การเปดรับและการรับรูการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

นางสาว กิรชา พัฒนาวงศ

การศึกษาคนควาอิสระนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิชา CA599
สาขาวิชานิเทศศาสตรการตลาด
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ภาคตน ปการศึกษา 2554
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ก

หัวขอการศึกษาคนควาอิสระ

การเปดรับและการรับรูการสื่อสารการตลาด
บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร

ชื่อนักศึกษา

นางสาวกิรชา พัฒนาวงศ

ปริญญา

นิเทศศาสตรมหาบัณทิต

สาขาวิชา

นิเทศศาสตรการตลาด

อาจารยที่ปรึกษา

อาจารย อ.ดร ตระหนักจิต ยุตยรรยง

ภาค/ปการศึกษา

ภาคตน ปการศึกษา 2554
บทคัดยอ

การศึกษาคนควาอิสระเรื่อง “ การเปดรับและการรับรูการสื่อสาร
การตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ” มี
วัตถุประสงคเพื่อการศึกษา การเปดรับและการรับรูการสื่อสารการตลาดของบริษทั เอช
ไอ เอส ทัวร ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อ
ศึกษาการเปดรับการสื่อสารทางการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร2) เพื่อศึกษาการรับรูก ารสื่อสารทางการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับและ
การรับรูการสือ่ สารทางการตลาดของบริษัท
จากการสํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 280 คน พบวา
1.การเปดรับการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ตอสัปดาห
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความบอยครั้งในการเปดรับขาวสารของบริษทั เอช ไอ
เอส ทัวร ภาพรวมอยูในระดับนอย โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความบอยครั้งในการ
เปดรับสื่อมากที่สุด หนังสือพิมพเดลินิวส ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
ไดทําการสื่อสารการตลาดโดยใชสื่อหนังสือพิมพเปนสื่อหลักในการสื่อสารขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับบริษทั ฯ

2. การรับรูของประชาชนในการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
2.1 ดานผลิตภัณฑ กลุม ตัวอยางสวนใหญมีการรับรูการสื่อสารการตลาดของ
บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร อยูในระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูการ
สื่อสารการตลาดในดานผลิตภัณฑมากทีส่ ุด คือ H.I.S Tour มีการนําเสนอแพ็คเก็จทัวร
บินตรงสูเกาะฮอกไกโด 6 วัน4 คืน อยูในระดับมาก
2.2 ดานราคากลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูการสื่อสารการตลาดของบริษัท
เอช ไอ เอส ทัวรในดานราคา อยูในระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมกี ารรับรู
การสื่อสารการตลาดในดานราคามากที่สุด คือ H.I.S Tour มีแพ็คเก็จทัวรเทีย่ วญี่ปุน 6
วัน 4 คืนเริ่มตนที่ 29,900 บาทอยูในระดับมาก
2.3 ดานชองทางการจําหนายและชําระเงินกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรู
การสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ในดานชองทางการจัดจําหนาย อยูใน
ระดับปานกลางโดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูการสื่อสารการตลาดในดานชองทาง
การจัดจําหนาย มากที่สุด คือ ขั้นตอนสํารองแพ็คเก็จทัวรมีหลายชองทาง เชน โทรศัพท
, E-mail, สงแฟกซ อยูในระดับปานกลาง
2.4 ดานสงเสริมการตลาดกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูการสื่อสารการตลาด
ของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ในดานสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง โดยกลุม
ตัวอยาง
สวนใหญมีการรับรูการสื่อสารการตลาด ในดานสงเสริมการตลาด มาก
ที่สุด คือ H.I.S Tour แจกบัตรกํานัล (Gift Voucher) 10,000 บาท เมื่อทานซื้อแพ็คเก็จ
ทัวร 15 ทานขึ้นไป อยูในระดับปานกลาง
3. การเปดรับมีความสัมพันธกับการรับรูการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส
ทัวร ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษา สรุปไดวาวาการเปดรับมีความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรูการ
สื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ .05 โดยเปคความสัมพันธ ในระดับปานกลาง

ค

กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธเรื่องนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี เพราะความเมตตากรุณา ความชวยเหลือ และ
การอบรมสั่งสอนจากบุคคลหลายๆ ทาน ผูวิจัยขอกลาวขอบคุณดวยความเคารพ
ขอขอบคุณ ผูช วยศาสตราจารย นฤมล วงศหาญ ที่คอ ยดูแลใหคําปรึกษาและ
คําแนะนําขอคิดเห็นตางๆเพิ่มเติมอันเปนประโยชนตอสารนิพนธจนกระทั่งสารนิพนธเรื่องนี้
ออกมาเปนรูปเลมอยางสมบูรณ
ขอขอบคุณ อ.ดร ตระหนักจิต ยุตยรรยง อ.ที่ปรึกษาสารนิพนธใหกับขาพเจา อีกทั้ง
ดูแลเอาใจใส ใหคําปรึกษา คอยตรวจทานและแกไขขอบกพรองตางๆ ในสารนิพนธจนกระทั้ง
สารนิพนธเรื่องนี้ออกมาเปนรูปเลมอยางสมบูรณ
ขอขอบคุณ ผูชว ยศาสตราจารยวาที่รอยตรี สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัยที่คอยดูแลให
คําแนะนํา ขอคิดเห็นตางๆอันเปนประโยชนตอสารนิพนธ เรื่องนี้จนกระทั่งสารนิพนธเรื่องนี้
ออกมาเปนรูปเลมอยางสมบูรณ
คุณ ปติพงษ ยอดเพชร พนักงานฝายการตลาด จากบริษัท เอช ไอ ทัวร จํากัด ผูเอื้อเฟอ
ขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ จนกระทั่งสารนิพนธเรื่องนีอ้ อกมาเปนรูปเลมอยางสมบูรณ
ขอขอบคุณพี่ๆนอง พนักงาน สยาม เฟรชฟูด แอนดโฟรเซน จํากัด ที่ชวยใหคําปรึกษา
งานวิจัยของขาพเจาจนกระทั่งสารนิพนธเลมนี้ออกมาเปนรูปเลนอยางสมบูรณ
ขอขอบคุณเพือ่ นๆของขาพเจาและเพื่อนๆพี่รวมชั้น MC 13 ฟก , พี่ใหม , ปอ , อีฟ,
พี่หญิง , นาออม , ตอม, เจมุก ,พี่ปอก,จะจา, ติ๊ก, เป ที่คอยชวยเหลือขาพเจาในทุกๆเรื่อง
คอยใหคําปรึกษาในเรื่องที่ขาพเจาเขาใจยาก ทั้งเรื่องเรียนและงานวิจัยเรื่องนี้ และขาพเจา
ขอขอบคุณ ยุย ฐาปกรณ สุนทรพฤกษ เพือ่ นที่คอยชวยเหลือและใหกําลังใจขาพเจาในทุกๆ
เรื่อง ขอบคุณที่เปนเพื่อนที่ดขี องกันและกันตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา และมารดาที่ไดใหกําลังใจ ความหวงใยและการสนับสนุน
ในทุกๆเรื่องของขาพเจาเสมอมา และคอยผลักดันใหขาพเจาไดพบกับชีวิตที่ดีตลอดมา และ
ขาพเจาขอขอบคุณครอบครัว พรศิริชัยวัฒนา และ ครอบครัว ปทุมมา ที่คอยดูแลอบรมให
คําปรึกษาขาพเจาในทุกๆเรื่อง
สุดทายนี้ขาพเจาขอขอบคุณในความกรุณาของทุกๆทานอยางซาบซึ้ง หากไมมีพวก
ทานเหลานี้ความสําเร็จของขาพเจาก็คงไมเกิด และสารนิพนธเรื่องนี้มีขอ บกพรองประการใด
ขาพเจาขอนอมรับไดแตเพียงผูเดียว
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันการสื่อสารการตลาดนับวามีบทบาทอยางมากตอธุรกิจ
สถาบัน หรือ องคกรตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเชิงการตลาด การสื่อสารการตลาดนับวา
เปนหัวใจสําคัญของการนํากลยุทธการตลาดตางๆ มาใช เพื่อใหนักการตลาดบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งเอาไวได เชน การเพิ่มยอดขาย การสรางความสัมพันธอันดีตอลูกคา
และกลุมเปาหมาย การสื่อสารการตลาดนั้น มิไดมุงเนนเพียงแคถายทอดกลยุทธ และ
ขอมูลขาวสารทางการตลาดของนักการตลาดเพื่อใหผูบริโภคเกิดการเปดรับเพียงอยาง
เดียว แตการสื่อสารการตลาดนั้นยังสามารถนํามาใชในการแกวิกฤตการณตางๆได ไมวา
จะเปนวิกฤตการณในภาคธุรกิจ องคกร สถาบัน หรือแมกระทั่งวิกฤตการณขอประเทศ
(ศศิพล รอดภิญโญ,2549:1) เชน เหตุการณธรณีพิบัติคลื่นยักษสึนามิสูง 10 เมตร เมื่อ
วันที1่ 1 มีนาคม 2554 ซึ่งทําใหธุรกิจทัวรทองเทีย่ วของญีปุนไดรับผลกระทบเปนอยาง
มาก
การสื่อสารการตลาดก็อาจจะเปนสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถเขามาชวยฟนฟูบริษัททัวร
ทองเที่ยวของประเทศญี่ปุนเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเกิดความมั่นใจ และตองการที่จะ
ทองเที่ยวอีกครั้ง
จากการสํารวจสถิตถิการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวญี่ปุนในป
2553 ขององคการสงเสริมการทองเที่ยวญี่ปุนในประเทศไทย พบวามีนักทองเที่ยวชาว
ไทยเดินทางไปประเทศญี่ปนุ 215,000 คน เพิ่มขึ้นจากปกอน 21.6% หรือประมาณ
45,000
คน
ซึ่งมีจํานวนนักทองเที่ยว
175,400
คน
(เขาถึงไดจาก
http://travel.mthai.com/travel-news/41293.html 22 สิงหาคม 2554 )
มาสเตอรการด คาดการณดานการทองเที่ยว พบวา ทุก 1 ใน 4 ของ
ผูบริโภคในเอเชียแปซิฟกเตรียมเดินทางทองเที่ยวตางประเทศในครึง่ ปแรกของ ป 2554
โดยมีประเทศญี่ปุนเปนประเทศในฝนที่ทงั้ คนไทยและคนเอเชียอยากไปเที่ยวมากที่สุด
มาสเตอรการดไดทําการสํารวจการคาดการณดานการทองเที่ยวในครึ่งปแรกของป 2554
โดยสํารวจตั้งแตวันที่ 13 ก.ย. - 11 พ.ย. ที่ผานมา จากจํานวนผูบริโภคทั้งหมด 10,502
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คน ใน 24 ประเทศ ในเอเชียแปซิฟก ตะวันออกกลาง และแอฟริกาโดยในจํานวนนี้เปน
คนไทย400คน(เขาถึงได Travel.MThai.com 5 สิงหาคม 2554)
โดยในสวนทีส่ ํารวจจากประเทศไทยมีดังนี้
ทวีปทีค่ นไทยอยากไปเที่ยวมากที่สุด
ไดแก

เอเชียแปซิฟก

(91%)

ยุโรป

(33%)

อเมริกาเหนือ

(24%)

ตะวันออกกลาง

(2%)

5 ประเทศแรกที่คนไทยอยากไปเที่ยวมากที่สุด
ไดแก

ญี่ปุน

(51%)

จีน

(31%)

ฮองกง

(27%)

เกาหลีใต

(22%)

สิงคโปร

(15%)

สหราชอาณาจักร

(15%)

ปติพงษ ยอดเพชร (2554) กลาววา บริษัท เอช ไอ เอส ทัวรเปนบริษัททัวรชั้น
นําและมีชื่อเสียงมากในประเทศญี่ปุน มีสาขาใหญอยูที่ ประเทศญีป่ นุ กวา 282 สาขา และ
มีสาขาทั่วโลกอีก 106 สาขารวมของประเทศไทย 5 สาขา บริษทั เอช ไอ เอส ทัวร เนน
ทําการสื่อสารการตลาดที่หลากหลายเพือ่ สรางฐานกลุม ลูกคา ใหสนใจสถานทีท่ องเที่ยว
ในประเทศญีป่ ุน โดยจะเนนทําการสื่อสารการตลาดหลากหลาย เพื่อสรางการเปดรับ
ใหกับผูบริโภคที่หลากหลายกลุม เชน โฆษณาในหนังสือพิมพ , ลงโฆษณาทางในโรง
ภาพยนตร , โฆษณาทางหนังสือพิมพ , การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) , Web site ,
Facebook , จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) , พนักงานขาย (ปติพงษ ยอดเพชร
สัมภาษณ 17 สิงหาคม 2554 )
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ตารางการใชการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
เครื่องมือ

ชองทาง

โฆษณา
(Advertising)

หนังสือพิมพ , นิตยสาร
สื่อออนไลน (Website , Facebook ,)
โบชัวร
โฆษณาในโรงภาพยนตร
หนังสือพิมพ , นิตยสาร
สื่อออนไลน (Website , Facebook ,)
โบชัวร
โฆษณาในโรงภาพยนตร
กิจกรรมพิเศษ ( Event )
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
โบชัวร
หนังสือพิมพ , นิตยสาร
สื่อออนไลน (Website , Facebook ,)
โบชัวร
โฆษณาในโรงภาพยนตร
กิจกรรมพิเศษ ( Event )
พนักงานขาย (Sales)

ประชาสัมพันธ
(Public Relations)
ชวงระหวาง
เดือน
สิงหาคมกันยายน
2554

การตลาดทางตรง
(Direct Marketing)
การสงเสริมการ
ขาย (Sales
Promotion)

พนักงานขาย
(Personal Selling

บริษัท เอช ไอ เอส ทัวรทําการสื่อสารการตลาดที่มีความหลากหลาย เพื่อสราง
การเปดรับสารใหกับผูบริโภคไดรับรูขาวเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวภายในประเทศญี่ปุน
และใหผูบริโภคไดรับรูเกี่ยวกับสถานทีท่ องเที่ยวตางๆภายในญี่ปุนและโปรโมชั่นตางๆ
ของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ใหกับผูบ ริโภค แตการสื่อสารที่สงไปยังผูบริโภคที่มีความ
หลายหลายของกลุม อายุ ที่เปนกลุมเปาหมายแตกตางกัน จึงทําใหการสื่อสารบางอยาง
ไมมีประสิทธิภาพในการเขาถึงผูบริโภคไมเกิดการเปดรับและรับรู หรือ ผูบริโภคอาจะ
เปดรับแตไมรรู ับ
จากเหตุผลดังกลาวผูว ิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยการสื่อสารการตลาดของบริษัท
เอช ไอ เอส ทัวร เพื่อตองการศึกษาในการเปดรับการสื่อสารการตลาดของผูบริโภคของ
ผูบริโภคที่มีตอ การสื่อสารการตลาดของบริษทั เอช ไอ เอส ทัวร และกระบวนการรับรูของ
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ผูบริโภคที่มีตอ การสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร และความสัมพันธของ
การเปดรับและการรับรูของผูบริโภคที่มีตอ การสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส
ทัวร เพื่อเปนแนวทางในการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวรให
กลุมเปาหมายไดเปดรับใน แพ็คเก็จ สถานที่ทองเที่ยว โปรโมชั่นตางๆ ในการที่จะดึงดูด
ใจกลุมเปาหมายที่จะเลือกใชสินคาและบริการของบริษทั เอช ไอ เอส ทัวร
ปญหานําวิจยั
1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีการเปดรับการสือ่ สารการตลาดบริษัท
เอช ไอ เอส ทัวรหรือไมอยางไร
2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีการรับรูการสือ่ สารการตลาดของบริษัท เอช ไอ
เอส ทัวรหรือไมอยางไร
3. การเปดรับมีความสัมพันธกับการรับรูการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม อยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเปดรับการสื่อสารทางการตลาดบริษทั เอช ไอ เอส ทัวร ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการรับรูการสือ่ สารทางการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับกับการรับรูการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช
ไอ เอส ทัวร ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมุติฐานการวิจัย
1.การเปดรับมีความสัมพันธกับการรับรูก ารสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
1.1 การเปดรับมีความสัมพันธกับการรับรูการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช
ไอ เอส ทัวร ดานสินคาและบริการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
1.2 การเปดรับมีความสัมพันธกับการรับรูการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช
ไอ เอส ทัวร ดานราคาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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1.3 การเปดรับมีความสัมพันธกับการรับรูการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช
ไอ เอส ทัวร ดานชองทางการจัดจําหนายและชําระเงิน ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
1.4 การเปดรับมีความสัมพันธกับการรับรูการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช
ไอ เอส ทัวร ดานสงเสริมการตลาดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “ การเปดรับและการรับรูก ารสื่อสารตลาดของบริษัท เอช ไอ
เอส ทัวรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร “ มีขอบเขตการศึกษา
1.ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุ 25-55ป ที่เคยใช
บริการทัวรและไมเคยใชบริการทัวร
2.ชวงเวลาในการศึกษากิจกรรมการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ตั้งแต
มกราคม – ตุลาคม 2554
นิยามศัพท
1. การเปดรับ หมายถึง การที่ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยว
ของญี่ปุนของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร โดยผานชองทางการสื่อสาร ผานทางหนังสือพิมพ
นิตยสาร โบชัวร กิจกรรมพิเศษ(Event) เว็บไซต และ จดหมายอิเล็กทรอนิกส แลวเกิด
การเลือกระยะเวลาการเปดรับตามความตองการของตนเอง โดยวัดเปน 3 ระดับ ไดแก
ทุกวัน 4-6ครั้ง/วัน 1-3ครั้ง/วัน และไมเคยเปดรับ
2. การรับรู หมายถึง กระบวนการที่ผใู ชบริการทัวรของบริษัท เอช ไอ เอส
ทัวรแตละบุคคล เลือก ประมวลผลและตีความตอการสื่อสารการตลาดของบริษทั เอช ไอ
เอส ทัวร ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด โดยวัดเปน 3 ระดับ ไดแก รับรูมาก รับรูปานกลาง และรับรูนอย
3. การสื่อสารการตลาด หมายถึง การผสมผสานเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดที่มหี ลากหลายรูปแบบเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคของ
บริษัท เอช ไอ เอส ทัวรและเผยแพรทางสื่อตางๆ ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ
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การตลาดทางตรง การสงเสริมการขาย เพื่อใหผูบริโภคเกิดการเปดรับและรับรูเพื่อ
กระตุนการซือ้ ทัวรของผูบริโภค
4. นักทองเที่ยว
หมายถึง ผูเดินทางไปยังสถานที่ทองเทีย่ วตางๆ
ภายในประเทศญี่ปุนที่ไมใชเปนการไปทํางานประจํา การศึกษา และไมใชคนทองถิ่นที่มี
ภูมิสําเนาประจําอยูที่ประเทศญี่ปุน
5. บริษัททัวร
หมายถึง บริษัททีจ่ ัดทริปและนําพานักทองเที่ยวไปยัง
สถานที่ทอ งเที่ยวตางๆภายในประเทศญี่ปุนและมีความรู
ความเชียวชาญในสถานที่
ทองเที่ยวภายในประเทศญี่ปุน
วิธีการศึกษา
ในการศึกษา การเปดรับและการรับรูการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ
เอส ทัวรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey
Research) มีการดําเนินการศึกษาคนควาเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2 ประเภท
ดังนี้
1. ขอมูลปฐมภูมิ
การสัมภาษณ (Interviews) เปนขอมูลจากผูมีสวนเกี่ยวของดานการสื่อสาร
การตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร คือ คุณปติพงษ ยอดเพชร 2554 : พนักงาน
การตลาด บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร เกี่ยวการวางแผนการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช
ไอ เอส ทัวร การเลือกใชเครื่องมือในการสื่อสารการตลาด และเลือกใชชองทางในการ
สื่อสารการตลาดถึงผูบริโภค ในชวงระหวางเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2554
การใชแบบสอบถาม
(Questionnaire)
กับประชาชนที่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุระหวาง 25-55 ป เคยใชบริการทัวร และไมเคยใชบริการทัวร
เพื่อสํารวจการเปดรับและการรับรูของประชาชนที่มตี อบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
2. ขอมูลทุติยภูมิ
แหลงขอมูลประเภทเอกสาร ( Secondary data ) โดยการเก็บรวบรวม
ขอมูลขาวสารหรือบทความที่ไดรับการตีพิมพ
อินเทอรเน็ต
รวมไปถึงขอมูลและ
เอกสารอางอิงจากบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร งานวิจัย บทวิเคระห และวิทยานิพนธ
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การกําหนดขนาดประชากร
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาคือประชาชนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีอายุระหวาง 25-55ป ที่เปนกลุมเปาหมายของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร มีจํานวน
2,727,461 คน (สรุปผลเบือ้ งตนสํามะโนประชากรและ เคหะ พ.ศ. 2553 สํานักงานสถิติ
แหงชาติ ออนไลน) จากเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ประชากรที่อาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่เคยใชบริการบริษทั ทัวรและไมเคยใชบริการบริษัททัวร ที่มีอายุ
ระหวาง 25-55 ป จํานวน 2,727,461 คน(สรุปผลเบื้องตนสํามะโนประชากรและ เคหะ
พ.ศ. 2553 สํานักงานสถิตแิ หงชาติ ออนไลน)จากเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต การ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง สูตรของทาโร ยามาเน(Yamane, 1973 อางในธีรวุฒิ เอ
กะกุล, 2543)
วิธีการคํานวณสูตรนี้ผูวิจัยตองทราบขนาดของประชากรที่ตองการศึกษา
(N) และกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได (e) เชน ถา
ประชากรที่ใชในการวิจัยมีจํานวน 2,727,461 ยอมรับใหเกิดความคลาดเคลื่อนจาก
ตัวอยางได 6 % ขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการเทากับ

n = ขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการ
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได
2,727,461

N=
1 + 2 727 461(0 06) ²

= 278 คน
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วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
1. การเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งกลุมตัวอยางที่เลือกเปน
ประชาชนที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่ คยเปดรับการสื่อสารการตลาดของบริษทั เอช
ไอ เอส ทัวร และมีอายุระหวาง 25-55 ป
2. การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ( Accidental Sampling ) เปนการเลือกสถานที่เก็บขอมูล
ตามความสะดวก ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรและการวัด
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปดรับและรับรูการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช
ไอ เอส ทัวรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” มีการศึกษาตัวแปรตางๆซึ่งมี
รายละเอียดตัวแปรและการวัด ดังนี้
1. ลักษณะทางประชากรศาสตรไดแก
1.1 เพศ โดยการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ ( Nominal Scale )
1. เพศชาย
2. เพศหญิง
1.2 อายุ โดยการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ ( Ordinal Scale )
1. 25-30 ป
2. 31-35 ป
3. 36-40 ป
4. 41-45 ป
5. 46-50 ป
6. 51-55 ป
1.3

สถานภาพ โดยการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ ( Nominal Scale )
1. โสด
2. สมรส
3. หยาราง/หมาย
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1.4 ระดับการศึกษา
โดยการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ ( Ordinal Scale )
1. ต่ํากวาปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. สูงกวาปริญญาตรี
1.5 อาชีพ โดยการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale )
1. นักศึกษา
2. พนักงานบริษัทเอกชน
3. ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
5. อื่นๆ โปรดระบุ.......................
1.6 รายได โดยการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ ( Ordinal Scale )
1. 10,000 – 20,000 บาท
2. 20,001 – 30,000 บาท
3. 30,001 – 40,000 บาท
4. 40,001 – 50,001 บาท
5. มากกวา 50,001 บาทขึ้นไป
2. การเปดรับการสื่อสารการตลาดไดแก
ความบอยครัง้ ในการเปดรับขอมูล ประเภทอันตรภาค(Interval Scale )
2.1 ระดับความบอยครั้งในการเปดรับการสื่อสารการตลาดของบริษทั เอช ไอ เอส
ทัวร สามารถแทนคาเปนคะแนนไดดังนี้
1. ระดับ 3 หมายถึง ทุกวัน
ได 3 คะแนน
2. ระดับ 2 หมายถึง 4-6 ครั้ง/สัปดาห
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน
3. ระดับ 1 หมายถึง 1-3 ครั้ง/สัปดาห
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2.2 การเปดรับการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร สามารถแทนคาเปนได
(Nominal Scale )
1. เคยเปดรับ
2. ไมเคยเปดรับ
2.3 ระยะเวลาในการเปดรับการสื่อสารการตลาดของ
บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
สามารถแทนคาเปนคะแนนไดดังนี้
1. ระดับ 3 หมายถึง มากกวา 31 นาที
ได 3 คะแนน
2. ระดับ 2 หมายถึง 16-30 นาที
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน
3. ระดับ 1 หมายถึง นอยกวา15นาที
3. การรับรูการสื่อสารการตลาด
กระบวนการรับรูโดยการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค ( Interval Scale )
3.1 การรับรูการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร สามารถแทนคาเปน
คะแนนไดดังนี้
1. ระดับ 3 หมายถึง รับรูมาก
ได 3 คะแนน
2. ระดับ 2 หมายถึง รับรูปานกลาง
ได 2 คะแนน
3. ระดับ 1 หมายถึง รับรูนอย
ได 1 คะแนน
3.2 การจดจําเกี่ยวกับบริษทั เอช ไอ เอส ทัวร
1. H.I.S Tour มีสาขาในประเทศไทย 2 สาขา
ตอบใชแทนคา 0 ตอบไมใชแทนคา 1
2. H.I.S Tour จัดทัวรเหมาเครื่องบนการบินไทยทั้งลํา บินตรงฮอกไกโด
ตอบ ใช แทนคา 1 ตอบไมใชแทนคา 0
3.H.I.S Tour มีแพ็คเก็จทัวรอิสระกับแพ็คเก็จทัวรนําเที่ยว
ตอบ ใช แทนคา 1 ตอบไมใชแทนคา 0
4. H.I.S Tour มีการนําเสนอโฆษณาในโรงภาพยนตรของ Major Cineplex
ตอบใชแทนคา 0 ตอบไมใชแทนคา 1
5. H.I.S Tour มีสํานักงานใหญอยูที่ อโศก
ตอบ ใช แทนคา 1 ตอบไมใชแทนคา
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
แบบสอบถามที่ใหผูตอบกรอบแบบสอบถามดวยตนเอง โดยแบงเนื้อหาออกเปน 5 สวน
ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร เปน
แบบสอบถามปลายปดแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Question)
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวความบอยครั้งในการเปดรับการสือ่ สาร
การตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร เปนลักษณะคําถามปลายปด โดยการวัดขอมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
สวนที่ 2.1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปดรับการสื่อสารการตลาดของ
บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร เปนลักษณะคําถามปลายปดโดยการวัดขอมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Norminal Scale )
สวนที่ 2.2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการเปดรับการสือ่ สาร
การตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร เปนลักษณะคําถามปลายปด โดยการวัดขอมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูการสือ่ สารการตลาดของ
บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร เปนลักษณะคําถามปลายปด โดยการวัดขอมูลประเภทอันตร
ภาคชั้น ( Interval Scale )
สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ บริษัท เอช ไอ เอส
ทัวร เปนลักษณะคําถามปลายปด โดยการวัดขอมูลประเภท นามบัญญัติ ( Normimal
Scale )
สวนที่ 5 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการเสนอแนะ เกี่ยวกับการสื่อสาร
การตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร เปนลักษณะคําถามปลายเปด
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การทดสอบเครื่องมือ
1.หาความเทีย่ งตรง ( Validity ) โดยนําแบบสอบถามที่เรียบเรียงแลวใหอาจารย
ผูทรงคุณวุฒทิ ั้ง 3 ทานตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษา
ที่ใช เพื่อขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขใหไดแบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรงโดยหา
คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC : Index Of Congruence ) ของแบบสอบถาม โดยการ
เลือกใชเฉพาะขอที่มีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ( สิทธิ์ ธีรสรณ 2552) ตามสูตร
ดังนี้

เมื่อ

แทน คาดัชนีความสอดคลอง
แทน ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญ
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด

โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้
+1
หมายความวา มั่นใจวาแบบสอบถามมีความสอดคลอง
0
หมายความวา ไมมั่นใจวาแบบสอบถามมีความสอดคลอง
-1
หมายความวา มั่นใจวาแบบสอบถามไมมีความสอดคลอง
คํานวณไดคา IOC ทั้งฉบับเทากับ 0.88 หลังจากนั้นปรับปรุงแบบสอบถาม
กอนนําไปใชจริง
2.นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบไปทดลองใช(Try Out) กับกลุมตัวอยางที่มี
ลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลที่ไดไปวิเคราะหหาความเชื่อมั่น
(Reliability) ของชุดคําถามของแตละตัวแปร เพื่อทอดสอบความคงที่ของชุดคําถามแตละ
ตัวแปรวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficiency) ของครอนบัค (Cronbach
1970: 161 )
2.1 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่เปนประชากเปาหมาย
จํานวน 30 คน แลวนําผลที่ไดไปทดสอบโดยใชสูตรในการวิเคราะหคาความเชื่อมั่น คือ
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค จากสูตรนี้คา จะมีคาระหวาง 0-
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1 ซึ่งหากแบบสอบถามที่ผลทดสอบออกมา มีคา
ตั้งแต 0.8 ขึ้นไป ถือวามีความ
เชื่อมั่นในระดับสูง มีความเชื่อมั่นที่จะนําแบบสอบถามไปใชเก็บขอมูลตามวัตถุประสงค
การวิจัยได
การเปดรับและการรับรูการสื่อสารการตลาดของ
บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร

Cronbach’s Alpha

- เปดรับการสือ่ สารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
- รับรูการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร

0.88
0.96

หมายเหตุ : n = 30
จากการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามกอนทําการเก็บขอมูลจริง
ซึ่งวั ดการเปดรั บ และการรับ รู การสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทั ว ร ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน พบวา ความเชื่อมั่น
การเปดรั บ และการรั บ รู ของแบบสอบถามทั้งหมดมีค วามเชื่อมั่น ในระดับ สูง ดว ยคา
สั ม ประสิ ท ธิ์ 0.96 โดยผู วิ จั ย ได ต รวจสอบความสมบู ร ณ และความชั ด เจนของ
แบบสอบถามอีกครั้งกอนนําไปใชในการเก็บขอมูลจริง
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจะทําโดยการใชแบบสอบถามจากประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอายุระหวาง 25-55 ป ทั้งทีเ่ คยใชบริการทัวร และไมเคยใชบริการ
ทัวรกระจายเขตพื้นทีใ่ นกรุงเทพมหานครออกเปน 8 เขต โดยนําแบบสอบถามให
กลุมเปาหมายอานและตอบแบบสอบถามดวยตนเองแลวทําการเก็บแบบสอบถามคืน
และทําการตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองของขอมูลทุกชุด ภายหลังจากเก็บ
รวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว
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การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจโดยแบบสอบถาม จะถูกนํามาใชในการวิเคราะห
และประมวณผลโดยใชสถิติพรรณนา ใชตารางแจกแจงความถี่ ตารางรอยละ คาเฉลี่ยเลข
คณิตสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสหสัมพันธอยางงาย แบบเพียรสัน และ ไควสแควร
เพื่อใชในการอธิบายขอมูล โดยขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะทําการประมวลผลขอมูล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยแยกออกเปน 4 สวนดังนี้
สว นที่ 1 การวิ เคราะหขอมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร โดยใชสถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งคาสถิติไดแกคารอยละ และนําเสนอผล
การศึกษาในรูปแบบตาราง
สวนที่ 2 การวิเคราะหการเปดรับการสื่อสารการตลาดของประชาชน
ตอบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คา
รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงแบนมาตรฐาน
เพื่อใหสอดคลองกับการระดับการประเมินที่มีอยู 3 ระดับ ผูศึกษาจึงใชคะแนน
เฉลี่ยทีไ่ ดจากขอมูลของกลุม ตัวอยางเปนเกณฑในการแปลความหมาย โดยการจัดแบงเปน 3
ระดับ โดยการแบงระดับชองความกวางของอัตรภาคชั้น(วิเชียร เกตุสิงห, 2538) ซึ่งคะแนน
สูงสุดเทา กับ 3 และคะแนนตาสุดเทากับ 1 โดยการใชสูตรหาชวงกวางของแตละชั้นดังนี้
ชองความกวางของขอมูลแตละชั้น

=
=
=

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด
ชวงชั้นทีต่ องการ
3-1
3
0.66

ระดับความบอยครั้งในการเปดรับการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส
ทัวร ไดแก คาเฉลี่ยความบอยครั้งในการเปดรับการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
ของกลุมตัวอยาง โดยแบงเปน 3 ระดับ ตามเกณฑดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหวาง
คะแนนเฉลี่ยระหวาง
คะแนนเฉลี่ยระหวาง

2.34 – 3.00
1.67 – 2.33
1.00 –1.66

หมายถึง มีความถี่ในการเปดรับสื่อมาก
หมายถึง มีความถี่ในการเปดรับสื่อปานกลาง
หมายถึง มีความถี่ในการเปดรับสื่อนอย
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ระยะเวลาในการเปดรับการสื่อสารการตลาดของ บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
ไดแกคาเฉลี่ยระยะเวลาในการเปดรับการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ของกลุม
ตัวอยาง โดยแบงเปน 3 ระดับ ตามเกณฑดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหวาง
คะแนนเฉลี่ยระหวาง
คะแนนเฉลี่ยระหวาง

2.34 – 3.00
1.67 – 2.33
1.00 –1.66

หมายถึง ระยะเวลาในการเปดรับสื่อมาก
หมายถึง ระยะเวลาในการเปดรับสื่อปานกลาง
หมายถึง ระยะเวลาในการเปดรับสื่อนอย

สวนที่ 3 การวิเคราะหการรับรูการสื่อสารการตลาดของประชาชนตอ
บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงแบนมาตรฐาน
การรับรูการสือ่ สารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ไดแกคาเฉลี่ยการรับรูการสื่อสาร
การตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ของกลุมตัวอยาง โดยแบงเปน 3 ระดับ ตามเกณฑดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหวาง
คะแนนเฉลี่ยระหวาง
คะแนนเฉลี่ยระหวาง

2.34 – 3.00
1.67 – 2.33
1.00 –1.66

หมายถึง การรับรูมาก
หมายถึง การรับรูปานกลาง
หมายถึง การรับรูนอย

สวนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน การเปดรับมีความสัมพันธกับการ
รั บ รู ก ารสื่ อ สารการตลาดบริ ษั ท เอช ไอ เอส ทั ว ร
ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ตัวโดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงาย แบบเพียรสัน(Pearson
product-moment correlation coefficient)เชิงอนุมานโดยการหา
สถิติสหสัมพันธอยางงาย แบบเพียรสัน(Pearson product-moment correlation
coefficient)
การทดสอบสมมติฐาน การเปดรับมีความสัมพันธกับการรับรูการสื่อสารการตลาดบริษัท
เอช ไอ เอส ทัวร
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยนําสถิติเชิงอนุมาน เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวแปร หรือระหวาง
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ข อ มู ล 2 ชุ ด อยู ใ นมาตราอั น ตรภาคหรื อ มาตราอั ต ราส ว นโดยใช วิ ธี สั ม พั น ธ แ บบเพี ย ร สั น
(Pearson product-moment correlation coefficient) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 437)

เมื่อ

แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แทน ผลรวมของคะแนนชุด X
แทน ผลรวมของคะแนนชุด Y
แทน ผลรวมของคะแนน X แตละตัวยกกําลังสอง
แทน ผลรวมของคะแนน Y แตละตัวยกกําลังสอง
แทน ผลรวมของผลคูณระหวาง X กับ Y
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง

โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จะมีคาระหวาง -1 < r < 1 ความหมายของคา
r(กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 437) คือ
1) คา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกัน คือ
ถา Xเพิ่ม Yจะลด แตถา X ลด Y จะเพิ่ม
2) คา r เปนบวก แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ ถา
Xเพิ่ม Yจะเพิ่มดวย แตถา X ลด Y จะลดลงดวย
3) ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
และมีความสัมพันธกันมาก
4) ถา r มีคาเขาใกล -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน
ขามและมีความสัมพันธกันมาก
5) ถา r = 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธกัน
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6) ถา r เขาใกล 0 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธกันนอย
คาสัมประสิทธิ์ (r)
ถาคา r มีคามากกวา 0.91

ระดับความสําคัญ
แสดงวา มีความสัมพันธในระดับสูงมาก

ถาคา r มีคามากกวา 0.71 – 0.90 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับสูง
ถาคา r มีคามากกวา 0.31 – 0.70 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
ถาคา r มีคามากกวา 0.01 – 0.30 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับนอย
ถาคา r มีคาเทากับ 0

แสดงวา ไมมีความสัมพันธกันเลย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ผลการศึกษา จะเปนประโยชนตอบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร สามารถนําผลการศึกษาที่ได
ไปใชเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการสื่อสารการตลาด ใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อเปนประโยชนตอผูทมี่ ีความสนใจ
หรือตองการศึกษาขอมูลเพื่ออางอิงใชเปน
แนวทางในการตอยอดองคความรูที่ไดศกึ ษาในเรื่องการสื่อสารการตลาดของบริษัททัวร
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ

แนวคิดและทฤษฏี
ในการศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร และ พฤติกรรมการ
ซื้อทัวรของผูบ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่ วของมา
ใชเปนแนวทางในการศึกษามีดัง นี้
1. แนวคิดและทฤษฏีการเปดรับขาวสาร
2. แนวคิดและทฤษฏีกระบวนการรับรู
3. แนวคิดที่เกี่ยวของการสือ่ สารการตลาด
4. แนวคิดการตลาดในธุรกิจทองเที่ยว
5. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสวนผสมการตลาด
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.แนวคิดและทฤษฏีการเปดรับขาวสาร
ไรเลยและฟลาวเออรแมน (Riley and Flowerman) มีความเห็นวา
แรงจูงใจที่ตองการเปนที่ยอมรับของสมาชิกภายในสังคมจะชวยกําหนดความสนใจในการ
เปดรับขาวสารจากสื่อตางๆ เมอรตัน , ไรท และแวปเปลส ( Merton , Wright and
Waples ) เห็นวาผูรับขาวสารจะเลือกรับขาวสารจากสื่อใดนั้นยอมเปนไปตามบทบาท
และสถารภาพในสังคมของผูรับ และเหตุผลในการรับขาวสาร (อางถึงใน ศิริรัตน สัน
พนวัฒน, 2546:14)
ชารล แอตกิน (Charles K.Atkin 1973:208) กลาววา บุคคลจะเลือกรับ
ขาวสารใดจากสื่อมวลชนขึน้ อยูกับการคาดคะเนเปรียบเที่ยบระหวางผลรางวัลตอบแทน
หรือความบันเทิงที่ตองการสูงกวาการลงทุนแรง บุคคลยอมแสวงหาขาวสารนั้น
ในการเปดรับขาวสารนั้น ผูรับสารจะมีกระบวนการในการเลือกรับสาร (
Selectivity Process ) ดังนี้ ( Klapper 1960อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน)
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1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) คนเรามีแนวโนมที่จะเปดตัว
เองใหสื่อสารตามความคิดเห็น และความสนใจของตน โดยจะหลีกเลี่ยงไมสื่อสารในสิ่งที่
ไมสอดคลองกับความคิดเห็น และความสนใจของตน แตสวนใหญแลวจะเปนเรื่องที่บุคคล
รูสึกตัวหรืออยูในระดับจิตสํานึกนอกจากนี้นักวิชาการบางคนกลาววา การเลือกเปดรับนี้
เปนเรื่องที่เปนไปไดในระดับจิตไรสํานึกดวยเชนกัน
2. การเลือกใหความสนใจ ( Selective Attention ) นอกจากจะเลือก
เปดรับสารแลวบุคคลยังเลือกใหความสนใจเฉพาะขาวสารที่สอดคลองกับทัศนคติและ
ความเชื่อดั้งเดิม
3. การเลือกรับรู ( Selective Perception ) การเลือกรับรูนี้ หมายถึง
แนวโนมของคนเราที่จะเปดรับ และตีความผิดพลาด เพื่อใหการสื่อสารนั้นเปนไปตาม
ความคิดเห็นและความสนใจของตน โดยการบิดเบือนสารใหมีทิศทางเปนที่พึงพอใจของ
ตน
4. การเลือกจดจํา ( Selective Perception ) การเลือกรับรูมีความ
เกี่ยวพันกับการเลือกจดจําอยางเห็นไดชัด ในความเปนจริงแลวเสนแบงเขตแดนระหวาง
สองกระบวนการนี้มักยุงยากในบางสถานการณ กลาวโดยยอก็คือความพรอมที่จะจดจํา
สารมักเกิดขึ้นแกคนที่พรอมจะเขาใจมากเกินไปแลวพรอมที่จะลืมสําหรับคนที่ไมพรอมที่
จะเขาใจ
จากความหมายขางตนพอสรุปไดวา การเปดเลือกเปดรับ การเลือกรับรู
และการเลือกจดจํา จะขึ้นอยูกับความคิดเห็น ความสนใจของตนเองวาจะเลือกรับสารนั้น
หรือไม
เชน ถาผูบริโภคไมสนใจที่จะเปดรับขอมูลเกี่ยวกับการไปสถานทีท่ องเที่ยว
ตางประเทศก็อาจจะทําใหไมสนใจที่จะรับสารเกี่ยวกับบริษัททัวรนั้น
นอกจากนี้การเลือกรับขาวสารยังมีองคประกอบอื่นๆ (วิลเบอร แชรมม
1973 : 121-122 อางถึงในใน ปรมะ สตะเวทิน 2533) ไดกลาวไว ดังนี้
1.ประสบการณ ทําใหการแสวงหาขาวสารแตกตางกัน
2.การประเมินสาระประโยชนของขาวสาร เพื่อสนองจุดประสงคของตน
3.ภูมิหลังที่แตกตางกัน ทําใหมีความสนใจแตกตางกัน
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4.การศึกษา และสภาพแวดลอมทําใหมีความแตกตางในพฤติกรรมการ
เลือกรับสื่อและเนื้อหาขาวสาร
5.ความสามารถในการรับสาร สภาพรางกาย และจิตใจใหพฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารแตกตางกัน
6.บุคลิกภาพ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโนมนาวจิตใจ และ
พฤติกรรมของผูรับสาร
7.อารมณ สภาพทางอารมณของผูรับสารทําใหผูรับเขาใจความหมายของ
8.ทัศนคติ เปนตัวกําหนดทาทีของการรับขาวสาร และตอบสนองตอสิ่งเรา
หรือขาวสารทีไ่ ดพบ
จากทฤษฎีการเปดรับนี้ทําใหทราบวา ผูรบั สารมีกระบวนการในการเลือกรับ
สื่อที่แตกตางกัน ซึ่งจะขึน้ อยูกับองคประกอบหลายอยาง เชน ประสบการณ ,
ความสามารถในการรับขาวสาร, สภาพอารมณของผูรับสาร ซึ่งถาบริษัท เอช ไอ เอส
ทัวรเขาใจกระบวนการเปดรับสื่อของผูรับสารแลวก็จะทําใหบริษทั เอช ไอ เอส ทัวร
สามารถใชการสื่อสารการตลาดเขาถึงผูรบั สาร
2. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการรับรู
ความหมายการรับรู
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550:116) ไดอธิบายวา เปนกระบวนการที่แตละบุคคล
เลือกสรร จัดระเบียบ และตีความหมาย เกี่ยวกับสิ่งตางๆ โดยอาศัยประสาทสัมผัสตางๆ
ทั้ง 5 ประสาทสัมผัส เพื่อสรางภาพที่มีความหมายหรือเปนการที่บุคคลมองสิ่งตางๆที่อยู
รอบตัว ซึ่งบุคคล 2 คน ไดรับสิ่งกระตุนอยางเดียวกัน เงื่อนไขอยางเดียวกัน จะแสดงการ
รับรู การเลือก การจัดระเบียบและการตีความหมายจากสิ่งที่ไดรับรูมาแตกตางกัน การ
รั บ รู เ ป น กระบวนการของแต ล ะบุ ค คล ที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ ป จ จั ย ต า งๆเช น ความ
ตอ งการ ค า นิ ย ม และความคาดหวั ง โดยอิ ท ธิ พ ลของป จจั ย ตา งๆเหล า มีจ ะส ง ผลต อ
พฤติกรรมของแตละบุคคล
เสรี วงษ ม ณฑา (2547:42) กล า วว า การรั บ รู เ ป น กระบวนการที่ บุ ค คล
เลือกสรร จัดระเบียบ และตีความ เกี่ยวกับสิ่งกระตุน โดยอาศัยประสารทสัมผัสทั้ง 5
ไดแก การเห็น การไดยิน การไดกลิ่น การสัมผัส และการลิ้มรส โดยแตละบุคคลจะทําการ
รับรู จัดระเบียบ และแปลความหมายเหลานี้แตกตางกันออกไปแตละบุคคล
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กั ญ ช อิ น ทรโกเศศ (2550:4-11) ได อ ธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การรั บ รู ไ ว ว า เป น
กระบวนการที่ผูบ ริโภคคัดเลื อก เรียบเรียงขอมูล และแปลความหมายข อมู ล จากสิ่ ง
กระตุนภายนอกตางๆโดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ประสาทสัมผัส ไดแก การเห็น หารได
ยิน การไดกลิ่น การสัมผัส และการไดลิ้มรส ที่มีตอสิ่งเราตางๆ ซึ่งความประทับใจและ
ความรูสึกดีตอสินคา บริการ และองคกร สวนใหญเกิดขึ้นจากคุณลักษณะภายนอกที่
ผูบริโภคสัมผัสไดเหลานี้ ซึ่งเมื่อผูบริโภคไดรับขอมูลแลวก็จะทําการตีความหมายทํา
ความเขาใจขอมูลเหลานั้น โดยอาศัยขอมูลหรือประสบการณที่ไดประสบมาเปนตัวชวย
ดังนั้นการรับรูจึงเปนกระบวนการที่บุคคลหรือผูบริโภค ไดรับสิ่งกระตุนหรือ
ไดรับขาวสาร และการสื่อสารการตลาดตางๆที่อยูรอบๆตัวเขามาสูตนเองผานประสาท
สัมผัสทั้ง 5 แลวจึงมีการประมวลผลขอมูลขาวสารเหลานั้นซึ่งการประมวลผลหรือการ
ตีความหมายก็จะแตกตางกันออกไปแตละบุคคล
ขั้นตอนในการรับรู
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการรั บ รู ที่ เ ป น ขั้ น ตอนในการรั บ รู ข อ มู ล ของ
ผูบริโภคประกอบดวย 4 ขั้นตอน (เสรี วงษมณฑา. 2547:42-43)
การเลือกรับขาวสาร

การเลือกที่จะสนใจ

การเลือกที่จะตีความหมาย

การเลือกที่จะจดจํา

1. การเลือกรับขาวสาร หมายถึง การที่บุคคลหรือผูบริโภคเปดรับขอมูล
ขาวสารใหมๆที่อยูรอบตัวโดยสิ่งกระตุนตางๆ เขาสูตนเอง
2. การเลือกที่จะสนใจ หมายถึง การที่บุคคลหรือผูบริโภคมีความสนใจใน
ขาวสารหรือในสิ่งกระตุนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นักสื่อสารการตลาดทําการสื่อสารออกมา โดย
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ข า วสารหรื อ สิ่ ง กระตุ น ที่ ทํ า การสื่ อ สารออกมานั้ น จะต อ งมี ค วามน า สนใจ มี ค วาม
สรางสรรคนาดึงดูดใจเพื่อทําใหบุคคลหรือผูบริโภคเกิดความสนใจ
3. การเลือกที่จะตีความหมาย หมายถึง การที่บุคคลหรือผูบริโภคทําการ
ตีความหมายขาวสารหรือสิ่งกระตุนที่ไดรับมา แตก็มีขาวสารบางสวนที่จะไมไดทําการ
ตีความหมายไดอยางถูกตองเสมอไป เนื่องมากจากในการตีความหมายนั้นจะขึ้นอยูกับ
ปจจัยตางๆ เชน ทัศนคติ ความเชื่อ และประสบการณของแตละบุคคล ดังนั้นขาวสารหรือ
สิ่งกระตุนที่เปนแบบเดียวกันหรือเหมือนกันผูบริโภคก็อาจจะตีความหมายไดแตกตางกัน
4.การเลื อ กที่ จ ะจดจํา หมายถึ ง การที่ บุ ค คลหรือ ผู บ ริ โ ภคจดจํ าข อ มู ล
ข า วสารหรื อ สิ่ ง กระตุ น บ า งส ว นที่ ผู บ ริ โ ภคได เ ห็ น ได อ า น และได ยิ น โดยหลั ง จากที่
ผูบริโภคทําการเปดรับและเกิดความเขาใจตอสิ่งตางๆเหลานั้นแลว นักสื่อสารการตลาด
จะตองทําการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการของบริษัทหรือองคกรใหอยูในความ
ทรงจํ า ของผู บ ริ โ ภคอย า งสม่ํ า เสมอ ผ า นการสื่ อ สารข อ มู ล ซ้ํ า ๆไปยั ง ผู บ ริ โ ภค
กลุมเปาหมาย เพื่อใหผูบริโภคเกิดจดจําไดและทําการตัดสินใจซื้อหรือใชบริการ
จากแนวคิดในเรื่องของขั้นตอนในการรับรู จะชวยทําใหมีความเขาใจใน
กระบวนการรับรูของผูบริโภคไดชัดเจนขึ้น ทําใหทราบไดวาผูบริโภคมีการรับรูขาวสารที่
ทําการสื่อสารออกไปนั้นอยูในขั้นตอนใด
ระดับของการรับรู
ครอพล เทเลอร (Kraupl Taylor.1996:162) ไดกําหนดระดับขั้นของการรับรู
ในระดับขั้นตางๆตามความซับซอนของการรับรูไวดังนี้
1. Field of Sensations คือ ในกระบวนการเกิดการรับรูในแตละครั้ง
บุคคลจะมีการรับขอมูลมามากมาย มากกวา 1 อยาง เชน การรับชมโฆษณาทางโทรทัศน
บุคคลจะไดเห็นทั้งภาพและเสียงในเวลาพรอมกันในเวลาเดียว
2. Sensory Percept คือ ขั้นตอนที่บุคคลมีการรับรูขอมูลเพียงรูปราง
ลักษณะเพียงอยางเดียว ยังไมไดมีการเทียบเคียงกับสิ่งที่อยูในความทรงจํา เปนขั้นตอน
ที่บุคคลยังไมทราบความหมาย เชน การเห็นอาคารหนึ่งที่รูวาเปนธนาคาร โดยยังไมรูแน
ชัดวานั้นคือธนาคารใด
3. Meaningful Percept คือ ขั้นตอนที่บุคคลมีการรับรูความหมายของสิ่ง
เราและรับรูความหมายของขาวสาร โดยขั้นตอนนี้จะมีการอาศัยกับความทรงจําและ
ประสบการณที่บุคคลไดผานมาที่อยูในความทรงจํา เชน การเห็นสีของธนาคาร ทําให
บุคคลนั้นสามารถที่จะรับรูไดวาธนาคารที่ใชสีนี้คือธนาคารอะไร
กลาวไดวาการทราบถึงระดับการรับรูของแตละบุคคล จะชวยใหมีความ
เขาใจในการรับรูของแตละบุคคลมากขึ้นวา บุคคลแตละบุคคลมีระดับการรับรูตอสินคา
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บริการหรือบริษัทและองคกรอยูในระดับใด ถาบุคคลมีระดับการรับรูนอยก็จะตองมีการทํา
การสื่อสารอยางตอเนื่องเพื่อใหระดับการรูตอบริษัทเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น จากแนวคิดและทฤษฏีการรับรู ผูบริโภคนั้นถือไดวาเปนสิ่งที่สําคัญ
ในการรับรูและเขาใจในเรื่องพฤติกรรมการรับรูของแตละบุคคล แนวคิดนี้จึงมีความสําคัญ
ในการศึ ก ษา”การเป ดรับ และรั บ รูก ารสื่อ สารการตลาดบริ ษัท เอช ไอ เอส ทัว ร ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”เพื่อใหทราบถึงกระบวนการรับรูของประชาชนที่มีตอ
การสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
3. แนวคิดทีเ่ กี่ยวของการสื่อสารการตลาด
การสื่อสารการตลาด หมายถึงการดําเนินกิจกรรมทางดานการตลาดในอันที่
จะสื่อความหมาย สรางความเขาใจ สรางการยอมรับระหวางธุรกิจกับผูบริโภค โดย
มุงหวังที่จะใหเกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงคของธุรกิจนัน้ (สุวัฒนา วงษกะ
พันธ 2530 )
การสื่อสารทางการตลาดที่นกั การตลาดทัง้ หลายกระทําอยูเสมอ และปรากฏ
ชัดเจนแกผูรับขาวสารคือ
การสื่อสารในรูปแบบของกิจกรรมสงเสริมทางการตลาด
(Promotion ) ที่เปนเชนนีเ้ พราะวาผูบ ริโภคสวนใหญที่ความเขาใจวา สิ่งที่เขาไดรู ได
เห็น
ไดยินจากการบอกเลนของผูผลิตและผูจําหนายในเรื่องที่เกี่ยวของกับสินคาและ
บริการของการดําเนินธุรกิจนั้นๆ เหลานีค้ ือ ขาวสารการตลาดซึ่งไดแก การโฆษณา และ
การสงเสริมการจําหนาย (พรพิมล กานกนก )
การสื่อความหมาย
ก็เปนความพยายามของธุรกิจในอันที่จะถายทอด
ความคิดเกี่ยวกับสินคาและบริการที่ตนเสนอขายอยูในตลาด
เพื่อวัตถุประสงคในการ
สรางความเขาใจและกระตุน ใหผูบริโภคยอมรับในสินคาและบริการนั้นๆ ตลอดจนแสดง
พฤตกรรมในการซื้อในที่สุด (อภิรดี นิตุธร 2539 )
จากความหมายขางตนสรุปไดวา
การสื่อสารการตลาดเปนการสื่อ
ความหมายและการสรางความเขาใจระหวางผูผลิตและผูบริโภคโดยผานเครื่องการสื่อสาร
การตลาดตางๆ เชน โฆษณา , โปรโมชั่น , การใชพนักงานขาย หรือการจัดกิจกรรม
พิเศษ จนทําใหผูบริโภคเกิดการรับรู และซื้อสินคาหรือบริการในที่สดุ
การสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการจําหนาย
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การสื่อสารการตลาดยังเปนสวนที่เกีย่ วของโดยตรงกับการสงเสริมการ
จําหนาย
ซึ่งจําเปนตองอาศัยกิจกรรมหลายอยางเพื่อใชเปนเครื่องมือทางการตลาด
เครื่องมือที่นักการสื่อสารการตลาดใชนั้นเรียกวา “Promotion Tools” ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

การโฆษณา (Advertising)
การประชาสัมพันธ (Public Relation )
การสงเสริมการขาย ( Sales Promotion )
การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling)
การตลาดทางตรง (Direct mail)

การโฆษณา หมายถึ ง รู ป แบบของการจ า ยเงิ น เพื่ อ การส ง เสริ ม ทาง
การตลาด เปนรูปแบบของการสื่อความทางเดียวตอมวลชนในเชิงกวาง ที่มิไดอาศัยตัว
บุ ค คลเข า ไปดํ า เนิ น การ แต อ าศั ย สื่ อ โฆษณาๆ ทางด ว ยกั น เช น วิ ท ยุ โทรทั ศ น
หนังสือพิมพ วารสาร ปายโฆษณา การโฆษณาจึงเปนกิจกรรมหนึ่งของการสงเสริม
การตลาดในรูปของการเห็นและคําพูด ซึ่งเผยแพรผานสื่อที่ตองใชเงินโดยมีเปาหมายเพื่อ
การสื่อความเพื่อการขาย เพื่อแจงขอมูลขาวสาร เพื่อการจูงใจ และเพื่อการเตือนความจํา
(ธงชัย สันติวงษ 2528 )
การประชาสั ม พั น ธ หมายถึ ง การสื่ อ สารขององค ก รเพื่ อ สร า ง
ความสัมพันธอันดี เชน บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ใหขาวสารเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวที่
นาสนใจของประเทศญี่ปุน เพื่อดึงดูดใจของผูบริโภค และเปนการติดตอสื่อสารในการให
ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการบริการและองคกร โดยการผานกิจกรรมดานประชาสัมพันธ
ตางๆ (ประดิษฐ จุมพลเสถียร 2547:172-174)
การสงเสริมการรขาย หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่นอกเหนือจาก
การโฆษณา การประชาสัมพันธ และการขายโดยใชพนักงาน กิจกรรมทางการตลาดที่ใช
การสงเสริมการขายนั้น ทําเพื่อพยายามกระตุนการซื้อของผูบริโภค การทําโปรโมชั่น
จัดอีเวนทงานทองเที่ยว เปนกิจกรรมดานการตลาดทีจ่ ัดเปนครั้งคราว ไมไดดําเนินไปใน
รูปแบบของงานประจํา การสงเสริมการขายเปนเครื่องคือมีที่ใชในการสงเสริมการตลาดที่
หวังผลระยะสัน้ เพื่อกระตุนความตองการใหเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว (สายสรรค เรืองวิเศษ
และอัจจิมา จันทราทิพย 2530 )
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การขายโดยพนักงานขาย หมายถึง การเสนอสินคาโดยวิธีการพบปะผู
ซื้อที่คาดหวังและมีการพูดจากระทํากับบางคนหรือกลุมคนหรืออาจเปนลูกคา
โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการขายสินคา การใชพนักงานขายแมจะมีขอดีและประสิทธิภาพสูงอยาง
ยิ่งในการนําเสนอสินคาใหกับลูกคาโดยตรง แตก็มีปญหาเพราะวิธีนี้ที่มคี าใชจายสูงมาก
ซึ่งนับวาเปนการกระทําไดโดยมีขอบเขต โดยจะตองจํากันอยูกับการสินคาและบริการที่มี
ราคาสูงและใหชวงกําไรสูงมากพอสมควรจึงจะคุมคาตอ
การตลาดทางตรง หมายถึง การสื่อสารทางตรงกับลูกคาเปาหมายเมื่อทํา
ใหเกิดการตอบสนอง การตลาดทางตรงเหมือนหนึ่งเปนสวนประกอบของสวนประสมการ
สงเสริมการตลาดการตลาดทางตรงเปนมากกวาการขายทางไปรษณีย (Direct mail) และ
แคตตาล็อกการสั่งซื้อทางไปรษณีย (mail – order catalogs) และเกี่ยวของกิจกรรมที่
หลากหลายประกอบดวยการจัดการฐานขอมูล(database management) การขายตรง
(direct selling) การตลาดทางสื่อสาร (Telemarketing) และการโฆษณาตอบสนอง
ทางตรง (direct-response advertising) โดยวิธีการขายทางไปรษณียและการกระจาย
เสียงและสื่อสิง่ พิมพประเภทตาง ๆ (ชื่นสุมล บุนนาค, 2551)
จากขอความขางตนสรุปไดวาการสื่อสารการตลาดมีเครื่องมือที่
หลากหลายแลวแตเครื่องแตละประเภทเหมาะสมกับการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายกลุน
ไหน ใหเกิดการเปดรับและรับรู เชน บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ทําการสื่อสารการตลาดการ
เก็บฐานขอมูลของลูกคาทีท่ ําบัตร His Love Peace Tour โดยการสงขอมูลเกี่ยวกับ
โปรโมชั่นและแพ็คเกจทั่วทองเที่ยวของญี่ปุนที่นาสนใจใหกับลูกคาทุกเดือนอยางตอเนื่อง
4.แนวคิดการตลาดในธุรกิจทองเที่ยว (Marketing Concept)
ปจจุบันการแขงขันในทางธุรกิจมีความรุนแรงมาก และมีแนวโนมจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้นทุกทีจนเกิดเปน “สงครามทางการตลาด” องคกรใดมีความแข็งแกรง
ทางการตลาดมากกวาก็จะกลายเปนผูนาํ ทางการตลาด และประสบความสําเร็จในธุรกิจ
นั้น ดังนั้นการตลาดจึงกลายมาเปนปจจัยสําคัญตอความอยูรอดของธุรกิจสมัยใหม ทําให
องคกรตางๆ ใหความสนใจกับการวางแผนการตลาดมากขึ้น เพื่อวิเคราะหสถานการณ
ทางการตลาดของคูแขงและสามารถตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจตอลูกคา
ได
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หลักการตลาดในธุรกิจทองเที่ยว
การตลาด ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว หมายถึง แนวความคิดทางดาน
การจัดการทองเที่ยวโดยที่มงุ เนนถึงความสําคัญ คือ ความตองการของนักทองเที่ยว
นอกจากนี้ การตลาดของธุรกิจทองเที่ยวยังหมายถึงสิ่งตอไปนี้ดวย (ชูสิทธิ์ ชูชาติ 2544)
1. การกําหนดความตองการของสินคา และ บริการ
2. กําหนดขั้นตอนเพื่อตอบสนองความตองการนั้นๆ
3. กําหนดราคาตามอัตราการแขงขั้นของตลาดและกําไรที่ตองการจะได
เพื่อการสื่อสารขอมูลที่เกี่ยวกับการ
4. คัดเลือกวิธีการที่เหมาะสม
ทองเที่ยวไปสู นักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย
5. การขาย ( การทองเที่ยว )
ผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว (The Tourism Product )
การทองเที่ยวเปนธุรกิจที่มองไมเห็น จึงเปนสินคาทีม่ ีลักษณะเฉพาะตัว
โดยมุงที่จะขายประสบการณ
และความประทับใจใหนักทองเที่ยวมากกวาอีกทั้ง
ผลิตภัณฑของการทองเที่ยวมักจะตั้งอยูในทําเล ที่หางไกลจากลูกคา เชน ตัวแทนการ
เดินทางทองเที่ยว หรือผูขายสงธุรกิจทองเที่ยวจึงมีความสําคัญมากขึ้น ผลผลิตทางการ
ทองเที่ยวจะตองจําหนายเกือบทั้งหมดใหแกลูกคา หรือผูซื้อสินคาโดยมองไมเห็นสินคา
เมื่อตัดสินใจซื้อสินคา ซึ่งหมายความวา ลูกคาที่ซื้อสินคาการ ทองเที่ยวตองใชจายทั้ง
เวลา และเงินกอนที่จะไดรับ หรือใชบริการสินคาที่ซื้อจริงๆ (ชูสทิ ธิ์ ชูชาติ 2544)
การแบงสวนการตลาด (Market Segmentation )
การแบงสวนการตลาด คือ วิธีการที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในการใช
วิเคราะห ความตองการดานการตลาด ตัง้ อยูบนสมมติฐาน 4 ประการคือ
1.นักทองเที่ยวสามารถจัดแบงออกไดเปนกลุมในการแบงสวนของตลาดที่แตกตางกัน
ออกไป เชน ตลาดของนักทองเที่ยวทีร่ ักการผจญภัย ตลาดของนักทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
เปนตน
2.ประชาชนตางมีวันหยุดพักผอน
และมีความตองการหรือความชอบในการเดินทาง
ทองเที่ยวตางกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการแบงสวนการตลาดเฉพาะดานของประชาชน
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3.จุดมุงหมายปลายทางของการทองเที่ยวเฉพาะแหลง
หรือประสบการณของ
นักทองเที่ยวจะดึงดูดความสนใจ ตอการแบงสวนการตลาดบางสวนมากกวาตลาดสวน
อื่นๆ เชน การเดินทางทองเที่ยวไปในแหลงเรียนรูวัฒนธรรม อาจขายไดดีในนักทองเที่ยว
กลุมผูสูงอายุ มากกวากลุมนักทองเที่ยวหนุม-สาว เปนตน
4.บริษัทธุรกิจการทองเที่ยว หรือตัวแทนการทองเที่ยวสามารถที่จะปรับปรุงตลาดการ
ทองเที่ยวของบริษัทใหดียิ่งขึ้น
โดยการใชความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑการ
ทองเที่ยวและบริการตางๆ ใหเปนที่ดึงดูดตอการแบงสวนการตลาดเฉพาะตลาดได
การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
การสื่อสาร เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนขาวสาร และการถายทอด
ความหมายไปยังบุคคลอื่นๆ
โดยมีเปาหมายที่จะกอใหเกิดความเขาใจรวมกันใน
ความหมายของขาวสารที่สง ผานมานั้น และกระบวนการสื่อสารนี้ที่มีความสัมพันธกับ
ภารกิจของนักการตลาดอยางไมสามารถแยกออกจากกันได
ดังนั้น นักการตลาดจึงตองอาศัยบทบาทการสื่อสารในการปอนขาวสาร
ทางการตลาดใหกับผูบริโภค เพื่อบอกใหผูบริโภคทราบวา เรามีสินคาอะไร? เหมาะสม
กับความตองการของผูบริโภคอยางไรบาง ลักษณะของการสื่อสารทางการตลาด อาจ
กลางสั้นๆไดวาทําไปเพื่อทีจ่ ะบอกกลาวเลาแจง (Inform) ใหลูกคาไดรับรูและเพื่อที่จะ
ชักชวน (Persuade) ลูกคาเหลานั้น ใหโนมเอียงมาทางที่นักการตลาดมุงหวัง (พรรณ
พิมล กานกนก 2532 : 431 , 437)
สุวัฒนา วงษกะพันธ (2530:55) ไดใหความหมายของ “การสื่อสาร
การตลาด” ไววาหมายถึง การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสือ่ ความหมาย สราง
ความเขาใจ สรางการยอมรับระหวางธุรกิจกับผูบริโภค โดยมุงหวังที่จะใหเกิดพฤติกรรม
ตอบสนองตามวัตถุประสงคของธุรกิจนัน้ และใชกระบวนการนําเสนอขาวสารในรูปของ
การกระตุนเรงเราดวยวิธีการตางๆ ไปสูผูบริโภค โดยมุงหวังใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง
จากผูบริโภค ในลักษณะที่ผผู ลิตคาดหมายไวลว งหนา หรือที่เรียกวา “ปฏิกิริยาตอบสนอง
ที่คาดหมาย” (Desired Response) อันเปนการกระตุน ให
1.ผูบริโภคเกิดความสนใจในสินคา หรือผลิตภัณฑนั้น
2.ผูบริโภคเกิดการรับรูสินคาหรือผลิตภัณฑนั้น ดวยความรูสึกในดานดีเกิด
ความชื่นชมพอใจ โดยที่ไมรูสึกขัดแยงหรือตอตาน
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3.ผูบริโภคเกิดการจดจําสินคา หรือผลิตภัณฑไดแมนยํา
4.ตอกย้ําความเชื่อมั่นที่ผูบริโภคมีตอสินคาหรือผลิตภัณฑนั้น
เพิ่มพูนความรูสึกชื่อชมและพึงพอใจมากขึ้น

และทําให

การสื่อสารการตลาดนั้น นักการตลาดจําเปนตองเลือกใชชองทางการ
การสื่อสารที่เหมาะสม และใหเกิดความพอเพียงตอการเขาถึงผูบริโภคที่มีอยูจํานวนมาก
ดังนั้นการสื่อสารการตลาด จึงกาวเขามาเพื่อเพิ่มทางเลือกใหนักการตลาดไดใชชองทาง
ในการสงขาวสารไปยังผูบริโภคที่หลากหลายขึ้นและเพือ่ ใหสามารถเขาถึงผูบริโภค
ไดมากขึ้น ทัง้ นี้ การเลือกใชเครื่องมือตางๆ ยอมตองใชใหเกิดความสมดุล กลมกลืน
ตอเนื่องและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริโภคไดรับ
ขาวสารที่นักการตลาดสงไปตลอดจนเกิดความเขาใจในสาร
ธีรภัทธ มกรพันธ (2539 : 68-69) กลาววา “ การตลาดและการสื่อสารทั้ง
สองสิ่งเปนฝาแฝดกันทั้งในทฤษฏี และการปฏิบัติ ดังนั้นนักการตลาดสวนใหญจึง
พิจารณาการโฆษณาวาเปนเครื่องมือที่สําคัญอันหนึ่งสําหรับการขายสินคา หรือบริหาร
หรือเพื่อทําขั้นตอนการแลกเปลี่ยนระหวางผูซื้อกับผูขายใหสมบูรณ
ความสําคัญของการสื่อสารการตลาด
ในปจจุบันการสื่อสารการตลาดมีความสําคัญในการดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาดมากขึ้น เนื่องจาก (สุวัฒนา วงษกะพันธ 2530 : 55)
1.การสื่อสารการตลาดสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน เนื่องจากการ
ไมวาจะเปนความแตกตางทางดาน
สื่อสารทําหนาที่สรางความแตกตางของสินคา
คุณลักษณะของสินคาหรือทางอารมณ เพื่อใหผูบริโภคมองเห็นถึงคุณคาของสินคาของ
เราทางดานราคา การสื่อสารทําหนาที่สรางมูลคาเพิ่ม (Value Added ) ทําใหผูบริโภค
ยอมรับ และการสื่อสารชวยใหผูบริโภคหาสถานที่ซื้อไดสะดวก
2.การเปลี่ยนแปลงการลงทุนมาที่การสื่อสาร
สามารถทําใหธุรกิจลด
คาใชจายไดเนื่องจากในยุคสมัยของการตลาดแบบที่เนนการผลิตเรามักจะทุมงบประมาณ
ลงไปในการวิจัยและพัฒนา
ซึ่งในบางครั้งผูบริโภคกลุมเปาหมายไมมีความตองการ
หรือไมเคยซาบซึ้งถึงคุณภาพที่ดีของสินคาหรือบริการเลย การสรางสินคาใหไดมาตรฐาน
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แลวหันมาทุมเทความพยายามทางการสื่อสาร จะทําใหผูบริโภคไดซาบซึ้งในสินคา หรือ
บริการไดมากกวา
3.การสื่อสารนําขอมูลเกี่ยวกับการขายไปยังผูบริโภค หรือลูกคาที่คาดหวัง
ไดทุกระดับเนือ่ งจากการสื่อสารทําผานสือ่ ไดทุกประเภท ทําใหสามารถเขาถึงผูบ ริโภคได
ทุกกลุมเปาหมาย
4.การตอสูดวยการสื่อสารประหยัดตนทุนกวาการสูกันดวยสงครามราคม
เนื่องจากการสื่อสารสามารถทําใหสินคามีภาพพจนสูงและทําใหผบู ริโภคเกิดความภูมใิ จ
ในการเปนเจาของ ดังนั้น เขาจะไมสนใจเรื่องราคาที่สูงกวาสินคาของคูแขง เพราะเขา
เชื่อมั่นวาสินคาของเรานาไววางใจกวาของคูแข็งขั้น
กลาวไดวา การสื่อสารถือเปนกระบวนการที่สําคัญระหวางผูผลิต
และผูบริโภค ผูผลิตก็จะไมสามรถทราบถึงความตองการของผูบริโภคไมสามารถติดตอ
และแจงขาวสารเกี่ยวกับสินคาของตนใหกับผูบริโภคทราบได ในทางกลับกันผูบริโภคก็จะ
ไมสามารถทราบไดวาผูผลิตมีการสื่อสารอะไร ที่ไหน เมื่อไร เมื่อผูรับสารไมรูกไ็ มสนใจ
เชนบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ไดทําการสื่อสารการตลาดหลากหลายชองทาง เชน โฆษณา
ในหนังสือพิมพ , โฆษณาในโรงภาพยนตร , การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) , เวปไซค ,
เฟสบุค , ใหเกิดการการจายขาวสารไปยังกลุมเปาหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
กระบวนการแบงสวนการตลาด ( The Market Segmentation Process)
การแบงสวนการตลาด คือ การจําแนกการแบงสวนทางการตลาดโดยยึด
เอาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจเปนองคประกอบสําคัญ ซึ่งไดแก อายุ เพศ การศึกษา
และ รายได ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนดรรชนีชคี้ วามโนมเอียงของประชาชนวาใครมีแนวโนมที่
จะเดินทางมากวา การแบงแยกประชาชนออกตามสภาพทางภูมิศาสตร สภาพทาง
ภูมิอากาศที่แตกตางกันหรือคลายคลึงกัน
เพราะวัฒนธรรมและทิวทัศนทสี่ วยงามก็
สามารถจะดึงดูนนักทองเที่ยวใหไปทองเที่ยวไดการแบงแยกตลาดโดยองคประกอบดาน
แผนภูมิภาพทางจิตลักษณะ (Psychographic) แตการรวบรวมขอมูลทางจิตลักษณะเปน
สิ่งที่ยาก อีกทั้งยังเสียคาใชจายสูง และมีจุดเนนที่การศึกษาพฤติกรรมการซื้อในปจจุบัน
และอนาคต ความตองการดานรางกาย วิถีการดําเนินชีวิต และ คานิยม
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กลยุทธการสงเสริมการขาย (Promotional Strategies )
การลงทุนในเรื่องของการโฆษณา และการสงเสริมการขายควรจะสรางสิ่งตอไปนี้
1.ความสนใจในตัวสินคา
2.ความประทับใจในตัวสินคา
3.แนวโนมที่จะซื้อสินคา
4.ความสนใจที่ผูซื้อจะถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินคานั้นจากรานคา
จากเหตุผลขางตน
หมายความวา
ขอความของการโฆษณาที่มี
ประสิทธิภาพจะตองมีจุดเดน และเชื้อชวนอยางมากในสายตาของผูซ ื้อ เพราะขอความใน
ลักษณะเดียวกันจะมีอยูเปนจํานวนมากในตลาดการแขงขันแบบเสรี ขอความนีส้ ามารถ
ไปถึงผูซื้อไดโดยผานสื่อที่เปนเสียง หรือ สื่อภาพได หรืออาจเปนการสื่อสารสื่อทาง
อารมณ ซึ่งสามารถจัดเปนหมวดหมูดังนี้
สื่อที่ใชเสียง/ลาย
ลักษณอักษร

สื่อภาพ

สื่อทางอารมณ

1.การโฆษณาทาง
หนังสือพิมพ

1.โทรทัศน

1.ของขวัญ

2.วิทยุ

2.หนังสือพิมพ

2.ของชํารวย

3.หนังสือพิมพราย
สัปดาห

3.โปสเตอร

3.งานสังคม

4.ไปรษณีย

4.การจัดหนา
ราน

5.แผนพับ

5.ภาพยนตร

6.ประชาสัมพันธ

6.นิทรรศการ

7.แถลงขาว
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จากสื่อตางๆ ที่มีอยูในตลาดการใหคําแนะนํา หรือ Word-of-Mouth จากคนใน
ครอบครัว หรือเพื่ อนสนิ ท จะมี ประสิท ธิภาพเหนือสิ่งอื่นๆ เพราะการพู ดด วยปากจาก
บุคคลดังกลาว เปนขอความที่คนสวนใหญใหความเชื่อถือมากที่สุด
กลาวไดวา กลยุทธการสงเสริมการขายควรจะมีจุดเดนและมีการเชื้อชวน
อยางมากในสายตาของลูกคาเพื่อสามารถคนหาไดถึงความตองการแลวพัฒนากลยุทธ
การสงเสริมการขาย เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา เชน ในกรณีที่บริษัท เอช ไอ
เอส ทัว ร ไดรว มโครงการจัดนิท รรศการ งานเที่ ย วทั่ว ไทย ไปทั่ว โลก ที่ศู นยป ระชุ ม
แหงชาติสิริกิติ์ เพื่อใหประชาชนที่เขารวมงานไดเปดรับและรับรูถึงแพ็คเก็จทัวรตางๆ
ของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
5. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสวนผสมการตลาด (Marketing Mix)
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2547 : 35-36) กลาววา สวนประสมทาว
การตลาด หมายถึง เครื่องมือหรือปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมไดที่ธุรกิจตองใชรวมกัน
เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกลูกคากลุมเปาหมาย หรือเพื่อ
กระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความตองการสินคาและบริการของตน
จากแนวคิดสวนผสมทางการตลาด สรุปไดวา สวนผสมทางการตลาดนั้นมี
ความสําคั ญตอการทําธุรกิจ เนื่องมาจากสวนผสมทางการตลาดนี้ถูกสรางขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูบริโภคกลุมเปาหมายเพื่อใหลูกคาเกิดความ
สนใจ และกระตุนใหลูกคาตองการซื้อสินคาหรือบริการ และตัดสินใจซื้อในที่สุด ดังนั้น
บริษัทและองคกรตางๆจึงตองใหความสําคัญกับสวนผสมทางการตลาดเพราะเปนปจจัย
สําคัญในการดําเนินธุรกิจ โดยสวนผสมทางการตลาดในปจจุบันจะประกอบดวย 7 กลุม
(7 P’s) ดังนี้
1.ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่นําเสนอใหแกลูกคาหรือผูบริโภคเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยผลิตภัณฑนั้นจะตองมีคุณคาในสายตาของ
ผูบ ริ โภคทํ าให ผูบ ริ โภคเกิ ดความพึงพอใจ ซึ่งเปนสิ่งที่สัมผั สไดหรื อสัมผั สไมได เช น
บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ บริการและชื่อเสียง เปนตน โดยผลิตภัณฑนั้นอาจเปนได
ทั้ง สินคา บริการ สถานที่ บุคคล และความคิด ที่อาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ซึ่ง
ผลิตภัณฑนั้นจะตองมีอรรถประโยชน มีคุณคา ในสายตาของผูบริโภค
2.ราคา (Price) เปนสิ่งที่ใชกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑ โดยผูบริโภคจะนํา
ราคามาใชในการประเมินคุณคาและคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไดรับ ซึ่งการตั้ง
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ราคานั้นก็สามารรถสรางใหเกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อได เชนการตั้งราคาสูง ก็มี
ผูบริโภคบางกลุมมองวา ผลิตภัณฑที่มีราคาสูงนั้นจะมีคุณภาพและมีคุณคา ผูบริโภคเกิด
ความภูมิใจจากการซื้อผลิตภัณฑราคาแพง ดังนั้นปจจัยทางดานราคาจึงเปนปจจัยหนึ่งที่
ผูบริโภคใชในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
3.สถานที่ (Place) เปนเรื่องของโครงสรางของชองทางการจัดจําหนาย และ
การเคลื่อนยายสินคาและบริการ จากบริษัทและองคไปสูผูบริโภค ซึ่งตองผานตัวกลาง
ต า งๆในการตลาดที่ ช ว ยในการกระจายสิ น ค า การขนส ง การคลั ง สิ น ค า สถานที่ จั ด
จําหนาย เปนตน
4.การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารที่สราง
ความพึงพอใจใหกับผูบริโภคเพื่อสรางใหเกิดการรับรูในสินคาและบริการตางๆของบริษัท
และองคกร ชวยสรางใหเกิดทัศคติที่ดีใหแกผูบริโภค ชวยกระตุนในการตัดสินใจซื้อ เพื่อ
เตือนความจําในสินคาและบริการ หรือเปนการติดตอสื่อสารกับลูกคาโดยตรงโดยผาน
พนักงานขาย เปนตน การสงเสริมการตลาดนี้จะตองสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภค
กลุมเปาหมาย เพื่อสรางทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
5.บุคลากร (People) เปนเรื่องเกี่ยวกับพนักงานผูใหบริการของบริษัทและ
องคกร ที่จะตองผานการคัดเลือก การฝกอบรมการทํางาน เพื่อทําใหผูบริโภคเกิดความ
พึงพอใจในการใหบริการผานการบริการที่รวดเร็วและประทับใจใหเกิดกับลูกคา และสราง
ความแตกตางในดานการใหบริการใหเหนือกวาคูแขงยกตัวอยางเชน การใหบริการที่
รวดเร็ว มีการดูแลเรื่องความสะอาดระหวางการทํางาน เปนตน
6.กระบวนการบริการ (Process) เปนกระบวนการหรือขั้นตอนในการ
ใหบริการแกลูกคา ซึ่งจะมีความหลากหลายรูปแบบที่จะสงมอบบริการใหแกลูกคา เพื่อให
เกิดความประทับใจในการใหบริการแกลูกคา โดยกระบวนการนนี้จะตองสอดคลองกับ
ความคาดหวังที่ผูบริโภคตองการจะไดรับจากการบริการดวยเพื่อใหผูบริโภคเกิดความ
ประทับใจ
7.การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical) เปนเรื่องของ
การพัฒนารูปแบบของการใหบริการโดยการเนนการสรางใหเกิดคุณภาพรวม เพื่อสรางให
เกิดคุณคาใหแกลูกคาหรือผูบริโภค เชน การใหบริการที่ครบวงจร การดูแลเอาใจใสใน
ความเปนอยูและทรัพยสินของลูกคาใหลูกคามีความปลอดภัย หรือ สภาพแวดลอมของ
สถานที่ ใ ห บ ริ ก าร เป น ต น เพื่ อ สร า งความดึ ง ดู ด ใจให กั บ ผู บ ริ โ ภค เพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด
ภาพลักษณในการใหบริการที่ชัดเจน
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จะเห็นไดวา สวนผสมทางการตลาดมีความสําคัญในการดําเนินธุรกิจของ
องค ก รหรื อ บริ ษั ท ต า งๆ เพราะเป น หลั ก การสํ า คั ญ ที่ บ ริ ษั ท หรื อ องค ก รจะต อ งนํ า ไป
ประยุ ก ต ใ ช กับ สิ นค า และบริ ก ารของตนเอง เพื่ อ สร า งคุ ณ ค า แกสิ น ค า และกระตุน ให
ผูบริโภคตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การวางแผนเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาดที่ดีก็ยอมจะ
สงผลใหเกิดการตัดสินใจซื้อ และเปนการสรางความแตกตางเหนือคูแขง ทําใหเกิดความ
ได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น ให กั บ บริ ษั ท ทั ว ร เช น เดี ย วกั น ถ า บริ ษั ท ทั ว ร มี ก ารวางแผน
เกี่ยวกับเรื่องสวนผสมทางการตลาดที่ดีก็ยอมสามารถสรางความแตกตางใหแกบริษัท
ของตนเองได และชวยกระตุนยอดขายใหกับบริษัททัวร โดยในการศึกษา “การเปดรับ
และรั บ รู ก ารสื่ อ สารการตลาดของบริ ษั ท เอช ไอ เอส ทั ว ร ข องประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูการสื่อสารการตลาด ซึ่งจะนําแนวคิด
เกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาดมาศึกษาและวิเคราะห เพื่อตองการทราบถึงระดับการรับรู
ของประชาชนที่มีตอแพ็คเก็จทัวรและการบริการ ราคา และการสงเสริมการตลาดของ
บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
6.งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
กันณวัน อภิรักษธนากร (2554) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารการตลาดของ
ททท.และการตัดสินใจไปทองเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร”
มี
วัตถุประสงคในการวิจัย คือ การศึกษาการสื่อสารการตลาด พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
และพฤติกรรมการเปดรับขาวสารกับการตัดสินใจ เกีย่ วกับการไปทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานการทองเที่ยว
เชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สวนใหญจะเปดรับสื่อเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศจากสื่อโทรทัศนมากทีส่ ุด รองลงมาไดแก สื่อวิทยุ และหนังสือพิมพมา
ตามลําดับ ในสวนของสื่อเฉพาะกิจจะมีการเปดรับในระดับนอย และเปดรับสื่อจากเพื่อน
ในระดับปานกลาง ในเรื่องประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของ ททท. ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของเยาวชนไดแก การโฆษณาทางโทรทัศนจะมีผลตอการติดสินใจทองเที่ยวเชิง
นิเวศมากทีส่ ดุ ซึ่งรองลงมาก็คือ การโฆษณาทางนิตยสาร และสื่อสิง่ พิมพอื่นๆ
ทัสไนย สุนทรวิภาค (2532) ศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับการทองเทีย่ วเมืองไทยกับการมาทองเที่ยวเมืองไทยของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ”
พบวาปริมาณการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเมืองไทยจาก
สื่อมวลชนไมมีความสัมพันธกับจํานวนครั้งของการมากทองเที่ยวเมืองไทย ปริมาณการ
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เปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเมืองไทยจากสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธกับจํานวน
ครั้งของการมาทองเที่ยวเมืองไทย และปริมาณการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยว
เมืองไทย จากสื่อบุคคลมีความสัมพันธกบั จํานวนครั้งของการมาทองเที่ยวเมืองไทย
นิศากร ตัณลาพุฒ (2538) ไดศึกษา “การรับรูและการจดจําภาพยนตร
โฆษณาทางโทรทัศน และพฤติกรรมการซื้อและการใชยาแกปวดลดไข ของกลุมผูใช
แรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร”
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางการเปดรับสารโฆษณายาแกปวดลดไข ทางโทรทัศน การรับรับรูและการจดจํา
สารโฆษณายาแกปวดลดไข และพฤติกรรมการซื้อและใชยาแกปวดลดไขของกลุมผูใช
แรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา
1.การเปดรับสารโฆษณาสินคาประเภทยาแกปวดลดไขทางโทรทัศนมาก
หรือนอยจะไมมีผลตอการรับรู และจดจําสารโฆษณายาแกปวดลดไขในกลุมผูใชแรงงาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2.การเปดรับสารโฆษณาสินคาประเภทยาแกปวดลดไขทางโทรทัศน มาก
หรือนอยจะไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อและใชยาแกปวดลดไขของกลุมผูใชแรงงานในเขต
กรุงเทพมหานคร
3.ผูใชแรงงานที่มีการรับรูและจดจําสารโฆษณาสินคาประเภทยาแกปวดลด
ไขทางโทรทัศนมีแนวโนมวาจะเปนผูที่มพี ฤติกรรมการซื้อและใชยาแกปวดลดไขที่
โฆษณา
ศาสตราวุธ พันธุอารี (2547) ศึกษาเรื่อง “การรับรูโครงการ Unseen
Thailand สัมผัสจริงเมืองไทย จากการสื่อสารการตลาดของการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา กลุม ตัวอยางมีการเปดรับการโฆษณา
จากสื่อโทรทัศนสูงสุดโดยสวนใหญเปดรับโฆษณาสัปดาหละ 1-2 ครั้ง และมีการรับรูใน
เรื่องของเนื้อหาโฆษณาผานสื่อโทรทัศนชุดโบสถในตนไม ถ้ําน้ําแข็ง และพระ-เณรขี่มา
บิณฑบาต สวนใหญมีการรับรูวาการโฆษณาชุดดังกลาวนั้นตองการสื่อใหทราบถึงแหลง
ทองเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ แหลงทองเที่ยวที่เปนธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวดานประเพณี วิถี
ชีวติ ตามลําดับ ทั้งนี้เกิดจากเนื้อหาของการโฆษณาที่ชดั เจน รวมถึงสื่อโทรทัศนสามารถ
ใหไดทั้งภาพและเสียงในเวลาพรอมกันทําใหกลุมเปาหมายเกิดการับรูในเรื่องของเนื้อหา
นั้นได
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สิริกาญจน ปรับโตวิโจโย (2539) ศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร
ทองเที่ยวกับการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ “ พบวา อาชีพ และรายได มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวตางประเทศ ในขณะที่ปจ จัยทางดานประชากร
ตัวอื่นไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวตางประเทศ ทั้งนี้ การเปดรับขาวสาร
ดานการทองเที่ยวจากนิตยสารดานการทองเที่ยวของตางประเทศ
บริษัททัวรตวั แทน
จําหนายตั๋วเครื่องบิน สายการบิน เพื่อน บุคคลในครอบครัว องคการสงเสริมการ
ทองเที่ยวตางประเทศในประเทศไทย และนิทรรศการเกี่ยวกับการทองเที่ยวตางประเทศมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวตางประเทศ
แตการเปดรับขาวสารดานการ
ทองเที่ยวไมมคี วามสัมพันธกับการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ
สมภพ ติรัตนะประคม (2542) ในเรื่องของ “ พฤติกรรมการเป ดรับสื่อ
สิ่งพิมพกับการเลือกทองเทีย่ วในจังหวัดภูเก็ตของนักทองเที่ยวชาวไทย “ พบวาการ
เปดรับสื่อสิ่งพิมพ คือ ความถี่ในการเปดรับสื่อสิ่งพิมพมีความสัมพันธทางบวกกับการ
ตัดสินใจเลือกทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตของนักทองเที่ยวชาวไทย
สิรินันท ไทยเจริญ (2543) ศึกษาเรื่อง “ การเปดรับขาวสารการสื่อสาร
การตลาดโครงการสรางภาพลักษณประเทศและสินคาไทย กับความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการบริโภคสินคาไทยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวาลักษณะทาง
ประชากรมีความสัมพันธกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคที่มีตอโครงการ
สรางภาพลักษณประเทศและสินคาไทยแตไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
สินคาไทยของผูบริโภค
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บทที่ 3
ผลการศึกษา สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “ การเปดรับและรับรูการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช
ไอ เอส ทัวร ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร “ เปนการศึกษาในเชิงปริมาณ โดย
ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการแจกแบบสอบถามใหกับประชาชนทัว่ ไปทั้งที่
เคยใชบริการทัวรและไมเคยใชบริการทัวรในเขตกรุงเทพหมานคร จํานวน 7 เขต จํานวน
280 คน และนําขอมูลที่ไดจากการแจกแบบสอบถามเก็บรวบรวมมาทําการวิเคราะหทาง
สถิตดิ วยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ไดแบง
ผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวนไดแก
สวนที่ 1ขอมูลลักษณะทางประชากร
สวนที่ 2 การเปดรับการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
สวนที่ 3 การรับรูการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
สวนที่ 4 การทดสอบความความสัมพันธระหวางการเปดรับมี
ความสัมพันธกับการรับรู
ผลการวิเคราะห
สวนที1่ ลักษณะทางประชากรศาสตร
ตารางที1่ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน (คน)

ชาย

รอยละ

122

43.6

หญิง

158

56.4

รวม

280

100.0

จากตารางที1่ พบวาในจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด เปนเพศหญิงมากกวา
เพศชาย คือ เปนเพศหญิงจํานวน 158คน คิดเปนรอยละ 56.4 และเพศชาย จํานวน 122
คน คิดเปนรอยละ 43.6
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ตารางที่2 แสดงจํานวนและรอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามอายุ
อายุ

จํานวน (คน)

รอยละ

25 - 30 ป

108

38.5

31 - 35 ป

63

22.6

36 - 40 ป

48

17.1

41 - 45 ป

30

10.7

46 - 50 ป

17

6.1

51 - 55 ป

14

5.0

280

100.0

รวม

จากตารางที2่ พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญ มีอายุระหวาง 25-30 ป
จํานวน 108 คนคิดเปนรอยละ 38.5 รองลงมาไดแก อายุระหวาง 31-35 ป จํานวน 63
คน คิดเปนรอยละ 22.6 และนอยที่สุดคือ อายุระหวาง 51-55 ป จํานวน 14 คน คิด
เปนรอยละ 5.0
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ตารางที3่ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ

จํานวน (คน)

รอยละ

โสด

150

53.6

สมรส

116

41.4

14

5.0

280

100.0

หยาราง/หมาย
รวม

จากตารางที่ 3 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ โสด จํานวน 150 คน คิดเปน
รอยละ 53.6 รองลงมาไดแก สมรส 116 คน คิดเปนรอยละ 41.4 คน และนอยที่สุดคือ
หยาราง/หมาย จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 5.0
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ตารางที4่ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี

จํานวน(คน)

รอยละ

22

7.9

ปริญญาตรี

222

79.3

สูงกวาปริญญาตรี

36

12.8

280

100.0

รวม

จากตารางที่ 4 พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญ มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ
ปริญญาตรี จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 79.3 รองลงมาคือสูงกวาปริญญาตรี จํานวน
36 คน คิดเปนรอยละ 12.8 และนอยที่สดุ คือ ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 22 คน คิดเปน
รอยละ 7.9
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ตารางที5่ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักศึกษา

จํานวน(คน)

รอยละ

42

15.0

148

52.9

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

35

12.5

ธุรกิจสวนตัว

46

16.4

9

3.2

280

100.0

พนักงานบริษทั เอกชน

พอบาน /แมบาน
รวม

จากตารางที5่
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานบริษทั เอกชน
จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 52.9 รองลงมาคือ ธุรกิจสวนตัว 46 คน คิดเปนรอยละ
16.4 และนอยที่สุด คือ อื่นๆ เชน แมบาน พอบาน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.2
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ตารางที6่ แสดงจํานวนและรอยละของประชาชน จําแนกตามรายไดเฉลีย่ ตอเดือน
รายได

จํานวน(คน)

รอยละ

10,000 – 20,000 บาท

90

32.2

20,001 – 30,000 บาท

102

36.4

30,001 – 40,000 บาท

46

16.4

40,001 – 50,000 บาท

28

10.0

50,001 บาทขึ้นไป

14

5.0

รวม

280

100.0

จากตารางที6่ พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญ มีรายได 20,001 – 30,000
บาท จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 36.4 รองลงมาคือ 10,000-20,000 บาท จํานวน 90
คน คิดเปนรอยละ 32.2 และนอยที่สุด 50,001 บาทขึน้ ไป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ
5.0
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สวนที2่ ผลการวิเคราะหการเปดรับการสื่อสารการตลาดบริษทั เอช ไอ เอส ทัวร
ตารางที7่ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางในการเปดรับการสื่อสารการตลาด
บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ( N = 280 )
การสื่อสารการตลาด

เคย

ไมเคย

หนังสือพิมพ เดลินิวส

171
(61.1)
135
(48.2)
114
(40.7)
100
(35.7)
133
(47.5)
110
(39.1)
200
(71.4)
211
(75.4)

109
(38.9)
145
(51.8)
166
(59.3)
180
(64.3)
147
(52.5)
170
(60.7)
80
(28.6)
69
(24.6)

หนังสือพิมพ เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ บางกอกโพสต
หนังสือพิมพ โพสต ทูเดย
หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก
เว็ปไซค
เฟสบุค

จากตารางที่ 7 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับการสื่อสารการตลาด
ของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวรมากที่สุด คือ เฟสบุค จํานวน 211คน คิดเปนรอยละ 75.4
รองลงมาคือ สื่อ เว็ปไซค จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 71.4 และนอยที่สุดคือสื่อ
หนังสือพิมพ บางกอกโพสต จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 35.7
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ตารางทึ่8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานความบอยครั้งในการเปดรับการสื่อสาร
การตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ของกลุมตัวอยาง
ระดับความบอยครั้งการเปดรับ/สัปดาห
การสื่อสารการตลาด
ทุกวัน
หนังสือพิมพ เดลินิวส
N=171
หนังสือพิมพ เดอะเนชั่น
N=135
หนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ
N=114
หนังสือพิมพ บางกอกโพสต
N=100
หนังสือพิมพ โพสต ทูเดย
N=133
หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก
N=110
เว็ปไซค
N=200
เฟสบุค
N=211
รวมคาเฉลี่ย

14
(8.2)
3
(2.2)
7
(6.1)
0
(0.0)
5
(3.8)
2
(1.8)
22
(11.0)
32
(15.2)

4-6 ครั้ง
99
(59.7)
56
(41.5)
44
(38.6)
32
(32.0)
63
(47.4)
38
(34.6)
79
(39.5)
88
(41.7)

1-3 ครั้ง
58
(33.9)
76
(56.3)
63
(55.3)
68
(68.0)
65
(48.8)
70
(63.6)
99
(49.5)
91
(43.1)

x

S.D

แปลความ

1.74

0.985

ปานกลาง

1.46

0.984

นอย

1.51

0.980

นอย

1.32

0.980

นอย

1.55

0.982

นอย

1.38

0.981

นอย

1.62

0.988

นอย

1.72

0.988

ปานกลาง

1.55

0.984

นอย

จากตารางที8่ พบวา กลุมตัวอยางมีความบอยครั้งในการเปดรับการ
สื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ภาพรวมอยูในระดับ นอย มีคาเฉลี่ย x
รวมเทากับ 1.55 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความบอยครั้งในการเปดรับสื่อมากที่สุด
คือ หนังสือพิมพเดลินิวส มีคาเฉลี่ย x เทากับ 1.74 ระดับปานกลาง รองลงมาคือ สื่อ
เฟสบุค ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย x เทากับ 1.72 และนอยที่สุด คือ หนังสือพิมพ
บางกอกโพสต มีคาเฉลี่ย x เทากับ 1.32 ระดับนอย
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ตารางที9่ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางในการเปดรับการสื่อสารการตลาด
บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร( n = 280 )
การสื่อสารการตลาด

เคย

ไมเคย

งานกิจกรรมพิเศษ (Event) ในงานเที่ยวทั่วไทยไปทัว่ โลก
เมื่อวันที่ 18-21 สิงหาคม 2554 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์

188
(67.1)

92
(32.9)

นิตยสาร Travel Around the World , ดาโกะ

128
(45.7)

152
(54.3)

โฆษณาในโรงภาพยนตร SF Cinema City
ในโครงการ ดูฟรีลุนเที่ยวญีป่ ุนฟรีกับ His Tour

49
(17.5)

231
(82.5)

จดหมายอิเล็กทรอนิกส ( E-Mail)

34
(12.1)

246
(87.9)

จากตารางที่ 9 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับการสื่อสาร
การตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวรมากที่สุด คือ งานจัดกิจกรรมพิเศษ(Event)งาน
เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 67.1 รองลงมาคือ สื่อ นิตยสาร
Travel Around the World , ดาโกะ จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 45.7 และนอยที่สุด
คือสื่อ จดหมายอิเล็กทรอนิกส ( E-Mail ) จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 12.1
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ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานระยะเวลาตอครั้งในการเปดรับการสื่อสารการตลาดของบริษัท
เอช ไอ เอส ทัวรของกลุมตัวอยาง
ระยะเวลาตอครั้งในการเปดรับ/สัปดาห
การสื่อสารการตลาด

มากกวา
31 นาที

หนังสือพิมพ เดลินิวส
8
N=171
(4.7)
หนังสือพิมพ เดอะเนชั่น
0
N=135
(0.0)
หนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ
6
N=114
(5.3)
หนังสือพิมพ บางกอกโพสต
0
N=100
(0.0)
หนังสือพิมพ โพสต ทูเดย
6
N=133
(4.5)
หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก
5
N=110
(4.5)
เว็ปไซค
30
N=200
(15.0)
เฟสบุค
23
N=211
(10.9)
กิจกรรมพิเศษ (Event)
48
เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก N=188 (25.5)
นิตยสาร Travel Around
0
the World , ดาโกะ N=128
(0.0)
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
0
( E-Mail) N=34
(0.0)
รวมคาเฉลี่ย

16-30 นาที

นอยกวา
15นาที

63
(36.8)
47
(34.8)
55
(48.2)
22
(22.0)
62
(46.6)
32
(29.1)
88
(44.0)
95
(45.2)
86
(45.8)
55
(43.0)
0
(0.0)

100
(58.5)
88
(65.2)
53
(46.5)
78
(78.0)
65
(48.9)
73
(66.4)
82
(41.0)
93
(44.9)
54
(28.7)
73
(57.0)
34
(100.0)

x

S.D

แปลความ

1.46

0.987

นอย

1.35

0.985

นอย

1.59

0.979

นอย

1.22

0.982

นอย

1.56

0.988

นอย

1.38

0.981

นอย

1.74

0.987

ปานกลาง

1.67

0.984

ปานกลาง

1.97

0.984

ปานกลาง

1.43

0.983

นอย

1.00

0.955

นอย

1.49

0.976

นอย

จากตารางที่ 10 พบวา กลุม ตัวอยางมีระยะเวลาในการเปดรับขาวสารของ
บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ภาพรวมอยูในระดับ นอย มีคาเฉลี่ย รวมเทากับ 1.49โดยกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการเปดรับสื่อมากที่สุด ในสวนของกิจกรรมพิเศษ
(Event) เที่ยวทั่วไทยไปทัว่ โลก มีคาเฉลีย่ เทากับ 1.97 ระดับปานกลาง รองลงมาคือ
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เว็ปไซค มีคาเฉลี่ย เทากับ 1.74 ระดับปานกลาง และนอยที่สุด คือ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-Mail) มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 ระดับนอย
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สวนที3่ ผลการวิเคราะหการรับรูการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
ตารางที1่ 1 แสดงจํานวน คาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการรับรูการสื่อสาร
การตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ดานแพ็คเก็จทัวร(Product)ของกลุมตัวอยาง
ระดับการรับรู
การสื่อสารการตลาด

มาก

H.I.S Tour มีการนําเสนอ 157
แพ็คเก็จทัวรบินตรงสู
(56.1)
เกาะฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน

ปานกลาง

นอย

x

S.D

แปลคา
มาก

68
(24.3)

55
(19.6)

2.36

1.018

H.I.S Tour มีการนําเสนอ 50
157
แพ็คเก็จทัวรชวงฤดูใบไมรว ง (17.8) (56.1)

73
(26.1)

1.92

0.996 ปานกลาง

H.I.S Tour มีการอัพเดท
แพ็คเก็จทัวรเที่ยวญี่ปุน
อยางตอเนื่อง
รวมคาเฉลี่ย

138
(48.1)

100
(35.7)

42
(15.0)

2.34

1.025 มาก

2.20

1.008 ปานกลาง

จากตารางที่ 11 พบวา กลุม ตัวอยางมีการรับรูการสื่อสารการตลาดของ
บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร (ในดานผลิตภัณฑ) ภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 2.20 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูการสื่อสารการตลาด (ในดาน
ผลิตภัณฑ)มากที่สุด คือ H.I.S Tour มีการนําเสนอแพ็คเก็จทัวรบินตรงสูเกาะฮอกไกโด 6
วัน 4คืน คือ มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.36 เปนการรับรูในระดับ มาก รองลงมาคือ H.I.S Tour
มีการอัพเดทแพ็คเก็จทัวรเที่ยวญี่ปุนอยางตอ มีคาเฉลีย่ เทากับ 2.34 เปนการรับรูใน
ระดับมาก และนอยที่สุด คือ H.I.S Tour มีการนําเสนอแพ็คเก็จทัวรชวงฤดูใบไมรวง มี
คาเฉลี่ย เทากับ 1.92 เปนการรับรูในระดับ ปานกลาง
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ตารางที่ 12 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานในการรับรูการ
สื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร (Product ดานราคา (Price)ของกลุม
ตัวอยาง
ระดับการรับรู
การสื่อสารการตลาด
H.I.S Tour มีแพ็คเก็จทัวร
เที่ยวญีป่ ุน 6 วัน 4 คืน
เริ่มตนที่ 29,900 บาท

มาก

ปานกลาง

134
111
(47.9) (39.6)

H.I.S Tour การกําหนดราคา 121
แพ็คเก็จทัวรและสถานที่
(43.2)
ทองเที่ยวมีความคุมคา
รวมคาเฉลี่ย

95
(33.9)

นอย

x

S.D

แปลคา

35
(12.5)

2.35

0.991

มาก

64
(22.9)

2.20 1.029

ปานกลาง

2.28 1.001 ปานกลาง

จากตารางที่ 12พบวา จากกลุมตัวอยางมีการรับรูการสื่อสารการตลาดของ
บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร (ในดานราคา) ภาพรวมการรับรูในระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 2.28 โดยกลุมตัวอยางมีการรับรูการสื่อสารการตลาด (ในดานราคา)มากที่สุด
คือ H.I.S Tour มีแพ็คเก็จทัวรเที่ยวญี่ปุน 6 วัน 4 คืน เริ่มตนที่ 29,900 มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.35 การรับรูในระดับ มาก รองลงมาคือ H.I.S Tour การกําหนดราคาแพ็คเก็จ
ทัวรและสถานที่ทองเที่ยวมีความคุมคา มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.28 การรับรูในระดับ ปาน
กลาง
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ตารางที่ 13แสดงจํานวน คาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการรับรูการสื่อสาร
การตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ดานชองทางการจําหนายและชําระเงิน (Place)
ของกลุมตัวอยาง
ระดับการรับรู
การสื่อสารการตลาด

มาก

ปานกลาง

นอย

x

S.D

ขั้นตอนการชําระเงินที่ระบุ 75
ไวในเว็ปไซคเขาใจงาย (26.8)
สะดวก รวดเร็ว

103
(36.8)

102
(38.4)

1.90

0.991 ปานกลาง

ชองทางในการชําระเงิน
97
หลากหลายชองทาง เชน (34.6)
บัตรเครดิต,เช็คธนาคาร, ATM

85
(30.4)

98
(35.0)

2.00

ขั้นตอนสํารองแพ็คเก็จทัวร 110
มีหลายชองทาง เชน
(39.3)
โทรศัพท E-Mail , สงแฟกซ
รวมคาเฉลี่ย

107
(38.2)

63
(22.5)

2.17

1.001 ปานกลาง

2.02

0.996 ปานกลาง

0.996

แปลคา

ปานกลาง

จากตารางที่ 13 จากกลุมตัวอยางมีการรับรูการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช
ไอ เอส ทัวร (ในดานชองทางการจัดจําหนาย) ภาพรวมการรับรูในระดับ ปานกลาง มี
คาเฉลี่ย รวมเทากับ 2.02 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมกี ารรับรูการสือ่ สารการตลาด (ใน
ดานชองทางการจัดจําหนาย)มากที่สุด คือ ขั้นตอนสํารองแพ็คเก็จทัวรมีหลายชองทาง
เชน โทรศัพท ,E-mail , สงแฟกซคอื มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.17 การรับรูในระดับ ปานกลาง
รองลงมาคือ ชองทางในการชําระเงินหลากหลายชองทาง เชน บัตรเครดิต , เช็คธนาคาร
, ATM มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.00 การรับรูในระดับ ปานกลางและนอยที่สุด คือ ขั้นตอนการ
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ชําระเงินที่ระบุไวในเว็ปไซคเขาใจงาย สะดวก รวดเร็ว มีคาเฉลี่ย เทากับ 1.90 การรับรู
ในระดับ ปานกลาง
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ตารางที่ 14 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการรับรูการสื่อสาร
การตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ดานสงเสริมการตลาด ( Promotion )ของกลุม
ตัวอยาง
ระดับการรับรู
การสื่อสารการตลาด

มาก ปานกลาง

มีกิจกรรมบนเว็ปไซค
109
(38.9)
www.His-bkk.com โดย
การสมัครสมาชิกบัตร
Love Place Tour สามารถสะสม
คะแนนได แตละคะแนน
แทนคาเงินได 1 บาท
H.I.S Tour แจกบัตรกํานัล
( Gift Voucher) 10,000
เมื่อทานซื้อแพ็คเก็จทัวร
15 ทานขึ้นไป

117
(41.8)

100
(35.7)

98
(35.0)

นอย
71
(25.4)

x

S.D

1.54

0.989

65 2.19 0.984
(23.2)

H.I.S Tour จัดโปรโมชั่น
106
99
75
แพ็คเก็จทัวรเที่ยวญี่ปุน6วัน4คืน (37.9) (35.4) (26.7)
แตถาทานจองภายในเวลาที่กําหนด
ทานจะไดรับสวนลดทันที 1,000 บาท
รวมคาเฉลี่ย

แปลคา
นอย

ปานกลาง

2.11 0.985 ปานกลาง

2.29 0.985 ปานกลาง

จากตารางที่ 14 จากกลุมตัวอยางมีการรับรูการสื่อสารการตลาดของบริษัท
เอช ไอ เอส ทัวร (ในดานสงเสริมการตลาด Promotion) ภาพรวมการรับรูในระดับ ปาน
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กลาง มีคาเฉลี่ย x รวมเทากับ 2.29 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูการสื่อสาร
การตลาด (ในดานสงเสริมการตลาด Promotion)มากทีส่ ุด คือ H.I.S Tour แจกบัตร
กํานัล (Gift Voucher) 10,000 บาทเมื่อทานซื้อแพ็คเก็จทัวร 15 ทานขึ้นไป มีคาเฉลี่ย

x เทากับ 2.19 เปนการรับรูในระดับ ปานกลางรองลงมาคือ H.I.S Tour จัดโปรโมชั่น
แพ็คเก็จทัวรเที่ยวญี่ปุน 6 วัน 4 คืน แตถาทานจองภายในเวลาที่กาํ หนด ทานจะไดรับ
สวนลดทันที 1,000 บาท มีคาเฉลี่ย x เทากับ 2.11เปนการรับรูในระดับ นอยและนอย
ที่สุด คือ มีกิจกรรมบนเว็ปไซค โดยการสมัครสมาชิกบัตร Love Place Tour สามารถ
สะสมคะแนน แตละ คะแนน แทนคาเงินได 1 บาท มีคา เฉลี่ย x เทากับ 1.85 เปนการ
รับรูในระดับ นอย
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ตารางที1่ 5 แสดงจํานวนและรอยละการจดจําของประชาชนในรับรูการสื่อสารการตลาด
ของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
ประเด็น

จําได

จําไมได

H.I.S Tour มีสาขาในประเทศไทย 2 สาขา

85
(30.4)

195
(69.6)

H.I.S Tour จัดทัวรเหมาเครื่องบินการบินไทยทั้งลํา
บินตรงฮอกไกโด

190
(67.9)

90
(32.1)

H.I.S Tour มีแพ็คเก็จทัวรอิสระกับแพ็คเก็จทัวรนําเทีย่ ว

166
(59.3)

114
(40.7)

H.I.S Tour มีการนําเสนอโฆษณาในโรงภาพยนตรของ
Major Cineplex

61
(21.8)

219
(78.2)

H.I.S Tour มีสํานักงานใหญอยูที่ อโศก

102
(36.4)

178
(63.6)

จากตารางที1่ 5 พบวา H.I.S Tour มีสาขาในประเทศไทย 2 สาขา จดจําได
คิดเปนรอยละ 30.4 จําไมได 69.6 H.I.S Tour จัดทัวรเหมาเครื่องบินการบินไทยทัง้ ลําบิน
ตรงฮอกไกโด จดจําได คิดเปนรอยละ 67.9 จําไมได คิดเปนรอยละ 32.1 H.I.S Tour มี
แพ็คเก็จทัวรอิสระกับแพ็คเก็จทัวรนําเทีย่ ว จดจําไดคิดเปนรอยละ 59.3 จดจําไมได คิด
เปนรอยละ 40.7 H.I.S Tour มีการนําเสนอโฆษณาในโรงภาพยนตรของ จดจําได คิดเปน
รอยละ 21.8 จดจําไมไดคิดเปนรอยละ 78.2 H.I.S Tour มีสํานักงานใหญอยูที่ อโศก
จดจําได คิดเปนรอยละ36.4 จดจําไมไดคิดเปนรอยละ 63.6
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สวนที่4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรับมีความสัมพันธกับการรับรูการ
สื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 1 ที่วาการเปดรับมีความสัมพันธกับการรับรูการสื่อสารการตลาด
บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในดานสินคาและบริการ ดาน
การกําหนดราคา ดานชองทางจัดจําหนายและชําระเงิน และดานสงเสริมการตลาด มี
ความสัมพันธกับการรับรูการสื่อสารการตลาดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชการ
ทดสอบสมมติฐานดวยวิธีสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson productmomentcorrelation coefficient) กับแบบสอบถามสวนที่ 2และสวนที่ 3
=

0

=

0

= การเปดรับการสื่อสารทางการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ไมมีความสัมพันธ
กับการรับรูการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ของประชาชนในเขกรุงเทพมหานคร
= การเปดรับการสื่อสารทางการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร มีความสัมพันธกับ
การรับรูของประชาชนในเขกรุงเทพมหานคร
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคาทางสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) เพื่อวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองตัว ถามีคา Sig. (2-tailed)นอยกวา .05 นั้นคือปฏิเสธ
สมมติ ฐ านว า ง ( ) และยอมรั บ สมมติ ฐ านทางเลื อ ก ( ) นั่ น คื อ ตั ว แปรทั้ ง สองมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 16 แสดงการวิเคราะหการหาความสัมพันธระหวางการเปดรับกับการรับรูการ
สื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ความสัมพันธระหวางการเปดรับและการรับรูการสื่อสารการตลาด ( r ) ( p )

แปลคา

.675 .000** ปานกลาง

จากตารางที1่ 6
แสดงใหเห็นวาการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการ
เปดรับมีความสัมพันธกับการรับรูการสือ่ สารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา คา (P) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 นั้นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานวาง ( )และยอมรับสมมติฐานทางเลือก ( )นั้นคือตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยูในระดับปานกลางโดยมีคา
สหสัมพันธเทากับ .675
สรุปไดวาการเปดรับมีความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรูการสื่อสารการตลาด
บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .05 โดยเปคความสัมพันธ ในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 17 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรับกับการรับรูการสื่อสาร
การตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ดานสินคาและบริการของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
ความสัมพันธระหวางการเปดรับและการรับรูการสื่อสารการตลาด

(r)

(p)

แปล

.412

.000**

ปานกลาง

คา
ดานสินคาและบริการ

จากตารางที1่ 7
แสดงใหเห็นวาการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการ
เปดรับมีความสัมพันธกับการรับรูการสือ่ สารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ดานสินคา
และบริการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา คา (P) เทากับ .000 ซึ่งนอย
กวา .05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานวาง ( )และยอมรับสมมติฐานทางเลือก ( )นั้นคือ
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยูในระดับปาน
กลางโดยมีคาสหสัมพันธเทากับ .412
สรุปไดวาการเปดรับมีความสัมพันธกับการรับรูการสือ่ สารการตลาดบริษัท
เอช ไอ เอส ทัวร ดานสินคาและบริการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยเปนความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 18 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรับมีความสัมพันธกับการ
รับรูการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ดานราคาของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
ความสัมพันธระหวางการเปดรับและการรับรูการสื่อสารการตลาด

(r)

(p)

แปล

คา
ดานราคา

.569

.000**

ปานกลาง

จากตารางที1่ 8
แสดงใหเห็นวาการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการ
เปดรับมีความสัมพันธกับการรับรูการสือ่ สารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ดานราคา
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา คา (P) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 นั้น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานวาง ( )และยอมรับสมมติฐานทางเลือก ( )นั้นคือตัวแปรทัง้
สองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยูในระดับปานกลางโดยมี
คาสหสัมพันธเทากับ .569
สรุปไดวาการเปดรับมีความสัมพันธกับการรับรูการสือ่ สารการตลาดบริษัท
เอช ไอ เอส ทัวร ดานราคาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 โดยเปนความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 19 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรับมีความสัมพันธกับการ
รับรูการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ดานชองทางจัดจําหนายและชําระเงิน
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ความสัมพันธระหวางการเปดรับและการรับรูการสื่อสารการตลาด

(r)

(p)

แปล

.236

.000**

นอย

คา
ดานชองทางจัดจําหนายและชําระเงิน

จากตารางที1่ 9
แสดงใหเห็นวาการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการ
เปดรับมีความสัมพันธกับการรับรูการสือ่ สารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ชอง
ทางการจัดจําหนายและชําระเงินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา คา (P)
เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานวาง ( )และยอมรับสมมติฐาน
ทางเลือก ( )นั้นคือตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
.05 อยูในระดับปานกลางโดยมีคาสหสัมพันธเทากับ .236
สรุปไดวา การเปดรับมีความสัมพันธกับการรับรูการสือ่ สารการตลาดบริษัท
เอช ไอ เอส ทัวร ดานชองทางการจัดจําหนายและชําระเงินของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยเปนความสัมพันธเชิงบวกในระดับ
นอย
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ตารางที่ 20 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรับมีความสัมพันธกับการ
รับรูการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ดานสงเสริมการตลาดของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ความสัมพันธระหวางการเปดรับและการรับรูการสื่อสารการตลาด ( r )

ดานสงเสริมการตลาด

.612

(p)

แปลคา

.000**

ปานกลาง

จากตารางที2่ 0
แสดงใหเห็นวาการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการ
เปดรับมีความสัมพันธกับการรับรูการสือ่ สารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ดาน
สงเสริมการตลาดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา คา (P) เทากับ .000 ซึ่ง
นอยกวา .05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานวาง ( )และยอมรับสมมติฐานทางเลือก ( )
นั้นคือตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 อยูในระดับ
ปานกลางโดยมีคาสหสัมพันธเทากับ .612า
สรุปไดวา การเปดรับมีความสัมพันธกับการรับรูการสือ่ สารการตลาดบริษัท
เอช ไอ เอส ทัวร ดานสงเสริมการตลาดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยเปนความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง
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สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง การเปดรับและการรับรูการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อศึกษาการเปดรับการ
สื่อสารทางการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อ
ศึ ก ษาการรั บ รู ก ารสื่ อ สารทางการตลาดบริ ษั ท เอช ไอ เอส ทั ว ร ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับการสื่อสารการตลาด
หนังสือพิมพและสื่อออนไลนและการรับรูการสื่อสารทางการตลาดหนังสือพิมพและสื่อออนไลน
ของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร 4.)เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับการสื่อสารการตลาด
สื่อนิตยสารและการจัดกิจกรรมพิเศษ(Event)และการรับรูการสื่อสารทางการตลาดสื่อนิตยสาร
และการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event)ของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร โดยผูวิจัยจะทําการศึกษากับ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุ 25-55 ป ที่เคยใชบริการทัวร
และไมเคยใชบริการทัวร ชวงเวลาในการศึกษาตั้งแต สิงหาคม-ตุลาคม 2554 จํานวน 280 คน
เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติสหสัมพันธอยางงายแบบเพียรสัน (Pearson Correlation) ผลการวิจัยสรุปได
ดังนี้

สรุปผลการศึกษา
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25-30 ป สวนใหญเปนโสด มีระดับ
การศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัทเอกชน สวนใหญ มีรายไดระหวาง 20,00130,000 บาท
2. การเปดรับการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
2.1 หนังสื่อพิมพ เดลินิวส กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเปดรับ
2.2 หนังสื่อพิมพ เดอะเนชั่น กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเปดรับ
2.3 หนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเปดรับ
2.4 หนังสือพิมพ บางกอกโพสต กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเปดรับ
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2.5 หนังสือพิมพ โพสต ทูเดย กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเปดรับ
2.6 หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเปดรับ
2.7 เว็ปไซค กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเปดรับ
2.8 เฟสบุค กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเปดรับ
2. 1 การเปดรับการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ตอสัปดาห
2.1.1 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความบอยครั้งในการเปดรับขาวสารของบริษัท เอช ไอ
เอส ทัวร ภาพรวมอยูในระดับ นอย โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความบอยครั้งในการเปดรับสื่อ
มากที่สุด หนังสือพิมพเดลินิวส
2.2 การเปดรับการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
2.2.1 กิจกรรมพิเศษ (Event) ในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก เมื่อวันที่ 18-21 สิงหาคม 2554
ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเปดรับ
2.2.2 นิตยสาร Travel Around the World , ดาโกะ กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคย
เปดรับ
2.2.3 โฆษณาในโรงภาพยนตร SF Cinema ในโครงการ ดูฟรีลุนเที่ยวญี่ปุนฟรี
กับ His Tour กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเปดรับ
2.2.4 จดหมายอิเล็กทรอนิกส ( E-Mail) กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเปดรับ
2.3 การเปดรับการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
2.3.1 หนังสื่อพิมพ เดลินิวส กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเปดรับ
2.3.2 หนังสื่อพิมพ เดอะเนชั่น กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเปดรับ
2.3.3 หนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเปดรับ
2.3.4 หนังสือพิมพ บางกอกโพสต กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเปดรับ
2.3.5 หนังสือพิมพ โพสต ทูเดย กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเปดรับ
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2.3.6 หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเปดรับ
2.3.7 เว็ปไซค กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเปดรับ
2.3.8 เฟสบุค กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเปดรับ
2.3.9 กิจกรรมพิเศษ (Event) ในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก เมื่อวันที่ 18-21
สิงหาคม 2554 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเปดรับ
2.3.10 นิตยสาร Travel Around the World , ดาโกะ กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคย
เปดรับ
2.3.11 จดหมายอิเล็กทรอนิกส ( E-Mail) กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเปดรับ
2.4 ระยะเวลาในการเปดรับการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวรตอครั้ง
2.4.1กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการเปดรับขาวสารของบริษัท เอช ไอ
เอส ทัวร ภาพรวมอยูในระดับนอย สวนใหญมีระยะเวลาในการเปดรับสื่อมากที่สุด คือ กิจกรรม
พิเศษ (Event) เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก
3. การรับรูของประชาชนในการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
3.1 ดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูการสื่อสารการตลาดของบริษัท
เอช ไอ เอส ทัวร ภาพรวมอยูในระดับปานกลางโดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูการสื่อสาร
การตลาดในดานผลิตภัณฑมากที่สุด คือ H.I.S Tour มีการนําเสนอแพ็คเก็จทัวรบินตรงสูเกาะฮ
อกไกโด 6 วัน 4 คืน อยูในระดับมาก
3.2 ดานราคา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช
ไอ เอส ทัวรในดานราคา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรู
การสื่อสารการตลาดในดานราคามากที่สุด คือ H.I.S Tour มีแพ็คเก็จทัวรเที่ยวญี่ปุน 6 วัน 4
คืนเริ่มตนที่ 29,900 บาท อยูในระดับมาก
3.3 ดานชองทางการจําหนายและชําระเงิน กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูการ
สื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ในดานชองทางการจัดจําหนาย ภาพรวมอยูใน
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ระดับปานกลางโดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูการสื่อสารการตลาดในดานชองทางการจัด
จําหนาย มากที่สุด คือ ขั้นตอนสํารองแพ็คเก็จทัวรมีหลายชองทาง เชน โทรศัพท, E-mail, สง
แฟกซ อยูในระดับ ปานกลาง
3.4 ดานสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูการสื่อสารการตลาด
ของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ในดานสงเสริมการตลาด ภาพรวมอยูในระดับปานกลางโดยกลุม
ตัวอยาง
สวนใหญมีการรับรูการสื่อสารการตลาด ในดานสงเสริมการตลาด มากที่สุด
คือ H.I.S Tour แจกบัตรกํานัล (Gift Voucher) 10,000 บาท เมื่อทานซื้อแพ็คเก็จทัวร 15 ทาน
ขึ้นไปอยูในระดับปานกลาง
4. การจดจําการรับรูการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
4.1 Tour มีสาขาในประเทศไทย 2 สาขา กลุมตัวอยางสวนใหญ จดจําไมได
4.2 H.I.S Tour จัดทัวรเหมาเครื่องบินการบินไทยทั้งลํา บินตรงฮอกไกโด กลุม
ตัวอยางสวนใหญ จดจําได
4.3 H.I.S Tour มีแพ็คเก็จทัวรอิสระกับแพ็คเก็จทัวรนําเที่ยว กลุมตัวอยางสวน
ใหญ จดจําได
4.4 H.I.S Tour มีการนําเสนอโฆษณาในโรงภาพยนตรของ Major Cineplex กลุม
ตัวอยางสวนใหญ จดจําไมได
4.5 H.I.S Tour มีสํานักงานใหญอยูที่ อโศก กลุมตัวอยางสวนใหญ จดจําไมได

5. การเปดรับมีความสัมพันธกับการรับรูการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส
ทัวร ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
แสดงใหเห็นวาการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรับมีความสัมพันธกับ
การรับรูการสือ่ สารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา คา (P) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานวาง ( )และยอมรับ
สมมติฐานทางเลือก ( )นั้นคือตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที
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ระดับ .05 อยูในระดับปานกลางโดยมีคาสหสัมพันธเทากับ .675 สรุปไดวาการเปดรับมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรูการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ .05 โดยเปคความสัมพันธ ในระดับปานกลาง

อภิปรายผล
1. การเปดรับการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ตอสัปดาห
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความบอยครั้งในการเปดรับขาวสารของบริษัท เอช ไอ เอส
ทัวร ภาพรวมอยูในระดับนอย โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการเปดรับสื่อมากที่สุด
หนังสือพิมพเดลินิวส ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ไดทําการสื่อสารการตลาด
โดยใชสื่อหนังสือพิมพเปนสื่อหลักในการสื่อสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ ไปยังประชาชน
เพื่อใหประชาชนไดเกิดการเปดรับเนื้อหาขาวสาร ผลการศึกษาจึงสอดคลองกับแนวคิดผูรับสาร
จะมีกระบวนการในการเลือกรับสาร( Selectivity Process ) ( Klapper 1960:5 อางถึงใน
สมภพ ติรัตนะประคม2542:15)การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) คนเรามีแนวโนมที่จะ
เปดตัวเองใหสื่อสารตามความคิดเห็น และความสนใจของตน โดยจะหลีกเลี่ยงไมสื่อสารในสิ่งที่
ไมสอดคล องกับความคิดเห็น และความสนใจของตน แต สวนใหญแลว จะเปนเรื่ องที่บุคคล
รูสึกตัวหรืออยูในระดับจิตสํานึก
จากการเปดรับขอมูลการสือ่ สารการตลาดดังกลาวนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ
กันณวัน อภิรักษธนากร (2554) ศึกษาเรื่อง “การสือ่ สารการตลาดของ ททท.และการ
ตัดสินใจไปทองเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคในการ
วิจัย คือ การศึกษาการสื่อสารการตลาด พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และพฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารกับการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการไปทองเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญจะเปดรับสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
จากสื่อโทรทัศนมากที่สุด รองลงมาไดแก สื่อวิทยุ และหนังสือพิมพมาตามลําดับ ในสวน
ของสื่อเฉพาะกิจจะมีการเปดรับในระดับนอย และเปดรับสื่อจากเพื่อนในระดับปานกลาง
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2. การรับรูของประชาชนในการสื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
2.1 ดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูการสื่อสารการตลาดของบริษัท
เอช ไอ เอส ทัวร ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูการสื่อสาร
การตลาดในดานผลิตภัณฑมากที่สุด คือ H.I.S Tour มีการนําเสนอแพ็คเก็จทัวรบินตรงสูเกาะฮ
อกไกโด 6 วัน 4 คืน อยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การทองเที่ยวเปนการพักผอนหยอนใจ เปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา
การทองเที่ยว จึงเปนกิจกรรมอยางหนึ่งของมนุษย ซึ่งแตเดิมนั้นคงมิไดเกี่ยวของกับระบบธุรกิจ
โดยตรงจุดประสงคสําคัญของนักทองเที่ยวอาจเปนพักตองการพักผอนหลังจากประกอบการงาน
สอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2547:
35-36) กลาววา
ผลิตภัณฑ (Product) คือ สิ่งที่นําเสนอใหแกลูกคาหรือผูบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค โดยผลิตภัณฑนั้นจะตองมีคุณคาในสายตาของผูบริโภคทําใหผูบริโภคเกิดความพึง
พอใจ ซึ่งเป นสิ่ งที่ สัมผัส ไดหรื อสั มผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุ ณภาพ บริก ารและ
ชื่อเสียง เปนตน โดยผลิตภัณฑนั้นอาจเปนไดทั้ง สินคา บริการ สถานที่ บุคคล และความคิด ที่
อาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ซึ่งผลิตภัณฑนั้นจะตองมีอรรถประโยชน มีคุณคา ในสายตาของ
ผูบริโภค
2.2 ดานราคา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช
ไอ เอส ทัวรในดานราคา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรู
การสื่อสารการตลาดในดานราคามากที่สุด คือ H.I.S Tour มีแพ็คเก็จทัวรเที่ยวญี่ปุน 6 วัน 4
คืนเริ่มตนที่ 29,900 บาทอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ราคาเปนสิ่งที่ใชกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑ โดยผูบริโภค
จะนําราคามาใชในการประเมินคุณคาและคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไดรับ ซึ่งการตั้ง
ราคานั้นก็
สามารถสรางใหเกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อได เชนการตั้งราคาสูง ก็มี
ผูบริโภคบางกลุมมองวา ผลิตภัณฑที่มีราคาสูงนั้นจะมีคุณภาพและมีคุณคา ผูบริโภคเกิดความ
ภูมิใจจากการซื้อผลิตภัณฑราคาแพง ดังนั้นปจจัยทางดานราคาจึงเปนปจจัยหนึ่งที่ผูบริโภคใช
ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
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สอดคลองกับแนวคิดของสุวัฒนา วงษกะพันธ (2530: 55 อางถึงใน พชรี บํารุงรัต
นกุล 2543: 17) กลาววา การตอสูดวยการสื่อสารประหยัดตนทุนกวาการสูกันดวยสงครามราคม
เนื่องจากการสื่อสารสามารถทําใหสินคามีภาพพจนสูงและทําใหผูบริโภคเกิดความภูมิใจในการ
เปนเจาของ ดังนั้น เขาจะไมสนใจเรื่องราคาที่สูงกวาสินคาของคูแขง เพราะเขาเชื่อมั่นวาสินคา
ของเรา
นาไววางใจกวาของคูแขงขัน
2.3 ดานชองทางการจําหนายและชําระเงิน กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูการ
สื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ในดานชองทางการจัดจําหนาย ภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลางโดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูการสื่อสารการตลาดในดานชองทางการจัด
จําหนาย มากที่สุด คือ ขั้นตอนสํารองแพ็คเก็จทัวรมีหลายชองทาง เชน โทรศัพท, E-mail, สง
แฟกซ อยูในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา กระบวนการใหบริการ เปนเรื่องของโครงสรางของชองทาง
การจัดจําหนาย และบริการ จากบริษัทไปสูผูบริโภค ซึ่งตองผานตัวกลางตางๆ ในการตลาดที่
ชวยในการกระจายสินคา การขนสง การคลังสินคา สถานที่จัดจําหนาย เปนตน
สอดคลองกับแนวคิดของชื่นสุมล บุนนาค (2551) กลาววา การตลาดทางตรง
หมายถึง การสื่อสารทางตรงกับลูกคาเปาหมายเมื่อทําใหเกิดการตอบสนอง การตลาดทางตรง
เหมื อ นหนึ่ งเป น สว นประกอบของส ว นประสมการส ง เสริม การตลาดการตลาดทางตรงเป น
มากกวาการขายทางไปรษณีย (Direct mail) และแคตตาล็อกการสั่งซื้อทางไปรษณีย (mailorder catalogs) และเกี่ยวของกิจกรรมที่หลากหลายประกอบดวยการจัดการฐานขอมูล
(database management) การขายตรง (direct selling) การตลาดทางสื่อสาร (Telemarketing)
และการโฆษณาตอบสนองทางตรง (direct-response advertising) โดยวิธีการขายทางไปรษณีย
และการกระจายเสียงและสื่อสิ่งพิมพประเภท ตางๆ
2.4 ดานสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูการสื่อสารการตลาด
ของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ในดานสงเสริมการตลาด ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยกลุม
ตัวอยาง
สวนใหญมีการรับรูการสื่อสารการตลาด ในดานสงเสริมการตลาด มากที่สุด
คือ H.I.S Tour แจกบัตรกํานัล (Gift Voucher) 10,000 บาท เมื่อทานซื้อแพ็คเก็จทัวร 15 ทาน
ขึ้นไป อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับแนวคิดของสายสรรค เรืองวิเศษ และอัจจิมา จันทรา
ทิพย (2530) ที่อธิบายวา การสงเสริมการขาย เปนกิจกรรมทางการตลาดที่ทําเพื่อพยายาม
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กระตุ นการซื้ อของผูบ ริ โภค การทําโปรโมชั่ น จัดอีเ ว นทงานท อ งเที่ยว เป นกิจกรรมด า น
การตลาดที่จัดเปนครั้งคราว ไมไดดําเนินไปในรูปแบบของงานประจํา การสงเสริมการขายเปน
เครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการตลาดที่หวังผลระยะสั้น เพื่อกระตุนความตองการใหเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว
ทั้งนี้อาจเปนเพราะเกิดแรงกระตุนจากสิ่งจูงใจจะทําใหเกิดภาพลักษณทางการทองเที่ยว
(Tourist Image) ของแตละทองถิ่นขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจวาจะไปทองเที่ยวที่
ไหนที่ดีที่สุด โดยคํานึงถึงการประหยัด ปลอดภัย สะดวกสบาย และความอภิรมยมากที่สุดเปน
เกณฑ ภาพลักษณทางการทองเที่ยวของสถานที่ทองเที่ยวอาจปรากฏทั้งในลักษณะบวกหรือลบ
ก็ได
3. ความสัมพันธระหวางการเปดรับและการรับรูการสื่อสารการตลาด
จากการศึกษา สรุปไดวาการเปดรับมีความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรูการ
สื่อสารการตลาดบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ .05 โดยเปคความสัมพันธ ในระดับปานกลางสอดคลองกับงานวิจัย
ของงานวิจัยของ สมภพ ติรัตนะประคม (2542) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปดรับสื่อ
สิ่งพิมพกับการเลือกทองเทีย่ วในจังหวัดภูเก็ตของนักทองเที่ยวชาวไทย พบวา การ
เปดรับสื่อสิ่งพิมพมีความสัมพันธทางบวกกับการตัดสินใจเลือกทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
ของนักทองเที่ยวชาวไทย
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การทองเที่ยวเปนธุรกิจที่มองไมเห็น จึงเปนสินคาที่มีลักษณะ
เฉพาะตัว โดยมุงที่จะขายประสบการณ และความประทับใจใหนักทองเที่ยวมากกวา ประชาชน
จึงตองหาขอมูลที่สนใจผานทางสื่อสิ่งพิมพ เพื่อเปนทางเลือกและประกอบการตัดสินใจ เปนการ
อํานวยขาวสารขอมูลการทองเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายโดยผานสื่อตางๆ และ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ทํ า ให นั ก ท อ งเที่ ย วได รั บ ข า วสารทางการท อ งเที่ ย วเหล า นั้ น เช น
จากหนังสือพิมพ จากนิตยสาร จากองคการสงเสริมการทองเที่ยว จากบริษัทนําเที่ยว จาก
บริ ษั ท การบิ น จากญาติ มิ ต ร เป น ต น ข อ มู ล ทางการท อ งเที่ ย วอาจเปน ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ แหล ง
ทองเที่ยว วัฒนธรรม ประวัติศาสตร สภาพภูมิศาสตร ที่พัก การคมนาคม ความปลอดภัย ฯลฯ
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
จากการศึ กษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความบอยครั้งในการเปดรั บ
ขาวสารของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ภาพรวมอยูในระดับนอย โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมี
ความบอยครั้งในการเปดรับสื่อมากที่สุด หนังสือพิมพเดลินิวส
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ไดทําการสื่อสารการตลาดโดยใชสื่อ
หนังสือพิมพเปนสื่อหลักในการสื่อสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ ไปยังประชาชนเพื่อให
ประชาชนไดเกิดการเปดรับแตเนื้อหาขาวสารที่มีความเฉพาะเจาะจง โดยเนื้อหาของบริษัท เอช
ไอ เอส ทัวร ยังไมสรางความแตกตาง หรือสรางความสนใจแกผูรับสารไดดีนัก ผูรับสารจึงเกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับสารจากบริษัททัวรอื่นแทน
ดังนั้น นักการตลาดจําเปนตองเลือกใชชองทางการการสื่อสารที่เหมาะสม และใหเกิด
ความพอเพียงตอการเขาถึงผูบริโภคที่มีอยูจํานวนมาก ดังนั้นการสื่อสารการตลาด จึงกาวเขา
มาเพื่อเพิ่มทางเลือกใหนักการตลาดไดใชชองทางในการสงขาวสารไปยังผูบริโภคที่หลากหลาย
ขึ้นและเพื่อใหสามารถเขาถึงผูบริโภคไดมากขึ้น ทั้งนี้ การเลือกใชเครื่องมือตางๆ ยอมตองใชให
เกิดความสมดุล กลมกลืน ตอเนื่องและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูบริโภคไดรับขาวสารที่นักการตลาดสงไปตลอดจนเกิดความเขาใจในสาร
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ในการวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยควรศึกษาเปรียบเทียบระหวาง เพศ อายุ และอาชีพของ
นักทองเที่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับการสื่อสารการตลาดของ บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร โดย
ขยายกลุมตัวอยางมุงไปที่กลุมคนทํางาน นักธุรกิจ ฯลฯ เนื่องจากปจจุบันอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวกลายเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดที่นํารายไดมาสูประเทศและมีแนวโนมวา
จะมีความสําคัญขึ้นเรื่อยๆ การทองเที่ยวเกี่ยวของกับธุรกิจการใหบริการ ตลอดจนวิธีการตางๆ
ที่จะดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว นํารายไดมาสูประเทศมากขึ้น
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บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กัญช อินทรโกเศศ. 2553 การรับรู การสื่อสารทางการตลาดผานทางกิจกรรมการตลาด
กรุงเทพมหานคร.
กันณวัน อภิรักษธนากร. 2544 “การสื่อสารการตลาดของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
(ททท.)และการตัดสินใจไปทองเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณทิต มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย
กอบแกว ประวิทยธนา. 2548 เรื่องการเปดรับและความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาทางสื่อ
โทรทัศนโครงการ Happiness เที่ยวทีไ่ หนไมสุขใจเทาบานเรา ของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย สารนิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขา นิเทศ
ศาสตรการตลาดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
จันทิมา เขียวแกว. 2553. การวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร. พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ชื่ น สุ ม ล บุ น นาค. 2551. เรื่ อ งการสื่ อ สารโน ม น า วใจด ว ยภาพลั ก ษณ ต รา
สิ น ค า . วารสารบริ ห ารธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ม หานคร
ชูสิทธิ์ ชูชาติ. 2544 อุตสาหกรรมทองเที่ยว พิมพครัง้ ที่3 เชียงใหม สานนาการพิมพ
ทัสไนย สุนทรวิภาค. (2532) ศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวเมืองไทยกับการมาทองเที่ยวเมืองไทยของนักทองเทีย่ ว
ชาวตางชาติ”
ธงชัย สันติวงศ. 2539. เรื่องพฤติกรรมผูบริโภค. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช.
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ธีรภัทร มกรพันธ. 2539. เรื่องผูบริโภคยุคใหม เลือกซื้ออยางไร กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพแมนเนจ
นิศากร ตัณลาพุฒ. 2538 “การรับรูและการจดจําภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน และ
พฤติกรรมการซื้อและใชยาแกปวดลดไข ของผูใชแรงงานในเขต
กรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการประชาสัมพันธ
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประดิษฐ จุมพลเสถียร. 2547เรื่อง, กลยุทธแขงขันทางการตลาด กรุงเทพฯ : ซีบีเอส คอม
มิวนิเคชั่น, 2547
ปรมะ สตะเวทิน. หลักนิเทศศาสตร พิมพครั้งที่7 กรุงเทพมหานคร โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 2533
พัชรี บํารุงรัตนกุล ป 2542 “เรื่องประสิทธิผลของสือ่ ในโครงการปทองเที่ยวไทย 25412542 กับพฤติกรรมการเที่ยวไทยของนักทองเที่ยวชาวกรุงเทพมหานคร”
วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขา นิเทศศาสตรการตลาดบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

พรรณพิมล กานกนก. 2532. การสื่อสารการตลาด. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิเชียร เกตุสิงห 2537 คูมือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบตั ิ กรุงเทพมหานคร ม.ป.ท
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.2535.หลักการตลาด.กรุงเทพมหานคร:เอส.เอ็ม.เซอร เซอรกิจ
เพลส.
ศศิพล รอดภิญโญ ป 2549 เรื่อง การสื่อสารการตลาดของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
(ททท) และการติดสินใจทองเที่ยว 6 จังหวัด ชายฝง ทะเลอันดามัน หลังเหตุ
ธรณีพิบัติคลืน่ ยักษสึนามิของนักทองเที่ยวไทย วิทยานิพนธ นิเทศศาสตร
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มหาบัณฑิต สาขา นิเทศศาสตรการตลาดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย
สมภพ ติรัตนะประคม ป 2542 เรื่อง พฤติกรรมการเปดรับสื่อสิ่งพิมพกับการเลือก
ทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตของนักทองเที่ยวชาวไทย วิทยานิพนธ นิเทศ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขา นิเทศศาสตรการตลาดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย
สิริกาญจน ปรับโตวิโจโย 2539 การเปดรับขาวสารการทองเที่ยวกับการตัดสินใจเดินทาง
ทองเที่ยวตางประเทศ วิทยานิพนธปริญญามหาบัณทิต สาขานิเทศศาสตร
พัฒนาการ ภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
สายสวรรค เรืองวิเศษ และ อัจจิมา จันทราทิพย 2530. เรื่อง การบริหารการตลาด กรุงเทพฯ,
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เสรี วงศมณฑา. 2542.การวิเคราะหพฤติกรรมผูบ ริโภค. กรุงเทพมหานคร : บริษัทธีระฟลม
และไซเท็กซ จํากัด.
สิรินันท ไทยเจริญ 2543 “การเปดรับขาวาสารสื่อสารการตลาดโครงการสรางภาพลักษณ
ประเทศและสินคาไทย กับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคสินคา
ไทยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธปริญญานิเทศศาสตรม
หาบัณทิตมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
สุวัฒนา วงษกะพันธ.2530. “การสื่อสารการตลาด.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจโฆษณา
(หนวยที่ 1-5). นนทบุร:ี สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พรพิมล
กานกนก.2523. การสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําาแหง
อภิรดี นิตุธร. 2539. “อิทธิพลของการสือ่ สารการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใช
บัตรเครดิตของคนรุนใหมในกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญานิเทศศา
สตรมหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ ภาควิชาการประชาสัมพันธ บัณฑิต
วิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ออนไลน
สรุปเบื้อตนสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ชวงอายุระหวง 25-55 ป ออนไลน
วันที่สบื คน24สิงหาคม2554เขาถึงได
http://www.pantown.com/board.php?id=57877&area=&name=board22
&topic=1&action=view
ไอลีน วี ออนไลน เรื่อง ผลสํารวจพบคนไทยอยากไปเที่ยว ญี่ปุน จีน ฮองกง มากที่สุด
วันที่สบื คน 22 สิงหาคม 2554
เขาถึงได http://travel.mthai.com/travel-news/41293.html
ประวัติของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร วันทีส่ ืบคน 28 กรกฎาคม 2554
เขาถึงได http://www.his-bkk.com/th/company_profile.php
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แบบสอบถาม
เรื่อง
การเปดรับและการรับรูการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
____________________________________________________________________________________________________________

คําชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปดรับและการรับรูการสื่อสารการตลาดของ
บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร รวมทั้ง
เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการเป ด รั บ และการรั บ รู ก ารสื่ อ สารการตลาดกั บ ประชาชนในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาค น คว า อิ ส ระ ตามหลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตร ม หาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยคําตอบของทานจะใชประกอบการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาเทานั้น ทั้งนี้
ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความอนุเคราะหของทานที่ใหขอมูลในครั้งนี้
____________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
โปรดใสเครื่องหมาย ลงในชองวางหนาหัวขอที่ตรงกับความเห็นของทานเพียงคําตอบเดียว
1.เพศ
( )1. ชาย
( ) 2.หญิง
2.อายุ

( ) 1. 25-30 ป
( ) 4. 41-45 ป

3.สถานภาพ

( ) 1. โสด

( ) 2. 31-35 ป
( ) 5. 46-50 ป
( ) 2. สมรส

( ) 3. 36-40 ป
( ) 6. 51-55 ป
( ) 3. หยาราง/หมาย

4.ระดับการศึกษา ( ) 1. ต่ํากวาปริญญาตรี ( ) 2. ปริญญาตรี ( ) 3. สูงกวาปริญญาตรี
5.อาชีพ

( ) 1. นักศึกษา
( ) 2. พนักงานบริษัทเอกชน
( ) 3. ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( ) 4. ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
( ) 5. อื่นๆโปรดระบุ………….......

6.รายไดเฉลี่ยตอเดือน

( ) 1. 10,000 - 20,000 บาท ( ) 2. 20,001 - 30,000 บาท
( ) 3. 30,001 - 40,000 บาท ( ) 4. 40,001 - 50,000 บาท
( ) 5. มากกวา 50,001 บาทขึ้นไป
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สวนที่ 2 ทานเปดรับขอมูลการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร จากสื่อใด (ในชวงระหวางเดือน ก.ค. – ก.ย.
2554)
โปรดใสเครื่องหมาย

ลงบนคําตอบที่ตรงกับระดับการเปดรับขอมูลขาวสารจากบริษัทเอช ไอ เอส ทัวรของทานมากที่สุด
ระดับความบอยครั้งการเปดรับ/สัปดาห
การสื่อสารการตลาด
ทุกวัน
4-6 ครั้ง
1-3 ครั้ง
ไมเปดรับ

1.ทานเปดรับขอมูลขาวสารจาก H.I.S Tour ผานสื่อ
หนังสือพิมพ
1.1 หนังสื่อพิมพ เดลินิวส
1.2 หนังสือพิมพ เดอะเนชั่น
1.3 หนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ
1.4 หนังสือพิมพ บางกอกโพสต
1.5 หนังสือพิมพ โพสต ทูเดย
1.6 หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก
2.ทานเปดรับขอมูลขาวสาร H.I.S Tour ผานสื่อเว็ปไซค
www.His-bkk.com
3. ทานเปดรับขอมูลขาวสาร H.I.S Tour ผานสื่อสังคม ออนไลน
(Facebook H.I.S Tour)
สวนที่ 2.1 ทานเปดรับขอมูลการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร จากสื่อใด (ในชวงระหวางเดือน ก.ค. –
ก.ย. 2554)
โปรดใสเครื่องหมาย

ลงบนคําตอบที่ตรงกับระดับการเปดรับขอมูลขาวสารจากบริษัท เอช ไอ เอส ทัวรของทานมากที่สุด
การสื่อสารการตลาด

4. ทานเปดรับขอมูลขาวสาร H.I.S Tour ผานกิจกรรมพิเศษ (Event)
ในงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลกเมื่อวันที่ 18-21 สิงหาคม 2554 ที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
5. ทานเปดรับขอมูลขาวสาร H.I.S Tour ผานนิตยสาร เชน นิตยสาร
Travel Around the World , ดาโกะ
6. ทานเปดรับขอมูลขาวสาร H.I.S Tour ผานโฆษณาในภาพยนตร
SF Cinema ในโครงการ ดูฟรีลุนเที่ยวญี่ปุนฟรีกับ HIS Tour
7. ทานเปดรับขอมูลขาวสาร H.I.S Tour
ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส ( E-mail)

เคย

ไม
เคย

ไม
แนใจ
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สวนที่ 3 : ความถี่ที่ทานเปดรับการสื่อสารการตลาดของบริษัทเอช ไอ เอส ทัวร
โปรดใสเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความถีใ่ นการเปดรับสื่อคุณมากที่สุด
ระยะเวลาการเปดรับ/สัปดาห
การสื่อสารการตลาด

มากกวา
31 นาที

1.ระยะเวลาที่ทานเปดรับขอมูลขาวสารจาก
H.I.S Tourผานสื่อหนังสือพิมพในแตละครั้ง
1.1 หนังสื่อพิมพ เดลินิวส
1.2 หนังสือพิมพ เดอะเนชั่น
1.3 หนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ
1.4 หนังสือพิมพ บางกอกโพสต
1.5 หนังสือพิมพ โพสต ทูเดย
1.6 หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก
2.ระยะเวลาที่ทานเปดรับขอมูลขาวสาร H.I.S
Tour ผานสื่อเว็ปไซค www.HIS-BKK.com.ใน
แตละครั้ง
3. ระยะเวลาที่ทานเปดรับขอมูลขาวสาร H.I.S
Tour ผานสื่อสังคมออนไลน (Facebook H.I.S
Tour)ในแตละครั้ง
4.ระยะเวลาที่ทานเปดรับขอมูลขาวสาร H.I.S
Tour ผานกิจกรรมพิเศษ (Event) ในงานเที่ยว
ทั่วไทย ไปทั่วโลกเมื่อวันที่ 18-21 สิงหาคม
2554 ที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ในแตละครั้ง
5.ระยะเวลาที่ทานเปดรับขอมูลขาวสาร H.I.S
Tour ผานนิตยสาร เชน นิตยสาร Travel
Around the World , ดาโกะในแตละครั้ง
6.ระยะเวลาที่ทานทานเปดรับขอมูลขาวสาร
H.I.S Tour ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส ( Email)ในแตละครั้ง

16-30 นาที

นอยกวา
15 นาที

ไมเปดรับ
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สวนที่4. การรับรูการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
คําชี้แจง การเลือกสนและตีความจากการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
โปรดใสเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความถีใ่ นการเปดรับสื่อคุณมากที่สุด
การสื่อสารการตลาด
(1) ดานผลิตภัณฑ (Product)
H.I.S Tour มีการนําเสนอแพ็คเก็จทัวรบินตรงสูเกาะฮอกไกโด 6วัน 4
คืน
H.I.S Tour มีการนําเสนอแพ็คเก็จทัวรชวงฤดูใบไมรวงในชวงเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2554
1.3 H.I.S Tour มีการอัพเดทแพ็คเก็จทัวรเที่ยวญี่ปุนอยางตอเนื่อง
(2) ดานราคา (Price)
2.1 H.I.S Tour มีแพ็คเก็จทัวรเที่ยวญี่ปุน 6 วัน 4 คืนเริ่มตนที่ 29,900
บาท
2.2 H.I.S Tour การกําหนดราคาแพ็คเก็จทัวรและสถานที่ทองเที่ยวมี
ความคุมคา
(3) ดานชองทางจําหนายและชําระเงิน (Place)
3.1 ขั้นตอนการชําระเงินที่ระบุไวในเว็ปไซคเขาใจงาย สะดวก รวดเร็ว
3.2 ชองทางในการชําระเงินหลากหลายชองทาง เชน บัตรเครดิต, เช็ค
ธนาคาร , ATM
3.3 ขั้นตอนสํารองแพ็คเก็จทัวรมีหลายชองทาง เชน โทรศัพท , EMail , สงแฟกซ ,
(4) ดานสงเสริมการตลาด (Promotion)
4.1 มีกิจกรรมบนเว็ปไซค www.HIS-bkk.com โดยการสมัครสมาชิก
บัตร Love Place Tour ไดรับแตม1แตม สามารถแทนคาเงินได 1
บาท
4.2 H.I.S Tour แจกบัตรกํานัล (Gift Voucher) 10,000 บาท เมื่อทาน
ซื้อแพ็คเก็จทัวร 15 ทานขึ้นไป
4.3 H.I.S Tour จัดโปรโมชั่นแพ็คเก็จทัวรเที่ยวญี่ปุน 6 วัน 4 คืน แต
ถาทานจองภายในเวลาที่กําหนด ทานจะไดรับสวนลดทันที 1,000บาท

มาก

ระดับการรับรู
ปานกลาง

นอย
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ตอนที่ 5 : การจดจําเกี่ยวกับบริษัทเอช ไอ เอส ทัวร
โปรดใสเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณมากที่สุด
ประเด็น
(1) H.I.S Tour มีสาขาในประเทศไทย 2 สาขา
(2) H.I.S Tour จัดทัวรเหมาเครื่องบินการบินไทยทั้งลํา บินตรงฮอกไกโด

ใช

(3) H.I.S Tour มีแพ็คเก็จทัวรอิสระกับแพ็คเก็จทัวรนําเที่ยว
(4) H.I.S Tour มีการนําเสนอโฆษณาในโรงภาพยนตรของ Major Cineplex
(5) H.I.S Tour มีสํานักงานใหญอยูที่ อโศก

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
...............................................................................................................................................
...............................................................................................

ไมใช
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ภาคผนวก ข
รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ
.
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ
รายชื่อ

ตาแหนงและสถานที่ทางาน

ผูชวยศาสตราจารย นฤมล วงศหาญ

อาจารยคณะนิเทศศาสตร
สาขาวารสารศาสตร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

อาจารยดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง

อาจารยคณะนิเทศศาสตร
สาขาการประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ผูชวยศาสตราจารย สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย

อาจารยคณะนิเทศศาสตร
สาขาวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุ โทรทัศน
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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คา IOC ของแบบสอบถาม
คําาชี้แจง ขอความอนุเคราะหพิจารณาขอคาถามวาอยูในระดับใด โดยใชเกณฑการประเมิน
ดังนี้
+1 หมายความวา ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับเนื้อหาขอคาถามตรงกับนิยามปฎิบัติ
0 หมายความวา ผูเชี่ยวชาญไมแนใจกับเนื้อหาขอคาถามตรงกับนิยามปฎิบัติ
-1 หมายความวา ผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวยกับเนื้อหาขอคาถามตรงกับนิยามปฎิบตั ิ
ดังนั้นขอที่มีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึน้ ไปถือวาใชได(สิทธิ์ ธีรสรณ, 2552)
ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
ขอคําถาม
1. เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ.
( )1. 25-30 ป
( ) 3. 36-40 ป
( ) 5. 46-50 ป

ความคิดเห็น
คนที่1

คนที่2

คนที่3

คา IOC

แปลผล

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

( ) 2. 31-35 ป
( ) 4. 41-45 ป
( ) 6. 51-55 ป

3.สถานภาพ
( ) 1. โสด
( ) 2. สมรส
( ) 3. หยาราง/หมาย
4. ระดับการศึกษา
( ) 1. ต่ํากวาปริญญาตรี
( ) 2. ปริญญาตรี
( ) 3. สูงกวาปริญญาตรี
5.อาชีพ
( ) 1. นักศึกษา
( ) 2. พนักงานบริษัทเอกชน
( ) 3. ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) 4. ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
( ) 5. อื่นๆโปรดระบุ………….......
6.รายไดเฉลี่ยตอเดือน
( ) 1. 10,000 - 20,000 บาท
( ) 2. 20,001 - 30,000 บาท
( ) 3. 30,001 - 40,000 บาท
( ) 4. 40,001 - 50,000 บาท
( ) 5. มากกวา 50,001 บาทขึ้นไป

83

สวนที่ 2 ทานเปดรับขอมูลการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร จากสื่อใด (ในชวงระหวางเดือน ก.ค. – ก.ย.
2554)
โปรดใสเครื่องหมาย

ลงบนคําตอบที่ตรงกับระดับการเปดรับขอมูลขาวสารจากบริษัทเอช ไอ เอส ทัวรของทานมากที่สุด
ความคิดเห็น
ขอคําถาม
คนที่1
คนที่2
คนที่3
คา IOC
แปลผล

1.ทานเปดรับขอมูลขาวสารจาก H.I.S Tour ผานสื่อ
หนังสือพิมพ
1.1 หนังสื่อพิมพ เดลินิวส

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

1.2 หนังสือพิมพ เดอะเนชั่น

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

1.3 หนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

1.4 หนังสือพิมพ บางกอกโพสต

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

1.5 หนังสือพิมพ โพสต ทูเดย

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

1.6 หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

2.ทานเปดรับขอมูลขาวสาร H.I.S Tour ผานสื่อเว็ปไซค
www.His-bkk.com
3. ทานเปดรับขอมูลขาวสาร H.I.S Tour ผานสื่อสังคม
ออนไลน (Facebook H.I.S Tour)

สวนที่ 2.1 ทานเปดรับขอมูลการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร จากสื่อใด (ในชวงระหวางเดือน ก.ค. –
ก.ย. 2554)
โปรดใสเครื่องหมาย

ลงบนคําตอบที่ตรงกับระดับการเปดรับขอมูลขาวสารจากบริษัท เอช ไอ เอส ทัวรของทานมากที่สุด
ความคิดเห็น
ขอคําถาม

คนที่1

คนที่2

คนที่3

คา IOC

แปลผล

4. ทานเปดรับขอมูลขาวสาร H.I.S Tour ผานกิจกรรมพิเศษ (Event)
ในงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลกเมื่อวันที่ 18-21 สิงหาคม 2554 ที่ศูนย
ประชุมแหงชาติสิริกิติ์
5. ทานเปดรับขอมูลขาวสาร H.I.S Tour ผานนิตยสาร เชน นิตยสาร
Travel Around the World , ดาโกะ
6. ทานเปดรับขอมูลขาวสาร H.I.S Tour ผานโฆษณาในภาพยนตร
SF Cinema ในโครงการ ดูฟรีลุนเที่ยวญี่ปุนฟรีกับ HIS Tour

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

+1

+1

0

2/3=0.6

ตรง

7. ทานเปดรับขอมูลขาวสาร H.I.S Tour
ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส ( E-mail)

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง
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สวนที่ 3 : ความถี่ที่ทานเปดรับการสื่อสารการตลาดของบริษัทเอช ไอ เอส ทัวร
โปรดใสเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความถีใ่ นการเปดรับสื่อคุณมากที่สุด
ความคิดเห็น

การสื่อสารการตลาด
คนที่1

คนที่2

คนที่3

คา IOC

แปลคา

1.1 หนังสื่อพิมพ เดลินิวส

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

1.2 หนังสือพิมพ เดอะเนชั่น

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

1.3 หนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

1.4 หนังสือพิมพ บางกอกโพสต

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

1.5 หนังสือพิมพ โพสต ทูเดย

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

1.6 หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

1.ระยะเวลาที่ทานเปดรับขอมูลขาวสารจาก
H.I.S Tour ผานสื่อหนังสือพิมพในแตละครั้ง

2.ระยะเวลาที่ทานเปดรับขอมูลขาวสาร H.I.S
Tour ผานสื่อเว็ปไซค www.HIS-BKK.com.ใน
แตละครั้ง
3. ระยะเวลาที่ทานเปดรับขอมูลขาวสาร H.I.S
Tour ผานสื่อสังคมออนไลน (Facebook H.I.S
Tour)ในแตละครั้ง
4.ระยะเวลาที่ทานเปดรับขอมูลขาวสาร H.I.S
Tour ผานกิจกรรมพิเศษ (Event) ในงานเที่ยว
ทั่วไทย ไปทั่วโลกเมื่อวันที่ 18-21 สิงหาคม
2554 ที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ในแตละครั้ง
5.ระยะเวลาที่ทานเปดรับขอมูลขาวสาร H.I.S
Tour ผานนิตยสาร เชน นิตยสาร Travel
Around the World , ดาโกะในแตละครั้ง
6.ระยะเวลาที่ทานทานเปดรับขอมูลขาวสาร
H.I.S Tour ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส ( Email)ในแตละครั้ง
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สวนที่4. การรับรูการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
คําชี้แจง การเลือกสนและตีความจากการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
โปรดใสเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความถีใ่ นการเปดรับสื่อคุณมากที่สุด
การสื่อสารการตลาด

ความคิดเห็น
คนที่1

คนที่2

คนที่3

คา IOC

แปลคา

H.I.S Tour มีการนําเสนอแพ็คเก็จทัวรบินตรงสูเกาะฮอกไก
โด 6วัน 4 คืน
H.I.S Tour มีการนําเสนอแพ็คเก็จทัวรชวงฤดูใบไมรวง
ในชวงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2554
1.3 H.I.S Tour มีการอัพเดทแพ็คเก็จทัวรเที่ยวญี่ปุนอยาง
ตอเนื่อง
(2) ดานราคา (Price)

+1

+1

0

2/3=0.6

ตรง

+1

+1

0

2/3=0.6

ตรง

+1

+1

0

2/3=0.6

ตรง

2.1 H.I.S Tour มีแพ็คเก็จทัวรเที่ยวญี่ปุน 6 วัน 4 คืนเริ่มตน
ที่ 29,900 บาท
2.2 H.I.S Tour การกําหนดราคาแพ็คเก็จทัวรและสถานที่
ทองเที่ยวมีความคุมคา
(3) ดานชองทางจําหนายและชําระเงิน (Place)
3.1 ขั้นตอนการชําระเงินที่ระบุไวในเว็ปไซคเขาใจงาย
สะดวก รวดเร็ว
3.2 ชองทางในการชําระเงินหลากหลายชองทาง เชน บัตร
เครดิต, เช็คธนาคาร , ATM
3.3
ขั้น ตอนสํา รองแพ็ค เก็จ ทัว รมีห ลายชอ งทาง เช น
โทรศัพท , E-Mail , สงแฟกซ ,
(4) ดานสงเสริมการตลาด (Promotion)
4.1 มีกิจกรรมบนเว็ปไซค www.HIS-bkk.com โดยการ
สมัครสมาชิกบัตร Love Place Tour ไดรับแตม1แตม
สามารถแทนคาเงินได 1 บาท
4.2 H.I.S Tour แจกบัตรกํานัล (Gift Voucher) 10,000 บาท
เมื่อทานซื้อแพ็คเก็จทัวร 15 ทานขึ้นไป
4.3 H.I.S Tour จัดโปรโมชั่นแพ็คเก็จทัวรเที่ยวญี่ปุน 6 วัน 4
คืน แตถาทานจองภายในเวลาที่กําหนด ทานจะไดรับสวนลด
ทันที 1,000บาท

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

+1

+1

0

2/3=0.6

ตรง

+1

+1

0

2/3=0.6

ตรง

+1

+1

0

2/3=0.6

ตรง

(1) ดานผลิตภัณฑ (Product)
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ตอนที่ 5 : การจดจําเกี่ยวกับบริษัทเอช ไอ เอส ทัวร
โปรดใสเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณมากที่สุด
ความคิดเห็น

ประเด็น
(1) H.I.S Tour มีสาขาในประเทศไทย 2 สาขา
(2) H.I.S Tour จัดทัวรเหมาเครื่องบินการบินไทยทั้งลํา บินตรงฮอกไกโด
(3) H.I.S Tour มีแพ็คเก็จทัวรอิสระกับแพ็คเก็จทัวรนําเที่ยว
(4) H.I.S Tour มีการนําเสนอโฆษณาในโรงภาพยนตรของ Major
Cineplex
(5) H.I.S Tour มีสํานักงานใหญอยูที่ อโศก

คนที่1

คนที่2

คนที่3

คา IOC

แปลคา

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3/3=1

ตรง

3/3=1

ตรง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3/3=1

ตรง

3/3=1

ตรง

+1

+1

+1

3/3=1

ตรง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
...............................................................................................................................................
...............................................................................................
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ภาคผนวก ค
ตัวอยางการสื่อสารการตลาดของบริษัท เอช ไอ เอส ทัวร
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สื่อโฆษณาในหนังสือพิมพ

89

90

91

92

93

สื่อโฆษณาในนิตยสาร

94

95

สื่อประชาสัมพันธ

96

97

โบชัวร

98

99

100

101

102

สื่อ ออนไลน

103

104

105

106

ประวัติผูวิจยั
นางสาวกิรชา พัฒนาวงศ เกิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2530 สําเร็จการศึกษาปริญญา
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาโฆษณา จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทยเมื่อปการศึกษา 2552 และ
ศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรการตลาดบัณฑิตวิทยาลัย มหาลัย
หอการคาไทย ในปการศึกษา 2553

