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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้จดั ทาเพื่อศึกษาถึง การรับรูส้ ่อื สารการตลาดกับการตัดสินใจซือ้ กล้อง
CANON 1100D ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วธิ กี ารศึกษาเชิงปริมาณ
ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขต
กรุงเทพมหานครทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 15 ปีขน้ึ ไป จานวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและหญิง มีอายุระหว่าง 15-24 ปี เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ต่ากว่า 10,000 บาท
2. กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อโทรทัศน์มากทีส่ ุดรองลงมา อินเทอร์เน็ ตจานวน และ
ทีม่ กี ารเปิดรับสื่อน้อยทีส่ ุด คือ กิจกรรมส่งเสริมการขาย
3. การรับรูส้ ่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้ให้ความสาคัญ
กับพรีเซนเตอร์ คือ เป้ อารักษ์ อมรศุภศิร ิ ในการรับรู้ มากทีส่ ุด ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างให้
ความสาคัญกับระบบผ่อนชาระ 0% กับบัตรทีร่ ว่ มรายการ โดยมีการรับรู้ ระดับ ปานกลาง ด้าน
ช่องทางจัดจาหน่าย กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการหาซือ้ ได้สะดวก โดยมี ระดับการรับรู้
มาก ด้านส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมถ่ายภาพชิงรางวัล
โดยมีการรับรูร้ ะดับปานกลาง
4. การตัดสินใจซือ้ ด้านการตระหนักถึงปญั หา กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการ
ซือ้ เพราะมีฟงั ก์ช ั ่ นตรงกับความต้องการในการใช้งาน มากทีส่ ุด ด้านการค้นหาข้อมูล กลุ่ม

จ

ตัวอย่างให้ความสาคัญกั บการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต มาก ด้านการประเมินข้อมูล กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญกับความมีช่อื เสียงของแบรนด์ ความน่าเชื่อถือ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้
มาก ด้านการตัดสินใจซือ้ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกั บความต้องการในการใช้งานส่วนตัว ทีม่ ี
ผลต่อการตัดสินใจซือ้ มาก

ฉ

กิ ตติ กรรมประกาศ

สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นหนึ่งในความภูมใิ จของข้าพเจ้าเป็นอย่างยิง่ ซึง่ ข้าพเจ้าขอขอบคุณ
บุคคลทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมใิ จและความสาเร็จนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.กันยิกา ชอว์ อาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์ทใ่ี ห้คาปรึกษา คาแนะนา
และทุ่มเทหน้าทีอ่ ย่างสมบูรณ์ทส่ี ุด เพื่อสารนิพนธ์ของข้าพเจ้า
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นฤมล วงศ์หาญ ประธานกรรมการสารนิพนธ์ และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ กาลัญ วรพิทยุต กรรมการอ่านสารนิพนธ์ ทีใ่ ห้คาแนะนาและแนวทางการ
ดาเนินการสารนิพนธ์ฉบับนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านทีไ่ ด้ประสาทวิชาความรูอ้ นั มีค่ายิง่ แก่ขา้ พเจ้า
ขอขอบคุณเพื่อนๆปริญญาโทนิเทศศาสตร์การตลาด รุน่ 13 ทุกคนทีค่ อยช่วยเหลือกัน
แนะนาและกาลังใจทีม่ ใี ห้กนั ตลอดระยะเวลาทีศ่ กึ ษาด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ จุ๊ มุก ปอ
แอ๊นท์ ยุย้ พีห่ ญิง เอิรท์ โอ๊ต ต้อม เกตุ นี อีฟ อ้อม โจ้ ใหม่ ทีเ่ คียงข้างกันตลอดมา
ขอขอบคุณร้านต้นไม้ใหญ่ใจดี โฟโต้ไฟล์ ทีช่ ่วยเหลือทัง้ ในสถานทิ่ เพื่อนๆพีน่ ้องในร้าน
ทุกคนและลูกค้าทุกคนทีช่ ่วยเหลือตอบแบบสอบถามในครัง้ นี้
และขอขอบคุณสาหรับความห่วงใยของครอบครัวข้าพเจ้าทัง้ พ่อ แม่ ญาติพ่ี น้อง ซึง่
เป็นกาลังใจสาคัญยิง่ ทีท่ าให้ขา้ พเจ้าสาเร็จได้ในวันนี้

สุขสันติ ์ สุสนั ทัด
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญ
ในปจั จุบนั เทคโนโลยีมแี นวโน้ มพัฒนาและเติบโต ไปอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดช่องทางการ
เลือกซือ้ ทีห่ ลากหลายของผูบ้ ริโภค กล้องถ่ายรูป ดิจติ อลจึงเป็นอีกสิง่ หนึ่งที่ อานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคทีต่ อ้ งการจะเก็บความ ทรงจาเป็นทีร่ ะลึกในช่วงเวลาทีส่ าคัญ
เวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น งานรับปริญญา งานแต่งงาน กิจกรรมต่างๆเป็นต้น และด้วยตลาด
กล้อง ถ่ายรูป ดิจติ อล ในปจั จุบนั นี้ ได้มกี ารผลิตออกมา สู่ทอ้ งตลาด มากมายหลายรุน่ หลายยีห่ อ้
หลากหลายทางเลือก ในการใช้งาน ซึง่ รวมถึงการพัฒนาเทคโน โลยีดา้ นการถ่ายภาพด้วย
ความสามารถทีเ่ พิม่ มากขึน้ เช่น การถ่ายภาพพร้อมกับการบันทึกวีดโี อภายในเครือ่ งเดียวกัน การมี
ฟงั ก์ชนการถ่
ั่
ายภาพทีง่ า่ ยได้ภาพเสมือนมืออาชีพ เป็ นต้น จึงไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีผ่ บู้ ริโภคทุกเพศ ทุก
อายุ ทุกอาชีพ หันมาสนใจในการมีกล้องดิจติ อลสาหรับ ถ่ายภาพสักหนึ่งตัวไว้ในครอบครอง ซึง่
ตลาดกล้องดิจติ อล ในตอนนี้ยอดขาย สูงขึน้ เรือ่ ยๆขึน้ ทุกปี ก่อให้เกิด ช่องทางการแสวงหากาไรจาก
ผูป้ ระกอบการรายเก่าและรายใหม่ได้ตลอดเวลา การทาการสื่อสารการตลาดของบริษทั ผูผ้ ลิตกล้อง
ดิจติ อลจึงเป็นอีกหนึ่งวิธที เ่ี ป็นตัววัดความแปลกให ม่ การเข้าถึง การสร้างการรับรู้ จดจา ไปจนถึง
สร้างการตัดสินใจในการซือ้ ให้แก่ผบู้ ริโภคได้ทงั ้ ในปจั จุบนั และอนาคต
กล้องถ่ายรูปทีเ่ คยถูกมองว่าเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มหรือเจ้าของต้องมีความรูใ้ นการใช้กล้อง
มากพอสมควร ข้อจากัดเหล่านี้ได้ถูกทาลายไปตัง้ แต่การเข้าสู่ควา มเป็นดิจติ อลของกล้องทีส่ ามารถ
ถ่ายแล้ว เห็นภาพได้ ในทันที จึงทาให้กล้องรุน่ ใหม่ๆ มีความสะดวก น่าใช้งานมากยิง่ ขึน้ กล้องที่
เพียงยกขึน้ เล็งแล้วกดชัตเตอร์เพื่อบันทึกภาพจึงกลายมาเป็นสินค้ายอดนิยมและหาซือ้ ได้ทวไป
ั่
ปจั จัยทีส่ าคัญประการหนึ่งทีเ่ ป็ นเหตุให้ธุรกิจกล้
องดิจติ อลจาเป็นต้องใช้การสื่อสาร
การตลาดและทุ่มงบประมาณมหาศาลนัน้ เนื่องมาจากการแข่งขันในตลาดกล้องดิจติ อลปจั จุบนั มี
ผูผ้ ลิตกล้องรายใหม่เกิดขึน้ จานวนมาก พืน้ ทีใ่ นการทาการสื่อสารการตลาดในทุกช่องทาง เช่น
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น จึงเป็ นช่องทางทีส่ าคัญทีจ่ ะทาให้เข้าถึง
ผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้าหมายและเกิดผลตอบรับมากทีส่ ุด แต่จดุ ทีจ่ ะสร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ท่ี
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จะสร้างความสนใจ กระตุน้ ให้เกิดการซือ้ นัน้ ทางผูผ้ ลิตได้เพิม่ เทคโนโลยี ฟงั ก์ชนการใช้
ั่
งาน สีสนั
แปลกใหม่ในตัวผลิตภัณฑ์ ให้ทนั ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปจั จุบนั ทีเ่ ติบโตอย่างรวดเร็ว
และด้วยเทคโนโลยีของกล้องถ่ายรูปดิจติ อลทีพ่ ฒ
ั นาอย่างรวดเร็วนี้เองทีท่ าให้ผบู้ ริโภคเองก็
ตามไม่ทนั จนทาให้เกิดความลังเล สับสนในการเลือกซือ้ เกิดขึน้ ดังนัน้ บริษทั
ผูผ้ ลิตส่วนใหญ่ จึง
เล็งเห็นถึงความหลากหลายในความต้องการของผูบ้ ริโภค แจกแจงได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 สรุปรูปแบบและวิธกี ารในการเลือกซือ้ กล้องของผูบ้ ริโภค
รูปแบบ
ใช้งานง่าย ถ่ายได้เหมือนมืออาชีพ

วิ ธีการ
มีโปรแกรมช่วยเหลือสมบูรณ์แบบทีอ่ ยูใ่ นตัวกล้อง เลือก
รูปแบบการถ่ายชัดตืน้ ชัดลึก เพียงแค่ยกขึน้ เล็งแล้วกดชัด
เตอร์ ทุกค่ายต่างมีฟงั ก์ชนั นี้ในกล้องเพื่อเน้นถึงความสะดวก
ของผูเ้ ริม่ ต้น
น้าหนักเบา พกพาสะดวก
กล้องรุน่ ใหม่มนี ้าหนักเบาขึน้ สามารถพกพาไปไหนมาไหน
ได้อย่างสะดวก
สีสนั ต้องหลากหลาย
ต้องมีสหี ลากหลายเพื่อสร้างความแปลกใหม่
ต้องใช้พรีเซ็นเตอร์
มีการใช้ดารา นักร้อง ทีเ่ ป็นขวัญใจของวัยรุน่ มาเป็นพรีเซน
เตอร์มากขึน้ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย
มี Club และพืน้ ทีแ่ สดงภาพถ่าย
ต้องมี Club เฉพาะรุน่ และต้องเข้าไปตอบคาถามแก้ปญั หา
วิจารณ์ภาพอย่างต่อเนื่อง และจัดพืน้ ทีบ่ น online หรือมี
กิจกรรมให้โชว์ผลงาน เพื่อทีจ่ ะให้กลุ่มผูบ้ ริโภคมีส่วนร่วมกับ
ตัวสินค้า
ทีม่ า : Positioning Magazine, 10 สิงหาคม 2554
ด้วยเหตุผลจากตารางที่ 1 จึงเป็นข้อสรุปเบือ้ งต้นก่อนตัดสินใจซือ้ กล้องถ่ายรูปให้สาหรับผูท้ ส่ี นใจ
และมองหากล้องคุณภาพดีเหมาะสมกับราคาสักหนึ่งเครือ่ งไว้เป็นเจ้าของ
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ตารางที่ 2 ส่วนแบ่งการตลาดกล้อง DSLR ในปี 2009-2010 (%)
Vendor
ข้อมูลปี 2009
ตัวแทนจาหน่ าย
(%)
Canon
19
Sony
16.9
Nikon
11.1
Samsung
10.9
Kodak
8.8
Panasonic
7.6
Olympus
6.2
Fuji
5.4
Casio
4.7
PENTAX
1.7
Vivitar
0.7
Other
7
ทีม่ า : http://www.tukkaeit.com/showthread,15 มิถุนายน 2554

ข้อมูลปี 2010
(%)
19
17.9
12.6
11.1
7.4
7.6
6.1
4.9
4
1.5
1.2
6.7

จากตารางที่ 2 ส่วนแบ่งการตลาดของกล้อง CANON มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1
ต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2009-2010 จึงทาให้ CANON บริษทั ผูน้ าด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ได้เล็งเห็น
ถึงในการรักษาความเป็นผูน้ าส่วนแบ่งการตลาดด้านอุปกรณ์ถ่ายภาพผสมผสานกับ ความต้องการ
ด้านฟงั ก์ชนการใช้
ั่
งานทีเ่ พิม่ มากขึน้ ของผูบ้ ริโภคทีห่ ลากหลายจึงทาให้ CANON ได้นาเทคโนโลยี
ซึง่ เป็นจุดแข็งในเรือ่ งกล้องประเภท DSLR ทีเ่ คยอยูใ่ นกล้องระดับมืออาชีพมาใส่ในกล้องถ่ายรูป
ดิจติ อลสาหรับมือสมัครเล่น ด้วยการปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ ใหม่น้ี จึงทาให้ตรงใจผูใ้ ช้กล้องมากยิง่ ขึน้ และ
เป็นสิง่ ทีต่ อบโจทย์รปู แบบการดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภคยุคนี้
นายวรินทร์ ตันติพงศ์พาณิช ผูอ้ านวยการอาวุโสแล ะผูจ้ ดั การทัวไป
่ ส่วนงานคอมซูเมอร์
อิมเมจจิง้ แอนด์ อินฟอร์เมชัน่ บริษทั แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์ ) จากัด กล่าวว่า แนวโน้ม
การทาตลาดกล้อง ดิจติ อลจะมีการแข่งขันในด้านการทาการตลาดมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะ การรักษา
ตาแหน่งผูน้ าส่วนแบ่งการตลาด และปีน้ี CANON ได้ประเมินว่าตลาดกล้องดิจติ อลจะโตขึน้ ถึง 30%
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ซึง่ การวางกลยุทธ์การตลาด ของ CANON นัน้ จะมุง่ เน้นไปที่ กล้องดิจ ิตอลซิงเกิลเลนส์ หรือ DSLR
รุน่ 1100D ซึง่ เป็นตลาดใหม่ทส่ี ร้างขึน้ มา และยัง ไม่มใี ครทาตลาดตรงนี้มาก่อน อีกทัง้ ราคาขายที่
ถูกลง ทาให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
กล้อง CANON 1100D ได้มงุ่ เน้นไปทีก่ ลุ่ม ตลาดลูกค้าใหม่ หรือ NEW ENTRY เพราะเป็น
ตลาดทีม่ แี นวโน้มการเติบโตสูง เนื่องจากคนรุน่ ใหม่มคี วามคิดสร้างสรรค์ มีความรูเ้ รือ่ งการถ่ายภาพ
มากขึน้ จึงเกิดกระแสการใช้กล้อง ดิจติ อล DSLR แต่ ข้อเสีย ของกล้อง DSLR ทีผ่ ่านมาคือฟงั ก์ช ัน่
การใช้งาน ที่ซบั ซ้อน ใช้ งานยาก CANON จึง แก้ ปญั หาเหล่านี้ดว้ ยการใส่สงิ่ อานวยความสะดวก
ต่างๆ เพื่อทาให้ถ่ายภาพได้เทียบเท่ากับมืออาชีพมากขึน้ และในระดับราคาทีม่ อื สมัครเล่นสามารถ
เข้าถึงได้งา่ ย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุน่ ใหม่ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงกลุ่มผูห้ ญิงทีช่ ่ื
นชอบการ
ถ่ายภาพ
CANON ได้ทุ่มงบประมาณในการเปิดตัวสินค้าใหม่ ดว้ ยงบประมาณถึง 40 ล้านบาทและถือ
เป็นครัง้ แรกของกล้อง ดิจติ อล DSLR ทีใ่ ช้พรีเซ็นเตอร์ มาช่วยในการส่งเสริมการขาย โดยเลือก “เป้
อารักษ์ อมรศุภศิร ิ ” มาทากิจกรร มการตลาดกับกล้องรุน่ นี้ ซึง่ มีภาพยนตร์โฆษณา กล้องดิจติ อล
CANON 1100D ใช้ช่อื “โดนใจอย่างแรง ” แสดงถึงดีไซน์ของกล้องทีด่ เู ท่และมีเอกลักษณ์ไม่ซ้าใคร
พร้อมใช้เพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณา “วิวไฟน์เดอร์ ” ซึง่ เป้ ได้รอ้ งและร่วมแต่งเพลง เพื่อใช้ใน
การโปรโมตให้เกิดการจดจามากขึน้
การเลือก “เป้ อารักษ์ อมรศุภศิร ิ ” มาเป็นพรีเซนเตอร์กเ็ พื่อที่ จะทาการสื่อสารกับกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคร ะดับนักศึกษา วัยรุน่ และผูห้ ญิง ทีต่ อ้ งการใช้กล้องถ่ายภาพที่ ง่ายขึน้ สะดวกขึน้ และดู
เหมือนเป็นการมีเครือ่ งประดับเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งชิน้ แถมยังเพิม่ ลูกเล่นโดยเพิม่ สีบนตัวกล้อง 4 สี
ได้แก่ดาสมาร์ท เทาโมเดิรน์ แดงเมทัลลิค น้าตาลเรโทร และได้หยิบ สีแดงเมทัลลิค มาเป็นจุดขายตัว
แรกเพราะเป็นสีทโ่ี ดดด่น สะดุดตา เร้าอารมณ์ แถมด้วย ราคาขายทีไ่ ม่ถงึ 20,000 บาท ตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริโภคด้วยเหตุผลทีว่ ่า ใช้งานง่าย สีสนั โดนใจ เสมือนมืออาชีพ ราคาไม่แพง
ทีม่ า : http://www.worlditclub.com/pages/content/content.php?ID=455
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ตารางที่ 3 ตารางการใช้ส่อื สารทางการตลาดกล้อง CANON 1100D
เครื่องมือ

โฆษณา
(Advertising)
ปี 2554
ประชาสัมพันธ์
(Public Relations)

ช่องทาง
โทรทัศน์ ชุด โดนใจ (30 sec.)
นิตยสาร (Magazine)
หนังสือพิมพ์ (Newspaper)
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook, Twitter)
อินเทอร์เน็ต (Website, Blog)
สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ (BTS,MRT,รถโดยสารประจาทาง,รถตู)้
ป้ายโฆษณา (บิลบอร์ด,ป้ายโฆษณา ณ จุดขาย)
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook, Twitter)
วีดโี ออินเทอร์เน็ต (YouTube)
Roadshow (มหาวิทยาลัย, ห้างสรรพสินค้า)

ขายโดยพนักงาน
(Personal Selling)

พนักงานขายร้านจาหน่ายกล้องโดยตรง

ส่งเสริมการขาย
(Sales Promotion)

โปรโมชันผ่
่ อน 0% กับบัตรเครดิตทีร่ ว่ มรายการ

ทีม่ า : สุขสันติ ์ สุสนั ทัด (2554) ปรับปรุงจาก http://sony.klongdigital.com/news/a59 ;
http://www.worlditclub.com/pages/content/content.php?ID=455 ;
http://www.4togadget.com/?p=1832
ด้วยเหตุผลข้อมูลดังกล่าวข้างต้น การศึกษาเรือ่ ง “การรับรูส้ ่อื สารการตลาดกับการตัดสินใจ
ซือ้ กล้อง CANON 1100D ของผูบ้ ริโภคในเขต กทม.” ในครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาจะทาการสารวจการรับรูก้ าร
สื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D และการตัดสินใจซือ้ เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคทีแ่ ท้จริง ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ในการพัฒนา วางแผน ดาเนินงานใน
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ด้านการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพอย่างยิง่ โดยเฉพาะ
กลุ่มผูบ้ ริโภคในเขต กทม.
ปัญหานาวิ จยั
1. ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D
หรือไม่ อย่างไร
2. ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีการตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D หรือไม่
อย่างไร
3. การรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D
หรือไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D ของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ว่าการรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ กล้อง
CANON 1100D
ขอบเขตการวิ จยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวัดผลโดย
ใช้การสารวจครัง้ เดียว (One-Shot Case Study) ศึกษาถึงการรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดกับการ
ตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตัวอย่างทีใ่ ช้ในการ
วิจยั เป็นผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายอยูใ่ นตัง้ แต่อายุ 15 ปีขน้ึ ไป โดยมี
เป้าหมายหลักคือกลุ่มวัยรุน่ ทีม่ อี า ยุตงั ้ แต่ 15-24 ปี ส่วนเป้าหมายรองคือผูบ้ ริโภคทัวไป
่ ซึง่ ทัง้ สอง
กลุ่มนี้ตอ้ งเป็นผูท้ เ่ี คยเห็นสื่อสารตลาดกล้อง CANON 110D โดยผูว้ จิ ยั ได้กาหนดระยะเวลาของการ
ทาวิจยั ครัง้ นี้อยูใ่ นช่วงเดือนตุลาคม 2554 รวมระยะเวลา เดือน 1 โดยจะทาการเก็บแบบสอบถามที่
ร้าน ELIFOTOF8 สาขา ทัวกรุ
่ งเทพมหานคร
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นิ ยามศัพท์
การสื่อสารการตลาด หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของกล้อง CANON
1100D ผ่านเครือ่ งมือการสื่อสารหลายรูปแบบทีบ่ ริษทั CANON ทีไ่ ด้จดั ทาขึน้ เพื่อนาเสนอข่าวสาร
สู่กลุ่มผูบ้ ริโภค เพื่อเกิดการรับรู้ เข้าใจ โดยใช้เครื่ องมือการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ ด้านโฆษณาผ่าน
ทางโทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ อินเทอร์เนต สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ป้าย
โฆษณา เป็นต้น ด้านการประชาสัมพันธ์ได้มกี ารประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
วีดโี ออินเทอร์เน็ ต ROADSHOW เป็นต้น ยัง มีการขายจากพนักงานโดยตรงและการส่งเสริมการ
ขายผ่านการผ่อนชาระ 0% อีกด้วย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรูต้ วั ผลิตภัณฑ์ของกล้อง
CANON 1100D และเพื่อสร้างภาพลักษณ์เฉพาะให้กบั กล้อง CANON 1100D ให้มคี วามโดดเด่น
เพื่อกระตุน้ ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการตัดสินใจซือ้ CANON 1100D
การรับรู้การสื่อสารการตลาด หมายถึง การทีผ่ ู้บริโภคได้รบั รู้ สัมผัส พบเห็นการสื่อสาร
การตลาดของกล้อง CANON 1100D ผ่านสื่อ ในด้าน (1) สินค้า ซึง่ จะอธิบายถึงรายละเอียดของตัว
ผลิตภัณฑ์ เช่น กล้องมี 4 สี ได้แก่ น้าตาลเรโทร แดงเมทัลลิค ดาสมาร์ท เทาโมเดิรน์ ความละเอียด
ภาพ 12.2 ล้านพิกเซล สามารถถ่ายวีดโี อได้ มี เป้ อารักษ์ เป็ นพรีเซนเตอร์ เป็ นต้น (2) ราคา เช่น
ราคาถูกแต่ได้คุณภาพระดับมืออาชีพ มีผ่อนชาระ 0% กับบัตรทีร่ ว่ มรายการ เป็นต้น (3) ช่องทาง
จัดจาหน่าย เช่น หาซือ้ ได้สะดวก มีพนักงานขายทีใ่ ห้ความรูใ้ นตั วสินค้า เป็นต้น (4) การส่งเสริม
การตลาด เช่น มีการจัดกิจกรรมถ่ายภาพชิงรางวัล มีการจัดนิทรรศการต่างๆ เป็นต้น จากนัน้ จึง
นามาแปลความ หมาย เกิดเป็นความ เข้าใจในสาร ที่ส่อื ออกมา ซึง่ ในการวิจยั นี้จ ะวัดระดับการรับรู้
ซึง่ แบ่งการรับรูเ้ ป็น 5 ระดับ คือ รับรูม้ ากทีส่ ุด (5) รับรูม้ าก (4) รับรูป้ านกลาง (3) รับรูน้ ้อย (2) รับรู้
น้อยทีส่ ุด (1) ตามลาดับ
การตัดสิ นใจซื้อ หมายถึง ขัน้ ตอนต่างๆทีผ่ บู้ ริโภคต้องผ่านหรือพิจารณาอย่างเป็นลาดับ
ในการซือ้ สินค้าได้แก่ (1) การตระหนักถึงปญั หา ซึง่ เกิดจากความต้องการของจากภายใน ภายนอก
มาเป็นตั วกาหนดปญั หา เช่น ความต้องการในการใช้งานเพื่อเป็นหารายได้ งานอดิเรก ใช้ในการ
ทางาน ต้องการความแปลกใหม่ สะดุดตา เป็นต้น (2) การค้น หาข้อมูล เป็นการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆเพื่อความรูค้ วามเข้าใจมากขึน้ เช่น ก่อนซือ้ มีการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน๊ต ร้าน
จาหน่ายก ล้องโดยตรง หนังสือ นิตยสารต่างๆ เป็นต้น (3) การประเมินข้อมูล เป็นการรวบรวม
ข้อมูลทีไ่ ด้มาประกอบกับการตัดสินใจ เช่น เหตุผลทีจ่ ะซือ้ เพราะการใช้งานทีส่ ะดวก การให้บริการ
ร้านตัวแทนจาหน่าย ความมีช่อื เสียงของแบรนด์สนิ ค้า เป็นต้น (4) การตัดสินใจซือ้ เป็นขัน้ ตอน
สุดท้ ายทีผ่ ่านการคิดวิเคราะห์มาอย่างละเอียด ถีถ่ ว้ นแล้ว เช่น ทีเ่ ลือกซือ้ เพราะความต้องการ
ส่วนตัว ความแปลกใหม่สะดุดตา พรีเซนเตอร์ ฟงั ก์ชนการใช้
ั่
งานทีต่ อ้ งการ คุณภาพ ราคาที่
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เหมาะสม โดยในขัน้ ตอนของการตัดสินใจซือ้ นัน้ จะแบ่งการวัด เป็น 5 ช่วงคะแนน ได้แก่ (5) เห็น
ด้วยอย่างยิง่ (4) เห็นด้วย (3) ไม่แน่ใจ (2) ไม่เห็นด้วย (1) ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
กล้องดิ จิตอล CANON 1100D หมายถึง กล้องถ่ายภาพทีใ่ ช้งานง่าย พกพาสะดวก เหมาะ
สาหรับวัยรุน่ ทีต่ อ้ งการความแปลกใหม่ โดดเด่น สะดุดตา และเป็นกล้องดิจติ อลสาหรับผูท้ เ่ี ริม่ สนใจ
ในการถ่ายภาพให้เหมือนมืออาชีพ อีกทัง้ ยังเพิม่ ความสะดวกในการถ่ายภาพโดยเพิม่ ฟงั ก์ชนการใช้
ั่
งานต่างๆให้งา่ ยขึน้
สมมติ ฐานการวิ จยั
การรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D
วิ ธีการศึกษา
ในการศึกษาเรือ่ ง “การรับรูส้ ่อื สารการตลาดกับกา รตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D ของ
ผูบ้ ริโภคในเขต กทม .” เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีการดาเนินการศึกษา
ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้
1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ได้ขอ้ มูลจากแบบสอบถามจานวน 400 ชุด ซึง่ สอบถามข้อมูลดังนี้
1.1 กลุ่มลักษณะประชากรทัวไป
่
1.2 การเปิดรับสื่อสารการตลาด
1.3 การรับรูส้ ่อื สารการตลาด
1.4 การตัดสินใจซือ้
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลทีม่ ผี รู้ วบรวมไว้ทงั ้ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ดังนี้
2.1 วารสารหนังสือพิมพ์ธุรกิจต่างๆ
2.2 บทความวิทยานิพนธ์ รายงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และหนังสือทางวิชาการ
2.3 ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
การกาหนดประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชากรทีม่ อี ายุ 15 ปีขน้ึ ไปในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 8,249,117 คน (สามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ,ออนไลน์)
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชากร ทัวไปหญิ
่
งแล ะชายทีม่ ี อายุ 15 ปี ขน้ึ ไป
จานวน 8,249,117 คน โดยมีเป้าหมายหลักคือกลุ่มวัยรุน่ ทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ ปี ส่วนเป้าหมายรอง 24-15
.ศ. สามะโนประชากรและเคหะ พ( คือผูบ้ ริโภคทัวไป
่ 2553 สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ,ออนไลน์ )ที่ค่า
ความเชื่อมันเท่
่ ากับร้อยละ 95 และยอมให้ค่าความคลาดเ คลื่อนสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 5 หรือระดับ
นัยสาคัญ 0.05 โดยใช้ตารางสาร็จรูป ของ Taro Yamane (Taro Yamane, 1973 ) อ้างถึงใน(
วิเชียร เกตุสงิ ห์, 2534: 256) ซึง่ ได้กลุ่มตัวอย่าง คน 400 ดังตารางนี้
ขนาดประชากร

ขนาดตัวอย่างความคลาดเคลือ่ น (e)
 3%

 5%

 10%

500



222

83

1,000



286

91

2,000

714

333

95

3,000

811

353

97

4,000

870

364

98

5,000

909

370

98

6,000

938

375

98

7,000

959

378

99

8,000

976

381

99

9,000

989

383

99

10,000

1,000

385

99

15,000

1,034

390

99

20,000

1,053

392

100

25,000

1,064

394

100

50,000

1,087

397

100

100,000

1,099

398

100

α

1,111

400

100
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วิ ธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั คื
อ ผูบ้ ริโภค ทัวไป
่ ทีม่ อี ายุ 15 ปีขน้ึ ไป ในเขต
กรุงเทพมหานครทีเ่ ห็นสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D โดยเลือกเก็บตัวอย่าง โดยตรงทีร่ า้ น
FOTOFILE และร้านในเครือทัง้ หมด ซึง่ มีจานวน 8 สาขาทัวกรุ
่ งเทพมหานคร ซึง่ สาเหตุทเ่ี ลือกร้าน
FOTOFILE เพราะว่าเป็นร้านตัวแทนจาหน่า ยผลิตภัณฑ์กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพของ CANON
โดยตรง จะสะดวกต่อการทาการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างได้งา่ ยและมีขอบเขตในการ
เลือกเก็บชัดเจน ซึง่ ประกอบด้วย
1. ร้านโฟโต้ไฟล์ สาขา มาบุญครอง ชัน้ 1
2. ร้านโฟโต้ไทยแลนด์ สาขา มาบุญครอง ชัน้ 3
3. ร้านโฟโต้ไฟล์ สาขา มาบุญครอง ชัน้ 5
4. ร้านคาเมร่าแอนด์เลนส์ สาขา เซ็นทรัล พระราม3
5. ร้านโฟโต้ไฟล์ สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว
6. ร้านโฟโต้ไฟล์ สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
7. ร้านโฟโต้ไฟล์ สาขา เซ็นทรัล บางนา
8. ร้านเดอะโซลูชนั ่ สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ
- ขัน้ ที่ 1 การเลือกแ บบเจาะจง เลือกกลุ่มเป้าหมาย ร้านตัวแทนจาหน่ายกล้อง CANON
1100D จานวน 8 สาขา ประกอบด้วย สาขามาบุญครอง (3สาขา) สาขาเซ็นทรัลพระราม3 สาขา
เซ็นทรัลลาดพร้าว สาขาเซ็ นทรัลแจ้งวัฒนะ สาขาเซ็ นทรัลบางนา สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ โดยนา
แบบสอบถามทีไ่ ด้จดั เตรียมไว้ไปจัดเก็บข้อมู ล ณ ตามร้านตัวแทนจาหน่ายกล้อง CANON 1100D
และจะเจาะถามเฉพาะผทู้ เ่ี คยเห็นการสื่อสารการตลาด
กล้อง CANON 1100D เท่านัน้
- ขัน้ ที่ 2 การเลือกแบบ อิสระ เป็นการเลือกแบบ ที่อ าศัยความสะดวกของผูว้ จิ ยั
กลุ่ม
ตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ทใ่ี ห้ความร่วมมือกับผูว้ จิ ยั ในการให้ขอ้
มูล แต่ตอ้ ง เคยเห็นการสื่อสาร
การตลาดกล้อง CANON 1100D
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ตัวแปรและการวัด ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั มีดงั นี้
1. ตัวแปรเกีย่ วกับคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
- เพศ
กาหนด เพศ ชาย และ หญิง
- อายุ
กาหนดเป็น 6 ช่วงอายุ ได้แก่ 15-24 ปี / 25-34 ปี / 35-44 ปี / 45-54 ปี / 55 ปีขน้ึ
ไป
- ระดับการศึกษา
กาหนดเป็นแต่ละระดับการศึกษา ได้แก่ มัธยมต้นหรือเทียบเท่ า / มัธยมปลายหรือ
เทียบเท่า / อนุปริญญาหรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี / สูงกว่าปริญญาตรี / อื่นๆ
- อาชีพ
กาหนดเป็นแต่ละอาชีพ ได้แก่ นักเรียน / นิสติ /นักศึกษา / ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ / พนักงานบริษทั / เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว / อื่นๆ
- รายได้
กาหนดป็น 4 ช่วงรายได้ ได้แก่ ต่ากว่า 10,000 บาท / 10,000-20,000 บาท /
20,001- 30,000 บาท / มากกว่า 30,000 บาท
2. การเปิดรับการสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D ได้แก่
โทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ รถไฟฟ้า BTS/MRT อินเทอร์เนต ป้ายโฆษณา โบรชัวร์ /
แผ่นพับ /ใบปลิว เครือข่ายสังคมออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ครอบครัว เพื่อน ผูท้ เ่ี คยใช้
แนะนา โดยคาถามถามแค่ เคย ไม่เคยหรือไม่แน่ใจ ในการเปิดรับ
3. การรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D ได้แก่
ด้านสินค้า
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
- ด้านส่งเสริมการตลาด
โดยแบ่งการรับรูเ้ ป็น 5 ช่วงคะแนน ได้แก่ (5) รับรูม้ ากทีส่ ุด (4) รับรูม้ าก (3) รับรูป้ านกลาง
(2) รับรูน้ ้อย (1) รับรูน้ ้อยทีส่ ุด
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4. การตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D ของผูบ้ ริโภคในเขต กทม.มีกระบวนการตัดสินใจซือ้
ได้แก่
การตระหนักถึงปญั หา
การค้นหาข้อมูลข่าวสาร
กระบวนการประเมินผลข้อมูล
การตัดสินใจซือ้
โดยแบ่งการตัดสินใจเป็น 5 ช่วงคะแนน ได้แก่ (5) เห็นด้วยอย่างยิง่ (4) เห็นด้วย (3) ไม่
แน่ใจ (2) ไม่เห็นด้วย (1) ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึง่ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่า ง มีลกั ษณะเป็นแบบสอบถามปลาย
ปิ ด(Close-Ended Response Question) ประกอบด้วยคาถามเกีย่ วกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน โดยใช้เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ได้แก่ เพศ อาชีพ และระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale) ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษาและรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามทีเ่ กีย่ วกับการเปิดรับการสื่อสารการตลาด
ผ่านทางการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยเปิดรับว่า เคย ไม่เคย ไม่แน่ใจ มีลกั ษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด )Close-Ended Response Question)
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามทีเ่ กีย่ วกับการรับรูเ้ ครือ่ งมือการสื่อสารทางการตลาด ในด้านสินค้า
ด้านราคา ด้านช่องทางจัดหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด
มีลกั ษณะเป็นแบบสอบถามปลาย ปิด
)Close-Ended Response Question) โดยใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอัตรภาคชัน้ (Interval scale)
โดยแบ่งการรับรูเ้ ป็น 5 ช่วง ได้แก่ รับรูม้ ากทีส่ ุด รับรูม้ าก รับรูป้ านกลาง รับรูน้ ้อย รับรูน้ ้อยทีส่ ุด
ส่วนที่ 4 เป็นคาถามทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น การตระหนักถึงปญั หา การค้นหาข้อมูลข่าวสาร
กระบวนการประเมินผลข้อมูล การตัดสินใจใช้ซอ้ื มีลกั ษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด )Close-
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Ended Response Question) โดยใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอัตรภาคชัน้ (Interval scale) โดยแบ่ง
การตัดสินใจซือ้ เป็น ช่วง ได้แก่ 5มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ มากทีส่ ุด มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ม าก มี
ผลต่อการตัดสินใจซือ้ ปานกลาง มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ น้อย มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ น้อยทีส่ ุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากการทีไ่ ด้รวบรวมข้อมูลคาถามและแก้ไขแบบสอบถามแบบสมบูรณ์แล้ว ผูว้ จิ ยั ก็จะ
ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการให้กลุ่มเป้าหมายกรอกแบบสอบถาม โดยเ ก็บข้อมูลจาก ร้าน
FOTOFILE ทัง้ 8 สาขา ทัวกรุ
่ งเทพมหนคร โดยทาการเก็บข้อมูลในเดือน ตุลาคม พศ.2554
การวิ เคราะห์และการนาเสนอข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาเสนอและสรุปผลงานวิจยั ในครัง้ นี้ในส่วนของการวัด การรับรู้
การสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซือ้ มีดงั นี้
1. การวิ เคราะห์เชิ งพรรณนา เพื่ออธิบายข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะทางประชากร ในการรับรู้
การสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซือ้ โดยสถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่
1.1 ค่าร้อยละ
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้
การเปิดรับการสื่อสารการตลาดผ่านทางการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริม
การขาย
การรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดด้านสินค้า ราคา ช่องทางจัดจาหน่าย ส่งเสริมการตลาด
การตัดสินใจซือ้ ด้านการตระหนักถึงปญั หา ค้นหาข้อมูล ประเมินทางเลือก การตัดสินใจ
ซือ้
1.2 ค่าเฉลีย่
- การรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดด้านสินค้า ราคา ช่องทางจัดจาหน่าย ส่งเสริมการตลาด
- การตัดสินใจซือ้ ด้านการตระหนักถึงปญั หา ค้นหาข้อมูล ประเมินทางเลือก การตัดสินใจ
ซือ้
1.3 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
- การรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดด้านสินค้า ราคา ช่องทางจัดจาหน่าย ส่งเสริมการตลาด
- การตัดสินใจซือ้ ด้านการตระหนักถึงปญั หา ค้นหาข้อมูล ประเมินทางเลือก การตัดสินใจ
ซือ้
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1.4 เกณฑ์การนาค่าเฉลีย่ เพื่อมาใช้บรรยายและมีการแปลค่าในขัน้ ตอนการรับรู้
ค่าเฉลีย่ 4.51 – 5.00 คะแนน ถือว่า การรับรูม้ ากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ 3.51 – 4.50 คะแนน ถือว่า การรับรูม้ าก
ค่าเฉลีย่ 2.51 – 3.50 คะแนน ถือว่า การรับรูป้ านกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.51 – 2.50 คะแนน ถือว่า การรับรูน้ ้อย
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.50 คะแนน ถือว่า การรับรูน้ ้อยทีส่ ุด
1.5 เกณฑ์การนาค่าเฉลีย่ เพื่อมาใช้บรรยายและมีการแปลค่าในขัน้ ตอนการตัดสินใจซือ้
ค่าเฉลีย่ 4.51 – 5.00 คะแนน ถือว่า มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ มากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ 3.51 – 4.50 คะแนน ถือว่า มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ มาก
ค่าเฉลีย่ 2.51 – 3.50 คะแนน ถือว่า มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.51 – 2.50 คะแนน ถือว่า มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ น้อย
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.50 คะแนน ถือว่า มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ น้อยทีส่ ุด
2.การวิ เคราะห์เชิ งอนุมาน หาความสัมพันธ์ของการรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดและการ
ตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D ของผูบ้ ริโภคในเขต กทม . เพื่อทดสอบสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ การ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร หรือระหว่างข้อมูล 2 ชุดอยูใ่ นมาตราอันตรภาคหรือ
มาตราอัตราส่วนโดยใช้วธิ สี มั พันธ์แบบเ พียร์สนั (Pearson’s
product-moment correlation
coefficient) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา .2544: 437)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ (r)
ถ้าค่า r มีค่ามากกว่า 0.51 – 1.00
ถ้าค่า r มีค่ามากกว่า 0.31 – 0.50
ถ้าค่า r มีค่ามากกว่า 0.11 – 0.30
ถ้าค่า r มีค่ามากกว่า 0.01 – 0.10
ถ้าค่า r มีค่าเท่ากับ 0

ระดับความสาคัญ
แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับ ปานกลาง
แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับ น้อย
แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยมาก
แสดงว่า ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เลย

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ทาให้ทราบถึงการ รับรู้ส่อื สารการตลาดของกล้อง CANON 1100D ของกลุ่มเป้าหมาย
หลักและกลุ่มเป้าหมายรอง ได้อย่างชัดเจน ว่าเป็นไปในทางใดเพื่อการพัฒนาและวางแผนด้านการ
สื่อสารการตลาดในอนาคต
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2. ทาให้ทราบถึงการตัดสินใจซือ้ ของกลุ่มเป้าหมา ยทีซ่ ง่ึ มาจากการรับรูข้ อ้ มูล ข่ าวสารผ่าน
จากสื่อต่างๆได้ชดั เจน
3. ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ว่าการรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจซือ้ เป็นไปในทิศทางใดเพื่อการพัฒนาและวางแผนด้านการสื่อสารการตลาดในอนาคต
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั เรือ่ ง “การรับรู้การสื่อสารการตลาด กับการตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D ของ
ผูบ้ ริโภคในเขต กทม .” เป็นการวัดการรับรูแ้ ละการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคกลุ่มทีศ่ กึ ษาต่อการใช้
สื่อในการสื่อสารการตลาด ดังนัน้ จึงจาเป็นต้องศึกษาและทาความเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิดและทฤษฎี
การสื่อสาร การตลาด แนวคิด และทฤษฎี เกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ทฤษฎีเกีย่ วกับการรับรู้
แนวความคิดด้านกระบวนการตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการตลอดจนบทความทีน่ ่าสนใจและงานวิจยั
ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1.แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
2.แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการรับรู้
3.แนวความคิดด้านกระบวนการตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการ
4.งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ
ธีรพันธ์ โล่หท์ องคา (2550) ได้แบ่งรูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการไว้ดงั นี้
1. รูปแบบข่าวสารการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC Message Typology) เป็นการ
อธิบายถึงการแบ่งข่าวสารทุกชนิดทีถ่ ูกส่งเข้ามาในองค์กร ณ ทุกจุดทีม่ กี ารติดต่อสื่อสารกับผูท้ ม่ี ี
ส่วนเกีย่ วข้องกับองค์กร แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
- 1.1 การวางแผนเนื้อหาข่าวสาร (Planned Message) หมายถึงข่าวสารทีอ่ งค์กรมีการ
วางแผนและไตร่ตรองถึงเครือ่ งมือการสื่อสารการ ตลาดไว้แล้วล่วงหน้า เช่น การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย เป็นต้น เป็นประเภทการสื่อสารการตลาดส่วนใหญ่ของบริษทั ที่
จะถูกส่งตรงไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยผ่านเครือ่ งมือต่างๆ
- 1.2 เนื้อหาข่าวสารทีใ่ ช้อา้ งถึง (Inferred Message) หมายถึงข่าวสารทีส่ ่งผ่านความ
ประทับใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทีม่ ตี ่อองค์กร หรือสินค้าขององค์กร เช่น ประสบการณ์ ของผูถ้ อื
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หุน้ ทีม่ ตี ่อฝา่ ยบริหาร การรับรูข้ องลูกค้าทีม่ ตี ่อราคาหรือสถานทีต่ งั ้ ของร้านค้า เป็นต้น
- 1.3 ข่าวสารทีต่ อ้ งบารุงรักษา (Maintenance Message) เป็นการสื่อสารการตลาดทีผ่ ่าน
การให้บริการ เช่น บริษทั และพนักงานมีการตอบสนองต่อการติดต่อของลูกค้าอย่างดี ปฎิกริ ยิ าและ
ความรูส้ กึ ของลูกค้าทีม่ ตี ่อหนังสือแนะนาการใช้สนิ ค้า เป็นต้น
1.4 ข่าวสารทีไ่ ม่ได้วางแผนล่วงหน้า (Unplanned Message) เช่น ข่าวสารทีอ่ าจเกิดจาก
การตรวจสอบของผูส้ ่อื ข่าว การไม่กลับมาใช้สนิ ค้าของลูกค้า พนักงานพูดถึงบริษทั ในแง่ไม่ดี เป็น
ต้น
2. รูปแบบการผสมผสานเครือ่ งมือการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC Synergy
Model)
เป็ นปจั จัยทีช่ ่วยส่งเสริมภาพลักษณ์หรือตราสินค้าขององค์กรอันเกิดจากการใช้ เครือ่ งมือการสื่อสาร
การตลาดหลายๆอย่างร่วมกัน เช่น การโฆษณา การส่งเสริม การขาย การบริการของพนักงาน เป็น
ต้น โดยองค์ประกอบสาคัญทีท่ าให้ภาพลักษณ์ของบริษทั เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ มี 3 ประการ คือ
2.1 ความสม่าเสมอ การสื่อสารการตลาดไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตามจะต้องเกิดจากแนวคิด
เดียวกันจากนัน้ จึงใช้รปู แบบข่าวสารหลายรูปแบบเพื่อสะท้อนแนวคิดดังกล่าว และก่อให้เกิดความ
ประทับใจ ความสม่าเสมอของการแสดงแนวคิดนี้จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ทช่ี ดั เจนในทีส่ ุด
2.2 การโต้ตอบระหว่างกัน เน้นถึงการสื่อสารสองทางเพื่อให้มกี ารแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นและข้อมูล ระหว่างกัน เพื่อช่วยให้การสร้างความสัมพันธ์เ ป็นไปได้อย่างราบรืน่ และง่ายขึน้
ทัง้ นี้ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบใหม่จะเข้ามามีบทบาท อย่างมากในการ
สร้างความสัมพันธ์ดงั กล่าว
2.3 ภารกิจ หมายถึง จุดมุง่ หมายขององค์กรทีเ่ น้นการสร้างข้อผูกมัดกับลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายและผูท้ ม่ี สี ่วนร่วมทัง้ หมดในบริษทั ซึง่ นาไปสู่การวางแผนระยะยาวโดยจะมีอทิ ธิพล
ต่อการสื่อสารการตลาดทุกรูปแบบ และยังแทรกเข้าไปในวัฒนธรรมของบริษทั ได้เป็นอย่างดีอกี ด้วย
3. การวางแผนทีฐ่ านศูนย์ (Zero Based Planning) เป็นการวางแผนประจาปีซง่ึ ไม่ขน้ึ กับ
แผนและงบประมาณการสื่อสารการตลาดของปีท่ีผ่านมา โดยในการวางแผนและการจัดการ
งบประมาณทีเ่ ริม่ จากการแจกแจงวัตถุประสงค์ จากนัน้ จึงพิจารณาเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมและสามารถ
นาไปสู่ความสาเร็จได้ การสื่อสารการตลาดแต่ละเครือ่ งมือมีจดุ แข็งทีไ่ ม่เหมือนกันและสามารถใช้
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนัน้ งบประมาณที่กาหนดจึงไม่ขน้ึ กับงบประมาณของปีทผ่ี ่านมา แต่
จะขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ ๆ เป็นสาคัญมากกว่า
4. การตรวจสอบการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (The IMC Audit) เป็นการเน้นวิธกี าร
ตรวจสอบการสื่อสารการตลาดโดยคานึงถึงข่าวสารทีถ่ ูกส่งไปยังผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หลายกับ
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วัตถุประสงค์ของข่าวสารนัน้ ๆ และมีการประเมินผลด้วยความสม่าเสมอผ่านการวิเคราะห์ เนื้อหา
และตรวจสอบการสร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรโดยประเมิน ความรู้ และทัศนคติ
ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจเป็ นสาคัญ
นิธมิ า อังอติชาติ, สุวรรณี สวาสุ และจินตนา ศุภกิจอนันต์ (2540) ได้นาเสนอรูปแบบการ
วางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communications Planning
Model)
1. เริม่ จากการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยข้อมูลเหล่านี้จะต้องสมบูรณ์ทส่ี ุด
เท่าทีจ่ ะทาได้ ประกอบด้วยข้อมูลทางประชากรศาสตร์ จิตวิทยา ประวัตกิ ารซือ้ ในอดีต ทัศนคติต่อ
ตราสินค้า เป็นต้น
2. มีการแบ่งกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายออกเป็ น 3 กลุ่มตามพฤติกรรมการ
ซือ้ ของลูกค้าโดยแบ่งออกเป็น (1) กลุ่มทีภ่ กั ดีต่อตราสินค้าขององค์กร (2) กลุ่มทีภ่ กั ดีต่อตราสินค้า
ของคู่แข่งขัน และ (3) กลุ่มทีเ่ ปลีย่ นแปลงตราสินค้าตลอดเวลา
3. ใช้การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า (Contact Management) คือ การหาโอกาส เวลา สถานที่
หรือสถานการณ์ทส่ี ามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
เกีย่ วกับสินค้าหรือบริการ
4. การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร (Communication Strategies) เป็นการสร้างสรรข้อมูล
ข่าวสารทีต่ อ้ งการส่งไปยังลูกค้าตามวัตถุประสงค์ท่ีกาหนดไว้และการคาดการณ์ถงึ ผลการตอบสนอง
จากลูกค้านัน้
5. การคัดเลือกกลวิธกี ารสื่อสารการตลาด (Marketing Communications Tactics) ซึง่ ต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ซง่ึ กลวิธพี น้ื ฐานต่างๆ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การ
ประชาสัมพันธ์ การออกร้านและการบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็นต้น
ส่วนสาคัญทีต่ อ้ งเน้นอยูเ่ สมอในการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการคือ การติดต่อ สื่อสารทุก
รูปแบบจะต้องออกแบบเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้มาจากความเข้าใจทีว่ ่าจะ
สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้า หมายได้อย่างไรและข้อมูลทีต่ อ้ งการสื่อสารคืออะไร วิธกี ารหนึ่งทีม่ ี
ความจาเป็นก็คอื การใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงสัมพันธภาพ (Relationship Marketing) กับลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย ซึง่ สามารถทาได้โดยเริม่ จาก
1.การสร้างจุดยืนให้กบั สินค้า (Positioning) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และตาแหน่งของสินค้าให้
เข้มแข็งหรืออาจเป็นการเปลีย่ นแปลงและสร้างทัศนคติใหม่ให้กบั สินค้าก็ได้ ถ้าจุดยืนเดิมของสินค้า
นัน้ ไม่ดพี อ
2.จากนัน้ จะต้องกระตุน้ ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าทีค่ าดหวังตอบสนองเพื่อให้เกิดการซือ้
และใช้บริการในทีส่ ุด
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3. พยายามรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องระหว่างลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตราสินค้า ซึง่ เป็น
เหตุผลว่าทาไมสินค้าบางชนิดเมือ่ ขายได้แล้วยังต้องทาโปรแกรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์หรือ
สมาชิกสัมพันธ์ เนื่องจากบริษทั ต้องการสร้างความสัมพันธ์ซง่ึ จะเป็นผลให้มกี ารซือ้ สินค้าและบริการ
ของบริษทั อย่างต่อเนื่องมากกว่าการทีจ่ ะเป็นลูกค้าของบริษทั เพียงแค่ครัง้ เดียว ซึง่ สามารถสรุปเป็น
แผนภาพ ได้ดงั นี้

ที่มา : นิธมิ า อังอติชาติ, สุวรรณี สวาสุ และจินตนา ศุภกิจอนันต์คุณ (2540) , การศึกษา
เปรียบเทียบแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบเชิงบูรณาการกับการปฏิบตั ิ กิจกรรมทางการตลาด
ของนักการตลาด. วารสารบริหารธุรกิจ , 20, 21-26.
2.แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
Schiffman and Kanuk.((2000) อ้างถึงใน รัชนีกร ดวงเลขา.2543: 13)) ได้กล่าวว่า การที่
บุคคลจะกระทาหรือไม่กระทาสิง่ ใดสิง่ หนึ่งนัน้ ขึน้ อยูก่ บั การรับรูข้ องแต่ละบุคคลนัน้ ซึง่ การรับรูเ้ ป็น
กระบวนการเลือกสรร สัมผัส จัดระบบตีความหมายของสิง่ เร้าต่างๆรอบตัวเราเพื่อก่อให้เกิดความ
เชื่อมโยงกัน การสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทัง้ 5 คือ การมองเห็น การได้ยนิ การลิม้ รส การได้กลิน่

20

และการสัมผัส ซึง่ จะทาให้เกิดความรูส้ กึ และเมือ่ ความรูส้ กึ ผสมผสานเข้ากับการตีความหมายของสิง่
เร้าก็จะเกิดเป็นการรับรู้
การรับรู้ (Perception)
การรับรู้ หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริม่ ตัง้ แต่ การมีสงิ่ เร้ามา กระทบ
กับอวัยวะรับสัมผัสทัง้ ห้าและส่งกระแสประสาทไปยังสมอง เพื่อการแปลความ
กระบวนการของการรับรู้ (Process) เป็นกระบวนการทีค่ าบเกีย่ วกันระหว่างเรือ่ งความ
เข้าใจ การคิด การรูส้ กึ (Sensing) ความจา (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตัดสินใจ
(Decision making)
Sensing -----> Memory ------> Learning -------> Decision making
กระบวนการของการรับรู้ เกิดขึน้ เป็นลาดับดังนี้
สิง่ เร้าไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิง่ ของ หรือสถานการณ์ มาเร้าอินทรีย์ ทาให้เกิดการสัมผัส
(Sensation) และเมือ่ เกิดการสัมผัสบุคคล จะเกิดมีอาการแปล การสัมผัสและมีเจตนา (Conation) ที่
จะแปลสัมผัสนัน้ การแปลสัมผัสจะเกิดขึน้ ในสมอง ทาให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ เช่น การทีเ่ ราได้ยนิ
เสียงดัง ปงั ปงั ๆ สมองจะแปลเสียงดังปงั ปงั โดยเปรียบเทียบกับเสียง ทีเ่ คยได้ยนิ ว่าเป็น เสียง
ของอะไร เสียงปืน เสียงระเบิด เสียงพลุ เสียงประทัด เสียงของท่อไอเสียรถ เสียงเครือ่ งยนต์ระเบิด
หรือเสียงอะไร ในขณะเปรียบเทียบ จิตต้องมีเจตนา ปนอยู่ ทาให้เกิดแปลความหมาย และ ต่อไปก็รู้
ว่า เสียงทีไ่ ด้ยนิ นันคื
่ อ เสียงอะไร อาจเป็นเสียงปืน เพราะบุคคลจะแปลความหมายได้ ถ้าบุคคลเคย
มีประสบการณ์ในเสียงปืนมาก่อน และอาจแปลได้ว่า ปืนทีด่ งั เป็นปืนชนิดใด ถ้าเขาเป็นตารวจ จาก
ตัวอย่างข้างต้นนี้ เราอาจสรุป กระบวนการรับรู้ จะเกิดได้จะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. มีสงิ่ เร้า (Stimulus) ทีจ่ ะทาให้เกิด การรรับรู้ เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์ สิง่ แวดล้อม
รอบกาย ทีเ่ ป็น คน สัตว์ และสิง่ ของ
2. ประสาทสัมผัส (Sense Organs) ทีท่ าให้เกิดความรูส้ กึ สัมผัส เช่น ตาดู หูฟงั จมูกได้
กลิน่ ลิน้ รูร้ ส และผิวหนังรูร้ อ้ นหนาว
3. ประสบการณ์ หรือความรูเ้ ดิมทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ เร้าทีเ่ ราสัมผัส
4. การแปลความหมายของสิง่ ทีเ่ ราสัมผัสสิง่ ทีเ่ คยพบเห็นมาแล้วย่อ มจะอยูใ่ นความทรงจา
ของสมอง เมือ่ บุคคลได้รบั สิง่ เร้า สมองก็จะทาหน้าทีท่ บทวนกับความรูท้ ม่ี อี ยูเ่ ดิมว่า สิง่ เร้านัน้ คือ
อะไร เมือ่ มนุษย์เราถูกเร้าโดยสิง่ แวดล้อมก็จะเกิดความรูส้ กึ จากการสัมผัส (Sensation) โดยอาศัย
อวัยวะสัมผัสทัง้ 5 คือ ตา ทาหน้าทีด่ คู อื มองเห็น หูทาหน้าทีฟ่ งั คือ ได้ยนิ ลิน้ ทาหน้าทีร่ รู้ ส จมูก
ทาหน้าทีด่ มคือได้กลิน่ ผิวหนังทาหน้าทีส่ มั ผัสคือรูส้ กึ ได้อย่างถูกต้อง กระบวนการรับรู้ ก็สมบูรณ์
แต่จริงๆ แล้วยังมีการสัมผัสภายในอีก 3 อย่างด้วยทีจ่ ะช่วยให้เรารับสัมผัสสิง่ ต่างๆ
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ลาดับขัน้ ของกระบวนการรับรู้
การรับรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้ ต้องเป็นไปตามขัน้ ตอนของกระบวนการดังนี้
ขัน้ ที่ 1 สิง่ เร้า (Stimulus) มากระทบอวัยวะสัมผัสของอินทรีย์
ขัน้ ที่ 2 กระแสประสาทสัมผัสวิง่ ไปยังระบบประสาทส่วนกลาง ซึง่ มีศูนย์อยูท่ ส่ี มองเพื่อสัง่
การ ตรงนี้เกิดการรับรู้ (Perception)
ขัน้ ที่ 3 สมองแปลความหมายออกมาเป็นความรูค้ วามเข้าใจโดยอาศัย ความรูเ้ ดิม
ประสบการณ์เดิม ความจา เจตคติ ความต้องการ บุคลิกภาพ เชาวน์ปญั ญา ทาให้เกิดการ
ตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ง การรับรู้ (Perception)ตัวอย่าง ขณะนอนอยูใ่ นห้องได้ยนิ เสียงร้องเรียก
เหมียวๆๆรูว้ ่าเป็นเสียงร้องของสัตว์ และรูต้ ่อไปว่าเป็นเสียงของแมว เสียงเป็นเครือ่ งเร้า (Stimulus)
เสียงแล่นมากระทบหูในหูมปี ลายประสาท (End organ) เป็นเครือ่ งรับ (Receptor) เครือ่ งรับส่ง
กระแสความรูส้ กึ (Impulse) ไปทางประสาทสัมผัส (Sensory nerve) เข้าไปสู่สมอง สมองเกิดความ
ตื่นตัวขึน้ (ตอนนี้เป็นสัมผัส) ครัน้ แล้วสมองทาการแยกแยะว่า เสียงนัน้ เป็นเสียงคนเป็นเสียงสัตว์
เป็นเสียงของแมวสาวเป็นเสียงแมวหนุ่ม ร้องทาไมเราเกิดอาการรับรู้ ตอนหลังนี้เป็น การรับรู้ เมือ่
เรารูว้ ่าเป็นเสียงของแมวเรียก ทาให้เราต้องการรูว้ ่าแมวเป็นอะไร ร้องเรียกทาไมเราจึ งลุกขึน้ ไปดู
แมวตาม ตาแหน่งเสียงมีไ่ ด้ยนิ และขานรับ สมองก็สงให้
ั ่ กล้ามเนื้อปากทาการเปล่งเสียงขานรับ
ตอนนี้ทางจิตวิทยาเรียกว่า ปฏิกริ ยิ าหรือการตอบสนอง (Reaction หรือ Response) เมือ่ ประสาท
ตื่นตัวโดยเครือ่ งเร้า จะเกิดมีปฏิกริ ยิ า คือ อาการตอบสนองต่อสิง่ เร้า
กลไกของการรับรู้
กลไกการรับรูเ้ กิดขึน้ จากทัง้ สิง่ เร้าภายนอกและภายในอินทรีย์ มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
อวัยวะรับสัมผัส (Sensory organ) เป็น เครือ่ งรับสิง่ เร้าของมนุษย์ ส่วนทีร่ บั ความรูส้ กึ ของอวัยวะรับ
สัมผัสอาจอยูล่ กึ เข้าไปข้างใน มองจากภายนอกไม่เห็น อวัยวะรับสัมผัส แต่ละอย่างมีประสาทรับ
สัมผัส (Sensory nerve) ช่วยเชื่อมอวัยวะรับสัมผัสกับเขตแดนการรับสัมผัสต่างๆทีส่ มองและ
ส่งผ่านประสาทมอเตอร์ (Motor nerve) ไปสู่อวัยวะมอเตอร์ (Motor organ) ซึง่ ประกอบไปด้วย
กล้ามเนื้อและต่อมต่างๆทาให้เกิดปฏิกริ ยิ าตอบสนองของอวัยวะมอเตอร์และจะออกมาในรูปใด
ขึน้ อยูก่ บั การบังคับบัญชาของระบบประสาท ส่วนสาเหตุทม่ี นุษย์เราสามารถไวต่อความรูส้ กึ ก็
เพราะ เซลประสาทของประสาทรับสัมผัส แบ่งแยกแตกออกเป็นกิง่ ก้านแผ่ไปติดต่อกับ อวัยวะรับ
สัมผัส และทีอ่ วัยวะรับสัมผัสมีเซลรับสัมผัส ทีม่ คี ุณสมบัตเิ ฉพาะตัวจึง สามารถทาให้มนุษย์รบั สัมผัส
ได้
จิตใจติดต่อกับโลกภายนอกได้โดยการสัมผัส คนตาบอดแม้อธิบายให้ฟงั ว่าสีแดง สีเขียว
เป็นอย่างไร เขาก็จะเข้าใจให้ถูกต้องไม่ได้เลย เพราะเรือ่ งสีจะต้องรูด้ ว้ ยตา เครือ่ งมือสัมผัสอย่าง
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หนึ่งก็ทาหน้าทีอ่ ย่างหนึ่ง คนหูหนวกย่อมไม่รสู้ กึ ถึงลีลาความไพเราะของเสียงเพลง ดังนัน้ การสอน
จึงเน้นว่า "ให้สอนโดยทางสัมผัส" การรับรูน้ บั ว่าเป็นพืน้ ฐานสาคัญของการเรียนรู้ การรับรูท้ ถ่ี ูกต้อง
จึงจะส่งผล ให้ได้รบั ความรูท้ ถ่ี ูกต้อง นักเรียนต้องได้การรับรูท้ ถ่ี ูกต้อง มิฉะนัน้ ความรูท้ ร่ี บั ไปก็ผดิ
หมด อวัยวะสัมผัส กับการรับรู้
มนุษย์ยอ่ มมีพฤติกรรมสนองตอบสิง่ แวดล้อมกระบวนการของการรับรูเ้ ป็นสิง่ แรกทีม่ นุษย์
สนองตอบต่อ สิง่ แวดล้อมและระบบประสาท อวัยวะสัมผัส เป็ นปจั จัยสาคัญของกระบวนการรับรู้
ต้องมีความสมบูรณ์จงึ จะสามารถรับรูส้ งิ่ เร้าได้ดเี พราะอวัยวะสัมผัสรับสิง่ เร้าทีม่ ากระทบประ สาทรับ
สัมผัสส่งกระแสประสาทไปยังสมองเพื่อให้สมองแปลความหมายออกมา เกิดเป็นการรับรูแ้ ละอวัยวะ
สัมผัสของมนุษย์มขี ดี ความสามารถจากัด กลิน่ อ่อนเกินไป เสียงเบาเกินไป แสงน้อยเกินไปย่อมจะ
รับสัมผัสไม่ได้ ดังนัน้ ประเภท ขนาด คุณภาพของสิง่ เร้าจึงมีผลต่อการรับรูแ้ ละการตอบ สนอง สิง่ เร้า
บางประเภทไม่สามารถกระตุน้ อวัยวะสัมผัสของเราได้ เช่น คลื่นวิทยุ
องค์ประกอบของการรับรู้
1.สิง่ เร้าได้แก่วตั ถุ แสง เสียง กลิน่ รสต่างๆ
2.อวัยวะรับสัมผัส ได้แก่ หู ตา จมูก ลิน้ ผิวหนัง ถ้าไม่สมบูรณ์จะทาให้สญ
ู เสียการรับรูไ้ ด้
3.ประสาทในการรับสัม ผัสเป็นตัวกลางส่งกระแสประสาทจากอวัยวะรับสัมผัสไปยังสมอง
ส่วนกลาง เพื่อการแปลความต่อไป
4.ประสบการณ์เดิม การรูจ้ กั การจาได้ ทาให้การรับรูไ้ ด้ดขี น้ึ
5.ค่านิยม ทัศนคติ
6.ความใส่ใจ ความตัง้ ใจ
7.สภาพจิตใจ อารมณ์ เช่น การคาดหวัง ความดีใจ เสียใจ
8.ความสามารถทางสติปญั ญา ทาให้รบั รูไ้ ด้เร็ว
การจัดระบบการรับรู้
มนุษย์เมือ่ พบสิง่ เร้าไม่ได้รบั รูต้ ามทีส่ งิ่ เร้าปรากฏแต่จะนามาจัดระบบตามหลักดังนี้
1.หลักแห่งความคล้ายคลึง ( Principle of similarity) สิง่ เร้าใดทีม่ คี วามคล้ายกันจะรับรูว้ ่า
เป็นพวกเดียวกัน
2.หลักแห่งความใกล้ชดิ (Principle of proximity ) สิง่ เร้าทีม่ คี วามใกล้กนั จะรับรูว้ ่าเป็นพวก
เดียวกัน
3.หลักแห่งความสมบูรณ์ (Principle of closure) เป็นการรับรูส้ งิ่ ทีไ่ ม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ขน้ึ
ความคงทีข่ องการรับรู้ ( Perceptual constancy ) ความคงทีใ่ นการรับรูม้ ี 3 ประการ ได้แก่
1.การคงทีข่ องขนาด
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2.การคงทีข่ องรูปแบบ รูปทรง
3.การคงทีข่ องสีและแสงสว่าง
การรับรูท้ ผ่ี ดิ พลาด แม้ว่ามนุษย์มอี วัยวะรับสัมผัสถึง 5 ประเภทแต่มนุษย์กย็ งั รับรูผ้ ดิ พลาดได้ เช่น
ภาพลวงตา การรับฟงั ความบอกเล่า ทาให้เรือ่ งบิดเบือนไป การมีประสบการณ์และค่านิยมที่
แตกต่างกัน ดังนัน้ การรับรูถ้ า้ จะให้ถูกต้อง จะต้องรับรูโ้ ดยผ่าน ประสาทสัมผัสหลายทาง ผ่าน
กระบวนการคิดไตร่ตรองให้มากขึน้
โดยสรุป การรับรูเ้ กิดจารการทีผ่ บู้ ริโภคได้พบเห็น สัมผัสต่อสิง่ เร้าต่างๆทีเ่ ข้ามาทัง้
ภายนอกและภายในตนเอง เพื่อการแสดงออกซึง่ ความหมาย ความเข้ าใจในสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคได้จดั การ
กระบวนการความคิด ตัดสินใจในการรับรูด้ ว้ ยตนเอง
3.แนวความคิ ดด้านกระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าและบริ การ
Fillip and Gary ((1993) อ้างถึงใน นารีรตั น์ งามณรงค์ชยั .2546: 141-147) ได้ศกึ ษา
กระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค พบว่าในกระบวนการตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการของ
ผูบ้ ริโภค ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอนด้วยกัน โดยมีขนั ้ ตอนของกระบวนการตัดสินใจดังนี้ คือ
1. ขัน้ รับรูป้ ญั หา (Problem Recognition) ผูบ้ ริโภคจะรับรูถ้ งึ ปญั หาหรือความต้องการ
(Needs) ในความต้องการนี้เกิดจากการกระตุน้ ของสิง่ เร้า (Internal Stimuli)ภายในร่างกายของ
บุคคลเช่น ความหิว ซึง่ เมือ่ ความต้องการนี้เพิม่ ขึน้ จนถึงระดับหนึ่งก็จะเกิดแรงขับจากประสบการณ์
ทีผ่ ่านมาว่าจะตอบสนองความต้องการนัน้ ได้อย่างไร ขณะเดียวกันความต้องการนี้ อาจเกิดขึน้ จาก
สิง่ เร้าภายนอก (External Stimuli) ได้ดว้ ยเช่นกัน เช่น ความรูส้ กึ อยากไปเทีย่ วต่างประเทศ ตาม
อย่างเพื่อนบ้าน เป็นต้น สิง่ ทีน่ กั การตลาดต้องทาคือ การสร้างสินค้าเพื่อตอบสนองแรงกระตุน้ ของ
ผูบ้ ริโภค
2. ขัน้ แสวงหาข้อมูล (Information Search) เมือ่ ผูบ้ ริโภครับรูถ้ งึ ปญั หาแล้วว่ามีความ
ต้องการสินค้าหรือบริการใดในขัน้ ทีห่ นึ่งแล้ว ในขัน้ ทีส่ องนี้ผบู้ ริโภคจะแสวงหาข่าวสารจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ต่อไปนี้
2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน คนรูจ้ กั รอบข้าง
เป็นต้น
2.2 แหล่งข้อมูลทางการค้า (Commercial Sources) ได้แก่ สื่อโฆษณา พนักงานขาย
ตัวแทนการค้า การบรรจุหบี ห่อ การจัดแสดงสินค้า ฯลฯ
2.3 แหล่งชุมชน (Public Sources) ได้แก่ สื่อมวลชนต่างๆ องค์การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เป็น
ต้น
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2.4 แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ได้แก่ หน่วยงานทีท่ าการสารวจคุณภาพสินค้า
และบริการหรือหน่วยงานวิจยั ภาวะการตลาดของผลิตภัณ ฑ์งานของนักการตลาดทีเ่ กีย่ วข้องใน
กระบวนการขัน้ นี้พยายามจัดข้อมูลให้ผบู้ ริโภคผ่านแหล่งการค้า แหล่งบุคคล แหล่งชุมชน แหล่ง
ทดลอง
3. ขัน้ ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆ
จากข้อมูลทีร่ วบรวมได้ในขัน้ ทีส่ อง ผูบ้ ริโภคจะเกิดความเข้าใจและปนะเมินทางเลือกต่างๆนักการ
ตลาดจาเป็นต้องรูว้ ธิ ตี ่างๆทีผ่ บู้ ริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกในขัน้ นี้
4. ขัน้ ตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ยห่ี อ้ ใดยีห่ อ้ หนึ่ง
หลังจากมีการประเมินทัง้ 3 ข้อ ผูบ้ ริโภคจะตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ขาชอบมากทีส่ ุด เช่น การเลือก
ซือ้ กล้องถ่ายรูป
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) เป็นความรูส้ กึ พอใจหรือไม่พอใจ
หลังจากมีการซือ้ ผลิตภัณฑ์แล้ว ความรูส้ กึ นี้ขน้ึ อยูก่ บั คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ และความคาดหวัง
ของผูบ้ ริโภค ถ้าผลิตภัณฑ์มคี ุณสมบัตเิ ป็นไปตามคาดหวังผูบ้ ริโภคจะมีความพึงพอใจ และมีการใช้
บริการซ้า ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามทีค่ าดหวังผูบ้ ริโภคจะเกิดความไม่พอใจ และไม่ใช้บริการอีก
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
วิภาพรรณ รุจริ ะประภา (2524) ได้ทาการศึกษาเรือ่ ง การส่งเสริมการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
การถ่ายภาพในประเทศไทยโดยอาศัยข้องมูลปฐมภูมมิ ากกว่าทุตยิ ภูมอิ นั ได้มาจากการสัมภาษณ์
บริษทั ทีด่ าเนินกิจการเกีย่ วกับธุรกิจถ่ายภาพ การสังเกตการส่งเสริมการจัดจาหน่ายของบริษทั ที่
จัดทาขึน้ และทาการสารวจโดยการออกแบบสอบถามความคิดเห็นของร้านค้าและผูบ้ ริโภคทัง้ ในเขต
กรุงเทพมหาน ครและต่างจังหวัด ผลศึกษาพบว่าความสาเร็จของการส่งเสริมการจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์การถ่ายภาพขึน้ อยูก่ บั ความสอดคล้องของการใช้ส่วนผสมของการส่งเสริมการจัด
จาหน่ายในเขตภูมศิ าสตร์หนึ่งๆภายใต้สภาวะการตลาดทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะนัน้ ส่วนผสมทีส่ าคัญที่
สาคัญทีส่ ุดของการจาหน่ายคือ การโฆษณาเพื่อให้ผบู้ ริโภคได้รถู้ งึ ผลิตภัณฑ์ คุณประโยชน์ การใช้
ผลิตภัณฑ์นนั ้ โดยเฉพาะกล้องถ่ายรูป การส่งเสริมการขายทัง้ ในระดับผูบ้ ริโภค และร้านค้าเป็น
ส่วนผสมทีส่ าคัญรองลงมาทัง้ นี้เป็นเพราะอุปนิสยั ส่วนใหญ่ของคนไทยยังชอบซือ้ ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้เห็น
หรือได้ยนิ จากโฆษ ณาหรือมีของแถมด้วย อีกทัง้ ให้ความไว้วางใจในการแนะนาผลิตภัณฑ์จาก
ร้านค้า ความสัมพันธ์ของพนักงานขายทีม่ ตี ่อร้านค้าจะเป็นส่วนรองอันดับสองในการทาให้รา้ นค้า
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แนะนาและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์นนั ้ ให้กบั ผูบ้ ริโภคอีกทอดหนึ่ง การส่งเสริมการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์การถ่ายภาพ นี้ไม่แตกต่างไปจากในทฤษฎีประการใด และยังสามารถนามาปรับไปใช้ใน
การส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ไี ด้ดยี งิ่ ขึน้
ชาญชัย พิจติ รวัยปรีชา (2536) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาสินค้า
โทรศัพท์มอื ถือ ” พบว่า ประชาชนทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่างมีโทรศัพท์มอื ถื อหรือโทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ ช้รอ้ ย
ละ 54 และกลุ่มผูท้ ใ่ี ช้มคี วามเห็นว่า โฆษณ ามีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์มอื ถือร้อยละ
66.3 สาหรับในกลุ่มทีย่ งั ไม่มโี ทรศัพท์มอื ถือใช้มคี วามต้องการใช้โทรศัพท์มอื ถือร้อยละ 78.6 และ
จากการศึกษาพบว่า รายได้มคี วามสัมพันธ์กบั ความต้ องการในการใช้บริการโทรศัพท์มอื ถือ ทัง้ นี้
การโฆษณามีผลต่อความต้องการใช้บริการโทรศัพท์มอื ถือในอนาคตถึงร้อยละ 69.6 แต่ความถีใ่ น
การเปิดรับโฆษณาไม่มผี ลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์มอื ถือแต่จะมีผลต่อความต้องการใน
อนาคต นอกจากนัน้ ผลการวิจยั เกีย่ วกับการรับรูเ้ รือ่ งระบบโทรศัพท์มอื ถือ ปรากฎว่า ระบบ
เซลลูลาร์ 900เป็นทีร่ จู้ กั มากกว่าระบบเวิลด์โฟน 800 เกือบ 3 เท่าจึงอาจเป็นตัวกาหนดได้ว่า ความ
ต้องการใช้บริการระบบเซลลูลาร์900 น่าจะมากกว่าระบบเวิลด์โฟน800
ปิยะวดี ขวัญศุภฤกษ์ (2543) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ธุรกิจสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ การเปิดรับสื่อและ
ทัศนคติของคนในกรุงเทพมหานครทีม่ ตี ่อสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ระเบียบวิจยั ทีใ่ ช้มที งั ้ แบบสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกทีบ่ ริษทั ทีไ่ ด้รบั สัมปทานให้เช่าพืน้ ทีโ่ ฆษณษาและการใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างใน
เขตกรุงเทพมหานครอายุ 16-50 ปีซง่ึ ผลวิจบั พบว่า
1. สื่อโฆษณาเคลื่อนทีใ่ นกรุงเทพมหานครแต่ละประเภทมีคุณสมบัตแิ ละจุดเด่นทีแ่ ตกต่างกัน
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน
2. ผูบ้ ริโภคมีการเปิดรับสื่อโฆษณาเคลื่อนทีใ่ นระดับปานกลาง
3. สื่อโฆษณาเคลื่อนทีท่ ผ่ี บู้ ริโภคมีการเปิดรับมากสุดคือ สื่อโฆษณาทางรถโดยสารประจาทาง ขส
มก รองลงมาคือ รถโดยสารประจาทางปรับอากาศ รถไมโครบัส รถสามล้อ รถแท๊กซี่ รถไฟฟ้า BTS
และรถไฟ
4. ผูบ้ ริโภคทีท่ ศั นคติทเ่ี ป็นกลางต่อสื่อโฆษณาเคลื่อนที่
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5. ผูบ้ ริโภคทีท่ ศั นคติทด่ี ตี ่อสื่อโฆษณาทางรถไฟฟ้า BTS และ รถโดยสารประจาทางปรับอากาศ
มากกว่าสื่อโฆษณาเคลื่อนทีป่ ระเภทอื่นๆ
6. การเปิดรับสื่อสื่อโฆษณาเคลื่อนทีก่ บั ทัศนคติทม่ี ตี ่อสื่อโฆษณาเคลื่อนทีข่ องผูบ้ ริโภคมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ
อัญชลี อัจจิมาธร (2546 ) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาพฤติกรรม การเลือกซือ้ กล้อง
ดิจติ อลและความพึงพอใจของผูใ้ ช้กล้องดิจติ อลในเขตก รุงเทพมหานคร ” ปี 2546 พบว่า ผูบ้ ริโภค
ส่วนใหญ่ทใ่ี ช้กล้องดิจติ อลอยูแ่ ล้วจะมีรปู แบบใช้ชวี ติ ในการท่องเทีย่ วและมีอายุช่วง 26-35 ปี ส่วน
ในด้านพฤติกรรมการเลือกซือ้ กล้องดิจติ อลพบว่า นิยมเลือกใช้กล้องดิจติ อลทีส่ ามารถปรับภาพได้
อัตโนมัติ โดยพิจารณาเลือกซือ้ ยีห่ อ้ โซ นี่ เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา ยีห่ อ้ โกดักและแคนนอน
ตามลาดับ สาหรับราคาทีผ่ บู้ ริโภคใช้ตดั สินใจจะอยูใ่ นช่วง 10,001-15,000 บาทและจะเลือกซือ้
กล้องดิจติ อลจากร้านจาหน่ายโดยเฉพาะ ในการตัดสินใจซือ้ กล้องดิจติ อลนี้มผี รู้ ว่ มตัดสินใจซือ้ คือ
ญาติและเพื่อน ส่วนปจั จัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ มากทีส่ ุดคือ ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์
โดยเน้นทีค่ ุณภาพ ความคมชัดของเลนส์ ส่วนคุณภาพของศุนย์บริการจะเป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความ
พึงพอใจของผูบ้ ริโภคมากทีส่ ุด
นารีรตั น์ งามณรงค์ชยั (2546) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง “พฤติกรรมการซือ้ และปจั จัยที่ใช้พจิ ารณา
ในการเลือกซือ้ กล้องดิจติ อลของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ” พบว่า ผูบ้ ริโภคโดยส่วนใหญ่ยงั
ไม่มกี ล้องดิจติ อลและมีเหตุผลในการเลือกซือ้ กล้องดิจติ อลเพื่อความสะดวกสบายในการถ่ายรูป
สาหรับการนากล้องดิจติ อลไปใช้ส่วนใหญ่ ผูต้ อบแบบสอบถามใช้กล้องดิจติ อลเพื่อค วามสนุกสนาน
และความบันเทิงของตนเอง โดยงบประมาณทีใ่ ช้ในการตัดสินใจซือ้ กล้องดิจติ อลอยูใ่ นช่วง 10,00120,000 บาท ซึง่ วิธที ใ่ี ช้ในการชาระค่าสินค้าด้วยเงินสด ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะสอบถาม
ข้อมูลต่างๆจากเพื่อนหรือบุคคลใกล้ชดิ และนิยมซือ้ กล้องดิจติ อลจากห้างสรรพสินค้า ส่วนยีห่ อ้ กล้อง
ดิจติ อลทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ุด คือ โซนี่
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บทที่ 3
ผลการศึกษา สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรือ่ ง “การรับรูส้ ่อื สารการตลาดกับการตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D ของ
ผูบ้ ริโภคในเขต กทม .” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรูท้ างการสื่อสารการตลาดของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความต้องการทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) โดยเก็บรวมรวมข้อมูล โดยใช้ก ารวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดย
แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มตัวอย่างทัง้ เพศชายและหญิงทีม่ อี ายุตงั ้ แต่
15 ปีขน้ึ ไป จานวน 30 คน โดยทาการ Pre-test เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ (Cronbach’s Alpha) ได้
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูแ้ ละการตัดสินใจซือ้ ที่ 0.921 โดยใช้คาถามจานวน 43 ข้อ จึง
ทาการศึกษาต่อทีจ่ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ได้ผลการศึกษาและสรุปผลการวิจยั แบ่งเป็น 4 ส่วน
ดังนี้
ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง (ตารางที่ 1-5)
ส่วนที่ 2 การเปิดรับการสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D (ตารางที่ 6)
ส่วนที่ 3 การรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D (ตารางที่ 7-10)
ส่วนที่ 4 การตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D (ตารางที่ 11-14)
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน(คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง
รวม

206
194
400

51.5
48.5
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงมีจานวนใกล้เคียงกัน คิดเป็นชาย
ร้อยละ 51.5 รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 48.5
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
15 – 24 ปี
25 - 34 ปี
35 - 44 ปี
45 – 54 ปี
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

225
158
15
2

56.3
39.5
3.8
0.5

400

100.0

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ มอี ายุระหว่าง 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.3
รองลงมาอายุระหว่าง 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.5 และช่วงน้อยทีส่ ุดอยู่ อายุระหว่าง 45-54 ปี คิด
เป็นร้อยละ 0.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมต้นหรือเทียบเท่า
มัธยมปลายหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ เช่น ประถม,ปวช,ปวส
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

22
50
21
257
46
4

5.5
12.5
5.3
64.3
11.5
1.0

400

100.0

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นจานวน 257 คน
คิดเป็นร้อยละ 64.3 รองลงมา มัธยมปลายหรือเทียบเท่า เป็นจานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5
น้อยทีส่ ุดคือและอื่นๆเป็นจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน
นิสติ /นักศึกษา
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั
เจ้าของกิจการธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ เช่น แม่บา้ น, ลูกจ้าง
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

30
189
16
124
20
21

7.5
47.3
4.0
31.0
5.0
5.3

400

100.0
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จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น นิสติ /นักศึกษาจานวน 189 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.3 รองลงมาพนักงานบริษทั จานวน 124 คิดเป็นร้อยละ 31.0 และ น้อยทีส่ ุดคือ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรายได้
รายได้
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,000 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

195
125
52
28

48.8
31.3
13.0
7.0

400

100.0

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มรี ายได้เฉลีย่ ต่ากว่า 10,000 บาทขึน้ ไป คิดเป็น
ร้อยละ 48.8 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 10,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.3 และรายได้
มากกว่า 30,000 เป็นลาดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 7.0
ส่วนที่ 2 การเปิ ดรับข้อมูลการสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D
ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการเปิดรับ
สิ่ งที่ผบ้ ู ริ โภคเปิ ดรับจากการ
สื่อสารการตลาดทุกประเภท
(โทรทัศน์ ,วิ ทยุ,สื่อสิ่ งพิ มพ์,

ระดับการเปิ ดรับ
เคย

ไม่เคย

จานวน (ร้อยละ)

จานวน (ร้อยละ)

1. โทรทัศน์ (Television)

341 (85.3)

59 (14.7)

2. นิตยสาร (Magazine)

239 (59.8)

161 (40.2)

3. หนังสือพิมพ์ (Newspaper)

191 (47.8)

209 (52.2)

ป้ าย,เว็บไซต์)
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4. รถไฟฟ้า (BTS/MRT)

226 (56.5)

174 (43.5)

5. อินเทอร์เน็ต (Internet)

294 (73.5)

106 (26.5)

6. ป้ายโฆษณา (Billboard)

281 (70.3)

119 (29.7)

7. โบรชัวร์/แผ่นพับ/ใบปลิว

190 (47.5)

210 (52.5)

8. เครือข่ายสังคมออนไลน์
(Facebook/Twitter)

229 (57.3)

171 (42.7)

9. กิจกรรมส่งเสริมการขาย
(Promotion)

138 (34.5)

262 (65.5)

10. ครอบครัว เพื่อน ผูท้ เ่ี คยใช้
แนะนา

154 (38.5)

246 (61.5)

จากตารางที่ 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อโทรทัศน์มากทีส่ ุดจานวน 341 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.3 รองลงมา อินเทอร์เน็ ตจานวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 และทีม่ กี ารเปิดรับสื่อ
น้อยทีส่ ุด คือ กิจกรรมส่งเสริมการขายจานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5
ส่วนที่ 3 การรับรู้ข้อมูลการสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานรวมของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการรับรูก้ าร
สื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D
การรับรู้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. ช่องทางจัดจาหน่าย (Place)
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
รวม

ค่าเฉลี่ย

SD

ระดับการรับรู้

3.46
3.09
3.53
3.14
3.31

1.159
1.128
1.079
1.117
1.12

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 7 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรูก้ ารสื่อสารการตลาด รวมอยูใ่ นระดับปานกลา ง โดยมี
ค่าเฉลีย่ ที่ 3.31 ซึง่ จาแนกเป็น ด้านช่องทางมากทีส่ ุดในเกณฑ์มาก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.53 รองลงมา
เป็นรับรูด้ า้ นสินค้า โดยมีค่าเฉี่ยที่ 3.46 และทีม่ กี ารรับรูน้ ้อยทีส่ ุด คือ ราคา โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.09
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่ มตัวอย่างจาแนกตามการรับรูก้ าร
สื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D
การรับรู้

ค่าเฉลี่ย

SD

ระดับการรับรู้

3.45

1.107

ปานกลาง

3.95

1.036

มาก

3.24

1.232

ปานกลาง

3.34
3.20

1.243
1.176

ปานกลาง
ปานกลาง

3.49

1.137

ปานกลาง

3.55

1.160

มาก

3.46

1.159

ปานกลาง

1.ผลิ ตภัณฑ์ (Product)
1.1 กล้อง CANON 1100D มี 4 สี ได้แก่ ดาสมาร์ท แดง
เมทัลลิค เทาโมเดิรน์ น้าตาลเรโทร
1.2 กล้อง CANON 1100D มี “เป้ อารักษ์ อมรศุภศิร”ิ
เป็นพรีเซนเตอร์
1.3 กล้อง CANON 1100D มีความละเอียดภาพ 12.2
ล้านพิกเซล
1.4 กล้อง CANON 1100D ถ่ายวีดโี อในระบบ HD
1.5 กล้อง CANON 1100D มีหน้าจอใหญ่ขนาด นิ้ว 2.7
1.6 กล้อง CANON 1100D มีฟงั ก์ชนในการถ่
ั่
ายภาพให้
ง่าย
1.7 กล้อง CANON 1100D มีการรับประกันสินค้า
รวม

จากตารางที่ 8 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D รวมอยู่
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ ที่
ซึง่ จาแนกเป็นด้านผลิตภัณฑ์ 3.46 ในหัวข้อทีว่ ่า “ กล้อง
CANON 1100D มี เป้ อารักษ์ อมรศุภศิร”ิ เป็นพรีเซนเตอร์ มากทีส่ ุดในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่
3.95 รองลงมาในหัวข้อ “ กล้องCANON 1100D มีการรับประกันสินค้า ” ซึง่ อยูใ่ นระดับมาก โดยมี
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ค่าเฉลีย่ ที่ 3.55 และหัวข้อทีน่ ้อยทีส่ ุดคือ “กล้อง CANON 1100D มีหน้าจอใหญ่ขนาด นิ้ว 2.7” อยู่
ในเกณฑ์ระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.20
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการรับรูก้ าร
สื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D
การรับรู้

ค่าเฉลี่ย

SD

ระดับการรับรู้

2.1 ราคาขาย ณ ปจั จุบนั 18,900 บาท
2.2 ราคาถูกกว่าคู่แข่งในตลาดแต่ได้คุณภาพระดับกล้อง
มืออาชีพ
2.3 มีระบบผ่อนชาระ 0% กับบัตรเครดิตทีร่ ว่ มรายการ
รวม

3.01

1.147

ปานกลาง

3.11

1.074

ปานกลาง

3.16

1.165

ปานกลาง

3.10

1.128

ปานกลาง

2. ราคา (Price)

จากตารางที่ 9 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D รวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.10 ซึง่ จาแนกเป็นด้านราคาในหัวข้อทีว่ ่า “ กล้องCANON
1100D มี “มีระบบผ่อนชาระ 0% กับบัตรเครดิตทีร่ ว่ มรายการ” มากทีส่ ุดในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลีย่ ที่ 3.16 รองลงมาในหัวข้อ ราคาถูกกว่าคู่แข่งในตลาดแต่ได้คุณภาพ ซึง่ อยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.11 รองลงมาในหัวข้อ ราคาขาย ณ ปจั จุบนั 18,900 บาท ซึง่ อยูใ่ นระดับ
ปานกลางโดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.01
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการรับรูก้ าร
สื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D
การรับรู้
ค่าเฉลี่ย SD
ระดับการรับรู้
3. ช่องทางจัดจาหน่ าย (Place)
3.1 หาซือ้ ได้สะดวก
3.2 พนักงานขายมีการแนะนาเกีย่ วกับสินค้า
รวม

3.60
3.45
3.53

1.113
1.044
1.079

มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที1่ 0 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D รวมอยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.53 ซึง่ จาแนกเป็นด้านช่องทางจาหน่ายในหัวข้อทีว่ ่า “หาซือ้ ได้สะดวก“
มากทีส่ ุดในระดับมากโดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.60 รองลงมาในหัวข้อ พนักงานขายมีการแนะนาให้ความรู้
กับตัวสินค้า ซึง่ อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.45
ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการรับรูก้ าร
สื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การรับรู้
ค่าเฉลี่ย SD
ระดับการรับรู้
4. ส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
4.1 มีการจัดกิจกรรมถ่ายภาพชิงรางวัล
4.2 มีการจัดงานออกบู๊ทตามนิทรรศการต่างๆ
รวม

3.16
3.11
3.14

1.124
1.109
1.117

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 11 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D รวมอยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.14 ซึง่ จาแนกเป็น ด้านส่งเสริมการตลาดในหัวข้อทีว่ ่า “มีการจัด
กิจกรรมถ่ายภาพชิงรางวัล “ มากทีส่ ุดในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.16 รองลงมาในหัวข้อ มี
การจัดงานออกบูท้ แสดงสินค้าตามนิทรรศการต่างๆซึง่ อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.11
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ส่วนที่ 4 การตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D
ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานรวมของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการ
ตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D
ผลต่อการ
การตัดสิ นใจซื้อ
ค่าเฉลี่ย SD
ตัดสิ นใจซื้อ
1. การตระหนักถึงปญั หา
3.38
0.939
ปานกลาง
2. การค้นหาข้อมูล
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสินใจซือ้
รวม

3.32
3.58
3.35
3.41

1.007
0.91
0.985
0.960

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 12 กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D รวมทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.41 ซึง่ จาแนกเป็นด้าน การประเมินทางเลือก
ก่อนตัดสินใจ ซือ้ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.58 รองลงมาขัน้ การ
ตระหนักถึงปญั หา มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ อยูใ่ นระดับ โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.38 และสุดท้ายในขัน้ การ
ค้นหาข้อมูลมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.32
ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการตัดสินใจซือ้
กล้อง CANON 1100D
การตัดสิ นใจซื้อ

ผลต่อการ

ค่าเฉลี่ย

SD

3.40

0.846

ปานกลาง

3.10

1.019

ปานกลาง

ตัดสิ นใจซื้อ

1.การตระหนักถึงปัญหา
1.1 ท่านอยากซือ้ กล้อง CANON 1100D เพราะต้องการ
ใช้เป็นงานอดิเรก
1.2 ท่านอยากซือ้ กล้อง CANON 1100D เพราะต้องการ
ใช้เพื่อหารายได้
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1.3 ท่านอยากซือ้ กล้อง CANON 1100D เพราะต้องการ
ใช้เพื่อการเรียนหรือส่วนหนึ่งของการทางาน
1.4 ท่านอยากซือ้ กล้อง CANON 1100D เพราะต้องการ
ความแปลกใหม่ โดดเด่น ทันสมัย
1.5 ท่านอยากซือ้ กล้อง CANON 1100D เพราะฟงั ก์ชนั ่
การใช้งานตรงกับความต้องการ เช่น วีดโี อ ขนาด
พิกเซล
รวม

3.40

0.962

ปานกลาง

3.46

0.914

ปานกลาง

3.53

0.952

มาก

3.38

0.939

ปานกลาง

จากตารางที่ 13 กลุ่มตัวอย่าง มีการตัดสินใจ ซือ้ กล้อง CANON 1100D รวมทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.38 ซึง่ จาแนกเป็น ด้านการตระหนักถึงปญั หา
ในหัวข้อทีว่ ่า ท่านซือ้ กล้องเพราะฟงั ก์ชนการใช้
ั่
งานตรงกับความต้องการ เช่น วีดโี อ ขนาดพิกเวล
ขนาดหน้าจอใหญ่ มากทีส่ ุด มีผลต่อการตัด สินใจซือ้ อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.53
รองลงมาในหัวข้อ ท่านอยากซือ้ กล้อง CANON 1100D เพราะต้องการ ความแปลกใหม่ โดดเด่น
ทันสมัย มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.46 หัวข้อ และท่านอยาก
ซือ้ กล้อง CANON 1100D เพราะต้องการใช้ เพื่อหารายได้น้อยทีส่ ุดอยู่ ในเกณฑ์ไม่แน่ใจ โดยมี
ค่าเฉลีย่ ที่ 3.10
ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการตัดสินใจซือ้
กล้อง CANON 1100D
การตัดสิ นใจซื้อ
2. การค้นหาข้อมูล
2.1 ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้คน้ หา
ข้อมูลจากโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์

ค่าเฉลี่ย

SD

3.46

1.001

ผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อ

ปานกลาง
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2.2 ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้คน้ หา
ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์
2.3 ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้คน้ หา
ข้อมูลจากป้ายโฆษณาต่างๆ
2.4 ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้คน้ หา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
2.5 ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้คน้ หา
ข้อมูลจากสถานีรถไฟฟ้าBTS/MRT
2.6 ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้คน้ หา
ข้อมูลจากป้ายโฆษณา ณ จุดขายตามร้านของกล้อง
2.7 ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้คน้ หา
ข้อมูลจากโบรชัว/แผ่นพับ
2.8 ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้คน้ หา
ข้อมูลจากพนักงานขายกล้องโดยตรง
2.9 ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้คน้ หา
ข้อมูลจากประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆงานเปิดตัวกล้อง
2.10 ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้คน้ หา
ข้อมูลจากเข้าร่วมกิจกรรม เช่น โฟโต้แฟร์
2.11 ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้คน้ หา
ข้อมูลจากเพื่อน คนทีเ่ คยใช้มาแล้ว
รวม

3.27

0.979

ปานกลาง

3.08

0.960

ปานกลาง

3.76

1.030

มาก

3.01

0.987

ปานกลาง

3.36

0.968

ปานกลาง

3.24

1.122

ปานกลาง

3.55

1.070

มาก

3.15

0.947

ปานกลาง

3.23

1.017

ปานกลาง

3.46

0.998

ปานกลาง

3.32

1.007

ปานกลาง

จากตารางที่ 14 กลุ่มตัวอย่าง มีการตัดสินใจ ซือ้ กล้อง CANON 1100D รวมทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.32 ซึง่ จาแนกเป็น ด้านการค้นหาข้อมูล ใน
หัวข้อทีว่ ่า ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้คน้ หาข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ ตมากทีส่ ุด มีผล
ต่อการตัดสินใจซือ้ อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.76 รองลงมาในหัวข้อ ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง
CANON 1100D ท่านได้คน้ หาข้อมูลจาก พนักงานขายกล้องโดยตรง มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ อยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.55 และก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้องท่านได้สอบถามข้อมูลจากฺ BTS/MRT น้อย
ทีส่ ุดมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.01
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ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการตัดสินใจซือ้
กล้อง CANON 1100D
การตัดสิ นใจซื้อ

ผลต่อการ

ค่าเฉลี่ย

SD

3.1 ราคากล้อง CANON 1100D ถูกกว่าคู่แข่งในตลาด
เดียวกัน

3.30

0.797

ปานกลาง

3.2 การใช้งานทีง่ า่ ย สะดวก ไม่ซบั ซ้อน
3.3 ความมีช่อื เสียง ความน่าเชื่อถือในแบรนด์
3.4 การให้บริการของร้านตัวแทนจาหน่าย
รวม

3.61
3.83
3.56
3.58

0.925
0.963
0.953
0.910

มาก
มาก
มาก
มาก

ตัดสิ นใจซื้อ

3.การประเมิ นผลข้อมูล

จากตารางที่ 15 กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D รวมทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.58 ซึง่ จาแนกเป็นการประเมินผลข้อมูล ในหัวข้อทีว่ ่า
ความมีช่อื เสียง น่าเชื่อถือในแบรนด์ CANON มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ อยูใ่ นระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่ ที่ 3.83 รองลงมาในหัวข้อ การใช้งานง่าย สะดวก ไม่ซบั ซ้อน มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ อยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.61 หัวข้อ และราคากล้อง CANON 1100D ถูกกว่าคู่แข่งในตลาด น้อย
ทีส่ ุดมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.30
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ตารางที่ 16 แสดง ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการตัดสินใจ
ซือ้ กล้อง CANON 1100D
การตัดสิ นใจซื้อ

ผลต่อการ

ค่าเฉลี่ย

SD

2.93

1.098

ปานกลาง

3.36

0.937

ปานกลาง

3.57

0.923

มาก

3.17

1.003

ปานกลาง

3.44

0.927

ปานกลาง

3.49

0.944

ปานกลาง

3.55

0.922

มาก

3.29

0.999

ปานกลาง

3.32

1.110

ปานกลาง

3.35

0.985

ปานกลาง

ตัดสิ นใจซื้อ

4.การตัดสิ นใจซื้อ
4.1 เหตุผลทีท่ ่านตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D
เพราะ พรีเซนเตอร์สนิ ค้า คือ เป้ อารักษ์ อมรศุภศิร ิ
4.2 เหตุผลทีท่ ่านตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D
เพราะความแปลกใหม่ของสีตวั เครือ่ งซึง่ มี สี ได้แก่ ดา 4
ทสมาร์เทาโมเดิรน์ แดงเมทัลลิค น้าตาลเรโทร
4.3 เหตุผลทีท่ ่านตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D
เพราะตรงกับความต้องการในการใช้งานส่วนตัว
4.4 เหตุผลทีท่ ่านตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D
เพราะสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
4.5 เหตุผลทีท่ ่านตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D
เพราะมีผแู้ นะนาหรือผูท้ เ่ี คยใช้มาแล้ว
4.6 เหตุผลทีท่ ่านตัง้ ใจซือ้ กล้อง CANON 1100D เพราะ
ท่านตัง้ ใจซือ้ อยูแ่ ล้ว
4.7 เหตุผลทีท่ ่านตัง้ ใจซือ้ กล้อง CANON 1100D เพราะ
คุณภาพและราคาเหมาะสม
4.8 เหตุผลทีท่ ่านตัง้ ใจซือ้ กล้อง CANON 1100D เพราะ
มีโปรโมชัน่ ส่วนลด ของแถม
4.9 เหตุผลทีท่ ่านตัง้ ใจซือ้ กล้อง CANON 1100D เพราะ
เคยได้ทดลองใช้สนิ ค้าจริงแล้ว
รวม
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จากตารางที่ 16 กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D รวมทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.35 ซึง่ จาแนกเป็นการตัดสินใจซือ้ ในหัวข้อทีว่ ่า
เหตุผลทีท่ ่านตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D เพราะตรงกับความต้องการในการใช้งานส่วนตัว มี
ผลต่อการตัดสินใจซือ้ อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.57 รองลงมาในหัวข้อ เหตุผลทีท่ ่านตัง้ ใจ
ซือ้ กล้อง CANON 1100D เพราะคุณภาพและราคาเหมาะสม มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ อยูใ่ นระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.55 และเหตุผลทีท่ ่านตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D เพราะ พรีเซนเตอร์
น้อยทีส่ ุดมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ อยูใ่ นระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 2.93
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรือ่ ง “การรับรูส้ ่อื สารการตลาดกับการตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D ของ
ผูบ้ ริโภคในเขต กทม.” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรูก้ ารสื่อสา รการตลาดของผูบ้ ริโภคทีม่ ผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยเก็บรวมรวมข้อมูล โดยใช้การวิจยั เชิงสารวจ (Survey
Research) โดยแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ตัวอย่างคือ กลุ่มตัวอย่างทัง้ เพศชายและหญิงที่
มีอายุ 15 ปีขน้ึ ไป จานวน 400 คน แบ่งได้ดงั นี้
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและหญิง มีอายุระหว่าง 15-24 ปี เป็นนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ต่ากว่า 10,000 บาท ซึง่ เป็ นกลุ่มเป้าหมายทีต่ รงกับจุดประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
กลุ่มตัวอย่าง มีการเปิดรับสื่อโทรทัศน์มากทีส่ ุดจานวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 85.3
รองลงมา อินเทอร์เน็ ตจานวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 และทีม่ กี ารเปิดรับสื่อน้อยทีส่ ุด คือ
กิจกรรมส่งเสริมการขายจานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5
ในส่วนของการรับรูส้ ่วนประสมทาง การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ
กับพรีเซนเตอร์ คือ เป้ อารักษ์ อมรศุภศิร ิ มีระดับการรับรูม้ าก โดยมีค่าเฉ ลีย่ 3.95 ด้านราคา กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญกับระบบผ่อนชาระ 0% กับบัตรทีร่ ว่ มรายการ มีระดับการรับรูป้ านกลาง โดย
มีค่าเฉลีย่ ที่ 3.16 ด้านช่อ งทางจัดจาหน่าย กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการหาซือ้ ได้สะดวก มี
ระดับการรับรูม้ าก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.60 ด้านส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการ
จัดกิจกรรมถ่ายภาพชิงรางวัล มีการรับรูป้ านกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.16
ในส่วนของการตัดสินใจซือ้ ด้า นการตระหนักถึงปญั หา กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ
การซือ้ เพราะมีฟงั ก์ชนตรงกั
ั่
บความต้องการในการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ มาก
โดยมี
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ค่าเฉลีย่ ที่ 3.53 ด้ านการค้นหาข้อมูล กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ มาก โดยมี ค่าเฉลีย่ ที่ 3.76 ด้านการประเมินข้อมูล กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญกับความมีช่อื เสียงของแบรนด์ ความน่าเชื่อถือ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ มาก
โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.83 ด้านการตัดสินใจซือ้ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับความต้องการในการใช้
งานส่วนตัว ผลต่อการตัดสินใจซือ้ มาก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.57
ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้นาระดับการรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D ของกลุ่ม
ตัวอย่างในด้านต่างๆ มาเปรียบเทียบกับ การตัดสินใจซือ้ ในด้านต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ว่ามีความสัมพันธ์กนั
หรือไม่ ซึง่ ได้ผลดังนี้
1.การรับรูก้ ารสื่อสาร กล้อง CANON 1100D ในด้านผลิตภัณฑ์ทม่ี กี ารรับรูใ้ นเรือ่ งสี คือ
กล้อง CANON 1100D มี 4 สี คือดาสมาร์ท แดงเมทัลลิค เทาโมเดิรน์ น้าตาลเรโทร กับ การ
ตัดสินใจซือ้ ในเรือ่ งสีเช่นเดียวกัน พบว่า มีค่าความสัมพันธ์ท่ี 0.276 คือมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับทีต่ ่า จึงสามารถกล่าวได้ว่า สีของผลิตภัณฑ์มผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ ได้ไม่มากนัก
2.การรับรูก้ ารสื่อสาร กล้อง CANON 1100D ในด้านผลิตภัณฑ์ทม่ี ี เป้ อารักษ์ อมรศุภศิร ิ
เป็นพรีเซนเตอร์ กับ การตัดสินใจซือ้ เรือ่ งพรีเซนเตอร์เช่นเดียวกัน พบว่า
มีค่าความสัมพันธ์ท่ี
0.014 คือมีควา มสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับทีต่ ่า มาก จึงสามารถกล่าวได้ว่า พรีเซน
เตอร์แทบจะไม่มผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
3.การรับรูก้ ารสื่อสาร กล้อง CANON 1100D ในด้านผลิตภัณฑ์ในเรือ่ งของฟงั ก์ชนการใช้
ั่
งานในการถ่ายภาพทีง่ า่ ยและสะดวกขึน้ กับ การตัดสินใจซือ้ ในเรื่ องของความต้องการในการใช้งาน
ส่วนตัว พบว่า มีค่าความสัมพันธ์ท่ี 0.259 คือมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับทีต่ ่า จึง
สามารถกล่าวได้ว่า ฟงั ก์ชนการใช้
ั่
งานมีผลต่อการใช้งานส่วนตัวไม่มากนัก
4.การรับรูก้ ารสื่อสาร กล้อง CANON 1100D ในด้านผลิตภัณฑ์ในเรือ่ งข องฟงั ก์ชนการใช้
ั่
งานในการถ่ายภาพทีง่ า่ ยและสะดวกขึน้ กับ การตัดสินใจซือ้ ในเรือ่ งการได้ทดลองใช้สนิ ค้าจริงแล้ว
พบว่า มีค่าความสัมพันธ์ท่ี 0.250 คือมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับทีต่ ่า จึงสามารถ
กล่าวได้ว่า ฟงั ก์ชนการใช้
ั่
งานมีผลกับการทดลองใช้ไม่มากนัก
5.การรับรูก้ ารสื่อสาร กล้อง CANON 1100D ในด้านราคาในเรือ่ งของราคาขายปจั บุ นั ราคา
18 ,900 บาท กับ การตัดสินใจซือ้ ในเรือ่ ง ราคาขายถูกกว่าคู่แข่งในท้องตลาด
พบว่า มีค่า
ความสัมพันธ์ท่ี 0.415 คือมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับ ปานกลาง จึงสามารถกล่าว
ได้ว่า ราคาขายและการขายถูกกว่าคู่แข่งในท้องตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ค่อนข้างมาก
6.การรับรูก้ ารสื่อสาร กล้อง CANON 1100D ในด้านผลิตภัณฑ์ในเรือ่ งของการรับประกัน
สินค้า กับ การตัดสินใจซือ้ ในเรือ่ งของการให้บริการของตัวแทนจาหน่าย พบว่า มีค่าความสัมพันธ์ท่ี
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0.402 คือมี ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับ ปานกลาง จึงสามารถกล่าวได้ว่า การ
รับประกันสินค้าและการบริการของร้านตัวแทนจาหน่ายมีผลต่อการตัดสินในซือ้ ค่อนข้างมาก
7.การรับรูก้ ารสื่อสาร กล้อง CANON 1100D ในด้านช่องทางจัดจาหน่ายทีห่ าซือ้ ได้สะดวก
กับ การตัดสินใจซือ้ ในเรื่ องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้านต่างๆ พบว่า มีค่าความสัมพันธ์ท่ี
0.300 คือมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับ ปานกลาง จึงสามารถกล่าวได้ว่า การหาซือ้
ทีส่ ะดวกกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์มผี ลต่อการตัดสินในซือ้ ค่อนข้างมาก
8.การรับรูก้ ารสื่อสาร กล้อง CANON 1100D ในด้านช่องทางจัดจาหน่ายทีพ่ นักงานขายมี
การแนะนาความรูใ้ นตัวสินค้า กับ การตัดสินใจซือ้ ในเรือ่ งการให้บริการของร้านตัวแทนจาหน่าย
พบว่า มีค่าความสัมพันธ์ท่ี 0.442 คือมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับ ปานกลาง จึง
สามารถกล่าวได้ว่า พนักงานขายทีม่ กี ารแนะนาใ ห้ความรูก้ บั การบริการมีผลต่อการตัดสินในซือ้
ค่อนข้างมาก
9.การรับรูก้ ารสื่อสาร กล้อง CANON 1100D ในด้านส่งเสริมการตลาดในการจัดนิทรรศการ
ออกบูท้ แสดงสินค้า กับ การตัดสินใจซือ้ ในเรือ่ งของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ดา้ นต่างๆ พบว่า มี
ค่าความสัมพันธ์ท่ี 0.319 คือมีความสั มพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับ ปานกลาง จึงสามารถ
กล่าวได้ว่า การจัดนิทรรศการออกบูท้ กับการโฆษณาประชาสัมพันธ์มผี ลต่อการตัดสินในซือ้
ค่อนข้างมาก
10.การรับรูก้ ารสื่อสาร กล้อง CANON 1100D ในด้านราคาทีม่ รี ะบบผ่อนชาระ 0% กับบัตร
เครดิตทีร่ ว่ มรายการ กับ การตัดสินใจซื้ อในเรือ่ งของ โปรโมชัน่ ส่วนลด ของแถม พบว่า มีค่า
ความสัมพันธ์ท่ี 0.345 คือมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับ ปานกลาง จึงสามารถกล่าว
ได้ว่า ระบบผ่อนชาระกับโปรโมชัน่ ส่วนลด ของแถมมีผลต่อการตัดสินในซือ้ ค่อนข้างมาก
11.การรับรูก้ ารสื่อสารกล้อง CANON 1100D ในด้านราคาทีข่ ายถูกกว่าคู่แข่งในท้อง
ตลาด กับ การตัดสินใจซือ้ เพราะคุณภาพและราคาทีเ่ หมาะสมพบว่า มีค่าความสัมพันธ์ท่ี 0.358 คือ
มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับ ปานกลาง จึงสามารถกล่าวได้ว่า ราคาขายถูกกว่าอีก
ทัง้ คุณภาพและราคาทีเ่ หมาะสมผลต่อการตัดสินในซือ้ ค่อนข้างมาก
อภิ ปรายผล
การศึกษาเรือ่ ง ”การรับรูส้ ่อื สารการตลาดกับการตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D ของ
ผูบ้ ริโภคในเขต กทม” สามารถอธิปรายผลการศึกษาออกมาได้เป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 การเปิดรับข้อมูลการสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D ของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
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ส่วนที่ 2 การรับรูข้ อ้ มูลการสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D ของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 3 การตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ง ๆ ได้ ซึง่ ผลทีส่ รุปได้นนั ้ สามารถอภิปรายผลการศึกษา โดยแย่งออกเป็นประเด็นต่า
ดังนี้
1. การเปิ ดรับข้อมูลการสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
จากการสารวจโดยใช้การเก็บข้อมูล จากผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การเปิดรับ
ข้อมูล ผ่านสื่อโทรทัศน์จะเป็นสื่อหลักทีม่ กี ารเปิดรับมากทีส่ ุดซึง่ สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ
โภคได้ทุก
กลุ่มเป้าหมายเพราะโทรทัศน์เป็นสื่อดัง้ เดิมทีม่ กี ารใช้มาอย่างต่อเนื่อง ยาวนานและเกิดผลตอบรับ
มากทีส่ ุดและ ด้วยตัวโฆษณาทีม่ ี เป้ อารักษ์ ดาราวัยรุน่ ชื่อดั งมาเป็นพรีเซนเตอร์ รวมทัง้ เพลง
ประกอบภาพยนตร์โฆษณาทีท่ าให้ผบู้ ริโภคจดจาได้ อีกทัง้ เรือ่ งราวในโฆษณ าทีแ่ สดงเรือ่ งราวใน
การถ่ายภาพทีอ่ อกมาแล้วคมชัด สวยงาม ระดับมืออาชีพก็เป็นตัวกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจ
และมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ได้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (2000) ในเรือ่ ง
ของการรับรูท้ ม่ี สี งิ่ เร้า ประสาทสัมผัส ประสบการณ์ การแปลความห มายเข้ามาเป็นองค์ประกอบ
โดยสิง่ เร้าทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มาจากภาพและเสียงของโฆษณากล้อง CANON1100D ทาให้เกิดการรับรูว้ ่า
มีเสียงเพลงทีร่ อ้ งออกมานัน้ มีเนื้อหา ใจความทีส่ ่อื ออกมาอย่างไร ประกอบกับภาพโฆษณาทีม่ ภี าพ
สวยงาม สีสนั สดใส น่าสนใจ เกิดการมีส่วนร่วมคล้อยตามและรับ รูว้ ่าเป็นโฆษณาอะไร บ่งบอกได้
และเมือ่ เกิดการกระตุน้ บ่อยครัง้ พบเห็น ได้ยนิ ทุกวัน ทาให้สามารถจดจาได้ไปเอง
และสอดคล้อง แนวความคิดของ ธีรพันธ์ โล่หท์ องคา (2550) ทีก่ ล่าวไว้ว่าในการวาง
รูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการจะต้องมีการวางแผนเนื้อหาข่าวสาร ไตร่ตรอง
ถึง
เครือ่ งมือทีจ่ ะใช้ในการสื่อสารการตลาดทีเ่ ข้าถึงตรงกลุ่มเป้าหมายโดยเลือกสื่อหลักเป็ นโทรทัศน์ ที่
สามารถทาการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายได้โดยตรงและทัวถึ
่ งกลุ่มเป้าหมายที่
วางไว้
อีกประเด็นทีน่ ่าสนใจซึง่ สอดคล้องกับผลวิจยั ของ ชาญชัย พิจติ รวัยปรีชา (2536) ใน
เรือ่ งพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาสินค้าโทรศัพท์มอื ถือนัน้ พบว่าโฆษณามีผลต่อพฤติกรรมการ
เปิดรับของผูบ้ ริโภคมากแต่ความถีข่ องการเปิดรับไม่มผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการโทรศัพท์เลย อัน
เนื่องมาจากประสบการณ์ ความต้องการส่วนตัวของแต่ละคนและความจาเป็นทีต่ อ้ งใช้บริการ
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ส่วนทางด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์นนั ้ มีผทู้ เ่ี ปิดรับจานวนใกล้เคียงกันรองมาจาก อัน
เนื่องมาจากปจั จุ บันอินเทอร์เน็ ตมีอทิ ธิพลกับกลุ่มเป้าหมายมาก จึงเป็ นอีกช่องทางหนึ่งทีผ่ ผู้ ลิต
นามาใช้ในการวางแผนสื่อสาร การตลาดสอดคล้องแนวความคิดของธีรพันธ์ โล่หท์ องคา (2550) ใน
ด้านการเลือกช่องทางวางแผนแต่มขี อ้ ดีตรงทีเ่ ป็ นอีกช่องทางหนึ่งทีก่ ลุ่มเป้าหมายสามารถ
ติดต่อสื่อสารโต้ตอบระหว่างกันได้เป็นการสื่อสารแบบสองทาง โดยในทีน่ ้คี อื ผูผ้ ลิตตัวผลิตภัณฑ์เอง
กับกลุ่มเป้าหมายซึง่ ใช้อนิ เทอร์เน๊ ตเป็ นช่องทางติดต่อสื่อสารแลกเปลีย่ นควา มคิดเห็น ข้อมูลและยัง
สามารถค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับตัวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของบทความ รีววิ ข้องมูลผลิตภัณฑ์ได้สะดวก
และรวดเร็ว ก่อนทาการตัดสินใจซือ้
ในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมการขาย นัน้ มีจานวนน้อยมากทีส่ ุด อันเป็นผลมาจากการวาง
แผนการสื่อสารการตลาดทีไ่ ม่ได้มกี ารวางแผนการตลาดเชิงสัมพันธภาพ (Relationship Marketing)
ตามแนวคิดของนิธมิ า อังอติชาติ ,สุวรรณี สวาสและจินตนา ศุภกิจอนันต์ (2540) ทีว่ ่าด้วยการให้
จุดยืนกับสินค้าเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และตาแหน่งให้เข้มแข็งหรืออาจจะเป็นการเปลีย่ นแปลง
เพื่อสร้างทัศนคติใหม่ให้กบั สินค้า
ถ้าจุดยืนเดิมไม่ดพี อ ไปจนถึงการสร้างการกระตุน้ ให้
กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าทีค่ าดหวังเพื่อตอบสนองการซือ้ และการใช้บริการผ่านกิจกรรมส่งเสริม
การขายต่างๆ
2.การรับรู้ข้อมูลการสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
จากการสารวจการรับ รูก้ ารสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า
กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดอยูใ่ นระดับมาก โดยรับรูว้ ่ามี เป้ อารักษ์ อมรศุภศิร ิ
เป็นพรีเซนเตอร์ สามารถจดจาในพรีเซนเตอร์ทส่ี อดคล้องไปยังตัวผลิตภัณฑ์ คือ กล้อง CANON
1100D ซึง่ ตรงกับวัตถุ ประสงค์หลักของผูผ้ ลิตเพื่อสร้างการจดจา รับรู้ โดยทุ่มงบประมาณจานวน
มากและถือเป็นครัง้ แรกของกล้องดิจติ อล DSLR ทีใ่ ช้พรีเซนเตอร์มาทาการส่งเสริมการขาย เพื่อทา
การสื่อสารการตลาดโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายวัยรุน่ นักศึกษา และผูท้ ต่ี อ้ งการถ่ายภาพทีง่ า่ ยขึน้
สะดวก และยังสอดคล้องกับการวางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของ ธีร พันธ์ โล่หท์ องคา
(2550) ซึง่ กล่าวถึงในเรือ่ งของการวางแผนทีฐ่ านศูนย์ (Zero Based Planning) โดยจะเป็นการ
วางแผนประจาปีทไ่ี ม่ขน้ึ กับแผนและงบประมาณของปีก่อน เป็นการวางแผนและจัดการงบประมาณ
ทีเ่ ริม่ จากการแจกแจงวัตถุประสงค์ จากนัน้ พิจารณาถึงเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมและนาไปสู่ความสาเร็จ
ได้ ซึง่ เป็ อารักษ์ เป็นคาตอบของแผนนี้
ในส่วนของการรับประกันสินค้านัน้ กลุ่มเป้าหมายมีการรับรูใ้ นเกณฑ์มาก รองลงมาจากการ
รับรูพ้ รีเซนเตอร์ อันเนื่องมาจากการรับรูเ้ รือ่ งชื่อเสียงในตัวสิ นค้าและการรับประกันสินค้าทีอ่ ยูใ่ น
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ระยะเวลาการใช้งาน เปรียบเสมือนการรักษาการตลาดเชิงสัมพันธภาพ (Relationship Marketing)
ตามแนวคิดของนิธมิ า อังอติชาติ,สุวรรณี สวาสุ และจินตนา ศุภกิจอนันต์ (2540) เพื่อเป็นการรักษา
ความต่อเนื่องในด้านความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้าเ ป้าหมายและตราสินค้าซึง่ จะมีผลให้มกี ารซือ้
สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องมากกว่าการทีจ่ ะเป็นลูกค้าเพียงแค่ครัง้ เดียว ไปจนถึงการสร้างความ
พึงพอใจ มันใจในสิ
่
นค้านัน้ ด้วย ในส่วนด้านผลิตภัณ์อกี หัวข้อทีส่ อดคล้องกันกับงานวิจยั ของ อัญชลี
อัจจิมาธร (2546) ทีศ่ กึ ษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรม การเลือกซือ้ กล้องดิจติ อลและความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้ในเขตกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ มากทีส่ ุด คือ ปจั จัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ โดยได้ให้ความสาคัญทีค่ ุณภาพ การใช้งาน ความคมชัดของเลนส์ เป็ นอีกหนึ่งปจั จัย
หลักทีส่ าคัญในการศึกษาครัง้ นี้
จากการศึกษาการรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D ด้านราคาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดอยูใ่ นระดับ ปานกลาง โดยรับรูว้ ่า
กล้อง CANON 1100D มีระบบผ่อนชาระ 0% กับบัตรทีร่ ว่ มรายการ มีราคาขายที่ 18,900 บาท
และราคาขายถูกกว่าคู่แข่งในท้องตลาดแต่ได้กล้องคุณภาพระดับมืออาชีพ ซึง่ อาจจะเป็นเหตุผลการ
วางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของ ธีรพันธ์ โล่หท์ องคา (2550) ทีไ่ ม่สมบูรณ์ โดยจะ
เป็นในเรือ่ งของการมุง่ เน้นเนื้อหาข่าวสารทีใ่ ช้อา้ งถึง (Inferred Message) ทีม่ งุ่ เน้นไปที่ ตวั พรีเซน
เตอร์เพียงอย่างเดียว เพื่อสร้างการรับรูจ้ ดจาแต่ไม่อธิบายถึงรายละภายใน เช่น ราคาจาหน่าย
สถานทีจ่ ดั จาหน่าย รายการส่งเสริมการขายเพิม่ เข้าไปเป็นต้น และยังขาดการตรวจสอบข่าวสาร
ภายหลังจากการนาเสนออกไปว่าตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึง่ เป็นสิงส่ าคัญในการที่ จะประเมินผล
ตอบรับ ความพึงพอใจ ความรู้ ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจเป็ นสาคัญ
จากการศึกษาการรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D ด้านช่องทางจัด
จาหน่ายพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดอยูใ่ นระดับ มาก ในเรือ่ งของการหาซื้ อได้
สะดวก โดยรับรูว้ ่ากล้อง CANON 1100D มีการหาซือ้ ได้สะดวก ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุ
วัฒนา วงษ์กะพันธ์ (2530) ทีไ่ ด้กล่าวถึงด้านช่องทางจัดจาหน่ายต่อการสื่อสารการตลาดไว้ว่า
ช่องทางจัดจาหน่ายรวมถึงสถานทีท่ าให้เกิดความรูส้ กึ ในการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคต่างกันตล อดจนต้อง
พิจารณารายละเอียดองค์ประกอบของสถานทีจ่ ะหน่ายซึง่ จะมีความสัมพันธ์กบั ความรูส้ กึ การรับรู้
อันจะก่อให้กดิ พฤติกรรมการยอมรับ ไม่ยอมรับการซือ้ ไม่ซอ้ื สินค้าหรือบริการนัน้ ได้ซง่ึ องค์ประกอบ
ได้แก่ การออกแบบ การตกแต่งภายนอกและภายในสถานทีจ่ าหน่าย พนักงานขาย กา รจัดแสดง
สินค้า เครือ่ งหมายสัญลักษณ์ ทาเลทีต่ งั ้ รูปแบบโฆษณาและส่งเสริมการขาย การบริการหลังการ
ขาย
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จากการศึกษาการรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D ด้านส่งเสริมการตลาด
พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีการรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยรับรูว้ ่ากล้อ ง CANON
1100D มีการจัดกิจกรรมถ่ายภาพชิงรางวัล และมีการจัดงานออกบูท้ ตามนิทรรศการต่างๆ ซึง่
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิภาพรรณ รุจริ ะประภา (2524) ได้ทาการศึกษาเรือ่ ง การส่งเสริมการจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์การถ่ายภาพในประเทศไทยโดยอาศัยข้องมูลปฐมภูมมิ ากกว่าทุตยิ ภูมอิ นั ได้ม า
จากการสัมภาษณ์บริษทั ทีด่ าเนินกิจการเกีย่ วกับธุรกิจถ่ายภาพ การสังเกตการส่งเสริมการจัด
จาหน่ายของบริษทั ทีจ่ ดั ทาขึน้ และทาการสารวจโดยการออกแบบสอบถามความคิดเห็นของร้านค้า
และผูบ้ ริโภคทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยผลศึกษาพบว่าความสาเร็จของการ
ส่งเสริมการ จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์การถ่ายภาพขึน้ อยูก่ บั ความสอดคล้องของการใช้ส่วนผสมของ
การส่งเสริมการจัดจาหน่ายในเขตภูมศิ าสตร์หนึ่งๆภายใต้สภาวะการตลาดทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะนัน้
ส่วนผสมทีส่ าคัญทีส่ าคัญทีส่ ุดของการจาหน่ายคือ การโฆษณาเพื่อให้ผบู้ ริโภคได้รถู้ งึ ผลิตภัณฑ์
คุณประโยชน์ การใช้ผลิตภัณฑ์นนั ้ โดยเฉพาะกล้องถ่ายรูป การส่งเสริมการขายทัง้ ในระดับผูบ้ ริโภค
และร้านค้าเป็นส่วนผสมทีส่ าคัญรองลงมาทัง้ นี้เป็นเพราะอุปนิสยั ส่วนใหญ่ของคนไทยยังชอบซือ้
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้เห็นหรือได้ยนิ จากโฆษณาหรือมีของแถม จะเป็นตัวช่วยกระตุน้ การตัดสินใจซือ้ ยิง่ มี
การส่งเสริมการตลาดมากก็จะยิง่ เป็นการเพิม่ การรับรู้ การประชาสัมพันธ์แบบบอกต่อ สร้างการ
กระจายข้อมูลเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว สร้างโอกาสในการเพิม่ รายได้
3. การตัดสิ นใจซื้อกล้อง CANON 1100D ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวมแล้ว พบว่า ผู้ บริโภคเห็นด้วยกับการตัดสินใจซือ้ ซึง่ คาตอบหลักมาจากควา ม
ต้องการซือ้ ส่วนตัวด้วยฟงั ก์ชนการท
ั่
างานทีต่ รงกับความต้องการ ราคาทีเ่ หมาะสม คุณภาพระดับ
มืออาชีพ ถ่ายวีดโี อได้และพบเห็นโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ เป็นต้น ซึง่ สอดคล้อง กับทฤษฎีของ
Fillip Cotler และ Gary Armstrong (1993:141-147) ที่ได้ศกึ ษากระบวนการตัดสินใจซือ้ ของ
ผูบ้ ริโภค พบว่าในกระบวนการตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการของผูบ้ ริโภค มีดงั นี้
ขัน้ รับรูป้ ญั หา โดยกลุ่มตัวอย่าง จะมีเหตุผลทีจ่ ะซือ้ อันเนื่องมาจากฟงั ก์ชนการใช้
ั่
งานของ
กล้องตรงกับความต้องการของตนเอง เช่น ถ่ายวี ดีโอได้ ขนาดพิกเซล เป็นต้น สอดคล้องกับ
งานวิจยั เกีย่ วกับ พฤติกรรมการเลือกซือ้ กล้องดิจติ อลและความพึงพอใจของผูใ้ ช้กล้องดิจติ อลใน
เขตกรุงเทพมหานครของ อัญชลี อัจจิมาธร (2546) ทีพ่ บว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ลือกซือ้ กล้องนัน้
จะนิยมเลือกกล้องทีส่ ามารถปรับภาพได้อตั โนมัติ ตรงกับความต้องการส่วนตัวของแต่ละคน และจะ
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เลือกซือ้ กล้องทีม่ คี ุณภาพ ความคมชัดของเลนส์ ฟงั ก์ชนการใช้
ั่
งานต่างๆทีง่ า่ ยและสะดวก ส่วนใน
ส่วนของการทีจ่ ะซือ้ กล้องเพื่อเป็นการหารายได้นนั ้ มีผลระดับต่อการตัดสินใจน้อยทีส่ ุดซึง่ ขัดแย้งกับ
งานวิจยั ของ นารีรตั น์ งามณร งค์ชยั ในเรือ่ งของ พฤติกรรมการซือ้ และปจั จัยทีใ่ ช้พจิ ารณาในการ
เลือกซือ้ กล้องดิจติ อล ทีก่ ลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้คาตอบว่าจะเลือกซือ้ กล้องดิจติ อลเพื่อความ
สนุกสนานและความบันเทิงของตนเอง
ขัน้ แสวงหาข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง จะศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพราะกล้องถ่ายรูปเป็ นสินค้า
จาพวก (High Involvement) เนื่องจากเ ป็ นสินค้าที่ มีราคาสูง ต้องใช้ขอ้ มูลหลายๆด้านมา
ประกอบการตัดสินใจ โดยในผลวิจยั นี้ การค้นหาข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ ตและการค้นหาข้อมูลจาก
พนักงานขายโดยตรง จะเป็นข้อทีม่ ี ผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของกลุ่มตัวอย่าง มากทีส่ ุด เนื่องมาจ าก
ปจั จุบนั อินเทอร์เน็ตมีอทิ ธิพลกับกลุ่มเป้าหมายมาก ซึง่ สอดคล้องแนวความคิดของธีระ โล่หท์ องคา
(2550) ในด้านการเลือกช่องทางวางแผนทีเ่ ข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้งา่ ยและยังสามารถค้นหาข้อมูล
เกีย่ วกับตัวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของบทความ รีววิ ข้องมูลผลิตภัณฑ์ได้สะดวกและรวดเร็ ว ก่อนทา
การตัดสินใจซือ้ ในส่วนของการค้นหาข้อมูลจากพนักงานโดยตรงนัน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิภา
พรรณ รุจริ ะประภา (2524) ในเรือ่ งของ การส่งเสริมการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์การถ่ายภาพทีไ่ ด้
ให้หุผลไว้ว่าเพราะอุปนิสยั ของคนไทยส่วนใหญ่ ยังคงชอบซือ้ ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้เห็นหรือ ได้ยนิ จาก
โฆษณา อีกทัง้ ให้ความไว้วางใจในการแนะนาผลิตภัณฑ์จากร้านค้า ความสัมพันธ์ของพนักงานขาย
โดยตรงก็เป็นสิง่ ทีช่ ่วยเสริมการส่งเสริมการขายให้ดยี งิ่ ขึน้
ขัน้ ประเมินทางเลือก มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ในระดับมากถึง 3 ใน 4 ของคาถาม โดยให้ผล
กับความมีช่อื เสียง ความน่าเชื่อถือในแบรนด์ CANON ทีม่ มี านาน การให้บริการของร้านค้าตัวแทน
จาหน่ายไปจนถึงการใช้งานง่าย สะดวก ไม่ซบั ซ้อน ซึง่ สอดคล้อง ตามแนวคิดของนิธมิ า อังอติชาติ
,สุวรรณี สวาสุและจินตนา ศุภกิจอนันต์ (2540) ทีว่ ่าด้วยการให้จดุ ยืนกับสินค้าเพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และตาแหน่งให้เข้มแข็งจนเป็นทีย่ อมรับ ให้ความไว้วางใจ สร้างความน่าเชื่อถือแก่ ลูกค้า
เพื่อให้เกิดการซือ้ และใช้บริการในทีส่ ุด ทางด้านของความต้องการด้านการใช้งานง่าย สะดวก ไม่
ซับซ้อนนัน้ เป็นผลมาจากความต้องการส่วนตัวของลูกค้าส่วนใหญ่ซง่ึ สอดคล้องกับงานวิจยั เกีย่ วกับ
พฤติกรรมการเลือกซือ้ กล้องดิจติ อลและความพึงพอใจของผูใ้ ช้กล้องดิจติ อลในเขตกรุงเทพมหานคร
ของ อัญชลี อัจจิมาธร (2546) ทีพ่ บว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ลือกซือ้ กล้องนัน้ จะนิยมเลือกกล้องที่
สามารถปรับภาพได้อตั โนมัติ ตรงกับความต้องการส่วนตัวของแต่ละคน และจะเลือกซือ้ กล้ องทีม่ ี
คุณภาพ ความคมชัดของเลนส์ ฟงั ก์ชนการใช้
ั่
งานต่างๆทีง่ า่ ยและสะดวก
ขัน้ ตัดสินใจซือ้ นัน้ กลุ่มตัวอย่างส่วน ใหญ่จะให้เหตุผลในการตัดสินใจซือ้ ในเรือ่ งของความ
ต้องการใช้งานส่วนตัวและคุณภาพทีเ่ หมาะสมกับราคาอยูใ่ นเกณฑ์มาก ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
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เกีย่ วกับ พฤติกร รมการเลือกซือ้ กล้องดิจติ อลและความพึงพอใจของผูใ้ ช้กล้องดิจติ อลในเขต
กรุงเทพมหานครของ อัญชลี อัจจิมาธร (2546) ทีพ่ บว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ลือกซือ้ กล้องนัน้ จะ
นิยมเลือกกล้องทีส่ ามารถปรับภาพได้อตั โนมัติ ตรงกับความต้องการส่วนตัวของแต่ละคน และจะ
เลือกซือ้ กล้องทีม่ คี ุณภาพ ความคมชัดของเลนส์ ฟงั ก์ชนการใช้
ั่
งานต่างๆทีง่ า่ ยและสะดวก ไปจนถึง
ด้านราคาและคุณภาพทีเ่ หมาะสม ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นารีรตั น์ งามณรงค์ชยั (2546) ทีไ่ ด้
ศึกษาเรือ่ ง พฤติกรรมการซือ้ และปจั จัยทีใ่ ช้ในการพิจารณาเลือกซือ้ กล้องดิจติ อลจองผูบ้ ริโภคใน
เขตก รุงเทพมหานคร ทีไ่ ด้กล่วถึงราคาทีใ่ ช้เป็นตัวตัดสินใจในการซือ้ กล้องดิจติ อลอยูใ่ นช่วง
10,000-20,000 บาท โดยชาระเป็นเงินสด ซึง่ เป็นช่วงราคาทีเ่ หมาะสมเมือ่ ปี 2546 และยังเป็นราคา
ทีเ่ หมาะสม คุม้ ค่าในการซือ้ มากเมือ่ เทียบกับราคาขายในปจั จุบนั ปี 2544 ทีร่ าคา 18,900 บาท แต่ท่ี
ไม่สอดคล้องกันเลยคือการใช้พรีเซนเตอร์กบั การตัดสินใจซือ้ เพราะว่า การใช้พรีเซนเตอร์ สาหรับผล
วิจยั ครัง้ นี้เป็นเพียงแค่การสร้างการรับรูแ้ ละจดจาในตัวแบรนด์
CANON เท่านัน้ จึงทาให้ตวั
ผลิตภัณฑ์มผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า
4.ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้อกล้อง
CANON 1100D ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การรับรูก้ ารเรือ่ งการสื่อสารด้านส่วนประสาทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัด
จาหน่าย ส่งเสริมการตลาด กับ การตัดสินใจซือ้ นัน้ อยูใ่ นระดับ ปานกลางถึงต่าซึง่ ผลทีไ่ ด้ออกมา
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิภาพรรณ รุจริ ะประภา (2524) ในบางส่วนทีไ่ ด้กล่าวถึงความสาเร็จของ
การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์การถ่ายภาพขึน้ อยูก่ บั ความสอดคล้องของการใช้สว่ นผสมทาง
การตลาดในแต่ละเขตภูมศิ าสตร์ภายใต้สภาวะการตลาดทีเ่ ป็นอยู่ ขณะนัน้ ซึง่ ส่วนผสมการตลาดที่
สาคัญทีส่ ุดคือ การโฆษณาเพื่อให้ผบู้ ริโภครับรูถ้ งึ ผลิตภัณฑ์ คุณประโยชน์ ซึง่ ผลทีศ่ กึ ษมาได้นนั ้
คือ ผูบ้ ริโภครับรูก้ ารสื่อสารการตลาดทีม่ พี รีเซนเตอร์ คือ เป้ อารักษ์ อมรศุภศิร ิ มาก จดจา
ผลิตภัณฑ์ได้ว่าเป็นกล้อง CANON 1100D แต่พอมาถึงขัน้ การตัดสินใจซือ้ ผลทีไ่ ด้กลับอยูใ่ นระดับ
ต่าจึงทาให้ความสัมพันธ์เมือ่ นามาเชื่อมโยงกัน ผลทีไ่ ด้จงึ อยูใ่ นระดับปานกลางถึง ต่าในทีส่ ุด
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจยั พบว่าการรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D ของกลุ่ม
ตัวอย่างจะจดจาได้ในตัวพรีเซนเตอร์ คือ เป้ อารักษ์ อมรศุภศิร ิ ทีส่ ะท้อนถึงตัวผลิตภัณฑ์กล้อง
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เพียงอย่างเดียวแต่ไม่มผี ลไปถึงการตัดสินใจซือ้ อาจจะเนื่องมาจากการวางแผนสื่อสารการตลาดที่
ไม่ชกั จูง โน้มน้าว ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจทีจ่ ะสอดคล้องไปถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
ให้ครบถ้วน เช่น ราคาขายทีถ่ ูกแต่ได้กล้องคุณภาพระดับมืออาชีพและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ประกวดชิงรางวัลต่างๆ ทีจ่ ะช่วยกระตุน้ ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจและเกิดการซือ้ ในอนาคต
2. จากการศึกษาครัง้ นี้เป็นการศึกษาการรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้
ซึง่ ในอนาคตแนวโน้มของการสื่อสารการตลาดนัน้ จะสูงขึน้ เรือ่ ยๆเนื่ องจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ นักการตลาดและนักวางแผนโฆษณาจึงควรมีการวางแผน ติดตาม
ประเมินผลของสื่อแต่ละประเภทอย่างสม่าเสมอ เพื่อจะนาผลทีไ่ ด้ไปศึกษา พัฒนาสื่อสารการตลาด
ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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การสอน
ชุดวิชา หลักและทฤษฎีการสื่อสาร หน่วยที่ 1 – 8.
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นิธมิ า อังอติชาติ , สุวรรณี สวาสุ และจินตนา ศุภกิจอนันต์คุณ . (2540). การศึกษา
เปรียบเทียบแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบเชิงบูรณาการกับกา รปฏิบตั ิ กิจกรรมทางการตลาด
ของนักการตลาด. วารสารบริหารธุรกิจ, 20, 21-26.
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

56

แบบสอบถาม
เรือ่ ง การรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D ของผูบ้ ริโภคในเขต
กทม.
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
โปรดใส่เครือ่ งหมาย

ลงในช่องว่าง หน้าหัวข้อทีต่ รงกับความเห็นของท่านเพียงคาตอบเดียว

1. เพศ
( ) ชาย

( ) หญิง

( ) 15-24 ปี
( ) 35-44 ปี
( ) 55 ปีขน้ึ ไป

( ) 25-34 ปี
( ) 45-54 ปี

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา
( ) มัธยมต้นหรือเทียบเท่า
( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
( ) สูงกว่าปริญญาตรี

( ) มัธยมปลายหรือเทียบเท่า
( ) ปริญญาตรี
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ...............)

( ) นักเรียน
( ) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

( ) นิสติ /นักศึกษา
( ) พนักงานบริษทั
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ..............)

4. อาชีพ
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5. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
( ) ต่ากว่า 10,000 บาท
( ) 20,001 – 30,000 บาท

( ) 10,000 – 20,000 บาท
( ) มากกว่า 30,000 บาท

ตอนที่ 2 ท่านเปิ ดรับข้อมูลเกี่ยวกับกล้อง CANON 1100D จากสื่อใด
โปรดใส่เครือ่ งหมาย ลงในช่องว่างทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
การสื่อสารการตลาด
(โฆษณา ประชาสัมพันธ์และกิ จกรรมส่งเสริ มการขาย)
1. โทรทัศน์ (Television)
2. นิตยสาร (Magazine)
3. หนังสือพิมพ์ (Newspaper)
4. รถไฟฟ้า (BTS/MRT)
5. อินเทอร์เนต (Internet)
6. ป้ายโฆษณา (Billboard)
7. โบรชัวร์/แผ่นพับ/ใบปลิว
8. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter)
9. กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion)
10. ครอบครัว เพื่อน ผูท้ เ่ี คยใช้แนะนา

การเปิ ดรับ
เคย

ไม่ ไม่
เคย แน่ ใจ

58

ตอนที่ 3 การรับรู้การสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D
โปรดใส่เครือ่ งหมาย ลงในช่องว่างทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
ระดับการรับรู้
มาก
ปาน
น้ อย
การสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D
ที่สดุ มาก กลาง น้ อย ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
(1) ด้านสิ นค้า (Product)
1.1 กล้อง CANON 1100D มี 4 สี ได้แก่ ดาสมาร์ท แดง
เมทัลลิค เทาโมเดิรน์ น้าตาลเรโทร
1.2 กล้อง CANON 1100D มี “เป้ อารักษ์ อมรศุภศิร”ิ เป็นพ
รีเซนเตอร์
1.3 กล้อง CANON 1100D มีความละเอียดภาพ 12.2 ล้าน
พิกเซล
1.4 กล้อง CANON 1100D ถ่ายวีดโี อในระบบ HD
1.5 กล้อง CANON 1100D มีหน้าจอใหญ่ขนาด 2.7 นิ้ว
1.6 กล้อง CANON 1100D มีฟงั ก์ชนในการถ่
ั่
ายภาพให้งา่ ย
สะดวกขึน้
1.7 กล้อง CANON 1100D มีการรับประกันสินค้า
(2) ด้านราคา (Price)
2.1 ราคาขาย ณ ปจั จุบนั 18,900 บาท
2.2 ราคาถูกกว่าคู่แข่งในตลาดแต่ได้คุณภาพระดับกล้องมือ
อาชีพ
2.3 มีระบบผ่อนชาระ 0% กับบัตรเครดิตทีร่ ว่ มรายการ
(3) ด้านช่องทางจาหน่ าย (Place)
3.1 หาซือ้ ได้สะดวก
3.2 พนักงานขายมีการแนะนาให้ความรูก้ บั ตัวสินค้า
(4) ด้านส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
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4.1 มีการจัดกิจกรรมถ่ายภาพชิงรางวัล
4.2 มีการจัดงาน ออกบูท้ แสดงสินค้าตามนิทรรศการต่างๆ
ตอนที่ 4 การเลือกตัดสิ นใจซื้อกล้อง CANON 1100D
โปรดใส่เครือ่ งหมาย ลงในช่องว่างทีต่ รงกับความคิดเห็นของคุณมากทีส่ ุด
ระดับการความคิ ดเห็น

การตัดสิ นใจซื้อกล้อง CANON 1100D

(1) การตระหนักถึงปัญหา
1.1 ท่านอยากซือ้ กล้อง CANON 1100D เพราะ
ต้องการใช้กล้องเพื่อเป็นงานอดิเรก
1.ท่านอยากซือ้ กล้อง CANON 1100D เพราะต้องการ
ใช้กล้องเพื่อหารายได้
1.3 ท่านอยากซือ้ กล้อง CANON 1100D เพราะ
ต้องการใช้เพื่อการเรียนหรือส่วนหนึ่งของการทางาน
1.4 ท่านอยากซือ้ กล้อง CANON 1100D เพราะความ
แปลกใหม่ โดดเด่น ทันสมัย
1.5 ท่านอยากซือ้ กล้อง CANON 1100D เพราะ
ฟงั ก์ชนการใช้
ั่
งานตรงกับความต้องการ เช่น วีดโี อ
ขนาดพิกเซล ขนาดหน้าจอใหญ่
(2) การค้นหาข้อมูล
2.1 ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้คน้ หา
ข้อมูลจากโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์

ไม่
เห็น
เห็น
ด้วย
ไม่ ด้วย
อย่าง เห็น ไม่ เห็น อย่าง
ยิ่ ง ด้วย แน่ ใจ ด้วย ยิ่ ง
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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2.2 ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้คน้ หา
ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
2.3 ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้คน้ หา
ข้อมูลจากป้ายโฆษณาต่างๆ หรือบิลบอร์ด
2.4 ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้คน้ หา
ข้อมูลจากอินเทอร์เนต
2.5 ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้คน้ หา
ข้อมูลจากโฆษณาในสถานี BTS/MRT
2.6 ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้คน้ หา
ข้อมูลจากป้ายโฆษณา ณ จุดขาย ตามร้านจาหน่ าย
กล้องทัวไป
่
2.7 ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้คน้ หา
ข้อมูลจาก โบรชัวร์/แผ่นพับ/ใบปลิว
2.8 ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้
สอบถามข้อมูลจากพนักงานขายโดยตรงจากร้าน
จาหน่ายกล้องทัวไป
่
2.9 ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้คน้ หา
ข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเกีย่ วกับการ
เปิดตัวของสินค้ากล้อง CANON 1100D
2.10 ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้คน้ หา
ข้อมูลจากการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น
งานโฟโต้แฟร์ งาน IT EXPO
2.11 ก่อนทีจ่ ะซือ้ กล้อง CANON 1100D ท่านได้
สอบถามข้อมูลจากเพื่อน ครอบครัวหรือผูท้ เ่ี คยใช้
มาแล้ว
(3) การประเมิ นผลข้อมูล
3.1 ราคากล้อง CANON 1100D ถูกกว่าคู่แข่งในตลาด
เดียวกัน
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3.2 การใช้งานทีง่ า่ ย สะดวก ไม่ซบั ซ้อน
3.3 ความมีช่อื เสียง น่าเชื่อถือในแบรนด์ CANON
3.4 การให้บริการของร้านตัวแทนจาหน่าย
(4) การตัดสิ นใจซื้อ
4.1 เหตุผลทีท่ ่านตัดสินใจซื้อกล้อง CANON 1100D
เพราะ พรีเซนเตอร์สนิ ค้า คือ เป้ อารักษ์ อมรศุภศิร ิ
4.2 เหตุผลทีท่ ่านตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D
เพราะความแปลกใหม่ของสีตวั เครือ่ งซึง่ มี 4 สี ได้แก่
ดาสมาร์ท เทาโมเดิรน์ แดงเมทัลลิค น้าตาลเรโทร
4.3 เหตุผลทีท่ ่านตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D
เพราะตรงกับความต้องการในการใช้งานส่วนตัว
4.4 เหตุผลทีท่ ่านตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D
เพราะสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
4.5 เหตุผลทีท่ ่านตัดสินใจซือ้ กล้อง CANON 1100D
เพราะมีผแู้ นะนาหรือผูท้ เ่ี คยใช้มาแล้ว
4.6 เหตุผลทีท่ ่านตัง้ ใจซือ้ กล้อง CANON 1100D
เพราะท่านตัง้ ใจซือ้ อยูแ่ ล้ว
4.7 เหตุผลทีท่ ่านตัง้ ใจซือ้ กล้อง CANON 1100D
เพราะคุณภาพและราคาเหมาะสม
4.8 เหตุผลทีท่ ่านตัง้ ใจซือ้ กล้อง CANON 1100D
เพราะมีโปรโมชัน่ ส่วนลด ของแถม
4.9 เหตุผลทีท่ ่านตัง้ ใจซือ้ กล้อง CANON 1100D
เพราะเคยได้ทดลองใช้สนิ ค้าจริงแล้ว
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ภาคผนวก ข
รูปภาพสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D
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ภาพตัวอย่างสื่อสารการตลาดกล้อง CANON 1100D

นิตยสาร FOTOINFO ฉบับที่ 77 เดือน สิงหาคม 2554
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นิตยสารออนไลน์ UP2U ฉบับเดือนสิงหาคม 2554

แบนเนอร์ จาก www.canon.co.th/1100D
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แบนเนอร์ จาก www.fotofile.net

นิตยสารออนไลน์ 247 ฉบับ วันที่ 1-15 กันยายน 2554
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PRINT AD จาก http://goto.canon.co.th/eos1100D/#/Media
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ภาพยนต์โฆษณา (TVC) ชุด โดนใจ วินาที 30

แบนเนอร์ ช่วงเดือน กรกฎาคม จาก 2554 สิงหาคม-www.thaidphoto.com

โฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ FACEBOOK ช่วงเดือน สิงหาคม จาก 2554
www.facebook.com

68

วารสารแนะนาสินค้า YOU CAN ฉบับที่ 41 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2554

PRINT AD ณ ภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ (MRT)สถานีหว้ ยขวาง ช่วงเดือนกรกฎาคม 2554ปจั จุบนั
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กิจกรรมส่งเสริมการตลาด “MBK Photo Contest 2011” ชิงรางวัลกล้อง CANON 1100D

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด “EOS Movie MV Contest” เปิดรับสมัครผูท้ ส่ี นใจเข้าร่วมกิจกรรมตัง้ แต่
5 สิงหาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2554 จาก http://goto.canon.co.th/eosclub/index.html
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กิจกรรมส่งเสริมการตลาด “CANON HOMPAGE PHOTO CONTEST” ชิงรางวัลกล้อง CANON
1100D
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1.CLIPPING ข่าว จาก นิตยสาร SEVENTEEN เดือน มิถุนายน 2554
2.CLIPPING ข่าว จาก หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม 2554
3.CLIPPING ข่าว จาก นิตยสารผูจ้ ดั การ 360° ฉบับวันที่ 22-16พฤษภาคม 2554
4.CLIPPING ข่าว จาก นิตยสารผูจ้ ดั การรายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 24-18กรกฎาคม 2554
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ป้ายหยุดรถรับส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยหอหารค้าไทย
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ประวัติผเ้ ู ขียน
นาย สุขสันติ ์ สุสนั ทัด เกิดเมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2527 สาเร็จการศึกษา คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขา สารสนเทศทางการบัญชี เมือ่ ปีการศึกษา 2549 และศึกษาต่อใน
ระดับปริญญามหาบัณฑิต นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์การตลาด บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2553 ขณะนี้ทางานเป็นช่างภาพอิสระ

