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การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะทางประชากรของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์
ชุดกีฬา 2) ทัศนคติของประชากรต่อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ต 3) การเปิ ดรับด้านการสื่ อสาร
การตลาดของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ต 4) ความสัมพันธ์ของการเปิ ดรับ และการรับรู้ดา้ น
การสื่ อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุดกี ฬาแกรนด์สปอร์ ต และความสัมพันธ์ของการรับรู้ดา้ นการ
สื่ อ สารการตลาด และทัศ นคติ ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ด กี ฬ าแกรนด์ ส ปอร์ ต ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร
การศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญในสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งสิ้ น 5 แห่ ง สถานที่ละ 80 ตัวอย่าง
จากสาขาของแกรนด์สปอร์ ต และห้างสรรพสิ นค้าที่จาหน่ายผลิ ตภัณฑ์ชุดกีฬาของแกรนด์สปอร์ ต
ใช้ค่าสถิ ติ ประกอบด้วย ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-test ค่า F-test และ
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อยู่ในกลุ่มอายุ 21-30 ปี
เป็ นโสด มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท
2. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี นิ ยมออกกาลังกายด้วยการ
วิง่ และมีความถี่ในการเล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดือน 3-4 ครั้ง
3. ผูต้ อบแบบสอบถามมี ก ารเปิ ดรั บ ข่ า วสารด้า นการสื่ อ สารการตลาด เช่ น การเป็ น
ผูส้ นับสนุนทางการตลาด การส่ งเสริ มการขาย และการโฆษณา ในระดับมาก
4. ผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู้ดา้ นการสื่ อสารการตลาดในระดับมาก

(4)
5. ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเห็ นด้วยต่อปั จจัยต่าง ๆ โดยรวมของผลิ ตภัณฑ์ชุดกี ฬา
แกรนด์สปอร์ ต เช่ น ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการสื่ อสารการตลาด ด้านช่ องทางการจัด
จาหน่าย และด้านการสื่ อสารตราสิ นค้า
6. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน เช่น อายุ สถานภาพ มีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการ
สื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
7. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน เช่ น เพศ อายุ มีการรับรู ้ ข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาดที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
8. การเปิ ดรับด้านการสื่ อสารการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ ม
การขาย การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรมทางการตลาด การเป็ นผูส้ นับสนุ นทาง
การตลาด การตลาดเพื่อสังคม และการตลาดออนไลน์ มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ ดา้ นการสื่ อสาร
การตลาดของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครระดับปานกลาง
9. การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติดา้ นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
และด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในระดับปานกลาง
10. การรั บ รู ้ ด้า นการสื่ อ สารการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ทัศ นคติ ด้า นการสื่ อ สาร
การตลาด และด้านการสื่ อสารตราสิ นค้าในระดับต่า
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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.

(6)
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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อัตราการเล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายของประชากร
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั อุ ตสาหกรรมสิ่ งทอของไทยมีแนวโน้มเติ บโตสู งขึ้น โดยเฉพาะผลิ ตภัณฑ์ชุด
กีฬาที่เกิ ดขึ้นตามกระแสนิ ยม ที่ผ่านมาธุ รกิ จผลิ ตชุ ดกี ฬาของไทยได้รับการว่าจ้างให้ผลิ ตชุ ดกี ฬา
สาหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ที่ประเทศบราซิ ล และถือว่าเป็ นฐานการผลิตที่สาคัญ โดยชุ ด
กี ฬ าที่ ผ ลิ ตจากโรงงานในไทยได้ถู ก นาไปใช้ใ นการแข่ งขันฟุ ตบอลโลก 2014 แสดงให้เห็ นว่า
ผลิ ตภัณฑ์ชุดกี ฬาของไทยมีศกั ยภาพและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล จึงเป็ นผลดี ทาให้แฟชัน่ ชุ ด
กีฬาของไทยกลับมาตื่นตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่ อง (บริ ษทั เอเอสทีวีผจู ้ ดั การ จากัด, 2557, 25
มิถุนายน) ส่ วนหนึ่ งมาจากกระแสรักสุ ขภาพด้วยการออกกาลังกาย และกี ฬาในประเทศที่ ได้รับ
ความสนใจมากขึ้ น ซึ่ งมาจากนักกี ฬาไทยที่ไปสร้ างชื่ อเสี ยงในระดับโลก ทาให้ชุดกี ฬาของไทย
ได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้น และช่ วยให้แฟชัน่ ชุ ดกีฬาของไทยสามารถติดตลาด ปั จจุบนั ได้มีการนา
นวัตกรรมตัดเย็บด้วยเลเซอร์ ทาให้ชุดกีฬาไม่มีรอยตะเข็บ ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง เป็ นอีกเหตุผล
หนึ่งที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาไทย
ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทยคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาไทย โดยมองว่า ชุ ด
กีฬายังคงได้รับความนิ ยมจากผูเ้ ล่นกี ฬาและกองเชี ยร์ ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรใช้โอกาสในการ
เพิ่มยอดขาย โดยปรับกลยุทธ์ดา้ นส่ งเสริ มการตลาด เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการจับจ่ายมากขึ้น สิ่ งที่ทา
ให้ผ ลิ ตภัณฑ์ ชุ ดกี ฬ ามี แนวโน้ม ขยายตัว ส่ วนหนึ่ ง มาจากการจัด แข่ ง ขัน กี ฬ า เช่ น การแข่ ง ขัน
ฟุตบอลโลก เป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้ผลิ ตภัณฑ์ชุดกี ฬามีแนวโน้มเติ บโตและขยายตัว เพราะอยู่ในช่ วง
กระแสที่คนกาลังให้ความสนใจ สามารถเพิ่มยอดขายจากบรรดากองเชี ยร์ ที่มีความต้องการซื้ อชุ ด
กี ฬา เพื่อเก็บสะสมเป็ นของที่ระลึ ก ส่ งผลให้ยอดขายชุ ดกี ฬาในประเทศเพิ่มขึ้น ส่ วนการแข่งขัน
กีฬาเอเชียนเกมส์ สามารถช่วยกระตุน้ หรื อเพิ่มยอดขายให้กบั ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาได้เช่นกัน หากกีฬา
ชนิดใดที่นกั กีฬาทาผลงานได้ดี ก็จะเกิดเป็ นกระแสทาให้คนสนใจที่จะเล่นกีฬาชนิ ดนั้น ๆ มากขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน (บริ ษทั ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย จากัด, 2553)
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การแข่งขันกี ฬาภายในประเทศก็มีส่วนช่ วยให้แนวโน้มของผลิ ตภัณฑ์ชุดกี ฬาเติบโตขึ้ น
เนื่ อ งจากในปั จ จุ บ ัน การแข่ ง ขัน กี ฬ ามี รู ปแบบเป็ นกี ฬ าอาชี พ มากขึ้ น ท าให้ ก ระแสกี ฬ า
ภายในประเทศมีความตื่นตัว ส่ งผลให้ชุดกีฬาเป็ นที่สนใจแก่แฟนกีฬาหรื อผูท้ ี่ชื่นชอบการเล่นกีฬา
และกระแสรักสุ ขภาพก็เป็ นสิ่ งที่คนไทยให้ความสาคัญ รวมไปถึงการรณรงค์ให้คนไทยออกกาลัง
กาย โดยใช้กิจกรรมและโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง ทาให้ชุดกี ฬาเป็ นที่
ต้องการของคนที่รักสุ ขภาพและอยากออกกาลังกาย ทั้งนี้ ผลิ ตภัณฑ์ชุดกี ฬามีแนวโน้มจะเติบโต
เพิ่มขึ้นในอนาคต จากการออกแบบชุ ดกีฬาที่เป็ นแฟชัน่ มากขึ้น โดยไม่ถูกจากัดว่าต้องใส่ เล่นกีฬา
เท่านั้น ยังสามารถใส่ เป็ นชุ ดลาลองได้ดว้ ย ซึ่ งจะช่วยเพิ่มความถี่ในการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์
ชุ ดกี ฬ า นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการผลิ ตภัณฑ์ชุ ด กี ฬ าของไทยได้มี ก ารขยายฐานลู ก ค้า ไปสู่ ก ลุ่ ม
สถานศึกษา สโมสรกีฬา หน่วยงานราชการ หรื อการเป็ นสปอนเซอร์ ในการจัดแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ทา
ให้ความต้องการชุดกีฬามีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น (บริ ษทั ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย จากัด, 2553)
ตลาดของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1) ชุ ดกี ฬาสาหรับตลาดบน เป็ นชุ ดกีฬาที่นาเข้าจากต่างประเทศ ลักษณะเป็ นแบรนด์ช้ นั
นา ราคาอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทขึ้นไป มีสัดส่ วนประมาณร้ อยละ 20 ของตลาดชุ ดกี ฬาทั้งหมด
ผูบ้ ริ โภคมีกาลังซื้ อสู ง และมีความจงรักภักดีในแบรนด์
2) ชุดกีฬาสาหรับตลาดกลาง เป็ นชุดกีฬาที่คนไทยผลิต หรื อลอกเลียนแบบแบรนด์ช้ นั นา
ราคาอยู่ ที่ ป ระมาณ 300-1,000 บาท มี สั ด ส่ ว นประมาณร้ อ ยละ 50 ของตลาดชุ ด กี ฬ าทั้ง หมด
ผูบ้ ริ โภคมีกาลังซื้ อไม่สูงมาก และพิจารณาราคาเป็ นหลัก
3) ชุ ดกีฬาสาหรับตลาดล่าง เป็ นชุ ดกี ฬาที่คนไทยผลิ ต รวมถึงชุ ดกีฬาที่ไม่มีแบรนด์และ
ชุดกีฬาลอกเลียนแบบแบรนด์ช้ นั นา ราคาไม่เกิน 300 บาท มีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 30 ของตลาด
ชุ ดกี ฬ าทั้ง หมด ผูบ้ ริ โภคมี ข ้อจากัดเรื่ องรายได้ และไม่ ไ ด้ม องเรื่ องคุ ณภาพเป็ นหลัก (บริ ษ ทั
ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย จากัด, 2553)
จากเว็บไซด์เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ชุดกี ฬา คือ www.leelasport.com ได้ทาการสารวจความ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความชื่ นชอบในแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ชุดกี ฬา มีผเู ้ ข้ามาแสดงความ
คิดเห็นโดยการโหวตจานวน 700 คน จากผลโหวต อันดับ 1 คือ แกรนด์สปอร์ ต (Grand Sport) คิด
เป็ นร้อยละ 32.29 อันดับ 2 คือ เดฟโฟ (Deffo) คิดเป็ นร้อยละ 31.57 และอันดับ 3 คือ เอฟบีที (FBT)
คิดเป็ นร้อยละ 16 ดังภาพที่ 1.1

3
ร้อยละ 4.43
ร้อยละ 2.57
ร้อยละ 1.14
ร้อยละ 2.14

ร้อยละ 4.86
ร้อยละ 3

ร้อยละ 2

FBT (112)

ร้อยละ 16

Grand Sport (226)
Deffo (221)
FlyHawk (15)

ร้อยละ 31.57

ร้อยละ 32.29

Action (8)
Acono (18)
Ego Sport (31)
Pan (21)
Kappa (34)
Diadora (14)

ภาพที่ 1.1 ความชื่นชอบในแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั ลีลา ครอส เคแอนด์เค กรุ๊ ป, 2558.
แกรนด์สปอร์ ต (Grand Sport) บริ ษทั ผลิ ตเครื่ องใช้และอุปกรณ์กีฬาที่อยูค่ ู่กบั คนไทยมา
นานกว่า 50 ปี ก่ อตั้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2504 โดยนายกิ จ พฤกษ์ชะอุ่ม มี สัญลักษณ์ เป็ นรู ปลายปี กนก
พัฒนาจนเป็ นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2512 เป็ นบริ ษทั ผลิตภัณฑ์กีฬาราย
แรกที่มีการติดตรา Made in Thailand เพื่อให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น ในปี พ.ศ. 2513 เริ่ มผลิตชุ ดกีฬา โดย
เน้นคุณภาพและการตัดเย็บ เพื่อให้มีความแตกต่างจากร้านอื่น ๆ (ไมตรี ลิมปิ ชาติ, 2548) ในปี พ.ศ.
2514 ถู ก เลื อกให้ เป็ นชุ ด กี ฬ าส าหรั บ การแข่ ง ขันกี ฬ าเอเชี ย นเกมส์ ครั้ งที่ 6 ที่ ประเทศไทยเป็ น
เจ้าภาพ ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2522 ส่ งออกผลิ ตภัณฑ์ไปยังฮ่องกงและผลิ ตชุ ดกี ฬาให้กบั ที มชาติ
บาห์เรน ในปี พ.ศ. 2527 ได้รับรางวัลสิ นค้าไทยดีเด่นจากสมาคมนิ ยมไทย (ไมตรี ลิมปิ ชาติ, 2548)
และในปี พ.ศ. 2543 ได้รั บ เครื่ องหมายสั ญลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า ไทยจากกรมส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก
กระทรวงพาณิ ช ย์ ปั จจุ บ ันมี บ ริ ษ ทั ในเครื อ 10 บริ ษ ัท ผลิ ตชุ ดกี ฬ าและอุ ป กรณ์ กี ฬ า ภายใต้ชื่ อ
“Grand Sport” “Onyx” และ “GSX” มีบริ ษทั ร่ วมทุน คือ บริ ษทั วีกา้ บอลส์ แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด
ผลิตลูกบอลทุกประเภท เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ยบ์ อล ฟุตซอล ส่ งออกจาหน่ายทัว่ โลก
ผลิตภัณฑ์ในเครื อแกรนด์สปอร์ ต แบ่งออกเป็ นกลุ่ม ๆ ได้ดงั นี้
1) กลุ่ม Basic เป็ นชุดกีฬานักเรี ยนราคาถูก ราคาเฉลี่ยต่ากว่า 100 บาท
2) กลุ่ม Premier เป็ นชุดแข่งขันกีฬา ราคาตัวละ 100-300 บาท
3) กลุ่ม Active เป็ นชุดคอปก เสื้ อแจ็คเก็ต ราคาตัวละ 100-300 บาท
4) กลุ่ม Exercise เป็ นชุดแอโรบิก วิง่ สาหรับออกกาลังกาย มีหลายระดับราคา
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5) ชุดกอล์ฟ ภายใต้ชื่อ “Onyx”
6) ชุดแฟชัน่ กีฬา ภายใต้ชื่อ “GSX”
แกรนด์ส ปอร์ ตมีวิธีการสื่ อสารการตลาดเหมื อนกับ เอฟบี ที ซึ่ งถื อว่า เป็ นบริ ษ ทั คู่แข่ง ที่
สาคัญ คื อ การเข้าไปเป็ นผูส้ นับ สนุ นในการแข่ ง ขันกี ฬ าต่า ง ๆ ทั้ง ในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ การแข่งขันกีฬาที่แกรนด์สปอร์ ตและเอฟบีทีเป็ นผูส้ นับสนุ นร่ วมกัน ได้แก่ กีฬาแห่ งชาติ
กี ฬาเยาวชนแห่ งชาติ กี ฬาพลศึกษาเกมส์ (บริ ษทั เอเอสทีวีผจู ้ ดั การ จากัด, 2550, 29 สิ งหาคม)
นอกจากนี้แกรนด์สปอร์ ตและเอฟบีทียงั เข้ามาสนับสนุ นการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติร่วมกัน
อีกด้วย คือ กีฬาซี เกมส์ ครั้งที่ 28 ที่ประเทศสิ งคโปร์ โดยเข้ามาเป็ นผูส้ นับสนุนหลักในการจัดการ
แข่งขันกีฬา และผลิตชุดกีฬาให้นกั กีฬา ตลอดจนอาสาสมัครได้สวมใส่ ในการแข่งขันซี เกมส์ ครั้งนี้
(บริ ษทั ปรม สปอร์ ต คลาสสิ ค จากัด, 2557ข.) ทั้งนี้ แกรนด์สปอร์ ตและเอฟบีที ยังเคยยื่นข้อเสนอ
เพื่อแย่งสิ ทธิ์ เป็ นสปอนเซอร์ ในเรื่ องของอุปกรณ์ ชุ ดแข่งขัน และฝึ กซ้อมให้กบั นักกีฬาฟุตบอลทีม
ชาติไทย นอกจากนี้ยงั เข้าไปสนับสนุนสมาคมกีฬาต่าง ๆ โดยการให้อุปกรณ์ ชุ ดฝึ กซ้อมแก่นกั กีฬา
(บริ ษทั วัชรพล จากัด, 2555, 22 ตุลาคม)
ในปี พ.ศ. 2548 แกรนด์สปอร์ ตได้ส ร้ างแบรนด์ใ หม่ ภายใต้ชื่ อ “สปอร์ ตจูเนี ยร์ ” เพื่ อ
สนับสนุ นให้เยาวชนไทยหันมาสนใจกี ฬามากขึ้ น เนื่ องจากกลุ่ มเป้ าหมายที่ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์ชุดกี ฬา
ของแกรนด์สปอร์ ต ส่ วนใหญ่เป็ นนักกีฬา ครู อาจารย์ ข้าราชการ ซึ่ งมีกาลังซื้ อปานกลาง โดยเน้น
คุณภาพเป็ นหลักและราคาเป็ นรอง ดังนั้น แกรนด์สปอร์ ตจึงเน้นไปที่กลุ่มนักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา
ที่มีความต้องการชุ ดกีฬาที่ได้มาตรฐานและพอกับกาลังซื้ อ (บริ ษทั เอเอสทีวีผจู ้ ดั การ จากัด, 2548,
23 กุมภาพันธ์) และแกรนด์สปอร์ ตยังได้สร้างแบรนด์ใหม่สาหรับกลุ่มคนที่ชอบกีฬากอล์ฟ ภายใต้
ชื่อ “Onyx” ซึ่งเป็ นแบรนด์แรกของชุดกอล์ฟ และ “GSX” เป็ นแบรนด์ของชุ ดลาลองออกกาลังกาย
สาหรับวัยรุ่ นที่มีลกั ษณะเป็ นแฟชัน่ ชุ ดกีฬา และยังสร้าง Asian Brand โดยเข้าไปทาการตลาดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้แก่ ลาว สิ งคโปร์ มาเลเซี ย เมียนมาร์ เวียดนาม (บริ ษทั เอเอสทีวี
ผูจ้ ัด การ จากัด , 2549) ตัว อย่า งเช่ น การเข้า ไปท าการตลาดในประเทศลาว โดยเป็ นพันธมิ ต ร
กับบมจ.ล็อกซเล่ย ์ และให้บริ ษทั การค้าลาว ขาออก-ขาเข้า จากัด เป็ นผูจ้ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียว เพื่อ
เปิ ดตลาดสู่ ภูมิภาค สามารถกระจายสิ นค้า และตอบสนองความต้องการในตลาดของประเทศลาวได้
อย่างทัว่ ถึง (บริ ษทั เอเอสทีวผี จู ้ ดั การ จากัด, 2556, 14 ตุลาคม)
แกรนด์สปอร์ตยังมีการขยายสาขาให้ครอบคลุมภาคใต้ท้ งั 14 จังหวัด เพราะเห็นว่ายอดการ
จ าหน่ า ยในภาคใต้มี ก ารเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น การเพิ่ ม ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยในปี พ.ศ. 2553 โดย
วางเป้ าหมายขยายสาขา 10 สาขาใน 10 จังหวัด และมีสาขาครบทั้ง 14 จังหวัดภายในปี พ.ศ. 2554
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เพื่อให้ยอดจาหน่ ายในภาคใต้เพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า (บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเม้นท์
จากัด (มหาชน), 2553, 20 พฤษภาคม)

ภาพที่ 1.2 นักกีฬาทีมชาติไทย แต่งกายด้วยชุดกีฬาของแกรนด์สปอร์ ตขึ้นรับเหรี ยญรางวัล
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั ปรม สปอร์ ต คลาสสิ ค จากัด, 2557ก.
แกรนด์สปอร์ ตทาหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนทางการตลาด โดยเข้าไปสนับสนุนการกีฬาแห่ ง
ประเทศไทยด้านงบประมาณ บริ การ หรื อการจัดหาชุ ดกี ฬาให้กบั นักกี ฬาสาหรับการแข่งขันกี ฬา
ภายในประเทศ เช่น กีฬาแห่ งชาติ กีฬาเยาวชนแห่ งชาติ และยังเข้าไปสนับสนุ นการแข่งขันกีฬาพล
ศึกษาเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย นอกจากนี้ แกรนด์สปอร์ ตยังเข้ามาสนับสนุ น จัดหา
ชุ ดกี ฬาให้ก ับนักกี ฬ าที มชาติ ไ ทยสาหรั บ การแข่ งขันกี ฬ าระดับนานาชาติ เช่ น เอเชี ยนยูธเกมส์
เอเชี ยนเกมส์ โอลิมปิ กเกมส์ ยูธโอลิ มปิ กเกมส์ เป็ นช่ องทางหนึ่ งในการสื่ อสารการตลาดที่ช่วยให้
ผลิตภัณฑ์ของแกรนด์สปอร์ ตเป็ นที่รู้จกั และช่ วยเจาะกลุ่มเป้ าหมายแฟนกี ฬาชนิ ดต่าง ๆ ได้ดว้ ย
เนื่องจากแกรนด์สปอร์ ตจะออกแบบชุดกีฬาให้กบั นักกีฬาทีมชาติทุกชนิ ดกีฬา และชุ ดกีฬาก็มีความ
โดดเด่นในส่ วนของสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นรู ปลายปี กนกที่จะปรากฎอยูบ่ นเสื้ อและกางเกงที่
นักกีฬาสวมใส่ เป็ นการช่วยตอกย้าแบรนด์ผลิตภัณฑ์กีฬาไทยให้เป็ นที่จดจาในกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ น
คนรุ่ นใหม่ และสามารถสร้างการรับรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กีฬาได้อีกด้วย
แกรนด์สปอร์ ตจัดกิจกรรมทางการตลาด คือ โครงการประกวดออกแบบชุ ดกีฬา ภายใต้ชื่อ
“Grand Sport Teenage Designer Contest” เพื่อค้นหานักออกแบบรุ่ นเยาว์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
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ปลาย ที่ มีความคิดสร้ างสรรค์ด้านการออกแบบชุ ดกี ฬา และ “Grand Sport Young Designer
Contest” เพื่อค้นหานักออกแบบรุ่ นใหม่เข้าสู่ วงการชุ ดกีฬาไทย แกรนด์สปอร์ ตจะออกเดินสายไป
ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ เพื่อเชิ ญชวนให้นิสิตและนักศึกษาส่ งผลงานเข้าประกวด ซึ่ ง
เป็ นกลยุทธ์ Brand-Consumer Re-connection ที่ประสบความสาเร็ จ เนื่องจากมีนิสิตและนักศึกษา
ส่ งผลงานเข้ามาประกวดทุกปี เมื่อผ่านเข้ารอบจะได้เข้ามาเรี ยนรู ้การทางานออกแบบ ด้านการผลิต
การตัดเย็บ ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจะได้รับประสบการณ์ที่ดี และช่วยเป็ นกระบอกเสี ยงให้กบั ผลิตภัณฑ์
ของแกรนด์สปอร์ตในอนาคต (วิสาข์ สอตระกูล, 2557)

ภาพที่ 1.3 ผลงานการออกแบบชุดกีฬาโครงการ “Grand Sport Young Designer Contest”
แหล่งที่มา: บริ ษทั แกรนด์สปอร์ ต กรุ๊ ป จากัด อ้างถึงใน วิสาข์ สอตระกูล, 2557.
ในปี พ.ศ. 2554 แกรนด์สปอร์ ตได้มีการประกวดออกแบบโลโก้ 50 ปี เป็ นอีกหนึ่ งกิจกรรม
ที่เชิญชวนให้นิสิตหรื อนักศึกษาส่ งผลงานเข้าประกวด เนื่องในโอกาสที่บริ ษทั แกรนด์สปอร์ ต กรุ๊ ป
จากัด ดาเนิ นธุ รกิ จด้านผลิ ตภัณฑ์กีฬาครบรอบ 50 ปี (บริ ษทั แกรนด์สปอร์ ต กรุ๊ ป จากัด, 2553)
ดังนั้น การประกวดออกแบบชุดกีฬาในโครงการ “Grand Sport Young Designer Contest” และการ
ประกวดออกแบบโลโก้ เป็ นกลยุทธ์ที่ช่วยย้าแบรนด์ เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดการรับรู ้ในผลิตภัณฑ์
กีฬามากขึ้น (บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน), 2553, 13 สิ งหาคม)
แกรนด์ ส ปอร์ ต ได้ ท าการตลาดเพื่ อ สั ง คม เป็ นการสร้ า ง ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของคนในสั ง คมให้ อยู่ใ นแนวทางที่ เ หมาะสม ไม่ ว่า จะเป็ นด้า นสั ง คม
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สุ ขภาพ และการศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมของแกรนด์สปอร์ ต เช่น ในปี พ.ศ. 2552 แกรนด์สปอร์ ต
ได้เข้ามาสนับสนุนโครงการรณรงค์หยุดทาร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุ นแรงของสมาคมนักข่าว
นัก หนัง สื อพิ ม พ์แห่ ง ประเทศไทย ในการผลิ ตเสื้ อ “หยุดท าร้ ายประเทศไทย” เพื่ อต้องการให้
ประชาชนหยุดใช้ความรุ นแรงต่อกัน (บริ ษทั กรุ งเทพธุ รกิจ มีเดีย จากัด, 2552, 25 พฤษภาคม) และ
ได้ร่วมมือกับบริ ษทั ทีวบี ูรพา จากัด และบริ ษทั เอฟ บี ที สปอร์ ตคอมเพล็กซ์ มอบอุปกรณ์กีฬา สื่ อ
การเรี ยนการสอนและหนังสื อเรี ยน ให้กบั โรงเรี ยนตารวจชายแดนที่จงั หวัดชุ มพร เพื่อสนับสนุ นให้
เด็กนักเรี ยนใช้เวลาว่างในการเล่นกี ฬา และให้ความสาคัญกับการเรี ยน (บริ ษทั ทีวีบูรพา จากัด,
2552) ในปี พ.ศ. 2555 แกรนด์สปอร์ ตได้จดั กิจกรรม “ช่วยภัยหนาว” โดยร่ วมมือกับสถานี ข่าวระวัง
ไทยพาณิ ชย์ประกันชี วิต และดี เทค มอบผ้าห่ ม ผ้าพันคอ อุ ปกรณ์ กีฬา และสื่ อการเรี ยนการสอน
ให้กบั ชุมชนชาวม้ง (บริ ษทั กรุ งเทพธุ รกิจ มีเดีย จากัด, 2555, 1 กุมภาพันธ์)
แกรนด์สปอร์ ตเป็ นผูส้ นับสนุ นของคณะกรรมการโอลิมปิ กแห่ งประเทศไทย ในการจัดหา
ชุ ดฝึ กซ้อม ชุ ดแข่งขัน ชุ ดยูนิฟอร์ มให้กบั นักกี ฬา และเจ้าหน้าที่ประจาที มในการเข้าร่ วมแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ เช่น ซี เกมส์ เอเชียนเกมส์ เอเชียนบีชเกมส์ และโอลิมปิ กเกมส์
(กองบรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์แนวหน้า, 2556, 3 สิ งหาคม) ชุ ดกี ฬาจะเป็ นสิ่ งที่ช่วยส่ งเสริ มด้าน
ศัก ยภาพ เผยแพร่ ค วามเป็ นไทยผ่า นการแต่ ง กาย และเป็ นก าลัง ใจส าคัญให้นัก กี ฬ านาชัย ชนะ
กลับมาสู่ ประเทศไทย ทั้งนี้ นักกี ฬายังได้ไปแสดงความสามารถสู่ สายตาชาวโลก ดังคาขวัญ “มี
สปิ ริ ต มีแกรนด์สปอร์ต” (บริ ษทั สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท จากัด (มหาชน), 2555, 10 กรกฎาคม)
แกรนด์สปอร์ ตได้มีการเปิ ดตัวชุ ดกีฬาและยูนิฟอร์ มของการแข่งขันกี ฬาระดับนานาชาติที่
สาคัญ เช่น ในปี พ.ศ. 2555 ก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กเกมส์ มีการเปิ ดตัวชุ ดกีฬาและยูนิฟอร์ ม
โดยนานักกี ฬาที่เข้าร่ วมการแข่งขันมาเป็ นนายแบบและนางแบบ ภายใต้แนวคิด “ถักทอประสาน
ใจ” สื่ อถึ งการหลอมรวมจิตใจของนักกี ฬาและคนไทยทุกคน ความสามัคคีของคนในชาติ และบ่ง
บอกถึงเอกลักษณ์ความเป็ นไทย (บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน), 2555, 5 กรกฎาคม)
แกรนด์สปอร์ ตเข้ามาสนับสนุ นวงการฟุตบอลไทย เช่น ในปี พ.ศ. 2549 จัดการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี รายการ “แกรนด์สปอร์ ต-วีกา้ คัพ 2006” เพื่อเฟ้ นหาดาวรุ่ งฝี มือดี
เข้าสู่ วงการฟุตบอล ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 สนับสนุ นสมาคมผูต้ ดั สิ นฟุตบอลอาชี พในด้านของ
ผลิ ตภัณ ฑ์ อุ ป กรณ์ ชุ ด ที่ ใ ช้ใ นการตัด สิ น และงบประมาณ เพื่ อ น าไปใช้ใ นการพัฒ นาผูต้ ดั สิ น
(บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน), 2553, 13 มิถุนายน) ในปี พ.ศ. 2555 สนับสนุ นสมาคมฟุตบอลแห่ ง
ประเทศไทยในการออกแบบชุดกีฬา ภายใต้แนวคิด “Victory-Harmony” หมายถึง ชัยชนะจากความ
สามัคคี และมีการจาหน่ ายชุ ดกี ฬา ซึ่ งเป็ นชุ ดที่นกั กี ฬาไทยใส่ ลงแข่งขัน (บริ ษทั วัชรพล จากัด,
2555, 22 ตุลาคม) และในปี พ.ศ. 2557 แกรนด์สปอร์ ตได้ออกแบบชุ ดกี ฬาให้กบั นักกี ฬาฟุตบอล
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ต่างประเทศ เช่น เวียดนาม และศรี ลงั กา แสดงให้เห็นว่าเป็ นแบรนด์ชุดกีฬาที่ได้รับความไว้วางใจ
และเป็ นที่รู้จกั ในต่างประเทศ

ภาพที่ 1.4 แกรนด์สปอร์ ตสนับสนุนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แกรนด์สปอร์ ต กรุ๊ ป จากัด, 2557ก.
แกรนด์สปอร์ ตเข้ามาสนับสนุ นสมาคมวอลเล่ยบ์ อลแห่ งประเทศไทย สาหรับการแข่งขัน
รายการต่าง ๆ มีการออกแบบและเปิ ดตัวชุ ดกีฬาสาหรับนักกี ฬาวอลเล่ยบ์ อลทีมชาติไทย เช่ น การ
สนับสนุ นและเป็ นสปอนเซอร์ ให้กบั การแข่งขัน “Volleyball World Grand Prix 2014” ที่อินดอร์
สเตเดียมหัวหมาก ภายในการกีฬาแห่ งประเทศไทย แกรนด์สปอร์ ตได้เข้าไปจัดบูธให้แฟนกีฬาได้
ร่ วมสนุก โดยการเล่นเกมเพื่อชิงของรางวัล และได้นาชุ ดที่นกั กีฬาวอลเล่ยบ์ อลใส่ ในการแข่งขันมา
จาหน่าย รวมทั้งชุดกีฬาแบบอื่น ๆ ที่มีสัญลักษณ์ของแกรนด์สปอร์ ต
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ภาพที่ 1.5 แกรนด์สปอร์ ตสนับสนุนสมาคมวอลเล่ยบ์ อลแห่งประเทศไทย
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แกรนด์สปอร์ ต กรุ๊ ป จากัด, 2557ข.
แกรนด์สปอร์ ตใช้การตลาดทางตรงผ่านสื่ อโทรทัศน์เพื่อสร้างการรับรู ้ให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
โดยการเป็ นผูส้ นับสนุนรายการต่าง ๆ ทางสถานีโทรทัศน์ เช่น รายการข่าววันใหม่ รายการเรื่ องเด่น
เย็นนี้ ทางสถานี โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 หรื อรายการประเภทกีฬา เช่ น รายการคุยข้างสนาม ทาง
ช่อง 8 นอกจากนี้ ยงั มีการโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์ เมื่อมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันกี ฬาที่แกรนด์
สปอร์ ตเป็ นผูส้ นับสนุ น เช่ น กี ฬาแห่ งชาติ กี ฬาเยาวชนแห่ งชาติ และยังใช้สื่อสิ่ งพิมพ์ในการลง
โฆษณา คือ หนังสื อพิมพ์สยามกี ฬา นอกจากนี้ ยงั มีการโฆษณาผ่านทางแคตตาล็อก โดยมีขอ้ มูล
รหัสของผลิตภัณฑ์ ราคา รู ปแบบ ลักษณะ ชนิดของผลิตภัณฑ์ตามประเภทกีฬา ขนาดหรื อไซส์ ของ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีภาพประกอบของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็ นการจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจและ
ตอบสนองด้วยการซื้ อผลิตภัณฑ์
แกรนด์ ส ปอร์ ต มี ก ารขายโดยบุ ค คล ซึ่ งเป็ นการใช้ต ัว แทนขายหรื อ พนัก งานขายกับ
ผูบ้ ริ โภค ทาหน้าที่ให้บริ การในด้านของการให้ขอ้ มูล สาธิ ต หรื อแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความต้องการและตอบสนองด้วยการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ และยัง เป็ นการสร้ า ง
ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ก ับ ผูบ้ ริ โภค โดยแกรนด์ส ปอร์ ตมี ก ารใช้พ นัก งานขายในสาขาต่ า ง ๆ ทั้ง ใน
กรุ งเทพและต่างจังหวัด
แกรนด์สปอร์ ตได้สร้างเว็บไซต์ คือ www.grandsport.com กระจายข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ
เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์กีฬา สามารถทาการซื้ อออนไลน์ เลื อกดูผลิ ตภัณฑ์ ข้อมูลราคาของผลิ ตภัณฑ์
หรื อ ผลิ ต ภัณฑ์ล ดราคา แนะนาผลิ ต ภัณฑ์ ใ หม่ เพื่ อต้อ นรั บ กระแสการแข่ ง ขันกี ฬ าต่ า ง ๆ เช่ น
ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิ กเกมส์ และใช้ Social Media เป็ นช่องทางในการสื่ อสารการตลาด เช่น
Facebook เพื่อนาเสนอกิ จกรรม ข่าวสารในแวดวงกีฬา ไม่วา่ จะเป็ นการจัดแข่งขันกี ฬาต่าง ๆ เช่ น
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วอลเล่ยบ์ อล ฟุตบอล หรื อการส่ งเสริ มการขาย เช่ น การลดราคา Twitter เพื่อนาเสนอข่าวสารด้าน
กีฬา หรื อกิจกรรมต่าง ๆ และ YouTube เพื่อการโฆษณา กิจกรรมหรื อข่าวสารในแวดวงกีฬา
จากเหตุ ผลหรื อข้อมูล ที่ กล่ าวมาข้า งต้น ทาให้ผูว้ ิจยั มี ความสนใจที่ จะศึ กษาการสื่ อสาร
การตลาด ตราสิ นค้า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ด กี ฬ าแกรนด์ ส ปอร์ ต และทั ศ นะของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร เนื่องจากแกรนด์สปอร์ ตเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงเมื่อเปรี ยบเทียบกับแบรนด์กีฬา
ไทยอื่น ๆ เพราะมีการสื่ อสารการตลาดที่หลากหลาย มีความน่าสนใจ และเป็ นแบรนด์ที่เป็ นที่รู้จกั
และอยู่คู่คนไทยมานานกว่า 50 ปี ทาให้แกรนด์สปอร์ ตเป็ นผลิ ตภัณฑ์กีฬาที่มีผบู ้ ริ โภคอยู่ในกลุ่ม
คนทุกเพศทุกวัย และยังสามารถอ้างอิงจากข้อมูลสารวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรื อออกกาลังกาย
ของประชากร พ.ศ. 2554 เป็ นข้อมูลปี ล่าสุ ดที่สานักงานสถิติแห่ งชาติทาการสารวจ เมื่อจาแนกตาม
ภาคต่าง ๆ จะเห็นว่า อัตราการเล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร มี
อัตราร้ อยละ 31.5 ซึ่ งสู งกว่าภาคอื่ น ๆ แสดงให้เห็ นว่าประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครมี ความ
สนใจในการเล่นกี ฬาและออกกาลังกายมากที่สุด ภาคกลางมีอตั ราการเล่นกี ฬาหรื อออกกาลังกาย
ร้อยละ 22.0 ภาคเหนือ ร้อยละ 28.8 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ร้อยละ 24.5 และภาคใต้ ร้อยละ 29.9
ดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 อัตราการเล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายของประชากร
เพศ เขตการปกครอง และภาค
รวม
ชาย
หญิง

อัตราการเล่ นกีฬาหรือออกกาลังกายของประชากร
2547
2550
2554
29.1
29.6
26.1
32.8
32.4
27.4
25.4
26.7
25.0

เขตการปกครอง
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล

33.4
26.9

33.5
27.9

30.4
23.9

33.5
24.3
29.9
28.5
33.5

33.4
24.3
28.3
29.7
37.4

31.5
22.0
28.8
24.5
29.9

ภาค
กรุ งเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคใต้
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาทัศ นคติ ข องประชากรต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ด กี ฬ าแกรนด์ ส ปอร์ ต ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
1.2.3 เพื่อศึกษาการเปิ ดรับด้านการสื่ อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ต
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.2.4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิ ดรับ และการรับรู้ดา้ นการสื่ อสารการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ตของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.2.5 เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ข องการรั บ รู ้ ด้า นการสื่ อ สารการตลาด และทัศ นคติ ต่ อ
ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ตของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร

1.3 ปัญหานาวิจยั
1.3.1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่าง
กันหรื อไม่ อย่างไร
1.3.2 ลักษณะทางประชากรที่ แตกต่างกัน มีการรับรู ้ ดา้ นการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่าง
กันหรื อไม่ อย่างไร
1.3.3 การเปิ ดรับด้านการสื่ อสารการตลาด มี ความสัมพันธ์ กบั การรั บ รู ้ ด้า นการสื่ อสาร
การตลาดหรื อไม่ อย่างไร
1.3.4 การรั บ รู ้ ด้า นการสื่ อสารการตลาด มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ทัศ นคติ ต่อผลิ ต ภัณฑ์ข อง
ประชากรที่แตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร

1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 ผลการวิจยั จะชี้ ให้เห็ นถึ งประสิ ทธิ ภาพของการสื่ อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุด
กี ฬ าแกรนด์ส ปอร์ ตว่า เมื่ อ ผูบ้ ริ โภคมี ก ารเปิ ดรั บ การรั บ รู ้ ด้า นข้อมู ล ข่ า วสารแล้ว จะส่ ง ผลต่ อ
ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬามากน้อยเพียงใด
1.4.2 เพื่ อให้ผูป้ ระกอบการที่ ผ ลิ ตหรื อจาหน่ า ยผลิ ตภัณฑ์ชุ ด กี ฬ าได้รับ ทราบเกี่ ย วกับ
อุปสรรค ปัญหา และการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดของผูบ้ ริ โภค
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1.4.3 เพื่ อ เป็ นประโยชน์ และแนวทางส าหรั บ ผูป้ ระกอบการผลิ ตภัณ ฑ์ชุ ด กี ฬ าในการ
ปรั บปรุ งการสื่ อสารการตลาดให้มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ตลอดจน
ส่ งผลต่อทัศนคติที่ดีของผูบ้ ริ โภค

1.5 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาเฉพาะประเภทของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา กลุ่มตัวอย่าง คือ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร และเป็ นผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ต

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การสื่ อสารการตลาด และตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ต
ในทัศนะของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร” มีแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ทฤษฎีการเปิ ดรับข่าวสาร
2.2 ทฤษฎีการรับรู้
2.3 ทฤษฎีการสื่ อสารการตลาด
2.4 แนวคิดการสื่ อสารการตลาดของแบรนด์กีฬา
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดจาหน่าย
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสารตราสิ นค้า
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีการเปิ ดรับข่ าวสาร (Media Exposure)
ข่ า วสารเป็ นปั จ จัย ส าคัญที่ ใ ช้ป ระกอบการตัดสิ น ใจของมนุ ษ ย์ ความต้องการข่ า วสาร
จะเพิ่มขึ้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นต้องการข้อมูลในการตัดสิ นใจหรื อมีความไม่แน่ใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง
ข่าวสารทาให้ผเู ้ ปิ ดรับทันต่อเหตุการณ์และสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกปั จจุบนั (Atkin อ้างถึงใน
กองสุ ขศึกษา. กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ, ม.ป.ป.)
2.1.1 กระบวนการเปิ ดรับข่ าวสาร
กระบวนการเปิ ดรับข่าวสารเปรี ยบเสมือนเครื่ องกรองข่าวสารในการรับรู ้ของมนุษย์
ประกอบด้วยการกลัน่ กรอง ดังต่อไปนี้
1) การเลื อกเปิ ดรับ (Selective Exposure) ผูร้ ั บสารจะเลื อกเปิ ดรั บข่าวสารจาก
แหล่งใดแหล่งหนึ่ งจากหลาย ๆ แหล่ง เช่ น การเลื อกซื้ อหนังสื อพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่ ง หรื อการ
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เลือกชมวิทยุโทรทัศน์ ช่องใดช่ องหนึ่ ง เป็ นต้น โดยพบว่าการเลือกเปิ ดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์
กับปั จจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ทัศนคติเดิมของผูร้ ับสาร ตามทฤษฎีความไม่ลงรอยของความรู ้ความเข้าใจ
นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยด้านสังคม จิตใจ และลักษณะส่ วนบุคคล ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ ได้แก่ สถานภาพทาง
เศรษฐกิ จและสังคม ความเชื่ อ อุ ดมการณ์ ลัท ธิ นิยม ศาสนา ประเพณี วฒั นธรรม ประสบการณ์
ที่เป็ นตัวกาหนดในการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของบุคคลที่แตกต่างกัน
2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) คนเราจะเลือกให้ความสนใจ
ต่อสารเท่าที่สมองของตนรับได้ ซึ่ งโดยปกติจะเลือกรับสารที่น่าสนใจหรื อที่มีความสนใจ มีความ
สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่ อ และหลี กเลี่ ยงที่จะรับสารซึ่ งขัดแย้งกับทัศนคติและความเชื่ อ
(ปรมะ สตะเวทิน, 2546)
3) การเลือกรับรู้ และเลือกตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation)
เมื่อบุคคลเลือกรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ ง ข่าวสารนั้นอาจจะไม่ถูกรับรู ้ตามเจตนารมย์ของ
ผูส้ ่ งสารทั้งหมด ผูร้ ั บสารแต่ละคนอาจตี ความหมายข่าวสารไม่ตรงกัน ความหมายของข่าวสาร
จึงไม่ได้อยูท่ ี่ตวั อักษร รู ปภาพ หรื อคาพูด แต่อยูท่ ี่การเลือกรับรู ้หรื อตีความหมายของผูร้ ับสาร หรื อ
ตามทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะร่ างกาย อารมณ์
ในขณะนั้น
4) กระบวนการเลือกจดจา (Selective Retention) เป็ นแนวโน้มในการเลือกจดจา
ข่าวสารเฉพาะที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติของตนเอง และมักลืมในส่ วนที่ไม่สนใจ
หรื อ ไม่ เ ห็ น ด้ว ย การเลื อ กจดจ าจะมี ผ ลต่ อ การส่ ง สารไปยัง ผูร้ ั บ สาร บางครั้ งข่ า วสารอาจจะ
ถูกปฏิเสธตั้งแต่การไม่เลือกอ่าน ฟัง หรื อชมสื่ อบางฉบับหรื อบางรายการ ในกรณี ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ผูร้ ั บ สารก็อาจจะพยายามตี ค วามข่ าวสารที่ ไ ด้รับ ตามความเข้า ใจหรื อความต้องการของตนเอง
ถ้าหากข่าวสารนั้นไม่เปิ ดโอกาสให้ตีความหมายที่แตกต่างออกไป ผูร้ ับสารก็มีโอกาสที่จะปฏิเสธ
ข่าวสารนั้น โดยจะเลือกจดจาเฉพาะบางส่ วนที่ตนเองสนใจหรื อต้องการเท่านั้น
(มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2546)
2.1.2 ปัจจัยของการเปิ ดรับข่ าวสาร
1) บุ ค ลิ ก ภาพและจิ ต วิ ท ยาส่ ว นบุ ค คล คนเรามี ค วามแตกต่ า งเฉพาะตัว ด้ า น
โครงสร้ างทางจิตวิทยาส่ วนบุคคล ซึ่ งมาจากการอบรมเลี้ ยงดู การดารงชี วิตในสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน ส่ งผลกระทบต่อสติปัญญา ความคิด ทัศนคติ การรับรู ้ และการจูงใจ
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2) ความสั มพันธ์ ท างสั ง คม คนเรามัก ยึดติ ดกับ กลุ่ ม สั งคมที่ เราอยู่ห รื อเป็ นกลุ่ ม
อ้างอิง ในการแสดงออกด้านพฤติกรรมมักจะคล้อยตามกลุ่ ม ในด้านของความคิ ด ทัศนคติ และ
พฤติกรรม เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับในกลุ่ม
3) สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ เพศ อาชี พ รายได้ ระดับการศึ กษา มีผลทาให้
การเปิ ดรับข่าวสารต่าง ๆ มีความคล้ายคลึงกัน และมีการตอบสนองที่ไม่แตกต่างกัน (ขวัญเรื อน
กิติวฒั น์ อ้างถึงใน กองสุ ขศึกษา. กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ, ม.ป.ป.)
2.1.3 วัตถุประสงค์ ของการเลือกเปิ ดรับข่ าวสาร
1) เพื่ อการรั บ รู้ (Cognition) ผูร้ ั บสารต้อ งการสารสนเทศ เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการด้านความอยากรู้
2) เพื่อความหลากหลาย (Diversion) ในการตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์
ที่แตกต่างกันออกไป เช่ น ด้านการกระตุน้ อารมณ์ เพื่อความสนุ กสนาน ตื่นเต้น ด้านการพักผ่อน
เพื่อผ่อนคลายความเครี ยด และด้านการหย่อนอารมณ์ เพื่อแสวงหาความบันเทิง
3) เพื่ออรรถประโยชน์ทางสังคม เป็ นการยอมรับจากสังคม และผูกพันต่อผูอ้ ื่น เช่น
การใช้ภาษาร่ วมสมัย เป็ นการแสดงออกด้านภาษา เพื่อให้เห็ นถึ งความทันสมัย และสื่ อมวลชน
สัมพันธ์ เป็ นการมีสื่อมวลชนเป็ นเพื่อน หรื อใช้สื่อมวลชนในการหาเพื่อน
4) การผละสังคม (Withdrawal) เป็ นการเข้าหาสื่ อเพื่อหลีกเลี่ยงงานประจา หรื อ
สมาคม เช่น การอ่านนิตยสารบนเครื่ องบินเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่ งรบกวนรอบข้าง ดังนั้น การผละสังคมที่
รุ นแรง อาจก่อให้เกิดปฏิปักษ์ต่อสังคม เช่น การก่อความรุ นแรง (สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533)
การเปิ ดรับข่าวสารสามารถตอบสนองความต้องการ 4 ประการ (McCombs & Becker
อ้างถึงใน กองสุ ขศึกษา. กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ, ม.ป.ป.)
1) เพื่ อ เรี ยนรู ้ เ หตุ ก ารณ์ สามารถติ ด ตามข่ า วสาร ความเคลื่ อ นไหวเกี่ ย วกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว ส่ งผลให้เป็ นคนที่ทนั ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปั จจุบนั
2) เพื่อการตัดสิ นใจ สามารถช่ วยให้คนเราตัดสิ นใจได้ โดยเฉพาะเรื่ องต่าง ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องในชีวติ ประจาวัน
3) เพื่อพูดคุยสนทนา สามารถนาข่าวสารที่ได้รับพูดคุยกับผูอ้ ื่นในชีวติ ประจาวันได้
4) เพื่อการมีส่วนร่ วม สามารถทาให้เกิดการรับรู ้ และมีส่วนร่ วมกับเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
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2.1.4 ลักษณะของการเปิ ดรับข่ าวสาร
1) การเปิ ดรั บข่าวสารจากสื่ อมวลชน ผูร้ ับสารมีความคาดหวังจากสื่ อมวลชนว่า
จะสามารถตอบสนองความต้อ งการได้ ในการเปลี่ ย นแปลงด้า นทัศ นคติ ลัก ษณะนิ สั ย หรื อ
พฤติกรรมบางอย่าง การบริ โภคข่าวสารนั้นจะขึ้นอยู่กบั ความต้องการ หรื อแรงจูงใจของผูร้ ับสาร
เพราะแต่ละบุคคลมีวตั ถุประสงค์และความตั้งใจในการใช้ประโยชน์แตกต่างกัน
2) การเปิ ดรั บข่าวสารจากสื่ อบุ คคล เป็ นการนาข่าวสารจากบุ คคลหนึ่ งไปยังอี ก
บุคคลหนึ่ ง โดยอาศัยการติดต่อระหว่างบุคคล เพื่อบุคคลเกิ ดการยอมรับในข่าวสารนั้น เกิ ดความ
เข้าใจอย่างชัดเจน และตัดสิ นใจรับข่าวสารอย่างมัน่ ใจยิง่ ขึ้น สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
การติ ด ต่ อ โดยตรง และการติ ด ต่ อ โดยกลุ่ ม (ดวงฤทัย พงศ์ไ พฑู ร ย์ อ้า งถึ ง ใน กองสุ ข ศึ ก ษา.
กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ, ม.ป.ป.)
3) การเปิ ดรั บข่าวสารจากสื่ อเฉพาะกิ จ เป็ นการเปิ ดรั บข่าวสารด้านสื่ อที่มีเนื้ อหา
เฉพาะเจาะจง และมีจุดมุ่งหมายอยูท่ ี่ผรู ้ ับสารเฉพาะกลุ่ม (ปรมะ สตะเวทิน อ้างถึงใน กองสุ ขศึกษา.
กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ, ม.ป.ป.) โดยผูร้ ับสารจะได้รับข่าวสารในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งอย่าง
เฉพาะเจาะจง สื่ อเฉพาะกิจ ได้แก่ จุลสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว เป็ นต้น
สรุ ป ได้ว่า ผลิ ตภัณฑ์ชุ ด กี ฬ าแกรนด์ส ปอร์ ต เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ ผูบ้ ริ โภคสามารถเปิ ดรั บ
ข่าวสารจากสื่ อต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตลอดจนทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา สามารถนามา
ประยุกต์ใช้กบั แบบสอบถาม โดยการวัดระดับ การเปิ ดรั บข่า วสารด้านการสื่ อสารการตลาดใน
แบบสอบถามส่ วนที่ 2 เช่น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เพื่อให้ทราบว่าประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดมากน้อยเพียงใด

2.2 ทฤษฎีการรับรู้ (Perception)
ปรมะ สตะเวทิน (2546) ได้กล่าวว่า การรับรู ้ เป็ นกระบวนการตีความหมายสิ่ งที่เราพบเห็น
ในสิ่ งแวดล้อม เราจะมีความหมายต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งอย่างไร ขึ้นอยูก่ บั การที่เรารับรู ้หรื อตีความหมาย
สิ่ งนั้น
มหาวิท ยาลัย สุ โขทัย ธรรมาธิ ราช (2551) ได้ก ล่ า วว่า การรั บ รู ้ เป็ นกระบวนการเลื อ ก
รวบรวม และแปลผลหรื อตี ความสารสนเทศ จัดเป็ นสิ่ งเร้ าชนิ ดหนึ่ งที่ ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า
ได้แก่ การเห็น การได้กลิ่น การรับรส การรับสัมผัสทางกาย และการได้ยนิ

17
2.2.1 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการรับรู้
1) ความคาดหวัง (Influence of Expectations) เราเรี ยนรู ้ ที่จะรั บรู ้ ในสิ่ งที่ เรา
คาดหวัง
2) ภาษา (Influence of Language) ภาษามีส่วนส่ งผลทางอารมณ์ในลักษณะต่าง ๆ
3) ทัศนคติและค่านิ ยม (Influence of Attitude and Values) ทัศนคติและค่านิ ยม
มีอิทธิ พลต่ออารมณ์และความคาดหวัง ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้
4) ความสนใจ (Influence of Attention) มีสิ่งต่าง ๆ เข้ามาให้เรารับรู ้มากมาย แต่เรา
ไม่สามารถรับรู ้สิ่งเร้ าได้ทุกอย่าง เราจึงต้องเลื อกรับแค่บางสิ่ งที่สนใจ ความสนใจเป็ นการมุ่งเน้น
เพีย งบางส่ วนของการรั บสัม ผัส ที่ เราสามารถรั บรู ้ ไ ด้ ดังนั้น ความสนใจจึงเป็ นการปรั บตัวของ
อวัยวะรับสัมผัส
5) มิติ (Influence of Perspective) มิติที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ที่แตกต่างกัน
6) สถานะทางกายภาพ (Influence of Physical Condition) สถานะทางกายภาพมีผล
ต่อการสื่ อสาร เช่น ความเหนื่ อยจะมีอิทธิ พลต่อการเห็นและการได้ยิน คุณภาพของประสาทสัมผัส
มีผลต่อการรับรู ้ (กรรณิ การ์ อัศวดรเดชา, 2553)
2.2.2 กระบวนการในการรับรู้
1) สิ่ ง เร้ าต่ าง ๆ ปรากฏ หรื อกระทบประสาทการรั บ รู ้ กระบวนการรั บ รู ้ เริ่ ม ขึ้ น
เมื่อสิ่ งเร้ามากระตุน้ อวัยวะความรู ้สึก ผ่านการเลือกสรรที่จะรับรู ้จากกระบวนการเลือกรับ
2) การประมวลความคิดเกี่ ยวกับสิ่ งเร้ า เมื่อได้รับการกระตุน้ จากสิ่ งเร้ า ก็จะเริ่ มมี
การรวบรวมข้อมูลหรื อสังเกตเพิ่มเติม เพื่อหารายละเอียดและวิเคราะห์เชื่ อมโยงข้อมูลไปสู่ ทศั นคติ
ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม สังคม เพื่อที่จะตีความออกมาได้
3) ขั้นตีความและประเมินค่า เป็ นการประเมินและตีความสิ่ งที่มากระทบ โดยอาศัย
ประสบการณ์ ความคาดหวัง ความเชื่ อ ค่านิ ยมเกี่ ยวกับสิ่ งนั้น ในด้านของกายภาพและอารมณ์
ความรู ้ สึ ก โดยแต่ ล ะบุ ค คลจะมี ภูมิ หลัง ที่ แตกต่ า งกัน ท าให้ก ารตี ความและประเมิ นค่ า มี ค วาม
แตกต่างกันไป (ชิตาภา สุ ขพลา, 2548)
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สิ่ งเร้าต่าง ๆ กระทบ
ประสาทรับรู ้

ประมวลความคิด
เกี่ยวกับสิ่ งเร้า

ตีความและ
ประเมินผลสิ่ งเร้า

ภาพที่ 2.1 กระบวนการรับรู้
แหล่งทีม่ า: ชิตาภา สุ ขพลา, 2548.
2.2.3 การรับรู้ และการสื่ อสาร
การรั บ รู ้ เป็ นพื้ นฐานส าคัญส าหรั บการสื่ อสารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และเป็ นองค์ป ระกอบ
สาคัญที่ ตอ้ งศึ ก ษาให้เข้าใจและเสริ มสร้ างให้เกิ ดขึ้ น เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและประสิ ทธิ ผลด้า น
การสื่ อสาร ซึ่ งการรับรู ้และการสื่ อสารมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กนั ดังนี้
1) การรับรู ้ ช่วยให้มนุ ษย์ตระหนักถึ งสิ่ งแวดล้อม ช่ วยในการสร้ างความหมายแก่
สิ่ งต่าง ๆ รอบตัว ช่วยให้มนุษย์รู้จกั ตนเองและผูอ้ ื่น (Weaver II อ้างถึงใน ภากิตติ์ ตรี สุกล, 2554)
2) การรั บรู ้ ส่งผลต่อการแสดงพฤติ กรรมต่อสิ่ งเร้ ารอบตัว (Morgan & King;
Morreale, Spitzberg, & Barge อ้างถึ งใน ภากิ ตติ์ ตรี สุกล, 2554) เช่ น ทัศนคติ รู ปแบบของ
ปฏิสัมพันธ์ หรื อการแสดงพฤติกรรมการสื่ อสารกับบุคคลอื่น เป็ นต้น
3) การรั บ รู ้ มี ค วามแตกต่ า งกัน เนื่ องจากการแปลความหมายที่ แตกต่ า งกันของ
แต่ละบุ คคล สถานการณ์ สถานที่ และเวลาที่ เกิ ดเหตุการณ์ สิ่ งเหล่ านี้ จะช่ วยส่ งผลให้เรายอมรั บ
ความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างคู่สื่อสารของเรา ช่วยให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุของ
ความแตกต่างได้ชัดเจน เพื่อการสร้ า งอิ ทธิ พลที่ เหนื อคู่สื่อสารของเราด้านความรู ้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรม เป็ นการสร้างศักยภาพในการสื่ อสารและสามารถเพิม่ พูนความสัมพันธ์ระหว่างกันได้
4) การรับรู ้ ที่เกี่ ยวกับตนเอง บุคคลอื่นและสังคม มีส่วนสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลของการสื่ อสาร ซึ่ ง เป็ นพื้ นฐานส าคัญในการสื่ อสารระหว่า งบุ ค คล เนื่ องจาก
รู ป แบบ วิธี ใ นการสื่ อสารและความสั ม พันธ์ ระหว่า งคู่ สื่ อสาร เป็ นผลมาจากการรั บ รู ้ ที่ เกิ ดขึ้ น
ระหว่างคู่สื่อสาร (Beebe, & Ivy อ้างถึงใน ภากิตติ์ ตรี สุกล, 2554)
5) การรับรู ้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการสื่ อสาร เช่น การรับรู ้
ข้อ มู ล ข่ า วสารของผู ้ส่ ง สารมี ผ ลต่ อ การก าหนดเนื้ อ หาของสารที่ ส่ ง ไปยัง ผู ้รั บ สาร การรั บ รู้
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สภาพแวดล้อมของผูส้ ่ งสารส่ งผลต่อรู ปแบบหรื อวิธีในการส่ งสาร การรับรู ้ ของผูร้ ับสารมี ผลต่อ
การเรี ย บเรี ย งสาร หรื อการสร้ า งสารให้เหมาะสมสอดคล้องกับ ผูร้ ั บ สาร นอกจากนั้นการรั บ รู ้
ปฏิกิริยาตอบสนองของผูร้ ับสารที่มีต่อผูส้ ่ งสาร มีส่วนสาคัญต่อประสิ ทธิ ภาพของสารในการสร้าง
อิทธิพลเหนือผูร้ ับสาร (Verderber อ้างถึงใน ภากิตติ์ ตรี สุกล, 2554) ดังนั้นความสามารถในการรับรู ้
ของมนุษย์จึงมีผลต่อศักยภาพและประสิ ทธิ ผลของการสื่ อสาร
6) การรับรู ้มีบทบาทสาคัญต่อการสร้างความรู ้สึก หรื อทัศนคติที่มีต่อบุคคลอื่นใน
ด้านบวกและด้านลบ (Verderber อ้างถึ งใน ภากิ ตติ์ ตรี สุกล, 2554) ทิศทางของทัศนคติที่เกิ ดขึ้ น
จะส่ งผลต่อรู ปแบบและวิธีการสื่ อสารของมนุษย์
สรุ ปได้วา่ ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ตมีการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อต่าง ๆ เพื่อสร้าง
และส่ งผลต่อการรับรู ้ เช่ น ทาให้รู้จกั ผลิ ตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า ทราบถึงคุณสมบัติ หรื อประโยชน์
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค วามรู ้ สึ ก ที่ ดี ต่ อผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อตราสิ น ค้า เกิ ด ความสนใจในผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ
ตราสิ นค้า เกิ ด ความชื่ นชอบในผลิ ตภัณฑ์ หรื อ ตราสิ นค้า ตลอดจนเกิ ดความต้องการและซื้ อ
ผลิ ต ภัณฑ์ สามารถน ามาประยุ ก ต์ใ ช้ก ับ แบบสอบถาม โดยการวัด ระดับ การรั บ รู ้ ข่ า วสารด้า น
การสื่ อสารทางการตลาดในแบบสอบถามส่ วนที่ 3 โดยสามารถวัดเป็ นระดับต่าง ๆ เช่น มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

2.3 ทฤษฎีการสื่ อสารการตลาด (Marketing Communication)
นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2555) ได้กล่าวว่า การสื่ อสารการตลาด เป็ นการดาเนิ นกิ จกรรมทาง
การตลาดรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อสื่ อสารข้อมูลข่าวสารของผลิ ตภัณฑ์และองค์กรไปยังกลุ่มเป้ าหมาย
เพื่อให้เกิดการตอบสนองตามเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้
ธิ ติพ ฒ
ั น์ เอี่ ย มนิ รันดร์ (อ้างถึ งใน นธกฤต วันต๊ะ เมล์ , 2555) ได้ก ล่ า วว่า การสื่ อสาร
การตลาด เป็ นกระบวนการสื่ อ สารอย่า งผสมผสานหลายรู ป แบบกับ กลุ่ ม เป้ าหมาย เพื่ อ สื่ อ
ความหมายภายใต้แนวคิ ดของกิ จกรรมส่ งเสริ ม การตลาด เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคแสดงพฤติ ก รรมตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
การสื่ อสารการตลาดเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่ ใช้ร่วมกับผลิ ตภัณฑ์ (Product) ราคา
(Price) และการกระจายสิ นค้า (Place) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยทาหน้าที่ ส่ง
ข้อมูลสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อให้ผบู้ ริ โภครู้จกั และต้องการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้น
(วัฒนา ณ ระนอง, 2556)
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2.3.1 ลักษณะสาคัญของการสื่ อสารการตลาด
ในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคต้องมีการรับรู ้ ขอ้ มูลหรื อเรี ยกว่า
รู ้จกั สิ นค้าอย่างชัดเจนก่อน จึงค่อย ๆ พัฒนาไปสู่ ความชื่ นชอบ และเปลี่ ยนเป็ นพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้า การสื่ อสารการตลาดจึงเป็ นการสร้ างการรับรู ้ แก่ผบู ้ ริ โภคอย่างถูกต้อง ตามที่เจ้าของสิ นค้า
ต้องการ โดยการเลือกใช้วิธีการสื่ อสารการตลาดกับผูบ้ ริ โภค เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
(ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพงษ์ อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)
การสื่ อสารการตลาดเป็ นกระบวนการสื่ อสารอย่างผสมผสานหลายรู ปแบบหลายกิจกรรม
กับกลุ่ มเป้ าหมาย เพื่อสื่ อความหมายภายใต้ความคิ ดเดี ยวกันของกิ จกรรมด้านการส่ งเสริ มตลาด
โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคแสดงพฤติ กรรมตามวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ การสื่ อสาร
การตลาดมีลกั ษณะสาคัญ ดังนี้
1) เป็ นการวางแผนแบบขยายผลหลายแนว (Multidimensional)
2) เป็ นการวางแผนเชิงกลยุทธ์หนึ่งเดียว (One Strategic Plan)
3) มี ก ารผสมผสานกันระหว่า งเครื่ องมื อทางการสื่ อสารทางการตลาดทุ ก อย่า ง
ให้เป็ นไปในทางเดียวกัน
4) สามารถลดงบประมาณการใช้สื่อลงได้
5) มุ่งเปลี่ ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ ยวกับสิ นค้าที่จะเสริ มสร้ างการตลาด
ทาให้สินค้ามียอดขายเพิ่มสู งขึ้น
2.3.2 บทบาทของการสื่ อสารการตลาด
1) เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในด้านสิ นค้าและบริ การ
2) เพื่อย้าเตือนความทรงจาให้กบั ผูบ้ ริ โภค
3) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผบู ้ ริ โภคทราบ
4) เพื่อโน้มน้าวใจให้เกิดการตอบสนองตามแนวทางที่องค์กรต้องการ
5) เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อตราสิ นค้าหรื อองค์กรกับผูบ้ ริ โภค
6) เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การขององค์กร
7) เพื่อให้เกิ ดพฤติ กรรมการซื้ อซ้ าหรื อสร้ างความภักดี ในสิ นค้าและบริ การของ
องค์กร (Fill; Shimp อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
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2.3.3 การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communications)
สมาคมตัวแทนโฆษณาแห่ งสหรัฐอเมริ กา (อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2541) ได้กล่าวว่า
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็ นแนวคิดของการวางแผนการสื่ อสารการตลาด ที่ยอมรับ
คุณค่าเพิ่มของการวางแผนอย่างกว้างขวาง ด้วยการประเมินบทบาทเชิ งกลยุทธ์ถึงลักษณะเฉพาะ
ของการติดต่อสื่ อสารแบบต่าง ๆ โดยนาวิธีการสื่ อสารแบบต่าง ๆ มารวมกัน
Armstrong & Kotler (อ้างถึงใน ปณิ ศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรี รัตน์ , 2554) ได้กล่าวว่า
การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ เป็ นการประสมประสานเครื่ องมื อ การสื่ อ สารการตลาด
เข้า ด้วยกัน เพื่อส่ งมอบข่าวสารเกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณฑ์และองค์กร สอดคล้องไปในทิ ศทางเดี ย วกัน
ส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน เพื่อให้การติดต่อสื่ อสารเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ปั จจุ บนั บริ ษทั และองค์กรต่า ง ๆ มี ความเข้าใจกรอบแนวคิ ดการผสมผสานการสื่ อสาร
การตลาดกันมากขึ้น ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ต่าง ๆ จึงต้องการบริ การการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
เพื่ อให้ก ารดาเนิ นกิ จกรรมทางการตลาดมี ความสะดวก รวดเร็ ว และมี ความถู ก ต้อง ด้วยเหตุ น้ ี
แนวคิ ดการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการจึ งเกิ ดขึ้ น โดยอาศัยการนาเอาเครื่ องมื อการสื่ อสาร
การตลาดต่ าง ๆ มาผสมผสานกันให้ถู กต้องเหมาะสมกับสภาพปั ญหาทางการตลาด โดยอาศัย
รู ปแบบการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือ
ดอน อี ชู ลท์ ได้บรรยายในหัวข้อ “Advertising to IMC” ได้กล่ าวถึ งแนวทางสาคัญ
ที่จะต้องพิจารณาอยู่เสมอ ในการทาการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ 9 ประการ ดังนี้ (ธี รพันธ์
โล่ห์ทองคา อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)
1) IMC ให้ความสาคัญกับการวางแผนจากภายนอกสู่ ภายในมากกว่าจากภายในสู่
ภายนอก นัน่ หมายความว่า การวางแผนการตลาดแบบบูรณาการมักจะเริ่ มต้นจากการศึกษาทัศนคติ
ความต้องการ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายก่อน แล้วจึงนาผลการศึกษามาวางแผนการสื่ อสาร
การตลาด
2) การวางแผนการใช้เครื่ องมือ หรื อกิ จกรรมการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
นั้นจะมุ่งเน้นในแนวกว้างเป็ นส าคัญ เนื่ องจากกิ จกรรมต่า ง ๆ ทาหน้า ที่ สนับสนุ นและส่ ง เสริ ม
ผลกระทบกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายตามที่นกั สื่ อสารการตลาดต้องการ ถ้าแผนการสื่ อสาร
การตลาดมุ่งด้านลึ กเพียงด้านเดี ยว อาจจะไม่ทาให้เกิ ดผลกระทบมากเท่าที่ ควร จึ งสอดคล้องกับ
คาว่า “Integrated” ของ IMC ที่มุ่งผสมผสานเครื่ องมือหรื อกิ จกรรมต่าง ๆ อย่างสอดคล้องและ
เหมาะสม เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของแผนการสื่ อสารการตลาดที่กาหนดไว้
3) มุ่งที่จะเกิ ดผลกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายในแต่ละส่ วน IMC จะมีการจัด
เนื้ อหาข่าวสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายในแต่ละส่ วนอย่างเหมาะสม โดยอาศัยเครื่ องมือและ
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กิ จกรรมการสื่ อสารหลายรู ป แบบ เช่ น การใช้ก ารโฆษณาและการประชาสั ม พันธ์ เผยแพร่ ก ับ
กลุ่ มเป้ าหมายในแนวกว้างก่ อน แล้วใช้การตลาดทางตรงเจาะลึ กเฉพาะส่ วนของกลุ่ มเป้ าหมาย
จากนั้น ใช้ กิ จ กรรมพิ เ ศษเสริ ม เข้า ไปในชุ ม ชน เพื่ อ เป็ นการตอกย้ า และสร้ า งภาพลัก ษณ์ ก ับ
กลุ่มเป้ าหมายอีกครั้ง
4) IMC มุ่งเป้ าหมายกิจกรรมทุกอย่างไปที่พฤติกรรมมากกว่าทัศนคติและการรับรู ้
เพราะพฤติกรรมเป็ นสิ่ งที่เด่นชัดและวัดผลได้ง่ายกว่าทัศนคติและการรับรู ้ เพราะ IMC ต้องการให้
กลุ่มเป้ าหมายเกิดพฤติกรรมการซื้ อและใช้สินค้ามากกว่าเพียงการรับรู้หรื อรู้สึกชื่นชอบ
5) เน้นการสื่ อสารด้วยตราสิ นค้ามากกว่าประสิ ทธิ ภาพของสื่ อ ทุ กกิ จกรรมของ
IMC จะเน้นการสื่ อสารด้วยตราสิ นค้าไม่ว่าจะใช้เครื่ องมือ หรื อกิ จกรรมการสื่ อสารการตลาดใด
ก็ตาม จะต้องมีตราสิ นค้าปรากฏอยู่ หรื อด้วยความปรารถนาดีจากตราสิ นค้า
6) ต้องทาการเปลี่ ยนโครงข่ายของจิ ตใจ (Mental Network) มากกว่าการสร้ าง
การจดจาในโฆษณา ความพยายามที่ จะสื่ อสารเพื่อมุ่งเปลี่ ยนแปลงระบบโครงข่ายในจิ ตใจของ
กลุ่ มเป้ าหมายย่อมจะส่ งผลและมี อิทธิ พลต่อการกาหนดพฤติ กรรมของกลุ่ มเป้ าหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการเข้าถึ งโครงข่ายของจิตใจ ด้วยการใช้เครื่ องมือและกิ จกรรมการสื่ อสาร
การตลาดหลายรู ปแบบ
7) ต้องให้ค วามส าคัญกับ ความต่ อเนื่ อ ง หรื ออนุ ก รมของการสื่ อสารการตลาด
ทุ ก ขั้น ตอนตลอดทั้ง กระบวนการสื่ อ สารการตลาดอย่ า งจริ งจัง เพราะขั้น ตอนทุ ก ขั้น ตอน
จะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั และส่ งผลกระทบกับกระบวนการสื่ อสารการตลาดทั้งระบบอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ไม่ว่า จะเป็ นการออกแบบหี บห่ อ การจัดจาหน่ าย การตั้ง ราคาสิ นค้า กิ จกรรมการสื่ อสาร
การตลาดต่าง ๆ จนกระทัง่ การซื้ อสิ นค้าและการได้รับการบริ การของลูกค้า
8) เป็ นการมุ่งส่ งเนื้ อหาที่ฐานศูนย์ นักการสื่ อสารการตลาดจะไม่มีการกาหนดว่า
จะใช้หรื อให้ความสาคัญกับกิ จกรรมใดกิ จกรรมหนึ่ งเป็ นพิเศษ ในการส่ งเนื้ อหาสาระของสิ นค้า
ไปยังกลุ่มเป้ าหมาย แนวคิด เครื่ องมือ และกิ จกรรมต่าง ๆ จะถูกใช้ตามสถานการณ์ ที่ตอ้ งการทา
ในปั จจุบนั มากกว่าการพิจารณาจากการใช้งบประมาณกับกิจกรรมการตลาดที่เคยใช้มาในอดีต
9) IMC จะต้อ งสามารถวัด ผลได้ การใช้ ก ารสื่ อ สารการตลาดทุ ก กิ จ กรรม
ต้องสามารถวัดผลได้ เพื่อจะได้ทราบผลและผลกระทบของการสื่ อสารการตลาด รวมทั้งได้ขอ้ มูล
เพื่อการตัดสิ นใจของฝ่ ายบริ หาร
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ มี การผสมผสานใช้เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด
5 ขั้นตอน ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)

23
1) การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล และปั จ จัย ที่ ส าคัญ ได้แ ก่ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ แผนการตลาด
การวิเคราะห์สถานการณ์ การตลาด การส่ งเสริ มการตลาด วัตถุประสงค์การส่ งเสริ มการตลาด และ
กลุ่มเป้ าหมาย สิ่ งสาคัญของการวิเคราะห์น้ ี คือ การมีฐานข้อมูลที่ดีเพื่อที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลนี้จะสามารถนามากาหนดตาแหน่งของสิ นค้าหรื อบริ การได้
2) การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็ นความพร้ อมในการสื่ อสาร ได้แก่ กระบวนการสื่ อสาร
และงบประมาณการสื่ อสาร ในขั้นตอนนี้เป็ นการวิเคราะห์วา่ งบประมาณที่มีอยูจ่ ะสามารถนามาใช้
ในการจัดการการสื่ อสารการตลาดอย่างไร จึ งจะเหมาะสมเพื่อให้ตอบสนองกลยุทธ์ การสื่ อสาร
การตลาด
3) การพัฒนาโปรแกรมการสื่ อสารการตลาด ในขั้นตอนนี้ จะนาข้อมูลที่ ผ่านการ
วิเคราะห์ขา้ งต้นมาดาเนิ นการพัฒนาโปรแกรมการสื่ อสารการตลาดโดยการกาหนดวัตถุประสงค์
การสื่ อสารการตลาด กลุ่มเป้ าหมาย การเลือกใช้ และกลยุทธ์เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด
4) การผสมผสานและการจัดทากลยุทธ์เครื่ องมื อการสื่ อสารการตลาด ขั้นตอนนี้
จะกาหนดวิธีการใช้กลยุทธ์ และปริ มาณเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดแต่ละเครื่ องมือว่า เครื่ องมือ
การสื่ อ สารการตลาดใดเป็ นเครื่ อ งมื อ หลัก เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาดที่ จ ะส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนซึ่ งกันและกันอย่างไร
5) การตรวจสอบ ประเมินผล และควบคุ มแผนการสื่ อสารการตลาด เป็ นขั้นตอน
ที่ ส าคัญ ของการบริ ห ารโครงการหรื อ แผนการสื่ อ สารการตลาด โดยจะต้อ งมี ก ารตรวจสอบ
การดาเนินการตามแผนงาน มีการวิจยั และประเมินผล การดาเนินการตามแผนการสื่ อสารการตลาด
ระยะต่ า ง ๆ ตั้ง แต่ ก่ อนการจัดทาแผนการสื่ อสารการตลาด การสื่ อสารการตลาด และหลัง การ
สื่ อ สารการตลาด เพื่ อ การควบคุ ม การด าเนิ น การตามแผนให้บ รรลุ ค วามส าเร็ จ ตามเป้ าหมาย
ที่กาหนดไว้
การบูรณาการหรื อการผสมผสานการใช้เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด นอกจากจะต้อง
ตระหนักถึงแนวทางสาคัญในการทาการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการแล้ว การผสมผสานการใช้
เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดยังจะต้องพิ จารณาแผนการตลาด เพราะแผนการตลาดจะทาการ
วิเคราะห์ ข ้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้า บริ การ หรื อประเด็นทางสังคม สถานการณ์ ด้านการตลาด ปั จจัย
ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์การตลาด งบประมาณ การกาหนดระยะเวลา ปั จจัย
ต่าง ๆ เหล่านี้ลว้ นแต่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานการใช้เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดทั้งสิ้ น ซึ่ งการ
สื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการสามารถแบ่งออกเป็ นหลายรู ปแบบ ดังต่อไปนี้
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1) การโฆษณา (Advertising) เป็ นเครื่ อ งมื อ ของการสื่ อ สารการตลาดที่ ท าการ
สื่ อสารในรู ปแบบของการสื่ อสาร เพื่อโน้มน้าวใจที่ทาให้เกิดการขายและกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรม
การซื้ อในวงกว้าง ในรู ปของการสื่ อสารมวลชนและการสื่ อสารรู ปแบบอื่น ๆ
การโฆษณา หมายถึ ง เป็ นการสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจ เพื่อการเผยแพร่ แนวความคิด
ของสิ นค้าหรื อบริ การไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายโดยผ่านช่องทางสื่ อมวลชนที่ตอ้ งมีการจ่ายเงิ น
ซื้ อสื่ อ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจูงใจกลุ่มเป้ าหมายให้มาซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
ลักษณะของการโฆษณา สามารถจาแนกออกเป็ นข้อ ๆ ได้ดงั นี้
(1) การนาเสนอต่อสาธารณชน (Public Presentation) เนื่ องจากการโฆษณา
เป็ นการติดต่อสื่ อสารไปยังผูค้ นจานวนมาก จึงจาเป็ นต้องมีกฎหมายเข้ามาควบคุมกากับผลิตภัณฑ์
ที่นาเสนอ การนาเสนอจะต้องเป็ นไปในรู ปแบบมาตรฐานที่กาหนด เพื่อป้ องกันผลกระทบและ
ความเสี ยหายกับผูบ้ ริ โภคหรื อสังคมโดยส่ วนรวม
(2) การกระจายเผยแพร่ ข่าวสาร (Pervasiveness) ไปถึงผูร้ ับสารเป็ นจานวน
มากและครอบคลุ ม ผูข้ ายหรื อผูท้ าโฆษณาสามารถนาเสนอข่าวสาร สามารถทาซ้ าได้หลาย ๆ ครั้ง
จึงเป็ นโอกาสให้ผซู ้ ้ื อสามารถรับข่าวสารจากหลาย ๆ ที่ แล้วนามาเปรี ยบเทียบกันได้
(3) สามารถแสดงออกมาได้ในหลายลัก ษณะ (Amplified Expressiveness)
การโฆษณาเป็ นการสื่ อสารที่เปิ ดโอกาสให้ผทู ้ าโฆษณาสามารถโฆษณาและนาเสนอได้อย่างเต็มที่
โดยใช้เทคนิ คและศิลปะทางด้านการพิมพ์ สี แสง เสี ยง และสัญลักษณ์ ต่าง ๆ ซึ่ งสามารถแสดง
ออกมาได้อย่างกว้างขวาง เพื่อเป็ นการเรี ยกร้องความสนใจ
(4) การสื่ อสารที่ไม่เจาะจงบุคคลโดยเฉพาะ (Impersonality) การโฆษณาเป็ น
การสื่ อสารกับบุคคลอย่างกว้างขวาง ไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ งโดยเฉพาะ การโฆษณาไม่ได้
เป็ นการบังคับ ผูร้ ับสารไม่รู้สึกผูกมัดที่จะต้องสนใจหรื อตอบสนองใด ๆ เพราะการโฆษณาเป็ นการ
สื่ อสารทางเดียว (Kotler อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2541)
การโฆษณาถื อว่าเป็ นเครื่ องมื อที่ มีค วามสาคัญต่ อการสื่ อสารการตลาด สามารถ
จาแนกออกเป็ นข้อ ๆ ได้ดงั นี้
(1) มีความสาคัญต่อการดาเนินธุ รกิจ
(2) มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
(3) มีส่วนในการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของคนในสังคม
(4) มีผลต่อเศรษฐกิจในด้านการส่ งเสริ มระบบการค้าเสรี
(5) กระตุน้ ให้เกิดการแข่งขันระหว่างธุ รกิจต่าง ๆ
(6) มีส่วนช่วยในการเพิ่มปริ มาณยอดขาย
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(7) มีความสาคัญในด้านเศรษฐกิจและสังคม
(8) ช่วยแก้ไขปั ญหาสังคม

ผูโ้ ฆษณา
(Advertiser)

ชิ้นงานโฆษณา
(Advertisement)

สื่ อโฆษณา
(Media)

กลุ่มผูบ้ ริ โภค
เป้ าหมาย
(Consumer)

ภาพที่ 2.2 องค์ประกอบของการโฆษณา
แหล่งทีม่ า: มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554.
องค์ประกอบของการโฆษณา ประกอบด้วย
1) ผูโ้ ฆษณา หมายถึ ง บุ ค คลหรื อหน่ วยงานที่ ทาโฆษณาสิ นค้า หรื อบริ การ
หรื อเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์การผลิตและการเผยแพร่ ชิ้นงานโฆษณา
2) ชิ้ นงานโฆษณา หมายถึ ง งานโฆษณาที่ ทาเสร็ จแล้วในรู ปของสื่ อต่าง ๆ
เช่น สปอตโฆษณาทางวิทยุ สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ โฆษณาบนหน้าหนังสื อพิมพ์หรื อนิ ตยสาร
ฯลฯ
3) สื่ อโฆษณา หมายถึง สื่ อมวลชน หรื อสื่ ออื่น ๆ ที่เป็ นตัวกลางในการนาสาร
การโฆษณาไปยังกลุ่มเป้ าหมาย
4) กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย หมายถึง ผูซ้ ้ื อ ผูใ้ ช้ และผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจ
ซื้ อ (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)
หน้าที่ของการโฆษณามีหลายประการ โดยสามารถจาแนกออกเป็ นข้อ ๆ ได้ดงั นี้
1) เพื่อบอกความแตกต่างในผลิ ตภัณฑ์ที่เสนอขาย การโฆษณาจะทาหน้าที่
บอกให้ลูกค้าทราบถึ งความแตกต่างจากผลิ ตภัณฑ์ของคู่แข่ง โดยจะมุ่งเน้นด้านคุ ณภาพ รสชาติ
และคุณค่าอย่างอื่นที่ผซู ้ ้ื อจะได้รับ ซึ่ งแตกต่างจากคู่แข่ง
2) เพื่ อ ติ ด ต่ อ สื่ อสารให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เช่ น ประโยชน์ ข อง
ผลิตภัณฑ์ วิธีใช้ รวมถึงความสะดวกสบายเมื่อซื้ อผลิตภัณฑ์น้ นั ไปใช้
3) เพื่อกระตุน้ ให้ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์ไปใช้ การโฆษณาจะทาหน้าที่กระตุน้ เร่ งเร้ า
และเชิ ญชวนให้ลูกค้าทดลองซื้ อไปใช้ อาจใช้เครื่ องมื อส่ งเสริ มการขาย เช่ น บัตรคู ปอง การให้
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ของแถม ของแจก เมื่ อลูกค้าซื้ อผลิ ตภัณฑ์ไปใช้แล้ว โฆษณาจะทาหน้าที่ เตือนความทรงจา และ
เชิญชวนให้เกิดการซื้ อซ้ า
4) เพื่อช่วยให้การจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น การโฆษณาจะทาหน้าที่สร้าง
อุ ปสงค์ให้กบั ผูบ้ ริ โภค เพื่ อเป็ นการกระตุ น้ ให้ลูกค้าเกิ ดความต้องการในตัวผลิ ตภัณฑ์ เป็ นการ
ผลักดันให้ร้านค้านาสิ นค้าไปสต๊อกเพื่อจาหน่ายเพิ่มขึ้น
5) เพื่อเพิ่มความชอบและความภักดีในตราสิ นค้า การโฆษณาจะบอกจุดเด่น
หรื อจุ ดต่างของผลิ ตภัณฑ์ที่เหนื อกว่าคู่ แข่ง เพื่อให้ลูกค้า เพิ่มความชอบ และความจงรั กภักดี ใ น
ตราสิ นค้า
6) เพื่ อ ช่ ว ยลดต้น ทุ น ส่ ว นรวมด้า นการขายให้ น้ อ ยลง การโฆษณาผ่ า น
สื่ อมวลชน แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณาจะสู ง แต่สามารถเข้าถึ งผูร้ ับได้มาก ต้นทุนรายหัวจึงต่ า
(Bovee et al. อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2541)
การโฆษณาในฐานะเครื่ องมือการตลาด ถือว่าเป็ นการสื่ อสารโน้มน้าวใจที่มีการใช้
การสื่ อสารผ่านสื่ อมวลชนเป็ นสื่ อหลัก การทางานโฆษณาเป็ นงานที่มีการคิดสร้างสรรค์ที่ผา่ นการ
ท างานอย่า งหนัก เพื่ อ ที่ จะให้ ไ ด้แ นวความคิ ดของการสร้ า งสรรค์หลัก เพี ย งแนวความคิ ดเดี ย ว
หลัง จากนั้น จึ ง คิ ด สร้ า งสรรค์ วิ ธี ก ารน าเสนอเรื่ อ งราวที่ เ หมาะสมกับ แนวความคิ ด หลัก และ
กลุ่มเป้ าหมายผ่านสื่ อต่าง ๆ ที่เลือกสรรแล้วว่าจะสามารถเข้าถึงด้วยความถี่ที่เหมาะสมและส่ งผลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้เกิดการรับรู ้ เกิดความสนใจ เกิดความต้องการที่จะซื้ อ
หรื อใช้สินค้าหรื อบริ การในที่สุด การเลือกใช้การโฆษณาในฐานะเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด
จะต้ อ งท าความเข้ า ใจในลั ก ษณะของการโฆษณา เพื่ อ ที่ จ ะเลื อ กใช้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม
(มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)
2) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็ นการสื่ อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีอย่างมีแผน ต่อเนื่ องกับกลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
หน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์ หมายถึง รู ปแบบของการสื่ อสารที่มีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ
เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้าใจ และสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่างองค์กรกับผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย
ต่า ง ๆ ได้แก่ ผูบ้ ริ โภค พนัก งานในบริ ษ ทั ตัวแทนจาหน่ า ย ประชาชนทัว่ ไป เป็ นต้น (นธกฤต
วันต๊ะเมล์, 2555)
ลัก ษณะของการประชาสั มพัน ธ์ สามารถแบ่ ง จาแนกออกเป็ นข้อ ๆ ดัง ต่ อ ไปนี้
(เสรี วงษ์มณฑา, 2547)
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(1) เป็ นการติดต่อสื่ อสารโดยการใช้สื่อมวลชน และการไม่ใช้สื่อมวลชน
(2) เป็ นการใช้สื่อที่ตอ้ งจ่ายเงิน และสื่ อที่ไม่ตอ้ งจ่ายเงิน
(3) บางครั้งไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของข่าวสารได้
(4) เพื่ อ สร้ า งทัศ นคติ ความน่ า เชื่ อ ถื อ และภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ต่ อ องค์ ก รของ
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการให้ความรู ้ หรื อแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
(5) มีกลุ่มเป้ าหมายหลายกลุ่ม
การประชาสั ม พัน ธ์ ว ตั ถุ ป ระสงค์พ้ื น ฐานอยู่ที่ ก ารประเมิ น วิ เ คราะห์ แ ละชัก จู ง
ประชามติของกลุ่มประชาชน วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ มีดงั นี้
(1) เพื่ออธิ บายถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ การดาเนินงาน และประเภทของการ
ดาเนินงานธุ รกิจของหน่วยงานนั้น ๆ ให้กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
(2) เพื่ออธิ บายให้ฝ่ายบริ หารหรื อฝ่ ายจัดการได้ทราบถึ งทัศนคติ ประชามติ
หรื อความรู ้สึกนึกคิดของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน
(3) เพื่อคาดการณ์ ล่วงหน้าและค้นหาจุดบกพร่ องต่าง ๆ เพื่อป้ องกันปั ญหาที่
จะเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน
(4) เพื่อให้ประชาชนยอมรับ ซึ่ งถ้าเป็ นหน่วยงานธุ รกิจภาคเอกชน เช่น บริ ษทั
ห้างร้าน ก็เพื่อให้ลูกค้ายอมรับในบริ ษทั ตน รวมทั้งยอมรับในผลิตภัณฑ์และบริ การที่บริ ษทั จาหน่าย
อยู่
(5) เพื่อทาหน้าที่ขจัดปั ญหายุง่ ยากต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน
(6) เพื่ อ แนะน าฝ่ ายบริ ห ารหรื อ ฝ่ ายจัด การให้ ส ามารถด าเนิ น การได้อ ย่า ง
ถูกต้อง
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการประชาสั ม พัน ธ์ ก ระท าเพื่ อ สร้ า งความรู้ ความเข้า ใจแก่
ประชาชน เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้า และป้ องกันปั ญหาต่าง ๆ รวมถึ งขจัดปั ญหาเหล่านั้นให้หมดไป
ซึ่ งจะให้ก ารกระทาดัง กล่ าวเกิ ดประสิ ทธิ ผลนั้นได้ ขึ้ นอยู่กบั ความร่ วมมื อของบุ ค คลหลายฝ่ าย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฝ่ ายบริ หารขององค์กร
บทบาทของการประชาสัมพันธ์ จาแนกเป็ นข้อ ๆ ได้หลายประเด็น ดังต่อไปนี้
(1) ประกาศแจ้งความให้เกิดการรับรู ้ในสิ่ งที่จะเกิดขึ้น
(2) ให้ขอ้ มูลข่าวสาร เพื่อให้เข้าใจในรายละเอียดและความรู้ที่ถูกต้องครบถ้วน
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(3) จูงใจให้เกิดทัศนคติที่ดี เกิดการคล้อยตามหรื อเปลี่ยนพฤติกรรม
(4) สร้างการยอมรับในสิ่ งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
(5) สร้ า งความคาดหวัง เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ห รื อการเปลี่ ย นแปลงให้ เ กิ ด
ความตื่นเต้นและรอคอยด้วยความรู้สึกที่ดี
(6) เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กบั โฆษณาที่ภาพพจน์ไม่ดี
(7) ให้การศึกษาในเรื่ องราวต่าง ๆ ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ โดยเฉพาะแนวคิด
ใหม่ ๆ ค่านิยมใหม่ ๆ รู ปแบบการดาเนินชีวติ ใหม่ ๆ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
(8) สร้ างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้า เล่ าถึ งภูมิหลังหรื อความสาเร็ จก้าวหน้าของ
ผลิตภัณฑ์
(9) สร้างภาพพจน์ที่ดี เล่าถึงคุณงามความดีของสิ นค้าและองค์การ
(10) เปลี่ยนทัศนคติที่เป็ นลบที่เกิดจากความไม่เข้าใจหรื อเข้าใจผิด ที่ตอ้ งชี้ แจง
หรื อแก้ข่าว
(11) สร้ างความรู ้ สึกที่ ดี ด้วยการทาสิ่ งที่ดีให้สังคม รั บผิดชอบต่อสังคม และ
คืนกาไรให้กบั สังคม
(12) สร้ างความภักดี ด้วยการสร้ า งภาพพจน์ ที่ ดี ทาให้ก ลุ่ ม เป้ าหมายมี ความ
ภูมิใจในการใช้สินค้า
(13) เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของความคิด เพื่อสร้างทัศนคติใหม่ ค่านิ ยมใหม่ และ
มุมมองใหม่
(14) สร้ า งสั ม พัน ธภาพที่ ดี ก ั บ กลุ่ ม ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ วมมื อ และ
การสนับสนุน (เสรี วงษ์มณฑา, 2547)
องค์ป ระกอบของการประชาสัมพันธ์ มี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กับ องค์ป ระกอบของ
การโฆษณา ประกอบด้วย
(1) องค์การหรื อสถาบัน หมายถึ ง กิ จการที่คณะบุคคลจัดทาขึ้นเพื่อประสงค์
ที่จะดาเนิ นการใด ๆ ในสังคมให้ลุล่วงไปตามความมุ่งหมายของคณะบุคคลนั้น ๆ กิ จการต่าง ๆ
เหล่านี้มีมากมายต่างกัน
(2) ข่ า วสารในการประชาสั ม พัน ธ์ หมายถึ ง เนื้ อ หาสาระ เรื่ อ งราว หรื อ
สัญลักษณ์ ภาษาสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ที่สามารถสื่ อความหมายหรื อนาไปตีความหมายเป็ นที่รู้และ
เข้าใจกันได้
(3) สื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์ หมายถึง เครื่ องมือการประชาสัมพันธ์
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(4) กลุ่มประชาชนเป้ าหมายในการประชาสัมพันธ์ หมายถึ ง กลุ่มบุคคลหรื อ
ประชาชนที่ตกเป็ นเป้ าหมายในการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ในโครงการของหน่วยงาน องค์กร และ
สถาบัน
การประชาสัมพันธ์ในฐานะเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดถือว่ามีความสาคัญ เพราะ
องค์กรที่เห็นความสาคัญของการประชาสัมพันธ์มกั จะกาหนดให้มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่ งขึ้นตรง
ต่อผูบ้ ริ หารระดับสู ง รับผิดชอบกิ จกรรมการประชาสัมพันธ์หน่ วยงาน ทาหน้าที่ตรวจวัดทัศนคติ
ของสาธารณชนต่อสิ นค้าและองค์กรอยูต่ ลอดเวลา พร้อมทั้งกาหนดแผนการประชาสัมพันธ์อย่างมี
ระบบ ไม่ ใ ช่ เ ป็ นการด าเนิ น การแบบเป็ นครั้ งคราว เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาด้า นภาพพจน์ ก็ ค อยแก้ไ ข
เป็ นคราว ๆ ไป แต่จาเป็ นต้องมียทุ ธศาสตร์ และดาเนิ นการเชิ งรุ ก จึงจะทาให้องค์กรมีความโดดเด่น
ในด้านภาพพจน์
การประชาสัมพันธ์นบั วันจะมี บทบาทสู งขึ้นในองค์กร จะเห็ นได้จากงบประมาณ
ประชาสั ม พัน ธ์ เริ่ ม มี สู ง ขึ้ น เรื่ อย ๆ หลายองค์ก รใช้ก ารประชาสั ม พันธ์ เป็ นเครื่ อ งมื อหลัก ทาง
การตลาด ผลที่ ได้จากการประชาสัมพันธ์ ไม่ใช่ ผลระยะสั้นเหมื อนเครื่ องมื ออื่ น ๆ แต่จะทาให้มี
ภาพพจน์ที่ดี ครองใจผูบ้ ริ โภคในระยะยาว เป็ นส่ วนเสริ มกลยุทธ์การตลาดอื่น ๆ ได้เป็ นอย่างดี
การตัด สิ น ใจในการประชาสั ม พัน ธ์ โดยเฉพาะการส่ ง เสริ ม การตลาด ซึ่ งการ
ประชาสัมพันธ์ถือเป็ นกิ จกรรมที่เป็ นหัวหอกสาคัญที่จะทาให้สินค้าและองค์กรเกิ ดความโดดเด่น
ขึ้นมา โดยฝ่ ายบริ หารกาหนดให้มีฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาด (Marketing Public Relation: MPR)
ทาหน้าที่กาหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยมีการตัดสิ นใจหลัก ดังนี้
(1) กาหนดวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
ก. สร้ า งให้เกิ ดความรู ้ จกั (Build Awareness) ซึ่ ง ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
การตลาดสามารถสร้ า งเรื่ อ งราวของสิ น ค้า หรื อ องค์ก ารเผยแพร่ โ ดยผ่า นสื่ อ ต่ า ง ๆ น าเสนอ
ในหลาย ๆ แง่มุม ทาให้สาธารณชนเกิดความสนใจในตัวสิ นค้า แนวคิด องค์กร และผูบ้ ริ หาร
ข. สร้างความเชื่ อถือ (Build Credibility) เรื่ องราวที่นาเสนอในรู ปแบบ
การประชาสัมพันธ์ ต้องมี ความน่ าเชื่ อถื อมากกว่าการโฆษณาสิ นค้า ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ศิลปะในการ
นาเสนอของฝ่ ายประชาสั ม พันธ์ ก ารตลาดที่ จะสามารถสะท้อนแง่ มุ ม ต่ า ง ๆ ให้ น่า เชื่ อ ถื อได้ดี
เพียงใด
ค. กระตุ ้น พนัก งานขายและตัว แทนจ าหน่ า ย ข่ า วสารและกิ จ กรรม
ประชาสัมพันธ์ทาให้พนักงานขายและตัวแทนจาหน่ายเกิ ดความรู ้สึกฮึกเหิ ม มีความพร้ อมที่จะเร่ ง
ทายอดขายให้ได้ตามเป้ าหมาย
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ง. ทาให้ตลาดเกิ ดการตื่ นตัว เนื่ องจากข่าวสารและกิ จกรรมของสิ นค้า
และองค์กร เช่ น การประโคมข่าว นวัตกรรมใหม่ที่จะวางตลาดในเร็ ว ๆ นี้ ทาให้ผูบ้ ริ โภคเฝ้ ารอ
ร้านค้าและคู่แข่งขันก็จะตื่นตัวไปด้วย เป็ นการกระตุน้ ตลาดที่เงียบเหงาให้กลับคึกคักขึ้นได้
จ. สร้ า งฐานลู ก ค้า ที่ แท้จริ ง การประชาสั ม พันธ์ เป็ นกลยุท ธ์ อย่า งหนึ่ ง
ในการดูแลลูกค้าให้อยู่กบั บริ ษทั ในระยะยาว นามาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับลูกค้า
(One-to-One Relationship with Consumers)
(2) การเลื อ กข่ า วสารและสื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ มี ห น้า ที่
คัดเลื อกหรื อก าหนดเรื่ องราวที่ น่า สนใจของสิ นค้า หรื อบริ ษ ทั เพื่อนามาเผยแพร่ สู่ สาธารณชน
มี ส ถานการณ์ ห ลายอย่ า งในบริ ษัท ที่ ส มควรหยิ บ ยกเป็ นข่ า วสารการประชาสั ม พัน ธ์ เช่ น
เมื่อสถานการณ์ เปลี่ ยนแปลงไป เช่ น การควบรวมบริ ษทั การปรั บปรุ งโครงสร้ างการบริ หารของ
บริ ษทั เมื่อภาพพจน์ขององค์กรถูกทาลายไปต้องกอบกูช้ ื่ อเสี ยง ภาพพจน์กลับคืนมา เมื่อต้องการ
แนะนาสิ นค้าใหม่ออกสู่ ตลาด หรื อต้องการวางตาแหน่ งสิ นค้าใหม่ เมื่อต้องการรับสมัครพนักงาน
ใหม่ แสดงให้เห็ นถึงความเจริ ญเติบโตของบริ ษทั หรื อเมื่อต้องการสร้างภาพพจน์ของบริ ษทั หรื อ
ภาพพจน์ของสิ นค้า ข่าวสารเหล่านี้ เป็ นข้อเท็จจริ งเป็ นแนวทางหลักของธุ รกิ จ หรื อเป็ นส่ วนของ
กลยุทธ์ของบริ ษทั ซึ่งฝ่ ายประชาสัมพันธ์จะต้องทางานใกล้ชิดกับฝ่ ายบริ หารระดับสู งที่รับผิดชอบ
วิ ธี ก ารน าเสนอข่ า วสารประชาสั ม พัน ธ์ และการเลื อ กสื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ เ ป็ น
ส่ ว นส าคัญ อี ก ประการหนึ่ ง ฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ ต้องใช้ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ใ นการให้ข่ า วนั้น
ถึงกลุ่มเป้ าหมาย เป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน ต้องทาให้กลุ่มเป้ าหมายไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียด บางครั้งอาจ
ต้องมีการสร้างเหตุการณ์ (Events) ขึ้นมา เพื่อให้ได้รับการกล่าวขวัญถึ งอย่างแพร่ หลาย ทาให้คน
รู ้จกั สิ นค้าและภาพพจน์ต้ งั แต่ยงั ไม่เริ่ มวางจาหน่าย
ข่ า วสารการประชาสั ม พัน ธ์ จ ะต้อ งได้รั บ การสนับ สนุ น จากสื่ อ ประเภทต่ า ง ๆ
นักประชาสัมพันธ์ ที่ดีตอ้ งมี ความสัมพันธ์ กบั สื่ อเป็ นอย่างดี ที่จะขอความร่ วมมื อในการเผยแพร่
บางครั้ งจะต้ อ งใช้ เ งิ น ซื้ อสื่ อประชาสั ม พัน ธ์ เ ช่ น เดี ย วกั บ สื่ อโฆษณา เพราะบางครั้ งการ
ประชาสัมพันธ์และโฆษณาก็มีความใกล้เคียงกันที่เรี ยกว่า PR. Advertising เช่น การซื้ อเวลาข่าว
สังคมธุ รกิจ การซื้ อพื้นที่โฆษณาในสิ่ งพิมพ์ การจัดทาหนังสื อพิมพ์แทรกฉบับพิเศษ เป็ นต้น
(3) การปฏิบตั ิการและการประเมินผล การปฏิบตั ิการประชาสัมพันธ์จะต้อง
ดาเนิ นการอย่างรอบคอบและมีจงั หวะเวลาที่เหมาะสม เช่น การให้ข่าวกับหนังสื อพิมพ์ ต้องเข้าใจ
ลักษณะของข่าวและหนังสื อพิมพ์แต่ละประเภท ข่าวที่ให้จดั เป็ นข่าวประเภทใด เพราะหนังสื อพิมพ์
จะมี โต๊ะ ข่ า วแยกเป็ นประเภท ความรวดเร็ วของข่ า วไม่ เหมื อนกัน ถ้า เป็ นข่ า วเศรษฐกิ จ ธุ รกิ จ
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การตลาด จะต้อ งพยายามให้ ข่ า วไม่ เ กิ น ช่ ว งบ่ า ย เพื่ อ ทัน ตี พิ ม พ์ใ นวัน รุ่ ง ขึ้ น หรื อ ถ้า เป็ นการ
สัมภาษณ์พิเศษ ควรจะเลือกประเภทหนังสื อและกาหนดเวลาให้เหมาะสมกับการพิมพ์ เป็ นต้น
สิ่ ง เหล่ า นี้ ถื อเป็ นรายละเอี ย ดที่ ฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ ต้อ งอาศัย ประสบการณ์ แ ละ
ความสามารถในการควบคุมแผนปฏิบตั ิการให้เหมาะสมที่สุด
การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ทาได้หลายลักษณะ ระยะสั้นควรจะได้มีการสรุ ป
กิจกรรมทุกกิ จกรรมที่ทาไปประสบความสาเร็ จเพียงใด มีสิ่งใดต้องแก้ไขบ้าง บางกิ จกรรมวัดผล
ระยะสั้นได้ทนั ที เช่น เมื่อให้ข่าวไป มวลชนใดเสนอข่าวให้บา้ ง โดยวิธีการตัดข่าว (Clipping) หรื อ
กิจกรรม (Events) ที่สร้างขึ้นได้รับความสาเร็ จมากน้อยเพียงใด
การประชาสัมพันธ์มีเครื่ องมือที่จะนามาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
และปรั บให้เข้ากับสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้นมากมายหลายเครื่ องมือ เช่ น การให้ข่าว (News) โดยอาจ
จัดทาในรู ปแบบการแจกข่าว (Press Release) การแถลงข่าว (Press Conference) หรื อการให้
สัมภาษณ์เป็ นส่ วนตัว (Exclusive Interview) ทาให้ได้เนื้ อข่าวในแนวลึ ก สุ นทรพจน์ (Speeches)
กิจกรรมพิเศษ (Special Events) สิ่ งพิมพ์ และโสตทัศนูปกรณ์ (Written and Audiovisual Materials)
สิ่ ง ที่ แสดงเอกลัก ษณ์ ข ององค์ก ร (Corporate Identity Materials) เป็ นการนาเสนอสิ่ ง ที่ เป็ น
เอกลักษณ์ ให้กลุ่มเป้ าหมายจดจา เช่ น โลโก้ สโลแกน ยูนิฟอร์ ม บัตรประจาตัว สัญลักษณ์ ต่าง ๆ
เสมือนเป็ นตัวแทนขององค์กร กิจกรรมสาธารณะ (Public Service Activities) เว็บไซต์ (Web Site)
(มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)
3) การส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion) เป็ นกิ จกรรมการสื่ อสารการตลาดที่มุ่ง
กระตุน้ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคให้ซ้ื อสิ นค้า โดยมีขอ้ เสนอพิเศษให้แก่ผบู ้ ริ โภค ร้ านค้า และพนักงาน
ขาย ซึ่ งโดยทัว่ ไปผลประโยชน์ที่กลุ่ มเป้ าหมายมักจะได้รับ คื อ คุ ณประโยชน์ที่ได้จากตัวสิ นค้า
แต่สาหรั บผลประโยชน์ พิเศษ (Extra Benefits) ที่ ผูบ้ ริ โภคมักจะได้จากกิ จกรรมทางการตลาด
นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ได้ตามปกติ คือ การส่ งเสริ มการขาย
การส่ งเสริ มการขาย หมายถึ ง เป็ นการจูงใจที่เสนอคุ ณค่าพิเศษ โดยสื่ อสารผ่านสื่ อ
หรื อบุคคลเพื่อให้พ่อค้าคนกลาง ผูบ้ ริ โภคหรื อหน่ วยงานขายเกิ ดความสนใจหรื อทดลองใช้สินค้า
มากขึ้น โดยมีระยะเวลาที่กาหนดไว้แน่นอน
ขอบเขตและรายละเอียดของการส่ งเสริ มการขาย สามารถจาแนกออกเป็ นข้อ ๆ ได้
ดังนี้
(1) เป็ นการให้ขอ้ เสนอพิเศษที่ยหี่ อ้ อื่นในสิ นค้าประเภทเดียวกันไม่มีให้
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(2) ข้อเสนอพิเศษที่กล่าวถึ งจะต้องเป็ นสิ่ งที่เพิ่มเติมจากปกติที่ผบู ้ ริ โภคได้รับ
และที่สาคัญต้องมีค่าในระดับที่มากพอในการดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภค เช่น ซื้ อโทรทัศน์ยี่ห้อ
ชาร์ ปหนึ่ งเครื่ องแถมแก้วน้ าหนึ่ งใบ ฯลฯ ข้อเสนอดังกล่ าวทาให้ผบู ้ ริ โภคสนใจ ถึ งแม้ว่าจะเป็ น
สิ่ งเพิม่ เติมจากการซื้ อสิ นค้าโดยปกติก็ตาม
(3) กลุ่มเป้ าหมายของข้อเสนอพิเศษมี 3 ประเภท คือ
ก. ร้านค้า (Trade)
ข. ผูบ้ ริ โภค (Consumers)
ค. พนักงานขาย (Salesperson)
(4) ข้อ เสนอพิ เศษนี้ สามารถท าให้ ผูบ้ ริ โภคเปลี่ ย นยี่ห้ อได้ชั่ว คราวเท่ า นั้น
แต่ถา้ ผลิ ตภัณฑ์ใหม่มีคุณภาพดี จริ ง ผูบ้ ริ โภคอาจจะเปลี่ยนจากผลิ ตภัณฑ์เดิ มมาใช้ผลิ ตภัณฑ์ใหม่
ก็ ไ ด้ แต่ ถ้า ผลิ ตภัณ ฑ์ใ หม่ มี ข ้อ เสนอพิ เ ศษ แต่ ไ ม่ มี คุ ณ ภาพที่ ดี พ อ ผูบ้ ริ โภคอาจหัน กลับ ไปใช้
ผลิตภัณฑ์ยหี่ อ้ เดิมอีกครั้งก็เป็ นได้
ความสาคัญในการส่ งเสริ มการขาย มี 2 ประการ คือ
(1) เพิ่ มยอดจาหน่ า ย เพราะกิ จกรรมการส่ ง เสริ ม การขายจะช่ วยกระตุ น้ ให้
ผูบ้ ริ โภคซึ่ งยังไม่มีการตัดสิ นใจ หรื อกาลังจะตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้ายี่ห้ออื่นกลับมาซื้ อสิ นค้าของ
เราแทน
(2) ป้ องกันยอดจาหน่ายหรื อสัดส่ วนทางการตลาด (Market Share) ในการจัด
กิจกรรมการส่ งเสริ มการขายจะประสบความสาเร็ จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กบั ความภักดี (Loyalty)
ของผูบ้ ริ โภคต่อยี่ห้อสิ นค้านั้น ๆ ถ้าผูบ้ ริ โภคมีความภักดีต่อยี่ห้อสู ง การส่ งเสริ มการขายของยี่ห้อ
อื่ นก็ จะไม่ ค่ อยได้ผ ล แต่ ใ นทางกลับ กัน ถ้า ผูบ้ ริ โภคมี ค วามภัก ดี ต่อยี่ห้อสิ นค้า ต่ า การส่ ง เสริ ม
การขายก็เป็ นกิ จกรรมหนึ่ ง ที่เปิ ดโอกาสให้สินค้าต่าง ๆ หลายยี่ห้อ มีโอกาสในการขายมากขึ้ น
(มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)
วัตถุ ประสงค์ของการส่ งเสริ มการขาย สามารถจาแนกออกเป็ นข้อ ๆ ได้ในหลาย
ประเด็น ดังต่อไปนี้
(1) เพื่ อ ดึ ง ดู ด ลู ก ค้า ใหม่ เป็ นการดึ ง ลู ก ค้า ที่ ไ ม่ เ คยซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ ม าซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ นักการสื่ อสารการตลาดจะต้องมีความพยายามลดความเสี่ ยงในความรู้สึกของผูบ้ ริ โภค
โดยใช้วธิ ี ส่งเสริ มการขายเพื่อจูงใจและกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น การแจกสิ นค้า
เมื่อผูบ้ ริ โภคเกิดความพอใจ ก็จะซื้ อสิ นค้านั้นมาใช้
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(2) เพื่ อ รั ก ษาลู ก ค้า เก่ า เป็ นการรั ก ษาลู ก ค้า เก่ า ที่ เ คยใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ม่ ใ ห้
เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง บริ ษทั จะต้องแก้ไขโดยใช้การส่ งเสริ มการขาย เพื่อทาให้เกิดการ
สะสมสิ นค้าไว้ที่บา้ นของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นลูกค้าเก่า
(3) เพื่ อ ส่ ง เสริ มลู ก ค้า ในปั จ จุ บ ัน ให้ ซ้ื อ สิ น ค้า ในปริ มาณมาก ซึ่ งอาจจะ
ไม่เกี่ยวข้องกับคู่แข่ง แต่เกิดขึ้นเพราะไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะกลับมาซื้ อสิ นค้าอีกหรื อไม่ อาจใช้กลยุทธ์
การขายควบเป็ นแพ็ค การให้ส่วนลด เพื่อให้ลูกค้าซื้ อในปริ มาณที่มากขึ้น
(4) เพื่อเพิ่มอัตราการใช้ผลิ ตภัณฑ์ เมื่ อต้องการให้ผบู ้ ริ โภคใช้สินค้ามากขึ้ น
กว่าเดิมหรื ออย่างต่อเนื่ อง เช่ น การสะสมไมล์ เพื่อให้ใช้บริ การของสายการบินอย่างต่อเนื่ อง หรื อ
ใช้บตั รเครดิตเพื่อรับคะแนนสะสม และสามารถแลกของรางวัลต่าง ๆ ได้
(5) เพื่อทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดการยกระดับ เพื่อกระตุ น้ ให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าที่ มี
มูลค่าสู งขึ้น ขนาดใหญ่ข้ ึน หรื อคุ ณภาพดี ข้ ึ น เช่ น โตโยต้าจัดกิ จกรรมรถเก่ าแลกรถใหม่ โดยให้
ผูบ้ ริ โภคนารถยนต์โตโยต้าที่ใช้อยูร่ ุ่ นใดก็ได้มาแลกรถใหม่ในราคาพิเศษ
(6) เพื่ อเสริ ม แรงการโฆษณาในตราสิ นค้า การโฆษณาไม่ ส ามารถกระตุ ้น
ผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อได้ ดังนั้นจึ งควรใช้เครื่ องมื อการส่ งเสริ มการขายอื่น ๆ ร่ วมด้วย
เช่ น โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิ ว จะท าให้ผูบ้ ริ โภครู ้ จกั ผลิ ตภัณฑ์ไ ด้ดียิ่ง ขึ้ น และสามารถดึ งดู ด
ความสนใจของผูบ้ ริ โภคได้
(7) เพื่อจูงใจให้ใช้สินค้าใหม่ เมื่ อมี การออกสิ นค้าใหม่ นักสื่ อสารการตลาด
จะต้องกระตุ ้นร้ า นค้า ให้รับ สิ นค้าไว้ขาย และกระตุ ้นให้ผู้บ ริ โภคทดลองใช้ เช่ น การแจกของ
การให้คูปอง การลดราคา
(8) เพื่อจูงใจให้ร้านค้ารับสิ นค้าไว้ขาย ร้ านค้าจะเกิ ดความรู ้ สึกว่าสิ นค้าที่ มี
การส่ งเสริ มการขายจะช่วยลดความเสี่ ยงได้ เพราะทาให้ลูกค้ารู ้จกั สิ นค้ามากขึ้น หรื อจูงใจให้ซ้ื อได้
ง่ายขึ้น
(9) เพื่ อสร้ า งความตื่ นเต้น ณ จุ ดขาย การจัดแสดงสิ นค้า ณ จุ ดขาย อาจจะ
ไม่สามารถกระตุน้ ความสนใจ ดังนั้นจึงต้องมีการส่ งเสริ มการขายอื่น ๆ ควบคู่ดว้ ย เช่ น การแจก
สิ นค้าตัวอย่าง การสาธิ ต การเล่นเกมชิ งรางวัล การลดราคาพิเศษ เพื่อดึ งดูดความสนใจและเร่ งรัด
การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
(10) เพื่อเป็ นทางออกสาหรั บสิ นค้าที่ไม่มีงบประมาณในการโฆษณา สาหรั บ
สิ นค้าที่ ราคาไม่สูง มี ส่วนครองตลาดน้อย และไม่ มีงบประมาณในการโฆษณาเพีย งพอ การจัด
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายช่ ว ยสร้ า งความน่ า สนใจให้ ก ับ สิ น ค้า และกระตุ ้น ให้ ลู ก ค้า เกิ ด การ
ตอบสนองได้ดีกว่าการโฆษณา (เสรี วงษ์มณฑา, 2547)
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รู ป แบบของการส่ ง เสริ ม การขาย สามารถแบ่ ง รู ป แบบออกได้เ ป็ น 3 ประเภท
ตามกลุ่มเป้ าหมาย หรื อเรี ยกว่า ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการขาย
(1) การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ ผบู ้ ริ โภค (Consumer-oriented Sales Promotion)
เป็ นรู ปแบบของการส่ งเสริ มการขายที่ สามารถโน้มน้าวใจให้ผูบ้ ริ โภคซื้ อผลิ ตภัณฑ์ได้โดยตรง
เป็ นลักษณะการใช้กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy) เป็ นกลยุทธ์ที่ดึงผูบ้ ริ โภคให้เข้ามาซื้ อสิ นค้าภายใน
ร้ า นหรื อคนกลางมากขึ้ น โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ที่ ส าคัญ ได้แก่ การเพิ่ ม การทดลองใช้หรื อซื้ อซ้ า
การเพิ่มความถี่ หรื อปริ มาณการใช้ผลิ ตภัณฑ์ และการใช้ต่อสู ้กบั คู่แข่งขันรายอื่น ได้แก่ การแจก
สิ นค้าตัวอย่าง การแจกคูปอง การประกวดหรื อแข่งขัน การชิ งโชค การแจกของแถม การลดราคา
การให้บตั รส่ วนลด การคืนเงิ น การเล่นเกม เป็ นต้น ดังนั้น การเลื อกเทคนิ คการส่ งเสริ มการขาย
ต่ า ง ๆ ควรพิ จ ารณาจากสิ่ ง จู ง ใจที่ ต้อ งการน าเสนอให้ ก ับ ผูบ้ ริ โ ภค สามารถแบ่ ง ออกได้เ ป็ น
4 ลักษณะ ได้แก่
ก. สิ่ งจูงใจที่เป็ นจานวนเงิ น เช่ น การลดราคา การใช้คูปอง การคืนเงิ น
การใช้บตั รลดราคา เป็ นต้น
ข. สิ่ ง จู ง ใจที่ เ ป็ นสิ น ค้า เช่ น การแจกสิ น ค้า ตัว อย่า ง การให้ ข องแถม
การนาชิ้นส่ วนแลกซื้ อ การให้ทดลองใช้สินค้าและบริ การ เป็ นต้น
ค. สิ่ งจูงใจที่เป็ นรางวัล เช่น การประกวดหรื อแข่งขัน และการจัดรายการ
ชิงโชค เป็ นต้น
ง. สิ่ งจูงใจที่เป็ นบริ การพิเศษ เช่น การรับประกัน การให้บริ การหลังการ
ขายฟรี และการจัดกิจกรรมเพื่อลูกค้าพิเศษ เป็ นต้น
(2) การส่ งเสริ มการขายที่ มุ่งสู่ คนกลาง (Trade-oriented Sales Promotion)
เป็ นการส่ งเสริ มการขายที่ใช้กลยุทธ์ผลัก (Pull Strategy) โดยผูผ้ ลิตจะผลักดันสิ นค้าให้เข้าไปขาย
ในช่องทางการจัดจาหน่ายหรื อคนกลาง ได้แก่ ร้ านค้าส่ ง ร้านค้าปลีก ตัวแทนจาหน่าย เพื่อกระตุน้
ให้คนกลางพยายามนาสิ นค้า ของบริ ษ ทั ไปขายเพิ่ม ขึ้ น เพิ่ มช่ องทางการจัดจาหน่ าย กระตุ น้ ให้
คนกลางเพิ่ ม สิ นค้า ในสต๊อกและระบายสิ นค้า ได้เร็ วขึ้ น ซึ่ ง เทคนิ ค การส่ ง เสริ ม การขายที่ มุ่ ง สู่
คนกลาง มีดงั นี้
ก. การแข่งขันยอดขาย เป็ นการให้สิ่งจูงใจแก่คนกลาง ได้แก่ ร้ านค้าส่ ง
และร้ านค้าปลี ก พยายามขายสิ นค้า ของผูผ้ ลิ ต จะทาให้ร้า นค้าต่า ง ๆ พยายามแข่ง ขันเพื่อให้ไ ด้
รางวัลพิเศษ เช่น การให้โบนัสประจาปี การพาไปเที่ยวต่างประเทศ
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ข. ส่ วนยอมให้ทางการค้า เป็ นข้อตกลงพิเศษหรื อส่ วนยอมที่บริ ษทั ผูผ้ ลิต
เสนอให้ร้านค้าส่ งหรื อร้ านค้าปลี กในการสนับสนุ นให้เก็บสต๊อกสิ นค้ามากขึ้ น ส่ งเสริ ม และจัด
แสดงสิ นค้าของบริ ษทั ผูผ้ ลิตเพิ่มมากขึ้น
ค. ส่ วนลดทางการค้า เป็ นส่ วนลดที่ บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตเสนอให้กบั ร้ านค้าส่ ง
หรื อร้ านค้าปลี กในการสนับสนุ นให้เก็บสต๊อกสิ นค้าให้มากขึ้น ส่ งเสริ ม และจัดแสดงสิ นค้าของ
บริ ษทั ผูผ้ ลิตเพิ่มมากขึ้น
ง. การตกแต่ง ณ จุดซื้ อ เป็ นเทคนิ คที่ผผู ้ ลิตสิ นค้าจะเข้าไปตกแต่งร้านค้า
ที่จาหน่ ายสิ นค้าของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต ให้ดึงดู ดความสนใจของผูบ้ ริ โภคที่ เข้ามาซื้ อสิ นค้าภายในร้ าน
ซึ่ งจะช่วยในด้านการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าภายในร้านค้าได้เป็ นอย่างดี
จ. การฝึ กอบรม บริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ตจะเชิ ญคนกลางมาอบรมการใช้งานของ
ผลิ ตภัณฑ์ หรื อแนะนาวิธี การขายสิ นค้าให้ร้านค้า เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้า ใจที่ ถูกต้องในตัว
ผลิตภัณฑ์ และสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ร้านค้าในการขายสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ฉ. การจัดแสดงสิ นค้าและนิทรรศการ เป็ นการจัดงานเพื่อให้คนกลางรู้จกั
รับทราบถึ งผลิ ตภัณฑ์และชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต เป็ นการช่ วยเพิ่มช่ องทางการจัดจาหน่ ายของ
สิ นค้าให้เพิ่มมากขึ้น ยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ผูผ้ ลิตได้พบปะพูดคุยกับผูบ้ ริ หารของคนกลาง
เป็ นการสร้ างความสั มพันธ์ อนั ดี และบรรยากาศของการร่ วมมื อปรึ ก ษาหารื อแลกเปลี่ ย นข้อมู ล
ซึ่ งกันและกัน
ช. การโฆษณาแบบร่ ว มมื อ เป็ นการส่ ง เสริ ม การขายที่ มุ่ ง สู่ ค นกลาง
โดยผูผ้ ลิ ตและคนกลางได้ร่วมมื อกันในค่าใช้จ่ายโฆษณา ต้นทุ นจึ งถู กแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ
ของผูผ้ ลิตและของคนกลาง เช่น ผูผ้ ลิตออกค่าใช้จ่ายในการซื้ อสื่ อโฆษณาบางส่ วนให้กบั คนกลาง
เพื่อนาไปโฆษณาสิ นค้าของผูผ้ ลิต
ซ. การให้ ข องที่ ร ะลึ ก ผู ้ผ ลิ ต จะจัด ท าสิ่ งของต่ า ง ๆ ที่ มี ต ราสิ นค้ า
ของบริ ษทั ผูผ้ ลิต เช่น กระเป๋ า พวงกุญแจ สมุดบันทึก แก้ว ปากกา มอบให้แก่ร้านค้าปลีก
ฌ. การมอบค่ า ธรรมเนี ย มการสต๊ อ กสิ น ค้า ผูผ้ ลิ ต จะเป็ นผูจ้ ่ า ยให้ ก ับ
ร้านค้าปลีก เพื่อทาการสต๊อกสิ นค้าใหม่เพิ่มขึ้น
ญ. การประชุ ม เป็ นวิธีการที่ผผู้ ลิตจะนัดหมายคนกลางของบริ ษัทผูผ้ ลิต
มาประชุ มร่ วมกัน เพื่อแนะนาชี้ แจงเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ขอความร่ วมมื อและสนับสนุ นแผน
การตลาด เพื่ อ สร้ า งความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ร ะหว่ า งบริ ษัท ผู ้ผ ลิ ต และคนกลาง และประเมิ น ผล
การดาเนินงานของคนกลาง
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(3) การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ พนักงานขาย (Sales-forces Sales Promotion)
เป็ นการให้ผลตอบแทนหรื อสิ่ งจูงใจพิเศษกับพนักงานขาย เพื่อให้ส่งเสริ ม สนับสนุ น มีกาลังใจ
ในการขายสิ นค้าและบริ การให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิ ต ซึ่ งเทคนิ คการส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ พนักงานขาย
มีดงั นี้
ก. การแข่งขันยอดขาย เป็ นการกาหนดกติกาที่ชดั เจนให้พนักงานขายได้
รับทราบว่าเมื่ อสามารถขายสิ นค้าได้ตามยอดที่ต้ งั ไว้ จะได้รับรางวัลอะไรบ้าง ซึ่ งการกาหนด
ระยะเวลาไม่ควรยาวนานเกิ นไป อาจทาให้พนักงานขายเกิ ดความเบื่ อหน่ ายในการที่ จะแข่งขัน
ด้านยอดขาย
ข. การฝึ กอบรม บริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ต จะฝึ กอบรมพนัก งานขาย เพื่ อ แนะน า
การใช้ง านของตัวผลิ ตภัณฑ์หรื อวิธี ก ารขายสิ นค้า เพื่ อสร้ างความรู้ ความเข้าใจที่ ถู ก ต้องในตัว
ผลิตภัณฑ์ และสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั พนักงานขายในการขายสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ค. การจัดหาเครื่ องมือช่ วยขาย จะช่ วยเพิ่มความเชื่ อมัน่ และความมัน่ ใจ
ให้กบั พนักงานขาย เช่น เครื่ องมือการขาย แฟ้ มขาย หรื อตัวแบบของผลิตภัณฑ์
ง. การกาหนดโควต้าการขาย บริ ษทั ผูผ้ ลิตจะทาการกาหนดขอบเขตพื้นที่
การขายของพนักงานขายในแต่ละพื้นที่ ไม่ให้เกิ ดการซับซ้อนกัน และยังกาหนดปริ มาณการขาย
ขั้นต่าของพนักงานขาย ที่จะต้องทาให้ได้ในปริ มาณที่บริ ษทั ผูผ้ ลิตได้กาหนดไว้
จ. การจัดประชุ มพนักงานขาย เป็ นวิธีการที่ผผู้ ลิตจะนัดหมายพนักงาน
ขายของบริ ษทั มาประชุมร่ วมกัน เพื่อแนะนาชี้แจงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ อธิ บายแผนการตลาดใหม่
ขอความร่ วมมื อและสนับสนุ นแผนการตลาด เพิ่ม พูนความรู ้ ค วามสามารถให้ก ับพนัก งานขาย
สร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริ ษทั ผูผ้ ลิตและพนักงานขาย
และประเมินผลการดาเนินงานของพนักงานขาย (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
4) การขายโดยบุคคล (Personal Selling) สาหรับสิ นค้าหลายประเภทที่ตอ้ งการ
คาอธิ บายหรื อการสาธิ ต พนักงานขายจะทาหน้าที่ ช่วยให้การสื่ อสารประสบความสาเร็ จได้ดีข้ ึ น
พนักงานขายส่ วนใหญ่จะมองการสื่ อสารการตลาดเป็ นกิ จกรรมที่ ช่ วยให้พ นักงานสามารถขาย
สิ นค้าได้เท่านั้นแต่ในแนวคิดการสื่ อสารการตลาด พนักงานขายทาหน้าที่สาคัญในการสื่ อสารกับ
ร้านค้าและลูกค้า
งานด้า นการสื่ อ สารการตลาดเกี่ ย วข้อ งกับ การบริ ห ารพนัก งานขาย ในฐานะที่
พนักงานขายเป็ นสื่ อบุคคลที่สาคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า (Customer Relationship)
(ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)
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การขายโดยบุ คคล หมายถึ ง การสื่ อสารระหว่างตัวแทนขายหรื อพนักงานขายกับ
ลูกค้า โดยทั้งสองฝ่ ายมี การโต้ตอบกัน จะเป็ นการสื่ อสารแบบตัวต่อตัวมากกว่าการสื่ อสารที่ ใช้
สื่ อมวลชนเช่นเดียวกับการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรื อการส่ งเสริ มการขาย การขายโดยบุคคล
ช่ ว ยสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งพนัก งานขายกับ ลู ก ค้า พนัก งานขายกับ หัว หน้า งานขาย และ
พนักงานขายกับแผนกอื่น ๆ ในบริ ษทั (สิ ทธิ์ ธี รสรณ์, 2551)
การขายโดยบุ คคลจะแตกต่ างจากการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ที่ เป็ นการ
สื่ อสารทางเดียวผ่านสื่ อที่กาหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่ งการขายโดยบุคคลเป็ นการสื่ อสารสองทาง
และเป็ นกิจกรรมที่มีความคล่องตัว
จากสภาพการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป จากในอดี ตที่เป็ นตลาดของผูผ้ ลิตเน้นยอดขาย
ของสิ น ค้า กลับ กลายมาเป็ นตลาดของผู้บ ริ โ ภคที่ เ น้ น ความพึ ง พอใจของผู้บ ริ โ ภคเป็ นหลัก
การขายโดยบุคคลจึงถูกนามาใช้โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
(1) เพื่ อ สร้ า งความสั ม พันธ์ ที่ ดีก ับ ลู ก ค้า สามารถท าได้โ ดยการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า โดยยึดหลักว่า ลูกค้าที่ดีที่สุด จะได้รับบริ การที่ดีที่สุดขององค์กร
(2) เพื่อทราบความต้องการของลูกค้า โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้พนักงานขายทราบถึงความต้องการหรื อความคาดหวังของลูกค้า
(3) เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ขององค์กรแก่ลูกค้า จะช่วยให้
ลู กค้าเกิ ดความรู ้ สึกที่ ดี และเป็ นการสร้ า งความคุ น้ เคยเพื่ อให้เกิ ดความไว้วางใจต่อองค์กรหรื อ
ผลิตภัณฑ์
(4) เพื่ อ ชัก ชวนให้ ลู ก ค้า มุ่ ง หวัง ใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เมื่ อ ลู ก ค้า มุ่ ง หวัง เกิ ด ความ
ไว้วางใจแล้ว การชักชวนให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์ก็ยอ่ มจะมีโอกาสสาเร็ จมากขึ้น
(5) เพื่อคงความภัก ดี และความพอใจของลูก ค้าเดิ ม การสร้ างความสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง เสมอต้นเสมอปลาย ทาให้ลูกค้าเดิมเกิดความพึงพอใจ และทาให้โอกาสที่จะหันไปใช้
สิ นค้าอื่นมีนอ้ ยลง
(6) เพื่อชักชวนให้ลูกค้าเดิ มซื้ อมากขึ้น เมื่ อลู กค้าเดิ มเกิ ดความพึงพอใจแล้ว
การแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะมีโอกาสที่ลูกค้าจะซื้ อเพิ่มมากขึ้นไปด้วย
(7) เพื่อรักษาลูกค้าเดิมไว้ โดยการสร้างความไว้วางใจ มีบริ การหลังการขาย
ที่ดี และให้ขอ้ มูลที่ ลูกค้าอยากรู ้ หรื อสงสัยโดยไม่ปิดบัง จะทาให้ลูกค้ามีความภักดี กบั ผลิ ตภัณฑ์
ตลอดไป
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(8) เพื่ อ มุ่ ง หวัง ในการสร้ า งลู ก ค้า ใหม่ เมื่ อ ลู ก ค้า เดิ ม เกิ ด ความพึ ง พอใจ
จากการที่สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีแล้ว โอกาสที่จะแนะนาลูกค้าใหม่ก็จะมีมากขึ้น หรื อจัดกิ จกรรม
การแจกของรางวัลให้กบั ลูกค้าเก่าที่แนะนาลูกค้าใหม่ให้องค์กร
(9) เพื่ อท าก าไรให้กบั องค์กรและลู ก ค้า เพราะในปั จจุ บ นั ถื อว่า ลู ก ค้า อยู่ไ ด้
องค์ ก รถึ ง จะอยู่ ไ ด้ จึ ง จ าเป็ นต้อ งทราบว่ า ลู ก ค้า ขององค์ ก รขายสิ น ค้า อย่ า งไร ไม่ ใ ช่ ส นใจ
แต่ตวั องค์กรเท่านั้น
การผสมผสานการสื่ อ สารการตลาดกับ การขายโดยบุ ค คล เนื่ อ งจากเครื่ อ งมื อ
การสื่ อสารการตลาดแต่ละชนิ ดมีบทบาทที่แตกต่างกัน ดังนั้น การผสมผสานการสื่ อสารการตลาด
(IMC) จึงเข้ามามี บทบาทสาคัญเพื่อก่ อให้เกิ ดการร่ วมมื อและพลัง โดยมุ่งการสื่ อสารเพื่อให้เกิ ด
การขาย พนักงานขายต้องทาการศึกษาแนวทางของเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดอื่น ๆ เพื่อที่จะ
สามารถเชื่อมโยงจุดมุ่งหมายของการสื่ อสารให้เป็ นไปในทางเดียวกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลกับเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด สรุ ปได้
ดังนี้ (ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)
(1) ความสั ม พันธ์ ระหว่า งการขายโดยบุ ค คลและการโฆษณา เมื่ อศึ ก ษาถึ ง
วัตถุประสงค์ในการสื่ อสาร จะเห็ นได้ว่าการโฆษณาสามารถสร้างความจูงใจและความสนใจได้ดี
แต่ มี จุดอ่ อนที่ ก ารกระตุ ้นให้เกิ ดความต้องการและตัดสิ นใจซื้ อ ในขณะที่ ก ารขายโดยบุ ค คลมี
จุดอ่อนที่การสร้างความรู ้จกั ดังนั้น การใช้โฆษณาและการขายโดยบุคคลอาจต้องใช้ร่วมกันเพื่อแก้
จุดอ่อนของอีกเครื่ องมือ
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลและการส่ งเสริ มการขาย เครื่ องมือ
การสื่ อ สารการตลาดทั้ง สองต้อ งใช้ส นับ สนุ น กัน เนื่ อ งจากการส่ ง เสริ ม การขายที่ มี เ ป้ าหมาย
เป็ นผูบ้ ริ โภคและพ่อค้าคนกลาง ต้องอาศัยพนักงานขายช่ วยส่ งเสริ มการขาย และอาจจะต้องทา
หน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินงานส่ งเสริ มการขาย
(3) ความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลและการตลาดทางตรง เนื่ องจาก
ต้นทุนการเข้าพบลูกค้า การเสนอขาย และการปิ ดการขายเป็ นต้นทุนที่สู ง การใช้ตลาดทางตรง
มาช่ วยจะทาให้สามารถลดต้นทุ นลงได้ โดยใช้การสื่ อสารทางไกล (Telemarketing) เข้ามาช่ วย
โดยการโทรศัพท์หาลูกค้าก่อนเพื่อกลัน่ กรองผูท้ ี่คาดว่าจะเป็ นลูกค้า แล้วจึงส่ งพนักงานขายติดต่อ
กับลูกค้า และกระตุน้ ให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
(4) ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการขายโดยบุ ค คลและการประชาสั ม พัน ธ์
พนัก งานขายนอกจากมี หน้า ที่ ก ารขายโดยตรงแล้ว ยังต้องท าหน้า ที่ ใ ห้ก ารสนับสนุ นการขาย
ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นผูท้ าการประชาสัมพันธ์ (PR Man) แทนบริ ษทั
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ประเภทการขายโดยบุ คคล แบ่งออกเป็ น 8 ประเภท โดยสามารถจาแนกออกเป็ น
ข้อ ๆ ได้ดงั นี้
(1) พนัก งานขายผูส้ ่ งของ (Deliverer) เป็ นพนัก งานขายที่ มี หน้า ที่ ส่ง มอบ
สิ นค้าแก่ลูกค้า เช่น พนักงานส่ งอาหารของพิซซ่ า เคเอฟซี เป็ นต้น ซึ่ งมีหน้าที่เพียงส่ งสิ นค้าให้ถึง
มือลูกค้าอย่างปลอดภัยเพียงเท่านั้น ไม่ตอ้ งทาหน้าที่รับคาสั่งหรื อชักจูงลูกค้าแต่อย่างใด
(2) พนักงานขายผูร้ ับคาสั่งซื้ อ (Order Taker) เป็ นพนักงานขายทาหน้าที่หลัก
คือ การรับคาสั่งซื้ อจากลูกค้า ซึ่ งมีท้ งั แบบออกไปรับคาสั่งจากลูกค้าโดยตรง และการรับโทรศัพท์
จากลูกค้าเพียงอย่างเดียว
(3) พนัก งานขายผู ้เ ผยแพร่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ (Missionary) เป็ นพนัก งานขาย
ที่ไม่เพียงแต่ทาหน้าที่ขายเพียงอย่างเดียว ยังต้องทาหน้าที่แนะนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้ารู ้จกั และสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า
(4) พนักงานขายผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Technician Specialists) เป็ นพนักงาน
ขายที่มีความเชี่ ยวชาญด้านเทคนิ คเฉพาะของสิ นค้านั้น ๆ ซึ่ งสิ นค้านั้นมี เทคนิ คเฉพาะในการใช้
จึงต้องให้ผทู้ ี่มีความรู้เฉพาะด้านในการอธิบายให้ลูกค้าได้เข้าใจและรู ้จกั สิ นค้ามากขึ้น
(5) พนักงานขายผูส้ ร้างความต้องการ (Demand Creator) เป็ นพนักงานขาย
ผูท้ ี่ทาหน้าที่ในการกระตุน้ ลูกค้าให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้นที่ตนเสนอขาย
(6) พนัก งานผู ้ช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หา (Solution Vendor) เป็ นพนัก งานผู้ที่ มี
ความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาให้ลูกค้า
(7) พนักงานขายผูส้ ร้ างคาสั่งซื้ อ (Order Getters) เป็ นพนักงานผูท้ ี่มีบทบาท
ในการขายและเพิ่มยอดขายทั้งจากลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ พนักงานขายจะต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์
ของตนว่าดีกว่าคู่แข่งในตลาดอย่างไร โดยอาศัยความสัมพันธ์อนั ดี ความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า
(8) พนักงานขายผูส้ นับสนุ นการขาย (Support Personal) เป็ นพนักงานขาย
ผูท้ าหน้าที่เยี่ยมเยียนตัวแทนจาหน่ าย และลูกค้าผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ขอ้ มูลในเรื่ องของผลิตภัณฑ์
นาเสนอผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตอบคาถามข้อสงสัย แจกเอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ขององค์กร
และช่ วยลู กค้าในการส่ งเสริ ม การขายผลิ ตภัณฑ์ขององค์กร (มหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิ ราช,
2554)
การขายโดยบุคคลมีบทบาทที่สาคัญในการสื่ อสารการตลาด โดยสามารถสรุ ปเป็ น
ข้อ ๆ ได้ดงั นี้
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(1) เป็ นเครื่ องมื อที่ สามารถให้ความรู ้ เกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การแก่ ผูบ้ ริ โภค
บอกถึ งวิธีการใช้สินค้าหรื อบริ ก าร ผูบ้ ริ โภคสามารถรับบริ การหลังการขายได้สะดวก เป็ นการ
สนับสนุนให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าและบริ การด้วยความมัน่ ใจ
(2) เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารที่สร้ างความสัมพันธ์ระดับสู งกับผูบ้ ริ โภค เพื่อให้
เกิดความประทับใจในตัวสิ นค้าและพนักงานขาย ทาให้ได้รับคาสั่งซื้ อได้ง่าย
(3) เป็ นวิธีการสื่ อสารที่ มีความยืดหยุ่น พนักงานขายสามารถเลื อกส่ งข้อมูล
ข่าวสารที่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคแต่ละคนได้
(4) เป็ นลักษณะการติ ดต่อสื่ อสารแบบสองทาง พนักงานขายสามารถรั บฟั ง
ปฏิกิริยาตอบกลับได้ทนั ที และสร้างความเข้าใจกับผูร้ ับได้อย่างชัดเจน
(5) ช่ วยให้การสื่ อสารมีความน่ าสนใจและดึ งดูดความสนใจจากผูบ้ ริ โภคได้
เช่น การสาธิ ตเกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริ การ
(6) สามารถสร้ า งความสัม พันธ์ กบั ผูบ้ ริ โภคได้ใ นระยะยาว ส่ งผลให้ลูก ค้า
เกิดความภักดีต่อตราสิ นค้าเพิ่มขึ้น
(7) เป็ นเครื่ องมื อการสื่ อสารการตลาดที่ เ หมาะสมกับ ผูซ้ ้ื อ น้อ ยราย แต่ ซ้ื อ
ในปริ มาณมากหรื อสิ นค้าที่มีราคาสู ง และลูกค้าแต่ละรายมีความต้องการที่แตกต่างกัน
(8) มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชี วิตของผูบ้ ริ โภค ช่วยพัฒนา
เศรษฐกิ จ ของประเทศให้ ดี ข้ ึ น เพราะพนัก งานขายเป็ นผูท้ าหน้า ที่ โ อนย้า ยสิ น ค้า และบริ ก าร
จากผู ้ผ ลิ ต สู่ ผู ้บ ริ โ ภค ซึ่ งผู ้บ ริ โ ภคจะได้ รั บ สิ น ค้า และบริ การที่ ท าให้ ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ดี ข้ ึ น
พนักงานขายก็มีรายได้ เกิดการจ้างงาน และมีคุณภาพชีวติ ที่สูงขึ้น
(9) สามารถนามาใช้เพื่ อสร้ า งความภักดี และเพิ่ม ปริ ม าณการซื้ อสิ นค้าและ
บริ การของลู ก ค้าประจา และกระตุ ้นการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า และบริ ก ารของลู กค้า ใหม่ (นธกฤต
วันต๊ะเมล์, 2555)
5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็ นการตลาดโดยใช้สื่อโฆษณาต่าง ๆ กับ
กลุ่ ม เป้ าหมายโดยตรง เพื่ อให้เกิ ดการตอบสนองอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง โดยใช้วิธี ก ารตลาดต่ า ง ๆ
ที่ นัก การตลาดใช้ส่ ง เสริ ม ผลิ ตภัณฑ์ โดยตรงกับ กลุ่ ม เป้ าหมายและสร้ า งให้เกิ ดการตอบสนอง
ในทันทีทนั ใด ประกอบด้วย การขายทางโทรศัพท์ จดหมายตรง แคตตาล็อก โทรทัศน์ วิทยุ และ
หนังสื อพิมพ์ ที่ จูงใจให้ผบู ้ ริ โภคตอบกลับเพื่อการซื้ อ เพื่อรับของตัวอย่าง หรื อคูปองจากสื่ อที่ใช้
การตลาดแบบทางตรงตามความหมายใหม่จะไม่รวมถึงการขายโดยบุคคล (Personal Selling) หรื อ
การขายแบบเคาะประตูบา้ น (Door-to-door Selling) (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)
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การตลาดทางตรง หมายถึง การดาเนินการทางการตลาดที่มีการเคลื่อนย้ายสิ นค้าและ
บริ การจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค โดยไม่ใช้คนกลาง (Kotler อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
นักสื่ อสารการตลาดสามารถเลือกใช้การตลาดทางตรงในฐานะเป็ นเครื่ องมือของการ
สื่ อสารการตลาด โดยมีวตั ถุ ประสงค์ ดังนี้ (Duncan; Kitchen; ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร; ปิ ยฉัตร
ล้อมชวการ อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
(1) เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าใหม่ที่มุ่งหวังว่าจะกลายเป็ นลูกค้าประจา
(2) เพื่อรักษาหรื อเสริ มสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าประจา
(3) เพื่อกระตุน้ ให้ท้ งั ลูกค้าใหม่และลูกค้าประจาทาการตอบสนองในแนวทาง
ที่นกั สื่ อสารการตลาดกาหนดไว้ เช่ น เพื่อให้สั่งซื้ อสิ นค้า เพื่อให้ส่งชิ้ นส่ วนของผลิ ตภัณฑ์มาร่ วม
กิจกรรมการส่ งเสริ มการขาย หรื อเพื่อมอบรางวัลพิเศษ เป็ นต้น
(4) เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากฐานข้อ มู ล ของลู ก ค้า ในการสื่ อ สารโดยตรงกับ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย
ลักษณะเฉพาะของการตลาดทางตรง สามารถจาแนกออกเป็ นข้อ ๆ ได้หลายประการ
ดังนี้
(1) มีระบบชัดเจน (System) การตลาดทางตรงเป็ นการตลาดที่จะต้องมีระบบ
การทางานที่ชดั เจนหลายระบบร่ วมกัน เช่น ระบบเอกสาร ระบบการจัดส่ งสิ นค้า ระบบการเก็บเงิน
ระบบฐานข้อมูลลูกค้า ระบบการสื่ อสารการตลาดแบบครบเครื่ อง
(2) เป็ นการตลาดที่มีปฏิกิริยาตอบโต้ได้ (Interactive) การตลาดทางตรงจะต้อง
ทาให้ เกิ ด ปฏิ กิ ริย าตอบได้ร ะหว่า งผูซ้ ้ื อและผูข้ าย ซึ่ ง ถื อว่า เป็ นการสื่ อสารสองทาง (Two-way
Communication)
(3) มีการใช้การโฆษณาทางสื่ อสารมวลชนหนึ่ งสื่ อหรื อหลายสื่ อ (One or
more Medias) การตลาดทางตรงอาจเลือกใช้หนึ่งสื่ อหรื อหลายสื่ อก็ได้
(4) ต้องสามารถวัดผลได้ (Measurable) การเจาะตลาดตรงสามารถจูงใจ
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็ วและชัดเจน จึงสามารถวัดการตอบสนองกลับได้
(5) สามารถที่จะเกิ ดการซื้ อการขายได้ทุกที่ (Transaction at any Location)
การตลาดทางตรงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในอาณาบริ เวณที่กว้างขวาง ไม่ได้กาหนดไว้เฉพาะร้านค้า
(6) ต้องมีการใช้ฐานข้อมูล (Use of Database) ที่ดี การตลาดทางตรงต้องใช้
ฐานข้อ มู ล เพื่ อ ก าหนดกลุ่ ม ผูร้ ั บ สารให้ ดี ที่ สุ ด จึ ง ต้อ งอาศัย ฐานข้อ มู ล ของผูร้ ั บ ข่ า วสารที่ เ ป็ น
เป้ าหมายที่ มี ค วามถู ก ต้อง ต่ อ เนื่ อ ง และมี ค วามเป็ นปั จ จุ บนั ตลอดจนใช้ฐ านข้อ มูล เพื่ อ สร้ า ง
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ความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มเป้ าหมายในระยะยาว เพื่อให้เกิดการซื้ อซ้ า ซึ่ งเรี ยกว่าการตลาดเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดี (Relationship Marketing)
(7) ต้องมีกลุ่ มเป้ าหมาย (Target Group) จะต้องรู ้ ว่ากลุ่มเป้ าหมายเป็ นใคร
มี ค วามต้อ งการอะไร และมี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ อย่ า งไรจึ ง จะสามารถเจาะเข้า ถึ ง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
(8) มีความเป็ นส่ วนตัว (Personalized) และเสริ มสร้างความเชื่ อมัน่ ในตัวสิ นค้า
(Product Reliability) เวลาที่ผบู ้ ริ โภคได้รับข้อมูลข่าวสารจะรู ้ สึกว่าตนเองเป็ นคนพิเศษที่ได้รับ
การเลือกสรรแล้ว ตลอดจนเป็ นการเสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ในตัวสิ นค้า
(9) สามารถทดสอบได้ (Testable) การตลาดทางตรงเป็ นเครื่ องมือที่สามารถ
ทดสอบสัมฤทธิ ผลได้ก่อนที่จะดาเนินการจริ งอย่างกว้างขวาง
(10) ต้องมีความยืดหยุ่น (Flexible) ต้องสามารถขยับตัวได้คล่องเมื่อแผนงาน
ไม่สัมฤทธิ ผล อย่าวางแผนที่ผกู มัดเกินไปจนไม่สามารถแก้ไขได้
ประเภทของการตลาดทางตรง แบ่งออกเป็ น 7 ประเภท โดยสามารถสรุ ปเป็ นข้อ ๆ
ได้ดงั นี้
(1) การตลาดโดยใช้จดหมายตรง (Direct Mail Marketing) เป็ นการใช้จดหมาย
ตรง โดยส่ งตรงไปยังลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสั่งซื้ อสิ นค้าหรื อมีการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ ง การใช้
จดหมายตรงเป็ นวิธีการตลาดทางตรงที่ใช้มากที่สุด ในรู ปของการส่ งจดหมาย โปสการ์ ด โบชัวร์
แคตตาล็อก หรื อชิ้นส่ วนต่าง ๆ ทางไปรษณี ยไ์ ปยังธุ รกิจและผูร้ ับข่าวสารที่เป็ นเป้ าหมาย
(2) การตลาดทางโทรศัพท์ (Telemarketing) เป็ นระบบการติดต่อสื่ อสารทาง
การตลาดโดยอาศัยโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ลูกค้าเกิ ดการสั่งซื้ อ หรื อเกิ ดการ
ตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ ง เครื่ องมือนี้ ส่วนใหญ่ใช้การติดต่อสื่ อสารทางโทรศัพท์กบั ธุ รกิจหรื อ
ผูบ้ ริ โภค
(3) การตลาดที่ทาให้เกิ ดการตอบสนองโดยตรงทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ (Print-Media
Direct-Response Marketing) เป็ นการเสนอขายสิ นค้าผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ เช่ น หนังสื อพิมพ์
นิ ตยสาร เพื่อให้มีการตอบสนองจากผูอ้ ่านอย่างใดอย่างหนึ่ ง โดยทัว่ ไปมักจะใช้ร่วมกับกิ จกรรม
การส่ งเสริ มการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม ชิงโชค แจกเอกสารเพื่อแลกตัวอย่างสิ นค้า ฯลฯ
(4) การตลาดโดยใช้คอมพิ วเตอร์ เชื่ อมตรงและอิ นเตอร์ เน็ ต (Online and
Internet Marketing) เป็ นการสื่ อสารการตลาดโดยใช้คอมพิ วเตอร์ เชื่ อมตรงและอิ นเตอร์ เน็ ต
คอมพิวเตอร์ เชื่ อมตรง (Online) เป็ นการสื่ อสารการตลาดโดยการเชื่ อมอุปกรณ์หรื อคอมพิวเตอร์
หรื อเครื่ องปลายทางเข้ากับเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่นผ่านทางสายเคเบิลหรื อด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
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เพื่อให้มีการทางานร่ วมกัน ส่ วนอินเตอร์ เน็ต (Internet) เป็ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ นานาชาติที่มี
สายตรงต่อไปยังสถาบันหรื อหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผใู ้ ช้ทวั่ โลกผ่านโมเด็ม
(Modem) ผูใ้ ช้เครื อข่ายนี้ สามารถสื่ อสารกันได้ทางไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail) สามารถ
สื บ ค้นข้อมู ล และสารสนเทศ รวมทั้ง คัดลอกแฟ้ มข้อมู ล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ไ ด้
ทั้ง คอมพิ ว เตอร์ เ ชื่ อ มตรงและอิ น เตอร์ เ น็ ต จึ ง ถื อ ว่ า เป็ นการตลาดทางตรงที่ มุ่ ง สู่ ลู ก ค้า ได้
อย่างเฉพาะเจาะจง
การตลาดทางตรงโดยใช้คอมพิวเตอร์ เชื่อมตรงและอินเตอร์ เน็ต จะมีคุณสมบัติเด่น
ดังนี้
(1) สะดวก เพราะลูกค้าสามารถสัง่ ซื้ อได้ 24 ชัว่ โมง
(2) การใช้ขอ้ มูล ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพื่อเปรี ยบเทียบทางด้านราคา คุณภาพ
และคุณสมบัติต่าง ๆ ของผูผ้ ลิตหลายรายได้
(3) สามารถปรับปรุ งให้เหมาะสมกับตลาดได้อย่างรวดเร็ ว
(4) ต้นทุนต่า
(5) การตลาดโดยใช้แคตตาล็อก (Catalog Marketing) การส่ งแคตตาล็อก
สิ นค้าไปยังลู กค้า เพื่อให้ลูกค้าส่ งคาสั่งซื้ อมายังผูข้ าย แคตตาล็อกส่ วนใหญ่อยู่ในรู ปของการส่ ง
ไปรษณี ยเ์ ป็ นรู ปเล่ม แสดงภาพรายละเอียด และราคาของสิ นค้าเพื่อขาย ผูโ้ ฆษณาทางแคตตาล็อก
ใช้สื่อนี้ โดยมีตน้ ทุนเกี่ยวกับเรื่ องแสตมป์ และสิ่ งพิมพ์
(6) การใช้ป้ายโฆษณา (Using Billboard) เป็ นวิธีหนึ่ งที่จะให้ลูกค้ามีการ
ตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ งโดยอาศัยป้ ายโฆษณา เครื่ องมือนี้ ร่วมกับกิจกรรมการส่ งเสริ มการขาย
ในกรณี น้ ีในป้ ายโฆษณาจะต้องบอกเบอร์ โทรศัพท์ ซึ่ งจดจาได้ง่าย
(7) สื่ ออื่น ๆ (Other Media) เช่ น การที่ลูกค้าสั่งซื้ อสิ นค้าผ่านเครื่ องโทรสาร
ผูบ้ ริ โภคจะเลื อกสิ นค้าที่ตอ้ งการผ่านคอมพิวเตอร์ ซ้ื อสิ นค้าต่าง ๆ เช่ น ตัว๋ สายการบิน เกม ข้อมูล
จากตลาดหุ น้ การชาระเงินต่าง ๆ
หลักการของการตลาดทางตรง สามารถจาแนกเป็ นข้อ ๆ ในประเด็นต่าง ๆ ได้ดงั นี้
(1) การตลาดเพื่ อ รั ก ษาความสั ม พัน ธ์ อนั ดี ก ับ ลู ก ค้า กลุ่ ม เดิ ม (Relationship
Marketing) ยอดขายส่ วนใหญ่เกิดจากการขายซ้ า ธุ รกิจ 80% จะมาจากลูกค้ารายใหญ่เพียง 20% ของ
จานวนลูกค้าทั้งหมด ดังนั้น คนกลุ่มนี้ คือ กลุ่มที่เราต้องติดต่อสื่ อสารด้วยเสมอ เพื่อรักษาไว้เป็ น
ลูกค้าในระยะยาว
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(2) ทาให้เกิ ดการซื้ อซ้ า (Repeated Order) ในการขายครั้งแรกนั้นต้องคิดไว้
เสมอว่าต้องการให้มีการซื้ อครั้งที่สอง การบริ การที่ดี การที่สินค้ามีคุณภาพดี มีคุณภาพตรงตามที่
เรากล่าวอ้าง หากไม่เป็ นเช่นนั้นแล้วก็ยากที่จะได้คาสั่งซื้ อครั้งที่สองจากลูกค้า
(3) การใช้ฐานข้อมูลที่ดี (Good Database) การตลาดทางตรงต้องมีฐานข้อมูล
ที่ดี ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็ นปัจจุบนั
(4) ข้อเสนอที่ดี (Good Offer) ในรู ป แบบของการส่ งเสริ มการขาย (Sale
Promotion) ในการส่ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ สิ น ค้า ไปยัง ลู ก ค้า ควรจะมี ข ้อ เสนอแนะที่ เป็ น
การส่ งเสริ มการขาย (Special Offer) ประกอบด้วย จึงจะสามารถจูงใจให้เกิดการตัดสิ นใจได้
(5) การติดตามผลกระทบ (Follow Up Reach) หลังจากที่มีการส่ งข่าวสาร
ให้ผบู ้ ริ โภคครั้งหนึ่งแล้ว ต้องมีการวางแผนการติดตามการเร่ งรัดการตัดสิ นใจซื้ อ
(6) เงื่ อนไขการจ่ายเงิน (Credit Term) การให้สินเชื่ อในรู ปแบบต่าง ๆ และ
เงื่อนไขของดอกเบี้ยมาเป็ นสิ่ งจูงใจให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อด้วย
(7) กาหนดเวลาในการนาเสนอ (Time Limits on Offers) การมีขอ้ เสนอพิเศษ
ที่ดีใด ๆ ก็ตาม ต้องมีเวลาที่จากัด เพื่อเร่ งรัดการตัดสิ นใจโดยฉับพลัน
(8) ผลประโยชน์ที่เด่นชัด (Outstanding Benefits) คุณประโยชน์ของสิ นค้า
ที่ ก ล่ าวไว้ในข่ าวสารถึ ง ผูบ้ ริ โภคนั้นจะต้องเด่ นชัด น่ า เชื่ อถื อ เพราะต้องคิ ดไว้เสมอว่า เราไม่ มี
บุคลากรออกไปจูงใจผูซ้ ้ื อ ดังนั้น จึงต้องอาศัยข้อความที่ส่งไปนั้นขายได้ดว้ ยตัวมันเอง
(9) การใช้จงั หวะเวลาและความถี่ (Timing and Frequency) จังหวะเวลาของ
การส่ งข่าวสารออกไปและความถี่ ในการติดต่อกับลูกค้า เป็ นประเด็นสาคัญในการที่จะก่อให้เกิ ด
สัมฤทธิ ผล เพราะการส่ งข่าวสารออกไปผิดฤดูกาลนั้นไม่เกิ ดประโยชน์อนั ใด การส่ งไปครั้งเดี ยว
โดยไม่มีการติดตามเร่ งรัดก็อาจจะทาให้ไม่มีการตัดสิ นใจซื้ อ
(10) เพิ่มปริ มาณการซื้ อ (Increase Amount of Purchase) ต้องพยายามเพิ่ม
ปริ มาณการซื้ อให้มากขึ้ นเรื่ อย ๆ ด้วยการส่ งเสริ มให้มีการเพิ่มขนาดการซื้ อ เพิ่มปริ มาณการซื้ อ
เพิ่มประเภทสิ นค้าที่ขาย และให้มีการซื้ อครบชุด
(11) นาสิ นค้าที่ขายดีไว้ตอนต้น (Winners Upfront) สิ นค้าใดที่ขายดีมีคนนิยม
มาก ๆ จะต้องนาไปไว้ในส่ วนต้นของชิ้นงานโฆษณาที่จะตรงไปยังลูกค้า อย่าคิดว่าจะใช้หมัดเด็ด
ไว้ทีหลัง เพราะถ้าตอนต้นดึงดูดใจลูกค้าไม่ได้ ตอนหลังอาจจะไม่ได้รับความสนใจเลยก็ได้
(12) การตอบสนองโดยตรง (Direct Response) การส่ งข่าวสารใด ๆ ออกไปถึง
ผูบ้ ริ โภคต้องเน้นให้มีการตอบรับทันที ไม่ว่าจะเป็ นการใช้โทรศัพท์ ขอเอกสารเพิ่ม การแวะไปดู
ที่จุดซื้ อหรื อการสั่งซื้ อ
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(13) ใช้ห ลัก การสื่ อ สารการตลาดแบบครบเครื่ อ ง (Integrated Marketing
Communication) การสื่ อสารถึ งผูบ้ ริ โภคจะต้องใช้การสื่ อสารที่ ครบเครื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นการส่ ง
เอกสารถึ งกลุ่ มเป้ าหมาย การทาประชาสัมพันธ์ และการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ ร่ วมด้วย ทั้งนี้ ให้เกิ ด
การผสมผสานอย่างสอดคล้องกัน
โดยสรุ ปแล้วการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคในรู ปแบบของการตลาดทางตรงนั้น เราต้องมี
ฐานข้อ มู ล ที่ ดี เมื่ อ ผู ้บ ริ โ ภคเปิ ดอ่ า นจะต้อ งได้รู้ จ ัก กับ บริ ษ ัท และสิ น ค้า ของเราทัน ที ให้ เ กิ ด
ความเชื่อมัน่ แล้วสนใจที่จะอ่านข้อความอื่น ๆ ต่อไป (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)
6) การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) เป็ นวิธีการสื่ อสารการตลาดที่สามารถ
จูง ใจให้ผูบ้ ริ โภคเข้า มามี ส่ วนร่ วมได้ และสามารถวัดผลได้ด้วยจานวนของบุ ค คลที่ เข้ามาร่ วม
ในกิ จกรรมและที่สนใจติดตามกิ จกรรมที่เกิ ดขึ้น กิ จกรรมทางการตลาดวัดการตอบรับได้เร็ วกว่า
การสื่ อสารผ่านสื่ อมวลชน (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)
การตลาดเชิ งกิจกรรม หมายถึ ง รู ปแบบของการสื่ อสารการตลาดโดยวิธีผสมผสาน
ตราสิ น ค้า กับ การจัด กิ จ กรรม เพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ โ ภคเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมที่ จ ัด ขึ้ น ช่ ว ยให้
บริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ต มี ท างเลื อกเพิ่ ม ขึ้ นจากการใช้เพี ย งโฆษณา และเป็ นการเพิ่ ม โอกาสในการเข้า ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างชัดเจน การตลาดเชิงกิจกรรมยังเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ผลในการสร้างและ
เรี ย กร้ องความสนใจจากผูบ้ ริ โ ภค ช่ วยกระตุ ้นการขายและส่ ง เสริ ม ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ข ององค์ก ร
(นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
วัตถุประสงค์ของการตลาดเชิงกิจกรรม สามารถจาแนกออกเป็ นข้อ ๆ ได้ดงั นี้
(1) กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขาย
ให้ก ับ ผลิ ตภัณฑ์ เช่ น การให้ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณฑ์ การสาธิ ตผลิ ตภัณฑ์ การเปิ ดสาขาใหม่
เพื่ อเป็ นการดึ ง ดู ดความสนใจ สร้ างโอกาสในการเผยแพร่ ข่า วสาร และสร้ างความสัม พันธ์ ก ับ
กลุ่มเป้ าหมาย
(2) กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อสร้ างการรับรู ้
ทัศนคติ และภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร มากกว่าการประชาสัมพันธ์ตวั ผลิตภัณฑ์
(3) กิ จ กรรมทางการตลาดด้า นชุ ม ชน เพื่ อ พัฒ นาสภาพชี วิ ต ความเป็ นอยู่
ของชุ มชน โดยเฉพาะชุ มชนที่อยู่รอบ ๆ ที่ต้ งั ของบริ ษทั (ปณิ ศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรี รัตน์ ,
2554)
ลัก ษณะของการตลาดเชิ ง กิ จกรรม สามารถสรุ ปเป็ นประเด็ นส าคัญของลักษณะ
ต่าง ๆ ได้ดงั นี้
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(1) เป็ นการจัด กิ จ กรรมพิ เศษขึ้ นมาเอง บริ ษ ัท ได้ส ร้ า งกิ จ กรรมอย่า งใด
อย่างหนึ่งขึ้นมา เพื่อเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั บริ ษทั และตอกย้าจุดขายของสิ นค้า
(2) เป็ นผูส้ นับสนุ นกิจกรรมพิเศษที่มีผอู ้ ื่นจัดขึ้นเป็ นกรณี พิเศษ บริ ษทั อาจจะ
เป็ นผูส้ นับสนุ นกิ จกรรมการแข่งขันกี ฬา คอนเสิ ร์ต หรื อกิ จกรรมพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ งเป็ น
เรื่ องที่น่าสนใจสาหรับผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย
(3) เป็ นการเข้าไปมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมที่ผอู ้ ื่นทาอยูก่ ่อนและมีความน่าสนใจ
เป็ นวิธีที่ ช่วยประหยัดค่า ใช้จ่าย และทาให้งบประมาณที่ จะใช้ใ นการเผยแพร่ กิ จกรรมมี มากขึ้ น
เพราะได้ผมู ้ ีส่วนร่ วมในการออกค่าใช้จ่าย ทาให้สามารถจัดงานที่ยงิ่ ใหญ่ได้
(4) เป็ นการสนับ สนุ น กิ จ กรรมพิ เ ศษอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง ที่ จ ัด ขึ้ น ในช่ ว งใด
ช่ วงหนึ่ ง เป็ นการสนับสนุ นกิ จกรรมที่จดั ขึ้นเป็ นประจา อาจจะเป็ นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดื อน
รายปี และจะมี ก ารประกาศให้เป็ นที่ รับ รู ้ ว่า สิ นค้า ใดเป็ นผูส้ นับ สนุ นในกิ จกรรมนั้น ช่ วยสร้ าง
ความถี่ ในการพบเห็ นให้กบั สิ นค้า โดยใช้เงิ นไม่มาก แต่มีความต่อเนื่ อง และตอกย้ าจุดขายของ
สิ นค้า (เสรี วงษ์มณฑา, 2547)
การตลาดเชิงกิจกรรม มีบทบาทสาคัญในการกระตุน้ สร้างความรู้สึกของประชาชน
หรื อผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดความสนใจในสิ นค้า บริ การ หรื อตัวองค์กรเจ้าของที่ถู กนาเสนอในกิ จกรรม
ทาให้ลูกค้าเก่าเกิ ดความรู ้ สึกที่ดีและผูกพันต่อสิ นค้าหรื อบริ การนั้น อีกทั้งกระตุน้ ให้ประชาชนที่
เป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายใหม่ มี ค วามรู ้ สึ ก คล้อยตามและอยากใช้สิ นค้า หรื อบริ ก าร รวมถึ ง การสร้ า ง
ความสนใจให้ก ับสื่ อมวลชนให้นาเสนอเรื่ องราวที่ เกี่ ย วกับสิ นค้าหรื อบริ การนั้น เผยแพร่ ไปยัง
สาธารณชนให้รับทราบในวงกว้าง (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)
รู ปแบบของการตลาดเชิงกิจกรรม สามารถจาแนกออกเป็ นข้อ ๆ ได้ดงั นี้
(1) กิจกรรมทางการตลาดที่จดั ขึ้นเอง เป็ นกิจกรรมที่บริ ษทั คิดสร้างสรรค์และ
รับผิดชอบ ซึ่ งมีหลายรู ปแบบ เช่ น คอนเสิ ร์ต การแข่งขัน การเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ เพื่อช่ วยยกระดับ
การส่ งเสริ มการขาย ช่วยดึงดูดให้ผคู ้ นมาร่ วมงาน และดึงดูดสื่ อมวลชนให้สนใจเขียนข่าวเกี่ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์และบริ ษทั มากขึ้ น การจัดกิ จกรรมทางการตลาดเป็ นสิ่ งที่ ช่วยให้ผูค้ นเกิ ดความสนใจ
ซึ่ งทาให้ขอ้ มูลข่าวสารองค์กรแพร่ กระจายได้กว้างขึ้ น (Duncan อ้างถึงใน ปณิ ศา มีจินดา และ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2554)
(2) กิ จกรรมทางการตลาดที่ ผอู ้ ื่ นจัดขึ้ น เป็ นการเข้าร่ วมกับกิ จกรรมที่คิดขึ้ น
โดยผูอ้ ื่น เช่ น การจัดงานแสดงสิ นค้า โดยบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตจะนาสิ นค้าเข้าร่ วมแสดงในงาน (ธี รพันธ์
โล่ห์ทองคา อ้างถึงใน ปณิ ศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2554)
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การตลาดเชิ ง กิ จ กรรมอาจเลื อ กใช้กิ จ กรรมประเภทใดประเภทหนึ่ ง หรื อ หลาย
ประเภทรวมกันเป็ นกิ จกรรมเดี ย ว ขึ้ นอยู่ก ับความเหมาะสมของสิ นค้าหรื อบริ ก ารและองค์ก ร
ตลอดจนกลุ่มเป้ าหมายของสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ต้ งั ไว้ดว้ ย
การตลาดเชิงกิจกรรมควรพิจารณาในองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
(1) ชื่ อกิ จกรรมหรื อชื่ อโครงการ (Name/Brand Project) มีความสาคัญส่ งผล
ต่อการรับรู ้ (Percept) ของกลุ่มเป้ าหมาย ควรจะมีการตั้งชื่ อที่ทาให้กลุ่มเป้ าหมายเกิ ดความสนใจ
ตื่ น ตัว และอยากเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจัด กิ จ กรรม ควรเป็ นชื่ อที่ บ อกถึ ง แนวความคิ ด หลัก
(Theme) ของการจัดกิ จกรรมได้ทนั ที และถ้าสามารถสื่ อสารถึ งเป้ าหมายได้ชัดเจน ก็จะสามารถ
กระตุน้ ความสนใจได้ดียงิ่ ขึ้น
(2) ลักษณะหรื อรู ปแบบกิ จกรรม (Activities) ต้องเป็ นกิ จกรรมที่ มีรูปแบบ
แปลกใหม่ และไม่เคยมีใครทามาก่อน เป็ นกิ จกรรมที่มีลกั ษณะสร้ างสรรค์ ซึ่ งต้องอาศัยความคิด
ของผูส้ ร้ า งสรรค์กิ จ กรรมที่ ส ามารถท าให้ก ลุ่ ม เป้ าหมายมี ค วามสนใจและต้องการมี ส่ วนร่ ว ม
เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่เข้าถึง สอดรับกับความคิด พฤติกรรมและวิถีชีวติ ของกลุ่มเป้ าหมาย
(3) สถานที่ (Place) เป็ นองค์ประกอบสาคัญของการคัดกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่ จะ
เข้าร่ วมในกิ จกรรม เพื่อให้ตรงกับกลุ่ มเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ เพราะถ้าจัดในแหล่ งที่ มีก ลุ่ มเป้ าหมาย
เป็ นจานวนมาก การจัดกิจกรรมในครั้งนั้นก็จะมีกลุ่มเป้ าหมายเข้าร่ วมงานตามเป้ าที่ต้ งั ไว้
(4) กลยุทธ์การใช้สื่อหรื อช่องทาง (Media of Channel) การตลาดเชิ งกิจกรรม
ต้องอาศัยการสื่ อสารรู ปแบบอื่น ๆ เป็ นตัวนา และตัวสนับสนุนที่หลากหลาย จึงต้องทาการเลือกสื่ อ
ที่ มี ค วามเหมาะสมกับ กิ จกรรมที่ จ ัดขึ้ น เพื่ อ ให้ เกิ ดพลัง ในการดึ ง ดู ดความสนใจของผูบ้ ริ โภค
เป้ าหมายให้เกิดการรับรู ้ ยอมรับและเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม
(5) เวลากับสถานการณ์ (Time/Situation) การตลาดเชิ งกิ จกรรมอาจต้องใช้
โอกาสจากสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในสังคม เพื่อเป็ นการกระตุ น้ ความสนใจให้กบั กิ จกรรม
(ขนิษฐา ปาลโมกข์ อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)
7) การเป็ นผูส้ นับสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing) เป็ นการสนับสนุน
กิ จกรรมของหน่ วยงานหรื อบุ คคล โดยบริ ษทั จะให้เงิน ผลิตภัณฑ์ หรื อแรงงาน เพื่อแลกกับการ
เผยแพร่ ข่าวสารตรา (Brand Publicity) และการสร้ างปั จจัยเชื่ อมโยงเกี่ ยวกับตราสิ นค้า (Brand
Association) (Duncan อ้างถึงใน ปณิ ศา มี จินดา และศิริวรรณ เสรี รัตน์ , 2554) ซึ่ งจะช่ วยสร้ าง
ภาพลักษณ์ที่ดี เพิ่มคุณค่า และสร้างความแตกต่างให้แก่ตรา หากการเชื่ อมโยงนั้นไม่สอดคล้องกับ
ภาพลักษณ์ หรื อการสื่ อสารการตลาดอื่น ๆ ของบริ ษทั ลูกค้าจะเกิ ดความสับสนในอัตลักษณ์ หรื อ
แนวทางการทางานของตราได้ (ปณิ ศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2554)

48
การเป็ นผูส้ นับ สนุ น ทางการตลาด หมายถึ ง รู ป แบบของการสื่ อ สารการตลาด
โดยบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตจะลงทุ นด้วยเงิ นหรื อสิ่ งของในกิ จกรรม เหตุการณ์ รายการ หรื อองค์กร เพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภค เป็ นการส่ งเสริ มด้านประโยชน์ต่อตราสิ นค้าของบริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การ
(นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
วัตถุประสงค์ของการเป็ นผูส้ นับสนุ นทางการตลาด สามารถจาแนกออกเป็ นข้อ ๆ
ได้ดงั นี้
(1) สร้างการตระหนักรู้ในตราสิ นค้าขององค์กร
(2) สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า เพื่อนาไปสู่ ความภักดีในตราสิ นค้า
(3) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ตราสิ นค้าหรื อองค์กร
(4) ดึงดูดลูกค้าใหม่ให้เข้ามาซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การขององค์กร
(5) สนับสนุ นการขายสิ นค้า และบริ การขององค์กรให้แก่ ผูจ้ ดั จาหน่ า ยและ
คนกลาง
(6) สร้างแรงจูงใจและให้รางวัลในการทางานแก่พนักงานในองค์กร
(7) หลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของโฆษณาในสื่ อมวลชน
(8) สามารถเข้า ถึ ง ผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ขององค์ ก รเป็ นจ านวนมาก ได้แ ก่
พนักงานในองค์กร ชุมชน ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน เป็ นต้น
(9) เพื่อเสริ มสร้างประสิ ทธิ ผลของเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดอื่น ๆ ให้เกิด
ประสิ ทธิผลสู งสุ ดทางการสื่ อสาร (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
รู ปแบบของการเป็ นผูส้ นับสนุนทางการตลาด แบ่งออกได้เป็ น 7 ประเภท
(1) การเป็ นผูส้ นับสนุนด้านกีฬา โดยสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันกีฬา
อาจจะเป็ นทั้งทีม เฉพาะนักกีฬาคนใดคนหนึ่ง หรื อการให้อุปกรณ์กีฬา
(2) การเป็ นผูส้ นับสนุ นด้านวัฒนธรรม เพื่อเป็ นการตอกย้ าจุ ดยืนของสิ นค้า
เช่น เบียร์ สิงห์เน้นความเป็ นเบียร์ ไทย
(3) การเป็ นผูส้ นับสนุ นรายการทางสื่ อวิทยุกระจายเสี ย งและวิทยุโทรทัศน์
เป็ นการเปิ ดโอกาสในการสร้ างความสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมาย เจ้าของรายการ และผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
ในเวลาเดียวกัน
(4) การเป็ นผู้ส นั บ สนุ น ด้ า นบัน เทิ ง โดยการเป็ นผู้ส นั บ สนุ น หลัก ของ
ภาพยนตร์ หรื อร่ วมมือกับห้างสรรพสิ นค้าในการจัดงาน เช่น ภาพยนตร์ เรื่ องแฮร์ รี่พอตเตอร์
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(5) การเป็ นผูส้ นับสนุ นด้านการศึกษา ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการศึกษาและหลักสู ตร
เสริ มความรู ้ต่าง ๆ เช่น โครงการประกวดความสามารถของนักศึกษา เพื่อให้ได้มีโอกาสไปฝึ กงาน
และดูงานที่ต่างประเทศ
(6) การเป็ นผูส้ นับสนุนด้านงานศิลปะ โดยจะเน้นไปที่กิจกรรมด้านงานศิลปะ
นิ ทรรศการงานศิลป์ หรื อเต้นรา เช่ น น้ าอัดลมมิรินด้า สนับสนุ นเด็กอายุ 8-15 ปี ที่มีความสนใจ
ด้านวาดรู ป ส่ งผลงานเข้าประกวดในโครงการศิลปิ นมิรินด้า
(7) การเป็ นผูส้ นับ สนุ นด้า นอื่ น ๆ โดยมี รูป แบบที่ รู้ จ ัก กันอย่า งแพร่ หลาย
3 รู ปแบบ ได้แก่
ก. การเป็ นผู ้ส นั บ สนุ น แบบเชื่ อ มโยงกั บ การกุ ศ ล สามารถสร้ า ง
ความโดดเด่ น ให้ ก ับ ตราสิ น ค้า และองค์ ก ร โดยเฉพาะการช่ ว ยยับ ยั้ง กระแสข่ า วในเชิ ง ลบ
โดยสามารถผสมผสานกับการทาประชาสัมพันธ์องค์กรได้ เช่น กระดาษสก็อต บริ จาคเงินจากการ
จาหน่ายให้กบั องค์กรการกุศล
ข. การเป็ นผูส้ นับสนุนแบบแอบแฝง โดยเฉพาะช่วงการแข่งขันกีฬา จะมี
ตราสิ นค้าหนึ่งเป็ นผูส้ นับสนุนการแข่งขัน แต่ก็จะมีสินค้าคู่แข่งทากิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง
กับการแข่งขันดังกล่าว เพื่อตั้งใจให้กลุ่ มเป้ าหมายเข้าใจผิดว่าตราสิ นค้าของตนก็ร่วมสนับสนุ น
การแข่งขันด้วย โดยที่ไม่ได้เสี ยงบประมาณในการสนับสนุ นกิ จกรรมแต่อย่างใด ซึ่ งเป็ นการสร้าง
โอกาสให้กบั ตราสิ นค้า
ค. การเป็ นผูส้ นับสนุนแบบมัสช์ มีความใกล้เคียงกับการเป็ นผูส้ นับสนุ น
แบบเชื่ อมโยงการกุศล แต่ เน้นไปที่ การสนับสนุ นภาครั ฐ มหาวิทยาลัย สังคม และโรงพยาบาล
เท่านั้น (ธี รพันธ์ โล่ห์ทองคา อ้างถึงใน เสริ มยศ ธรรมรักษ์, 2556)
หลัก ในการเป็ นผู้ส นับ สนุ น ทางการตลาด บริ ษัท ที่ ต้อ งการเป็ นผู้ส นั บ สนุ น
ทางการตลาดในกิจกรรมใด ๆ จะต้องตัดสิ นใจโดยพิจารณาถึงปั จจัยต่าง ๆ ดังนี้
(1) ผูร้ ับข่าวสารที่เป็ นเป้ าหมาย (Target Audience) ผูร้ ับข่าวสารในกิจกรรม
ที่บริ ษทั ให้การสนับสนุนจะต้องมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย และอยูใ่ นขอบเขตพื้นที่
เดียวกับที่บริ ษทั ให้บริ การอยู่
(2) กระตุ ้น ภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า และความเกี่ ย วข้อ งกับ ตราสิ น ค้า (Brand
Image Reinforcement and Brand Involvement) กิจกรรมที่บริ ษทั ให้การสนับสนุ นควรสอดคล้อง
กับตาแหน่ งและภาพลักษณ์ ของตรา ยิ่งบริ ษทั สนับสนุ นกิ จกรรมให้สิทธิ พิเศษผูม้ ี ส่วนร่ วมมาก
เท่าใด การตอบสนองต่อตราบริ ษทั ก็จะยิง่ มีมากเท่านั้น
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(3) การขยายความสามารถในการเผยแพร่ ข่าวสาร (Extendibility) กิ จกรรม
ต่าง ๆ เช่ น กิ จกรรมกี ฬา จะช่ วยให้ผบู ้ ริ โภคที่ชื่นชอบกิ จกรรมนั้น ๆ ยอมรับหรื อเปิ ดรับตราของ
สิ นค้า ยิง่ ผูบ้ ริ โภคสามารถเปิ ดรับตราได้มากเท่าใด ก็ยงิ่ เป็ นประโยชน์กบั ตรามากเท่านั้น
(4) ความคุ ้มค่ า (Cost Effectiveness) การเป็ นผูส้ นับสนุ นสามารถสร้ าง
การเปิ ดรั บข่า วสารที่ ให้ผลตอบแทนมากกว่าค่าใช้จ่ายในการสนับสนุ น ซึ่ งบริ ษ ทั ต้องพิ จารณา
เปรี ยบเทียบกับความคุม้ ค่าในการใช้สื่อรู ปแบบอื่นด้วย
(5) ผูส้ นับ สนุ น รายอื่ น (Other Sponsors) เมื่ อ บริ ษ ัท ตัด สิ น ใจที่ จ ะให้
การสนับสนุ นกิ จกรรมใด ๆ กิ จกรรมนั้นจะต้องส่ งเสริ มภาพลักษณ์ และตาแหน่ งของตรา รวมทั้ง
เชื่ อ มโยงกิ จ กรรม ผู ้บ ริ โ ภค และองค์ ก รเข้า ด้ว ยกัน ซึ่ งบริ ษัท มี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะทราบว่ า ตราหรื อ
บริ ษทั ใดบ้างที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมนั้น (ปณิ ศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2554)
8) การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) เป็ นการประยุกต์ใช้แนวคิดทาง
การตลาดในการวางแผนปฏิ บตั ิ ที่มุ่งสร้ างอิทธิ พลต่อการเปลี่ ยนแปลงความรู ้ ทัศนคติ ความเชื่ อ
การรั บ รู้ และพฤติ กรรมของบุ คคล กลุ่ ม บุ คคล ชุ มชน หรื อสัง คมโดยรวม เพื่ อท าให้สภาพชี วิต
ความเป็ นอยู่ดีข้ ึ น ซึ่ งสามารถนามาใช้ในการพัฒนาประชากรด้านสุ ขภาพ การป้ องกันอุ บตั ิ เหตุ
การรักษาสิ่ งแวดล้อม หรื อการพัฒนาชุมชน (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
การตลาดเพื่อสังคม หมายถึง การออกแบบ การดาเนิ นการ และการควบคุมขั้นตอน
ต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่ การเพิ่มการยอมรับในกลุ่ มเป้ าหมายเกี่ ยวกับเรื่ องแนวคิดใหม่ หรื อวิธีปฏิ บตั ิ
ใหม่ ๆ ในสังคมนั้น ๆ โดยใช้หลักการของการกาหนดกลุ่ มเป้ าหมาย การใช้แนวคิ ดเชิ งพัฒนา
การใช้หลักการของการสื่ อสาร และแนวคิดทฤษฎีการแลกเปลี่ยน เพื่อมุ่งหวังที่จะได้รับการตอบรับ
จากกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการ (Kotler อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)
บทบาทส าคัญ ของการตลาดเพื่ อ สั ง คม คื อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม หรื อ
ความพยายามที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขึ้นในสังคม เพื่อการปรับเปลี่ยนสังคมให้ดีข้ ึน
ในด้านใดด้านหนึ่งตามที่นกั การตลาดเพื่อสังคมต้องการ (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)
ลักษณะของการตลาดเพื่อสังคม สามารถสรุ ปได้ 10 ประการ ดังนี้
(1) เป็ นการอิงตัวผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก ในการวางแผนการตลาดเพื่อสังคมจะต้อง
มีการวางแผนบนพื้นฐานข้อมูลของกลุ่มเป้ าหมาย เช่น ลักษณะทางประชากร ลักษณะทางจิตวิทยา
ลักษณะด้านพฤติกรรม และข้อมูลในส่ วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการวางแผน
ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
(2) เป็ นกระบวนการทางสั ง คม มี จุ ดมุ่ ง หมายที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
ของคนในสังคม เป็ นกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวพันกับกลุ่มคนหลากหลายและมีสภาพแวดล้อม
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ที่แตกต่างกัน เช่น สิ่ งแวดล้อมในด้านเศรษฐกิ จ วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี และ
การศึกษา เพื่อเป็ นข้อมูลในการวางแผนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายในสังคม
(3) เป็ นการใช้ค วามพยายามทางการตลาดที่ ผ สมผสานร่ ว มกัน มี ก ารใช้
แนวคิ ดส่ วนประสมทางการตลาดร่ วมกัน ในการสร้ างอิ ทธิ พลต่อพฤติ กรรมของกลุ่ ม เป้ าหมาย
ประกอบด้ว ยกลยุ ท ธ์ 4 ด้า น คื อ กลยุ ท ธ์ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย และ
การส่ ง เสริ มการตลาด เพื่ อ สร้ า งการเปลี่ ย นแปลงในความรู ้ ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมของ
กลุ่มเป้ าหมาย (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
(4) เป็ นการปฏิ บ ัติ ก ารที่ ส ร้ า งประโยชน์ เป็ นการด าเนิ น งานเพื่ อ สร้ า ง
ประโยชน์สูงสุ ดแก่กลุ่มเป้ าหมาย ในระดับบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรื อสังคมโดยรวม (El-Ansary
& Kramer อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
(5) เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป้ าหมายด้วยความเต็มใจ เป็ นการวางแผน
เพื่อสร้างอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายด้วยความเต็มใจมากกว่าการบังคับโดยมาตรการ
ทางกฎหมาย เศรษฐกิ จ หรื ออานาจอื่ น ๆ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการเปลี่ ยนแปลงความรู ้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของประชากร (Rothschild อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
(6) เป็ นการเลื อ กและสร้ า งอิ ท ธิ พ ลต่ อ กลุ่ ม เป้ าหมายกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง ที่ มี
ศักยภาพโน้มน้าวใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการเลือกกลุ่มเป้ าหมายจะใช้กระบวนการ
ทางการตลาดเชิ งพาณิ ชย์เข้ามาช่ วย โดยวิธีการแบ่งส่ วนตลาด เป็ นการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคออกเป็ น
ส่ วน ๆ ตามลัก ษณะที่ เหมื อ นกัน ท าการพิ จารณาส่ วนตลาดที่ มี ศ กั ยภาพ แล้วเลื อ กมาก าหนด
เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย (Kotler et al. อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
(7) อาจจะเกี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาสิ น ค้า ส าหรั บ สั ง คม ซึ่ งสามารถท าได้
2 แนวทาง คือ แนวทางแรก เป็ นการพิจารณาสิ นค้าที่มีอยูแ่ ล้วหรื อมีแนวโน้มที่ง่ายต่อการยอมรับ
ของสังคม แนวทางที่ สอง เมื่ อมี ความจาเป็ น อาจจะต้องแสวงหาสิ นค้าใหม่ที่ดีที่สุดในขณะนั้น
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการได้มากกว่าสิ นค้าที่มีอยู่ในสังคม (พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิ ช
อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
(8) เป็ นการใช้สิ่ ง จูง ใจ เพื่ อเพิ่ มระดับ การโน้มน้า วใจ เช่ น การให้ข องแถม
การลดราคา การมอบของรางวัล และการจัดกิจกรรมพิเศษ (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
(9) เป็ นการอานวยความสะดวกต่าง ๆ การทาให้เกิ ดความง่ ายที่สุดที่จะให้
สังคมยอมรั บพฤติ กรรม เช่ น ต้องการรณรงค์ให้เยาวชนใช้ถุงยางอนามัยป้ องกันเอดส์ ควรจะมี
การตั้งจุดจาหน่ ายให้กลุ่มเป้ าหมายสามารถหาซื้ อได้สะดวกและราคาไม่แพงเกิ นไป หรื อมี เบอร์
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โทรศัพท์สายด่วน เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายสามารถโทรศัพท์ไปปรึ กษาเรื่ องการใช้ถุงยางอนามัยได้
(Fox & Kotler อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
(10) มี ก ารตรวจสอบและประเมิ น แผนการด าเนิ น งานอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ง ใน
ระหว่ า งและหลัง การด าเนิ น งาน เพื่ อ น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ มาพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง แผนการตลาด
เพื่อสังคมให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ (Grier & Bryant; สมพล วันต๊ะเมล์ อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์ ,
2555)
การตลาดเชิ งเอาใจใส่ สังคม (Cause-related Marketing) เป็ นการสร้ างกิ จกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สังคมให้ความสาคัญ โดยจะมีการกาหนดเงื่อนไขหรื อข้อเสนอที่จะบริ จาค
เงินให้กบั องค์กรที่ไม่แสวงผลกาไร เพื่อนาไปแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ เช่น ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม เด็กเร่ ร่อน
โรคเอดส์ เป็ นต้น ซึ่ งยอดรวมของเงิ น บริ จ าคจะขึ้ น อยู่ก ับ ยอดขายที่ ไ ด้ห รื อ อื่ น ๆ ส่ ง ผลต่ อ
ประโยชน์ ห ลาย ๆ ด้า น เช่ น สร้ า งต าแหน่ ง ของตราสิ น ค้า ที่ โ ดดเด่ น กระตุ ้น ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี
ขององค์กรต่อชุมชน ช่วยกระตุน้ ยอดขาย เป็ นต้น (ปณิ ศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2554)
9) การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เป็ นระบบเครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
ซึ่ งติดต่อเชื่อมโยงกัน และสามารถส่ งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้อย่างกว้างขวาง ช่วยให้ธุรกิจติดต่อกับ
ธุ รกิจและสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคได้สะดวกรวดเร็ ว (ปณิ ศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2554)
การตลาดออนไลน์ หมายถึ ง รู ปแบบของการสื่ อสารการตลาดโดยผ่านอินเตอร์ เน็ต
อาจเป็ นการเชื่ อมต่อโดยใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถื อ
เคลื่อนที่ และเครื่ องช่วยงานส่ วนบุคคลแบบดิจิทลั หรื อเรี ยกว่าพีดีเอ เป็ นต้น (นธกฤต วันต๊ะเมล์,
2555)
วัตถุประสงค์ของการตลาดออนไลน์ สามารถจาแนกออกเป็ นข้อ ๆ ได้ดงั นี้
(1) เพื่ อนาเสนอข้อมู ล ข่ า วสาร เป็ นการให้ บ ริ ก ารด้า นข่ า วสาร เพื่ อให้เกิ ด
การแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ข่ า วสารที่ ร วดเร็ ว และไร้ ขี ด จ ากัด การแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ข่ า วสารทาง
อิ นเตอร์ เน็ ตท าได้ต้ งั แต่ ก ารสื่ อสารระหว่า งบุ ค คล การสื่ อสารภายในกลุ่ ม การสื่ อสารองค์ก าร
รวมไปถึงการสื่ อสารมวลชน
(2) เพื่อการศึกษา เป็ นการให้บริ การด้านการศึกษาทุกรู ปแบบ มีความยืดหยุ่น
สู ง เพราะไม่จากัดด้วยเวลาและสถานที่ เป็ นสื่ อที่ สามารถมี ปฏิ สัมพันธ์ ได้ การใช้อินเตอร์ เน็ ต
เพื่อการศึกษาสามารถใช้ได้หลายรู ปแบบ เช่น การศึกษาออนไลน์ (E-Learning) การค้นหาข้อมูล
เพื่อการศึกษา เป็ นต้น
(3) เพื่อความบันเทิง จัดว่าเป็ นสื่ อบันเทิงที่เต็มรู ปแบบ และด้วยความเร็ วที่สูง
ทาให้สามารถเพิ่มอรรถรสในการรับชมหรื อฟังเพิ่มมากขึ้นและทาได้อย่างไร้ขีดจากัด
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(4) เพื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ แ ละโฆษณา การประชาสั ม พัน ธ์ แ ละโฆษณาทาง
อินเตอร์ เน็ตนั้น ต่างก็เป็ นการสื่ อสารทางการตลาดที่มุ่งสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายเพื่อวัตถุประสงค์
ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง หรื อหลาย ๆ วัตถุประสงค์
(5) เพื่ อ ธุ ร กิ จ การพาณิ ช ย์ อิ น เตอร์ เ น็ ต ท าให้ก ารสื่ อ สารไร้ พ รมแดน และ
ก่ อให้เกิ ดธุ รกิ จการพาณิ ช ย์ระบบใหม่ ที่ เรี ยกว่า การพาณิ ชย์อิเล็ กทรอนิ กส์ หรื อ E-Commerce
(Electronic Commerce) เป็ นการแลกเปลี่ ยนข้อมูลทางธุ รกิ จผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ บนเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต อาจเป็ นการซื้ อขายหรื อไม่ก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั รู ปแบบของการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
(6) เพื่ อวัตถุ ประสงค์อื่น ๆ ด้วยศักยภาพของสื่ ออิ นเตอร์ เน็ตที่ รวดเร็ วและ
ย้อนกลับได้ ทาให้สามารถนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้อย่างไม่จากัด ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ
ของสารที่จะนาเสนอหรื อความสนใจส่ วนตัว (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)
ลักษณะสาคัญของการตลาดออนไลน์ สามารถสรุ ปเป็ นประเด็นสาคัญ ได้ดงั นี้
(1) เป็ นการใช้เครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค
(2) เป็ นการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะเจาะจงได้
(3) เป็ นรู ปแบบของการสื่ อสารสองทาง
(4) เป็ นรู ปแบบของการสื่ อสารไปทัว่ โลก
(5) เป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อสารตลอด 24 ชั่ว โมง โดยไม่ จ ากัดสถานที่ และไม่ มี
วันหยุด
(6) เป็ นการตลาดแบบตัวต่ อตัว มี ค วามเป็ นส่ วนตัวสู ง และสามารถท าให้
คู่แข่งมองไม่เห็นได้
(7) เป็ นการดาเนินการที่ตน้ ทุนต่า เพราะใช้บุคลากรน้อยในการให้บริ การ
(8) สามารถน ามาใช้ใ นการท าธุ ร กรรมในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย ซึ่ งเป็ น
ธุ รกรรมทางการค้า บนอิ นเตอร์ เน็ ต เรี ยกว่า พาณิ ช ย์อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื ออี ค อมเมิ ร์ช มี รูป แบบ
6 ประเภท ได้แ ก่ องค์ก รธุ ร กิ จ ไปยัง องค์ก รธุ ร กิ จ องค์ก รธุ รกิ จไปยัง ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคไปยัง
ผูบ้ ริ โภค องค์กรภาครัฐไปยังองค์กรธุ รกิ จ องค์กรภาครัฐไปยังผูบ้ ริ โภค และองค์กรภาครัฐไปยัง
องค์กรภาครัฐ
(9) สามารถสื่ อสารโต้ตอบได้สองทาง
(10) สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารที่มีความซับซ้อนและมีรายละเอียดได้มาก
(11) สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
(12) สามารถออกแบบรู ปแบบของการตลาดออนไลน์ได้อย่างหลากหลาย
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(13) เป็ นรู ป แบบของวิธี การสื่ อสารการตลาดที่ ส ามารถวัดผลได้ง่ าย (จรรยา
แหยมเจริ ญ; เชาว์ โรจนแสง; ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
บทบาทของการตลาดออนไลน์ในฐานะเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด มีดงั นี้
(1) เป็ นการสื่ อสารแบบหนึ่งต่อหนึ่งโดยตรงถึงผูบ้ ริ โภค
(2) เป็ นการเสนอขายสิ นค้าโดยตรง
(3) เป็ นการสื่ อสารเพื่อสร้ างความสัมพันธ์และความภักดี ในตราสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภค
(4) เป็ นสื่ อที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้
(5) สามารถนาเสนอเนื้อหาได้จานวนมาก
(6) มีตน้ ทุนต่า
(7) สามารถน าเสนอในรู ป แบบของสื่ อ ผสมผสานทั้ง ภาพ เสี ย ง และการ
เคลื่อนไหวได้
(8) สามารถสั่งซื้ อหรื อติดต่อเพื่อขอข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
(9) เข้าถึงผูบ้ ริ โภคโดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
(10) ประหยัดเวลาในการเลือกซื้ อสิ นค้า
(11) ข่าวสารที่นาเสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายและรวดเร็ ว
(12) สามารถสร้างเครื อข่ายการโฆษณาในเว็บไซต์อื่น ๆ ได้
(13) สามารถเข้า ถึ ง ผูบ้ ริ โภคที่ มี ศ กั ยภาพ หรื อมี อานาจในการซื้ อสิ นค้า และ
บริ การ
(14) สามารถเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลลูกค้าได้สะดวก
(15) สามารถทาการคานวณหาประสิ ทธิ ภาพด้านต้นทุนของการสื่ อสารได้ง่าย
(นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
รู ปแบบของการตลาดออนไลน์ แบ่งออกได้เป็ น 3 รู ปแบบ ดังนี้
(1) การตลาดผ่านสื่ ออินเตอร์ เน็ต หรื อ การโฆษณาออนไลน์ เป็ นข่าวสารเพื่อ
การค้าในรู ปแบบมาตรฐานบนพื้นที่ ๆ ได้ถูกจองไว้บนเว็บไซต์ต่าง ๆ การโฆษณาออนไลน์มีหลาย
รู ป แบบ ได้แ ก่ ป้ ายโฆษณาบนเว็บ ไซต์ ป็ อปอัพ การจัด ท าบทความแฝงโฆษณา การเป็ น
ผูส้ นับสนุนเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์เครื่ องมือสื บค้น การจัดทาเกมออนไลน์เพื่อการโฆษณา การใช้
บล็ อก การกระจายข่ าวสารโดยย่อ การใช้กระดานสนทนา การใช้เว็บ ไซต์หรื อเครื อข่ ายสัง คม
ออนไลน์ การตลาดผ่า นเว็บ ไซต์ยูทู ป การสร้ า งเว็บ ไซต์ข องตราสิ นค้า ขึ้ นมาโดยตรง เป็ นต้น
(นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
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(2) การตลาดผ่า นทางโทรศัพ ท์มือถื อเคลื่ อนที่ ซึ่ งมี บทบาทอย่างยิ่งต่ อการ
สื่ อสารการตลาดสู่ ผบู ้ ริ โภคในปั จจุบนั เพราะผูบ้ ริ โภคมักใช้โทรศัพท์มือถื อในการติ ดต่อสื่ อสาร
หรื อทาธุ รกรรมต่าง ๆ อย่างแพร่ หลาย การตลาดผ่านทางโทรศัพท์มือถื อเคลื่ อนที่ ได้แก่ การส่ ง
ข้อความสั้น ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหว พร้ อมเสี ยง และการใช้โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุ ปกรณ์
เคลื่ อ นที่ เรี ย กว่า แอพพลิ เ คชั่นบนมื อถื อ (สิ รินทร ไชยศัก ดา และสุ ม าวดี ศาลาสุ ข อ้า งถึ ง ใน
นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
(3) การใช้การตลาดผ่า นโทรทัศน์ ที่มี ปฏิ สั มพันธ์ ได้ ได้แก่ ที วีอินเตอร์ เน็ ต
หรื อการใช้ระบบสัมผัสผ่านจอโทรศัพท์ในการสั่งซื้ อสิ นค้าและบริ การ เป็ นต้น (นธกฤต วันต๊ะเมล์,
2555)
การตลาดออนไลน์ถือว่าเป็ นสิ่ ง ที่ มีความสาคัญ เนื่ องจากในปั จจุ บนั อิ นเตอร์ เน็ ต
เป็ นสื่ อใหม่ที่มีบทบาทในชีวติ ประจาวันของคนทัว่ โลก และยังเป็ นเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ด้วยความเร็ วสู งและสามารถทาได้ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความทันสมัยของข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา
อิ น เตอร์ เ น็ ต เป็ นสื่ อ ที่ ส ามารถย่อ โลกลงมาและเป็ นสื่ อ ที่ ส ามารถเติ บ โตได้อี ก มากในอนาคต
(มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)
หลักการตลาดออนไลน์ หรื อหลักการตลาดที่ จะใช้กบั อินเตอร์ เน็ต มีองค์ประกอบ
6 เรื่ อง คือ
(1) ผลิตภัณฑ์ (Product)
(2) ราคา (Price)
(3) ช่องทางการจาหน่าย (Place)
(4) การส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
(5) การให้บริ การแบบเจาะจง (Personalization)
(6) การรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
การตลาดออนไลน์หรื อการสื่ อสารการตลาดบนอินเตอร์ เน็ตมีความแตกต่างจากโลก
ภายนอก เพราะองค์ประกอบทั้ง 6 ข้อตามหลักการสื่ อสารการตลาดมีลกั ษณะทั้งทางกายภาพ และ
มโนภาพที่ ไม่เหมื อนกัน ดังนั้นการพิจารณาแต่ละองค์ประกอบจะชี้ ให้เห็ นปั ญหาของตัวสิ นค้า
เพื่อที่จะทาการวางแผนการสื่ อสารบนอินเตอร์ เ น็ ตว่ามีอะไรบ้าง เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ในการสื่ อสาร (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)
สรุ ปได้วา่ แกรนด์สปอร์ ตใช้วิธีการสื่ อสารการตลาดหลายรู ปแบบ เช่น การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง การตลาดเชิ งกิจกรรม
การเป็ นผูส้ นับ สนุ นทางการตลาด การตลาดเพื่ อสังคม และการตลาดออนไลน์ สามารถนามา
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ประยุ ก ต์ใ ช้ก ับ แบบสอบถาม โดยการวัด ระดับ การเปิ ดรั บ ข่ า วสารด้า นการสื่ อ สารการตลาด
ในแบบสอบถามส่ วนที่ 2 การรั บรู ้ ดา้ นการสื่ อสารการตลาดในแบบสอบถามส่ วนที่ 3 ตลอดจน
ความส าคัญ ของปั จ จัย ต่ า ง ๆ ต่ อ ทัศ นคติ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ด กี ฬ าในแบบสอบถามส่ ว นที่ 4
โดยสามารถวัดเป็ นระดับต่าง ๆ เช่น เห็ นด้วยเป็ นอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็ น
ด้วยเป็ นอย่างยิง่

2.4 แนวคิดการสื่ อสารการตลาดของแบรนด์ กฬ
ี า
การสื่ อสารการตลาดของแบรนด์กีฬา หมายถึ ง วิธีการสื่ อสารการตลาดที่ใช้กบั ผลิตภัณฑ์
กีฬาหรื อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกีฬา โดยใช้ภาพลักษณ์ของกีฬามาเป็ นตัวเสริ มให้แบรนด์มีความ
แข็ง แกร่ งขึ้ น สามารถนาไปใช้กบั ผูบ้ ริ โภคที่ มี ความชื่ นชอบในตัวนักกี ฬาหรื อการแข่ งขันกี ฬ า
ต่าง ๆ เช่น ชัยชนะ ความมุ่งมัน่ ความท้าทาย ตลอดจนความสาเร็ จของนักกี ฬา ซึ่ งนาไปเชื่ อมโยง
กับ ภาพลัก ษณ์ ข องแบรนด์ กี ฬ าเพื่ อให้เกิ ดเป็ นกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (บริ ษ ัท
วิชาการ ดอทคอม จากัด, 2552)
วิ ธี ก ารสื่ อ สารการตลาดของแบรนด์ กี ฬ า เช่ น การเป็ นผู ้ส นับ สนุ น การแข่ ง ขัน กี ฬ า
การสนับ สนุ น นัก กี ฬ าหรื อ สมาคมกี ฬ า การได้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ในตัว สิ น ค้า หรื อ ตราสั ญ ลัก ษณ์ ข อง
การแข่งขันกี ฬาสาคัญต่าง ๆ การโฆษณาผ่านสื่ อต่าง ๆ ในช่ วงที่มีการแข่งขันกี ฬา หรื อฝึ กอบรม
ทัก ษะ ให้ ค วามรู ้ ด้า นการเล่ น กี ฬ าให้ ก ับ ประชาชน ยกตัว อย่า งกรณี ข อง Nike และ Adidas
โดย Nike มีการใช้ภาพยนตร์ โฆษณาในชื่อ “Write The Future” เป็ นการนานักกีฬาฟุตบอลชื่ อดัง
มาแสดงในภาพยนตร์ โฆษณา เพื่อเป็ นการนาเสนอให้เห็นถึ งสัจธรรมของกีฬาว่า “ความผิดพลาด
ในช่วงเวลาอันนั้น ทาให้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้ นเชิ ง” เป็ นสื่ อโฆษณาที่เผยแพร่ ผ่านทาง Facebook
และ YouTube นอกจากนี้ Adidas มีการใช้ภาพยนตร์ โฆษณาในชื่อ “The Quest” เพื่อเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้แฟนบอลได้มีส่วนร่ วมกับนักฟุตบอลจาก 32 ประเทศ (บริ ษทั โทมัส ไอเดีย จากัด, 2553)
2.4.1 ข้ อดีของการสื่ อสารการตลาดของแบรนด์ กฬ
ี า
1) กระตุ น้ ให้เกิ ดความต้องการซื้ อ ซึ่ ง ถื อว่า เป็ นการสื่ อสารที่ เข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้
อย่างรวดเร็ ว ทาให้ผลิ ตภัณฑ์กีฬาเป็ นที่ รู้จกั ของผูบ้ ริ โภค เช่ น รู ปแบบ ประเภท ตราสิ นค้า และ
บริ ษ ัท ผู ้ผ ลิ ต โดยจะน าไปสู่ ก ระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู ้บ ริ โ ภค เช่ น คุ ณ ภาพ และราคา
ด้า นชื่ อ เสี ย งของนัก กี ฬ าก็ ถื อ ว่า มี ส่ ว นส าคัญ เพราะกลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคบางส่ ว นซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ กี ฬ า
ตามนักกีฬาที่ตนเองชื่นชอบ
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2) เป็ นการสร้างความภักดี ต่อผลิตภัณฑ์กีฬา เพื่อให้เกิ ดการซื้ อซ้ า ซึ่ งเป็ นการช่วย
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์กีฬา ตลอดจนสามารถเข้าถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผูบ้ ริ โภคได้
จึงเป็ นโอกาสที่ผบู้ ริ โภคจะเกิดความพึงพอใจและเกิดความภักดีต่อผลิตภัณฑ์กีฬา
3) การเจาะกลุ่มผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะกลุ่ มที่มีความสนใจด้านกี ฬา เป็ นผลดี ทาให้
สามารถขยายการรับรู ้ ครอบคลุ มทุกกลุ่มเป้ าหมาย โดยสามารถเลื อกประเภทกี ฬาเพื่อจัดกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งจะสามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการได้
4) สามารถใช้สื่อได้หลากหลาย เนื่องจากในปั จจุบนั มีสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์
หนังสื อพิมพ์ ตลอดจนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เช่น อินเตอร์ เน็ตที่มีการรายงานข่าวหรื อถ่ายทอดสด การ
แข่งขันกี ฬาต่าง ๆ ได้แก่ YouTube หรื อเว็บไซด์กีฬา เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ค วามสนใจด้า นกี ฬ า ท าให้ กี ฬ าได้รั บ การเผยแพร่ ใ นวงกว้า งทั้ง ในระดับ ชุ ม ชน
ระดับประเทศ ตลอดจนระดับนานาชาติ
5) เป็ นวิ ธี ที่ ส ามารถใช้ ก ับ ผูป้ ระกอบการได้ห ลากหลาย เช่ น ผู ้ป ระกอบการ
รายใหญ่ที่มีงบประมาณจานวนมาก สามารถเป็ นผูส้ นับสนุ นการแข่งขันกี ฬา สนับสนุ นนักกี ฬา
หรื อสมาคมกี ฬ า หรื อซื้ อลิ ข สิ ท ธิ์ ของการแข่ ง ขันกี ฬ าต่ า ง ๆ นามาผลิ ตสิ นค้า กี ฬ าเพื่ อจาหน่ า ย
แก่ผบู ้ ริ โภค ผูป้ ระกอบการขนาดกลางหรื อขนาดย่อมที่มีขอ้ จากัดในด้านงบประมาณสามารถเป็ น
ผู ้ส นั บ สนุ น รายย่ อ ยร่ ว มกับ ผู ้ส นั บ สนุ น รายใหญ่ โดยการซื้ อ สื่ อ โฆษณาหรื อป้ ายโฆษณา
ในสนามแข่ ง ขัน กี ฬ า หรื อ ส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขัน กี ฬ าในระดับ ท้อ งถิ่ น หรื อ ระดับ ภู มิ ภ าค เช่ น
กีฬาจังหวัดหรื อกีฬาเขต วิธีการเหล่านี้ถือว่าเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผูบ้ ริ โภค
2.4.2 ปัจจัยทีค่ วรนามาพิจารณาในการสื่ อสารการตลาดแบรนด์ กฬ
ี า
1) พิ จ ารณาว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องเราสามารถเชื่ อ มโยงกับ กี ฬ าได้อ ย่ า งไร มี ค วาม
เกี่ยวข้องกันด้านใด ทางตรงหรื อทางอ้อม สามารถดึงจุดเด่นของกีฬาแต่ละประเภทมาเชื่ อมโยงกับ
ผลิตภัณฑ์กีฬาได้หรื อไม่
2) พิจารณาเลื อกประเภทกีฬาที่จะเข้าไปสนับสนุ นให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์กีฬา
เป็ นผูบ้ ริ โภคกลุ่มใด ซึ่ งจะทาให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ตรงตามเป้ าหมาย
3) ควรมีความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมและเฉลี่ยงบประมาณอย่างเหมาะสม เช่น
การเป็ นผูส้ นับสนุ นในการจัดแข่งขันกีฬา การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่าง ๆ ตลอดจน
การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย กรชิงโชค หรื อการเล่นเกมชิงของรางวัล
สรุ ป ได้ว่า แกรนด์ส ปอร์ ต เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ชุ ด กี ฬ าที่ ใ ช้วิธี ก ารสื่ อสารการตลาดเกี่ ย วกับ
แบรนด์กีฬา เช่ น การเป็ นผูส้ นับสนุ นการจัดแข่งขันกี ฬาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เช่ น
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กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ซี เกมส์ เอเชี ยนเกมส์ โอลิมปิ กเกมส์ ช่วยสนับสนุ นนักกีฬาและ
สมาคมกีฬาต่าง ๆ การได้ลิขสิ ทธิ์ จากสัญลักษณ์หรื อโลโก้ของการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ มาผลิตสิ นค้า
ประเภทกี ฬาเพื่ อจาหน่ า ยแก่ ผูบ้ ริ โภค ส่ วนหนึ่ งผลิ ตให้ก ับนักกี ฬ าเพื่อใช้ใ ส่ แข่ งขันกี ฬ าต่ าง ๆ
ในระดับ นานาชาติ และมี ก ารน านัก กี ฬ าที่ มี ชื่ อเสี ย งมาเป็ นตัว แทนในการโฆษณา เพื่ อให้เกิ ด
ความสอดคล้องกันระหว่างผลิ ตภัณฑ์และตัวนัก กี ฬา เป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ ให้ก ับตราสิ นค้า
ยอดขายของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค

2.5 แนวคิดเกีย่ วกับการจัดจาหน่ าย (Distribution)
การจัดจาหน่าย (Distribution) เป็ นการส่ งมอบสิ นค้า หรื อบริ การจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค
ส่ ง มอบผ่ า นคนกลางหรื อผู ้ผ ลิ ต เอง หั ว ใจส าคัญ ของการจัด จ าหน่ า ย คื อ การน าผลิ ต ภัณ ฑ์
ที่เหมาะสมออกจาหน่ายในสถานที่เหมาะสม ด้วยราคา ปริ มาณ และเวลาที่เหมาะสม
2.5.1 บทบาทของการจัดจาหน่ าย
บทบาทของการจัดจาหน่ าย ถื อว่ามีความสาคัญ เพราะเป็ นปั จจัยที่ช่วยสร้ างผลประโยชน์
อย่างยัง่ ยืนและความแตกต่างที่แท้จริ งในตลาด แม้วา่ การสร้างช่องทางการจัดจาหน่ายจะมีตน้ ทุนสู ง
และใช้เวลานาน หากมี ระบบการจัดจาหน่ ายที่ มนั่ คงก็สามารถสร้ างผลกาไรได้เป็ นจานวนมาก
บริ ษ ทั ก็ ส ามารถแก้ไ ขข้อบกพร่ อ งในการตั้ง ราคา การผลิ ต และการส่ ง เสริ ม การตลาดได้ด้ว ย
(Ferrell and Hartline อ้างถึงใน ปณิ ศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2554)
2.5.2 กลยุทธ์ ช่องทางการจัดจาหน่ าย
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่ายจะต้องสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของลูกค้ากับ
ความต้อ งการของบริ ษ ัท ให้ เ กิ ด ขึ้ น การบริ ห ารช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยและห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
มีองค์ประกอบที่สัมพันธ์กนั ดังนี้
1) ช่ องทางการตลาด (Marketing Channels) เป็ นระบบการจัดการของสถาบัน
ทางการตลาด เพื่ อ ผ่า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ทรั พ ยากร ข้อ มู ล เงิ น ทุ น และความเป็ นเจ้า ของผลิ ต ภัณ ฑ์
จากการผลิตไปจนถึงผูใ้ ช้ในขั้นสุ ดท้าย สมาชิ กหรื อคนกลางในช่องทางบางราย อาจได้ครอบครอง
หรื อได้รับกรรมสิ ทธิ์ ในผลิตภัณฑ์ เช่น ตัวแทน ผูค้ า้ ส่ ง ผูจ้ ดั จาหน่าย และผูค้ า้ ปลีก ขณะที่บางราย
ทาหน้าที่อานวยความสะดวกให้กบั กระบวนการ เช่น ตัวแทน นายหน้า และสถาบันการเงิน
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2) การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain Management) เป็ นเครื อข่ายของ
องค์กรที่เชื่อมโยงโดยตรง หรื อโดยอ้อมไปยังลูกค้า ประกอบด้วย ผูข้ ายวัตถุดิบหรื อปั จจัยการผลิต
นาไปใช้ในการผลิตออกมาเป็ นผลิตภัณฑ์ โดยกระจายจากคลังสิ นค้า ศูนย์จดั จาหน่ายไปยังผูค้ า้ ส่ ง
ตัวแทน ผูจ้ ดั จาหน่าย และผูค้ า้ ปลีก ไปยังผูใ้ ช้ข้ นั สุ ดท้าย เรี ยกว่า การกระจายตัวสิ นค้า
3) การกระจายตัวสิ นค้า (Physical Distribution) เป็ นการประสานงานในการให้
ข้อมูล และผลิ ตภัณฑ์แก่สมาชิ กในช่ องทาง เพื่อให้แน่ ใจว่าผลิ ตภัณฑ์อยู่ถูกที่ ถูกเวลา ในปริ มาณ
ที่เหมาะสม และมี ประสิ ทธิ ผลคุ ม้ ค่ากับต้นทุ นด้วยการกระจายสิ นค้า รวมถึ งกิ จกรรมต่าง ๆ เช่ น
การให้บริ การด้านคาสั่งซื้ อ การบริ หาร การขนส่ ง คลังสิ นค้าและการจัดการเก็บรักษาสิ นค้า การเก็บ
สิ นค้า รวมทั้งระบบและอุปกรณ์ (ปณิ ศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2554)
สรุ ปได้วา่ แกรนด์สปอร์ ตมีการจัดจาหน่าย โดยกระจายสาขาในเขตกรุ งเทพมหานครและ
การขยายสาขาในต่ า งจัง หวัด นอกจากนี้ ย งั มี ก ารส่ ง ออกผลิ ตภัณ ฑ์ไ ปจาหน่ า ยในต่ า งประเทศ
สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ับ แบบสอบถาม โดยการวัด ระดับ ความส าคัญ ของปั จ จัย ต่ า ง ๆ
ต่ อ ทัศ นคติ เ กี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ด กี ฬ าด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ในแบบสอบถามส่ ว นที่ 4
โดยสามารถวัดเป็ นระดับต่าง ๆ เช่น เห็ นด้วยเป็ นอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็ น
ด้วยเป็ นอย่างยิง่

2.6 แนวคิดเกีย่ วกับการสื่ อสารตราสิ นค้ า (Brand Communications)
ตราสิ นค้า หมายถึง สิ นค้าหรื อบริ การที่ผผู ้ ลิตใช้เพื่อสร้างความแตกต่างในด้านของชื่ อและ
การน าเสนอทั้ง ทางด้า นคุ ณ ประโยชน์ ที่ ส ามารถจับ ต้อ งได้ เช่ น รสชาติ และคุ ณ ประโยชน์
ที่ ไม่ส ามารถจับต้องได้ เช่ น ความพึง พอใจ ความสม่ า เสมอของคุ ณภาพ (Feldwick อ้างถึ งใน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)
2.6.1 ส่ วนประกอบของตราสิ นค้ า
ส่ วนประกอบของตราสิ นค้า (Brand Elements) เป็ นสิ่ งที่กาหนดตัวสิ นค้าและทาให้สินค้า
เกิดความแตกต่าง ได้แก่
1) ชื่ อตรา (Brand Name) เป็ นส่ วนหนึ่ งของตราที่ ส ามารถออกเสี ยงได้ เป็ นค า
ตัวอักษร หรื อตัวเลขที่ต้ งั ให้กบั สิ นค้าต่าง ๆ นั้นมีที่มาแตกต่างกัน ได้แก่ ชื่ อตราที่มาจากชื่ อบุคคล
ชื่อที่มาจากชื่ อสถานที่ ชื่ อตราที่มาจากสัตว์ หรื อชื่ อตราที่มาจากสิ่ งของ นักการตลาดจะมีทางเลือก
หลายทางและมีองค์ประกอบตราหลายประการที่สามารถเลือกเพื่อระบุถึงสิ นค้าของตน
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2) เครื่ องหมายตราหรื อโลโก้ (Brand Mark or Logo) เป็ นส่ วนหนึ่ งของตรา
ที่ปรากฏในรู ปของสัญลักษณ์ รู ปแบบ สี หรื อตัวอักษรที่โดดเด่น
3) เครื่ องหมายการค้า (Trademark) เป็ นชื่ อตราหรื อเครื่ องหมายตราที่ผทู้ าการค้า
นาไปจดทะเบียนการค้า และได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมาย (Etzel, Walker and Stanton อ้างถึง
ใน ปณิ ศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2554)
4) สโลแกน (Slogan) เป็ นข้อความสั้น ๆ ที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การ (Keller อ้างถึงใน ปณิ ศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2554)
2.6.2 การสร้ างตราสิ นค้ า
การสร้ า งตราสิ น ค้า เป็ นการพยายามท าให้ ตราสิ นค้า แข็ง แกร่ ง โดดเด่ น และมี คุ ณ ค่ า
ในสายตาของผูบ้ ริ โภค ทั้งด้านคุณประโยชน์ทางกายภาพและทางอารมณ์ ซึ่ งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) การสร้ า งความแตกต่ า ง (Differentiation) เพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ โภคเกิ ด การรั บ รู ้
โดยจะต้องมองหาจุ ดเด่ นของตัวสิ นค้า หากไม่มีความแตกต่างทางด้านกายภาพก็จะต้องหาหรื อ
สร้างความแตกต่างทางด้านอารมณ์
2) การสร้างความเชื่ อมโยงสัมพันธ์ในผูบ้ ริ โภค (Relevance) เพื่อให้ผบู้ ริ โภครู้ สึก
ว่าตราสิ นค้าเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวติ มีความจาเป็ น เหมาะสมและเป็ นตราสิ นค้าสาหรับผูบ้ ริ โภค
3) การสร้ า งคุ ณค่ า ในใจผูบ้ ริ โ ภค (Esteem) ท าให้ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ดความศรั ท ธา
ในตราสิ นค้า
4) การสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจในตราสิ นค้า (Awareness) หลังจาก
ที่ผบู้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ในความแตกต่างของตราสิ นค้า และเกิดความสัมพันธ์อนั ดีกบั ตราสิ นค้าแล้ว
นักสื่ อสารการตลาดจะต้องทาการพัฒนาและสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี กบั ผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่ อง
ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตระหนักรู ้ เข้าใจ และศรัทธาในคุณค่าของตราสิ นค้า
5) ความจดจาและประทับใจ (Mind’s Eye) หลังจากที่ผบู ้ ริ โภคเกิดความศรัทธาใน
คุณค่าของตราสิ นค้าแล้ว ผูบ้ ริ โภคก็จะมีการจดจาและเก็บตราสิ นค้านั้นไว้ในใจ
(มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)
2.6.3 ความสาคัญของตราสิ นค้ า
ความสาคัญของตราสิ นค้า ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มยอดขาย ส่ วนแบ่งการตลาด หรื อผลกาไร
ที่ สู ง ขึ้ นเท่ า นั้น แต่ ส ามารถน าไปสู่ ค วามผูก พัน ทางใจและความภัก ดี ใ นตราสิ น ค้า ซึ่ งจะเป็ น
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ประโยชน์ต่อเจ้าของตราสิ นค้ารวมไปถึงตัวผูบ้ ริ โภคด้วย โดยเจ้าของตราสิ นค้าจะได้รับประโยชน์
จากตราสิ นค้า ดังนี้
1) ตราสิ นค้า ท าให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ด ความภัก ดี (Consumer Loyalty) จะนาไปสู่
การพัฒนาให้เป็ นทรัพย์สมบัติและมีผลต่อการไหลเวียนเงินสด มีความมัน่ คงและน่าเชื่ อถื อยิ่งขึ้น
ช่ วยสร้ า งความมัน่ คงให้ก ับ องค์ก รและก่ อให้เกิ ดการวางแผนบริ หารตราสิ นค้า และการลงทุ น
การส่ งเสริ มการขาย การจัดจาหน่าย ซึ่ งส่ งผลดีต่อการส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์
2) ตราสิ นค้าก่อให้เกิ ดข้อได้เปรี ยบเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Importance) เนื่ องจาก
ตราสิ นค้าจะทาให้ผผู ้ ลิ ตหรื อเจ้าของธุ รกิ จสามารถสื่ อสารได้โดยตรงกับผูบ้ ริ โภคโดยไม่ตอ้ งผ่าน
คนกลาง ถ้าผูผ้ ลิตไม่มีตราสิ นค้าก็จะกลายเป็ นเพียงผูจ้ ดั หาสิ นค้าให้กบั คนกลางหรื อเป็ นเพียงผูค้ า้
ปลีกเท่านั้น (Stobart อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)
ผูบ้ ริ โภคก็ จะได้รับ ประโยชน์ จากตราสิ นค้า โดยตราสิ นค้าจะเป็ นเหมื อนเครื่ องยืนยัน
ตัวแทนของคาสัญญาระหว่างเจ้าของตราสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภค โดยตราสิ นค้าช่ วยให้ผบู ้ ริ โภคมัน่ ใจ
ในคุ ณ ภาพของสิ น ค้า ภายใต้ต ราสิ น ค้า นั้น ๆ จะเป็ นเครื่ องรั บ ประกัน คุ ณ ภาพ คุ ณ ค่ า และ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554)
นักสื่ อสารการตลาดที่ตอ้ งการสื่ อสารตราสิ นค้าไปสู่ ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมาย จาเป็ นต้องเข้าใจ
กระบวนการสื่ อสารตราสิ นค้า เพื่ อที่ จะได้ดาเนิ นการสื่ อสารการตลาดได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
(นธกฤต วันต๊ะ เมล์ , 2555) ดัง นั้น การสร้ างตราสิ น ค้า จึ งเป็ นกระบวนการสร้ างภาพลัก ษณ์
ตราสิ นค้า ให้เข้า ไปอยู่ใ นหัวใจของผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย ลัก ษณะของตราสิ นค้า มี ท้ งั ความหมาย
ในเชิงคุณลักษณะที่จบั ต้องได้ เช่น การออกแบบ ประสิ ทธิ ภาพการใช้งาน ส่ วนผสม ส่ วนประกอบ
ขนาด รู ป ร่ า ง ราคา ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย และเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาดต่ า ง ๆ และ
ความหมายในเชิ งคุณลักษณะที่จบั ต้องไม่ได้ เช่น คุณค่า ลักษณะตราสิ นค้า ภาพลักษณ์ของร้านค้า
ที่จาหน่ายตราสิ นค้า และการรับรู ้ท้ งั หมดของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้า ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สามารถสื่ อสาร
มายังผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้ (Duncan อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
กระบวนการสื่ อสารตราสิ นค้าเริ่ มจากผูส้ ่ งสาร ซึ่ งเป็ นผูร้ ิ เริ่ มกระบวนการสื่ อสาร ได้แก่
บริ ษ ทั เจ้า ของตราสิ นค้า หรื อบริ ษ ัท ตัวแทนด้า นสื่ อสารการตลาด ซึ่ ง จะทาการส่ ง ข่า วสารของ
ตราสิ นค้า ผ่านช่ องทางการสื่ อสารไปยังผูร้ ั บสาร ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย หรื อผูม้ ี ส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ขององค์ ก ร โดยผู ้รั บ สารจะท าการตอบสนองข่ า วสารที่ ไ ด้รั บ ตั้ง แต่ ก ารตอบกลับ
อย่ า งทัน ที ท ัน ใด การตอบกลับ แบบใช้ เ วลา หรื อ การไม่ ต อบสนองใด ๆ ทั้ง นี้ อุ ป สรรคของ
การสื่ อสาร อาจเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ อุปสรรคที่เกิดจากกระบวนการสื่ อสารของตราสิ นค้า เช่น
ภาพในสื่ อโฆษณาดูเข้าใจยาก ผูน้ าเสนอโฆษณาไม่มีความน่ าเชื่ อถื อ และอุปสรรคที่ไม่ได้เกิดขึ้น
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จากกระบวนการสื่ อ สารของตราสิ น ค้า เช่ น มี ค วามรู้ สึ ก ที่ พึ ง พอใจในตราสิ น ค้า ของคู่ แ ข่ ง
การหลี ก เลี่ ย งการเปิ ดรั บ ข่ า วสารของผูบ้ ริ โ ภค ดัง นั้น นัก สื่ อสารการตลาดจึ ง ต้อ งหาอุ ป สรรค
ที่แท้จริ งให้พบ ทาการแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อให้การสื่ อสารมีประสิ ทธิ ภาพตามเป้ าหมาย (นธกฤต
วันต๊ะเมล์, 2555)
สรุ ปได้วา่ ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ตมีการสื่ อสารตราสิ นค้าโดยผ่านสื่ อต่าง ๆ เช่ น
สื่ อสิ่ งพิมพ์ หรื อการเป็ นผูส้ นับสนุ นในการแข่งขันกี ฬาต่าง ๆ ส่ งผลต่อการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร
การรับรู้ ทาให้ผบู้ ริ โภครู้จกั ตราสิ นค้า ทราบถึงคุณสมบัติหรื อประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ มีความรู้สึก
ที่ดีต่อผลิ ตภัณฑ์ เกิ ดความสนใจ ความชื่ นชอบ ความต้องการ ตลอดจนนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั แบบสอบถาม โดยการวัดระดับความสาคัญของปั จจัยต่าง ๆ
ต่ อ ทัศ นคติ เ กี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ด กี ฬ าด้ า นการสื่ อ สารตราสิ น ค้า ในแบบสอบถามส่ ว นที่ 4
โดยสามารถวัด เป็ นระดับ ต่ า ง ๆ เช่ น เห็ น ด้ว ยเป็ นอย่า งยิ่ ง เห็ น ด้ว ย เฉย ๆ ไม่ เ ห็ น ด้ว ย และ
ไม่เห็นด้วยเป็ นอย่างยิง่

2.7 แนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติ (Attitude)
Schiffman & Kanuk (อ้างถึงใน ศุภร เสรี รัตน์, 2540) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ เป็ นการโน้มเอียง
ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้และนาไปสู่ พฤติกรรมที่ตรงกับความชอบหรื อไม่ชอบสิ่ งใด ๆ ที่บุคคลได้รับ
Fishbein & Ajzen (อ้างถึงใน ศุภร เสรี รัตน์, 2540) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ เป็ นแนวโน้มของ
การรับรู ้และการกระทาที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ ที่ตรงกับความชอบหรื อความไม่ชอบของบุคคลที่มีต่อ
สิ่ งใด ๆ หรื อความคิด
2.7.1 ประเภทของทัศนคติ
ทัศนคติ ประกอบด้วยกระบวนการความเข้าใจ (Cognitive Processes) เช่น ความคิดและ
ความทรงจา กระบวนการจูงใจ (Motivational Processes) เกี่ ยวข้องกับอารมณ์ และความพยายาม
ให้ได้มา การกาหนดความแตกต่างของประเภททัศนคติจะเกี่ยวข้องกับระยะเวลาและความเข้มข้น
ของทัศนคติ โดยประเภทของทัศนคติ มีดงั นี้
1) ความเชื่ อ เป็ นความโน้มเอียงที่ทาให้เกิดการยอมรับ เพราะเป็ นข้อเท็จจริ งและ
มีการสนับสนุ นโดยความเป็ นจริ งหรื อข้อมูลใด ๆ ที่มีน้ าหนัก ดังนั้น ความเชื่ อเป็ นสิ่ งที่มีเหตุผล
ซึ่ งอาจจะมีหรื อไม่มีความสาคัญก็ได้
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2) ความคิ ด เห็ น เป็ นความโน้ ม เอี ย งที่ ไ ม่ ไ ด้อ ยู่ บ นพื้ น ฐานของความแน่ น อน
ความคิดเห็ นอาจเป็ นข้อเท็จจริ งบางอย่าง แต่ขอ้ เท็จจริ งนั้นเป็ นข้อสรุ ปของคาแนะนาที่ ผบู ้ ริ โภค
แสดงออก ซึ่ งมักจะเกี่ยวข้องกับคาถามในปั จจุบนั และง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง
3) ความรู ้สึก เป็ นความโน้มเอียงมีพ้ืนฐานมาจากอารมณ์ โดยธรรมชาติ ความรู ้สึก
เป็ นสิ่ งที่ไม่จาเป็ นต้องถูกสนับสนุ นโดยข้อเท็จจริ งที่เกี่ ยวข้องกัน ความรู ้ สึกสามารถอยู่ในฐานะ
ที่เป็ นอารมณ์ที่แสดงออก ความคิดเห็นในฐานะเป็ นความรู้สึกหรื อความประทั บใจ และความเชื่ อ
ในฐานะเป็ นค่านิยมของบุคคลนั้น ๆ
4) ความโอนเอี ย ง เป็ นรู ป แบบของทัศ นคติ เมื่ อผูบ้ ริ โภคอยู่ในฐานะที่ ตดั สิ นใจ
ไม่ได้
5) ความมี อ คติ เป็ นความเชื่ อ ทางจิ ต ใจที่ ท าให้ เ กิ ด อคติ ใ นทางตรงกัน ข้า มกับ
ข้อเท็จจริ ง ผูบ้ ริ โภคอาจมีความรู้ สึก ความคิดเห็ นหรื อความเชื่ อที่ เป็ นอคติ ก็ไ ด้ (ศุ ภร เสรี รัตน์ ,
2540)
2.7.2 ลักษณะของทัศนคติ
1) ทัศ นคติ ม าจากการเรี ย นรู้ โดยมาจากการขัด เกลาทางสั ง คมและการเรี ย นรู้
ทัศนคติ ต่อสิ่ งต่าง ๆ จะเกิ ดขึ้ นก็ต่อเมื่ อเราได้รับข้อมูลหรื อประสบการณ์ เกี่ ยวกับสิ่ งนั้น ๆ และ
ประเมินไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
2) ทัศนคติมาจากการประเมินค่า การที่บุคคลมีทศั นคติต่อสิ่ งใด นัน่ ก็คือ บุคคลนั้น
ได้ตดั สิ นคุณค่าของสิ่ งนั้นแล้ว ทัศนคติเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู ้สึก เป็ นการประเมินโดยรวม
ต่อสิ่ งของ บุคคล หรื อประเด็นต่าง ๆ บางทัศนคติอาจเกิดจากข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ รางวัล
หรื อการลงโทษที่เป็ นผลมาจากพฤติ กรรมในอดี ต ซึ่ งจะแสดงผ่านทางความคิ ด ความรู้ สึก และ
พฤติกรรม ดังนั้น ทัศนคติจึงเป็ นภาวะภายในจิตใจที่มีความซับซ้อน
3) ทัศ นคติ มี อิท ธิ พ ลต่ อความคิ ดและพฤติ ก รรม ทัศ นคติ ช่ วยจัดประเภทบุ ค คล
สิ่ งของ และเหตุ การณ์ ช่ วยกาหนดการรับรู ้ และมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นสิ่ งที่ กาลังเผชิ ญ ทัศนคติ
มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม โดยชี้นาให้บุคคลกระทาไปในทิศทางที่ตนเชื่อ โดยทัศนคติที่ฝังรากลึกและ
มาจากประสบการณ์ ตรง มีแนวโน้มที่จะมีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมมากกว่าทัศนคติ ที่ไม่มนั่ คงหรื อ
มาจากการบอกเล่าของคนอื่น (ศุภร เสรี รัตน์, 2540)
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2.7.3 การเกิดขึน้ ของทัศนคติ
1) ประสบการณ์ของบุคคล เป็ นผลมาจากการเรี ยนรู ้ ของบุคคลที่มีพ้ืนฐานมาจาก
ประสบการณ์ ซึ่ งได้รับผลกระทบมาจากบุคคลอื่นและวัฒนธรรม องค์ประกอบของประสบการณ์
ที่มีผลกระทบต่อการเกิดทัศนคติ มีดงั นี้
(1) ความต้องการและแรงจูงใจ โดยทัศนคติที่ เกิ ดจากการเรี ยนรู ้สามารถเป็ น
ที่พอใจ ได้ท้ งั ความต้องการและแรงจูงใจทางด้านกายภาพหรื อทางด้านอารมณ์
(2) จ านวนและประเภทของข้อ มู ล ที่ ส ะสม เป็ นสิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเกิ ด
ทัศนคติ ยิง่ ผูบ้ ริ โภครู ้เรื่ องเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อร้านค้า ก็ยอ่ มเกิดความคิดเห็นได้ง่ายขึ้น
(3) การเลื อกรั บ รู ้ เป็ นสิ่ งที่ มี พ้ืนฐานมาจากประสบการณ์ และมี อิท ธิ พลต่ อ
การเกิดทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
(4) บุคลิ กภาพ เป็ นสิ่ งที่มีผลต่อทัศนคติ ผูบ้ ริ โภคอาจมีทศั นคติที่มนั่ คง หรื อ
อาจมีทศั นคติที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่น
(5) ทัศนคติที่สอดคล้อง ซึ่ งผูบ้ ริ โภคอาจมีแนวโน้มที่จะมีทศั นคติที่สอดคล้อง
กับ ความใฝ่ ฝั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ของบุ ค คล เช่ น การบริ โ ภคสิ น ค้า ให้ ส อดคล้อ งกับ ชนชั้น ทางสั ง คม
ที่ผบู้ ริ โภคอยากจะเป็ น
2) อิทธิ พลจากภายนอก การเกิดทัศนคติของแต่ละบุคคล ยังได้รับผลกระทบมาจาก
อิทธิ พลภายนอก เช่ น พ่อแม่ ครู เพื่อน ผูร้ ่ วมงาน หรื อบุคคลอื่น บุคคลเหล่านี้ จะให้ข่าวสารหรื อ
ความคิดที่ทาให้เกิ ดทัศนคติไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ ง โดยผูบ้ ริ โภคมักจะยอมรับความคิดเห็ น
จากบุคคลที่ชื่นชอบหรื อยอมรับ
3) วัฒนธรรม เป็ นผลกระทบที่ ท าให้เกิ ดทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โภค โดยอาจเกิ ดจาก
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ที่ ยึ ด ถื อ และการแสดงออกทางสั ง คม ซึ่ งทัศ นคติ ใ นปั จ จุ บ ัน ได้รั บ
การพัฒนามาจากทัศนคติ ที่มีอยู่ในอดี ต และเป็ นสิ่ งที่ ง่ายต่อการยอมรั บทัศนคติ ที่สอดคล้องกับ
ค่านิยมที่มีมาก่อนอีกด้วย (ศุภร เสรี รัตน์, 2540)
2.7.4 ทัศนคติทมี่ ีต่อการติดต่ อสื่ อสาร
อิทธิ พลที่ มีต่อการรั บข่ าวสารของผูบ้ ริ โภค ไม่ เพีย งแต่ข้ ึ นอยู่กบั ประเภทของความเชื่ อ
แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยงั ขึ้นอยูก่ บั ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อข่าวสาร ซึ่ งการตอบสนองต่อข่าวสาร
อาจจาแนกได้ ดังนี้ 1) ไม่มีทศั นคติต่อข่าวสาร 2) เข้าใจแต่ปฏิเสธข่าวสาร 3) เข้าใจข่าวสารแต่
เพิกเฉย และ 4) เข้าใจข่าวสารและเชื่อในข่าวสาร
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สามารถสรุ ปได้วา่ กรณี ที่ 4 เท่านั้นที่ทศั นคติของผูบ้ ริ โภคจะมีผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภค งานของผูต้ ิ ดต่ อสื่ อ สารจะมี ค วามยาก หากผูร้ ั บ ข่ า วสารไม่ รู้ข่ า วสารหรื อเข้า ใจ
แต่ปฏิ เสธข่าวสาร ถ้าผูบ้ ริ โภคเชื่ อในข่าวสาร งานของผูส้ ่ งข่าวสารก็จะง่าย ดังนั้น ไม่จาเป็ นต้อง
ทาให้ผรู ้ ับข่าวสารมีการกระทาต่อการรับข่าวสาร ผูบ้ ริ โภคอาจไม่มีทศั นคติใด ๆ ต่อข่าวสารก็ได้
เพราะไม่ได้รับการติดต่อสื่ อสารหรื อไม่เข้าใจการติดต่อสื่ อสาร (ศุภร เสรี รัตน์, 2540)
สรุ ปได้ว่า สาหรับการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ สามารถนาแนวคิดเรื่ องทัศนคติไปประยุกต์ใช้ใน
แบบสอบถามส่ วนที่ 4 เกี่ ยวกับทัศนคติต่อปั จจัยต่าง ๆ ของผลิ ตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ต เช่ น
ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ปั จ จัย ด้ า นราคา ปั จ จัย ด้ า นการสื่ อสารการตลาด ปั จ จัย ด้ า นช่ อ งทาง
การจัดจาหน่าย และปั จจัยด้านการสื่ อสารตราสิ นค้า โดยสามารถวัดเป็ นระดับต่าง ๆ เช่น เห็นด้วย
เป็ นอย่างยิง่ เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเป็ นอย่างยิง่

2.8 ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แน่ งน้อย ทองเต่าหมก (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง การใช้นกั กี ฬาเป็ นตัวแทนในการโฆษณา
สิ นค้า พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ นผูบ้ ริ โภคโฆษณา ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุเฉลี่ ยอยู่ที่
25-34 ปี อาชี พ บริ ษ ทั เอกชน มี เ วลาเล่ นกี ฬ าเป็ นบางครั้ ง ส่ ว นใหญ่ เ ปิ ดรั บ สื่ อด้า นสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 33.6 ผูบ้ ริ โภคโฆษณามีความเห็ นว่า ชื่ อเสี ยงของนักกี ฬามีผลต่อการเป็ น
ตัวแทนในการโฆษณาสิ นค้ามากที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ผูบ้ ริ โภคโฆษณามีความเห็นว่า
การตัดสิ นใจใช้นักกี ฬาเป็ นตัวแทนในการโฆษณาสิ นค้าต้องมี ความสัมพันธ์ กบั ชนิ ดของสิ นค้า
มากที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ด้านความคิดเห็ นในการตัดสิ นใจใช้นกั กีฬา ผูบ้ ริ โภคโฆษณา
มี ค วามเห็ นว่า ความเก่ ง ของนัก กี ฬ ามี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจมากที่ สุ ด คิ ดเป็ นค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.22
ด้านความคิดเห็ นจากสื่ อโฆษณาที่ปรากฏสู่ สาธารณชน ผูบ้ ริ โภคโฆษณามีความเห็ นว่า ตัวสิ นค้า
มี ผ ลกั บ นั ก กี ฬ าที่ เ ป็ นตั ว แทนโฆษณาสิ นค้ า ในระดั บ มาก คิ ด เป็ นค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.76
ด้า นส่ วนส าคัญที่ เป็ นประโยชน์ข องการใช้นัก กี ฬ าเป็ นตัวแทนในการโฆษณาสิ นค้า ผูบ้ ริ โภค
โฆษณามีความเห็นว่า สร้างความเชื่ อมัน่ หรื อความน่าเชื่ อถือให้กบั สิ นค้ามากที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 25.0 ด้านสิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข ผูบ้ ริ โภคโฆษณามีความเห็นว่า ความนิ ยมตามกระแสกีฬา
มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้นกั กีฬาเป็ นตัวแทนโฆษณาสิ นค้ามากที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.3
รื่ น ฤดี เตชะอิ น ทราวงศ์ (2541) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง การสื่ อ สารการตลาด ณ จุ ด ขาย และ
พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า 1) การสื่ อสารการตลาด ณ จุดขาย
ไม่มีอิทธิ พ ลต่อพฤติ ก รรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคด้านเพศที่ แตกต่ างกัน ดัง นั้น จึ งไม่ มีอิทธิ พลต่ อ
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พฤติ ก รรมการซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภคเพศหญิ ง มากกว่า เพศชาย 2) การสื่ อ สารการตลาด ณ จุ ด ขาย
มี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่ มอายุ 36-45 ปี มากกว่ากลุ่ ม อายุ 16-25 ปี 3) การ
สื่ อสารการตลาด ณ จุดขาย มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่มีรายได้สูงมากกว่า
กลุ่ มที่ มีรายได้ต่ า และ 4) การสื่ อสารการตลาด ณ จุดขาย ไม่มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ดังนั้น จึงไม่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
ที่มีระดับการศึกษาสู งมากกว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษาต่า
สมเชษฐ์ การค้า (2548) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสื้ อผ้า
กีฬา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา มีรายได้โดยเฉลี่ย 5,000 บาท และเป็ นโสด
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการตัด สิ นใจซื้ อ เสื้ อ ผ้า กี ฬ า คื อ เพื่ อการออกก าลัง กาย อิ ท ธิ พ ลที่ มี ผ ลต่ อ
การเลื อกซื้ อเสื้ อผ้ากีฬาส่ วนใหญ่มาจากนักกีฬาที่มีชื่อเสี ยง รองลงมา คือ เพื่อน คุณลักษณะที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ากีฬา คือ เนื้อผ้า สิ่ งที่พิจารณาเป็ นอันดับแรกในการเลือกซื้ อเสื้ อผ้ากีฬา คือ
ความพอใจในตราสิ นค้าและตราสิ นค้าที่ เลื อกซื้ อเป็ นประจา คื อ ไนกี้ แพน และเอฟบีที วิธีการ
สื่ อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด คือ การลดราคาหรื อการใช้คูปอง ความถี่
ในการซื้ อเสื้ อผ้ากี ฬา คือ เดือนละ 1 ครั้ง ปริ มาณของเสื้ อผ้ากี ฬาที่ซ้ื อ คือ 2 ชิ้น สิ่ งที่กลุ่มตัวอย่าง
พึงพอใจเกี่ ยวกับร้ านขายเสื้ อผ้ากี ฬา คื อ มี ความสะดวกในการเลื อกซื้ อ สถานที่ ใ นการเลื อกซื้ อ
เสื้ อผ้ากีฬาส่ วนใหญ่เป็ นร้านขายเสื้ อผ้ากีฬาและอุปกรณ์ กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากเสื้ อผ้า
กีฬา คือ สวมใส่ เพื่อการออกกาลังกาย และรองลงมา คือ เพื่อใส่ เป็ นชุดลาลอง
สุ มน สุ ท ธิ วนาสันต์ (2548) ได้ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผ ลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
ชุ ดกี ฬาของผูบ้ ริ โภคในห้า งสรรพสิ นค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย มี อ ายุร ะหว่า ง 15-24 ปี ประกอบอาชี พ พนัก งานบริ ษ ัท เอกชน มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อ น
5,000-10,000 บาท ส่ ว นใหญ่ มี ท ัศ นคติ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา การส่ ง เสริ ม การตลาดในระดับ ดี
ส่ วนใหญ่ออกกาลังกาย 10 ครั้งต่อเดื อน ซื้ อสิ นค้าที่แผนกกี ฬาในห้าง 4 ครั้งต่อเดื อน ชมข่าวกี ฬา
จากโทรทัศน์ 2 ครั้งต่อวัน และชมรายการกีฬาทางโทรทัศน์ 3 ครั้งต่อวัน เพศและอายุที่แตกต่างกัน
มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดกี ฬาในห้างสรรพสิ นค้าในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่าง
กั น อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมความถี่ ใ นการซื้ อชุ ด กี ฬ าในห้ า งสรรพสิ นค้ า ในเขต
กรุ ง เทพมหานครไม่ แ ตกต่ า งกัน อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ป ริ ม าณการซื้ อ ชุ ด กี ฬ าในช่ ว ง 6 เดื อ น
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความถี่ ต่อเดื อนในการซื้ อสิ นค้าที่แผนกกี ฬามี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความถี่ในการซื้ อชุ ดกีฬาในทิศทางเดียวกัน ความถี่ต่อวันในการชมข่าว
กีฬามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความถี่ในการซื้ อชุ ดกีฬาในทิศทางเดียวกัน ความถี่ต่อวันในการ
ชมรายการกีฬามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความถี่ในการซื้ อชุ ดกีฬาในทิศทางเดียวกัน ความถี่ใน
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การออกกาลังกายไม่มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณการซื้ อชุ ดกี ฬาในทิ ศทางเดี ยวกันในช่ วง 6 เดือน
ความถี่ต่อเดือนในการซื้ อสิ นค้าที่แผนกกีฬาในห้างสรรพสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณการซื้ อ
ชุ ดกี ฬ าในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ในช่ วง 6 เดื อน ความถี่ ต่ อวัน ในการชมข่ า วกี ฬ ามี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ
ปริ ม าณการซื้ อชุ ดกี ฬ าในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ความถี่ ใ นการชมรายการกี ฬ าไม่ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ
ปริ มาณการซื้ อชุ ดกีฬาในช่วง 6 เดือน ทัศนคติดา้ นผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความถี่
ในการซื้ อชุ ดกีฬาในช่วง 6 เดือน ทัศนคติดา้ นราคามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความถี่ในการซื้ อ
ชุดกีฬาในช่วง 6 เดือน ทัศนคติดา้ นการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความถี่ และ
ปริ มาณการซื้ อชุ ดกีฬาในช่วง 6 เดือนในห้างสรรพสิ นค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
อัญญา สุ ศ รี วรพฤฒิ (2545) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง การรั บ รู ้ ใ นตาแหน่ ง ตราสิ นค้า ทัศ นคติ และ
ความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค พบว่า การรับรู ้ในตาแหน่งตราสิ นค้า ทัศนคติต่อตราสิ นค้าและความ
ตั้งใจซื้ อมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตในสิ นค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันสู งและสิ นค้าที่มี
ระดับความเกี่ยวพันต่า โดยการรับรู ้ในตาแหน่งตราสิ นค้าและทัศนคติต่อตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์
กันเชิ งบวกในสิ นค้า ที่ มีระดับความเกี่ ย วพันสู งและสิ นค้าที่ มี ระดับความเกี่ ยวพันต่ า หลัง จากที่
ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการรั บ รู ้ จะเกิ ดการเก็ บ รวบรวมข้อมูล ไว้ในระบบความทรงจา คื อ ความเชื่ อและ
ประสบการณ์ในอดีต โดยจะเปิ ดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความเชื่ อและประสบการณ์ในอดีตของ
ตนเอง หากผูบ้ ริ โภคมี ป ระสบการณ์ ที่ ดี ต่อตราสิ นค้า จะส่ ง ผลให้ เกิ ดทัศ นคติ ต่ อตราสิ นค้า ใน
เชิ งบวก จากผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ ในตาแหน่งตราสิ นค้ากับทัศนคติต่อ
ตราสิ นค้าในสิ นค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันสู งมีค่าความสัมพันธ์ต่ากว่าสิ นค้าที่มีระดับความเกี่ยวพัน
ต่า นอกจากนี้การรับรู ้ในตาแหน่งตราสิ นค้ายังมีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติในสิ นค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันสู งและสิ นค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันต่า เนื่ องจาก
การวางตาแหน่ ง ตราสิ นค้า เป็ นการสื่ อสารตราสิ นค้า ให้ผูบ้ ริ โภคได้รับ รู ้ เมื่ อเกิ ดการเรี ย นรู้ จน
กลายเป็ นความเชื่อ จะมีการพัฒนาเป็ นทัศนคติและเกิดเป็ นความตั้งใจซื้ อในที่สุด
จากการศึกษางานวิจยั พบว่า มี งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารการตลาด การเปิ ดรั บ
ข่าวสาร การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กีฬา ตลอดจนด้านพฤติกรรมและการตัดสิ นใจ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภค สิ่ งเหล่านี้สามารถนามาใช้ศึกษาการสื่ อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์
สปอร์ ต ว่า มี วิธี ก ารสื่ อสารการตลาดอย่า งไรบ้าง ส่ ง ผลต่ อการเปิ ดรั บ ข่า วสาร การรั บ รู ้ ข่ า วสาร
ตลอดจนทัศ นคติ ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องผู ้บ ริ โภคที่ เ ป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด และ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ หรื อมีความแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การสื่ อสารการตลาด และตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ต
ในทัศนะของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร” เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Method)
ใช้การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Approach) โดยการวัดผลของตัวแปร และสมมติฐานต่าง ๆ เพียงครั้ง
เดียว (One-Shot-Descriptive Study) และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ลักษณะทางประชากร
1) เพศ
2) อายุ
3) สถานภาพ
4) ระดับการศึกษา
5) อาชีพ
6) รายได้ต่อเดือน
7) ประเภทกีฬาที่เล่น
8) ความถี่ในการเล่นกีฬา
หรื อออกกาลังกาย

การเปิ ดรั บด้ านการสื่ อสารการตลาด ได้แ ก่ การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การขายโดยบุคคล
การตลาดทางตรง การตลาดเชิ ง กิ จ กรรม การเป็ น
ผูส้ นับสนุนทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคม การตลาด
ออนไลน์

การรั บ รู้ ด้านการสื่ อสารการตลาด ได้แ ก่ รู้ จกั ผลิ ตภัณ ฑ์
หรื อตราสิ นค้ า ทราบถึ ง คุ ณ สมบั ติ ประโยชน์ ข อง
ผลิตภัณฑ์ มีความรู ้ สึกที่ดีต่อผลิ ตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า เกิ ด
ความสนใจในผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า เกิดความชื่ นชอบ
ในผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์

ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ ชุดกีฬา ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์
ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาด ปั จจัยด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้านการสื่ อสารตราสิ นค้า

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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3.2 ตัวแปรในการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับด้านการสื่ อสารการตลาด
ที่แตกต่างกัน
ตัวแปรอิสระ : ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ
รายได้ต่อเดือน ประเภทกีฬาที่เล่น ความถี่ในการเล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดือน
ตัวแปรตาม : การเปิ ดรับด้านการสื่ อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การส่ ง เสริ ม การขาย การขายโดยบุ ค คล การตลาดทางตรง การตลาดเชิ ง กิ จ กรรม การเป็ น
ผูส้ นับสนุนทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคม การตลาดออนไลน์
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ดา้ นการสื่ อสารการตลาดที่
แตกต่างกัน
ตัวแปรอิสระ : ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา อาชี พ
รายได้ต่อเดือน ประเภทกีฬาที่เล่น ความถี่ในการเล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดือน
ตัวแปรตาม : การรับรู้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด ได้แก่ รู้จกั ผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า ทราบ
ถึงคุณสมบัติ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ มีความรู ้สึกที่ดีต่อผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า เกิ ดความสนใจ
ในผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า เกิดความชื่ นชอบในผลิ ตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า มีความต้องการและซื้ อ
ผลิตภัณฑ์
สมมติฐานที่ 3 การเปิ ดรับด้านการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ดา้ นการ
สื่ อสารการตลาดของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ : การเปิ ดรับด้านการสื่ อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การส่ ง เสริ ม การขาย การขายโดยบุ ค คล การตลาดทางตรง การตลาดเชิ ง กิ จ กรรม การเป็ น
ผูส้ นับสนุนทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคม การตลาดออนไลน์
ตัวแปรตาม : การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด ได้แก่ รู้จกั ผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า ทราบ
ถึงคุณสมบัติ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ มีความรู ้สึกที่ดีต่อผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า เกิ ดความสนใจ
ในผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า เกิดความชื่ นชอบในผลิ ตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า มีความต้องการและซื้ อ
ผลิตภัณฑ์
สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ : การรั บรู ้ ด้านการสื่ อสารการตลาด ได้แก่ รู้ จกั ผลิ ตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า
ทราบถึงคุณสมบัติ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ มีความรู ้สึกที่ดีต่อผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า เกิดความ
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สนใจในผลิ ต ภัณฑ์ หรื อ ตราสิ น ค้า เกิ ดความชื่ น ชอบในผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อตราสิ นค้า และมี ค วาม
ต้องการซื้ อผลิตภัณฑ์
ตัวแปรตาม : ทัศนคติต่อผลิ ตภัณฑ์ชุดกี ฬา ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา
ปัจจัยด้านการสื่ อสารการตลาด ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้านการสื่ อสารตราสิ นค้า

3.3 สมมติฐานการวิจัย
3.3.1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่
แตกต่างกัน
3.3.2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่
แตกต่างกัน
3.3.3 การเปิ ดรั บด้านการสื่ อสารการตลาด มี ความสั มพันธ์ กบั การรั บ รู ้ ด้า นการสื่ อสาร
การตลาดของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.3.4 การรั บ รู ้ ด้า นการสื่ อสารการตลาด มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ทัศ นคติ ต่อผลิ ต ภัณฑ์ข อง
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร

3.4 นิยามเชิงปฏิบัติการ
3.4.1 แกรนด์สปอร์ ต หมายถึง ชื่อตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์กีฬาที่ผลิตในประเทศไทย
3.4.2 การเปิ ดรั บข่าวสาร หมายถึ ง เนื้ อหา ข่าวสาร หรื อข้อมูล ที่ ผูบ้ ริ โภคสนใจเปิ ดรั บ
เกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ต
3.4.3 การรับรู ้ข่าวสาร หมายถึง การเลือกสรร รวบรวม แปลผล หรื อตีความข้อมูลด้านการ
สื่ อสารการตลาด เป็ นการตอบสนองต่อข้อมูล ข่ าวสารของผูบ้ ริ โภค และส่ งผลต่ อทัศ นคติ ข อง
ผูบ้ ริ โภค
3.4.4 การสื่ อสารการตลาด หมายถึง กระบวนการสื่ อสารโดยใช้เครื่ องมือสื่ อสารการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ต เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสารไปยังผูบ้ ริ โภคที่มีความสนใจและ
ความต้องการซื้ อ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคสามารถนาข้อมูลมาประกอบการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา
3.4.5 ชุ ดกีฬา หมายถึง ชุ ดสาหรับใส่ เล่นกี ฬา ช่วยให้ผสู ้ วมใส่ มีความคล่องตัวในการเล่น
กีฬา ปั จจุบนั มีการออกแบบที่หลากหลาย เช่น สี สัน ลักษณะ หรื อรู ปแบบ เพื่อให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับชนิดกีฬา
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3.4.6 การจัดจาหน่ าย หมายถึ ง การส่ งมอบสิ นค้าจากผูผ้ ลิ ตไปยังผูบ้ ริ โภค ผลิ ตภัณฑ์ชุด
กีฬาแกรนด์สปอร์ ตมีการขยายสาขาให้ครอบคลุมภายในประเทศ และมีการส่ งผ่านบริ ษทั คนกลาง
ในต่างประเทศ
3.4.7 การสื่ อสารตราสิ นค้า หมายถึง การสื่ อสารหรื อบอกเล่าเรื่ องราวเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์
ภายใต้ตราสิ นค้า เพื่อสร้างการรับรู ้ การจดจา ความไว้วางใจแก่ผบู ้ ริ โภค แกรนด์สปอร์ ตจะมีการใช้
สื่ อ ที่ มี ค วามหลากหลาย เพื่ อ ให้ ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ด การรั บ รู ้ เ กี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อ บริ ก ารตลอดจน
กิจกรรมด้านต่าง ๆ
3.4.8 ลัก ษณะทางประชากร หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะของผูบ้ ริ โภค เช่ น เพศ อายุ อาชี พ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดื อน ประเภทกี ฬาที่ เล่ น และความถี่ ในการเล่นกี ฬาหรื อ
ออกกาลังกายต่อเดือนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์
สปอร์ต
3.4.9 ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ต
ในด้านต่าง ๆ ที่แกรนด์สปอร์ ตได้นาเสนอ
3.4.10 การสื่ อถึ งความเป็ นไทย หมายถึ ง สิ่ งที่แกรนด์สปอร์ ตนาเสนอผ่านผลิ ตภัณฑ์ชุด
กีฬา เช่น ลายไทย ธงชาติไทย เพื่อสื่ อถึงความเป็ นไทยสู่ สายตาชาวโลก

3.5 กลุ่มประชากร
ตารางที่ 3.1 จานวนประชากรที่เล่นกีฬาหรื อออกกาลังกาย
เขตการปกครอง และภาค

จานวนประชากรทีเ่ ล่ นกีฬาหรือออกกาลังกาย
รวม

ทัว่ ประเทศ
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
กรุ งเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคใต้

15,074,213
6,003,228
9,070,985
1,858,890
3,034,045
3,072,786
4,767,438
2,341,054

ชาย
7,696,909
3,036,019
4,660,890
923,313
1,614,346
1,548,559
2,390,148
1,220,543

หญิง
7,377,304
2,967,210
4,410,095
935,577
1,419,699
1,524,227
2,377,290
1,120,510
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ประชากรที่เลือกทาการศึกษา คือ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ชุด
กีฬาที่นิยมเล่นกี ฬาหรื อออกกาลังกาย จากข้อมูลสารวจพฤติกรรมการเล่นกี ฬาหรื อออกกาลังกาย
ของประชากร พ.ศ. 2554 อายุ 11 ปี ขึ้นไป เป็ นข้อมูลล่าสุ ดที่จดั ทาโดยสานักงานสถิติแห่ งชาติ จาก
การสารวจมีจานวนผูเ้ ล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายทัว่ ประเทศ 15,074,213 คน โดยจานวนผูเ้ ล่นกี ฬา
หรื อออกกาลังกายในเขตกรุ งเทพมหานคร มีจานวนทั้งสิ้ น 1,858,890 คน

3.6 กลุ่มตัวอย่ าง
กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 หรื อที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

โดย

n
N

=
=

จานวนตัวอย่าง
ขนาดของประชากรที่เล่นกีฬาหรื อออกกาลังกาย
ในเขตกรุ งเทพมหานครจานวน 1,858,890 คน

E

=

ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
ดังนั้น e = 0.05

แทนค่าตามสู ตร

=

400 ตัวอย่าง

3.7 การสุ่ มตัวอย่ าง
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตอ้ งใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 ตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ชุดกี ฬา
ของแกรนด์สปอร์ ต โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากแกรนด์
สปอร์ ตสาขาต่าง ๆ หรื อห้างสรรพสิ นค้าที่ จาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ชุดกี ฬาของแกรนด์สปอร์ ตในเขต
กรุ งเทพมหานคร รวมทั้งสิ้ น 5 แห่ง ดังนี้
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1)
2)
3)
4)
5)

แกรนด์สปอร์ต สาขาหัวหมาก
แกรนด์สปอร์ต สาขานวมินทร์
เดอะมอลล์บางกะปิ
เซ็นทรัลลาดพร้าว
แฟชัน่ ไอส์แลนด์

โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญในสถานที่ 5 แห่ง สถานที่ละ 80 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้ น 400
ตัวอย่าง ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 สถานที่และจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา
สถานที่
แกรนด์สปอร์ต สาขาหัวหมาก
แกรนด์สปอร์ต สาขานวมินทร์
เดอะมอลล์บางกะปิ
เซ็นทรัลลาดพร้าว
แฟชัน่ ไอส์แลนด์
รวม

จานวนกลุ่มตัวอย่ าง
80
80
80
80
80
400

เนื่ องจากการเก็บข้อมูล ณ จุดขาย คื อ ร้ านจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ชุดกี ฬาแกรนด์สปอร์ ตและ
ห้างสรรพสิ นค้าได้ขอ้ มูลจากแบบสอบถามไม่ครบตามจานวนที่กาหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
จากแบบสอบถามครบตามจ านวนที่ ต้อ งการ ผูว้ ิจ ัย ได้ใ ช้แ บบสอบถามออนไลน์ ก ับ กลุ่ ม ผูใ้ ช้
ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ต คือ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร

3.8 เครื่องมือในการเก็บข้ อมูล
เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร เช่ น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทกีฬาที่เล่น ความถี่ในการเล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดือน (จานวน
8 ข้อ) เป็ นลักษณะคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก ได้แก่

74
ข้อที่ 1 เพศ ระดับการวัดข้อมูลเป็ นประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ดังนี้
1) ชาย
2) หญิง
ข้อที่ 2 อายุ ระดับการวัดข้อมูลเป็ นประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) โดยการแบ่งอายุ
เป็ น 6 ช่วง ดังนี้
ตารางที่ 3.3 อายุของกลุ่มตัวอย่าง
อายุ
ไม่เกิน 20 ปี
31-40 ปี
51-60 ปี

21-30 ปี
41-50 ปี
60 ปี ขึ้นไป

ข้อที่ 3 สถานภาพ ระดับการวัดข้อมูลเป็ นประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ดังนี้
1) โสด
2) สมรส
3) หย่าร้าง/แยกกันอยู่
ข้อที่ 4 ระดับการศึกษา ระดับการวัดข้อมูลเป็ นประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) ดังนี้
1) ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
2) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
3) อนุปริ ญญา/ปวส.
4) ปริ ญญาตรี
5) ปริ ญญาโท
6) อื่น ๆ
ข้อที่ 5 อาชีพ ระดับการวัดข้อมูลเป็ นประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ดังนี้
1) ข้าราชการ
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3) พนักงานบริ ษทั
4) ธุ รกิจส่ วนตัว
5) นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
6) อื่น ๆ
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ข้อที่ 6 รายได้ต่อเดือน ระดับการวัดข้อมูลเป็ นประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) ดังนี้
ตารางที่ 3.4 รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง
รายได้ ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
20,001-30,000 บาท
40,001-50,000 บาท

10,000-20,000 บาท
30,001-40,000 บาท
50,000 บาทขึ้นไป

ข้อที่ 7 ประเภทกี ฬาที่เล่น ระดับการวัดข้อมูลเป็ นประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ดังนี้
1) ฟุตบอล
2) วอลเล่ยบ์ อล
3) วิง่
4) ตะกร้อ
5) บาสเกตบอล
6) แอโรบิก
7) กอล์ฟ
8) อื่น ๆ
ข้อที่ 8 ความถี่ในการเล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดือน ระดับการวัดข้อมูลเป็ นประเภท
เรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) ดังนี้
ตารางที่ 3.5 ความถี่ในการเล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายของกลุ่มตัวอย่าง
ความถี่ในการเล่นกีฬาหรือออกกาลังกายต่ อเดือน
1-2 ครั้ง
3-4 ครั้ง
5-6 ครั้ง
7 ครั้งขึ้นไป

ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ ยวกับการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาด เช่ น การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง การตลาดเชิ งกิจกรรม
การเป็ นผูส้ นับสนุนทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคม การตลาดออนไลน์ (จานวน 9 ข้อ)

76
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ ยวกับการรับรู ้ ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาด เช่ น รู้ จกั ผลิตภัณฑ์
หรื อตราสิ นค้า ทราบถึ งคุ ณสมบัติ ประโยชน์ของผลิ ตภัณฑ์ มีความรู ้ สึกที่ดีต่อผลิ ตภัณฑ์หรื อตรา
สิ นค้า เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า เกิดความชื่ นชอบในผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า มี
ความต้องการและซื้ อผลิตภัณฑ์ (จานวน 6 ข้อ)
ส่ วนที่ 4 คาถามเกี่ ยวกับ ทัศนคติ ต่อปั จจัยต่าง ๆ ของผลิ ตภัณฑ์ชุดกี ฬ าแกรนด์สปอร์ ต
สามารถแบ่งออกได้เป็ นปั จจัยต่าง ๆ เช่น ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการสื่ อสาร
การตลาด ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้านการสื่ อสารตราสิ นค้า (จานวน 22 ข้อ)
1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จานวน 6 ข้อ (ข้อที่ 1-6)
2) ปัจจัยด้านราคา จานวน 2 ข้อ (ข้อที่ 7-8)
3) ปัจจัยด้านการสื่ อสารการตลาด จานวน 9 ข้อ (ข้อที่ 9-17)
4) ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย จานวน 3 ข้อ (ข้อที่ 18-20)
5) ปัจจัยด้านการสื่ อสารตราสิ นค้า จานวน 2 ข้อ (ข้อที่ 21-22)

3.9 การวัดตัวแปร
การวัดตัวแปรต่าง ๆ มีการกาหนดเกณฑ์ 5 ระดับ แบ่งเกณฑ์การวัดตัวแปรได้ดงั นี้
มากที่สุด
5
คะแนน
มาก
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
น้อย
2
คะแนน
น้อยที่สุด
1
คะแนน
อภิปรายผลการวิจยั โดยใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผล สามารถคานวณจากสู ตรได้ดงั นี้
คะแนนสู งสุ ด คะแนนต่าสุ ด
ความกว้างของอันตรภาคชั้น
ช่วงคะแนน

=

0.8
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3.9.1 การเปิ ดรับข่ าวสารด้ านการสื่ อสารการตลาด สามารถแปลความหมาย โดยวิเคราะห์
ผลจากค่ าเฉลีย่ ทีไ่ ด้ มีการกาหนดเกณฑ์ ดังนี้
ตารางที่ 3.6 ความหมายของคะแนน ระดับการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาด
คะแนนเฉลีย่
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

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

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับของการเปิ ดรับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

มีการเปิ ดรับด้านการสื่ อสารการตลาดน้อยที่สุด
มีการเปิ ดรับด้านการสื่ อสารการตลาดน้อย
มีการเปิ ดรับด้านการสื่ อสารการตลาดปานกลาง
มีการเปิ ดรับด้านการสื่ อสารการตลาดมาก
มีการเปิ ดรับด้านการสื่ อสารการตลาดมากที่สุด

3.9.2 การรับรู้ ข่าวสารด้ านการสื่ อสารการตลาด สามารถแปลความหมาย โดยวิเคราะห์ ผล
จากค่ าเฉลีย่ ทีไ่ ด้ มีการกาหนดเกณฑ์ ดังนี้
ตารางที่ 3.7 ความหมายของคะแนน ระดับการรับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาด
คะแนนเฉลีย่
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

ระดับของการรับรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
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ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

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

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีการรับรู้ดา้ นการสื่ อสารการตลาดน้อยที่สุด
มีการรับรู้ดา้ นการสื่ อสารการตลาดน้อย
มีการรับรู้ดา้ นการสื่ อสารการตลาดปานกลาง
มีการรับรู้ดา้ นการสื่ อสารการตลาดมาก
มีการรับรู้ดา้ นการสื่ อสารการตลาดมากที่สุด

3.9.3 ทัศนคติต่อปัจจัยต่ าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ชุดกีฬาแกรนด์ สปอร์ ต สามารถแบ่ งเกณฑ์
การวัดตัวแปรได้ ดังนี้
เห็นด้วยเป็ นอย่างยิง่
เห็นด้วย
เฉย ๆ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยเป็ นอย่างยิง่

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ทัศนคติต่อปั จจัยต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ต สามารถแปลความหมาย โดย
วิเคราะห์ผลจากค่าเฉลี่ยที่ได้ มีการกาหนดเกณฑ์ ดังนี้
ตารางที่ 3.8 ความหมายของคะแนน ระดับทัศนคติต่อปั จจัยต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา
คะแนนเฉลีย่
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

ระดับของทัศนคติ
เห็นด้วยเป็ นอย่างยิง่
เห็นด้วย
เฉย ๆ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยเป็ นอย่างยิง่
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ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

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

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ไม่เห็นด้วยเป็ นอย่างยิง่ ต่อปัจจัยของผลิตภัณฑ์
ไม่เห็นด้วยต่อปั จจัยของผลิตภัณฑ์
เฉย ๆ ต่อปั จจัยของผลิตภัณฑ์
เห็นด้วยต่อปั จจัยของผลิตภัณฑ์
เห็นด้วยเป็ นอย่างยิง่ ต่อปั จจัยของผลิตภัณฑ์

3.10 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทาการทดสอบ (Pre-Test) จานวน 30 ชุด เมื่อนาไปคานวณ
ระดับความเชื่ อมัน่ ต้องมีค่าความเชื่ อมัน่ ของภาพรวมในแต่ละด้านตั้งแต่ 0.7 ขึ้ นไป ถื อว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่ใช้ได้ หากพบข้อบกพร่ องก็ทาการแก้ไข เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่ มีความเที่ ยงตรงและ
เชื่อถือได้
จากการทดสอบ พบว่า ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามเกี่ ยวกับการเปิ ดรับข่าวสารด้าน
การสื่ อสารการตลาด เท่ากับ 0.849 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาด
เท่ากับ 0.944 และแบบสอบถามเกี่ ยวกับทัศนคติ ต่อปั จจัยต่าง ๆ ของผลิ ตภัณฑ์ชุดกี ฬาแกรนด์
สปอร์ต เท่ากับ 0.893

3.11 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ มตัวอย่าง คื อ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้
ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาของแกรนด์สปอร์ ต จานวน 400 ตัวอย่าง ตามที่ได้กาหนดไว้

3.12 การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.12.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็ นการอธิ บายลักษณะข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ ค่าเฉลี่ย (x) ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่ออธิ บายเกี่ยวกับ
ข้อมูลลักษณะทางประชากร การเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาด การรับรู ้ข่าวสารด้านการ
สื่ อสารการตลาด และทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ตของกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา
3.12.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็ นการทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ ที่ระดับ
ความเชื่อ 95% หรื อระดับนัยสาคัญ 0.05 เพื่ออธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
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ตาม โดยใช้ T-test ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว ในรู ปแบบความถี่ ค่าเฉลี่ ย (x)
หรื อค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้ค่า F-test วิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดี ยว โดยใช้
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของระดับคะแนนกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ มขึ้ นไป ใช้
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่เป็ นอิสระต่อกัน ว่ามี
ความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ และสัมพันธ์กนั มากน้อยเพียงใด

3.13 การแปลความหมายของค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์
ตารางที่ 3.9 ค่าสัมประสิ ทธิ์ และการแปลความหมาย
ค่ าความสัมพันธ์
0.00
0.01 - 0.30
0.31 - 0.70
0.71 - 0.90
0.91 - 1.00

แสดงว่ า
ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก

3.14 การประมวลผลข้ อมูล
3.14.1 กรอกข้อมูล ลงรหัสหรื อตัวเลข โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS (Statistical
Package for The Social Sciences) ในการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.14.2 แปลความหมายข้อมูลที่ได้ ในรู ปแบบของตารางและอภิปรายผล เพื่อสรุ ปผล
การศึกษา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การสื่ อสารการตลาด และตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ต
ในทัศนะของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร” โดยทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400
คน ทาการวิเคราะห์และนาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาอธิ บาย สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

4.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน เป็ นกลุ่มประชากรที่ใช้
ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ตในเขตกรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
ไม่เกิน 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
60 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้ อยละ

204
196

51.00
49.00

400

100.00

48
149
73
52
38
40
400

12.00
37.25
18.25
13.00
9.50
10.00
100.00
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
รวม
4. ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม
5. อาชีพ
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
อื่น ๆ
รวม
6. รายได้ ต่อเดือน
ต่ากว่า 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 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้ อยละ

274
124
2
400

68.50
31.00
0.50
100.00

8

2.00

22

5.50

30
244
96
400

7.50
61.00
24.00
100.00

44
27
91
78
123
37
400

11.00
6.75
22.75
19.50
30.75
9.25
100.00

90
95
89
69
27
30
400

22.50
23.75
22.25
17.25
6.75
7.50
100.00
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จากตารางที่ 4.1 ข้อมูล ส่ วนบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน เป็ นกลุ่ ม
ประชากรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ตในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยแจกแจงความถี่และค่า
ร้อยละ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
เพศ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน มีเพศชายมากกว่าเพศหญิง จาแนกเป็ นเพศ
ชาย จานวน 204 คน คิดเป็ นร้อยละ 51 และเพศหญิง จานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49
อายุ พบว่า เป็ นกลุ่มอายุ 21-30 ปี มากที่สุด จานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.25 รองลงมา
คือ กลุ่มอายุ 31-40 ปี จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.25 กลุ่มอายุ 41-50 ปี จานวน 52 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 13 กลุ่มอายุไม่เกิน 20 ปี จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12 กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 40
คน คิดเป็ นร้อยละ 10 และกลุ่มอายุ 51-60 ปี จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.5 ตามลาดับ
สถานภาพ พบว่า เป็ นโสดมากที่สุด จานวน 274 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.5 สมรส จานวน
124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31 และหย่าร้าง/แยกกันอยู่ จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา พบว่า อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 244 คน คิดเป็ นร้อยละ 61
รองลงมา คือ ระดับปริ ญญาโท 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 24 ระดับอนุปริ ญญา/ปวส. จานวน 30 คน คิด
เป็ นร้อยละ 7.5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.5 และระดับต่า
กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2 ตามลาดับ
อาชี พ พบว่า เป็ นนักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา มากที่สุด จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.75
รองลงมา คือ พนักงานบริ ษทั จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.75 ธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 78 คน คิด
เป็ นร้อยละ 19.5 ข้าราชการ จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11 อาชีพอื่น ๆ เช่น ทนายความ นักดนตรี
ครู สอนดนตรี ว่างงาน หรื อเกษียณอายุ จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.25 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.75 ตามลาดับ
รายได้ต่อเดือน พบว่า มีรายได้ 10,000-20,000 บาท มากที่สุด จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ
23.75 รองลงมา คือ รายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.5 รายได้ 20,00130,000 บาท จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.25 รายได้ 30,001-40,000 บาท จานวน 69 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 17.25 รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.5 และรายได้ 40,00150,000 บาท จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.75 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.2 ประเภทกีฬาที่เล่นของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประเภทกีฬาทีเ่ ล่ น
ฟุตบอล
ใช่
ไม่ใช่
รวม
วอลเล่ยบ์ อล
ใช่
ไม่ใช่
รวม
วิง่
ใช่
ไม่ใช่
รวม
ตะกร้อ
ใช่
ไม่ใช่
รวม
บาสเกตบอล
ใช่
ไม่ใช่
รวม
แอโรบิก
ใช่
ไม่ใช่
รวม
กอล์ฟ
ใช่
ไม่ใช่
รวม

จานวน

ร้ อยละ

93
307
400

23.25
76.75
100.00

25
375
400

6.25
93.75
100.00

185
215
400

46.25
53.75
100.00

29
371
400

7.25
92.75
100.00

42
358
400

10.50
89.50
100.00

80
320
400

20.00
80.00
100.00

26
374
400

6.50
93.50
100.00
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ประเภทกีฬาทีเ่ ล่ น
อื่น ๆ
ใช่
ไม่ใช่
รวม

จานวน

ร้ อยละ

140
260
400

35.00
65.00
100.00

จากตารางที่ 4.2 ประเภทกี ฬาที่ เล่ นของผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน เป็ นกลุ่ ม
ประชากรที่ใช้ผลิ ตภัณฑ์ชุด กี ฬาแกรนด์สปอร์ ตในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการแจกแจงความถี่
และค่าร้อยละ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ฟุตบอล
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเล่นกี ฬาฟุตบอล จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.25 และไม่
เล่นกีฬาฟุตบอล จานวน 307 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.75
วอลเล่ยบ์ อล
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเล่นกีฬาวอลเล่ยบ์ อล จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.25 และไม่
เล่นกีฬาวอลเล่ยบ์ อล จานวน 375 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.75
วิง่
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามวิ่งออกกาลังกาย จานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.25 และไม่
วิง่ ออกกาลังกาย จานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.75
ตะกร้อ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเล่นกีฬาตะกร้อ จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.25 และไม่เล่น
กีฬาตะกร้อ 371 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.75
บาสเกตบอล
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเล่นกีฬาบาสเกตบอล จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.5 และ
ไม่เล่นกีฬาบาสเกตบอล 358 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.5
แอโรบิก
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามแอโรบิกออกกาลังกาย จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 และไม่
แอโรบิกออกกาลังกาย จานวน 320 คน คิดเป็ นร้อยละ 80
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กอล์ฟ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเล่นกี ฬากอล์ฟ จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.5 และไม่เล่น
กีฬากอล์ฟ จานวน 374 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.5
อื่น ๆ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเล่นกีฬาอื่น ๆ เช่น แบดมินตัน เทควันโด เทเบิลเทนนิ ส สควอช
จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 และไม่เล่นกีฬาอื่น ๆ จานวน 260 คน คิดเป็ นร้อยละ 65
ตารางที่ 4.3 ความถี่ในการเล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดือนของผูต้ อบแบบสอบถาม
ความถี่ในการเล่นกีฬา
1-2 ครั้ง
3-4 ครั้ง
5-6 ครั้ง
7 ครั้งขึ้นไป
รวม

จานวน
111
116
69
104
400

ร้ อยละ
27.75
29.00
17.25
26.00
100.00

จากตารางที่ 4.3 ความถี่ในการเล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดือนของผูต้ อบแบบสอบถาม
จานวน 400 คน เป็ นกลุ่มประชากรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ชุดกี ฬาแกรนด์สปอร์ ตในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน มีความถี่ในการเล่นกี ฬาหรื อออกกาลังกายต่อ
เดือน 3-4 ครั้ง มากที่สุด จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 29 รองลงมา คือ 1-2 ครั้ง จานวน 111 คน
คิดเป็ นร้อยละ 27.75 7 ครั้งขึ้นไป จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26 และ 5-6 ครั้ง จานวน 69 คน
คิดเป็ นร้อยละ 17.25 ตามลาดับ
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4.2 การเปิ ดรับข่ าวสารด้ านการสื่ อสารการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.4 การเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดของผูต้ อบแบบสอบถาม

x
1. การโฆษณา
2. การประชาสัมพันธ์
3. การส่งเสริ มการขาย
4. การขายโดยบุคคล
5. การตลาดทางตรง
6. การจัดกิจกรรม
ทางการตลาด
7. การเป็ นผูส้ นับสนุน
ทางการตลาด
8. การตลาดเพื่อสังคม
9. การตลาดออนไลน์
รวม

การเปิ ดรับข่ าวสารด้ านการสื่อสารการตลาด
S.D.
แปลผล

3.46
3.39
3.47
3.11
3.11
3.22

1.023
1.023
1.096
1.154
1.130
1.101

มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.76

1.106

มาก

3.15
3.28
3.33

1.129
1.111
1.097

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.4 พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน เป็ นกลุ่ ม ประชากรที่ ใ ช้
ผลิ ตภัณฑ์ชุ ดกี ฬ าแกรนด์สปอร์ ตในเขตกรุ งเทพมหานคร มี การเปิ ดรั บข่ าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาดโดยรวมระดับปานกลาง (x = 3.33) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการ
เปิ ดรับด้านการโฆษณาระดับมาก (x = 3.46) การประชาสัมพันธ์ระดับปานกลาง (x = 3.39) การ
ส่ งเสริ มการขายระดับมาก (x = 3.47) การขายโดยบุคคลระดับปานกลาง (x = 3.11) การตลาด
ทางตรงระดับปานกลาง (x = 3.11) การจัดกิจกรรมทางการตลาดระดับปานกลาง (x = 3.22) การ
เป็ นผูส้ นับสนุนทางการตลาดระดับมาก (x = 3.76) การตลาดเพื่อสังคมระดับปานกลาง (x = 3.15)
และการตลาดออนไลน์ระดับปานกลาง (x = 3.28)
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4.3 การรับรู้ ข่าวสารด้ านการสื่ อสารการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.5 การรับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดของผูต้ อบแบบสอบถาม

x
1. รู ้จกั ผลิตภัณฑ์หรื อตรา
สิ นค้า
2. ทราบถึงคุณสมบัติ
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
3. มีความรู ้สึกที่ดีต่อ
ผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า
4. เกิดความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า
5. เกิดความชื่นชอบใน
ผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า
6. เกิดความต้องการและซื้อ
ผลิตภัณฑ์
รวม

การรับรู้ข่าวสารด้ านการสื่อสารการตลาด
S.D.
แปลผล

3.83

0.848

มาก

3.60

0.847

มาก

3.62

0.856

มาก

3.46

0.897

มาก

3.43

0.890

มาก

3.35

0.969

ปานกลาง

3.55

0.885

มาก

จากตารางที่ 4.5 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน เป็ นกลุ่ ม ประชากรที่ ใ ช้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ด กี ฬ าแกรนด์ ส ปอร์ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานคร มี ก ารรั บ รู้ ข่ า วสารด้า นการสื่ อ สาร
การตลาดโดยรวมในระดับมาก (x = 3.55) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการ
รับรู ้เกี่ยวกับการรู ้จกั ผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้าในระดับมาก (x = 3.83) ทราบถึงคุณสมบัติ ประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ในระดับมาก (x = 3.60) มีความรู ้สึกที่ดีต่อผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้าในระดับมาก (x
= 3.62) เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้าในระดับมาก (x = 3.46) เกิดความชื่ นชอบใน
ผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้าในระดับมาก (x = 3.43) และเกิดความต้องการและซื้ อผลิตภัณฑ์ในระดับ
ปานกลาง (x = 3.35)
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4.4 ทัศนคติต่อปัจจัยต่ าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ชุดกีฬาของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.6 ทัศนคติต่อปั จจัยต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาของผูต้ อบแบบสอบถาม
ทัศนคติ

ระดับทัศนคติ
S.D.

แปลผล

3.81

0.905

เห็นด้วย

3.75

0.973

เห็นด้วย

3.65

0.931

เห็นด้วย

3.39

0.957

เฉย ๆ

3.90

0.898

เห็นด้วย

3.79

0.870

เห็นด้วย

3.72

0.922

เห็นด้วย

3.75

0.760

เห็นด้วย

3.63

0.908

เห็นด้วย

3.69

0.834

เห็นด้วย

x
ด้ านผลิตภัณฑ์
1. เป็ นผลิตภัณฑ์กีฬาที่แสดง
ให้เห็นถึงความรักชาติของ
คนไทยและสนับสนุน
นักกีฬาไทย
2. เป็ นผลิตภัณฑ์กีฬาที่เป็ น
แบรนด์ระดับนานาชาติ
และผลิตโดยคนไทย
3. เป็ นผลิตภัณฑ์กีฬาที่ทาให้
ผูบ้ ริ โภครู ้สึกภูมิใจเมื่อได้
สวมใส่
4. เป็ นผลิตภัณฑ์กีฬาที่กาลัง
เป็ นกระแสหรื อเป็ นที่นิยม
ในปั จจุบนั
5. เป็ นผลิตภัณฑ์กีฬาที่เป็ นที่
ยอมรับ เป็ นที่รู้จกั และมี
ชื่อเสี ยงสาหรับคนไทย
6. เป็ นผลิตภัณฑ์กีฬาที่มี
ความสวยงาม หลากหลาย
และสอดคล้องกับชนิดกีฬา
รวม
ด้ านราคา
7. ราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
8. ราคาถูกกว่าตราสิ นค้าของ
ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาอื่น
รวม
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
ทัศนคติ
x
ด้ านการสื่อสารการตลาด
9. การโฆษณามีความน่าสนใจ
และดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคให้ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์
10. การประชาสัมพันธ์มี
หลากหลายช่องทางและ
เข้าถึงได้ง่าย
11. การส่งเสริ มการขายมี
ความน่าสนใจและช่วย
ดึงดูดผูบ้ ริ โภค
12. มีพนักงานขายที่คอยให้
คาแนะนาและข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กีฬา
13. การตลาดทางตรงมีความ
ครอบคลุมและเข้าถึง
ผูบ้ ริ โภค
14. การจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดมีความน่าสนใจ
15. การเป็ นผูส้ นับสนุนทาง
การตลาด ทาให้ผลิตภัณฑ์
เป็ นที่รู้จกั และมีความ
น่าสนใจ
16. การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
ทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ในสายตาของผูบ้ ริ โภค

ระดับทัศนคติ
S.D.

แปลผล

3.43

0.968

เห็นด้วย

3.31

0.924

เฉย ๆ

3.73

0.952

เห็นด้วย

3.30

0.907

เฉย ๆ

3.55

0.964

เห็นด้วย

3.58

0.917

เห็นด้วย

3.93

0.833

เห็นด้วย

3.79

0.832

เห็นด้วย
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
ทัศนคติ
x
ด้ านการสื่อสารการตลาด
17. การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
ผ่านทางเว็บไซด์หรื อ
สังคมออนไลน์ มีความ
น่าสนใจและเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมาย
รวม
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
18. มีสาขาจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่ครอบคลุมทั้งใน
กรุ งเทพและต่างจังหวัด
19. ผูบ้ ริ โภคมีความสะดวก
ในการหาซื้อผลิตภัณฑ์
20. มีช่องทางการจัดจาหน่าย
และกระจายผลิตภัณฑ์ที่
ครอบคลุมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
21. แกรนด์สปอร์ตเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงความ
เป็ นไทยผ่านตราสิ นค้า
22. สโลแกน “มีสปิ ริ ต
มีแกรนด์สปอร์ต” เป็ นสิ่ ง
ที่สามารถสื่ อถึงตราสิ นค้า
ได้ดี
รวม

ระดับทัศนคติ
S.D.

แปลผล

3.53

0.923

เห็นด้วย

3.57

0.913

เห็นด้วย

3.59

0.851

เห็นด้วย

3.81

0.834

เห็นด้วย

3.30

0.936

เฉย ๆ

3.87

0.899

เห็นด้วย

3.78

0.976

เห็นด้วย

3.83

0.938

เห็นด้วย

จากตารางที่ 4.6 พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน เป็ นกลุ่ ม ประชากรที่ ใ ช้
ผลิ ตภัณฑ์ชุดกี ฬาแกรนด์สปอร์ ตในเขตกรุ งเทพมหานคร มีทศั นคติเกี่ ยวกับปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์
โดยรวม คือ เห็นด้วย (x = 3.72) ทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านราคาโดยรวม คือ เห็นด้วย (x = 3.69)
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ทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาดโดยรวม คือ เห็นด้วย (x = 3.57) ทัศนคติเกี่ยวกับ
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวม คือ เห็นด้วย (x = 3.57) และทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้าน
การสื่ อสารตราสิ นค้าโดยรวม คือ เห็นด้วย (x = 3.83)
เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ทศั นคติเกี่ ยวกับปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์
เช่ น เป็ นผลิ ตภัณฑ์กีฬาที่แสดงให้เห็ นถึ งความรักชาติของคนไทยและสนับสนุ นนักกี ฬาไทย คื อ
เห็นด้วย (x = 3.81) เป็ นผลิตภัณฑ์กีฬาที่เป็ นแบรนด์ระดับนานาชาติและผลิตโดยคนไทย คือ เห็น
ด้วย (x = 3.75) เป็ นผลิตภัณฑ์กีฬาที่ทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกภูมิใจเมื่อได้สวมใส่ คือ เห็นด้วย (x = 3.65)
เป็ นผลิตภัณฑ์กีฬาที่กาลังเป็ นกระแสหรื อเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั คือ เฉย ๆ (x = 3.39) เป็ นผลิตภัณฑ์
กี ฬาที่เป็ นที่ยอมรั บ เป็ นที่รู้จกั และมีชื่อเสี ยงสาหรั บคนไทย คือ เห็ นด้วย (x = 3.90) และเป็ น
ผลิตภัณฑ์กีฬาที่มีความสวยงาม หลากหลายและสอดคล้องกับชนิดกีฬา คือ เห็นด้วย (x = 3.79)
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ท ศั นคติ เกี่ ย วกับ ปั จจัย ด้า นราคา เช่ น ราคามี ค วามเหมาะสมกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ คือ เห็นด้วย (x = 3.75) และราคาถูกกว่าตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาอื่น
คือ เห็นด้วย (x = 3.63)
ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเกี่ ยวกับปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาด เช่ น การโฆษณามี
ความน่าสนใจและดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์ คือ เห็นด้วย (x = 3.43) การประชาสัมพันธ์มี
หลากหลายช่องทางและเข้าถึงได้ง่าย คือ เฉย ๆ (x = 3.31) การส่ งเสริ มการขายมีความน่าสนใจและ
ช่วยดึงดูดผูบ้ ริ โภค เช่น การลดราคา คือ เห็นด้วย (x = 3.73) มีพนักงานขายที่คอยให้คาแนะนาและ
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กีฬา คือ เฉย ๆ (x = 3.30) การตลาดทางตรงมีความครอบคลุมและเข้าถึง
ผูบ้ ริ โภค คือ เห็นด้วย (x = 3.55) การจัดกิจกรรมทางการตลาดมีความน่าสนใจ คือ เห็นด้วย (x =
3.58) การเป็ นผูส้ นับสนุนทางการตลาด ทาให้ผลิตภัณฑ์เป็ นที่รู้จกั และมีความน่าสนใจ คือ เห็นด้วย
(x = 3.93) การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผูบ้ ริ โภค คือ เห็นด้วย (x
= 3.79) และการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์หรื อสังคมออนไลน์ มีความน่าสนใจและ
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย คือ เห็นด้วย (x = 3.53)
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ท ศั นคติ เ กี่ ย วกับ ปั จจัย ด้า นช่ องทางการจัด จาหน่ า ย เช่ น มี ส าขา
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งในกรุ งเทพและต่างจังหวัด คือ เห็ นด้วย (x = 3.59) ผูบ้ ริ โภคมี
ความสะดวกในการหาซื้ อผลิตภัณฑ์กีฬา คือ เห็นด้วย (x = 3.81) และมีช่องทางการจัดจาหน่ายและ
กระจายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ คือ เฉย ๆ (x = 3.30)
ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านการสื่ อสารตราสิ นค้า เช่น แกรนด์สปอร์ ต
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงความเป็ นไทยผ่านตราสิ นค้า คือ เห็นด้วย (x = 3.87) และสโลแกน “มีสปิ ริ ต
มีแกรนด์สปอร์ต” เป็ นสิ่ งที่สามารถสื่ อถึงตราสิ นค้าได้ดี คือ เห็นด้วย (x = 3.78)
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4.5 การทดสอบสมมติฐาน
4.5.1 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรทีแ่ ตกต่ างกัน มีการเปิ ดรับข่ าวสารด้ านการ
สื่ อสารการตลาดทีแ่ ตกต่ างกัน
1) สมมติฐานข้อที่ 1.1 ลักษณะทางประชากรด้านเพศที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรั บ
ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ มีดงั นี้
H0: ลักษณะทางประชากรด้านเพศที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาดไม่แตกต่างกัน
H1: ลักษณะทางประชากรด้านเพศที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาดที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.7 การเปรี ยบเทียบระหว่างเพศกับการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาด
เพศ
ชาย
หญิง

จานวน
204
196

x
3.28
3.38

S.D.
0.69
0.76

t
-1.436

Sig.
0.152

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของการเปิ ดรับข่าวสารด้านการ
สื่ อสารการตลาดกับด้านเพศของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้ค่า Sig = 0.152 ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสาคัญ
0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 นัน่ คือ ลักษณะทางประชากรด้านเพศที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับด้านการ
สื่ อสารการตลาดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
2) สมมติฐานข้อที่ 1.2 ลักษณะทางประชากรด้านอายุที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรั บ
ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ มีดงั นี้
H0: ลักษณะทางประชากรด้านอายุที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาดไม่แตกต่างกัน
H1: ลักษณะทางประชากรด้านอายุที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาดที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.8 การเปรี ยบเทียบระหว่างอายุกบั การเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาด
แหล่ งความ
แปรปรวน
1. ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม
2. ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Squares
24.638

df

Mean Square

F

Sig.

5

4.928

10.429

0.00

186.161
210.800

394
399

0.472

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.00 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ
0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นัน่ คือ ลักษณะทางประชากรด้านอายุที่แตกต่างกัน มีการ
เปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาด จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่ โดยทดสอบว่าอายุคู่ใดบ้างที่ค่าเฉลี่ ยของการเปิ ดรั บข่าวสาร
ด้านการสื่ อสารการตลาดแตกต่างกัน จึงทาการทดสอบเปรี ยบเทียบพหุ คูณ โดยใช้วิธีการของ LSD
Test ดังตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 การเปรี ยบเทียบพหุ คูณ เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับข่าวสาร
ด้านการสื่ อสารการตลาด
อายุ

ค่ าเฉลีย่

< 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
3.65
0.000*
0.030*
0.042*

21-30 ปี
3.05
0.000*
0.001*
0.001*
0.000*
0.016*

31-40 ปี
3.37
0.030*
0.001*
0.003*
-

41-50 ปี
3.42
0.001*
0.017*
-

51-60 ปี
3.77
0.000*
0.003*
0.017*
0.006*

> 60 ปี
3.35
0.042*
0.016*
0.006*
-
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ตารางที่ 4.10 การเปรี ยบเทียบคู่แตกต่างระหว่างกลุ่มอายุกบั การเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาด
การเปิ ดรับข่ าวสาร
< 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
> 60 ปี

x
3.65
3.05
3.37
3.42
3.77
3.35

S.D.
0.75
0.72
0.69
0.63
0.51
0.68

F
10.429

คู่แตกต่ าง
1 > 2,3,6
3>2
4>2
5 > 2,3,4,6
6>2

จากตารางที่ 4.9 และ 4.10 เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับข่าวสาร
ด้านการสื่ อสารการตลาดเป็ นรายคู่ จาแนกตามอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มอายุ 21-30
ปี มีค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดต่ากว่าทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่มอายุ
ไม่เกิน 20 ปี กลุ่มอายุ 31-40 ปี กลุ่มอายุ 41-50 ปี กลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป
3) สมมติฐานข้อที่ 1.3 ลักษณะทางประชากรด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน มี การ
เปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ มีดงั นี้
H0: ลักษณะทางประชากรด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการ
สื่ อสารการตลาดไม่แตกต่างกัน
H1: ลักษณะทางประชากรด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการ
สื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.11 การเปรี ยบเทียบระหว่างสถานภาพกับการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาด
แหล่ งความ
แปรปรวน
1. ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม
2. ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Squares
6.873

df

Mean Square

F

Sig.

2

3.436

6.690

0.001

203.927
210.800

397
399

0.514
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.001 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ
0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นัน่ คือ ลักษณะทางประชากรด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน
มีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาด จาแนกตามสถานภาพเป็ นรายคู่ โดยทดสอบว่า สถานภาพคู่ใดบ้างที่ ค่า เฉลี่ ยของการ
เปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดแตกต่างกัน จึงทาการทดสอบเปรี ยบเทียบพหุ คูณ โดยใช้
วิธีการของ LSD Test ดังตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 การเปรี ยบเทียบพหุ คูณ เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับข่าวสาร
ด้านการสื่ อสารการตลาด
สถานภาพ

ค่ าเฉลีย่

โสด
สมรส
หย่าร้าง/แยกกันอยู่

3.24
3.52
3.61

โสด
3.24
0.000*
-

สมรส
3.52
0.000*
-

หย่าร้าง/แยกกันอยู่
3.61
-

ตารางที่ 4.13 การเปรี ยบเทียบคู่แตกต่างระหว่างสถานภาพกับการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาด
การเปิ ดรับข่ าวสาร
โสด
สมรส
หย่าร้าง/แยกกันอยู่

x
3.24
3.52
3.61

S.D.
0.75
0.65
0.55

F
6.690

คู่แตกต่ าง
2>1

จากตารางที่ 4.12 และ 4.13 เปรี ยบเที ย บความแตกต่ า งค่า เฉลี่ ย ของการเปิ ดรั บ
ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดเป็ นรายคู่ จาแนกตามสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า
สถานภาพโสด มีค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดต่ากว่าสถานภาพสมรส
4) สมมติฐานข้อที่ 1.4 ลักษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี
การเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ มีดงั นี้
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H0: ลักษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษาที่ แตกต่างกัน มี การเปิ ดรับข่าวสาร
ด้านการสื่ อสารการตลาดไม่แตกต่างกัน
H1: ลักษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษาที่ แตกต่างกัน มี การเปิ ดรับข่าวสาร
ด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.14 การเปรี ยบเทียบระหว่างระดับการศึกษากับการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาด
แหล่ งความ
แปรปรวน
1. ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม
2. ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Squares
1.903

df

Mean Square

F

Sig.

4

0.476

0.900

0.464

208.897
210.800

395
399

0.529

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.464 ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสาคัญ
0.05 ดังนั้นจึ งยอมรั บ H0 นั่นคื อ ลักษณะทางประชากรด้านระดับการศึก ษาที่ แตกต่างกัน มี การ
เปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
5) สมมติฐานข้อที่ 1.5 ลักษณะทางประชากรด้านอาชี พที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับ
ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ มีดงั นี้
H0: ลักษณะทางประชากรด้านอาชี พที่ แตกต่างกัน มี ก ารเปิ ดรั บข่ าวสารด้านการ
สื่ อสารการตลาดไม่แตกต่างกัน
H1: ลักษณะทางประชากรด้านอาชี พที่ แตกต่างกัน มี ก ารเปิ ดรั บข่ าวสารด้านการ
สื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.15 การเปรี ยบเทียบระหว่างอาชีพกับการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาด
แหล่ งความ
แปรปรวน
1. ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม
2. ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Squares
1.403

df

Mean Square

F

Sig.

5

0.281

0.528

0.755

209.397
210.800

394
399

0.531

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.755 ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสาคัญ
0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 นัน่ คือ ลักษณะทางประชากรด้านอาชีพที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับข่าวสาร
ด้านการสื่ อสารการตลาดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
6) สมมติฐานข้อที่ 1.6 ลักษณะทางประชากรด้านรายได้ต่อเดื อนที่แตกต่างกัน มี
การเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ มีดงั นี้
H0: ลักษณะทางประชากรด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับข่าวสารด้าน
การสื่ อสารการตลาดไม่แตกต่างกัน
H1: ลักษณะทางประชากรด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับข่าวสารด้าน
การสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.16 การเปรี ยบเทียบระหว่างรายได้ต่อเดือนกับการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาด
แหล่ งความ
แปรปรวน
1. ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม
2. ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Squares
2.044

df

Mean Square

F

Sig.

5

0.409

0.772

0.571

208.755
210.800

394
399

0.530
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จากตารางที่ 4.16 พบว่า ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.571 ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสาคัญ
0.05 ดังนั้นจึ งยอมรั บ H0 นั่นคื อ ลัก ษณะทางประชากรด้านรายได้ต่อเดื อนที่ แตกต่ า งกัน มี ก าร
เปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
7) สมมติฐานข้อที่ 1.7 ประเภทกี ฬาที่เล่นที่ แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับข่าวสารด้าน
การสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ มีดงั นี้
H0: ประเภทกีฬาที่เล่นที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาด
ไม่แตกต่างกัน
H1: ประเภทกีฬาที่เล่นที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.17 การเปรี ยบเทียบระหว่างประเภทกีฬาที่เล่นกับการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาด
ประเภทกีฬาทีเ่ ล่ น
ฟุตบอล
วอลเล่ยบ์ อล
วิง่
ตะกร้อ
บาสเกตบอล
แอโรบิก
กอล์ฟ
อื่น ๆ

F
2.776
0.556
1.438
0.011
0.511
1.081
0.296
0.006

Sig.
0.096
0.456
0.231
0.916
0.475
0.299
0.587
0.940

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผลการทดสอบค่า Sig. ของประเภทกีฬาที่เล่นแต่ละชนิ ด มี
ค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 นัน่ คือ ประเภทกีฬาที่เล่นที่แตกต่างกัน มีการ
เปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
8) สมมติฐานข้อที่ 1.8 ความถี่ในการเล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดือนที่แตกต่าง
กัน มีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ มีดงั นี้
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H0: ความถี่ ในการเล่ นกี ฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดื อนที่ แตกต่างกัน มี การเปิ ดรั บ
ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดไม่แตกต่างกัน
H1: ความถี่ ในการเล่ นกี ฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดื อนที่ แตกต่างกัน มี การเปิ ดรั บ
ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.18 การเปรี ยบเทียบระหว่างความถี่ในการเล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดือนกับ
การเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาด
แหล่ งความ
แปรปรวน
1. ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม
2. ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Squares
2.311

df

Mean Square

F

Sig.

3

0.770

1.463

0.224

208.489
210.800

396
399

0.526

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.224 ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสาคัญ
0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 นัน่ คือ ความถี่ ในการเล่นกี ฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดื อนที่แตกต่างกัน มี
การเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
4.5.2 สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่ างกัน มีการรับรู้ ข่าวสารด้ านการ
สื่ อสารการตลาดที่แตกต่ างกัน
1) สมมติฐานข้อที่ 2.1 ลัก ษณะทางประชากรด้า นเพศที่ แ ตกต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้
ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ มีดงั นี้
H0: ลักษณะทางประชากรด้านเพศที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ ข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาดไม่แตกต่างกัน
H1: ลักษณะทางประชากรด้านเพศที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ ข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาดที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.19 การเปรี ยบเทียบระหว่างเพศกับการรับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาด
เพศ
ชาย
หญิง

จานวน
204
196

x
3.46
3.63

S.D.
0.65
0.68

t
-2.533

Sig.
0.012

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู ้ ข่าวสารด้านการ
สื่ อสารการตลาดกับด้านเพศของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้ค่า Sig = 0.012 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ
0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นัน่ คือ ลักษณะทางประชากรด้านเพศที่แตกต่างกัน มีการ
รับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
2) สมมติฐานข้อที่ 2.2 ลัก ษณะทางประชากรด้า นอายุ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้
ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ มีดงั นี้
H0: ลักษณะทางประชากรด้านอายุที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาดไม่แตกต่างกัน
H1: ลักษณะทางประชากรด้านอายุที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาดที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.20 การเปรี ยบเทียบระหว่างอายุกบั การรับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาด
แหล่ งความ
แปรปรวน
1. ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม
2. ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Squares
16.163

df

Mean Square

F

Sig.

5

3.233

7.812

0.00

163.045
179.209

394
399

0.414

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.00 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ
0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นัน่ คือ ลักษณะทางประชากรด้านอายุที่แตกต่างกัน มีการ
รับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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เพื่อให้ทราบถึ งความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของการรับรู ้ ข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาด จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่ โดยทดสอบว่าอายุคู่ใดบ้างที่ค่าเฉลี่ ยของการรับรู ้ข่าวสารด้าน
การสื่ อสารการตลาดแตกต่างกัน จึงทาการทดสอบเปรี ยบเทียบพหุ คูณ โดยใช้วิธีการของ LSD Test
ดังตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.21 การเปรี ยบเทียบพหุ คูณ เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของการรับรู ้ข่าวสาร
ด้านการสื่ อสารการตลาด
อายุ

ค่ าเฉลีย่

< 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
3.93
0.000*
0.000*
0.006*
-

21-30 ปี
3.45
0.000*
0.007*
0.041*

31-40 ปี
3.28
0.000*
0.013*
0.000*
0.001*

41-50 ปี
3.57
0.006*
0.013*
-

51-60 ปี
3.77
0.007*
0.000*
-

> 60 ปี
3.69
0.041*
0.001*
-

ตารางที่ 4.22 การเปรี ยบเทียบคู่แตกต่างระหว่างอายุกบั การรับรู้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาด
การรับรู้ข่าวสาร
< 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
> 60 ปี

x
3.93
3.45
3.28
3.57
3.57
3.69

S.D.
0.62
0.69
0.71
0.59
0.49
0.56

F
7.812

คู่แตกต่ าง
1 > 2,3,4
4>3
5 > 2,3
6 > 2,3

จากตารางที่ 4.21 และ 4.22 เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของการรับรู ้ข่าวสาร
ด้านการสื่ อสารการตลาดเป็ นรายคู่ จาแนกตามอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มอายุ 31-40
ปี มีค่าเฉลี่ยของการรับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดต่ากว่ากลุ่มอายุไม่เกิน 20 ปี กลุ่มอายุ 4150 ปี กลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป
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3) สมมติฐานข้อที่ 2.3 ลักษณะทางประชากรด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน มี การ
รับรู้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ มีดงั นี้
H0: ลักษณะทางประชากรด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ ข่าวสารด้านการ
สื่ อสารการตลาดไม่แตกต่างกัน
H1: ลักษณะทางประชากรด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ ข่าวสารด้านการ
สื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.23 การเปรี ยบเทียบระหว่างสถานภาพกับการรับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาด
แหล่ งความ
แปรปรวน
1. ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม
2. ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Squares
1.775

df

Mean Square

F

Sig.

2

0.887

1.985

0.139

177.434
179.209

397
399

0.447

จากตารางที่ 4.23 พบว่า ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.139 ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสาคัญ
0.05 ดัง นั้นจึ งยอมรับ H0 นั่นคื อ ลัก ษณะทางประชากรด้านสถานภาพที่ แตกต่ างกัน มี ก ารรั บ รู้
ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
4) สมมติฐานข้อที่ 2.4 ลักษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี
การรับรู้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ มีดงั นี้
H0: ลักษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารด้าน
การสื่ อสารการตลาดไม่แตกต่างกัน
H1: ลักษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารด้าน
การสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.24 การเปรี ยบเทียบระหว่างระดับการศึกษากับการรับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาด
แหล่ งความ
แปรปรวน
1. ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม
2. ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Squares
2.099

df

Mean Square

F

Sig.

4

0.525

1.170

0.323

177.110
179.209

395
399

0.448

จากตารางที่ 4.24 พบว่า ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.323 ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสาคัญ
0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 นัน่ คือ ลักษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู้
ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
5) สมมติฐานข้อที่ 2.5 ลักษณะทางประชากรด้านอาชี พ ที่ แตกต่า งกัน มี การรั บ รู้
ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ มีดงั นี้
H0: ลักษณะทางประชากรด้านอาชีพที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาดไม่แตกต่างกัน
H1: ลักษณะทางประชากรด้านอาชีพที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาดที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.25 การเปรี ยบเทียบระหว่างอาชีพกับการรับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาด
แหล่ งความ
แปรปรวน
1. ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม
2. ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Squares
2.356

df

Mean Square

F

Sig.

5

0.471

1.050

0.388

176.853
179.209

394
399

0.449
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จากตารางที่ 4.25 พบว่า ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.388 ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสาคัญ
0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 นัน่ คือ ลักษณะทางประชากรด้านอาชีพที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสาร
ด้านการสื่ อสารการตลาดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
6) สมมติฐานข้อที่ 2.6 ลักษณะทางประชากรด้านรายได้ต่อเดื อนที่แตกต่างกัน มี
การรับรู้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ มีดงั นี้
H0: ลักษณะทางประชากรด้านรายได้ต่อเดื อนที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ ข่าวสารด้าน
การสื่ อสารการตลาดไม่แตกต่างกัน
H1: ลักษณะทางประชากรด้านรายได้ต่อเดื อนที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ ข่าวสารด้าน
การสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.26 การเปรี ยบเทียบระหว่างรายได้ต่อเดือนกับการรับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาด
แหล่ งความ
แปรปรวน
1. ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม
2. ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Squares
1.052

df

Mean Square

F

Sig.

5

0.210

0.465

0.802

178.157
179.209

394
399

0.452

จากตารางที่ 4.26 พบว่า ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.802 ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสาคัญ
0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 นัน่ คือ ลักษณะทางประชากรด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการรับรู้
ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
7) สมมติฐานข้อที่ 2.7 ประเภทกีฬาที่เล่นที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ข่าวสารด้านการ
สื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ มีดงั นี้
H0: ประเภทกีฬาที่เล่นที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดไม่
แตกต่างกัน
H1: ประเภทกี ฬาที่เล่นที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่
แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.27 การเปรี ยบเทียบระหว่างประเภทกีฬาที่เล่นกับการรับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาด
ประเภทกีฬาทีเ่ ล่ น
ฟุตบอล
วอลเล่ยบ์ อล
วิง่
ตะกร้อ
บาสเกตบอล
แอโรบิก
กอล์ฟ
อื่น ๆ

F
1.568
1.946
3.359
1.772
1.110
0.037
0.604
0.296

Sig.
0.211
0.164
0.068
0.184
0.293
0.847
0.438
0.586

จากตารางที่ 4.27 พบว่า ผลการทดสอบค่า Sig. ของประเภทกีฬาที่เล่นแต่ละชนิ ด มี
ค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 นัน่ คือ ประเภทกีฬาที่เล่นที่แตกต่างกัน มีการ
รับรู้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
8) สมมติฐานข้อที่ 2.8 ความถี่ในการเล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดือนที่แตกต่าง
กัน มีการรับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ มีดงั นี้
H0: ความถี่ ใ นการเล่ น กี ฬ าหรื อ ออกก าลัง กายต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้
ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดไม่แตกต่างกัน
H1: ความถี่ ใ นการเล่ น กี ฬ าหรื อ ออกก าลัง กายต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้
ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.28 การเปรี ยบเทียบระหว่างความถี่ในการเล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดือนกับ
การรับรู้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาด
แหล่ งความ
แปรปรวน
1. ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม
2. ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Squares
1.860

df

Mean Square

F

Sig.

3

0.620

1.384

0.247

177.349
179.209

396
399

0.448

จากตารางที่ 4.28 พบว่า ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.247 ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสาคัญ
0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 นัน่ คือ ความถี่ ในการเล่นกี ฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดื อนที่แตกต่างกัน มี
การรับรู้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
4.5.3 สมมติฐานที่ 3 การเปิ ดรับด้ านการสื่ อสารการตลาด มีความสั มพันธ์ กบั การรับรู้ ด้าน
การสื่ อสารการตลาดของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานทางสถิติ มีดงั นี้
H0: การเปิ ดรั บด้านการสื่ อสารการตลาด ไม่มี ความสั มพันธ์ ก ับการรั บ รู ้ ด้า นการ
สื่ อสารการตลาดของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
H1: การเปิ ดรับด้านการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสาร
การตลาดของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 4.29 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับด้านการสื่ อสารการตลาดกับการรับรู ้
ด้านการสื่ อสารการตลาด

การเปิ ดรับด้านการ
สื่ อสารการตลาด

n
400

การรับรู้ ด้านการสื่อสารการตลาด
r
Sig.
0.415*
0.00

ระดับความสัมพันธ์
ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.29 แสดงผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดรั บด้านการ
สื่ อสารการตลาดกับการรับรู ้ ดา้ นการสื่ อสารการตลาดของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
การวิเคราะห์ สถิ ติหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน พบว่า การเปิ ดรับด้านการสื่ อสาร
การตลาดมี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ การรั บ รู ้ ด้ า นการสื่ อสารการตลาดของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครในระดับปานกลาง ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% มีค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ หรื อ
Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นัน่ คือ การเปิ ดรับด้านการ
สื่ อ สารการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การรั บ รู ้ ด้า นการสื่ อ สารการตลาดของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร
4.5.4 สมมติฐานที่ 4 การรั บรู้ ด้านการสื่ อสารการตลาด มีความสั มพันธ์ กับทัศนคติต่ อ
ผลิตภัณฑ์ ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
1) สมมติฐานข้อที่ 4.1 การรั บ รู ้ ด้ า นการสื่ อ สารการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
ทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานทางสถิติ มีดงั นี้
H0: การรับรู้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติเกี่ ยวกับปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
H1: การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) สมมติฐานข้อที่ 4.2 การรั บ รู ้ ด้ า นการสื่ อ สารการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
ทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านราคาของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานทางสถิติ มีดงั นี้
H0: การรับรู้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติเกี่ ยวกับปั จจัย
ด้านราคาของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
H1: การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้าน
ราคาของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
3) สมมติฐานข้อที่ 4.3 การรั บ รู ้ ด้ า นการสื่ อ สารการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
ทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาดของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานทางสถิติ มีดงั นี้
H0: การรับรู้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติเกี่ ยวกับปั จจัย
ด้านการสื่ อสารการตลาดของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
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H1: การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้าน
การสื่ อสารการตลาดของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
4) สมมติฐานข้อที่ 4.4 การรั บ รู้ ด้า นการสื่ อสารการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
ทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานทางสถิติ มีดงั นี้
H0: การรับรู้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติเกี่ ยวกับปั จจัย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
H1: การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
5) สมมติฐานข้อที่ 4.5 การรั บ รู ้ ด้ า นการสื่ อ สารการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
ทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านการสื่ อสารตราสิ นค้าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานทางสถิติ มีดงั นี้
H0: การรับรู้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติเกี่ ยวกับปั จจัย
ด้านการสื่ อสารตราสิ นค้าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
H1: การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้าน
การสื่ อสารตราสิ นค้าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 4.30 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาดกับทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
ชุดกีฬา
ทัศนคติต่อ
ผลิตภัณฑ์ ชุดกีฬา
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านการสื่ อสาร
การตลาด
4. ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย
5. ด้านการสื่ อสาร
ตราสิ นค้า

n
400
400
400

การรับรู้ ด้านการสื่อสารการตลาด
r
Sig.
0.476*
0.00
0.417*
0.00
0.234*
0.00

400

0.404*

0.00

ปานกลาง

400

0.213*

0.00

ต่า

ระดับความสัมพันธ์
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
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จากตารางที่ 4.30 แสดงผลการวิ เคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ร ะหว่า งการรั บ รู ้ ด้า นการ
สื่ อสารการตลาดกับทัศนคติ ต่อผลิ ตภัณฑ์ชุดกี ฬาของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการ
วิเคราะห์สถิติหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน สามารถวิเคราะห์ทศั นคติต่อผลิ ตภัณฑ์
เกี่ยวกับปั จจัยต่าง ๆ ได้ดงั นี้
การรั บรู ้ ด้า นการสื่ อสารการตลาด มี ค วามสั มพันธ์ กบั ทัศ นคติ เกี่ ย วกับปั จจัยด้า น
ผลิตภัณฑ์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครในระดับปานกลาง ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% มีค่า
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ หรื อ Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1
นัน่ คือ การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติเกี่ ยวกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านราคา
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครในระดับปานกลาง ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% มีค่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ หรื อ Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1
นัน่ คือ การรับรู ้ ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มี ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติเกี่ ยวกับปั จจัยด้านราคาของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านการ
สื่ อสารการตลาดของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครในระดับต่า ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% มีค่า
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ หรื อ Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1
นัน่ คือ การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านการสื่ อสาร
การตลาดของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
การรับรู้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสั มพันธ์กบั ทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่ายของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครในระดับปานกลาง ที่ระดับความเชื่ อมัน่
95% มีค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ หรื อ Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และ
ยอมรับ H1 นัน่ คือ การรับรู้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านการ
สื่ อสารตราสิ นค้าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครในระดับต่า ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% มีค่า
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ หรื อ Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1
นัน่ คือ การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านการสื่ อสาร
ตราสิ นค้าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

111

4.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
1. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับ
ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
1.1 ลักษณะทางประชากรด้านเพศที่แตกต่างกัน มีการ
เปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่าง
กัน
1.2 ลักษณะทางประชากรด้านอายุที่แตกต่างกัน มีการ
เปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่าง
กัน
1.3 ลักษณะทางประชากรด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน
มีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่
แตกต่างกัน
1.4 ลักษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาดที่แตกต่างกัน
1.5 ลักษณะทางประชากรด้านอาชีพที่แตกต่างกัน มี
การเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่
แตกต่างกัน
1.6 ลักษณะทางประชากรด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่าง
กัน มีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่
แตกต่างกัน
1.7 ประเภทกีฬาที่เล่นที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับ
ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
1.8 ความถี่ในการเล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดือนที่
แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาดที่แตกต่างกัน

ผลการทดสอบ

ไม่ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ไม่ยอมรับสมมติฐาน

ไม่ยอมรับสมมติฐาน

ไม่ยอมรับสมมติฐาน

ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
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ตารางที่ 4.31 (ต่อ)
สมมติฐาน
2. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้
ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
2.1 ลักษณะทางประชากรด้านเพศที่แตกต่างกัน มีการ
รับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
2.2 ลักษณะทางประชากรด้านอายุที่แตกต่างกัน มีการ
รับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
2.3 ลักษณะทางประชากรด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน
มีการรับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่
แตกต่างกัน
2.4 ลักษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีการรับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาดที่แตกต่างกัน
2.5 ลักษณะทางประชากรด้านอาชีพที่แตกต่างกัน มี
การรับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่
แตกต่างกัน
2.6 ลักษณะทางประชากรด้านรายได้ต่อเดือนที่
แตกต่างกัน มีการรับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาดที่แตกต่างกัน
2.7 ประเภทกีฬาที่เล่นที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ข่าวสาร
ด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
2.8 ความถี่ในการเล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดือนที่
แตกต่างกัน มีการรับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาดที่แตกต่างกัน
3. การเปิ ดรับด้านการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์
กับการรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาดของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ผลการทดสอบ

ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ไม่ยอมรับสมมติฐาน

ไม่ยอมรับสมมติฐาน

ไม่ยอมรับสมมติฐาน

ไม่ยอมรับสมมติฐาน

ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ไม่ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน
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ตารางที่ 4.31 (ต่อ)
สมมติฐาน
4. การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร
4.1 การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
4.2 การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านราคาของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
4.3 การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาด
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
4.4 การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
4.5 การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านการสื่ อสารตราสิ นค้า
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร

ผลการทดสอบ

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การสื่ อสารการตลาด และตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ต
ในทัศนะของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร” มี วตั ถุ ประสงค์ คื อ 1) เพื่อศึ กษาลัก ษณะทาง
ประชากรของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาทัศนคติของประชากรต่อ
ผลิตภัณฑ์ชุดกี ฬาแกรนด์สปอร์ ตในเขตกรุ งเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาการเปิ ดรับด้านการสื่ อสาร
การตลาดของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ตของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของการเปิ ดรับ และการรับรู ้ ดา้ นการสื่ อสารการตลาดของผลิ ตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์
สปอร์ตของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร และ 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ดา้ นการ
สื่ อ สารการตลาด และทัศ นคติ ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ด กี ฬ าแกรนด์ ส ปอร์ ต ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ทาการสารวจจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน เป็ นผูใ้ ช้ผลิ ตภัณฑ์ชุดกี ฬาแกรนด์สปอร์ ต
โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บข้อมูล สามารถสรุ ปผลการศึกษา ได้ดงั นี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึ กษากลุ่ มตัวอย่างที่เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นผูใ้ ช้ผลิ ตภัณฑ์ชุดกี ฬาแกรนด์
สปอร์ตในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน พบว่า เป็ นเพศชาย 204 คน คิดเป็ นร้อยละ 51 และ
เพศหญิ ง 196 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 49 ส่ วนใหญ่ อยู่ใ นกลุ่ ม อายุ 21-30 ปี จานวน 149 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 37.25 รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 31-40 ปี จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.25 กลุ่มอายุ 41-50
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ปี จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13 กลุ่มอายุไม่เกิน 20 ปี จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12 กลุ่มอายุ
60 ปี ขึ้นไป จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 และกลุ่มอายุ 51-60 ปี จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ
9.5 ตามลาดับ
สถานภาพ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นโสด จานวน 274 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.5 รองลงมา คือ
สมรส จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31 และหย่าร้าง/แยกกันอยู่ จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5
ตามลาดับ
ระดับการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 244 คน คิดเป็ นร้อยละ 61
รองลงมา คือ ระดับปริ ญญาโท 96 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24 ระดับอนุ ปริ ญญา/ปวส. จานวน 30 คน
คิดเป็ นร้อยละ 7.5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.5 และระดับ
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2 ตามลาดับ
อาชี พ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.75
รองลงมา คือ พนักงานบริ ษทั จานวน 91 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.75 ธุ รกิ จส่ วนตัว จานวน 78 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 19.5 ข้า ราชการ จานวน 44 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 11 อาชี พ อื่ น ๆ เช่ น ทนายความ
นักดนตรี ครู สอนดนตรี ว่างงาน หรื อเกษียณอายุ จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.25 และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.75 ตามลาดับ
รายได้ต่อเดือน พบว่า ส่ วนใหญ่มีรายได้ 10,000-20,000 บาท จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ
23.75 รองลงมา คือ รายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.5 รายได้ 20,00130,000 บาท จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.25 รายได้ 30,001-40,000 บาท จานวน 69 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 17.25 รายได้ 50,000 บาทขึ้ นไป จานวน 30 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 7.5 และรายได้ 40,00150,000 บาท จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.75 ตามลาดับ
ประเภทกีฬาที่เล่น พบว่า ส่ วนใหญ่วิ่งออกกาลังกาย จานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.25
รองลงมา คือ กี ฬาอื่น ๆ เช่น แบดมินตัน เทควันโด เทเบิลเทนนิ ส สควอช จานวน 140 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 35 ฟุตบอล จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.25 แอโรบิก จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20
บาสเกตบอล จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.5 ตะกร้อ จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.25 กอล์ฟ
จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.5 และวอลเล่ยบ์ อล จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.25
ความถี่ในการเล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดือน พบว่า ส่ วนใหญ่มีความถี่ในการเล่นกีฬา
หรื อออกก าลัง กายต่ อเดื อน 3-4 ครั้ ง จานวน 116 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 29 รองลงมา คื อ 1-2 ครั้ ง
จานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.75 7 ครั้งขึ้นไป จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26 และ 5-6 ครั้ง
จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.25 ตามลาดับ

116
5.1.2 การเปิ ดรับข่ าวสารด้ านการสื่ อสารการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาด
โดยรวมระดับปานกลาง (x = 3.33) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า มีการเปิ ดรับด้านการโฆษณาระดับ
มาก (x = 3.46) การประชาสัมพันธ์ระดับปานกลาง (x = 3.39) การส่ งเสริ มการขายระดับมาก (x =
3.47) การขายโดยบุคคลระดับปานกลาง (x = 3.11) การตลาดทางตรงระดับปานกลาง (x = 3.11)
การจัดกิจกรรมทางการตลาดระดับปานกลาง (x = 3.22) การเป็ นผูส้ นับสนุ นทางการตลาดระดับ
มาก (x = 3.76) การตลาดเพื่อสังคมระดับปานกลาง (x = 3.15) และการตลาดออนไลน์ระดับ
ปานกลาง (x = 3.28)
5.1.3 การรับรู้ ข่าวสารด้ านการสื่ อสารการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี การรั บ รู ้ ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาด
โดยรวมในระดับมาก (x = 3.55) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า มีการรับรู ้เกี่ยวกับการรู ้จกั ผลิตภัณฑ์
หรื อตราสิ นค้าในระดับมาก (x = 3.83) ทราบถึงคุณสมบัติ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในระดับมาก (x
= 3.60) มีความรู ้ สึกที่ดีต่อผลิ ตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้าในระดับมาก (x = 3.62) เกิดความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้าในระดับมาก (x = 3.46) เกิดความชื่ นชอบในผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้าใน
ระดับมาก (x = 3.43) และเกิดความต้องการและซื้ อผลิตภัณฑ์ในระดับปานกลาง (x = 3.35)
5.1.4 ทัศนคติต่อปัจจัยต่ าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ชุดกีฬาแกรนด์ สปอร์ ตของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม
คือ เห็นด้วย (x = 3.72) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเห็น
ด้วยเกี่ยวกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ เช่น เป็ นผลิตภัณฑ์กีฬาที่แสดงให้เห็นถึงความรักชาติของคนไทย
และสนับสนุนนักกีฬาไทย คือ เห็นด้วย (x = 3.81) เป็ นผลิตภัณฑ์กีฬาที่เป็ นแบรนด์ระดับนานาชาติ
และผลิตโดยคนไทย คือ เห็นด้วย (x = 3.75) เป็ นผลิตภัณฑ์กีฬาที่ทาให้ผบู้ ริ โภครู้สึกภูมิใจเมื่อได้
สวมใส่ คือ เห็นด้วย (x = 3.65) เป็ นผลิตภัณฑ์กีฬาที่เป็ นที่ยอมรับ เป็ นที่รู้จกั และมีชื่อเสี ยงสาหรับ
คนไทย คือ เห็นด้วย (x = 3.90) และเป็ นผลิตภัณฑ์กีฬาที่มีความสวยงาม หลากหลายและสอดคล้อง
กับชนิ ดกี ฬา คื อ เห็ นด้วย (x = 3.79) ผูต้ อบแบบสอบถามมี ทศั นคติ เฉย ๆเกี่ ย วกับปั จจัยด้า น
ผลิตภัณฑ์ คือ เป็ นผลิตภัณฑ์กีฬาที่กาลังเป็ นกระแสหรื อเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั คือ เฉย ๆ (x = 3.39)
ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านราคาโดยรวม คือ เห็นด้วย (x = 3.69) เมื่อ
พิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเห็นด้วยเกี่ยวกับปั จจัยด้านราคา เช่น ราคามี
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ความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คือ เห็นด้วย (x = 3.75) และราคาถูกกว่าตราสิ นค้าของ
ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาอื่น คือ เห็นด้วย (x = 3.63)
ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาดโดยรวม คือ เห็นด้วย
(x = 3.57) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเห็ นด้วยเกี่ยวกับ
ปั จจัย ด้า นการสื่ อ สารการตลาด เช่ น การโฆษณามี ค วามน่ า สนใจและดึ ง ดู ดใจผูบ้ ริ โภคให้ซ้ื อ
ผลิตภัณฑ์ คือ เห็นด้วย (x = 3.43) การส่ งเสริ มการขายมีความน่าสนใจและช่วยดึงดูดผูบ้ ริ โภค เช่น
การลดราคา คือ เห็นด้วย (x = 3.73) การตลาดทางตรงมีความครอบคลุมและเข้าถึงผูบ้ ริ โภค คือ
เห็นด้วย (x = 3.55) การจัดกิจกรรมทางการตลาดมีความน่าสนใจ คือ เห็นด้วย (x = 3.58) การเป็ น
ผูส้ นับสนุนทางการตลาด ทาให้ผลิตภัณฑ์เป็ นที่รู้จกั และมีความน่าสนใจ คือ เห็ นด้วย (x = 3.93)
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ทาให้เกิ ดภาพลักษณ์ ที่ดีในสายตาของผูบ้ ริ โภค คือ เห็นด้วย (x = 3.79)
และการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์หรื อสังคมออนไลน์ มี ความน่ าสนใจและเข้าถึ ง
กลุ่มเป้ าหมาย คือ เห็นด้วย (x = 3.53) ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเฉย ๆเกี่ ยวกับปั จจัยด้านการ
สื่ อสารทางการตลาด เช่น การประชาสัมพันธ์มีหลากหลายช่องทางและเข้าถึงได้ง่าย คือ เฉย ๆ (x =
3.31) และมีพนักงานขายที่คอยให้คาแนะนาและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กีฬา คือ เฉย ๆ (x = 3.30)
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ท ศั นคติ เกี่ ย วกับ ปั จจัย ด้า นช่ องทางการจัดจ าหน่ า ยโดยรวม คื อ
เห็นด้วย (x = 3.57) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเห็นด้วย
เกี่ยวกับปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย เช่น มีสาขาจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งในกรุ งเทพ
และต่างจังหวัด คือ เห็นด้วย (x = 3.59) และผูบ้ ริ โภคมีความสะดวกในการหาซื้ อผลิตภัณฑ์กีฬา คือ
เห็นด้วย (x = 3.81) ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเฉย ๆ เกี่ยวกับปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
คือ มีช่องทางการจัดจาหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ คือ
เฉย ๆ (x = 3.30)
ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเกี่ยวกับปั จจัยด้านการสื่ อสารตราสิ นค้าโดยรวม คือ เห็นด้วย
(x = 3.83) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเห็นด้วยเกี่ ยวกับปั จจัยด้าน
การสื่ อสารตราสิ นค้า เช่ น แกรนด์สปอร์ ตเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่สื่อถึ งความเป็ นไทยผ่านตราสิ นค้า คือ
เห็นด้วย (x = 3.87) และสโลแกน “มีสปิ ริ ต มีแกรนด์สปอร์ ต” เป็ นสิ่ งที่สามารถสื่ อถึงตราสิ นค้า
ได้ดี คือ เห็นด้วย (x = 3.78)
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5.1.5 การทดสอบสมมติฐาน
สรุ ปผลจากการทดสอบสมมติฐาน ได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาดที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ลักษณะทางประชากรด้านเพศ ระดับการศึ กษา อาชี พ
รายได้ต่อเดือน ประเภทกีฬาที่เล่น และความถี่ในการเล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดือนที่แตกต่าง
กัน มีการเปิ ดรั บข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่
ตั้งไว้ แต่ลกั ษณะทางประชากรด้านอายุ และสถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการ
สื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 2 ลัก ษณะทางประชากรที่ แตกต่ า งกัน มี การรั บ รู ้ ข่า วสารด้า นการสื่ อสาร
การตลาดที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ลักษณะทางประชากรด้านสถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชี พ รายได้ต่อเดื อน ประเภทกี ฬาที่ เล่ น และความถี่ ในการเล่นกี ฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดื อน
ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้ ข่ า วสารด้า นการสื่ อ สารการตลาดไม่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ งไม่ เ ป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แต่ลกั ษณะทางประชากรด้านเพศ และอายุ ที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ข่าวสารด้าน
การสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 3 การเปิ ดรับด้านการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ ดา้ นการ
สื่ อสารการตลาดของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการเปิ ดรับด้านการสื่ อสารการตลาด
ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาดในระดับปานกลาง ดังนั้น การเปิ ดรับด้าน
การสื่ อสารการตลาด มี ความสัมพันธ์กบั การรั บรู ้ ด้านการสื่ อสารการตลาดของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี การรับรู้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด
ซึ่ ง มี ค วามสั ม พันธ์ กบั ทัศ นคติ ด้า นการสื่ อสารการตลาด และการสื่ อสารตราสิ นค้าในระดับต่ า
แต่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา และช่ องทางการจัดจาหน่ ายมี ความสั ม พันธ์ ใ นระดับ ปานกลาง ดัง นั้น
การรั บรู ้ ด้านการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติต่อผลิ ตภัณฑ์ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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5.2 อภิปรายผล
5.2.1 อภิปรายข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้ อยละ 51) มากกว่าเพศหญิ ง (ร้ อยละ 49)
แสดงให้เห็ นว่า ผูบ้ ริ โภคของแกรนด์สปอร์ ตส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย เป็ นกลุ่มที่มีความสนใจกี ฬา
ชนิ ดต่าง ๆ เช่ น ฟุตบอล ซึ่ งเป็ นกี ฬาที่แกรนด์สปอร์ ตเป็ นผูส้ นับสนุ น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สุ มน สุ ทธิ วนาสันต์ (2548) เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดกีฬาของผูบ้ ริ โภค
ในห้างสรรพสิ นค้า ในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การสื่ อสารการตลาดกับเพศหญิง เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคผลิ ตภัณฑ์
กีฬามีจานวนเพศหญิงน้อยกว่าเพศชาย เช่น ตัวแทนในการโฆษณาควรเน้นไปที่นกั กีฬาผูห้ ญิง หรื อ
ออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ กี ฬ าส าหรั บ ผู ้ห ญิ ง เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น ชุ ด แอโรบิ ก ชุ ด ว่ า ยน้ า เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเพศหญิงมากขึ้น
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ อายุ 21-30 ปี (ร้ อยละ 37.25) เป็ นโสด (ร้ อยละ 68.5)
โดยส่ วนใหญ่มีรายได้ 10,000-20,000 บาท (ร้อยละ 23.75) และการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี
(ร้ อ ยละ 61) แสดงให้ เ ห็ นว่า ผูบ้ ริ โภคของแกรนด์ส ปอร์ ต เป็ นกลุ่ ม ที่ มี ล ัก ษณะทางประชากร
ที่หลากหลาย แม้อายุ สถานภาพ รายได้ หรื อระดับการศึกษาจะแตกต่างกัน แต่ก็นิยมในตราสิ นค้า
ของแกรนด์ส ปอร์ ตเหมื อนกัน ซึ่ ง ส่ ง ผลต่อการเปิ ดรั บข่ าวสารที่มี ความคล้ายคลึ ง กันและมี การ
ตอบสนองต่ อข่ า วสารไม่แตกต่ า งกัน สอดคล้องกับ เรื่ อง “ปั จจัย ของการเปิ ดรั บ ข่ า วสาร” ของ
กองสุ ขศึกษา. กลุ่ มพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ กล่ าวว่า ลักษณะทางประชากร มี ผลต่อการเปิ ดรั บ
ข่าวสารต่าง ๆ ที่ มีความคล้ายคลึ งกัน มีการตอบสนองต่อข่าวสารและส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน นิ สิต และนักศึกษา (ร้ อยละ 30.75) แสดงให้
เห็ นว่าผูบ้ ริ โภคของแกรนด์สปอร์ ตเป็ นนักเรี ยน นิ สิต และนักศึกษาที่ให้ความสาคัญกับกี ฬา เป็ น
แฟนกี ฬ า หรื อ ติ ด ตามการแข่ ง ขันกี ฬ าต่ า ง ๆ ที่ แ กรนด์ ส ปอร์ ต เป็ นผูส้ นับ สนุ น และเป็ นกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์ชุ ดกี ฬ าของแกรนด์ส ปอร์ ต สอดคล้องกับงานวิจยั ของสมเชษฐ์ การค้า
(2548) เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้ากีฬา” พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ น
นักเรี ยน นักศึกษา ซื้ อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาเพื่อใช้ในการออกกาลังกาย และอิทธิ พลที่มีผลต่อการเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาส่ วนใหญ่มาจากนักกีฬาที่มีชื่อเสี ยง
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ นิ ย มวิ่ ง ออกก าลัง กาย จ านวน 185 คน (ร้ อ ยละ 46.25)
รองลงมา คื อ กี ฬาอื่ น ๆ เช่ น แบดมิ นตัน เทควันโด เทเบิ ลเทนนิ ส สควอช (ร้ อยละ 35) และมี
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ความถี่ ในการเล่ นกี ฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดื อน 3-4 ครั้ ง (ร้ อยละ 29) สอดคล้องกับรายงาน
การส ารวจของส านัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ (2554) เรื่ อ ง “การส ารวจพฤติ ก รรมการเล่ นกี ฬ าหรื อ
ออกกาลังกายของประชากร พ.ศ. 2554” พบว่า ประเภทกี ฬ าที่ เป็ นที่ นิยมของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร คือ วิง่ รองลงมา คือ กีฬาอื่น ๆ เช่น ฟิ ตเนส แอโรบิก โยคะ และมีความถี่ ในการ
เล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดือน 3 ครั้งขึ้นไป สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั กลยุทธ์การตลาดของ
แกรนด์ส ปอร์ ต เนื่ อ งจากผูบ้ ริ โ ภคของแกรนด์ ส ปอร์ ต ส่ ว นใหญ่ นิ ย มวิ่ ง ออกก าลัง กาย ดัง นั้น
ควรเน้น ท าการตลาดด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ กี ฬ าที่ เ กี่ ย วกับ ประเภทวิ่ ง เช่ น การลงทุ น ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ส่ งเสริ มการขาย หรื อออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่สาหรับวิง่ โดยเฉพาะ
5.2.2 อภิปรายการเปิ ดรับข่ าวสารด้ านการสื่ อสารการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดเกี่ ยวกับการเป็ นผูส้ นับสนุ น
ทางการตลาดในระดับมาก (x = 3.76) เนื่องจากแกรนด์สปอร์ ตเป็ นผลิตภัณฑ์กีฬาที่เป็ นผูส้ นับสนุ น
การแข่งขันกีฬาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่ วงที่มีการแข่งขัน
กีฬา เช่น ซี เกมส์ เอเชี ยนเกมส์ โอลิมปิ กเกมส์ ซึ่ งเป็ นช่วงที่กระแสของกีฬากาลังได้รับความสนใจ
ส่ งผลให้เป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่ชื่นชอบ ตลอดจนสามารถสร้างยอดขายเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับการ
เป็ นผูส้ นับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการของแบรนด์กีฬา ADIDAS ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กเกมส์
ครั้ งที่ 29 เพื่อสร้ างจุด เด่นหรื อความน่ าสนใจให้กบั แฟนกี ฬา ภายใต้แคมเปญ “Together 2008,
Impossible is Nothing” เป็ นการนานักกี ฬาทีมชาติ จีนที่เข้าร่ วมการแข่งขันมาแสดงในโฆษณา
โดยหนังสื อเรื่ อง “กลยุทธ์การตลาดและการวางแผน” ของปณิ ศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรี รัตน์
(2554) กล่าวว่า การเป็ นผูส้ นับสนุนทางการตลาด บริ ษทั จะมอบเงินหรื อผลิตภัณฑ์ เพื่อแลกกับการ
เผยแพร่ ข่าวสารของตราสิ นค้า เป็ นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพิ่มคุณค่า และสร้างความแตกต่าง
ให้กบั ตราสิ นค้า
ผูต้ อบแบบสอบถามเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการขาย
ในระดับมาก (x = 3.47) เนื่ องจากแกรนด์สปอร์ ตมี วิธีการเปิ ดตัวผลิ ตภัณฑ์ใหม่ โดยร่ วมมือกับ
ห้างสรรพสิ นค้า ในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬา เช่น ซี เกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิ กเกมส์ นอกจากนี้ ยงั มี
การจัดกิจกรรมเล่นเกมชิงของรางวัล การขายสิ นค้าราคาพิเศษ หรื อการลดราคา ใช้ระยะเวลาไม่เกิน
1 สัป ดาห์ หรื อประมาณ 4 วัน ในการจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขาย สอดคล้องกับ งานวิ จยั ของ
สมเชษฐ์ การค้า (2548) เรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อผลิ ตภัณฑ์ เสื้ อ ผ้า กี ฬ า” พบว่า
การสื่ อสารการตลาดที่มีการเปิ ดรับและมี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ชุ ดกี ฬาของผูบ้ ริ โภค
มากที่สุด คือ การส่ งเสริ มการขาย เช่น การลดราคา หรื อการใช้คูปอง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
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รื่ นฤดี เตชะอินทราวงศ์ (2541) เรื่ อง “การสื่ อสารการตลาด ณ จุ ดขาย และพฤติกรรมการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า การส่ งเสริ มการขายเป็ นวิธีการที่สามารถดึงดูดความสนใจ
ของผูบ้ ริ โภคได้ดี มี ความหลากหลาย ทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความสนใจและสามารถขายสิ นค้าได้
โดยหนัง สื อเรื่ อง “การสื่ อสารการตลาด” ของนธกฤต วันต๊ะ เมล์ (2555) กล่ า วว่า การส่ ง เสริ ม
การขายสามารถโน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภคได้โดยตรง เช่น เพิ่มการทดลองใช้ การซื้ อซ้ า หรื อความถี่ใน
การใช้ผลิตภัณฑ์ เช่ น การลดราคา การเล่นเกม การประกวดหรื อแข่งขัน เพื่อใช้ต่อสู ้กบั คู่แข่งราย
อื่น
ผูต้ อบแบบสอบถามเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดเกี่ยวกับการโฆษณาในระดับ
มาก (x = 3.46) เนื่ องจากแกรนด์สปอร์ ตใช้นกั กีฬาเป็ นตัวแทนในการโฆษณาหรื อนาเสนอสิ นค้า
เช่น การใช้นกั กีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยเป็ นตัวแทนในการโฆษณาเสื้ อฟุตบอล AFF SUZUKI CUP
ซึ่ ง ฟุ ตบอลถื อว่า เป็ นกี ฬ าที่ ก าลัง เป็ นกระแสหรื อเป็ นที่ ส นใจ ประกอบกับ ความมี ชื่ อเสี ย งของ
นักกี ฬา เป็ นสิ่ งที่ ช่วยให้ผลิ ตภัณฑ์เป็ นที่ สนใจมากยิ่งขึ้ น สอดคล้องกับภาคนิ พนธ์ของแน่ งน้อย
ทองเต่าหมก (2550) เรื่ อง “การใช้นกั กี ฬาเป็ นตัวแทนในการโฆษณาสิ นค้า” พบว่า การใช้นกั กีฬา
เป็ นตัวแทนในการโฆษณา จะต้องมี ความสัมพันธ์ กบั ชนิ ดของสิ นค้า กระแสความนิ ยมของกี ฬา
ก็เป็ นสิ่ งที่มีผลต่อการใช้นกั กีฬาเป็ นตัวแทนในการโฆษณา ประกอบกับความมีชื่อเสี ยงของนักกีฬา
ก็ เ ป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ มี ผ ลต่ อ การเปิ ดรั บ ข่ า วสารด้า นการสื่ อ สารการตลาด โดยหนัง สื อ “เอกสาร
การสอนชุ ดวิช าการสื่ อสารการตลาด” ของมหาวิท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช (2554) กล่ า วว่า
การโฆษณาเป็ นวิธี สื่อสารที่ ส ามารถโน้มน้าวใจ กระตุ ้นให้ เกิ ดการรั บ รู ้ ความสนใจ ตลอดจน
ความต้องการที่จะซื้ อหรื อใช้ผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค
5.2.3 อภิปรายการรับรู้ ข่าวสารด้ านการสื่ อสารการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามรั บรู้ ด้านการสื่ อสารการตลาดในระดับมาก (x = 3.55) เนื่ องจาก
แกรนด์สปอร์ตมีวธิ ีการสื่ อสารการตลาดที่หลากหลาย ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีการเปิ ดรับข่าวสารและมีผล
ต่อการรับรู ้ ตั้งแต่การรู ้จกั ผลิตภัณฑ์ ทราบถึ งคุ ณสมบัติหรื อประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ มีความรู ้สึก
ที่ ดี ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เกิ ด ความสนใจ ชื่ น ชอบ ความต้อ งการและซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
หนั ง สื อเรื่ อง “ประมวลสาระชุ ด วิ ช าปรั ช ญานิ เ ทศศาสตร์ และทฤษฎี ก ารสื่ อสาร ” ของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2551) กล่าวว่า การรับรู ้เป็ นการประเมินหรื อให้ความหมายกับ
สิ่ งที่ เข้ามาในกระบวนการรั บรู ้ ขึ้ นอยู่กบั ปั จจัย ภายในตนเอง เช่ น ประสบการณ์ ในอดี ต ระบบ
การให้คุณค่าของสิ่ งต่าง ๆ ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล หรื ออารมณ์ความรู ้สึกที่แตกต่างกันไปตาม
ภาวะส่ วนบุคคล โดยหนังสื อเรื่ อง “การสื่ อสารระหว่างบุคคล” ของชิตาภา สุ ขพลา (2548) กล่าวว่า
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การรับรู ้เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้ ามากระตุน้ ผ่านการเลือกสรรที่จะรับรู ้ จากกระบวนการเลื อกรับ นาไปสู่
การประมวลความคิด หารายละเอียด วิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล และตีความ โดยอาศัยประสบการณ์
ความเชื่อ ค่านิยมเกี่ยวกับสิ่ งนั้น ๆ ในด้านกายภาพ อารมณ์ความรู ้สึกที่แตกต่างกัน ทาให้การตีความ
และประเมินค่าของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป และหนังสื อเรื่ อง “หลักนิ เทศศาสตร์ ” ของภากิ ตติ์
ตรี สุกล (2554) กล่าวว่า การรั บรู ้ มีความสัมพันธ์กบั การสื่ อสาร โดยมีบทบาทสาคัญต่อการสร้ าง
ความรู ้สึกหรื อทัศนคติท้ งั ในด้านบวกและด้านลบ
5.2.4 อภิปรายทัศนคติต่อปัจจัยต่ าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ท ศั นคติ เห็ นด้วยต่ อปั จจัยโดยรวมของผลิ ตภัณฑ์ชุ ดกี ฬ าแกรนด์
สปอร์ ต เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ (x = 3.72) ด้านราคา (x = 3.69) ด้านการสื่ อสารการตลาด (x = 3.57)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (x = 3.57) และด้านการสื่ อสารตราสิ นค้า (x = 3.83) สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสุ มน สุ ทธิ วนาสันต์ (2548) เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดกี ฬา
ของผูบ้ ริ โ ภคในห้า งสรรพสิ นค้า ในเขตกรุ ง เทพมหานคร” ที่ มี ก ารศึ ก ษาทัศ นคติ เกี่ ย วกับ ด้า น
ผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติที่ดีต่อปั จจัย
โดยรวมแต่ละด้าน หนังสื อเรื่ อง “การสื่ อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ” ของณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2556)
กล่ าวว่า ทัศนคติมาจากการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะไม่เกิ ดจนกว่าได้รับข้อมูลหรื อประสบการณ์ จากสิ่ งนั้น
ด้วยตนเอง และประเมินสิ่ งนั้นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ ง ทัศนคติมาจากการประเมินค่า เกี่ยวข้อง
กับอารมณ์ และความรู ้ สึก เป็ นการประเมิ นโดยรวมต่อสิ่ งของ บุ คคล หรื อประเด็น อาจเกิ ดจาก
ข้อมูลข่าวสารหรื อประสบการณ์ แสดงผ่านทางความคิด ความรู ้ สึกและพฤติกรรม มี อิทธิ พลต่อ
ความคิ ด และพฤติ ก รรม หรื อการตัด สิ น ใจในสิ่ งที่ บุ ค คลนั้ น ก าลัง เผชิ ญ ทัศ นคติ ที่ ม าจาก
ประสบการณ์โดยตรงมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ
5.2.5 อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสาร
การตลาดที่แตกต่างกัน
พบว่า อายุที่ แ ตกต่ า งกัน มี ก ารเปิ ดรั บ ข่ า วสารด้า นการสื่ อ สารการตลาดที่ แ ตกต่ า งกัน
เนื่องจากผลการทดสอบค่า Sig. = 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยกลุ่มอายุ 51-60 ปี มีการ
เปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดมากที่สุด เนื่ องจากเป็ นวัยที่ให้ความสาคัญกับสุ ขภาพและ
การออกกาลังกาย นอกจากนี้ ยงั เป็ นกลุ่มที่ติดตามผลิ ตภัณฑ์กีฬาของแกรนด์สปอร์ ตมานาน ซึ่ งมี
ความภักดีต่อตราสิ นค้า รองลงมา คือ กลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี เป็ นกลุ่มที่ชอบตามกระแสกีฬา ติดตาม
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การแข่งขันกี ฬาต่าง ๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่แกรนด์สปอร์ ตจะเข้าไปสนับสนุ นการแข่งขันกี ฬานั้น ๆ จึงมี
ส่ วนช่ วยให้มีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดในระดับมาก และยังพบว่าสถานภาพ
ที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน เนื่ องจากผลการทดสอบ
ค่า Sig. = 0.001 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยสถานภาพสมรสมีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการ
สื่ อสารการตลาดมากกว่าสถานภาพโสด เนื่ องจากกลุ่มที่มีครอบครัวแล้วจะนิ ยมออกกาลังร่ วมกัน
หรื อเข้าชมการแข่ง ขันกี ฬาต่า ง ๆ ร่ วมกัน เช่ น การแข่ง ขันฟุ ตบอล สามารถอธิ บ ายได้จากเรื่ อง
กระบวนการเปิ ดรั บ ข่ า วสาร ของปรมะ สตะเวทิ น (2546) เกี่ ย วกับ การเลื อ กให้ ค วามสนใจ
โดยคนเราจะเลื อกรับสารที่ น่าสนใจหรื อที่ตนเองมีความสนใจ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับทัศนคติ
ความเชื่อ หลีกเลี่ยงสารที่ขดั แย้งกับทัศนคติและความเชื่อของตนเอง
สมมติฐานที่ 2 ลัก ษณะทางประชากรที่ แตกต่ า งกัน มี การรั บ รู ้ ข่า วสารด้า นการสื่ อสาร
การตลาดที่แตกต่างกัน
พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ผลการทดสอบค่า Sig. = 0.012 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยเพศหญิงมีการรับรู ้ข่าวสารด้าน
การสื่ อสารการตลาดมากกว่าเพศชาย เนื่ องจากในปั จจุบนั แกรนด์สปอร์ ตได้เข้ามาสนับสนุ นวงการ
ฟุตบอลไทย โดยนานักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยมาเป็ นตัวแทนในการโฆษณา กลุ่มนักกีฬาฟุตบอล
ถือว่าเป็ นกลุ่มนักกี ฬาที่กาลังโด่งดังและเป็ นที่ชื่นชอบของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเพศหญิง มีส่วนช่ วยให้
ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเพศหญิงมีการเปิ ดรับข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดของแกรนด์สปอร์ ตมากขึ้น
ส่ งผลต่อการรับรู ้ ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดของแกรนด์สปอร์ ตมากขึ้ นด้วย และยังพบว่า
อายุที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน เนื่องจากผลการทดสอบ
ค่า Sig. = 0.00 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยกลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี มีการรับรู ้ข่าวสารด้านการ
สื่ อสารการตลาดมากที่สุด เนื่ องจากเป็ นกลุ่มที่ชอบตามกระแสกี ฬา ติดตามการแข่งขันกี ฬาต่าง ๆ
อย่างใกล้ชิด รองลงมา คื อ กลุ่มอายุ 51-60 ปี เป็ นกลุ่มที่ มีความจงรักภักดี ต่อตราสิ นค้า สามารถ
อธิ บายได้จากทฤษฎี ว่าด้วยการรับรู ้ จากหนังสื อเรื่ อง “ประมวลสาระชุ ดวิชาปรัชญานิ เทศศาสตร์
และทฤษฎี ก ารสื่ อ สาร” ของมหาวิทยาลัย สุ โขทัย ธรรมาธิ ราช (2551) โดยกระบวนการรั บ รู้
การประเมิ น และการให้ค วามหมายขึ้ น อยู่ก ับ ปั จ จัย ภายในตนเอง เช่ น ประสบการณ์ ใ นอดี ต
ความต้องการส่ วนบุคคล ระบบการให้คุณค่าต่าง ๆ ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ความเชื่ อ อารมณ์
และความรู ้สึกที่แตกต่างกันไปตามภาวะส่ วนบุคคล
สมมติฐานที่ 3 การเปิ ดรับด้านการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ ดา้ นการ
สื่ อสารการตลาดของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
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เนื่ องจากผลการทดสอบค่า Sig. = 0.00 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 และมี ค่า
ความสัมพันธ์ (r) = 0.415 จึงสรุ ปได้วา่ การเปิ ดรับด้านการสื่ อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา
แกรนด์ ส ปอร์ ต มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การรั บ รู ้ ด้า นการสื่ อ สารการตลาดของประชากรในเขต
กรุ ง เทพมหานครระดับ ปานกลาง สามารถอธิ บายได้จากเรื่ องการเปิ ดรั บ ข่ า วสารของสุ ร พงษ์
โสธนะเสถี ยร (2533) เกี่ ย วกับวัตถุ ประสงค์ข องการเลื อกเปิ ดรั บข่ าวสาร โดยผูร้ ั บสารจะเลื อก
เปิ ดรับข่าวสาร เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความอยากรู้ ส่ งผลต่อการรับรู้ และสอดคล้องกับ
งานวิ จ ัย ของอัญ ญา สุ ศ รี วรพฤฒิ (2545) เรื่ อ ง “การรั บ รู ้ ใ นต าแหน่ ง ตราสิ น ค้า ทัศ นคติ และ
ความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค” พบว่า เมื่อผูบ้ ริ โภคเกิ ดการรับรู ้ จะเกิดการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ใน
ระบบความทรงจา โดยจะเปิ ดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความเชื่อและประสบการณ์ในอดีตของตน
สมมติฐานที่ 4 การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
เนื่ องจากผลการทดสอบค่า Sig. = 0.00 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงสรุ ปได้ว่า
การรั บรู ้ ดา้ นการสื่ อสารการตลาด มี ความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา และช่ องทาง
การจัดจาหน่ายในระดับปานกลาง มีค่าความสัมพันธ์ (r) = 0.476, 0.417 และ 0.404 ตามลาดับ และ
การรั บ รู ้ ด้า นการสื่ อสารการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ทัศ นคติ ด้า นการสื่ อสารการตลาด และ
การสื่ อสารตราสิ นค้าในระดับต่ า มีค่าความสัมพันธ์ (r) = 0.234 และ 0.213 ตามลาดับ ดังนั้น
การรับรู้ดา้ นการสื่ อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ตใน
ระดับที่แตกต่างกัน สามารถอธิบายได้จากเรื่ องการรับรู้ของภากิตติ์ ตรี สุกล (2554) เกี่ยวกับการรับรู้
และการสื่ อ สารที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งและสั ม พัน ธ์ ก ัน โดยการรั บ รู ้ มี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ การสร้ า ง
ความรู ้ สึก หรื อทัศนคติที่มีต่อบุคคลอื่ นในด้านบวกและด้านลบ ซึ่ งทิศทางของทัศนคติที่เกิ ดขึ้ น
จะส่ ง ผลต่ อรู ป แบบและวิ ธี ก ารสื่ อ สารของมนุ ษ ย์ และยัง สามารถอธิ บายได้จ ากเรื่ อ งทัศ นคติ
ของณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2556) เกี่ยวกับลักษณะของทัศนคติได้วา่ ทัศนคติมาจากการประเมินค่า
ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้องกับ อารมณ์ และความรู ้ สึ ก เป็ นการประเมิ นโดยรวมต่ อสิ่ ง ของ บุ ค คล หรื อ
ประเด็ น บางทัศ นคติ เกิ ด ขึ้ น จากข้อ มู ล ข่ า วสารหรื อ ประสบการณ์ จะแสดงผ่า นทางความคิ ด
ความรู้สึก และพฤติกรรม

5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ พบว่า เนื่ องจากผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เปิ ดรับข่าวสารด้าน
การสื่ อสารการตลาดในระดับมากเพียง 3 ด้าน คื อ การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย และการเป็ น
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ผูส้ นับสนุ นทางการตลาด ดังนั้น แกรนด์สปอร์ ตควรปรับปรุ งด้านการสื่ อสารการตลาด โดยเพิ่ม
ช่ อ งทางหรื อ ลงทุ น เกี่ ย วกับ การสื่ อ สารการตลาดของแบรนด์ กี ฬ าให้ ค รอบคลุ ม กว่ า เดิ ม เช่ น
การประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง การจัดกิ จกรรมทางการตลาด การตลาด
เพื่อสังคม และการตลาดออนไลน์ เพื่อให้ผลิ ตภัณฑ์กีฬาเป็ นที่ รู้จกั มากยิ่งขึ้ น ส่ งผลต่อยอดขาย
ที่เพิ่มขึ้น และมีส่วนช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ในระยะยาว
5.3.1 ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ
การศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ท าการศึ ก ษาแบรนด์ ชุ ดกี ฬ าของไทยเพี ย งแบรนด์เ ดี ย ว คื อ
แกรนด์สปอร์ ต โดยเลือกศึกษาเฉพาะด้านการสื่ อสารการตลาด ตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์กีฬา และ
ทัศนะของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น ดัง นั้น ผูท้ ี่มีความสนใจและต้องการศึกษา
เกี่ ยวกับแบรนด์ชุดกี ฬาของไทยสามารถเลื อกศึกษาในประเด็นอื่น ๆ ที่มีความสาคัญหรื อมีความ
น่ าสนใจ เช่ น การเปรี ยบเทียบระหว่างแบรนด์ของผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดเดี ยวกัน หรื อศึกษาในประเด็น
ของนักกีฬาอาชี พที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์ชุดกีฬา เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผปู ้ ระกอบการเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์
กีฬา และสามารถนาผลการศึกษามาใช้ในการปรับปรุ งธุ รกิจ หรื อประชาชนที่มีความสนใจ เพื่อเป็ น
แนวทางในการศึกษาหรื อทาวิจยั ในอนาคต
5.3.2 ข้ อเสนอแนะเชิ งประยุกต์ ใช้
จากผลการศึกษาวิจยั เป็ นตัวชี้วดั ที่ผปู ้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ ตสามารถ
นามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องของวิธีการสื่ อสารการตลาด เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้มีการ
เปิ ดรับข่าวสาร ตลอดจนเกิ ดการรับรู ้ ข่าวสารด้านการสื่ อสารการตลาดอย่างทัว่ ถึ ง ซึ่ งจะส่ งผลต่อ
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคและยอดขายที่เพิ่มขึ้น สามารถจาแนกออกเป็ นข้อ ๆ ได้ดงั นี้
1) แกรนด์ ส ปอร์ ต มี ก ารออกสื่ อ โฆษณาเฉพาะช่ ว งที่ มี ก ารแข่ ง ขัน กี ฬ า เช่ น
กี ฬ าแห่ ง ชาติ กี ฬ าเยาวชนแห่ ง ชาติ และช่ ว งเวลาดึ ก ของรายการต่ า ง ๆ ที่ แกรนด์ ส ปอร์ ตเป็ น
ผูส้ นับสนุน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงที่มีการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาน้อย ดังนั้น ควรมีการเพิ่ม
สื่ อโฆษณาในช่วงเวลากลางวันหรื อเพิ่มโฆษณาหลังข่าว
2) การขายโดยบุคคลหรื อการใช้พนักงานขาย แกรนด์สปอร์ ตยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
เท่าที่ควร โดยเฉพาะในช่ วงที่มีการจัดกิ จกรรมเกี่ ยวกับสิ นค้าลดราคา พนักงานส่ วนใหญ่จะเน้น
ให้บริ การหรื อให้คาแนะนาเฉพาะสิ นค้าลดราคา แต่การให้บริ การในร้ านตามจุดต่าง ๆ กลับไม่มี
พนักงานคอยให้บริ การลูกค้าอย่างทัว่ ถึง
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3) การตลาดทางตรงของแกรนด์ส ปอร์ ตยังมี ไม่ มากเท่ าที่ ควร ส่ วนใหญ่ จะเป็ น
แคตตาล็อก และการใช้ป้ายโฆษณาสิ นค้า ส่ วนด้านอื่น ๆ เช่น จดหมายข่าว การติดต่อทางโทรศัพท์
เป็ นสิ่ งที่ไม่ได้เน้นมากนัก
4) แกรนด์สปอร์ ตมีการใช้การตลาดเพื่อสังคม แต่ส่งผลต่อการรับรู ้ นอ้ ย เนื่ องจาก
การให้ข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมยังไม่ครอบคลุมและทัว่ ถึง ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม
จะอยูใ่ นเว็บไซด์หรื อแฟนเพจของแกรนด์สปอร์ ตมากกว่าที่จะอยูใ่ นหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อโทรทัศน์
ดังนั้น ควรเน้นไปที่สื่อโทรทัศน์และหนังสื อพิมพ์ควบคู่กบั เว็บไซด์และแฟนเพจ ซึ่ งจะส่ งผลต่อ
การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
5) การตลาดออนไลน์ของแกรนด์สปอร์ ตยังไม่เป็ นที่รู้จกั เท่าที่ควร โดยเฉพาะกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่ไม่ได้เล่นเฟซบุค๊ หรื ออินเตอร์ เน็ต ดังนั้น สามารถทาได้โดยการให้ข่าว เพื่อเป็ นการบอก
กล่าวหรื อแนะนาช่องทางการตลาดของแกรนด์สปอร์ ตให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้เพิ่มขึ้น
6) การประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมทางการตลาด จะมีในช่วงเวลาที่มีการจัด
ประกวดออกแบบชุดกีฬาสาหรับนักเรี ยน นิสิต และนักศึกษา การเล่นเกมชิ งของรางวัลตามสถานที่
จัดแข่งขันกี ฬา เช่ น ฟุตบอล วอลเล่ยบ์ อล หรื อข่าวเกี่ ยวกับกีฬาผ่านแฟนเพจ แต่ยงั มีการรับรู้น้อย
เนื่ อ งจากแกรนด์ส ปอร์ ต จะเน้น ไปที่ เ ว็บ ไซด์ห รื อแฟนเพจมากกว่า ดัง นั้น ควรเพิ่ ม ช่ อ งทาง
การสื่ อสาร โดยเฉพาะหน้าร้านค้า ป้ ายโฆษณา หรื อพนักงานขาย เพื่อให้การประชาสัมพันธ์และ
การจัดกิจกรรมทางการตลาดทัว่ ถึง มีความครอบคลุม และส่ งผลต่อการรับรู ้เพิ่มขึ้น
7) การเป็ นผูส้ นับสนุ นทางการตลาด และการส่ งเสริ ม การขาย เป็ นสิ่ ง ที่ แกรนด์
สปอร์ ตทาได้ดีและควรทาอย่างต่อเนื่ อง เป็ นวิธีการสื่ อสารการตลาดที่ทาให้แกรนด์สปอร์ ตเป็ นที่
รู ้ จกั และเป็ นที่ ชื่นชอบ เช่ น การเป็ นผูส้ นับสนุ นในการจัดแข่งขันกี ฬา การลดราคาสิ นค้า ทาให้
ผูบ้ ริ โภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาของแกรนด์สปอร์ ตมากกว่าใช้แบรนด์อื่น
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แบบสอบถาม
“การสื่ อสารการตลาด และตราสิ นค้ าผลิตภัณฑ์ ชุดกีฬาแกรนด์ สปอร์ ต
ในทัศนะของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร”
คาชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้เป็ นการเก็บข้อมูลเพื่อทาวิทยานิพนธ์ เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริ ญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมนิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ จึงขอความกรุ ณาตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง เพือ่ ประโยชน์
ต่อการศึกษาและค้นคว้าวิจยั

กรุ ณาทาเครื่องหมาย / ใน  หรือเติมข้ อความในช่ องว่างให้ ตรงกับความเป็ นจริงของท่าน
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) เพศ

 ชาย

 หญิง

2) อายุ

 ไม่เกิน 20 ปี

 21-30 ปี

3) สถานภาพ

 31-40 ปี
 51-60 ปี
 โสด

 41-50 ปี
 60 ปี ขึ้นไป
 สมรส

4) ระดับการศึกษา

 หย่าร้าง/แยกกันอยู่
 ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

 มัธยมศึกษาตอน

 อนุปริ ญญา/ปวส.
 ปริ ญญาโท
 ข้าราชการ

ปลาย/ปวช.
 ปริ ญญาตรี
 อื่น ๆ......................
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 พนักงานบริ ษทั

 ธุรกิจส่วนตัว

 นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
 ต่ากว่า 10,000 บาท

 อื่น ๆ.....................
 10,000-20,000 บาท

 20,001-30,000 บาท
 40,001-50,000 บาท
 ฟุตบอล
 วิง่
 บาสเกตบอล
 กอล์ฟ

 30,001-40,000 บาท
 50,000 บาทขึ้นไป
 วอลเล่ยบ์ อล
 ตะกร้อ
 แอโรบิก
 อื่น ๆ......................

5) อาชีพ

6) รายได้ต่อเดือน

7) ประเภทกีฬาที่เล่น
(เลือกตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
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8) ความถี่ในการเล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายต่อเดือน
 1-2 ครั้ง
 5-6 ครั้ง

 3-4 ครั้ง
 7 ครั้งขึ้นไป

ส่ วนที่ 2 : การเปิ ดรับข่ าวสารด้ านการสื่ อสารการตลาด
การสื่อสารการตลาด
มากทีส่ ุ ด
1) การโฆษณาของแกรนด์สปอร์ ต เช่ น การขาย
ผลิตภัณฑ์กีฬา หรื อการส่ งเสริ มการขาย เช่น การ
ลดราคา
2) การประชาสัม พัน ธ์ ของแกรนด์ส ปอร์ ต เช่ น
การเป็ นผู ้ส นั บ สนุ น อุ ป กรณ์ กี ฬ าหรื อการจั ด
แข่งขันกีฬา การจัดประกวดออกแบบชุดกีฬา
3) การส่ งเสริ มการขายของแกรนด์สปอร์ ต เช่ น
การลดราคา การเล่นเกมชิงของรางวัล
4) การขายโดยบุคคลของแกรนด์สปอร์ต เช่น การ
แนะนาให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กีฬา หรื อการ
ส่ ง เสริ ม การขาย เช่ น การลดราคา การแนะน า
ผลิตภัณฑ์ใหม่
5) การตลาดทางตรงของแกรนด์สปอร์ ต เช่น การ
ขายผลิ ตภัณฑ์กีฬาผ่านแคตตาล็อก สื่ อโทรทัศน์
หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น นิตยสาร หนังสื อพิมพ์
6) การจัด กิ จ กรรมทางการตลาดของแกรนด์
สปอร์ ต เช่ น การเปิ ดตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ การ
ประกวดออกแบบชุดกีฬา
7) การเป็ นผูส้ นับสนุ นทางการตลาดของแกรนด์
สปอร์ต เช่น การสนับสนุนงบประมาณในการจัด
แข่งขันกีฬา การมอบอุปกรณ์กีฬาแก่สมาคมกีฬา
8) การตลาดเพื่อ สังคมของแกรนด์สปอร์ ต เช่ น
กิ จกรรมช่ วยภัยหนาว การมอบอุปกรณ์กีฬา สื่ อ
การเรี ยนการสอนแก่นกั เรี ยน
9) การตลาดออนไลน์ของแกรนด์สปอร์ ตผ่านทาง
เว็บไซต์ หรื อสื่ อสังคมออนไลน์ เช่น ข่าวสารแวด
วงกี ฬา การขายผลิ ตภัณฑ์กีฬา หรื อการส่ งเสริ ม
การขาย เช่น การลดราคา การแนะนาผลิตภัณฑ์

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

146
ส่ วนที่ 3 : การรับรู้ ข่าวสารด้ านการสื่ อสารการตลาด
การรับรู้ข่าวสารด้ านการสื่อสารการตลาด
1) ทาให้ท่านรู ้จกั ผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ไม่ เห็น
ด้ วย

ไม่ เห็น
ด้ วยเป็ น
อย่ างยิง่

2) ทาให้ท่านทราบถึงคุณสมบัติ ประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์
3) ทาให้ท่านมีความรู ้สึกที่ดีต่อผลิตภัณฑ์หรื อตรา
สิ นค้า
4) ทาให้ท่านเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์หรื อตรา
สิ นค้า
5) ทาให้ท่านเกิดความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์หรื อ
ตราสิ นค้า
6) ทาให้ท่านเกิดความต้องการและซื้อผลิตภัณฑ์

ส่ วนที่ 4 : ทัศนคติต่อปัจจัยต่ าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ชุดกีฬาแกรนด์ สปอร์ ต
ปัจจัยต่ าง ๆ
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
1) เป็ นผลิตภัณฑ์กีฬาที่แสดงให้เห็นถึงความรัก
ชาติของคนไทย และสนับสนุนนักกีฬาไทย
2) เป็ นผลิตภัณฑ์กีฬาที่เป็ นแบรนด์ระดับ
นานาชาติ และผลิตโดยคนไทย
3) เป็ นผลิตภัณฑ์กีฬาที่ทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกภูมิใจ
เมื่อได้สวมใส่
4) เป็ นผลิตภัณฑ์กีฬาที่กาลังเป็ นกระแสหรื อเป็ น
ที่นิยมในปัจจุบนั
5) เป็ นผลิตภัณฑ์กีฬาที่เป็ นที่ยอมรับ เป็ นที่รู้จกั
และมีชื่อเสี ยงสาหรับคนไทย
6) เป็ นผลิตภัณฑ์กีฬาที่มีความสวยงาม มีความ
หลากหลาย และสอดคล้องกับชนิดของกีฬา

เห็นด้ วย
เป็ นอย่ าง
ยิง่

เห็นด้ วย

เฉย ๆ
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ส่ วนที่ 4 : ทัศนคติต่อปัจจัยต่ าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ชุดกีฬาแกรนด์ สปอร์ ต (ต่ อ)
ปัจจัยต่ าง ๆ
ปั จจัยด้านราคา
7) ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพและ
เทคโนโลยีการผลิต
8) ราคาถูกกว่าตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาอื่น
ปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาด
9) การโฆษณามีความน่าสนใจและดึงดูดใจ
ผูบ้ ริ โภคให้ซ้ือผลิตภัณฑ์
10) การประชาสัมพันธ์มีหลากหลายช่องทางและ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
11) การส่งเสริ มการขายมีความน่าสนใจและช่วย
ดึงดูดผูบ้ ริ โภค เช่น การลดราคา
12) มีพนักงานขายที่คอยให้คาแนะนาและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กีฬา
13) การตลาดทางตรงมีความครอบคลุมและเข้าถึง
ผูบ้ ริ โภค เช่น แคตตาล็อก สื่ อโทรทัศน์ สื่ อ
สิ่ งพิมพ์
14) การจัดกิจกรรมทางการตลาดมีความน่าสนใจ
เช่น การประกวดออกแบบชุดกีฬา การเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่
15) การเป็ นผูส้ นับสนุนทางการตลาด เช่น การจัด
แข่งขันกีฬา ทาให้ผลิตภัณฑ์เป็ นที่รู้จกั และมีความ
น่าสนใจ
16) การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ทาให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผูบ้ ริ โภค
17) การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทาง เว็บไซต์
หรื อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook มีความ
น่าสนใจ และเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย

เห็นด้ วย
เป็ นอย่ าง
ยิง่

เห็นด้ วย

เฉย ๆ

ไม่ เห็น
ด้ วย

ไม่ เห็น
ด้ วยเป็ น
อย่ างยิง่
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ส่ วนที่ 4 : ทัศนคติต่อปัจจัยต่ าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ชุดกีฬาแกรนด์ สปอร์ ต (ต่ อ)
ปัจจัยต่ าง ๆ

เห็นด้ วย
เป็ นอย่ าง
ยิง่

เห็นด้ วย

เฉย ๆ

ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
18) แกรนด์สปอร์ตมีสาขาจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
ครอบคลุมทั้งในกรุ งเทพและต่างจังหวัด
19) ผูบ้ ริ โภคมีความสะดวกในการหาซื้อ
ผลิตภัณฑ์กีฬาของแกรนด์สปอร์ต
20) แกรนด์สปอร์ตมีช่องทางการจัดจาหน่ายและ
กระจายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
ปั จจัยด้านการสื่ อสารตราสิ นค้า
21) แกรนด์สปอร์ตเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงความ
เป็ นไทยผ่านตราสิ นค้า
22) สโลแกน “มีสปิ ริ ต มีแกรนด์สปอร์ต” เป็ นสิ่ ง
ที่สามารถสื่ อถึงตราสิ นค้าได้ดี

 ขอบคุณทีใ่ ห้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ไม่ เห็น
ด้ วย

ไม่ เห็น
ด้ วยเป็ น
อย่ างยิง่

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อสกุลล
ชื่ อ นามสกุ

นางสาวรัตประภา เหมจินดา

ประวัติการศึกษา

บริ หารธุ รกิจบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา พ.ศ. 2555

