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ชวยแกไขขอบกพรองตางๆ จนวิจัยเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
พรอมทั้งขอขอบพระคุณคณาจารย ทานประธานกรรมการ และกรรมการ การศึกษา
วิจัยทุกทานที่ใหความรู และไดใหการสนับสนุนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใหสามารถสําเร็จลุลวงไป
ไดอยางราบรื่นเปนอยางดี
สุดทายนี้ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่มอบกําลังทรัพยเพื่อชวยในการทํางานวิจัย
ขอบคุณเพื่อนๆ และรุนนองทุกคน ที่ใหความรวมมือเปนอยางดี จนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไป
ไดดวยดี ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยขอมอบแดผูมีพระคุณทุกทาน รวมไปถึงผูมีพระคุณที่มิไดเอย
นาม หากงานวิจัยฉบับนี้มีความผิดพลาดหรือบกพรองประการใด ตองขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สภาพปญหาการจราจรในปจจุบันเปนปญหาที่ยิ่งจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในสังคม
สงผลเสียตอสังคมในดานตางๆ เชน การตลาด การสื่อสาร เศรษฐกิจ เปนตน ประกอบกับปจจุบัน
แนวโนมของราคาน้ํามัน มีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ สงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคที่เกี่ยวเนื่อง กับ
คาใชจายในเดินทางเพื่อซื้อสินคาและบริการ เชื่อมโยงไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงชองทางการดําเนิน
ธุรกิจของผูประกอบการ ที่ตองเรงหาชองทางการนําเสนอสินคาและบริการ ใหเปนที่ตองการแก
ผูบริโภคในรูปแบบตางๆ เพื่อรองรับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา การตลาดทางตรงจึงเปนหนึ่งในกลยุทธ ในการแกปญหา เพื่อรองรับความตองการของ
ผูบริโภค ซึ่งเปนชองทางอีกชองทางหนึ่งที่เขาสูกลุมผูบริโภคไดตรงตามตลาดกลุมลูกคาเปาหมาย
การติดตอกับผูบริโภคโดยตรงนั้นทําใหเกิดชองทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไดอยางทันทีทันใด
สามารถรูผลไดอยางทันทีวาสามารถขายสินคาและบริการนั้นไดหรือไม แตเมื่อเปรียบเทียบกับ
ชองทางการโฆษณารูปแบบเดิมนั้นยังขาดความตอเนื่องหากตองการลงมือปฏิบัติในขั้นตอไป เมื่อ
ลูกคากลุมเปาหมายไดรับขาวสารแลวเกิดความชอบเกิดความสนใจในตัวสินคาและบริการ (นิตยา
จิตรักษธรรม 2550: 73)
ตลาดทางตรง ( Direct Marketing) พัฒนามาจากการตลาดโดยรวมนั่นเอง การตลาด
ทางตรงมีหลักการสําคัญคืออาศัยการโฆษณาโดยตรงเปนพื้นฐานสําคัญเมื่อใดที่มีโอกาสเหมาะสม
จึงจะลงมือปฏิบัติ คือการซื้อสินคาซึ่งไมอาจรูวาเมื่อใด
และจะไมทราบวาเปนใครบางแตกลับ
ตรงกันขามที่การตลาดโดยตรงนั้นสามารถควบคุมได สามารถรูไดทันทีวาใครบางที่สนใจ จํานวน
เทาใด และสามารถเก็บขอมูลเพื่อใชในครั้งตอไปได เพื่อการสรางความแมนยําในการวางแผน
การตลาดและสามารถสรางผลกําไรจากการประกอบการไดมากขึ้นดวย (วรานนท ตั้งจักรวรานนท
และ ธนิกานต มาฆะศิรานนท 2547 : 13-17)

1

2
ในแงของผูบริโภคสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริก าร
ดวยวิธีการตลาดทางตรงแทนที่จะซื้อสินคาจากรานคาคือ
1. ประหยัดเวลา ในยุคแหงการรีบเรง การจราจรติดขัด ทุกคนตองทํางานแขงขันกับ
เวลาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะไมทําใหเสียเวลา เชน การมีชองทางซื้อโดยตรงยอมเปนที่ตองการ
ของคนในยุคนี้
2. ความสะดวก ความตอเนื่องจากการประหยัด คือ ความสะดวกที่จะไดจากการ
สั่งซื้อสินคาแลวมีคนนํามาสงใหถึงที่ที่เราตองการ
3. ไดขาวสารขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคาและบริการครบถวน เพราะผูขายจะตองให
ขาวสารครบถวนเพื่อประโยชนตอการตัดสินใจแกผูซื้อ
4. แกปญหาเรื่องความอาย หรือความรําคาญ ผูซื้อหลายคนไมกลาที่จะถามคําถาม
บางอยางกับผูขาย หรือไมชอบการเผชิญหนากับพนักงานขาย บอยครั้งที่ผูซื้อตองเปลี่ยนใจ เพราะ
ความไมชอบตอทาทีของผูขาย เพราะฉะนั้นการมีชองทางซื้อโดยไมตองเผชิญหนาจะชวยแกปญหา
นี้ได
5. ความพิเศษ คือ จุดเดนพิเศษของสินคาและบริการในการขายแบบตลาดโดยตรงคือ
การสรางความรูสึกที่เปนพิเศษ ไมมีผูขายและบริการทั่วไป เปนของดี บริการดี มีจํานวนจํากัด
ความรูสึกนี้จะชวยกระตุนเปนอยางมากตอการตัดสินใจ
6. ราคาถูก เพราะไมมีการผานพอคาคนกลางจึงทําใหราคาตนทุนของสินคาราคาถูก
ลงราคาของสินคาจึงถูกลงกวาซื้อจากราน
เปนที่ยอมรับกันดีอยูแลววาสื่อโฆษณาประเภท ใบปลิว เขามามีบทบาทและมีอิทธิพล
อยางมากตอกลุมนักศึกษาในสังคมปจจุบัน ดวยลักษณะการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในสังคม
ปจจุบันยิ่งสงผลใหสื่อโฆษณาตางๆ มีอิทธิพลตอสื่อเพิ่มมากขึ้นโดยอยางยิ่งสื่อ โฆษณาใบปลิว ที่
เจาะยังกลุมลูกคาเปาหมาย จากพฤติกรรมการอานสื่อโฆษณา ทําใหทราบขอมูลจากหนวยงานตางๆ
และจากสื่อโฆษณานี้เอง มีสวนชวยในการตัดสินใจในการเลือกตัวสินคาและบริการ ในปจจุบัน
นักศึกษามีโอกาสอานสื่อโฆษณาใบปลิว จากหลา กหลายหนวยงาน เพราะแตละหนวยงานก็จะมี
แผนการตลาด เพื่อคนหากลยุทธที่จะเจาะกลุมผูบริโภคเพื่อใหตรงกับความตองการในแตละกลุม
เนื่องจากหนวยงานธุรกิจมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในแตละวัน การแขงขันก็มีมากขึ้นตามไปดวย การ
สื่อสารใหลูกคาทราบถึงสิ่งที่ลูกคาตองการยอมเปนสิ่งที่หนวยงานตองมีการแขงขัน ซึ่งพื้นที่ที่มี
การแขงขันกันอยางเขมขนระหวางหนวยงานตางๆ เชน บริเวณสะพานลอยหนามหาวิทยาลัย
รามคําแหงและตัวมหาวิทยาลัยเองก็ตาม กลุมผูบริโภคก็จะเปนกลุมนักศึกษาและการตอบรับตอสื่อ
ของนักศึกษาก็จะขึ้นกับตัวนักศึกษาเองวาจะเปนคนเลือกและตอบรับตอสื่อแบบไหน โดยการตอบ
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รับสื่อนั้นก็จะมีหลายดานดวยกัน จะแตกตางกันอยางไรนั้นยอมขึ้นอยูกับสื่อของตัวผลิตภัณฑที่
แตกตางกันของแตละหนวยงานนั่นเอง (วรานนท ตั้งจักรวรานนท และ ธนิกานต มาฆะศิรานนท
2547: 64-67)
กกกกกกกกจากกรณีที่มีบุคคลมายืนแจกเอกสารจําพวกใบปลิว แผนพับ โบชัวรสินคา บริเวณ
มหาวิทยาลัย หรือตามหางสรรพสินคาเปนจํานวนมากหลายราย ก็อาจกอใหเกิดปญหาการทิ้งเศษ
กระดาษไมเปนที่เปนทางและสรางขยะบริเวณนั้นของผูที่รับเอกสารแจก ทําใหเกิดผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมทางสายตาตอผูที่ผานไปมา นางสาวญารดา กรกรณพจน นักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง ไดทําการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ รับสื่อโฆษณาใบปลิว ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และกลาววา สวนใหญเอกสารแจกก็จะเปนแบบเดิมๆ พวกรับติวเข ม
ฯ หรือไมก็ขายของใหสวนลด ซึ่งสวนใหญคนที่เดินผานก็จะรับทุกครั้ง เพราะมีความรูสึกวา
สงสารคนที่แจก จึงรับมาเพื่อมารยาทปกติถาไดรับมาก็จะใสกระเปาเลย ไมไดอานหรือวาขยําทิ้ง
ทันที แตก็ไมไดสนใจอะไรพอกลับบานแลวเก็บกระเปาดูจะเอาไปทิ้ง มีเพียงนอยครั้งที่หยิบอาน
ถาเปนเรื่องนาสนใจ
กกกกกกกก ใบปลิวในปจจุบัน มีจํานวนมากขึ้น โดยเฉพาะใบปลิวที่ทําการแจกจายบริเวณ
มหาวิทยาลัย ที่เจาะจงตรงกลุมเปาหมายที่เปนนักศึกษา เพราะเปนกลยุทธทางการตลาดอยางหนึ่งที่
จะสามารถเพิ่มยอดขายของธุรกิจได จึงเปนเรื่องที่นาสนใจ เมื่อมีใบปลิวแจกจายจํานวนมากพรอม
ทั้งมีโปรโมชั่นตางๆ จะมีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคอยางไร โดย
เฉพาะกลุม
นักศึกษาซึ่งเปนกลุ ◌่ มที่มีการยอมรับไดงาย ชอบความทันสมัย สะดวกสบาย ดังนั้นจึงได
ทําการศึกษาหัวขอวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคสื่อโฆษณา ใบปลิว ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง ระดับปริญญาตรี สวนกลาง
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงสวนกลาง ที่เปดรับ
สื่อโฆษณาใบปลิว
2. เพื่อศึกษาความสนใจงานโฆษณา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ระดับปริญญา
ตรี สวนกลาง
3. เพื่อศึกษาความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณาที่มีตอความสนใจงานโฆษณา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ระดับปริญญาตรี สวนกลาง
4. เพื่อศึกษาการออกแบบงานโฆษณาผานสื่อโฆษณาใบปลิวที่มีตอความสนใจงาน
โฆษณาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ระดับปริญญาตรี สวนกลา
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ขอบเขตการศึกษา
กกกกกกกกประชากรที่ศึกษาไดแกนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงระดับปริญญาตรีสวนกลาง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสถานะภาพการเปนนักศึกษา ปการศึกษา 2552 ระยะเวลาในการศึกษาชวง
เดือน กันยายน 2552 ถึงเดือน มกราคม 2553
นิยามศัพทเฉพาะ
ใบปลิว หมายถึง โฆษณาที่ใชกระดาษขนาดเล็กเพียงหนึ่งแผนอาจพิมพเพียงหนึง่
เดียวหรือสองหนาเปนรูปแบบที่ประหยัดสามารถบรรจุรายละเอียดและเนนใหเห็นถึงประโยชน
ของสินคาไดดี มีวิธีแจกจายหลายวิธี เชน การเดินแจกตามบาน สวนใบปลิวที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี้
เปนใบปลิวที่ไดทําการแจกจายบริเวณสะพานลอยบริเวณถนนหนามหาวิทยาลัยรามคําแหง
สวนกลาง
พฤติกรรมการบริโภคสื่อโฆษณา ใบปลิว หมายถึง พฤติกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่อานใบปลิวหลังจากไดรับสื่อ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงสวนกลาง หมายถึง นักศึกษาที่มีสถานะภาพเปน
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
ลักษณะประชากร หมายถึง เพศ อายุ รายได ชั้นป ชั้นป คณะที่ศึกษา ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พฤติกรรมการรับและอานสื่อโฆษณาใบปลิว หมายถึง ลักษณะและรูปแบบในการ
กระบวนการรับ และกระบวนการอานสื่อหลังจากไดรับสื่อ
ความสนใจงานโฆษณา หมายถึง ความสนใจตองานโฆษณาแตละประเภทของสื่อ
โฆษณาใบปลิว
การออกแบบงานโฆษณา หมายถึง ลักษณะตางๆ ในการออกแบบสื่อโฆษณาใบปลิว
ความตองการขอมูลขาวสาร หมายถึง ความตองการที่เกี่ยวกับสินคาและการบริการ
ตางๆ
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
กกกกกกกก 1. ผลการวิจัยนํามากําหนดทิศทางในการวางแผนการโฆษณาผานสื่อโฆษณาใบปลิว
กับกลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งกลุมลูกคาเปาหมาย คือ กลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงสวนกลาง
2. ผลจากการวิจัยสามารถนําไปวิเคราะหอุปสรรคของการเปดรับสื่อโฆษณาใบปลิว
3.
ขอมูลจากผลการศึกษาสามารถนําไปเปนแนวทางในการ ปรับปรุงแกไข และ
พัฒนาการออกแบบสื่อโฆษณา ใบปลิว ใหตรงกับความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย
ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อ
โฆษณาใบปลิว

การออกแบบงานโฆษณา
ของสื่อโฆษณา ใบปลิว

ความสนใจในงานโฆษณา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงเนื้อหาสวนทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
1. แนวความคิดดานการโฆษณา
2. แนวความคิดดานการใชสื่อเพื่อประโยชนและความพึงพอใจ
3. แนวความคิดดานสวนผสมทางการตลาด
4. แนวความคิดดานการตลาดโดยตรง
5. แนวความคิดดานสงเสริมการขาย
6. แนวความคิดดานกระบวนการตัดสินใจซื้อ
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กกกกกกกกกใบปลิว หรือแผนปลิว ( Leaflet) คือ สิ่งพิมพเฉพาะกิจที่มีเนื้อหาสาระเรื่องใดเพียง
เรื่องเดียวไดแก คําแถลง ประกาศ ชี้แจง แจงความ โดยขอความเหลานั้นมักจะเปนการใหขอมูล เพื่อ
แจกจายไปยังกลุมเปาหมายเฉพาะ อาจมีวัตถุประสงคเพื่อการโฆษณา

หรือเพื่อการเผยแพร

ประชาสัมพันธก็ได
ความหมายของใบปลิวอีกลักษณะหนึ่ง (สุรัตน นุมนนท, 2539 : 14) คือ แผนกระดาษ
ขอความที่แจกจายในลักษณะที่ปกปด ไมเปดเผยเหมือนใบปลิวโฆษณาสินคาและบริการ หรือ
ประกาศเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเปนการจัดทําโดยหนวยงานราชการหรือหนวยงานใด ใบปลิวใน
ลักษณะปกปดมักจะมีลักษณะเนื้อหาเชิงการเมือง เชนการตอตานรัฐบาล เปนตน และใบปลิวปกปด
มักจะไมระบุผูจัดทําอีกดวย
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แนวคิดของการโฆษณา
การโฆษณาเปนกิจกรรมที่สนับสนุนธุรกิจทางดานการตลาด การขาย เปนตน กลาวคือ
การโฆษณาเปนเครื่องมือทางการตลาดที่ทําใหเกิดการขายได และเปนการกระตุนเพื่อใหเกิด
พฤติกรรมการซื้อดวย การโฆษณาจึงเปนเครื่องมือที่นักธุรกิจนิยมใชเปนเครื่องกระตุนอุปสงค
(Demands) ของผูซื้อที่เกิดขึ้นรวมทั้งการบริโภค ที่เราคาดวาจะเปนผูซื้อหรือลูกคาได เชนชักชวน
โนมนาวใจใหผูที่ไมคิดจะซื้อใหซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นได หรืออาจจูงใจบุคคลซื้อสินคาเพิ่ม
มากขึ้นกวาที่เคาจะซื้อถาไดเห็นโฆษณานั้น เชน แตเดิมผูซื้อคิดจะซื้อสบูเพียง 1 กอนแตเห็น
โฆษณาจึงซื้อ 4 กอน เปนตน
การโฆษณาเปนการสื่อสารเพื่อการโนมนาวจูงใจ (Persuasive communication) ที่ผูทํา
โฆษณาจะตองสอดใสลงในชิ้นงานโฆษณาของตน นอกเหนือจากการสื่อสารทั่วไปที่สื่อสาร
ขาวสารขอมูลใหประชาชนหรือผูบริโภคไดรับทราบแลว ในลักษณะของการบอก
กกกกกกกกกลาว (inform) เชน บอกกลาววาสินคาประเภทนี้ ญี่หอนี้ ของบริษัทนี้ ขณะนี้มีจําหนาย
แลว นอกจากจะบอกกลาวใหทราบแลวในทางปฏิบัติเพื่อประสิทธิผล และความสัมฤทธิ์ผล ตองาน
ดานการตลาดโฆษณาแตละชิ้นยังมีการผนวกการโนมนาวจูงใจลงไปดวยไมมากก็นอย เพื่อเปนการ
กระตุนเรงเราความรูสึกหรือโนมนาวใหผูซื้อเกิดความสนใจความพอใจความเชื่อถือ ยอมรับหรือ
ปฏิบัติตามหรือตัดสินใจซื้อ หรือใชบริการที่โฆษณานั้นนั่นเอง การโฆษณาจึงมีสวนในการชักจูงใจ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติทาทีและพฤติกรรมของประชาชน และถึงแมวาจุดมุงหมายทางดานการตลาด
คือ การขายแตกอนถึงจุดนั้น การโฆษณาจะมีบทบาทอยางชัดเจนในดานการสื่อสารโนมนาวใจเพื่อ
กอใหเกิดการขายนั้นนอกจากนี้ หากการสื่อสารโฆษณานั้นเปนการสื่อสารมวลชน
(Mass
communication) ก็จะเปนแนวโนมใจมวลชนในลักษณะของ mass persuasion ดวยดังเชนใน
ปจจุบัน เปนตน ซึ่งตางจากอดีตซึ่งกลุมผูบริโภคอาจมีเพียงกลุมเล็กๆ รวมกันในวงแคบ ฉะนั้นการ
โฆษณาจึงเปน mass Persuasion ไปสู mass consumers จํานวนมากมายซึ่งงกระจัดกระจายทั่วไป
กกกกกกกกการโฆษณาสามารถควบคุมได (controlled) กลาวคือผูโฆษณาสามารถควบคุมการ
โฆษณาของตนได เลือกชนิดสื่อได เชน ควบคุมเนื้อที่ในหนาหนังสือพิมพนิตยสารหรือการควบคุม
เวลาในวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน เชน ทําเปนโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง หรือ โฆษณา
ทางวิทยุโทรทัศน 30 วินาที เปนตน ซึ่งผูโฆษณาสามารถชําระเงินเพื่อซื้อเนื้อที่หรือเวลาของสื่อนั้น
ตามตองการ และผูโฆษณาสามารถแนใจไดวาขอความการโฆษณาของตนจะไดรับการตีพิมพ หรือ
ออกอากาศไปสูประชาชนเปาหมายตามระยะเวลาที่เราตองการอยางแนนอน โดยไมมีการถูกตัด
ทอนหรือเปลี่ยนแปลงบิดเบือนเปนอื่นซึ่งผิดกับการประชาสัมพันธ ซึ่งไมสามารถทําเชนนี้ไดเพราะ
บางครั้งเมื่อสงขาวแจก (new release) เพื่อการประชาสัมพันธ ไปแลวอาจไมไดรับการตีพิมพหรือ
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ออกอากาศหรืออาจถูกตัดทอนไปเลยก็ไดเพราะการประชาสัมพันธเปนการเผยแพรโดยไมตอง
ชําระเงิน (free publicity ) จึงไมสามารถควบคุม ไดเชนการโฆษณาดังกลาวแลวขางตน
กกกกกกกกการโฆษณาทําใหผูบริโภคทราบขอมูลขาวสารตางๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑในหลายแงมุม
นับเปนการชวยในการตัดสินใจแกผูบริโภค
และชวยยกระดับใหผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับแก
ผูบริโภคชวยใหผูบริโภคที่ยังลังเลไมแนใจหรือตัดสินใจไมถูกวาจะเลือกสินคายี่หอใดดีสามารถ
ตัดสินใจไดงายและสะดวกขึ้นนับเปนการชี้แนะแกผูบริโภค หรือผูบริโภคเองก็มีทางเลือก(Choice)
ที่จะเปรียบกับสินคาประเภทเดียวกันแตยี่หออื่นๆ ไมจําเปนจะตองเชื่อตามยี่หอที่โฆษณานั้นเสมอ
ไปถาหากไมมีโฆษณาแลวผูบริโภคอาจมืดมนหรือมืดแปดดานหรืออาจตองใชวิธีตัดสินใจซื้อ
สินคานั้นดวยความเสี่ยงหรือลองผิดลองถูกดู เชน ซื้อใหแทบทุกยี่หอจนกวาจะพบยี่หอที่ดีที่สุด
สําหรับเขา จึงอาจทําใหเสียเวลาและเสียเงินหรืออาจบางครั้งอาจเปนไปไมได
กกกกกกกกการโฆษณาเกิดขึ้นเพื่อธุรกิจหากไมมีธุรกิจแลวการโฆษณาอาจมีนอยมาก เชน ใน
ประเทศสังคมนิยมธุรกิจเองก็ตองการสื่อสารกับมวลชนการโฆษณา จึงเปนการสื่อสารกันทาง
การตลาดและเปนโอกาสใชประโยชนทางการตลาด (Exploit opportunity) นอกจากนี้การโฆษณา
ยังชวยใหธุรกิจดานสื่อสารมวลชนตางๆ ดําเนินไปไดดวยดีและเลี้ยงตัวเองไดเชนหนังสือพิมพ สื่อ
สิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน เปนตน สื่อมวลชนเหลานี้อยูไดและเลี้ยงตัวเองอยูไดดวย
การอาศัยโฆษณาแทบทั้งสิ้น
กกกกก การโฆษณาในทัศนของตลาด (Advertising from the marketing point of view)
เกี่ยวของกับการผลิตจํานวนมาก และผลิตภัณฑที่ตองคาดคะเนความตองการของผูบริโภคทําให
กระบวนการทางธุรกิจอุตสาหกรรมเพิ่มความซับซอนยิ่งขึ้นและทําใหบทบาทของการผสมทาง
การตลาด (marketing mix) มีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น
กกกกกกกกการโฆษณาเปนกลไกของระบบทุนนิยมชวยใหเกิดการไหลเวียนของระบบขาวสาร
เปนไปไดอยางเสรีซึ่งเปนสิ่งสําคัญของการแขงขันกันอยางเสรี (Free competition)
ในระบบทุนนิยมจึงสนับสนุนใหเกิดการแขงขันเพื่อประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด
และเปนการขยายตลาดทําใหตนทุนถูกลงเปดโอกาสใหผูขายใหมเขามาสูตลาดไดดีกวาเดิม
การโฆษณาที่ดีและสรางสรรคมีสวนชวยพิทักษสิ่งแวดลอมและสงเสริมวัฒนธรรมที่ดี
งามตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตขิงสังคมดวย
ปจจุบันในยุคของการแขงขันกันทางธุรกิจที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทําใหการโฆษณา
ไดมีการพัฒนาความกาวหนาขึ้นมีการใชกลยุทธสวนผสมทางดานการตลาด (Marketing mix
strategy) เพื่อใหเกิดประโยชนตอการขายสินคาของตนการโฆษณาเปนองคประกอบสําคัญสวน
หนึ่งในสวน ผสมทางดานการตลาดซึ่งเปนสวนผสมผสานปจจัยสําคัญทางดานการตลาดที่ธุรกิจ
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สามารถควบคุมได (controllable factor) เขาดวยกันในลักษณะที่จะมุงไปใชประโยชนเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคในการดําเนินงานภายใตขอบเขตตลาดเปาหมายของตน
ความหมายของสื่อโฆษณา
กกกกกกกก สื่อโฆษณาคือเครื่องมือทางการตลาดชิ้นหนึ่ง ที่มีหนาที่นําพาขาวสารที่ผูโฆษณา
ตองการใหผูบริโภคไดรับรู และเกิดความตองการในสินคา การที่ผูโฆษณาจะประสบความสําเร็จ
ทางดานการสื่อสารผูโฆษณาควรที่จะรูจักลักษณะของสื่อโฆษณาแตละชนิด เพื่อใหเกิดการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ
กกกกกกกกสื่อโฆษณาที่นิยมใชโดยทั่วไป ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน สื่อดังกลาว
เปนสื่อหลักที่ใชกันเปนสวนมากในงานโฆษณา เนื่องจากเปนสื่อมวลชนที่เขาถึงกลุมผูบริโภค
จํานวนมาก ดังนั้นในการวางแผนการใชสื่อ งบประมาณ ดานสื่อสวนใหญสวนใหญจะมุงไปที่สื่อ
เหลานี้เปนอันดับแรก สําหรับสื่อ ณ จุดซื้อ แผนพับ ใบปลิว สื่อนอกสถานที่ เชนแผนปายตางๆ จะ
มีความสําคัญในฐานะเปนสื่อสนับสนุน ซึ่งทําหนาที่ในการเตือนความจําผูบริโภคที่มีตอสินคา หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือตัวย้ําสารโฆษณาจากสื่อหลักซึ่งไดโฆษณาไปแลวนั่นเอง
สื่อสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรขาวสาร
- หนังสือพิมพ (Newspapers) เปนสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตขึ้นโดยนําเสนอเรื่องราว ขาว
สารภาพและความคิดเห็น ในลักษณะของแผนพิมพ แผนใหญ ที่ใชวิธีการพับรวมกัน ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ
ชนิดนี้ ไดพิมพออกเผยแพรทั้งลักษณะ หนังสือพิมพรายวัน, รายสัปดาห และรายเดือน
- วารสาร, นิตยสาร เปนสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตขึ้นโดยนําเสนอสาระ ขาว ความบันเทิง ที่มี
รูปแบบการนําเสนอ ที่โดดเดน สะดุดตา และสรางความสนใจใหกับผูอาน ทั้งนี้การผลิตนั้น มีการ
กําหนดระยะเวลาการออกเผยแพรที่แนนอน ทั้งลักษณะวารสาร, นิตยสารรายปกษ (15 วัน) และ
รายเดือน
- จุลสาร เปนสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตขึ้นแบบไมมุงหวังผลกําไร เปนแบบใหเปลาโดยใหผูอาน
ไดศึกษาหาความรู มีกําหนดการออกเผยแพรเปนครั้ง ๆ หรือลําดับตาง ๆ ในวาระพิเศษ
- โบวชัวร (Brochure) เปนสื่อสิ่งพิมพที่มีลักษณะเปนสมุดเลมเล็ก ๆ เย็บติดกันเปนเลม
จํานวน 8 หนาเปน อยางนอย มีปกหนาและปกหลัง ซึ่งในการแสดงเนื้อหาจะเกี่ยวกับโฆษณาสินคา
- ใบปลิว (Leaflet, Handbill) เปนสื่อสิ่งพิมพใบเดียว ที่เนนการประกาศหรือโฆษณา มัก
มีขนาด A4 เพื่องายในการแจกจาย ลักษณะการแสดงเนื้อหาเปนขอความที่ผูอาน อานเขาใจงาย
- แผนพับ (Folder) เปนสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตโดยเนนการนําเสนอเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาที่
นําเสนอนั้นเปนเนื้อหา ที่สรุปใจความสําคัญ ลักษณะมีการพับเปนรูปเลมตาง ๆ
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- ใบปด (Poster) เปนสื่อสิ่งพิมพโฆษณา โดยใชปดตามสถานที่ตาง ๆ มีขนาดใหญเปน
พิเศษ ซึ่งเนนการนําเสนออยางโดดเดน ดึงดูดความสนใจ
สิ่งพิมพเพื่อการบรรจุภัณฑ
เปนสื่อสิ่งพิมพที่ใชในการหอหุมผลิตภัณฑการคาตาง ๆ แยกเปนสิ่งพิมพหลัก ไดแก
สิ่งพิมพที่ใชปดรอบขวด หรือ กระปองผลิตภัณฑการคา สิ่งพิมพรอง ไดแก สิ่งพิมพที่เปนกลอง
บรรจุ หรือลัง
สิ่งพิมพมีคา
เปนสื่อสิ่งพิมพที่เนนการนําไปใชเปนหลักฐานสําคัญตาง ๆ ซึ่งเปนกําหนดตามกฎหมาย
เชน ธนาณัติ, บัตรเครดิต, เช็คธนาคาร, ตั๋วแลกเงิน, หนังสือเดินทาง, โฉนด เปนตน
สิ่งพิมพลักษณะพิเศษ
เปนสื่อสิ่งพิมพมีการผลิตขึ้นตามลักษณะพิเศษแลวแตการใชงาน ไดแก นามบัตร, บัตร
อวยพร, ปฎิทิน, บัตรเชิญ, ใบสงของ, ใบเสร็จรับเงิน, สิ่งพิมพบนแกว, สิ่งพิมพบนผา เปนตน
สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส
เปนสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตขึ้นเพื่อใชงานในคอมพิวเตอร หรือระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ไดแก Document Formats, E-book for Palm/PDA เปนตน
จากการศึกษาแนวคิดของการโฆษณา ทําใหสามารถสรุปไดวาการโฆษณาทําใหผูบริโภค
ทราบขอมูลขาวสารตางๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑในหลายแงมุม พรอมทั้งการโฆษณาเปนกาโนมนาวจูง
ใจตอผูบริโภค ผูทําการวิจัยจึงเห็นวาสอดคลองกับงานวิจัยในเรื่องนี้และไดหยิบยกขึ้นมาเกี่ยวของ
กัน
แนวความคิดดานการใชสื่อเพื่อประโยชนและความพึงพอใจ
แนวความคิดดานการใชสื่อเพื่อประโยชนและความพึงพอใจ เปนทฤษฎีที่ใหความสนใจ
เกี่ยวกับหนาที่ของสื่อมวลชน (Function Mode) ในการใหบริการแกผูใชสื่อ โดยเปลี่ยนความสนใจ
จากความตั้งใจของผูสรางสาร เปนความตั้งใจของผูใชสื่อ (Katz E.1974) เปนคนแรกที่ชี้ใหเห็นถึง
วิธีการนี้ เขาไดชี้ใหเห็นวา การวิจัยเพื่อตอบคําถามวาสื่อมวลชนทําอะไรใหกับประชาชน (what do
the media do to people?) กําลังเสื่อมความนิยม ควรจะศึกษาเพื่อตอบคําถามวาประชาชนทําอะไร
กับสื่อมวลชน (what do the people do with the media?) ทั้งนี้เพื่อศึกษาถึงผลของสื่อมวลชนในแง
ของผูใชสื่อมากกวา หรือศึกษาวาทําไมคนจึงมีพฤติกรรมทางการสื่อสาร มากกวาจะศึกษาขอความ
ในการสื่อสารเปนอยางไรและกอใหเกิดอะไรกับตัวเรา
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Katz ไดสรุปวา ในการศึกษาตามแนวทฤษฎีนี้มีขอตกลงเบื้องตนวา
1.
มนุษยจงใจเสาะแสวงหาขาวสาร ไมไดถูกยัดเยียดใหอาน ดู หรือฟงมนุษยมี
ทางเลือกที่จะหลบหลีกขาวสารไดถาตองการ
2. การใชการสื่อสารของมนุษยมีจุดมุงหมาย
3. สื่อสารมวลชนตองแขงขันกับสิ่งเราอื่นๆ อีกหลายอยางที่อาจตอบสนองความ
ตองการรูของมนุษยได
4. มนุษยเปนผูกําหนดความตองการของตนเองจากความสนใจ หรือแรงจูงใจที่เกิดขึ้น
ในกรณีตางๆ
5. มนุษยทุกคนเปนปจเจกบุคคลที่มีความตองการสวนตัว
กกกกกกก แนวทางการศึกษาในเรื่องการใชสื่อเพื่อสนองความพึงพอใจของมนุษย เปนแนวคิดที่มี
ความเชื่อวาผูรับสารเปนผูกําหนดวา ตนตองการอะไร สื่ออะไร และสารอะไร จะสนองความพึง
พอใจของตนได เปนการเนนความสําคัญของผูรับสารในฐานะผูกระทําการสื่อสาร ผูรับสารมิได
เปนเพียงผูรับเอาอิทธิพลจากสื่อมวลชนเทานั้น หากแตผูรับสารจะเลือกใชสื่อและรับสารที่สามารถ
สนองความตองการและความพึงพอใจของตน แนวคิดนี้เปนแนวคิดทางดานการสื่อสารในแงผูรับ
สารคือ ตัวจักรที่จะตัดสินใจ โดยอาศัยพื้นฐานความตองการของตนเปนหลัก (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ
2528 : 224)
กกกกกกกKatz และคณะ ไดสรางแบบจําลองอธิบายการใชสื่อเพื่อสนองความพอใจซึ่งอธิบายไดวา
สภาวะของสังคมและจิตใจที่แตกตางกัน ทําใหมนุษยมีความตองการที่แตกตางกันไป ความตองการ
ที่แตกตางกันนี้ทําใหแตละคนคาดวาสื่อแตละประเภทจะสนองความพึงพอใจไดตางกันดวย ดังนั้น
ลักษณะการใชสื่อของบุคคลที่มีความตองการไมเหมือนกันก็จะแตกตางกันไปดวย ผลสุดทายก็คือ
ความพึงพอใจที่ไดรับจากการใชสื่อจะแตกตางกัน ซึ่งสามารถเขียนเปนภาพจําลองไดดังนี้
สภาวะทาง
สังคม และ
จิตใจ

ความตองการ

การคาดคะเน

พฤติกรรม

ความพึงพอ

ความพึงพอใจ

การใชสื่อ

ใจที่ไดรับ

ที่ไดจากสื่อ

ภาพที่ 1 แบบจําลอง อธิบายการใชสื่อสนองความพึงพอใจ
กกกกกกก
ก

จากสื่อ
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กกกกกกกกสําหรับประเทศไทย ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา แกวเทพ (2531) ไดศึกษาชุดตัวแปร
ความตองการที่ผูรับสารตองการจากสื่อสารมวลชนที่ McQuail และคณะ ไดสรางไว และปรับปรุง
ขึ้นใหมเพื่อสอดคลองกับการใชสื่อมวลชนโดยผูรับสาร ดังนี้
1. ความตองการสารสนเทศ
1.1 เพื่อทราบถึงเหตุการณที่เกี่ยวของกับตนเอง สภาพปจจุบันที่อยูรอบตัวและสภาพ
ปจจุบันของโลกและสังคม
1.2 เปนเครื่องมือในการแสวงหาขอแนะนําในการปฏิบัติ หรือความคิดเห็นในการ
ตัดสินใจ
1.3 สนองความอยากรูอยากเห็นและความสนใจ
1.4 ใหการเรียนรู เปนการศึกษาดวยตนเอง
1.5 สรางความรูสึกที่มั่นคง โดยใชความรูที่ไดมาจากสื่อมวลชน
2. ความตองการสรางความมีเอกลักษณใหแกบุคคล
2.1 ใหแรงเสริมแกคานิยมสวนบุคคล
2.2 ใหตัวแบบทางพฤติกรรม
2.3 การแสดงออกรวมกับคานิยมของคนอื่นๆ (ในสื่อมวลชน)
2.4 มองทะลุลึกเขาไปภายในตนเอง
3. ความตองการรวมตัวและปฏิสัมพันธทางสังคม
3.1 มองทะลุเขาไปในสภาพแวดลอมของผูอื่น
3.2 แสดงออกรวมกับผูอื่น และเกิดความรูสึกในลักษณะที่เปนเจาของ
3.3 นําไปใชในการสนทนาและปฏิสัมพันธทางสังคม
3.4 ใชแทนเพื่อน
3.5 ชวยในการดําเนินตามบทบาททางสังคม
3.6 สรางสายสัมพันธกับเพื่อน ครอบครัว และสังคม
4. ความตองการความบันเทิง
4.1 การหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงจากปญหาตางๆ
4.2 การผอนคลาย
4.3 ไดวัฒนธรรมที่เปนของแท ไดรับความสนุกสนานทางสุนทรียะ
4.4 ไดมีอะไรทําเพื่อใชเวลาใหหมดไป
4.5 ปลดปลอยอารมณ
4.6 เปนการกระตุนทางเพศ
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จากการศึกษาแนวความคิดดานการใชสื่อเพื่อประโยชนและความพึงพอใจ
ทําให
สามารถสรุปไดวา ความตองการของผูบริโภคซึ่งเปนผูรับสาร นั้นตองการอะไร สื่ออะไร และสาร
อะไร จะสนองตอความพึงพอใจนําไปสูพฤติกรรมการบริโภคสื่อในลําดับถัดไป ผูทําการวิจัยจึง
เห็นวาสอดคลองกับงานวิจัยในเรื่องนี้และไดหยิบยกขึ้นมาเกี่ยวของกัน
แนวความคิดดานสวนผสมทางการตลาด
กกกกกกกกสวนผสมทางการตลาด (The Marketing Mix) เปนแนวความคิดที่สําคัญทางการตลาด
สมัยใหม ศาสตราจารย ฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler) และ เกรย อ.สตรอง (Gray Armstrong) ได
ใหคํานิยามของคําวา สวนผสมทางการตลาด ไวดังนี้ (Kotler and Armstrong 1990 : 43)
กกกกกกกก“สวนผสมทางการตลาด หมายถึง ชุดของตัวแปรที่สามารถควบคุมไดทางการตลาดซึ่ง
บริษัทนํามาผสมกันเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในตลาดเปาหมาย”
กกกกกกกกแนวความคิดเรื่องสวนผสมทางการตลาด มีบทบาทสําคัญในทางการตลาด เพราะเปน
การรวมการตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมด เพื่อนํามาใชในการดําเนินงาน เพื่อใหธุรกิจสอดคลอง
กับความตองการของตลาดเปาหมาย เราเรียกสวนผสมทางการตลาดวา 4 P’S ซึ่งองคประกอบทั้ง 4
กลุมนี้ จะทําหนาที่รวมกันในการสื่อขาวสารทางการตลาดใหแกผูรับขาวสารทั้งมวลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกเหนือไปจากการใชโฆษณาหรือกิจกรรมการสงเสริมการตลาด
Philip Kotler & Gray Armstrong ไดใหความหมายของ P สี่ตัว หรือ Four P’S ไว ดังนี้
กกกกกกกก1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ตัวสินคาและบริการ จะตองสามารถทําหนาที่แจง
ใหกับผูบริโภคไดทราบถึงขอมูลตางๆ เชน ตราสินคา รูปแบบและสีสันของหีบหอ ตัวสินคา ขนาด
รูปรางของสินคา เครื่องหมายการคา สิ่งเหลานี้จะสื่อความหมายและความเขาใจใหกับผูรับขาวสาร
โดยผูผลิตตองพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสอดคลองเปนไปตามความตองการของตลาดเปาหมาย หาก
ผลิตภัณฑคุณภาพไมดี เมื่อใชแลวไมตรงตามที่ตองการ การทุมงบประมาณไปเทาใดก็ไมสามารถ
กระตุนพฤติกรรมผูบริโภคได
2. ราคาจําหนาย (Price) เปนสิ่งที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑ ในรูปของเงินตรา
ผูบริโภคจะใชราคาเปนสวนหนึ่งในการประเมินคุณภาพและคุณคาของผลิตภัณฑที่เขาคาดหมายวา
จะไดรับ การกําหนดราคาที่เหมาะสมกับสินคาเปนสวนหนึ่งที่จะจูงใจใหเกิดการซื้อ บางครั้งการตั้ง
ราคาสูงอาจเปนเครื่องจูงใจใหผูบริโภคบางกลุมที่ชอบซื้อผลิตภัณฑ เพราะตองการไดรับความ
ภูมิใจจากการซื้อหรือการใชผลิตภัณฑราคาแพงๆ แตบางครั้งมีการโฆษณาคุณสมบัติกันมากจนหา
ความแตกตางไมคอยไดราคาจึงเปนปจจัยที่ผูบริโภคใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซื้อ
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3. สถานที่จัดจําหนาย (Place) หรือชองทางการจัดจําหนาย หลังจากผูบริโภคทราบ
ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากโฆษณาแลว จนเกิดความสนใจ และอยากทดลองใช แตถาไม
สามารถหาซื้อสินคาไดอยางสะดวกแลว สวนใหญจะเลิกลมความตั้งใจ แลวเปลี่ยนไปซื้อยี่หออื่นที่
หาซื้อไดสะดวกกวา
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนวิธีเดียวที่จะบอกใหผูบริโภคทราบเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑที่เสนอขาย และพยายามชักชวนใหผูบริโภคซื้อ และเพื่อเตือนความทรงจํากับตัวผูบริโภค
กกกกกกกกที่สําคัญมีอยู 4 ชนิด ไดแก การขายโดยใชพนักงาน การโฆษณา การสงเสริมการขาย
การเผยแพรและประชาสัมพันธ
สวนผสมของปจจัยสําคัญทั้ง 4 ประการนี้ เปนปจจัยที่ควบคุมได และยังมีอีกปจจัยที่
ควบคุมไมไดทางการตลาดอีกหลายอยาง ที่อาจสงผลถึงการจําหนายสินคา อาทิ สภาวะแวดลอม
ทางวัฒนธรรมและสังคม เชน ความเชื่อ คานิยมครอบครัว กลุมอางอิงหรือสภาวะแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ เชน รายไดประชาชาติ ภาวะเงินเฟอ การใชจายของผูบริโภค เปนตน ซึ่งสวนผสมทางการ
ตลาดทั้งหมดลวนมีจุดมุงหมายอันเดียวกัน คือ เปาหมายทางการตลาด ซึ่งหมายถึง การตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคและผลกําไรจากธุรกิจนั้นๆ
จากการศึกษาแนวความคิดแนวความคิดดานสวนผสมทางการตลาดทําใหสามารถสรุป
ไดวา ตัวแปรตางๆที่สามารถควบคุมไดตางๆสามารถนํามาผสมผสานกันเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาในตลาดเปาหมายอยางไร ผูทําการวิจัยจึงเห็นวาสอดคลองกับงานวิจัยในเรื่องนี้
และไดหยิบยกขึ้นมาเกี่ยวของกัน
แนวความคิดดานการตลาดโดยตรง
กกกกกกกกคณะกรรมการสมาคมการตลาดโดยตรง (The committee of the Direct Marketing
Association-DMA) ซึ่งเปนสมาคมการคาสมาคมหนึ่ง ไดนิยามคําวา การตลาดโดยตรง ดังนี้
Herbert Katzenstion and William Sachs ไดกลาวดังนี้
กกกกกกกก“การตลาดโดยตรง คือระบบปฏิสัมพันธทางการตลาด ซึ่งใชสื่อโฆษณาหนึ่งอยางหรือ
มากกวานั้น เพื่อสรางพฤติกรรมตอบสนองที่สามารถวัดไดและหรือกอใหเกิดการติดตอคาขายได
โดยไมจํากัดสถานที่”
นอกจากนี้ คณะกรรมการตลาดโดยตรงในประเทศสหรัฐอเมริกา ยังใหแนวคิดเกี่ยวกับ
การตลาดโดยตรงดังนี้
“การตลาดโดยตรงมีแนวคิดสําคัญคือ การใชสื่อโฆษณา และสามารถกระตุนใหเกิดการ
ตอบสนองจากลูกคาไดโดยตรง ซึ่งสื่อโฆษณาทั่วๆ ไปขาดคุณสมบัติของการเขาถึงโดยตรง”
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“การตลาดโดยตรง เปนระบบการตลาดที่นักการตลาดพยายามสรางความสัมพันธ
โดยตรงกับผูบริโภค โดยใชวิธีการสื่อสารสองทาง”
การตลาดโดยตรงจึงแตกตางจากการตลาดทั่วๆ ไป เพราะการตลาดทั่วไปนั้น นักการ
ตลาดติดตอกับลูกคาแบบสื่อสารทางเดียว แตการตลาดโดยตรงเปนการสื่อสารกับลูกคาสองทาง
การตลาดโดยตรง คือรูปแบบการโฆษณา ที่มีลักษณะพิเศษ ดังนี้
1. Targets Customer Directly เจาะจงลูกคาโดยตรงวาผูใดบาง นักการตลาดสามารถ
เลือกกลุมผูบริโภคที่คาดวาจะมีแนวโนมการสั่งซื้อสินคา
2. Presents compelling offer แจงถึงขอเสนอ หรือเงื่อนไขตางๆ ไปยังผูบริโภค
3. Generate a Response การตลาดโดยตรงคือ ความพยายามที่จะกระตุนใหผูบริโภคมี
พฤติกรรมตอบสนอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการสั่งซื้อสินคาหรือใชบริการนั้น
4. Analyzes the Results การตลาดโดยตรงสามารถวิเคราะหผลการโฆษณาโดยตรงที่
สงไปยังลูกคาได เชนวา โฆษณานั้นกอใหเกิดประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
5. Develops a Database of Customers การตลาดโดยตรงทําใหเกิดการพัฒนาฐานขอมูล
สําหรับรวบรวมรายชื่อลูกคา เพื่อประโยชนในการติดตอสื่อสารทางการคาในคราวตอๆ ไป โดยไม
ตองเสียเวลาสืบเสาะหาชื่อลูกคาอีก
6. Establishes an Ongoing Relationship with the Customer โดยเหตุผลจากประเด็นอื่น
ขางตน นักการตลาดสามารถดํารงความสัมพันธกับผูบริโภคเปาหมายไวได เนื่องจากทราบที่อยูของ
ผูบริโภคเปาหมายรวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินคาที่เกิดขึ้นในอดีต
กลาวโดยสังเขป การตลาดโดยตรง (Direct Marketing) กับการตลาดทั่วไป (General Marketing) มี
ความแตกตางกันในรายละเอียดดังตอไปนี้
การตลาดทั่วไป
1. เขาถึงกลุมเปาหมายทั่วไปโดยผานสื่อมวลชน
(Mass media)
2. การสื่อสารไมเปนสวนบุคคล
3. การสงเสริมการตลาดตางๆ สามารถเห็นได
ชัดเจน(Visible)
4. การทําการสงเสริมการตลาดจะถูกควบคุม
ดวยงบคาใชจายที่วางไว

การตลาดโดยตรง
1. สื่อสารโดยตรงไปยังกลุมเปาหมายเฉพาะ
(Targeted group)
2. มีความเปนสวนบุคคลโดยใช ชื่อ, ที่อยู และ
ขอ มูลตางๆ
3. การสงเสริมการตลาดไมสามารถมองได
(Invisible)
4. งบคาใชจายสามารถยืดหยุนไดตาม
ความสําเร็จ ของการสงเสริมการตลาด
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การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนสิ่งที่ชวยอธิบายใหเกิดความรู และความเขาใจเกี่ยวกับ
ผูบริโภคไดอยางดี (พิบูล ทีปะปาล 2534 : 172-174) กลาวไววา ความรูเกี่ยวกับแรงจูงใจและ
พฤติกรรมผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง ตอความสําเร็จในการดําเนินงานการตลาดตอง
วิเคราะหถึงความตองการ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบริโภคอยางถองแทเพื่อนําขอมูลตางๆ มา
กําหนดชองทางในการจัดจําหนาย การโฆษณา การกําหนดราคา และเครื่องมือทางการตลาดอยาง
อื่นใหสอดคลองกับตลาดที่เราเลือกสรรไว ดังนั้นเราจึงนาจะศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของ
ผูบริโภคเสียกอน
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541 : 129-130) ไดกลาวถึงพฤติกรรมผูบริโภควา เปนสิ่ง
ที่จําเปนตองศึกษาเพื่อเปนการทราบถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจ ซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภค
จุดเริ่มตนของพฤติกรรมผูบริโภคเริ่มจากมีสิ่งกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการ
กอนแลวทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นจึงเรียกพฤติกรรมผูโภคนี้วา S-R Thory โดยมี
รายละเอียดของทฤษฎีดังนี้
1. สิ่งกระตุน (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองภายในรางกาย (Inside Stimulus)
และสิ่งกระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุน
ภายนอก เพื่อใหบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจงใจใหเกิดการซื้อ
สินคา ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผลและดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได สิ่งกระตุนภายนอก
ประกอบดวย 2 สิ่ง คือ
1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งที่นักการตลาดสามารถ
ควบคุมและตองจัดใหมีขึ้น เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนผสมทางการตลาด ประกอบดวย
- สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงามเพื่อ
กระตุนความตองการ
- สิ่งกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย
- สิ่งกระตุนดานการจัดชองทางการจัดจําหนาย (Distribution หรือ Place) เชน
การจําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนความตองการ
ซื้อ
- สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณาสม่ําเสมอ
การใชความพยายามของพนักงานขาย การลดแลกแจกแถม การสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคล
ทั่วไป เหลานี้ ถือวาเปนการกระตุนความตองการซื้อ
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1.2 สิ่งกระตุนอื่นๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภคที่
อยูภายนอกองคการซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลานี้ไดแก
- สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน สภาวะเศรษฐกิจ รายไดของผูบริโภค
เหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล
- สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีใหมดานฝาก-ถอน
เงิน อัตโนมัติ สามารถกระตุนความตองการใหใชบริการของธนาคารมากขึ้น
- สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เชน กฎหมายเพิ่ม
หรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่ง จะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูซื้อ
- สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน
เทศกาลตางๆ จะมีผลกระตุนใหบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น
2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของผู
ซื้อที่เปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายาม
คนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อ และ
กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ
- ลักษณะของผูซื้อ (Buyer characteristics) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจากปจจัย
ตางๆ คือปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่ง
รายละเอียดในแตละลักษณะจะกลาวถึงในหัวขอปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค
- กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buyer decision process) ประกอบดวย
ขั้นตอน คือ การรับรู ความตองการ (ปญหา) การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งมีรายละเอียดในแตละกระบวนการจะกลาวในหัวขอ
กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ
3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’ Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหรือ
ผูซื้อ (Buyer’s purchase decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้
- การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice) ตัวอยาง การเลือกผลิตภัณฑอาหารเชา มี
ทางเลือกคือ นมสดกลอง บะหมี่สําเร็จรูป ขนมปง
- การเลือกตราสินคา (Brand choice) ตัวอยาง ถาผูบริโภคเลือกนมสดกลอง จะ
เลือกยี่หอ โฟรโมสต มะลิ ฯลฯ
- การเลือกผูขาย (Dealer choice) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกจากหางสรรพสินคาใด
หรือรานคาใกลบานรานใด
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- การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase timing) ตัวอยางผูบริโภคจะเลือกเวลา เชา
กลางวัน หรือเย็น ในการซื้อนมสดกลอง
- การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase amount) ตัวอยางผูบริโภคจะเลือกวาจะซื้อ
หนึ่งกลอง ครึ่งโหล หรือหนึ่งโหล
อยางไรก็ตาม แมวากระบวนการพฤติกรรมของคนจะมีลักษณะคลายๆ กัน แตรูปแบบ
ของพฤติกรรมคน (Behavior patterns) ที่แสดงออกในเหตุการณตางๆ ที่เขาเผชิญมีลักษณะแตกตาง
กันไป ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ ทั้งภายใน อันไดแกตัวบุคคล และปจจัยภายนอกซึ่งไดแก
สภาพสิ่งแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของหรือผูกพันอยูกับตัวเขาเอง ปจจัยตางๆ เหลานี้มีผลกระทบตอ
การตัดสินใจของบุคคล ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาตางกัน
เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) ตัวแปรตางๆ ที่มีผลกระทบ
หรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภค ทั้งปจจัยภายในบุคคล ไดแก ความ
ตองการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การเรียนรู และทัศนคติ สวนปจจัยภายนอก ไดแก เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม ธุรกิจ กลุมอางอิง และครอบครัว
จากการศึกษาแนวความคิดดานการตลาดโดยตรง ทําใหสามารถสรุปไดวา ระบบ
การปฎิสัมพันธทางการตลาด ซึ่งตองการใชสื่อโฆษณาหนึ่งอยางหรือมากกวานั้น เพื่อเปนการสราง
พฤติกรรมที่สามารถวัดไดและเปนการสงผลตอไปยังการติดตอซื้อขายกัน ผูทําการวิจัยจึงเห็นวา
สอดคลองกับงานวิจัยในเรื่องนี้และไดหยิบยกขึ้นมาเกี่ยวของกัน
แนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย
ความหมาย การสงเสริมการขายหรือ Sale Promotion ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้
สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกาไดใหความหมายของการสงเสริมการขายไววา
“การสงเสริมการขายหมายถึง กิจกรรมการสงเสริมการตลาดอื่นๆ ที่กระทํานอกเหนือจากการขาย
โดยบุคคล การโฆษณาและการประชาสัมพันธ ซึ่งกระตุนเรงเราการซื้อของผูบริโภค และกระตุน
การปฏิบัติงานของคนกลางใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การจัดแสดงสินคา การตกแตงรานคา
และสินคา การสาธิตการใช และความพยายามอื่นๆ ที่มิไดกระทําเปนประจํา” (Stanley 1982 : 83)
การสงเสริมการขาย (Sales promotion) เปนการจูงใจที่เสนอคุณคาพิเศษหรือการจูงใจ
ผลิตภัณฑแกกลุมคนกลาง (ผูจัดจําหนาย) ผูบริโภคหรือหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงคคือ การสราง
ยอดขายในทันที (Belch and Belch 1990 : 506) จากความหมายจะเห็นความสําคัญของการสงเสริม
การขายดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2540 : 241)
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1. การสงเสริมการขายเปนการใหสิ่งจูงใจพิเศษเพื่อใหซื้อ (Extra incentive to buy)
สิ่งจูงใจพิเศษนี้เปนสวนสําคัญในการสงเสริมการขาย สิ่งจูงใจอาจเปนคูปอง ของแถม ชิงโชค แลก
ซื้อ เปนตน
2. การสงเสริมการขายเปนเครื่องมือกระตุน (Acceleration) กิจกรรมสงเสริมการขายมี
วัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหผูบริโภคซื้อจากคนกลางและพนักงานใหใชความพยายามในการขาย
มากขึ้นตลอดจนเปนการกระตุนใหซื้อจํานวนมากขึ้น หรือเรงรัดใหเกิดการตัดสินใจในทันที
3. การสงเสริมการขายถือวาใชจูงใจกลุมตางๆ สามกลุมคือ ผูบริโภค คนกลางหรือผูจัด
จําหนาย และพนักงานขาย (Consumer, middleman or distributor and salesman or salesforce)
ดังนั้นการสงเสริมการขายจึงมี 3 รูปแบบ แตละรูปแบบมีเครื่องมือตางๆ
3.1 การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค (Consumer promotion) เปนการสงเสริม
การขายที่มุงสูผูบริโภคเปนสุดทายเพื่อจูงใจใหเกิดการซื้อ ซื้อซ้ํา ซื้อมากขึ้น ทดลองใช เปนตน
3.2 การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (Trade promotion) เปนการสงเสริมการ
ขายที่มุงสูคนกลางหรือผูจัดจําหนายหรือผูขาย คนกลางประกอบดวย ตัวแทน พอคาสง พอคาปลีก
การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลางเพื่อที่จะกระตุนตัวแทน พอคาสงและ (หรือ) พอคาปลีก ใหใช
ความพยายามในการขายมากขึ้นและชวยผลักดันสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภค
3.3 การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงาน (Salesforce promotion) เปนการสงเสริม
การขายที่มุงสูพนักงานขายหรือหนวยขาย ใหใชความพยายามในการขายมากขึ้น กลาวคือ ชวย
ผลักดันสินคาจากผูผลิต หรือผูจําหนายไปยังผูบริโภคหรือผูใช
ในการวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมผูบริโภคกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ผลตอสื่อโฆษณาประเภทใบปลิว ซึ่งเปนการสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค ดังนั้นในการวิจัยจึง
ศึกษาเฉพาะการสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภคเทานั้น
การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค
การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภคหรือผูใชคนสุดทาย เปนการสงเสริมการขายแบบ
หนึ่งที่มุงกระตุนผูบริโภค หรือผูใชคนสุดทายใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ โดยทั่วไปใชรวมกับการ
โฆษณาเพื่อดึงใหบริโภคไปถามซื้อสินคาที่รานคา ดังนั้นถาใชการโฆษณาและการสงเสริมการขาย
ที่มุงสูผูบริโภค จะถือวาเปนการใชกลยุทธดึง (Pull strategy) วิธีการสงเสริมการขายที่สูผูบริโภคมี
ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2540 : 247)
1. การแจกของตัวอยาง (Sampling) เปนวิธีการที่ผูผลิตหรือผูขายแจกของตัวอยาง
(Sample) ฟรี ใหกับผูบริโภค เพื่อใหเกิดการทดลองใช การแจงของตัวอยางถือวาเปนวิธีที่มี
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ประสิทธิผลสูงสุดที่จูงใจใหเกิดการทดลองใชและถือวาเปนวิธีที่สิ้นเปลืองคาใชจายสูงสุดเชนกัน
เปนเครื่องมือที่นิยมใชในขั้นแนะนําสินคาใหม
2. การแจกคูปอง (Couponing) เปนวิธีการแจกแจงเอกสารใหกลุมเปาหมายเพื่อนําไป
แลกซื้อสินคาใดสินคาหนึ่งหรือนําไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง เชน การทดลองใช แลกฟรี
ชิงโชค เปนตน ในสวนของใบปลิวรานอาหาร การแจกคูปองมักอยูในสวนทายของใบปลิวโดยมี
ลักษณะเปนรอยประสําหรับฉีก เพื่อนําไปแลกซื้อสินคา
3. ของแถม (Premium) เปนวิธีการที่ผูผลิต หรือผูจัดจําหนายแถมสินคาเมื่อลูกคาซื้อ
สินคามีวัตถุประสงคเพื่อใหลูกคาซื้อสินคา หรือซื้อซ้ําสินคาที่ขาย และ (หรือ) ทดลองใชสินคาที่
แถมสิ่งที่ตองระมัดระวังคือ คุณคา (Value) ของสินคาที่แถม เพราะจะสะทอนถึงคุณภาพ
ภาพลักษณ และตําแหนงผลิตภัณฑของสินคาที่ซื้อดวย ในใบปลิวของรานอาหารสวนใหญมักจะใช
ของแถมเปนตัวดึงดูดความสนใจจากผูบริโภคโดยการโฆษณาที่เนนใหเห็นถึงความคุมคาจากของ
แถมที่ไดรับ เชน รานไกทอด KFC เมื่อซื้อสินคาตามชุดที่กําหนดแลว จะไดรับเครื่องดื่มฟรี หรือ
อาจไดรับภาชนะสําหรับใสอาหารฟรีอีกดวย
4. การแขงขัน การชิงโชค และการจัดเกม (Contest, sweepstakes and games) ทั้งสาม
เครื่องมือสงเสริมการขายที่นิยมใชมากและอาจนํามาใชรวมกัน แตถือวามีความหมายที่แตกตางกัน
4.1 การแขงขัน (Contest) เปนวิธีการซึ่งผูบริโภคตองแขงขันกันเพื่อรางวัลหรือ
เงิน โดยถือเกณฑความชํานาญ หรือความสามารถของผูเขาแขงขัน ผูที่ชนะการแขงขันจะไดรับ
รางวัลหรือมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง
4.2 การชิงโชค (Sweepstakes) เปนการสงเสริมใหบริโภคสงชิ้นสวนสินคาเขา
รวมรายการชิงโชค โดยถือหลักความนาจะเปน ผูเขาชิงโชคไมตองใชความรู หรือความชํานาญใน
การชิงโชค วิธีการจับชิ้นสวนเพื่อหาผูโชคดีอาจอยูในรูปของการจัดเกมเพื่อความสนุกสนานและ
ความนาสนใจสําหรับผูชมรายการดวย
4.3 การจัดเกม (Games) เปนเครื่องมือที่ใชรวมกับการแขงขันและ (หรือ) การชิง
โชค มีวัตถุประสงคเพื่อดึงใหผูบริโภคเขารวมการแขงขัน และ (หรือ) ชิงโชค รวมทั้งสรางความ
เพลิดเพลินใหกับผูชมรายการผานสื่อ นิยมใชมากในรายการโทรทัศนเชน ชิงรอยชิงลาน แสบคูณ
สอง เปนการรวมรายการการแขงขันชิงโชค และการจัดเกมเขาดวยกัน ในรายการนั้นมีการแขงขัน
ในรูปของการจัดเกม ในชวงระหวางรายการจะมีการโฆษณาสินคาที่สนับสนุนรายการ มีการ
โฆษณาผานปายชื่อสินคาซึ่งอยูดานหลังพิธีกร นอกจากนี้ปายโฆษณาสินคาตางๆ จะติดเงินรางวัล
เอาไว การจัดกิจกรรมเหลานี้ยึดหลักวา พยายามแทรกโฆษณาสินคาดวยวิธีใดวิธีหนึ่งเขาไปในเกม
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การแขงขันใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหผานสายตาผูบริโภคในขณะที่กําลังชมรายการโดยไม
สามารถหลีกเลี่ยงการดูโฆษณาสินคาเหลานั้นได
5. การรับประกันใหเงินคืนและการคืนเงิน (Refunds and rebates) ทั้งสองเครื่องมือนี้มี
แนวโนมจะสับสนและเขาใจความหมายผิดพลาด แตเปนเครื่องมือที่ใชสรางผูใชสินคาใหม กระตุน
ใหเปลี่ยนมาใชตราสินคาหรือใหเกิดการซื้อซ้ํา ทั้งสองเครื่องมือนี้มีความหมายที่แตกตางกัน
5.1 การรับประกันใหเงินคืน (Money refunds) เปนวิธีการสงเสริมการขายที่ผูขาย
รับประกันคุณภาพสินคาวาใชแลวไมไดผลตามที่โฆษณาผูขายจะคืนเงินให โดยมีวัตถุประสงค
กระตุนใหเกิดการทดลองใชและสรางความมั่นใจในคุณภาพสินคา
5.2 การคืนเงิน (Cash rebates) เปนวิธีการสงเสริมการขายที่ระบุวาผูซื้อสินคาจะ
ไดรับเงินคืนจากผูขายบางสวนหรือทั้งหมดของมูลคาสินคา วัตถุประสงคเพื่อจูงใจใหเกิดการ
ทดลองใช การซื้ออยางตอเนื่องหรือการสรางความภักดีในตราสินคา โดยเฉพาะผูบริโภคที่
ออนไหวตอราคาการรับประกันใหเงินคืนและการคืนเงินมักใชสําหรับสินคาถาวร เชน
คอมพิวเตอร กลองถายรูป เปนตน
6. การนําสินคาเกามาแลกซื้อ (Trade-in) เปนเงื่อนไขที่ผูผลิต หรือผูจัดจําหนายรับรอง
วาเมื่อนําสินคาเกา หรือชิ้นสวนสินคาแลกซื้อสินคาใหม โดยเพิ่มเงินบางสวน เครื่องมือนี้ใชกันมาก
ทั้งสินคาคงทนถาวร เชน รถยนต จักรเย็บผา โทรทัศน ตูเย็น คอมพิวเตอร เปนตน สวนสินคา
สะดวกซื้อทําอยูในรูปของการนําชิ้นสวนสินคาไปแลกซื้อ
7. การสะสมยอดซื้อหรือการสะสมคะแนน (Point collection) เปนการกระตุนให
ผูสมัครเปนสมาชิก (ผูซื้อ) สะสมยอดซื้อ โดยมีเงื่อนไขวา เมื่อสะสมยอดซื้อหรือคะแนนไดครบ
ตามเปาหมาย จะมีของแถมหรือไดรับประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง เครื่องมือนี้เปนการสรางความ
ผูกพันและความภักดีตอตราสินคาในระยะยาว
8. หีบหอสวนเติม (Bonus pack) เปนวิธีการสงเสริมการขายโดยเพิ่มปริมาณสินคาเพิ่ม
ขนาดของบรรจุภัณฑในราคาเดิมหรือลดราคาลง ทําใหผูบริโภคสามารถประหยัดจากการซื้อหีบหอ
สวนเพิ่มตองใชรวมกับกลยุทธดานราคา กลาวคือตองตั้งราคาที่คิดตนทุนหนวยต่ํากวาปกติ
เครื่องมือนี้จะกระตุนใหผูบริโภคเลือกซื้อในปริมาณที่มากขึ้น หีบหอสวนเพิ่ม โดยทั่วไปจะระบุใน
บรรจุภัณฑ อาจจะรวมสินคาเปนหนึ่งสินคา
9. การลดราคา (Price of deal) เปนการสงเสริมการขายโดยการลดราคาสินคาจากราคา
ปกติใหกับผูบริโภค การลดราคาถือเปนการใหประโยชนโดยตรงกับผูบริโภคทันทีที่ซื้อและเทากับ
เปนการกระตุนใหซื้อในปริมาณที่มากขึ้น การลดราคาจะไดผลในการกระตุนใหซื้อมากขึ้น
โดยทั่วไปประมาณ 10-25 % จากราคาปกติ เปนการลดราคาสวนเกิน (Profit margin) ของผูผลิต
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ไมใชกําไรสวนเกินของผูคาปลีก เปนสิ่งสําคัญที่ผูผลิตตองคงรักษากําไรสวนเกินของผูคาปลีกดวย
จะเห็นไดวาการลดราคาเปนวิธีการสงเสริมการขายที่ผูผลิตนิยมนํามาใชกับสื่อโฆษณาประเภท
ใบปลิวรานอาหารมากที่สุดวิธีหนึ่งดวย โดยสวนใหญมักนําการลดราคามาเปนจุดขายของสินคาใน
รานนั้นๆ ซึ่งจะใชตัวอักษรและภาษาที่ดึงดูดใจ พรอมทั้งเสนอเงื่อนไขในการลดราคาเพื่อให
ผูบริโภคเกิดความสนใจในสินคาของรานและสงผลใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคานั้นๆ
10. การจัดเหตุการณพิเศษ (Event sponsorship) เปนการกําหนดโอกาสพิเศษตางๆ
ของผูผลิตหรือผูขาย เพื่อการจัดกิจกรรมการสงเสริมการขายตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสมนาคุณ
ลูกคา เครื่องมือนี้นําไปใชมากในการจัดเหตุการณพิเศษในหางสรรพสินคารวมกับการจัดกิจกรรม
การสงเสริมการขาย เหตุการณพิเศษอาจจะกําหนดขึ้นมาเองหรือกําหนดตามรอบปฏิทินในแตละป
ก็ได
11. แสตมปการคาและแผนตอเนื่อง (Trading stamp and continuity plan) เปนการออก
เอกสารโดยผูผลิตหรือรานคาปลีก เพื่อแสดงขอพิสูจนการซื้อ หรือการใชสินคาของผูบริโภคอยาง
ตอเนื่อง แสตมปการคาจึงถือวาตองใชในรูปของแผนตอเนื่อง ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมระยะยาว
วัตถุประสงคของการใชสองเครื่องมือนี้เพื่อสรางความภักดีในตราสินคา
12. การใหรางวัล (Patronage) เปนการใหรางวัลเงินสด สินคา การทองเที่ยว หรือ
รางวัลเกียรติยศที่มอบใหกับผูซื้อรายใดรายหนึ่ง หรือกลุมผูซื้อ ตัวอยางเชน โรงแรม หรือสายการ
บิน มอบรางวัลใหกับผูที่มาพักหรือเดินทางเปนประจําโดยไดรับผลประโยชนในรูปการเดินทางฟรี
หรือซื้อสินคาในราคาพิเศษ เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคคือ กระตุนใหผูซื้อสะสมยอดซื้อ เทากับวา
เปนการสรางความผูกพันในตราสินคา
13. การใหทดลองใชสินคาฟรี (Free trial) เปนวิธีการเชิญกลุมเปาหมายใหทดลองใช
ผลิตภัณฑฟรี เพื่อใหเกิดการเรียนรูจากการกระทํา โดยคาดวาจะนําไปสูพฤติกรรมการซื้อ กรณีนี้ใช
สําหรับสินคาที่มีลักษณะคงทนถาวร ไมวาจะเปนสินคาบริโภคหรือสินคาอุตสาหกรรมก็ตาม เชน
รถยนต เตาอบไมโครเวฟ เครื่องจักรกล ขอดีของวิธีนี้คือ เปนเพียงใหทดลองใช การที่ลูกคาไดดู
การทํางานของสินคาดวยตนเองเทากับวาเปนการกระตุนใหเขาเกิดความสนใจและตองการใชสินคา
นั้น
14. การรับประกันสินคา (Product Warranties) เปนวิธีการรับประกันคุณภาพสินคา
หรือเงื่อนไขอื่นใด เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค บริษัทตองตัดสินใจวา จะรับประกันสินคา
ใดและในประเด็นใด (What?) จะรับประกันนานเทาไร (How long?) จะรับประกันครอบคลุม
อะไรบาง (What?) คาใชจายที่เกี่ยวของในการรับประกันเปนเทาใด (How Much?) รวมทั้งตอง
คาดคะเนถึงคุณคาจากแผนการรับประกันโดยเปรียบเทียบกับตนทุนที่เกิดขึ้น เครื่องมือนี้นิยมใช
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มากสําหรับสินคาถาวร สินคามูลคาสูง เชน นาฬิกา เครื่องพิมพดีด คอมพิวเตอร เชน บริการ
บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร จะตองมีคุณภาพในการบริการสูง
15. การจัดแสดงสินคา ณ จุดซื้อ และสาธิตการทํางานของสินคา [Point Of Purchase
(POP) display and demonstration] เปนวิธีการจัดแสดงสินคา ณ จุดซื้อ หรือจุดขาย และใน
ขณะเดียวกันจะมีการสาธิตการทํางานของสินคาดวยวิธีนี้จะสามารถดึงความสนใจและสรางใหเกิด
ความเขาใจในการทํางานของสินคาไดดี และถาในขณะเดียวกันใหลูกคาไดมีการทดลองใชสินคา
ดวยตนเอง (Free trial) ก็ยิ่งทําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจในการทํางานของสินคา และเกิดความ
ตองการในสินคา วิธีนี้ผูผลิตจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชจัดแสดงสินคา ณ จุดซื้อ เชน วีดีโอ ธง
ขาว ชั้นวาง โปสเตอร แผนพับ เปนตน
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมการขายทําใหสามารถสรุปไดวา การโฆษณา
และการประชาสัมพันธซึ่งเปนการกระตุนเรงเราการซื้อของผูบริโภคและเปนการกระตุนหนวยงาน
ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูทําการวิจัยจึงเห็นวาสอดคลองกับงานวิจัยในเรื่องนี้และ
ไดหยิบยกขึ้นมาเกี่ยวของกัน
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แนวความคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เมื่อทราบถึงพฤติกรรมผูบริโภคและแรงจูงใจที่กอใหเกิด ความตองการ ทัศนคติ จน
นําไปสูการเกิดพฤติกรรมของผูบริโภคแลว อีกขั้นตอนหนึ่งที่จะทําใหเกิดกระบวนการเลือกและ
ตัดสินใจซื้อตางๆ มีกระบวนการและปจจัยที่มีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจ ดังแสดงในภาพ
ที่ 2.2 ดังนี้คือ
ก. กระบวนการตัดสินใจซื้อ
สิ่งเรา

รับรู

คนหา

ประเมิน

ตัดสิน

พฤติกรรม

ปญหา

ขอมูล

ทางเลือก

ใจซื้อ

หลังการซื้อ

ข. ปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอกระบวนการตัดสินใจ
ลักษณะประชากร

ปจจัยทางสังคม
และจิตวิทยา

ภาพที่ 2 แบบจําลองกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ที่มา : Joel R. Evans and Barry Berman, Marketing. 3rd ed (New York : Macmillan Publishing
Company, 1987), 150.
ก. กระบวนการตัดสินใจซื้อ (The decision Process) (พิบูล ทีปะปาล, 2534, น. 185-191)
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคโดยทั่วไปจะผานไปตามขั้นตอนตางๆ 6 ขั้นตอนดังนี้ คือ
1. สิ่งเรา (Stimulus) หมายถึง สิ่งกระตุน (Cue) หรือแรงขับ (drive) เพื่อจูงใจหรือเรง
เราใหบุคคลเกิดความตองการที่จะกระทําบางสิ่งบางอยาง สิ่งเราเหลานี้อาจเกิดจากสังคมเรียกสิ่งเรา
ทางสังคม เชน การไดพูดคุยกับเพื่อน ทําใหเกิดสิ่งจูงใจขึ้นกับผูบริโภค
สิ่งเราชนิดที่สอง เกิดจากการโฆษณาสินคา จุดมุงหมายของการโฆษณาสินคาก็เพื่อให
ผูบริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ หรือบริการ ขอความโฆษณา การขายโดยบุคคล และการ
สงเสริมการขายก็เปนสิ่งเราประเภทการโฆษณา สิ่งเหลานี้จะไมไดรับความเชื่อถือเทากับสิ่งเราทาง
สังคม เพราะผูบริโภคตระหนักดีวาเปนสิ่งเราที่ผูขายเปนผูควบคุมหรือกําหนดขึ้น
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สิ่งเราชนิดที่สาม เปนสิ่งเราที่ไมเปนการโฆษณา เชน ขาวสารตางๆ ของรัฐบาล สิ่งเรา
เหลานี้ไดรับความนาเชื่อถือสูง เพราะใหขอเท็จจริงไมลําเอียง และไมเกี่ยวกับผูขาย
สิ่งเราชนิดที่สี่ เกิดจากแรงกระตุนทางรางกาย ทําใหเกิดความรูสึกตางๆ เชน รูสึกหิว
เปนตน
สิ่งเราทั้งหมดที่กลาวมา จะเปนสิ่งกระตุนตอผูบริโภคมากนอยตางกัน หากผูบริโภค
ไดรับสิ่งกระตุนมากพอ กระบวนการตัดสินใจซื้อในขั้นที่สองก็จะเกิดขึ้น
2. การรับรูปญหา ในขั้นนี้แสดงวา ผูบริโภคยอมรับวาผลิตภัณฑหรือบริการที่กําลัง
พิจารณาซื้อนั้น อาจจะแกปญหาความขาดแคลนหรือความปรารถนาที่ยังไมไดรับการตอบสนอง
ของเขาได เชน เสื้อผา อาจชํารุดเสียหายเพราะใชนาน หรือเปนสิ่งที่เขาไมเคยซื้อมากอนและ
ผลิตภัณฑหรือบริการดังกลาวนั้นอาจจําเปนทําใหเพิ่มจินตภาพแหงตน (Self-image) ใหสูงขึ้น เชน
การใชรถยนตที่หรูหรา เปนตน
การรับรูปญหา ผูบริโภคจะพิจารณาตัดสินใจเฉพาะปญหาที่มีคุณคาควรแกการแกไข
เทานั้น และจะดําเนินการในขั้นที่สามตอไป สวนปญหาที่ไมมีคุณคาพอก็จะรีรอหรือเลิกไปในขั้นนี้
3. การคนหาขอมูล หลังจากที่ผูบริโภคไดตัดสินใจวา ความปรารถนาที่ยังไมไดรับ
การตอบสนองมีคุณคาที่จะไดรับการพิจารณาตอไป การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะซื้อก็จะ
กระทําในขั้นนี้ การรวบรวมขอมูลอาจกระทําไดโดยการรวบรวมรายการสินคา
4. การประเมินทางเลือก ในขั้นนี้ผูบริโภคก็จะมีการประเมินทางเลือกเพื่อเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑหรือบริการอยางใดอยางหนึ่งจากรายการทางเลือกที่นํามาพิจารณา
เกณฑการตัดสินใจเลือกโดยทั่วไป ก็จะพิจารณาลักษณะรูปรางของผลิตภัณฑ ราคา
สินคา แบบสไตล คุณภาพ ความปลอดภัย และใบรับประกันสินคา เปนตน
ในขั้นที่ 3 และ 4 เปนขั้นกอนการซื้อ ซึ่งชวงนี้การโฆษณาจะเขามามีอิทธิพลมาก
ที่สุดเนื่องจากผูบริโภคกําลังตองการขอมูลความรูเกี่ยวกับสินคานั้นๆ
5. การตัดสินใจซื้อ หลังจากไดทางเลือกแลว ในขั้นนี้ผูบริโภคก็พรอมที่จะซื้อ แตยัง
มีสิ่งที่ตองพิจารณาตัดสินใจอีก 3 ประการ คือ สถานที่ซื้อ เงื่อนไขในการซื้อ และความพรอมที่จะ
จําหนาย หากทั้ง 3 อยางนี้เปนที่พอใจตกลงกันได การตัดสินใจซื้อก็จะเกิดขึ้น
6. พฤติกรรมหลังการซื้อ ผูบริโภคจะประเมินการซื้อไปอีกครั้งหนึ่งวาผลิตภัณฑที่
ซื้อไปนั้นสามารถแกปญหาตามที่เขาตองการไดจริงตามคําโฆษณาหรือไม หากผูบริโภคไดรับ
ความพอใจก็จะทําใหเกิดการซื้อซ้ํา และบอกกลาวตอผูบริโภครายอื่นๆ ในทางบวก หากไมไดรับ
ความพอใจ ก็หันไปซื้อผลิตภัณฑยี่หออื่น และจะบอกกลาวไปยังผูบริโภครายอื่นๆ ในทางลบ
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ข. ปจจัยที่มีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
มีปจจัยอื่นเขามาเกี่ยวของ ปจจัยทีสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจ
ไดแก ปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะประชากร ปจจัยทางสังคมและจิตวิทยา ปจจัยเหลานี้ไดแทรกซึมอยู
ในความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ซึ่งผูบริโภคไดนํามาใชในกระบวนการตัดสินใจซื้อทุกขั้นตอน
เชน ผูชายวัยรุนซึ่งเขาไปรวมกิจกรรมตามสังคมและชอบออกนอกบาน จะใชกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อแตกตางจากผูชายกลางคนที่ชอบอยูกับบานและเก็บตัว ฝายแรกจะใชแหลงขอมูลทางสังคมเปน
สวนใหญในการตัดสินใจซื้อ ในขณะที่ฝายหลังไมไดใช เปนตน
จากการที่เราทราบวา ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออยางไร ก็
สามารถปรับกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับตลาดเปาหมายและพฤติกรรมในการซื้อของ
ผูบริโภคได
จากการศึกษาแนวความคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อทําใหสามารถสรุปไดวา ปจจัยที่
เกี่ยวของและมีผลกระทบตอการตัดสินใจมีสวนสําคัญตอการออกแบบสื่อโฆษณาของหนวยงาน
ตางๆ ผูทําการวิจัยจึงเห็นวาสอดคลองกับงานวิจัยในเรื่องนี้และไดหยิบยกขึ้นมาเกี่ยวของกัน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ไพโรจน เจริญสม ( 2546) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางแผนพับใบปลิว
สงเสริมการขายของบริษัท ฟูดแลนด ซูเปอรมารเก็ต จํากัด กับฟฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาของ
ผูบริโภค โดยพบวาแผนพับใบปลิวที่มีเนื้อหาตรงตามเปาหมายที่ลูกคาตองการเกี่ยวกับรายละเอียด
สินคานั้นๆ มีสวนสัมพันธตอการนํามาเปนจุดของการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาตอบริษัท ฟูดแลนด
ซูเปอรมารเก็ต จํากัด
งานวิจัยของไพโรจน เจริญสม แสดงใหเห็นวาการสงเสริมการขายเปนปจจัยที่มี
อิทธิพลเปนอยางยิ่งตอการดึงดูดความสนใจของผูบริโภคของของบริษัท ฟูดแลนด ซูเปอรมารเก็ต
จํากัดผูวิจัยจึงนําแนวความคิดนี้มาเปนแนวทางในการศึกษาเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวาง
แผนพับใบปลิวสงเสริมการขายตอไป
รื่นฤดี เตชุอินทราวงศ (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาด ณ
จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธ
การสื่อสารทางการตลาด ณ จุดขาย และเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของการสื่อสารการตลาด ณ จุดขายตอ
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ผลการวิจัยพบวา การสื่อสารทางการตลาด ณ จุดขายมีอิทธิพลตอ
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พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคโดยเฉพาะกลุมผูบริโภคที่มีรายไดสูงและกลุมคนอายุชวง 36-45 ป
มากกวากลุมอื่นๆ แตความแตกตางดานเพศและการศึกษาพบวาการสื่อสารทางการตลาด ณ จุดขาย
ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ภวิกา ขันทเขตต ( 2539 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการสงเสริมการขายและ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการซื้อหนังสือพิมพแนวธุรกิจ -เศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ทราบกระบวนการ รูปแบบ และกิจกรรมการสงเสริมการขาย พรอมทั้งศึกษาปจจัยจูงใจที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อหนังสือพิมพแนวธุรกิจ -เศรษฐกิจ จากการสัมภาษณผูบริหารที่
รับผิดชอบแนวนโยบายสงเสริมการขายของหนังสือพิมพแนวธุรกิจ

-เศรษฐกิจ 4

ฉบับคือ

ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ คูแขงธุรกิจ และผูจัดการรายสัปดาห พบวากิจกรรมการสงเสริมการ
ขายที่ฐานเศรษฐกิจเห็นวาไดผลดีที่สุดคือ การจัดอบรม สัมมนา และอภิปรายในหัวขอตางๆ ทาง
เศรษฐกิจใหแกกลุมผูอานอันเปนการสงเสริมการขายที่มุงเนนการสรางภาพลักษณ รวมถึงการ
สงเสริมและการพัฒนาชองทางการจัดจําหนายเพื่อใหไดผลในดานยอดขาย ขณะที่ประชาชาติธุรกิจ
เห็นวาการแจกสื่อสิ่งพิมพฉบับพิเศษทั่วไปฟรี ( Supplement) เปนกิจกรรมที่สงผลดีตอยอดขายมาก
ที่สุด ซึ่งคลายคลึงกับคูแขงธุรกิจที่เห็นวาการแจกสิ่งพิมพฉบับพิเศษเปนชุดฟรี (

Collection)

หรือพ็อคเก็ตบุคไดผลทางดานยอดขายชัดเจนที่สุด สวนผูจัดการรายสัปดาหใชการใหสวนลดราคา
เมื่อสมัครสมาชิกเปนกิจกรรมการสงเสริมการขายหลัก นอกจากนี้ จากการสํารวจกลุมตัวอยางที่
เปนนิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครในฐานะผูอาน
พบวา กิจกรรมสงเสริมการขายเปนปจจัยจูงใจใหเกิดการตัดสินใจเปนอันดับทายๆ ในการตัดสินใจ
ซื้อหนังสือพิมพ อยางไรก็ตาม สําหรับกิจกรรมที่สงเสริมการขายที่จูงใจใหเกิดการตัดสินใจซื้อ
หนังสือพิมพ 4 ฉบับนี้ คือ การแจกสื่อสิงพิมพฉบับพิเศษทั่วไปฟรี ( Supplement) รองลงมาคือ การ
ลดราคาเมื่อสมัครเปนสมาชิก แตจากการทดสอบทางสถิติ พบวา พฤติกรรมการซื้อหรือไมซื้อไม
แตกตางกันไปตามลักษณะเพศ สาขาการศึกษาที่จบ และรายได
ศิริวรรณ ศรีวิชชุพงษ (2543) แนวโนมสื่อโฆษณาบนอินเตอรเน็ตไทยในทศวรรษหนา
(พ.ศ.2542-2551) โดยพบวา ดานแนวโนมคาความแตกตางระหวางสื่อโฆษณาบนอินเตอรเน็ต และ
สื่อโฆษณาแบบดั้งเดิมพบวา การเขาถึง ( reach) ของสื่อโฆษณาโทรทัศนจะเขาถึง และตอบสนอง
ไดมากกวา และยังเปนสื่อแบบ pull คือ ผูรับสารจะเปนคนกําหนดเองวา จะเลือกเขาไปดูหรือไมเขา
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ไปดูขอมูลนั้น สวนดานปฏิกิริยายอนหลังพบวาสื่อโฆษณาบนอินเตอรเน็ตมีประสิทธิภาพในการ
ยอนกลับสูงในขณะสื่อโทรทัศนมีการยอนกลับต่ํา
งานวิจัยของศิริวรรณ ศรีวิชชุพงษ แสดงใหเห็นวาสื่อโฆษณาออนไลนนั้นในดานการ
เลือกสรรนั้นมีผลมากกวาสื่อโทรทัศน และสามารถมีการตอบสนองไดดีกวาสื่อโทรทัศน และผูรับ
สารก็เปนคนกําหนดเองวา จะเขามารับชมเมื่อใด ซึ่งเกี่ยวของกับการศึกษาในครั้งนี้และผูวิจัยนํามา
เปนแนวทางในการวิจัยตอไป
เนาวรัตน ลิขิตรานันท (2545) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลแหงปายโฆษณาบนอินเตอรเน็ต
ตอผูใชบริการอินเตอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร โดยพบวา กลุมตัวอยางตองการใหแสดงขอมูล
สินคาอยูในรูปแบบวินโดว โดยใหความสนใจกับแผนปายโฆษณาแบบมีเสียงมากที่สุด และเทคนิค
การนําเสนอแบบภาพยนตรโฆษณาสามารถกระตุนทําใหเกิดการรับชมเปนอยางดี
งานวิจัยของ เนาวรัตน ลิขิตรานันท นั้นทําใหทราบวากลุมตัวอยางมีความตองการ
แสดงขอมูลสินคาในรูปแบบวินโดว และกลุมตัวอยางมีความสนใจแผนปายโฆษณาที่มีรูปแบบเปน
แผนปายโฆษณาที่มีเสียง และโฆษณาที่มีภาพเคลื่อนไหวจะทําใหกระตุนผูชมได ผูวิจัยจึงนํา
แนวความคิดนี้มาเปนแนวทางในการศึกษาเรื่องการออกแบบสื่อโฆษณาออนไลนตอไป

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกกในปจจุบันนั้นกลยุทธทางการตลาดกาวไกลไปที่สุดในยุคนี้ หลากหลายธุรกิจพยายาม
เพื่อการแขงขันใหไดรับความนิยมมากที่สุด และในเวลาเดียวกันนั้นแหลงสังคมที่เปนยานการ
แขงขัน ยานการศึกษาก็เปนจุดเสนอความตองการใหกับผูบริโภคอยางมหาวิทยาลัยซึ่งเปนชองทาง
ที่หลีกเลี่ยงไมไดของผูบริโภค นักการตลาดและนักธุรกิจมองเห็นชองทางนี้ในการเขามาทํา
การตลาดเพื่อสื่อสารกับผูบริโภคเกี่ยวกับตัวสินคาและบริการที่ตองการจะนําเสนอโดยวิธีการที่
หลากหลายโดยวิธีที่ไดรับความนิยมและไดผลการตอบรับที่ดีที่สุดจากทั้งตัวผูบริโภคและตัว
หนวยงานเองคือสื่อโฆษณา ใบปลิว และสืบเนื่องจากการตลาดที่เจาะยังกลุมลูกคาเปาหมายไดตรง
ตามความตองการทําใหลูกคาตอบสนองตอหนวยงานดังกลาวจํานวนมาก ทําใหมองวาประเด็นใดที่
ทําใหนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ดังกลาวเกิดพฤติกรรมการบริโภคสื่อสื่อโฆษณาใบปลิว
กกกกกกกกการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจถึง พฤติกรรมการบริโภคสื่อโฆษณา ใบปลิว ของ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงระดับปริญญาตรี สวนกลาง โดยทําการศึกษาจากความคิดเห็น
ตางๆ เกี่ยวกับลักษณะของประชากร ความสนใจงานโฆษณา ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อ
โฆษณา และการออกแบบงานโฆษณาของสื่อโฆษณาใบปลิว โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ศึกษาขอมูล แนวคิด ทฤษฎี การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1.ศึกษาขอมูล แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.สํารวจขอมูลทางดานการตลาดเกี่ยวกับสื่อโฆษณาประเภทใบปลิว และคนควาหา
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของประชากรที่จะศึกษา พฤติกรรมการบริโภคสื่อโฆษณา ใบปลิว
และลักษณะของงานโฆษณา
3.สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
4.ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหสมบูรณ
5.เก็บรวบรวมขอมูลโดยการวิจัยแจกแบบสอบถามไปยังกลุมประชากร จากนั้นทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติวิจัยมีความนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับ
ประชากรที่ศึกษา
กกกกกกกก ประชากรที่ศึกษา คือนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงสวนกลาง กรุงเทพมหานคร
ระดับชั้นปริญญาตรี ที่มีสภาพความเปนนักศึกษา ในปการศึกษา 2552 จํานวน 88,944 คน แบงเปน
10 คณะ และอีกสามหนวยงาน ไดแก คณะมนุษยศาสตร คณะนิติศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร และคณะเทคโนโลยีการสื่อสาร
คณะศิลปกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร และรวมถึง สถาบันการศึกษานานาชาติ สถาบันวิทยาศาสตร
สุขภาพ และ ศึกษาเพิ่มเติม (Non-Degree)

30
ตารางที่ 1 จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ระดับปริญญาตรี สวนกลาง กรุงเทพมหานคร
ที่มีสภาพความเปนนักศึกษา ในปการศึกษา 2552
คณะ

จํานวนประชากร (คน)

นิติศาสตร

18,205

บริหารธุรกิจ

16,410

มนุษยศาสตร

10,974

ศึกษาศาสตร

2,645

วิทยาศาสตร

2,569

รัฐศาสตร

24,303

เศรษฐศาสตร

1,086

เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

1,323

ศิลปกรรมศาสตร

92

วิศวกรรมศาสตร

588

สถาบันการศึกษานานาชาติ

274

สถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพ

89

ศึกษาเพิ่มเติม (Non-Degree)

10,460

รวม

88,944

ที่มา : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง, รายงานสถิตินักศึกษา ป
การศึกษา 2552 [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 22 กันยายน 2552. เขาไดจาก http://www.plan.ru.ac.th/
newweb/stude/ total/totalstd2551.htm.
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ตัวอยางวิธีการสุมตัวอยาง
กกกกกกกก กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง และวิธีการสํารวจสําหรับการศึกษานี้ เพื่อใหกลุม
ตัวอยางที่ถูกเลือกนั้นทั่วถึงทั้ง 10 คณะและอีก 3 สถาบันยอย จึงกําหนดขนาดตัวอยางโดยการใช
ตารางสําเร็จของ Yamane’ (อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท , 2546, หนา 177-179) ที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 คาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดตัวอยางทั้งหมด 400 คน และใชวิธีการแบบการสุม
ตัวอยางตามสัดสวนประชากรแตละคณะ

ยกตัวอยางเชน คณะรัฐศาสตร

[(24,303×400)/

88,944=109.3] เปนตน ซึ่งกระบวนการสํารวจโดยวิธีการดังกลาวจะทําใหไดจํานวนตัวอยางที่มี
สัดสวนที่เหมาะสมและสามารถกระจายไดทั่วทุกคณะ
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ระดับปริญญาตรี สวนกลาง
กรุงเทพมหานคร มีสถานภาพการเปนนักศึกษาปการศึกษา 2552 ที่กําหนดเปน
กลุมนักศึกษาตัวอยาง
คณะ

จํานวนประชากร (คน)

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง(คน)

นิติศาสตร

18,205

81.87

บริหารธุรกิจ

16,410

73.80

มนุษยศาสตร

10,974

49.35

ศึกษาศาสตร

2,645

11.90

วิทยาศาสตร

2,569

11.55

รัฐศาสตร

24,303

109.30

เศรษฐศาสตร

1,086

4.88

เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

1,323

5.95

ศิลปกรรมศาสตร

92

0.41

วิศวกรรมศาสตร

588

2.64

สถาบันการศึกษานานาชาติ

274

1.23

สถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพ

15

0.40

ศึกษาเพิ่มเติม (Non-Degree)

10,460

47.04

รวม

88,944

400.00
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (

Questionnaire) โดย

ผูดําเนินการวิจัยในครั้งนี้เปนคนสรางขึ้นมาเอง มีกระบวนการสืบคนหาขอมูลตามหลักของขอมูล
ในตําราตางๆรวมทั้งตัวอยางงานวิจัยเลมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จะสามารถสรุปขั้นตอนของการสราง
แบบสอบถามไดดังนี้
1.สํารวจขอมูลที่ตองการจากวัตถุประสงคตางๆที่ตองการจากการกําหนดโครงรางและ
เนื้อหาของหัวขอวิจัยแลวมาออกแบบเนื้อหาของแบบสอบถาม
2.กําหนดหัวขอของแตละรูปแบบของแบบสอบถามโดยศึกษาจากงานวิจัยที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันหลังจากนั้นจึงออกแบบแบบสอบถาม
3.นําแบบสอบถามที่ออกแบบมาตรวจสอบคุณภาพและความถูกตองสมบูรณแบบโดย
นําไปปรึกษากับผูเชี่ยวชาญ คือ อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยที่ทําการตรวจสอบการทําวิจัย หากการ
ออกแบบผิดพลาดก็กลับมาทําการแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแบบ
4.นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแบบไปทําการทดสอบกับนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงสวนกลาง ที่เปนนักศึกษากลุมตัวอยางเพื่อทําการทดสอบความนาเชื่อถือ หรือความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม (reliability) หลังจนก็นํามาคิดหาคาความนาเชื่อถือกอน
5.หลังจากแบบสอบถามเปนที่ยอมรับไดรับความนาเชื่อถือจึงทําการพิมพแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณพรอมทั้งจัดการรูปแบบตางๆใหดูสวยงาม ปริมาณเพียงพอกับการสํารวจ
รูปแบบของแบบสอบถามสามารถแบงออกไดดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของประชากร กลุมที่เปนประชากรกลุมเปาหมาย ไดแก
เพศ อายุ คณะที่ศึกษา ชั้นป รายได พฤติกรรมการบริโภคสื่อลักษณะของแบบสอบถามจะเปนแบบ
เลือกตอบจํานวนทั้งหมดของคําถามคือ 6 ขอ
ตอนที่

2 ความสนใจงานโฆษณา ไดแก ประเภทของสื่อโฆษณาที่มีความสนใจมากที่สุด

สาเหตุที่สนใจงานโฆษณาใบปลิว งานโฆษณาที่โดดเดนและสรางเอกลักษณใหจดจํามากที่สุด
สถานที่ที่แจกสื่อโฆษณา ใบปลิว และไดรับการตอบรับจากผูบริโภคมากที่สุด เนื้อหาของของสื่อ
โฆษณา ใบปลิวที่ไดรับความสนใจมากที่สุด สาเหตุที่ทําใหสนใจและไมสนใจงานโฆษณาประเภท
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ใบปลิว ขนาดของสื่อที่สนใจเปนอยางไร และสาเหตุที่ทําใหสนใจสื่อโฆษณาประเภทใบปลิวมาก
ที่สุด โดยลักษณะของคําถามจะเปนแบบเลือกตอบจํานวน 10 ขอ
กกกกกกกกตอนที่ 3 ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณา โดยจะแบงออกเปนขอมูลที่
ตองการผานสื่อโฆษณา ใบปลิว

และสาเหตุที่ทานตองการขอมูลของสินคาและบริการผานสื่อ

โฆษณา ใบปลิว โดยลักษณะของคําถามนั้นโดยลักษณะของคําถามนั้นเปนมาตราสวนประเมินคา
(rating scale) ตามหลักของ Likert scale (Likert scale อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท , 2546, หนา 180)
ซึ่งไดกําหนดน้ําหนักระดับความคิดเห็นใหเลือก 5 ระดับ คือ
ระดับความคิดเห็นตอกิจกรรม

คะแนน

มากที่สุด

5
มาก

4

ปานกลาง

3

นอย

2
นอยที่สุดหรือไมมีเลย

1

คะแนนเฉลี่ยที่ไดนํามาแปลความหมายตามเกณฑ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหวาง

4.50-5.00 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด

คะแนนเฉลี่ยระหวาง

3.50-4.49 หมายถึง เห็นดวยมาก

คะแนนเฉลี่ยระหวาง

2.50-3.49 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง

คะแนนเฉลี่ยระหวาง

1.50-2.49 หมายถึง เห็นดวยนอย

คะแนนเฉลี่ยระหวาง

1.00-1.49 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุดหรือไมมีเลย

การคํานวณสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงการกระจายของขอมูล หากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอย
แสดงวา ขอมูลมีการกระจายนอยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาก แสดงวา ขอมูลมีการกระจายมาก
กกกกกกกกตอนที่ 4 การออกแบบงานโฆษณาของสื่อโฆษณา ใบปลิว โดยลักษณะของคําถามนั้น
เปนมาตราสวนประเมินคา (rating scale) ตามหลักของ Likert scale (สุวิมล ติรกานันท , 2546 : 180)
ซึ่งไดกําหนดน้ําหนักระดับความคิดเห็นใหเลือก 5 ระดับ คือ
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ระดับความคิดเห็นตอกิจกรรม

คะแนน

มากที่สุด

5
มาก

4

ปานกลาง

3

นอย

2
นอยที่สุดหรือไมมีเลย

1

คะแนนเฉลี่ยที่ไดนํามาแปลความหมายตามเกณฑ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหวาง

4.50-5.00 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด

คะแนนเฉลี่ยระหวาง

3.50-4.49 หมายถึง เห็นดวยมาก

คะแนนเฉลี่ยระหวาง

2.50-3.49 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง

คะแนนเฉลี่ยระหวาง

1.50-2.49 หมายถึง เห็นดวยนอย

คะแนนเฉลี่ยระหวาง

1.00-1.49 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุดหรือไมมีเลย

กกกกกกกก การคํานวณสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงการกระจายของขอมูล หากสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานนอย แสดงวา ขอมูลมีการกระจายนอยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาก แสดงวา ขอมูลมี
การกระจายมาก
การเก็บรวบรวมขอมูล
การดําเนินการวิจัยนั้นตัวผูดําเนินการวิจัยเปนคนแจกแบบสอบถามเอง โดยทําการแจก
แบบสอบถามบริเวณหนามหาวิทยาลัยรามคําแหง สวนกลางตรงทางเดินลงมาจากสะพานลอย
ดานหนามหาวิทยาลัย จํานวน 400 ชุด ระหวางเดือน กันยายน 2552 ถึงเดือน มกราคม 2553 และ
หลังจากนั้นทําการรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับใหครบตามจํานวนที่กําหนด 100 %
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การวิเคราะหขอมูล
ผูทําการวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาทําการตรวจสอบความเรียบรอย และ
นําไปลงรหัสเพื่อการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลโดยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for windows (Statistical Package of the Social Sciences for windows) ณ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยศิลปากร และทําการวิเคราะห ดังนี้
ตอนที่

1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห

ขอมูลโดยการหาคารอยละ และคาเฉลี่ย
ตอนที่

2 ความสนใจงานโฆษณา ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ และคา

Chi-Square
ตอนที่

3 ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณาใบปลิววิเคราะหขอมูลโดยการ

คํานวณหาคาเฉลี่ยและคารอยละ และคา Chi-Square
ตอนที่

4 การออกแบบงานโฆษณาของสื่อโฆษณา ใบปลิว วิเคราะหขอมูลโดยการ

คํานวณหาคาเฉลี่ยและคารอยละ และคา Chi-Square
สถิติที่ใชในการวิเคราะห
การใชสถิติที่ใชในการทดสอบมี ดังนี้
1. ใชการหาคารอยละ (percentage) ในแบบสอบถามที่เปนลักษณะประชากร ความ
สนใจงานโฆษณา สวนแบบสอบถามที่เปน rating scale จะหาคาเฉลี่ย (arithmetic mean) และใช
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation S.D.) ในการแปลความหมาย
2. ใชการหาคา การทดสอบสมมติฐานโดยใชไคกําลังสอง (Chi square test) เปนการ
เปรียบเทียบคาความถี่ของเหตุการณของตัวแปร
การวิจัยและคนหาขอมูลทั้งหมดเหลานี้เมื่อดําเนินการตามวิธีการที่ไดกําหนดทั้ง
หมดแลว นําผลลัพธที่ไดทั้งหมดไปเสนอเปนขอมูลเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลไดอยางละเอียดใน
บทที่ 4 ดังตอไปนี้

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคสื่อโฆษณา “ใบปลิว ” ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงสวนกลาง ขณะเดินขามสะพานลอยหนามหาวิทยาลัยนั้น เปนการวิจัยเชิงสํารวจ
ประชากรที่ทําการวิจัยในครั้งนี้ คือนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ระดับปริญญาตรี สวนกลาง
กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามที่เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 400 ชุด
ตามจํานวนที่ไดแบงกลุมตามตัวอยางที่ไดจัดแบงไวอยางครอบคลุมทั้งหมดรวม 10 คณะ และอีก
สามหนายงาน และรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยสถิติและสมมุติฐานการวิจัยดวยโปรแกรม
SPSS for window version ซึ่งมีลําดับของการวิเคราะหขอมูลไดดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรโดยทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ คณะ ชั้นป รายไดเฉลี่ยตอเดือน และการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการ
ตางๆ
ตอนที่ 2 แสดงความสนใจในงานโฆษณา
ตอนที่ 3 แสดงความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณา
ตอนที่ 4 แสดงการออกแบบงานโฆษณาผานสื่อโฆษณาใบปลิว
โดยรายละเอียดตางๆ ของผลการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดนั้น ไดเสนอออกมาในรูปแบบ
ของตารางประกอบคําบรรยายตามลําดับขางตน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของประชากร
ตารางที่ 3 จํานวนและคารอยละของขอมูลลักษณะประชากร
ลักษณะประชากร
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
37

จํานวน

รอยละ

180
220
400

45.00
55.00
100.00

37

38
ลักษณะประชากร
อายุ
18-20 ป
21-23 ป
24-26 ป
27 ป ขึ้นไป
รวม
คณะ
นิติศาสตร
บริหารธุรกิจ
รัฐศาสตร
เศรษฐศาสตร
มนุษยศาสตร
ศึกษาศาสตร
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
วิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
ศิลปกรรมศาสตร
สถาบันศึกษานานาชาติ
สถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพ
ศึกษาเพิ่มเติม (non-degree)
รวม
ระดับชั้นป
ป 1
ป 2
ป 3
ป 4
มากกวา 4 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน

รอยละ

58
153
143
46
400

14.50
38.30
35.80
11.50
100.00

39
75
52
28
49
32
20
34
23
30
14
4
0
400

9.80
18.80
13.00
7.00
12.30
8.00
5.00
8.59
5.80
7.60
3.50
1.00
0.00
100.00

113
57
101
85
44
400

28.30
14.30
25.30
21.30
11.00
100.00
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ลักษณะประชากร

จํานวน

รอยละ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
มากกวา 25,001 บาท ขึ้นไป
รวม

35
141
110
86
14
14
400

8.80
35.30
27.50
21.50
3.50
3.50
100.00

เปนผูตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการดวยตนเอง
ใช
ไมใช
รวม

364
36
400

91.00
9.00
100.00

จากตารางที่ 3 พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 400
คน ประกอบดวยเพศหญิง (รอยละ 55.0) ซึ่งมากกวากลุมตัวอยางที่เปนเพศชาย (รอยละ 45) โดย
สวนใหญมีอายุ 21-23 ป (รอยละ 38.3) 24-26 ป (รอยละ35.80) และมีเพียงรอยละ 11.5 เทานั้นที่มี
อายุ 27 ปขึ้นไป คณะที่มีนักศึกษามากที่สุดคือ คณะบริหารธุรกิจ (รอยละ 18.8) รองลงมาคือคณะ
รัฐศาสตร (รอยละ13.0) และคณะมนุษยศาสตร (รอยละ12.30) ตามลําดับ
นักศึกษาโดยสวนใหญศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 1 (รอยละ 28.3) รองลงมาคือชั้นป 3
(รอยละ25.30) และในระดับชั้นปที่ 4 (รอยละ21.30) ตามลําดับ ที่รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 5,00010,000 บาท (รอยละ 35.3) 10,001-15,000 บาท (รอยละ27.50) และ15, 001-20,000 บาท (รอยละ
21.50) นอกจากนั้นนักศึกษาสวนใหญจะเปนผูตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการดวยตนเอง (รอย
ละ 91.00)

กกกกกกกก
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความสนใจงานโฆษณา
ตารางที่ 4 จํานวนและคารอยละของขอมูลความสนใจงานโฆษณา
จํานวน

รอยละ

241
30
61
68
400

60.30
7.50
15.20
17.00
100.00

107
143
94
56
400

26.80
35.80
23.40
14.00
100.00

รวม

116
165
57
62
400

29.00
41.30
14.30
15.40
100.00

บริเวณจุดแจกใบปลิวที่ไดรับความสนใจมากที่สุด
บริเวณสะพานลอย
หนาหางสรรพสินคา
หนาหนวยงานที่ผลิตสินคาหรือบริการ
ในมหาวิทยาลัย
รวม

110
149
72
69
400

27.50
37.30
18.00
17.20
100.00

ความสนใจงานโฆษณา
ใหความสนใจในงานโฆษณาที่นําเสนออยูในสื่อ
โทรทัศน
วิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ
อินเตอรเน็ต
รวม
สาเหตุของความสนใจในงานโฆษณาใบปลิว
เนื้อหาของงานโฆษณา
ภาพประกอบในงานโฆษณา
ตัวสินคาหรือตราสินคา
ความนาเชื่อถือของหนวยงานที่จัดทํา
รวม
งานโฆษณาใบปลิวที่สนใจจดจํามากที่สุด
เนื้อหาของงานโฆษณา
ภาพประกอบของงานโฆษณา
ตัวสินคาหรือตราสินคา
ความนาเชื่อถือของหนวยงานที่จัดทํา
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ความสนใจงานโฆษณา

จํานวน

รอยละ

รวม

102
94
149
55
400

25.50
23.50
37.30
13.70
100.00

สาเหตุของการเลือกรับสื่อโฆษณาใบปลิว
สะดวกตอการเปดอาน
รายละเอียดตัวสินคาและบริการครบถวน
ดูมีความนาเชื่อถือ
สามารถนําไปเปนสวนลดได
รวม

158
119
63
60
400

39.50
29.80
15.70
15.00
100.00

สาเหตุที่ทําใหไมสนใจในงานโฆษณาใบปลิว มากที่สุด
รูปแบบในงานโฆษณาไมนาสนใจ
เนื้อหาในงานโฆษณาไมตรงความตองการ
มีเวลาไมเพียงพอสําหรับการอาน
สื่อขาดความนาเชื่อถือ
รวม

101
122
73
104
400

25.30
30.50
18.20
26.00
100.00

สื่อโฆษณาที่สนใจมีขนาดเปนอยางไร
ขนาดใหญ
ขนาดเล็ก
ขนาดปานกลาง
ขนาดเต็มหนา A4
รวม

82
111
146
61
400

20.50
27.80
36.50
15.30
100.00

สาเหตุของการเลือกอานสื่อโฆษณาใบปลิว
มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม
ดูทันสมัยและนาเชื่อถือ
ขอความในโฆษณานาสนใจ
เปนหัวขอในการสนทนาได
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ความสนใจงานโฆษณา

จํานวน

รอยละ

จํานวนครั้งในการรับสื่อโฆษณาตอเดือน
ต่ํากวา 1 ครั้งตอเดือน
1 ครั้งตอเดือน
2-3 ครั้งตอเดือน
4-5 ครั้งตอเดือน
6-8 ครั้งตอเดือน
มากกวาแปดครั้งตอเดือน
รวม

54
47
116
81
16
86
400

13.50
11.80
29.00
20.30
4.00
21.40
100.00

จากตารางที่ 4 พบวากลุมตัวอยางใหความสนใจในงานโฆษณาที่นําเสนออยูในสื่อ
โทรทัศนมากที่สุด (รอยละ 60.30) รองลงมาคือสื่ออินเตอรเน็ต (รอยละ 17.00) และสื่อสิ่งพิมพ
(รอยละ15.30) สวนใหญแลวกลุมตัวอยางจะใหความสนใจกับภาพประกอบในงานโฆษณาใบปลิว
(รอยละ35.80) เนื้อหาในงานโฆษณา(รอยละ 26.80) และตัวสินคาหรือตราสินคา (รอยละ 23.50)
ตามลําดับ บริเวณที่ไดรับความสนใจสําหรับการแจกสื่อโฆษณาใบปลิวมากที่สุดคือ บริเวณหนา
หางสรรพสินคา (รอยละ 37.3) บริเวณสะพานลอย (รอยละ27.50) และบริเวณหนาหนวยงานที่ผลิต
สินคาหรือบริการ (รอยละ 18.00) ประเภทของสื่อโฆษณาใบปลิวที่ไดรับความสนใจมากที่สุดคือ
สื่อโฆษณาใบปลิวรานอาหาร (รอยละ 33.00) สื่อโฆษณาแนะแนวอาชีพ (รอยละ 25.00) และสื่อสื่อ
โฆษณาเพื่อสุขภาพ (รอยละ 24.00) ตามลําดับ สาเหตุของการเลือกอานสื่อโฆษณาใบปลิว เพราะ
ขอความในสื่อโฆษณานาสนใจมากที่สุด (รอยละ 37.3) มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม (รอยละ
25.50) และดูทันสมัยและนาเชื่อถือ(รอยละ 23.50) ตามลําดับ สาเหตุของการเลือกรับสื่อโฆษณา
ใบปลิวเพราะสะดวกตอการเปดอานมาก (รอยละ 39.5) รายละเอียดตัวสินคาและบริการครบถวน
(รอยละ29.80) และดูมีความนาเชื่อถือ (รอยละ15.80) ตามลําดับโดยสาเหตุที่ทําใหไมสนใจตอสื่อ
โฆษณาใบปลิวคือ เนื้อหาในโฆษณาไมตรงกับความตองการ (รอยละ 30.5) สื่อขาดความนาเชื่อถือ
(รอยละ ) ขนาดของสื่อโฆษณาที่ไดรับความสนใจมากที่สุดคือ ขนาดปานกลาง (รอยละ
36.5)
ขนาดเล็ก (รอยละ27.80) และขนาดใหญ (รอยละ20.50) ตามลําดับ และจํานวนครั้งในการเปดรับ
สื่อโฆษณาตอเดือนคื อ 2-3ครั้งตอเดือน (รอยละ 29.0) มากกวาแปดครั้งตอเดือน (รอยละ 21.50)
และ 4-5 ครั้งตอเดือน (รอยละ20.30) ตามลําดับ
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ตอนที่ 3 แสดงความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณา
ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณากับสื่อที่ใชในการ
โฆษณา
×²

sig

รายละเอียดแนะนําตัวสินคาและบริการ

26.73

0.01

สถานที่ใหบริการหรือจําหนายสินคาและบริการ

40.96

0.00

ราคาของสินคาและบริการ

61.21

0.00

รายละเอียดสินคาที่ลดราคาในแผนพับใบปลิวสงเสริมการขาย

38.03

0.00

คูปองเชิญชวนซื้อสินคาในราคาที่ถูกลง

15.44

0.22

ขาวสารที่ทันตอเหตุการณปจจุบัน

11.48

0.72

สินคาและบริการที่มีโปรโมชั่นแจกของแถม

14.65

0.26

สนใจสินคาที่มีการสงเสริมการขายดวยการซื้อสินคาครบตามจํานวน

13.14

0.36

คนหาไดงายสะดวกรวดเร็ว

42.07

0.00

ไมมีคาใชจาย

10.67

0.56

ขอมูลตรงกับความตองการ

19.07

0.09

สามารถศึกษาตัวสินคาและบริการไดกอนซื้อจริง

20.57

0.15

เพื่อทําตามความทันสมัยในสายตาคนรอบขาง

23.65

0.02

ขอมูลมีความนาเชื่อถือ

30.76

0.00

เปนขอมูลที่มีความทันสมัย

18.04

0.11

สามารถนําสวนลดไปแลกได

44.33

0.01

ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อ
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ตารางที่ 5 สามารถสรุปไดดังนี้
ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณาในดานตางๆ ที่มีความสัมพันธกับสื่อ
ที่ใชในการโฆษณา ในระดับที่มีนัยสําคัญที่ 0.05 ดังนี้ ดานรายละเอียดแนะนําตัวสินคาและบริการมี
คา (×²=26.73) ดานสถานที่ใหบริการหรือจําหนายสินคาและบริการ มีคา (×²=40.96) ดานราคาของ

สินคาและบริการ มีคา (×²=61.21) ดานรายละเอียดสินคาที่ลดราคาในแผนพับใบปลิวสงเสริมการ

ขายมีคา (×²=38.03) ดานคนหาไดงายสะดวกรวดเร็ว มีคา (×²=42.07) ดานเพื่อทําตามความทันสมัย

ในสายตาคนรอบขางมีคา (×²=23.65) ดานขอมูลมีความนาเชื่อถือมีคา (×²=30.76) และดานสามารถ

นําสวนลดไปแลกไดมีคา (×²=44.33)
ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณาในดานตางๆ ที่ไมมีความสัมพันธกับสื่อที่
ใชในการโฆษณา ในระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ดังนี้ ดานคูปองเชิญชวนซื้อสินคาในราคาที่ถูกลง มีคา
( ×²=15.44) ดาน ขาวสารที่ทันตอเหตุการณปจจุบัน มีคา ( ×²=11.48) ดาน สินคาและบริการที่มี
โปรโมชั่นแจกของแถม มีคา (×²=14.65) ดานสนใจสินคาที่มีการสงเสริมการขายดวยการซื้อสินคา

ครบตามจํานวนมีคา (×²=13.14) ดานไมมีคาใชจายมีคา (×²=10.67) ดานขอมูลตรงกับความตองการ
มีคา (×²=19.07) ดานสามารถศึกษาตัวสินคาและบริการไดกอนซื้อจริง มีคา (×²=20.57) และดาน

เปนขอมูลที่มีความทันสมัยมีคา (×²=18.04)
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธระหวางความความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณากับเหตุผลที่ให
ความสนใจกับงานโฆษณาใบปลิว
×²

sig

รายละเอียดแนะนําตัวสินคาและบริการ

25.75

0.01

สถานที่ใหบริการหรือจําหนายสินคาและบริการ

37.70

0.00

ราคาของสินคาและบริการ

41.49

0.00

รายละเอียดสินคาที่ลดราคาในแผนพับใบปลิวสงเสริมการขาย

29.38

0.01

คูปองเชิญชวนซื้อสินคาในราคาที่ถูกลง

15.06

0.24

ขาวสารที่ทันตอเหตุการณปจจุบัน

19.05

0.21

สินคาและบริการที่มีโปรโมชั่นแจกของแถม

33.54

0.00

สนใจสินคาที่มีการสงเสริมการขายดวยการซื้อสินคาครบตามจํานวน

10.30

0.08

คนหาไดงายสะดวกรวดเร็ว

44.73

0.00

ไมมีคาใชจาย

15.59

0.21

ขอมูลตรงกับความตองการ

22.84

0.03

สามารถศึกษาตัวสินคาและบริการไดกอนซื้อจริง

18.21

0.25

เพื่อทําตามความทันสมัยในสายตาคนรอบขาง

23.12

0.03

ขอมูลมีความนาเชื่อถือ

25.36

0.01

เปนขอมูลที่มีความทันสมัย

16.33

0.18

สามารถนําสวนลดไปแลกได

43.38

0.01

ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อ
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ตารางที6่ สามารถสรุปไดดังนี้
ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณาในดานตางๆ ที่มีความสัมพันธกับเหตุผลที่
ใหความสนใจกับงานโฆษณาใบปลิว ในระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ดังนี้ ดานรายละเอียดแนะนําตัว
สินคาและบริการมีคา (×²=25.75) ดานสถานที่ใหบริการหรือจําหนายสินคาและบริการ มีคา

(×²=37.70) ดานราคาของสินคาและบริการมีคา (×²=41.49) ดานรายละเอียดสินคาที่ลดราคาในแผน
พับใบปลิวสงเสริมการขาย มีคา ( ×²=29.38) สินคาและบริการที่มีโปรโมชั่นแจกของแถม มีคา

(×²=33.54) ดานคนหาไดงายสะดวกรวดเร็ว มีคา (×²=44.73)ดานขอมูลตรงกับความตองการ มีคา
(×²=33.54) ดานเพื่อทําตามความทันสมัยในสายตาคนรอบขาง มีคา (×²=23.12) ดานขอมูลมีความ

นาเชื่อถือมีคา (×²=33.54) และดานสามารถนําสวนลดไปแลกไดมีคา (×²=43.38)
ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณาในดานตางๆ ที่ไมมีความสัมพันธกับเหตุผลที่
ใหความสนใจกับงานโฆษณาใบปลิว ในระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ดังนี้ ดานคูปองเชิญชวนซื้อสินคา
ในราคาที่ถูกลง มีคา ( ×²=15.06) ดานขาวสารที่ทันตอเหตุการณปจจุบัน มีคามีคา ( ×²=19.05) ดาน
สนใจสินคาที่มีการสงเสริมการขายดวยการซื้อสินคาครบตามจํานวน

มีคา ( ×²=10.30) ดาน ไมมี

คาใชจาย มีคา ( ×²=15.59) ดานสามารถศึกษาตัวสินคาและบริการไดกอนซื้อจริง มีคา ( ×²=18.21)
และดานเปนขอมูลที่มีความทันสมัยมีคา (×²=16.33)
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ตารางที่ 7 ความสัมพันธระหวางความความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณากับสิ่งที่ใหการ
จดจํามากที่สุดเกี่ยวกับสื่อโฆษณาใบปลิว
×²

sig

รายละเอียดแนะนําตัวสินคาและบริการ

17.40

0.14

สถานที่ใหบริการหรือจําหนายสินคาและบริการ

27.83

0.01

ราคาของสินคาและบริการ

20.42

0.06

รายละเอียดสินคาที่ลดราคาในแผนพับใบปลิวสงเสริมการขาย

25.37

0.05

คูปองเชิญชวนซื้อสินคาในราคาที่ถูกลง

13.27

0.35

ขาวสารที่ทันตอเหตุการณปจจุบัน

30.70

0.01

สินคาและบริการที่มีโปรโมชั่นแจกของแถม

23.03

0.03

สนใจสินคาที่มีการสงเสริมการขายดวยการซื้อสินคาครบตามจํานวน

25.79

0.01

คนหาไดงายสะดวกรวดเร็ว

37.40

0.00

ไมมีคาใชจาย

22.84

0.03

ขอมูลตรงกับความตองการ

69.96

0.00

สามารถศึกษาตัวสินคาและบริการไดกอนซื้อจริง

26.89

0.03

เพื่อทําตามความทันสมัยในสายตาคนรอบขาง

32.13

0.00

ขอมูลมีความนาเชื่อถือ

10.73

0.55

เปนขอมูลที่มีความทันสมัย

29.52

0.00

สามารถนําสวนลดไปแลกได

23.18

0.51

ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อ
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ตารางที่ 7 สามารถสรุปไดดังนี้
ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณาในดานตางๆ ที่มีความสัมพันธกับสิ่งที่ให
การจดจํามากที่สุดเกี่ยวกับสื่อโฆษณาใบปลิวในระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ดังนี้ ดานสถานที่ใหบริการ
หรือจําหนายสินคาและบริการมีคา (×²=16.33) ดานขาวสารที่ทันตอเหตุการณปจจุบันมีคา
(×²=30.70) ดานสินคาและบริการที่มีโปรโมชั่นแจกของแถมมีคา (×²=23.03) รายละเอียดสินคาที่ลด
ราคาในแผนพับใบปลิวสงเสริมการขายมีคา (×²=25.37) ดานสนใจสินคาที่มีการสงเสริมการขาย
ดวยการซื้อสินคาครบตามจํานวนมีคา (×²=25.79) ดานคนหาไดงายสะดวกรวดเร็วมีคา (×²=37.40)
ดานไมมีคาใชจายมีคา (×²=22.84) ดานขอมูลตรงกับความตองการมีคา (×²=69.96) ดานสามารถ
ศึกษาตัวสินคาและบริการไดกอนซื้อจริงมีคา (×²=26.89) ดานเพื่อทําตามความทันสมัยในสายตาคน
รอบขางมีคา (×²=32.13) และดานเปนขอมูลที่มีความทันสมัยมีคา (×²=29.52)
ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณาในดานตางๆ ที่ไมมีความสัมพันธกับสิ่งที่ให
การจดจํามากที่สุดเกี่ยวกับสื่อโฆษณาใบปลิวในระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ดังนี้ ดานรายละเอียดแนะนํา
ตัวสินคาและบริการมีคา (×²=17.40) ดานราคาของสินคาและบริการมีคา (×²=20.42) ดานคูปองเชิญ
ชวนซื้อสินคาในราคาที่ถูกลงมีคา (×²=13.27) ดานขอมูลมีความนาเชื่อถือมีคา (×²=10.73) และดาน
ดานสามารถนําสวนลดไปแลกไดมีคา (×²=23.18)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
กกกกกกกก การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคสื่อโฆษณาใบปลิวของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงระดับปริญญาตรี สวนกลาง เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะ
ประชากร พฤติกรรมการบริโภคสื่อโฆษณาใบปลิว รวมทั้งความสนใจในงานโฆษณา ที่มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคสื่อโฆษณาใบปลิว และศึกษาความตองการขอมูลขาวสาร และการออกแบบ
งานโฆษณาใบปลิวที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อโฆษณาใบปลิว
กกกกกกกกขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้ ใชประชากรเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงระดับ
ปริญญาตรีสวนกลาง กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 10 คณะ และอีกสามหนายงาน ประกอบดวย
นิติศาสตร บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร มนุษยศาสตร ศึกษาศาสตร เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ศิลปกรรมศาสตร สถาบันศึกษานานาชาติ สถาบัน
วิทยาศาสตรสุขภาพ ศึกษาเพิ่มเติม ( non-degree) ที่มีสภาพการเปนนักศึกษา 88, 944 คน กําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชตารางสําเร็จของ Yamane’ (อางถึงใน สุวิมล ติร -กานันท, 2546,
หนา 177-179) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 คาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดตัวอยางทั้งหมด
400 คน และสุมตัวอยางแบบ stratified random sampling ตามสัดสวนของประชากรแตละคณะ
เพื่อใหไดกลุมตัวอยางกระจายครบทุกคณะ และสุมตัวอยางแตละคณะโดยการสุมแบบงาย ซึ่งทําให
ไดตัวแทนประชากรที่ทั่วถึง
กกกกกกกกเครื่องมือในการทําการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ( Questionnaire) ที่สรางขึ้นเอง
โดยคํานึงถึงความถูกตองเหมาะสม และทดสอบคาความถูกตองดวยเครื่องมือ ( validity) และคา
ความเชื่อถือได ( reliability) จนทําใหแบบสอบถามนั้นมีความนาเชื่อถือ และนําไปใหทานอาจารย
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง กอนนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางไดจริง การเก็บ
ขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยไดเก็บขอมูลระหวางวันที่ 20-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
กกกกกกกก การวิเคราะหขอมูลนั้น ผูวิจัยไดนําขอมูลมาลงรหัสขอมูลเพื่อประมวลและวิเคราะห
ขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Windows (Statistical Package of the
Social Sciences for Windows) โดยใชวิธีการคํานวณตางๆเพื่อนําผลการวิเคราะหขอมูลอธิบาย
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พฤติกรรมการบริโภคสื่อโฆษณาใบปลิว ความสนใจงานโฆษณาใบปลิว ที่มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคสื่อโฆษณาใบปลิว และศึกษาความตองการขอมูลขาวสาร และการออกแบบงานโฆษณา
ใบปลิวที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อโฆษณาใบปลิว
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของประชากร
กกกกกกกกผลการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของประชากร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้มีทั้งหมด 400 คน เปนเพศชาย (รอยละ45) เปนเพศหญิง (รอยละ55) มีอายุระหวาง 21-23 ป (รอย
ละ 38.3) มีเพียง (รอยละ11.5) ที่มีอายุ 27 ปขึ้นไป คณะที่มีสัดสวนของนักศึกษามากที่สุด คณะ
บริหารธุรกิจ (รอยละ 18.8) นักศึกษาโดยสวนใหญศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 1 (รอยละ 28.3) มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 5,000-10,000 บาท (รอยละ 35.3) นักศึกษาสวนใหญจะเปนผูตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคาและบริการดวยตนเอง (รอยละ 91.00)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสนใจในงานโฆษณา
กกกกกกกกผลการวิจัยเกี่ยวกับความสนใจในงานโฆษณา กลุมตัวอยางใหความสนใจโฆษณาอยูใน
สื่อโทรทัศนมากที่สุด (รอยละ 60.30) ใหความสนใจกับภาพประกอบในงานโฆษณาใบปลิว (รอย
ละ35.80) และบริเวณที่ไดรับความสนใจสําหรับการแจกสื่อโฆษณาใบปลิวมากที่สุดคือ บริเวณ
หนาหางสรรพสินคา (รอยละ 37.3) ประเภทของสื่อโฆษณาใบปลิวที่ไดรับความสนใจมากที่สุดคือ
สื่อโฆษณาใบปลิวรานอาหาร (รอยละ 33.00) สาเหตุของการเลือกอานสื่อโฆษณาใบปลิ ว เพราะ
ขอความในสื่อโฆษณานาสนใจมากที่สุด (รอยละ 37.3) สาเหตุของการเลือกรับสื่อโฆษณาใบปลิว
เพราะสะดวกตอการเปดอานมาก (รอยละ 39.5)โดยสาเหตุที่ทําใหไมสนใจตอสื่อโฆษณาใบปลิว
คือ เนื้อหาในโฆษณาไมตรงกับความตองการ (รอยละ 30.5)ขนาดของสื่อโฆษณาที่ไดรับความ
สนใจมากที่สุดคือ ขนาดปานกลาง (รอยละ 36.5) และจํานวนครั้งในการเปดรับสื่อโฆษณาตอเดือน
คือ 2-3ครั้งตอเดือน (รอยละ 29.0)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณา
กกกกกกกก จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณาที่มีตอ
ความสนใจในงานโฆษณา ดังนี้
1. ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณา ปรากฏวา ดานรายละเอียดแนะนําตัว
สินคาและบริการ สถานที่ใหบริการหรือจําหนายสินคาและบริการ ราคาของสินคาและบริการ
รายละเอียดสินคาที่ลดราคาในแผนพับใบปลิวสงเสริมการขาย คนหาไดงายสะดวกรวดเร็ว ทําตาม
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ความทันสมัยในสายตาคนรอบขาง ขอมูลมีความนาเชื่อถือ และสามารถนําสวนลดไปแลก มี
ความสัมพันธกับสื่อที่ใชในการโฆษณา ในระดับที่มีนัยสําคัญที่ 0.05
2. ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณา ปรากฏวา ดานรายละเอียดแนะนําตัว
สินคาและบริการ สถานที่ใหบริการหรือจําหนายสินคาและบริการ ราคาของสินคาและบริการ
รายละเอียดสินคาที่ลดราคาในแผนพับใบปลิวสงเสริมการขาย สินคาและบริการที่มีโปรโมชั่นแจก
ของแถม คนหาไดงายสะดวกรวดเร็ว ขอมูลตรงกับความตองการ สามารถนําสวนลดไปแลกได
ขอมูลมีความนาเชื่อถือมีคา และเพื่อทําตามความทันสมัยในสายตาคนรอบขาง มีความสัมพันธกับ
เหตุผลที่ใหความสนใจกับงานโฆษณาใบปลิว ในระดับนัยสําคัญที่ 0.05
3. ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณา ปรากฏวา ดานสถานที่ใหบริการหรือ
จําหนายสินคาและบริการ ขาวสารที่ทันตอเหตุการณปจจุบัน สินคาและบริการที่มีโปรโมชั่นแจก
ของแถม สนใจสินคาที่มีการสงเสริมการขายดวยการซื้อสินคาครบตามจํานวน คนหาไดงายสะดวก
รวดเร็ว ไมมีคาใชจาย ขอมูลตรงกับความตองการ สามารถศึกษาตัวสินคาและบริการไดกอนซื้อจริง
เปนขอมูลที่มีความทันสมัย และเพื่อทําตามความทันสมัยในสายตาคนรอบขาง มีความสัมพันธกับ
สิ่งที่ใหการจดจํามากที่สุดเกี่ยวกับสื่อโฆษณาใบปลิวในระดับนัยสําคัญที่ 0.05
4. ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณา ปรากฏวา ดานรายละเอียดแนะนําตัว
สินคาและบริการ สินคาและบริการที่มีโปรโมชั่นแจกของแถม คูปองเชิญชวนซื้อสินคาในราคาที่
ถูกลง ขาวสารที่ทันตอเหตุการณปจจุบัน ดานเปนขอมูลที่มีความทันสมัย คนหาไดงายสะดวก
รวดเร็ว สามารถศึกษาตัวสินคาและบริการไดกอนซื้อจริง เพื่อทําตามความทันสมัยในสายตาคน
รอบขางขอมูลมีความนาเชื่อถือ และรายละเอียดสินคาที่ลดราคาในแผนพับใบปลิวสงเสริมการขาย
มีความสัมพันธกับบริเวณที่มีการแจกใบปลิวที่ไดรับความสนใจมากที่สุดในระดับนัยสําคัญที่ 0.05
5. ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณา ปรากฏวา ดานราคาของสินคาและ
บริการ รายละเอียดสินคาที่ลดราคาในแผนพับใบปลิวสงเสริมการขาย คูปองเชิญชวนซื้อสินคาใน
ราคาที่ถูกลง ขาวสารที่ทันตอเหตุการณปจจุบัน สินคาและบริการที่มีโปรโมชั่นแจกของแถม คนหา
ไดงายสะดวกรวดเร็ว สามารถศึกษาตัวสินคาและบริการไดกอนซื้อจริง ดานเปนขอมูลที่มีความ
ทันสมัย ขอมูลมีความนาเชื่อถือ และเพื่อทําตามความทันสมัยในสายตาคนรอบขาง มีความสัมพันธ
กับประเภทของสื่อโฆษณาใบปลิวที่ไดรับความสนใจมากที่สุดในระดับนัยสําคัญที่ 0.05
6. ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณา ปรากฏวา ดานรายละเอียดแนะนําตัว
สินคาและบริการ สถานที่ใหบริการหรือจําหนายสินคาและบริการ ราคาของสินคาและบริการ
รายละเอียดสินคาที่ลดราคาในแผนพับใบปลิวสงเสริมการขาย คูปองเชิญชวนซื้อสินคาในราคาที่ถูก
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ลง ขาวสารที่ทันตอเหตุการณปจจุบัน สนใจสินคาที่มีการสงเสริมการขายดวยการซื้อสินคาครบ
ตามจํานวน คนหาไดงายสะดวกรวดเร็ว ศึกษาตัวสินคาและบริการไดกอนซื้อจริง เพื่อทําตามความ
ทันสมัยในสายตาคนรอบขาง ขอมูลมีความนาเชื่อถือ เปนขอมูลที่มีความทันสมัย และสามารถนํา
สวนลดไปแลกได มีความสัมพันธกับเหตุผลที่ทําใหสนใจงานโฆษณาใบปลิวในระดับนัยสําคัญที่
0.05
7. ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณา ปรากฏวา ดาน สถานที่ใหบริการหรือ
จําหนายสินคาและบริการ ราคาของสินคาและบริการ รายละเอียดสินคาที่ลดราคาในแผนพับ
ใบปลิวสงเสริมการขาย คูปองเชิญชวนซื้อสินคาในราคาที่ถูกลง ขาวสารที่ทันตอเหตุการณปจจุบัน
สินคาและบริการที่มีโปรโมชั่นแจกของแถม สนใจสินคาที่มีการสงเสริมการขายดวยการซื้อสินคา
ครบตามจํานวน คนหาไดงายสะดวกรวดเร็ว ไมมีคาใชจาย ขอมูลตรงกับความตองการ เพื่อทําตาม
ความทันสมัยในสายตาคนรอบขาง และขอมูลมีความนาเชื่อถือ มีความสัมพันธกับสาเหตุที่ทําให
เลือกรับสื่อโฆษณาใบปลิว ในระดับนัยสําคัญที่ 0.05
8. ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณา ปรากฏวา ดานรายละเอียดแนะนําตัว
สินคาและบริการ สถานที่ใหบริการหรือจําหนายสินคาและบริการ ราคาของสินคาและบริการ
รายละเอียดสินคาที่ลดราคาในแผนพับใบปลิวสงเสริมการขาย คูปองเชิญชวนซื้อสินคาในราคาที่ถูก
ลง ขาวสารที่ทันตอเหตุการณปจจุบัน สินคาและบริการที่มีโปรโมชั่นแจกของแถม สนใจสินคาที่มี
การสงเสริมการขายดวยการซื้อสินคาครบตามจํานวน คนหาไดงายสะดวกรวดเร็ว ขอมูลตรงกับ
ความตองการ สามารถศึกษาตัวสินคาและบริการไดกอนซื้อจริง ดานสามารถนําสวนลดไปแลกได
ขอมูลมีความนาเชื่อถือ และ เพื่อทําตามความทันสมัยในสายตาคนรอบขาง มีความสัมพันธกับ
สาเหตุที่ทําใหไมเลือกรับสื่อโฆษณาใบปลิวมากที่สุด ในระดับนัยสําคัญที่ 0.05
9. ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณา ปรากฏวา ดานราคาของสินคาและ
บริการ รายละเอียดสินคาที่ลดราคาในแผนพับใบปลิวสงเสริมการขาย คูปองเชิญชวนซื้อสินคาใน
ราคาที่ถูกลง ขาวสารที่ทันตอเหตุการณปจจุบัน สินคาและบริการที่มีโปรโมชั่นแจกของแถม เปน
ขอมูลที่มีความทันสมัย คนหาไดงายสะดวกรวดเร็ว ไมมีคาใชจาย ดานขอมูลตรงกับความตองการ
สามารถศึกษาตัวสินคาและบริการไดกอนซื้อจริง เพื่อทําตามความทันสมัยในสายตาคนรอบขาง
ขอมูลมีความนาเชื่อถือ และสนใจสินคาที่มีการสงเสริมการขายดวยการซื้อสินคาครบตามจํานวน มี
ความสัมพันธกับสาเหตุที่ทําใหไมเลือกรับสื่อโฆษณาใบปลิวมากที่สุด ในระดับนัยสําคัญที่ 0.05
10. ความตองการขอมูลขาวสารผานสื่อโฆษณา ปรากฏวา ดานรายละเอียดแนะนําตัว
สินคาและบริการ สถานที่ใหบริการหรือจําหนายสินคาและบริการ ราคาของสินคาและบริการ
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รายละเอียดสินคาที่ลดราคาในแผนพับใบปลิวสงเสริมการขาย คูปองเชิญชวนซื้อสินคาในราคาที่
ถูกลง ดานสามารถนําสวนลดไปแลกได สินคาและบริการที่มีโปรโมชั่นแจกของแถม ไมมีคาใชจาย
ขอมูลตรงกับความตองการ สามารถศึกษาตัวสินคาและบริการไดกอนซื้อจริง เพื่อทําตามความ
ทันสมัยในสายตาคนรอบขาง ขอมูลมีความนาเชื่อถือ เปนขอมูลที่มีความทันสมัย และขาวสารที่ทัน
ตอเหตุการณปจจุบัน มีความสัมพันธกับจํานวนครั้งในการเปดรับสื่อโฆษณาตอเดือน ในระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05
ตอนที่ 4 การออกแบบงานโฆษณาผานสื่อโฆษณาใบปลิว
กกกกกกกก จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบงานโฆษณาผานสื่อโฆษณาใบปลิวที่มี
ตอความสนใจในงานโฆษณา ดังนี้
1. การออกแบบงานโฆษณาของสื่อโฆษณาใบปลิว ปรากฏวา ดานการออกแบบที่
สะดุดตาของสื่อโฆษณาใบปลิว เนื้อหาของเนื้อความในตัวสื่อโฆษณาใบปลิว ที่ตรงกับเรื่องที่สนใจ
การลดแลกแจกแถมในตัวสื่อโฆษณาใบปลิว ดานหัวขอเรื่องในโฆษณานาสนใจ ตําแหนงของการ
แจกใบโฆษณาใบปลิว รูปภาพประกอบที่มีอยูบนสื่อโฆษณาใบปลิ ว ขนาดของสื่อโฆษณาใบปลิ ว
ตําแหนงของการแจกใบโฆษณาใบปลิว รูปภาพประกอบที่มีอยูบนสื่อโฆษณาใบปลิ ว และหัวขอ
เรื่องในโฆษณานาสนใจ มีความสัมพันธกับสื่อที่ใชในการโฆษณา ในระดับนัยสําคัญที่ 0.05
2. การออกแบบงานโฆษณาของสื่อโฆษณาใบปลิว ปรากฏวา ดานการออกแบบที่
สะดุดตาของสื่อโฆษณาใบปลิว เนื้อหาของเนื้อความในตัวสื่อโฆษณาใบปลิว ที่ตรงกับเรื่องที่สนใจ
ดานหัวขอเรื่องในโฆษณานาสนใจ ตําแหนงของการแจกใบโฆษณาใบปลิว รูปภาพประกอบที่มีอยู
บนสื่อโฆษณาใบปลิว และขนาดของสื่อโฆษณาใบปลิว มีความสัมพันธกับเหตุผลที่ใหความสนใจ
กับงานโฆษณาใบปลิว ในระดับนัยสําคัญที่ 0.05
3. การออกแบบงานโฆษณาของสื่อโฆษณาใบปลิว ปรากฏวา ดาน การออกแบบที่
สะดุดตาของสื่อโฆษณาใบปลิว เนื้อหาของเนื้อความในตัวสื่อโฆษณาใบปลิวที่ตรงกับเรื่องที่สนใจ
การลดแลกแจกแถมในตัวสื่อโฆษณาใบปลิว ขนาดของสื่อโฆษณาใบปลิว ตําแหนงของการแจกใบ
โฆษณาใบปลิว รูปภาพประกอบที่มีอยูบนสื่อโฆษณาใบปลิว และดานหัวขอเรื่องในโฆษณา
นาสนใจ มีความสัมพันธกับสิ่งที่ใหการจดจํามากที่สุดเกี่ยวกับสื่อโฆษณาใบปลิว
ในระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05
4. การออกแบบงานโฆษณาของสื่อโฆษณาใบปลิว ปรากฏวา ดาน การออกแบบที่
สะดุดตาของสื่อโฆษณาใบปลิว เนื้อหาของเนื้อความในตัวสื่อโฆษณาใบปลิวที่ตรงกับเรื่องที่สนใจ
สีสันของตัวสื่อโฆษณาใบปลิว ดานหัวขอเรื่องในโฆษณานาสนใจ ขนาดของสื่อโฆษณาใบปลิว
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ตําแหนงของการแจกใบโฆษณาใบปลิว
การลดแลกแจกแถมในตัวสื่อโฆษณาใบปลิว
มี
ความสัมพันธกับบริเวณที่มีการแจกใบปลิวที่ไดรับความสนใจมากที่สุด ในระดับนัยสําคัญที่ 0.05
5. การออกแบบงานโฆษณาของสื่อโฆษณาใบปลิว ปรากฏวา ดานการออกแบบที่
สะดุดตาของสื่อโฆษณาใบปลิว เนื้อหาของเนื้อความในตัวสื่อ โฆษณาใบปลิวที่ตรงกับเรื่องที่สนใจ
สีสันของตัวสื่อโฆษณาใบปลิว การลดแลกแจกแถมในตัวสื่อโฆษณาใบปลิว ขนาดของสื่อโฆษณา
ใบปลิว ตําแหนงของการแจกใบโฆษณาใบปลิว ดานหัวขอเรื่องในโฆษณานาสนใจ รูปภาพ
ประกอบที่มีอยูบนสื่อโฆษณาใบปลิว มีความสัมพันธกับประเภทของสื่อโฆษณาใบปลิวที่ไดรับ
ความสนใจมากที่สุด ในระดับนัยสําคัญที่ 0.05
6. การออกแบบงานโฆษณาของสื่อโฆษณาใบปลิว ปรากฏวา ดานการออกแบบที่
สะดุดตาของสื่อโฆษณาใบปลิว เนื้อหาของเนื้อความในตัวสื่อโฆษณาใบปลิวที่ตรงกับเรื่องที่สนใจ
สีสันของตัวสื่อโฆษณาใบปลิวการลดแลกแจกแถมในตัวสื่อโฆษณาใบปลิว ขนาดของสื่อโฆษณา
ใบปลิว ดานตําแหนงของการแจกใบโฆษณาใบปลิว รูปภาพประกอบที่มีอยูบนสื่อโฆษณาใบปลิว
และดานหัวขอเรื่องในโฆษณานาสนใจ มีความสัมพันธกับเหตุผลที่ทําใหสนใจงานโฆษณาใบปลิว
ในระดับนัยสําคัญที่ 0.05
7. การออกแบบงานโฆษณาของสื่อโฆษณาใบปลิว ปรากฏวา ดาน การออกแบบที่
สะดุดตาของสื่อโฆษณาใบปลิว เนื้อหาของเนื้อความในตัวสื่อโฆษณาใบปลิวที่ตรงกับเรื่องที่สนใจ
การลดแลกแจกแถมในตัวสื่อโฆษณาใบ
ปลิว ขนาดของสื่อโฆษณาใบปลิว ตําแหนงของการแจกใบโฆษณาใบปลิว รูปภาพประกอบที่มีอยู
บนสื่อโฆษณาใบปลิว และหัวขอเรื่องในโฆษณานาสนใจ มีความสัมพันธกับสาเหตุที่ทําใหเลือก
รับสื่อโฆษณาใบปลิว ในระดับนัยสําคัญที่ 0.05
8. การออกแบบงานโฆษณาของสื่อโฆษณาใบปลิวกับ ปรากฏวา ดาน การออกแบบที่
สะดุดตาของสื่อโฆษณาใบปลิว เนื้อหาของเนื้อความในตัวสื่อโฆษณาใบปลิวที่ตรงกับเรื่องที่สนใจ
สีสันของตัวสื่อโฆษณาใบปลิ ว การลดแลกแจกแถมในตัวสื่อโฆษณาใบปลิว ขนาดของสื่อโฆษณา
ใบปลิว ตําแหนงของการแจ กโฆษณาใบปลิว รูปภาพประกอบที่มีอยูบนสื่อโฆษณาใบปลิว ดาน
หัวขอเรื่องในโฆษณานาสนใจ มีความสัมพันธกับสาเหตุที่ทําใหไมเลือกรับสื่อโฆษณาใบปลิวมาก
ที่สุด ในระดับนัยสําคัญที่ 0.05
9. การออกแบบงานโฆษณาของสื่อโฆษณาใบปลิว ปรากฏวา ดานเนื้อหาของ
เนื้อความในตัวสื่อโฆษณาใบปลิวที่ตรงกับเรื่องที่สนใจ สีสันของตัวสื่อโฆษณาใบปลิว การลดแลก
แจกแถมในตัวสื่อโฆษณาใบปลิว ขนาดของสื่อโฆษณาใบปลิว ดานรูปภาพประกอบที่มีอยูบนสื่อ
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โฆษณาใบปลิว ตําแหนงของการแจกใบโฆษณาใบปลิว มีความสัมพันธกับขนาดของสื่อโฆษณา
ใบปลิวที่ไดรับความสนใจ ในระดับนัยสําคัญที่ 0.05
กกกกกกกก 10. การออกแบบงานโฆษณาของสื่อโฆษณาใบปลิว ปรากฏวา ดานการออกแบบที่
สะดุดตาของสื่อโฆษณาใบปลิว เนื้อหาของเนื้อความในตัวสื่อโฆษณาใบปลิวที่ตรงกับเรื่องที่สนใจ
สีสันของตัวสื่อโฆษณาใบปลิว การลดแลกแจกแถมในตัวสื่อโฆษณาใบปลิว ขนาดของสื่อโฆษณา
ใบปลิว ตําแหนงของการแจกใบโฆษณาใบปลิว รูปภาพประกอบที่มีอยูบนสื่อโฆษณาใบปลิว และ
ดานหัวขอเรื่องในโฆษณานาสนใจ มีความสัมพันธกับจํานวนครั้งตอเดือนในการรับสื่อโฆษณา
ใบปลิว ในระดับนัยสําคัญที่ 0.05
อภิปรายผล
กกกกกกกก ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของประชากร แสดงใหเห็นวานักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยสวนใหญเปนเพศหญิง ที่มีอายุระหวาง 21-23 ป คณะบริหารธุรกิจ
กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 1 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 5, 000 -10,000 บาท และเปนผูที่มี
อํานาจในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการดวยตนเอง เนื่องจาก นักศึกษาโดยสวนใหญเปน
นักศึกษาซึ่งมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดและตองอาศัยหอพักเปนที่อยูอาศัยประจํา จึงจําเปนตองใช
ชีวิตหางจากครอบครัว การเลือกซื้อสินคาและบริการตางๆ จึงตองตัดสินใจเลือกซื้อดวยตัวเอง
ทั้งสิ้น ประกอบกับนักศึกษาโดยสวนใหญที่ศึกษาอยู ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหงนั้นมีพื้นฐานทาง
ครอบครัวคอนขางที่จะแตกตางกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และใหความสําคัญทางดานคาเทอมในการเลา
เรียนที่ประหยัดกวา นักศึกษาจึงมีรายไดเฉลี่ยอยูในระดับนี้
นักศึกษาใหความสนใจสื่อโฆษณาอยูในสื่อโทรทัศนมากที่สุด เพราะเปนสื่อที่เขาถึง
กลุมนักศึกษาและกลุมบุคคลอื่นๆไดอยางแพรหลาย รวมทั้งรายละเอียดของขอมูลชัดเจน และ
ครอบคลุมทุกดาน ซึ่งภาพประกอบในงานโฆษณาใบปลิวจะไดรับความสนใจจากกลุมนักศึกษา ณ
บริเวณที่ไดรับความสนใจ คือ บริเวณหนาหางสรรพสินคาซึ่งเปนแหลงจับจายใชสอย พบปะ
สังสรรคของบรรดานักเรียนนักศึกษา ประกอบกับบริเวณพื้นที่ใกลเคียงมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สวนกลางนั้น มีจํานวนหางสรรพสินคาหลากหลายรูปแบบใหเลือก และประเภทของสื่อโฆษณา
ใบปลิวที่ไดรับความสนใจมากที่สุดคือสื่อโฆษณารานอาหาร เพราะสื่อโฆษณารานอาหารมักมี
สวนลด แลก แจก แถม จากการนําสื่อใบปลิวดังกลาวมายื่น ซึ่งเปนกลยุทธทางการตลาดอีกรูปแบบ
หนึ่งของการออกแบบสื่อโฆษณาใบปลิวของหนวยงานตางๆ สวนสาเหตุของการเลือกอานสื่อ
โฆษณาใบปลิ ว คือขอความในสื่อโฆษณานาสนใจ สาเหตุของการเลือกรับสื่อโฆษณาใบปลิว
เพราะสะดวกตอการเปดอาน โดยลักษณะของสื่อโฆษณาใบปลิวนั้นโดยสวนใหญแลวทุก
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หนวยงานจะออกแบบเปนลักษณะกระดาษเพียงแผนเดียว ขนาดที่ไดรับความสนใจคือ ขนาดปกติ
ที่เปนขนาด A4 สาเหตุที่ทําใหไมสนใจตอสื่อโฆษณาใบปลิว คือ เนื้อหาในโฆษณาไมตรงกับความ
ตองการ และขนาดของสื่อโฆษณาที่ไดรับความสนใจมากที่สุด คือ ขนาดปานกลาง มีจํานวนครั้ง
ในการเปดรับสื่อโฆษณาตอเดือนคือ 2-3 ครั้งตอเดือน ซึ่งตรงกับหลักทางการตลาดในเรื่อง หลักใน
การซื้อสื่อโฆษณา ของ รศ .ดร.เสรี วงษมณฑา ( 2546) กลาวคือหลักในการซื้อสื่อโฆษณาใหเกิด
ประสิทธิผล (Effectiveness) ในการซื้อสื่อนั้นนอกจากจะตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ ( Efficiency)
ของตนทุนจากสื่ออื่นแลวตองคํานึงวาสื่อนั้นสามารถสรางภาพลักษณ (Image) และผลกระทบอะไร
ตอตัวสินคาบาง และตองคํานึงวาสื่อใดที่ไดรับความสนใจอยู ณ ขณะนั้นมากที่สุด และตรงกับ
ความตองการของผูบริโภคอยางถูกตอง
ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงนั้นใหความสนใจกับความตองการขอมูลขาวสาร
ผานสื่อโฆษณาใบปลิว ที่เกี่ยวของกับขนาดของสื่อโฆษณา ที่ชัดเจน และจํานวนครั้งในการเปดรับ
สื่อโฆษณาตอเดือนเปนอยางมาก ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ เนาวรัตน ลิขิตรานนท ( 2545) ซึ่งไดทํา
การวิจัยไววา กลุมตัวอยางมีความสนใจแผนปายโฆษณาแบบเนนเนื้อหา ขนาด และขอความที่
ชัดเจน รองลงมาคือนักศึกษาใหความสนใจกับเหตุผลที่ทําใหสนใจงานโฆษณาใบปลิว เพราะ
นักศึกษาอาจจะมีความตองการในตัวสินคาและบริการบางตัวอยูกอนหนาแลว จึงเปนเหตุผลในการ
เลือกรับสื่อโฆษณาประเภทนั้นๆ ที่ตรงกับเหตุผลที่ตองการ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีเรื่องการสื่อสาร
และการโฆษณาของเสรี วงษมณฑา ( 2540 : 10) กลาววาการสื่อสาร คือ ที่มาของความสําเร็จ การ
สื่อสารเปนการสรางการรับรู (Perception) ในสินคาซึ่งนําไปสูการสรางภาพลักษณกับลูกคาซึ่งตอง
คํานึงถึง เหตุผลที่ทํา กลุมลูกคาใหความ สนใจในงานโฆษณา จึงจะทําใหเกิดคุณคาเพิ่ม ( Value
Added) ดานเศรษฐกิจ และดานการออกแบบสื่อโฆษณาใบปลิวนั้น จะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ที่
เกี่ยวของกับความตองการของกลุมเปาหมายดวย เพราะหากไมคํานึงถึงสิ่งตางๆ เหลานี้ ก็ไม
สามารถทําใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความสนใจและรับขอมูลขาวสารนั้นๆ ซึ่งกลุมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงนั้น ไดใหความสนใจกับสื่อโฆษณาใบปลิวในแตละดาน คือ ประเภทของ
สื่อโฆษณาใบปลิวที่ไดรับความสนใจมากที่สุด เหตุผลที่ทําใหสนใจงานโฆษณาใบปลิว สาเหตุที่
ทําใหไมเลือกรับสื่อโฆษณาใบปลิวมากที่สุด และจํานวนครั้งตอเดือนในการรับสื่อโฆษณาใบปลิว
ข้ อเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
การออกแบบสื่อโฆษณาใบปลิวนั้นควรเนนการออกแบบที่ตรงกับความตองการของ
กลุมลูกคาเปาหมาย หากบริเวณจุดแจกเปนกลุมนักศึกษาก็ควรเนนสิ่งที่กลุมนักศึกษาตองการ เชน

81
รูปแบบ สีสัน และความทันสมัย เปนตน และสื่อโฆษณาก็ควรเปนสินคาและบริการที่กลุมนักศึกษา
ใหความสนใจดวย เชน สื่อโฆษณาใบปลิวที่เกี่ยวของกับการศึกษา แฟชั่น และอุปกรณสื่อสาร เปน
ตน และหากกลุมลูกคาเปนกลุมวัยทํางานก็ควรออกแบบสื่อโฆษณาใบปลิวใหสอดคลองกับกลุม
ลูกคาวัยทํางานดวยเชนกัน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรศึกษาความตองการขอมูลขาวสารและการออกแบบสื่อโฆษณาใบปลิว ของ
หนวยงานตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อการพัฒนาสื่อโฆษณาใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคา
เปาหมาย
2. เนื่องจากสภาพสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา จึงควร ศึกษาความ
สนใจงานโฆษณา และผลตอการเปดรับสื่อโฆษณาใบปลิว ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
สวนกลางเปนระยะอยางตอเนื่อง
3. ควรมีการทําวิจัยในเรื่องดังกลาวนี้ โดยเลือกกลุมเปาหมายใหครอบคลุมมากกวา
นี้ เชน ความสนใจของประชากรกรุงเทพมหานครตอการเปดรับสื่อโฆษณาใบปลิว เนื่องจาก
งานวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงระดับปริญญาตรี สวนกลาง
กรุงเทพมหานครเทานั้น รวมทั้งควรปรับปรุง แนวคิดตางๆใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
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