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 วตัถุประสงคใ์นการวิจยั (1) เพื่อศึกษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์จาํแนกตาม เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน และสถานภาพทางสังคมท่ีมีผลต่อการรับรู้ต่อตราสินคา้ 

เคร่ืองสําอางแบรนด์ เดอะ แซม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) รูปแบบการส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการรับรู้ต่อตราสินคา้ เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคซ่ึงหมายถึงลูกคา้ท่ี

ใช้เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม จาํนวน 400 ตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การแจกแจงความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับผลการทดสอบ

สมมติฐานใชส้ถิติไคสแควร์ 

 ผลการวิจยั พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้อยู่ในช่วงอาย ุ

ตั้งแต่อายุ 18-23 ปี อายุ 24-29 ปี อายุ 30-35 ปี และตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไป ในจาํนวนท่ีเท่ากนั มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีรายได้ สูงกว่า 20,000 บาทข้ึนไป และมี
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สถานภาพโสด นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบวา่ ปัจจยัการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัการส่งเสริมการขาย  

 สําหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัการส่งเสริมการตลาดโดยการบอกต่อ การขาย

โดยพนกังานขาย การตลาดทางตรง การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ และการจดักิจกรรม ส่งผล

ต่อระดบัการรับรู้ต่อตราสินคา้ โดยทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการรับรู้ในระดบัปานกลาง  
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 The objectives of this research were (1) to study the demographic characteristics by sex, 

age, education, occupation and monthly income, and marital status affecting consumers’ brand 

awareness on Korean cosmetics brand THE SAEM in Bangkok Metropolitan area (2) to study the 

integrated marketing communication affecting consumers’ brand awareness on Korean cosmetics 

brand THE SAEM in Bangkok Metropolitan area. The sample size for the research was the 

consumers which are using Korean cosmetics brand THE SAEM 400 people and purposive 

sampling by collected the data from the questionnaires. The statistics used in this study was the 

percentage, average, frequency distribution, standard deviation for hypothesis testing, chi-square. 

 The results of the research find that the most of sample were female by the samples 

ranged in age from 18-23 years old, 24-29 years old, 30-35 years old, and 36 years in equal 

numbers, holding a bachelor’s degree, students, and college students and having monthly income 

more than 20,000 baht per month and single. In addition, the researcher found that the factor of the 



 ง 

integrated marketing communication in the overall level. The most important factor was the 

promotion. 

 For hypothesis testing found that the promotions, the viral marketing, personal selling, 

direct marketing, publicity and public relations, the event. All factors were associated with a 

moderate level of perception. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

  ปัจจุบนั เคร่ืองสําอาง ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของเรามาก จะเห็นได้จากท่ี

ผูห้ญิงหลายๆ คน ตอ้งแต่งหนา้เป็นประจาํในทุกๆ เชา้จนแทบจะเป็นส่ิงท่ีสาํคญัขาดไม่ไดเ้ลยทีเดียว

โดยในปัจจุบนั เคร่ืองสําอาง ท่ีไดรั้บความนิยมในประเทศไทย ไม่แพเ้คร่ืองสําอางจากฝร่ังนัน่ก็คือ 

เคร่ืองสาํอางเกาหลีนัน่เองซ่ึงจะพบวา่ มีหลายๆ แบรนด ์เคร่ืองสาํอางดงัในเกาหลี ไดห้นัมาสนใจทาํ

การบุกตลาด เคร่ืองสําอาง ในประเทศไทยมากข้ึน อาทิเช่น ETUDE HOUSE, SKINFOOD, 

MISSHA, LOTREE และอ่ืนๆ อีกมากมายแบรนด์เคร่ืองสําอางเกาหลี เหล่าน้ี ไดพ้ยายามชูจุดแข็งท่ี

เป็นเคร่ืองสาํอาง ผลิตมาเพื่อคนเอเชีย และ จากกระแสอิทธิพลจากเกาหลีฟีเวอร์ในกลุ่มเด็กวยัรุ่นใน

ขณะน้ี ทาํใหเ้คร่ืองสาํอาง เหล่าน้ีประสบความสาํเร็จในการทาํการตลาดเป็นอยา่งมาก และส่ิงน้ีก็ทาํ

ให้ตลาดในประเทศไทยนั้ นดูเหมือนจะเป็นท่ีสนใจไม่ใช่น้อยในการลงทุนเพื่อขยายตลาด 

เคร่ืองสาํอางใหเ้พิ่มมากข้ึน (https://cosmetic99.wordpress.com/. 2553: ออนไลน์) 

 ตลาดใหม่ท่ีมีอตัราการขยายตวัท่ีน่าสนใจ คือ ประเทศเกาหลีใต ้เน่ืองจากกระแส K-POP 

หรือ เกาหลีฟีเวอร์ ส่งผลให้สินค้าจากประเทศเกาหลีใตเ้ขา้มามีบทบาทในประเทศไทยมากข้ึน 

นอกจากน้ีเคร่ืองสําอางเกาหลีมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับผิวคนไทยมากกว่าเคร่ืองสําอางจาก

อเมริกาและยโุรป เพราะคนไทยกบัคนเกาหลีใตมี้สภาพผวิท่ีใกลเ้คียงกนั อีกทั้งราคาจาํหน่ายท่ีไม่สูง

มาก จึงเป็นท่ีนิยมในกลุ่มลูกคา้คนไทย อยา่งไรก็ตาม ผูป้ระกอบการตอ้งปรับกลยุทธ์ทางการตลาด

ในดา้นต่างๆ เพื่อเตรียมรับมือกบัปัจจยัเส่ียงทั้งในเร่ืองของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีส่งผลให้

ผูบ้ริโภคบางส่วนปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินค้า รวมทั้ งการแข่งขันของตลาด

เคร่ืองสําอางทั้งในและต่างประเทศท่ียงัคงรุนแรง ซ่ึงกลยุทธ์ท่ีจะนํามาใช้ คือ การส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการ เช่น การโฆษณาผา่นส่ือใหม่ๆ เพิ่มเติมจากส่ือดั้งเดิม และการลดแลก แจก 

แถม เป็นตน้ การสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้ใหมี้ความโดดเด่นอยา่งต่อเน่ือง การออกผลิตภณัฑ์สูตร

ใหม่ๆ การสร้างความหลากหลายของสินค้าเพื่อขยายฐานตลาดให้กวา้งยิ่งข้ึน (มติชน. 2552: 

ออนไลน์) 

 จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัมีความสนใจเร่ืองการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผล

ต่อการรับ รู้ต่อตราสินค้า  เค ร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์  เดอะ  แซม  ของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เพราะจากแนวโนม้ทางการตลาดปัจจุบนัคาดวา่ตลาดเคร่ืองสําอางมีโอกาสเติบโต
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อีกมากในประเทศไทย ตราบใดท่ีคนไทยยงัใหค้วามสําคญัเก่ียวกบัเร่ืองความสวยความงาม ปัจจุบนั

เคร่ืองสําอางเกาหลีและแบรนด์มีการทาํการตลาดเชิงบูรณาการท่ีหลากหลาย อีกทั้งเคร่ืองสําอาง

เกาหลีท่ีใช้เพื่อการแต่งหน้า และการบาํรุงผิวมีการนาํเขา้สินคา้จากประเทศเกาหลีใต ้ผูบ้ริโภคใน

ประเทศไทยมีโอกาสทดลองใช้สินคา้ และมีการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีมาใช้เป็นระยะเวลานาน

พอสมควร ทางผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาเก่ียวกับการทาํตลาดเชิงบูรณาการของ

เคร่ืองสําอางเกาหลี และรับรู้ต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองสําอางเกาหลี โดยทางผูว้ิจยัใช้

เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ซ่ึงเป็นเคร่ืองสําอางท่ีนาํเขา้จากประเทศเกาหลีใตม้าทาํการ

วิจยัในคร้ังน้ีเพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัการนาํเขา้เคร่ืองสําอางจากต่างประเทศ 

และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 

 1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดต่้อเดือน และสถานภาพทางสังคม ท่ีมีผลต่อการรับรู้ต่อตราสินคา้ เคร่ืองสําอางแบรนด์ เดอะ 

แซม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการรับรู้ต่อตราสินคา้ 

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดของการวจัิย 

 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการรับรู้ต่อตรา

สินคา้ เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิด

ในการทําวิจัยได้มีกําหนดตัวแปรต้น ตัวแปรร่วม และตัวแปรตาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ

ดาํเนินงานวจิยัและเป็นแนวทางในการคน้หาคาํตอบ 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

-เพศ 

-อายุ 

-ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายได ้

-สถานภาพทางสังคม 

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา

การของเคร่ืองสาํอางเกาหลี 

แบรนด ์เดอะ แซม 

- การขายโดยพนกังานขาย 

- การส่งเสริมการขาย 

- การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ 

- การตลาดทางตรง  

- การตลาดโดยการบอกต่อ 

- การจดักิจกรรม 

 

 

 

 

การรับรู้ต่อตราสินคา้ เคร่ืองสาํอาง

เกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ของ

ผูบ้ริโภค 
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สมมติฐานการวจัิย 

 

 1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และ

สถานภาพทางสังคมท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม แตกต่างกนั 

 2. รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ 

แซม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อระดบัการรับรู้ตราสินคา้ 

 

ขอบเขตในการวจัิย 

 

 1. การวจิยัน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะเคร่ืองสําอางเกาหลีนาํเขา้จากประเทศเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม 

เท่านั้น 

 2. การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้ เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ 

แซม ในดา้นผลิตภณัฑเ์ท่านั้น  

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 

 

1.  ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 

1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

- เพศ  

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

-  อาชีพ 

- รายได ้

- สถานภาพทางสังคม 

1.2 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

- การขายโดยพนกังานขาย 

- การส่งเสริมการขาย 

- การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ 

-  การตลาดทางตรง 
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- การตลาดโดยการบอกต่อ 

- การจดักิจกรรม 

 

2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบด้วย 

 การรับรู้ต่อตราสินคา้ เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม 

 

นิยามคําศัพท์ 

 

  ผูว้ิจยัไดน้าํตวัแปรมากาํหนดคาํนิยามคาํคาํศพัท์เพื่อนาํไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ไดค้าํตอบ

ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง แนวความติดของการประสมประสาน

อย่างรอบคอบของบริษทัในการใชช่้องทางการติดต่อส่ือสารต่างๆ ร่วมกนัเพื่อส่งข่าวสารท่ีชดัเจน 

สอดคล้อง และบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั ซ่ึงอาจจะเป็นข่าวสารท่ีเก่ียวกบัองค์กร และผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสําอางแบรนด์เกาหลี เดอะ แซม หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการ

ติดต่อส่ือสารขององค์การ ประกอบด้วย การโฆษณา การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย การ

เผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ การขายโดยพนกังานขาย การตลาดโดยการบอกต่อ และ

การจดักิจกรรม 

 การรับรู้ต่อตราสินค้า หมายถึง ความสามารถท่ีผูบ้ริโภคคนหน่ึงจะจดจาํหรือระลึกถึงตรา

สินคา้ใดๆ ไวไ้ดต้ราสินคา้นั้นอยูใ่นหมวดสินคา้ใดสามารถเช่ือมโยงระหวา่งหมวดสินคา้และตราได ้

 ตราสินค้า หมายถึง เคร่ืองหมายท่ีทาํเป็นรูปต่างๆ สําหรับประทบัเป็นสําคญัหรือหมายถึง

ช่ือถอ้ยคาํ เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ หรือการออกแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือทั้งหมดรวมกนัช้ีให้เห็น

ถึงสินคา้หรือบริการของผูข้าย เพื่อแสดงถึงความแตกต่างของสินคา้ หรือบริการจากคู่แข่งขนัรายอ่ืน 

 เคร่ืองสําอางเกาหลี หมายถึง เคร่ืองสําอางท่ีผลิตอละนาํเขา้จากประเทศเกาหลีมุ่งเน้นการ

ดูแลผิวและเสริมความงาม ในงานวิจยัน้ีจะกล่าวถึงเคร่ืองสําอางเกาหลีโดยรวม คือผลิตภณัฑ์

แต่งหน้า ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้บาํรุงผิวหน้า ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้บาํรุงผิวกาย ผลิตภณัฑ์สําหรับเส้นผม และ

ผลิตภณัฑส์าํหรับมือและเล็บ 

 ผู้บริโภค หมายถึง ลูกคา้ท่ีใช ้หรือเคยใชเ้คร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

 

1.  ผลการวิจยัจะเป็นแนวทางให้กบัผูป้ระกอบกิจการ เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ 

แซม ในการกาํหนดกลยทุธ์ของกิจการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

2.  ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อผูซ้ื้อ เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม หรือผูท่ี้

ตอ้งการจะศึกษาวจิยัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 

  งานวิจยัเร่ือง การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการรับรู้ต่อตราสินค้า 

เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาประกอบการนาํเสนอผลการวิจยัไปใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยแบ่งหัวขอ้ออกเป็น 5 

ส่วน 

ส่วนท่ี 1 แนวคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ 

ส่วนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

ส่วนท่ี 3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม 

ส่วนท่ี 5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ส่วนที ่1 แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์  

 

ความหมายของประชากรศาสตร์ 

 

 ประชากรศาสตร์ หรือ Demegraphy มีรากศพัท์มาจากภาษากรีก Deme = people คือ 

ประชาชน หรือประชากร Graphy = writing up, description หรือ study คือ การศึกษาหรือศาสตร์ 

  ประชากรศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์ทางประชากรในเร่ืองขนาดโครงสร้าง การกระจาย

ตวั และการเปล่ียนแปลงประชากร ในเชิงท่ีสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม

อ่ืนๆ ปัจจยัทางประชากรอาจเป็นไดท้ั้งสาเหตุ และผลของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วฒันธรรม 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 41) ไดใ้ห้ ความหมายของคาํวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์นั้น 

หมายถึง ลกัษณะท่ีสาํคญั และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย การแบ่งส่วน

ตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อ

เดือน ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีสําคญั และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรช่วยในการ

กาํหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยา และสังคมวฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิด
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และความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น ขอ้มูลดา้นประชากรจะสามารถเขา้ถึง และมีประสิทธิผลต่อการ

กาํหนดตลาดเป้าหมาย 

 พรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2529: 312-315) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะผูรั้บสารท่ีวเิคราะห์ตามลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ซ่ึงแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไปโดยมีความแตกต่างทางประชากรศาสตร์จะมี

อิทธิพลต่อการส่ือสาร ลกัษณะประชากรศาสตร์ คือ 

 1. เพศ (Sex) มีงานวิจยัท่ีพิสูจน์วา่ คุณลกัษณะบางอยา่งของเพศชาย และเพศหญิงท่ีต่างกนั

ส่งผลให้การส่ือสารของชายและหญิงต่างกนั เช่น การวิจยัเก่ียวกบัการชมภาพยนตร์โทรทศัน์ของ

เด็กวยัรุ่นพบวา่ เด็กวยัรุ่นชายสนใจภาพยนตร์สงคราม และโจรกรรมมากท่ีสุด ส่วนเด็กวยัรุ่นหญิง 

สนใจภาพยนตร์วทิยาศาสตร์มากท่ีสุด แต่ก็มีงานวิจยัหลายช้ินท่ีแสดงวา่ชาย และหญิงมีการส่ือสาร 

และรับส่ือไม่ต่างกนั 

 2. อายุ (Age) การจะสอนผูท่ี้อายุต่างกันให้เช่ือฟัง หรือเปล่ียนทัศนคติ หรือเปล่ียน

พฤติกรรมนั้นมีความยากง่ายต่างกนั ยิ่งมีอายุมากกว่าท่ีจะสอนให้เช่ือฟังให้เปล่ียนทศันคติ และ

เปล่ียนพฤติกรรมก็ยิ่งยากข้ึน การวิจยัโดย ซี.เมเบิล (C.Maple) และ ไอ แอล เจนิส และดีเรฟ์ 

(I.L.Janis and D.Rife) ไดท้าํการวิจยั และให้ผลสรุปวา่การชกัจูงจิตใจหรือโนม้นา้วจิตใจของคนจะ

ยากข้ึนตามอายขุองคนท่ีเพิ่มข้ึน อายยุงัมีความสัมพนัธ์ของข่าวสารและส่ืออีกดว้ย เช่น ภาษาท่ีใชใ้น

วยัต่างกนัก็ยงัมีความต่างกนัโดยจะพบวา่ภาษาใหม่ๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุ่มสาวสูงกวา่ผูสู้งอาย ุ

เป็นตน้ 

 3. การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีสําคญัมากท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการ

ส่ือสารของผูรั้บสาร ดงังานวิจยัหลายช้ินท่ีช้ีวา่การศึกษาของผูรั้บสารจะทาํให้ผูรั้บสารมีพฤติกรรม

การส่ือสารต่างกนัไป เช่น บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะสนใจข่าวสารไม่ค่อยเช่ืออะไรง่ายๆ และมกั

เปิดรับส่ือส่ิงพิมพม์าก 

 4. ฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได ้เช้ือ

ชาติ ตลอดจนภูมิหลงัของครอบครัว เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติ และพฤติกรรมของบุคคล โดย

มีรายงานหลายเร่ืองไดพ้ิสูจน์แลว้ว่าฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจนั้นมีอิทธิพลต่อทศันคติ และ

พฤติกรรมของคน 

 

 คนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั จะมีลกัษณะทางจิตวิทยาแตกต่างกนั (ปรมะ 

สตเวทิน. 2533: 112) โดยวเิคราะห์จากปัจจยัดงัน้ี 

 1. เพศ ความแตกต่างทางเพศทาํให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารต่างกนั คือ เพศ

หญิงมีแนวโนม้ มีความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกวา่เพศชาย ขณะท่ีเพศชายไม่ไดมี้ความ
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ตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารเพียงอยา่งเดียวเท่านั้นแต่มีความตอ้งการท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์อนัดี

ใหเ้กิดข้ึนจากการรับและส่งข่าวสารนั้นดว้ย (Will Goldhabers&Yates. 1980: 87)  

 นอกจากน้ีเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกนัอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยมและ

ทศันคติ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคมกาํหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวต้่างกนั 

 2. อายุ เป็นปัจจยัท่ีทาํให้คนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิด และพฤติกรรม คนท่ี

อายุน้อยมกัจะมีความคิดเสรีนิยม และยึดถืออุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนท่ีอายุมาก 

ในขณะท่ีคนอายมุากนั้นมกัจะมีความคิดท่ีอนุรักษนิ์ยม และยึดถือการปฏิบติัระมดัระวงัมองโลกใน

แง่ร้ายกวา่คนท่ีมีอายนุอ้ยเน่ืองมาจากผา่นประสบการณ์ชีวติท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะการใชส่ื้อมวลชน

ก็ต่างกนั คนท่ีมีอายมุากมกัจะใชส่ื้อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนกัๆ มากกวา่ความบนัเทิง 

 3. การศึกษา เป็นปัจจยัท่ีทาํใหค้นมีความคิด ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมแตกต่างกนั คน

ท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอย่างมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดี เพราะเป็นผูท่ี้มีความกวา้งขวาง และ

เขา้ใจสารไดดี้ แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ถา้ไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลเพียงพอในขณะท่ีคนมี

การศึกษาตํ่ามกัจะใชส่ื้อประเภทวทิยโุทรทศัน์และภาพยนตร์ หากผูมี้การศึกษาสูงมีเวลาวา่งพอก็จะ

ใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ วิทยุโทรทศัน์และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจาํกดัก็มกัจะแสวงหาข่าวสารจากส่ือ

ส่ิงพิมพ ์มากกวา่ประเภทอ่ืน 

 4. สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคมของ

บุคคลมีอิทธิพลอย่างสําคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสาร เพราะแต่ละคนมีวฒันธรรม 

ประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยมและเป้าหมายท่ีต่างกนั 

 

 ดีเฟอร์ เอม แอล (พีระ จิรโสภณ.ม.ป.ป.: 645-646; อา้งอิงจาก Dfleur, M.L. 1996) ไดเ้สนอ

ทฤษฎีท่ีกล่าวถึงตวัแปรแทรก (Intervening Variables) ท่ีมีอิทธิพลในกระบวนการส่ือสารมวลชน

ระหว่างผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร โดยให้เห็นว่าข่าวสารมิไดไ้หลผ่านจากส่ือมวลชนถึงผูรั้บสาร และ

เกิดผลโดยตรงทนัที แต่มีปัจจยับางอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูรั้บสารแต่ละคน เช่น ปัจจยัทางจิตวิทยา 

และสังคมท่ีจะมีอิทธิพลต่อการรับข่าวสารนั้น DeFleur ไดส้อนทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไว ้ดงัน้ี 

 ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล (Individual Differences Theory) ดีเฟอร์ 

(DeFleur 1996) ไดเ้สนอหลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งปัจเจกบุคคลดงัน้ี 

 1. มนุษยเ์รามีความแตกต่างอยา่งมากในองคป์ระกอบทางจิตวทิยาบุคคล 

 2. ความแตกต่างน้ีบางส่วนมาจากลกัษณะแตกต่างทางชีวภาพ หรือทางร่างกายของแต่ละ

บุคคล แต่ส่วนใหญ่แลว้จะมาจากความแตกต่างกนัท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ 
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 3. มนุษยซ่ึ์งถูกชุบเล้ียงภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ จะเปิดรับความคิดเห็นแตกต่างกนัไปอยา่ง

กวา้งขวาง 

 

 จากการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มทาํใหเ้กิดทศันคติ ค่านิยม และความเช่ือถือท่ีรวมเป็นลกัษณะทาง

จิตวิทยาส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันไป ความแตกต่างดังกล่าวน้ีได้กลายเป็นสภาวะเง่ือนไขท่ี

กาํหนดการรับรู้ข่าวสาร มีบทบาทอยา่งสาํคญัต่อการรับรู้ข่าวสาร 

โดยสรุป แนวความคิดเร่ืองลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นแนวคิดแสดงให้เห็นความ

แตกต่างในดา้นคุณสมบติัทางประชากรระหว่างบุคคล ซ่ึงมีผลต่อ การรับรู้ต่อตราสินคา้ท่ีแตกต่าง

กนั จึงนาํมาใชก้าํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัในส่วนของลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพทางสังคม ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ เพื่อเป็นแนวทางในการ

ตั้งแบบสอบถาม และในการอภิปรายผล 

 

ส่วนที ่2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

 

 “การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ” หรือท่ีบางตาํราเรียกว่า “การส่ือสารการตลาดแบบ

ครบวงจร” มาจาก Integrated Marketing Communication หรือท่ีเรียกกนัติดปากวา่ IMC ปัจจุบนั

เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมนาํมาใชก้นัมากในกลุ่มบริษทัผูผ้ลิตสินคา้อุปโภครายใหญ่ เพื่อหวงัผลให้สินคา้

และข่าวสารการเสนอขายสินคา้ไดรั้บความสนใจ ตลอดจนสามารถจูงใจให้ลูกคา้เป้าหมายตดัสินใจ

ซ้ือมากท่ีสุด 

 การติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: 

IMC) ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี (อา้งอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. 2552) 

Armstrong and Kotlor. (2007) กล่าววา่เป็นแนวคิดของการประสมประสานอยา่งรอบคอบ

ของบริษทัในการใชช่้องทางการติดต่อส่ือสารต่างๆ ร่วมกนัเพื่อส่งข่าวสารท่ีชดัเจน สอดคลอ้ง และ

บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั ซ่ึงอาจเป็นข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์าร และผลิตภณัฑข์ององคก์าร 

Etzel, Walker and Stanton. (2007: 672) กล่าววา่เป็นกลยุทธ์การใชส่้วนประกอบของส่วน

ประสมส่งเสริมการตลาด (Promotion mix components) แต่ละส่วนเพื่อประสานงานทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552: 461) กล่าวว่าเป็นแนวความคิดของการวางแผนการ

ส่ือสารทางการตลาด โดยมุ่งท่ีการสร้างมูลค่าเพิ่ม และประเมินบทบาทเชิงกลยุทธ์ของเคร่ืองมือ

ส่ือสารการตลาดต่างๆ เช่น การโฆษณา (Advertising) การตอบสนองทางตรง (Direct response) การ

ส่งเสริมการขาย (Sales promotion) การประชาสัมพนัธ์ [Public Relations (PR)] โดยประสม
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ประสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีเพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกนั และมีผลกระทบในการส่ือสารทางการตลาด

สูงสุด 

 เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้ให้ค ํานิยาม การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ไวว้่าเป็น

กระบวนการของการพิจารณาแผนงานของการติดต่อส่ือสารทางการตลาด ท่ีตอ้งใชก้ารส่ือสารเพื่อ

การจูงใจหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง นบัตั้งแต่ปี พ.ศ 2536 ท่ีประเทศไทยไดมี้การ

นาํแนวคิดการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC) มาใช้

คร้ังแรกในประเทศไทยโดยการนาํเอา การจดักิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายต่างๆ มา

วางแผนอยา่งผสมผสานเพื่อใหส้อดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เช่น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์

การตลาดโดยตรง การส่งเสริมการขาย และกิจกรรมพิเศษทางการตลาด เพราะวตัถุประสงคข์องการ

ทาํการตลาดนั้น เพื่อจะเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการให้มีลกัษณะแนวคิดดงักล่าวไป

ยงักลุ่มผูบ้ริโภค อนันาํไปสู่การรับรู้ข่าวสาร (Attention) ความสนใจ (Interest) ความตอ้งการ

ผลิตภณัฑ ์(Desire) และพฤติกรรม การซ้ือของผูบ้ริโภค (Action) เป็นตน้ 

เหตุผลท่ีกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดเป็นท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั คือ 

1. เป็นการสร้างจุดยืนให้แก่สินค้า (Positioning) เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และ 

ตาํแหน่งสินคา้ใหเ้ขม้แขง็ข้ึน หรืออาจเปล่ียนแปลงและสร้างทศันคติใหม่ใหเ้กิดข้ึนกบัสินคา้นั้น 

2. เป็นการกระตุน้กลุ่มลูกคา้และกลุ่มลูกคา้และกลุ่มท่ีคาดหวงัให้มีการตอบสนองเพื่อให้

เกิดการซ้ือสินคา้และใชบ้ริการในท่ีสุด 

3. เพื่อรักษาความสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองระหว่างผูบ้ริโภคและสินคา้ (ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ

,2544) 

 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีแนวคิดหลกั 4 ประการ คือ 

 

 1. การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ จะรวมการติดต่อส่ือสารทุกรูปแบบท่ีเหมาะสมของ

ลูกคา้ (IMC Coordinates all customer communication) โดยระลึกวา่บุคคลสะสมขอ้มูลตลอดเวลา 

และขอ้มูลท่ีเหมาะสมมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงการส่ือสารการตลาดจะมีหลายรูปแบบ 

ไดแ้ก่ 

1.1 การโฆษณา (Advertising) 

1.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling) 

1.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 

1.4 การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) 
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1.5 การตลาดโดยตรง (Direct Marketing) 

1.6 การจดักิจกรรมพิเศษ (Special Event) 

1.7 การจดัแสดงสินคา้ (Displays) 

1.8 การจดัโชวรู์ม (Showroom) 

1.9 การจดัศูนยส์าธิตการทาํงานของสินคา้ (Demonstration Center) 

1.10 การจดัสัมมา (Seminar) 

1.11 การจดันิทรรศการ (Exhibition) 

1.12 การจดัศูนยฝึ์กอบรม (Training Center) 

1.13 การใชบ้ริการ (Services) 

1.14 การใชพ้นกังาน (Employee) 

1.15 การบรรจุภณัฑ ์(Packaging) 

1.16 การใชย้านพาหนะของบริษทัเคล่ือนท่ี (Transit) 

1.17 การใชป้้ายต่างๆ (Signage) 

1.18 การใชเ้ครือข่ายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 

1.19 การใชสิ้นคา้เป็นส่ือ (Merchandising) 

1.20 การใหส้ัมปทาน (Licensing) 

1.21 คู่มือ (Manual) 

 

 2. การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ จะเร่ิมตน้ท่ีลูกคา้ไม่ใช่ตวัสินคา้ (IMC starts the 

customer, not the product) จุดเร่ิมตน้ในการติดต่อส่ือสารจะเร่ิมจากผลิตภณัฑ์ โดยคน้หาวิธีการท่ีจะ

ติดต่อส่ือสารถึงลูกคา้เป้าหมายเก่ียวกบัประโยชน์ของสินคา้ท่ีลูกคา้จะไดรั้บซ่ึงการเร่ิมตน้จะเร่ิมจาก

ความรู้สึกนึกคิดของลูกค้า และค้นหาส่ิงท่ีมีคุณค่าในสายตาของลูกค้า แล้วยอ้นกลับไปศึกษา

คุณสมบติัของสินคา้ และระบุโครงสร้างของข่าวสารซ่ึงตอ้งติดต่อกบัผูรั้บข่าวสารท่ีเป็นเป้าหมาย 

 3. การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ พยายามคน้หาการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้แต่ละกลุ่มให้

เขา้ถึงดว้ยความถ่ีสูงสุด (IMC seeks to create one-on-one communication with customers) โดยเร่ิม

จากจุดเร่ิมต้นท่ีว่าลูกค้าทุกคนมีเอกลักษณ์และจะต้องตอบสนองโดยการติดต่อส่ือสารท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะบุคคลใหดี้ท่ีสุด 

 4. การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ จะสร้างการติดต่อส่ือสารแบบสองทางกบัลูกคา้ (IMC 

creates two-way communication with customers) ทั้งท่ีใชส่ื้อ (Media) และไม่ใชส่ื้อ (Nonmedia) 

นอกจากน้ียงัต้องให้ข้อมูลจากลูกค้าตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้า 
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กล่าวคือ จะตอ้งรับฟังส่ิงท่ีลูกคา้พูดหรือตอ้งการ แลว้กาํหนดข่าวสารและจดัการตอบสนองส่ิงท่ี

ลูกคา้ตอ้งการ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถสร้างงานโฆษณาท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้(ธีร

พนัธ์ โล่ห์ทองคาํ, 2551) 

 ปัจจุบนัมีการแบ่งแยกเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดออกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจนคือ การ

ส่ือสารท่ีผ่านช่องทางส่ือมวลชน (Above-the-line Promotion) และเคร่ืองมือท่ีไม่ผ่านช่องทาง

ส่ือมวลชน (Below the line Promotion) ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือการส่ือสารท่ีผา่นช่องทางส่ือมวลชน (Above-the-line Promotions) 

- ส่ือโทรทศัน์ 

- ส่ือวทิย ุ

- ส่ือหนงัสือพิมพ ์

- ส่ือนิตยสาร 

- ส่ือภาพยนตร์ 

- ส่ือภายนอก เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) โปสเตอร์ โฆษณาท่ีติดตาม 

รถโดยสาร 

- ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี อินเตอร์เน็ต 

2. เคร่ืองมือการส่ือสารไม่ผา่นช่องทางส่ือมวลชน (Below-the-line Promotions) 

- การส่งเสริมการขาย 

- การขายโดยพนกังานขาย 

- การส่ือสารการตลาดโดยตรง 

- กิจกรรมทางการตลาด 

- การสนบัสนุนทางการตลาด 

- การส่ือสาร ณ จุดซ้ือ 

- การจดัแสดงสินคา้และนิทรรศการสินคา้ (John Wilmshurst อา้งถึงใน ศรายุทธ ศิริไปล์, 

2550) 
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ลกัษณะของส่ือหลกั 

 

 1. โทรทศัน์ 

 โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีนิยมใช้แพร่หลายมากท่ีสุด เพราะร้อยละ 98 ของครัวเรือนมีโทรทศัน์

เฉล่ีย 2.5 เคร่ือง ดงันั้นโทรทศัน์จึงเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงคนดูมากท่ีสุดกว่าส่ือใดๆ นอกจากน้ี

โทรทศัน์ยงัมีทั้งภาพและเสียงทาํใหก้ารส่ือขอ้ความทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

 

ขอ้ดีขอ้เสียของส่ือโทรทศัน์ 

 ขอ้ดี 

 1. เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงคนดูมากท่ีสุด ง่ายท่ีสุด และเร็วท่ีสุด เน่ืองจาก ร้อยละ 98 ของครัวเรือน

ในประเทศไทยมีโทรทศัน์ 

 2. มีทั้ งภาพ เสียง และข้อมูลทาํให้โฆษณามีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถทาํให้คนดูจาํ

โฆษณาไดง่้าย 

 3. มีตน้ทุนต่อหน่วยตํ่าท่ีสุด 

 

 ขอ้เสีย 

 1. งบประมาณโฆษณาโทรทศัน์สูงมาก ถ้าเทียบกบัส่ืออ่ืน ๆ ผลิตภณัฑ์ท่ีมีงบน้อยจะไม่

สามารถออกส่ือทางโทรทศัน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. สัดส่วนคนดูมีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจากมี TV ประเภทอ่ืนๆ เช่น Sat. TV Cable TV เขา้มา

แยง่คนส่วนแบ่งไปเร่ือย ๆ 

 3. คนดูเร่ิมแตกเป็นกลุ่มเล็กลง แทนท่ีจะดูรายการเดียวกนัทั้งครอบครัวก็จะแบ่งรายการเป็น

ของเด็ก วยัรุ่น พอ่-แม่ ผูช้าย ผูห้ญิง จึงตอ้งเจาะจงรายการใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 

 4. รีโมทคอนโทรล ทาํให้คนดูสามารถเปล่ียนช่องได้สะดวกข้ึน ทาํให้โอกาสท่ีจะเห็น

โฆษณาตอนช่วงเบรกรายการลดลง 

 5. มี Clutter (ท่ีไม่ใช้เน้ือหารายการ) มาก ได้แก่ โฆษณา โปรโมชั่น สถานี โปรโมชั่น

รายการ โฆษณาของราชการ ทาํใหร้บกวนคนดูซ่ึงจะจาํโฆษณายากข้ึน 

 6. ให้รายละเอียดของผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสลบัซบัซ้อนไดจ้าํกดั เพราะค่าเวลาโฆษราแพงมี

ระยะเวลาไม่มาก 

 

 



15 
 

 2. วทิยุ 

 เกือบทุกบา้นตอ้งมีวิทยุไวฟั้ง และในรถยนต์ทุกคนัมีการติดวิทยุเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

ดงันั้น วิทยุจึงเป็นส่ือท่ีแพร่หลายท่ีสุดเหมือนกนักบัโทรทศัน์เดิมส่ือวิทยุมกัจะนิยมฟังในชนบท 

สําหรับเป็นส่ือท่ีมุ่งเจาะคนฟังในทอ้งถ่ินเท่านั้น แต่ปัจจุบนัเร่ิมมีวิทยุเป็นเครือข่าย ครอบคลุมเป็น

ภูมิภาคแบบเดียวกบัโทรทศัน์และการจดัรายการของสถานีวิทยุเร่ิมจะเป็นรูปแบบเดียว (Format) 

ตลอด 24 ชัว่โมง เช่น สถานีข่าว สถานีเพลงสากลสถานีเพลงไทย สถานีวิทยุชุมชน สถานีวิทยุ ข่าว

จราจร เป็นตน้ 

 

ขอ้ดีขอ้เสียของวทิย ุ

 ขอ้ดี 

 1. ประหยดัค่าใชจ่้ายในการผลิตส่ือโฆษณา และค่าเวลามีราคาถูกกวา่โทรทศัน์ 

 2. ใชเ้วลาสั้น และยืดหยุน่กวา่ในการผลิตสปอต (Spot) โฆษณาเพราะเพียงแต่แกไ้ขถอ้ยคาํ 

(Script) และอดัเสียงใหม่ ก็สามารถทาํเสร็จไดภ้ายใน 1 วนั (ถา้สามารถหาคิวหอ้งอดัเสียงได)้ 

 3. สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเซ็กเมน้ต ์(Segment) เล็ก ๆ ไดง่้าย 

 4. สามารถเขา้ถึงผูฟั้งในลกัษณะท่ีเป็นกนัเองมากกว่า เพราะดีเจสามารถพูดถึงผลิตภณัฑ์

สอดแทรกในรายการใหเ้หมือนเพื่อนคุยกนัทาํใหผู้ฟั้งรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนคุยเร่ืองส่วนตวั 

 5. เป็นส่ือเสริมส่ือโทรทศัน์ เสียงหรือคาํสนทนาจากโฆษณาโทรทศัน์นาํมาใช้ในวิทยุจะ

ช่วยใหผู้ฟั้งท่ีเห็นภาพจากส่ือโทรทศัน์มาจินตนาการสร้างภาพจากส่ือวิทยุ ช่วยตอกย ํ้า (Awareness) 

ของผลิตภณัฑเ์พิ่ม 

 6. ส่ือวิทยุช่วยสร้างบุคลิกท่ีเขา้กบัคนทอ้งถ่ินไดดี้กว่าส่ือโทรทศัน์เพราะส่ือโทรทศัน์ตอ้ง

ทาํใหค้นดูทั้งประเทศ ในขณะท่ีส่ือวทิยมีุความเป็นกนัเอง และสามารถเขา้ถึงท่องถ่ินไดม้ากกวา่ดว้ย

การใชส้าํเนียงของคนถ่ินเดียวกนั 

 

 ขอ้เสีย 

 1. มี Clutter มาก ส่ือวิทยุใช้การฟังในการรับรู้ บางคร้ังตอ้งถูกรบกวนด้วยเสียงแทรก

รบกวน สายตาไปเห็นภาพอ่ืนท่ีน่าสนใจกวา่ทาํใหไ้ม่ไดฟั้ง 

 2. มีแต่เสียงไม่มีภาพ (ภาพจะส่ือความหมายไดดี้ท่ีสุด) วิทยุจึงเป็นส่ือสนบัสนุนส่ืออ่ืนๆ

มากกวา่ 

 3. ผูฟั้งแตกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มนอ้ย เพราะสถานีวทิยเุป็นส่ือทอ้งถ่ินและมีหลายร้อยสถานี 
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 4. ซ้ือเวลายาก ถา้ตอ้งการซ้ือวิทยุคลุมทั้งภาคหรืประเทศตอ้งซ้ือหลายๆ สถานีรวมกนัและ

ธรรมชาติการซ้ือเวลามกัจะจองซ้ือเวลาคร้ังละ 3 เดือน หรือ 6 เดือน ล่วงหนา้ ดงันั้น สถานีวิทยุท่ีมี

ความนิยม (Rating) สูง เวลาโฆษณาจะเตม็ทาํใหจ้องซ้ือเวลาไดย้ากกวา่ 

 

 3. หนังสือพมิพ์ 

 หนังสือพิมพ์ เป็นส่ือท่ีเคยเป็นท่ีนิยมใช้กันมาก แต่เม่ือโทรทัศน์ได้ขยายเครือข่าย 

(Network) ครอบคลุมทั้งประเทศ ส่ือโทรทศัน์จึงไดรั้บความนิยมแทนแต่หนงัสือพิมพก์็ยงัถือวา่เป็น

ส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายมากกวา่ส่ืออ่ืนๆ คือ มีทั้งหนงัสือพิมพท่ี์ครอบคลุม

ทั้ ง ป ร ะ เ ท ศ  ห รื อ เ ฉ พ า ะ ท้อ ง ถ่ิ น ห รื อ ห นัง สื อพิ ม พ์ ท่ี เ จ า ะ เ ซ็ ก เ ม้น ต์ต า ม  Demographics 

Psychographics เช่น หนงัสือพิมพธุ์รกิจ หนงัสือพิมพจี์น - องักฤษ - ญ่ีปุ่น หนงัสือพิมพกี์ฬา บาง

ฉบบัออกเป็นรายวนั รายสัปดาห์ และ 2 ฉบบั/ สัปดาห์ 

 

ขอ้ดีขอ้เสียของหนงัสือพิมพ ์

 ขอ้ดี 

 1. คนอ่านตั้ งใจจะรับข้อมูลจากหนังสือพิมพ์อยู่แล้ว ทําให้รับข้อความโฆษณาจาก

ผลิตภณัฑง่์าย 

 2. เขา้ถึงคนไดสู้งท่ีสุดในส่ือส่ิงพิมพท์ั้งหมด โดยเฉพาะหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐท่ีมียอดพิมพ์

สูงถึง 8 - 9 แสนฉบบั และมีคนอ่านประมาณ 4 - 5 ลา้นคน 

 3. มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับข้อความได้ เพราะหนังสือพิมพ์จะมี 2 กรอบ และ

สามารถปรับโฆษณาเป็นกรุงเทพกบัต่างจงัหวดัได ้

 4. สามารถใหร้ายละเอียดของขอ้มูลไดม้าก ลูกคา้ท่ีสนใจผลิตภณัฑ์อยูแ่ลว้ จะสามารถอ่าน

ขอ้มูลไดล้ะเอียด 

 5. สามารถเก็บไวอ่้านซํ้ าๆ ได ้เก็บไวเ้ป็นขอ้มูลได ้ไม่มีเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้งเหมือนวทิยุ และ

โทรทศัน์ 

 

 ขอ้เสีย 

 1. มี Clutter เป็นธรรมชาติของส่ือหลกัทัว่ไปท่ีจะตอ้งถูกแย่งความสนใจของคนอ่ืนจาก

โฆษณาอ่ืนๆ หนงัสือพิมพบ์างฉบบัมีหน้าโฆษณามากกวา่เน้ือข่าว ทาํให้คนอ่านไม่สนใจขอ้ความ

โฆษณาจะเปิดผา่นๆ ไป 
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 2. โฆษณาท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกคา้ประจาํจะไม่ไดล้งโฆษณาบ่อย และมกัจะไม่ไดห้นา้โฆษณาท่ีดี

 3. คุณภาพงานพิมพไ์ม่ดี ไม่เหมาะสมกบัสินคา้ท่ีเนน้คุณภาพ 

 

 4. นิตยสาร 

 นิตยสาร ถือวา่เป็นส่ือหลกัท่ีใชอ้ยา่งแพร่หลายชนิดหน่ึง และทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือเสริมส่ือหลกั

อ่ืนๆ 

 

ขอ้ดีและขอ้เสียของนิตยสาร 

 ขอ้ดี 

 1. เก็บไวไ้ดน้าน 

 2. งานพิมพมี์คุณภาพสูง สามารถตรวจ Check Print ไดก่้อน 

 3. สามารถใหร้ายละเอียดของขอ้มูลไดม้าก 

 4. มีความยดืหยุน่วา่หนงัสือพิมพ ์เช่น ทาํใบแทรก, สอดตวัอยา่งได ้

 

 ขอ้เสีย 

 1. ยอดพิมพต์ํ่า จะทาํใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดน้อ้ย ทาํใหง้บโฆษณาสูง 

 2. ส่วนมากจะพิมพเ์ดือนละฉบบั จึงรับขอ้ความโฆษณาให้ทนักบัสภาพตลาดท่ีเปล่ียนไป

ไดย้าก, ชา้กวา่ 

 3. นิตยสารมกัจะวางจาํหน่ายแต่ในเมืองใหญ่เท่านั้น 

 4. มี Clutter มากกท่ีสุด บางคร้ังมองหาโฆษณาท่ีลงแทบไม่พบ 

 

 5. ส่ือโฆษณานอกอาคารสถานที ่(Out of Home) 

 Out of Home (OOH) คือ ส่ือท่ีลูกคา้จะไดรั้บแตกต่างจากส่ืออ่ืนๆ อยา่งเช่น โทรทศัน์ วิทยุ

ส่ิงพิมพ ์ซ่ึงมกัจะรับรู้อยูภ่ายในบา้นหรือท่ีทาํงาน หรืออยูใ่นอาคาร/ ในรถ แต่ OOH ลูกคา้จะไดรั้บ

อยูน่อกอาคาร ในท่ีกลางแจง้มกัจะใช้เสริมกบัส่ือหลกัอ่ืน ๆ การเลือกซ้ือส่ือประเภทน้ี มกัจะดูจาก

ทาํเลว่า อยู่ในท่ีๆ มีผูค้นผ่านไปผ่านมาหนาแน่นเด่นสะดุดตา โดยคาํนวณเป็น % ของคนท่ีผ่าน 

OOH น้ี เทียบกบัจาํนวนประชากรนในบริเวณนั้นหรือคาํนวณ CPM (Cost per Thousands) ของ

ราคา เทียบกบัจาํนวนคนท่ีผ่านป้ายโฆษณาช้ินน้ี ราคาเช่าของป้ายโฆษณาจะข้ึนอยู่กบัทาํเล และ

ขนาดของป้ายดว้ยมกัจะทาํสัญญาระยะยาวตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป 
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ขอ้ดีและขอ้เสียของส่ือโฆษณานอกอาคารสถานท่ี (Out of Home) 

 ขอ้ดี 

 1. เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ทุกกลุ่มไดง่้าย มีความถ่ีสูง คือ เห็นซํ้ า ๆ บ่อย เพราะตอ้งผ่านบริเวณน้ี

ทุกวนั หรือบ่อย ๆ 

 2. สามารถเลือกพื้นท่ีท่ีตอ้งการเนน้ เพื่อสนบัสนุนส่ือหลกัอ่ืน ๆ ได ้

 3. มีราคาถูก เม่ือวดัท่ี CPM 

 4. สามารถเนน้โลกโกแ้ละแบรนดไ์ดเ้ด่นเพราะมีพื้นท่ีขนาดใหญ่เห็นชดัเจน 

 5. มีความยืดหยุ่นตวัสูง บางคร้ังใช้ผา้ใบทาํโฆษณา โปรโมชัน่ คลุมทึบ OOH ไดอ้ย่างท่ี

ตอ้งการ 

 6. ช่วยเตือนความจาํลูกคา้ก่อนจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ เช่น สินคา้พวกบุหร่ี, เบียร์, และ

ภตัตาคาร 

 

 ขอ้เสีย 

 1. ไม่สามารถเนน้กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มได ้เช่น Psychographics, กลุ่มอาชีพ, อายุ เนน้ได้

แต่สถานท่ี 

 2. ตอ้งเช่าเป็นระยะเวลานาน ๆ คนถึงจะจาํได ้ทาํใหเ้สียค่าใชจ่้ายสูง 

 3. วดักลุ่มเป้าหมายไดย้าก 

 4. ถา้ออกแบบไม่ดีจะทาํลายทศันียภาพของเมือง 

 

การใช ้IMC มีจุดประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธิผลทางการตลาด การส่งเสริมทางการตลาด และ

ลดตน้ทุนทางการตลาด แต่อยา่งไรก็ตาม ผูโ้ฆษณาส่วนใหญ่พบวา่ IMC นาํไปปฏิบติัไดย้าก ปัญหา

ท่ีสําคญัท่ีสุดเกิดจากส่วนต่างๆ ของการติดต่อส่ือสาร และการประสานงานระหวา่งผูโ้ฆษณา และ

บริษทัตัวแทนโฆษณา ตลอดจนการขายโดยพนักงานขาย การใช้ส่ือ (อิเล็กทรอนิกส์และส่ือ

ส่ิงพิมพ)์ การประชาสัมพนัธ์ในการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ผ่านส่ือ ผูบ้ริหารบริษทัจาํนวนมากให้ความ

สนใจกระบวนการเหล่าน้ี และมีวธีิการจดัการท่ีกาํหนดไวใ้นส่วนประสมทางการตลาด แนวคิดของ 

IMC คือ ตอ้งหาวิธีการใหม่ๆ ในการจดัองคก์าร การวางแผน และการจดัการในทุกหนา้ท่ีการตลาด 

ตวัแทนโฆษณาภายนอกจะตอ้งใช้กลยุทธ์แบบประสมประสานกนั แมว้่าจะเป็นการลาํบากท่ีจะ

ปฏิบติัตาม แต่ก็มีประโยชน์มาก ดงันั้น แนวความคิด IMC น้ีจึงเป็นท่ียอมรับอยา่งรวดเร็วสําหรับ

การโฆษณาและมืออาชีพทางการตลาด 
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IMC พยายามคน้หาการติดต่อส่ือสารทั้งท่ีใชค้น และใช้ส่ือ (IMC uses nonmedia and 

media communication) จากจุดเร่ิมตน้ท่ีว่า ลูกค้าทุกคนมีความเป็นเอกลักษณ์ ดงันั้น จึงต้อง

ตอบสนองโดยการติดต่อส่ือสารท่ีมีลกัษณะเฉพาะบุคคลให้ดีท่ีสุด ขั้นตอนของการวางแผน IMC 

เร่ิมตน้จากฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใน IMC ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีเพียงพอเก่ียวกบัลูกคา้รายบุคคล ทาํให้เกิด

ประสิทธิผลเก่ียวกบัการใชข้่าวสารในการส่งเสริมการตลาด จากประเด็นน้ีสามารถจดัประเภทของ

ผูรั้บข่าวสารท่ีเป็นเป้าหมายได ้ดงัน้ี ผูใ้ชท่ี้ภกัดีต่อตราสินคา้ (Loyal brand users) ผูใ้ชสิ้นคา้ของ คู่

แข่งขนั (Competitive users) ผูใ้ชท่ี้เปล่ียนตราสินคา้ (Swing users) ส่วนสําคญัของ IMC อีกประการ

หน่ึง คือ พิจารณาว่าลูกคา้มีความคิดเก่ียวกบัตราสินคา้ในผลิตภณัฑ์ชนิดใดชนิดหน่ึง เป็นเครือข่าย

ตราสินคา้ (Brand networks) และคน้หาถึงวิธีการท่ีจะติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัตราสินคา้ ซ่ึงการ

ติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand contacts) ดว้ยขอ้มูลน้ีจะเร่ิมตน้โดยกาํหนดวตัถุประสงค์

สาํหรับผูใ้ชแ้ต่ละประเภท แลว้จึงเลือกใชเ้คร่ืองมือการติดต่อส่ือสารท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

 

ส่วนที ่3  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้ 

 

ความหมายของการรับรู้ 

 

การรับรู้เป็นกระบวนการที่ซบัซ้อน โดยทัว่ไปบุคคลจะเขา้ใจว่า การรับรู้คือ การรู้ การ

เห็น การไดย้ิน การไดก้ลิ่น การรับสัมผสั จากอวยัวะทั้ง 5 ซ่ึงมิใช่เพียงเท่านั้น การรับรู้จะเร่ิม

ตั้งแต่เม่ือมีการสัมผสั และเขา้ระบบประสาทส่วนกลาง เพื่อเก็บขอ้มูลต่างๆ ไวผ้สมผสานกบัส่ิง

ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ท่ีผ่านมา แลว้ประมวลขอ้มูลเช่ือมโยงไปยงัศูนยก์ลางการ

ควบคุมระบบประสาทต่างๆ ทาํให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง มีนกัวิจยัจิตวิทยาหลายท่านศึกษา

เร่ืองการรับรู้ และไดใ้ห้ความหมายไวห้ลากหลายดงัน้ี 

 โวล์แมน (อา้งถึงใน อริศรา ปาดแมน้, 2543 หนา้ 9-10) ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้วา่

เป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการรวบรวมภายในตนเอง ผา่นประสาทสัมผสัต่าง ๆ ซ่ึงเป็นภาพรวม

ทั้งหมดท่ีครอบคลุมและกาหนดแต่ละส่วนไวแ้ละกระบวนการรวบรวมภาพรวมน้ีจะกระจ่างชดัข้ึน

ท่ามกลางการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการติดต่อจากส่ิงแวดลอ้ม  

 ฮิลการ์ด (อา้งถึงใน กนัยา สุวรรณแสง, 2540, หนา้ 127) ไดอ้ธิบายวา่การรับรู้หมายถึง การ

ทาํงานของอินทรียข์ั้นแรกสุดของการติดต่อกบัโลกภายนอก โดยผ่านประสาทสัมผสั (Sense 

Organs) ทางหู ตา จมูก ล้ิน ผวิหนงั ช่วยทาใหอิ้นทรียเ์รียนรู้ไดใ้นบรรดาส่ิงเร้าทั้งปวง  
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ภาพท่ี 2 กนัยา สุวรรณแสง (2540) จิตวทิยาทัว่ไป กรุงเทพฯ, อกัษรวทิยา 

 

 ร็อบบินส์ (อา้งถึงใน วนัชยั มีชาติ, 2544, หนา้ 26) ไดอ้ธิบายวา่การรับรู้ เป็นกระบวนการท่ี

บุคคลไดจ้ดัและอธิบายความรู้สึก ตลอดจนความหมายของส่ิงแวดลอ้ม  

 กนัยา สุวรรณแสง (2540, หน้า 127) ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้หมายถึงการใช้

ประสบการณ์เดิมแปลความหมายส่ิงเร้าท่ีผา่นประสาทสัมผสัแลว้เกิดความรู้สึกระลึกรู้ความหมายวา่

เป็นอะไร โดยกระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการท่ีคาบเก่ียวกนัระหว่างความเข้าใจ การคิด 

ความรู้สึก ความจาํ การเรียนรู้ การตดัสินใจ การแสดงพฤติกรรม ถา้พิจารณาในแง่ของพฤติกรรม 

“การรับรู้” แทรกอยูร่ะหวา่งส่ิงเร้า กบัการตอบสนองส่ิงเร้า 

 

 แสดงขั้นตอนของกระบวนการรับรู้  

 

เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540: 6) ไดก้ล่าวถึง ความหมายของการรับรู้ว่า 

หมายถึง กระบวนการในการเลือกรับการจดัระเบียบและแปลความหมายของส่ิงเร้าที่บุคคลพบ

เห็น หรือมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งดว้ยในส่ิงแวดลอ้มหน่ึงๆ 

กรองแกว้ อยู่สุข (2543: 47) ให้ความหมายของการรับรู้ว่า การรับรู้ คือกระบวนการท่ี

แต่ละคนรวบรวมจดัทาํและทาํความเขา้ใจต่อส่ิงที่เขามองเห็น ไดย้ินหรือรู้สึก ซ่ึงในความเป็น

จริงแลว้จะให้ทุกคนมองส่ิงเดียวกนัแลว้คิดและเขา้ใจไปในแนวเดียวกนัย่อมเป็นไปไม่ได ้

นพ ศรีบุญนาค (2545: 42) กล่าวถึงความหมายของการรับรู้ คือ กระบวนการที่ซ่ึงบุคคล

จดัระเบียบและแปลขอ้มูล สารสนเทศจากสภาพแวดลอ้มท่ีดาํรงอยู่ 

จากความหมายของการรับรู้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการ

แปลความหมายของสมองของคนเราที่มีส่ิงเร้ามากระทบจากการสัมผสัของร่างกาย ซ่ึงจะแสดง

ออกเป็นพฤติกรรม หรือทศันคติ ทั้งน้ีตอ้งอาศยัประสบการณ์เดิม หรือการเรียนรู้ หรือความคิด

ในการตีความนั้นๆ 
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กระบวนการรับรู้ 

 

 การรับรู้เป็นกระบวนการที่สร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ทาํให้บุคคลมีความ

แตกต่างกนัและมีอิทธิพลนาํไปสู่การกระทาํ หรือพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล กระบวนการรับรู้มี

ขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

 จาํเนียร ช่วงโชติ (2532: 71-72) อาการสัมผสั หมายถึง อาการที่อวยัวะรับสัมผสัรับส่ิง

เร้า หรือส่ิงเร้าผ่านเขา้มากระทบอวยัวะรับสัมผสัต่างๆ เพื่อให้คนเรารับรู้ภาวะแวดลอ้มรอบตวั 

 การแปลความหมายจากอาการสัมผสัส่วนสําคญัที่จะช่วยทาํให้การแปลความหมายดี

หรือถูกตอ้งเพียงใดนั้น ตอ้งอาศยั 

- สติปัญญา หรือความเฉลียวฉลาด 

- การสังเกตและความตั้งใจ 

- ความสนใจและความตั้งใจ 

- คุณภาพของจิตใจขณะนั้น 

ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม ซ่ึงไดแ้ก่ ความคิดความรู้และการกระทาํที่ไดเ้คย

ปรากฏแก่ผูน้ั้นมาแลว้ในอดีตมีความสําคญัมากสําหรับช่วยในการตีความหรือแปลความหมาย

ของการสัมผสัไดแ้จ่มชดั ความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมที่ไดส้ะสมไวส้ําหรับช่วยในการแปล

ความหมายไดดี้นั้นจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

- เป็นความรู้ท่ีแน่นอน ถูกตอ้ง ชดัเจน 

- ตอ้งมีปริมาณมาก กล่าวคือ รู้หลายอย่างจึงจะช่วยแปลความหมายต่างๆ ไดส้ะดวกและ

ถูกตอ้งดี 

สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2524: 59-65) ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการรับรู้ว ่า เป็น

กระบวนการท่ีซับซ้อนประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 

- การเลือก (Selection) เป็นกระบวนการเลือกท่ีจะรับส่ิงเร้าบางอนัจากส่ิงเร้าทั้งหลาย 

- การจดัระบบ (Organization) คนเรามกัจะจดัระบบส่ิงเร้าภายนอก 2 วิธี คือ 

o ภาพและพื้น (Figure and ground) การที่คนเราแยกส่ิงเร้าที่เลือกมาเป็นส่ิงที่พุ่ง

สมาธิไปยงัส่วนนั้นเป็นพิเศษ เรียกว่าภาพ (Figure) และส่วนอื่นๆ ที่เราไม่

สนใจท่ีเป็นพื้น (Ground)  

o การทาํให้ง่าย (Simplification) การรับรู้ส่ิงเร้าภายนอกเขา้มาจดัระบบอีกวิธี

หน่ึงซ่ึงเป็นแนวโน้มของคนทัว่ๆ ไป คือการจดัส่ิงเร้านั้นให้อยู่ในรูปที่ง่ายมาก

ข้ึน ตดัส่ิงท่ีเป็นรายละเอียดท่ีซับซ้อนและสับสนท้ิงไป 
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ภาพท่ี 3 กระบวนการของการรับรู้ สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2524: 65) 

 

ส่ิงเร้า จดัระบบ 

รับรู้และ

ตอบสนอง 

ตีความ 
Internal Stimuli 

ส่ิงเร้าภายใน เช่น ทศันคติ ความตอ้งการ  

ความคาดหวงั ประสบการณ์ 

 การแปลความ (Interpretation) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยในกระบวนการรับรู้ในขั้นน้ี คนเรา

จะอาศยัคุณสมบตัิที่มีอยู่ภายในตนเอง เช่น ทศันคติ ประสบการณ์ ความตอ้งการ ค่านิยม ฯลฯ 

เพื่อช่วยให้การพิจารณาส่ิงเร้าภายนอก ผสมผสานส่ิงเร้าภายนอกให้เขา้กบัคุณสมบตัิภายใน 

ดงันั้น การแปลความ จึงเป็นเร่ืองที่ข้ึนอยู่กบัอตัวิสัย (Subjective) ของผูร้ับ ส่ิงเร้าอย่างเดียวท่ี

เสนอต่อบุคคลต่างๆ บุคคลเหล่านั้นจะแปลความหมายแตกต่างกนักระบวนการรับรู้สามารถ

เขียนเป็นแผนภูมิแสดงดงัภาพประกอบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 กรองแกว้ อยู่สุข (2543: 47) อธิบายถึงกระบวนการรับรู้ว่า กระบวนการรับรู้นั้นเร่ิมดว้ย

บุคคลรับเอาส่ิงเร้าต่างๆ ดว้ยประสาทสัมผสัทั้งห้า เป็นรับรู้ทางสรีระทาํให้เกิดความรู้สึก 

(Sense) ข้ึนมาก่อน แลว้แต่ละคนก็จะแปลความหมายออกมาจากความรู้สึกนั้นๆ ตามภูมิหลงั 

(Background) ของตนเอง ซ่ึงเกิดจากหลายๆ ส่ิงประกอบกนั เช่น อายุ เพศ ฐานะ การศึกษา 

อาชีพ ประสบการณ์ อารมณ์ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน รวมทั้งค่านิยมและทศันคติส่วนตวัเขา้ไปอีกทาํ

ให้เกิดความรู้สึกหรือความเขา้ใจอย่างแทจ้ริง ทาํให้เกิดปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมตอบสนองต่อส่ิง

ท่ีไดพ้บเห็นตามท่ีตน “รับรู้” 

 นพ ศรีบุญนาค (2545: 43) อธิบายถึงกระบวนการรับรู้ว่า กระบวนการรับรู้เร่ิมตน้จาก

ส่ิงเร้าที่อยู ่ในสภาพแวดลอ้ม กระตุน้ให้บุคคลสนใจและตั้งใจในส่ิงนั้น โดยประสาทสัมผสั

ต่างๆ ทั้งทางหู ตา จมูก ปากและทางกาย หลงัจากนั้นบุคคลก็จะตีความหมายหรือแปลความ

ขอ้มูลหรือส่ิงท่ีไดรั้บมาและมีการตอบสนองต่างๆ ในขั้นสุดทา้ย ดงัภาพประกอบ 3 
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          ภาพท่ี 4  กระบวนการของการรับรู้ นพ ศรีบุญนาค (2545: 43) 

 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการรับรู้ 

 สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2524: 80) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ทางสังคมว่า

มีปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

- ความตอ้งการ (Need) ของผูร้ับรู้เองจะทาํให้ผูร้ับรู้ตีความส่ิงเร้าที่ส่งมาเป็นส่ิงที่จะ

สนองความตอ้งการของตวัเอง ความตอ้งการเป็นเหตุจูงใจให้เรารับรู้ส่ิงที่ตอ้งการได้

รวดเร็ว เช่น ขณะกาํลงัหิว เขาจะรับรู้ส่ิงที่เกี่ยวขอ้งกบัอาหารไดเ้ร็ว เราจะไดย้ินเสียง

กระด่ิงของรถขายก๋วยเต๋ียวชดัเจนกว่าเสียงอ่ืนๆ ท่ีเกิดในขณะเดียวกนั 

- ประสบการณ์ (Experience) บุคคลทัว่ไปมกัจะตีความส่ิงที่ตวัเองสัมผสัตามภูมิหลงัของ

แต่ละคน 

- การเตรียมตวัไวก้่อน (Preparatory set) การที่คนเรามีประสบการณ์และการเรียนรู้ส่ิงใด

มาก่อน ทาํให้เราเตรียมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงนั้นแนวเดียวกบัท่ีเรารับรู้มา 

ส่ิงเร้าจากสภาพแวดลอ้ม 

ความรู้สึก การไดย้นิ การมองเห็น การดมกล่ิน การล้ิมรส 

ความตั้งใจในการคดัเลือก 

การจดัระบบละการแปลความหมาย 

อารมณ์และพฤติกรรม 
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- บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ เช่น บุคคลที่มี

บุคลิกภาพแข็งกร้าว จะรับรู้การเปล่ียนแปลงของส่ิงเร้าไดช้้ากว่าผูท่ี้มีบุคลิกภาพยืดหยุ่น 

- ทศันคติ (Attitude) ทศันคติมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ถา้คนเรามีทศันคติที่ดีต่อใครคนหน่ึง 

การกระทาํของบุคคลนั้นจะถูกรับรู้ในทางท่ีดีอยู่เสมอ 

- ตาํแหน่งทางสังคม (Social position) และบทบาททาํให้คนเรารับรู้ส่ิงต่างๆ ไม่

เหมือนกนั 

- วฒันธรรม (Culture) เป็นตวัการสาํคญัท่ีทาํให้คนเรารับรู้อะไรแตกต่างกนั 

- สภาพทางอารมณ์ (Emotion) ของผูรั้บรู้ มีผลต่อการรับรู้ 

 

 การรับรู้นั้นเป็นขั้นตอนแรกของการมีพฤติกรรม แต่อย่างไรก็ตาม การรับรู้เป็นเพียงตวั

แปรหน่ึงเท่านั้นในการเกิดพฤติกรรม ยงัมีตวัแปรอ่ืนๆ อีกมากมายที่มีส่วนในการเกิดพฤติกรรม 

เช่น ทศันคติ บทบาท และความคาดหวงัในบทบาท แรงจูงใจ เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตามการรับรู้

มีความสําคญัต่อพฤติกรรมในแง่ที่ว ่า ถา้บุคคลรับรู้ถูกตอ้งแม่นยาํ การแสดงพฤติกรรมก็จะ

ออกมาในรูปแบบหน่ึง ถา้บุคคลรับรู้อย่างไม่ถูกตอ้งแม่นยาํจะทาํให้การแสดงพฤติกรรมออกมา

ในอีกรูปแบบหน่ึงนัน่คือ การรับรู้มีส่วนทาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกนั 

 สุปาณี สนธิรัตน์ (2529: 9) กล่าวถึง การที่แต่ละคนรับรู้แตกต่างกนัออกไปแมจ้ะมี ส่ิง

เร้าเดียวกนั ส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบต่างๆ ไดแ้ก่ ธรรมชาติของส่ิงเร้า ประสบการณ์เดิม 

ความคาดหวงัในขณะนั้น ความสนใจและอ่ืนๆ 

 นวลศิริ เปาโรหิตย ์(2535: 24) กล่าวถึงตวัแปรที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ว่า มี 2 ประเภท 

คือ 

- คุณสมบติัในจิตใจของผูรั้บรู้ ไดแ้ก่ ความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติ และความใส่ใจ 

เป็นตน้ 

- คุณสมบติัของส่ิงเร้าภายนอกท่ีมีต่อความสนใจ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงส่ิงเร้า ขนาดของ

ส่ิงเร้า การเคล่ือนไหวของส่ิงเร้า และการเกิดซํ้ าๆ กนัของส่ิงเร้า 

 

สรุปไดว้่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ที่ส่งผลให้บุคคลมีการรับรู้ที่แตกต่างกนั

นั้น ข้ึนอยู่กบั องค์ประกอบดงัน้ี 

- ลกัษณะของผูร้ับรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย บุคลิกภาพ ลกัษณะนิสัยและอารมณ์ เพศ ความรู้ 

อาชีพ ประสบการณ์เดิม และฐานะทางเศรษฐกิจ 
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- ลกัษณะทางดา้นจิตวิทยา เช่น ความตอ้งการ ทศันคติ ความสนใจ ความคาดหวงั 

ความเห็นคุณค่า บทบาท และแรงจูงใจ 

- สภาพแวดลอ้มในขณะนั้น และคุณสมบติัของส่ิงเร้า 

 

 จากการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ทั้งหมดนั้นสรุปไดว้่า การรับรู้

เป็นกระบวนการทางสมองซ่ึงตีความหรือแปลความหมายขอ้มูลที่ไดร้ับจากการสัมผสัของ

ร่างกายกบัส่ิงเร้า โดยอาศยัจากประสบการณ์เดิม การเรียนรู้ ความคิด แลว้มีการแสดงออกถึง

ความเขา้ใจจากการตีความนั้นๆ โดยองค์ประกอบการรวมถึงลกัษณะรับรู้ ลกัษณะทางจิตวิทยา 

สภาพแวดลอ้มขณะนั้น และคุณสมบติัของส่ิงเร้า ซ่ึงการรับรู้จะเป็นขั้นตอนแรกของการการเกิด

พฤติกรรม รวมถึงยงัมีตวัแปรอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม เช่น ทศันคติ บทบาท และ

ความคาดหวงั อย่างไรก็ตามการรับรู้จะมีผลต่อพฤติกรรมอย่างมาก เพราะการรับรู้ของบุคคลท่ี

แตกต่างกนัก็จะมีส่วนทาํให้พฤติกรรมท่ีแสดงออกแตกต่างกนัได ้

 

ส่วนที ่4 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัเคร่ืองสําอางเกาหลแีบรนด์ เดอะ แซม 

 

ประวตัิความเป็นมา จาก HANKOOK COSMETIC สู่ THE SAEM 

 

 เดอะ แซม (THE SAEM) หรือช่ือเต็ม THE SAEM INTERNATIONAL CO.,LTD. เปิดตวั

ในปี พ.ศ. 2553 เป็นบริษทัเคร่ืองสาํอางจากประเทศเกาหลีภายใตแ้บรนด์ HANKOOK COSMETIC 

ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเคร่ืองสําอางโดยเฉพาะ สั่งสมประสบการณ์มากว่า 50 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 

ซ่ึงไดว้ิจยั และพฒันา (R&D) ผลิตเองอย่างพิถีพิถนั ใส่ใจในทุกกระบวนการ จึงเป็นเคร่ืองสําอาง

คุณภาพท่ีมีช่ือเสียงเป็นอนัดบัตน้ๆ ในประเทศเกาหลี มีแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงในเกาหลีมากมาย เช่น  

SANSIM , JUTANAK  และ OSSION เป็นตน้  

 โดย เดอะ แซม เป็น BRAND SHOP ท่ีมีช่ือเสียงในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ซ่ึงขณะน้ีมีสาขา

ทัว่เกาหลีกวา่ 100 สาขา มีอตัราการขยายตวัมากข้ึนเร่ือยๆ และมีการขยายแบรนด์ไปยงัต่างประเทศ 

เช่น ฮ่องกง, ญ่ีปุ่น, เวยีดนาม และประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย 

 

 หลงัจาก เดอะ แซม ไดรั้บการตอบรับท่ีดีเยี่ยมในประเทศเกาหลีดว้ยระยะเวลาท่ีรวดเร็ว 

ดังนั้ น เดอะ แซม  จึงได้มาเปิดบริษัทโดยตรงท่ีประเทศไทย ภายใต้บริษัท THE SAEM 
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(THAILAND) CO.,LTD. ซ่ึงไดรั้บการตอบรับท่ีดีมากจากลูกคา้ และเร่ิมมีการขยายตวัของฐาน

ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

 เดอะ แซม มีจุดเด่นในเร่ืองคุณภาพสินคา้ระดบัพรีเม่ียม แต่ราคาไม่สูง เสมือนซ้ือเองท่ี

เกาหลี ทั้งยงัมีโปรโมชัน่ส่วนลดต่างๆ มากมาย และเน่ืองจาก เดอะ แซม มีการผลิตและคิดคน้

ผลิตภณัฑ์เองจึงมีจุดเด่นในเร่ืองความหลากหลายของสินคา้ ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการ

และเหมาะกบัสภาพผวิคนไทยไดดี้  

 โดย เดอะ แซม เปิดสาขาแรกท่ีเมกา บางนา ในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2555 ปัจจุบนัมี 6 

สาขา คือ  

- สาขาเมกาบางนา   

- สาขาเดอะมอลล ์บางกะปิ   

- สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ 

- เดอะมอลล ์งามวงศว์าน   

- เดอะมอลล ์บางแค  

- เดอะมอลล ์ท่าพระ 

 

พรีเซ็นเตอร์ 

 

 เดอะ แซม ไดส้ร้างความเช่ือมัน่ต่อแบรนด์ดว้ยพรีเซ็นเตอร์ไอดอลช่ือดงัหลายๆ คน โดย

เร่ิมตั้งแต่คนแรก หนุ่มลีซึงกิ, สาวๆ วง AFTER SCHOOL ท่ีให้ลุคสดใส, สาวเสียงใส สุดน่ารัก

อยา่งสาว IU, หนุ่ม G-DRAGON วง BIGBANG, หนุ่มๆ วง SHINee และ นกัแสดงสาววยัรุ่นซอเยจี 

ท่ีกาํลงัมาแรงในเกาหลี 

 

คอนเซ็ปต์ 

 

 โดยคอนเซ็ปต์ของเดอะ แซม คือ Global Eco ซ่ึงเราเนน้การเลือกใชว้ตัถุดิบออแกนิคท่ีมี

ช่ือเสียงจากทัว่โลก มาคิดคน้ วิจยั และพฒันาเพื่อเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีอ่อนโยน และเหมาะสมต่อทุก

สภาพผวิ 
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ส่วนที ่5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 พรรณวดี บุตรศรีภูมิ (2550) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง “การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 

(IMC) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมความงามเพื่อบาํรุงผิวหน้าของผูห้ญิงวยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร” 

 ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีอาย ุ20-30 ปี มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มี

รายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเทียบเท่ากับ 10,000 บาท อาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชนใช้

ผลิตภณัฑเ์พื่อบาํรุงผวิหนา้และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัต่อการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 

(IMC) ในด้านโฆษณา ดา้นการขายโดยใช้พนกังานขาย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการตลาด

ทางตรง ดา้นการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการบริการมาก ส่วนใหญ่เลือกแบรนด์ POND เพื่อรักษา

ผิวหน้า โดยเลือกซ้ือ 1-2 คร้ังต่อเดือน ราคาต่อช้ิน 500 – 1,000 บาท ปริมาณในการซ้ือ 2 – 3 ช้ิน 

ขนาดบรรจุภณัฑ์ขนาดกลาง เลือกซ้ือจากเคาน์เตอร์เคร่ืองสําอางในห้างสรรพสินคา้ ตดัสินใจเลือก

ซ้ือโดยเนน้ดา้นคุณภาพ ส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการซ้ือ คือ ส่ือโทรทศัน์ การส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อ

การซ้ือ คือ การลดราคา 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน 

อาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมความงาม การส่ือสารการตลาดดา้นโฆษณา 

ดา้นการขายโดยใช้พนกังานขาย ดา้นการส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการตลาด

ทางตรง ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านการบริการ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมความงามเพื่อบาํรุงผวิหนา้ของผูห้ญิงวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

 จตุรงค์ เกริกเกรียงไกร (2552) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง “อตัลกัษณ์และคุณค่าในสินคา้แม๊คบุ๊ค 

ตราแอปเปิล ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 

  ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 26-35 ปี สถานภาพโสด ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน/ห้างร้าน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 

20,000 บาทต่อเดือน มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั อตัลกัษณ์ตราสินคา้โดยรวมดา้นตาํแหน่งตรา

สินคา้อยู่ในระดบัดีมาก ด้านการส่ือสารของตราสินคา้ อยู่ในระดบัดี ดา้นประสิทธิภาพและการ

ทาํงานอยู่ระดบัดี และ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดแ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อ

คุณค่าตราสินคา้แม๊คบุ๊ค ตราแอปเปิล ของผูบ้ริโภคโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 
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 อรวรรณ เจริญจิตรกรรม (2549) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง “การส่ือสารการตลาด (IMC) การรับรู้

ส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ

หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานคร”  

 ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีอายุ 20-50 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนเทียบเท่ากบั 10,000 บาทหรือมากกว่า อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนและอาศยัอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญต่อการส่ือสารการตลาด (IMC) ของ

ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล ในดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายการส่งเสริมการขาย การตลาดเจาะจง

ตรง การใชป้้ายต่าง ๆ และกิจกรรมทางการตลาด โดยรวมนั้นจะอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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    บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 

 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผล

ต่อการรับรู้ตราสินคา้ เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยแบ่งการวิจัยตามการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 6 รูปแบบ คือ ด้านการขายโดย

พนกังานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวการประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง การตลาดโดย

การบอกต่อ และการจดักิจกรรม ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2.  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.  วธีิการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4.  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล                                                                                                                                                                          

  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  

 ประชากร ไดแ้ก่ ผูท่ี้ใชเ้คร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ท่ีอาศยัอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนของผูท่ี้ใช้ เคร่ืองสําอางนาํเขา้จาก

ประเทศเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ท่ีแน่นอนดงันั้น ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง

โดยใช้สูตรคาํนวณแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร โดยใช้สูตรกาํหนดขนาดตวัอย่างของ สูตร  

(Cochran, 1977 อา้งใน ธีรวฒิุ เอกะกุล, 2543) ดงัน้ี 

 

                       n = P (1 - P) Z2 

                                    e2 

 

 n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

 P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่ม  

 Z แทน ความมัน่ใจท่ีผูว้จิยักาํหนดไวท่ี้ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 e แทน สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
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 ผูว้ิจยัตอ้งการสุ่มตวัอยา่งเป็น 50% จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการความเช่ือมัน่ 95 % และ

ยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะคาํนวณไดคื้อ P = .50 

(50%)  Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%) 

 n = (.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2 

 n = (.50) (.50) (3.8416) / .0025 

 n = 384.16 หรือ 384 ตวัอยา่ง  

 แต่เพื่อความแม่นยาํของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผูว้ิจ ัยจึงเก็บตวัอย่างจาํนวน 400 

ตวัอยา่ง 

การสุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบ Non-Probability Sampling 

มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม

ตวัอยา่งบริเวณศูนยก์ารคา้ต่างๆ ไดแ้ก่ ห้างเดอะมอลล์ หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีร้าน เดอะ แซม 

ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีประชากรส่วนใหญ่ ให้ความสําคญัเก่ียวกบั

ความสวยความงาม เช่น การแต่งหน้า การแต่งกาย ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมจากส่ือ

ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบกาํหนดโควตา้ (Quota Sampling) โดยการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งจากช่วง

อายุ ผูท่ี้รู้จกัผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ท่ีอาศยัอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากแต่ละกลุ่มอายุมีการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ ความพึงพอใจในด้านผลิตภณัฑ์และความพร้อมด้านการเงินแตกต่างกนั ซ่ึง

ส่งผลต่อการรับรู้ต่อตราสินคา้ เคร่ืองสําอาง ดงันั้นจึงใชก้ลุ่มอายุ ดงัน้ี (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 

2543: 146-147) 

 

• กลุ่มอาย ุ18-23 ปี จาํนวน 100 คน 

• กลุ่มอาย ุ24-29 ปี จาํนวน 100 คน 

• กลุ่มอาย ุ30-35 ปี จาํนวน 100 คน 

• กลุ่มอาย ุ36-40 ปี จาํนวน 100 คน 

รวม   จาํนวน 400 คน 
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 วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจก

แบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีกาํหนดไว ้โดยคดัเลือกเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเต็มใจและ

สะดวกท่ีจะใหข้อ้มูลในการตอบแบบสอบถามได ้

 

2. เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 

 สาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยั

ไดส้ร้างข้ึนเพื่อเป็นการศึกษา การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ 

เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้แบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยมี

ลกัษณะคาํถามปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ การศึกษา, อาชีพ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพโดยผูต้อบ

แบบสอบถามสามารถเลือกคาํตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

ส่วนท่ี 2   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม 

  

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

1. ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลจากตาํราเรียน เอกสาร เว็บไซต์ ทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อกาํหนดขอบเขตของการวิจยั และสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัให้ครอบคลุม

ตามความมุ่งหมายของการวจิยั 

2. ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อกาํหนดขอบเขต และเน้ือหาแบบสอบถาม

ใหมี้ความชดัเจนตามความมุ่งหมายของการวจิยั 

3. นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 

o ส่วนท่ี1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

o ส่วนท่ี2 แบบสอบถามเก่ียวกับการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม  
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ส่วนท่ี1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ (ข้อมูลส่วนตัวของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม) 

 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่เพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบัรายได้ต่อเดือน และสถานภาพทางสังคม มีลกัษณะเป็นคาํถาม

ปลายปิด และมีระดบัการวดัขอ้มูลประเภทสเกลต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1. เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) มีคาํตอบใหเ้ลือกดงัน้ี  

 - ชาย 

 -หญิง 

 2. อายุ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) แบ่งอายุออกเป็น 5 ช่วง 

โดยมีคาํตอบใหเ้ลือกดงัน้ี 

 - 18-23 ปี 

 - 24-29 ปี 

 - 30-35 ปี 

 - ตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไป 

 3. ระดบัการศึกษา เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) มีคาํตอบให้

เลือกดงัน้ี 

 - มธัยมศึกษาตอนปลาย  /ปวช. 

 - ปวส. / อนุปริญญา 

 - ปริญญาตรี 

 - สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 

 4. อาชีพ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) มีคาํตอบให้เลือก

ดงัน้ี 

 - นกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษา 

 - พนกังานบริษทัเอกชน 

 - พนกังานรัฐวสิาหกิจ / ขา้ราชการ 

 - ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

 - แม่บา้น / พอ่บา้น 

 - อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................... 

 5. ระดบัรายไดต่้อเดือนเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) แบ่ง

รายไดอ้อกเป็น 4 ช่วง โดยมีคาํตอบใหเ้ลือกดงัน้ี  
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 - ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 

 - 10,001-15,000 บาท 

 - 15,001-20,000 บาท 

 - สูงกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 

 6. สถานภาพทางสังคม เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) มี

คาํตอบใหเ้ลือกดงัน้ี 

 - โสด  

 - สมรส / อยูด่ว้ยกนั 

 - หมา้ย / หยา่ / ร้าง / แยกกนัอยู ่

 

ส่วนท่ี2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของเคร่ืองสําอางเกาหลี

แบรนด ์เดอะ แซม ดงัน้ี 

 

แบบสอบถามเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ    ดา้นการขายโดยพนกังานขาย 

แบบสอบถามเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ    ดา้นการส่งเสริมการขาย 

แบบสอบถามเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ    ดา้นการใหข้่าวการประชาสัมพนัธ์  

แบบสอบถามเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ    ดา้นการตลาดทางตรง 

แบบสอบถามเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ    ดา้นการตลาดโดยการบอกต่อ 

แบบสอบถามเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ    ดา้นการจดักิจกรรม 

 

แบบสอบถามมีลกัษณะเป็น Linkert Scale จาํนวน 18 ขอ้ ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค 

(Interval Scale) มี 5 ระดบั ดงัน้ี 

 ระดบั 5 หมายถึง  มากท่ีสุด 

 ระดบั 4 หมายถึง  มาก 

 ระดบั 3 หมายถึง ปานกลาง 

 ระดบั 2  หมายถึง นอ้ย 

 ระดบั 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

 โดยการอภิปรายผลการวิจยัของแบบสอบถามท่ีใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค 

(Interval Scale) ผูว้ิจยัสามารถคาํนวณเกณฑ์เฉล่ียในการอภิปรายผลการวิจยัจากสูตรดงัน้ี (บุญชม 

ศรีสะอาด 2538: 80-81) 
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ความกวา้งของอนัตรภาค =       คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

                       จาํนวนชั้น 

 
=                          5 - 1 

                        5 

 
=                           0.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ซ่ึงเกณฑ์ในการแปลผลระดับการรับรู้ การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม มีเกณฑใ์นการแปลผล ดงัน้ี 

 คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีระดบัการรับรู้ การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม มากท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีระดบัการรับรู้ การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม มาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดบัการรับรู้ การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดบัการรับรู้ การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม นอ้ย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดบัการรับรู้ การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม นอ้ยท่ีสุด 

 

1. นาํแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งและ

เสนอแนะเพิ่มเติม 

2. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแ้ล้ว ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา 

จากนั้นจึงนาํมาปรับปรุงใหมี้ความถูกตอ้งก่อนนาํไปทดลองใช ้

3. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีรู้จกั

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 40 ชุด แลว้นาํผลท่ีไดม้าทาํการหาค่าความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือ (Reliability of the 

test) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยมี

เกณฑต์ดัสินใจวา่ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าใกลเ้คียง 1.00 (ประมาณ 0.80 ข้ึนไป) จะไม่
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แกไ้ขคาํถาม แต่ถา้มีตํ่ากว่า 0.80 ก็จะทาํการแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถาม ซ่ึงผลการหาค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์รวมไดเ้ท่ากบั 0.95 ค่าความเช่ือมัน่ดงักล่าวอยู่ในเกณฑ์ จึงถือว่า

แบบสอบถามน้ีสามารถนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยัคร้ังน้ี 

 

3. วธีิการดําเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นดงัต่อไปน้ี 

o ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดม้าจากการศึกษาผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการ

สร้างแบบสอบถาม 

o ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบ

แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น ผูห้ญิงท่ีใช้ หรือเคยใช้ผลิตภณัฑ์นาํเขา้จากประเทศ

เกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

 

4. วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ผูว้ิจยันําข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปโดยใช้

สําเร็จรูป  SPSS (Statistical Package for the social Sciences)  จากนั้นทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 

1. การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการอธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

- วิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage) 

- วิเคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ดงัน้ีโดยใชค้่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยเลือกใช้

สถิติ ดงัน้ี 
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 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบัรายไดต่้อเดือน 

และสถานภาพทางสังคม มีผลต่อการรับรู้ต่อตราสินคา้เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใช้ทดสอบ คือ การทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่าที 

(Independent t-test) ใชใ้นการทดสอบค่าความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม เพื่อ

ทดสอบสมมติฐาน โดยกาํหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance/ANOVA) ใช้ในการทดสอบค่าความ

แตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม ในกรณีท่ีพบความแตกต่างระหวา่ง

กลุ่มไดท้ดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียแบบจบัคู่พหุคูณ (Multiple Comparison) โดยวิธี LSD เพื่อ

ทดสอบสมมติฐานโดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ปัจจยัด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การขายโดยพนักงานขาย การ

ส่งเสริมการขาย การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง การตลาดโดยการบอกต่อ การ

จดักิจกรรม มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ต่อตราสินคา้เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชค้่าสถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Perason Product 

Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อ

กนั 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 งานวิจัยเร่ือง การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการรับรู้ต่อตราสินค้า 

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาการ

รับรู้ของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้ เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ในดา้นผลิตภณัฑ์ โดยมีตวั

แปรต้น คือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ

สถานภาพทางสังคม และการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ การขายโดยพนกังานขาย 

การส่งเสริมการขาย การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง การตลาดโดยการบอกต่อ 

และการจดักิจกรรม กบัตวัแปรตาม คือ การรับรู้ต่อตราสินคา้ เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม 

และนาํผลท่ีไดม้าทาํการวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมทางสถิติ ผลการวเิคราะห์ท่ีไดเ้ป็นดงัน้ี 

 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

 เพื่อความเข้าใจท่ีตรงกนัในการแปลความหมายขอ้มูล จึงกาํหนดสัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการ

เสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 χ       แทน       ค่าเฉล่ีย  

S.D    แทน       ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

t แทน      ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัสาํคญัจากการแจกแจงแบบ t (t- distribution) 

F แทน       ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัสาํคญัจากการแจกแจงแบบ F (F- 

distribution) 

Sig.    แทน      ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significances)  

* แทน      นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

4.1 ผลการวเิคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ

สมรส 
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ตาราง 1 จาํนวน และร้อยละของขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จาํนวน ร้อยละ 

เพศ 

  ชาย 168 42.0 

หญิง 232 58.0 

อาย ุ

  18-23 ปี 100 25.0 

24-29 ปี 100 25.0 

30-35 ปี 100 25.0 

ตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไป 100 25.0 

ระดบัการศึกษา 

  มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  118 29.5 

ปวส./อนุปริญญา 78 19.5 

ปริญญาตรี 168 42.0 

สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 36 9.0 

อาชีพ 

  นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา  108 27.0 

พนกังานบริษทัเอกชน 84 21.0 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ  52 13.0 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 60 15.0 

แม่บา้น/พอ่บา้น 46 11.5 

อ่ืนๆ  50 12.5 

รายได ้

  ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 4 1.0 

10,001-15,000 บาท  18 4.5 

15,001-20,000 บาท 156 39.0 

สูงกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 222 55.5 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จาํนวน ร้อยละ 

สถานภาพ 

  โสด 196 49.0 

สมรส / อยูด่ว้ยกนั 164 41.0 

หมา้ย / หยา่ / ร้าง / แยกกนัอยู ่ 40 10.0 

รวม 400 100.0 

 

 จากตาราง 1 จาํนวน และร้อยละของขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน 400 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 โดย

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชอ้ยูใ่นช่วงอาย ุตั้งแต่อาย ุ18-23 ปี อาย ุ24-29 ปี อายุ 30-35 ปี และตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไป 

ในจาํนวนท่ีเท่ากนั มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 เป็นนกัเรียน 

นิสิต นกัศึกษา จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 มีรายได ้สูงกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 222 

คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 และมีสถานภาพโสด จาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ของการส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการของเคร่ืองสําอางเกาหลแีบรนด์ เดอะ แซม 

 

 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม 

ประกอบดว้ย การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ 

การตลาดทางตรง การตลาดโดยการบอกต่อ และการจดักิจกรรม 
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ตาราง 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา

การของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม จาํแนกตามดา้นการขายโดยพนกังานขาย 

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม 
χ  S.D. ระดบัการรับรู้ 

1. พนกังานขายเสนอขายเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบ

รนด ์เดอะ แซม 

3.85 1.03 มาก 

2. พนกังานขายแนะนาํความรู้เก่ียวกบั

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม 

4.15 0.78 มาก 

3. พนกังานขายเสนอทดลองใชต้วัอยา่ง

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม กบัตวั

ท่าน 

4.31 0.74 มากท่ีสุด 

การขายโดยพนกังานขาย 4.11 0.66 มาก 

 

 จากตาราง 2 ค่าเฉล่ีย ( χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการรับรู้ของการส่ือสาร

ทางการตลาดแบบบูรณาการของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม จาํแนกตามรายดา้นการขาย

โดยพนกังานขาย พบวา่การขายโดยพนกังานขายในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.11 เม่ือ

แยกพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายข้อท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ พนักงานขายเสนอทดลองใช้

ตวัอยา่งเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม กบัตวัท่าน ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.31 รายขอ้ท่ีอยู่ในระดบั

มาก คือ พนกังานขายแนะนาํความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.15 

และพนกังานขายเสนอขายเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.85 ตามลาํดบั 
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ตาราง 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา

การของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม จาํแนกตามดา้นการส่งเสริมการขาย 

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม 
χ  S.D. ระดบัการรับรู้ 

4. การใหข้องแถม ของรางวลัของเคร่ืองสาํอาง

เกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม  

4.29 0.74 มากท่ีสุด 

5. การแจกตวัอยา่งสินคา้ของเคร่ืองสาํอางเกาหลี

แบรนด ์เดอะ แซม 

4.38 0.73 มากท่ีสุด 

6. การใหคู้ปองส่วนลดของเคร่ืองสาํอางเกาหลี

แบรนด ์เดอะ แซม 

4.22 0.58 มากท่ีสุด 

การส่งเสริมการขาย 4.27 0.54 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง 3 ค่าเฉล่ีย ( χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัการรับรู้ของการ

ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม จาํแนกตามรายดา้น

การส่งเสริมการขาย พบว่า การส่งเสริมการขายในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.27 

เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกรายขอ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เรียงลาํดบัดงัน้ี การแจกตวัอยา่ง

สินคา้ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ด้วยค่าเฉล่ีย 4.38 รองลงมาคือ การให้ของแถม 

ของรางวลัของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.20  และการให้คูปองส่วนลด

ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.22 ตามลาํดบั 
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ตาราง 4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา

การของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม จาํแนกตามดา้นการใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ 

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม  
χ  S.D. ระดบัการรับรู้ 

7. การใหส้ัมภาษณ์ของผูจ้าํหน่ายของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม 

3.98 0.74 มาก 

8. การเป็นสปอนเซอร์ อาทิ ภาพยนตร์เกาหลี

ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม 

3.75 1.23 มาก 

9. การกล่าวถึงสินคา้ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบ

รนด ์เดอะ แซม โดยดารานกัแสดง 

3.52 0.96 มาก 

การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ 3.76 0.71 มาก 

 

 จากตาราง 4 ค่าเฉล่ีย ( χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัการรับรู้ของการ

ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม จาํแนกตามรายดา้น

การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ พบวา่ การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก ดว้ยค่าเฉล่ีย  3.76 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัดงัน้ี 

การให้สัมภาษณ์ของผูจ้ ําหน่ายของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ด้วยค่าเฉล่ีย 3.98 

รองลงมาคือ การเป็นสปอนเซอร์ อาทิ ภาพยนตร์เกาหลีของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม 

ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.75 และการกล่าวถึงสินคา้ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม โดยดารา

นกัแสดง ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.52  ตามลาํดบั 
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ตาราง 5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา

การของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม จาํแนกตามดา้นการตลาดทางตรง 

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม  
χ  S.D. ระดบัการรับรู้ 

10. การซ้ือขายสินคา้ผา่นทาง Internet ของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม 

4.14 0.77 มาก 

11. การซ้ือขายสินคา้ผา่นทาง นิตยสาร ของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม 

4.10 0.83 มาก 

12. การซ้ือขายสินคา้ผา่นทาง E-mail ของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม 

3.89 0.51 มาก 

การตลาดทางตรง 4.00 0.54 มาก 

 

 จากตาราง 5 ค่าเฉล่ีย ( χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัการรับรู้ของการ

ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม จาํแนกตามรายดา้น

การตลาดทางตรง พบวา่ การตลาดทางตรงในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.00 เม่ือแยก

พิจารณาพบว่า ทุกรายขอ้อยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัดงัน้ีการซ้ือขายสินคา้ผ่านทาง Internet ของ

เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.14 รองลงมาคือ การซ้ือขายสินคา้ผ่านทาง 

นิตยสาร ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.10 และการซ้ือขายสินคา้ผา่นทาง 

E-mail ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.89 ตามลาํดบั 
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ตาราง 6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา

การของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม จาํแนกตามดา้นการตลาดโดยการบอกต่อ 

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม  
χ  S.D. ระดบัการรับรู้ 

13. การบอกต่อจากบุคคลอ่ืนเก่ียวกบั

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม 

4.20 0.75 มาก 

14. การบอกต่อจากห้องสนทนา (Chat Room) 

เก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม 

4.25 0.92 มากท่ีสุด 

15. การบอกต่อผา่นบล็อก (Blogs) เก่ียวกบั

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม 

4.21 0.94 มากท่ีสุด 

การตลาดโดยการบอกต่อ 4.26 0.80 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง 6 ค่าเฉล่ีย ( χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัการรับรู้ของการ

ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม จาํแนกตามรายดา้น

การตลาดโดยการบอกต่อ พบว่า การตลาดโดยการบอกต่อในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้วย

ค่าเฉล่ีย 4.26 เม่ือแยกพิจารณาพบวา่ รายขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือการบอกต่อจากห้องสนทนา 

(Chat Room) เก่ียวกบัเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.25 รองลงมาคือ การ

บอกต่อผา่นบล็อก (Blogs) เก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.21 และราย

ขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมากคือ การบอกต่อจากบุคคลอ่ืนเก่ียวกบัเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม 

ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.20 ตามลาํดบั 
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ตาราง 7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา

การของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม จาํแนกตามดา้นการจดักิจกรรม 

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม  
χ  S.D. ระดบัการรับรู้ 

16. การจดัอีเวนทเ์พื่อใหท้ดลองใชเ้คร่ืองสาํอาง

เกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม 

3.75 1.11 มาก 

17. การออกงานแสดงสินคา้ของเคร่ืองสาํอาง

เกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม 

4.21 0.83 มากท่ีสุด 

18. การจดักิจกรรมบนัเทิงตามสถานท่ีต่างๆ ของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม 

2.73 0.86 ปานกลาง 

การจดักิจกรรม 3.55 0.73 มาก 

 

 จากตาราง 7 ค่าเฉล่ีย ( χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัการรับรู้ของการ

ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม จาํแนกตามรายดา้น

การจดักิจกรรม พบว่า การจดักิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.55 เม่ือแยก

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายข้อท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การออกงานแสดงสินค้าของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.21 รายขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ การจดัอีเวนท์

เพื่อให้ทดลองใชเ้คร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.75 และรายขอ้ท่ีอยูใ่นระดบั

ปานกลาง คือ การจดักิจกรรมบนัเทิงตามสถานท่ีต่างๆ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม  

ดว้ยค่าเฉล่ีย 2.73 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

ตาราง 8 สรุปค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ของการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม  

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม  
χ  S.D. ระดบัการรับรู้ 

การขายโดยพนกังานขาย 4.11 0.66 มาก 

การส่งเสริมการขาย 4.27 0.54 มากท่ีสุด 

การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ 3.76 0.71 มาก 

การตลาดทางตรง 4.00 0.54 มาก 

การตลาดโดยการบอกต่อ 4.26 0.80 มากท่ีสุด 

การจดักิจกรรม 3.55 0.73 มาก 

ภาพรวม 3.99 0.43 มาก 

 

 จากตาราง 8 สรุปค่าเฉล่ีย ( χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการรับรู้ของการ

ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม พบวา่ ระดบัการรับรู้

ของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.99 โดยมีระดบัการรับรู้ดา้นการส่งเสริมการขายมากท่ีสุด รองลงมา

คือ การตลาดโดยการบอกต่อ การขายโดยพนักงานขาย การตลาดทางตรง การให้ข่าวและการ

ประชาสัมพนัธ์ และการจดักิจกรรม ตามลาํดบั 

 

4.3 ผลการเปรียบเทียบระหว่างระดับการรับรู้ของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ

เคร่ืองสําอางเกาหลแีบรนด์ เดอะ แซม จําแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

สมมติฐาน 1 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ และสถานภาพทางสังคม ท่ีแตกต่างกันของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีการรับรู้

รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม แตกต่าง

กนั 
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ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม จาํแนกตามเพศ 

การส่ือสารทาง 

การตลาดแบบบูรณาการ 

ของเคร่ืองสาํอางเกาหลี 

แบรนด์ เดอะ แซม 

เพศ χ  S.D. t  Sig. 

การขายโดยพนกังานขาย  ชาย 4.14 0.67 0.823 0.411 

หญิง 4.08 0.65   

การส่งเสริมการขาย  ชาย 4.32 0.54 1.445 0.149 

หญิง 4.24 0.53   

การใหข้่าวและการ

ประชาสัมพนัธ์  

ชาย 3.79 0.70 0.619 0.536 

หญิง 3.74 0.71   

การตลาดทางตรง ชาย 4.01 0.52 0.298 0.766 

หญิง 4.00 0.55   

การตลาดโดยการบอกต่อ  ชาย 4.32 0.72 1.123 0.262 

หญิง 4.22 0.86   

การจดักิจกรรม ชาย 3.57 0.75 0.439 0.661 

หญิง 3.54 0.72   

ภาพรวม ชาย 4.02 0.42 1.223 0.222 

หญิง 3.97 0.43   

 

 จากตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม จาํแนกตามเพศ พบว่า การรับรู้รูปแบบการ

ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ทั้งในดา้นการขาย

โดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง 

การตลาดโดยการบอกต่อ การจดักิจกรรม และในภาพรวม มีค่าความน่าจะเป็นมากกวา่ 0.05 แสดง

ว่า เพศท่ีแตกต่างกันของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดับ

นยัสาํคญั 0.05 
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ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม จาํแนกตามอาย ุ

การส่ือสารทาง 

การตลาดแบบบูรณาการ 

ของเคร่ืองสาํอางเกาหลี 

แบรนด์ เดอะ แซม 

อาย ุ χ  S.D. F Sig. 

การขายโดยพนกังานขาย  18-23 ปี 4.12 0.671 0.496 0.685 

24-29 ปี 4.16 0.662 

  30-35 ปี 4.09 0.712 

  ตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไป 4.05 0.592 

  การส่งเสริมการขาย  18-23 ปี 4.31 0.526 0.461 0.709 

24-29 ปี 4.25 0.539 

  30-35 ปี 4.29 0.556 

  ตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไป 4.23 0.529 

  การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์  18-23 ปี 3.82 0.657 0.734 0.532 

24-29 ปี 3.79 0.715 

  30-35 ปี 3.75 0.757 

  ตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไป 3.68 0.695 

  การตลาดทางตรง 18-23 ปี 3.97 0.577 0.216 0.886 

24-29 ปี 4.01 0.522 

  30-35 ปี 

ตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไป 

4.03 

4.00 

0.481 

0.569 

  การตลาดโดยการบอกต่อ 18-23 ปี 

24-29 ปี 

30-35 ปี 

ตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไป 

4.24 

4.27 

4.31 

4.23 

0.793 

0.679 

0.825 

0.908 

0.199 0.897 
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ตาราง 10 (ต่อ)  

 การส่ือสารทาง 

การตลาดแบบบูรณาการ 

ของเคร่ืองสาํอางเกาหลี 

แบรนด์ เดอะ แซม 

อาย ุ χ  S.D. F Sig. 

การจดักิจกรรม 18-23 ปี 3.46 0.717 1.082 0.356 

24-29 ปี 3.52 0.759   

30-35 ปี 3.61 0.709   

ตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไป 3.62 0.749   

ภาพรวม 18-23 ปี 3.99 0.409 0.200 0.896 

24-29 ปี 4.00 0.437   

30-35 ปี 4.01 0.435   

ตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไป 3.97 0.435   

 

จากตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม จาํแนกตามอายุ พบว่า การรับรู้รูปแบบการ

ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ทั้งรายดา้นการขาย

โดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง 

การตลาดโดยการบอกต่อ การจดักิจกรรม และในภาพรวม มีค่าความน่าจะเป็นมากกวา่ 0.05 แสดง

ว่า อายุท่ีแตกต่างกันของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดับ

นยัสาํคญั 0.05 
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ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

การส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการ

ของเคร่ืองสาํอางเกาหลี

แบรนด์ เดอะ แซม 

ระดบัการศึกษา χ  S.D. F Sig. 

การขายโดยพนกังาน

ขาย  

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  4.14 0.670 0.588 0.623 

ปวส./อนุปริญญา 4.15 0.646 

  ปริญญาตรี 4.07 0.671 

  สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 4.03 0.609 

  การส่งเสริมการขาย  มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  4.29 0.541 0.159 0.924 

ปวส./อนุปริญญา 4.26 0.568 

  ปริญญาตรี 4.27 0.521 

  สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 4.22 0.540 

  การใหข้่าวและการ

ประชาสัมพนัธ์  

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  3.92 0.706 4.041 0.008 

ปวส./อนุปริญญา 3.58 0.694 

  ปริญญาตรี 3.74 0.703 

  สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 3.72 0.659 

  การตลาดทางตรง มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  4.00 0.570 0.292 0.831 

ปวส./อนุปริญญา 4.05 0.532 

  ปริญญาตรี 3.99 0.513 

  สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 3.97 0.560 

  การตลาดโดยการบอก

ต่อ  

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  4.18 0.921 0.888 0.448 

ปวส./อนุปริญญา 4.24 0.742 

  ปริญญาตรี 4.33 0.748 

  สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 4.25 0.770 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

การส่ือสารทางการตลาด

แบบบูรณาการของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลี 

แบรนด์ เดอะ แซม 

ระดบัการศึกษา χ  S.D. F Sig. 

การจดักิจกรรม มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  3.55 0.802 0.276 0.843 

ปวส./อนุปริญญา 3.53 0.734 

  ปริญญาตรี 3.58 0.669 

  สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 3.47 0.810 

  ภาพรวม มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  4.01 0.470 0.345 0.793 

ปวส./อนุปริญญา 3.97 0.419 

  ปริญญาตรี 4.00 0.399 

  สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 3.94 0.447 

   

จากตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า การรับรู้

รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ในราย

ดา้นการใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ มีค่าความน่าจะเป็นนอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ระดบัการศึกษาท่ี

แตกต่างกนั มีการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบ

รนด์ เดอะ แซม ในรายดา้นการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 

ส่วนในรายดา้นการขายโดยพนกังานขาย การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การตลาดโดยการ

บอกต่อ การจดักิจกรรม และในภาพรวม มีค่าความน่าจะเป็นมากกวา่ 0.05 แสดงวา่ ระดบัการศึกษา

ท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ในรายดา้นการขายโดยพนักงานขาย การ

ส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การตลาดโดยการบอกต่อ การจดักิจกรรม และในภาพรวม ไม่

แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม จาํแนกตามอาชีพ 

การส่ือสารทางการ 

ตลาดแบบบูรณาการ

ของเคร่ืองสาํอาง

เกาหลีแบรนด์ 

เดอะ แซม 

อาชีพ χ  S.D. F Sig. 

การขายโดยพนกังาน

ขาย  

นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา  4.15 0.667 2.035 0.073 

พนกังานบริษทัเอกชน 4.04 0.667 

  พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ  4.25 0.682 

  ประกอบธุรกิจส่วนตวั 3.95 0.649 

  แม่บา้น/พอ่บา้น 4.02 0.577 

  อ่ืนๆ  4.24 0.657 

  การส่งเสริมการขาย  นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา  4.29 0.548 0.578 0.717 

พนกังานบริษทัเอกชน 4.26 0.540 

  พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ  4.33 0.550 

  ประกอบธุรกิจส่วนตวั 4.23 0.533 

  แม่บา้น/พอ่บา้น 4.17 0.486 

  อ่ืนๆ  4.32 0.551 

  การใหข้่าวและการ

ประชาสัมพนัธ์  

นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา  3.83 0.704 1.598 0.160 

พนกังานบริษทัเอกชน 3.82 0.643 

  พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ  3.67 0.706 

  ประกอบธุรกิจส่วนตวั 3.78 0.783 

  แม่บา้น/พอ่บา้น 3.52 0.781 

  อ่ืนๆ  3.78 0.616 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

การส่ือสารทางการ 

ตลาดแบบบูรณาการ

ของเคร่ืองสาํอาง

เกาหลีแบรนด์  

เดอะ แซม  

อาชีพ χ  S.D. F Sig. 

การตลาดทางตรง นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา  3.98 0.580 1.765 0.119 

พนกังานบริษทัเอกชน 3.90 0.551 

  พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ  4.10 0.534 

  ประกอบธุรกิจส่วนตวั 4.03 0.581 

  แม่บา้น/พอ่บา้น 3.93 0.389 

  อ่ืนๆ  4.14 0.452 

  การตลาดโดยการบอก

ต่อ  

นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา  4.21 0.786 1.675 0.140 

พนกังานบริษทัเอกชน 4.31 0.791 

  พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ  4.33 0.879 

  ประกอบธุรกิจส่วนตวั 4.07 0.861 

  แม่บา้น/พอ่บา้น 4.24 0.766 

  อ่ืนๆ  4.48 0.707 

  การจดักิจกรรม นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา  3.45 0.689 0.398 0.002 

พนกังานบริษทัเอกชน 3.56 0.812 

  พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ  3.71 0.696 

  ประกอบธุรกิจส่วนตวั 3.35 0.755 

  แม่บา้น/พอ่บา้น 3.50 0.624 

  อ่ืนๆ  3.88 0.689 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

การส่ือสารทางการ 

ตลาดแบบบูรณาการ

ของเคร่ืองสาํอาเกาหลี 

แบรนด์ เดอะ แซม 

อาชีพ χ  S.D. F Sig. 

ภาพรวม นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา  3.99 0.421 2.512 0.030 

พนกังานบริษทัเอกชน 3.98 0.456 

  พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ  4.06 0.407 

  ประกอบธุรกิจส่วนตวั 3.90 0.449 

  แม่บา้น/พอ่บา้น 3.90 0.379 

  อ่ืนๆ  4.14 0.399 

   

จากตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม จาํแนกตามอาชีพ พบวา่ การรับรู้รูปแบบการ

ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ในรายดา้นการจดั

กิจกรรม และในภาพรวม มีค่าความน่าจะเป็นนอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้

รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ในราย

ดา้นการจดักิจกรรม และในภาพรวม แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ส่วนในรายดา้นการขายโดย

พนกังานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง การตลาด

โดยการบอกต่อ มีค่าความน่าจะเป็นมากกวา่ 0.05 แสดงวา่ อาชีพท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร มีการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลี

แบรนด์ เดอะ แซม ในรายดา้นการขายโดยพนกังานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการ

ประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง การตลาดโดยการบอกต่อ ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม จาํแนกตามรายได ้

การส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณา

การของเคร่ืองสาํอาง

เกาหลี 

แบรนด์ เดอะ แซม  

รายได ้ χ  S.D. F Sig. 

การขายโดยพนกังาน

ขาย  

ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 4.50 0.577 1.184 0.315 

10,001-15,000 บาท  4.17 0.514 

  15,001-20,000 บาท 4.15 0.683 

  สูงกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 4.06 0.653 

  การส่งเสริมการขาย  ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 4.75 0.500 2.301 0.077 

10,001-15,000 บาท  4.28 0.575 

  15,001-20,000 บาท 4.33 0.535 

  สูงกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 4.22 0.530 

  การใหข้่าวและการ

ประชาสัมพนัธ์  

ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 3.25 0.957 2.052 0.106 

10,001-15,000 บาท  3.44 0.784 

  15,001-20,000 บาท 3.79 0.734 

  สูงกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 3.77 0.670 

  การตลาดทางตรง ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 3.75 0.500 1.050 0.370 

10,001-15,000 บาท  3.83 0.514 

  15,001-20,000 บาท 4.03 0.561 

  สูงกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 4.00 0.521 

  การตลาดโดยการบอก

ต่อ  

ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 3.75 1.500 1.978 0.117 

10,001-15,000 บาท  4.56 0.784 

  15,001-20,000 บาท 4.32 0.811 

  สูงกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 4.21 0.780 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

การส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณา

การของเคร่ืองสาํอาง

เกาหลี 

แบรนด์ เดอะ แซม  

รายได ้ χ  S.D. F Sig. 

การจดักิจกรรม ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 3.25 0.957 0.627 0.598 

10,001-15,000 บาท  3.67 0.686 

  15,001-20,000 บาท 3.59 0.680 

  สูงกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 3.52 0.771 

  ภาพรวม ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 3.88 0.498 0.993 0.396 

10,001-15,000 บาท  3.99 0.385 

  15,001-20,000 บาท 4.04 0.446 

  สูงกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 3.96 0.417 

   

จากตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม จาํแนกตามรายได ้พบวา่ การรับรู้รูปแบบการ

ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ทั้งรายดา้นการขาย

โดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง 

การตลาดโดยการบอกต่อ การจดักิจกรรม และในภาพรวม มีค่าความน่าจะเป็นมากกวา่ 0.05 แสดง

ว่า รายได้ท่ีแตกต่างกันของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดับ

นยัสาํคญั 0.05 
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ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม จาํแนกตามสถานภาพ 

การส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการของเคร่ืองสาํอาง

เกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม  

สถานภาพ χ  S.D. F Sig. 

การขายโดยพนกังานขาย  โสด 4.05 0.714 0.583 0.599 

สมรส / อยูด่ว้ยกนั 4.15 0.648 

  หมา้ย / หยา่ / ร้าง / 

แยกกนัอยู ่

4.08 0.659 

  การส่งเสริมการขาย  โสด 4.25 0.630 0.249 0.780 

สมรส / อยูด่ว้ยกนั 4.29 0.495 

  หมา้ย / หยา่ / ร้าง / 

แยกกนัอยู ่

4.26 0.551 

  การใหข้่าวและการ

ประชาสัมพนัธ์  

โสด 3.85 0.802 0.371 0.690 

สมรส / อยูด่ว้ยกนั 3.76 0.666 

  หมา้ย / หยา่ / ร้าง / 

แยกกนัอยู ่

3.74 0.721 

  การตลาดทางตรง โสด 4.03 0.577 0.349 0.706 

สมรส / อยูด่ว้ยกนั 4.02 0.542 

  หมา้ย / หยา่ / ร้าง / 

แยกกนัอยู ่

3.98 0.526 

  การตลาดโดยการบอกต่อ  โสด 4.23 0.832 0.053 0.949 

สมรส / อยูด่ว้ยกนั 4.26 0.805 

  หมา้ย / หยา่ / ร้าง / 

แยกกนัอยู ่

4.27 0.800 

  การจดักิจกรรม โสด 3.65 0.736 0.877 0.417 

 
สมรส / อยูด่ว้ยกนั 3.50 0.747 

  

 

หมา้ย / หยา่ / ร้าง / 

แยกกนัอยู ่

3.58 0.723 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

การส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการของเคร่ืองสาํอาง

เกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม  

สถานภาพ χ  S.D. F Sig. 

ภาพรวม โสด 4.01 0.502 0.068 0.934 

สมรส / อยูด่ว้ยกนั 4.00 0.404 

  หมา้ย / หยา่ / ร้าง / 

แยกกนัอยู ่

3.98 0.433 

   

จากตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม จาํแนกตามสถานภาพ พบวา่ การรับรู้รูปแบบ

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ทั้งรายดา้นการ

ขายโดยพนกังานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง 

การตลาดโดยการบอกต่อ การจดักิจกรรม และในภาพรวม มีค่าความน่าจะเป็นมากกวา่ 0.05 แสดง

วา่ สถานภาพท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดับ

นยัสาํคญั 0.05 

 

4.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของ

เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกับระดับการรับรู้ต่อ

ตราสินค้า 

 

สมมติฐาน 2 รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบ

รนด ์เดอะ แซม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อระดบัการรับรู้ตราสินคา้ 

 

 รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย การขายโดยพนกังานขาย การส่งเสริมการขาย 

การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง การตลาดโดยการบอกต่อ และการจดักิจกรรม 
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ตาราง 15 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอาง

เกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกบัระดบัการรับรู้ต่อตราสินคา้ 

    ระดบัการรับรู้ 

การขายโดยพนกังานขาย  Pearson Correlation .693** 

Sig. (2-tailed) .000 

การส่งเสริมการขาย  Pearson Correlation .695** 

Sig. (2-tailed) .000 

การใหข้่าวและการ

ประชาสัมพนัธ์  

Pearson Correlation .335** 

Sig. (2-tailed) .000 

การตลาดทางตรง Pearson Correlation .626** 

Sig. (2-tailed) .000 

การตลาดโดยการบอกต่อ  Pearson Correlation .797** 

Sig. (2-tailed) .000 

การจดักิจกรรม Pearson Correlation .715** 

Sig. (2-tailed) .000 

 

จากตาราง 15 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของ

เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกบัระดบัการรับรู้ต่อ

ตราสินคา้ พบว่า รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด ์

เดอะ แซม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การขายโดยพนักงานขาย การ

ส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง การตลาดโดยการบอกต่อ 

และการจดักิจกรรม มีค่าความน่าจะเป็นนอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผล

ต่อระดบัการรับรู้ต่อตราสินคา้ โดยทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการรับรู้ในระดบัปานกลาง 

(0.3<R<0.8) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 งานวิจัยเร่ือง การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการรับรู้ต่อตราสินค้า 

เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มุ่งศึกษาการรับรู้ของ

ผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้ เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ในด้านผลิตภณัฑ์เท่านั้น โดยมี

วตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายได ้และสถานภาพทางสังคม ท่ีมีผลต่อการรับรู้ต่อตราสินคา้ เคร่ืองสําอางแบรนด์ เดอะ 

แซม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการท่ีมีผลต่อการรับรู้ต่อตราสินคา้ เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้บริโภคซ่ึงหมายถึงลูกค้าท่ีใช้ หรือเคยใช้

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม จาํนวน 400 คน ซ่ึงผลท่ีไดน้าํมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมทาง

สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบความแตกต่างรายคู่ สถิติ

ทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม และสถิติทดสอบความสัมพนัธ์ไคสแควร์ ผูว้ิจยัขอสรุปผล

ดงัน้ี 

 

5.1 สรุปผล 

 

 1. ผลการวิ เคราะห์ค่าความถ่ี  ร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.0 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชอ้ยูใ่นช่วงอายุ ตั้งแต่

อาย ุ18-23 ปี อาย ุ24-29 ปี อาย ุ30-35 ปี และตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไป ในจาํนวนท่ีเท่ากนั มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี ร้อยละ 42.0 เป็นนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ร้อยละ 27.0 มีรายได ้สูงกวา่ 20,000 บาทข้ึน

ไป ร้อยละ 55.5 และมีโสด ร้อยละ 49.0 

2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ของการส่ือสาร

ทางการตลาดแบบบูรณาการของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม 

 ระดบัการรับรู้ของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด ์

เดอะ แซม พบวา่ ระดบัการรับรู้ของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของเคร่ืองสําอางเกาหลี

แบรนด์ เดอะ แซม ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.99 โดยมีระดบัการรับรู้ด้านการ
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ส่งเสริมการขายมากท่ีสุด รองลงมาคือ การตลาดโดยการบอกต่อ การขายโดยพนักงานขาย 

การตลาดทางตรง การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ และการจดักิจกรรม ตามลาํดบั 

ดา้นการส่งเสริมการขาย พบว่า การส่งเสริมการขายในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดว้ย

ค่าเฉล่ีย 4.27 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกรายขอ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงลาํดบัดงัน้ีการ

แจกตวัอยา่งสินคา้ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.38 รองลงมาคือ การให้

ของแถม ของรางวลัของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.20 และการให้คูปอง

ส่วนลดของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.22 ตามลาํดบั 

ดา้นการตลาดโดยการบอกต่อ พบวา่ การตลาดโดยการบอกต่อในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.26 เม่ือแยกพิจารณาพบวา่ รายขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือการบอกต่อจากห้อง

สนทนา (Chat Room) เก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.25 รองลงมาคือ 

การบอกต่อผา่นบล็อก (Blogs) เก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.21 และ

รายขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากคือ การบอกต่อจากบุคคลอ่ืนเก่ียวกบัเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม 

ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.20 ตามลาํดบั 

ดา้นการขายโดยพนกังานขาย พบว่าการขายโดยพนกังานขายในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.11 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่รายขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ พนกังานขาย

เสนอทดลองใชต้วัอยา่งเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม กบัตวัท่าน ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.31 รายขอ้ท่ี

อยูใ่นระดบัมาก คือ พนกังานขายแนะนาํความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ดว้ย

ค่าเฉล่ีย 4.15 และพนกังานขายเสนอขายเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.85 

ตามลาํดบั 

ดา้นการตลาดทางตรง พบว่า การตลาดทางตรงในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 

4.00 เม่ือแยกพิจารณาพบว่า ทุกรายขอ้อยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัดงัน้ีการซ้ือขายสินคา้ผ่านทาง 

Internet ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.14 รองลงมาคือ การซ้ือขายสินคา้

ผ่านทาง นิตยสาร ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ด้วยค่าเฉล่ีย 4.10 และการซ้ือขาย

สินคา้ผา่นทาง E-mail ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.89 ตามลาํดบั 

ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ พบว่า การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย  3.76 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกรายขอ้อยูใ่นระดบั

มาก เรียงลาํดบัดงัน้ี การให้สัมภาษณ์ของผูจ้าํหน่ายของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ดว้ย

ค่าเฉล่ีย 3.98 รองลงมาคือ การเป็นสปอนเซอร์ อาทิ ภาพยนตร์เกาหลีของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบ

รนด ์เดอะ แซม ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.75 และการกล่าวถึงสินคา้ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม 

โดยดารานกัแสดง ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.52 ตามลาํดบั 



62 
 

ดา้นการจดักิจกรรม พบว่า การจดักิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.55 

เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า รายขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ การออกงานแสดงสินคา้ของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.21 รายขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ การจดัอีเวนท์

เพื่อให้ทดลองใชเ้คร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.75 และรายขอ้ท่ีอยูใ่นระดบั

ปานกลาง คือ การจดักิจกรรมบนัเทิงตามสถานท่ีต่างๆ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม 

ดว้ยค่าเฉล่ีย 2.73 ตามลาํดบั 

3. สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได้ และสถานภาพทางสังคม ท่ีแตกต่างกันของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีการรับรู้

รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม แตกต่าง

กนั 

เพ ศ  อา ยุ  ร า ย ไ ด้  แ ล ะ ส ถ า น ภา พ ท า ง สั ง ค ม ท่ี แ ตก ต่ า ง กันข อ ง ผู ้บ ริโภ ค ใ น เข ต

กรุงเทพมหานคร มีการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลี

แบรนด์ เดอะ แซม ไม่แตกต่างกนั ท่ีส่วนปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศึกษา อาชีพ ท่ี

แตกต่างกนั มีการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบ

รนด ์เดอะ แซม แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

4. สมมติฐานท่ี 2 รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลี

แบรนด ์เดอะ แซม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อระดบัการรับรู้ต่อตราสินคา้ 

รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย การขายโดยพนกังานขาย การส่งเสริมการขาย 

การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง การตลาดโดยการบอกต่อ และการจดักิจกรรม 

มีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ารูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อระดบัการรับรู้

ต่อตราสินคา้ โดยทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการรับรู้ในระดบัปานกลาง (0.3<R<0.8) ท่ีระดบั

นยัสาํคญั 0.05 

 

5.2 อภิปรายผล 

 

 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็น

นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ คือ ตุลยลกัษณ์ อู๋ไพจิตร 2550: 28-30: ไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะของผูซ้ื้อ และ
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ลกัษณะการตดัสินใจของผูซ้ื้อ การศึกษา ขั้นตอนวฏัจกัรชีวิต ครอบครัว รายไดข้องครอบครัว ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ ศรัญญา จนักระจ่าง 2554: ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

อายไลเนอร์ของนกัศึกษาหญิง พบว่าส่วนใหญ่ศึกษาในระดบัการศึกษาชั้นปีท่ี 1 และแหล่งท่ีมา

รายไดส่้วนใหญ่มาจากครอบครัวและผูอุ้ปการะ 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับการรับรู้ด้านการส่งเสริมการขายมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

การตลาดโดยการบอกต่อ การขายโดยพนักงานขาย การตลาดทางตรง การให้ข่าวและการ

ประชาสัมพนัธ์ และการจัดกิจกรรม ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูห้ญิงส่วนใหญ่เม่ือมีการรับรู้ต่อ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีใชจ้ะเกิดการซ้ือซํ้ า การบอกต่อแนะนาํกบับุคคลอ่ืนให้มาใช ้ทาํให้บุคคลท่ี

ยงัไม่เคยใช้สินคา้มีโอกาสท่ีจะใชเ้คร่ืองสําอางแบรนด์เกาหลีมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

สุพรรณี จนัทร์รัสมี 2550: ไดศึ้กษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้ของ

เคร่ืองสําอางระดับบน ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลของคนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้าน

ประโยชน์หลกัมีความพอใจระดบัดีมาก มีระยะเวลาในการใช้เคร่ืองสําอางประมาณ 2-3 ปี และ

ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ โดยการซ้ือเคร่ืองสําอางยี่ห้อเดิมในคร้ังต่อไป และบอกต่อให้ผูอ่ื้นซ้ือ

เคร่ืองสาํอางในการซ้ือคร้ังต่อไป 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษา อาชีพ ท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้รูปแบบการ

ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม  แตกต่างกนั ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะวา่ ระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อการรับรู้รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม  ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ภาณุพงษ์ พรหมวานิช 

2552: ไดศึ้กษาตาํแหน่งตราสินคา้การส่ือสารตราสินคา้และการรับรู้ต่อตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบั

ความภักดีในตราสินค้านํ้ าอัดลมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับ

การศึกษาแตกต่างกนัมีความภกัดีในตราสินคา้แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นุชนาถ 

คุณความดี 2551: ท่ีไดศึ้กษาความพึงพอใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเฮลทแ์ลนด์สปา

แอนดม์าสสาจ พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้แตกต่างกนั 

 รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม 

ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อระดับการรับรู้ต่อตราสินค้า โดยทุกปัจจัยมี

ความสัมพนัธ์กบัระดบัการรับรู้ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่ การท่ีผูบ้ริโภคจะมีการ

รับรู้ต่อรูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม 

นั้นตอ้งอาศยัการรับรู้เก่ียวกบัสินคา้ ส่วนประสมของผลิตภณัฑ์ ผา่นการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการดา้นการจดักิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การจดัอีเวนท์เพื่อให้ทดลองใช้ ดา้นการออกงานแสดง
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สินคา้ และการจดักิจกรรมบนัเทิงตามสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการตดัสินใจซ้ือ และ

เพื่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัผลิตภณัฑ ์ทาํใหผู้บ้ริโภครู้จกัสินคา้  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

1. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 จากผลการศึกษาวจิยัเร่ือง การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการรับรู้ต่อตรา

สินค้า เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมี

ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเขา้เคร่ืองสําอางค์เกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ควรสร้างกลยุทธ์ทาง

การตลาด ใหค้รอบคลุมกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเคร่ืองสาํอางคเ์กาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ซ่ึงเป็นเพศหญิง 

เป็นนกัเรียน นิสิต นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี จะเป็นประโยชน์ต่อการนาํเขา้สินคา้ หรือการผลิต

เคร่ืองสําอางต่อไปได ้และนาํปัจจยัอ่ืนๆ มาใช้ ไดแ้ก่ การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ใน

การสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ และเพื่อเป็นการสร้างความจงรักภกัดีในเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด ์

เดอะ แซม 

 2. ผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองสําอางควรมีการจดัวางตาํแหน่งของผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ง่ายต่อการ

สร้างการรับรู้ สร้างการจดจาํให้แก่ผูบ้ริโภคผ่านช่องทางการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

โดยใช้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ การขายโดยพนกังานขาย การ

ส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง การตลาดโดยการบอกต่อ 

และการจดักิจกรรม ให้มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัตาํแหน่งของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเกาหลี

แบรนด ์เดอะ แซม ท่ีวางไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีการคาํนึงถึงกลุ่มเป้าหมายของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบ

รนด์ เดอะ แซม เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการใช้เคร่ืองมือทางการตลาดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น  

 - ดา้นการขายโดยพนกังานขาย มีการพฒันาทกัษะของพนกังานขายให้มีความเป็นมืออาชีพ

ในการขาย แนะนาํความรู้เก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ ์และเสนอใหลู้กคา้ไดมี้การทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์ 

 - ดา้นการส่งเสริมการขาย มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลอง  

 - ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ มีการเป็นผูส้นับสนุนในรายการวาไรต้ี หรือ

ภาพยนตร์เกาหลี 

 - ด้านการตลาดทางตรง มีการพฒันาระบบการซ้ือขายผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น 

Facebook Instagram เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
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 - ดา้นการตลาดโดยการบอกต่อ มีการสร้างกระแสการบอกต่อเก่ียวกบัสินคา้ 

 - ดา้นการจดักิจกรรม มีการจดักิจกรรมตามสถานศึกษา และยา่นแหล่งธุรกิจ 

 เน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่ การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ การ

ขายโดยพนกังานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง 

การตลาดโดยการบอกต่อ และการจดักิจกรรม มีผลต่อการรับรู้ในเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ 

แซม โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ระดบัปานกลาง 

 3. ผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองสําอางควรสร้างความภกัดีให้เกิดข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์กบัผู ้

ประกอบธุรกิจ โดยผูบ้ริหารสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปเป็นแนวทางในการวางแผนกล

ยทุธ์ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการนาํเขา้ เพื่อสร้างการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัได ้เน่ืองจาก

ในปัจจุบนัมีการผลิตเคร่ืองสําอางออกสู่ตลาดมากข้ึน ทั้งท่ีเป็นเคร่ืองสําอางจากต่างประเทศและใน

ประเทศ ทาํให้มีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรง การใช้กลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสร้างการ

รับรู้ ในตราสินคา้ จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีควรใช้ในการเพิ่มฐานลูกคา้ และการใช้บตัรสมาชิกเพื่อ

สะสมแต้ม เป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีสามารถรักษาฐานลูกค้า สร้างความภักดีในตราสินค้าต่อ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม ไดใ้นระยะยาว 

 

2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ เช่น พฤติกรรม รูปแบบการดาํเนินชีวิต บุคลิกภาพท่ีส่งผล

ต่อการรับรู้เคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม 

 2. ควรทาํการศึกษาผูบ้ริโภคในภูมิภาคอ่ืนๆ ด้วย เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีเป็นภาพรวมมากข้ึน 

และสามารถนาํผลท่ีไดม้าพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งครอบคลุม 

 3. ควรมีการศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบบอ่ืนๆ ท่ี

ส่งผลต่อการรับรู้ และสร้างความภักดีในตราสินค้า เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันากลยุทธ์ให้

เหมาะสม 

 4. ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการใชเ้คร่ืองสาํอางเกาหลีของผูช้าย เพื่อเป็นแนวทางในการ

วางแผนกลยทุธ์ ในการขยายกลุ่มลูกคา้ใหเ้หมาะสม 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการรับรู้ต่อตราสินคา้ เคร่ืองสาํอางเกาหลี 

แบรนด ์เดอะ แซม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Integrated Marketing Communication Affecting Consumers’ Brand Awareness on Korean 

Cosmetics Brand THE SAEM in Bangkok Metropolitan Area 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 

ขอ้มูลของจะถูกนาํไปใชเ้ฉพาะทางดา้นการศึกษาคน้ควา้เพื่อประโยชน์ทางดา้นการศึกษาเท่านั้น 

........................................................... 

 

ส่วนที ่1   สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลแีบรนด์ เดอะ แซม 

คําช้ีแจง   โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง   เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 

1. เพศ 

□ 1. ชาย  □ 2. หญิง 

2. อายุ 

□ 1. 18-23 ปี □ 2. 30-35 ปี 

□ 3. 24-29 ปี □ 4. ตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

□ 1. มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.    □ 2. ปริญญาตรี 

□ 3. ปวส./อนุปริญญา □ 4. สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 

4. อาชีพ 

□ 1. นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา  □ 2. ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

□ 3. พนกังานบริษทัเอกชน □ 4. แม่บา้น/พอ่บา้น 

□ 5. พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ  □ 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................  
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5. ระดับรายได้ต่อเดือน 

□ 1. ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท □ 2. 15,001-20,000 บาท 

□ 3. 10,001-15,000 บาท  □ 4. สูงกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 

6. สถานภาพทางสังคม 

□ 1. โสด □ 2. หมา้ย / หยา่ / ร้าง / แยกกนัอยู ่

□ 3. สมรส / อยูด่ว้ยกนั 

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของเคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ 

แซม 

คําช้ีแจง   โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องข้อความทีต่รงกบัความเห็นของท่านมากทีสุ่ด 

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของ 

เคร่ืองสําอางเกาหลแีบรนด์ เดอะ แซม 

ระดับการรับรู้ 

มาก

ทีสุ่ด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ทีสุ่ด 

1 

การขายโดยพนักงานขาย 

1 พนกังานขายเสนอขายเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม      

2 
พนกังานขายแนะนาํความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์    

เดอะ แซม 

     

3 
พนกังานขายเสนอทดลองใชต้วัอยา่งเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์

เดอะ แซม กบัตวัท่าน 

     

การส่งเสริมการขาย 

1 การใหข้องแถม ของรางวลัของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์ 

เดอะ แซม 

     

2 การแจกตวัอยา่งสินคา้ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม      

3 การใหคู้ปองส่วนลดของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม      

การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ 

1 
การใหส้ัมภาษณ์ของผูจ้าํหน่ายของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์

เดอะ แซม 

     

2 
การเป็นสปอนเซอร์ อาทิ ภาพยนตร์เกาหลีของเคร่ืองสาํอางเกาหลี

แบรนด ์เดอะ แซม 
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การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของ 

เคร่ืองสําอางเกาหลแีบรนด์ เดอะ แซม 

ระดับการรับรู้ 

มาก

ทีสุ่ด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ทีสุ่ด 

1 

3  การกล่าวถึงสินคา้ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม โดย

ดารานกัแสดง 

     

การตลาดทางตรง 

1 การซ้ือขายสินคา้ผา่นทาง Internet ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์

เดอะ แซม 

     

2 การซ้ือขายสินคา้ผา่นทาง นิตยสาร ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์

เดอะ แซม 

     

3 การซ้ือขายสินคา้ผา่นทาง E-mail ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์ 

เดอะ แซม 

     

การตลาดโดยการบอกต่อ 

1 การบอกต่อจากบุคคลอ่ืนเก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์ 

เดอะ แซม 

     

2 การบอกต่อจากห้องสนทนา (Chat Room) เก่ียวกบัเคร่ืองสาํอาง

เกาหลีแบรนด ์เดอะ แซม 

     

3 การบอกต่อผา่นบล็อก (Blogs) เก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด ์

เดอะ แซม 

     

การจัดกจิกรรม 

1 การจดัอีเวนทเ์พื่อใหท้ดลองใชเ้คร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด์ 

เดอะ แซม 

     

2 การออกงานแสดงสินคา้ของเคร่ืองสาํอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม      

3 การจดักิจกรรมบนัเทิงตามสถานท่ีต่างๆ ของเคร่ืองสาํอางเกาหลี 

แบรนด ์เดอะ แซม 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

 นางสาวกรรวี พีรมธุกร เกิดวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

หลกัสูตรศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ จากสถาบนัมหาวิทยาลยัสยาม เม่ือปีการศึกษา 

2555 และไดศึ้กษาต่อในระดบัปริญญามหาบณัฑิตสาขาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

สยาม ในปีการศึกษา 2556 

 

ประวตัิการทาํงาน 

 

 พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2551 บริษทั ยนตรกิจ มิตซู จาํกดั 

 นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบัญชี 

 พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556 โรงแรมอนนัตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด ์รีสอร์ท  

  แอนด ์สปา 

 นักศึกษาฝึกงาน Front Office (Kasara Lounge) 

 พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557 บริษทัจดัหางาน ไทยเลเบอร์ซพัพลาย จาํกดั 

 พนักงานฝ่ายพิธีการเอกสาร (วีซ่าญ่ีปุ่น) 
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