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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของ
บริ ษ ทั คาร์ ม าร์ ท จากัด (มหาชน) และ 2) ศึ ก ษาการตัดสิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณฑ์ ค าร์ ม าร์ ท ในร้ า น
บิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยใช้เครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และรวบรวมข้อมูลมาทาการวิเคราะห์โดยใช้ ค่าความถี่
(Frequency) ร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ทาการทดสอบความแตกต่างโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way
Analysis of Variance: F-test) และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้วิธี ของเพียร์ สัน (Pearson
Correlation)
จากผลการศึ กษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี อายุ 21 – 29 ปี
มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชี พทางานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท
นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นของปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท
จากัด (มหาชน) ในร้ า นบิ วเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ สามารถเรี ย งล าดับ ได้ดัง นี้ (1) ด้า นการ
โฆษณา (2) ด้านการตลาดทางตรง (3) ด้านการขายโดยใช้บุคคล (4) ด้านการส่ งเสริ มการขาย
และ (5) ด้านการประชาสัมพันธ์ ส่ วนระดับของการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด
(มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ สามารถเรี ยงลาดับ ได้ดงั นี้ (1) ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ
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(2) ด้านการประเมินผลของทางเลือก (3) ด้านพฤติกรรมหลังการซื้ อ (4) ด้านการเสาะแสวงหา
ข้อมูล และ (5) ด้านความต้องการ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์
ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านการตลาดทางตรง และด้านการขายโดยใช้บุคคล มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่สาหรับปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาด ด้านการโฆษณา
ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ าน
บิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
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This research aimed at 1) studying use of integrated marketing communication (IMC) of
Karmarts Public Company Limited and 2) studying customers’ purchase decisions in Karmarts
Public Company Limited’s products in Beautrium Shop, Siam Square Branch. The research used
a sample size of 400. The research tool was questionnaires. The data received were analyzed by
Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation. The hypothesis test of differences was
done by One-way Analysis of Variance (One-way ANOVA: F-test) and the hypothesis test of
relationship was completed by Pearson Correlation.
The research found that the majority of the respondents were female, 21-29 year old,
bachelor’s degree graduates, private company employees, and had income 15,001-20,000 Baht
per month. Furthermore, the research found that the opinion level of marketing communication
factors of Karmarts Public Company Limited at Beautrium Shop, Siam Square Branch could be
sorted from the highest level to the lowest level as 1) Advertisement, 2) Direct Marketing,
3) Personal Selling, 4) Promotion, and 5) Information. For the level of purchase decisions in
Karmarts Public Company Limited’s products at Beautrium Shop, Siam Square Branch, the level
could be sorted from the highest level to the lowest level as 1) Decisions, 2) Evaluation of
Alternatives, 3) Post Purchase Behavior, 4) Information Search, and 5) Demand.

ง

The hypothesis tests revealed that there was relationship between factors of marketing
communication, in public relations, promotion, direct marketing, and personal selling, and
purchase decisions in Karmarts Public Company Limited’s products at Beautrium Shop, Siam
Square Branch at a significance level of 0.05. However, the research did not find the relationship
between factors of marketing communication, in advertisement, and purchase decisions in
Karmarts Public Company Limited’s products at Beautrium Shop, Siam Square Branch.
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ที่จะศึกษาวิจยั อันเกี่ยวข้องกับการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการได้เป็ นอย่างดีสืบไป
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ธุ รกิ จเครื่ องสำอำงเกำหลี ในปั จจุบนั มีกำรแข่งขันที่สูง ทำให้เกิ ดกำรแย่งชิ งส่ วนแบ่งทำง
กำรตลำดที่ มี มู ล ค่ ำ เพิ่ม มำกขึ้ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 50 ของมู ล ค่ ำ ตลำดเครื่ องสำอำงในประเทศไทย
(นิ ตยสำรผูจ้ ดั กำร 360°, 2558) กำรพัฒนำและควำมเจริ ญก้ำวหน้ำของเทคนิ คต่ำงๆ ในด้ำนกำร
สื่ อสำรกำรตลำดเกิ ดขึ้นอย่ำงรวดเร็ วในยุคสมัยนี้ กำรสื่ อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร (Integrated
Marketing Communication) นับเป็ นสิ่ งที่สำคัญขององค์กรที่มีกำรสื่ อสำรข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ไปสู่
กลุ่ ม เป้ ำหมำย กำรสื่ อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำรมี ค วำมจำเป็ นอย่ำ งมำกที่ ทุ ก องค์ก รต้องน ำ
ควำมสัมพันธ์ของกำรสื่ อสำรกำรตลำดมำใช้เพื่อเป็ นปั จจัย ทำงกำรตลำดเพื่อให้เกิดกำรตัดสิ นใจซื้ อ
(นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2557)
บริ ษทั คำร์ มำร์ ท จำกัด (มหำชน) มุ่งเน้นกำรทำกำรสื่ อสำรกำรตลำดแบบบูรณกำร ซึ่ งแต่ละ
องค์กรที่ประกอบธุ รกิจในรู ปแบบเดียวกัน ก็มีเทคนิ คที่แตกต่ำงกันเพื่อนำเทคนิ คนั้นเข้ำมำต่อสู ้กบั
คู่แข่งเพื่อให้เกิดเป็ นจุดแข็งขององค์กร และสำมำรถมีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่
สำคัญในกำรสื่ อสำรข้อมูลข่ำวสำรขององค์กร (KARMARTS, 2557) กำรทำกำรโฆษณำเพียงอย่ำง
เดี ยวคงไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรรับรู ้ ขอ้ มูลของลู กค้ำเพื่อเกิ ดกำรตัดสิ นใจซื้ อ นักกำรสื่ อสำร
กำรตลำดของแต่ละองค์กรจึงต้องใช้กำรสื่ อสำรที่หลำกหลำยรู ปแบบกับกลุ่มเป้ ำหมำยอย่ำงต่อเนื่ อง
เพื่อให้เกิดกำรรับรู ้ และควำมภักดีต่อองค์กรและตรำผลิตภัณฑ์ โดยกำรสื่ อสำรข้อมูลไปยังผูร้ ับสำร
ที่เกี่ ยวข้องในทิศทำงเดี ยวกันและต่อเนื่ อง โดยนักกำรสื่ อสำรกำรตลำดต้องทรำบข้อดี และข้อเสี ย
ของแต่ ล ะเครื่ องมื อ สื่ อ สำรกำรตลำด และน ำเครื่ องมื อ สื่ อ สำรกำรตลำดมำประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ
กลุ่มเป้ ำหมำยให้เกิ ดประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด กำรเข้ำมำทำตลำดเครื่ องสำอำงในไทยนั้นมีกำรแข่งขัน
มำกมำยหลำยยีห่ อ้ บริ ษทั คำร์ มำร์ ท จำกัด (มหำชน) จึงต้องคิดแผนกำรสื่ อสำรกำรตลำดแบบบูรณำ
กำรเพื่อทำให้ผบู ้ ริ โภคเกิดกำรรับรู ้ จดจำ และเกิดกำรตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ นำมำแข่งขันกับคู่แข่ง
ขันในตลำดเครื่ องสำอำง และช่วงชิงส่ วนแบ่งทำงกำรตลำด
ดังนั้น จำกเหตุผลดังกล่ำว ผูว้ ิจยั จึงศึกษำกำรสื่ อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำรที่มีผลต่อกำร
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของ บริ ษทั คำร์ มำร์ ท จำกัด (มหำชน) ในร้ ำนบิวเทรี่ ยม สำขำสยำมสแควร์
เพื่อนำมำต่อยอดและวิเครำะห์เพิ่มเติมในกำรสร้ำงกำรสื่ อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร เพื่อให้เกิ ด
ยอดขำยและกำไรที่ สูงสุ ด ผูว้ ิจยั ต้องกำรทรำบว่ำ ในปั จจุ บนั บริ ษทั คำร์ มำร์ ท จำกัด (มหำชน)
ใช้ก ำรสื่ อสำรกำรตลำดแบบบู รณำกำรใดบ้ำง และต้องกำรทรำบว่ำ ปั จ จัย ใดบ้ำ งที่ มี ผ ลต่ อกำร
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ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของคำร์มำร์ทในร้ำนบิวเทรี่ ยม สำขำสยำมสแควร์ ผูว้ จิ ยั มีควำมสนใจในธุ รกิจ
เครื่ องสำอำงเกำหลี และเล็งเห็ นว่ำ บริ ษทั คำร์ มำร์ ท จำกัด(มหำชน) เป็ นต้นแบบในกำรทำกำร
สื่ อสำรกำรตลำดได้เป็ นอย่ำงดี จุดเด่นของ บริ ษทั คำร์ มำร์ ท จำกัด (มหำชน) คือกำรเลือกช่องทำง
กำรสื่ อ สำรเพื่ อ กำรประชำสั ม พัน ธ์ ที่ ห ลำกหลำยและเพิ่ ม เติ ม สื่ อ ที่ เ ป็ นระดับ มวลชน (Mass
Communication) คือใช้กำรสื่ อสำรที่มุ่งไปยังผูร้ ับจำนวนมำก และสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มผูร้ ับพร้ อมๆ
กันโดยสื่ อทั้งหมดได้สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เน้นควำมสดใส ร่ ำเริ ง โดดเด่น
อันเป็ นเอกลักษณ์ของคำร์ มำร์ ทได้เป็ นอย่ำงดี
คำถำมกำรวิจัย
1. บริ ษทั คำร์ มำร์ ท จำกัด (มหำชน) ใช้กำรสื่ อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำรรู ปแบบใดบ้ำง
2. ปั จจัยใดบ้ำงที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ บริ ษทั คำร์ มำร์ ท จำกัด (มหำชน) ใน
ร้ำนบิวเทรี่ ยม สำขำสยำมสแควร์
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษำกำรใช้กำรสื่ อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร บริ ษทั คำร์ มำร์ ท จำกัด (มหำชน)
2. เพื่อศึกษำกำรตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์คำร์มำร์ทในร้ำนบิวเทรี่ ยม สำขำสยำมสแควร์
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กรอบแนวคิดของกำรวิจัย

กำรสื่ อสำรทำงกำรตลำด
(Marketing Communication Mix)
1. ด้ำนกำรโฆษณำ
2. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
3. ด้ำนกำรส่ งเสริ มกำรขำย
4. ด้ำนกำรตลำดทำงตรง
5. ด้ำนกำรขำยโดยใช้บุคคล

กำรตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
บริษัท คำร์ มำร์ ท จำกัด (มหำชน)
ในร้ ำนบิวเทรี่ยม สำขำสยำมสแควร์
1. ด้ำนควำมต้องกำร
2. ด้ำนกำรเสำะแสวงหำข้อมูล
3. ด้ำนกำรประเมินผลของทำงเลือก
4. ด้ำนกำรตัดสิ นใจซื้ อ
5. ด้ำนพฤติกรรมหลังกำรซื้ อ

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดของกำรวิจยั

สมมติฐำนกำรวิจัย
กำรสื่ อสำรทำงกำรตลำดมีควำมสัมพันธ์ กบั กำรตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ บริ ษทั คำร์ มำร์ ท
จำกัด (มหำชน) ในร้ำนบิวเทรี่ ยม สำขำสยำมสแควร์
ขอบเขตในกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
กำรวิจยั ครั้ ง นี้ ผูว้ ิจยั มุ่ งศึ กษำกำรสื่ อสำรกำรตลำดแบบบู รณำกำรที่ มีผ ลต่ อกำรตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ของ บริ ษทั คำร์ มำร์ ท จำกัด (มหำชน) ในร้ำนบิวเทรี่ ยม สำขำสยำมสแควร์ ตัวแปรอิสระ
ได้แก่ (Independent variables) ส่ วนประสมทำงกำรกำรสื่ อสำรกำรตลำด
- กำรโฆษณำ
- กำรประชำสัมพันธ์
- กำรส่ งเสริ มกำรขำย
- กำรตลำดทำงตรง
- กำรขำยโดยใช้บุคคล
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ตัวแปรตำม (Dependent variables) กำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรได้แก่
- ด้ำนควำมต้องกำร
- ด้ำนกำรเสำะแสวงหำข้อมูล
- ด้ำนกำรประเมินผลของทำงเลือก
- ด้ำนกำรตัดสิ นใจซื้ อ
- พฤติกรรมหลังกำรซื้ อ
2. ขอบเขตด้ำนพื้นที่
พื้นที่ในกำรศึกษำวิจยั ครั้งนี้ คือ ร้ำนบิวเทรี่ ยม สำขำสยำมสแควร์
3. ขอบเขตด้ำนประชำกรศำสตร์ และกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกรในกำรวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่ใช้บริ กำรร้ำนบิวเทรี่ ยม สำขำสยำมสแควร์
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจยั เนื่องจำกไม่ทรำบจำนวนของผูท้ ี่ใช้บริ กำรร้ำนบิวเทรี่ ยม สำขำ
สยำมสแควร์ ที่แน่ นอน ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีกำรกำหนดขนำดของกลุ่ มตัวอย่ำงโดยใช้สูตร
คำนวณแบบไม่ทรำบจำนวนประชำกรกำรสุ่ มตัวอย่ำง แบบบังเอิญหรื อตำมสะดวก (Accidental
sampling)
นิยำมคำศัพท์
ผูว้ ิจยั ได้นำตัวแปรมำกำหนดคำนิ ยำมคำคำศัพท์เพื่อนำไปสร้ำงเครื่ องมือวิจยั ให้ได้คำตอบ
ตำมวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งกำร ดังต่อไปนี้
กำรสื่ อสำรกำรตลำดเชิ งบูรณำกำร หมำยถึง กำรดำเนิ นกิจกรรมทำงกำรตลำดรู ปแบบต่ำงๆ
เพื่ อ สื่ อ สำรข้อ มู ล ข่ ำ วสำรของผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละองค์ ก ร ไปยัง กลุ่ ม เป้ ำหมำยที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้ ำหมำยต่ำงๆ เกิดกำรตอบสนองตำมเป้ ำหมำยที่ต้ งั ไว้ (นธกฤต วันต๊ะเมล์,
2557)
กำรตัดสิ นใจซื้อ หมำยถึง กำรค้นหำหรื อวิจยั สิ่ งที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรซื้ อและกำรใช้
ของผูบ้ ริ โภค ทั้งที่เป็ นบุคคล กลุ่ม หรื อ องค์กร เพื่อให้ทรำบถึงลักษณะและควำมต้องกำรที่แท้จริ ง
และพฤติกรรมกำรใช้ กำรซื้ อ และกำรเลือกบริ กำร ที่จะทำให้ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจ คำตอบที่ได้จะช่วย
ให้นกั กำรตลำดสำมำรถกำหนดกลยุทธ์กำรตลำดที่สำมำรถตอบสนองควำมพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ได้เป็ นอย่ำงดีและเหมำะสม (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2546)

5

ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับจำกกำรวิจัย
1. ผลของกำรวิจยั ทำให้ทรำบถึ งกำรสื่ อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำรที่ผูบ้ ริ โภคได้รับ
ข้อ มู ล เพื่ อ กำรตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ริ ษ ัท คำร์ ม ำร์ ท จ ำกัด (มหำชน)ในร้ ำ น
บิวเทรี่ ยม สำขำสยำมสแควร์
2. ผลกำรวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ตอ้ งกำรจะศึกษำวิจยั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. กำรวิจยั นี้ สำมำรถนำไปใช้เป็ นข้อมู ล ส ำหรั บ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จที่ เกี่ ย วข้อ งเพื่ อเป็ น
แนวทำงในกำรวำงแผน และพัฒ นำกำรสื่ อ สำรกำรตลำดแบบบู ร ณำกำรให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภำพในกำรสื่ อสำรกับผูบ้ ริ โภคเป้ ำหมำย
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
ของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประกอบการนาเสนอผลการวิจยั ไปใช้ให้
เกิ ดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของการวิจยั ที่ได้กาหนดไว้ โดยแบ่งหัวข้อออกเป็ น
5 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่ องสาอางโดยรวม
ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ส่ วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 4 ประวัติบริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมโดยรวม
ปั จจุบนั ธุ รกิจเครื่ องสาอางและความงามเป็ นธุ รกิจที่มีอตั ราการเติบโตสู ง และมีแนวโน้มจะ
เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ มี ก ารแข่ ง ขัน ที่ รุน แรงเพิ่ ม มากขึ้ น เนื่ องจากมี ธุ ร กิ จรายใหม่ เ ปิ ดบริ ษ ัท เพื่ อผลิ ต
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่เกิ ดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่ งธุ รกิ จที่เข้ามาใหม่น้ นั จะมีเทคนิ คต่างๆ ที่แตกต่างกันและ
ผูบ้ ริ หารหน้าใหม่ก็มีเทคนิคและความสามารถในการบริ หารการจัดการด้วย ผูค้ นส่ วนใหญ่หนั มาใส่
ใจในเรื่ องของสุ ขภาพและความงามทั้งเพศหญิง และเพศชาย มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น สามารถ
วิจยั และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเพื่อรองรับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ในทุกสถานการณ์
ธุ รกิ จเครื่ องสาอางจึงเปรี ยบเสมือนแหล่งที่สามารถทาเงินให้กบั ผูป้ ระกอบการหน้าใหม่เข้ามาช่วง
ชิงส่ วนแบ่งทางการตลาดได้ง่าย (นิตยสารผูจ้ ดั การ 360, 2558) เครื่ องสาอางเกาหลีที่เข้ามามีชื่อเสี ยง
ในประเทศไทยเมื่อหลายปี ก่อนได้มีอิทธิ พลอย่างมากในการเปิ ดตัวธุ รกิจเครื่ องสาอางเกาหลีโดยคน
ไทยที่เห็ นเด่นชัดมากที่สุด คือ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด มหาชน เป็ นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่ นในลักษณะ
“สวยง่าย จ่ายเบา สไตล์เกาหลี” (KARMARTS, 2557) โดยผูป้ ระกอบการแต่ละบริ ษทั ทั้งตลาดบน
และตลาดล่าง ก็ได้นากลยุทธ์ และวิธีการที่ ตนเองมี น้ นั ออกมาใช้ท้ งั ด้านราคา ด้านการตลาด ด้าน
นวัตกรรม และด้านผลิตภัณฑ์ นาออกมาใช้แข่งขันกันอย่างเข้มข้น จะเห็ นได้ว่าทุกองค์ได้นาการ
สื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการนั้นมาเป็ นส่ วนหนึ่ งในกลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างการรับรู ้ต่อผลิตภัณฑ์
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ของแต่ละองค์กร เป็ นวิธีที่ทาได้ง่าย และในบางส่ วนของการสื่ อสารการตลาดนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย
ขึ้นอยูก่ บั ว่าแต่ละองค์กรจะมีวธิ ี การอย่างไร
ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ความหมายและความสาคัญของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
สมาคมตัวแทนโฆษณาแห่ งประเทศสหรัฐอเมริ กา (American Association of Advertising
Agencies [AAAA]) ได้ให้ความหมายของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการไว้วา่ เป็ นแนวคิดของ
การวางแผนการสื่ อสารการตลาดที่ตระหนักถึงคุณค่าส่ วนเพิ่มของแผนโดยการประเมินบทบาทเชิง
รุ กของการใช้เครื่ องมื อ การสื่ อสารการตลาดหลายรู ปแบบรวมเข้าด้วยกัน เช่ น การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง และการขายโดยใช้บุคคล เพื่อสร้ างความ
ชัด เจน ความสอดคล้อ ง และเพื่ อ ผลกระทบทางการสื่ อ สารสู ง สุ ด โดยผ่ า นข้อ มู ล ที่ ป ระสาน
สอดคล้องเป็ นหนึ่งเดียวกัน
McArthur and Griffin (1997) ได้กล่ าวว่า การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็ น
กระบวนการที่เจ้าของสิ นค้าและนักการตลาดได้ทาการสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของตราสิ นค้า
ไปยังผูบ้ ริ โภค โดยผ่านช่ องทางการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย และสามารถกระตุน้ ให้
เกิ ดความสนใจในตราสิ นค้าและสร้ างทัศนคติของผูบ้ ริ โภคในเชิ งบวก โดยนักการตลาดจะต้อง
พยายามสื่ อสารให้ผูบ้ ริ โภคเห็ นถึงศักยภาพของตราสิ นค้า ว่าสามารถแก้ไขปั ญหาหรื อตอบสนอง
ความต้องการ และสร้างความพึงพอใจได้มากกว่าตราสิ นค้าอื่นๆ นอกจากนี้ การสื่ อสารการตลาด
แบบบูรณาการยังสามารถชักจูงและโน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภคให้ตดั สิ นใจเลื อกซื้ อตราสิ นค้าของบริ ษทั
และสนับสนุ นในกิ จกรรมต่างๆ ที่ ท างบริ ษทั ได้จดั ขึ้ นอี ก ด้วย และใช้ก ารสื่ อสารการตลาดแบบ
บูรณาการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรได้เป็ นอย่างดี
Belch and Belch (2001) ได้ก ล่ า วไว้ว่า การสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการเป็ น
แนวความคิ ดของการวางแผนการสื่ อสารทางการตลาด ซึ่ งมุ่งที่ การสร้ างมูลค่าเพิ่มของแผนการ
สื่ อ สารการตลาด และการประเมิ น บทบาทเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาดที่
หลากหลาย เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การขายทางตรง หรื อการขาย
โดยใช้บุ ค คล โดยประสมประสานเครื่ อ งมื อเหล่ า นี้ เข้า ด้วยกันเพื่ อ ให้เกิ ด ความสอดคล้องและ
ผลกระทบในการสื่ อสารทางการตลาดที่สูงสุ ด

8

เสรี วงษ์มณฑา (2540) ได้ให้ความหมายของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการไว้ว่า
กระบวนการของการพัฒ นาแผนงานการสื่ อ สารการตลาดที่ ต้องใช้ก ารจู ง ใจหลายรู ป แบบกับ
กลุ่ มเป้ าหมายอย่างต่อเนื่ อง เป้ าหมายของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ คื อ การที่มุ่งสร้ าง
พฤติ ก รรมของกลุ่ ม เป้ าหมายให้ส อดคล้องกับ ความต้องการของตลาด โดยพิ จารณาวิธี ก ารสื่ อ
สารตราสิ นค้าเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมายได้รู้จกั สิ นค้าที่จะนาไปสู่ การรับรู ้ตราสิ นค้า และความคุน้ เคย
และความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ง
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้ให้ความหมายของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการไว้ว่า
เป็ นกลยุ ท ธ์ ก ารประสานงานและการรวมความพยายามทาง การตลาดของบริ ษัท เป็ นการ
ติ ดต่ อสื่ อ สารเพื่ อส่ ง เสริ ม การตลาดหลายเครื่ อ งมื อ เพื่ อให้เกิ ดข่ า วสารและภาพลัก ษณ์ ที่ ดีและ
สอดคล้องกันเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
สามารถสรุ ปได้ว่า การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ คื อกระบวนการที่ นาเครื่ องมื อ
สื่ อสารทางการตลาดรู ป แบบต่ างๆ มาใช้ร่วมกันตั้งแต่ 2 เครื่ องมื อ นามาผสมผสานกัน อย่า ง
เหมาะสม โดยการส่ งข่าวสารที่มีความชัดเจนและสอดคล้องสัมพันธ์กนั เพื่อมุ่งสร้ างผลกระทบที่
สู ง สุ ดกับ กลุ่ ม เป้ าหมายเปลี่ ย นพฤติ ก รรมการเลื อกสิ น ค้า ตามที่ บริ ษ ัทได้นาเสนอ และเป็ นการ
กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าตามที่ได้สื่อความหมายเกี่ยวกับสิ นค้านั้นๆ

1.
2.
3.
4.

วัตถุประสงค์ของการสื่ อสาร
เพื่อแจ้งให้ทราบ
เพื่อให้การศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ
เพื่อโน้มน้าวใจ
เพื่อสร้างความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ

องค์ประกอบของกระบวนการสื่ อสารการตลาดที่สาคัญ 8 ประการ
1. ผูส้ ่ งข่าวสาร (Sender) คือบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ส่งข่าวสารไปยังอีกฝ่ าย
2. การใส่ รหัส (Encoding) คือกระบวนการแปลงความคิดให้อยูใ่ นรู ปของสัญลักษณ์
3. ข่าวสาร (Message) คือ ภาพ การเคลื่อนไหว แสง สี คาพูด ตัวอักษร
4. ช่ องทางการสื่ อสาร (Communication Channels) คือสื่ อที่ผสู ้ ่ งข่าวสารใช้ในการส่ งผ่าน
ข่ า วสารไปยั ง ผู ้ รั บ ข่ า วสาร ซึ่ งแบ่ ง ออกเป็ น ช่ อ งทางการสื่ อสารที่ ใ ช้ บุ ค คล(Personal
Communication Channel) และช่ องทางการสื่ อสารที่ไม่ใช้บุคค (Non personal Communication
Channel)
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5. การถอดรหัส (Decoding) คือ กระบวนการที่ผรู ้ ับข่าวสารใช้ในการแปลความหมายของภาพ
การเคลื่อนไหว
6. ผูร้ ับข่าวสาร (Receiver) คือบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ได้รับข่าวสาร ซึ่ งส่ งมาจากอีกฝ่ าย
7. การตอบสนอง (Feedback) คือ รู ปแบบของการตอบกลับจากผูร้ ับข่าวสารไปยังผูส้ ่ งข่าวสาร
8. ตัวรบกวน (Noise) คือ ตัวบิดเบือนหรื อตัวรบกวน ซึ่ งไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิ ดขึ้นใน
ระหว่างกระบวนการสื่ อสาร
แนวคิดด้ านกระบวนการสื่ อสาร (Communication Process)
ระวีวรรณ ประกอบผล (2559: 134) กระบวนการสื่ อสาร หมายถึง “ระบบซึ่ งแหล่งข่าว (ผู ้
ส่ งสาร) ส่ งข่าวสารไปยังผูร้ ับสาร” จากความหมายนี้ กระบวนการติดต่อสื่ อสาร จะต้องพิจารณาถึง
องค์ประกอบของกระบวนการติดต่อสื่ อสารโดย
1. ใคร (Who) เป็ นคาถามเพื่อต้องการถาม เพื่อให้ทราบถึ งแหล่ งข่าวสาร (Source)
หรื อผูส้ ่ งข่าวสาร (Sender)
2. กล่าวถึงอะไร (What) เป็ นคาถามเพื่อให้ทราบถึ งลักษณะของข่าวสารในรู ปแบบ
การใส่ รหัสข่าวสาร (Encoded Messege) ว่าผูพ้ ูดจะพูดหรื อสื่ อสารความหมายใน
รู ปแบบใด เพื่อให้ผรู ้ ับเกิดความเข้าใจในข่าวสาร
3. ถึงใคร (To Whom) เป็ นคาถามเพื่อให้ทราบถึงผูร้ ับข่าวสาร (Reciever)
4. มีผลกระทบอะไรบ้าง (What Effect) เพื่อให้ทราบถึงผลการตอบสนอง (Response)
จากผูร้ ับ และการป้ อนกลับ ( Encoding) และเมื่อส่ งผ่านไปยังผูร้ ับข่าวสาร ผูร้ ับ
ข่าวสารต้องมีการถอดรหัส (Decoding)
แบบจาลองการสื่ อสาร (Communication Model)
แบบจาลองทางการสื่ อสาร (Communication Model) หมายถึ ง ทฤษฎี หรื อตัวแทนของ
ทฤษฎีที่ใช้อธิ บายปรากฏการณ์ทางการสื่ อสารในโลกแห่งความเป็ นจริ ง ซึ่ งมีหน้าที่สาคัญในการจัด
ระเบียบและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงผลของความเกี่ยวพันกัน และสามารถ
ใช้เป็ นเครื่ องมือที่แสดงให้เห็นภาพของระบบการสื่ อสารที่ซับซ้อนให้เกิ ดความเข้าใจได้โดยง่าย
ทั้งนี้ได้ยกตัวอย่างแบบจาลองการสื่ อสารของ อริ สโตเติล นักปราชญ์ชาวกรี ก ดังนี้
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แบบจาลองการสื่ อสารของอริ สโตเติล (The Aristotelian Model)
อริ สโตเติล นักปราชญ์ชาวกรี ก ได้กล่าวถึงแบบจาลองการสื่ อสารของมนุ ษย์วา่ การสื่ อสาร
นั้นสามารถสรุ ปองค์ป ระกอบสาคัญได้ 3 ส่ วน คื อ ผูพ้ ูด (Speaker) คาพูด (Speech) และผูฟ้ ั ง
(Audience) โดยการสื่ อสารจะประสบความสาเร็ จได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยูก่ บั 3 องค์ประกอบ
ดังกล่าวนี้
ผูพ้ ดู

คาพูด

ผูฟ้ ัง

ภาพที่ 2.1 แบบจาลองการสื่ อสารของอริ สโตเติล
แนวคิดด้ านกระบวนการสื่ อสาร
การสื่ อสารการตลาดประกอบไปด้วยส่ วนประสมทางการการสื่ อสารการตลาด (Marketing
Communication Mix) ดังต่อไปนี้ (Kotler 1997, อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2557)
1.
การโฆษณา (Advertising) หมายถึ ง ตามที่ ส มาคมการตลาดแห่ ง ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (American Marketing Association (AMA)) ให้ความหมายไว้ว่า รู ปแบบของการ
นาเสนอใดซึ่ งต้องมีการชาระเงิน โดยผ่านสื่ อที่มิใช่ตวั บุคคล การนาเสนอนี้เป็ นการส่ งเสริ ม เผยแพร่
ความคิดเห็น สิ นค้า หรื อบริ การต่างๆ โดยมีผอู้ ุปถัมภ์ระบุไว้ (Kotler, 2003) โฆษณานั้นจะเป็ นการ
สร้ างความคุ น้ เคยระหว่างผูบ้ ริ โภคกับตราสิ นค้า โดยสร้ างการตระหนักรั บรู ้ (Awareness) การ
สื่ อสารถึงประโยชน์ที่สาคัญของสิ นค้า (Communicate the core benefits) ส่ งเสริ มการทดลองใช้
(Promote Trial) และยังสนับสนุ นให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ (Support
Purchases) ได้อย่างดีอีกด้วย
ประเภทของสื่ อโฆษณา (Advertising Media)
1.1 สื่ อสิ่ งพิมพ์ ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร ใบปลิว โปสเตอร์
1.2 สื่ อแพร่ ภาพกระจายเสี ยง ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์
1.3 สื่ อกลางแจ้ง ได้แก่ ป้ ายโฆษณาต่างๆ บิลบอร์ ด
1.4 สื่ อเคลื่อนที่ ได้แก่ โฆษณาข้างรถโดยสารประจาทาง โฆษณาบนรถไฟฟ้ า และรถไฟ
ใต้ดิน
1.5 สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือ
1.6 สื่ อท้องถิ่น ได้แก่ รถแห่ เสี ยงตามสาย สถานีวทิ ยุกระจายข่าวตามสถานที่ต่างๆ
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1.7 สื่ อบุคคล ได้แก่ พนักงานขาย การบอกปากต่อปาก เป็ นต้น
2.
การประชาสัม พันธ์ (Public Relations) (Shimp, 2000) ได้นิยามคาว่า การ
ประชาสัมพันธ์ คือ องค์ประกอบของการสื่ อสารทางการตลาดอย่างหนึ่ งที่มีความเหมาะสมและมี
ความโดเด่นในการส่ งเสริ มความรู ้สึกและความเข้าใจอันดีระหว่างบริ ษทั กับกลุ่มผูเ้ กี่ยวข้อง ไม่วา่ จะ
เป็ นผูบ้ ริ โภค พนักงานในบริ ษทั ตัวแทนจาหน่าย ผูถ้ ือหุ ้น หน่วยงานรัฐบาล ประชาชนทัว่ ไป กลุ่ม
ผูใ้ ช้แรงงาน และกลุ่มเคลื่นไหวทางสังคม เป็ นต้น
Kotler (2003) ได้นิย ามการประชาสั ม พันธ์ ไ ว้ว่า เป็ นแผนการที่ ถู ก กาหนดขึ้ นอย่า ง
หลากหลายเพื่อส่ งเสริ มหรื อปกป้ องภาพลักษณ์ของบริ ษทั หรื อองค์กรหรื อตัวสิ นค้า
การประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ในการบริ หารเพื่อสร้างทัศนคติจากชุ มชนซึ่ งอยูใ่ นรู ปแบบของ
นโยบาย และกระบวนการของบุคคล หรื อองค์กรเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กบั ชุ มชน องค์กร และ
การสร้างข้อมูลเพื่อความเข้า และการยอมรับจากส่ วนรวม การประชาสัมพันธ์มีวตั ถุ ประสงค์กว้าง
กว่าการให้ข่าว เนื่ องจากเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีของบริ ษทั ที่เกิ ดขึ้นกับชุ มชน การให้ข่าวเป็ น
เทคนิคการติดต่อสื่ อสารที่สาคัญที่สุดของการประชาสัมพันธ์และเป็ นเครื่ องมือที่ใช้มากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ ทางการตลาดมี บทบาทสาคัญต่อการสื่ อสารการตลาดหลายประการ
สรุ ปได้ดงั นี้ (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2557)
1. เพื่อให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของธุ รกิจ
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์กรและประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อสร้างความนิยมเลื่อมใสและสร้างศรัทธาจากประชาชน
4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตราสิ นค้า
5. เพื่อเสริ มสร้างความเจริ ญและความมัน่ คงให้แก่ธุรกิจในระยะยาว
6. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นทั้งในตราสิ นค้าและองค์กร
7. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผผู้ ลิตสิ นค้าและบริ การได้สื่อสาร
8. เพื่อสร้างความสัมพัน์อนั ดีให้แก่บุคลากรภายในองค์กร
กระบวนการการประชาสั มพันธ์ ทางการตลาด
การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด (Marketing Public Relations: MPR) ประกอบไปด้วย
ขั้นตอนพื้นฐาน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิจยั
2. การวางแผน
3. การดาเนินงานตามแผน
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4. การประเมินผล
กลยุทธ์ และเครื่องมือการประชาสั มพันธ์ ทางการตลาดสามาถแบ่ งออกเป็ น 2 กลยุทธ์ คือ
1. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก (Proactive PR) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์เชิงป้ องกันและการสร้างให้เกิดผลในด้านบวกทางการตลาด กลยุทธ์น้ ีจึงช่วยส่ งเสริ ม
และสนับ สนุ น เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาดประเภทอื่ น ๆ ให้ ป ระสบความส าเร็ จ ได้เ พิ่ ม ขึ้ น
เนื่ องจากจากการประชาสั ม พัน ธ์ มี คุ ณ สมบัติข องการสร้ า งความน่ า เชื่ อถื อได้ง่ า ยกว่า เครื่ องมื อ
ประเภทอื่นๆ เทคนิคการประชาพันธ์เชิงรุ กมีหลายวิธี อาทิ การจัดข่าวแจก การจัดทาบทความแฝง
โฆษณา การจัดการข่าวเชิงกลยุทธ์ การทาภาพลักษณ์ให้กบั องค์กร
2. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรับ (Reactive PR) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรับ เป็ นการ
ใช้เทคนิคการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในการแก้ไขความเข้าใจผิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กร
และกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อเป็ นการปกป้ ององค์กรและชื่ อเสี ยงไม่ให้เสี ยหายเพิ่มมากขึ้ น เทคนิ คการ
ประชาสัมพันธ์ในกลยุทธ์น้ ีก็สามารถใช้ได้หลายวิธี อาทิ การจัดแถลงข่าว การพาสื่ อมวลชนเข้าเยีย่ ม
องค์กรหรื อสถานที่ที่เกิดปั ญหา
กล่าวสรุ ปคือ การประชาสัมพันธ์หมายถึ ง รู ปแบบของการสื่ อสารรู ปแบบหนึ่ งเพื่อสร้ าง
ความรู ้ความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์กรกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่างๆ อันจะทา
ให้องค์กรสามารดาเนินธุ รกิจได้อย่างราบรื่ นและประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
3. การส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion)
Kotler (2003) ได้นิยามความหมายของการส่ งเสริ มการขายไว้ว่า การส่ งเสริ มการขาย
หมายถึ ง กลุ่ มของเครื่ องมื อโน้มน้าวใจที่ ถูกออกแบบขึ้ นมาเพื่อกระตุ น้ ให้เกิ ดการซื้ อสิ นค้าและ
บริ การในระยะอันสั้น หรื อซื้ อในปริ มาณมากโดยผูบ้ ริ โภคคือคนกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับการนิ ยาม
ความหมายของการส่ งเสริ มการตลาดของสหรั ฐอเมริ กา ที่ ได้ก ล่ าวว่า การส่ งเสริ มการขาย เป็ น
กิจกรรมทางการตลาดที่กระตุน้ การซื้ อของผูบ้ ริ โภคและกิจกรรมที่กระตุน้ ให้ร้านค้าทาการขายได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
Shimp (2000) ได้กล่าวว่า การส่ งเสริ มการขาย คือสิ่ งจูงใจต่างๆ ที่ถูกใช้โดยผูผ้ ลิตเพื่อดึงดูด
ให้คนกลาง และผูบ้ ริ โภคตราสิ นค้านั้น และสนับสนุ นส่ งเสริ มให้พนักงานขายใช้ความพยายาม
อย่างเต็มที่ในการขายตราสิ นค้านั้น
อภิชญา อยูใ่ นธรรม (2554) ได้กล่าวว่า การส่ งเสริ มการขาย หมายถึงวิธีการเสนอสิ่ งจูงใจที่
เป็ นคุณค่าพิเศษเพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้ามากขึ้น บ่อยขึ้น ในช่วงที่มีการ
ส่ งเสริ มการขายซึ่ งเป็ นช่วงระยะสั้น โดยวิธีการมุ่งเน้นที่ผบู ้ ริ โภค ร้านค้า พนักงานขาย
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รู ปแบบของการส่ งเสริมการขาย
การส่ งเสริ มการขายแบ่งเป็ นรู ปแบบได้ออกเป็ น 3 ประเภทตามกลุ่มเป้ าหมาย
1. การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งเน้นผุบ้ ริ โภค (Consumer – oriented Sales Promotion)
2. การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสุ่ คนกลาง (Trade – oriented Sales Promotion)
3. การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ พนักงาน (Sale – forces Sales Promotion)
หรื ออาจเรี ยกได้วา่ “ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการขาย” (Sale Promotion Mix)

ส่ วนประสมการส่ งเสริมการขาย
สนับสนุน
น
พนักงานขาย

ผลัก

ดึง

คนกลาง

ผู้บริโภค

ภาพที่ 2.2 รู ปแบบของการส่ งเสริ มการขายทั้ง 3 ประเภท
ที่มา นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2557: 217
4.
การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
Kotler (2003) ได้ให้ความหมายของการตลาดทางตรงไว้วา่ การตลาดทางตรง หมายถึง
วิธีการต่าง ๆ ที่นกั การตลาดใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยตรงโดยไม่ใช้คนกลาง และสร้ างให้เกิ ดการ
ตอบสนองในทันทีทนั ใด
ธี ร พัน ธ์ โล่ ห์ ท องค า (2545) ได้ก ล่ า วว่า การตลาดทางตรงเป็ นการสื่ อ สารที่ มุ่ ง เน้น
กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ โดยใช้สื่อเพียงหนึ่งหรื อมากกว่า เพื่อส่ งข่าวสารที่เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การไป
ยังกลุ่มเป้ าหมาย และมีการวัดผลการตอบสนองของกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างชัดเจน
สรุ ปได้วา่ การตลาดทางตรง หมายถึง รู ปแบบของการสื่ อสารทางการตลาดจากผูผ้ ลิตสิ นค้า
มุ่งตรงไปยังผูบ้ ริ โภคที่อาจเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มใหญ่ โดยใช้สื่อเพียงหนึ่ งหรื อมากกว่า เพื่อส่ ง

14

ข่าวสารเกี่ ย วกับสิ นค้าและบริ การไปยังกลุ่ มเป้ าหมาย เพื่อมี เป้ าหมายให้เกิ ดการตอบสนองและ
โต้ตอบกันได้อย่างรวดเร็ ว และมีการวัดผลการตอบสนองของกลุ่มเป้ าหมายได้ชดั เจน
นักการสื่ อสารการตลาดเลื อกใช้การตลาดทางตรงในฐานะเป็ นเครื่ องมือของการสื่ อสาร
การตลาดโดยมีวตั ถุประสงค์การใช้ดงั นี้
1. เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าที่มุ่งหวังว่าจะกลายเป็ นลูกค้าประจา
2. เพื่อรักษาหรื อเสริ มสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าประจา
3. เพื่อกระตุน้ ให้ท้ งั ลูกค้าใหม่และลูกค้าประจาทาการตอบสนองในแนวทางที่นกั การสื่ อสาร
การตลาดก าหนดไว้ เช่ น เพื่ อ ให้สั่ ง ซื้ อสิ นค้า เพื่ อให้ส่ ง ชิ้ นส่ ว นของสิ นค้า มาร่ วมกิ จกรรมการ
ส่ งเสริ มการขาย
4. เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของลูกค้าในการสื่ อสารโดยตรงกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค
รู ปแบบการตลาดทางตรง
การตลาดทางตรงสามารถใช้ ไ ด้ ห ลายรู ปแบบทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่ ก ั บ ลั ก ษณะพฤติ ก รรมของ
กลุ่มเป้ าหมายและงบประมาณของบริ ษทั เป็ นสาคัญว่าจะเลือกใช้รูปแบบใดรู ปแบบหนึ่งหรื อหลาย
รู ปแบบดังต่อไปนี้
1.
การใช้จดหมายทางตรง
2.
การใช้โทรศัพท์
3.
การใช้สื่อสิ่ งพิมพ์ เช่น นิตยสาร หนังสื อพิมพ์ หรื อใบแทรก
4.
การใช้แคตตาล็อค
5.
การใช้สื่อกลางแจ้ง
6.
การใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี
7.
การใช้ไปรษณี ยอ์ ิเล็คทรอนิคส์
8.
การใช้สื่ออินเทอร์เนต
9.
การใช้เครื่ องจักรเพื่อรับคาสั่งซื้ อ
10. การใช้โฆณาที่ตอบกลับได้โดยตรง
11. การใช้โทรศัพท์มือถือ
12. การจัดทารายการโทรทัศน์เพื่อแฝงโฆษณา
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การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling)
Shimp (2000) ได้กล่าวว่า การขายโดยใช้พนักงานขาย เป็ นรู ปแบบของการติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างบุคคลหรื อระหว่างพนักงานขายกับผูบ้ ริ โภคในการสร้างให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการที่จะ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การของธุ รกิจ
Kotler (2003) ได้ให้นิยามความหมายของการขายโดยพนักงานขายไว้วา่ คือการขายที่ผขู ้ าย
จะทาการติดต่อกับผูซ้ ้ื อคนหนึ่ งหรื อมากกว่า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอขายสิ นค้าและบริ การเพื่อ
ซักถามข้อคาถามที่สงสัย เพื่อให้ได้รับการสั่งซื้ อสิ นค้าในที่สุด
วิเชียร เลิศโภคานนท์ (2554) ได้กล่าวว่า การขายโดยใช้พนักงานขาย เป็ นการขายโดยการ
ติ ดต่ อสื่ อสารสองทางระหว่า งผูเ้ สนอขายและผูซ้ ้ื อ เป็ นการสื่ อสารลัก ษณะเผชิ ญหน้า หรื อผ่า น
เครื่ องมือหรื อสื่ อการสื่ อสารเพื่อสร้ างอิทธิ พลหรื อจูงใจลูกค้า มุ่งหวังให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
และบริ การ
สรุ ปได้ว่าการขายโดยใช้พนักงานขาย หมายถึ ง รู ปแบบของการสื่ อสารที่ใช้สื่อบุคคลใน
การส่ งข้อมูลข่าวสารของสิ นค้าและบริ การไปสู่ ผูบ้ ริ โภค รวมถึ งมีการโน้มน้าวใจ ตลอดจนมีการ
ตอบข้อซักถามต่างๆ ในลักษณะของการสื่ อสารสองทาง อันมีเป้ าหมายเพื่อทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การในที่สุด
งานในหน้ าทีข่ องพนักงานขาย
งานในหน้าที่ของการขายโดยใช้บุคคลหรื อพนักงานขายสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
คือ
1. การดาเนินการเกี่ยวกับคาสั่งซื้ อ (Order Processing)
ในการด าเนิ นการเกี่ ย วกับ ค าสั่ ง ซื้ อ ถื อ เป็ นหน้า ที่ ห ลัก ของพนัก งานขายที่ ค วรจะต้อ ง
ปฏิ บตั ิ งานในส่ วนนี้ พนักงานขายควรสร้ างคาสั่งซื้ อ รวบรวมคาสั่งซื้ อ สนับสนุ นคาสั่งซื้ อ และ
รับคาสั่งซื้ อจากลูกค้า
2. งานสร้าสรรค์การขาย (Creative Selling)
พนักงานจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานขายของตนเอง เช่น พนักงานขายจะต้อง
ใช้หลักจิตวิทยาในการแจ้งข้อมูลแก่ ผูบ้ ริ โภค เชิ ญชวนและโน้มน้าวให้ลูกค้าเกิ ดความเชื่ อในตัว
สิ นค้าและเห็นชอบคล้อยตามงานขายเพื่ อส่ งเสริ มความนิ ยมของบริ ษทั และช่ วยเหลือลูกค้าในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ (Missionary Selling)
งานขายในลักษณะนี้ จดั อยูใ่ นประเภทของการขายทางอ้อม โดยพนักงานจะทาหน้าที่ขาย
ค่านิ ยมของบริ ษทั ต่อลูกค้า งานในส่ วนนี้ พนักงานขายไม่ได้มีหน้าที่ขายสิ นค้าโดยตรงแต่จะเป็ นผู ้
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แนะนาสิ นค้าและบริ การให้ลูกค้ารู ้จกั สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า และจัดหาข้อมูลในการให้
ความช่วยเหลือทางด้านเทนิคต่างๆ ตลอดจนวิธิใช้ผลิตภัณฑ์
กระบวนการขายโดยใช้พนักงาน
ในการขายโดยใช้บุคคลหรื อพนักงานจะต้องมี กระบวนการในการขายตั้งแต่เริ่ มต้น
จนถึงสิ้ นสุ ด 7 ประการ ดังนี้
การแสวงหาลูกค้าผูม้ ุ่งหวัง

การเตรี ยมตัวก่อนเข้าพบ
การเข้าพบ
การเสนอขายและการสาธิต
การตอบสนองข้อโต้แย้ง
การปิ ดเสนอการขาย
การติดตามผล
ภาพที่ 2.3 กระบวนการขายโดยใช้พนักงานขาย
ที่มา นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2557 : 252
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ส่ วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
เบื้ องหลัง การซื้ อของผูบ้ ริ โภคขึ้ นอยู่ก ับกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Purchase
Decision Process) ซึ่ ง เริ่ ม จาก การรั บ รู ้ ถึ ง ปั ญหาและความต้องการ จากนั้นจะเป็ นการส ารวจ
ตรวจสอบ ขั้น ตอนของผูซ้ ้ื อ จะผ่า นไปยัง การเลื อ กทางเลื อ กเกี่ ย วกับ สิ น ค้า และบริ ก ารที่ จ ะซื้ อ
จากนั้นจึงเป็ นการตัดสิ นใจซื้ อ เมื่อซื้ อแล้ว ผูซ้ ้ื อก็จะแสดงพฤติกรรมหลังการซื้ อ (Kotler, 1999 อ้าง
ถึงใน รณชัย ตันตระกูล, 2552)
การรับรู้ถึงปัญหา และความต้องการ
(Problem and need recognition)

การเสาะแสวงหาข้อมูล
(Information search)

การประเมินผลของทางเลือก
(Evaluation of alternatives)

การตัดสิ นใจซื้ อ
(Purchase decision)

พฤติกรรมหลังการซื้ อ
(Post purchase behavior)

ภาพที่ 2.4 แสดงให้เห็นขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
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ส่ วนที่ 4 ประวัติ บริษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน)
บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) มุ่งมัน่ คัดสรรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากทัว่ ทุก
มุ ม โลกเพื่ อนามาสร้ า งสรรค์เป็ นสิ นค้าที่ มี คุณภาพในราคาที่ เหมาะสม ส าหรั บ ผูบ้ ริ โภค โดยมี
เป้ าหมายเพื่อก้าวเข้าสู่ ตลาดเครื่ องสาอางอย่างเต็มตัว โดยเป็ นทั้งผูน้ าเข้า ผูส้ ่ งออก และผูผ้ ลิต
วิสัยทัศน์ : เป็ นหนึ่งในผูน้ าทางด้านธุ รกิจความงามที่ทุกคนทัว่ โลกรู ้จกั
พันธกิจ: พัฒนาสิ นค้าและการบริ การที่เป็ นเลิศต่อลูกค้า สร้างคุณค่าอย่างยัง่ ยืนให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า
พันธมิตรทางธุ รกิ จ พนักงาน และชุ มชน มี ความรับผิดชอบต่อสังคม และขยายฐานการตลาดให้
ครอบคลุมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของ บริษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน)
ปี 2552: เริ่ มธุ รกิ จนาเข้าเครื่ องสาอาง ผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิว และผลิตภัณฑ์ประเภทสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค เพื่อจัดจาหน่ ายในช่องทางต่างๆ ภายใต้เครื่ องหมายการค้าคาร์ มาร์ ท ควบคู่กบั การ
ดาเนินธุ รกิจจัดจาหน่ายรถยนต์ และอุปกรณ์เอ็นจีวี
ปี 2553: ยอดขายที่เติบโตขึ้นกว่า 100% ในธุ รกิจเครื่ องสาอาง ภายใต้เครื่ องหมายการค้าคาร์
มาร์ท
ปี 2554: เปลี่ยนชื่อบริ ษทั จาก บริ ษทั ไดสตาร์ อิเลคทริ ก คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ น
บริ ษ ัท คาร์ ม าร์ ท จ ากัด (มหาชน) อย่า งเป็ นทางการ ขยายร้ า นค้า ปลี ก คาร์ ม าร์ ท ช็ อป 20 สาขา
ตัวแทนจาหน่ายกว่า 500 ร้านค้าทัว่ ประเทศ และร้านค้าปลีกกว่า 1,000 ร้านค้า ภายในระยะเวลา 1 ปี
ปี 2555: บมจ. คาร์ มาร์ ท เข้าสู่ ธุรกิจเครื่ องสาอาง ผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิว และประเภทสิ นค้า
อุปโภคบริ โภคอย่างเต็มตัว
ปี 2556: สิ นค้าขยายเข้าสู่ ช่องทางการจัดจาหน่ายแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) กว่า 20
แห่ง ตลอดจนร้านค้าช่องทางออนไลน์ และเริ่ มขยายธุ รกิจสู่ การส่ งออกสิ นค้าในภูมิภาคเอเชีย
ปี 2557: ขยายช่ องทางโดยใช้คู่ ค ้าทางธุ รกิ จที่ มี ศกั ยภาพในการเปิ ดตลาดต่า งประเทศ
ตลอดจนเปิ ดบริ ษทั ย่อยในนาม บริ ษทั เจ คอส แลบอราทอรี ส์ จากัด ขึ้น ซึ่ งประกอบธุ รกิจผลิตและ
แบ่งบรรจุเครื่ องสาอาง เครื่ องหอม อุปกรณ์เครื่ องมือและเครื่ องใช้เสริ มความงามทุกชนิด และลงทุน
เพิ่มในธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ กับบริ ษทั ดิ ไอโคนิ ค พรอพเพอร์ ต้ ี จากัด เพื่อมองหาการลงทุนเพิ่ม
แบบใหม่ ๆ
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ปี 2558: ขยายธุ รกิ จสู่ การส่ งออก โดยได้ร่วมการค้ากับ Karmarts Vietnam Company
Limited ในประเทศเวียดนาม
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษ ทั คาร์ ม าร์ ท จ ากัด (มหาชน) ดาเนิ นธุ รกิ จน าเข้า ผลิ ต และจัด จาหน่ า ยผลิ ตภัณ ฑ์
เครื่ องส าอางทุ กประเภท และผลิ ตภัณฑ์ประเภทสิ นค้าอุ ปโภคบริ โภคจากต่างประเทศ โดยแบ่ ง
ลักษณะออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแบรนด์ที่บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศ
และกลุ่ มแบรนด์ที่บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้าเอง โดยที่บริ ษทั ฯ เป็ นผูอ้ อกแบบ และ
วางแผนรู ปแบบของแต่ละแบรนด์ ภายใต้ความคิดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่างทีมงาน
ไทยและที มงานเกาหลี ที่มี ความรู้ ความสามารถ เข้าใจถึ งความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี
สามารถสร้างสรรค์สินค้าออกมาได้ตรงกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้มีวตั ถุประสงค์สาคัญในการ
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ คือเพื่อเปิ ดประสบการณ์ ใหม่ให้ผบู ้ ริ โภครู ้ สึกสนุ กไปกับการเลื อกซื้ อ
สิ นค้าในแต่ละหมวดหมู่รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดด้วยการ
นานวัตกรรมความงามใหม่ๆ มาผสมผสานลงในสิ นค้าที่ มีหีบ ห่ อสี สันสดใสดึ งดูดโดยคานึ งถึ ง
คุณภาพของสิ นค้าในราคาที่สมเหตุสมผลเป็ นสาคัญ ซึ่ งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่สั่งผลิตจากต่างประเทศ
เป็ นหลัก และหลังจากได้รับกระแสตอบรั บที่ ดีต้ งั แต่ปี 2557 บริ ษทั ฯ จึ งได้จดั สรรพื้ นที่ใ ช้สอย
บางส่ วนของโรงงานเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเดิมให้เป็ นโรงงานสาหรับผลิตสิ นค้า
ในแง่ของช่องทางการจัดจาหน่าย บริ ษทั ฯ ได้กระจายสิ นค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจาหน่ายทัว่
ประเทศทั้งในรู ปแบบค้าส่ ง และรู ปแบบค้าปลี ก เช่ น ร้ านค้าเครื่ องสาอางประจาท้องถิ่ น ซุ ปเปอร์
มาร์ เก็ตท้องถิ่ น และร้ านขายยา นอกจากนี้ ยงั ได้ขยายไปยังร้ านค้าปลี กสมัยใหม่ทุกรู ปแบบ เช่ น
เซเว่นอีเลฟเว่น วัตสัน และโลตัส เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการจาหน่ายผ่านช่องทางร้านค้า
ปลี ก เครื่ องส าอาง ภายใต้ชื่ อร้ าน KARMARTS ซึ่ งปั จจุ บนั มี ถึ ง 54 สาขาทัว่ ประเทศ โดยการ
บริ หารงานจะเป็ นลั ก ษณะแฟรนไชส์ ซ่ ึ งทุ ก สาขาจะมี รู ปแบบการตกแต่ ง ร้ า น และใช้
ระบบปฏิบตั ิการขายหน้าร้านแบบเดียวกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดภายใต้การนาเข้าของบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะ
จากเสี ยงตอบรับที่ดีจากตลาดภายในประเทศ บริ ษทั ฯ จึงเริ่ มบทบาทใหม่กลายเป็ นผูส้ ่ งออก
ผลิ ตภัณฑ์ความงามไปสู่ ตลาดต่างประเทศ โดยเริ่ มขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชี ย
เช่น สิ งคโปร์ กัมพูชา พม่า เวียดนาม ลาว จีน และอินโดนีเซี ย โดยเป้ าหมายสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ คือ
การก้าวเป็ นแบรนด์อนั ดับหนึ่งของประเทศไทย และก้าวไกลเป็ นอันดับหนึ่งของเอเชียต่อไป
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ส่ วนที่ 5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปัญชลี สังขรัตน์ (2554) ศึกษาเรื่ อง การรับข้อมูลจากการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การ และรู ปแบบการดาเนินชีวติ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ (Functional Drink)
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน
และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000– 20,000 บาท เมื่อพิจารณาถึงการรับข้อมูลจากการสื่ อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ พบว่าการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการส่ งเสริ มการขาย
และด้านการตลาดเชิ งกิจกรรม มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพ สาหรับรู ปแบบ
การดาเนิ นชี วิตของผูท้ ี่ เคยซื้ อเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพ พบว่า รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตด้านกิ จกรรม มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รู ปแบบการดาเนิน
ชี วิ ต ด้ า นกิ จ กรรม มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ องดื่ ม เพื่ อ สุ ขภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครมากที่สุด ตามด้วย การรับข้อมูลจากการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้าน
การส่ งเสริ มการขาย และด้านการตลาดเชิงกิจกรรม ตามลาดับอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในขณะที่ ก ารรั บ ข้อมู ล จากการสื่ อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการด้า นการโฆษณา ด้า นการ
ประชาสัมพันธ์ รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็นไม่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สมปรารถนา พรหมช่วย (2552) ศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของ
คลินิกศัลยกรรมความงาม “เมโกะคลินิก” เป็ นการวิจยั คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งหมด 4 คน ผลการศึกษาพบว่า เมโกะคลินิก
เป็ นคลินิกให้บริ การด้านศัลยกรรมความงาม มีกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านการ
สื่ อสารหลายรู ปแบบเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทางการตลาด คือ เพื่อเพิ่มจานวนลูกค้าและสร้างความ
ภักดีของลูกค้า ส่ วนเนื้อหาหรื อข้อความที่ใช้ในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ได้มาจากปั ญหา
ของผูบ้ ริ โภค และเน้นการแก้ปัญหาของผูบ้ ริ โภคโดยตรง เมโกะคลินิกใช้การสื่ อสารแบบบูรณาการ
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ดังนี้คือ การโฆษณาผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออินเตอร์เน็ต หรื อสื่ อออนไลน์ สื่ อ
บุคคล และการใช้การสื่ อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) การส่ งเสริ มการขายเป็ นลักษณะ
การให้ส่วนลดและส่ วนแถม การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อต่างๆ ได้แก่ สื่ อโทรทัศน์ นิ ตยสารต่างๆ
ผ่านเว็บไซต์ เป็ นต้น การตลาดทางตรง ได้แก่ การแจ้งข่าวการจัดกิ จกรรม ความเคลื่ อนไหวของ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริ การผ่านเว็บไซตต์ ต่างๆ รวมทั้งการส่ ง SMS Direct Mail และ E-mail เป็ น
ต้น จุดแข็งของกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ ทาให้ เมโกะคลินิก บรรลุวตั ถุประสงค์
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และเป้ าหมายทางการตลาดได้แก่ การสื่ อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) กิ จกรรมการ
สื่ อสารการตลาดที่ใช้บ่อยมากที่สุดคือ การขายโดยพนักงานที่อยู่ประจาสาขา เมโกะคลินิกมีการ
วางแผนกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยพิจารณาจากกลุ่ มเป้ าหมาย ซึ่ งแบ่งเป็ น
กลุ่มเป้ าหมายหลักและกลุ่มเป้ าหมายรอง ช่วงเวลาแบ่งเป็ น 4 ไตรมาส ข้อมูลข่าวสารของคู่แข่งและ
ของลูกค้าซึ่งได้มาจากหนังสื อพิมพ์ นิตยาสาร และอินเตอร์ เน็ต จากการเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่เข้ามา
ใช้บริ การและข้อมูลจากแพทย์ผใู้ ห้บริ การ พนักงาน ประชาสัมพันธ์ และพนักงานให้บริ การ ทั้งนี้ ได้
เปิ ดโอกาสให้ พ นัก งานในองค์ก ารมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผน และจัดให้มี ก ารประเมิ น ผลการ
ดาเนิ นงานด้วย ปั จจัยที่มีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของเมโกะ
คลินิกมีอยูห่ ลายปั จจัยที่สาคัญได้แก่ ปั จจัยภายในของเมโกะคลินิก ได้แก่ นโยบายการบริ หารงานมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จานวน และคุณสมบัติของบุคลากร แพทย์ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ ที่มีจานวน
จากัด ส่ งผลต่อแผนกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด และปั จจัยภายนอกนั้น ได้แก่ กลยุทธ์การสื่ อสาร
การตลาดของคู่แข่ง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ส่ วนปั ญหาการเมือง และวิกฤตเศรษฐกิ จ ไม่มีผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ทางการตลาด อุปสรรคของการดาเนินงานตามกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด
แบบบูรณาการของเมโกะคลิ นิกคือ เมโกะคลิ นิกมีราคาการให้บริ การที่สูงกว่าคู่แข่ง ส่ งผลให้ไม่
สามารถ นาเสนอเนื้ อหาการโฆษณาที่เกี่ ยวกับเรื่ องราคาได้ และอุปสรรคอีกข้อ คือไม่สามารถนา
เสนอเนื้ อ หาให้ น่ า สนใจได้อย่า งครบถ้ว นเพราะต้อ งปฏิ บ ัติ ต าม พระราชบัญ ญัติ ต ามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2546) เรื่ องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา
สถานพยาบาล แต่เมโกะคลินิกสามารถแก้ไขอุปสรรคนี้ ได้โดยเลื อกใช้ช่องทางการสื่ อสารเนื้ อหา
ผ่านเว็บไซต์ “เมโกะ บิ้วตี้” และใช้การสื่ อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ให้มากขึ้น ด้วย
การสร้ างเครื อข่ายการสื่ อสารทางสังคม (Social Network) ขณะเดี ยวกันต้องมุ่งเน้นประสิ ทธิ ภาพ
หรื อ ผลของการให้บ ริ ก ารที่ แตกต่ า งจากคู่ แข่ ง และมี ค วามคุ ้ม ค่ า เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ ราคา จาก
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เมโกะคลิ นิกต้องรั กษาช่ องทางการสื่ อสาร ที่ มีอิท ธิ พลต่ อการเพิ่มยอดขายที่
สาคัญ คือ การใช้ Word of Mouth ซึ่ งช่วยทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจมาใช้บริ การ รวมทั้งต้องปรับปรุ ง
กิ จ กรรมการสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการแต่ ล ะรู ป แบบให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น
ปรับปรุ งกิจกรรมการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ใช้มากเป็ นอันดับ 1 คือ การขายโดยพนักงาน
ที่อยู่ประจาสาขาให้มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของลูกค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับการใช้
Word of Mouth ขณะเดียวกันต้องรักษามาตรฐานการให้บริ การที่ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสู ง
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษา ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนที่ 2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ส่ วนที่ 3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่ วนที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่ วนที่ 1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
1.ประชำกรทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่ใช้บริ การร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
2. กลุ่มตัวอย่ ำง
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ใ นการวิจยั เนื่ องจากไม่ ท ราบจานวนของผูท้ ี่ ใช้บริ ก ารร้ านบิวเทรี่ ย ม
สาขาสยามสแควร์ ที่แน่ นอน ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
คานวณแบบไม่ทราบจานวนประชากร โดยใช้สูตรกาหนดขนาดตัวอย่างของ สู ตร W.G. Cochran
(1963) ดังนี้
n

=

P (1 - P) Z2
e2

n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P แทน สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ ม กาหนดไว้ที่ 50%
Z แทน ความมัน่ ใจที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
e แทน สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ กาหนดไว้ที่ 5%
เมื่อแทนตัวเลขในสู ตร จะได้จานวนตัวอย่างขั้นต่าที่แนะนาคือ 384 ตัวอย่าง
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กำรสุ่ มตัวอย่ ำง
สาหรับการสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ(Accidental Sampling) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่ใช้บริ การร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ โดยวางเป้ าหมายการเก็บรวบรวม
ไว้ที่ 400 ตัวอย่าง
ส่ วนที่ 2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรทำวิจัย
1. ขั้นตอนกำรสร้ ำงเครื่องมือ
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีข้ นั ตอนดังนี้
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ จากตารา เอกสาร
บทความทางวิชาการ ทฤษฎีหลักการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดขอบเขตของการวิจยั และ
การสร้างเครื่ องมือให้ครอบคลุมความมุ่งหมายของงานวิจยั
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร
เพื่อกาหนดขอบเขตและเนื้ อหาของแบบสอบถามเพื่อจะได้มีความชัดเจนตามความมุ่งหมายของ
งานวิจยั ยิง่ ขึ้น
3. นาข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
4. นาเครื่ องมื อที่ ส ร้ า งขึ้ น มาทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา (Content Validity)
จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ (อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์) พิจารณาตรวจสอบและขอคาแนะนาในการแก้ไข
ปรับปรุ งเพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตรงตามความมุ่งหมายของการวิจยั ในครั้งนี้
5. นาเครื่ องมื อที่ แก้ไขปรั บปรุ งเรี ยบร้ อยแล้วมาจัดพิ มพ์เพื่อเป็ นแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์
2. ลักษณะของเครื่องมือ
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ดังนั้นเครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่ อง ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผล
ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข อง บริ ษ ัท คาร์ ม าร์ ท จ ากัด (มหาชน) ในร้ า นบิ ว เทรี่ ย ม สาขา
สยามสแควร์ โดยแบ่งโครงสร้างคาถามออกเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ ี่ใช้บริ การร้านบิวเทรี่ ยม สาขา
สยามสแควร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ โดยมีลกั ษณะเป็ นคาถาม
แบบเลือกตอบ (Check List)
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับการสื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด
(มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ โดยอ้างอิงแนวคิด และทฤษฎี ของ Kotler (1997)
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(อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2557) ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้าน
การส่ งเสริ มการขาย ด้านการตลาดทางตรง และด้านการขายโดยใช้บุคคล
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด
(มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ โดยอ้างอิงแนวคิด และทฤษฎีของ Kotler (1999)
(อ้างถึงใน รณชัย ตันตระกูล, 2552) การบริ หารจัดการการตลาดประกอบด้วย ด้านความต้องการ
ด้า นการเสาะแสวงหาข้อมู ล ด้า นการประเมิ นผลของทางเลื อก ด้า นการตัดสิ นใจซื้ อ และด้า น
พฤติกรรมหลังการซื้ อ
โดยเป็ นคาถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรู ปแบบของ
Likert’s Scale ซึ่ งผูต้ อบจะเลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียวเพื่อสรุ ปความคิดเห็น หรื อตอบตามที่
ปรากฏตามระดับมาตราวัด โดยกาหนดการให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 5
หมายถึง
มากที่สุด
ระดับคะแนน 4
หมายถึง
มาก
ระดับคะแนน 3
หมายถึง
ปานกลาง
ระดับคะแนน 2
หมายถึง
น้อย
ระดับคะแนน 1
หมายถึง
น้อยมาก
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ โดยมีลกั ษณะ
เป็ นคาถามปลายเปิ ด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
ในการหาคุณภาพของเครื่ องมือ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ (อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์) พิจารณาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ลักษณะของการใช้ภาษา และให้ขอ้ เสนอแนะ แล้วนาข้อมูลการ
ตรวจมาแก้ไขปรับปรุ งแบบสอบถามให้มีความชัดเจนและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ในครั้งนี้
2. นาเสนอแบบสอบถามที่ ไ ด้หลัง จากการแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง ไปทดสอบความเชื่ อมัน่
(Reliability) ของเครื่ องมือ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุ ด และคานวณหาค่าความเชื่ อมัน่
ด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยใช้เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.7 เพื่อแสดงว่า
แบบสอบถามนี้อยูใ่ นเกณฑ์ที่มีค่าความเชื่อมัน่ เพียงพอ
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ส่ วนที่ 3 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุ ด ให้แก่ผทู้ ี่ใช้บริ การ
ร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ โดยเก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2559 ทุกวันในช่วงเวลาตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 20.00 น.โดยประมาณ จนครบ 400 ชุด
ส่ วนที่ 4 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องในการ
ตอบแบบสอบถาม แล้วนาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลและวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็ จรู ป โดยวิธีทางสถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
1. ข้อมูลเกี่ ยวกับ ปั จจัย ส่ วนบุ คคลของผูท้ ี่ใช้บริ การร้ านบิ วเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ (Percentage)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่ อสารทางการตลาด และการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท
จากัด (มหาชน) ในร้ านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ วิเคราะห์ โดยการแปลผลคะแนน จะใช้การ
ตัดสิ นแบบอิงเกณฑ์ในการวัดครั้งนี้ออกเป็ น 5 ระดับ อัตราภาคชั้นละ 0.80
ได้เกณฑ์การวัดระดับคะแนนที่แบ่งเป็ น 5 ช่วง ดังนี้
4.21-5.00
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.41-4.20
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2.61-3.40
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81-2.60
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
1.00-1.80
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 5 สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้มีสถิติที่ใช้ในการวิจยั ประกอบไปด้วย
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean)
- ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิ งอ้างอิง หรื อสถิติเชิงอนุ มาน (Inferential or Inductive Statics) จะใช้ทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั โดยใช้ Pearson Correlation ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
เพื่ อวิ เคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่า ง การสื่ อ สารทางการตลาด และการตัด สิ นใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์
บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข อง บริ ษ ัท คาร์ ม าร์ ท จ ากัด (มหาชน) ในร้ า นบิ ว เทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ ม ตัวอย่างที่เป็ น
ผูใ้ ช้บริ การร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ จานวน 400 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม แล้ว นามาวิเคราะห์ทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรู ปของตาราง แบ่งออกเป็ น 4
ส่ วน คือ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ล การแจกแจงความถี่ และหาค่ า ร้ อยละ ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ของผูท้ ี่ใช้บริ การร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปั จจัยการสื่ อสารทาง
การตลาดของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บริ ษทั คาร์มาร์ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อความเข้าใจในการแปรความหมายผูว้ จิ ยั ขอกาหนดสัญลักษณ์และอักษรที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
n
แทน จานวนตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)

S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
Sig.
แทน ความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
*
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล การแจกแจงความถี่ และค่ า ร้ อ ยละ ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผูใ้ ช้บริ การร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวน และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ต่อเดือน
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน
ร้ อยละ
1. เพศ
87
21.8
ชาย
313
78.3
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
91
22.8
อายุ 21-29 ปี
203
50.7
อายุ 30-39 ปี
76
19.0
อายุ 40-49 ปี
21
5.3
อายุ 50-59 ปี
7
1.8
อายุ 60 ปี ขึ้นไป
2
.5
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
101
25.3
ปริ ญญาตรี
201
50.2
สู งกว่าปริ ญญาตรี
98
24.5
4. อาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
102
25.5
พนักงานบริ ษทั เอกชน
115
28.7
ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
56
14.0
รับจ้างทัว่ ไป
21
5.3
ข้าราชการบานาญ
2
.5
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
13
3.3
นักเรี ยน/นิสิตนักศึกษา
91
22.8
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพและรายได้ต่อเดือน
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน
ร้ อยละ
5. รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
81
20.3
10,001-15,000 บาท
73
18.3
15,001-20,000 บาท
114
28.5
20,001-25,000 บาท
68
17.0
25,001-30,000 บาท
54
13.5
30,001 บาทขึ้นไป
10
2.5
ต่ากว่า 10,000 บาท
81
20.3
จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของกลุ่ ม ตัวอย่า ง โดยการแจกแจง
จานวนและค่าร้อยละ จานวน 400 คน สามารถจาแนกตามตัวแปรได้ดงั นี้
1. เพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 313 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.3 และ
เพศชาย จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.8
2. อายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ 21 - 29 ปี จานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.7
รองลงมามีอายุ ต่ากว่า 20 ปี จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.8 อายุ 30-39 ปี จานวน 76 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 19.0 อายุ 40-49 ปี จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.3 อายุ 50-59 ปี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 1.8 และอายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5 ตามลาดับ
3. ระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 201
คน คิดเป็ นร้อยละ 50.2 รองลงมามีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 25.3 และระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.5 ตามลาดับ
4. อาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชีพทางานบริ ษทั เอกชน จานวน 115 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 28.7 รองลงมามีอาชี พ ข้า ราชการ หรื อรั ฐวิส าหกิ จ จานวน 102 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.5
นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.8 อาชีพธุ รกิจส่ วนตัว หรื อค้าขาย จานวน
56 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.0 รั บจ้างทัว่ ไป จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.3 ไม่ได้ประกอบอาชี พ
จานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.3 และอาชี พ ข้าราชการบานาญ จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5
ตามลาดับ
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5. รายได้โดยเฉลี่ ยต่อเดื อน พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ 15,001-20,000 บาท
จานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.5 รองลงมามีรายได้ ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 81 คน คิดเป็ น
ร้อยละ20.3รายได้ 10,001-15,000 บาท จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.3 รายได้ 20,001-25,000
บาท จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.0 รายได้ 25,001-30,000 บาท จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ
13.5 และรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.5 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยการสื่ อสารทาง
การตลาดของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษทั
คาร์มาร์ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ดา้ นต่างๆในภาพรวม
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยการสื่ อสารทางการตลาด
.X
S.D.
ระดับ
1. ด้านการโฆษณา
4.06
0.47
มาก
2. ด้านการประชาสัมพันธ์
3.87
0.56
มาก
3. ด้านการส่ งเสริ มการขาย
3.92
0.52
มาก
4. ด้านการตลาดทางตรง
4.06
0.33
มาก
5. ด้านการขายโดยใช้บุคคล
4.06
0.47
มาก
เฉลีย่ รวม
3.99
0.47
มาก
จากตารางที่ 4.2 พบว่าระดับความคิดเห็นของปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษทั
คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ดา้ นต่างๆ โดยภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  =3.99) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาด
ของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ท้ งั 5 ด้าน มีระดับความ
คิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ มาก ได้แ ก่ ด้า นการโฆษณา (  =4.06) ด้า นการตลาดทางตรง (  =4.06)
ด้านการขายโดยใช้บุคคล (  =4.06) มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการส่ งเสริ ม
การขาย (  =3.92) และด้านการประชาสัมพันธ์ (  =3.87) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการสื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษทั คาร์
มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ดา้ นการโฆษณา
ระดับความคิดเห็น
ด้ านการโฆษณา
.X
S.D.
ระดับ
1) มีการจัดทาโฆษณาเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การคุน้ เคยกับผลิตภัณฑ์
3.96
0.35
มาก
2) มีการส่ งเสริ มให้ผใู ้ ช้บริ การได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
3.85
0.43
มาก
3) มีการโฆษณาที่เข้าถึงผูใ้ ช้บริ การ เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อแพร่ ภาพ
4.36
0.63
มากที่สุด
กระจายเสี ยง เป็ นต้น
4.06
0.47
มาก
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 4.3 พบว่าระดับความคิดเห็นของปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษทั
คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ านบิ วเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ด้านการโฆษณา โดยภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  =4.06) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีปัจจัยการสื่ อสาร
ทางการตลาดของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ด้านการ
โฆษณา 1 ข้อที่มีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ มีการโฆษณาที่เข้าถึงผูใ้ ช้บริ การ
(  =4.36) และระดับความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการจัดทาโฆษณาเพื่อให้ผูใ้ ช้บริ การ
คุน้ เคยกับผลิตภัณฑ์ (  =3.96) และมีการส่ งเสริ มให้ผใู ้ ช้บริ การได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ (  =3.85)
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการสื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษทั คาร์
มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ด้านการประชาสัมพันธ์
ระดับความคิดเห็น
ด้ านการประชาสั มพันธ์
.X
S.D.
ระดับ
4) มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ผลิตภัณฑ์
3.75
0.61
มาก
5) มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตราผลิตภัณฑ์
4.04
0.49
มาก
6) มีการจัดแถลงข่าวเมื่อเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
3.82
0.58
มาก
3.87
0.56
มาก
เฉลีย่ รวม
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จากตารางที่ 4.4 พบว่าระดับความคิดเห็ นของปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษทั
คาร์ ม าร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ า นบิ ว เทรี่ ย ม สาขาสยามสแควร์ ด้านการประชาสั ม พัน ธ์ โดย
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (  =3.87) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ปั จจัยการ
สื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
ด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้ง 3 ข้อ มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ มีการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้แก่ตราผลิ ตภัณฑ์ (  =4.04) มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ มีการจัดแถลงข่าว
เมื่ อ เปิ ดตัวผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ ๆ อย่า งต่ อเนื่ อ ง (  =3.82) และมี ก ารประชาสั มพันธ์ เพื่ อสร้ า งความ
น่าเชื่อถือให้กบั ผลิตภัณฑ์ (  =3.75) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการสื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษทั คาร์
มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ด้านการส่ งเสริ มการขาย
ระดับความคิดเห็น
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
.X
S.D.
ระดับ
7) มีการเสนอโปรโมชัน่ พิเศษเพื่อกระตุน้ ให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์
4.02
0.49
มาก
8) มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย เช่น การลดราคา หรื อ การแจก 3.75
0.67
มาก
ของสมมนาคุณ เป็ นต้น
9) มีสิทธิ พิเศษที่หลากหลายสาหรับสมาชิกในการซื้ อผลิตภัณฑ์
3.99
0.39
มาก
3.92
0.52
มาก
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 4.5 พบว่าระดับความคิดเห็ นของปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษทั
คาร์ ม าร์ ท จ ากัด (มหาชน) ในร้ า นบิ ว เทรี่ ย ม สาขาสยามสแควร์ ด้า นการส่ ง เสริ ม การขายโดย
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (  =3.92) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ปั จจัยการ
สื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
ด้านการส่ งเสริ มการขายทั้ง 3 ข้อ มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากได้แก่ มีการเสนอโปรโมชัน่
พิเศษเพื่อกระตุน้ ให้ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์ (  =4.02) มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ มีสิทธิ
พิเศษที่หลากหลายสาหรับสมาชิ กในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ (  =3.99) และมีการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ ม
การขาย เช่น การลดราคา หรื อ การแจกของสมมนาคุณ เป็ นต้น (  =3.75) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการสื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษทั คาร์
มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ด้านการตลาดทางตรง
ระดับความคิดเห็น
ด้ านการตลาดทางตรง
.X
S.D.
ระดับ
10) มีการใช้โทรศัพท์ เช่น การส่ ง SMS เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับ
3.97
0.39
มาก
ผลิตภัณฑ์
11) มีการใช้สื่ออินเทอร์ เน็ต เช่น การส่ ง email หรื อ Line ในการ
4.06
0.24
มาก
นาเสนอผลิตภัณฑ์
12) มีการใช้แคตตาล็อคเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การได้เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
4.16
0.36
มาก
4.06
0.33
มาก
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 4.6 พบว่าระดับความคิดเห็ นของปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษทั
คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ด้านการตลาดทางตรง โดยภาพรวม
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (  =4.06) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ปั จจัยการสื่ อสาร
ทางการตลาดของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ านบิ วเทรี่ ย ม สาขาสยามสแควร์ ด้าน
การตลาดทางตรงทั้ง 3 ข้อ มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ มีการใช้แคตตาล็อคเพื่อให้
ผูใ้ ช้บริ การได้เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ (  =4.16) มีการใช้สื่ออินเทอร์ เน็ต เช่น การส่ ง E mail หรื อ Line
ในการนาเสนอผลิ ตภัณฑ์ (  =4.06) และมีการใช้โทรศัพท์ เช่ น การส่ ง SMS เพื่อแจ้งข่าวสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (  =3.97) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการสื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษทั คาร์
มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ด้านการขายโดยใช้บุคคล
ระดับความคิดเห็น
ด้ านการขายโดยใช้ บุคคล
.X
S.D.
ระดับ
13) พนักงานขายมีความรู้ และความเชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์
3.96
0.35
มาก
14) พนักงานขายสามารถตอบข้อซักถามต่างๆได้เป็ นอย่างดี
3.85
0.43
มาก
15) พนักงานขายสามารถจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ได้
4.36
0.63
มากที่สุด
4.06
0.47
มาก
เฉลีย่ รวม
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จากตารางที่ 4.7 พบว่าระดับความคิดเห็ นของปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษทั
คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ า นบิ วเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ด้านการขายโดยใช้บุคคล โดย
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (  =4.06) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีปัจจัยการ
สื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
ด้านการขายโดยใช้บุคคล 1 ข้อ ที่มีระดับความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมากที่สุ ดได้แก่ พนัก งานขาย
สามารถจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ได้ (  =4.36) ระดับความคิดเห็นอยูม่ นระดับมาก ได้แก่
พนักงานขายมีความรู้ และความเชี่ ยวชาญในตัวผลิ ตภัณฑ์ (  =3.96) และพนักงานขายสามารถ
ตอบข้อซักถามต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี (  =3.85) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์บริ ษทั คาร์ มาร์ ท
จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ดา้ นต่างๆ ในภาพรวม
ระดับการตัดสิ นใจ
ปัจจัยการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
.X
S.D.
ระดับ
1. ด้านความต้องการ
3.84
0.55
มาก
2. ด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล
3.88
0.52
มาก
3. ด้านการประเมินผลของทางเลือก
4.01
0.40
มาก
4. ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ
4.08
0.59
มาก
5. ด้านพฤติกรรมหลังการซื้ อ
3.97
0.61
มาก
เฉลีย่ รวม
3.96
0.53
มาก
จากตารางที่ 4.8 พบว่ า ระดับ ของการตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ริ ษ ัท คาร์ ม าร์ ท จ ากัด
(มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ดา้ นต่างๆ โดยภาพรวมมีระดับการตัดสิ นใจอยู่ใน
ระดับมาก (  =3.96) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ระดับของการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บริ ษทั
คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ท้ งั 5 ด้าน มีระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ น
ระดับมากได้แก่ ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (  =4.08) มีระดับการตัดสิ นใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
การประเมิ นผลของทางเลื อก (  =4.01) ด้า นพฤติ ก รรมหลัง การซื้ อ (  =3.97) มี ด้านการเสาะ
แสวงหาข้อมูล (  =3.88) และด้านความต้องการ(  =3.84) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์บริ ษทั คาร์ มาร์ ท
จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ด้านความต้องการ
ระดับการตัดสิ นใจ
ด้ านความต้ องการ
.X
S.D.
ระดับ
16) คาร์มาร์ทมีผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ
3.66
0.58
มาก
17) คาร์ มาร์ ทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง
4.04
0.49
มาก
18) คาร์ มาร์ ทมีโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม อย่างต่อเนื่ อง
3.82
0.58
มาก
3.84
0.55
มาก
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ระดับ ของการตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ริ ษ ัท คาร์ ม าร์ ท จ ากัด
(มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ดา้ นความต้องการ โดยภาพรวมมีระดับการตัดสิ นใจ
อยู่ในระดับมาก (  =3.84) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ระดับของการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์
บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ดา้ นความต้องการ ทั้ง 3 ข้อ มี
ระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมากได้แก่ คาร์ มาร์ ทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่ อง (  =
4.04) มีระดับการตัดสิ นใจมากที่สุด รองลงมาคือ คาร์ มาร์ ทมีโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม อย่าง
ต่อเนื่อง (  =3.82) และคาร์ มาร์ ทมีผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ (  =3.66) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บริ ษทั คาร์ มาร์ ท
จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล
ระดับการตัดสิ นใจ
ด้ านการเสาะแสวงหาข้ อมูล
.X
S.D.
ระดับ
19) ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์มาจากเพื่อน หรื อ ครอบครัว 4.02
0.49
มาก
20) ได้ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์มาจากการโฆษณา หรื อพนักงานของ 3.64
0.68
มาก
คาร์มาร์ท
21) มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของคาร์ มาร์ ทอยูเ่ ป็ นประจา
3.99
0.39
มาก
3.88
0.52
มาก
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับ ของการตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ริ ษ ัท คาร์ ม าร์ ท จ ากัด
(มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล โดยภาพรวมมีระดับการ
ตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก (  =3.88) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ระดับของการตัดสิ นใจซื้ อ
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ผลิ ตภัณฑ์บริ ษทั คาร์ ม าร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ านบิ วเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ด้านการเสาะ
แสวงหาข้อมู ล ทั้ง 3 ข้อ มี ระดับ การตัดสิ นใจอยู่ใ นระดับ มากได้แก่ ได้รับ ข่ า วสารเกี่ ย วกับ ตัว
ผลิ ตภัณฑ์ม าจากเพื่ อน หรื อ ครอบครั ว (  =4.02) มี ระดับการตัดสิ นใจมากที่สุ ด รองลงมาคื อ
มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของคาร์ มาร์ ทอยูเ่ ป็ นประจา (  =3.99) และได้ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์มาจากการ
โฆษณา หรื อพนักงานของคาร์มาร์ท (  =3.64) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บริ ษทั คาร์ มาร์ ท
จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ด้านการประเมินผลของทางเลือก
ระดับการตัดสิ นใจ
ด้ านการประเมินผลของทางเลือก
.X
S.D.
ระดับ
22) คาร์ มาร์ ทมีจุดเด่นผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเอกลักษณ์
3.97
0.39
มาก
23) มีการเปรี ยบเทียบตัวผลิตภัณฑ์ของคาร์ มาร์ ทกับผลิตภัณฑ์อื่น
3.89
0.44
มาก
ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ
24) คาร์มาร์ทมีภาพลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์ที่ดี
4.16
0.36
มาก
4.01
0.40
มาก
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 4.11 พบว่าระดับ ของการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์บริ ษ ทั คาร์ มาร์ ท จากัด
(มหาชน) ในร้ านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ด้านการประเมิ นผลของทางเลื อกโดยภาพรวมมี
ระดับ การตัด สิ น ใจอยู่ใ นระดับ มาก(  =4.01) เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายด้า นพบว่า ระดับ ของการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ดา้ น
การประเมิ นผลของทางเลื อก ทั้ง 3 ข้อ มี ระดับการตัดสิ นใจอยู่ในระดับ มากได้แก่ คาร์ มาร์ ทมี
ภาพลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์ที่ดี (  =4.16) มีระดับการตัดสิ นใจมากที่สุด รองลงมาคือ คาร์ มาร์ ทมี
จุดเด่นผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเอกลักษณ์ (  =3.97) และมีการเปรี ยบเทียบตัวผลิตภัณฑ์ของคาร์ มาร์ ทกับ
ผลิตภัณฑ์อื่นก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ (  =3.89) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บริ ษทั คาร์ มาร์ ท
จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ
ระดับการตัดสิ นใจ
ด้ านการตัดสิ นใจซื้อ
.X
S.D.
ระดับ
25) ผลิตภัณฑ์ของคาร์ มาร์ ทมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น
4.08
0.60
มาก
26) คาร์มาร์ทเป็ นบริ ษทั ที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสี ยง
3.97
0.61
มาก
27) ผลิตภัณฑ์ของคาร์ มาร์ ทมีคุณภาพที่คุม้ ค่ากับราคาที่ตอ้ งจ่ายไป
4.18
0.56
มาก
4.08
0.59
มาก
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 4.12 พบว่าระดับ ของการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์บริ ษ ทั คาร์ มาร์ ท จากัด
(มหาชน) ในร้ า นบิ วเทรี่ ย ม สาขาสยามสแควร์ ด้า นการตัด สิ น ใจซื้ อ โดยภาพรวมมี ร ะดับ การ
ตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก (  =4.08) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ระดับของการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ดา้ นการตัดสิ นใจ
ซื้ อทั้ง 3 ข้อ มีระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ คาร์ มาร์ ทมีภาพลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์ที่
(  =4.18) มีระดับการตัดสิ นใจมากที่สุด รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ของคาร์ มาร์ ทมีความแตกต่างจาก
ผลิ ตภัณฑ์อื่น (  =4.08) และคาร์ ม าร์ ทเป็ นบริ ษ ทั ที่ ไ ด้รั บความนิ ย มและมี ชื่ อเสี ย ง (  =3.97)
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บริ ษทั คาร์ มาร์ ท
จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้ อ
ระดับการตัดสิ นใจ
ด้ านพฤติกรรมหลังการซื้อ
.X
S.D.
ระดับ
28) มีความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคาร์ มาร์ ท
4.06
0.61
มาก
29) มีการซื้ อผลิตภัณฑ์จากคาร์ มาร์ ทมากขึ้น
4.01
0.57
มาก
30) มีการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของคาร์ มาร์ ทไปในทางบวก
3.84
0.67
มาก
3.97
0.61
มาก
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 4.13 พบว่าระดับ ของการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์บริ ษ ทั คาร์ มาร์ ท จากัด
(มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ดา้ นพฤติกรรมหลังการซื้ อโดยภาพรวมมีระดับการ
ตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก (  =3.97) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ระดับของการตัดสิ นใจซื้ อ
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ผลิ ตภัณฑ์บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ านบิ วเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ด้านพฤติกรรม
หลังการซื้ อ ทั้ง 3 ข้อ มีระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ของคาร์ ม าร์ ท (  =4.06) มี ร ะดับการตัด สิ น ใจมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ มี ก ารซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์จ าก
คาร์ มาร์ ทมากขึ้น (  =4.01) และมีการกล่าวถึ งผลิ ตภัณฑ์ของคาร์ มาร์ ทไปในทางบวก (  =3.84)
ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่ อสารทางการตลาด กับการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
สมมติฐาน การสื่ อสารทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั
คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
H0: การสื่ อสารทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ บริ ษทั คาร์
มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
H1: การสื่ อสารทางการตลาดมีความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั คาร์
มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
ปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการ
ส่ งเสริ มการขาย ด้านการตลาดทางตรง และด้านการขายโดยใช้บุคคล สามารถเขียนเป็ นสมมติฐาน
เพื่อการทดสอบได้ดงั นี้
สมมติฐาน 1.1
H0: ปั จจัยด้านการโฆษณา ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั คาร์
มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
H1: ปั จจัยด้านการโฆษณามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท
จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
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ตารางที่ 4.14 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการโฆษณา กับการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
บริษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน)
0.031
r
ปัจจัยด้านการโฆษณา
0.542
Sig. (2-tailed)
* ระดับนัยสาคัญ 0.05
จากตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบความสั ม พันธ์ ระหว่างปั จจัย ด้านการโฆษณา กับ การ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ โดย
ใช้ Pearson Correlation ในการทดสอบ ได้ค่าความสัมพันธ์ r= 0.031 และค่า Sig. = .542 ซึ่ งแสดง
ว่าการทดสอบนี้ไม่พบหลักฐานซึ่ งบ่งบอกว่า ปัจจัยด้านการโฆษณามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
สมมติฐาน 1.2
H0: ปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ บริ ษทั
คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
H1: ปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั
คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
ตารางที่ 4.15 ทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
บริษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน)
0.509*
r
ด้านการประชาสัมพันธ์
0.000
Sig. (2-tailed)
* ระดับนัยสาคัญ 0.05
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จากตารางที่ 4.15 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์ กบั
การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
โดยใช้ Pearson Correlation ในการทดสอบ ได้ค่าความสัมพันธ์ r= 0.509 และค่า Sig .= 0.000
ซึ่ งแสดงว่ า ปั จ จัย ด้ า นการประชาสั ม พัน ธ์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ การตัด สิ นใจซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์
บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
สมมติฐาน 1.3
H0: ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ บริ ษทั
คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
H1: ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั
คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
ตารางที่ 4.16 ทดสอบความสัม พันธ์ ระหว่างปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม การขายกับ การตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
บริษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน)
0.496*
r
ด้านการส่ งเสริ มการขาย
0.000
Sig. (2-tailed)
* ระดับนัยสาคัญ 0.05
จากตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายกับ
การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
โดยใช้ Pearson Correlation ในการทดสอบ ได้ค่าความสัมพันธ์ r= 0.496 และค่า Sig. = 0.000
ซึ่ งแสดงว่ า ปั จ จัย ด้ า นการส่ ง เสริ มการขายมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์
บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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สมมติฐาน 1.4
H0: ปั จจัยด้านการตลาดทางตรงไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั
คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
H1: ปั จจัยด้านการตลาดทางตรงมี ความสัม พันธ์ ก ับการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ บริ ษ ทั
คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
ตารางที่ 4.17 ทดสอบความสัม พันธ์ ระหว่า งปั จจัย ด้า นการตลาดทางตรงกับ การตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
บริษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน)
0.310*
r
ด้านการตลาดทางตรง
0.000
Sig. (2-tailed)
* ระดับนัยสาคัญ 0.05
จากตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการตลาดทางตรงกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ โดยใช้
Pearson Correlation ในการทดสอบ ได้ค่าความสัมพันธ์ r= 0.310 และค่า Sig. = 0.000 ซึ่ งแสดงว่า
ปั จจัยด้านการตลาดทางตรงมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด
(มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐาน 1.5
H0: ปัจจัยด้านการขายโดยใช้บุคคล ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ บริ ษทั
คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
H1: ปั จจัยด้านการขายโดยใช้บุคคลมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั
คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
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ตารางที่ 4.18 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการขายโดยใช้บุคคล กับการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
บริษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน)
0.331*
r
ด้านการขายโดยใช้บุคคล
0.042
Sig. (2-tailed)
* ระดับนัยสาคัญ 0.05
จากตารางที่ 4.18 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการขายโดยใช้บุคคล กับ
การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
โดยใช้ Pearson Correlation ในการทดสอบ ได้ค่าความสัมพันธ์ r= 0.331 และค่า Sig. = 0.042
ซึ่ งแสดงว่า ปั จจัยด้านการขายโดยใช้บุคคลมีความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั
คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ านบิ วเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ จานวน 400 ราย
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั เป็ นผูส้ ร้างขึ้น ตรวจสอบความเที่ยงตรง และนาไป
ดาเนิ นการทดสอบกับผูใ้ ช้บริ การนอกกลุ่ มตัวอย่างจริ ง จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่ อถื อได้
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟ่ า ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha) ได้ค่าความเชื่ อถือของแบบสอบถามเท่ากับ 0.816 ซึ่ งจัดว่าเป็ นแบบสอบถามที่มีค่าความ
เชื่อถือได้ในระดับสู ง
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.1.1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึ ก ษาข้อ มู ล การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์ของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 313 คน
คิดเป็ นร้อยละ 78.3 มีอายุ 21 - 29 ปี จานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.7 มีระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี จานวน 201 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.2 มีอาชีพทางานบริ ษทั เอกชน จานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ
28.7 และมีรายได้ 15,001-20,000 บาท จานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.5
5.1.2 ข้ อมู ลด้ านปั จ จัยการสื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษัท คาร์ มาร์ ท จ ากัด (มหาชน)
ในร้ านบิวเทรี่ยม สาขาสยามสแควร์
จากการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นของปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท
จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ด้านต่างๆ โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็ น
อยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า นพบว่า ปั จ จัย การสื่ อ สารทางการตลาดของ บริ ษ ัท
คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ทั้ง 5 ด้าน มีระดับความคิดเห็ นอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการตลาดทางตรง ด้านการขายโดยใช้บุคคล มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการส่ งเสริ มการขาย และด้านการประชาสัมพันธ์ ตามลาดับ
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5.1.3 ข้ อมูลด้ านการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ บริ ษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ านบิว
เทรี่ยม สาขาสยามสแควร์
จากการศึกษาข้อมูล การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ าน
บิ ว เทรี่ ย ม สาขาสยามสแควร์ ด้า นต่ า งๆ โดยภาพรวมมี ร ะดับ การตัด สิ น ใจอยู่ใ นระดับ มาก
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า นพบว่า ระดับ ของการตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ริ ษ ัท คาร์ ม าร์ ท จ ากัด
(มหาชน) ในร้ านบิ วเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ทั้ง 5 ด้าน มี ระดับการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ มีระดับการตัดสิ นใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการประเมินผลของ
ทางเลื อ ก ด้า นพฤติ ก รรมหลัง การซื้ อ มี ด้า นการเสาะแสวงหาข้อ มู ล และด้า นความต้อ งการ
ตามลาดับ
5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการสื่ อสารทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั
คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏว่า
ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้านการโฆษณา กับ การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ บริ ษทั
คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
แต่พบว่า ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย ปั จจัยด้านการตลาด
ทางตรง และปั จจัยด้านการขายโดยใช้บุคคล มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั
คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ผูว้ ิจยั สามารถ
อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. จากผลการศึกษา ด้านการโฆษณา พบว่าปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษทั คาร์
มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ผูใ้ ช้บริ การมีการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
ในเรื่ อง มีการโฆษณาที่เข้าถึงผูใ้ ช้บริ การ เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อแพร่ ภาพกระจายเสี ยง เป็ นต้น ซึ่ งผล
การศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ McArthur and Griffin (1997) ที่กล่าวว่า การสื่ อสารเกี่ยวกับ
ข้อ มู ล ข่ า วสารของตราสิ น ค้า ไปยัง ผู ้บ ริ โภค โดยผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สารในรู ป แบบต่ า งๆ
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ที่หลากหลายสามารถกระตุน้ ให้เกิดความสนใจในตราสิ นค้า และสร้างทัศนคติของผูบ้ ริ โภคในเชิง
บวก
2. จากผลการศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่าปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดของ
บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ผูใ้ ช้บริ การมีการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์ใ นเรื่ องมี การสร้ างภาพลักษณ์ ที่ ดีให้แก่ ตราผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ ง ผลการศึ กษาสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Kotler (2003) ที่กล่ า วว่า การประชาสัมพันธ์ เป็ นแผนการที่ ถูก กาหนดขึ้ นอย่า ง
หลากหลายเพื่อส่ งเสริ ม หรื อปกป้ องภาพลักษณ์ของบริ ษทั หรื อองค์กร หรื อตัวสิ นค้า
3. จากผลการศึกษา ด้านการส่ งเสริ มการขาย พบว่าปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดของ
บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ผูใ้ ช้บริ การมีการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นเรื่ อ ง มี ก ารเสนอโปรโมชั่น พิ เ ศษเพื่ อ กระตุ ้น ให้ ซ้ื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ซ่ ึ งผลการศึ ก ษา
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วันทนา โพธิราช (2547) ซึ่งได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับปั จจัยที่
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ด้านการส่ งเสริ มการขาย โดยการลดราคาสิ นค้า หรื การจัดโปรโมชัน่
มากที่สุด
4. จากผลการศึกษา ด้านการตลาดทางตรง พบว่าปัจจัยการสื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษทั
คาร์ ม าร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ า นบิ วเทรี่ ย ม สาขาสยามสแควร์ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารมี ก ารตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์ในเรื่ อง มี การใช้แคตตาล็อคเพื่อให้ผูใ้ ช้บริ การได้เลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ซ่ ึ งผลการศึ กษา
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมปรารถนา พรหมช่ วย (2552) ซึ่ งได้ศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์การสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของคลินิกศัลยกรรมความงาม “เมโกะคลิ นิก ” ผลการวิจยั พบว่า เมโกะ
คลินิก ใช้การสื่ อสารแบบบูรณาการผ่านช่องทางที่หลากหลาย และในด้านการตลาดทางตรง เมโกะ
คลิ นิกใช้การสื่ อสาร ดังนี้ การแจ้งข่าวการจัดกิ จกรรม ความเคลื่ อนไหวของผลิ ตภัณฑ์ และการ
ให้บริ การผ่านทาง แคตตาล็อค โบรชัวร์ เว็บไซต์ ต่างๆ รวมทั้งการส่ ง SMS Direct Mail และ
email เป็ นต้น
5. จากผลการศึกษา ด้านการขายโดยใช้บุคคล พบว่าปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดของ
บริ ษทั คาร์มาร์ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ผูใ้ ช้บริ การมีการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ในเรื่ อง พนักงานขายสามารถจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ได้ ซึ่ งผลการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิเชียร เลิศโภคานนท์ (2554) ที่กล่าวว่า การขายโดยใช้พนักงานขาย เป็ น
การขายโดยการติ ด ต่ อ สื่ อ สารสองทางระหว่า งผู ้เ สนอขายและผูซ้ ้ื อ เป็ นการสื่ อ สารลัก ษณะ
เผชิ ญหน้า หรื อผ่านเครื่ องมือ หรื อสื่ อสารเพื่อสร้างอิทธิ พล หรื อจูงใจลูกค้า มุ่งหวังให้เกิดการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ด้านการโฆษณา ทางร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ควรมีการส่ งเสริ มให้ผใู ้ ช้บริ การ
ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ด้วยการแจกสิ นค้าขนาดทดลองประเภทอื่นๆ ให้กบั ผูท้ ี่มาซื้ อสิ นค้าจากทาง
ร้าน เพื่อเป็ นการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในตัวสิ นค้าให้กบั ผูท้ ี่มาซื้ อสิ นค้า ได้ทดลองใช้ผลิ ตภัณฑ์
ประเภทใหม่ๆ
2. ด้านการประชาสัมพันธ์ ทางร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ควรใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยง
หรื อมีความน่ าเชื่ อถื อ มาเป็ นผูป้ ระชาสัมพันธ์สินค้าของทางร้าน เพื่อเป็ นการเพิ่มความน่ าเชื่ อถื อ
และความน่าสนใจให้กบั ผลิตภัณฑ์
3. ด้านการส่ งเสริ มการขาย ทางร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ควรจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
การขาย เช่ น การลดราคา หรื อ การแจกของสมมนาคุ ณ หรื อโปรโมชั่นต่างๆ ให้กบั ลู ก ค้า และ
บุคคลทัว่ ไปเพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ลูกค้า และบุคคลทัว่ ไป ซื้ อผลิตภัณฑ์
4. ด้านการตลาดทางตรง ทางร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ควรมีการเก็บข้อมูล หรื อจัด
ให้ลงทะเบียนส่ วนตัวของลูกค้าที่เข้ามาซื้ อสิ นค้า และใช้ขอ้ มูลนั้นในการทาการตลาด เช่น การส่ ง
SMS หรื อ E- mail เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการจะประชาสัมพันธ์ ได้
เข้าถึงตรงกลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการ
5. ด้านการขายโดยใช้บุคคล ทางร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์ ควรมีการฝึ กอบรม และ
ทดสอบพนักงานในด้านการให้ขอ้ มูลของตัวสิ นค้าแก่ ลูกค้าที่ เข้ามาเลื อกซื้ อสิ นค้า เพื่อเป็ นการ
เตรี ยมพร้อม เพื่อให้พนักงานสามารถให้ขอ้ มูลสิ นค้าแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
5.4 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีก ารศึก ษาวิจยั เพิ่ม เติ ม ในร้ า นค้า สาขาต่า งๆ ของบริ ษ ทั นอกเหนื อจาก สาขา
สยามสแควร์ เพื่อที่จะได้นาข้อมูลมาเปรี ยบเทียบ และนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการตลาด
ต่อไป
2. ควรทาการศึกษาและวิจยั แยกย่อยไปในแต่ละชนิดของสิ นค้า ให้มีความหลากหลายมาก
ขึ้น และนาผลที่ได้มาศึกษาและเปรี ยบเทียบถึ งปั จจัยที่ มีความเหมือนหรื อแตกต่างกัน เพื่อให้ผู้
ประกอบธุ รกิจนาไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุ งรู ปแบบและวิธีในการขายสิ นค้าต่อไป
3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในช่องทางการขาย หรื อช่ องทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่ น
Facebook หรื อ Instagram เพื่อให้ผปู้ ระกอบธุ รกิจได้นาข้อมูลไปใช้ ในการวางแผนการตลาดต่อไป
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ ของ
บริษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ านบิวเทรี่ยม สาขาสยามสแควร์
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้จดั ทาขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณา
การที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้ านบิ วเทรี่ ยม
สาขาสยามสแควร์ โดยมี ดร. พิจิตร เอี่ ยมโสภณา เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
การศึกษาระดับปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต มหาวิทยาลัยสยาม ข้อมูลที่ได้จะ
นาไปประกอบการจัดทาสารนิพนธ์ให้มีความเที่ยงตรง ดังนั้น ข้อมูลของท่านจึงเป็ นประโยชน์อย่าง
ยิง่ ในการศึกษาครั้งนี้
ทางผูศ้ ึ กษาจึ งใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ และ
ตรงตามความรู ้สึก โดยแบบสอบถามนี้มีท้ งั หมด 4 หน้า ประกอบไปด้วย 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1
ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ ี่ใช้บริ การ
ส่ วนที่ 2
การสื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด
(มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
ส่ วนที่ 3
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด
(มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
ส่ วนที่ 4
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
ขอขอบพระคุณท่านที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
นางสาวศิริลกั ษณ์ ชูจิตร
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม
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ส่ วนที่ 1: ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ ี่ใช้บริ การร้านบิวเทรี่ ยม สาขาสยามสแควร์
คาชี้แจง : กรุ ณาเขียนเครื่ องหมาย ลงไปในช่องว่าง หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ งของ
ท่าน
1. เพศ

(1) ชาย

(2) หญิง

2. อายุ

(1) อายุต่ากว่า 20 ปี
(3) อายุ 30-39 ปี
(5) อายุ 50-59 ปี

3. ระดับการศึกษา

(1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
(3) สู งกว่าปริ ญญาตรี

4. อาชีพหลัก

(1) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(3) ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
(5) ข้าราชการบานาญ
(7) นักเรี ยน/นิสิตนักศึกษา

(2) พนักงานบริ ษทั เอกชน
(4) รับจ้างทัว่ ไป
(6) ไม่ได้ประกอบอาชีพ

5. รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน

(1) ต่ากว่า 10,000 บาท
(3) 15,001-20,000 บาท
(5) 25,001-30,000 บาท

(2) 10,001-15,000 บาท
(4) 20,001-25,000 บาท
(6) 30,001 บาทขึ้นไป

(2) อายุ 21-29 ปี
(4) อายุ 40-49 ปี
(6) อายุ 60 ปี ขึ้นไป
(2) ปริ ญญาตรี
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ส่ วนที่ 2: การสื่ อสารทางการตลาดของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขา
สยามสแควร์
คาชี้ แจง: กรุ ณาเขียนเครื่ องหมาย ลงในช่องว่าง ที่ระบุเลขระดับความคิดเห็นของท่านในแต่
ละคาถาม
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยการสื่ อสารทางการตลาด
1. ด้ านการโฆษณา

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1) มีการจัดทาโฆษณาเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การคุน้ เคยกับผลิตภัณฑ์
2) มีการส่งเสริ มให้ผใู ้ ช้บริ การได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
3) มีการโฆษณาที่เข้าถึงผูใ้ ช้บริ การ เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์สื่อแพร่ ภาพ
กระจายเสี ยง เป็ นต้น

2. ด้ านการประชาสั มพันธ์
4) มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ผลิตภัณฑ์
5) มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตราผลิตภัณฑ์
6) มีการจัดแถลงข่าวเมื่อเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

3. ด้ านการส่ งเสริมการขาย
7) มีการเสนอโปรโมชัน่ พิเศษเพื่อกระตุน้ ให้ซ้ือผลิตภัณฑ์
8) มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย เช่น การลดราคา หรื อ การ
แจกของสมนาคุณ เป็ นต้น
9) มีสิทธิพิเศษที่หลากหลายสาหรับสมาชิกในการซื้อผลิตภัณฑ์

4. ด้ านการตลาดทางตรง
10) มีการใช้โทรศัพท์ เช่น การส่ง SMS เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์
11) มีการใช้สื่ออินเทอร์ เน็ ตเช่น การส่ ง email หรื อ Line ในการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์
12) มีการใช้แคตตาล็อคเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์

5. ด้ านการขายโดยใช้ บุคคล
13) พนักงานขายมีความรู ้ และความเชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์
14) พนักงานขายสามารถตอบข้อซักถามต่างๆได้เป็ นอย่างดี
15) พนักงานขายสามารถจูงใจในการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้
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ส่ วนที่ 3: การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของ บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ ยม สาขา
สยามสแควร์
คาชี้แจง: กรุ ณาเขียนเครื่ องหมาย ลงในช่องว่าง ที่ระบุเลขระดับการตัดสิ นใจของท่านในแต่
ละคาถาม
ปัจจัยการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
1. ด้ านความต้ องการ

ระดับการตัดสิ นใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

16) คาร์มาร์ทมีผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ
17) คาร์มาร์ทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง
18) คาร์มาร์ทมีโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถมอย่างต่อเนื่อง

2. ด้ านการเสาะแสวงหาข้ อมูล
19) ได้รั บ ข่ า วสารเกี่ ย วกับ ตัว ผลิ ต ภัณฑ์ม าจากเพื่ อ น หรื อ
ครอบครัว
20) ได้ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์มาจากการโฆษณา หรื อพนักงาน
ของคาร์มาร์ท
21) มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของคาร์มาร์ทอยูเ่ ป็ นประจา

3. ด้ านการประเมินผลของทางเลือก
22) คาร์มาร์ทมีจุดเด่นผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเอกลักษณ์
23) มีการเปรี ยบเทียบตัวผลิตภัณฑ์ของคาร์ มาร์ ทกับผลิตภัณฑ์
อื่นก่อนการตัดสิ นใจซื้อ
24) คาร์มาร์ทมีภาพลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์ที่ดี

4. ด้ านการตัดสิ นใจซื้อ
25) ผลิตภัณฑ์ของคาร์มาร์ทมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น
26) คาร์มาร์ทเป็ นบริ ษทั ที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสี ยง
27) ผลิตภัณฑ์ของคาร์ มาร์ ทมีคุณภาพที่คุม้ ค่ากับราคาที่ตอ้ งจ่าย
ไป

5. ด้ านพฤติกรรมหลังการซื้อ
28) มีความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคาร์มาร์ท
29) มีการซื้อผลิตภัณฑ์จากคาร์มาร์ทมากขึ้น
30) มีการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของคาร์มาร์ทไปในทางบวก
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ส่ วนที่ 4: ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณท่ านที่ให้ ความร่ วมมือในการทาแบบสอบถาม
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่ อสารการตลาดออนไลน์
บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน)
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