เก่ียวกับผลิตภณัฑ์ การสาธิตผลิตภณัฑ์ การเปิดสาขาใหม่     
เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจ สร้างโอกาสในการเผยแพร่ข่าวสาร และสร้างความสัมพนัธ์กับ
กลุ่มเป้าหมาย 

(2) กิจกรรมเพื่อประชาสัมพนัธ์องค์กร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างการรับรู้ 
ทศันคติ และภาพลกัษณ์ใหแ้ก่องคก์ร มากกวา่การประชาสัมพนัธ์ตวัผลิตภณัฑ ์

(3) กิจกรรมทางการตลาดด้านชุมชน เพื่อพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู ่    
ของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท่ีอยู่รอบ ๆ ท่ีตั้งของบริษทั (ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
2554) 

ลกัษณะของการตลาดเชิงกิจกรรม สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคญัของลักษณะ   
ต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
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(1) เป็นการจดักิจกรรมพิเศษข้ึนมาเอง บริษัทได้สร้างกิจกรรมอย่างใด      
อยา่งหน่ึงข้ึนมา เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บับริษทัและตอกย  ้าจุดขายของสินคา้ 

(2) เป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมพิเศษท่ีมีผูอ่ื้นจดัข้ึนเป็นกรณีพิเศษ บริษทัอาจจะ
เป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมการแข่งขนักีฬา คอนเสิร์ต หรือกิจกรรมพิเศษอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ีน่าสนใจส าหรับผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

(3) เป็นการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบักิจกรรมท่ีผูอ่ื้นท าอยูก่่อนและมีความน่าสนใจ 
เป็นวิธีท่ีช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย และท าให้งบประมาณท่ีจะใช้ในการเผยแพร่กิจกรรมมีมากข้ึน 
เพราะไดผู้มี้ส่วนร่วมในการออกค่าใชจ่้าย ท าใหส้ามารถจดังานท่ียิง่ใหญ่ได ้

(4) เป็นการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีจัดข้ึนในช่วงใด
ช่วงหน่ึง เป็นการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเป็นประจ า อาจจะเป็นรายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน 
รายปี และจะมีการประกาศให้เป็นท่ีรับรู้ว่าสินค้าใดเป็นผูส้นับสนุนในกิจกรรมนั้น ช่วยสร้าง
ความถ่ีในการพบเห็นให้กบัสินคา้ โดยใช้เงินไม่มาก แต่มีความต่อเน่ือง และตอกย  ้าจุดขายของ
สินคา้ (เสรี วงษม์ณฑา, 2547) 

การตลาดเชิงกิจกรรม มีบทบาทส าคญัในการกระตุน้ สร้างความรู้สึกของประชาชน
หรือผูบ้ริโภคให้เกิดความสนใจในสินคา้ บริการ หรือตวัองค์กรเจา้ของท่ีถูกน าเสนอในกิจกรรม  
ท าให้ลูกคา้เก่าเกิดความรู้สึกท่ีดีและผูกพนัต่อสินคา้หรือบริการนั้น อีกทั้งกระตุน้ให้ประชาชนท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ มีความรู้สึกคล้อยตามและอยากใช้สินค้าหรือบริการ รวมถึงการสร้าง   
ความสนใจให้กับส่ือมวลชนให้น าเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัสินค้าหรือบริการนั้น เผยแพร่ไปยงั
สาธารณชนใหรั้บทราบในวงกวา้ง (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 

รูปแบบของการตลาดเชิงกิจกรรม สามารถจ าแนกออกเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 
(1) กิจกรรมทางการตลาดท่ีจดัข้ึนเอง เป็นกิจกรรมท่ีบริษทัคิดสร้างสรรคแ์ละ

รับผิดชอบ ซ่ึงมีหลายรูปแบบ เช่น คอนเสิร์ต การแข่งขนั การเปิดตวัสินคา้ใหม่ เพื่อช่วยยกระดบั
การส่งเสริมการขาย ช่วยดึงดูดให้ผูค้นมาร่วมงาน และดึงดูดส่ือมวลชนให้สนใจเขียนข่าวเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์และบริษทัมากข้ึน การจดักิจกรรมทางการตลาดเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูค้นเกิดความสนใจ    
ซ่ึงท าให้ขอ้มูลข่าวสารองค์กรแพร่กระจายไดก้วา้งข้ึน (Duncan อา้งถึงใน ปณิศา มีจินดา และ        
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2554) 

(2) กิจกรรมทางการตลาดท่ีผูอ่ื้นจดัข้ึน เป็นการเขา้ร่วมกบักิจกรรมท่ีคิดข้ึน
โดยผูอ่ื้น เช่น การจดังานแสดงสินคา้ โดยบริษทัผูผ้ลิตจะน าสินคา้เขา้ร่วมแสดงในงาน (ธีรพนัธ์ 
โล่ห์ทองค า อา้งถึงใน ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2554) 
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การตลาดเชิงกิจกรรมอาจเลือกใช้กิจกรรมประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลาย
ประเภทรวมกันเป็นกิจกรรมเดียว ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของสินค้าหรือบริการและองค์กร
ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายของสินคา้หรือบริการท่ีไดต้ั้งไวด้ว้ย 

การตลาดเชิงกิจกรรมควรพิจารณาในองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 
(1) ช่ือกิจกรรมหรือช่ือโครงการ (Name/Brand Project) มีความส าคญัส่งผล

ต่อการรับรู้ (Percept) ของกลุ่มเป้าหมาย ควรจะมีการตั้งช่ือท่ีท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ 
ต่ืนตัว และอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ควรเป็นช่ือท่ีบอกถึงแนวความคิดหลัก 
(Theme) ของการจดักิจกรรมไดท้นัที และถ้าสามารถส่ือสารถึงเป้าหมายไดช้ัดเจน ก็จะสามารถ
กระตุน้ความสนใจไดดี้ยิง่ข้ึน 

(2) ลกัษณะหรือรูปแบบกิจกรรม (Activities) ตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีมีรูปแบบ
แปลกใหม่ และไม่เคยมีใครท ามาก่อน เป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะสร้างสรรค์ ซ่ึงตอ้งอาศยัความคิด
ของผูส้ร้างสรรค์กิจกรรมท่ีสามารถท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจและต้องการมีส่วนร่วม 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีเขา้ถึง สอดรับกบัความคิด พฤติกรรมและวถีิชีวติของกลุ่มเป้าหมาย 

(3) สถานท่ี (Place) เป็นองค์ประกอบส าคญัของการคดักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีจะ    
เขา้ร่วมในกิจกรรม เพื่อให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เพราะถ้าจดัในแหล่งท่ีมีกลุ่มเป้าหมาย    
เป็นจ านวนมาก การจดักิจกรรมในคร้ังนั้นก็จะมีกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมงานตามเป้าท่ีตั้งไว ้

(4) กลยุทธ์การใชส่ื้อหรือช่องทาง (Media of Channel) การตลาดเชิงกิจกรรม
ตอ้งอาศยัการส่ือสารรูปแบบอ่ืน ๆ เป็นตวัน า และตวัสนบัสนุนท่ีหลากหลาย จึงตอ้งท าการเลือกส่ือ
ท่ีมีความเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีจัดข้ึน เพื่อให้เกิดพลังในการดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค
เป้าหมายใหเ้กิดการรับรู้ ยอมรับและเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม 

(5) เวลากบัสถานการณ์ (Time/Situation) การตลาดเชิงกิจกรรมอาจตอ้งใช้
โอกาสจากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม เพื่อเป็นการกระตุน้ความสนใจให้กบักิจกรรม 
(ขนิษฐา ปาลโมกข ์อา้งถึงใน มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 

7) การเป็นผูส้นบัสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing) เป็นการสนบัสนุน
กิจกรรมของหน่วยงานหรือบุคคล โดยบริษทัจะให้เงิน ผลิตภณัฑ์ หรือแรงงาน เพื่อแลกกบัการ
เผยแพร่ข่าวสารตรา (Brand Publicity) และการสร้างปัจจยัเช่ือมโยงเก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand 
Association) (Duncan อา้งถึงใน ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2554) ซ่ึงจะช่วยสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดี เพิ่มคุณค่า และสร้างความแตกต่างให้แก่ตรา หากการเช่ือมโยงนั้นไม่สอดคลอ้งกบั
ภาพลกัษณ์หรือการส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ ของบริษทั ลูกคา้จะเกิดความสับสนในอตัลกัษณ์หรือ
แนวทางการท างานของตราได ้(ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2554) 
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การเป็นผูส้นับสนุนทางการตลาด  หมายถึง รูปแบบของการส่ือสารการตลาด       
โดยบริษทัผูผ้ลิตจะลงทุนดว้ยเงินหรือส่ิงของในกิจกรรม เหตุการณ์ รายการ หรือองค์กร เพื่อให้
เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภค เป็นการส่งเสริมดา้นประโยชน์ต่อตราสินคา้ของบริษทัผูผ้ลิตสินคา้และบริการ 
(นธกฤต วนัตะ๊เมล์, 2555) 

วตัถุประสงค์ของการเป็นผูส้นับสนุนทางการตลาด สามารถจ าแนกออกเป็นขอ้ ๆ 
ไดด้งัน้ี 

(1) สร้างการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ขององคก์ร 
(2) สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ เพื่อน าไปสู่ความภกัดีในตราสินคา้ 
(3) สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัตราสินคา้หรือองคก์ร 
(4) ดึงดูดลูกคา้ใหม่ใหเ้ขา้มาซ้ือสินคา้หรือบริการขององคก์ร 
(5) สนับสนุนการขายสินคา้และบริการขององค์กรให้แก่ผูจ้ดัจ  าหน่ายและ   

คนกลาง 
(6) สร้างแรงจูงใจและใหร้างวลัในการท างานแก่พนกังานในองคก์ร 
(7) หลีกเล่ียงการกระจุกตวัของโฆษณาในส่ือมวลชน 
(8) สามารถเข้าถึงผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรเป็นจ านวนมาก ได้แก่ 

พนกังานในองคก์ร ชุมชน ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เป็นตน้ 
(9) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ ให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุดทางการส่ือสาร (นธกฤต วนัตะ๊เมล,์ 2555) 
รูปแบบของการเป็นผูส้นบัสนุนทางการตลาด แบ่งออกไดเ้ป็น 7 ประเภท 

(1) การเป็นผูส้นบัสนุนดา้นกีฬา โดยสนบัสนุนงบประมาณในการแข่งขนักีฬา 
อาจจะเป็นทั้งทีม เฉพาะนกักีฬาคนใดคนหน่ึง หรือการใหอุ้ปกรณ์กีฬา 

(2) การเป็นผูส้นับสนุนด้านวฒันธรรม เพื่อเป็นการตอกย  ้าจุดยืนของสินคา้ 
เช่น เบียร์สิงห์เนน้ความเป็นเบียร์ไทย 

(3) การเป็นผูส้นับสนุนรายการทางส่ือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ 
เป็นการเปิดโอกาสในการสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย เจา้ของรายการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   
ในเวลาเดียวกนั 

(4) การเป็นผู ้สนับสนุนด้านบันเทิง  โดยการเป็นผู ้สนับสนุนหลักของ
ภาพยนตร์ หรือร่วมมือกบัหา้งสรรพสินคา้ในการจดังาน เช่น ภาพยนตร์เร่ืองแฮร์ร่ีพอตเตอร์ 
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(5) การเป็นผูส้นบัสนุนดา้นการศึกษา ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและหลกัสูตร
เสริมความรู้ต่าง ๆ เช่น โครงการประกวดความสามารถของนกัศึกษา เพื่อให้ไดมี้โอกาสไปฝึกงาน
และดูงานท่ีต่างประเทศ 

(6) การเป็นผูส้นบัสนุนดา้นงานศิลปะ โดยจะเนน้ไปท่ีกิจกรรมดา้นงานศิลปะ 
นิทรรศการงานศิลป์ หรือเตน้ร า เช่น น ้ าอดัลมมิรินดา้ สนบัสนุนเด็กอายุ 8-15 ปี ท่ีมีความสนใจ
ดา้นวาดรูป ส่งผลงานเขา้ประกวดในโครงการศิลปินมิรินดา้ 

(7) การเป็นผูส้นับสนุนด้านอ่ืน ๆ โดยมีรูปแบบท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย        
3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

ก. การเป็นผู ้สนับสนุนแบบเช่ือมโยงกับการกุศล สามารถสร้าง        
ความโดดเด่นให้กับตราสินค้าและองค์กร โดยเฉพาะการช่วยย ับย ั้ งกระแสข่าวในเชิงลบ             
โดยสามารถผสมผสานกบัการท าประชาสัมพนัธ์องคก์รได ้เช่น กระดาษสก็อต บริจาคเงินจากการ
จ าหน่ายใหก้บัองคก์รการกุศล 

ข. การเป็นผูส้นบัสนุนแบบแอบแฝง โดยเฉพาะช่วงการแข่งขนักีฬา จะมี
ตราสินคา้หน่ึงเป็นผูส้นบัสนุนการแข่งขนั แต่ก็จะมีสินคา้คู่แข่งท ากิจกรรมทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการแข่งขนัดงักล่าว เพื่อตั้งใจให้กลุ่มเป้าหมายเขา้ใจผิดว่าตราสินคา้ของตนก็ร่วมสนบัสนุน  
การแข่งขนัดว้ย โดยท่ีไม่ไดเ้สียงบประมาณในการสนบัสนุนกิจกรรมแต่อยา่งใด ซ่ึงเป็นการสร้าง
โอกาสใหก้บัตราสินคา้ 

ค. การเป็นผูส้นบัสนุนแบบมสัช์ มีความใกลเ้คียงกบัการเป็นผูส้นบัสนุน
แบบเช่ือมโยงการกุศล แต่เน้นไปท่ีการสนับสนุนภาครัฐ มหาวิทยาลัย สังคม และโรงพยาบาล
เท่านั้น (ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองค า อา้งถึงใน เสริมยศ ธรรมรักษ,์ 2556) 

หลักในการเป็นผู ้สนับสนุนทางการตลาด บริษัทท่ีต้องการเป็นผู ้สนับสนุน           
ทางการตลาดในกิจกรรมใด ๆ จะตอ้งตดัสินใจโดยพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) ผูรั้บข่าวสารท่ีเป็นเป้าหมาย (Target Audience) ผูรั้บข่าวสารในกิจกรรม  
ท่ีบริษทัใหก้ารสนบัสนุนจะตอ้งมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และอยูใ่นขอบเขตพื้นท่ี
เดียวกบัท่ีบริษทัใหบ้ริการอยู ่

(2) กระตุ้นภาพลักษณ์ตราสินค้าและความเก่ียวข้องกับตราสินค้า (Brand 
Image Reinforcement and Brand Involvement) กิจกรรมท่ีบริษทัให้การสนบัสนุนควรสอดคลอ้ง
กบัต าแหน่งและภาพลกัษณ์ของตรา ยิ่งบริษทัสนับสนุนกิจกรรมให้สิทธิพิเศษผูมี้ส่วนร่วมมาก
เท่าใด การตอบสนองต่อตราบริษทัก็จะยิง่มีมากเท่านั้น 
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(3) การขยายความสามารถในการเผยแพร่ข่าวสาร (Extendibility) กิจกรรม 
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกีฬา จะช่วยให้ผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบกิจกรรมนั้น ๆ ยอมรับหรือเปิดรับตราของ
สินคา้ ยิง่ผูบ้ริโภคสามารถเปิดรับตราไดม้ากเท่าใด ก็ยิง่เป็นประโยชน์กบัตรามากเท่านั้น 

(4) ความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) การเป็นผูส้นับสนุนสามารถสร้าง       
การเปิดรับข่าวสารท่ีให้ผลตอบแทนมากกว่าค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ซ่ึงบริษทัตอ้งพิจารณา
เปรียบเทียบกบัความคุม้ค่าในการใชส่ื้อรูปแบบอ่ืนดว้ย 

(5) ผูส้นับสนุนรายอ่ืน (Other Sponsors) เม่ือบริษัทตดัสินใจท่ีจะให้           
การสนบัสนุนกิจกรรมใด ๆ กิจกรรมนั้นจะตอ้งส่งเสริมภาพลกัษณ์และต าแหน่งของตรา รวมทั้ง
เช่ือมโยงกิจกรรม ผู ้บริโภค และองค์กรเข้าด้วยกัน ซ่ึงบริษัทมีสิทธ์ิท่ีจะทราบว่าตราหรือ         
บริษทัใดบา้งท่ีใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมนั้น (ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2554) 

8) การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดทาง 
การตลาดในการวางแผนปฏิบติัท่ีมุ่งสร้างอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติ ความเช่ือ  
การรับรู้และพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือสังคมโดยรวม เพื่อท าให้สภาพชีวิต  
ความเป็นอยู่ดีข้ึน ซ่ึงสามารถน ามาใช้ในการพฒันาประชากรด้านสุขภาพ การป้องกนัอุบติัเหตุ   
การรักษาส่ิงแวดลอ้ม หรือการพฒันาชุมชน (นธกฤต วนัตะ๊เมล,์ 2555) 

การตลาดเพื่อสังคม หมายถึง การออกแบบ การด าเนินการ และการควบคุมขั้นตอน
ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การเพิ่มการยอมรับในกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบัเร่ืองแนวคิดใหม่ หรือวิธีปฏิบติั  
ใหม่ ๆ ในสังคมนั้น ๆ โดยใช้หลกัการของการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การใช้แนวคิดเชิงพฒันา    
การใชห้ลกัการของการส่ือสาร และแนวคิดทฤษฎีการแลกเปล่ียน เพื่อมุ่งหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบรับ
จากกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ (Kotler อา้งถึงใน มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 

บทบาทส าคัญของการตลาดเพื่อสังคม คือ การเปล่ียนแปลงทางสังคม หรือ        
ความพยายามท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ข้ึนในสังคม เพื่อการปรับเปล่ียนสังคมให้ดีข้ึน
ในดา้นใดดา้นหน่ึงตามท่ีนกัการตลาดเพื่อสังคมตอ้งการ (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 

ลกัษณะของการตลาดเพื่อสังคม สามารถสรุปได ้10 ประการ ดงัน้ี 
(1) เป็นการอิงตวัผูบ้ริโภคเป็นหลกั ในการวางแผนการตลาดเพื่อสังคมจะตอ้ง

มีการวางแผนบนพื้นฐานขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ลกัษณะทางประชากร ลกัษณะทางจิตวิทยา 
ลกัษณะดา้นพฤติกรรม และขอ้มูลในส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในการวางแผน
ใหส้อดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

(2) เป็นกระบวนการทางสังคม มีจุดมุ่งหมายท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม   
ของคนในสังคม เป็นกระบวนการทางสังคมท่ีเก่ียวพนักบักลุ่มคนหลากหลายและมีสภาพแวดลอ้ม
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ท่ีแตกต่างกนั เช่น ส่ิงแวดลอ้มในดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยีและ
การศึกษา เพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผนใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายในสังคม 

(3) เป็นการใช้ความพยายามทางการตลาดท่ีผสมผสานร่วมกัน มีการใช้
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดร่วมกนั ในการสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ 4 ด้าน คือ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และ           
การส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงในความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย (นธกฤต วนัตะ๊เมล,์ 2555) 

(4) เป็นการปฏิบัติการท่ีสร้างประโยชน์ เป็นการด าเนินงานเพื่อสร้าง
ประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย ในระดบับุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือสังคมโดยรวม (El-Ansary 
& Kramer อา้งถึงใน นธกฤต วนัตะ๊เมล์, 2555) 

(5) เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป้าหมายดว้ยความเต็มใจ เป็นการวางแผน
เพื่อสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายดว้ยความเต็มใจมากกวา่การบงัคบัโดยมาตรการ
ทางกฎหมาย เศรษฐกิจ หรืออ านาจอ่ืน ๆ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติ และ
พฤติกรรมของประชากร (Rothschild อา้งถึงใน นธกฤต วนัตะ๊เมล์, 2555) 

(6) เป็นการเลือกและสร้างอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ท่ีมี
ศกัยภาพโนม้นา้วใจใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายจะใชก้ระบวนการ
ทางการตลาดเชิงพาณิชยเ์ขา้มาช่วย โดยวิธีการแบ่งส่วนตลาด เป็นการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็น
ส่วน ๆ ตามลักษณะท่ีเหมือนกัน ท าการพิจารณาส่วนตลาดท่ีมีศกัยภาพ แล้วเลือกมาก าหนด      
เป็นกลุ่มเป้าหมาย (Kotler et al. อา้งถึงใน นธกฤต วนัตะ๊เมล์, 2555) 

(7) อาจจะเก่ียวข้องกับการพัฒนาสินค้าส าหรับสังคม ซ่ึงสามารถท าได ้          
2 แนวทาง คือ แนวทางแรก เป็นการพิจารณาสินคา้ท่ีมีอยูแ่ลว้หรือมีแนวโน้มท่ีง่ายต่อการยอมรับ
ของสังคม แนวทางท่ีสอง เม่ือมีความจ าเป็น อาจจะตอ้งแสวงหาสินคา้ใหม่ท่ีดีท่ีสุดในขณะนั้น 
เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการไดม้ากกว่าสินคา้ท่ีมีอยู่ในสังคม (พรทิพย ์สัมปัตตะวนิช 
อา้งถึงใน นธกฤต วนัตะ๊เมล์, 2555) 

(8) เป็นการใช้ส่ิงจูงใจ เพื่อเพิ่มระดับการโน้มน้าวใจ เช่น การให้ของแถม  
การลดราคา การมอบของรางวลั และการจดักิจกรรมพิเศษ (นธกฤต วนัตะ๊เมล,์ 2555) 

(9) เป็นการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ การท าให้เกิดความง่ายท่ีสุดท่ีจะให้
สังคมยอมรับพฤติกรรม เช่น ตอ้งการรณรงค์ให้เยาวชนใช้ถุงยางอนามยัป้องกนัเอดส์ ควรจะมี   
การตั้งจุดจ าหน่ายให้กลุ่มเป้าหมายสามารถหาซ้ือไดส้ะดวกและราคาไม่แพงเกินไป หรือมีเบอร์
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โทรศพัท์สายด่วน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถโทรศพัท์ไปปรึกษาเร่ืองการใช้ถุงยางอนามยัได ้
(Fox & Kotler อา้งถึงใน นธกฤต วนัตะ๊เมล์, 2555) 

(10) มีการตรวจสอบและประเมินแผนการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ทั้ งใน
ระหว่างและหลังการด าเนินงาน เพื่อน าข้อมูลท่ีได้รับมาพฒันาและปรับปรุงแผนการตลาด         
เพื่อสังคมให้เกิดประสิทธิภาพ (Grier & Bryant; สมพล วนัต๊ะเมล์ อา้งถึงใน นธกฤต วนัต๊ะเมล์, 
2555) 

การตลาดเชิงเอาใจใส่สังคม (Cause-related Marketing) เป็นการสร้างกิจกรรม        
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีสังคมใหค้วามส าคญั โดยจะมีการก าหนดเง่ือนไขหรือขอ้เสนอท่ีจะบริจาค
เงินใหก้บัองคก์รท่ีไม่แสวงผลก าไร เพื่อน าไปแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เด็กเร่ร่อน 
โรคเอดส์ เป็นต้น ซ่ึงยอดรวมของเงินบริจาคจะข้ึนอยู่กับยอดขายท่ีได้หรืออ่ืน ๆ ส่งผลต่อ
ประโยชน์หลาย ๆ ด้าน เช่น สร้างต าแหน่งของตราสินค้าท่ีโดดเด่น กระตุ้นภาพลักษณ์ท่ีดี         
ขององคก์รต่อชุมชน ช่วยกระตุน้ยอดขาย เป็นตน้ (ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2554) 

9) การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์         
ซ่ึงติดต่อเช่ือมโยงกนั และสามารถส่งขอ้มูลข่าวสารถึงกนัไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ช่วยให้ธุรกิจติดต่อกบั
ธุรกิจและส่ือสารกบัผูบ้ริโภคไดส้ะดวกรวดเร็ว (ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2554) 

การตลาดออนไลน์ หมายถึง รูปแบบของการส่ือสารการตลาดโดยผา่นอินเตอร์เน็ต 
อาจเป็นการเช่ือมต่อโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศพัท์มือถือ
เคล่ือนท่ี และเคร่ืองช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทลั หรือเรียกว่าพีดีเอ เป็นตน้ (นธกฤต วนัต๊ะเมล์, 
2555) 

วตัถุประสงคข์องการตลาดออนไลน์ สามารถจ าแนกออกเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 
(1) เพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสาร เป็นการให้บริการด้านข่าวสาร เพื่อให้เกิด   

การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็วและไร้ขีดจ ากัด การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารทาง
อินเตอร์เน็ตท าได้ตั้ งแต่การส่ือสารระหว่างบุคคล การส่ือสารภายในกลุ่ม การส่ือสารองค์การ     
รวมไปถึงการส่ือสารมวลชน 

(2) เพื่อการศึกษา เป็นการให้บริการดา้นการศึกษาทุกรูปแบบ มีความยืดหยุ่น
สูง เพราะไม่จ  ากดัด้วยเวลาและสถานท่ี เป็นส่ือท่ีสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ได้ การใช้อินเตอร์เน็ต     
เพื่อการศึกษาสามารถใช้ไดห้ลายรูปแบบ เช่น การศึกษาออนไลน์ (E-Learning) การคน้หาขอ้มูล
เพื่อการศึกษา เป็นตน้ 

(3) เพื่อความบนัเทิง จดัวา่เป็นส่ือบนัเทิงท่ีเต็มรูปแบบ และดว้ยความเร็วท่ีสูง
ท าใหส้ามารถเพิ่มอรรถรสในการรับชมหรือฟังเพิ่มมากข้ึนและท าไดอ้ยา่งไร้ขีดจ ากดั 
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(4) เพื่อประชาสัมพนัธ์และโฆษณา การประชาสัมพันธ์และโฆษณาทาง
อินเตอร์เน็ตนั้น ต่างก็เป็นการส่ือสารทางการตลาดท่ีมุ่งส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายเพื่อวตัถุประสงค์
ใดวตัถุประสงคห์น่ึง หรือหลาย ๆ วตัถุประสงค์ 

(5) เพื่อธุรกิจการพาณิชย์ อินเตอร์เน็ตท าให้การส่ือสารไร้พรมแดน และ
ก่อให้เกิดธุรกิจการพาณิชยร์ะบบใหม่ ท่ีเรียกว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce 
(Electronic Commerce) เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางธุรกิจผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต อาจเป็นการซ้ือขายหรือไม่ก็ไดข้ึ้นอยูก่บัรูปแบบของการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

(6) เพื่อวตัถุประสงค์อ่ืน ๆ ด้วยศกัยภาพของส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีรวดเร็วและ
ยอ้นกลบัได ้ท าใหส้ามารถน าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ ไดอ้ยา่งไม่จ  ากดั ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ
ของสารท่ีจะน าเสนอหรือความสนใจส่วนตวั (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 

ลกัษณะส าคญัของการตลาดออนไลน์ สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคญั ไดด้งัน้ี 
(1) เป็นการใชเ้คร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือกลางในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค 
(2) เป็นการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดกบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงได ้
(3) เป็นรูปแบบของการส่ือสารสองทาง 
(4) เป็นรูปแบบของการส่ือสารไปทัว่โลก 
(5) เป็นการติดต่อส่ือสารตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่จ  ากัดสถานท่ี และไม่มี

วนัหยดุ 
(6) เป็นการตลาดแบบตวัต่อตวั มีความเป็นส่วนตัวสูง และสามารถท าให้

คู่แข่งมองไม่เห็นได ้
(7) เป็นการด าเนินการท่ีตน้ทุนต ่า เพราะใชบุ้คลากรนอ้ยในการใหบ้ริการ 
(8) สามารถน ามาใช้ในการท าธุรกรรมในรูปแบบท่ีหลากหลาย ซ่ึงเป็น

ธุรกรรมทางการค้าบนอินเตอร์เน็ต เรียกว่า พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ช มีรูปแบบ          
6 ประเภท ได้แก่ องค์กรธุรกิจไปยงัองค์กรธุรกิจ องค์กรธุรกิจไปยงัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคไปยงั
ผูบ้ริโภค องค์กรภาครัฐไปยงัองค์กรธุรกิจ องค์กรภาครัฐไปยงัผูบ้ริโภค และองค์กรภาครัฐไปยงั
องคก์รภาครัฐ 

(9) สามารถส่ือสารโตต้อบไดส้องทาง 
(10) สามารถใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีมีความซบัซอ้นและมีรายละเอียดไดม้าก 
(11) สามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
(12) สามารถออกแบบรูปแบบของการตลาดออนไลน์ไดอ้ยา่งหลากหลาย 
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(13) เป็นรูปแบบของวิธีการส่ือสารการตลาดท่ีสามารถวดัผลได้ง่าย (จรรยา 
แหยมเจริญ; เชาว ์โรจนแสง; ตราวทุธ์ิ เหลืองสมบูรณ์ อา้งถึงใน นธกฤต วนัตะ๊เมล์, 2555) 

บทบาทของการตลาดออนไลน์ในฐานะเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด มีดงัน้ี 
(1) เป็นการส่ือสารแบบหน่ึงต่อหน่ึงโดยตรงถึงผูบ้ริโภค 
(2) เป็นการเสนอขายสินคา้โดยตรง 
(3) เป็นการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์และความภกัดีในตราสินคา้ของ

ผูบ้ริโภค 
(4) เป็นส่ือท่ีสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ได ้
(5) สามารถน าเสนอเน้ือหาไดจ้  านวนมาก 
(6) มีตน้ทุนต ่า 
(7) สามารถน าเสนอในรูปแบบของส่ือผสมผสานทั้ งภาพ เสียง และการ

เคล่ือนไหวได ้
(8) สามารถสั่งซ้ือหรือติดต่อเพื่อขอขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวก 
(9) เขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี 
(10) ประหยดัเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ 
(11) ข่าวสารท่ีน าเสนอสามารถปรับเปล่ียนไดง่้ายและรวดเร็ว 
(12) สามารถสร้างเครือข่ายการโฆษณาในเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ ได ้
(13) สามารถเข้าถึงผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพ หรือมีอ านาจในการซ้ือสินค้าและ

บริการ 
(14) สามารถเก็บขอ้มูลในฐานขอ้มูลลูกคา้ไดส้ะดวก 
(15) สามารถท าการค านวณหาประสิทธิภาพดา้นตน้ทุนของการส่ือสารไดง่้าย 

(นธกฤต วนัตะ๊เมล์, 2555) 
รูปแบบของการตลาดออนไลน์ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

(1) การตลาดผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต หรือ การโฆษณาออนไลน์ เป็นข่าวสารเพื่อ
การคา้ในรูปแบบมาตรฐานบนพื้นท่ี ๆ ไดถู้กจองไวบ้นเวบ็ไซตต่์าง ๆ การโฆษณาออนไลน์มีหลาย
รูปแบบ ได้แก่ ป้ายโฆษณาบนเว็บไซต์ ป็อปอัพ การจัดท าบทความแฝงโฆษณา การเป็น
ผูส้นบัสนุนเวบ็ไซต ์การใชเ้วบ็ไซตเ์คร่ืองมือสืบคน้ การจดัท าเกมออนไลน์เพื่อการโฆษณา การใช้
บล็อก การกระจายข่าวสารโดยย่อ การใช้กระดานสนทนา การใช้เว็บไซต์หรือเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ การตลาดผ่านเว็บไซต์ยูทูป การสร้างเว็บไซต์ของตราสินค้าข้ึนมาโดยตรง เป็นต้น 
(นธกฤต วนัตะ๊เมล,์ 2555) 
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(2) การตลาดผ่านทางโทรศพัท์มือถือเคล่ือนท่ี ซ่ึงมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการ
ส่ือสารการตลาดสู่ผูบ้ริโภคในปัจจุบนั เพราะผูบ้ริโภคมกัใช้โทรศพัท์มือถือในการติดต่อส่ือสาร 
หรือท าธุรกรรมต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย การตลาดผ่านทางโทรศพัท์มือถือเคล่ือนท่ี ได้แก่ การส่ง
ขอ้ความสั้ น ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว พร้อมเสียง และการใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์
เคล่ือนท่ี เรียกว่า แอพพลิเคชั่นบนมือถือ (สิรินทร ไชยศกัดา และสุมาวดี ศาลาสุข อ้างถึงใน 
นธกฤต วนัตะ๊เมล์, 2555) 

(3) การใช้การตลาดผ่านโทรทศัน์ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ได้ ได้แก่ ทีวีอินเตอร์เน็ต 
หรือการใชร้ะบบสัมผสัผา่นจอโทรศพัทใ์นการสั่งซ้ือสินคา้และบริการ เป็นตน้ (นธกฤต วนัต๊ะเมล์, 
2555) 

การตลาดออนไลน์ถือว่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากในปัจจุบนัอินเตอร์เน็ต  
เป็นส่ือใหม่ท่ีมีบทบาทในชีวติประจ าวนัของคนทัว่โลก และยงัเป็นเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ดว้ยความเร็วสูงและสามารถท าไดต้ลอดเวลา เพื่อใหเ้กิดความทนัสมยัของขอ้มูลข่าวสารตลอดเวลา 
อินเตอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีสามารถย่อโลกลงมาและเป็นส่ือท่ีสามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคต 
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 

หลกัการตลาดออนไลน์ หรือหลกัการตลาดท่ีจะใช้กบัอินเตอร์เน็ต มีองคป์ระกอบ   
6 เร่ือง คือ 

(1) ผลิตภณัฑ ์(Product) 
(2) ราคา (Price) 
(3) ช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
(4) การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
(5) การใหบ้ริการแบบเจาะจง (Personalization) 
(6) การรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) 

การตลาดออนไลน์หรือการส่ือสารการตลาดบนอินเตอร์เน็ตมีความแตกต่างจากโลก
ภายนอก เพราะองคป์ระกอบทั้ง 6 ขอ้ตามหลกัการส่ือสารการตลาดมีลกัษณะทั้งทางกายภาพ และ
มโนภาพท่ีไม่เหมือนกนั ดงันั้นการพิจารณาแต่ละองค์ประกอบจะช้ีให้เห็นปัญหาของตวัสินคา้ 
เพื่อท่ีจะท าการวางแผนการส่ือสารบนอินเตอร์เน็ตว่ามีอะไรบา้ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
ในการส่ือสาร (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 

สรุปไดว้า่ แกรนด์สปอร์ตใชว้ิธีการส่ือสารการตลาดหลายรูปแบบ เช่น การโฆษณา 
การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม 
การเป็นผูส้นับสนุนทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคม และการตลาดออนไลน์ สามารถน ามา
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ประยุกต์ใช้กับแบบสอบถาม โดยการวดัระดับการเปิดรับข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาด          
ในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาดในแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ตลอดจน
ความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ต่อทัศนคติของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาในแบบสอบถามส่วนท่ี 4              
โดยสามารถวดัเป็นระดบัต่าง ๆ เช่น เห็นดว้ยเป็นอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย เฉย ๆ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็น
ดว้ยเป็นอยา่งยิง่ 

 

2.4 แนวคดิการส่ือสารการตลาดของแบรนด์กฬีา 
 

การส่ือสารการตลาดของแบรนด์กีฬา หมายถึง วิธีการส่ือสารการตลาดท่ีใชก้บัผลิตภณัฑ์
กีฬาหรือท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา โดยใชภ้าพลกัษณ์ของกีฬามาเป็นตวัเสริมให้แบรนด์มีความ
แข็งแกร่งข้ึน สามารถน าไปใช้กบัผูบ้ริโภคท่ีมีความช่ืนชอบในตวันักกีฬาหรือการแข่งขนักีฬา    
ต่าง ๆ เช่น ชยัชนะ ความมุ่งมัน่ ความทา้ทาย ตลอดจนความส าเร็จของนกักีฬา ซ่ึงน าไปเช่ือมโยง
กับภาพลักษณ์ของแบรนด์กีฬาเพื่อให้เกิดเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (บริษัท 
วชิาการ ดอทคอม จ ากดั, 2552) 

วิธีการส่ือสารการตลาดของแบรนด์กีฬา เช่น การเป็นผู ้สนับสนุนการแข่งขันกีฬา          
การสนับสนุนนักกีฬาหรือสมาคมกีฬา การได้ลิขสิทธ์ิในตัวสินค้าหรือตราสัญลักษณ์ของ           
การแข่งขนักีฬาส าคญัต่าง ๆ การโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ ในช่วงท่ีมีการแข่งขนักีฬา หรือฝึกอบรม
ทกัษะ ให้ความรู้ด้านการเล่นกีฬาให้กับประชาชน ยกตวัอย่างกรณีของ Nike และ Adidas           
โดย Nike มีการใชภ้าพยนตร์โฆษณาในช่ือ “Write The Future” เป็นการน านกักีฬาฟุตบอลช่ือดงั 
มาแสดงในภาพยนตร์โฆษณา เพื่อเป็นการน าเสนอให้เห็นถึงสัจธรรมของกีฬาวา่ “ความผิดพลาด
ในช่วงเวลาอนันั้น ท าให้ชีวิตเปล่ียนไปอยา่งส้ินเชิง” เป็นส่ือโฆษณาท่ีเผยแพร่ผ่านทาง Facebook 
และ YouTube นอกจากน้ี Adidas มีการใชภ้าพยนตร์โฆษณาในช่ือ “The Quest” เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสใหแ้ฟนบอลไดมี้ส่วนร่วมกบันกัฟุตบอลจาก 32 ประเทศ (บริษทั โทมสั ไอเดีย จ ากดั, 2553) 
 

2.4.1 ข้อดีของการส่ือสารการตลาดของแบรนด์กฬีา 
1) กระตุน้ให้เกิดความต้องการซ้ือ ซ่ึงถือว่าเป็นการส่ือสารท่ีเข้าถึงผูบ้ริโภคได้

อย่างรวดเร็ว ท าให้ผลิตภณัฑ์กีฬาเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค เช่น รูปแบบ ประเภท ตราสินคา้ และ
บริษัทผู ้ผลิต โดยจะน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภค เช่น คุณภาพ และราคา          
ด้านช่ือเสียงของนักกีฬาก็ถือว่ามีส่วนส าคัญ เพราะกลุ่มผูบ้ริโภคบางส่วนซ้ือผลิตภัณฑ์กีฬา       
ตามนกักีฬาท่ีตนเองช่ืนชอบ 
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2) เป็นการสร้างความภกัดีต่อผลิตภณัฑ์กีฬา เพื่อให้เกิดการซ้ือซ ้ า ซ่ึงเป็นการช่วย
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อผลิตภณัฑกี์ฬา ตลอดจนสามารถเขา้ถึงพฤติกรรมการใชชี้วิตของผูบ้ริโภคได ้
จึงเป็นโอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจและเกิดความภกัดีต่อผลิตภณัฑกี์ฬา 

3) การเจาะกลุ่มผูบ้ริโภค โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีความสนใจด้านกีฬา เป็นผลดีท าให้
สามารถขยายการรับรู้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถเลือกประเภทกีฬาเพื่อจดักิจกรรม 
ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการได ้

4) สามารถใชส่ื้อไดห้ลากหลาย เน่ืองจากในปัจจุบนัมีส่ือต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ 
หนงัสือพิมพ ์ตลอดจนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเตอร์เน็ตท่ีมีการรายงานข่าวหรือถ่ายทอดสด การ
แข่งขนักีฬาต่าง ๆ ได้แก่ YouTube หรือเว็บไซด์กีฬา เพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีความสนใจด้านกีฬา ท าให้กีฬาได้รับการเผยแพร่ในวงกวา้งทั้ งในระดับชุมชน 
ระดบัประเทศ ตลอดจนระดบันานาชาติ 

5) เป็นวิธีท่ีสามารถใช้กับผูป้ระกอบการได้หลากหลาย เช่น ผู ้ประกอบการ        
รายใหญ่ท่ีมีงบประมาณจ านวนมาก สามารถเป็นผูส้นบัสนุนการแข่งขนักีฬา สนบัสนุนนักกีฬา
หรือสมาคมกีฬา หรือซ้ือลิขสิทธ์ิของการแข่งขนักีฬาต่าง ๆ น ามาผลิตสินค้ากีฬาเพื่อจ าหน่าย       
แก่ผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการขนาดกลางหรือขนาดย่อมท่ีมีขอ้จ ากดัในดา้นงบประมาณสามารถเป็น
ผู ้สนับสนุนรายย่อยร่วมกับผู ้สนับสนุนรายใหญ่ โดยการซ้ือส่ือโฆษณาหรือป้ายโฆษณา               
ในสนามแข่งขันกีฬา หรือส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในระดับท้องถ่ินหรือระดับภูมิภาค เช่น          
กีฬาจงัหวดัหรือกีฬาเขต วธีิการเหล่าน้ีถือวา่เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาของผูบ้ริโภค 

 
2.4.2 ปัจจัยทีค่วรน ามาพจิารณาในการส่ือสารการตลาดแบรนด์กฬีา 

1) พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถเช่ือมโยงกับกีฬาได้อย่างไร มีความ
เก่ียวขอ้งกนัดา้นใด ทางตรงหรือทางออ้ม สามารถดึงจุดเด่นของกีฬาแต่ละประเภทมาเช่ือมโยงกบั
ผลิตภณัฑกี์ฬาไดห้รือไม่ 

2) พิจารณาเลือกประเภทกีฬาท่ีจะเขา้ไปสนบัสนุนให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์กีฬา 
เป็นผูบ้ริโภคกลุ่มใด ซ่ึงจะท าใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดต้รงตามเป้าหมาย 

3) ควรมีความต่อเน่ืองในการจดักิจกรรมและเฉล่ียงบประมาณอยา่งเหมาะสม เช่น 
การเป็นผูส้นบัสนุนในการจดัแข่งขนักีฬา การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ ตลอดจน
การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย กรชิงโชค หรือการเล่นเกมชิงของรางวลั 

สรุปได้ว่า แกรนด์สปอร์ตเป็นผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาท่ีใช้วิธีการส่ือสารการตลาดเก่ียวกับ       
แบรนด์กีฬา เช่น การเป็นผูส้นบัสนุนการจดัแข่งขนักีฬาทั้งในประเทศและระดบันานาชาติ เช่น 
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กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ ช่วยสนบัสนุนนกักีฬาและ
สมาคมกีฬาต่าง ๆ การไดลิ้ขสิทธ์ิจากสัญลกัษณ์หรือโลโกข้องการแข่งขนักีฬาต่าง ๆ มาผลิตสินคา้
ประเภทกีฬาเพื่อจ าหน่ายแก่ผูบ้ริโภค ส่วนหน่ึงผลิตให้กับนักกีฬาเพื่อใช้ใส่แข่งขนักีฬาต่าง ๆ      
ในระดับนานาชาติ และมีการน านักกีฬาท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นตวัแทนในการโฆษณา เพื่อให้เกิด    
ความสอดคล้องกนัระหว่างผลิตภณัฑ์และตวันักกีฬา เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ให้กับตราสินค้า 
ยอดขายของผลิตภณัฑ ์ตลอดจนความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 
 

2.5 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดจ าหน่าย (Distribution) 
 

การจดัจ าหน่าย (Distribution) เป็นการส่งมอบสินคา้ หรือบริการจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค 
ส่งมอบผ่านคนกลางหรือผู ้ผลิตเอง หัวใจส าคัญของการจัดจ าหน่าย คือ การน าผลิตภัณฑ ์               
ท่ีเหมาะสมออกจ าหน่ายในสถานท่ีเหมาะสม ดว้ยราคา ปริมาณ และเวลาท่ีเหมาะสม 

 
2.5.1 บทบาทของการจัดจ าหน่าย  
บทบาทของการจดัจ าหน่าย ถือว่ามีความส าคญั เพราะเป็นปัจจยัท่ีช่วยสร้างผลประโยชน์

อยา่งย ัง่ยนืและความแตกต่างท่ีแทจ้ริงในตลาด แมว้า่การสร้างช่องทางการจดัจ าหน่ายจะมีตน้ทุนสูง
และใช้เวลานาน หากมีระบบการจดัจ าหน่ายท่ีมัน่คงก็สามารถสร้างผลก าไรได้เป็นจ านวนมาก 
บริษทัก็สามารถแก้ไขข้อบกพร่องในการตั้งราคา การผลิต และการส่งเสริมการตลาดได้ด้วย 
(Ferrell and Hartline อา้งถึงใน ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2554) 

 
2.5.2 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหน่ายจะตอ้งสร้างความสมดุลระหวา่งความตอ้งการของลูกคา้กบั

ความต้องการของบริษัทให้เกิดข้ึน การบริหารช่องทางการจัดจ าหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน              
มีองคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์กนั ดงัน้ี 

1) ช่องทางการตลาด (Marketing Channels) เป็นระบบการจดัการของสถาบนั   
ทางการตลาด เพื่อผ่านผลิตภัณฑ์ ทรัพยากร ข้อมูล เงินทุน และความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ ์        
จากการผลิตไปจนถึงผูใ้ชใ้นขั้นสุดทา้ย สมาชิกหรือคนกลางในช่องทางบางราย อาจไดค้รอบครอง
หรือไดรั้บกรรมสิทธ์ิในผลิตภณัฑ์ เช่น ตวัแทน ผูค้า้ส่ง ผูจ้ดัจ  าหน่าย และผูค้า้ปลีก ขณะท่ีบางราย
ท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกให้กบักระบวนการ เช่น ตวัแทน นายหนา้ และสถาบนัการเงิน 
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2) การจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เป็นเครือข่ายของ
องคก์รท่ีเช่ือมโยงโดยตรง หรือโดยออ้มไปยงัลูกคา้ ประกอบดว้ย ผูข้ายวตัถุดิบหรือปัจจยัการผลิต 
น าไปใชใ้นการผลิตออกมาเป็นผลิตภณัฑ์ โดยกระจายจากคลงัสินคา้ ศูนยจ์ดัจ าหน่ายไปยงัผูค้า้ส่ง 
ตวัแทน ผูจ้ดัจ  าหน่าย และผูค้า้ปลีก ไปยงัผูใ้ชข้ ั้นสุดทา้ย เรียกวา่ การกระจายตวัสินคา้ 

3) การกระจายตวัสินคา้ (Physical Distribution) เป็นการประสานงานในการให้
ขอ้มูล และผลิตภณัฑ์แก่สมาชิกในช่องทาง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภณัฑ์อยู่ถูกท่ีถูกเวลา ในปริมาณ    
ท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผลคุม้ค่ากบัตน้ทุนดว้ยการกระจายสินคา้ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การใหบ้ริการดา้นค าสั่งซ้ือ การบริหาร การขนส่ง คลงัสินคา้และการจดัการเก็บรักษาสินคา้ การเก็บ
สินคา้ รวมทั้งระบบและอุปกรณ์ (ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2554) 

สรุปไดว้า่ แกรนด์สปอร์ตมีการจดัจ าหน่าย โดยกระจายสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและ
การขยายสาขาในต่างจงัหวดั นอกจากน้ียงัมีการส่งออกผลิตภณัฑ์ไปจ าหน่ายในต่างประเทศ 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับแบบสอบถาม โดยการว ัดระดับความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ              
ต่อทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในแบบสอบถามส่วนท่ี 4        
โดยสามารถวดัเป็นระดบัต่าง ๆ เช่น เห็นดว้ยเป็นอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย เฉย ๆ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็น
ดว้ยเป็นอยา่งยิง่ 

 

2.6 แนวคดิเกีย่วกบัการส่ือสารตราสินค้า (Brand Communications) 
 

ตราสินคา้ หมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีผูผ้ลิตใชเ้พื่อสร้างความแตกต่างในดา้นของช่ือและ
การน าเสนอทั้ งทางด้านคุณประโยชน์ท่ีสามารถจับต้องได้ เช่น รสชาติ และคุณประโยชน์              
ท่ีไม่สามารถจบัต้องได้ เช่น ความพึงพอใจ ความสม ่าเสมอของคุณภาพ (Feldwick อา้งถึงใน 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 

 
2.6.1 ส่วนประกอบของตราสินค้า 
ส่วนประกอบของตราสินคา้ (Brand Elements) เป็นส่ิงท่ีก าหนดตวัสินคา้และท าให้สินคา้

เกิดความแตกต่าง ไดแ้ก่ 
1) ช่ือตรา (Brand Name) เป็นส่วนหน่ึงของตราท่ีสามารถออกเสียงได้ เป็นค า 

ตวัอกัษร หรือตวัเลขท่ีตั้งให้กบัสินคา้ต่าง ๆ นั้นมีท่ีมาแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ช่ือตราท่ีมาจากช่ือบุคคล 
ช่ือท่ีมาจากช่ือสถานท่ี ช่ือตราท่ีมาจากสัตว ์หรือช่ือตราท่ีมาจากส่ิงของ นกัการตลาดจะมีทางเลือก
หลายทางและมีองคป์ระกอบตราหลายประการท่ีสามารถเลือกเพื่อระบุถึงสินคา้ของตน 
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2) เคร่ืองหมายตราหรือโลโก้ (Brand Mark or Logo) เป็นส่วนหน่ึงของตรา          
ท่ีปรากฏในรูปของสัญลกัษณ์ รูปแบบ สี หรือตวัอกัษรท่ีโดดเด่น 

3) เคร่ืองหมายการคา้ (Trademark) เป็นช่ือตราหรือเคร่ืองหมายตราท่ีผูท้  าการคา้
น าไปจดทะเบียนการคา้ และไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย (Etzel, Walker and Stanton อา้งถึง
ใน ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2554) 

4) สโลแกน (Slogan) เป็นขอ้ความสั้น ๆ ท่ีแสดงถึงลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ์
หรือบริการ (Keller อา้งถึงใน ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2554) 

 
2.6.2 การสร้างตราสินค้า 
การสร้างตราสินค้า เป็นการพยายามท าให้ตราสินค้าแข็งแกร่ง โดดเด่น และมีคุณค่า        

ในสายตาของผูบ้ริโภค ทั้งดา้นคุณประโยชน์ทางกายภาพและทางอารมณ์ ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) เพื่อให้ผู ้บริโภคเกิดการรับรู้            

โดยจะตอ้งมองหาจุดเด่นของตวัสินคา้ หากไม่มีความแตกต่างทางดา้นกายภาพก็จะตอ้งหาหรือ
สร้างความแตกต่างทางดา้นอารมณ์ 

2) การสร้างความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ในผูบ้ริโภค (Relevance) เพื่อให้ผูบ้ริโภครู้สึก
วา่ตราสินคา้เป็นส่วนหน่ึงในชีวติ มีความจ าเป็น เหมาะสมและเป็นตราสินคา้ส าหรับผูบ้ริโภค 

3) การสร้างคุณค่าในใจผูบ้ริโภค (Esteem) ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความศรัทธา          
ในตราสินคา้ 

4) การสร้างการตระหนักรู้และความเขา้ใจในตราสินคา้ (Awareness) หลงัจาก      
ท่ีผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ในความแตกต่างของตราสินคา้ และเกิดความสัมพนัธ์อนัดีกบัตราสินคา้แลว้ 
นกัส่ือสารการตลาดจะตอ้งท าการพฒันาและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ือง    
ท  าใหผู้บ้ริโภคเกิดการตระหนกัรู้ เขา้ใจ และศรัทธาในคุณค่าของตราสินคา้ 

5) ความจดจ าและประทบัใจ (Mind’s Eye) หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคเกิดความศรัทธาใน
คุณค่าของตราสินคา้แลว้ ผูบ้ริโภคก็จะมีการจดจ าและเก็บตราสินคา้นั้นไวใ้นใจ 
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 

 
2.6.3 ความส าคัญของตราสินค้า 
ความส าคญัของตราสินคา้ ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด หรือผลก าไร    

ท่ีสูงข้ึนเท่านั้น แต่สามารถน าไปสู่ความผูกพนัทางใจและความภักดีในตราสินค้า ซ่ึงจะเป็น
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ประโยชน์ต่อเจา้ของตราสินคา้รวมไปถึงตวัผูบ้ริโภคดว้ย โดยเจา้ของตราสินคา้จะไดรั้บประโยชน์
จากตราสินคา้ ดงัน้ี 

1) ตราสินค้าท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความภกัดี (Consumer Loyalty) จะน าไปสู่         
การพฒันาให้เป็นทรัพยส์มบติัและมีผลต่อการไหลเวียนเงินสด มีความมัน่คงและน่าเช่ือถือยิ่งข้ึน 
ช่วยสร้างความมัน่คงให้กับองค์กรและก่อให้เกิดการวางแผนบริหารตราสินคา้และการลงทุน     
การส่งเสริมการขาย การจดัจ าหน่าย ซ่ึงส่งผลดีต่อการส่งเสริมผลิตภณัฑ ์

2) ตราสินคา้ก่อให้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Importance) เน่ืองจาก
ตราสินคา้จะท าให้ผูผ้ลิตหรือเจา้ของธุรกิจสามารถส่ือสารไดโ้ดยตรงกบัผูบ้ริโภคโดยไม่ตอ้งผ่าน
คนกลาง ถา้ผูผ้ลิตไม่มีตราสินคา้ก็จะกลายเป็นเพียงผูจ้ดัหาสินคา้ให้กบัคนกลางหรือเป็นเพียงผูค้า้
ปลีกเท่านั้น (Stobart อา้งถึงใน มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 

ผูบ้ริโภคก็จะได้รับประโยชน์จากตราสินค้า โดยตราสินค้าจะเป็นเหมือนเคร่ืองยืนยนั
ตวัแทนของค าสัญญาระหว่างเจา้ของตราสินคา้กบัผูบ้ริโภค โดยตราสินคา้ช่วยให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจ 
ในคุณภาพของสินค้าภายใต้ตราสินค้านั้ น ๆ จะเป็นเคร่ืองรับประกันคุณภาพ คุณค่า และ          
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) 

นกัส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งการส่ือสารตราสินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภคเป้าหมาย จ าเป็นตอ้งเขา้ใจ
กระบวนการส่ือสารตราสินค้า เพื่อท่ีจะได้ด าเนินการส่ือสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(นธกฤต วนัต๊ะเมล์, 2555) ดังนั้น การสร้างตราสินค้า จึงเป็นกระบวนการสร้างภาพลักษณ์          
ตราสินค้าให้เข้าไปอยู่ในหัวใจของผูบ้ริโภคเป้าหมาย ลักษณะของตราสินค้ามีทั้ งความหมาย       
ในเชิงคุณลกัษณะท่ีจบัตอ้งได ้เช่น การออกแบบ ประสิทธิภาพการใชง้าน ส่วนผสม ส่วนประกอบ 
ขนาด รูปร่าง ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดต่าง ๆ และ
ความหมายในเชิงคุณลกัษณะท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น คุณค่า ลกัษณะตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ของร้านคา้ 
ท่ีจ  าหน่ายตราสินคา้ และการรับรู้ทั้งหมดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถส่ือสาร
มายงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายได ้(Duncan อา้งถึงใน นธกฤต วนัตะ๊เมล์, 2555) 

กระบวนการส่ือสารตราสินคา้เร่ิมจากผูส่้งสาร ซ่ึงเป็นผูริ้เร่ิมกระบวนการส่ือสาร ไดแ้ก่ 
บริษทัเจ้าของตราสินค้า หรือบริษัทตวัแทนด้านส่ือสารการตลาด ซ่ึงจะท าการส่งข่าวสารของ     
ตราสินคา้ ผ่านช่องทางการส่ือสารไปยงัผูรั้บสาร ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย หรือผูมี้ส่วนได ้
ส่วนเสียขององค์กร โดยผู ้รับสารจะท าการตอบสนองข่าวสารท่ีได้รับ ตั้ งแต่การตอบกลับ         
อย่างทันทีทันใด การตอบกลับแบบใช้เวลา หรือการไม่ตอบสนองใด ๆ ทั้ งน้ีอุปสรรคของ          
การส่ือสาร อาจเกิดข้ึนได ้2 ลกัษณะ คือ อุปสรรคท่ีเกิดจากกระบวนการส่ือสารของตราสินคา้ เช่น 
ภาพในส่ือโฆษณาดูเขา้ใจยาก ผูน้ าเสนอโฆษณาไม่มีความน่าเช่ือถือ และอุปสรรคท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึน
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จากกระบวนการส่ือสารของตราสินค้า เช่น มีความรู้สึกท่ีพึงพอใจในตราสินค้าของคู่แข่ง                
การหลีกเล่ียงการเปิดรับข่าวสารของผูบ้ริโภค ดังนั้นนักส่ือสารการตลาดจึงต้องหาอุปสรรค           
ท่ีแทจ้ริงให้พบ ท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง เพื่อให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย (นธกฤต 
วนัตะ๊เมล,์ 2555) 

สรุปไดว้า่ ผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตมีการส่ือสารตราสินคา้โดยผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น 
ส่ือส่ิงพิมพ ์หรือการเป็นผูส้นบัสนุนในการแข่งขนักีฬาต่าง ๆ ส่งผลต่อการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร 
การรับรู้ ท าใหผู้บ้ริโภครู้จกัตราสินคา้ ทราบถึงคุณสมบติัหรือประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ มีความรู้สึก
ท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์ เกิดความสนใจ ความช่ืนชอบ ความตอ้งการ ตลอดจนน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัแบบสอบถาม โดยการวดัระดบัความส าคญัของปัจจยัต่าง ๆ 
ต่อทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาด้านการส่ือสารตราสินค้า ในแบบสอบถามส่วนท่ี 4           
โดยสามารถวดัเป็นระดับต่าง ๆ เช่น เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย และ            
ไม่เห็นดว้ยเป็นอยา่งยิง่ 

 

2.7 แนวคดิเกีย่วกบัทศันคติ (Attitude) 
 

Schiffman & Kanuk (อา้งถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2540) ไดก้ล่าววา่ ทศันคติ เป็นการโนม้เอียง
ท่ีเกิดจากการเรียนรู้และน าไปสู่พฤติกรรมท่ีตรงกบัความชอบหรือไม่ชอบส่ิงใด ๆ ท่ีบุคคลไดรั้บ 
 Fishbein & Ajzen (อา้งถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2540) ไดก้ล่าววา่ ทศันคติ เป็นแนวโนม้ของ
การรับรู้และการกระท าท่ีเกิดจากการเรียนรู้ท่ีตรงกบัความชอบหรือความไม่ชอบของบุคคลท่ีมีต่อ
ส่ิงใด ๆ หรือความคิด 
 

2.7.1 ประเภทของทัศนคติ 
ทศันคติ ประกอบดว้ยกระบวนการความเขา้ใจ (Cognitive Processes) เช่น ความคิดและ

ความทรงจ า กระบวนการจูงใจ (Motivational Processes) เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์และความพยายาม  
ให้ไดม้า การก าหนดความแตกต่างของประเภททศันคติจะเก่ียวขอ้งกบัระยะเวลาและความเขม้ขน้
ของทศันคติ โดยประเภทของทศันคติ มีดงัน้ี 

1) ความเช่ือ เป็นความโน้มเอียงท่ีท าให้เกิดการยอมรับ เพราะเป็นขอ้เท็จจริงและ  
มีการสนบัสนุนโดยความเป็นจริงหรือขอ้มูลใด ๆ ท่ีมีน ้ าหนกั ดงันั้น ความเช่ือเป็นส่ิงท่ีมีเหตุผล   
ซ่ึงอาจจะมีหรือไม่มีความส าคญัก็ได ้
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2) ความคิดเห็น เป็นความโน้มเอียงท่ีไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความแน่นอน    
ความคิดเห็นอาจเป็นขอ้เท็จจริงบางอย่าง แต่ขอ้เท็จจริงนั้นเป็นขอ้สรุปของค าแนะน าท่ีผูบ้ริโภค
แสดงออก ซ่ึงมกัจะเก่ียวขอ้งกบัค าถามในปัจจุบนัและง่ายต่อการเปล่ียนแปลง 

3) ความรู้สึก เป็นความโนม้เอียงมีพื้นฐานมาจากอารมณ์โดยธรรมชาติ ความรู้สึก
เป็นส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งถูกสนบัสนุนโดยขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความรู้สึกสามารถอยู่ในฐานะ    
ท่ีเป็นอารมณ์ท่ีแสดงออก ความคิดเห็นในฐานะเป็นความรู้สึกหรือความประทับใจ และความเช่ือ
ในฐานะเป็นค่านิยมของบุคคลนั้น ๆ 

4) ความโอนเอียง เป็นรูปแบบของทศันคติเม่ือผูบ้ริโภคอยู่ในฐานะท่ีตดัสินใจ
ไม่ได ้

5) ความมีอคติ เป็นความเช่ือทางจิตใจท่ีท าให้เกิดอคติในทางตรงกันข้ามกับ
ขอ้เท็จจริง ผูบ้ริโภคอาจมีความรู้สึก ความคิดเห็นหรือความเช่ือท่ีเป็นอคติก็ได้ (ศุภร เสรีรัตน์, 
2540) 

 
2.7.2 ลกัษณะของทัศนคติ 

1) ทศันคติมาจากการเรียนรู้ โดยมาจากการขดัเกลาทางสังคมและการเรียนรู้ 
ทศันคติต่อส่ิงต่าง ๆ จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือเราได้รับขอ้มูลหรือประสบการณ์เก่ียวกบัส่ิงนั้น ๆ และ
ประเมินไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง 

2) ทศันคติมาจากการประเมินค่า การท่ีบุคคลมีทศันคติต่อส่ิงใด นัน่ก็คือ บุคคลนั้น
ไดต้ดัสินคุณค่าของส่ิงนั้นแลว้ ทศันคติเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์และความรู้สึก เป็นการประเมินโดยรวม
ต่อส่ิงของ บุคคล หรือประเด็นต่าง ๆ บางทศันคติอาจเกิดจากขอ้มูลข่าวสาร ประสบการณ์ รางวลั 
หรือการลงโทษท่ีเป็นผลมาจากพฤติกรรมในอดีต ซ่ึงจะแสดงผ่านทางความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรม ดงันั้น ทศันคติจึงเป็นภาวะภายในจิตใจท่ีมีความซบัซอ้น 

3) ทศันคติมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรม ทศันคติช่วยจดัประเภทบุคคล 
ส่ิงของ และเหตุการณ์ ช่วยก าหนดการรับรู้และมีอิทธิพลต่อการตดัสินส่ิงท่ีก าลงัเผชิญ ทศันคติ      
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม โดยช้ีน าใหบุ้คคลกระท าไปในทิศทางท่ีตนเช่ือ โดยทศันคติท่ีฝังรากลึกและ
มาจากประสบการณ์ตรง มีแนวโน้มท่ีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมากกว่าทศันคติท่ีไม่มัน่คงหรือ   
มาจากการบอกเล่าของคนอ่ืน (ศุภร เสรีรัตน์, 2540) 
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2.7.3 การเกดิขึน้ของทัศนคติ 
1) ประสบการณ์ของบุคคล เป็นผลมาจากการเรียนรู้ของบุคคลท่ีมีพื้นฐานมาจาก

ประสบการณ์ ซ่ึงไดรั้บผลกระทบมาจากบุคคลอ่ืนและวฒันธรรม องคป์ระกอบของประสบการณ์  
ท่ีมีผลกระทบต่อการเกิดทศันคติ มีดงัน้ี 

(1) ความตอ้งการและแรงจูงใจ โดยทศันคติท่ีเกิดจากการเรียนรู้สามารถเป็น  
ท่ีพอใจ ไดท้ั้งความตอ้งการและแรงจูงใจทางดา้นกายภาพหรือทางดา้นอารมณ์ 

(2) จ านวนและประเภทของข้อมูลท่ีสะสม เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิด
ทศันคติ ยิง่ผูบ้ริโภครู้เร่ืองเก่ียวกบัสินคา้หรือร้านคา้ ก็ยอ่มเกิดความคิดเห็นไดง่้ายข้ึน 

(3) การเลือกรับรู้ เป็นส่ิงท่ีมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ และมีอิทธิพลต่อ 
การเกิดทศันคติของผูบ้ริโภค 

(4) บุคลิกภาพ เป็นส่ิงท่ีมีผลต่อทศันคติ ผูบ้ริโภคอาจมีทศันคติท่ีมัน่คง หรือ
อาจมีทศันคติท่ีเปล่ียนแปลงไดง่้ายเม่ือเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืน 

(5) ทศันคติท่ีสอดคลอ้ง ซ่ึงผูบ้ริโภคอาจมีแนวโนม้ท่ีจะมีทศันคติท่ีสอดคลอ้ง
กับความใฝ่ฝันท่ีเกิดข้ึนของบุคคล เช่น การบริโภคสินค้าให้สอดคล้องกับชนชั้นทางสังคม             
ท่ีผูบ้ริโภคอยากจะเป็น 

2) อิทธิพลจากภายนอก การเกิดทศันคติของแต่ละบุคคล ยงัไดรั้บผลกระทบมาจาก
อิทธิพลภายนอก เช่น พ่อแม่ ครู เพื่อน ผูร่้วมงาน หรือบุคคลอ่ืน บุคคลเหล่าน้ีจะให้ข่าวสารหรือ
ความคิดท่ีท าให้เกิดทศันคติไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง โดยผูบ้ริโภคมกัจะยอมรับความคิดเห็น
จากบุคคลท่ีช่ืนชอบหรือยอมรับ 

3) วฒันธรรม เป็นผลกระทบท่ีท าให้เกิดทศันคติของผูบ้ริโภค โดยอาจเกิดจาก
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียึดถือและการแสดงออกทางสังคม ซ่ึงทัศนคติในปัจจุบันได้รับ           
การพฒันามาจากทศันคติท่ีมีอยู่ในอดีต และเป็นส่ิงท่ีง่ายต่อการยอมรับทศันคติท่ีสอดคล้องกับ
ค่านิยมท่ีมีมาก่อนอีกดว้ย (ศุภร เสรีรัตน์, 2540) 

 
2.7.4 ทศันคติทีม่ีต่อการติดต่อส่ือสาร 
อิทธิพลท่ีมีต่อการรับข่าวสารของผูบ้ริโภค ไม่เพียงแต่ข้ึนอยู่กบัประเภทของความเช่ือ     

แต่เพียงอยา่งเดียว แต่ยงัข้ึนอยูก่บัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อข่าวสาร ซ่ึงการตอบสนองต่อข่าวสาร
อาจจ าแนกได ้ดงัน้ี 1)  ไม่มีทศันคติต่อข่าวสาร 2) เขา้ใจแต่ปฏิเสธข่าวสาร 3) เขา้ใจข่าวสารแต่
เพิกเฉย และ 4) เขา้ใจข่าวสารและเช่ือในข่าวสาร 
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สามารถสรุปไดว้า่ กรณีท่ี 4 เท่านั้นท่ีทศันคติของผูบ้ริโภคจะมีผลต่อการเปล่ียนพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค งานของผูติ้ดต่อส่ือสารจะมีความยาก หากผูรั้บข่าวสารไม่รู้ข่าวสารหรือเข้าใจ         
แต่ปฏิเสธข่าวสาร ถา้ผูบ้ริโภคเช่ือในข่าวสาร งานของผูส่้งข่าวสารก็จะง่าย ดงันั้น ไม่จ  าเป็นตอ้ง  
ท าให้ผูรั้บข่าวสารมีการกระท าต่อการรับข่าวสาร ผูบ้ริโภคอาจไม่มีทศันคติใด ๆ ต่อข่าวสารก็ได ้
เพราะไม่ไดรั้บการติดต่อส่ือสารหรือไม่เขา้ใจการติดต่อส่ือสาร (ศุภร เสรีรัตน์, 2540) 

สรุปไดว้่า ส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี สามารถน าแนวคิดเร่ืองทศันคติไปประยุกต์ใช้ใน
แบบสอบถามส่วนท่ี 4 เก่ียวกบัทศันคติต่อปัจจยัต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต เช่น 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาด ปัจจัยด้านช่องทาง              
การจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่ือสารตราสินคา้ โดยสามารถวดัเป็นระดบัต่าง ๆ เช่น เห็นดว้ย
เป็นอยา่งยิง่ เห็นดว้ย เฉย ๆ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยเป็นอยา่งยิง่ 

 

2.8 ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

แน่งน้อย ทองเต่าหมก (2550) ได้ศึกษาเร่ือง การใช้นกักีฬาเป็นตวัแทนในการโฆษณา
สินคา้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นผูบ้ริโภคโฆษณา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ียอยู่ท่ี    
25-34 ปี อาชีพบริษทัเอกชน มีเวลาเล่นกีฬาเป็นบางคร้ัง ส่วนใหญ่เปิดรับส่ือด้านส่ือส่ิงพิมพ ์     
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.6 ผูบ้ริโภคโฆษณามีความเห็นวา่ ช่ือเสียงของนกักีฬามีผลต่อการเป็น
ตวัแทนในการโฆษณาสินคา้มากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 ผูบ้ริโภคโฆษณามีความเห็นว่า           
การตดัสินใจใช้นักกีฬาเป็นตวัแทนในการโฆษณาสินคา้ตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัชนิดของสินคา้  
มากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 ดา้นความคิดเห็นในการตดัสินใจใชน้กักีฬา ผูบ้ริโภคโฆษณา
มีความเห็นว่า ความเก่งของนักกีฬามีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22     
ดา้นความคิดเห็นจากส่ือโฆษณาท่ีปรากฏสู่สาธารณชน ผูบ้ริโภคโฆษณามีความเห็นว่า ตวัสินคา้   
มีผลกับนัก กีฬา ท่ี เ ป็นตัวแทนโฆษณาสินค้าในระดับมาก คิด เ ป็นค่ า เฉ ล่ีย เท่ ากับ  3.76                   
ด้านส่วนส าคญัท่ีเป็นประโยชน์ของการใช้นักกีฬาเป็นตวัแทนในการโฆษณาสินค้า ผูบ้ริโภค
โฆษณามีความเห็นว่า สร้างความเช่ือมัน่หรือความน่าเช่ือถือให้กบัสินคา้มากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 25.0 ดา้นส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข ผูบ้ริโภคโฆษณามีความเห็นวา่ ความนิยมตามกระแสกีฬา
มีผลต่อการตดัสินใจใชน้กักีฬาเป็นตวัแทนโฆษณาสินคา้มากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 23.3 

ร่ืนฤดี เตชะอินทราวงศ์ (2541) ได้ศึกษาเร่ือง การส่ือสารการตลาด ณ จุดขาย และ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 1) การส่ือสารการตลาด ณ จุดขาย  
ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคด้านเพศท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น จึงไม่มีอิทธิพลต่อ
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พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 2) การส่ือสารการตลาด ณ จุดขาย             
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคกลุ่มอายุ 36-45 ปีมากกว่ากลุ่มอายุ 16-25 ปี 3) การ
ส่ือสารการตลาด ณ จุดขาย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีมีรายไดสู้งมากกว่า
กลุ่มท่ีมีรายได้ต ่า และ 4) การส่ือสารการตลาด ณ จุดขาย ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ดงันั้น จึงไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคกลุ่ม   
ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงมากกวา่กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาต ่า 

สมเชษฐ์ การคา้ (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เส้ือผา้
กีฬา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน นกัศึกษา มีรายไดโ้ดยเฉล่ีย 5,000 บาท และเป็นโสด 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้กีฬา คือ เพื่อการออกก าลังกาย อิทธิพลท่ีมีผลต่อ        
การเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬาส่วนใหญ่มาจากนกักีฬาท่ีมีช่ือเสียง รองลงมา คือ เพื่อน คุณลกัษณะท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้กีฬา คือ เน้ือผา้ ส่ิงท่ีพิจารณาเป็นอนัดบัแรกในการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬา คือ 
ความพอใจในตราสินคา้และตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือเป็นประจ า คือ ไนก้ี แพน และเอฟบีที วิธีการ
ส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ การลดราคาหรือการใช้คูปอง ความถ่ี
ในการซ้ือเส้ือผา้กีฬา คือ เดือนละ 1 คร้ัง ปริมาณของเส้ือผา้กีฬาท่ีซ้ือ คือ 2 ช้ิน ส่ิงท่ีกลุ่มตวัอย่าง  
พึงพอใจเก่ียวกบัร้านขายเส้ือผา้กีฬา คือ มีความสะดวกในการเลือกซ้ือ สถานท่ีในการเลือกซ้ือ
เส้ือผา้กีฬาส่วนใหญ่เป็นร้านขายเส้ือผา้กีฬาและอุปกรณ์ กลุ่มตวัอยา่งมีการใชป้ระโยชน์จากเส้ือผา้
กีฬา คือ สวมใส่เพื่อการออกก าลงักาย และรองลงมา คือ เพื่อใส่เป็นชุดล าลอง 

สุมน สุทธิวนาสันต์ (2548) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ       
ชุดกีฬาของผูบ้ริโภคในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็น   
เพศชาย มีอายุระหว่าง 15-24 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  
5,000-10,000 บาท ส่วนใหญ่มีทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาดในระดับดี     
ส่วนใหญ่ออกก าลงักาย 10 คร้ังต่อเดือน ซ้ือสินคา้ท่ีแผนกกีฬาในห้าง 4 คร้ังต่อเดือน ชมข่าวกีฬา
จากโทรทศัน์ 2 คร้ังต่อวนั และชมรายการกีฬาทางโทรทศัน์ 3 คร้ังต่อวนั เพศและอายุท่ีแตกต่างกนั 
มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดกีฬาในห้างสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่าง
กัน อาชีพท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมความถ่ีในการซ้ือชุดกีฬาในห้างสรรพสินค้าในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อาชีพท่ีแตกต่างกันมีปริมาณการซ้ือชุดกีฬาในช่วง 6 เดือน 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความถ่ีต่อเดือนในการซ้ือสินคา้ท่ีแผนกกีฬามี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมความถ่ีในการซ้ือชุดกีฬาในทิศทางเดียวกนั ความถ่ีต่อวนัในการชมข่าว
กีฬามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมความถ่ีในการซ้ือชุดกีฬาในทิศทางเดียวกนั ความถ่ีต่อวนัในการ
ชมรายการกีฬามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมความถ่ีในการซ้ือชุดกีฬาในทิศทางเดียวกนั ความถ่ีใน
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การออกก าลงักายไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการซ้ือชุดกีฬาในทิศทางเดียวกนัในช่วง 6 เดือน 
ความถ่ีต่อเดือนในการซ้ือสินคา้ท่ีแผนกกีฬาในห้างสรรพสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการซ้ือ
ชุดกีฬาในทิศทางเดียวกันในช่วง 6 เดือน ความถ่ีต่อวนัในการชมข่าวกีฬามีความสัมพนัธ์กับ
ปริมาณการซ้ือชุดกีฬาในทิศทางเดียวกัน ความถ่ีในการชมรายการกีฬาไม่มีความสัมพนัธ์กับ
ปริมาณการซ้ือชุดกีฬาในช่วง 6 เดือน ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมความถ่ี
ในการซ้ือชุดกีฬาในช่วง 6 เดือน ทศันคติดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมความถ่ีในการซ้ือ
ชุดกีฬาในช่วง 6 เดือน ทศันคติดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมความถ่ี และ
ปริมาณการซ้ือชุดกีฬาในช่วง 6 เดือนในห้างสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อญัญา สุศรีวรพฤฒิ (2545) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้ในต าแหน่งตราสินค้า ทศันคติและ 
ความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค พบว่า การรับรู้ในต าแหน่งตราสินคา้ ทศันคติต่อตราสินคา้และความ
ตั้งใจซ้ือมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตในสินคา้ท่ีมีระดบัความเก่ียวพนัสูงและสินคา้ท่ีมี
ระดบัความเก่ียวพนัต ่า โดยการรับรู้ในต าแหน่งตราสินคา้และทศันคติต่อตราสินคา้มีความสัมพนัธ์
กนัเชิงบวกในสินคา้ท่ีมีระดบัความเก่ียวพนัสูงและสินค้าท่ีมีระดับความเก่ียวพนัต ่า หลงัจากท่ี
ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ จะเกิดการเก็บรวบรวมข้อมูลไวใ้นระบบความทรงจ า คือ ความเช่ือและ
ประสบการณ์ในอดีต โดยจะเปิดรับข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัความเช่ือและประสบการณ์ในอดีตของ
ตนเอง หากผูบ้ริโภคมีประสบการณ์ท่ีดีต่อตราสินค้า จะส่งผลให้เกิดทศันคติต่อตราสินค้าใน      
เชิงบวก จากผลการวิจยั พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ในต าแหน่งตราสินคา้กบัทศันคติต่อ
ตราสินคา้ในสินคา้ท่ีมีระดบัความเก่ียวพนัสูงมีค่าความสัมพนัธ์ต ่ากวา่สินคา้ท่ีมีระดบัความเก่ียวพนั
ต ่า นอกจากน้ีการรับรู้ในต าแหน่งตราสินคา้ยงัมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติในสินคา้ท่ีมีระดบัความเก่ียวพนัสูงและสินคา้ท่ีมีระดบัความเก่ียวพนัต ่า เน่ืองจาก
การวางต าแหน่งตราสินค้าเป็นการส่ือสารตราสินค้าให้ผูบ้ริโภคได้รับรู้ เม่ือเกิดการเรียนรู้จน
กลายเป็นความเช่ือ จะมีการพฒันาเป็นทศันคติและเกิดเป็นความตั้งใจซ้ือในท่ีสุด 

จากการศึกษางานวิจยั พบว่า มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารการตลาด การเปิดรับ
ข่าวสาร การรับรู้ข่าวสาร ทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กีฬา ตลอดจนดา้นพฤติกรรมและการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภค ส่ิงเหล่าน้ีสามารถน ามาใชศึ้กษาการส่ือสารการตลาดของผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์
สปอร์ตว่ามีวิธีการส่ือสารการตลาดอย่างไรบ้าง ส่งผลต่อการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ข่าวสาร 
ตลอดจนทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ของผู ้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด และ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์ หรือมีความแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
  



บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารการตลาด และตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต 
ในทศันะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Method)  
ใชก้ารวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Approach) โดยการวดัผลของตวัแปร และสมมติฐานต่าง ๆ เพียงคร้ัง
เดียว (One-Shot-Descriptive Study) และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

3.1 กรอบแนวคดิการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

ลกัษณะทางประชากร 
1)  เพศ 
2)  อาย ุ
3)  สถานภาพ 
4)  ระดบัการศึกษา 
5)  อาชีพ 
6)  รายไดต้่อเดือน 
7)  ประเภทกีฬาท่ีเล่น 
8)  ความถ่ีในการเล่นกีฬา 
หรือออกก าลงักาย 

การเปิดรับด้านการส่ือสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา 
การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล  
การตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม  การเป็น
ผูส้นบัสนุนทางการตลาด  การตลาดเพ่ือสังคม การตลาด
ออนไลน์ 

การรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาด ได้แก่ รู้จกัผลิตภณัฑ์
ห รือตราสินค้า  ทราบถึง คุณสมบัติ  ประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑ ์มีความรู้สึกท่ีดีต่อผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้ เกิด
ความสนใจในผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้ เกิดความช่ืนชอบ
ในผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้ เกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ ์

ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์
ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านการส่ือสารการตลาด ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่ือสารตราสินคา้ 
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3.2 ตัวแปรในการวจิัย 
 
  สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับดา้นการส่ือสารการตลาด
ท่ีแตกต่างกนั 

ตวัแปรอิสระ : ลกัษณะทางประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน ประเภทกีฬาท่ีเล่น ความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อเดือน 

ตวัแปรตาม : การเปิดรับดา้นการส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ 
การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม การเป็น
ผูส้นบัสนุนทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคม การตลาดออนไลน์ 

สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาดท่ี
แตกต่างกนั 

ตวัแปรอิสระ : ลกัษณะทางประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน ประเภทกีฬาท่ีเล่น ความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อเดือน 

ตวัแปรตาม : การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่ รู้จกัผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ ทราบ
ถึงคุณสมบติั ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ มีความรู้สึกท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ เกิดความสนใจ
ในผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ เกิดความช่ืนชอบในผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ มีความตอ้งการและซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์

สมมติฐานท่ี 3 การเปิดรับดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ดา้นการ
ส่ือสารการตลาดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรอิสระ : การเปิดรับดา้นการส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ 
การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม การเป็น
ผูส้นบัสนุนทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคม การตลาดออนไลน์ 

ตวัแปรตาม : การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่ รู้จกัผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ ทราบ
ถึงคุณสมบติั ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ มีความรู้สึกท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ เกิดความสนใจ
ในผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ เกิดความช่ืนชอบในผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ มีความตอ้งการและซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์

สมมติฐานท่ี 4 การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อผลิตภณัฑ์
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรอิสระ : การรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาด ได้แก่ รู้จกัผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ 
ทราบถึงคุณสมบติั ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ มีความรู้สึกท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ เกิดความ
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สนใจในผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า เกิดความช่ืนชอบในผลิตภณัฑ์หรือตราสินค้า และมีความ
ตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ ์

ตวัแปรตาม : ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ชุดกีฬา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่ือสารตราสินคา้ 
 

3.3 สมมติฐานการวจิัย 
 

3.3.1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ี
แตกต่างกนั 

3.3.2 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาดท่ี
แตกต่างกนั 

3.3.3 การเปิดรับด้านการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ด้านการส่ือสาร
การตลาดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.3.4 การรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กับทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3.4 นิยามเชิงปฏบิัติการ 
 

3.4.1 แกรนดส์ปอร์ต หมายถึง ช่ือตราสินคา้ของผลิตภณัฑกี์ฬาท่ีผลิตในประเทศไทย 
3.4.2 การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง เน้ือหา ข่าวสาร หรือขอ้มูล ท่ีผูบ้ริโภคสนใจเปิดรับ

เก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดของผลิตภณัฑชุ์ดกีฬาแกรนดส์ปอร์ต 
3.4.3 การรับรู้ข่าวสาร หมายถึง การเลือกสรร รวบรวม แปลผล หรือตีความขอ้มูลดา้นการ

ส่ือสารการตลาด เป็นการตอบสนองต่อขอ้มูลข่าวสารของผูบ้ริโภค และส่งผลต่อทศันคติของ
ผูบ้ริโภค 

3.4.4 การส่ือสารการตลาด หมายถึง กระบวนการส่ือสารโดยใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาด
ของผลิตภณัฑชุ์ดกีฬาแกรนดส์ปอร์ต เพื่อเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารไปยงัผูบ้ริโภคท่ีมีความสนใจและ
ความตอ้งการซ้ือ ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถน าขอ้มูลมาประกอบการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑชุ์ดกีฬา 

3.4.5 ชุดกีฬา หมายถึง ชุดส าหรับใส่เล่นกีฬา ช่วยให้ผูส้วมใส่มีความคล่องตวัในการเล่น
กีฬา ปัจจุบนัมีการออกแบบท่ีหลากหลาย เช่น สีสัน ลกัษณะ หรือรูปแบบ เพื่อให้สอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัชนิดกีฬา 
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3.4.6 การจดัจ าหน่าย หมายถึง การส่งมอบสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑ์ชุด
กีฬาแกรนด์สปอร์ตมีการขยายสาขาให้ครอบคลุมภายในประเทศ และมีการส่งผา่นบริษทัคนกลาง
ในต่างประเทศ 

3.4.7 การส่ือสารตราสินคา้ หมายถึง การส่ือสารหรือบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
ภายใตต้ราสินคา้ เพื่อสร้างการรับรู้ การจดจ า ความไวว้างใจแก่ผูบ้ริโภค แกรนด์สปอร์ตจะมีการใช้
ส่ือท่ีมีความหลากหลาย เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการตลอดจน
กิจกรรมดา้นต่าง ๆ 

3.4.8 ลักษณะทางประชากร หมายถึง คุณลักษณะของผูบ้ริโภค เช่น เพศ อายุ อาชีพ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ประเภทกีฬาท่ีเล่น และความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือ   
ออกก าลงักายต่อเดือนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์
สปอร์ต 

3.4.9 ทศันคติ หมายถึง ความคิดเห็นของประชากรท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต
ในดา้นต่าง ๆ ท่ีแกรนดส์ปอร์ตไดน้ าเสนอ 

3.4.10 การส่ือถึงความเป็นไทย หมายถึง ส่ิงท่ีแกรนด์สปอร์ตน าเสนอผ่านผลิตภณัฑ์ชุด
กีฬา เช่น ลายไทย ธงชาติไทย เพื่อส่ือถึงความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก 

 

3.5 กลุ่มประชากร 
 
ตารางที ่3.1  จ านวนประชากรท่ีเล่นกีฬาหรือออกก าลงักาย 

 
เขตการปกครอง และภาค จ านวนประชากรทีเ่ล่นกฬีาหรือออกก าลงักาย 

        รวม                           ชาย                        หญิง 

       ทัว่ประเทศ 
     ในเขตเทศบาล 
     นอกเขตเทศบาล 
     กรุงเทพมหานคร 
     ภาคกลาง 
     ภาคเหนือ 
     ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
     ภาคใต ้

15,074,213                7,696,909               7,377,304 
  6,003,228                3,036,019               2,967,210                                              
  9,070,985                4,660,890               4,410,095 
  1,858,890                   923,313                 935,577                                       
  3,034,045               1,614,346               1,419,699 
  3,072,786               1,548,559               1,524,227                                                    
  4,767,438               2,390,148               2,377,290 
  2,341,054               1,220,543               1,120,510 
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ประชากรท่ีเลือกท าการศึกษา คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ชุด
กีฬาท่ีนิยมเล่นกีฬาหรือออกก าลงักาย จากขอ้มูลส ารวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักาย
ของประชากร พ.ศ. 2554 อายุ 11 ปีข้ึนไป เป็นขอ้มูลล่าสุดท่ีจดัท าโดยส านกังานสถิติแห่งชาติ จาก
การส ารวจมีจ านวนผูเ้ล่นกีฬาหรือออกก าลงักายทัว่ประเทศ 15,074,213 คน โดยจ านวนผูเ้ล่นกีฬา
หรือออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวนทั้งส้ิน 1,858,890 คน 

 

3.6 กลุ่มตัวอย่าง  
 

ก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 หรือท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 

                                            
 

     
    

    

โดย  n = จ านวนตวัอยา่ง 

N = ขนาดของประชากรท่ีเล่นกีฬาหรือออกก าลงักาย 

      ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 1,858,890 คน 

E = ค่าความคลาดเคล่ือนระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง  

ดงันั้น e = 0.05  

 แทนค่าตามสูตร 

                 
         

                  
 

 = 400 ตวัอยา่ง 

 

3.7 การสุ่มตัวอย่าง 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีตอ้งใช้กลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 400 ตวัอย่าง ซ่ึงเป็นผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์ชุดกีฬา
ของแกรนด์สปอร์ต โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากแกรนด์
สปอร์ตสาขาต่าง ๆ หรือห้างสรรพสินคา้ท่ีจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาของแกรนด์สปอร์ตในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งส้ิน 5 แห่ง ดงัน้ี  
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1)  แกรนดส์ปอร์ต สาขาหวัหมาก    
2)  แกรนดส์ปอร์ต สาขานวมินทร์  
3)  เดอะมอลลบ์างกะปิ     
4)  เซ็นทรัลลาดพร้าว   
5)  แฟชัน่ไอส์แลนด ์
 

   โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญในสถานท่ี 5 แห่ง สถานท่ีละ 80 ตวัอยา่ง รวมทั้งส้ิน 400  
ตวัอยา่ง ดงัตารางท่ี 3.2 
 
ตารางที ่3.2  สถานท่ีและจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา 

 
สถานที ่ จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

                  แกรนดส์ปอร์ต สาขาหวัหมาก 
                  แกรนดส์ปอร์ต สาขานวมินทร์ 
                  เดอะมอลลบ์างกะปิ 
                  เซ็นทรัลลาดพร้าว 
                  แฟชัน่ไอส์แลนด ์

80 
80 
80 
80 
80 

                     รวม 400 

 
เน่ืองจากการเก็บขอ้มูล ณ จุดขาย คือ ร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตและ

หา้งสรรพสินคา้ไดข้อ้มูลจากแบบสอบถามไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้ดงันั้น เพื่อให้ไดข้อ้มูล
จากแบบสอบถามครบตามจ านวนท่ีต้องการ ผูว้ิจ ัยได้ใช้แบบสอบถามออนไลน์กับกลุ่มผูใ้ช้
ผลิตภณัฑชุ์ดกีฬาแกรนดส์ปอร์ต คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3.8 เคร่ืองมอืในการเกบ็ข้อมูล 
 

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดต่้อเดือน ประเภทกีฬาท่ีเล่น ความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อเดือน (จ านวน 
8 ขอ้) เป็นลกัษณะค าถามท่ีมีหลายค าตอบใหเ้ลือก ไดแ้ก่ 
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ขอ้ท่ี 1 เพศ ระดบัการวดัขอ้มูลเป็นประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) ดงัน้ี 
1) ชาย 
2) หญิง  
ขอ้ท่ี 2 อายุ ระดบัการวดัขอ้มูลเป็นประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดยการแบ่งอายุ

เป็น 6 ช่วง ดงัน้ี 
 

ตารางที ่3.3  อายขุองกลุ่มตวัอยา่ง 
 

อายุ 
ไม่เกิน 20 ปี                                                                      21-30 ปี 
 31-40 ปี                                                                           41-50 ปี 

      51-60 ปี                                                                           60 ปีข้ึนไป 
 

ขอ้ท่ี 3 สถานภาพ ระดบัการวดัขอ้มูลเป็นประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) ดงัน้ี 
1) โสด 
2) สมรส 
3) หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่
ขอ้ท่ี 4 ระดบัการศึกษา ระดบัการวดัขอ้มูลเป็นประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ดงัน้ี 
1) ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 
2) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
3) อนุปริญญา/ปวส. 
4) ปริญญาตรี 
5) ปริญญาโท 
6) อ่ืน ๆ 
ขอ้ท่ี 5 อาชีพ ระดบัการวดัขอ้มูลเป็นประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) ดงัน้ี 
1) ขา้ราชการ 
2) พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
3) พนกังานบริษทั 
4) ธุรกิจส่วนตวั 
5) นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 
6) อ่ืน ๆ  
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ขอ้ท่ี 6 รายไดต่้อเดือน ระดบัการวดัขอ้มูลเป็นประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ดงัน้ี 
 

ตารางที ่3.4  รายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

รายได้ต่อเดอืน 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท                                            10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท                                           30,001-40,000 บาท 
40,001-50,000 บาท                                             50,000 บาทข้ึนไป 

 
ขอ้ท่ี 7 ประเภทกีฬาท่ีเล่น ระดบัการวดัขอ้มูลเป็นประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 

ดงัน้ี 
1) ฟุตบอล    
2) วอลเล่ยบ์อล 
3) วิง่ 
4) ตะกร้อ 
5) บาสเกตบอล 
6) แอโรบิก 
7) กอลฟ์ 
8) อ่ืน ๆ 
ขอ้ท่ี 8 ความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อเดือน ระดบัการวดัขอ้มูลเป็นประเภท

เรียงล าดบั (Ordinal Scale) ดงัน้ี 
 

ตารางที ่3.5  ความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ความถี่ในการเล่นกฬีาหรือออกก าลงักายต่อเดอืน 
1-2 คร้ัง                                                                          3-4 คร้ัง 
5-6 คร้ัง                                                                    7 คร้ังข้ึนไป 

 
ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาด เช่น การโฆษณา 

การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม 
การเป็นผูส้นบัสนุนทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคม การตลาดออนไลน์ (จ านวน 9 ขอ้) 



76 

ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาด เช่น รู้จกัผลิตภณัฑ์
หรือตราสินคา้ ทราบถึงคุณสมบติั ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ มีความรู้สึกท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์หรือตรา
สินคา้ เกิดความสนใจในผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ เกิดความช่ืนชอบในผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ มี
ความตอ้งการและซ้ือผลิตภณัฑ ์(จ านวน 6 ขอ้) 

ส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัทศันคติต่อปัจจยัต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นปัจจยัต่าง ๆ เช่น ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการส่ือสาร
การตลาด ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่ือสารตราสินคา้ (จ  านวน 22 ขอ้) 

1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ านวน 6 ขอ้ (ขอ้ท่ี 1-6) 
2) ปัจจยัดา้นราคา จ านวน 2 ขอ้ (ขอ้ท่ี 7-8) 
3) ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด จ านวน 9 ขอ้ (ขอ้ท่ี 9-17) 
4) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ านวน 3 ขอ้ (ขอ้ท่ี 18-20) 
5) ปัจจยัดา้นการส่ือสารตราสินคา้ จ  านวน 2 ขอ้ (ขอ้ท่ี 21-22) 
 

3.9 การวดัตัวแปร 
 
  การวดัตวัแปรต่าง ๆ มีการก าหนดเกณฑ ์5 ระดบั แบ่งเกณฑก์ารวดัตวัแปรไดด้งัน้ี 

มากท่ีสุด 5 คะแนน 
มาก  4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 
นอ้ย  2 คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 

 
 

อภิปรายผลการวจิยัโดยใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในการอภิปรายผล สามารถค านวณจากสูตรไดด้งัน้ี 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  
คะแนนสูงสุด  คะแนนต ่าสุด

ช่วงคะแนน
 

 

                                                                             
    

 
 

  =         0.8 
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3.9.1  การเปิดรับข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาด สามารถแปลความหมาย โดยวเิคราะห์ 
ผลจากค่าเฉลีย่ทีไ่ด้ มีการก าหนดเกณฑ์ ดังนี ้

 
ตารางที ่3.6  ความหมายของคะแนน ระดบัการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาด 

 
คะแนนเฉลีย่ ระดบัของการเปิดรับ 

4.21-5.00 
3.41-4.20 
2.61-3.40 
1.81-2.60 
1.00-1.80 

มากท่ีสุด 
มาก 

ปานกลาง 
นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

 
 ค่าเฉล่ีย  1.00-1.80  หมายถึง  มีการเปิดรับดา้นการส่ือสารการตลาดนอ้ยท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย  1.81-2.60  หมายถึง  มีการเปิดรับดา้นการส่ือสารการตลาดนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย  2.61-3.40  หมายถึง  มีการเปิดรับดา้นการส่ือสารการตลาดปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  3.41-4.20  หมายถึง  มีการเปิดรับดา้นการส่ือสารการตลาดมาก 
 ค่าเฉล่ีย  4.21-5.00  หมายถึง  มีการเปิดรับดา้นการส่ือสารการตลาดมากท่ีสุด 
 

3.9.2  การรับรู้ข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาด สามารถแปลความหมาย โดยวเิคราะห์ ผล 
จากค่าเฉลีย่ทีไ่ด้ มีการก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 

 
ตารางที ่3.7  ความหมายของคะแนน ระดบัการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาด 

 
คะแนนเฉลีย่ ระดบัของการรับรู้ 

4.21-5.00 
3.41-4.20 
2.61-3.40 
1.81-2.60 
1.00-1.80 

มากท่ีสุด 
มาก 

ปานกลาง 
นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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 ค่าเฉล่ีย  1.00-1.80  หมายถึง  มีการรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาดนอ้ยท่ีสุด  
 ค่าเฉล่ีย  1.81-2.60  หมายถึง  มีการรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาดนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย  2.61-3.40  หมายถึง  มีการรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาดปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  3.41-4.20  หมายถึง  มีการรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาดมาก 
 ค่าเฉล่ีย  4.21-5.00  หมายถึง  มีการรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาดมากท่ีสุด 
 

3.9.3  ทศันคติต่อปัจจัยต่าง ๆ ของผลติภัณฑ์ชุดกฬีาแกรนด์สปอร์ต สามารถแบ่งเกณฑ์ 
การวดัตัวแปรได้ดังนี้ 

 
เห็นดว้ยเป็นอยา่งยิง่ 5 คะแนน 
เห็นดว้ย   4 คะแนน 
เฉย ๆ   3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย  2 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยเป็นอยา่งยิง่ 1 คะแนน 

 
ทศันคติต่อปัจจยัต่าง ๆ ของผลิตภณัฑชุ์ดกีฬาแกรนดส์ปอร์ต สามารถแปลความหมาย โดย

วเิคราะห์ผลจากค่าเฉล่ียท่ีได ้มีการก าหนดเกณฑ ์ดงัน้ี 
 

ตารางที ่3.8  ความหมายของคะแนน ระดบัทศันคติต่อปัจจยัต่าง ๆ ของผลิตภณัฑชุ์ดกีฬา 
 

คะแนนเฉลีย่ ระดบัของทศันคต ิ
4.21-5.00 
3.41-4.20 
2.61-3.40 
1.81-2.60 
1.00-1.80 

เห็นดว้ยเป็นอยา่งยิง่ 
เห็นดว้ย 
เฉย ๆ 

ไม่เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ยเป็นอยา่งยิง่ 
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 ค่าเฉล่ีย  1.00-1.80  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยเป็นอยา่งยิง่ต่อปัจจยัของผลิตภณัฑ ์
 ค่าเฉล่ีย  1.81-2.60  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยต่อปัจจยัของผลิตภณัฑ ์
 ค่าเฉล่ีย  2.61-3.40  หมายถึง  เฉย ๆ ต่อปัจจยัของผลิตภณัฑ ์
 ค่าเฉล่ีย  3.41-4.20  หมายถึง  เห็นดว้ยต่อปัจจยัของผลิตภณัฑ ์
 ค่าเฉล่ีย  4.21-5.00  หมายถึง  เห็นดว้ยเป็นอยา่งยิง่ต่อปัจจยัของผลิตภณัฑ ์

 

3.10 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 
 

น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปท าการทดสอบ (Pre-Test) จ านวน 30 ชุด เม่ือน าไปค านวณ
ระดบัความเช่ือมัน่ ตอ้งมีค่าความเช่ือมัน่ของภาพรวมในแต่ละด้านตั้งแต่ 0.7 ข้ึนไป ถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีใช้ได้ หากพบขอ้บกพร่องก็ท าการแกไ้ข เพื่อให้ได้แบบสอบถามท่ีมีความเท่ียงตรงและ
เช่ือถือได ้

จากการทดสอบ พบวา่ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสารดา้น
การส่ือสารการตลาด เท่ากบั 0.849 แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาด 
เท่ากบั 0.944 และแบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติต่อปัจจยัต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์
สปอร์ต เท่ากบั 0.893 

 

3.11 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

โดยใช้แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นผูใ้ช้
ผลิตภณัฑชุ์ดกีฬาของแกรนดส์ปอร์ต จ านวน 400 ตวัอยา่ง ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้

 

3.12 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

3.12.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการอธิบายลกัษณะขอ้มูลท่ีไดจ้าก
แบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี ค่าเฉล่ีย (x  ) ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่ออธิบายเก่ียวกบั
ขอ้มูลลกัษณะทางประชากร การเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาด การรับรู้ข่าวสารดา้นการ
ส่ือสารการตลาด และทศันคติต่อผลิตภณัฑชุ์ดกีฬาแกรนดส์ปอร์ตของกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา 

3.12.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นการทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีระดบั
ความเช่ือ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปร
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ตาม โดยใช้ T-test ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองตวั ในรูปแบบความถ่ี ค่าเฉล่ีย (x  ) 
หรือค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้ค่า F-test วิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของระดบัคะแนนกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป ใช้
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน หาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั วา่มี
ความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ และสัมพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใด 

 

3.13 การแปลความหมายของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
 
ตารางที ่3.9  ค่าสัมประสิทธ์ิและการแปลความหมาย 

 
ค่าความสัมพนัธ์ แสดงว่า 

0.00 
0.01 - 0.30 
0.31 - 0.70 
0.71 - 0.90 
0.91 - 1.00 

ไม่มีความสมัพนัธ์ 
มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า 

มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
มีความสมัพนัธ์ในระดบัสูง 

มีความสมัพนัธ์ในระดบัสูงมาก 

 

3.14 การประมวลผลข้อมูล 
 

3.14.1  กรอกขอ้มูล ลงรหสัหรือตวัเลข โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for The Social Sciences) ในการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.14.2  แปลความหมายขอ้มูลท่ีได ้ในรูปแบบของตารางและอภิปรายผล เพื่อสรุปผล
การศึกษา 



บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารการตลาด และตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต 
ในทศันะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 
คน ท าการวเิคราะห์และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน เป็นกลุ่มประชากรท่ีใช้
ผลิตภณัฑชุ์ดกีฬาแกรนดส์ปอร์ตในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งัน้ี  

 
ตารางที ่4.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

               1. เพศ 
                   ชาย 
                   หญิง 

 
204 
196 

 
51.00 
49.00 

รวม 400 100.00 
               2. อายุ 
                   ไม่เกิน 20 ปี 
                   21-30 ปี 
                   31-40 ปี 
                   41-50 ปี 
                   51-60 ปี 
                   60 ปีข้ึนไป 

 
48 

149 
73 
52 
38 
40 

 
12.00 
37.25 
18.25 
13.00 
9.50 
10.00 

รวม 400 100.00 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

               3. สถานภาพ 
                   โสด 
                   สมรส 
                   หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

 
274 
124 

2 

 
68.50 
31.00 
0.50 

รวม 400 100.00 
               4. ระดบัการศึกษา 
                   ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอน 
                   ปลาย 
                   มธัยมศึกษาตอนปลาย/ 
                   ปวช. 
                   อนุปริญญา/ปวส. 
                   ปริญญาตรี 
                   ปริญญาโท 

 
8 
 

22 
 

30  
244 
96 

 
2.00 

 
5.50 

 
7.50 
61.00 
24.00 

รวม 400 100.00 
               5. อาชีพ 
                   ขา้ราชการ 
                   พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
                   พนกังานบริษทั 
                   ธุรกิจส่วนตวั 
                   นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 
                   อ่ืน ๆ 

 
44 
27 
91 
78 

123 
37 

 
11.00 
6.75 
22.75 
19.50 
30.75 
9.25 

รวม 400 100.00 
               6. รายได้ต่อเดอืน 
                   ต  ่ากวา่ 10,000 บาท 
                   10,000-20,000 บาท 
                   20,001-30,000 บาท 
                   30,001-40,000 บาท 
                   40,001-50,000 บาท 
                   50,000 บาทข้ึนไป 

 
90 
95 
89 
69 
27 
30 

 
22.50 
23.75 
22.25 
17.25 
6.75 
7.50 

รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน เป็นกลุ่ม
ประชากรท่ีใชผ้ลิตภณัฑชุ์ดกีฬาแกรนด์สปอร์ตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแจกแจงความถ่ีและค่า
ร้อยละ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

เพศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน มีเพศชายมากกวา่เพศหญิง จ าแนกเป็นเพศ
ชาย จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51 และเพศหญิง จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49 

อาย ุพบวา่ เป็นกลุ่มอาย ุ21-30 ปี มากท่ีสุด จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 รองลงมา 
คือ กลุ่มอาย ุ31-40 ปี จ  านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 กลุ่มอายุ 41-50 ปี จ  านวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13 กลุ่มอายุไม่เกิน 20 ปี จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12 กลุ่มอายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 40 
คน คิดเป็นร้อยละ 10 และกลุ่มอาย ุ51-60 ปี จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามล าดบั 

สถานภาพ พบว่า เป็นโสดมากท่ีสุด จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 สมรส จ านวน 
124 คน คิดเป็นร้อยละ 31 และหยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 

ระดบัการศึกษา พบวา่ อยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61 
รองลงมา คือ ระดบัปริญญาโท 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ระดบัอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.5 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และระดบัต ่า
กวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่า เป็นนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา มากท่ีสุด จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 
รองลงมา คือ พนกังานบริษทั จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 78 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.5 ขา้ราชการ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11 อาชีพอ่ืน ๆ เช่น ทนายความ นกัดนตรี 
ครูสอนดนตรี วา่งงาน หรือเกษียณอาย ุจ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 และพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 ตามล าดบั 

รายไดต่้อเดือน พบวา่ มีรายได ้10,000-20,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.75 รองลงมา คือ รายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 รายได ้20,001-
30,000 บาท จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 รายได ้30,001-40,000 บาท จ านวน 69 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.25 รายได ้50,000 บาทข้ึนไป จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และรายได ้40,001-
50,000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.2  ประเภทกีฬาท่ีเล่นของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ประเภทกฬีาทีเ่ล่น จ านวน ร้อยละ 
                ฟตุบอล 
                ใช่ 
                ไม่ใช่ 

 
93 
307 

 
23.25 
76.75 

รวม 400 100.00 
                วอลเล่ยบ์อล 
                ใช่ 
                ไม่ใช่ 

 
25 
375 

 
6.25 
93.75 

รวม 400 100.00 
                วิง่ 
                ใช่ 
                ไม่ใช่ 

 
185 
215 

 
46.25 
53.75 

รวม 400 100.00 
            ตะกร้อ 
                ใช่ 
                ไม่ใช่ 

 
29 
371 

 
7.25 
92.75 

รวม 400 100.00 
                บาสเกตบอล 
                ใช่ 
                ไม่ใช่ 

 
42 
358 

 
10.50 
89.50 

รวม 400 100.00 
                แอโรบิก 
                ใช่ 
                ไม่ใช่ 

 
80 
320 

 
20.00 
80.00 

รวม 400 100.00 
                กอลฟ์ 
                ใช่ 
                ไม่ใช่ 

 
26 
374 

 
6.50 
93.50 

รวม 400 100.00 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ประเภทกฬีาทีเ่ล่น จ านวน ร้อยละ 
                อ่ืน ๆ 
                ใช่ 
                ไม่ใช่ 

 
140 
260 

 
35.00 
65.00 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 ประเภทกีฬาท่ีเล่นของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน เป็นกลุ่ม

ประชากรท่ีใช้ผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการแจกแจงความถ่ี
และค่าร้อยละ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ฟุตบอล 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเล่นกีฬาฟุตบอล จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 และไม่

เล่นกีฬาฟุตบอล จ านวน 307 คน  คิดเป็นร้อยละ 76.75 
วอลเล่ยบ์อล 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเล่นกีฬาวอลเล่ยบ์อล จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และไม่

เล่นกีฬาวอลเล่ยบ์อล จ านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 
วิง่ 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามวิ่งออกก าลงักาย จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 และไม่

วิง่ออกก าลงักาย จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 
ตะกร้อ 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเล่นกีฬาตะกร้อ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 และไม่เล่น

กีฬาตะกร้อ 371 คน คิดเป็นร้อยละ 92.75 
บาสเกตบอล 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเล่นกีฬาบาสเกตบอล จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และ

ไม่เล่นกีฬาบาสเกตบอล 358 คน คิดเป็นร้อยละ 89.5 
แอโรบิก 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามแอโรบิกออกก าลงักาย จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และไม่

แอโรบิกออกก าลงักาย จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 80 
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 กอลฟ์ 
 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเล่นกีฬากอล์ฟ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และไม่เล่น
กีฬากอลฟ์ จ านวน 374 คน คิดเป็นร้อยละ 93.5 
 อ่ืน ๆ 

 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเล่นกีฬาอ่ืน ๆ เช่น แบดมินตนั เทควนัโด เทเบิลเทนนิส สควอช 
จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และไม่เล่นกีฬาอ่ืน ๆ จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65 

 
ตารางที ่4.3  ความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ความถี่ในการเล่นกฬีา จ านวน ร้อยละ 

            1-2 คร้ัง 
            3-4 คร้ัง 
            5-6 คร้ัง 
            7 คร้ังข้ึนไป 

111 
116 
69 

104 

27.75 
29.00 
17.25 
26.00 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.3 ความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม

จ านวน 400 คน เป็นกลุ่มประชากรท่ีใช้ผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน มีความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อ
เดือน 3-4 คร้ัง มากท่ีสุด จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมา คือ 1-2 คร้ัง จ  านวน 111 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.75 7 คร้ังข้ึนไป จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และ 5-6 คร้ัง จ  านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.25 ตามล าดบั 
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4.2 การเปิดรับข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.4  การเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
 การเปิดรับข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาด 

                  x                                          S.D.                                 แปลผล 

        1. การโฆษณา 
        2. การประชาสมัพนัธ์ 
        3. การส่งเสริมการขาย 
        4. การขายโดยบุคคล 
        5. การตลาดทางตรง 
        6. การจดักิจกรรม 
            ทางการตลาด 
        7. การเป็นผูส้นบัสนุน  
            ทางการตลาด 
        8. การตลาดเพื่อสงัคม 
        9. การตลาดออนไลน์ 

3.46 
3.39 
3.47 
3.11 
3.11 
3.22 

 
3.76 

 
3.15 
3.28 

1.023 
1.023 
1.096 
1.154 
1.130 
1.101 

 
1.106 

 
1.129 
1.111 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.33 1.097 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน เป็นกลุ่มประชากรท่ีใช้
ผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตในเขตกรุงเทพมหานคร มีการเปิดรับข่าวสารด้านการส่ือสาร
การตลาดโดยรวมระดบัปานกลาง (x   = 3.33) เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีการ
เปิดรับดา้นการโฆษณาระดบัมาก (x   = 3.46) การประชาสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง (x   = 3.39) การ
ส่งเสริมการขายระดบัมาก (x   = 3.47) การขายโดยบุคคลระดบัปานกลาง (x   = 3.11) การตลาด
ทางตรงระดบัปานกลาง (x   = 3.11) การจดักิจกรรมทางการตลาดระดบัปานกลาง (x   = 3.22) การ
เป็นผูส้นบัสนุนทางการตลาดระดบัมาก (x   = 3.76) การตลาดเพื่อสังคมระดบัปานกลาง (x   = 3.15) 
และการตลาดออนไลน์ระดบัปานกลาง (x   = 3.28) 
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4.3 การรับรู้ข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.5  การรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 การรับรู้ข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาด 

                   x                                         S.D.                                  แปลผล 

1. รู้จกัผลิตภณัฑห์รือตรา 
    สินคา้ 
2. ทราบถึงคุณสมบติั 
    ประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์
3. มีความรู้สึกท่ีดีต่อ 
    ผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้ 
4. เกิดความสนใจใน 
    ผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้ 
5. เกิดความช่ืนชอบใน 
    ผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้ 
6. เกิดความตอ้งการและซ้ือ 
    ผลิตภณัฑ ์ 

3.83 
 

3.60 
 

3.62 
 

3.46 
 

3.43 
 

3.35 
 

0.848 
 

0.847 
 

0.856 
 

0.897 
 

0.890 
 

0.969 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

ปานกลาง 

รวม 3.55 0.885 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน เป็นกลุ่มประชากรท่ีใช้
ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตในเขตกรุงเทพมหานคร มีการรับรู้ข่าวสารด้านการส่ือสาร
การตลาดโดยรวมในระดบัมาก (x   = 3.55) เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีการ
รับรู้เก่ียวกบัการรู้จกัผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้ในระดบัมาก (x   = 3.83) ทราบถึงคุณสมบติั ประโยชน์
ของผลิตภณัฑ์ในระดบัมาก (x   = 3.60) มีความรู้สึกท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ในระดบัมาก (x   
= 3.62) เกิดความสนใจในผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ในระดบัมาก (x   = 3.46) เกิดความช่ืนชอบใน
ผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ในระดบัมาก (x   = 3.43) และเกิดความตอ้งการและซ้ือผลิตภณัฑ์ในระดบั
ปานกลาง (x   = 3.35) 
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4.4 ทศันคติต่อปัจจยัต่าง ๆ ของผลติภัณฑ์ชุดกฬีาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.6  ทศันคติต่อปัจจยัต่าง ๆ ของผลิตภณัฑชุ์ดกีฬาของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ทศันคต ิ  ระดบัทศันคต ิ

x   S.D. แปลผล 

ด้านผลติภัณฑ์ 
1. เป็นผลิตภณัฑกี์ฬาท่ีแสดง 
    ใหเ้ห็นถึงความรักชาติของ 
    คนไทยและสนบัสนุน 
    นกักีฬาไทย 
2. เป็นผลิตภณัฑกี์ฬาท่ีเป็น 
    แบรนดร์ะดบันานาชาติ 
    และผลิตโดยคนไทย 
3. เป็นผลิตภณัฑกี์ฬาท่ีท าให ้
    ผูบ้ริโภครู้สึกภูมิใจเม่ือได ้
    สวมใส่ 
4. เป็นผลิตภณัฑกี์ฬาท่ีก าลงั 
    เป็นกระแสหรือเป็นท่ีนิยม 
    ในปัจจุบนั 
5. เป็นผลิตภณัฑกี์ฬาท่ีเป็นท่ี 
    ยอมรับ เป็นท่ีรู้จกัและมี 
    ช่ือเสียงส าหรับคนไทย 
6. เป็นผลิตภณัฑกี์ฬาท่ีมี 
    ความสวยงาม หลากหลาย 
    และสอดคลอ้งกบัชนิดกีฬา 

 
3.81 

 
 
 

3.75 
 
 

3.65 
 
 

3.39 
 
 

3.90 
 
 

3.79 

 
0.905 

 
 
 

0.973 
 
 

0.931 
 
 

0.957 
 
 

0.898 
 
 

0.870 

 
เห็นดว้ย 

 
 
 

เห็นดว้ย 
 
 

เห็นดว้ย 
 
 

เฉย ๆ 
 
 

เห็นดว้ย 
 
 

เห็นดว้ย 

รวม 3.72 0.922 เห็นดว้ย 
ด้านราคา 
7. ราคามีความเหมาะสมกบั 
    คุณภาพของผลิตภณัฑ ์
8. ราคาถูกกวา่ตราสินคา้ของ 
    ผลิตภณัฑชุ์ดกีฬาอ่ืน 

 
3.75 

 
3.63 

 
0.760 

 
0.908 

 
เห็นดว้ย 

 
เห็นดว้ย 

รวม 3.69 0.834 เห็นดว้ย 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

ทศันคติ  ระดับทศันคติ 
x   S.D. แปลผล 

ด้านการส่ือสารการตลาด 
9. การโฆษณามีความน่าสนใจ 
    และดึงดูดใจผูบ้ริโภคใหซ้ื้อ 
    ผลิตภณัฑ ์
10. การประชาสมัพนัธ์มี 
      หลากหลายช่องทางและ 
      เขา้ถึงไดง่้าย 
11. การส่งเสริมการขายมี 
      ความน่าสนใจและช่วย 
      ดึงดูดผูบ้ริโภค 
12. มีพนกังานขายท่ีคอยให้ 
      ค  าแนะน าและขอ้มูล 
      เก่ียวกบัผลิตภณัฑกี์ฬา 
13. การตลาดทางตรงมีความ 
      ครอบคลุมและเขา้ถึง 
      ผูบ้ริโภค 
14. การจดักิจกรรมทางการ 
      ตลาดมีความน่าสนใจ 
15. การเป็นผูส้นบัสนุนทาง 
      การตลาด ท าใหผ้ลิตภณัฑ ์
      เป็นท่ีรู้จกัและมีความ 
      น่าสนใจ 
16. การจดักิจกรรมเพ่ือสงัคม 
      ท าใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดี 
      ในสายตาของผูบ้ริโภค 

 
3.43 

 
 

3.31 
 
 

3.73 
 
 

3.30 
 
 

3.55 
 
 

3.58 
 

3.93 
 
 
 

3.79 

 
0.968 

 
 

0.924 
 
 

0.952 
 
 

0.907 
 
 

0.964 
 
 

0.917 
 

0.833 
 
 
 

0.832 

 
เห็นดว้ย 

 
 

เฉย ๆ 
 
 

เห็นดว้ย 
 
 

เฉย ๆ 
 
 

เห็นดว้ย 
 
 

เห็นดว้ย 
 

เห็นดว้ย 
 
 
 

เห็นดว้ย 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

ทศันคต ิ  ระดับทศันคติ 
x   S.D. แปลผล 

ด้านการส่ือสารการตลาด 
17. การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
      ผา่นทางเวบ็ไซดห์รือ 
      สงัคมออนไลน์ มีความ 
      น่าสนใจและเขา้ถึง 
      กลุ่มเป้าหมาย 

 
3.53 

 
0.923 

 
เห็นดว้ย 

รวม 3.57 0.913 เห็นดว้ย 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
18. มีสาขาจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
      ท่ีครอบคลุมทั้งใน 
      กรุงเทพและต่างจงัหวดั 
19. ผูบ้ริโภคมีความสะดวก 
      ในการหาซ้ือผลิตภณัฑ ์
20. มีช่องทางการจดัจ าหน่าย 
      และกระจายผลิตภณัฑท่ี์ 
      ครอบคลุมทั้งในประเทศ 
      และต่างประเทศ 
21. แกรนดส์ปอร์ตเป็น 
      ผลิตภณัฑท่ี์ส่ือถึงความ 
      เป็นไทยผา่นตราสินคา้ 
22. สโลแกน “มีสปิริต  
      มีแกรนดส์ปอร์ต” เป็นส่ิง 
      ท่ีสามารถส่ือถึงตราสินคา้ 
      ไดดี้ 

 
3.59 

 
 

3.81 
 

3.30 
 
 
 

3.87 
 
 

3.78 

 
0.851 

 
 

0.834 
 

0.936 
 
 
 

0.899 
 
 

0.976 

 
เห็นดว้ย 

 
 

เห็นดว้ย 
 

เฉย ๆ 
 
 
 

เห็นดว้ย 
 
 

เห็นดว้ย 

รวม 3.83 0.938 เห็นดว้ย 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน เป็นกลุ่มประชากรท่ีใช้

ผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตในเขตกรุงเทพมหานคร มีทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
โดยรวม คือ เห็นดว้ย (x   = 3.72) ทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคาโดยรวม คือ เห็นดว้ย (x   = 3.69) 
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ทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดโดยรวม คือ เห็นดว้ย (x   = 3.57) ทศันคติเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม คือ เห็นดว้ย (x   = 3.57) และทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
การส่ือสารตราสินคา้โดยรวม คือ เห็นดว้ย (x   = 3.83) 

เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
เช่น เป็นผลิตภณัฑ์กีฬาท่ีแสดงให้เห็นถึงความรักชาติของคนไทยและสนบัสนุนนกักีฬาไทย คือ 
เห็นดว้ย (x   = 3.81) เป็นผลิตภณัฑ์กีฬาท่ีเป็นแบรนด์ระดบันานาชาติและผลิตโดยคนไทย คือ เห็น
ดว้ย (x   = 3.75) เป็นผลิตภณัฑกี์ฬาท่ีท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกภูมิใจเม่ือไดส้วมใส่ คือ เห็นดว้ย (x   = 3.65) 
เป็นผลิตภณัฑกี์ฬาท่ีก าลงัเป็นกระแสหรือเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั คือ เฉย ๆ (x   = 3.39) เป็นผลิตภณัฑ์
กีฬาท่ีเป็นท่ียอมรับ เป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียงส าหรับคนไทย คือ เห็นด้วย (x   = 3.90) และเป็น
ผลิตภณัฑกี์ฬาท่ีมีความสวยงาม หลากหลายและสอดคลอ้งกบัชนิดกีฬา คือ เห็นดว้ย (x   = 3.79) 

ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเก่ียวกับปัจจัยด้านราคา เช่น ราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพของผลิตภณัฑ์ คือ เห็นดว้ย (x   = 3.75) และราคาถูกกวา่ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาอ่ืน 
คือ เห็นดว้ย (x   = 3.63) 

ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด เช่น การโฆษณามี
ความน่าสนใจและดึงดูดใจผูบ้ริโภคให้ซ้ือผลิตภณัฑ์ คือ เห็นดว้ย (x   = 3.43) การประชาสัมพนัธ์มี
หลากหลายช่องทางและเขา้ถึงไดง่้าย คือ เฉย ๆ  (x   = 3.31) การส่งเสริมการขายมีความน่าสนใจและ
ช่วยดึงดูดผูบ้ริโภค เช่น การลดราคา คือ เห็นดว้ย (x   = 3.73) มีพนกังานขายท่ีคอยให้ค  าแนะน าและ
ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กีฬา คือ เฉย ๆ (x   = 3.30) การตลาดทางตรงมีความครอบคลุมและเขา้ถึง
ผูบ้ริโภค คือ เห็นดว้ย (x   = 3.55) การจดักิจกรรมทางการตลาดมีความน่าสนใจ คือ เห็นดว้ย (x   = 
3.58) การเป็นผูส้นบัสนุนทางการตลาด ท าใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นท่ีรู้จกัและมีความน่าสนใจ คือ เห็นดว้ย 
(x   = 3.93) การจดักิจกรรมเพื่อสังคม ท าใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาของผูบ้ริโภค คือ เห็นดว้ย (x   
= 3.79) และการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางเวบ็ไซด์หรือสังคมออนไลน์ มีความน่าสนใจและ
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย คือ เห็นดว้ย (x   = 3.53) 

ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเก่ียวกับปัจจัยด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย เช่น มีสาขา
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีครอบคลุมทั้งในกรุงเทพและต่างจงัหวดั คือ เห็นดว้ย (x   = 3.59) ผูบ้ริโภคมี
ความสะดวกในการหาซ้ือผลิตภณัฑกี์ฬา คือ เห็นดว้ย (x   = 3.81) และมีช่องทางการจดัจ าหน่ายและ
กระจายผลิตภณัฑท่ี์ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ คือ เฉย ๆ (x   = 3.30) 

ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการส่ือสารตราสินคา้ เช่น แกรนด์สปอร์ต
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีส่ือถึงความเป็นไทยผา่นตราสินคา้ คือ เห็นดว้ย (x   = 3.87) และสโลแกน “มีสปิริต 
มีแกรนดส์ปอร์ต” เป็นส่ิงท่ีสามารถส่ือถึงตราสินคา้ไดดี้ คือ เห็นดว้ย (x   = 3.78) 



93 

4.5 การทดสอบสมมติฐาน 
 

4.5.1 สมมติฐานที ่1 ลกัษณะทางประชากรทีแ่ตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารด้านการ 
 ส่ือสารการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

1) สมมติฐานขอ้ท่ี 1.1 ลกัษณะทางประชากรด้านเพศท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับ
ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ มีดงัน้ี 
H0: ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสาร

การตลาดไม่แตกต่างกนั 
H1: ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสาร

การตลาดท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.7  การเปรียบเทียบระหวา่งเพศกบัการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาด 

 
เพศ จ านวน  x   S.D. t Sig. 
ชาย 
หญิง 

204 
196 

3.28 
3.38 

0.69 
0.76 

-1.436 0.152 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผลการทดสอบความแตกต่างของการเปิดรับข่าวสารดา้นการ

ส่ือสารการตลาดกบัดา้นเพศของผูต้อบแบบสอบถาม ไดค้่า Sig = 0.152 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 
0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 นัน่คือ  ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับดา้นการ
ส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

2) สมมติฐานขอ้ท่ี 1.2 ลกัษณะทางประชากรด้านอายุท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับ
ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ มีดงัน้ี 
H0: ลกัษณะทางประชากรดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสาร

การตลาดไม่แตกต่างกนั 
H1: ลกัษณะทางประชากรดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสาร

การตลาดท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.8  การเปรียบเทียบระหวา่งอายกุบัการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาด 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1. ความแตกต่าง 
    ระหวา่งกลุ่ม 
2. ภายในกลุ่ม 

24.638 
 

186.161 

5 
 

394 

4.928 
 

0.472 

10.429 0.00 

รวม 210.800 399    

 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 

0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นัน่คือ ลกัษณะทางประชากรดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั มีการ
เปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

เพื่อใหท้ราบถึงความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสาร
การตลาด จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ โดยทดสอบว่าอายุคู่ใดบา้งท่ีค่าเฉล่ียของการเปิดรับข่าวสาร
ดา้นการส่ือสารการตลาดแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบเปรียบเทียบพหุคูณ โดยใชว้ิธีการของ LSD 
Test ดงัตารางท่ี 4.9 

 
ตารางที ่4.9  การเปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของการเปิดรับข่าวสาร 
 ดา้นการส่ือสารการตลาด 

 

อายุ ค่าเฉลีย่ 
< 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี  > 60 ปี 
3.65 3.05 3.37 3.42 3.77 3.35 

< 20 ปี 
21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
> 60 ปี 

3.65 
3.05 
3.37 
3.42 
3.77 
3.35 

- 
0.000* 
0.030* 

- 
- 

0.042* 

0.000* 
- 

0.001* 
0.001* 
0.000* 
0.016* 

0.030* 
0.001* 

- 
- 

0.003* 
- 

- 
0.001* 

- 
- 

0.017* 
- 

- 
0.000* 
0.003* 
0.017* 

- 
0.006* 

0.042* 
0.016* 

- 
- 

0.006* 
- 
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ตารางที ่4.10  การเปรียบเทียบคู่แตกต่างระหวา่งกลุ่มอายกุบัการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสาร 
 การตลาด 

 
การเปิดรับข่าวสาร x   S.D. F คู่แตกต่าง 

< 20 ปี 
21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
> 60 ปี 

3.65 
3.05 
3.37 
3.42 
3.77 
3.35 

0.75 
0.72 
0.69 
0.63 
0.51 
0.68 

10.429 
 

1 > 2,3,6 
3 > 2 
4 > 2 

5 > 2,3,4,6 
6 > 2 

 

 
จากตารางท่ี 4.9 และ 4.10 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของการเปิดรับข่าวสาร

ดา้นการส่ือสารการตลาดเป็นรายคู่ จ  าแนกตามอายุของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มอายุ 21-30 
ปี มีค่าเฉล่ียของการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดต ่ากวา่ทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่มอายุ
ไม่เกิน 20 ปี กลุ่มอาย ุ31-40 ปี กลุ่มอาย ุ41-50 ปี กลุ่มอาย ุ51-60 ปี และกลุ่มอาย ุ60 ปีข้ึนไป 

3) สมมติฐานขอ้ท่ี 1.3 ลกัษณะทางประชากรด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีการ
เปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ มีดงัน้ี 
H0: ลกัษณะทางประชากรดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารดา้นการ

ส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกนั 
H1: ลกัษณะทางประชากรดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารดา้นการ

ส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.11  การเปรียบเทียบระหวา่งสถานภาพกบัการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาด 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1. ความแตกต่าง 
    ระหวา่งกลุ่ม 
2. ภายในกลุ่ม 

6.873 
 

203.927 

2 
 

397 

3.436 
 

0.514 

6.690 0.001 

รวม 210.800 399    
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จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 
0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นัน่คือ ลกัษณะทางประชากรดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั 
มีการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

เพื่อใหท้ราบถึงความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสาร
การตลาด จ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ โดยทดสอบว่าสถานภาพคู่ใดบา้งท่ีค่าเฉล่ียของการ
เปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบเปรียบเทียบพหุคูณ โดยใช้
วธีิการของ LSD Test ดงัตารางท่ี 4.12 

 
ตารางที ่4.12  การเปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของการเปิดรับข่าวสาร 
 ดา้นการส่ือสารการตลาด 

 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ 
โสด สมรส หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่
3.24 3.52 3.61 

โสด 
สมรส 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

3.24 
3.52 
3.61 

- 
0.000* 

- 

0.000* 
- 
- 

- 
- 
- 

 
ตารางที ่4.13  การเปรียบเทียบคู่แตกต่างระหวา่งสถานภาพกบัการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสาร 
 การตลาด 

 
การเปิดรับข่าวสาร x   S.D. F คู่แตกต่าง 

โสด 
สมรส 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

3.24 
3.52 
3.61 

0.75 
0.65 
0.55 

6.690 2 > 1 
 

 
จากตารางท่ี 4.12 และ 4.13 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของการเปิดรับ

ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดเป็นรายคู่ จ  าแนกตามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 
สถานภาพโสด มีค่าเฉล่ียของการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดต ่ากวา่สถานภาพสมรส 

4) สมมติฐานขอ้ท่ี 1.4 ลกัษณะทางประชากรดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มี
การเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ มีดงัน้ี 



97 

H0: ลกัษณะทางประชากรด้านระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสาร
ดา้นการส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกนั 

H1: ลกัษณะทางประชากรด้านระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสาร
ดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.14  การเปรียบเทียบระหวา่งระดบัการศึกษากบัการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสาร 
 การตลาด 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1. ความแตกต่าง 
    ระหวา่งกลุ่ม 
2. ภายในกลุ่ม 

1.903 
 

208.897 

4 
 

395 

0.476 
 

0.529 

0.900 0.464 

รวม 210.800 399    

 
จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.464 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 

0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 นั่นคือ ลักษณะทางประชากรด้านระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีการ
เปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

5) สมมติฐานขอ้ท่ี 1.5 ลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับ
ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ มีดงัน้ี 
H0: ลกัษณะทางประชากรด้านอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารด้านการ

ส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกนั 
H1: ลกัษณะทางประชากรด้านอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารด้านการ

ส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.15  การเปรียบเทียบระหวา่งอาชีพกบัการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาด 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1. ความแตกต่าง 
    ระหวา่งกลุ่ม 
2. ภายในกลุ่ม 

1.403 
 

209.397 

5 
 

394 

0.281 
 

0.531 

0.528 0.755 

รวม 210.800 399    

 
จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.755 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 

0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 นัน่คือ ลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสาร
ดา้นการส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

6) สมมติฐานขอ้ท่ี 1.6 ลกัษณะทางประชากรดา้นรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มี
การเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ มีดงัน้ี 
H0: ลกัษณะทางประชากรดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารดา้น

การส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกนั 
H1: ลกัษณะทางประชากรดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารดา้น

การส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.16  การเปรียบเทียบระหวา่งรายไดต่้อเดือนกบัการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสาร 
 การตลาด 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1. ความแตกต่าง 
    ระหวา่งกลุ่ม 
2. ภายในกลุ่ม 

2.044 
 

208.755 

5 
 

394 

0.409 
 

0.530 

0.772 0.571 

รวม 210.800 399    
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จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.571 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 
0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 นั่นคือ ลกัษณะทางประชากรด้านรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีการ
เปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

7) สมมติฐานขอ้ท่ี 1.7 ประเภทกีฬาท่ีเล่นท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารดา้น
การส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ มีดงัน้ี 
H0: ประเภทกีฬาท่ีเล่นท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาด

ไม่แตกต่างกนั 
H1: ประเภทกีฬาท่ีเล่นท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ี

แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.17  การเปรียบเทียบระหวา่งประเภทกีฬาท่ีเล่นกบัการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสาร 
 การตลาด 

 
ประเภทกฬีาทีเ่ล่น F Sig. 

                 ฟตุบอล 
                 วอลเล่ยบ์อล 
                 วิง่ 
                 ตะกร้อ 
                 บาสเกตบอล 
                 แอโรบิก 
                 กอลฟ์ 
                 อ่ืน ๆ 

2.776 
0.556 
1.438 
0.011 
0.511 
1.081 
0.296 
0.006 

0.096 
0.456 
0.231 
0.916 
0.475 
0.299 
0.587 
0.940 

 
จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ผลการทดสอบค่า Sig. ของประเภทกีฬาท่ีเล่นแต่ละชนิด มี

ค่ามากกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 นัน่คือ ประเภทกีฬาท่ีเล่นท่ีแตกต่างกนั มีการ
เปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

8) สมมติฐานขอ้ท่ี 1.8 ความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อเดือนท่ีแตกต่าง
กนั มีการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ มีดงัน้ี 



100 

H0: ความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับ
ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกนั 

H1: ความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับ
ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.18  การเปรียบเทียบระหวา่งความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อเดือนกบั 
 การเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาด 
 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1. ความแตกต่าง 
    ระหวา่งกลุ่ม 
2. ภายในกลุ่ม 

2.311 
 

208.489 

3 
 

396 

0.770 
 

0.526 

1.463 0.224 

รวม 210.800 399    

 
จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.224 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 

0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 นัน่คือ ความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มี
การเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
4.5.2 สมมติฐานที ่2 ลกัษณะทางประชากรที่แตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารด้านการ

ส่ือสารการตลาดที่แตกต่างกนั 
1) สมมติฐานขอ้ท่ี 2.1 ลักษณะทางประชากรด้านเพศท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้

ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
สมมติฐานทางสถิติ มีดงัน้ี 
H0: ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสาร

การตลาดไม่แตกต่างกนั 
H1: ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสาร

การตลาดท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.19  การเปรียบเทียบระหวา่งเพศกบัการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาด 
 

เพศ จ านวน  x   S.D. t Sig. 
ชาย 
หญิง 

204 
196 

3.46 
3.63 

0.65 
0.68 

-2.533 0.012 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ข่าวสารดา้นการ

ส่ือสารการตลาดกบัดา้นเพศของผูต้อบแบบสอบถาม ไดค้่า Sig = 0.012 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 
0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นัน่คือ  ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีการ
รับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

2) สมมติฐานขอ้ท่ี 2.2 ลักษณะทางประชากรด้านอายุท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้
ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ มีดงัน้ี 
H0: ลกัษณะทางประชากรดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสาร

การตลาดไม่แตกต่างกนั 
H1: ลกัษณะทางประชากรดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสาร

การตลาดท่ีแตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.20  การเปรียบเทียบระหวา่งอายกุบัการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาด 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1. ความแตกต่าง 
    ระหวา่งกลุ่ม 
2. ภายในกลุ่ม 

16.163 
 

163.045 

5 
 

394 

3.233 
 

0.414 

7.812 0.00 

รวม 179.209 399    

 
จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 

0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นัน่คือ ลกัษณะทางประชากรดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั มีการ
รับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสาร
การตลาด จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ โดยทดสอบวา่อายุคู่ใดบา้งท่ีค่าเฉล่ียของการรับรู้ข่าวสารดา้น
การส่ือสารการตลาดแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบเปรียบเทียบพหุคูณ โดยใชว้ิธีการของ LSD Test 
ดงัตารางท่ี 4.20 

 
ตารางที ่4.21  การเปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของการรับรู้ข่าวสาร 
 ดา้นการส่ือสารการตลาด 

 

อายุ ค่าเฉลีย่ 
< 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี  > 60 ปี 
3.93 3.45 3.28 3.57 3.77 3.69 

< 20 ปี 
21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
> 60 ปี 

3.93 
3.45 
3.28 
3.57 
3.77 
3.69 

- 
0.000* 
0.000* 
0.006* 

- 
- 

0.000* 
- 
- 
- 

0.007* 
0.041* 

0.000* 
- 
- 

0.013* 
0.000* 
0.001* 

0.006* 
- 

0.013* 
- 
- 
- 

- 
0.007* 
0.000* 

- 
- 
- 

- 
0.041* 
0.001* 

- 
- 
- 

 
ตารางที ่4.22  การเปรียบเทียบคู่แตกต่างระหวา่งอายกุบัการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาด 

 
การรับรู้ข่าวสาร x   S.D. F คู่แตกต่าง 

< 20 ปี 
21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
> 60 ปี 

3.93 
3.45 
3.28 
3.57 
3.57 
3.69 

0.62 
0.69 
0.71 
0.59 
0.49 
0.56 

7.812 
 

1 > 2,3,4 
4 > 3 

5 > 2,3 
6 > 2,3 

 

 
จากตารางท่ี 4.21 และ 4.22 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของการรับรู้ข่าวสาร

ดา้นการส่ือสารการตลาดเป็นรายคู่ จ  าแนกตามอายุของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มอายุ 31-40 
ปี มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดต ่ากวา่กลุ่มอายุไม่เกิน 20 ปี กลุ่มอายุ 41-
50 ปี กลุ่มอาย ุ51-60 ปี และกลุ่มอาย ุ60 ปีข้ึนไป 
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3) สมมติฐานขอ้ท่ี 2.3 ลกัษณะทางประชากรด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีการ
รับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ มีดงัน้ี 
H0: ลกัษณะทางประชากรด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารดา้นการ

ส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกนั   
H1: ลกัษณะทางประชากรด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารดา้นการ

ส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั  
 

ตารางที ่4.23  การเปรียบเทียบระหวา่งสถานภาพกบัการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาด 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1. ความแตกต่าง 
    ระหวา่งกลุ่ม 
2. ภายในกลุ่ม 

1.775 
 

177.434 

2 
 

397 

0.887 
 

0.447 

1.985 0.139 

รวม 179.209 399    

 
จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.139 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 

0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 นั่นคือ ลกัษณะทางประชากรด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้
ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

4) สมมติฐานขอ้ท่ี 2.4 ลกัษณะทางประชากรดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มี
การรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ มีดงัน้ี 
H0: ลกัษณะทางประชากรดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารดา้น

การส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกนั  
H1: ลกัษณะทางประชากรดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารดา้น

การส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั  
 
 
 
 



104 

ตารางที ่4.24  การเปรียบเทียบระหวา่งระดบัการศึกษากบัการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาด 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1. ความแตกต่าง 
    ระหวา่งกลุ่ม 
2. ภายในกลุ่ม 

2.099 
 

177.110 

4 
 

395 

0.525 
 

0.448 

1.170 0.323 

รวม 179.209 399    

 
จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.323 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 

0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 นัน่คือ ลกัษณะทางประชากรดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้
ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

5) สมมติฐานขอ้ท่ี 2.5 ลกัษณะทางประชากรด้านอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้
ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ มีดงัน้ี 
H0: ลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสาร

การตลาดไม่แตกต่างกนั  
H1: ลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสาร

การตลาดท่ีแตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.25  การเปรียบเทียบระหวา่งอาชีพกบัการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาด 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1. ความแตกต่าง 
    ระหวา่งกลุ่ม 
2. ภายในกลุ่ม 

2.356 
 

176.853 

5 
 

394 

0.471 
 

0.449 

1.050 0.388 

รวม 179.209 399    

 



105 

จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.388 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 
0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 นัน่คือ ลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสาร
ดา้นการส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

6) สมมติฐานขอ้ท่ี 2.6 ลกัษณะทางประชากรดา้นรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มี
การรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ มีดงัน้ี 
H0: ลกัษณะทางประชากรดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารดา้น

การส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกนั 
H1: ลกัษณะทางประชากรดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารดา้น

การส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.26  การเปรียบเทียบระหวา่งรายไดต่้อเดือนกบัการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาด 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1. ความแตกต่าง 
    ระหวา่งกลุ่ม 
2. ภายในกลุ่ม 

1.052 
 

178.157 

5 
 

394 

0.210 
 

0.452 

0.465 0.802 

รวม 179.209 399    

 
จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.802 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 

0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 นัน่คือ ลกัษณะทางประชากรดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้
ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

7) สมมติฐานขอ้ท่ี 2.7 ประเภทกีฬาท่ีเล่นท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารดา้นการ
ส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั  

สมมติฐานทางสถิติ มีดงัน้ี 
H0: ประเภทกีฬาท่ีเล่นท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดไม่

แตกต่างกนั 
H1: ประเภทกีฬาท่ีเล่นท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ี

แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.27  การเปรียบเทียบระหวา่งประเภทกีฬาท่ีเล่นกบัการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสาร 
 การตลาด 

 
ประเภทกฬีาทีเ่ล่น F Sig. 

                 ฟตุบอล 
                 วอลเล่ยบ์อล 
                 วิง่ 
                 ตะกร้อ 
                 บาสเกตบอล 
                 แอโรบิก 
                 กอลฟ์ 
                 อ่ืน ๆ 

1.568 
1.946 
3.359 
1.772 
1.110 
0.037 
0.604 
0.296 

0.211 
0.164 
0.068 
0.184 
0.293 
0.847 
0.438 
0.586 

 
จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ ผลการทดสอบค่า Sig. ของประเภทกีฬาท่ีเล่นแต่ละชนิด มี

ค่ามากกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 นัน่คือ ประเภทกีฬาท่ีเล่นท่ีแตกต่างกนั มีการ
รับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

8) สมมติฐานขอ้ท่ี 2.8 ความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อเดือนท่ีแตกต่าง
กนั มีการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ มีดงัน้ี 
H0: ความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลังกายต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้

ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกนั  
H1: ความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลังกายต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้

ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.28 การเปรียบเทียบระหวา่งความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อเดือนกบั 
 การรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาด 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1. ความแตกต่าง 
    ระหวา่งกลุ่ม 
2. ภายในกลุ่ม 

1.860 
 

177.349 

3 
 

396 

0.620 
 

0.448 

1.384 0.247 

รวม 179.209 399    

 
จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.247 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 

0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 นัน่คือ ความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มี
การรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
4.5.3 สมมติฐานที ่3 การเปิดรับด้านการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ด้าน

การส่ือสารการตลาดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
สมมติฐานทางสถิติ มีดงัน้ี 
H0: การเปิดรับด้านการส่ือสารการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ด้านการ

ส่ือสารการตลาดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
H1: การเปิดรับดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ดา้นการส่ือสาร

การตลาดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ตารางที ่4.29  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับดา้นการส่ือสารการตลาดกบัการรับรู้ 
 ดา้นการส่ือสารการตลาด 

 
 การรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาด 

n r Sig. ระดบัความสัมพนัธ์ 
การเปิดรับดา้นการ 
ส่ือสารการตลาด 

400 0.415* 0.00 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.29 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับด้านการ
ส่ือสารการตลาดกบัการรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
การวิเคราะห์สถิติหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบว่า การเปิดรับด้านการส่ือสาร
การตลาดมีความสัมพัน ธ์กับการ รับ รู้ด้านการ ส่ือสารการตลาดของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครในระดบัปานกลาง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ หรือ 
Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงน้อยกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นัน่คือ การเปิดรับดา้นการ
ส่ือสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาดของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
4.5.4 สมมติฐานที ่4 การรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อ

ผลติภัณฑ์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
1) สมมติฐานขอ้ท่ี 4.1 การรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับ

ทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑข์องประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานทางสถิติ มีดงัน้ี 
H0: การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑข์องประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
H1: การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑข์องประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
2) สมมติฐานขอ้ท่ี 4.2 การรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับ

ทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคาของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานทางสถิติ มีดงัน้ี 
H0: การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยั

ดา้นราคาของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
H1: การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้น

ราคาของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
3) สมมติฐานขอ้ท่ี 4.3 การรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับ

ทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานทางสถิติ มีดงัน้ี 
H0: การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยั

ดา้นการส่ือสารการตลาดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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H1: การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
การส่ือสารการตลาดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

4) สมมติฐานขอ้ท่ี 4.4 การรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
ทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานทางสถิติ มีดงัน้ี 
H0: การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยั

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
H1: การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่ายของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
5) สมมติฐานขอ้ท่ี 4.5 การรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับ

ทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการส่ือสารตราสินคา้ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานทางสถิติ มีดงัน้ี 
H0: การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยั

ดา้นการส่ือสารตราสินคา้ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
H1: การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้น

การส่ือสารตราสินคา้ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที ่4.30 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาดกบัทศันคติต่อผลิตภณัฑ ์
 ชุดกีฬา 

 
ทศันคตต่ิอ 

ผลติภัณฑ์ชุดกฬีา 
การรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาด 

n r Sig. ระดบัความสัมพนัธ์ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นการส่ือสาร 
    การตลาด 
4. ดา้นช่องทางการ 
    จดัจ าหน่าย 
5. ดา้นการส่ือสาร 
    ตราสินคา้ 

400 
400 
400 

 
400 

 
400 

0.476* 
0.417* 
0.234* 

 
0.404* 

 
0.213* 

0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ต ่า 
 

ปานกลาง 
 
ต ่า 

 



110 

จากตารางท่ี 4.30 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ด้านการ
ส่ือสารการตลาดกบัทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการ
วิเคราะห์สถิติหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน สามารถวิเคราะห์ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์
เก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

การรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกับปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑข์องประชากรในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัปานกลาง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% มีค่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ หรือ Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 
นัน่คือ การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคา
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัปานกลาง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% มีค่าระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ หรือ Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1     
นัน่คือ การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคาของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการ
ส่ือสารการตลาดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัต ่า ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% มีค่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ หรือ Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 
นัน่คือ การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการส่ือสาร
การตลาดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัปานกลาง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ หรือ Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และ
ยอมรับ H1 นัน่คือ การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการ
ส่ือสารตราสินคา้ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัต ่า ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% มีค่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ หรือ Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 
นัน่คือ การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการส่ือสาร
ตราสินคา้ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
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4.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที ่4.31  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ 
1. ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับ 
    ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
1.1 ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีการ 
      เปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่าง 
      กนั 
1.2 ลกัษณะทางประชากรดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มีการ 
      เปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่าง 
      กนั 
1.3 ลกัษณะทางประชากรดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั 
      มีการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ี 
      แตกต่างกนั 
1.4 ลกัษณะทางประชากรดา้นระดบัการศึกษาท่ี 
      แตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสาร 
      การตลาดท่ีแตกต่างกนั 
1.5 ลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มี 
      การเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ี 
      แตกต่างกนั 
1.6 ลกัษณะทางประชากรดา้นรายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่าง 
      กนั มีการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ี 
      แตกต่างกนั 
1.7 ประเภทกีฬาท่ีเล่นท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับ 
      ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
1.8 ความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อเดือนท่ี 
      แตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสาร 
      การตลาดท่ีแตกต่างกนั 

 
 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
 
 

ยอมรับสมมติฐาน 
 
 

ยอมรับสมมติฐาน 
 
 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
 
 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
 
 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
 
 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
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ตารางที ่4.31  (ต่อ) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ 
2. ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ 
    ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
2.1 ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีการ 
      รับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
2.2 ลกัษณะทางประชากรดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มีการ 
      รับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
2.3 ลกัษณะทางประชากรดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั 
      มีการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ี 
      แตกต่างกนั 
2.4 ลกัษณะทางประชากรดา้นระดบัการศึกษาท่ี 
      แตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสาร 
      การตลาดท่ีแตกต่างกนั 
2.5 ลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มี 
      การรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ี 
      แตกต่างกนั 
2.6 ลกัษณะทางประชากรดา้นรายไดต้่อเดือนท่ี 
      แตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสาร 
      การตลาดท่ีแตกต่างกนั 
2.7 ประเภทกีฬาท่ีเล่นท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสาร 
      ดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
2.8 ความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อเดือนท่ี 
      แตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสาร 
      การตลาดท่ีแตกต่างกนั 
3. การเปิดรับดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสมัพนัธ์ 
    กบัการรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาดของประชากร 
    ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมติฐาน 
 

ยอมรับสมมติฐาน 
 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
 
 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
 
 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
 
 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
 
 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
 
 

ยอมรับสมมติฐาน 

 
 
 
 



113 

ตารางที ่4.31  (ต่อ) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ 
4. การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสมัพนัธ์ 
    กบัทศันคติต่อผลิตภณัฑข์องประชากรในเขต 
    กรุงเทพมหานคร 
4.1 การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสมัพนัธ์ 
      กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑข์อง 
      ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
4.2 การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสมัพนัธ์ 
      กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคาของประชากร 
      ในเขตกรุงเทพมหานคร 
4.3 การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสมัพนัธ์ 
      กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด 
      ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
4.4 การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสมัพนัธ์ 
      กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดั 
      จ าหน่ายของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
4.5 การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสมัพนัธ์ 
      กบัทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการส่ือสารตราสินคา้ 
      ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 

ยอมรับสมมติฐาน 
 
 

ยอมรับสมมติฐาน 
 
 

ยอมรับสมมติฐาน 
 
 

ยอมรับสมมติฐาน 
 
 

ยอมรับสมมติฐาน 

 
 
 
 
 
 

  

 
 



บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารการตลาด และตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต 
ในทศันะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาลกัษณะทาง
ประชากรของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ชุดกีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาทศันคติของประชากรต่อ
ผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาการเปิดรับดา้นการส่ือสาร
การตลาดของผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ของการเปิดรับ และการรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาดของผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์
สปอร์ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ดา้นการ
ส่ือสารการตลาด และทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ท าการส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน เป็นผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต 
โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บขอ้มูล สามารถสรุปผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
5.2  อภิปรายผล 
5.3  ขอ้เสนอแนะ 

  

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม เป็นผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์

สปอร์ตในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน พบวา่ เป็นเพศชาย 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51 และ
เพศหญิง 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49 ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 21-30 ปี จ  านวน 149 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 37.25 รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 31-40 ปี จ  านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 กลุ่มอายุ 41-50 
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ปี จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13 กลุ่มอายุไม่เกิน 20 ปี จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12 กลุ่มอาย ุ
60 ปีข้ึนไป จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และกลุ่มอายุ 51-60 ปี จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.5 ตามล าดบั 

สถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นโสด จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมา คือ 
สมรส จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31 และหย่าร้าง/แยกกนัอยู ่จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
ตามล าดบั 

ระดบัการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ  านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61 
รองลงมา คือ ระดบัปริญญาโท 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ระดบัอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 30 คน   
คิดเป็นร้อยละ 7.5 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และระดบั
ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 
รองลงมา คือ พนักงานบริษทั จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 78 คน   
คิดเป็นร้อยละ 19.5 ข้าราชการ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11 อาชีพอ่ืน ๆ เช่น ทนายความ       
นกัดนตรี ครูสอนดนตรี วา่งงาน หรือเกษียณอายุ จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 และพนกังาน
รัฐวสิาหกิจ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 ตามล าดบั 

รายไดต่้อเดือน พบวา่ ส่วนใหญ่มีรายได ้10,000-20,000 บาท จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.75 รองลงมา คือ รายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 รายได ้20,001-
30,000 บาท จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 รายได ้30,001-40,000 บาท จ านวน 69 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.25 รายได้ 50,000 บาทข้ึนไป จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และรายได้ 40,001-
50,000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 ตามล าดบั 

ประเภทกีฬาท่ีเล่น พบวา่ ส่วนใหญ่วิ่งออกก าลงักาย จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 
รองลงมา คือ กีฬาอ่ืน ๆ เช่น แบดมินตนั เทควนัโด เทเบิลเทนนิส สควอช จ านวน 140 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35 ฟุตบอล จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 แอโรบิก จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
บาสเกตบอล จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตะกร้อ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 กอล์ฟ 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และวอลเล่ยบ์อล จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 

ความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อเดือน พบวา่ ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเล่นกีฬา
หรือออกก าลังกายต่อเดือน 3-4 คร้ัง จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมา คือ 1-2 คร้ัง 
จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75  7 คร้ังข้ึนไป จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และ 5-6 คร้ัง 
จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 ตามล าดบั 
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5.1.2 การเปิดรับข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาด

โดยรวมระดบัปานกลาง (x   = 3.33) เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้ พบวา่ มีการเปิดรับดา้นการโฆษณาระดบั
มาก (x   = 3.46) การประชาสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง (x   = 3.39) การส่งเสริมการขายระดบัมาก (x   = 
3.47) การขายโดยบุคคลระดบัปานกลาง (x   = 3.11) การตลาดทางตรงระดบัปานกลาง (x   = 3.11) 
การจดักิจกรรมทางการตลาดระดบัปานกลาง (x   = 3.22) การเป็นผูส้นบัสนุนทางการตลาดระดบั
มาก (x   = 3.76) การตลาดเพื่อสังคมระดบัปานกลาง (x   = 3.15) และการตลาดออนไลน์ระดบั      
ปานกลาง (x   = 3.28) 

 
5.1.3 การรับรู้ข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาด

โดยรวมในระดบัมาก (x   = 3.55) เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้ พบวา่ มีการรับรู้เก่ียวกบัการรู้จกัผลิตภณัฑ์
หรือตราสินคา้ในระดบัมาก (x   = 3.83) ทราบถึงคุณสมบติั ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ในระดบัมาก (x   
= 3.60) มีความรู้สึกท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ในระดบัมาก (x   = 3.62) เกิดความสนใจใน
ผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ในระดบัมาก (x   = 3.46) เกิดความช่ืนชอบในผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ใน
ระดบัมาก (x   = 3.43) และเกิดความตอ้งการและซ้ือผลิตภณัฑใ์นระดบัปานกลาง (x   = 3.35) 

 
5.1.4 ทศันคติต่อปัจจัยต่าง ๆ ของผลติภัณฑ์ชุดกฬีาแกรนด์สปอร์ตของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวม 

คือ เห็นดว้ย (x   = 3.72) เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเห็น
ดว้ยเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์เช่น เป็นผลิตภณัฑ์กีฬาท่ีแสดงให้เห็นถึงความรักชาติของคนไทย
และสนบัสนุนนกักีฬาไทย คือ เห็นดว้ย (x   = 3.81) เป็นผลิตภณัฑ์กีฬาท่ีเป็นแบรนด์ระดบันานาชาติ
และผลิตโดยคนไทย คือ เห็นดว้ย (x   = 3.75) เป็นผลิตภณัฑ์กีฬาท่ีท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกภูมิใจเม่ือได้
สวมใส่ คือ เห็นดว้ย (x   = 3.65) เป็นผลิตภณัฑ์กีฬาท่ีเป็นท่ียอมรับ เป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียงส าหรับ
คนไทย คือ เห็นดว้ย (x   = 3.90) และเป็นผลิตภณัฑกี์ฬาท่ีมีความสวยงาม หลากหลายและสอดคลอ้ง
กบัชนิดกีฬา คือ เห็นด้วย (x   = 3.79) ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเฉย ๆเก่ียวกบัปัจจยัด้าน 
ผลิตภณัฑ ์คือ เป็นผลิตภณัฑกี์ฬาท่ีก าลงัเป็นกระแสหรือเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั คือ เฉย ๆ (x   = 3.39) 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคาโดยรวม คือ เห็นดว้ย (x   = 3.69) เม่ือ
พิจารณาแต่ละขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเห็นดว้ยเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคา เช่น ราคามี
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ความเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ คือ เห็นดว้ย (x   = 3.75) และราคาถูกกว่าตราสินคา้ของ
ผลิตภณัฑชุ์ดกีฬาอ่ืน คือ เห็นดว้ย (x   = 3.63) 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดโดยรวม คือ เห็นดว้ย 
(x   = 3.57) เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเห็นดว้ยเก่ียวกบั
ปัจจยัด้านการส่ือสารการตลาด เช่น การโฆษณามีความน่าสนใจและดึงดูดใจผูบ้ริโภคให้ซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์คือ เห็นดว้ย (x   = 3.43) การส่งเสริมการขายมีความน่าสนใจและช่วยดึงดูดผูบ้ริโภค เช่น 
การลดราคา คือ เห็นดว้ย (x   = 3.73) การตลาดทางตรงมีความครอบคลุมและเขา้ถึงผูบ้ริโภค คือ  
เห็นดว้ย (x   = 3.55) การจดักิจกรรมทางการตลาดมีความน่าสนใจ คือ เห็นดว้ย (x   = 3.58) การเป็น
ผูส้นบัสนุนทางการตลาด ท าให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกัและมีความน่าสนใจ คือ เห็นดว้ย (x   = 3.93) 
การจดักิจกรรมเพื่อสังคม ท าให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาของผูบ้ริโภค คือ เห็นดว้ย (x   = 3.79) 
และการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์หรือสังคมออนไลน์ มีความน่าสนใจและเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมาย คือ เห็นดว้ย (x   = 3.53) ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเฉย ๆเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการ
ส่ือสารทางการตลาด เช่น การประชาสัมพนัธ์มีหลากหลายช่องทางและเขา้ถึงไดง่้าย คือ เฉย ๆ  (x   = 
3.31) และมีพนกังานขายท่ีคอยใหค้  าแนะน าและขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑกี์ฬา คือ เฉย ๆ (x   = 3.30) 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเก่ียวกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวม คือ     
เห็นดว้ย (x   = 3.57) เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเห็นดว้ย
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เช่น มีสาขาจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีครอบคลุมทั้งในกรุงเทพ
และต่างจงัหวดั คือ เห็นดว้ย (x   = 3.59) และผูบ้ริโภคมีความสะดวกในการหาซ้ือผลิตภณัฑ์กีฬา คือ 
เห็นดว้ย (x   = 3.81) ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเฉย ๆ เก่ียวกบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
คือ มีช่องทางการจดัจ าหน่ายและกระจายผลิตภณัฑ์ท่ีครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ คือ 
เฉย ๆ (x   = 3.30) 

ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการส่ือสารตราสินคา้โดยรวม คือ เห็นดว้ย 
(x   = 3.83) เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเห็นดว้ยเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
การส่ือสารตราสินคา้ เช่น แกรนด์สปอร์ตเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีส่ือถึงความเป็นไทยผ่านตราสินคา้ คือ 
เห็นดว้ย (x   = 3.87) และสโลแกน “มีสปิริต มีแกรนด์สปอร์ต” เป็นส่ิงท่ีสามารถส่ือถึงตราสินคา้   
ไดดี้ คือ เห็นดว้ย (x   = 3.78) 
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5.1.5 การทดสอบสมมติฐาน 
สรุปผลจากการทดสอบสมมติฐาน ไดด้งัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสาร

การตลาดท่ีแตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะทางประชากรด้านเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดต่้อเดือน ประเภทกีฬาท่ีเล่น และความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อเดือนท่ีแตกต่าง
กนั มีการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี    
ตั้งไว ้แต่ลกัษณะทางประชากรดา้นอายุ และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารดา้นการ
ส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารด้านการส่ือสาร
การตลาดท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลกัษณะทางประชากรด้านสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดต่้อเดือน ประเภทกีฬาท่ีเล่น และความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อเดือน     
ท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศ และอายุ ท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารดา้น
การส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 3 การเปิดรับดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ดา้นการ
ส่ือสารการตลาดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีการเปิดรับดา้นการส่ือสารการตลาด 
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาดในระดบัปานกลาง ดงันั้น การเปิดรับดา้น
การส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาดของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 4 การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อผลิตภณัฑ์
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด 
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติด้านการส่ือสารการตลาด และการส่ือสารตราสินค้าในระดับต ่า       
แต่ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา และช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง ดังนั้น     
การรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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5.2 อภิปรายผล 
 

5.2.1 อภิปรายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 51) มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 49) 

แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคของแกรนด์สปอร์ตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เป็นกลุ่มท่ีมีความสนใจกีฬา
ชนิดต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล ซ่ึงเป็นกีฬาท่ีแกรนด์สปอร์ตเป็นผูส้นบัสนุน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
สุมน สุทธิวนาสันต์ (2548) เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดกีฬาของผูบ้ริโภค
ในห้างสรรพสินคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง สามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัการส่ือสารการตลาดกบัเพศหญิง เน่ืองจากผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์
กีฬามีจ านวนเพศหญิงนอ้ยกวา่เพศชาย เช่น ตวัแทนในการโฆษณาควรเนน้ไปท่ีนกักีฬาผูห้ญิง หรือ
ออกแบบผลิตภัณฑ์กีฬาส าหรับผู ้หญิงเพิ่มข้ึน เช่น ชุดแอโรบิก ชุดว่ายน ้ า เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศหญิงมากข้ึน 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 37.25) เป็นโสด (ร้อยละ 68.5)        
โดยส่วนใหญ่มีรายได ้10,000-20,000 บาท (ร้อยละ 23.75) และการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี     
(ร้อยละ 61) แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคของแกรนด์สปอร์ตเป็นกลุ่มท่ีมีลักษณะทางประชากร           
ท่ีหลากหลาย แมอ้ายุ สถานภาพ รายได ้หรือระดบัการศึกษาจะแตกต่างกนั แต่ก็นิยมในตราสินคา้
ของแกรนด์สปอร์ตเหมือนกนั ซ่ึงส่งผลต่อการเปิดรับข่าวสารท่ีมีความคล้ายคลึงกนัและมีการ
ตอบสนองต่อข่าวสารไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกบัเร่ือง “ปัจจยัของการเปิดรับข่าวสาร” ของ     
กองสุขศึกษา. กลุ่มพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากร มีผลต่อการเปิดรับ
ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีมีความคล้ายคลึงกนั มีการตอบสนองต่อข่าวสารและส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นิสิต และนกัศึกษา (ร้อยละ 30.75) แสดงให้
เห็นว่าผูบ้ริโภคของแกรนด์สปอร์ตเป็นนกัเรียน นิสิต และนกัศึกษาท่ีให้ความส าคญักบักีฬา เป็น
แฟนกีฬา หรือติดตามการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ท่ีแกรนด์สปอร์ตเป็นผูส้นับสนุน และเป็นกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาของแกรนด์สปอร์ต สอดคล้องกับงานวิจยัของสมเชษฐ์ การค้า 
(2548) เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เส้ือผา้กีฬา” พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็น
นกัเรียน นกัศึกษา ซ้ือผลิตภณัฑชุ์ดกีฬาเพื่อใชใ้นการออกก าลงักาย และอิทธิพลท่ีมีผลต่อการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑชุ์ดกีฬาส่วนใหญ่มาจากนกักีฬาท่ีมีช่ือเสียง 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมวิ่งออกก าลังกาย จ านวน 185 คน (ร้อยละ 46.25) 
รองลงมา คือ กีฬาอ่ืน ๆ เช่น แบดมินตนั เทควนัโด เทเบิลเทนนิส สควอช (ร้อยละ 35) และมี
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ความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อเดือน 3-4 คร้ัง (ร้อยละ 29) สอดคล้องกบัรายงาน     
การส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2554) เร่ือง “การส ารวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือ             
ออกก าลังกายของประชากร พ.ศ. 2554” พบว่า ประเภทกีฬาท่ีเป็นท่ีนิยมของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร คือ วิ่ง รองลงมา คือ กีฬาอ่ืน ๆ เช่น ฟิตเนส แอโรบิก โยคะ และมีความถ่ีในการ
เล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อเดือน 3 คร้ังข้ึนไป สามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บักลยุทธ์การตลาดของ
แกรนด์สปอร์ต เน่ืองจากผูบ้ริโภคของแกรนด์สปอร์ตส่วนใหญ่นิยมวิ่งออกก าลังกาย ดังนั้ น       
ควรเน้นท าการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กีฬาท่ีเก่ียวกับประเภทวิ่ง เช่น การลงทุนในการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมการขาย หรือออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ส าหรับวิง่โดยเฉพาะ 

 
5.2.2 อภิปรายการเปิดรับข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดเก่ียวกบัการเป็นผูส้นบัสนุน

ทางการตลาดในระดบัมาก (x   = 3.76) เน่ืองจากแกรนดส์ปอร์ตเป็นผลิตภณัฑ์กีฬาท่ีเป็นผูส้นบัสนุน
การแข่งขนักีฬาทั้งในประเทศและระดบันานาชาติ มีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ในช่วงท่ีมีการแข่งขนั
กีฬา เช่น ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีกระแสของกีฬาก าลงัไดรั้บความสนใจ 
ส่งผลใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีช่ืนชอบ ตลอดจนสามารถสร้างยอดขายเพิ่มมากข้ึน สอดคลอ้งกบัการ
เป็นผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการของแบรนด์กีฬา ADIDAS ในการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกเกมส์ 
คร้ังท่ี 29 เพื่อสร้างจุดเด่นหรือความน่าสนใจให้กบัแฟนกีฬา ภายใตแ้คมเปญ “Together 2008, 
Impossible is Nothing” เป็นการน านกักีฬาทีมชาติจีนท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัมาแสดงในโฆษณา   
โดยหนังสือเร่ือง “กลยุทธ์การตลาดและการวางแผน” ของปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2554) กล่าววา่ การเป็นผูส้นบัสนุนทางการตลาด บริษทัจะมอบเงินหรือผลิตภณัฑ์ เพื่อแลกกบัการ
เผยแพร่ข่าวสารของตราสินคา้ เป็นการช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี เพิ่มคุณค่า และสร้างความแตกต่าง
ใหก้บัตราสินคา้ 

ผูต้อบแบบสอบถามเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดเก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย
ในระดบัมาก (x   = 3.47) เน่ืองจากแกรนด์สปอร์ตมีวิธีการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยร่วมมือกบั
หา้งสรรพสินคา้ ในช่วงท่ีมีการแข่งขนักีฬา เช่น ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ นอกจากน้ียงัมี
การจดักิจกรรมเล่นเกมชิงของรางวลั การขายสินคา้ราคาพิเศษ หรือการลดราคา ใชร้ะยะเวลาไม่เกิน 
1 สัปดาห์ หรือประมาณ 4 วนั ในการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย สอดคล้องกับงานวิจยัของ        
สมเชษฐ์ การค้า (2548) เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เส้ือผา้กีฬา” พบว่า       
การส่ือสารการตลาดท่ีมีการเปิดรับและมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาของผูบ้ริโภค   
มากท่ีสุด คือ การส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา หรือการใชคู้ปอง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ



121 

ร่ืนฤดี เตชะอินทราวงศ์ (2541) เร่ือง “การส่ือสารการตลาด ณ จุดขาย และพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ การส่งเสริมการขายเป็นวธีิการท่ีสามารถดึงดูดความสนใจ
ของผูบ้ริโภคได้ดี มีความหลากหลาย ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจและสามารถขายสินค้าได ้   
โดยหนังสือเร่ือง “การส่ือสารการตลาด” ของนธกฤต วนัต๊ะเมล์ (2555) กล่าวว่า การส่งเสริม      
การขายสามารถโน้มน้าวใจผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง เช่น เพิ่มการทดลองใช ้การซ้ือซ ้ า หรือความถ่ีใน
การใช้ผลิตภณัฑ์ เช่น การลดราคา การเล่นเกม การประกวดหรือแข่งขนั เพื่อใชต่้อสู้กบัคู่แข่งราย
อ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดเก่ียวกบัการโฆษณาในระดบั
มาก (x   = 3.46) เน่ืองจากแกรนด์สปอร์ตใชน้กักีฬาเป็นตวัแทนในการโฆษณาหรือน าเสนอสินคา้ 
เช่น การใชน้กักีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นตวัแทนในการโฆษณาเส้ือฟุตบอล AFF SUZUKI CUP 
ซ่ึงฟุตบอลถือว่าเป็นกีฬาท่ีก าลังเป็นกระแสหรือเป็นท่ีสนใจ ประกอบกับความมีช่ือเสียงของ
นกักีฬา เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีสนใจมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบัภาคนิพนธ์ของแน่งน้อย 
ทองเต่าหมก (2550) เร่ือง “การใชน้กักีฬาเป็นตวัแทนในการโฆษณาสินคา้” พบวา่ การใชน้กักีฬา
เป็นตวัแทนในการโฆษณา จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัชนิดของสินคา้ กระแสความนิยมของกีฬา     
ก็เป็นส่ิงท่ีมีผลต่อการใชน้กักีฬาเป็นตวัแทนในการโฆษณา ประกอบกบัความมีช่ือเสียงของนกักีฬา
ก็เป็นส่ิงส าคัญท่ีมีผลต่อการเปิดรับข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาด โดยหนังสือ “เอกสาร        
การสอนชุดวิชาการส่ือสารการตลาด” ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2554) กล่าวว่า       
การโฆษณาเป็นวิธีส่ือสารท่ีสามารถโน้มน้าวใจ กระตุ้นให้ เกิดการรับรู้ ความสนใจ ตลอดจน  
ความตอ้งการท่ีจะซ้ือหรือใชผ้ลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค 

 
5.2.3 อภิปรายการรับรู้ข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาดในระดบัมาก (x   = 3.55) เน่ืองจาก        

แกรนดส์ปอร์ตมีวธีิการส่ือสารการตลาดท่ีหลากหลาย ท าให้ผูบ้ริโภคมีการเปิดรับข่าวสารและมีผล
ต่อการรับรู้ ตั้งแต่การรู้จกัผลิตภณัฑ์ ทราบถึงคุณสมบติัหรือประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ มีความรู้สึก  
ท่ีดีต่อผลิตภัณฑ์ เกิดความสนใจ ช่ืนชอบ ความต้องการและซ้ือผลิตภัณฑ์ ซ่ึงสอดคล้องกับ            
หนังสือเ ร่ือง “ประมวลสาระชุดวิชาปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการส่ือสาร ” ของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2551) กล่าวว่า การรับรู้เป็นการประเมินหรือให้ความหมายกบั 
ส่ิงท่ีเขา้มาในกระบวนการรับรู้ ข้ึนอยู่กบัปัจจยัภายในตนเอง เช่น ประสบการณ์ในอดีต ระบบ    
การใหคุ้ณค่าของส่ิงต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล หรืออารมณ์ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัไปตาม
ภาวะส่วนบุคคล โดยหนงัสือเร่ือง “การส่ือสารระหวา่งบุคคล” ของชิตาภา สุขพล า (2548) กล่าววา่ 
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การรับรู้เกิดข้ึนเม่ือมีส่ิงเร้ามากระตุน้ ผา่นการเลือกสรรท่ีจะรับรู้จากกระบวนการเลือกรับ น าไปสู่
การประมวลความคิด หารายละเอียด วิเคราะห์เช่ือมโยงขอ้มูล และตีความ โดยอาศยัประสบการณ์ 
ความเช่ือ ค่านิยมเก่ียวกบัส่ิงนั้น ๆ ในดา้นกายภาพ อารมณ์ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั ท าใหก้ารตีความ
และประเมินค่าของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัไป และหนงัสือเร่ือง “หลกันิเทศศาสตร์” ของภากิตต์ิ 
ตรีสุกล (2554) กล่าวว่า การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัการส่ือสาร โดยมีบทบาทส าคญัต่อการสร้าง
ความรู้สึกหรือทศันคติทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ 
 

5.2.4 อภิปรายทัศนคติต่อปัจจัยต่าง ๆ ของผลติภัณฑ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเห็นด้วยต่อปัจจยัโดยรวมของผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์

สปอร์ต เช่น ดา้นผลิตภณัฑ์ (x   = 3.72) ดา้นราคา (x   = 3.69) ดา้นการส่ือสารการตลาด (x   = 3.57) 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (x   = 3.57) และดา้นการส่ือสารตราสินคา้ (x   = 3.83) สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของสุมน สุทธิวนาสันต์ (2548) เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดกีฬา
ของผูบ้ริโภคในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร” ท่ีมีการศึกษาทัศนคติเก่ียวกับด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติท่ีดีต่อปัจจยั
โดยรวมแต่ละดา้น หนงัสือเร่ือง “การส่ือสารเพื่อการโนม้นา้วใจ” ของณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2556) 
กล่าวว่า ทศันคติมาจากการเรียนรู้ ซ่ึงจะไม่เกิดจนกว่าได้รับขอ้มูลหรือประสบการณ์จากส่ิงนั้น  
ดว้ยตนเอง และประเมินส่ิงนั้นไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ทศันคติมาจากการประเมินค่า เก่ียวขอ้ง
กบัอารมณ์และความรู้สึก เป็นการประเมินโดยรวมต่อส่ิงของ บุคคล หรือประเด็น อาจเกิดจาก
ขอ้มูลข่าวสารหรือประสบการณ์ แสดงผ่านทางความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อ
ความคิดและพฤติกรรม หรือการตัดสินใจในส่ิงท่ีบุคคลนั้ นก าลัง เผชิญ ทัศนคติท่ีมาจาก
ประสบการณ์โดยตรงมีแนวโนม้ท่ีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ 

 
5.2.5 อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสาร

การตลาดท่ีแตกต่างกนั 
พบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกัน 

เน่ืองจากผลการทดสอบค่า Sig. = 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 โดยกลุ่มอาย ุ51-60 ปี มีการ
เปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นวยัท่ีให้ความส าคญักบัสุขภาพและ
การออกก าลงักาย นอกจากน้ียงัเป็นกลุ่มท่ีติดตามผลิตภณัฑ์กีฬาของแกรนด์สปอร์ตมานาน ซ่ึงมี
ความภกัดีต่อตราสินคา้ รองลงมา คือ กลุ่มอายุต  ่ากวา่ 20 ปี เป็นกลุ่มท่ีชอบตามกระแสกีฬา ติดตาม
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การแข่งขนักีฬาต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่แกรนด์สปอร์ตจะเขา้ไปสนบัสนุนการแข่งขนักีฬานั้น ๆ จึงมี
ส่วนช่วยให้มีการเปิดรับข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาดในระดบัมาก และยงัพบว่าสถานภาพ     
ท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากผลการทดสอบ
ค่า Sig. = 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 โดยสถานภาพสมรสมีการเปิดรับข่าวสารดา้นการ
ส่ือสารการตลาดมากกวา่สถานภาพโสด เน่ืองจากกลุ่มท่ีมีครอบครัวแลว้จะนิยมออกก าลงัร่วมกนั 
หรือเขา้ชมการแข่งขนักีฬาต่าง ๆ ร่วมกนั เช่น การแข่งขนัฟุตบอล สามารถอธิบายได้จากเร่ือง 
กระบวนการเปิดรับข่าวสาร ของปรมะ สตะเวทิน (2546) เก่ียวกับการเลือกให้ความสนใจ           
โดยคนเราจะเลือกรับสารท่ีน่าสนใจหรือท่ีตนเองมีความสนใจ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัทศันคติ
ความเช่ือ หลีกเล่ียงสารท่ีขดัแยง้กบัทศันคติและความเช่ือของตนเอง 

สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารด้านการส่ือสาร
การตลาดท่ีแตกต่างกนั 

พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจาก
ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.012 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 โดยเพศหญิงมีการรับรู้ข่าวสารดา้น
การส่ือสารการตลาดมากกวา่เพศชาย เน่ืองจากในปัจจุบนัแกรนด์สปอร์ตไดเ้ขา้มาสนบัสนุนวงการ
ฟุตบอลไทย โดยน านกักีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยมาเป็นตวัแทนในการโฆษณา กลุ่มนกักีฬาฟุตบอล
ถือว่าเป็นกลุ่มนกักีฬาท่ีก าลงัโด่งดงัและเป็นท่ีช่ืนชอบของผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศหญิง มีส่วนช่วยให้
ผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศหญิงมีการเปิดรับข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดของแกรนด์สปอร์ตมากข้ึน 
ส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาดของแกรนด์สปอร์ตมากข้ึนดว้ย และยงัพบว่า 
อายท่ีุแตกต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากผลการทดสอบ
ค่า Sig. = 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 โดยกลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี มีการรับรู้ข่าวสารดา้นการ
ส่ือสารการตลาดมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีชอบตามกระแสกีฬา ติดตามการแข่งขนักีฬาต่าง ๆ 
อย่างใกลชิ้ด รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 51-60 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ สามารถ
อธิบายไดจ้ากทฤษฎีว่าดว้ยการรับรู้จากหนังสือเร่ือง “ประมวลสาระชุดวิชาปรัชญานิเทศศาสตร์ 
และทฤษฎีการส่ือสาร” ของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช (2551) โดยกระบวนการรับรู้         
การประเมิน และการให้ความหมายข้ึนอยู่กับปัจจยัภายในตนเอง เช่น ประสบการณ์ในอดีต     
ความตอ้งการส่วนบุคคล ระบบการใหคุ้ณค่าต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล ความเช่ือ อารมณ์ 
และความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัไปตามภาวะส่วนบุคคล 

สมมติฐานท่ี 3 การเปิดรับดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ดา้นการ
ส่ือสารการตลาดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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เน่ืองจากผลการทดสอบค่า Sig. = 0.00 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 และมีค่า
ความสัมพนัธ์ (r) = 0.415 จึงสรุปไดว้า่ การเปิดรับดา้นการส่ือสารการตลาดของผลิตภณัฑ์ชุดกีฬา
แกรนด์สปอร์ต มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาดของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครระดับปานกลาง สามารถอธิบายได้จากเร่ืองการเปิดรับข่าวสารของสุรพงษ ์
โสธนะเสถียร (2533) เก่ียวกับวตัถุประสงค์ของการเลือกเปิดรับข่าวสาร โดยผูรั้บสารจะเลือก
เปิดรับข่าวสาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นความอยากรู้ ส่งผลต่อการรับรู้ และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของอัญญา สุศรีวรพฤฒิ (2545) เร่ือง “การรับรู้ในต าแหน่งตราสินค้า ทัศนคติ และ      
ความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค” พบวา่ เม่ือผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ จะเกิดการเก็บรวบรวมขอ้มูลไวใ้น
ระบบความทรงจ า โดยจะเปิดรับข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัความเช่ือและประสบการณ์ในอดีตของตน 

สมมติฐานท่ี 4 การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อผลิตภณัฑ์
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากผลการทดสอบค่า Sig. = 0.00 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 จึงสรุปไดว้่า     
การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติด้านผลิตภณัฑ์ ราคา และช่องทาง  
การจดัจ าหน่ายในระดบัปานกลาง มีค่าความสัมพนัธ์ (r) = 0.476, 0.417 และ 0.404 ตามล าดบั และ
การรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กับทัศนคติด้านการส่ือสารการตลาด และ        
การส่ือสารตราสินคา้ในระดบัต ่า มีค่าความสัมพนัธ์ (r) = 0.234 และ 0.213 ตามล าดบั ดงันั้น      
การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตใน
ระดบัท่ีแตกต่างกนั สามารถอธิบายไดจ้ากเร่ืองการรับรู้ของภากิตต์ิ ตรีสุกล (2554) เก่ียวกบัการรับรู้
และการส่ือสารท่ีมีความเก่ียวข้องและสัมพนัธ์กัน โดยการรับรู้มีบทบาทส าคัญต่อการสร้าง
ความรู้สึก หรือทศันคติท่ีมีต่อบุคคลอ่ืนในด้านบวกและดา้นลบ ซ่ึงทิศทางของทศันคติท่ีเกิดข้ึน   
จะส่งผลต่อรูปแบบและวิธีการส่ือสารของมนุษย์ และยงัสามารถอธิบายได้จากเร่ืองทศันคติ 
ของณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2556) เก่ียวกบัลกัษณะของทศันคติไดว้า่ ทศันคติมาจากการประเมินค่า 
ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับอารมณ์และความรู้สึก เป็นการประเมินโดยรวมต่อส่ิงของ บุคคล หรือ
ประเด็น บางทัศนคติเกิดข้ึนจากข้อมูลข่าวสารหรือประสบการณ์ จะแสดงผ่านทางความคิด 
ความรู้สึก และพฤติกรรม 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารดา้น
การส่ือสารการตลาดในระดบัมากเพียง 3 ดา้น คือ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็น
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ผูส้นบัสนุนทางการตลาด ดงันั้น แกรนด์สปอร์ตควรปรับปรุงด้านการส่ือสารการตลาด โดยเพิ่ม
ช่องทางหรือลงทุนเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดของแบรนด์กีฬาให้ครอบคลุมกว่าเดิม เช่น         
การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง การจดักิจกรรมทางการตลาด การตลาด
เพื่อสังคม และการตลาดออนไลน์ เพื่อให้ผลิตภณัฑ์กีฬาเป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน ส่งผลต่อยอดขาย       
ท่ีเพิ่มข้ึน และมีส่วนช่วยใหธุ้รกิจสามารถเติบโตไดใ้นระยะยาว 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยท าการศึกษาแบรนด์ชุดกีฬาของไทยเพียงแบรนด์เดียว คือ        

แกรนด์สปอร์ต โดยเลือกศึกษาเฉพาะดา้นการส่ือสารการตลาด ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์กีฬา และ
ทศันะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันั้น ผูท่ี้มีความสนใจและตอ้งการศึกษา
เก่ียวกบัแบรนด์ชุดกีฬาของไทยสามารถเลือกศึกษาในประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีมีความส าคญัหรือมีความ
น่าสนใจ เช่น การเปรียบเทียบระหว่างแบรนด์ของผลิตภณัฑ์ชนิดเดียวกนั หรือศึกษาในประเด็น
ของนกักีฬาอาชีพท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ชุดกีฬา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
กีฬา และสามารถน าผลการศึกษามาใชใ้นการปรับปรุงธุรกิจ หรือประชาชนท่ีมีความสนใจ เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาหรือท าวจิยัในอนาคต 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงประยุกต์ใช้ 
จากผลการศึกษาวจิยั เป็นตวัช้ีวดัท่ีผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตสามารถ

น ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงขอ้บกพร่องของวธีิการส่ือสารการตลาด เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดมี้การ
เปิดรับข่าวสาร ตลอดจนเกิดการรับรู้ข่าวสารดา้นการส่ือสารการตลาดอย่างทัว่ถึง ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ทศันคติของผูบ้ริโภคและยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน สามารถจ าแนกออกเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 

1) แกรนด์สปอร์ตมีการออกส่ือโฆษณาเฉพาะช่วงท่ีมีการแข่งขันกีฬา เช่น        
กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และช่วงเวลาดึกของรายการต่าง ๆ ท่ีแกรนด์สปอร์ตเป็น
ผูส้นบัสนุน เน่ืองจากช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงท่ีมีการเปิดรับส่ือโฆษณานอ้ย ดงันั้น ควรมีการเพิ่ม
ส่ือโฆษณาในช่วงเวลากลางวนัหรือเพิ่มโฆษณาหลงัข่าว 

2) การขายโดยบุคคลหรือการใชพ้นกังานขาย แกรนด์สปอร์ตยงัไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัสินคา้ลดราคา พนกังานส่วนใหญ่จะเน้น
ให้บริการหรือให้ค  าแนะน าเฉพาะสินคา้ลดราคา แต่การให้บริการในร้านตามจุดต่าง ๆ กลบัไม่มี
พนกังานคอยใหบ้ริการลูกคา้อยา่งทัว่ถึง 
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3) การตลาดทางตรงของแกรนด์สปอร์ตยงัมีไม่มากเท่าท่ีควร ส่วนใหญ่จะเป็น 
แคตตาล็อก และการใชป้้ายโฆษณาสินคา้ ส่วนดา้นอ่ืน ๆ เช่น จดหมายข่าว การติดต่อทางโทรศพัท ์
เป็นส่ิงท่ีไม่ไดเ้นน้มากนกั 

4) แกรนด์สปอร์ตมีการใชก้ารตลาดเพื่อสังคม แต่ส่งผลต่อการรับรู้นอ้ย เน่ืองจาก
การใหข้่าวเก่ียวกบักิจกรรมเพื่อสังคมยงัไม่ครอบคลุมและทัว่ถึง ข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมเพื่อสังคม
จะอยูใ่นเวบ็ไซดห์รือแฟนเพจของแกรนด์สปอร์ตมากกวา่ท่ีจะอยูใ่นหนงัสือพิมพห์รือส่ือโทรทศัน์ 
ดงันั้น ควรเน้นไปท่ีส่ือโทรทศัน์และหนงัสือพิมพค์วบคู่กบัเวบ็ไซด์และแฟนเพจ ซ่ึงจะส่งผลต่อ
การรับรู้ของผูบ้ริโภคมากข้ึน 

5) การตลาดออนไลน์ของแกรนดส์ปอร์ตยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัเท่าท่ีควร โดยเฉพาะกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีไม่ไดเ้ล่นเฟซบุค๊หรืออินเตอร์เน็ต ดงันั้น สามารถท าไดโ้ดยการให้ข่าว เพื่อเป็นการบอก
กล่าวหรือแนะน าช่องทางการตลาดของแกรนดส์ปอร์ตใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้เพิ่มข้ึน 

6) การประชาสัมพนัธ์และการจดักิจกรรมทางการตลาด จะมีในช่วงเวลาท่ีมีการจดั
ประกวดออกแบบชุดกีฬาส าหรับนกัเรียน นิสิต และนกัศึกษา การเล่นเกมชิงของรางวลัตามสถานท่ี
จดัแข่งขนักีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเล่ยบ์อล หรือข่าวเก่ียวกบักีฬาผา่นแฟนเพจ แต่ยงัมีการรับรู้น้อย 
เน่ืองจากแกรนด์สปอร์ตจะเน้นไปท่ีเว็บไซด์หรือแฟนเพจมากกว่า ดังนั้ น ควรเพิ่มช่องทาง         
การส่ือสาร โดยเฉพาะหน้าร้านคา้ ป้ายโฆษณา หรือพนกังานขาย เพื่อให้การประชาสัมพนัธ์และ
การจดักิจกรรมทางการตลาดทัว่ถึง มีความครอบคลุม และส่งผลต่อการรับรู้เพิ่มข้ึน 

7) การเป็นผูส้นับสนุนทางการตลาด และการส่งเสริมการขาย เป็นส่ิงท่ีแกรนด์
สปอร์ตท าไดดี้และควรท าอย่างต่อเน่ือง เป็นวิธีการส่ือสารการตลาดท่ีท าให้แกรนด์สปอร์ตเป็นท่ี
รู้จกัและเป็นท่ีช่ืนชอบ เช่น การเป็นผูส้นับสนุนในการจดัแข่งขนักีฬา การลดราคาสินคา้ ท าให้
ผูบ้ริโภคเลือกใชผ้ลิตภณัฑชุ์ดกีฬาของแกรนดส์ปอร์ตมากกวา่ใชแ้บรนด์อ่ืน 
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ผลติภณัฑ์ชุดกฬีาของแกรนด์สปอร์ต 
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เส้ือคอปกชาย และเส้ือคอปกหญงิ 2014-2015 

 

TRACK SUIT 2014 
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POLO SHIRTS 2014 

 

JACKET 2014-2015 
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WARM UP 2014-2015 

        

เส้ือคอปกพมิพ์ลาย 2014 
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EXERCISE 2014 

  

เส้ือวอลเล่ย์บอลทมีชาติไทย 2014 
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SWIM WEAR 2015 

 

BOXING 2015 
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BEACH VOLLEYBALL 2015 

 

FOOTBALL JERSEY 2014 
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RUNNING JERSEY 2014 

 

BADMINTON JERSEY 2014 
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BASKETBALL JERSEY 2014 

 

VOLLEYBALL JERSEY 2014 & SEPAK TAKRAW JERSEY 2014-2015 
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ชุดกฬีาโอลมิปิกเกมส์ 2012 

 

ชุดกฬีาซีเกมส์ 2013 และเอเชียนเกมส์ 2014  

 



 

 

 
 

ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

“การส่ือสารการตลาด และตราสินค้าผลติภัณฑ์ชุดกฬีาแกรนด์สปอร์ต  
ในทศันะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” 

 

ค าช้ีแจง : แบบสอบถามชุดน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลเพ่ือท าวทิยานิพนธ์ เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัปริญญาโท 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมนิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการ
จดัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพือ่ประโยชน์

ต่อการศึกษาและคน้ควา้วจิยั 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ใน  หรือเติมข้อความในช่องว่างให้ตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 

ส่วนที ่1 : ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1) เพศ     ชาย     หญิง 
2) อาย ุ     ไม่เกิน 20 ปี    21-30 ปี 

 31-40 ปี    41-50 ปี 
 51-60 ปี     60 ปีข้ึนไป 

3) สถานภาพ     โสด     สมรส 

 หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่
4) ระดบัการศึกษา    ต  ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย  มธัยมศึกษาตอน 

                                                                                                                                   ปลาย/ปวช. 
 อนุปริญญา/ปวส.   ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท    อ่ืน ๆ...................... 

5) อาชีพ     ขา้ราชการ    พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

 พนกังานบริษทั    ธุรกิจส่วนตวั 

 นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา   อ่ืน ๆ..................... 
6) รายไดต้่อเดือน    ต  ่ากวา่ 10,000 บาท   10,000-20,000 บาท 

 20,001-30,000 บาท   30,001-40,000 บาท 
              40,001-50,000 บาท   50,000 บาทข้ึนไป 
       7) ประเภทกีฬาท่ีเล่น    ฟตุบอล    วอลเล่ยบ์อล 
            (เลอืกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   วิง่     ตะกร้อ  

 บาสเกตบอล    แอโรบิก 
 กอลฟ์    อ่ืน ๆ......................  
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        8) ความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายต่อเดือน 
      1-2 คร้ัง    3-4 คร้ัง 
      5-6 คร้ัง    7 คร้ังข้ึนไป 
 

ส่วนที ่2 : การเปิดรับข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาด 

การส่ือสารการตลาด มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1) การโฆษณาของแกรนด์สปอร์ต เช่น การขาย
ผลิตภณัฑกี์ฬา หรือการส่งเสริมการขาย เช่น การ
ลดราคา 

     

2) การประชาสัมพนัธ์ของแกรนด์สปอร์ต เช่น 
การเป็นผู ้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหรือการจัด
แข่งขนักีฬา  การจดัประกวดออกแบบชุดกีฬา 

     

3) การส่งเสริมการขายของแกรนด์สปอร์ต เช่น 
การลดราคา การเล่นเกมชิงของรางวลั 

     

4) การขายโดยบุคคลของแกรนดส์ปอร์ต เช่น การ
แนะน าให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กีฬา หรือการ
ส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา การแนะน า
ผลิตภณัฑใ์หม่ 

     

5) การตลาดทางตรงของแกรนด์สปอร์ต เช่น การ
ขายผลิตภณัฑ์กีฬาผ่านแคตตาล็อก ส่ือโทรทศัน์ 
หรือส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์

     

6) การจัดกิจกรรมทางการตลาดของแกรนด์
สปอร์ต เ ช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การ
ประกวดออกแบบชุดกีฬา 

     

7) การเป็นผูส้นับสนุนทางการตลาดของแกรนด์
สปอร์ต เช่น การสนบัสนุนงบประมาณในการจดั
แข่งขนักีฬา การมอบอุปกรณ์กีฬาแก่สมาคมกีฬา 

     

8) การตลาดเพ่ือสังคมของแกรนด์สปอร์ต เช่น 
กิจกรรมช่วยภยัหนาว การมอบอุปกรณ์กีฬา ส่ือ
การเรียนการสอนแก่นกัเรียน 

     

9) การตลาดออนไลน์ของแกรนดส์ปอร์ตผ่านทาง
เวบ็ไซต ์หรือส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น ข่าวสารแวด
วงกีฬา การขายผลิตภณัฑ์กีฬา หรือการส่งเสริม
การขาย เช่น การลดราคา การแนะน าผลิตภณัฑ ์
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ส่วนที ่3 : การรับรู้ข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาด 
 

การรับรู้ข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาด มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1) ท าใหท่้านรู้จกัผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้      
2) ท าใหท่้านทราบถึงคุณสมบติั ประโยชนข์อง
ผลิตภณัฑ ์

     

3) ท าใหท่้านมีความรู้สึกท่ีดีต่อผลิตภณัฑห์รือตรา
สินคา้ 

     

4) ท าใหท่้านเกิดความสนใจในผลิตภณัฑห์รือตรา
สินคา้ 

     

5) ท าใหท่้านเกิดความช่ืนชอบในผลิตภณัฑห์รือ
ตราสินคา้ 

     

6) ท าใหท่้านเกิดความตอ้งการและซ้ือผลิตภณัฑ ์      
 

ส่วนที ่4 : ทศันคติต่อปัจจัยต่าง ๆ ของผลติภัณฑ์ชุดกฬีาแกรนด์สปอร์ต 
 

ปัจจยัต่าง ๆ 
เห็นด้วย
เป็นอย่าง

ยิง่ 
เห็นด้วย เฉย ๆ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยเป็น
อย่างยิง่ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์      
1) เป็นผลิตภณัฑกี์ฬาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความรัก
ชาติของคนไทย และสนบัสนุนนกักีฬาไทย 

     

2) เป็นผลิตภณัฑกี์ฬาท่ีเป็นแบรนดร์ะดบั
นานาชาติ และผลิตโดยคนไทย 

     

3) เป็นผลิตภณัฑกี์ฬาท่ีท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกภูมิใจ
เม่ือไดส้วมใส่ 

     

4) เป็นผลิตภณัฑกี์ฬาท่ีก าลงัเป็นกระแสหรือเป็น
ท่ีนิยมในปัจจุบนั 

     

5) เป็นผลิตภณัฑกี์ฬาท่ีเป็นท่ียอมรับ เป็นท่ีรู้จกั
และมีช่ือเสียงส าหรับคนไทย 

     

6) เป็นผลิตภณัฑกี์ฬาท่ีมีความสวยงาม มีความ
หลากหลาย และสอดคลอ้งกบัชนิดของกีฬา 
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ส่วนที ่4 : ทศันคติต่อปัจจัยต่าง ๆ ของผลติภัณฑ์ชุดกฬีาแกรนด์สปอร์ต (ต่อ) 
 

ปัจจยัต่าง ๆ 
เห็นด้วย
เป็นอย่าง

ยิง่ 
เห็นด้วย เฉย ๆ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยเป็น
อย่างยิง่ 

ปัจจยัดา้นราคา      
7) ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพและ
เทคโนโลยกีารผลิต 

     

8) ราคาถูกกวา่ตราสินคา้ของผลิตภณัฑชุ์ดกีฬาอ่ืน       
ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด      

9) การโฆษณามีความน่าสนใจและดึงดูดใจ
ผูบ้ริโภคใหซ้ื้อผลิตภณัฑ ์

     

10) การประชาสมัพนัธ์มีหลากหลายช่องทางและ
สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 

     

11) การส่งเสริมการขายมีความน่าสนใจและช่วย
ดึงดูดผูบ้ริโภค เช่น การลดราคา 

     

12) มีพนกังานขายท่ีคอยใหค้  าแนะน าและให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑกี์ฬา 

     

13) การตลาดทางตรงมีความครอบคลุมและเขา้ถึง
ผูบ้ริโภค เช่น แคตตาลอ็ก ส่ือโทรทศัน์ ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์

     

14) การจดักิจกรรมทางการตลาดมีความน่าสนใจ 
เช่น การประกวดออกแบบชุดกีฬา การเปิดตวั
ผลิตภณัฑใ์หม่ 

     

15) การเป็นผูส้นบัสนุนทางการตลาด เช่น การจดั
แข่งขนักีฬา ท าใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นท่ีรู้จกัและมีความ
น่าสนใจ 

     

16) การจดักิจกรรมเพ่ือสงัคม ท าใหเ้กิด
ภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาของผูบ้ริโภค 

     

17) การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นทาง เวบ็ไซต์
หรือสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook  มีความ
น่าสนใจ และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
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ส่วนที ่4 : ทศันคติต่อปัจจัยต่าง ๆ ของผลติภัณฑ์ชุดกฬีาแกรนด์สปอร์ต (ต่อ) 
 

ปัจจยัต่าง ๆ 
เห็นด้วย
เป็นอย่าง

ยิง่ 
เห็นด้วย เฉย ๆ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยเป็น
อย่างยิง่ 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย      
18) แกรนดส์ปอร์ตมีสาขาจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์
ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพและต่างจงัหวดั 

     

19) ผูบ้ริโภคมีความสะดวกในการหาซ้ือ
ผลิตภณัฑกี์ฬาของแกรนดส์ปอร์ต 

     

20) แกรนดส์ปอร์ตมีช่องทางการจดัจ าหน่ายและ
กระจายผลิตภณัฑท่ี์ครอบคลุมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

     

ปัจจยัดา้นการส่ือสารตราสินคา้      
21) แกรนดส์ปอร์ตเป็นผลิตภณัฑท่ี์ส่ือถึงความ
เป็นไทยผา่นตราสินคา้ 

     

22) สโลแกน “มีสปิริต มีแกรนดส์ปอร์ต” เป็นส่ิง
ท่ีสามารถส่ือถึงตราสินคา้ไดดี้ 

     

 
                                 ขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
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ประวตัิการศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2555 
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