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The objective of this research aims to study the perception level for influence of
traditional marketing communication and online marketing communication toward of consumerbased brand equity in modern convenience store business in eastern region. It was found that
there isn’t much research publication has yet been presented to traditional marketing
communication and online marketing communication as simultaneously and affected to customer
based-brand equity. This research utilized the quantitative research, data were collected by
questionnaires with general client groups. In total 397 samples were collected. The results of the
research was found that the traditional marketing communication and online
marketing communication were partically affected with brand awareness and brand perceived
quality of statistical significance at the level of 0.05 and the traditional marketing communication
and online marketing communication were affected to brand association and brand loyalty of
statistical significance at the level of 0.05.
Regarding the results revealed above, the data showed that each brand equity level
cannot be applied to the marketing communication strategies at the same time. To make each
brand equity the most effective for the consumer, the communication strategies of each channel
need to be different. Therefore, entrepreneurs shall consider to appropriate strategies to optimize
both results and costs.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เป็ นหนึ่ งในประเภทของธุ รกิจค้าปลีกที่มีมูลค่า
สู งและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่ อง มีบทบาทความสาคัญและเป็ นส่ วนส าคัญของการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็ นผูป้ ระกอบการค้ารายใหญ่ที่มีเครื อข่ายสาขาเป็ นจานวนมาก
สามารถใช้ก ลยุท ธ์ข ายสิ น ค้าที่ ราคาถูก กว่าร้ านค้าปลี ก ดั้ง เดิ ม จากการที่ มี อ านาจในการต่ อรอง
กาหนดเงื่อนไขและเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากผูผ้ ลิตหรื อตัวแทนจาหน่ายที่ตอ้ งการวางจาหน่าย
สิ นค้า (Phawanthaksa, 2562) ผูท้ ี่เป็ นเจ้าของทุนที่ใช้ในการดาเนิ น ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในไทย มี
กิจการค่อนข้างมัน่ คง ฐานะการเงินแข็งแกร่ ง มีศกั ยภาพในการสร้างรายได้และขยายรู ปแบบของ
ธุรกิจได้หลากหลาย เป็ นผลจากการได้เปรี ยบของขนาดและจานวนสาขา ทาให้ตอบสนองผูบ้ ริ โภค
ได้ดี (พูลสุ ข นิ ลกิจศรานนท์ และปิ ยะนุ ช สถาพงศ์ภกั ดี , 2560) ปั จจุบนั ธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ใน
ไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเป็ นสังคมเมืองสู ง ซึ่งมาจากการหนุนจาก
นโยบายรัฐที่เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ระกอบการต่างชาติที่มีเ ทคโนโลยีการจัดการที่ทนั สมัยเข้ามาลงทุน
เพื่อเปิ ดพื้นที่คา้ ปลีกใหม่รองรับกาลังซื้ อที่คาดว่าจะดีข้ ึนในอนาคต (พูลสุ ข นิ ลกิจศรานนท์, 2561)
จากผลการศึกษาธุรกิจค้าปลีกเพื่อการอุปโภคบริ โภคโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามภาพ
ที่ 1 พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2561 กลุ่มธุรกิจมีการขยายตัวในเชิงปริ มาณเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการ
ให้ความสาคัญในการขยายสาขาในเขตต่างจังหวัดด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ย 8.3% ต่อปี ในขณะที่สาขา
ในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลเติบโตเฉลี่ย 7.3% ต่อปี และจากการเติบโตในเชิงปริ มาณและการจ้าง
งานที่ เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ ไ ด้ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท าก าไรต่ อสาขาลดลง แต่ ก ลับ เพิ่ ม ขึ้ น อย่า ง
ต่อเนื่ อง โดยธุ รกิจค้าปลีกมีสัดส่ วนกาไรสุ ทธิ (Net Profit Margin) ต่อพนักงานเพิ่ มขึ้นโดยเฉลี่ ย
10.1% ต่อ ปี (Positioning, 2562) ซึ่ งหนึ่ งในรู ป แบบธุ รกิ จค้าปลี ก สมัย ใหม่ ที่ มี ก ารขยายตัวและ
ปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภค คื อ ธุ ร กิ จ ร้ า นสะดวกซื้ อ
(Convenience Store)

2

2,613,358

2,665,024

2,389,237
2,072,703
กาไรต่อสาขา

1,813,176
334,121

กาไรต่อพนักงาน
น

260,716

80,663
8,860

สาขาทั้งหมด
น
สาขาต่างจังหวัด
สาขากรุ งเทพและปริ มณฑล

4,930
3,930

พ.ศ.2557

383,700

298,055
105,362
94,337

จานวนพนักงาน
น

377,339

85,323
9,644

5,421
4,223

พ.ศ.2558

10,439

98,322
11,207

11,995

5,8500
00000
4,589

6,297

6,792

4,910

5,203

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

ภาพที่ 1 การเติบโตของธุรกิจค้าปลีกเพื่อการอุปโภคบริ โภค
ที่มา: ดัดแปลงจาก Positioning (2562)
ธุ รกิ จร้ านสะดวกซื้ อ เป็ นร้านค้าปลี กสมัยใหม่ที่มี อตั ราการขยายจานวนสาขาเพิ่ มขึ้ น
สู งสุ ดและชิ งส่ วนแบ่งการตลาดจากร้านค้าปลี กแบบดั้งเดิม โดยใช้กลยุทธ์ขยายสาขาตามแหล่ง
ชุ ม ชนต่ าง ๆ หรื อสถานี บ ริ ก ารน้ ามัน เพื่ อให้ ค รอบคลุม ทุ ก พื้ นที่ ในประเทศ ท าให้จานวนร้ าน
สะดวกซื้ อมี ก ารขยายตัว ของสาขาแบบก้า วกระโดด (พู ล สุ ข นิ ล กิ จ ศรานนท์ และปิ ยะนุ ช
สถาพงศ์ภักดี , 2560) โดยมี จานวนสาขาจากการลงทุ นจากธุ รกิ จร้ านสะดวกซื้ อทุ กแบรนด์ตาม
ตารางที่ 1 ทั้งสิ้ น 15,883 แห่งทัว่ ประเทศในปี พ.ศ.2560 หรื อเพิ่มขึ้น 7.0% มีการลงทุนสู่สาขาขนาด
เล็กที่ใกล้เคียงกับรู ปแบบร้านสะดวกซื้ อ ทาให้มีการแข่งขันทางธุ รกิจร้านสะดวกซื้ อค่อนข้างสู ง
และรุ นแรงทุกด้าน เช่น ทาเล ที่ต้ งั การโปรโมทกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดและการขาย มีกลยุทธ์
ทางการตลาดหลายรู ปแบบทั้งด้านราคา ส่ วนลดของแถมต่าง ๆ มีการพัฒนารู ปแบบร้านเพื่อก้าวสู่
การเป็ นผูน้ าทางการตลาดร้านสะดวกซื้ อ ในขณะที่ร้านสะดวกซื้ ออื่น ๆ หันมาเพิ่มการพัฒนาด้าน
อาหารพร้อมทานและร้านกาแฟ เพื่อพยายามตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคในแต่ละท้องที่เป็ นต้น
(พูลสุข นิลกิจศรานนท์, 2561)
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ความท้าทายของธุ รกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในปี พ.ศ. 2561 รวมทั้งร้านค้าสะดวกซื้ อใน
ระยะต่อไป คือ รู ป แบบของธุ รกิ จที่ เปลี่ ยนไป เข้าสู่ สังคมดิ จิทัลและสังคมไร้เงินสด เป็ นผลให้
พฤติ กรรมและการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเปลี่ ยนไป สามารถเข้าถึงข้อมู ลและชาระเงินค่าสิ นค้าและ
บริ การได้ทุกที่ ทุกเวลา ในทุกอุปกรณ์ที่สะดวก ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการต้องมีการปรับตัว เพื่ อเพิ่ม
ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันและรักษาผลกาไรของผลประกอบการในระยะยาว
(บจม.ซีพี ออลล์ จากัด มหาชน, 2562)
ตารางที่ 1 จานวนร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทย
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
7-Eleven
FamilyMart
Lawson 108
Lotus Express
Mini Big C
Tops Daily
MaxValue Tanjai
อื่น ๆ
จานวนรวม

พ.ศ.2557
8,127
1,060
180
1,421
316
24
48
2,037
13,213

พ.ศ.2558
8,832
1,080
207
1,471
391
51
50
1,933
14,015

พ.ศ.2559
9,542
1,110
307
1,521
541
51
67
1,708
14,847

พ.ศ.2560
10,268
1,136
226
1,557
641
75
69
1,911
15,883

ที่มา: ดัดแปลงจาก แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 25611-63 ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่
(พูลสุข นิลกิจศรานนท์, 2561)
การเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตของผูบ้ ริ โภคในยุคปัจจุ บนั ที่มีทางเลือกในการจับจ่ายใช้
สอยหลากหลาย ต้องการความสะดวก รวดเร็ วและทันสมัยมากขึ้น เป็ นผลทาให้พฤติกรรมและการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไป เนื่ องจากเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เข้ามาสนับสนุ นการ
ดารงชี วิตประจาวัน ทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าได้จากช่องทางหลาก
หลาย เกิดตัวเลือกในการตัดสิ นใจซื้ อมากขึ้น โดยในช่วง 15 ปี หลังจากการมีอินเตอร์ เน็ตในภาค
ธุ รกิจ ทาให้การแข่งขันทวีความรุ นแรงมากขึ้น เกิดช่องทางการตลาดที่ตน้ ทุนต่าลง นอกจากนี้ ยงั
สามารถส่ งสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภคได้รวดเร็ วและตรงเวลา ซึ่ ง แนวโน้ม ดังกล่าวก่ อให้เกิ ดจานวน
ร้านค้าปลีกออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้านมากขึ้น (TMB Analytics, 2562) จากการแข่งขันที่ รุนแรงขึ้น
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ทาให้ผูค้ า้ ปลีกส่ วนใหญ่เน้นปรับปรุ งร้านค้าให้ทนั สมัย ตอบโจทย์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ยน
แปลง สามารถรองรับการขยายตัวของตลาดออนไลน์และผสมผสานร่ วมกับร้านค้าที่มีหน้าร้านรู ป
แบบเดิ ม หรื อ ลัก ษณะออฟไลน์ แ ละการค้า ออนไลน์ (Online- to-Offline) เข้า ด้ ว ยกั น มากขึ้ น
(บจม.ซีพี ออลล์ จากัด มหาชน, 2562) อีกทั้งยังต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและมีการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่ องเพื่อรั กษาฐานลูกค้า รั กษาส่ วนแบ่งทางการตลาดและเพิ่ มความสามารถการแข่งขันของ
ธุรกิจให้มากขึ้น เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งกับธุรกิจให้ได้
(พูลสุข นิลกิจศรานนท์ และปิ ยะนุช สถาพงศ์ภกั ดี, 2560)
จากความท้าทายทางการตลาดที่ ส าคัญ ของธุ รกิจค้าปลีก สมัยใหม่ในปั จจุบัน ของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรุ นแรงที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้รูปแบบของการแข่งขันทาง
ธุ รกิ จของการค้าปลี ก สมัย ใหม่ มี ก ารปรั บ ตัวสู่ ก ารค้าขายที่ เชื่ อ มโยงผสมผสานระหว่างการค้า
ออฟไลน์และการค้าออนไลน์เข้าหากัน (บจม.ซีพี ออลล์ จากัด มหาชน, 2562) จากสถานการณ์และ
แนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในการสร้างโอกาสโดยการใช้กลยุทธ์การบริ หารตราสิ นค้าและ
การสร้างคุ ณ ค่ าตราสิ น ค้าเพื่ อ สร้ างความแตกต่างและความได้เปรี ย บทางการแข่งขัน โดยจาก
แนวคิดคุณค่าตราสิ นค้าแบ่งออกเป็ น 2 มุมมอง คือ มุมมองทางการเงิน (Financial Based) และมุม
ของผู ้บ ริ โ ภค (Customer Based) (Cobb-Walgren, et al., 1995) และหนึ่ งในทฤษฎี ก ารประเมิ น
คุณค่าตราสิ นค้าที่ จบั ต้องได้ (Goods) คือ ทฤษฎี การศึก ษาระดับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภค (Consumer-Based Brand Equity) (โสภาค พาณิชพาพิบูล และยุคล เบ็ญจรงค์กิจ, 2558)
การบริ หารตราสิ นค้าและการสร้างคุณ ค่าตราสิ นค้า เป็ นปั จจัยสาคัญที่ จะทาให้ธุรกิ จ
เติบโต รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผูบ้ ริ โภคด้วยการสื่ อสารที่รอบด้าน นอกจากการ
สร้างความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคกับตราสิ นค้าแล้ว ยังสามารถสร้างตราสิ นค้าให้แข็งแกร่ ง เป็ นที่
รู ้จกั และสามารถสู้กบั การแข่งขันทางธุรกิจได้ (พจน์ ใจชาญสุ ขกิจ, 2013) ผูป้ ระกอบการจึงต้องให้
ความสาคัญกับการสร้างคุณค่าตราสิ นค้า ที่ จะมี ส่วนในการเพิ่ มความภักดี ของผูบ้ ริ โภคและช่ วย
สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่ งผูป้ ระกอบการจะต้องหาเครื่ องมือที่ช่วยให้ตราสิ นค้าสามารถเข้า
ไปอยู่ในใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดมี หลากหลาย
รู ป แบบเพื่ อน าเสนอตราสิ น ค้าไปสู่ ผูบ้ ริ โภค เช่ น การประชาสั มพันธ์สิ น ค้าใหม่ ผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ ห รื อ การจัดกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายเพื่ อ ให้ สิ น ค้าเป็ นเป็ นที่ รู้ จัก อย่างรวดเร็ ว ท าให้
ผูบ้ ริ โภคคุน้ เคยกับแบรนด์ มีความทรงจาดีและสามารถจดจาตราสิ นค้าได้ในที่สุด
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ตามที่กล่าวข้างต้นถึงรู ปแบบการตลาดที่มีการปรับตัวเพื่อตอบสนองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
โดยการเชื่อมโยงรู ปแบบการค้าออฟไลน์และการค้าออนไลน์ ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการทบทวบวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดที่สามารถช่วยให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ จุดยืนของตราสิ นค้า คือ รู ปแบบของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านกาประชาสัมพันธ์
ด้านการส่ งเสริ มการขาย และด้านการขายโดยพนักงานขาย ส่ งผลต่อการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าของ
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะด้านการโฆษณา โดยผลจากการศึกษางานวิจยั พบว่า ควรพัฒนาการสื่ อสาร
ด้านการโฆษณาอย่างต่อเนื่องและควรนารู ปแบบการสื่ อสารด้านการส่ งเสริ มการขายหรื อด้านการขายโดยพนักงานมาวางแผนกลยุทธ์ในการนามาใช้เพื่อให้การสื่ อสารการตลาดมีประสิ ทธิภาพ
(ณัฐกาญจน์ สุ วรรณธารา และคณะ, 2014) ส่ วนรู ปแบบการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
ได้แก่ การสร้างเนื้ อหาโดยผูป้ ระกอบการ และการสร้างเนื้ อหาโดยผูบ้ ริ โภคด้วยกัน ส่งผลต่อระดับ
คุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภค พบว่า การสื่ อสารการตลาด การบริ หารตราสิ นค้าและการ
ทาการตลาด สามารถเพิ่ ม ศัก ยภาพการสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์เพื่ อภาพลักษณ์ ที่ ดีต่อตรา
สิ นค้าได้ นักการตลาดและผูบ้ ริ หารตราสิ นค้าควรให้ความสาคัญกับ การโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์
เช่น การโพสต์วีดีโอในเฟสบุ๊ คหรื อยูทูป หรื อการส่ งเสริ มการขายผ่านสื่ อออนไลน์ เช่น การให้
คูปองส่ วนลด เพราะเป็ นสิ่ งที่สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงคุณค่าของตราสิ นค้าได้มากขึ้น ในขณะที่
การตลาดแบบปากต่อปากที่เป็ นการรวบรวมเหล่าผูบ้ ริ โภคที่มีการพูดถึงสิ นค้าหรื อบริ การตามสื่ อ
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่ น การรี วิว คอมเม้นท์ หรื อโพสในโฮมเพจ ส่ งผลอย่างมีนยั สาคัญของการ
สื่ อสารตราสิ นค้าที่ ส ามารถช่ วยปรับ ปรุ งแก้ ไขมุ มมองของผูบ้ ริ โภคด้วยกัน ในเชิ งบวกได้และ
สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงคุณค่าของตราสิ นค้าได้มากขึ้น (Raji, 2018)
อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั พบว่ายังมีงานวิจยั ไม่มากนักที่นาเสนอถึง การสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม
และการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์พร้อมกัน ที่ส่งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ดังนั้นผูว้ ิจยั
จึงได้น าแนวคิ ดระดับ คุ ณ ค่ าตราสิ นค้าในมุ มมองของผูบ้ ริ โภค (Customer-Based Brand Equity)
ของ Keller (2001) มาศึ ก ษาร่ ว มกับ รู ป แบบอิ ท ธิ พ ลของการสื่ อ สารการตลาดแต่ ล ะประเภทที่
ผูป้ ระกอบการค้าปลีกสมัยใหม่เลือกใช้ เพื่ออธิบายถึงปัจจัยต่ าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของการสื่ อสาร
และสร้างระดับการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นการศึกษาจากมุมมองของผูบ้ ริ โภค
เป็ นหลักในบริ บทของธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้อ ในเขตภาคตะวันออก เพื่อเป็ น
ประโยชน์แก่ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จการค้าปลี กในรู ปแบบต่าง ๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
สร้ า งกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารกับ ผู ้บ ริ โ ภคที่ เหมาะสม และเข้า ถึ ง กลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภคเป้ า หมายอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพได้ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณค่าตราสิ นค้าของธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อ เขต
ภาคตะวันออก ในด้านการรับรู ้ต่อตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้ -คุณภาพ
ของตราสิ นค้าและด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า
2. เพื่ อศึ ก ษาระดับ การรับ รู ้ของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อการสื่ อสารการตลาดดั้ง เดิ ม และสื่ อสาร
การตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้อ เขตภาคตะวันออก.
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
ต่ อ ระดับ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ของธุ รกิ จ ค้าปลี ก สมัย ใหม่ ประเภทร้ า นสะดวกซื้ อ ในมุ ม มองของ
ผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก.

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
1. เพื่อเป็ นแนวทางแก่ผปู ้ ระกอบการในการนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อการสร้างกลยุทธ์การ
สื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อเป็ นประโยชน์ในการวางแผนดาเนิ นธุ รกิจ ในการต่อยอดและพัฒนาคุณค่าตรา
สิ นค้า เพื่อให้สอดคล้องกับมุมมองความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไป
3. เพื่อเป็ นข้อมูลต่อสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาเกี่ยวกับระดับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมอง
ของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสาร
การตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้ อ
ในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดด้านระดับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมอง
ของผูบ้ ริ โภคของ Aaker (1991) และ Keller (2001) เพื่อเสนอกรอบแนวคิดตามภาพที่ 2 ดังนี้
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1. การสื่ อสารตลาดดั้งเดิม
1.1 การโฆษณา
1.2 การประชาสัมพันธ์
1.3 การส่งเสริ มการขาย
1.4 การขายโดยใช้พนักงานขาย

2. การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
2.1 การสร้างเนื้ อหาโดยผูป้ ระกอบการ
2.1.1 การโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์
2.1.2 การส่งเสริ มการขายผ่านสื่ อออนไลน์
2.1.3 การปฏิสัมพันธ์ทางการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์
2.2 การสร้างเนื้ อหาโดยกลุ่มผูใ้ ช้งาน
2.2.1 การสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเทอร์เน็ต

ระดับคุณค่ าตราสิ นค้ าธุรกิจค้ าปลีก
สมัยใหม่ประเภทร้ านสะดวกซื้อใน
มุมมองของผู้บริโภค เขตภาคตะวันออก
1. ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า
2. ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า
3. ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า
4. ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดของการวิจยั

สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาด
ผ่านสื่ อออนไลน์ ส่ งผลต่อระดับคุณ ค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ ต่อตราสิ นค้า ธุ รกิ จค้าปลี ก
สมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
สมมติฐานการวิจยั ที่ 2 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาด
ผ่านสื่ อออนไลน์ ส่ ง ผลต่อ ระดับ คุณ ค่าตราสิ น ค้า ด้านการเชื่ อมโยงต่อตราสิ น ค้า ธุ รกิ จค้าปลี ก
สมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
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สมมติฐานการวิจยั ที่ 3 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาด
ผ่านสื่ อออนไลน์ ส่ งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า ธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
สมมติฐานการวิจยั ที่ 4 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาด
ผ่านสื่ อออนไลน์ ส่งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์ต่อระดับ คุณค่าตราสิ นค้าธุ รกิ จค้าปลี กสมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก มีขอบเขตการวิจยั กาหนดไว้ดงั นี้
ขอบเขตด้านประชากรในการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ ใช้บริ การธุ รกิ จค้าปลี กสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อ ในเขตภาคตะวันออก
ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจยั
ระยะเวลาในการดาเนิ นการวิจยั ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึง สิ งหาคม 2563 รวมเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลอยูใ่ นเดือน มิถุนายน 2563
ขอบเขตในด้านเนื้ อหาในการวิจยั
1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
1.1 การสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการ
ขาย และการขายโดยใช้พนักงานขาย
1.2 การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ คือ การสร้ างเนื้ อหาโดยผูป้ ระกอบการ
ได้แก่ การโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ การส่ งเสริ มการขายผ่านสื่ อออนไลน์ การปฏิสัมพันธ์ทางการ
ตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ และการสร้างเนื้ อหาโดยผูบ้ ริ โภคด้วยกัน ได้แก่ การสื่ อสารแบบปากต่อปาก
ผ่านอินเตอร์เน็ต
2. ตัวแปรตาม ประกอบด้วย
2.1. ระดับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภค คือ ด้านการตระหนักรู ้ต่อตรา
สิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า และด้านความภักดีต่อตรา
สิ นค้า
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ระดับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภค หมายถึง การประเมินของผูบ้ ริ โภคต่อ
ปฏิกิริยาเชิงบวกของส่ วนประสมทางการตลาดของตราสิ นค้านั้น ๆ มากกว่าตราสิ นค้าอื่น เป็ นตรา
สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคมองเห็นว่ามีคุณค่า มีทศั นคติที่ดีต่อคุณสมบัติของสิ นค้าและชื่นชอบตราสิ นค้านั้น
1.1 การตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า หมายถึง ความสามารถหรื อศักยภาพของผูบ้ ริ โภคที่
จะรับรู ้หรื อจดจาได้ว่าเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ คือตราสิ นค้าใด ซึ่ งสามารถบอกระดับการรับรู ้
ของผูบ้ ริ โภคได้ ตั้งแต่ไม่รู้จกั ตราสิ นค้าไปจนถึงสามารถตระหนักถึงตราสิ นค้านั้น ๆ ได้เพียงหนึ่ ง
เดียวในหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ สามารถบ่งบอกตราสิ นค้าได้เองโดยไม่ตอ้ งมีการกระตุน้ จากสื่ อใด
เมื่อได้กล่าวถึงหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ (เพ็ญโสภา ปิ่ นพงศา, 2554; ชิษณุชา ศรี สวัสดิ์, 2555;
ชิสากัญญ์ ศุภวงค์ธนากานต์, 2556; นววัฒน์ สิ ทธิพรม, 2558)
1.2 การเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า หมายถึง การสร้างสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งให้เกิดเป็ นภาพรวมต่าง
ๆ ของตราสิ นค้าที่เข้าสู่ ความทรงจาของผูบ้ ริ โภค โดยความสัมพันธ์น้ นั จะช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวก
ต่อความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค และช่วยสร้างความแตกต่างให้กบั ตราสิ นค้า ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีเหตุผลใน
การเลือกซื้อสิ นค้า (ภารดี ผิวขาว, 2559; กาญจนา ชุณห์กุล, 2560)
1.3 การรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า หมายถึง การพิจารณาถึงคุณภาพของตราสิ นค้าใด
สิ นค้าหนึ่ งจากข้อมูลทัว่ ไป อันเกิดจากการรับรู ้ดา้ นข้อมูลข่าวสาวหรื อความรู ้สึกที่มีต่อตราสิ นค้า
จึงมีผลความแตกต่างในด้านความพึงพอใจ ซึ่งการรับรู ้น้ ีจะช่วยสร้างคุณค่าให้กบั ตราสิ นค้าและเป็ น
ดัชนี ที่ช้ ีวดั ความตั้งใจซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคได้ (มีนา อ่องบางน้อย, 2553; ชิษณุชา ศรี สวัสดิ์, 2555;
ปุณยนุช รัตนสุดใส, 2557; นววัฒน์ สิ ทธิพรม, 2558)
1.4 ความภักดี ต่อตราสิ นค้า หมายถึ ง สิ่ งที่ แสดงถึ งความยึดมัน่ ที่ ผูบ้ ริ โภคมี ต่อตรา
สิ นค้าหรื อการแสดงความเชื่อมัน่ ที่เคยมีประสบการณ์ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์จนเกิดความผูกพันต่อ
ตราสิ นค้าที่สม่าเสมอ แสดงออกจากความรู ้สึกโดยรวมที่มีต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งการรับรู ้
เรื่ องคุณ ภาพของตราสิ นค้านั้นจะแตกต่ างต่ างกันตามประเภทของสิ นค้า (ปุ ณยนุ ช รัตนสุ ดใส,
2557; นววัฒน์ สิ ทธิพรม, 2558; วงศกร จันทระ, 2558)
2. การสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม หมายถึง กระบวนการวางแผนและสร้างสรรค์สินค้าหรื อ
บริ การ เช่น การกาหนดราคา การจัดจาหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การและการส่งเสริ มการขาย นาไปสู่ การ
ผลิตสิ นค้าที่ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคตลอดจนเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร โดยใช้
ร่ วมกับ สื่ อมี เดียแบบเดิม อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ บิ ลบอร์ ดและนาเสนอเนื้ อหาบนพื้นฐานของส่ วน
ประสมทางการตลาด (Grobler, 2014; Sanjay and Nishant, 2014; Geraghty and Conway, 2016;
สมบัติ ธารงสิ นถาวร, 2559)
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2.1 การโฆษณา หมายถึ ง เป็ นการเสนอข่าวสารหรื อแจ้งข่ าวสารให้ บุ ค คลที่ เป็ น
กลุ่มเป้ าหมายจานวนมากแบบไม่เฉพาะเจาะจง ให้รับทราบเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ เพื่ อสร้าง
แรงจูงใจหรื อโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่ อประเภทต่าง ๆ (จันทร์จิรา นที และเกษตร แก้วภักดี ,
2556; อินท์อร ไตรศักดิ์, 2557; อริ สรา ไวยเจริ ญ, 2558; สมบัติ ธารงสิ นถาวร, 2559)
2.2 การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การดาเนินการเพื่อการติดต่อสื่ อสารจากองค์กรไปสู่
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายทั้งภายในและภายนอก โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อและทัศนคติ
ขององค์ก ร โดยแลกเปลี่ ย นข่ า วสารซึ่ งกัน และกัน ระหว่างองค์ก รที่ ต้อ งการสื่ อ สารกับ กลุ่ ม
ประชาชนที่ เกี่ ยวข้อง (จเรวัฒ น์ เทวรั ตน์ , 2555; อิ นท์อร ไตรศัก ดิ์ , 2557; สุ นิทรา วงศ์แสนสุ ข ,
2558)
2.3 การส่ งเสริ มการขาย หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดระยะสั้นที่สามารถกระตุน้ ให้
เกิดการขายสิ นค้าหรื อบริ การได้ในทันที มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพยอดขายของกิจการ
โดยการจัดแสดงสิ นค้าหรื อการสาธิตการใช้งานโดยตรงกับผูบ้ ริ โภค สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิด
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า (อินท์อร ไตรศักดิ์, 2557; สมบัติ ธารงสิ นถาวร, 2559;
สโรชา นนท์รักษานูกุล, 2560; กุลธิดา ก้าวสัมพันธ์, 2560)
2.4 การขายโดยใช้พนักงานขาย หมายถึง เป็ นการติดต่อสื่ อสารข้อมูลระหว่างบุคคล
กับบุคคลเพื่อจูงใจให้ซ้ื อบางสิ่ ง เป็ นการเสนอขายโดยตรงแบบเผชิ ญหน้ากับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
เพื่ อ ตอบค าถามต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ นการกระตุ ้ น ให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความต้ อ งการซื้ อสิ นค้ า ที่ มี
ประสิ ทธิภาพมากที่สุด (อินท์อร ไตรศักดิ์, 2557; สมบัติ ธารงสิ นถาวร, 2559; กุลธิดา ก้าวสัมพันธ์,
2560)
3. การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ หมายถึง การทาการตลาดที่ใช้เทคโนโลยีทาง
อินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็ นตัวช่วยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์หรื อเผยแพร่ ขอ้ มูล เป็ นช่องทางที่ทา
ให้ผบู ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการสามารถสื่ อสารข้อมูลเข้าถึงกันได้ง่าย ซึ่ งทาให้เกิดประสิ ทธิภาพใน
การสื่ อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น สามารถอัปเดตข้อมูลได้ตลอดเวลาแบบทันทีทนั ใดและมี
ความแม่นยา (ณัฐนี คงห้วยรอบ, 2559; สุ ภาวดี ปิ่ นเจริ ญ , 2560; จิดาภา ทัดหอม, 2560;
ชญานี พานทองกชกร, 2560; ลดาอาไพ กิ้มแก้ว, 2560)
3.1 การสร้างเนื้ อหาโดยผูป้ ระกอบการ หมายถึง การสร้ างเนื้ อหาเพื่อสื่ อสารข้อมูล
ของผลิตภัณฑ์ไปยังผูบ้ ริ โภคโดยผูป้ ระกอบการเอง โดยใช้เครื่ องมือบนสื่ อสังคมออนไลน์เป็ นหลัก
ในช่องทางบัญชี ผูใ้ ช้ของผูป้ ระกอบการเอง อาทิ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรื อวีดีโอบนยูทูป ช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Basil Kazi, 2016;
Anatolo, Ashish, & Peter, 2017; Muhammad, Nadia, & Tariq, 2017; Vinna & Adrian, 2018)
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3.1.1 การโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ หมายถึ ง บทบาทในการให้ข้อมูล ข่าวสาร
อธิ บ ายสิ น ค้าหรื อ บริ ก ารเมื่ อ มี ก ารแนะน าหรื อบริ ก ารใหม่อ อกสู่ ตลาด และใช้อธิ บ ายเกี่ ยวกับ
คุ ณ ลัก ษณะของสิ น ค้า โดยมุ่ งเน้ น การสื่ อสารไปบนพื้ น ที่ สื่ อสั ง คมออนไลน์ เป็ นช่ องทางที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารข้อความไปยังผูบ้ ริ โภค และผูป้ ระกอบการยังได้ผลประโยชน์จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลของผูบ้ ริ โภคและนาไปกาหนดเป้ าหมายการทาโฆษณาได้อย่างเหมาะสมต่อไป
(Belch and Belch, 2009; สหเทพ เพ็ชรเกลี้ยง, 2554; ธีรพล จิ๋วเจริ ญ, 2560)
3.1.2 การส่งเสริ มการขายผ่านสื่ อออนไลน์ หมายถึง การจัดกิจกรรมทางการตลาด
เพื่อกระตุน้ ในเกิดซื้อสิ นค้าหรื อบริ การในระยะสั้น โดยการใช้พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ใช้สื่อออนไลน์
ในการเลือกซื้ อสิ นค้า การแชร์ ความคิดเห็นหรื อการเสนอสิ่ งที่ชอบของผูบ้ ริ โภคมาต่อยอดให้เกิด
เป็ นแรงผลักดันการขายสิ นค้าที่ใกล้ตวั มากยิ่งขึ้น เป็ นช่องทางที่ง่ายต่อการมีส่วนร่ วมและตัดสิ นใจ
ซื้ อ (สุ ณิสา ตรงจิตร์ , 2555; เสาวลักษณ์ สมานพิทักษ์วงค์, 2560; สิ ริชัย ดีเลิศ , 2561; Raji, 2018;
อรุ โณทัย ปัญญา, 2562)
3.1.3 การปฏิสัมพันธ์ทางการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ หมายถึง การทาการตลาดเพื่อ
การสื่ อสารตอบโต้กนั แบบทันท่วงทีระหว่างผูบ้ ริ โภคและตราสิ นค้าผ่านเครื่ องการสื่ อสารการตลาด
ผ่านสื่ อออนไลน์ จุดประสงค์เพื่อต้องการให้ผูบ้ ริ โภคมีส่วนร่ วม มีความใกล้ชิดกับตราสิ นค้ามาก
ขึ้น เกิ ดจากการจัดกิ จกรรมการตลาดหลากหลายประเภท เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นส่ วนหนึ่ งและ
เผยแพร่ กิจกรรมของตราสิ นค้าออกไปยังพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ของตัวผูบ้ ริ โภคเอง (พนารัตน์ ลิ้ม,
2554; ธานี วังใน, 2556; Raji, 2018)
3.2 การสร้างเนื้อหาโดยกลุ่มผูใ้ ช้งาน หมายถึง การสร้างเนื้อหาทุกประเภทเพื่อสื่ อสาร
ข้อมูลระหว่างผูบ้ ริ โภคด้วยกันเองผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ในลักษณะของการเผยแพร่ ความคิดเห็น
ของตนเองที่มีต่อสิ นค้าหรื อบริ การไปสู่ เพื่อนหรื อผูต้ ิดตามบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง
(บุหงา ชัยสุวรรณ, 2558; ฐิตาภัทร์ ธนารัฐอัครทวี, 2559)
3.2.1 การสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเตอร์ เน็ต หมายถึง การสื่ อสารโดยตรง
จากผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การไปยังผูข้ ายผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ต เพื่อเพิ่มการรับรู ้
ในตราสิ นค้าหรื อเพื่อจุดประสงค์อื่นทางการตลาด ได้มีการต่อยอดพัฒนาไปสู่การมุ่งเน้นส่ งต่อและ
บอกต่อโดยการบอกต่อจากผูบ้ ริ โภคคนหนึ่ งไปสู่ อีกคนหนึ่ งด้วยกันเอง ซึ่ งสร้างความน่ าเชื่อถือ
มากกว่า การบอกต่ อ จากผู ้ข ายสู่ ผูบ้ ริ โภคโดยตรง (Abdallah, 2014; ชัย นัน ท์ ธัน วารชร, 2560)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการเลือกศึกษาค้นคว้าข้อมูล โดยอาศัยพื้นฐานจากแนวคิด
ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบในการทางานวิจยั เรื่ อง “อิทธิพลของการสื่ อสาร
การตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก” ดังต่อไปนี้
1. แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
2. แนวคิดและทฤษฎีระดับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภค
3. แนวคิดและทฤษฎีการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม
4. แนวคิดและทฤษฎีการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์

แนวคิดที่เกีย่ วข้ องกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เป็ นธุรกิจห้างร้านขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ มีการออกแบบ
ร้านและจัดวางสิ นค้าเป็ นหมวดหมู่ เพื่อความสวยงามและเป็ นระเบียบ มีกระบวนการจัดจาหน่าย
สิ นค้า โดยมุ่งเน้นจากความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก แบ่งกลุ่มเป้ าหมายเพื่อกาหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดอย่างชัดเจน ในปั จจุบนั มีการนาใช้เทคโนโลยีคา้ ปลีกที่ทนั สมัยมาใช้ในการบริ หาร
จัดการ รวมทั้งจัดหาสิ นค้าและธุ รกิจบริ การที่หลากหลายจากภายนอกเข้ามาให้บริ การลูกค้าแบบ
ครบวงจร ผูว้ ิจยั จึ งสรุ ป คานิ ยามว่า เป็ นธุ รกิ จร้ านค้าที่ มีก ารปรั บ ปรุ งจากธุ รกิ จค้าปลี กดั้งเดิ ม ใน
รู ปแบบที่ทนั สมัย ทั้งการจัดแสดงสิ นค้า มีการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อบริ การลูกค้า มีการจัดการ
ที่เป็ นระบบและมีมาตรฐาน (ละออทิพย์ เกิดน้อย, 2555; สุ นทร คาเอม, 2556; ปฎิกร ทิพย์เลอเลิศ ,
2558)
ลักษณะเด่ นของธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ นับเป็ นแนวโน้มที่สาคัญของระบบเศรษฐกิจไทย สามารถรองรับ
โอกาสของการขยายตัว ออกสู่ ร อบนอก เพราะเป็ นระบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สะดวกสบาย
(พูลสุข นิลกิจศรานนท์, 2561) ร้านค้าปลีกปัจจุบนั ในประเทศไทยมีลกั ษณะที่แตกต่างกันไป ทั้งใน
เรื่ อ งของระบบบริ ห ารการจัด การ ท าเลที่ ต้ งั พื้ น ที่ ใช้ส อยหรื อจัด แสดงสิ น ค้า กลุ่ ม เป้ าหมายที่
แตกต่างกัน รวมไปถึงประเภทสิ นค้าที่ วางจาหน่ ายไปจนถึงการให้บริ การต่าง ๆ ที่อานวยความ
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สะดวกให้ผบู ้ ริ โภค ซึ่ งลักษณะเด่นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (ชยันต์ ชัยพฤกษะนนท์ และคณะ, 2559)
มีดงั นี้
1. มีสินค้าที่หลากหลาย แบ่งเป็ นกลุ่มสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค
2. นาเทคโนโลยีทนั สมัยเข้ามาดาเนินกิจการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริ การ
3. มีการบริ หารการจัดการอย่างเป็ นระบบ มีความชานาญอย่างมืออาชีพ
4. ลักษณะการจัดตกแต่งร้านที่สวยสะอาด มีเครื่ องปรับอากาศเย็นสบาย จัดเรี ยงสิ นค้า
อย่างเป็ นระเบียบเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้อสิ นค้าได้เองอย่างอิสระตามความพึงพอใจ (Self-Service)
5. ทาเลที่ต้ งั เดินทางสะดวก มีการบริ การต่าง ๆ ที่สามารถประหยัดเวลาในการจับจ่าย
6. จัดรายการส่ งเสริ มการขายสิ นค้าที่จูงใจ ใช้การระบบการสื่ อสารการตลาดอย่างมี
ประสิ ทธิภาพทาให้เกิดประสิ ทธิผลในการทางานสูงสุด
รู ปแบบธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะมีรูปแบบไม่แตกต่างกันมากนัก จะเน้นลงทุนในการ
ตกแต่งหน้าร้านเพื่อดึงดูดความสนใจจากผูบ้ ริ โภค ในปัจจุบนั รู ปแบบของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่
สาคัญมี 5 ประเภท (พูลสุ ข นิลกิจศรานนท์ และปิ ยะนุช สถาพงศ์ภกั ดี, 2560) ดังนี้
1. ห้างสรรพสิ นค้า (Department Store) เป็ นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่สุด มักตั้งอยู่ใจกลาง
เมือง จาหน่ายสิ นค้าหลากหลายประเภท แต่ละสายผลิตภัณฑ์มีหลากหลายรายการให้เลือก โดยจัด
สิ นค้าออกเป็ นแผนก พร้อมทั้งให้บริ การแก่ลูกค้าด้วย มีการจัดวางสิ นค้าแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน
และอยูใ่ นบริ เวณชั้นเดียวกันเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า
2. ร้านขายสิ นค้าแบบเน้นสิ นค้าถูก (Discount Store) เป็ นร้านค้าปลีกที่ขายสิ นค้าจานวน
มาก มีสินค้าหลากหลายในราคาย่อมเยาว์ มักต้องลงทุนศูนย์กระจายสิ นค้าควบคู่ไปด้วย มักตั้งอยู่
กลางเมืองหรื อชานเมือง เช่น บิ๊กซี หรื อเทสโก้ โลตัส เป็ นต้น
3. ร้ า นซุ ป เปอร์ ม าร์ เก็ ต (Supermarket) เป็ นร้ า นค้า ปลี ก ขนาดใหญ่ มัก อยู่ ร วมกั บ
ห้างสรรพสิ น ค้า เพื่ อให้ลูก ค้าสามารถจับ จ่ายใช้ส อยได้อย่างครบวงจร เน้นการจาหน่ ายสิ น ค้า
อุปโภคบริ โภคที่จาเป็ นต่อชีวิตประจาวันโดย การบริ หารการขายจะเน้นให้มีอตั ราหมุนเวียนของ
สิ นค้าเร็ว เพื่อลดต้นทุนของสิ นค้า เช่น ท๊อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรื อกูร์เมตมาร์เก็ต เป็ นต้น
4. ร้ า นค้า สะดวกซื้ อ (Convenience Store) เป็ นพัฒ นาการจากร้ า นค้า ปลี ก ดั้ ง เดิ ม มา
ปรับปรุ งให้มีระบบการจัดจาหน่ ายมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดหมวดหมู่ของสิ นค้าและจัด วางเป็ น
ระเบียบมากขึ้น เป็ นร้านที่จาหน่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่จาเป็ นต่อชีวิตประจาวัน ระยะเวลาการ
ให้บริ การหลายแห่ งเปิ ดบริ การตลอด 24 ชั่วโมงและให้บริ การที่รวดเร็ ว ที่ ต้ งั ร้านกระจายไปตาม
แหล่งชุมชน เช่น ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น หรื อแฟมมิลี่ มาร์ท เป็ นต้น
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3. ร้ านขายสิ น ค้าเฉพาะสายผลิ ต ภัณ ฑ์ (Specially Store) เป็ นร้านค้าปลี ก ที่ ข ายสิ น ค้า
เฉพาะด้านที่มีคุณภาพ ราคาสู ง โดยมีสายผลิตภัณฑ์แคบแต่มีสินค้าให้เลือกมาก เน้นการจาหน่าย
สิ นค้าบางกลุ่มหรื อบางประเภทเท่านั้น เช่น ร้านบูทส์ หรื อร้านวัตสัน เป็ นต้น

แนวคิดและทฤษฎีระดับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผู้บริโภค
ระดับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เป็ นคุณค่าที่สามารถเพิ่มขึ้นมาในสิ นค้า
เป็ นการสะท้อ นให้ เห็ น ถึ ง ความรู ้ สึ ก หรื อ การนึ ก คิ ด ของผู ้บ ริ โ ภคและแสดงออกโดยการให้
ความสาคัญต่อตราสิ นค้า ทาให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อคุณค่าตราสิ นค้านั้น ๆ เสมือนเป็ นสิ นทรัพย์ที่
จับ ต้องไม่ได้ ซึ่ งมี คุณ ค่าทางด้านจิตวิทยาและการเงินของผูป้ ระกอบการ (ปุณยนุ ช รัตนสุ ดใส,
2557) โดย Aaker (1991) กล่ า วไว้ว่ า ระดับ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ในมุ ม มองของผู ้บ ริ โ ภค เป็ นชุ ด
สิ นทรัพย์และหนี้สิน โดยการเชื่อมโยงผ่านทางชื่อ และสัญลักษณ์ตราสิ นค้า ซึ่งเป็ นคุณค่าที่เพิ่มเติม
เข้าไปในสิ นค้านอกเหนือจากคุณสมบัติที่แท้จริ งของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การจากผูป้ ระกอบการ และ
Keller (2001) อธิ บ ายเพิ่ ม ว่า เป็ นผลมาจากความรู ้ เกี่ ย วกับ ตราสิ น ค้าของผูบ้ ริ โภคที่ ต อบสนอง
กิจกรรมทางการตลาด จึงถือเป็ นกุญแจสาคัญในการสร้างคุณค่าตราสิ นค้าของแต่ละตราสิ นค้าที่
แตกต่างกัน เป็ นผลมาจากการที่ผูบ้ ริ โภคมี ทศั นคติที่ ดีและแข็งแกร่ งต่อตราสิ นค้า ซึ่ งเป็ นปั จจัย
สาคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค
การสร้างคุณค่าด้านตราสิ นค้า คือ การทาให้สินค้ามีความแตกต่างกันออกไป ทาให้เกิด
การรับรู ้ในองค์ประกอบหรื อสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าแล้วเกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสิ นค้า เมื่อผูบ้ ริ โภค
ได้ใช้สินค้านั้น ๆ ก็จะไม่ทาให้เกิดคุณค่าในด้านอื่น ๆ และทาการเชื่อมโยงร่ วมกับตราสิ นค้า แสดง
ถึงความสัมพันธ์ รวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับในคุณค่านั้น ๆ ที่ตราสิ นค้าเสนอให้แก่ผบู ้ ริ โภคได้
อย่างชัดเจน มี ความพึงพอใจและไว้วางใจในตราสิ นค้านั้น จึงนาไปสู่ ความภักดีต่อตราสิ นค้าใน
ที่สุด (มีนา อ่องบางน้อย, 2553; ปุณยนุช รัตนสุดใส, 2557)
จากความหมายข้างต้นที่นักวิชาการหลายท่านได้ให้คานิ ยามและความหมายของระดับ
คุณ ค่ าตราสิ นค้าในมุ ม มองของผูบ้ ริ โภค ผูว้ ิจัยจึงสรุ ปค านิ ยามว่า การประเมิ นของผูบ้ ริ โภคต่อ
ปฏิกิริยาเชิงบวกของส่ วนประสมทางการตลาดของตราสิ นค้านั้น ๆ มากกว่าตราสิ นค้าอื่น เป็ นตรา
สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคมองเห็นว่ามีคุณค่า มีทศั นคติที่ดีต่อคุณสมบัติของสิ นค้าและชื่นชอบตราสิ นค้านั้น
แนวคิ ด และทฤษฎี คุ ณ ค่ าตราสิ น ค้าในการประเมิ น จากลู ก ค้า เป็ นแนวคิ ด ที่ เน้น การ
ประเมินจากมุมมองของผูบ้ ริ โภคตามแนวคิดของ Aaker (1991) ซึ่งมี 2 ส่ วน ได้แก่
(Cobb-Walgren, el al, 1995)
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1. การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ด้านการตระหนักรู ้ตราสิ นค้า ความเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า
การรับรู ้ถึงคุณภาพของตราสิ นค้า และสิ นทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสิ นค้า เป็ นต้น
2. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า และความประสงค์ที่จะซื้อ
สิ นค้าในราคาสูง
ทั้งนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิ ดที่ เป็ นที่ รู้จัก ในแง่มุ ม ต่ าง ๆ ของคุ ณ ค่ าตรา
สิ นค้าทั้งในส่ วนของการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค คือ แนวคิดระดับคุณค่าตรา
สิ นค้าในมุ ม มองของผูบ้ ริ โภคของนัก วิชาการหลายๆ ท่านได้ให้มิ ติของการวัดระดับคุณค่าตรา
สิ นค้า ตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 มิติของระดับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภคที่นกั วิชาการศึกษา
นักวิชาการ
Aaker (1991)
Keller (1993)
Cobbwalgren, Ruble, and
Donthu (1995)
Yoo and Donthu (2001)
Keller (2003)
Kim et al. (2003)
Buil et al. (2013)

มิติของระดับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภค
(CBBE’s dimension)
การตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า, การเชื่อมโยงของตราสิ นค้า, การรับรู ้
คุณภาพ และความภักดีต่อตราสิ นค้า
ความรู ้ต่อตราสิ นค้า ซึ่งมี 2 องค์ประกอบคือ การตระหนักรู ้ต่อตรา
สิ นค้าและภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
การรับรู ้คุณภาพ, การตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า, การเชื่อมโยงของตรา
สิ นค้า และการโฆษณาเพื่อการรับรู ้
ความภักดีต่อตราสิ นค้า, การรับรู ้คุณภาพ, การตระหนักรู ้ต่อตรา
สิ นค้า และการรับรู ้/การเชื่อมโยงของตราสิ นค้า
อัตลักษณ์แห่งตราสิ นค้า, ความหมายของตราสิ นค้า, การตอบสนอง
ต่อตราสิ นค้า และความสัมพันธ์ของลูกค้าต่อตราสิ นค้า
ความภักดีต่อตราสิ นค้า, การตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า, การรับรู ้
คุณภาพ และภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
การรับรู ้คุณภาพ, การตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า, การเชื่อมโยงของตรา
สิ นค้า และและความภักดีต่อตราสิ นค้า

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reviewing the Concept of Brand Equity and Evaluating Consumer-Based
Brand Equity (CBBE) Models (Sanaz, F. & Xu, H., 2015)
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ตามตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ภาพรวมของงานวิจยั ละตัวแปรที่ใช้ศึกษานั้นต่างมีความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน แต่อาจเรี ยกชื่อตัวแปรบางตัวแปรที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
Yoo and Donthu (2001) และ Chieng and Lee (2011) ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษามิ ติ ข องระดับ คุ ณ ค่ าตรา
สิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภคโดยประเมินจากแนวคิดของแบบจาลองคุณค่าตราสิ นค้าของ Aaker
(1991) และแนวคิดและทฤษฎีความรู ้ในตราสิ นค้าของ Keller (2001) กล่าวถึงการดาเนิ นงานของ
ตราสิ น ค้ามี พ้ื น ฐาน 4 ขั้น ตอน (ปุ ณ ยนุ ช รั ตนสุ ด ใส, 2557) โดยใช้มิ ติ เหล่ านั้น เพื่ อวัด ผลและ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของความสัมพันธ์จากคุณค่าตราสิ นค้าและผลประโยชน์ที่
ผูบ้ ริ โภคได้รับเพื่อนาไปปรับปรุ งในการวัดผลของระดับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภค
ต่อไป (Chieng, & Lee, 2011) ซึ่งโดยส่ วนใหญ่ นักวิชาการหลายท่านจะไม่ได้เลือกศึกษาครบทั้ง 5
องค์ประกอบในการวิจยั แต่ละครั้ง โดยปั จจัยเรื่ องความภักดีเป็ นตัวแปรที่ มีผูเ้ ลือกศึกษามากที่สุด
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั เลือกใช้แนวคิดแบบจาลองคุณค่าตราสิ นค้าของ Aaker (1991) และ
Keller (2001) เป็ นหลักเนื่องจากเป็ นทฤษฎีที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและมีองค์ประกอบที่
ครอบคลุมถึงสิ นค้าและบริ การหรื อองค์กร
แนวคิ ดแบบจาลองคุ ณ ค่ าตราสิ น ค้า ของ Aaker (1991) ได้อธิ บายไว้ว่า โดยทั่วไป
สิ นทรัพย์ของตราสิ นค้าจะเพิ่มหรื อลดมูลค่าให้แก่ผบู ้ ริ โภค เมื่อผูบ้ ริ โภคเกิดการตีความ ประมวลผล
และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตราสิ นค้า ตราสิ นค้ายังสามารถส่ งผลต่อความเชื่อมัน่ ในการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค จากประสบการณ์ ใช้งานที่ ผ่านมาหรื อความคุน้ เคยกั บตราสิ นค้าหรื อลักษณะของ
ผลิ ตภัณ ฑ์ และสิ่ งที่ สาคัญ คือการรั บ รู ้ คุณ ภาพและการเชื่ อมโยงตราสิ นค้าสามารถเพิ่ม ความพึ ง
พอใจให้ผบู ้ ริ โภคได้ดว้ ยประสบการณ์ใช้งาน โดยแสดงรู ปแบบของแบบจาลอง ดังภาพที่ 3
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คุณค่าตราสิ นค้า
(Brand Equity)

ความภักดี

- ลดต้นทุนการตลาด
- แรงต้านจากการแข่งขัน

ตระหนักรู ้

- ผูบ้ ริ โภคนึกถึงเสมอ
- แรงต้านจากตราสิ นค้าอื่น

คุณภาพที่รับรู ้

- เหตุผลในการซื้อสิ นค้า
- การสร้างความแตกต่าง
- ความได้เปรี ยบทางด้านราคา
- ช่องทางจัดจาหน่ายที่
น่าสนใจ

การเชื่อมโยง

- รู ้ถึงจุดเด่นของสิ นค้า
- มีเหตุผลในการซื้อ
- ราคาที่ยอมรับได้
- ขยายตราสิ นค้าได้

ทรัพย์สินอื่น ๆ

ความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขัน

คุณค่ าต่ อผู้บริโภค
- ลดกระบวนการค้นหา
ข้อมูล
- เชื่อมัน่ ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
- สร้างความพึงพอใจให้ผใู ้ ช้
คุณค่ าต่ อกิจการ
- ประสิ ทธิภาพ/ระสิ ทธิผลต่อ
การจัดการทางการตลาด
- ผูบ้ ริ โภคมีความภักดี
- สามารถตั้งราคาที่สูงขึ้นได้
- ขยายตราสิ นค้าไป
ผลิตภัณฑ์อื่นได้
- มีความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขัน

ภาพที่ 3 แนวคิดแบบจาลองคุณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity Model)
ที่มา: ดัดแปลงจาก Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of Brand Name
(Aaker, 1991)
แนวคิ ด คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้าในการประเมิ น จากลู ก ค้า (Consumer-Based Brand Equity :
CBBE model) ของ Keller (2001) ได้อธิบายไว้ว่า การวัดระดับคุณค่าตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคระดับ
รายบุ คคล เป็ นการนาความรู ้ จกั เกี่ ยวกับ ตราสิ นค้ามาเป็ นจุ ดเริ่ ม ต้นของแนวคิดซึ่ งเป็ นเครื อข่าย
เชื่อมโยงความผูกพันต่อตราสิ นค้า หรื อเป็ นการสร้างความคิดและความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การโดยอาศัยประสบการณ์เชิงบวกของผูบ้ ริ โภค (Sanaz, & Xu, 2015) โดยแสดง
รู ปแบบของแบบจาลอง ดังภาพที่ 4
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ความสัมพันธ์เชื่อมโยงผูกพัน
ต่อตราสิ นค้า
(Resonance)
ความคิดเห็นและการประเมิน
(Judgement)

ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค

สมรรถภาพของตราสิ นค้า

ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า

(Performance)

(Feeling)
(Imagery)

ความสามารถในการจดจาและนึกถึงตราสิ นค้า
(Salience)

ความสัมพันธ์ของลูกค้าต่อ
ตรา (Brand Relationship)
การตอบสนองต่อตรา
(Brand Response)
ความหมายของตรา
(Brand Meaning)
อัตลักษณ์ของตราสิ นค้า
(Brand Identity)

ภาพที่ 4 พีรามิดคุณค่าตราสิ นค้าในการประเมินจากลูกค้า (Consumer-Based Brand Equity)
ที่มา: ดัดแปลงจาก Building Customer-Based Brand Equity: A Blueprint for Creating Strong
Brands (Keller, 2001)
แนวคิ ด และทฤษฎี มิ ติ ข องระดับ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้าในมุ ม มองของผู ้บ ริ โ ภค จากการ
ประเมิ นแนวคิดของ Aaker (1991) และ Keller (2001) คือ การตระหนักรู ้ ต่อตราสิ นค้า, การรับ รู ้
คุณภาพของตราสิ นค้า, การเชื่ อมโยงของตราสิ นค้าและความภัก ดีต่อตราสิ นค้า โดยแต่ละมิติมี
รายละเอียด (Chieng, & Lee, 2011) ดังต่อไปนี้
การตระหนักรู้ ต่อตราสินค้า (Brand Awareness)
การตระหนัก รู ้ ต่ อ ตราสิ น ค้า เกิ ด จากการที่ ผูบ้ ริ โภคได้รับ ข้อ มู ล ข่ าวสารต่ าง ๆ ผ่าน
ประสาทสัม ผัส ซึ่ งเกิดจากการเปิ ดรับข่าวสารของผูบ้ ริ โภค ช่วยให้นึกถึงความเกี่ยวข้องกับตรา
สิ น ค้า เป็ นความสามารถที่ มี ศ ัก ยภาพในการจดจาหรื อระบุ ถึ งตราสิ น ค้าภายใต้ส ถานการณ์ ที่
แตกต่างกันออกไปได้ ซึ่ งเป็ นผลมาจากความแข็งแกร่ งของข้อมูล ในความทรงจาของผูบ้ ริ โภค
สามารถบ่งบอกถึงระดับการรับรู ้ได้ต้ งั แต่การไม่รู้จกั สิ นค้าไปจนถึงสามารถตระหนักรู ้ถึงตราสิ นค้า
ได้ดว้ ยตนเอง จากการสื่ อสารการตลาดประเภทต่าง ๆ โดยจะต้องสร้างทั้งการระลึกและการจดจา
เพื่อช่วยให้เกิดความคุน้ เคย ความแข็งแกร่ งกับความทรงจามากขึ้นอย่างเหมาะสมระหว่างตราสิ นค้า
กับตัวช่วยจดจาที่นามาใช้ (เพ็ญโสภา ปิ่ นพงศา, 2554; ชิษณุชา ศรี สวัสดิ์, 2555;
ชิสากัญญ์ ศุภวงค์ธนากานต์, 2556; นววัฒน์ สิ ทธิพรม, 2558)
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จากที่กล่าวข้างต้นผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า การตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า คือ ความสามารถหรื อ
ศักยภาพของผูบ้ ริ โภคที่จะจดจาได้ว่าสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ คือตราสิ นค้าใด ซึ่งสามารถบอกระดับ
การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคได้ ตั้งแต่ไม่รู้จกั ตราสิ นค้าไปจนถึงสามารถตระหนักถึงตราสิ นค้านั้น ๆ ได้
เพียงหนึ่งเดียวในหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ สามารถบ่งบอกตราสิ นค้าได้เองโดยไม่ตอ้ งมีการกระตุน้
จากสื่ อใดเมื่อได้กล่าวถึงหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
Aaker (1991) ได้อธิ บายถึงการตระหนักรู ้ ตราสิ นค้าไว้ว่า เป็ นการระลึกถึงหรื อจดจาได้
ในเรื่ องของตราสิ นค้า การตีความหมายต่อความรู ้และข้อมูลต่อตราสิ นค้า ไปจนถึงทาให้สามารถ
จดจานึ กถึงตราสิ นค้าได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเคยชิน และในด้านของตรา
สิ นค้าจะทาให้เกิดความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ และการมีคุณภาพที่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็ นส่วนที่ทา
ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเป็ นอย่างยิ่ง เพราะผูบ้ ริ โภคจะเลือกซื้ อสิ นค้าจากตราสิ นค้าที่
ผูบ้ ริ โภครู ้จกั ได้มากกว่าตราสิ นค้าอื่น ๆ ที่ผูบ้ ริ โภคไม่เคยรับรู ้มาก่อน โดยการเข้าถึงการรับรู ้ตรา
สิ นค้า แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ (ปุณยนุช รัตนสุ ดใส, 2557) ได้แก่
1. การรู ้จกั (Recognition) หมายถึง ผูบ้ ริ โภคมองเห็นหรื อสัมผัสรับรู ้ต่อตราสิ นค้าจนเกิด
ความคุน้ เคยกับตราสิ นค้านั้น เข้าใจอย่างถูกต้องว่าเป็ นผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใด ตอบสนองความ
ต้องการต่อผูบ้ ริ โภคอย่างไรและนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อในขั้นตอนต่อไป
2. การระลึกได้ (Recall) หมายถึง เมื่อผูบ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้และรู ้จกั ต่อตราสิ นค้าใดสิ นค้า
หนึ่งได้ และเมื่อเกิดความต้องการสิ นค้าชนิดนั้น ๆ ผูบ้ ริ โภคจะนึกถึงตราสิ นค้านั้น ๆ ได้โดยไม่ตอ้ ง
มี สิ่ ง เร้ า เพื่ อ กระตุ ้น ให้ นึ ก ถึ ง การเป็ นตราสิ น ค้า ที่ ผู ้บ ริ โ ภคนึ ก ถึ ง เป็ นอัน ดั บ แรกนั บ ว่ า เป็ น
ผลประโยชน์ในธุรกิจ
ระดับการตระหนักรู้ ของตราสินค้า
แบ่งออกเป็ น 4 ระดับความลึกในแนวดิ่ง ดังภาพที่ 5 (สุลกั ษณา แก้วมาลา, 2557)
ต่อไปนี้

Top of Mind
Brand Recall
Brand Recognition
Unaware of Brand
ภาพที่ 5 พีรามิดของการระดับการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า (The Brand Awareness Pyramid)
ที่มา: ดัดแปลงจาก Managing Brand Equity (Aaker, 1991)
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Unaware of Brand เป็ นระดับการรับรู ้ที่แย่ที่สุด เพราะหากสารวจออกมาแล้วผูบ้ ริ โภคไม่
รับรู ้หรื อไม่คุน้ เคยกับตราสิ นค้า แสดงว่าตราสิ นค้ามีปัญหาเรื่ องการสื่ อสารตราสิ นค้า จาเป็ นต้อง
เร่ งหาสาเหตุว่าทาไมผูบ้ ริ โภคถึงจาตราสิ นค้าไม่ได้ ซึ่งสภาพปัญหาที่พบอาจจะแตกต่างกันออกไป
จึงนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน
Brand Recognition เป็ นการระลึกถึงได้จากการเห็นหมวดหมู่ตราสิ นค้าหรื อภายนอกของ
สิ นค้าได้ แต่ตอ้ งมีตวั ช่วยเพื่อให้จาได้ ถึงแม้ผบู ้ ริ โภคจะจดจาได้แต่ก็อาจจะไม่รู้ว่าสิ นค้าอยู่หมวด
สิ นค้าประเภทไหนหรื อแตกต่างจากตราสิ นค้าอื่นอย่างไร เป็ นระดับการรับรู ้ที่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่
นัก
Brand Recall เป็ นการระลึกถึงตราสิ นค้าได้โดยไม่ตอ้ งเห็นหมวดหมู่ตราสิ นค้าและไม่
ต้องมี ตวั ช่ วยใด ๆ การทาการตลาดต้องการให้ตราสิ นค้าเข้าไปอยู่ในระดับนี้ ให้ได้เป็ นอย่างน้อย
เพราะการสิ น ค้าได้เข้า ไปอยู่ใ นใจผู บ้ ริ โ ภคเรี ย บร้ อ ยแล้ว และตราสิ น ค้า จะต้อ งหมั่น น าเสนอ
ภาพลักษณ์หรื อจุดยืนที่แตกต่างจากคู่แข่งให้ผบู ้ ริ โภคเห็นชัดเจนและสม่าเสมอ
Top-of-Mind เป็ นตราสิ น ค้าที่ ผูบ้ ริ โภคจะระลึ ก ถึ ง ก่ อ นเป็ นอัน ดับ แรกเมื่ อเกิ ด ความ
ต้องการในสิ นค้าใด ๆ ตราสิ นค้าต้องหมัน่ สื่ อสารเอกลักษณ์และจุดยืนที่แตกต่างอย่างสม่าเสมอ แต่
จุดยืนนั้นจะต้องมีความแข็งแรงมากพอที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภคยกให้ตราสิ นค้านั้น ๆ เป็ นที่หนึ่งในใจ
ระดั บ การตระหนั ก รู ้ ต่ อ ตราสิ นค้ า (Brand Awareness) ของ Aaker (1991) มี ค วาม
สอดคล้องกับระดับความสามารถในการจดจาหรื อนึ กถึงตราสิ นค้า (Salience) ของ Keller (2001)
ได้กล่าวถึงไว้วา่ ความสามารถในการจดจาหรื อนึ กถึงตราสิ นค้า หรื อเอกลักษณ์หรื ออัตลักษณ์แห่ ง
ตราสิ นค้า (Brand Identity) เป็ นการวัดคุณค่าตราสิ นค้าระดับที่ 1 คือ สิ่ งที่ลูกค้ามองเห็นหรื อสัมผัส
รับรู ้ได้จากสิ่ งที่เป็ นลักษณะเฉพาะของตรา อาจหมายถึง ชื่อตรา ตราสัญลักษณ์ ตัวอักษร สี สัน การ
ออกแบบตัวอักษร การสื่ อสารโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เครื่ องแบบหรื ออื่น ๆ ที่มีการนาตรา
สิ นค้าไปปรากฏ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความรู ้จกั ต่อตราสิ นค้า จนไปถึงลูกค้าจะต้องจดจา และ
ระลึกถึงได้ ในขั้นตอนของคุณค่าตราสิ นค้าระดับที่ 1 มีเป้าหมายเพื่อการมีส่วนแบ่งทางความคิดให้
เป็ นตราสิ นค้าที่ลูกค้าระลึกถึงได้ มุ่งหวังให้เกิดการระลึกถึงเองได้โดยไม่มีการชี้ นาและเป้ าหมาย
สูงสุดคือการเป็ นตราสิ นค้าที่ลูกค้านึกถึงเป็ นอันดับแรก (Sanaz, & Xu, 2015)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทางผูว้ ิจยั สามารถตั้งสมมติฐานการวิจยั ดังต่อไปนี้
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาด
ผ่านสื่ อออนไลน์ ส่ งผลต่อระดับคุณ ค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ ต่อตราสิ นค้า ธุ รกิ จค้าปลี ก
สมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
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ตารางที่ 3 การวัดองค์ประกอบด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า
ผูแ้ ต่ง
สหเทพ เพ็ชรเกลี้ยง (2554)
วงศกร จันทระ (2558)
นววัฒน์ สิ ทธิพรม (2558)

ตัวแปร
การตระหนักรู ้ตราสิ นค้า
การตระหนักรู ้ตราสิ นค้า
การตระหนักรู ้ตราสิ นค้า

ชนิดของตัวแปร
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

จานวนข้อคาถาม
5
7
5

การเชื่ อมโยงต่อตราสินค้า (Brand Association)
การเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า เป็ นการความสัมพันธ์ทุกสิ่ งทุกอย่างที่รวมตัวกันขึ้นมาเป็ น
ตราสิ นค้า เป็ นการสร้างความจดจาในความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคและดึงด้านข้อมูลตราสิ นค้าออกมา
จากความทรงจา เป็ นการสะท้อนความแตกต่างสิ นค้ากับผูซ้ ้ือที่ทาให้เกิดทัศนคติในแง่บวกและ
สร้างความนึกคิดแก่ผบู ้ ริ โภค โดยเกิดจากการใช้งาน เกิดจากประสบการณ์และเกิดจากอารมณ์ของ
ผูบ้ ริ โภค ณ ขณะซื้อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ (ภารดี ผิวขาว, 2559; กาญจนา ชุณห์กุล, 2560)
จากที่กล่าวข้างต้นผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า การเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า คือ การสร้างสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
ให้เกิดเป็ นภาพรวมต่าง ๆ ของตราสิ นค้าที่เข้าสู่ ความทรงจาของผูบ้ ริ โภค โดยความสัมพันธ์น้ นั จะ
ช่วยสร้างทัศนคติเชิง บวกต่อความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค และช่วยสร้างความแตกต่างให้กบั ตราสิ นค้า
ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีเหตุผลในการเลือกซื้อสิ นค้า
Aaker (1991) ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ที่มีความเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ของตราสิ นค้า
เพื่อให้เข้าหาในด้านความจดจาในความรู ้สึกต่อผูบ้ ริ โภค โดยความสัม พันธ์น้ ี จะช่วยสร้างทัศนคติ
เชิ งบวกของผลิ ตภัณฑ์กับ ความรู ้สึ กของผูซ้ ้ื อให้อยากซื้ อสิ นค้ามากยิ่งขึ้น เนื่ องจากการที่ ผูซ้ ้ื อมี
ความเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้าจะช่วยให้เกิดคุณค่าตราตราสิ นค้าได้ สามารถสร้างความแตกต่างจาก
ตราสิ นค้าอื่น ๆ จากความทรงจาของผูบ้ ริ โภคได้ ทาให้ผู ้บริ โภคมีเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ในลาดับต่อไป โดยการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า แบ่งออกเป็ น 2 แนวคิด (ปุณยนุช รัตนสุ ดใส, 2557)
คือ
1. แนวคิดด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า เกิดจากความคิดเห็น การรวบรวมสรุ ปผลในด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสิ นค้าที่เกิดจากการกระตุ้นจากปั จจัยภายนอก และความนึ กคิด (Assael,
1998) ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าไม่ได้อยูใ่ นรู ปแบบของภาพหรื อตัวอักษร แต่เป็ นความรู ้สึกที่ดีที่เกิดขึ้น
ต่อผูบ้ ริ โภคที่สะท้อนให้เกิดภาพ ทัศนคติที่ดีหรื อการรับรู ้ผลประโยชน์จากตราสิ นค้า ซึ่งอาจจะเกิด
การเชื่อมโยงถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ที่สัมผัสได้ รวมถึงลักษณะทั้งภายในและภายนอกของสิ นค้า และ
คุณลักษณะ อรรถประโยชน์ในด้านอารมณ์ของสิ นค้า ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบการจะสร้างตราสิ นค้าที่ มี
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สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายให้เกิดการจูงใจ (Biel, 1992 อ้างถึงใน ปุณยนุช รัตนสุ ดใส, 2557) โดย
บางภาพลักษณ์ออกเป็ นดังภาพที่ 6
ภาพลักษณ์ของสิ นค้าและบริ การ
(Product and Service Image)
ภาพลักษณ์ขององค์กร
(Cooperation Image)
e image)

ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
(Brand Image)

ภาพลักษณ์ผใู ้ ช้ตราสิ นค้า
(User Image)

คุณค่าตราสิ นค้า
(Brand Equity)

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ของแหล่งกาเนิดภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
ที่มา: ดัดแปลงจาก คุณค่าตราสิ นค้าของรถยนต์ยหี่ ้อฟอร์ดในมุมมองของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร (Biel, 1992 อ้างถึงใน ปุณยนุช รัตนสุดใส, 2557)
1.1. ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก ร (Cooperate Image) ภาพขององค์ก รใดองค์ก รหนึ่ ง ซึ่ ง
รวมถึ งทุ ก สิ่ งทุ ก อย่างที่ เกี่ ย วกับ องค์ก รที่ ผูบ้ ริ โภครู ้ จัก เข้าใจ และมี ป ระสบการณ์ ใ นการสร้ า ง
ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ ก รนั้ น โดยอาศัย การน าเสนออั ต ลัก ษณ์ ข ององค์ ก ร เช่ น สี สั ญ ลัก ษณ์
เครื่ องแบบของพนักงานในองค์กร ฯลฯ (ปรัชญาคม ล้วนรัตน์, 2554)
1.2. ภาพลักษณ์ ของสิ นค้าและบริ การ (Product and Service Image) เป็ นภาพลักษณ์
ของสิ นค้าหรื อบริ การขององค์ก รที่เกิดขึ้นในจิตใจของผูบ้ ริ โภค เป็ นภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุ ง
แต่งเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งภาพลักษณ์ของสิ นค้าและบริ การจะมีความเกี่ยวข้องกัน
อย่างสูงกับภาพลักษณ์องค์กร (วราภรณ์ จุนแสงจันทร์, 2558)
1.3. ภาพลักษณ์ ผูใ้ ช้ตราสิ น ค้า (User Image) เป็ นการแสดงออก บ่งบอกให้เห็ นว่า
ผูบ้ ริ โภคคนดัง กล่ าวมี ล ัก ษณะที่ เป็ นอย่างไร เชื่ อ มโยงต่อ สิ น ค้าที่ เลื อ กใช้บ ริ ก ารอย่างไร เช่ น
ผูบ้ ริ โภคชอบทานอาหารคลีน แสดงออกให้เห็นว่าเป็ นคนรักสุ ขภาพ หรื อผูบ้ ริ โภคท่านนั้นเลือกขับ
รถเบ็นซ์ แสดงออกให้เห็นว่าเป็ นคนที่ชอบความหรู หรา เป็ นต้น (ปุณยนุช รัตนสุดใส, 2557)
2. แนวคิดด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้าที่มีความแข็งแกร่ ง เกิดจากการที่ผบู ้ ริ โภคเกิดความ
เชื่อมัน่ ไว้วางใจในตราสิ นค้า มีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้
รวมทั้งตราสิ นค้ามีอลักษณะที่แตกต่างจะมีอิทธิ พลทาให้ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติเชิงบวกและมุมมองที่ดี
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ต่อตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ดังนั้น การเชื่อมโยงตราสิ นค้าจะทาให้ผบู ้ ริ โภคชื่นชอบหรื อไม่
จึ งขึ้ น อยู่กับ คุ ณ สมบัติและคุ ณ ประโยชน์ ที่ ส ามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคได้ห รื อไม่ น้ ันเอง ทั้ง นี้
Bristol (2000) ได้คน้ คว้าคุณลักษณะเฉพาะทางที่มีผลต่อทัศนคติตราสิ นค้าและชื่อของตราสิ นค้า
พบว่า คุณลักษณะของตราสิ นค้ามี อิทธิพลเชิงบวกต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภค ซึ่งเป็ นแนวทางในการ
สร้างความเชื่ อมัน่ และความเข้าใจในตราสิ นค้าที่ สามารถส่ งผลอย่างต่อเนื่ องถึ งคุณค่าตราสิ นค้า
(วงศกร จันทระ, 2558)
มีนา อ่องบางน้อย (2553) ได้อธิบายถึงการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้าไว้วา่ สิ่ งที่เชื่อมโยงกับ
ตราสิ นค้ากับความจาเป็ นบนพื้นฐานประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภค ซึ่งตราสิ นค้าจะเกิดความแข็งแกร่ ง
มากขึ้นหากได้รับการสนับสนุ นจากเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดที่ดี ฉะนั้น ตราสิ นค้ามีส่วนช่วยให้
ผูบ้ ริ โภคดึงข่าวสารที่ผ่านการรับรู ้ออกมาจากความทรงจา ทาให้สินค้ามีความแตกต่างจากคู่ แข่ง
รวมทั้งทาให้ผูบ้ ริ โภคมีเหตุผลในการซื้ อสิ นค้าโดยการสร้างทัศนคติเชิ งบวกให้กบั ตราสิ นค้า การ
เชื่อมโยงกับตราสิ นค้านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ลักษณะ (Keller, 1993) คือ
1. การเชื่ อมโยงด้านคุณสมบัติของตราสิ นค้า (Attributes) เป็ นการเชื่ อมโยงที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติกับ สิ นค้าโดยตรง หมายถึ ง ลักษณะทางกายภาพหรื อหน้าที่ ใช้สอยของตัวสิ นค้าหรื อ
บริ การกับตราสิ นค้า และคุณสมบัติที่ไม่เกี่ยวกับตัวสิ นค้า ได้แก่ ข้อมูลด้านราคา บรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อ
ข้อมูลด้านลักษณะท่าทางของตัวสิ นค้า ภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้ และภาพลักษณ์ในการใช้ของตราสิ นค้า
นั้น
2. การเชื่ อ มโยงด้ า นคุ ณ ประโยชน์ ข องตราสิ นค้ า (Benefit) เป็ นการเชื่ อ มโยงถึ ง
คุณประโยชน์ของสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับจากการใช้ประโยชน์ในสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ ได้แก่
(1) คุณประโยชน์ดา้ นการใช้งาน เป็ นคุณสมบัติที่เกิดคุณค่าจากความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคเมื่อได้ ใช้
สิ นค้าและบริ การนั้น (2) คุณประโยชน์ดา้ นประสบการณ์ เป็ นความรู ้สึกพึงพอใจเมื่อผูบ้ ริ โภคได้ใช้
สิ นค้าและบริ การ (3) คุณประโยชน์ด้านสัญลักษณ์ เป็ นคุณสมบัติที่ ไม่เกี่ยวข้องกับตัวสิ นค้า แต่
เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ต้อ งการเป็ นที่ ย อมรั บ จากสั ง คมหรื อ เพื่ อ แสดงตัว ตนของผู ้บ ริ โ ภค (Keller, 1993)
3. การเชื่ อมโยงด้านทัศนคติของตราสิ นค้า (Attitude) เป็ นการเชื่ อมโยงที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมิ นตราสิ นค้าจากความรู ้สึ กในภาพรวมที่ ผูบ้ ริ โภคได้จากการใช้สินค้าและบริ การ โดย
ขึ้ น อยู่กับ การเชื่ อ มโยงในด้านคุ ณ สมบัติ และคุ ณ ประโยชน์ ซึ่ งเกิ ดจากความเชื่ อและส่ งผลถึ ง
พฤติกรรม สามารถแสดงออกได้ท้ งั ทางบวกและทางลบต่อตราสิ นค้า ซึ่งทัศนคติต่าง ๆ เกิดจากการ
เรี ยนรู ้และสามารถปรับเปลี่ยนได้ (Keller, 1993)
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ระดั บ การเชื่ อ มโยงต่ อ ตราสิ นค้ า (Brand Associations) ของ Aaker (1991) มี ค วาม
สอดคล้องกับระดับความหมายของตราสิ นค้า (Brand Meaning) ของ Keller (2001) ได้กล่าวถึงไว้ว่า
เป็ นการวัดคุณค่าตราสิ นค้าระดับที่ 2 คือ เกี่ยวข้องกับการทาให้คุณลักษณะที่ตอ้ งการให้ลูกค้าทราบ
ถึงคุณสมบัติถูกเชื่อมโยงและเกิดการจดจาอยู่ในความคิดของลูกค้าให้ลูกค้า เกิดประสบการณ์ในเชิง
บวก ทั้งจากการได้ทดลองสิ นค้าหรื อได้รับประสบการณ์ใด ๆ จากการใช้เครื่ องมือสื่ อสารการตลาด
กับลูกค้า โดยความหมายของตราถึงแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน (Sanaz, & Xu, 2015) ได้แก่
1. สมรรถภาพของตรา (Brand Performance) ให้ประโยชน์ดา้ นหน้าพื้นฐานของสิ นค้า
โดยวัด จากคุ ณ สมบัติ พ้ื น ฐานหรื อ กายภาพของสิ น ค้า ที่ เป็ นประโยชน์ ไ ด้ (Feature or Physical
Attributes) เช่น ขนาด ทรวดทรง ส่ วนผสม ฯลฯ นอกจากนี้ ยงั มีส่วนอื่ น ๆ เช่น ความไว้วางใจได้
ของผลิตภัณฑ์ การให้บริ การทัว่ ไปที่ดี อัธยาศัยในการให้บริ การ ความมีแนวทางในการออกแบบที่
ดี และภาพลักษณ์ดา้ นระดับราคา
2. ภาพลัก ษณ์ ข องตราสิ น ค้า (Brand Imagery) เป็ นเชิ งนามธรรม เชิ งอารมณ์ ห รื อเชิ ง
จิตวิทยา เป็ นส่ วนที่ให้ประโยชน์แก่ลูกค้าในเชิงบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้ตราสิ นค้านั้น
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทางผูว้ ิจยั สามารถตั้งสมมติฐานการวิจยั ดังต่อไปนี้
สมมติฐานการวิจยั ที่ 2 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาด
ผ่านสื่ อออนไลน์ ส่งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
ตารางที่ 4 การวัดองค์ประกอบด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า
ผูแ้ ต่ง

ตัวแปร

นววัฒน์ สิ ทธิพรม (2558)
นิรัชยา เลิศเรื องฤทธิ์ (2559)
กาญจนา ชุณห์กุล (2560)

การเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า
การเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า
การเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า

ชนิดของตัว
แปร
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

จานวนข้อ
คาถาม
3
9
3
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การรับรู้ คุณภาพของตราสิ นค้ า (Perceived Quality)
การรับ รู ้คุ ณ ภาพของตราสิ น ค้า เป็ นความรู ้สึ ก ของผูบ้ ริ โภคที่ รับรู ้ได้ถึงภาพรวมของ
คุณภาพที่ เกิ ดจากการรับรู ้สิ่งเหนื อกว่าของตราสิ นค้านั้น ๆ เป็ นขั้นตอนที่ เลือกสรรและผ่านการ
วางแผนเกี่ ยวกับสิ่ งเร้าที่กระตุน้ ซึ่ งทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกที่ดี ประทับใจกับตราสิ นค้า และ
รวมไปถึ ง ความคาดหวัง ไม่ ว่า จะเป็ นในด้านการเข้า ถึ งและเข้า ใจในด้านสิ่ งของนั้น และเป็ น
ตัวกาหนดมุมมองของผูบ้ ริ โภคที่มี ต่อสิ นค้าหรื อบริ การเมื่อเทียบกับคู่แข่ง รวมถึงทาให้ผูบ้ ริ โภค
เกิดเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้านั้น ๆ ด้วย (มีนา อ่องบางน้อย, 2553; ชิษณุชา ศรี สวัสดิ์, 2555;
ปุณยนุช รัตนสุดใส, 2557; นววัฒน์ สิ ทธิพรม, 2558)
จากที่ก ล่าวข้างต้นผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า การรับรู ้คุณ ภาพของตราสิ นค้า คือ การที่ผูบ้ ริ โภค
สามารถรับรู ้คุณสมบัติหรื อลักษณะของสิ นค้าหรื อบริ การ การพิจารณาถึงคุณภาพของตราสิ นค้าใด
สิ นค้าหนึ่ งจากข้อมูลทัว่ ไป อันเกิดจากการรับรู ้ดา้ นข้อมูลข่าวสาวหรื อความรู ้สึกที่มีต่อตราสิ นค้า
จึงมีผลความแตกต่างในด้านความพึงพอใจ ซึ่งการรับรู ้น้ ีจะช่วยสร้างคุณค่าให้กบั ตราสิ นค้าและเป็ น
ดัชนีที่ช้ ีวดั ความตั้งใจซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคได้
Aaker (1996) การรับรู ้ถึงคุณภาพของตราสิ นค้า คือ การที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ถึงความแตกต่าง
ที่เหนื อกว่าคู่แข่งขันตราสิ นค้าอื่น โดยวัดได้จากความรู ้สึกโดยรวมที่ผูบ้ ริ โภคมีต่อตราสิ นค้า ซึ่ ง
สิ นค้าแต่ละประเภทย่อมมีการรับ รู ้คุณภาพที่แตกต่างกัน โดยการวิเคราะห์การรับรู ้ ผูบ้ ริ โภคจะ
พิ จารณาเนื้ อหา (Context) ของสิ น ค้าในด้านต่ าง ๆ ตามประเภทสิ น ค้าออกเป็ นทั้งหมด 7 ส่ วน
(ปุณยนุช รัตนสุดใส, 2557,) คือ
1. ผลงานของสิ น ค้า คือ การที่ ผูบ้ ริ โภคมี ทัศนคติต่ อคุณ ลัก ษณะพื้ นฐานของสิ นค้าที่
แตกต่างกัน
2. ลักษณะของสิ นค้า คือ การออกแบบรู ปร่ างของสิ นค้าให้ใช้งานสะดวก ดูน่าใช้งาน
และมีความคล่องตัวในการใช้
3. การปฏิบตั ิตามในรายละเอียดที่ต้ งั ไว้ คือ การผลิตสิ นค้าออกมาให้มีคุณภาพมากที่สุด
และป้องกันความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ในอนาคต
4. ความไว้วางใจ คือ สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคได้รับจะต้องมีมาตรฐานอย่างสม่าเสมอ
5. ความคงทนถาวรของสิ นค้า คือ สิ นค้าไม่เสี ยหาย ใช้งานได้คงทนยาวนาน
6. ความสามารถในการให้บริ การ คือ สิ นค้าที่ไม่วา่ จะก่อนหรื อหลังการได้รับบริ การควร
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเสมอ ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารต้อ งมี ค วามรู ้ ค วามสามารถในสิ น ค้าและบริ ก ารเป็ นอย่างดี
สามารถเอื้ออานวยความสะดวกแก่ผบู ้ ริ โภคได้
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7. ความเหมาะสมพอดี หรื อผลงานขั้นสุ ดท้ายของสิ นค้า (คือ สิ นค้ามีคุณภาพที่ ดีเยี่ยม
สามารถน าไปใช้ง านได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพซึ่ งจะเป็ นส่ ว นที่ ท าให้ เกิ ด ลัก ษณะท่ าทางหรื อ
ความรู ้ สึ ก ของลู ก ค้า ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพของสิ น ค้า และบริ ก าร และเป็ นส่ ว นที่ มี ค วามส า คัญ ใน
กระบวนการตัดสิ นใจ (Aaker, 1991)
การสร้างคุณค่าตราสิ นค้าที่เกิดจากคุณภาพที่ถูกรับรู ้ ต้องศึกษาจากปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อคุณภาพที่ ถูกรับรู ้ให้กบั สิ นค้าหรื อบริ การ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท (Garvin, 1987; Kotler, 2003;
มีนา อ่องบางน้อย, 2553) คือ
1. ปั จจัย ที่ เกิ ดคุ ณ ภาพที่ ถู ก รั บ รู ้ ข องผลิ ตภัณ ฑ์ โดยมี อ งค์ป ระกอบของคุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 8 ประเภท คือ
1.1 สมรรถภาพในการท างาน (Performance) หรื อ ลัก ษณะการท างานหลัก ของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ั น คุ ณ ภาพของสมรรถภาพในการท างาน หมายถึ ง ระดับ การท างานพื้ น ฐานของ
ผลิตภัณฑ์ การวัดคุณภาพจะวัดจากคุณสมบัติ การใช้ประโยชน์หลักในสิ นค้าหรื อบริ การ
1.2 รู ปลักษณ์ (Features) เป็ นคุณสมบัติที่เสริ มขึ้นมาจากการทางานโดยพื้นฐานของ
ผลิ ตภัณ ฑ์ ซึ่ งบางครั้ งยากที่ จะแยกลัก ษณะการท างานออกมาจากรู ป ลัก ษณ์ เจ้าของตราสิ น ค้า
สามารถสร้างข้อเสนอเพิ่มเติม โดยเพิ่มลักษณะพิเศษเข้าไปในตัวสิ นค้าหรื อบริ การได้
1.3 ความน่ าเชื่ อถือ (Reliability) สามารถสะท้อนความน่ าจะเป็ นในการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์ และความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ระยะเวลาเป็ นตัวกาหนด การวัดผลส่วนใหญ่จะ
ให้ความสาคัญกับความล้มเหลวในครั้งแรก กับระยะเวลาของความล้มเหลว ซึ่งจะสัมพันธ์กบั ความ
คงทนของผลิตภัณฑ์ ความน่าเชื่อถือมีความสาคัญยิ่งกับผูบ้ ริ โภคในการช่วยประหยัดต้นทุนในการ
ดูแลรักษา
1.4 ความสอดคล้อ งกัน (Conformance) รวมไปถึ งการออกแบบและคุ ณ สมบัติ ที่
เหมาะสมกัน ทาให้เกิดมาตรฐานของสิ นค้าและบริ การที่มีความสอดคล้องกัน
1.5 ความทนทาน (Durability) วัดจากอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งความทนนั้น
สามารถส่ ง ผลต่ อ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ของผลิ ต ภัณ ฑ์ การรั บ ประกัน จึ งถูก น าเข้ามาเพื่ อ รองรั บ การ
ซ่ อมแซมและยืนยันในตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่ งหมายถึงการให้ความสาคัญกับการเพิ่มอายุในการใช้งาน
จะต้องมีการปรับปรุ งและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ และสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ด้วย
1.6 สุ นทรี ยภาพของผลิตภัณฑ์ (Aesthetics) สิ่ งที่รู้สึกได้จากด้านผลิตภัณฑ์ ด้านเสี ยง
รสชาติ หรื อกลิ่น ซึ่งจะแสดงออกจากความชื่นชอบส่ วนตัว
1.7 คุณภาพที่ถูกรับรู ้ (Perceived Quality) คุณสมบัติ ภาพลักษณ์ ทั้งที่จบั ต้องได้และ
จับต้องไม่ได้ เช่น ชื่อเสี ยง โฆษณา
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1.8 การบริ การหลังการขาย (Service) คือขั้นตอนของการดูแลเอาใจใส่ ผูบ้ ริ โภคหลัง
การซื้อสิ นค้านั้น ๆ ไปแล้ว
2. ปั จจัยที่ เกิ ดคุ ณ ภาพที่ ถูก รั บรู ้ของการบริ ก าร สามารถพิ จารณาถึ งคุณ ภาพที่ ได้จาก
ส่วนประกอบต่าง ๆ (Parasuraman, Zeithaml; & Berry, 1990) ดังนี้
2.1 การเข้าถึงบริ การ (Access) การอานวยความสะดวกในการส่ งมอบบริ การให้แก่
ผู บ้ ริ โ ภคในด้า นเวลา สถานที่ ให้ ลู ก ค้าสามารถเข้าถึ ง บริ ก ารได้ง่ายที่ สุ ด ด้ว ยท าเลที่ มี ค วาม
เหมาะสม สะดวกสบาย
2.2 การติดต่อสื่ อสาร (Communication) ความสามารถขององค์กรและพนัก งานใน
การอธิบายให้ผบู ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การเข้าใจในปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
2.3 ความสามารถของผูใ้ ห้บริ การ (Competence) พนักงานที่ให้บริ การต้องมีความรู ้
ความชานาญและทักษะความสามารถในหน้าที่งานที่ให้บริ การ
2.4 การมี อธั ยาศัย (Courtesy) พนักงานผูใ้ ห้บริ การต้องมี อธั ยาศัยที่ เป็ นไมตรี และมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสุภาพอ่อนน้อม บริ การด้วยความเต็มใจ
2.5 ความน่ าเชื่ อถือ (Credibility) ธุ รกิจ องค์ก รและพนักงานต้องสร้างความเชื่ อถื อ
และความไว้วางใจให้เกิดขึ้นแก่บริ การด้วยความซื่อสัตย์ โดยการเสนอบริ การที่ดีที่สุดให้ผบู ้ ริ โภค
2.6 ความเชื่ อมัน่ (Reliability) ธุ รกิ จ องค์กรและพนักงานต้องสร้างความเชื่ อมัน่ ให้
เกิดขึ้นแก่ผบู ้ ริ โภค โดยการให้บริ การความเหมาะสมถูกต้อง อย่างสม่าเสมอ
2.7 การตอบสนอง (Responsiveness) องค์ก รและพนัก งานจะต้อ งให้ บ ริ ก ารและ
แก้ปัญหาของผูบ้ ริ โภคอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2.8 ความปลอดภัย (Security) การบริ การที่ ส่งมอบให้แก่ ผูบ้ ริ โภคไม่มีปัญหาความ
เสี่ ยงและอันตรายเมื่อใช้บริ การ
2.9 ความเป็ นรู ป ธรรม (Tangibles) ความมี รูปลัก ษณ์ ขององค์ก รและผูใ้ ห้บริ ก ารที่
สามารถประเมิ น ถึ ง คุ ณ ภาพการบริ ก ารได้ อัน หมายถึ ง เทคโนโลยี วัส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ และ
พนักงาน
2.10 การเข้า ใจและการรู ้ จัก ผูบ้ ริ โภค (Understanding / Knowing Customer) ธุ รกิ จ
องค์กรและพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ต้องมีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และให้ความสนใจที่
จะตอบสนองความต้องการอย่างเต็มความสามารถ
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ระดับ การรั บ รู ้ คุ ณ ภาพของตราสิ น ค้า (Perceived Quality) ของ Aaker (1991) มี ค วาม
สอดคล้องกับระดับ การตอบสนองต่อตรา (Brand Response) ของ Keller (2001) ได้กล่าวถึงไว้ว่า
เป็ นการวัดคุณค่าตราสิ นค้าระดับที่ 3 เป็ นการตอบสนองของลูกค้าต่อตราจะมาจากทั้งร่ างกายและ
จิตใจ แบ่งการตอบสนองออกเป็ น 2 ด้าน (Sanaz, & Xu, 2015) ได้แก่
1. ด้านการตัดสิ นใจ (Brand Judgements) เกี่ ยวข้องกับ การรับ รู ้ด้านคุณ ภาพ (Quality)
ความเชื่อถือได้ (Credibility) อิทธิพลของตราสิ นค้า และความไว้วางใจว่าตราสิ นค้าจะเป็ นที่นึกถึง
จากลูกค้า พิจารณาตัดสิ นใจใช้สินค้า และตาแหน่งตราอยูเ่ หนือกว่าตราสิ นค้าอื่น
2. ด้านความรู ้สึก (Brand Feelings) ประเภทของความรู ้สึกที่ส่งผลด้านอารมณ์ที่มีต่อตรา
สิ น ค้า เช่น รู ้สึ กสนุ ก สนาน เป็ นที่ ยอมรับจากสังคม รู ้สึ กอบอุ่น ความปลอดภัย และการนับถื อ
ตนเอง โดยตราสิ นค้าที่ ส่ งอารมณ์ เหล่ านี้ แก่ ลูก ค้าได้ จะเรี ยกว่าเป็ นตราที่ ให้ป ระโยชน์ ท างด้าน
อารมณ์แก่ลูกค้า
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทางผูว้ ิจยั สามารถตั้งสมมติฐานการวิจยั ดังต่อไปนี้
สมมติฐานการวิจยั ที่ 3 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาด
ผ่านสื่ อออนไลน์ ส่งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
ตารางที่ 5 การวัดองค์ประกอบด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า
ผูแ้ ต่ง
นววัฒน์ สิ ทธิพรม (2558)
นิรัชยา เลิศเรื องฤทธิ์ (2559)
กาญจนา ชุณห์กุล (2560)

ตัวแปร

ชนิดของตัวแปร

การรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า
การรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า
การรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า

ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

จานวนข้อ
คาถาม
6
20
12
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ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)
ความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า เป็ นตัวบ่ ง บอกถึ ง พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า โดยผู บ้ ริ โภคจะ
จัดลาดับและสัดส่ วนของการซื้อสิ นค้า เป็ นความปรารถนาที่ตอ้ งการจะได้ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการ
แสดงออกซึ่ งทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อสิ น ค้าหรื อบริ ก าร มี ค วามเชื่ อ มั่น การนึ ก ถึ ง และมี ก ารซื้ อ ซ้ าอย่า ง
ต่อเนื่อง ถือว่าเป็ นพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนและช่วยกระตุน้ การเชื่อมโยงต่อการ
ตอบสนองที่แข็งแกร่ งต่อตราสิ นค้า ซึ่ งความภักดีต่อตราสิ นค้าจะช่วยให้ลดต้นทุนทางการตลาด
และเป็ นเครื่ องสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทางการตลาด รวมทั้งช่วยปกป้ องไม่ให้ถูกคู่แข่งคุกคาม
(ปุณยนุช รัตนสุดใส, 2557; นววัฒน์ สิ ทธิพรม, 2558; วงศกร จันทระ, 2558)
จากที่กล่าวข้างต้นผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า ความภักดีต่อตราสิ นค้า หมายถึง สิ่ งที่แสดงถึงความ
ยึ ด มั่น ที่ ผู ้บ ริ โ ภคมี ต่ อ ตราสิ น ค้า หรื อ การแสดงความเชื่ อ มั่น ที่ เคยมี ป ระสบการณ์ ร่ ว มกัน กับ
ผลิตภัณฑ์จนเกิดความผูกพันต่อตราสิ นค้าที่สม่าเสมอ แสดงออกจากความรู ้สึกโดยรวมที่มีต่อตรา
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งการรับรู ้เรื่ องคุณภาพของตราสิ นค้านั้นจะแตกต่างต่างกันตามประเภทของ
สิ นค้า
Aaker (1991) การแสดงออกของทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อตราสิ นค้า มี ความเชื่ อมัน่
ระลึกถึงและเกิดการซื้ อสิ นค้าซ้ าอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งการภักดีเป็ นกระบวนการที่สาคัญของคุณค่าตรา
สิ นค้า เพราะเป็ นเครื่ องสะท้อนให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคจะเปลี่ยนแปลงไปใช้ตราสิ นค้าอื่น หรื อพยายาม
ไม่ แ สดงออกถึ ง การภัก ดี ใ นตราสิ น ค้า หรื อ ไม่ ซึ่ งความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้าช่ ว ยลดต้น ทุ น ทาง
การตลาดได้ สามารถอานาจในการต่ อรองการขาย และดึ งดู ดลู ก ค้าให้ เกิ ด มากขึ้ น รวมทั้ง ช่ วย
ปกป้ องไม่ให้คู่แข่งตราสิ นค้าอื่น ๆ คุกคาม โดยความภักดีต่อตราสิ นค้าแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
(วงศกร จันทระ, 2558) ได้แก่
ประเภทที่ 1 กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใช่ ลู ก ค้า (Non-Customer) เป็ นกลุ่ ม ผูท้ ี่ ใ ช้ต ราสิ น ค้าของคู่แ ข่ ง
หรื อไม่ได้ใช้สินค้าที่บริ ษทั นาเสนอเข้าสู่ตลาด
ประเภทที่ 2 กลุ่มที่ อ่อนไหวต่อราคา (Price-Switcher) เป็ นกลุ่มที่ มีความจงรักภักดีต่อ
สิ นค้าต่า หากพบว่ามีสินค้าอื่น ๆ ที่มีราคาต่ากว่า จะหันใช้ตราสิ นค้านั้น ๆ ได้ หรื อเกิดจากความเคย
ชินในการซื้อสิ นค้ามากกว่าที่จะใช้เหตุผลพิจารณาในการซื้อสิ นค้า
ประเภทที่ 3 กลุ่มที่ใช้ตราสิ นค้า 2 หรื อ 3 ตรา (Fence Sitter) เป็ นกลุ่มที่ไม่มีการยึดติดกับ
ตราสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ ง พร้อมที่จะสลับสับเลี่ยนไปใช้ตราสิ นค้าอื่นได้ตลอดเวลา หากสิ นค้าของ
ตราสิ นค้านั้น ๆ สามารถทดแทนความต้องการได้เหมือนกัน
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ประเภทที่ 4 กลุ่มที่หนักแน่นมัน่ คงต่อตราสิ นค้า (Committed Loyalty) เป็ นกลุ่มที่ยึดถือ
เชื่อมัน่ ในตราสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ ง มักซื้ อสิ นค้านั้นเพียงตราสิ นค้าเดียวโดยไม่มีความลังเลใจและมี
การเกิดการซื้อสิ นค้าซ้ า กลุ่มนี้จึงเป็ นเป้าหมายหลักของผูป้ ระกอบการตราสิ นค้า
ระดับของความภักดี ของตราสิ นค้านั้น สามารถวัดได้จากรู ป แบบการซื้ อที่ เกิ ดขึ้นจริ ง
ของตราสิ น ค้าหนึ่ งหรื อ วัด จากอัต ราในการซื้ อ ซ้ า (Repurchase Rates) ความน่ าจะเป็ นที่ ลู ก ค้า
กลับมาซื้อ (Percent of Purchases) และจานวนตราสิ นค้าค้าที่ถูกซื้อ (Number of Brand Purchased)
ประเภทของความภักดี
Gamble, Stone, & Woodcock (1989) ได้แบ่งความภักดีออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. ความภักดีดา้ นอารมณ์ (Emotional Loyalty) เกิดจากสภาวะจิตใจ การมีทศั นคติ ความ
เชื่อและความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อองค์กร สิ นค้าหรื อบริ การ โดยที่บริ ษทั ฯ ได้ประโยชน์จาก
ความภักดี ทัศนคติและความเชื่อของผูบ้ ริ โภค บริ ษทั ควรแสดงให้ผบู ้ ริ โภคเห็นว่าความภักดีน้ นั ต้อง
ได้การตอบแทนด้วยความสัมพันธ์ที่ดีอย่างเต็มประสิ ทธิภาพจากการบริ การ
2. ความภักดีที่เกิดจากเหตุผล (Rational Loyalty) เกิดจากกระทาด้วยความเต็มใจจากการ
ได้รับการตอบสนองจากสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งจะเป็ นเกราะป้ องกันไม่ให้ผูบ้ ริ โภคไปภักดีต่อตรา
สิ นค้าอื่น ถึงแม้วา่ ผูบ้ ริ โภคคนนั้น ๆ อาจมีความภักดีได้มากกว่าหนึ่งสิ นค้าหรื อบริ การก็ตาม
(ณัฐธิดา โพธิ์ประเสริ ฐ, 2558)
การวัดความภักดีต่อตราสินค้า
Auken (2004) การวัดความภักดีของตราสิ นค้าจะแสดงให้เห็นถึงความคิดของผูบ้ ริ โภค
ทั้งที่ เป็ นเหตุผลและอารมณ์ ที่ผูบ้ ริ โภคมีต่อสิ นค้าหรื อบริ การ (ณัฐธิ ดา โพธิ์ ประเสริ ฐ, 2558) ซึ่ ง
ประกอบด้วย
1. Bonding คิดว่าตราสิ นค้าเป็ นของเรา
2. Advantage คิดว่าตราสิ นค้าของเราดีกว่าตราสิ นค้าอื่น ๆ
3. Performance คิดว่าตราสิ นค้ามีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับ
4. Relevance คิดว่าตราสิ นค้านี้สามารถตอบสนองความต้องการได้
5. Presence เคยรู ้วา่ มีตราสิ นค้านี้
6. No presence ไม่เคยรู ้วา่ มีตราสิ นค้านี้ในตลาด
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ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความภักดี
สุภชั ชา วิทยาคง (2559) ได้กล่าวถึงปัจจัยสาคัญที่ส่งผลภักดี มีดงั ต่อไปนี้
1. ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็ นสิ่ งที่ได้รับจากผูบ้ ริ โภคหลังเกิด
การซื้ อสิ นค้าไปแล้ว โดยที่ผบู ้ ริ โภคจะทาการประเมินผลเปรี ยบเทียบผลจากความคาดหวังก่อนซื้ อ
กับสิ่ งที่ได้รับหลังจากการซื้ อสิ นค้า นักการตลาดพยายามสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ลูกค้าด้วย
การลดช่องว่างของความคาดหวังและสิ นค้านั้น ๆ ให้เกิดน้อยที่สุด
2. ความเชื่อถือและความไว้วางใจ (Trust) เป็ นปัจจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ดา้ นอารมณ์
ระหว่างกันและกัน ความไว้วางใจจะยังคงอยู่ก็ต่อเมื่ อบุ คคลมี ความมัน่ ใจ ความไว้ใจจะช่ วยลด
ความไม่แน่นอนและความระมัดระวังของกระบวนการความคิดในการตอบสนองอย่างทันทีทนั ใด
ที่มีต่อตราสิ นค้า
3. ความเชื่อมโยงผูกพันกับอารมณ์ (Emotional Bonding) ความผูกพันที่มีต่อตราสิ นค้า
จากทัศนคติที่ดีของผูบ้ ริ โภค ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความชื่นชอบต่อตราสิ นค้า โดยสิ่ งเหล่านี้ จะสะสม
เป็ นคุณค่าของตราสิ นค้า ท่าให้การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ ต้องเข้ามามี บทบาทและอิทธิ พ ลเหนื อ
ความคิด สร้างความรู ้สึกใกล้ชิดกับผูบ้ ริ โภคผ่านความไว้ใจ
4. ลดทางเลื อ กและนิ สั ย (Choice Reduction and Habit) โดยปกติ แ ล้ ว ผู ้บ ริ โภคมี
แนวโน้มที่จะลดทางเลือกในตราสิ นค้าซึ่ งมักจะไม่เกิน 3 ทางเลือก เพราะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมักมี
ความสุ ขกับความคล้ายคลึงของตราสิ นค้า ส่ วนความภักดีของผูบ้ ริ โภคที่จะไม่เปลี่ยนตราสิ นค้าจะ
มาจากพื้นฐานของการสะสมประสบการณ์ตลอดเวลาด้วยการกระทาซ้ า ๆ กับตราสิ นค้า
5. ประวัติ ข องบริ ษ ัท ผู ้ผ ลิ ต สิ น ค้า (History with the Company) การสร้ า งลัก ษณะที่
แตกต่างประกอบกับ สิ่ งอื่ น ๆ ซึ่ งเกิ ดระหว่างพฤติ กรรมการซื้ อสิ น ค้าและประวัติก ารติ ดต่ อกับ
องค์กร เป็ นภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสิ นค้าทั้งสิ้ น โดยการรับรู ้ของลูกค้าที่เกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์และประวัติขององค์กรจะมีผลต่อความตั้งใจ ความภักดีและการซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ระดับความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) ของ Aaker (1991) มีความสอดคล้องกับ
ระดับความสัมพันธ์ของลูกค้าต่อตราสิ นค้า (Brand Relationship) ของ Keller (2001) ได้กล่าวถึงไว้
ว่า เป็ นการวัดคุ ณ ค่ าตราสิ น ค้าระดับ ที่ 4 เป็ นขั้น ตอนในการสร้ างให้ ลู ก ค้าเกิ ดพันธะทางจิ ตใจ
ร่ วมกับตราสิ นค้า เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายในการดาเนิ นการและติดตามผลการสร้างตราสิ นค้าตามแนว
โมเดล CBBE แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน (Sanaz, & Xu, 2015) ได้แก่
1. ด้านความภักดีโดยพฤติกรรม (Behavioral Resonance) คือ เกิดการซื้อซ้ าและซื้ออย่าง
ต่อเนื่องในปริ มาณที่พอเพียงทั้งความถี่และจานวน
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2. ด้านทัศนคติ (Attitudinal Attachment) วัดจากการที่ลูกค้าเกิดความรักในตราสิ นค้า
เท่าใดและปริ มาณของลูกค้าว่ามีเท่าไร
3. ความรู ้สึกของการเป็ นกลุ่มสังคม (Sense of Community) ไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน
ตัวแทนบริ ษทั หรื อลูกค้ารายอื่น ๆ
4. ความรู ้สึกกระตือรื อร้นที่จะมีส่วนร่ วม (Active Engagement) หรื อยินดีที่จะสละ
ทรัพยากรสาหรับตราสิ นค้านี้นอกจากการซื้อ เช่น เข้าร่ วมกิจกรรมหรื อสมาคมต่าง ๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนข่าวสารและพบปะกลุ่มลูกค้าที่ใช้ตราสิ นค้าเดียวกัน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทางผูว้ ิจยั สามารถตั้งสมมติฐานการวิจยั ดังต่อไปนี้
สมมติฐานการวิจยั ที่ 4 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาด
ผ่านสื่ อออนไลน์ ส่งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
ตารางที่ 6 การวัดองค์ประกอบด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
ผูแ้ ต่ง
ปุณยนุช รัตนสุดใส (2557)
นววัฒน์ สิ ทธิพรม (2558)
นิรัชยา เลิศเรื องฤทธิ์ (2559)

ตัวแปร
ความภักดีต่อตราสิ นค้า
ความภักดีต่อตราสิ นค้า
ความภักดีต่อตราสิ นค้า

ชนิดของตัว
แปร
ตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม

จานวนข้อ
คาถาม
4
5
9

แนวคิดและทฤษฎีการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม
การสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม เป็ นกระบวนการของการวางแผนและการดาเนิ นการตาม
แผนของรายบุคคลหรื อกลุ่มคนสามารถแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การบนพื้นฐานของความต้องการ
โดยเนื้ อหาจะนาเสนอถึงส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) นาไปใช้ร่วมกันกับสื่ อมีเดีย
แบบเดิม ได้แก่ โทรทัศน์, วิทยุ, บิลบอร์ด, การทาสื่ อ ณ จุดขาย เป็ นต้น สามารถเข้าถึงและกาหนด
อายุของการเผยแพร่ สื่อได้ มี ความดึ งดู ดและความน่ าเชื่ อถือมากขึ้น ซึ่ งจะนาไปสู่ การทาให้ผูซ้ ้ื อ
พอใจและบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รผู ้ข าย (Grobler, 2014; Sanjay and Nishant, 2014;
Geraghty and Conway, 2016; สมบัติ ธารงสิ นถาวร, 2559)
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จากความหมายข้างต้นที่ นักวิชาการหลายท่านได้ให้คานิ ยามและความหมายของการ
สื่ อสารการตลาดดั้งเดิ ม ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปคานิ ยามว่า เป็ นกระบวนการวางแผนและสร้างสรรค์สินค้า
หรื อบริ การ เช่น การกาหนดราคา การจัดจาหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การและการส่ งเสริ มการขาย นาไปสู่
การผลิตสิ นค้าที่ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคตลอดจนเพื่ อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
โดยใช้ร่วมกับสื่ อมีเดียแบบเดิม อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ บิลบอร์ ดและนาเสนอเนื้ อหาบนพื้นฐานของ
ส่วนประสมทางการตลาด
เนื้ อหาของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิ ม จะท าหน้าที่ เป็ นจุ ดศูน ย์ก ลางในการนาเสนอ
รู ปแบบโมเดลส่ วนประสมทางการตลาด โดยโมเดลดังกล่าวมีการพูดถึงครั้งแรกเมื่อปี 1953 โดย
เนล บอร์ เดน คื อ “ประโยชน์ ข ององค์ป ระกอบส่ วนประสมการตลาด” (Kotler, 2013) ซึ่ งส่ วน
ประสมทางการตลาดประกอบไปด้วย 4P’s คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคาสิ นค้า (Price) ช่องทาการ
จัดจาหน่าย (Place) และกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) แต่ก็ได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้
ทาการวิเคราะห์และเขียนทฤษฎี ข้ ึนใหม่เกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด เช่น Boom and Bitner
(1982) ได้นาเสนอเพิ่มเติมของส่ วนประสมการตลาดจาก 4P’s คือ บุคลากร (People) กระบวนการ
(Process) และลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หรื อ เรี ย กว่า 7P’s ซึ่ งสามารถใช้ไ ด้ท้ ัง
สิ นค้าและบริ การ (Grobler, 2014)
ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 7P’s)
Kotler (1997) ได้ใ ห้ ค านิ ย ามของส่ ว นประสมทางการตลาดไว้ว่า เป็ นตัว แปรหรื อ
เครื่ องมือที่สามารถควบคุมได้ นามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการและนาสู่ ความพึงพอใจ
ในสิ นค้าของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งเดิมทีส่วนประสมทางการตลาดมีเพียง 4 ตัวแปรเท่านั้น (4P’s)
ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 3 ตัวแปร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่สาคัญทางการตลาด
สมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุ รกิจทางด้านการบริ การ ดังนั้นจึงรวมเรี ยกได้ว่าเป็ นส่ วนประสม
ทางการตลาดแบบ 7P’s (โสภิตา รัตนสมโชค, 2558)
ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่บริ ษทั นาเสนอออกขายเพื่อก่อให้เกิดความสนใจ โดย
การบริ โภคหรื อการใช้บริ ก ารนั้นสามารถท าให้ลู กค้าเกิ ดความพึ งพอใจ (Armstrong, & Kotler ,
2009) ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เสนอขายอาจจะมี ตัว ตนหรื อ ไม่ มี ตัว ตนก็ ไ ด้ ประกอบด้ว ย สิ น ค้า บริ ก าร
ความคิด สถานที่ องค์กรหรื อบุคคล ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีมูลค่า (Value) ใน
สายตาของลู ก ค้า จึ งจะท าให้ผลิ ตภัณ ฑ์ส ามารถขายได้ การก าหนดกลยุท ธ์ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ต้อ ง
พยายามคานึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ (โสภิตา รัตนสมโชค, 2558; ปุญญาภา นาคสิ ทธุ์, 2559)
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1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product/Service Differentiation) เพื่อให้สินค้าและ/หรื อ
บริ การของกิจการมีความแตกต่างอย่างโดดเด่น
2. องค์ ป ระกอบ (คุ ณ สมบัติ ) ของผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Component) เช่ น ประโยชน์
พื้นฐาน รู ปร่ างลักษณะ คุณภาพ การ บรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสิ นค้า ฯลฯ
3. การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
แสดงตาแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะใหม่โดยการ
ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ ดี ข้ ึ น แต่ ต้อ งค านึ ง ถึ ง ความสามารถของบริ ษ ัท ที่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียงิ่ ขึ้นไปเรื่ อย ๆ
5. กลยุท ธ์เกี่ยวกับ ส่ วนประสมผลิตภัณ ฑ์ (Product Mix) และสายผลิ ตภัณ ฑ์ (Product
line)
ราคาสิ นค้า (Price) หมายถึง สิ่ งที่บุคคลจ่ายสาหรับสิ่ งที่ได้มาซึ่งสิ นค้าหรื อบริ การ แสดง
ถึงมูลค่าในรู ปของเงินตรา หรื ออาจเป็ นคุ ณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู ้ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จาก
การใช้สิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ อย่างคุ ้มค่ากับจานวนเงินที่ จ่ายไป (Armstrong, & Kotler,) คุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ในรู ปของตัวเงินที่ผูบ้ ริ โภคใช้ในการเปรี ยบเทียบระหว่างราคาที่ตอ้ งจ่ายออกไปกับ
คุณค่าที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับกลับมา ซึ่งหากคุณค่าที่ได้รับสู งกว่าราคา ผูบ้ ริ โภคจะเกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
(Buying Decision) ทั้งนี้ กิจการควรจะคานึ งถึงปั จจัยต่าง ๆ ในขณะที่การกาหนดกลยุทธ์ดา้ นราคา
ดังต่อไปนี้ (โสภิตา รัตนสมโชค, 2558)
1. สถานการณ์ สภาวะ และรู ปแบบของการแข่งขันในตลาด
2. ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ นค้าหรื อบริ การ
3. คุณค่าที่รับรู ้ได้ในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
4. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง
ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) หมายถึง การสร้างเครื อข่ายซึ่ งเป็ นช่องทางที่ส ามารถ
เข้าถึงผูบ้ ริ โภคและสร้างเสริ มสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของตลาดได้
อย่างทัว่ ถึง การเลือกทาเลที่ต้ งั (Location) ของธุรกิจนั้นมีความสาคัญเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจ
การให้บ ริ การ เพราะการเลื อกทาเลที่ ต้ งั ของกิจการจะเป็ นตัวกาหนดกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่จะเข้ามารับ
บริ การ ดังนั้นทาเลที่ต้ งั ควรจะคลอบคลุมพื้นที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายให้ได้มากที่สุด โดยในส่ วน
ของการกาหนดช่องทางการจัดจาหน่ายจะต้องคานึ งถึงปัจจัยทั้ง 3 ส่ วน (วรุ ตม์ ประไพพักตร์, 2557)
ดังนี้
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1. ลักษณะและรู ปแบบของการดาเนินธุรกิจ
2. ความจาเป็ นในการใช้คนกลาง เพื่อจัดจาหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การของธุรกิจ
3. ลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ
การส่ งเสริ มการขาย (Promotion) หมายถึง เครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาดเพื่อสร้าง
ความจูงใจ ความคิด ความรู ้สึก ความต้องการ และความพึงพอใจ ในสิ นค้าและบริ การ ใช้ในการจูง
ใจลูก ค้ากลุ่ม เป้ าหมายให้เกิดความต้องการหรื อเตือนความทรงจา โดยการส่ งเสริ มการขายจะมี
อิทธิ พลต่อความรู ้สึก ความเชื่อและพฤติกรรม การซื้ อสิ นค้าและบริ การ (Etzel, Walker, & Stanton,
2007) หรื ออาจเป็ นการติดต่อสื่ อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ือก็เป็ นได้
(โสภิตา รัตนสมโชค, 2558)
บุคลากร (People) เป็ นปั จจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ (วรุ ตม์
ประไพพัก ตร์ , 2557) เป็ นผูท้ ี่ มี ค วามสั ม พัน ธ์เพื่ อ ให้บ ริ ก ารผูบ้ ริ โภคโดยตรง ธุ รกิ จต้องเตรี ย ม
กระบวนการที่ เกี่ ย วกับ บุ ค ลากรเป็ นส าคัญ ต้อ งมี ก ารสนับ สนุ น ส่ งเสริ ม บุ ค ลากรให้ มี ค วามรู ้
ความสามารถและความชานาญในสายงานโดยอาจมีการฝึ กอบรมพัฒนา สอนงาน จนสามารถกล่าว
ได้วา่ “บุคลากรเป็ นสิ นทรัพย์ที่สาคัญที่สุดในองค์กร” (ปุญญาภา นาคสิ นธุ์, 2559)
กระบวนการ (Process) หมายถึ ง ขั้น ตอนกระบวนการที่ จ าเป็ นในการท างานและ
ให้บริ การแก่ลูกค้า รวมถึงวิธีในการทางานสร้างและส่ งมอบผลิตภัณฑ์ (ฤทธิ์เจตน์ ริ นแก้วกาญจน,
2561) กลยุ ท ธ์ ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ การบริ การคื อ เวลาและประสิ ทธิ ภ าพในการบริ ก าร ดั ง นั้ น
กระบวนการการบริ การที่ดีจึงควรมีความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพในการส่งมอบ รวมถึงต้องง่าย
ต่อการปฏิบตั ิการ เพื่อที่พนักงานจะได้ไม่เกิดความสับสน ทางานได้อย่างถูกต้องและมีแบบแผน
เดียวกัน (ปุญญาภา นาคสิ นธุ์, 2559)
ลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึ ง สถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม รวมถึ ง
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ สามารถจับต้องได้และสิ่ งอานวยความสะดวกอานวยที่ ให้ความสะดวกต่อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานและลูกค้าที่มาใช้บริ การ (ฤทธิ์เจตน์ ริ นแก้วกาญจน, 2561) เป็ นการสร้างความแตกต่าง
อย่างโดดเด่น และมีคุณภาพ เช่น การตกแต่งร้าน รู ปแบบของการจัดจานอาหาร การแต่งกายของ
พนักงานในร้าน การพูดจาต่อลูกค้าการบริ การที่รวดเร็ว เป็ นต้น (โสภิตา รัตนสมโชค, 2558)
ถึงแม้ว่ารู ปแบบส่ วนประสมทางการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมจะมีการปรับเปลี่ยนให้มี
ความรู ้สึกเกินจริ ง แต่แนวทางที่โดดเด่นในการนาเสนอเนื้ อหาส่ วนประสมทางการตลาดมักจะเป็ น
การผสมผสานเข้ากับเครื่ องมือที่แตกต่างกัน โดยเครื่ องมือการสื่ อสารการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมจะ
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สามารถตอบสนองความพึงพอใจต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ผา่ นช่องทางการสื่ อสาร เช่น การ
โฆษณา, ประชาสัมพันธ์, การส่งเสริ มการขาย หรื อการใช้พนักงานขาย
(Kotler, 2003; Grobler, 2014)
เครื่ องมือการสื่ อสารการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม
การสื่ อการตลาดมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก เพราะต่อให้มีสินค้าหรื อบริ การที่ดีดว้ ยราคา
ที่เหมาะสม สถานที่จดั จาหน่ายที่ดี แต่มีการสื่ อสารการตลาดที่ไม่ดีผบู ้ ริ โภคก็จะไม่รู้จกั เครื่ องมือ
การสื่ อสารการตลาดหลัก ๆ ที่ใช้สร้างกลยุทธ์ วางแผนในการสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั คือ
การสื่ อสารแบบบู ร ณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC) เพื่ อ การสื่ อสารทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม สร้างความเข้าใจในตราสิ นค้านั้น ๆ และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ ริ โภค
โดยวิธีที่ใช้ในการสื่ อสารทางการตลาด เพื่อให้การติดต่อสื่ อสารมีความชัดเจน (Kotler, 2006) ทั้งนี้
ผู ้วิ จัย เลื อ กศึ ก ษาเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการสื่ อ สารการตลาดดั้ ง เดิ ม ได้ แ ก่ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การขายโดยใช้พนักงาน เนื่ องจากเป็ นเครื่ องมือที่ครอบคลุม
การสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคได้ครบถ้วนและมีประสิ ทธิภาพ (เหมสุดา สันติมิตร, 2558)
การโฆษณา (Advertising)
การโฆษณา เป็ นเครื่ องมื อหน้าที่ น าพาข่าวสารที่ ต้องการให้ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้ และเกิ ด
ความต้องการในสิ นค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยผ่านเครื่ องมือทางการตลาด เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
หนังสื อพิมพ์ หรื อสื่ ออื่น ๆ ไปยังกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการให้เห็นโฆษณาหลากหลายรู ปแบบและ
แตกต่างกันตามจุดประสงค์ของการใช้ในการสื่ อสาร เพื่ อสร้างความชื่ นชอบในตราสิ นค้า โดย
เกี่ยวข้องกับองค์กร ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การและความคิดต่าง ๆ ลักษณะหนึ่ งที่จะส่ งไปยังกลุ่มผูฟ้ ั ง
กลุ่มใหญ่ ในเวลาเดี ยวกัน (จันทร์ จิรา นที และเกษตร แก้วภัก ดี , 2556; อินท์อร ไตรศักดิ์ , 2557;
อริ สรา ไวยเจริ ญ, 2558; สมบัติ ธารงสิ นถาวร, 2559)
จากที่กล่าวข้างต้นผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า การโฆษณา หมายถึง เป็ นการเสนอข่าวสารหรื อแจ้ง
ข่าวสารให้บุคคลที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายจานวนมากในเวลาเดียวกันแบบไม่เฉพาะเจาะจง ให้รับทราบ
เกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ เพื่อสร้างแรงจูงใจหรื อโน้มน้าวใจกลุ่มเป้ าหมายผ่านสื่ อประเภทต่าง ๆ
ซึ่ งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการส่ งสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่ตอ้ งการให้เห็ นการโฆษณา
ดังกล่าว ซึ่งในกรณี ดงั นี้
1. ต้องการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์อย่างกว้างขวาง
2. ต้องการยึดตาแหน่งของสิ นค้า หากไม่มีการโฆษณาก็เสมือนว่าไม่มีกรรมสิ ทธิ์ในตรา
สิ นค้า
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3. ใช้การโฆษณาเมื่อต้องการสร้างผลกระทบที่ยงิ่ ใหญ่ท้ งั ด้านภาพลักษณ์ และผลกระทบ
ทางด้านการพูดคุยในกลุ่มผูบ้ ริ โภค
4. ใช้เพื่อตอกย้าตาแหน่งสิ นค้าสู่ ลูกค้าที่มีพฤติกรรมและมีความต้องการซื้ อสิ นค้าอยูแ่ ล้ว
ซึ่งนักการตลาดจึงไม่ตอ้ งเปลี่ยนโครงสร้างความคิดของผูบ้ ริ โภค เพียงแค่สร้างจุด ขายให้ผบู ้ ริ โภค
ตระหนักรู ้ และแสดงตาแหน่งผลิตภัณฑ์ให้ชดั เจน
ลักษณะของการโฆษณา
1. มี ก ารจ่ายเงิน โดยเจ้าของผลิ ตภัณ ฑ์ (Paid By and Advertiser/ A Client) คือ ผูท้ ี่ เป็ น
เจ้าของผลิตภัณฑ์
2. เป็ นการเข้าถึงมวลชน (Mass Media) คือ เข้าถึงกลุ่มคนจานวนมากซึ่งอาจเป็ นหรื อไม่
เป็ นกลุ่มเป้าหมายของบริ ษทั เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา บิลบอร์ด
3. มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อต้องการชักจูงกลุ่มเป้าหมาย (Aimed to Persuade) การโฆษณามี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดการตัดสิ นใจซื้อ เช่น การโฆษณาเพื่อส่ งเสริ มการขาย
ของผลิตภัณฑ์ที่มีการจากัดระยะเวลาการส่ งชิ้นส่ วนชิงโชค
4. เป็ นการสื่ อ สารเกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละภาพลัก ษณ์ อ งค์ก ร (Conveys the Message
About A Company’s Products and Image) โฆษณาเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ช่วยให้ประชาชนทัว่ ไปและ
กลุ่มเป้าหมายทราบข้อมูลสิ นค้าใหม่ ๆ ย้าเตือนความจาและทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีได้
บทบาทของการโฆษณา
การโฆษณานั้นมีบทบาทสาคัญในการเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารเพื่อขายสิ นค้าให้กบั เจ้าของ
สิ นค้า ซึ่งการโฆษณาแต่ละครั้งนั้นมีบทบาทในการสื่ อสาร (สุนทร คาเอม, 2556) ดังนี้
1. การสร้างการตระหนักรู ้ (Creating Awareness) ในการโฆษณาแต่ล ะครั้ ง เพื่ อสร้าง
การรับรู ้ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่วา่ จะโดยตรงหรื อโดยอ้อม
2. การให้ ข ้อ มู ล (Providing Information) ผู ้ป ระกอบการจะอาศัย การโฆษณาเป็ น
ช่องทางหนึ่ งในการให้ขอ้ มูลแก่กลุ่มเป้ าหมาย ข้อมูลดังกล่าวอาจจะเป็ นคุณประโยชน์ของสิ นค้า
ราคาสิ นค้า สถานที่จดั จาหน่าย การลดแลกแจกแถม ข้อมูลบริ ษทั ฯลฯ ที่จะเป็ นประโยชน์ในการ
ประกอบการตัดสิ นใจซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
3. การสร้างภาพลักษณ์ (Image Building) การโฆษณาสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กบั ตรา
สิ นค้าหนึ่ งได้ เนื่ องจากกลุ่มเป้ าหมายจะเชื่อมโยงสิ่ งต่าง ๆ ที่เห็นในการโฆษณาเข้ากับแบรนด์โดย
ไม่รู้ตวั
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4. การย้ าเตือน (Reminding) คือ การย้ าเตือนตราสิ นค้าเพื่ อไม่ให้กลุ่มเป้ าหมายลืม ตรา
สิ น ค้าดังกล่ าว เมื่ อ ถึ ง เวลาที่ ต้อ งตัด สิ น ใจเลื อกซื้ อ สิ น ค้าประเภทนั้น ๆ เป็ นบทบาทส าคัญ อี ก
ประการหนึ่งของการโฆษณา
5. การโน้ม น้าวจิ ตใจ (To Persuade) โฆษณามี หน้าที่ โน้มน้าวให้ก ลุ่มเป้ าหมายเชื่ อว่า
สิ นค้านั้น ๆ มีประสิ ทธิ ภาพดี และส่ วนใหญ่พยายามโน้มน้าวให้เชื่อว่าดีกว่าสิ นค้าตราสิ นค้าคู่แข่ง
บทบาทหน้าที่เจ้าของสิ นค้าและนักโฆษณาคาดหวังที่สุด คือ ความสามารถของโฆษณาที่สามารถ
โน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายเลือกใช้สินค้า
ประเภทของการโฆษณา
การเลือกใช้สื่อโฆษณาจะต้องพิ จารณาถึงประเภทของสื่ อที่ ใช้ โดยพิ จารณาถึ งความ
เหมาะสม ข้อดีและข้อเสี ยของสื่ อแต่ละประเภท เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
โดยยึดหลักที่ใช้ในการโฆษณาประกอบด้วยสื่ อ 5 ประเภท (นุสรา บูรณะวงศ์, 2558) ได้แก่
1. โทรทัศน์ (Television) เป็ นสื่ อที่ มี ล ัก ษณะเด่ น คือ สามารถได้ยินเสี ยง ได้เห็ นภาพ
และมีการเคลื่อนไหว รวมทั้งมีสีสันที่สวยงาม รู ปแบบของรายการโทรทัศน์ก็แบ่งเป็ นประเภทต่าง
ๆ มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
2. วิทยุกระจายเสี ยง (Radio) เป็ นสื่ อโฆษณาทีมีแต่เสี ยงในการสื่ อสาร ในปั จจุบนั มีการ
แบ่งสถานีวิทยุกระจายเสี ยงออกเป็ นสถานีวิทยุกระจายเสี ยงที่นาเสนอเฉพาะข่าวธุรกิจ และรายการ
เพลง เช่น เพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล และเพลงสากล เพื่อมุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
3. หนัง สื อ พิ ม พ์ (Newspaper) เป็ นสื่ อ ที่ ส ามารถเข้าถึ งกลุ่ ม เป้ าหมายต่ าง ๆ ได้อ ย่าง
กว้างขวางและเป็ นสื่ อที่จดั ได้ว่าเป็ นสื่ อที่มีความสาคัญในการให้ข่าวสารแก่บุคคลทัว่ ไป ปั จจุบนั มี
หนั ง สื อ ทั้ ง ที่ เป็ นภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศโดยแบ่ ง เป็ นหนั ง สื อ พิ ม พ์ ข่ า วทั่ว ไปและ
หนังสื อพิมพ์ข่าวเฉพาะด้าน
4. สื่ อ โฆษณากลางแจ้ง เป็ นสื่ อ โฆษณากลางแจ้ ง เพื่ อ ย้ า เตื อ นชื่ อ หรื อ จุ ด เด่ น ของ
ผลิตภัณฑ์ สื่ อโฆษณากลางแจ้ง ได้แก่ ป้ ายโฆษณา (Billboard) ป้ ายโปสเตอร์ (Poster) ป้ ายตกแต่ง
พิเศษ (Spectaculars) และป้ายโฆษณาไฟฟ้า (Electronic Spectaculars)
5. สื่ อประเภทอื่น ๆ (Other Media) เป็ นสื่ ออื่น ๆ นอกจากสื่ อทั้ง 6 ที่ กล่าวไปแล้วที่ มี
หน้าที่ในการสื่ อสารได้ดี ได้แก่ วัสดุโฆษณา ณ จุดขาย (Point-Of-Purchase: POP) เป็ นสื่ อโฆษณาที่
ประกอบด้วย โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ป้ ายติดบนเพดาน ป้ ายพลาสติก ป้ ายบังแดด ชั้นโชว์สินค้า ฯลฯ
จัดเป็ นวัสดุช่วยเตือนความทรงจาเป็ นครั้งสุ ดท้ายก่อนผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้อ
นุ สรา บูรณะวงศ์ (2558) จากการศึกษา การรับรู ้สื่อโฆษณาที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
แชมพูของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี พบว่า สื่ อโฆษณาเป็ นสิ่ งที่ช่วยกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้
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จดจาไปจนถึงความต้องการที่จะซื้ อสิ นค้า โดยได้กล่าวถึงว่า การที่ผูร้ ับสื่ อเปิ ดรับข่าวสารโดยผ่าน
การได้เห็นได้ยินและได้ฟังอาจสนใจหรื อไม่สนใจหรื อรับข้อมูลได้บางส่วนก็อาจเป็ นได้ การเลือก
สื่ อโฆษณาควรสอดคล้องกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้าหมาย จึงควรพิจารณาเลือกประเภทสื่ อโฆษณาที่จะ
สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างครอบคลุมและคุม้ ค่ากับเงินที่ ใช้ในการลงทุนโฆษณา สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ จันทร์ จิรา นที และเกษตร แก้วภักดี (2556) ที่ ศึกษาเรื่ องการศึกษาการใช้และความ
ต้องการสื่ อโฆษณา ของกลุ่ ม สิ น ค้าวิส าหกิ จชุ มชน อ.เมื อง จ.เชี ยงใหม่ พบว่า สื่ อ โฆษณาเป็ น
เครื่ องมื อทางการตลาดชนิ ดหนึ่ งที่ มี ความส าคัญ มี ห น้าที่ น าพาข่ าวสารที่ ผูโ้ ฆษณาต้องการให้
ผูบ้ ริ โภค ได้รับ รู ้และเกิ ดความต้องการในสิ น ค้า ซึ่ งวัตถุป ระสงค์ห ลัก ของการโฆษณาคือ เพื่ อ
แนะนาสิ นค้าหรื อบริ การให้เป็ นที่รู้จกั เพื่อรณรงค์ส่งเสริ มการซื้ อการใช้สินค้าหรื อบริ การให้มาก
ขึ้น และเพื่อรักษาค่านิ ยมในการใช้สินค้าหรื อบริ การ ถ้าไม่ทาการโฆษณาก็จะไม่มีคนรู ้จกั หรื อให้
ความสนใจน้อย มีผลต่อยอดการขายสิ นค้าหรื อบริ การได้นอ้ ยหรื อไม่มีเลย
ตารางที่ 7 การวัดองค์ประกอบด้านการโฆษณา
ผูแ้ ต่ง
ศิริวรรณ พิชิตชาตรี (2555)
อินท์อร ไตรศักดิ์ (2557)
เหมสุดา สันติมิตร (2558)

ตัวแปร
การโฆษณา
การโฆษณา
การโฆษณา

ชนิดของตัวแปร
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ

จานวนข้อคาถาม
4
10
5

การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)
การประชาสัมพันธ์ เป็ นการดาเนิ นงานอย่างมีแผนการโดยบุคคลหรื อองค์กร เป็ นการ
ติ ดต่อสื่ อสารแบบสองทางโดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อสร้ างภาพลัก ษณ์ ความเชื่ อ และทัศนคติ ที่ ดี
ระหว่างองค์การกับกลุ่มเป้ าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็ น ลูกค้า กลุ่มอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรม รัฐบาล หรื อประชาชน เป็ นต้น เพื่อช่วยลดความขัดแย้งหรื อต่อต้านต่อ
การดาเนิ นงานของหน่วยงานลงได้ เพราะมีการประกาศให้รับรู ้ว่าองค์กรมีการบริ หารอยู่บนความ
โปร่ งใส และรับผิดชอบต่อสังคม (จเรวัฒน์ เทวรัตน์, 2555; อินท์อร ไตรศักดิ์, 2557;
สุนิทรา วงศ์แสนสุข, 2558)
จากที่กล่าวข้างต้นผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การดาเนิ นการเพื่อการ
ติ ดต่ อสื่ อสารจากองค์กรไปสู่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้าเป้ าหมายทั้งภายในและภายนอก โดยมุ่ งหวังเพื่ อสร้ าง
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ภาพลักษณ์ ความเชื่อ และทัศนคติขององค์กร โดยแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันระหว่างองค์กร
ที่ตอ้ งการสื่ อสารกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง
หลักการของการประชาสัมพันธ์
จากการนิ ยามความหมายของการประชาสัมพันธ์ พบได้ว่ามีการกล่าวถึงองค์ประกอบ
หรื อแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน โดยสรุ ปเป็ นหลักการใหญ่ ๆ สาคัญอยู่ 3 หลักด้วยกัน
(ทัศนีย ์ ผลชานิโก, 2015) คือ
1. บอกกล่ า วหรื อ ชี้ แจ้ง เพื่ อ แจ้ง ให้ ท ราบ คื อ การบอกกล่ าวแจ้ง ให้ ป ระชาชนหรื อ
ผูบ้ ริ โภครั บ ทราบถึ ง นโยบายองค์ก ร วัต ถุป ระสงค์ การดาเนิ น งาน ผลงานและกิ จกรรมต่าง ๆ
ตลอดจนข่ าวคราวความเคลื่ อนไหวขององค์ก รให้ก ลุ่ม ลูก ค้าเป้ าหมายรั บ ทราบและรู ้ เห็ นถึ งสิ่ ง
ดังกล่าว ประกอบไปด้วย
1.1 กาหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหาข่าวสาร
1.2 กาหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมาย
1.3 ใช้สื่อที่เหมาะสมเพื่อให้ข่าวสารถึงกลุ่มประชาชนเป้าหมาย
1.4 จัดข่าวสารให้มีลกั ษณะเป็ นกันเองกับกลุ่มผูร้ ับให้อยู่ในสภาวะที่ ผูร้ ับจะรู ้และ
เข้าใจได้
1.5 จัดข่าวสารและวิธีการบอกกล่าวให้โน้มน้าวใจผูร้ ับได้ เช่น คานึงถึงจุดอ่อนไหว
ทางอารมณ์ การกล่าวย้า การชี้แจงแนะนา เป็ นต้น
2. การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขความเข้ า ใจผิ ด ทางการประชาสั ม พั น ธ์ ถื อ ว่ า เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน (Preventive Relation) เพราะการป้ องกันไว้ก่อนย่อมมีผลดีกว่าที่ตอ้ งมา
ทาการแก้ไขในภายหลัง ดังนั้น การป้ องกันความเข้าใจผิดจึงเป็ นการกระทาเพื่อไม่ให้กลุ่มผูบ้ ริ โภค
เกิดความเข้าใจผิดต่อสิ นค้า บริ การหรื อองค์กรของตราสิ นค้าได้
2.1 การแก้ไขความเข้าใจผิดทางตรง คือ การออกคาถ้องแถลงหรื อประกาศ เพื่อชี้แจ้ง
ความเข้าใจผิดนั้นไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ท ราบและเข้าใจอย่างถู กต้องตรงตามความเป็ นจริ ง
โดนการแก้ไขความเข้าใจผิดทางตรงมีหลักเกณฑ์ (พงษ์จนั ทร์ ไกรสิ ทธุ์, 2556) ดังนี้
2.1.1 เสนอข้อเท็จจริ งอันถูกต้องให้กระจ่างชัด มีเหตุมีผล
2.1.2 การชี้แจงที่เป็ นการแก้ตวั ต้องหักล้างความเข้าใจผิดให้หมดไปโดยสิ้ นเชิง
2.1.3 เสนอหลักการที่เชื่อถือได้หรื อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็ นผูช้ ้ ีแจง
2.1.4 แก้ตวั หรื อชี้แจงไปยังกลุ่มประชาชนที่เข้าใจผิดโดยตรง
2.1.5 ต้องเผยแพร่ คาชี้แจงพร้อม ๆ กัน โดยสื่ อทุกชนิด
2.1.6 ต้องเสนอราคาชี้แจงอย่างรวดเร็ วที่สุด และต้องรู ้จกั จังหวะ
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2.1.7 ถ้าเป็ นความลับที่เปิ ดเผยมิได้ ต้องปฏิเสธอย่างเด็ดเดี่ยว
2.2 การแก้ไขความเข้าใจผิดทางอ้อม ส่ วนมากใช้ความเข้าใจผิดบางประการที่ ไ ม่
สมควรแก้ไขด้วยวิธีการแก้ไขความเข้าใจผิดทางตรง ดังนั้น การแก้ไขความเข้าใจผิดทางอ้อม คือ
การกระทาให้ผบู ้ ริ โภคให้รับรู ้และเห็นด้วยตนเอง เพื่อลบล้างความเข้าใจผิดดังกล่าว
3. การสารวจประชามติ จะต้องเกิดการสารวจวิจยั ประชามติ เพราะองค์การสถาบันจะ
ดาเนิ นการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เข้าใจถึงความรู ้สึกนึ กคิดของประชาชนหรื อที่
เรี ย กว่า ประชามติ (Public Opinion) จะต้อ งทราบว่าประชาชนต้อ งการอะไร ไม่ ต้อ งการอะไร
ตลอดจนท่ าที ต่าง ๆ ที่ ประชาชนมี ต่อองค์กรา ซึ่ งจะทราบได้จากการส ารวจวิจยั ประชามติ เพื่ อ
องค์ก รสามารถตอบสนองสิ่ งต่ า ง ๆ ให้ส อดคล้อ งกับ ความรู ้ สึ ก นึ ก คิด และความต้อ งการของ
ประชาชนหรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ประเภทของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท
1. แบ่ ง ตามกลุ่ ม เป้ าหมาย ได้แ ก่ การประชาสั ม พัน ธ์ ภ ายในและการประชาสั ม พัน ธ์
ภายนอก (สุนิทรา วงศ์แสนสุข, 2558)
1.1 การประชาสัมพันธ์ภายใน คือ การสื่ อสารที่เกิดขึ้นภายในองค์กรทั้งในส่ วนของ
ผูบ้ ริ ห าร ผูถ้ ื อหุ ้น และพนัก งาน เพื่ อให้ เกิ ดความเข้าใจและสั ม พันธ์ ที่ ดี ก่ อให้เกิ ดความสามัค คี
ภายในองค์ก รเหล่ านั้น โดยผ่านเครื่ องมื อประชาสั ม พัน ธ์ ต่าง ๆ เช่ น วารสารเผยแพร่ จดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ การจัดนิทรรศการ หรื อกิจกรรมภายในต่าง ๆ เป็ นต้น
1.2 การประชาสัมพันธ์ภายนอก คือ การสื่ อสารที่สร้างความเข้าใจ ก่อให้เกิดการรับรู ้
ภาพลักษณ์ที่ดีกบั กลุ่มของประชนที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า ผูบ้ ริ โภค องค์กรที่ทาธุรกิจ
ร่ วมกัน ประชาชนทัว่ ไป และสื่ อมวลชนแขนงต่าง ๆ โดยผ่านเครื่ องมือ เช่น การออกโฆษณา ทั้ง
โทรทัศน์ วิทยุ สื่ อสิ่ งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต และกิจกรรมต่าง ๆ
2. แบ่ ง ตามยุ ท ธวิ ธี ก ารด าเนิ นงาน ได้ แ ก่ การประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ กและการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรับ (พงษ์จนั ทร์ ไกรสิ ทธุ์, 2556)
2.1 การประชาสัมพันธ์เชิ งรุ ก เป็ นการประชาสัมพันธ์เพื่ อการสร้างสรรค์หรื อเพื่ อ
สร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวก กลยุทธ์สาหรับการประชาสัมพันธ์เชิงรุ กสามารถดาเนินการได้หลายวิธี
ได้แก่ การรณรงค์การให้ความรู ้ การสร้างความรู ้สึกสานึ กทัศนคติที่ดี เกิดความเข้าใจและยอมรับ
แล้วให้ความร่ วมมือสนับสนุนในที่สุด
2.2 การประชาสั ม พัน ธ์ เชิ ง รั บ เป็ นการประชาสั ม พัน ธ์ เพื่ อ แก้ไ ขความเข้า ใจที่
คลาดเคลื่อนหรื อเมื่อปั ญหาเกิดขึ้น จึงต้องทาการประชาสัมพันธ์แบบตั้งรับในสิ่ งทีเกิดขึ้นเพื่อให้
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ปัญหาหรื อความเข้าใจผิดนั้นได้คลี่คลาย มีความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความพอใจในการแก้ปัญหา
นั้น เพื่อเรื่ องจะได้ยุติลงด้วยดี ดังนั้นเมื่อหน่วยงานจะดาเนินการใด ๆ จะต้องคอยวางแผนเชิงตั้งรับ
ไว้ดว้ ย เพราะหากผลงานที่ปรากฏออกมาไม่เป็ นที่พอใจของกลุ่มเป้ าหมายแล้วจะต้องรี บทาการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อตั้งรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อมาได้ทนั ท่วงที
พงษ์จนั ทร์ ไกรสิ ทธุ์ (2556) ได้กล่าวถึงกระบวนการดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ได้ 3
ขั้นตอน ดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูล คือ การรวบรวมข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เริ่ มต้นจากแนวทางการ
ดาเนินงานโดยได้มาจาก 4 ข้อ ดังนี้
1.1 หน่วยงาน องค์การ สถาบัน ประสบปัญหาอะไรในการศึกษาข้อมูล ทั้งจากภายใน
และภายนอกหน่ วยงาน องค์ก ารและสถาบัน ควรอาศัย จากการที่ นักประชาสัมพันธ์เฝ้าดู ความ
เป็ นไปในหน่ วยงานด้านความสัมพันธ์และในสภาวะแวดล้อม ด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ใน
การเฝ้าดูควรจะทาในลักษณะคอยเฝ้าระวังเหตุอยูต่ ลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ท้ งั ในการเตรี ยมตัว
แก้ปัญหา และเมื่อเวลาเกิดปัญหาขึ้นจะได้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
1.2 นักประชาสัมพันธ์จะต้องสามารถตัดสิ นใจได้ว่าจะหาข้อมูลด้วยวิธีไหนจึงจะ
เหมาะสม ประเด็นปัญหาอะไร เป็ นต้น
1.3 นั ก ประชาสั ม พัน ธ์ ต้อ งค านึ ง ถึ ง ปั จ จัย ด้ า นเวลาว่ า มี เวลามากน้ อ ยแค่ ไ หน
นอกจากนี้ เวลายังมีความสาคัญมากในการวางแผน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว
1.4 นักประชาสัมพันธ์ตอ้ งศึกษาปั ญหาทั้งในหน่วยงานและปัญหาภายนอกที่อาจมีผล
ต่อหน่วยงาน เพื่อนามาเป็ นองค์ประกอบในการวางแผนเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจ
2. การวางแผน (Planning) หลักในการวางแผนประชาสัมพันธ์ การพิจารณาการวางแผน
มีหลักการสาคัญ ดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective) จะต้องกาหนดหรื อระบุไว้อย่างชัดเจนว่า
ต้องการสร้างความเข้าใจสิ่ งใดบ้างหรื อต้องการแก้ปัญหาใด เป็ นต้น
2.2 การกาหนดกลุ่มประชาชนเป้ าหมาย (Target Public) จะต้องระบุให้แน่ชดั ว่ากลุ่ม
ประชาชนเป้ าหมายคือใคร มีพ้ืนฐานการศึกษาหรื อภูมิหลักอย่างไร รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ เช่น
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนด้านจิตวิทยา
2.3 การกาหนดหัวเรื่ อง (Themes) ต้องกาหนดให้แน่ นอนว่าแนวหัวเรื่ องนั้นจะเน้น
ในทางใด ตลอดจนการกาหนดสัญลักษณ์หรื อข้อความสั้นๆ เป็ นคาขวัญต่าง ๆ ที่สามารถจดจาได้
ง่ายหรื อดึงดูดความสนใจและเตือนใจได้ดี
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2.4 กาหนดช่วงระยะเวลา (Timing) จะต้องมีการกาหนดช่วงระยะเวลาหรื อจังหวะ
เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพ เช่น ดาเนิ นทาการเผยแพร่ ล่วงหน้า เพื่อ
เป็ นการปู พ้ื นเสี ยก่ อน เป็ นการเรี ยกความสนใจก่ อนถึ งวันรณรงค์เพื่ อการปฏิ บ ัติงานอย่างเต็มที่
เมื่อใด วัน เวลาอะไร สิ่ งเหล่านี้จะต้องกาหนดไว้ล่วงหน้า
2.5 การก าหนดสื่ อ และเทคนิ ค ต่ าง ๆ จะต้อ งก าหนดลงไปว่าจะต้อ งใช้สื่ อ หรื อ
เครื่ องมือใดบ้างรวมทั้งจะใช้เทคนิคอื่น ๆ อะไรเข้ามาร่ วมด้วย
2.6 การกาหนดงบประมาณ จะต้องกาหนดงบประมาณที่จะใช้ในการดาเนิ นการให้
ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดปัญหาภายหลัง เช่น งบประมาณไม่พอหรื อต้องใช้จ่ายเกินงบประมาณ ฯลฯ
2.7 การกาหนดงบประมาณนี้ ยงั หมายรวมถึ งการกาหนดบุคลากรต่าง ๆ ที่จะใช้ใน
การดาเนินการด้วย
3. การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลกระบวนการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์
ซึ่งจะเน้นดูว่าการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์น้ นั ได้ดาเนินไปตามแผนที่วางไว้หรื อไม่มีปัญหาและ
อุ ป สรรคอะไรเกิ ด ขึ้ น บ้า ง โดยจุ ด มุ่ ง หมายของการประเมิ น ผล เพื่ อ เป็ นการพัฒ นาแผนการ
ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลมากขึ้นในอนาคต
ธัญรัตน์ รัตนกุล (2559) จากการศึกษา การสื่ อสารทางการตลาดและการรับรู ้ภาพลักษณ์
ตราสิ นค้าที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดชั้นในยี่ห้อวาโก้ของสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
องค์ป ระกอบของการสื่ อสารทางการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เนื่ อ งจากผู บ้ ริ โภคไม่ ไ ด้ใ ช้ปั จจัย ด้า นการประชาสั ม พัน ธ์ จากสื่ อ ต่ า ง ๆ ในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า
กล่าวคือ การรับรู ้เครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาดโดยการประชาสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์กบั
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กาญจนา คนจริ ง (2559) ที่
ศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารไทย
พาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านกิจกรรมที่มีลกั ษณะโน้ม
น้าวจูงใจ ส่ งผลต่อภาพลัก ษณ์ องค์ก ร ภาพลัก ษณ์ มี ความสัมพันธ์กับการรั บรู ้ข่าวสาร กล่ าวคือ
ปั จจัยการประชาสัมพันธ์เพื่ อการตลาดด้านกิจกรรมที่มีลกั ษณะโน้มน้าวจูงใจ หากองค์กรมีการ
ควบคุมทิศทางการให้ข่าวสาร สนับสนุนกิจกรรมของสื่ อมวลชนนโยบายของภาครัฐส่ งเสริ มการ
กระตุน้ ภาวะเศรษฐกิจ และสร้างความสัมพันธ์กบั หน่วยงานราชการ ทาให้ส่งผลไปยังภาพลักษณ์
ขององค์กร ข้อมูลที่สื่อสารออกไปโน้มน้าวจูงให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้และภาพลักษณ์ที่ดีแก่
องค์กรได้
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ตารางที่ 8 การวัดองค์ประกอบด้านการประชาสัมพันธ์
ผูแ้ ต่ง

ตัวแปร

จเรวัฒน์ เทวรัตน์ (2555)
สุนิทรา วงศ์แสนสุข (2558)
ธนินนุช เงารังษี (2559)

การประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์

ชนิดของตัว
แปร
ตัวแปรอิระ
ตัวแปรอิระ
ตัวแปรอิระ

จานวนข้อ
คาถาม
27
20
4

การส่ งเสริมการขาย (Sales Promotion)
การส่ งเสริ มการขาย เป็ นเครื่ องมือระยะสั้นหรื อกิจกรรมที่นกั การตลาดจัดทาขึ้น เพื่อจูง
ใจหรื อนาเสนอคุณค่าและกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคให้เกิดความสนใจ การทดลองใช้หรื อการซื้ อของลูกค้า
ขั้นสุ ดท้าย โดยจะต้องใช้ร่วมกับการโฆษณาหรื อการขายโดยใช้พนักงาน และเป็ นการเพิ่มมูลค่า
หรื อแรงจูงใจเพิ่มแก่ พนักงานขาย ตัวแทนจาหน่ ายหรื อผูบ้ ริ โภค สามารถกระตุน้ ให้เกิดยอดขาย
ในทัน ที อิ น ท์อร ไตรศัก ดิ์ , 2557; สมบัติ ธ ารงสิ น ถาวร, 2559; สโรชา นนท์รัก ษานู กุ ล , 2560;
กุลธิดา ก้าวสัมพันธ์ (2560)
จากที่กล่าวข้างต้นผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า การส่ งเสริ มการขาย หมายถึง กิจกรรมทางการตลาด
ระยะสั้ นที่ ส ามารถกระตุ ้นให้ เกิ ดการขายสิ นค้าหรื อบริ ก ารได้ในทันที มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภาพยอดขายของกิ จการ โดยการจัดแสดงสิ นค้าหรื อการสาธิ ตการใช้งานโดยตรงกับ
ผูบ้ ริ โภค สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
วัตถุประสงค์ ของการส่ งเสริมการขาย
การส่ งเสริ มการขายส่ วนใหญ่จะใช้เพื่อนามากระตุน้ ยอดขายในระยะสั้น เช่น การสะสม
ยอดซื้ อ สะสมแสตมป์ ฯลฯ มีส่วนน้อยที่จะใช้ในระยะยาว ซึ่ งวัตถุประสงค์ของการส่ งเสริ มการ
ขายโดยมีรายละเอียด (กุลธิดา ก้าวสัมพันธ์, 2560) ดังนี้
1. กระตุน้ ให้เกิ ดการทดลองใช้ผลิ ตภัณฑ์ นิ ยมใช้มากในขั้นของการแนะนาผลิตภัณฑ์
เหมาะสาหรับสิ นค้าสะดวกซื้อโดยวิธีการแจกของตัวอย่าง คูปอง หรื อแลกซื้อ การลดราคา
2. กระตุน้ ให้ซ้ื อซ้ า เพื่อให้เกิดการทดลองใช้และกระตุน้ ให้ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ถ้าเป็ น
สิ น ค้า สะดวกซื้ อ หลัง จากผู ้บ ริ โภคได้ท ดลองใช้แ ล้ว มี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า สิ น ค้า มี คุ ณ ภาพดี ก็ จะซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ใหม่น้ นั
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3. เพื่อเพิ่มการบริ โภคในตราสิ นค้าที่มีอยู่เดิม ทางบริ ษทั ต้องหาวิธีการที่ จะรักษาลูกค้า
และหาวิธีการป้ องกันและต่อสู้กบั คู่แข่งขันที่มีอยู่เดิมและคู่แข่งขันรายใหม่ ซึ่งจะมีผลทาให้บริ ษทั
สามารถเพิ่มยอดขาย เพิ่มส่ วนครองตลาดและป้องกันส่ วนแบ่งทางการตลาดเอาไว้ได้
4. การป้องกันส่ วนแบ่งทางการตลาดหรื อตาแหน่งผลิตภัณฑ์ จากการที่คู่แข่งขันเพิ่มการ
ใช้การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขายมากขึ้น ทาให้หลายบริ ษทั ต้องใช้โปรแกรมการส่ งเสริ มการ
ขายเพื่อรักษาลูกค้าเอาไว้และสร้างลูกค้าใหม่ ในขณะเดียวกันก็เป็ นการป้ องกันส่ วนครองตลาด
เอาไว้ดว้ ย ซึ่งมีวิธีการส่งเสริ มการขายรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้คูปอง การแถม การให้ส่วนลด
5. สนับสนุนความพยายามทางการโฆษณาและการตลาด การส่งเสริ มการขายถือว่าช่วย
สนับสนุนการโฆษณาและการใช้เครื่ องมือการตลาด เช่น การชิงโชค การแข่งขัน จะช่วยดึงความ
ตั้งใจและดึงความสนใจในข่าวสารการโฆษณาผลิตภัณฑ์
ประเภทของการส่ งเสริมการขาย
สามารถแบ่งแยกตามประเภทของกลุ่มเป้ าหมายได้ คือ ผูบ้ ริ โภค ร้านค้า และพนักงาน
ขาย โดยมีรายละเอียด (Yadan Luo, 2557) ดังต่อไปนี้
1. การส่ ง เสริ ม การขายสู่ ผู ้บ ริ โ ภค (Consumer Promotion) คื อ การส่ ง เสริ ม การขาย
โดยตรงจากผูผ้ ลิตสู่ ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งอาจจะเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าเพื่อบริ โภคเอง หรื อเป็ นผูบ้ ริ โภค
อุตสาหกรรมก็ได้ มุ่งหวังเพื่ อกระตุน้ ให้เกิดการทดลองใช้สินค้า โดยเครื่ องส่ งเสริ มการขายเพื่ อ
กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้อ มีดงั นี้
1.1 คูปอง (Coupon) การแจกเอกสารให้รายละเอียดสิ นค้าหรื อข้อเสนอพิเศษ
1.2 การแจกสิ นค้าตัวอย่าง (Sampling) ผูผ้ ลิ ตแจกสิ นค้าตัวอย่างฟรี ให้แก่ ผูบ้ ริ โภค
เพื่อการทดลองใช้
1.3 การลดราคาสิ นค้าที่ป้ ายฉลาก (Price-Off) การลดราคาสิ นค้าลงให้แก่ ผูบ้ ริ โภค
โดยมีขอ้ กาหนดบางอย่าง เช่น กาหนดจานวนการซื้อหรื อกาหนดระยะเวลา เป็ นต้น
1.4 สิ น ค้าพรี เมี่ ย ม (Premiums) การแจกของแถมหรื อ การแจกสิ น ค้าให้ ฟ รี โดยมี
ข้อกาหนด
1.5 การจัด ประกวดแข่ ง ขัน และชิ ง โชค (Contest and Sweet Stakes) คื อ การให้
ผูบ้ ริ โภคเข้าร่ วมชิงโชคเพื่อชิงรางวัลใหญ่ ทาให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้เป็ นจานวน
มาก แต่ของรางวัลมีจานวนจากัด
2. การส่ งเสริ มการขายสู่ พ่อค้าคนกลาง (Trade Promotion) คือ การส่ งเสริ มการขายจาก
ผูผ้ ลิตสู่ ร้านค้าหรื อตัวแทนจาหน่าย สาหรับสิ นค้าที่ผลิตเพื่อบริ โภคและสิ น ค้าอุตสาหกรรม ผูผ้ ลิต
จะใช้งบประมาณจานวนมากในการทาส่ งเสริ มการขายลักษณะนี้กบั ร้านค้า เพราะสิ นค้าที่ไม่ได้ขาย
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ตรงไปยังผูบ้ ริ โภค ทาให้ผผู ้ ลิตต้องการความช่วยเหลือจากร้านค้าในการรับสิ นค้าไปขายเพื่อสนอง
ความต้องการผูบ้ ริ โภค และในขณะเดียวกันเพื่อให้ร้านค้สนับสนุนการขายสิ นค้ามากขึ้น
3. การส่ งเสริ มการขายสู่ พนักงานขาย (Sales Force Promotion) คือ การส่ งเสริ มการขาย
ของผูผ้ ลิ ต ต่อพนัก งาน เพื่ อกระตุ้น ให้พ นัก งานขายมี ขวัญ และก าลังใจในการขายสิ น ค้า ทาให้
สามารถขายสิ นค้าได้มากขึ้น
สโรชา นนท์รักษานุกูล (2560) ศึกษาเรื่ อง การส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ CP EASY SNACK ในร้านสะดวกซื้ อเซเว่นอีเลเว่นในจังหวัดนนทบุรี
พบว่า ด้านการส่ งเสริ มการขายมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าอยู่ในระดับมาก บ่งบอกได้วา่ ผูบ้ ริ โภค
จะซื้ อสิ นค้าเพิ่ มขึ้นหรื อลดลงหรื อซื้ อตามจานวนที่ ต้ งั ใจตั้งแต่แรก โดยผูบ้ ริ โภคมักจะให้ความ
สนใจกับเทศกาลลดราคาตามช่วงเวลาสาคัญของปี เพื่อจูงใจในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ อภิชาติ ธนะสิ ทธิชยั (2552) ที่ศึกษาเรื่ อง กิจกรรมการส่งเสริ มทางการตลาดมีผลต่อ
ระดับความตั้งใจซื้ อครี มบารุ งผิวพรรณของผูบ้ ริ โภคหญิง ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ระดับ
ความสาคัญต่อกิจกรรมการส่ งเสริ มทาง การตลาดมีความสัมพันธ์กบั ระดับความตั้งใจซื้ อ ซึ่ งแต่ละ
กิจกรรมมีผลต่อ ระดับความตั้งใจซื้ อที่แตกต่างกันออกไป การส่ งเสริ มการขายในเรื่ องการลดราคา
ที่มีระดับความสาคัญมากที่สุดแต่ทาให้เกิ ดระดับความตั้งใจซื้ อมาก แต่การมอบของสมนาคุณที่มี
ระดับความสาคัญมากแต่ทาให้เกิดระดับความตั้งใจซื้อมากที่สุด เป็ นต้น
ตารางที่ 9 การวัดองค์ประกอบด้านการส่งเสริ มการขาย
ผูแ้ ต่ง
ศิริวรรณ พิชิตชาตรี (2555)
Yadan Luo (2557)
เหมสุดา สันติมิตร (2558)

ตัวแปร
การส่งเสริ มการขาย
การส่งเสริ มการขาย
การส่งเสริ มการขาย

ชนิดของตัว
แปร
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ

จานวนข้อ
คาถาม
3
5
5
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การขายโดยใช้ พนักงานขาย (Personal Selling)
การขายโดยใช้พ นัก งานขาย เป็ นรู ป แบบการสื่ อ สารระหว่างผูข้ ายกับ กลุ่ม ลู ก ค้า
เป้าหมายที่สามารถประเมินผลจากความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ทนั ที จากการพยายามช่วยเหลือ
หรื อชักชวนให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั หรื อการทากิจกรรมบางอย่างที่ผขู ้ ายเสนอ เป็ น
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารข้อ มู ล โดยใช้บุ ค คลเพื่ อ จู ง ใจให้ ซ้ื อ บางสิ่ ง เป็ นการเสนอขายโดยตรงแบบ
เผชิญหน้า เป็ นการติดต่อสื่ อสารแบบ 2 ทาง เพื่อการกระตุน้ ให้ลูกค้าเกิดความต้องการซื้อสิ นค้าที่มี
ประสิ ทธิภาพมากที่สุด (อินท์อร ไตรศักดิ์, 2557; สมบัติ ธารงสิ นถาวร, 2559; กุลธิดา ก้าวสัมพันธ์,
2560)
จากที่ ก ล่ า วข้า งต้น ผู ้วิ จัย สรุ ป ได้ว่า การขายโดยใช้พ นั ก งานขาย หมายถึ ง เป็ นการ
ติดต่อสื่ อสารข้อมูลระหว่างบุคคลกับบุคคลเพื่อจูงใจให้ซ้ื อบางสิ่ ง เป็ นการเสนอขายโดยตรงแบบ
เผชิญหน้ากับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย เพื่อตอบคาถามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็ นการกระตุน้ ให้ลูกค้าเกิดความ
ต้องการซื้อสิ นค้าที่มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
คุณลักษณะของการขายโดยใช้ พนักงานขาย
พนักงานขายเป็ นรู ป แบบของการติ ดต่อสื่ อสารระหว่างบุ คคลต่อบุ คคล เป็ นหนึ่ งใน
รู ป แบบของการสื่ อสารทางการตลาด การขายโดยพนั ก งานขายมี จุ ดเด่ น หลายประการ ได้แ ก่
(ประภาศรี สวัสดิ์อาไพรักษ์, 2550)
1. การขายโดยพนั ก งานขายได้ รั บ ความสนใจจากลู ก ค้า ในระดั บ สู ง เพราะเป็ น
สถานการณ์การตอบโต้ซ่ ึงหน้า (Face-To-Face) เป็ นสถานการณ์ที่ลูกค้ายากจะหลีกเลี่ยงข้อความที่
พนักงานขายตั้งใจจะสื่ อสาร
2. พนัก งานขายสามารถปรั บ เปลี่ ย นข้อความที่ สื่ อ สารได้ต ามความสนใจและความ
ต้องการของลูกค้า
3. การสื่ อสารสองทางมี คุ ณ ลัก ษณะที่ ท าให้ ไ ด้รับ ข้อ มู ล ย้อนกลับ อย่า งทัน ที ดัง นั้ น
พนักงานขายจะสามารถรู ้ได้วา่ การนาเสนอการขายของตนได้ผลหรื อไม่
4. การขายโดยพนักงานขายทาให้พนักงานขายสามารถสื่ อสารข้อมูลข่าวสารทางเทคนิค
ที่ซบั ซ้อนได้มากกว่าวิธีการการส่งเสริ มการตลาดแบบอื่น
5. การขายโดยพนักงานขายจะมีความสามารถในการสาธิ ตการใช้งาน คุณสมบัติเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์ได้มาก
6. การขายโดยพนักงานขายจะเกิดความถี่ในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าบ่อยครั้ง ทาให้มี
โอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีในตราสิ นค้า
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บทบาทของการขายโดยใช้ พนักงานขาย
การขายโดยใช้พ นักงานขาย เป็ นรู ปแบบการติดต่อสื่ อสารจากผู ้ส่งสารไปยังผูร้ ับสาร
โดยตรง ดังนั้นผูส้ ่ งสารจะสามารถประเมินผลจากผูร้ ับสารได้ทนั ที โดยจะใช้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(ศิริวรรณ พิชิตชาตรี , 2555)
1. สิ นค้านั้นเหมาะกับการใช้พนักงานขาย เช่น สิ นค้าประเภทที่ ขายตามบ้าน (Door-toDoor Selling) มีมูลค่าและราคาค่อนข้างสูง เช่น ประกันชีวิต เครื่ องใช้ไฟฟ้า เป็ นต้น
2. สิ น ค้า เป็ นลัก ษณะที่ ต้อ งให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Knowledge) เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ มีความจาเพาะ มีความซับซ้อน ซึ่ งไม่สามารถขายผ่านสื่ อมวลชน (Mass Media) ได้
อาทิเช่น รถยนต์ บ้าน หรื อสิ นค้าทางอุตสาหกรรม ที่ตอ้ งใช้พนักงานขายเฉพาะทางในการอธิบาย
3. สิ นค้า ที่ มี ก ารบริ การเข้า มาเกี่ ย วข้อ ง (Good Sales Service) ซึ่ งจ าเป็ นต้อ งใช้ ค น
ให้บริ การประกอบการขายสิ นค้าด้วย ซึ่งพนักงานขายจะเป็ นผูใ้ ห้บริ การ แนะนา ติดตั้งด้วยตนเอง
4. หากธุ รกิ จต้อ งการสร้ างความสัม พัน ธ์อัน ดี (Good Relationship) ระหว่างผู ซ้ ้ื อและ
ผูข้ าย เป็ นธุ รกิจที่ ตอ้ งผ่านคนกลาง จึงต้องอาศัยพนัก งานขายช่ วยสร้างความสัมพันธ์ต่อบุคคล
เหล่านั้น เพื่อก่อให้เกิดความร่ วมมือในการช่วยขายสิ นค้าต่อไป
ประเภทของการขายโดยใช้ พนักงานขาย
รู ปแบบของพนั ก งานขาย (Sales Representatives) หรื อพนั ก งานขายอาจเป็ นได้
หลากหลาย แบ่งประเภทของพนักงานขายได้เป็ น 5 ประเภท (ประภาศรี สวัสดิ์อาไพรักษ์, 2550)
ได้แก่
1. ผูส้ ่ งมอบ (Deliverer) ทาหน้าที่ในการจัดส่ งผลิตภัณฑ์ เช่น พนักงานส่ งอาหารหรื อ
พนักงานขนส่งสิ นค้า เป็ นต้น
2. ผูร้ ับคาสั่งซื้ อ (Order Taker) ทาหน้าที่ในการรับคาสั่งซื้ อภายใน (Inside Order Taker)
จากลูกค้า เช่น พนักงานขายเครื่ องสาอางที่เคาน์เตอร์ เครื่ องสาอางภายในห้างสรรพสิ นค้าที่ คอย
รับคาสั่งซื้ อจากลูกค้าที่เดินเข้ามาซื้ อ หรื ออาจทาหน้าที่ในการรับคาสั่งซื้ อภายนอก (Outside order
taker) จากลูกค้า เช่น พนักงานขายสิ นค้าออนไลน์ที่รับคาสั่งซื้อจากผูบ้ ริ โภคเอง เป็ นต้น
3. ผูเ้ ผยแพร่ (Missionary) ทาหน้าที่ในการสร้างความนิ ยม (Goodwill) ในตัวผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั หรื อทาหน้าที่ในการให้ความรู ้ (Educate) ในตัวผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั โดยพนักงานขาย
ประเภทนี้ ไม่ได้คาดหวังจะรับคาสั่งซื้อโดยตรง แต่เป็ นเพียงพนักงานขายที่ทาหน้าที่ในการเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ให้ขอ้ มูล คาแนะนา หรื อความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้สินค้า

49
4. ผูใ้ ห้คาปรึ กษาด้านเทคนิ ค (Technician) หน้าที่หลักคือการให้ความรู ้ดา้ นเทคนิ คของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น วิศวกรขาย หรื อพนักงานขายทางวิศวกรรมซึ่ งเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั บริ ษทั ของลูกค้า
คอยแนะนาและให้คาปรึ กษาทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์
5. ผู ้ส ร้ า งสรรค์ค วามต้อ งการ (Demand Creator) ท าหน้ าที่ ใ นการสร้ างการขายของ
ผลิตภัณ ฑ์ที่จบั ต้องได้ หรื อผลิตภัณ ฑ์ที่ จบั ต้องไม่ได้ เช่น การประกั นชี วิต บริ การด้านโฆษณา
หรื อการศึกษา เป็ นต้น
กรรณิ การ์ เนาวแสงศรี (2560) กลยุทธ์การขายที่เน้นทางด้านพนักงานขายของทฤษฎีการ
ขายไอดาสที่ส่งผลต่อผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้ อทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ของโครงการหมู่บา้ นวราพร ตาบล
บ้านบ่อ ในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า กลยุทธ์การขายที่เน้นทางด้านพนักงานขายของทฤษฎีการขาย
ไอดาสส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ เนื่ องจากว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการขายที่เน้น
ทางด้านพนักงานขาย ด้านการสร้างความต้องการ (Desire) ได้แก่ ข้อมูลที่พนักงานขายนาเสนอต่อ
ผูบ้ ริ โภค ต้องแสดงให้เห็นถึงข้อดีของผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นกว่าคู่แข่งทางการค้า สามารถชี้ แจงข้อ
สงสัย หรื อแก้ปั ญ หาเฉพาะในการขายได้อย่างดี จนตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคและ
สามารถจูงใจให้เกิดความต้องการจนตัดสิ นใจซื้ อ เป็ นต้น ด้านการสร้างการตัดสิ นใจซื้ อ (Action)
ได้แก่ พนักงานขายสามารถนาเสนอข้อมูล รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณฑ์ที่ช้ ี ให้เห็ นถึ งคุณค่าที่
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ ซึ่ งสามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อโดยไม่ลงั เลและไม่รู้สึกถูก
ยัด เยีย ดในการซื้ อ โดยมุ่ ง เน้ น ให้ ผู ้บ ริ โ ภคเกิ ด ความเชื่ อ มั่น และไว้ว างใจต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แต่ ไ ม่
สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ Yadan Luo (2557) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง กลยุท ธ์ก ารส่ งเสริ ม การตลาดและ
ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ มีอิทธิ พลต่อการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้าบัตรเครดิตยูเนี่ ยนเพย์ ธนาคาร
ICBC จากัด (มหาชน) พบว่า กลยุทธ์ก ารส่ งเสริ มการตลาดเพื่ อสร้างตราสิ นค้าจากการขายโดย
บุคคล ไม่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ตราสิ นค้าในด้านการระลึกและไม่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้
ตราสิ นค้าในด้านจดจา แสดงให้เห็นว่า ส่งเสริ มการตลาดไม่สามารถทาให้ลูกค้าจดจาและระลึกตรา
สิ น ค้า บัต รเครดิ ต ได้ การอาศัย พนัก งานขายตามสาขาต่ า ง ๆ ของธนาคารต่ อ พฤติ ก รรมของ
กลุ่มเป้ าหมายที่ทาธุ รกรรมที่ธนาคาร ไม่ได้ใช้เวลามาก ทาให้การขายโดยบุคคลตามสาขาจึงไม่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
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ตารางที่ 10 การวัดองค์ประกอบด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย
ผูแ้ ต่ง
ศิริวรรณ พิชิตชาตรี (2555)
กรรณิการ์ เนาวแสงศรี (2560)
เหมสุดา สันติมิตร (2558)

ตัวแปร
การขายโดยใช้พนักงานขาย
การขายโดยใช้พนักงานขาย
การขายโดยใช้พนักงานขาย

ชนิดของตัว
แปร
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ

จานวนข้อ
คาถาม
3
22
5

แนวคิดและทฤษฎีการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ เป็ นรู ปแบบของการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
สื่ อสารและการขายระหว่างผูซ้ ้ือกับผูข้ ายในการกระจายและสร้างมูลค่าทางการตลาด โดยการสร้าง
การติดต่อสื่ อสารและสร้างตราสิ นค้าให้บรรลุตามความต้องการ เพิ่มโอกาสในการเป็ นที่รู้จกั
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การ เพื่อมุ่งหวังยอดขาย เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถตอบโต้
ได้ สร้างกิจกรรมทางการตลาดทั้งเนื้ อหา รู ปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง เพื่อวัตถุประสงค์หลักของ
การตลาดและกระจายเนื้ อหาไปยังผูบ้ ริ โภค เป็ นช่องทางการติดต่อสื่ อสารที่ทาให้สามารถเข้าถึงกัน
(ณัฐนี คงห้วยรอบ, 2559; สุ ภาวดี ปิ่ นเจริ ญ , 2560; จิดาภา ทัดหอม, 2560; ชญานี พานทองกชกร,
2560; ลดาอาไพ กิ้มแก้ว, 2560)
จากการทบทวนงานวิจยั ข้างต้น ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
หมายถึ ง การท าการตลาดที่ ใ ช้ เทคโนโลยีท างอิ น เตอร์ เน็ ต เข้า มาเป็ นตัว ช่ ว ยในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์หรื อเผยแพร่ ขอ้ มูล เป็ นช่องทางที่ทาให้ผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการสามารสื่ อสาร
ข้อมู ล เข้าถึ งกัน ได้ง่าย ซึ่ งท าให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพในการสื่ อสารเข้าถึ งกลุ่ ม เป้ าหมายได้ม ากขึ้ น
สามารถอัปเดตข้อมูลได้ตลอดเวลาแบบทันทีทนั ใดและมีความแม่นยา
นอกจากนี้ สื่ อสังคมไลน์สามารถช่วยนักการตลาดในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจในการ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้นสื่ อออนไลน์เป็ น
ทางในการสร้ างเนื้ อหาทางการตลาดของแบรนด์ได้ด้วยการสร้างสรรค์ นาสื่ อไปถึ งกลุ่มลูก ค้า
เป้ าหมายได้ เป็ นเครื่ องมือประเภทหนึ่ งที่สร้างภาพลักษณ์ตราสิ นค้าและนักการตลาดนิ ยมใช้ เพื่อ
สร้างการตลาด (Tsai, & Men, 2013; จิดาภา ทัดหอม, 2560)
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ทิศทางของการพัฒนาตราสิ นค้าผ่านระบบการตลาดสังคมออนไลน์
สุ ภาวดี ปิ่ นเจริ ญ (2560) ได้อธิ บายถึงการใช้การตลาดของสื่ อสังคมออนไลน์ถึงความ
พยายามพัฒนาตราสิ นค้าด้วย 5 ทิศทางผ่านระบบการตลาดออนไลน์ ประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้
1. ความบันเทิ ง (Entertainment) ผลจากความสนุ ก ในการร่ วมเล่นหรื อมี ส่ วนร่ วมจาก
เครื่ องมื อสังคมออนไลน์ โดยก่อให้เกิ ดประสบการณ์ ร่วม นอกจากนี้ ความบันเทิงด้านออนไลน์
ระหว่างผูบ้ ริ โภคที่ใช้เครื่ องมือผ่านสื่ อออนไลน์ โดยใช้ตราสิ นค้าที่มีความสัมพันธ์กบั เนื้อหาข้อมูล
สามารถก่อให้เกิดความสนุกสนานและความผ่อนคลาย (สุ ภาวดี ปิ่ นเจริ ญ, 2560)
2. การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) เป็ นการสื่ อสารที่ ผู ้ใ ช้ ง านสื่ อสั ง คมออนไลน์ ส ร้ า ง
จินตนาการและมีความรู ้สึกว่ารู ้จกั และเข้าใจสื่ อสังคมออนไลน์ในแบบใกล้ชิดเหมือนเป็ นเพื่อนใน
โลกความเป็ นจริ ง แต่เป็ นความรู ้สึกเพียงฝ่ ายเดียวของผูใ้ ช้งานสื่ อสังคมออนไลน์เท่านั้น นอกจากนี้
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะเกิดขึ้นเมื่อผูผ้ ลิตสื่ อสร้างช่องทางการสื่ อสารให้ผรู ้ ับสารได้ตอบกลับ
ซึ่ งการเปิ ดให้โต้ตอบได้อย่างมีหลายๆ ระดับความสัมพันธ์ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางอารมณ์
และความรู ้สึกใกล้ชิดสนิทสนม (Li, Xiabing, Matthew, & Dingtao, 2016)
3. กระแสนิ ยม (Trendiness) เครื่ องมือสื่ อสังคมออนไลน์ ที่นาเสนอข่าวด่วน ข่าวที่เป็ น
ประเด็นในเวลาเดียวกัน ข้อมูลบนโลกสื่ อสังคมออนไลน์ สามารถรวม 4 แรงกระตุน้ ได้แก่ การ
ควบคุมดูแล ความรู ้ ข้อมูลก่อนการซื้ อ และแรงบันดาลใจ ซึ่ งการควบคุมดูแลอธิ บายถึงการค้นหา
การสอดส่อง และรวมไปถึงการนาความทันสมัย นอกจากนี้ยงั เป็ นการสร้างการรับรู ้โดยใช้ช่องทาง
สื่ อมวลชน ในการสร้างประเด็นให้คนในสังคมสนใจและเป็ นการปลุกเร้าให้ประชาชนหันมามี
พฤติกรรมเชิงบวกต่อสิ่ งนั้น ๆ (จิดาภา ทัดหอม, 2560; สุ ภาวดีปิ่นเจริ ญ, 2560)
4. การสนองความต้องการเฉพาะ (Customization) นาไปสู่ การตอบสนองลูกค้าอย่างโดน
ใจ เป็ นวิธีหนึ่ งที่จะผูกใจลูกค้าในระยะยาว ไม่อาจทาได้ในทุกกรณี และทุกกิจการ แต่อาจจะต้อง
ปรับทุกเรื่ องตั้งแต่ตวั สิ นค้า บริ การการติดต่อสื่ อสารให้ตรงใจและตรงความต้องการขของลูกค้าแต่
ละคนได้ท้ งั หมด แต่ในบางกิจการอาจจะเลือกทาในส่ วนใดส่ วนหนึ่ งแทน เพราะการสนองความ
ต้องการเฉพาะต้องการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีและกระบวนการทางานหลายด้าน จึงไม่ง่ายนักที่
กิจการจะทาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ
เป้ าหมายของการใช้ สื่อออนไลน์ ในเชิงธุรกิจ
รุ จิเรข ศรี แสนสุข (2561) ได้สรุ ปถึงเป้าหมายการใช้สื่อออนไลน์ในเชิงธุ รกิจ ดังนี้
1. ใช้ในการเพิ่ ม ยอดขาย เช่ น การให้ผูท้ ี่ มีอิท ธิ พ ลทางโซเซี ยลมี เดี ยท าการทดลองใช้
สิ นค้า แนะนาสิ นค้าแก่ผบู ้ ริ โภค ซึ่ งวิธีน้ ี สามารถสร้างความประทับใจในตัวสิ นค้าให้แก่ผูบ้ ริ โภค
และเกิดการบอกต่อ นอกจากนี้ผบู ้ ริ โภคสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวสิ นค้าได้
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2. ช่ วยเพิ่มการรับรู ้ (Brand Awareness) เปิ ดโอกาสให้ผูบ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมกับกิจกรรม
ทางการตลาดและเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคดเห็นร่ วมกันกับแบรนด์ได้โดยตรง
3. เป็ นการประชาสัมพันธ์ เป็ นลักษณะการสื่ อสารทางตรง แต่ไม่ควรใช้วิธีที่มุ่งเน้นการ
บอกเรื่ องราวขอตราวินค้ามากจนเกินไป ให้มีเรื่ องราวน่าสนใจอื่น ๆ เข้ามาปะปนด้วย
4. ทราบความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภค เพราะเป็ นเสี ยงสะท้อนจากผูบ้ ริ โภค ทาให้เจ้าของ
ตราสิ นค้ารับรู ้ผลตอบรับจากผูบ้ ริ โภคและทาการจัดการอย่างถูกต้อง
5. เพิ่มปริ มาณคนเข้าเว็บไซต์ เป็ นการเชื่อม
การสื่ อสารการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ มีรูปแบบที่แตกต่างกัน จะตอบสนอง
วัตถุประสงค์ไปยังผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน (Raji, 2018) เช่น การโฆษณา การสื่ อสารทางการตลาดที่
สร้างสรรค์ ซึ่ งใช้เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสิ นค้าเพื่อเพิ่มการรั บรู ้และกระตุน้ ในเกิ ดการซื้ อ
สิ น ค้า อย่างไรก็ ต ามมี ก ารศึ ก ษาจ านวนหนึ่ งเกี่ ย วกับ การสื่ อ สารการสื่ อ สารการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์ โดยผูว้ ิจยั ต้องการมุ่งเน้นไปยัง 2 หัวข้อ คือ การสร้างเนื้ อหาโดยผูป้ ระกอบการ (FirmCreate Content: FCC) แล ะ ก ารส ร้ า งเนื้ อ ห าโด ย ผู ้ บ ริ โภ ค (User-Generated Content: UGC)
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Vinna, & Adrian, (2018) ได้ศึกษาผลกระทบของการสร้ างเนื้ อหาโดย
ผูป้ ระกอบการและการสร้างเนื้ อหาโดยกลุ่มผูใ้ ช้งานจากการประเมินระดับคุณค่าตราสิ นค้าธุ รกิจ
เครื่ องสาอางค์ในมุมมองของผูบ้ ริ โภค ประเทศอินโดนีเซีย โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้เครื่ องมือโมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling) หรื อ SEM เพื่อทดสอบการสื่ อสารผ่านสื่ อโซเซียลมีเดีย
ต่อระดับ คุ ณค่ าตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ผลการวิจยั พบว่า การประเมิ นจากการสร้ างเนื้ อหาโดย
ผูป้ ระกอบการ ส่ งผลเชิ งบวกต่อมิติระดับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภคทั้ง 4 ระดับ แต่
ในขณะที่การประเมินจากการสร้างเนื้ อหาโดยผูบ้ ริ โภค ส่ งผลเชิงบวกเพียงแค่การรับรู ้ตราสิ นค้า
การเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้าและการรับรู ้คุณภาพตราสิ นค้าเท่านั้น
การสร้ างเนื้อหาโดยผู้ประกอบการ (Firm-Create Content)
การสร้ างเนื้ อหาโดยผูป้ ระกอบการ คือ การที่ องค์กรหรื อบริ ษทั ฯ ใช้พ้ืนที่ บนโซเซี ยล
มีเดีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค เพิ่มเนื้ อหาที่สร้างขึ้นในเชิ งบวกต่อผูบ้ ริ โภค
และควบคุมเนื้ อหาและสนทนาในโซเซี ยลมีเดีย เป็ นส่ วนหนึ่ งของกลยุทธ์การนาเสนอเนื้ อหาของ
ตราสิ นค้า การปฏิ สัม พัน ธ์แบบสื่ อสารสองทางเพื่ อช่ วยในการพัฒ นาความภัก ดี ของตราสิ นค้า
องค์กรหรื อผูป้ ระกอบการได้ควบคุมเนื้อหาที่ตนสร้างขึ้นในโซเซี ยลมีเดียได้อย่างเต็มที่และใช้สื่อนี้
เพื่อพัฒนาคุณค่าตราสิ นค้าในความน่ าเชื่ อเชิงบวก ส่ งผลติอทัศนคติและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
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อย่างมีนัยสาคัญ (Basil Kazi, 2016; Anatolo, Ashish, & Peter, 2017; Muhammad, Nadia, & Tariq,
2017; Vinna & Adrian, 2018)
จากการทบทวนงานวิจัยข้างต้น ผูว้ ิ จยั สรุ ป ได้ว่า การสร้ างเนื้ อหาโดยผูป้ ระกอบการ
หมายถึง การสร้างเนื้ อหาเพื่อสื่ อสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ไปยังผูบ้ ริ โภคโดยผูป้ ระกอบการเอง โดย
ใช้เครื่ องมือบนสื่ อสังคมออนไลน์เป็ นหลักในช่องทางบัญชี ผูใ้ ช้ของผูป้ ระกอบการเอง อาทิ เช่น
เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์หรื อวีดีโอบนยูทูป ช่วยสร้างความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
การโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ (Social Media Advertising)
การโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ เป็ นการสื่ อสารทางการตลาดรู ปแบบหนึ่งที่ถู กทาให้อยู่ใน
รู ปแบบของสื่ อผ่านอินเทอร์เน็ต เป็ นช่องทางใหม่ในการนาเสนอข่าวสารข้อมูลในโลก จัดเป็ นสื่ อ
ใหม่ ข องสื่ อ มวลชนที่ ช่ วยสร้ างมู ล ค่ าเพิ่ ม ในทางตรงให้ แก่ ตัวผลิ ตภัณ ฑ์ สร้างแรงจูงใจ อี ก ทั้ง
สามารถช่วยสร้างยอดขายที่มาจากลูกค้าหรื อผูจ้ ดั จาหน่ ายในระยะสั้น วัตถุประสงค์หลักนั้นเป็ น
การสร้ างยอดขายให้ได้ในฉับ พลัน เป็ นการกระตุน้ ความปรารถนาต่อผูบ้ ริ โภคให้เลื อกที่ จะซื้ อ
สิ นค้าและใช้บริ การในเวลาอันสั้น (Belch and Belch, 2009; สหเทพ เพ็ชรเกลี้ยง, 2554;
ธีรพล จิ๋วเจริ ญ, 2560)
จากการทบทวนงานวิจยั ข้างต้น ผูว้ ิจยั สรุ ปได้วา่ การโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ หมายถึง
บทบาทในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร อธิบายสิ นค้าหรื อบริ การเมื่อมีการแนะนาหรื อบริ การใหม่ออกสู่
ตลาด และใช้อธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะของสิ นค้าโดยมุ่งเน้นการสื่ อสารไปบนพื้นที่สื่อสังคม
ออนไลน์ เป็ นช่องทางที่มีประสิ ทธิภาพในการสื่ อสารข้อความไปยังผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการยัง
ได้ผลประโยชน์จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของผูบ้ ริ โภคและนาไปกาหนดเป้าหมายการทาโฆษณา
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
ประเภทของสื่ อออนไลน์
Mayfield (2008) ได้กล่าวถึงสื่ อออนไลน์ จัดแบ่งตามการจาแนกและหมวดหมู่ โดยแต่
ละสื่ อจะมีคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่งหรื อทั้งหมด (ธีรพล จิ๋วเจริ ญ, 2560) ดังต่อไปนี้
1. การมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะ ให้ขอ้ คิดเห็นจากทุกคนที่สนใจ
2. การเปิ ดกว้างต่อทุกความคิดเห็น
3. การโต้ตอบสนทนา และการมีปฏิสัมพันธ์
4. การรวมกลุ่มโดยอาศัยความสนใจร่ วมของสมาชิกทุกคน ที่มีเหมือนๆกัน
5. การเชื่อมต่อกับแหล่งอื่น ๆ ภายนอกทั้งบุคคล องค์กร และเว็บไซต์

54
รู ปแบบของโฆษณาออนไลน์
Belch & Belch (2005) ได้แบ่งประเภทของรู ปแบบโฆษณาออนไลน์ (ธี รพล จิ๋วเจริ ญ ,
2560) ดังต่อไปนี้
1. ป้ายโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต (Banners Ad) ใช้เพื่อให้เกิดการรับรู ้ถึงสิ นค้าหรื อบริ การ
เป็ นสื่ อโฆษณาหลักในอินเทอร์เน็ต
2. การเป็ นผู ้ส นั บ สนุ น (Sponsorships) วิ ธี เป็ นผู ้ส นับ สนุ น มี อ ยู่ 2 แบบ คื อ การเป็ น
ผูส้ นับสนุนแบบธรรมดา คือการเป็ นผูส้ นับสนุนหลักของเว็บไซต์แบบธรรมดา และการสนับสนุน
แบบเนื้ อหา คือผูท้ ี่ให้การสนับสนุนนั้นจะมีส่วนในการกาหนดเนื้ อหาของเว็บไซต์ที่สนับสนุ นอยู่
ด้วย
3. ป้ ายโฆษณาที่ ปรากฏหน้าต่างขึ้นมา (Pop-ups/Pop-Unders) เมื่อผูเ้ ข้าชมเปิ ดเว็บไซต์
ขึ้นมา จะมีลกั ษณะหน้าต่างเล็ก ๆ ที่มีเนื้อหาโฆษณาและสามารถเชื่อมโยงไปสู่ เว็บไซต์ผโู ้ ฆษณาได้
ในส่ วน Pop-Unders นั้นเป็ นป้ ายโฆษณาที่อยู่ทางด้านล่างของเว็บไซต์ อาจทาให้ผูช้ มรู ้สึกราคาญ
ได้สูง แต่ในทางกลับกัน อัตราการพบเห็นโฆษณาก็สูงอยูไ่ ม่นอ้ ย
4. โฆษณาที่แสดงขึ้นมาขณะรอเนื้ อหาของเว็บไซต์ที่กาลังโหลด (Interstitials) โดยการ
แสดงผลในรู ปแบบโฆษณาเช่นนี้ สร้างการระลึกสู่ผบู ้ ริ โภคได้ร้อยละ 76
5. Push Technology เป็ นเหมือนกับเทคโนโลยี Web Casting ที่เน้นการส่งข้อมูล ข่าวสาร
ต่าง ๆ ไปให้ลูกค้ามากกว่าการที่จะรอให้ลูกค้ามาพบเจอข่าวสารเอง
6. การเชื่ อ มต่อ (Links) สามารถในการนาผูเ้ ข้าชมเว็บ ไซด์น้ ัน ๆ ไปสู่ เว็บ ไซด์ ผูข้ าย
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การได้
อริ สรา ไวยเจริ ญ (2556) รู ปแบบการโฆษณาสิ นค้าประเภท FMCG บนสื่ ออินเทอร์เน็ตที่
มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า รู ปแบบการโฆษณา
สิ น ค้า ประเภท FMCG บนสื่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู บ้ ริ โ ภค
โดยเฉพาะรู ปแบบโฆษณา Banner เป็ นรู ปแบบโฆษณาที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด ซึ่ งการ
โฆษณาสิ นค้าบนสื่ ออินเทอร์ เน็ตควรเน้นเรื่ องคุณภาพของสิ นค้า เพื่อสร้างความมัน่ ใจ เพราะกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคโดยส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าโดยที่ไม่ได้เลือกสิ นค้าตามห้างสรรพสิ นค้า เป็ น
กลุ่มที่ไม่ตอ้ งการเห็นสิ นค้าจริ งก่อนซื้ อ เพียงแค่คน้ หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อข้อความที่ผบู ้ ริ โภค
คนอื่นเขียนไว้บนสื่ ออินเทอร์ เน็ต ดังนั้นการทาสื่ อโฆษณาจะต้องน่าเชื่อถือ มีความจริ งใจ ทันสมัย
เนื้อหามีคุณภาพและมีการส่ งเสริ มการขาย เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อได้เร็ วขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ สหเทพ เพ็ชรเกลี้ยง (2554) ศึกษาเรื่ อง การโฆษณาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีผล
ต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย พบว่า ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้และจดจาตราสิ นค้า
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ได้จากการเห็นบนสื่ อโฆษณาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การที่สามารถจดจาตราสิ นค้าได้ต่อเมื่อมีตรา
สิ นค้านั้นอยู่ในสื่ อโฆษณา การได้รับสื่ อโฆษณาซ้ า ทาให้สามารถระลึกถึงตราสิ นค้าได้นอกจากนี้
ว่า ผูบ้ ริ โภคให้ค วามส าคัญ มากต่ อการที่ จะสนใจตราสิ น ค้าจากโฆษณาที่ มี ค วามน่ าสนใจ การ
สร้างสรรค์โฆษณาผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตให้มีความน่ าสนใจและมีความน่ าดึงดู ด เพราะว่าการ
สร้างสรรค์โฆษณาผ่านอินเทอร์ เน็ตนั้นสามารถทา ให้ผบู ้ ริ โภคนั้นรู ้จกั ตราสิ นค้ามากขึ้น
ตารางที่ 11 การวัดองค์ประกอบด้านการโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์
ผูแ้ ต่ง

ตัวแปร

รุ จิเรข ศรี แสนสุข (2559)
ลดาอาไพ กิ้มแก้ว (2560)
ธีรพล จิ๋วเจริ ญ (2560)

การโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์
การโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์
การโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์

ชนิดของตัว
แปร
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ

จานวน
ข้อคาถาม
24
4
30

การส่ งเสริมการขายผ่านสื่ อออนไลน์ (Social Media Promotion)
การส่ งเสริ มการขายผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ เป็ นรู ปแบบของสิ่ งจูงใจ เพื่อกระตุน้ ในเกิด
การซื้อสิ นค้า เป็ นกลยุทธ์ในการดึงดูดความสนใจ รวมไปถึงข้อตกลงด้านราคาที่ปรับใช้บนโซเซียล
มีเดียหรื อเกิดการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ มีอิทธิ พลมาจากเงื่อนไขส่ วนลดสาหรับสมาชิกเว็บไซต์ที่มี
ความเหมาะสม รวมทั้งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มี รูปแบบตั้งแต่ก ารจัดชิ งรางวัล การให้
ส่ วนลดพิเศษในเทศกาลต่าง ๆ หรื อ สิ ทธิ หรื อประโยชน์ที่จะได้รับมากยิ่งขึ้นจากปกติ เป็ นตัวดึ ง
ความสนใจ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจในเรื่ องการรับประกันสิ นค้า ของแถมและส่ วนลดในการซื้ อ
สิ นค้า การให้บริ การหลังการขาย การประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่าง ๆ และกิจกรรมทางการตลาดที่ให้
เข้าร่ วม เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การ เกิดความต้องการ
ใช้ ตัดสิ นใจซื้ อและซื้ อมากขึ้นโดยอาศัยเครื่ องมือที่แตกต่างกัน เช่น การโฆษณาด้วยป้ ายโฆษณา
การโฆษณาผ่านทางอีเมล์โฆษณาด้วยการเสี ยค่าใช้จ่ายกับเว็บไซต์อื่น ๆ การโฆษณา ด้วยระบบ
สมาชิกแนะนาสมาชิก การโฆษณาด้วยการแลกลิงค์กบั เว็บไซด์อื่น การโฆษณา บนเครื่ องมือค้นหา
เป็ นต้น (สุณิสา ตรงจิตร์ , 2555; เสาวลักษณ์ สมานพิทกั ษ์วงค์, 2560; สิ ริชยั ดีเลิศ, 2561; Raji, 2018;
อรุ โณทัย ปัญญา, 2562)
จากการทบทวนงานวิจยั ข้างต้น ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า เป็ นการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
กระตุน้ ในเกิดซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ โดยการใช้พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ใช้สื่อออนไลน์ในการเลือกซื้ อ
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สิ นค้า การแชร์ ความคิดเห็นหรื อการเสนอสิ่ งที่ชอบของผูบ้ ริ โภคมาต่อยอดให้เกิดเป็ นแรงผลักดัน
การขายสิ นค้าที่ใกล้ตวั มากยิง่ ขึ้น เป็ นช่องทางที่ง่ายต่อการมีส่วนร่ วมและตัดสิ นใจซื้อ
อรุ โณทัย ปัญญา (2562) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชั่นผ่านสั งคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ ก ) ของนัก ศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ใน
มหาวิทยาลัยเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายออนไลน์ ไม่
ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผ่านสังคมออนไลน์ พิจารณาเป็ นรายข้อ 3 ลาดับแรก ได้แก่ มี
การประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้กบั ลูกค้าสม่าเสมอ, การซื้ อ 1 แถม 1 และการลดราคาเสื้ อผ้าที่
ล้าสมัย ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากว่าการจัดโปรโมชัน่ ต่าง ๆ ให้กบั ลูกค้า เช่น ซื้ อ 1 แถม 1 กลุ่มลูกค้า
ไม่ได้สนใจสิ นค้านั้น ๆ ที่ได้ทาโปรโมชัน่ ซื้ อ 1 แถม 1 รวมไปถึงการลดราคาเสื้ อผ้าที่ ลา้ สมัยซึ่ ง
กลุ่มลูกค้าส่ วนมากจะตามเทรนแฟชัน่ ทาให้การจัดโปรโมชัน่ เหล่านี้ ไม่ตอบสนองกลุ่มลูกค้ากลุ่ม
นักศึกษา ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ณิสา ตรงจิตร์ (2559) ที่ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผา่ นช่องทางตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ปัจจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด และการให้ขอ้ มูลข่าวสาร โปรโมชัน่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์
ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ มีอิทธิ พลจากเงื่อนไขโปรโมชั่นส่ วนลดกับบัตร
เครดิตมีความเหมาะสม ใช้งานได้จริ งเงื่อนไขส่ วนลดสาหรับสมาชิกเว็บไซต์มีความเหมาะสม ใช้
งานได้จริ งเงื่อนไข คูปองส่ วนลดมีความเหมาะสม ใช้งานได้จริ งสื่ อโฆษณาออนไลน์ สื่ อโฆษณา
เข้าถึงได้ง่าย เจ้าของเว็บไซต์มอบส่ วนลดพิเศษในวันพิเศษหรื อเทศกาลต่าง ๆ และมีการให้ขอ้ มูล
ข่าวสารโปรโมชัน่ แก่สมาชิกผ่านทาง e-mail หรื อ SMS โดยตรง
ตารางที่ 12 การวัดองค์ประกอบด้านการส่งเสริ มการขายผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
ผูแ้ ต่ง
สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555)
ดวงใจ ธรรมนิภานนท์ (2557)
ณัฐกานต์ กองแก้ม (2559)

ตัวแปร
การส่งเสริ มการขายผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์
การส่งเสริ มการขายผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์
การส่งเสริ มการขายผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์

ชนิดของตัว
แปร

จานวน
ข้อคาถาม

ตัวแปรอิสระ

4

ตัวแปรอิสระ

5

ตัวแปรอิสระ

3
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การปฏิสัมพันธ์ ทางการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ (Social Media Interactive Marketing)
การปฏิสัม พันธ์ท างการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ เป็ นหนึ่ งในเครื่ องมื อของ
โซเซี ยลมีเดียในฐานะแพลตฟอร์ มทางการตลาดที่ช่วยให้ตราสิ นค้าและผูบ้ ริ โภคสามารถเชื่อมต่อ
สื่ อสารและตอบโต้ได้ มีปริ มาณข้อมูลข่าวสารมีไม่จากัด ข่าวสารมีเนื้ อหาเจาะจง ไม่มีลาดับในการ
นาเสนอข่าวสาร ทาให้ผูบ้ ริ โภคพึงพอใจในการเข้าถึงการมีปฏิสัมพันธ์กบั ตราสิ นค้าบนโซเซี ยล
มีเดียมากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพ และเป็ นการสร้างคุณภาพของบริ การให้เป็ นที่เชื่อถือได้
เกิดขึ้นในขณะที่ผซู ้ ้ื อได้รับการบริ การจากผูข้ าย ซึ่ งผูซ้ ้ื อจะยอมรับสิ นค้าหรื อไม่ข้ ึนอยู่กบั ความพึง
พอใจของผูซ้ ้ือ (พนารัตน์ ลิ้ม, 2554; ธานี วังใน, 2556; Raji, 2018)
วิธีการสื่ อสารระหว่างตราสิ นค้ากับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จากการสื่ อสารทางเดียว ไปเป็ น
การสนทนาตอบโต้กนั แบบทันท่วงที และต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์แพลตฟอร์ม สามารถตอบโต้
หรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ทนั ที เพื่อเข้าถึ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคและกลุ่มเป้ าหมายทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ในการสร้างการรับรู ้ การปรับปรุ งภาพลักษณ์หรื อการสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น
โดยเป็ นการสื่ อ สารที่ ผูใ้ ช้ง านสื่ อ ออนไลน์ ส ร้ างจิ น ตนาการและมี ค วามรู ้ สึ ก ว่ารู ้ จัก เข้าใจสื่ อ
ออนไลน์ในแบบใกล้ชิดเหมือนเป็ นเพื่อนในโลกความเป็ นจริ ง แต่เป็ นความรู ้สึกเพียงฝ่ ายเดียวของ
ผู ใ้ ช้ ง านสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เท่ า นั้ น (ดวงใจ ธรรมนิ ภ านนท์, 2557; กุ ล วดี กัน หาเรื อ ง, 2559;
สุ ภาวดี ปิ่ นเจริ ญ ,2560)
จากการทบทวนงานวิจยั ข้างต้น ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า การปฏิสัมพันธ์ทางการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์ หมายถึง การทาการตลาดเพื่อการสื่ อสารตอบโต้กนั แบบทันท่วงทีระหว่างผูบ้ ริ โภคและ
ตราสิ นค้าผ่านเครื่ องการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ จุดประสงค์เพื่อต้องการให้ผูบ้ ริ โภคมี
ส่ วนร่ วม มีความใกล้ชิดกับตราสิ นค้ามากขึ้น เกิดจากการจัดกิจกรรมการตลาดหลากหลายประเภท
เพื่ อให้ ผู บ้ ริ โภคได้เป็ นส่ วนหนึ่ งและเผยแพร่ กิ จกรรมของตราสิ น ค้าออกไปยังพื้ น ที่ สื่ อ สั งคม
ออนไลน์ของตัวผูบ้ ริ โภคเอง
สิ ทธิ กิตติ์ ศรี พชั รพันธ์ (2558) อธิ บายถึง การปฏิสัมพันธ์ทางการสื่ อสารการตลาดผ่าน
สื่ อออนไลน์ ไว้ว่า กิจกรรมด้านการตลาดที่ เกี่ยวข้องกับบุคลากรหรื อตัวแทนของบริ ษ ทั ในการ
ให้บริ การแก่กลุ่มลูกค้า ซึ่ งในขณะให้บริ การกับกลุ่มลูกค้าจะมีปฏิสัมพันธ์กนั อาจเป็ นปฏิสัมพันธ์
ทางตรงหรื อทางอ้อมว่าบริ การที่ผบู ้ ริ โภคได้รับเป็ นไปตามที่ได้สัญญาไว้หรื อไม่ ดังนั้นจึงมักเรี ยก
การตลาดปฏิสัมพันธ์วา่ เป็ น “การรักษาสัญญา” ดังภาพที่ 7
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ลูกค้ า
การตลาดปฏิสัมพันธ์

(External Marketing)

(Interactive Marketing)

“ให้คาสัญญากับลูกค้า”

“รักษาคาสัญญา”
พนักงาน

การตลาดภายนอก

การตลาดภายใน

บริษัท

(Internal Marketing)

“ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิตามได้”
ภาพที่ 7 ตรัยกรรมการตลาดบริ การ
ที่มา: ดัดแปลงจาก การจัดกิจกรรมการตลาดภายในของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 3
(สิ ทธิกิตติ์ ศรี พชั รพันธ์, 2558)
พนารัตน์ ลิ้ม (2554) ศึกษาเรื่ อง จิตสานึกสาธารณะของผูป้ ระกอบการในการตลาดแบบ
ปฏิสัมพันธ์ พบว่า จิตสานึกสาธารณะของผูป้ ระกอบการเว็บไซต์ในการตลาดแบบปฏิสัมพันธ์ทุก
เว็บไซต์มีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เว็บไซต์ถูกนามาใช้เป็ นช่องทางการสื่ อสาร
เพื่อนาเสนอข่าวสาร สิ นค้าหรื อบริ การ มีลกั ษณะปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของสิ นค้ากับผูใ้ ช้บริ การ
เว็บ ไซต์ มีก ารโต้ตอบทั้ง 2 ฝ่ าย เช่ น การเลื อกซื้ อสิ นค้าและบริ ก ารออนไลน์ การตั้งกระทู ้ การ
โพสต์ขอ้ ความ ภาพหรื อวีดีโอบนเว็บไซต์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภาวดี ปิ่ นเจริ ญ (2560) ที่
ศึกษาเรื่ อง การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การจองร้านอาหารผ่านโมบายล์แอปพลิเคชันของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า การ
สื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ด้านการมี ป ฎิ สัม พันธ์ ส่ งผลต่อการตัดสิ น ใจใช้ บ ริ ก ารของ
ผู ้บ ริ โภค เนื่ อ งจากผู ้บ ริ โภคส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามส าคัญ กั บ บทความ รู ป ภาพ อิ น โฟกราฟิ ก
ภาพเคลื่อนไหวและในรู ปแบบเสี ยง เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจในการนาเสนอของแนะนาแอปพลิเค
ชันการจองร้านอาหารผ่านโมบายล์หรื อแอปพลิเคชันผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
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ตารางที่ 13 การวัดองค์ประกอบด้านการปฏิสัมพันธ์ทางการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
ผูแ้ ต่ง

ตัวแปร

ชนิดของตัว
แปร

การปฏิสัมพันธ์ทางการสื่ อสารการตลาด
ตัวแปรตาม
ผ่านสื่ อออนไลน์
การปฏิสัมพันธ์ทางการสื่ อสารการตลาด
สุ ภาวดี ปิ่ นเจริ ญ (2560)
ตัวแปรอิสระ
ผ่านสื่ อออนไลน์
การปฏิสัมพันธ์ทางการสื่ อสารการตลาด
จิดาภา ทัดหอม (2560)
ตัวแปรอิสระ
ผ่านสื่ อออนไลน์
พนารัตน์ ลิ้ม (2554)

จานวนข้อ
คาถาม
11
4
4

การสร้ างเนื้อหาโดยกลุ่มผู้ใช้ งาน (User-Generated Content)
การสร้างเนื้ อหาโดยกลุ่มผูใ้ ช้งาน เป็ นการแบ่งปั นข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าระหว่างผูใ้ ช้งาน
ผ่านรู ป แบบการใช้สื่ อสั งคมออนไลน์ โดยสร้าง ข้อมูล ที่ ท าการบอกต่ อเกี่ ยวกับ สิ น ค้า บริ ก าร
ความคิด หรื อองค์กร อาจเป็ นในเชิ งบวกหรื อเชิ งลบก็ได้ ไม่ว่าจะเป็ นการให้ความช่วยเหลือกับ
ผูบ้ ริ โภคหรื อการแบ่งปั นข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าให้ผบั ผูบ้ ริ โภคคนอื่น ๆ เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เป็ นต้น นับได้ว่าเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญ สาหรับการรณรงค์ทางการตลาด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อทาการสื่ อสารผ่านสื่ อสังคม เป็ นแหล่งข้อมูลสาคัญที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค (บุหงา ชัยสุวรรณ, 2558; ฐิตาภัทร์ ธนารัฐอัครทวี, 2559
ข้อ มู ล ที่ ผู ้รั บ สารหรื อ ผู ้ใ ช้ สื่ อ ออนไลน์ ผ ลิ ต และเผยแพร่ บ นสื่ อ ออนไลน์ รวมถึ ง
แพลตฟอร์ มทุกประเภทที่ มีการเชื่ อมต่อกับระบบอินเทอร์ เน็ต ทั้งเว็บ ไซต์ แอพพลิ เคชั่นและสื่ อ
ได้แก่ เฟซบุ๊ ค ยูทู ป ทวิตเตอร์ อิ น สตาแกรม บล็อก เป็ นต้น เป็ นประเภทของการสร้ า งเนื้ อหา
เกี่ยวกับตราสิ นค้า ซึ่ งสร้างสรรค์โดยผูบ้ ริ โภคคนหนึ่งเพื่อผูบ้ ริ โภคคนอื่น ๆ จากการแบ่งปั นเนื้อหา
ที่สร้างขึ้นเองผ่านผูต้ ิดตามในสื่ อโซเซียลมีเดีย (สกุลศรี ศรี สารคาม และคณะ, 2559; Raji, 2018)
จากการทบทวนงานวิ จัย ข้างต้น ผู ว้ ิ จัย สรุ ป ได้ว่า การสร้ างเนื้ อ หาโดยกลุ่ ม ผู ใ้ ช้ง าน
หมายถึ ง การสร้างเนื้ อหาทุกประเภทเพื่อสื่ อสารข้อมูลระหว่างผูบ้ ริ โภคด้วยกันเองผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ ในลักษณะของการเผยแพร่ ความคิดเห็นของตนเองที่มีต่อสิ นค้าหรื อบริ การไปสู่ เพื่ อน
หรื อผูต้ ิดตามบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง หรื อเรี ยกลักษณะการสื่ อสารดังกล่าวได้วา่ เป็ น
การสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเทอร์เน็ต

60
ปัจจัยที่เป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดการสร้ างเนื้อหา
การสร้างเนื้อหาของผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อตราสิ นค้า มี 4 ปัจจัยที่เป็ นตัวกระตุน้ ดังต่อไปนี้
(ลดาอาไพ กิ้มแก้ว, 2560)
1. การลงมือทาร่ วมกัน (Co-Creation) หมายถึง ผูบ้ ริ โภครู ้สึกว่าตัวเองเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
กระบวนการสร้างคุณค่า และอยากเป็ นผูส้ ร้างประสบการณ์ดว้ ยตนเองร่ วมกับแบรนด์
2. การสร้างพลัง (Empowerment) หมายถึง การที่แบรนด์เปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ โภคสามารถ
เลือกออกแบบความต้องการของผูบ้ ริ โภคและมีอานาจในการตัดสิ นใจ
3. ชุมชนหรื อเครื อข่าย (Community) หมายถึง แรงพลักดันทางสังคม โดยเฉพาะในกลุ่ม
ของสังคมออนไลน์ที่ผบู ้ ริ โภคมีปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มเครื อข่ายของตนเอง
4. การแสดงออกถึงตัวตน (Self-Concept) หมายถึง ความต้องการแสดงออกทางตัวตน
โดยการแบ่งปั น ทัศนคติ ความคิด และพฤติ กรรมของตนเองให้ผูอ้ ื่ นได้รับ รู ้ สิ่ งที่ ผูส้ ร้ างเนื้ อหา
ได้รับกลับมาคือความรู ้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับจากสังคม
ตัวแปรที่ต้องพิจารณาจากการสร้ างเนื้อหาผ่านทางออนไลน์
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ผลกระทบของเนื้อหาที่ผใู ้ ช้งานสร้างขึ้นจากตัวแปรที่
พบบ่อยที่สุด (Basil Kazi, 2016) มีดงั นี้
1. จานวนหรื อปริ มาณของผูท้ ี่สร้างเนื้ อหา
2. สัดส่ วนของบทวิจารณ์ที่ผใู ้ ช้งานสร้างขึ้นเป็ นเนื้ อหาเชิงบวกหรื อเชิงลบ
3. ความแปรปรวนของการแพร่ กระจายความคิดเห็นที่ผใู ้ ช้งานสร้างขึ้น
ห่ วงโซ่ ของการสร้ างเนื้อหาโดยกลุ่มผู้ใช้ งานในเชิงพาณิชย์
Maksimova (2018) ได้กล่าวถึง การสร้างเนื้ อหาโดยกลุ่มผูใ้ ช้งานในเชิ งพาณิ ยช์ ได้แรง
บันดาลใจจากปัจจัยต่าง ๆ ตามที่ภาพที่ 8 แต่อย่างไรก็ตามการสร้างเนื้ อหาโดยผูใ้ ช้งานไม่สามารถ
ทดแทนเนื้อการสื่ อแบบดั้งเดิมที่สร้างคุณค่าให้แก่ผรู ้ ับสารได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่การสร้างเนื้อหา
โดยผูบ้ ริ โภคสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั สิ นค้าหรื อบริ การได้ ในกลุ่มผูท้ ี่อยูใ่ นห่วงโซ่ ของการสร้าง
เนื้ อหาโดยกลุ่ม ผูใ้ ช้งานจะสร้ างสรรค์เนื้ อหาลงบนแพลตฟอร์ ม ของตนเองและทุ ก คนสามารถ
เผยแพร่ เนื้อหาตามแรงบันดาลใจที่ตนเองสร้างขึ้น
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เครื่ องมือและซอฟต์แวร์ที่
ใช้ในการสร้างเนื้อหา
ผูใ้ ช้งานสร้าง
เนื้อหา โดยวีดีโอ
, บล็อก ฯลฯ บน
โซเซียลมีเดีย
ของผูส้ ร้าง
เนื้อหา

ผูใ้ ช้ที่ได้รับแรงบันดาลใจและสร้างงานที่มีอยู่

การเข้าถึงของผู ้
ให้บริ การ
(ISPs,

โทรศัพท์มือถือ)

โซเซียลมีเดีย
ของผูส้ ร้าง
เนื้อหา (UCC
Platforms)

การเข้าถึงของผู ้
ให้บริ การ
(ISPs,

โทรศัพท์มือถือ)

เครื่ องมือและ
ซอฟต์แวร์ที่
เข้าถึงเนื้อหา

ผูใ้ ช้ที่ให้คาแนะนา

ภาพที่ 8 ห่วงโซ่ของการสร้างเนื้อหาโดยกลุ่มผูใ้ ช้งานในเชิงพาณิ ชย์ (Value Chain for UGC)
ที่มา: ดัดแปลงจาก Impact of User Generated Content on Consumer Purchase Intention:
Company X (OECD, 2007 อ้างถึงใน Daria Maksimova ,2018)
การสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่ านอินเทอร์ เน็ต (Electronic Word-of-Mouth: eWOM)
การสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเตอร์เน็ต เป็ นการสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลและสิ นค้าใน
แง่ของประโยชน์จากผูบ้ ริ โภคหรื อผูป้ ระกอบการที่ทาการโพสต์ความคิดเห็นหรื อรี วิวผลิตภัณฑ์
ผ่านช่ องทางต่าง ๆ บนเครื อข่ายออนไลน์ ต่อคุณลักษณะการใช้งานละความพึ งพอใจที่ มีต่อตัว
สิ นค้า การสื่ อสารแบบปากต่อปากแบบเดียวกันกับการพูดคุยหรื อส่ งต่อความคิดเห็นแบบเผชิญหน้า
เพียงแต่ปรับเปลี่ยนมาอยู่ในรู ปแบบออนไลน์ โดยผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตและมีประสิ ทธิภาพใน
การดึงดูดความสนใจจากผูบ้ ริ โภคมากกว่า เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์หรื อยูทูป เป็ นต้น ซึ่งการสื่ อสาร
แบบปากต่ อ ปากผ่ านอิ น เตอร์ เน็ ต ถื อ เป็ นหลัก ส าคัญ ในการส่ ง เสริ ม การขาย (Abdallah, 2014;
ชัยนันท์ ธันวารชร, 2560)
จากการทบทวนงานวิจยั ข้างต้น ผูว้ ิจยั สรุ ปได้วา่ การสื่ อสารแบบปากต่อปากอินเตอร์เน็ต
หมายถึง การสื่ อสารโดยตรงจากผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การไปยังผูข้ ายผ่านช่องทาง
อินเทอร์ เน็ต เพื่อเพิ่มการรับรู ้ในตราสิ นค้าหรื อเพื่อจุดประสงค์อื่นทางการตลาด ได้มีการต่อยอด
พัฒนาไปสู่การมุ่งเน้นส่งต่อและบอกต่อโดยการบอกต่อจากผูบ้ ริ โภคคนหนึ่งไปสู่ อีกคนหนึ่งด้วย
กันเอง ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือมากกว่าการบอกต่อจากผูข้ ายสู่ผบู ้ ริ โภคโดยตรง

ผูบ้ ริ โภค
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การสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถนาแนวคิดของการสื่ อสารแบบปาก
ต่อปากแบบดั้งเดิม (Word-of-Mouth:WOM) นามาประยุกต์ใช้ได้ (ชัยนันท์ ธันวารชร, 2560) โดย
แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. ข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product News) อาทิเช่น ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ได้แก่ ลักษณะ รู ปร่ างหรื อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
2. การให้คาแนะนา (Advice Giving) อาทิ เช่น การให้ช้ ี แนะหรื อให้ความคิดเห็ นต่าง ๆ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
3. ประสบการณ์ ส่ ว นตัว (Personal Experience) คื อ การที่ ผูบ้ ริ โ ภคได้รั บ จากการใช้
ผลิ ตภัณ ฑ์ห รื อบริ การแล้วเกิ ดข้อวิพ ากษ์วิจารณ์ ต่าง ๆ มี ความคิดเห็ น ต่อผลิตภัณ ฑ์หรื อบริ ก าร
อย่างไร
มิติของการสื่ อสารแบบปากต่ อปากผ่านอินเตอร์ เน็ต (Dimension of e-WOM)
นักวิจยั หลายท่านได้ให้แนวคิดของมิติการสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเตอร์เน็ตไว้ 3
มิติ (Abdallah, 2014) ดังต่อไปนี้
1. ความน่ าเชื่ อ ถื อ ของการสื่ อสารแบบปากต่ อ ปาก ผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต (e-WOM
Credibility) คื อ การที่ ผูบ้ ริ โภครับ รู ้การสื่ อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับผลิ ตภัณ ฑ์และบริ ก ารจาก
แหล่งข้อมูลที่เชื่ อถือได้มากกว่าเนื้ อหาที่สร้างโดยนักการตลาด หากผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้ถึงผลิตภัณฑ์
หรื อการบริ ก ารจากแหล่งค าวิจารณ์ การแสดงความคิดเห็ น ที่ น่าเชื่ อถื อได้ ผูบ้ ริ โภคอาจใช้เพื่ อ
ตัดสิ นใจในการซื้ อสิ นค้าได้ แต่ในทางตรงกันข้าม หากผูบ้ ริ โภครับรู ้ ได้ว่าความน่ าเชื่ อถือนั้นต่ า
ผูบ้ ริ โภคก็จะเพิกเฉยและทบทวนการตัดสิ นใจซื้ออีกครั้ง
2. คุณภาพของการสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเตอร์ เน็ต (e-WOM Quality) คือ พลัง
แห่งการโน้มน้าวความน่าเชื่อถือต่อข้อมูล เมื่อผูบ้ ริ โภคกาลังมองข้อมูลที่มีคุณภาพต่อการตัดสิ นใจ
ข้อ มู ล เหล่ า นั้ น อาจส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ ของช่ อ ทางในการสื่ อ สารนั้ น ๆ การให้ ข ้อ มู ล ที่ เป็ น
ประโยชน์ ชัดเจนและเข้าใจง่าย อาจเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นในการพิ จารณาการรั บ รู ้ ของข้อมูลและเป็ น
องค์ประกอบสาหรับประเมินความตั้งใจซื้อสิ นค้า
3. ปริ มาณของการสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเตอร์เน็ต (e-WOM Quantity) คือ การ
คานึ งถึ งข้อมูลจานวนมากที่ ผูบ้ ริ โภคแบ่งปั นทางออนไลน์ ในระหว่างที่ ผูบ้ ริ โภคกาลังซื้ อสิ นค้า
อาจจะต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสริ มสร้างความมัน่ ใจในการซื้ อสิ นค้าหรื อลดความผิดพลาด
ดังนั้น ปริ มาณความคิดเห็ นที่ มีต่อสิ นค้าออนไลน์ สามารถอนุ มานได้ว่าสิ นค้ามี คุณค่าและได้รับ
ความนิยมมากน้อยเพียงใด ซึ่งปริ มาณข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคได้รับมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์และ
บริ การของลูกค้า
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จากการที่นักวิจยั หลายท่าน ได้นาแนวคิด e-WOM มาศึกษาผลกระทบของการรับรู ้ต่อ
ความตั้งใจในการซื้ อสิ นค้าของความสาคัญของภาพลักษณ์ องค์กร พบว่า ปั จจัยด้านการรับรู ้ของ
eWOM มีผลต่อความตั้งใจต่อผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการซื้ อผลิตภัณฑ์ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Media) สามารถดึ งดู ดและมี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ท าให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ด ความ
ไว้ว างใจผู ้ค นที่ แ สดงความคิ ด เห็ น ผ่ า นเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ที่ ยื น ยัน ว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ั นมี
ประสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ท าให้ เกิ ด ผลในเชิ ง บวกส่ ง เสริ ม การสร้ า งความตั้ง ใจในการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์
(Abdallah, 2014) มี ค วามสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ Sa’ait, Kanyan, & Nazrin (2016 อ้างถึ งใน
ชัยนันท์ ธันวารชร, 2560) ที่ ระบุ ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการรับรู ้ของ eWOM เกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ไว้วา่ ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความตั้งใจซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญเกิดจากการรับรู ้ของผลิตภัณฑ์
ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีผคู ้ นใช้ผลิตภัณฑ์และทาการแสดงความคิดเห็นผ่านรู ปภาพ วิดีโอ
สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สร้างความกระตุน้ ต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูอ้ ื่น
ดังนั้น ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคจะต้องผ่านการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คาแนะนาหรื อข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับประสิ ทธิภาพของผลิตภัณฑ์ โดยแหล่งข้อมูลเหล่านี้จะมา
จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ครอบครัว เพื่อน หรื อบุคคลผูท้ ี่ เคยมีประสบการณ์ จากการใช้ผลิ ตภัณฑ์น้ ัน ๆ ซึ่ ง
แหล่ งข้อ มู ล เหล่ านี้ สามารถให้ ค าปรึ ก ษา สามารถสร้ างความมั่น ใจและความน่ าเชื่ อถื อต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคได้ (ณัฐพร พละไชย, 2558) ดังภาพที่ 9
ขั้นตอนการจัดสรรข้ อมูล
การจัดอันดับสิ นค้าและให้
ข้อมูลสิ นค้าจากกลุ่มคนที่เคย
ซื้อ

ขั้นตอนการสรุปข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคก่อนการ
ตัดสิ นใจซื้อ

ขั้นตอนการตัดสิ นใจ
ผูบ้ ริ โภคสรุ ปข้อมูลที่ได้รับ
เพื่อทาการประเมินคุณค่าของ
สิ นค้าและการตัดสิ นใจซื้อ

ภาพที่ 9 กระบวนการการสื่ อสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต (eWOM Activities)
ที่มา: ดัดแปลงจาก อิทธิพลของการตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM
Marketing) และปัจจัยด้านการสร้างแบรนด์ 3มิติ (3i Model of Brand Development) ที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถจักรยานยนต์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร (Lee, & Lee,
2009 อ้างถึงใน ณัฐพร พละไชย, 2558)
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ชัยนันท์ ธันวารชร (2560) ศึกษาเรื่ อง การโฆษณาสิ นค้าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มี
ผลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้ากรณี ศึกษา ร้าน ฟาร์ม ดีไซน์ ไทยแลนด์ พบว่า การรับรู ้การสื่ อสารแบบ
ปากต่ อปากบนอิ นเทอร์ เน็ ตส่ ง ผลต่ อความตั้งใจในการซื้ อ ปั จจัย ทางด้านอิ ท ธิ พ ลของโฆษณา
ออนไลน์ด้วยเนื้ อหาที่ มีความน่ าสนใจและถูกใจจากผูต้ ิ ดตามจนทาให้เกิ ดความพึ งพอใจ อี กทั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีตราสิ นค้าเพื่อให้ผตู ้ ิดตามเกิดความรับรู ้ต่อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ เพื่อส่ งเสริ มให้ตรา
สิ นค้านั้นมีความแตกต่างและน่าสนใจและการรับรู ้การสื่ อสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์ เน็ตจาก
เพื่อนของผูต้ ิดตามเองก็ดีหรื อตัวผูต้ ิดตามที่ได้ทาการแชร์ขอ้ มูลไปยังสื่ อสังคมออนไลน์ก็ดีจะช่วย
เพิ่มความตั้งใจในการซื้ อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากเป็ นการบอกต่อถึงสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์
และมีความน่าเชื่อถือสาหรับกลุ่มเพื่อนด้วยกันเอง สอดคล้องกับงานวิจยั ของชาญฤทธิ์ คงธนารัตน์
(2560) ที่ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของการสื่ อสารแบบปากต่อปาก
ของร้านอาหารบนเฟซบุ๊ก พบว่า การสื่ อสารแบบปากต่อปากบนสื่ อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อความ
น่าเชื่อถือ สะท้อนให้เห็นได้ว่าการทาความเข้าใจหรื อผลกระทบของการสื่ อสารแบบปากต่อปาก
บนสื่ อสังคมออนไลน์ ควรต้องคานึงถึงการโน้มน้าวจากสังคมด้วย พบว่าผูบ้ ริ โภคใช้จานวนการกด
ชื่ นชอบในการพิ จารณาความน่ าเชื่ อถื อของการสื่ อสารแบบปากต่อปากบนสื่ อสั งคมออนไลน์
นอกจากนี้ ยงั พบว่าบางครั้งผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับความคิดเห็ นของผูบ้ ริ โภคท่านอื่ นที่ มาให้
ความคิดเห็นมากยิง่ กว่าบทวิจารณ์ที่ตนเองได้อ่าน
ตารางที่ 14 การวัดองค์ประกอบด้านการสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเตอร์เน็ต
ผูแ้ ต่ง
ณัฐกานต์ ทองมวน (2559)
สุทธิ์ธิดา จันทร์โอกุล (2558)
ชาญฤทธิ์ คงธนารัตน์ (2560)

ตัวแปร
การสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่าน
อินเตอร์เน็ต
การสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่าน
อินเตอร์เน็ต
การสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่าน
อินเตอร์เน็ต

ชนิดของตัว
แปร

จานวนข้อ
คาถาม

ตัวแปรอิสระ

14

ตัวแปรตาม

3

ตัวแปรตาม

17
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งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุ ปได้ 3 ประเด็น คือ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับระดับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภค งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 ระดับคุณค่ าตราสิ นค้ าในมุมมองของผู้บริโภค
1. ประสิ ทธิภาพทางการสื่ อสารทางการตลาดช่วยเสริ มสร้างระดับคุณค่าตราสิ นค้าได้
ผูป้ ระกอบการต้องมีการวางกลยุทธ์ทางการสื่ อสารการตลาดให้ตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั อย่าง
กว้างขวางโดยสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายในหลากหลายช่องทาง มีการสื่ อสารอย่างต่อเนื่อง เป็ นไป
ในทิศ ทางเดี ยวกัน เน้นการสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการเพื่ อสื่ อสารทั้งทางตรงและทางอ้อม
อี ก ทั้งสร้ างความสั ม พัน ธ์อัน ดี ต่อผูบ้ ริ โภค โดยวิธี ที่ ใช้ในการสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการ
เพื่อให้การติดต่อสื่ อสารมีความชัดเจนสอดคล้อง ส่ วนในระดับการจดจาได้ ผูบ้ ริ โภคสามารถจดจา
ตราสิ นค้าได้ทนั ทีเมื่อเห็นโลโก้ เนื่ องจากกระบวนการออกแบบตราสิ นค้าที่มีความเชื่ อมโยงกัน
ชื่อเรี ยกตราสิ นค้าออกเสี ยงได้ง่าย ตรงตัว จดจาได้ไว ต่อไปผูบ้ ริ โภคจะเกิดความเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ข้อมูลอื่น ๆ จนสะท้อนไปสู่ การตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้าในความทรงจาของผูบ้ ริ โภค พิจารณาใน
การตัดสิ นใจซื้อในที่สุด (ชัญญานุช ฉัตรเดชา, 2556; สุรประภา มีกงั วาน, 2561)
2. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ให้เหตุผลในการเลื อกเข้าใช้บริ ก าร
คือ ความน่าเชื่อถือของผูป้ ฏิบตั ิการ มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั บริ การที่ประทับใจ ความสะดวกในการ
เดินทาง ความรวดเร็ ว ราคา คุณภาพ โดยแก่นแท้ของแบรนด์ คือ ใส่ ใจ เป็ นกันเองและมื ออาชี พ
มีบุคลิ กน่ าเชื่ อถือ มี ค วามจริ งใจ เป็ นมิ ตร อี กทั้งมี ความกระฉับกระเฉงและกระตื อรื อร้ นในการ
ให้บ ริ ก าร และในด้านของการสื่ อสารการตลาดเพื่ อสร้ างแบรนด์ (ชัญ ญานุ ช ฉัตรเดชา, 2556;
Martins and Rodrigues, 2014)
นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ยังพบว่า การใช้เครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาดที่จะช่วยสร้างคุณค่าของ
ตราสิ นค้าผ่านมิติระดับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภคของ Sadek (2015) เพื่อตอบคาถาม
เกี่ยวกับ เครื่ องมื อสื่ อสารการตลาดจะช่วยการสร้างคุณ ค่าตราสิ นค้าอย่างไร และผลกระทบของ
เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดที่สาคัญของการสร้างคุณค่าตราสิ นค้าด้วยมิติ ระดับคุณค่าตราสิ นค้าใน
มุมมองของผูบ้ ริ โภคสนับสนุ นการศึกษาครั้งนี้ หรื อไม่ และผลจากการศึกษาแบบสัมภาษณ์เชิ งลึก
พบว่า การโฆษณา การใช้พนักงานขาย และการตลาดทางตรงเป็ นที่นิยมที่สุดในเครื่ องมือสื่ อสาร
ทางการตลาด และจากการศึก ษาโดยการแจกแบบสอบถามซึ่ งศึ กษาเกี่ยวกับการใช้แบบจาลอง
สมการโครงสร้ า ง (SEM) เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า เครื่ องมื อ สื่ อสารทางการตลาด
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มีความสาคัญต่อการสร้างคุณค่าของตราสิ นค้าประกอบด้วย การใช้พนักงานขาย การใช้การตลาด
ทางตรง และการโฆษณาตามลาดับ และเนื่ องจากข้อเท็จจริ งที่ว่ าทุกมิติของระดับคุณค่าตราสิ นค้า
ในมุมมองของผูบ้ ริ โภค ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางตรงต่อการสร้างคุณค่าตรา
สิ นค้าของธุรกิจธนาคาร มีเพียงแต่ความภักดีในตราสิ นค้าและการรับรู ้คุณภาพสิ นค้าที่มีผลกระทบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อการสร้างคุณค่าตราสิ นค้า
ประเด็นที่ 2 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม
ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้สื่อโฆษณาที่มีรูปแบบการนาเสนอที่มีความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้
สามารถเข้าใจสรรพคุณของตัวสิ นค้ามากขึ้น และมักจะเลือกจดจาสื่ อโฆษณาของตราสิ นค้า ดังนั้น
นักการตลาดจึงควรออกแบบสื่ อโฆษณาให้ มีรูปแบบการนาเสนอที่มีความคิดสร้างสรรค์ สื่ อถึง
สรรพคุณของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและมีความกระชับ เป็ นเอกลักษณ์เพื่อการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้
อย่างตรงจุด ผูบ้ ริ โภคมีการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาที่มีความหลากหลาย หากมีเนื้ อหาที่ยืดยาวเกินไปจะ
ไม่น่าสนใจ แต่ผูบ้ ริ โภคกลับชอบการรี วิวผลิตภัณฑ์มากกว่า โดยการรี วิวจากบุคคลที่น่าเชื่ อถือมี
ความน่าเชื่อถือในสายตาผูบ้ ริ โภค หากสามารถแนะนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและสามารถตอบ
ข้อสงสัยได้ จะทาให้ขอ้ มูลที่ได้รับจากพนักงานขายมีความน่าเชื่อถือตามไปด้วย การให้ความสาคัญ
กับ การสร้างผลิตภัณ ฑ์ที่ ส ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดีเสมื อนที่
ผู บ้ ริ โ ภคคาดหวัง ไว้ รายละเอี ย ดที่ แ สดงให้ ผู ้บ ริ โ ภคเห็ น ว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ี มี ข ้อ ดี ห รื อ จุ ด เด่ น ที่
เหนื อกว่าคู่แข่งทางการค้ารายอื่น ๆ ซึ่ งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะเป็ นกุญแจสาคัญที่จะทาให้ผูบ้ ริ โภค
พึ ง พอใจ จนเกิ ด การบอกต่ อ ไปยัง คนรู ้ จัก และช่ ว ยสร้ า งโอกาสในการซื้ อ ซ้ า ซึ่ งจะช่ ว ยให้ ผู ้
ประกอบสามารถสร้างฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นและยังคงรักษาลูกค้าเก่าไว้ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมัน่ ให้
โครงการด้วย (รชต น่วมอินทร์, 2555; นุสรา บูรณะวงศ์, 2558; สโรชา นนท์รักษานุกูล, 2560;
กรรณิการ์ เนาวแสงศรี , 2560)
ประเด็นที่ 3 งานวิจัยที่เกีย่ วข้องกับการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
รู ปแบบการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ เป็ นช่องทางการตลาดต้นทุนต่าแต่เข้าถึง
ผูบ้ ริ โภคได้มากในคราวเดียวกัน ดังนั้น รู ปแบบการแจ้งข่าวสาร ต้องมีการพัฒนาการแจ้งข่าวสาร
ให้แปลกใหม่ และน่ าติดตามมากขึ้น ซึ่ งจะทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความสนใจที่จะติดตามข่าวสารมาก
ยิง่ ขึ้น องค์กรจะต้องเลือกบุคคลที่เป็ นที่สนใจของกลุ่มคนส่ วนมากมาเป็ นพรี เซ็นเตอร์ มีการใช้จริ ง
ให้เกิ ดภาพที่ ทุกคนสามารถจิ นตนาการได้ และยังเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพและคุ ณภาพของผลิ ตภัณ ฑ์
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการนาเสนอรู ปภาพ ทาให้สินค้าเกิ ดความน่ าสนใจมากยิ่งขึ้นจากการ
น าเสนอภาพถ่ายของบุ ค คลที่ มี ชื่อ เสี ย ง จะท าให้ส่ งผลดี ใ นการสร้ างทัศ นคติ ที่ ดี ต่อสิ น ค้าและ
ประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารสู ง ซึ่ งมีขอ้ ได้เปรี ยบเมื่อเทียบกับสื่ ออื่น ๆ รวมถึงเป็ นตัวกลางในการ
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ซื้ อขายสิ นค้าและบริ การ แต่เนื่ องจากสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่ จบั ต้องไม่ได้และมีคู่แข่งในธุ รกิจมาก ทาให้
ต้องใช้กลยุทธ์ที่เน้นไปยังการให้ความสาคัญในเรื่ องของการให้บริ การขององค์กร ดังนั้นในแต่ละ
ธุรกิจจะพบได้วา่ มีลกั ษณะของการให้บริ การที่แตกต่างกัน (ภาณุพงค์ ม่วงอินทร์, 2558;
นิติศาสตร์ เดชกุล, 2558; สุ ภาวดี ปิ่ นเจริ ญ, 2560)
สรุปการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
จากการรวบรวมวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า มี งานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ระดับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภค การสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาด
ผ่านสื่ อออนไลน์ จานวนมากที่ ศึก ษาในบริ บทที่ แตกต่างกัน ออกไป แต่ย งั ไม่มีงานวิจยั ที่ ศึ กษา
เกี่ยวกับระดับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของบริ โภค การสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสาร
การตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ต่อธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อร่ วมกัน ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึง
สนใจที่จะศึกษาอิทธิ พลการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ต่อ
ระดับคุณค่าตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขต
ภาคตะวันออก โดยใช้แนวคิดระดับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภคของ Aaker (1991) และ
Keller (2001) มาใช้อธิ บายในงานวิจยั นี้ ซ่ ึ งทางผูว้ ิจยั คิดว่าจะสามารถอธิบายถึงในบริ บทที่จะศึกษา
ได้

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของการสื่ อ สารการตลาดดั้ง เดิ ม และการตลาดบนสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ต่อระดับ คุณค่าตราสิ นค้าธุ รกิ จค้าปลี กสมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก ในครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั กาหนดการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับขั้นตอนต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือ
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ ประชากรในเขตภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดที่ใช้
บริ การร้านค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้อ ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็ นผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การร้านค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้าน
สะดวกซื้ อ ในเขตภาคตะวันออก โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่า งที่ไม่ทราบกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอน
จึ ง เลื อ กค านวณหาขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่าง ที่ ระดับ ความเชื่ อ มั่น ก าหนดที่ 95% และมี ค่าความ
คลาดเคลื่อน เท่ากับ 0.05 ใช้สูตรของ Cochran (1997) ดังต่อไปนี้
n =
n =

P(1−P)Z2
e2
0.5(1−0.5)1.962
(0.05)2

n = 384.16
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เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P = สัดส่วนของประชากรที่ผวู ้ ิจยั ต้องการจะสุ่ม โดยกาหนดสัดส่วนของ
ประชากรที่ตอ้ งการจะสุ่ม เท่ากับ 0.5
Z = ค่าความเชื่อมัน่ ที่กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ โดยกาหนดให้มีค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 95% หรื อ 1.96
e = สัดส่วนค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ โดยกาหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05
จากการคานวณ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 384.16 คน ผูว้ ิจยั จึงได้ทาปัดเศษ
ทศนิยมขึ้น โดยรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 คน ดังนั้นจะทาการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Non-Probability Random Sampling) แบบการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบจงใจ
(Judgmental Sampling) ที่เป็ นผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การร้านค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้อ ที่
อาศัยอยูใ่ นภาคตะวันออก จานวน 400 คน ผูว้ ิจยั จึงได้สารองข้อมูลไว้อีก ร้อยละ 5 ของกลุ่ม
ตัวอย่างจากการแทนค่าสู ตร ทาให้จานวนกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมขึ้นอีก 20 คน ดังนั้น ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้ น 420 คน

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. เนื่ องจากงานวิ จัย นี้ เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ผ่านช่ อ งทางออนไลน์ เท่ านั้น โดย
เครื่ องมือแบบสอบถามที่สร้างขึ้นผ่านระบบ Google Form
1.1 ผูว้ ิจยั ได้มีคาถามเพื่อคัดกรองพื้นที่อาศัยปั จจุบนั ของผูต้ อบแบบสอบถาม เพื่อให้
ตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ ิจยั กาหนด โดยมีคาถามและให้ผตู ้ อบแบบสอบถาม ตอบว่า อาศัย อยูใ่ นเขต
ภาคตะวันออกหรื อไม่ เคยเข้าใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อหรื อไม่และเคยได้รับข่าวสารผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์หรื อไม่ หากผูต้ อบแบบตอบถามตอบว่า ไม่ในข้อคาถามใดคาถามหนึ่ ง จะจบการสอบ
แบบสอบถามแบบออนไลน์ทนั ที
2. ผูว้ ิจัย จะติ ดต่ อไปยัง Facebook Fanpage หรื อกลุ่มในสื่ อ ออนไลน์ ที่ มี ก ารจัด ท าขึ้ น
สาหรับ แต่ละจังหวัดในเขตภาคตะวันออกที่มีหลากหลายธุ รกิจ เช่น เพจแนะนาอาหารหรื อเพจ
ท้องถิ่น เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
3. ส่ ง ลิ ง ค์ แ บบสอบถามออนไลน์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ผ่ า นระบบ Google Form เพื่ อ ให้ ผูด้ ู แ ล
Facebook Fanpage หรื อกลุ่มในสื่ อออนไลน์ที่ได้ติดต่อไว้น้ นั เป็ นผูแ้ จกจ่ายลิงค์ดงั กล่าวลงในพื้นที่
สื่ อสังคมออนไลน์ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
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4. การตอบแบบสอบถามจะตอบผ่านแบบสอบถามระบบออนไลน์ที่สร้างขึ้นผ่านระบบ
Google Form และเมื่อตอบคาถามเสร็ จสิ้ น แบบสอบถามจะถูกบันทึกอัตโนมัติทนั ที โดยไม่มีการ
เผยแพร่ สู่สาธารณะ
5. ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ได้รับการตอบอย่างสมบูรณ์ไปลงรหัส และนาไปวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติต่อไป

เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ลักษณะของแบบสอบถาม เรื่ อง อิทธิพลของ
การสื่ อสารการตลาดดั้งเดิ มและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า
ธุ รกิ จค้าปลี ก สมัยใหม่ ป ระเภทร้ านสะดวกซื้ อในมุ ม มองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก แบ่ ง
ออกเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบคัดกรองผูต้ อบแบบสอบถาม โดยมีคาถามและให้ผูต้ อบ
แบบสอบถาม ตอบว่า อาศัยอยูใ่ นเขตภาคตะวันออกหรื อไม่ เคยเข้าใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อหรื อไม่
และเคยได้รับ ข่าวสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์หรื อไม่ หากผูต้ อบแบบตอบถามตอบว่า ไม่ในข้อ
คาถามใดคาถามหนึ่ง จะจบการสอบแบบสอบถามแบบออนไลน์ทนั ที
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เขต
พื้นที่จงั หวัดที่ ผูต้ อบแบบสอบถามอาศัยอยู่ในปั จจุบนั เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อ
เดือนและความถี่ในการเข้าใช้บริ การ โดยเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เพื่อเลือกตอบ
ตามระดับการวัดข้อมูลประเภทสเกลอันดับและการวัดข้อมูลประเภทสเกลนามบัญญัติ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับคุณค่าตราสิ นค้าของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภท
ร้ านสะดวกซื้ อ ทั้ง นี้ ผูว้ ิ จัยศึ ก ษาระดับ คุ ณ ค่ าตราสิ น ค้าในมุ ม มองของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ด้านการ
ตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้าและด้าน
ความภักดีต่อตราสิ นค้า เป็ นแบบสอบถามตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการสื่ อสารตลาดดั้งเดิม
และการสื่ อสารตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ การ
สื่ อสารการตลาดดั้งเดิม 4 องค์ประกอบ คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย
และการขายโดยใช้พนักงานขาย และการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ 4 องค์ประกอบ คือ การโฆษณา
ผ่านสื่ อออนไลน์ การส่ งเสริ ม การขายผ่านสื่ อออนไลน์ การปฏิ สั ม พัน ธ์ ท างการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์และการสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเทอร์เน็ต เป็ นแบบสอบถามตามแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating scale)
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การจัดระดับคะแนนเฉลี่ยระดับมาตรฐานส่ วนประมาณค่า ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4
และตอนที่ 5 สามารถคานวณหาความกว้างอันตรภาคชั้น โดยใช้สูตรคานวณ ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น =

=

พิสัยชั้น
จานวนชั้น
5-1
5

= 0.8
และสามารถแบ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายการจัดระดับคะแนนเฉลี่ยระดับ
มาตราส่วนประมาณค่า ได้เป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีระดับการรับรู ้อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีระดับการรับรู ้อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีระดับการรับรู ้ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีระดับการรับรู ้อยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีระดับการรับรู ้อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

ขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ เอกสาร บทความ วารสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ ระดับ
คุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภค การสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่าน
สื่ อ ออนไลน์ แล้ว น ามาเขี ย นเพื่ อ เป็ นกรอบก าหนดในการสร้ างแบบสอบถามให้ ค รอบคลุ ม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. ข้อมูลปฐมภูมิ ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ โดยสร้าง
แบบสอบถามจากการศึกษาจากงานวิจยั ของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน ตามระไว้ในภาคผนวก ค.
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ เพื่อปรับปรุ งแก้ไข
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ ผูม้ ีความรู ้ความสามารถและ
มีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารและด้านตราสิ นค้า จานวน 5 ท่าน พิจารณา ตรวจสอบความชัดเจน
ของภาษา ถ้อยคา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content validity) ได้แก่
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4.1 รองศาสตราจารย์เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี
4.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ วิริยะสื บพงศ์ อาจารย์ประจาสาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
4.3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภณ นิธิเชาวกุล อาจารย์ประจาสาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยบูรพา
4.4 อาจารย์ ดร.อารี รัตน์ ลีฬหะพันธุ์ อาจารย์ประจาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
4.5 คุณเพชรรัตน์ บางยิม้ ผูจ้ ดั การร้านเซเว่น-อีเลเว่น สาขานาพร้าว31 และ
นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง จังหวัดชลบุรี
5. นาแบบสอบถามที่ไ ด้จ ากผูท้ รงคุณ วุฒิห าค่าดัช นี ค วามสอดคล้อ งของข้ อ คาถาม
กับ ลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม (IOC = Index of Item Objective Congruence) โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้ (Rovinelli, & Hambleton., 1977)
เมื่อผูท้ รงวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้ อหา +1
เมื่อผูท้ รงวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้ อหา 0
เมื่อผูท้ รงวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้ อหา -1
คานวณค่ าตามสู ตร
IOC =

เมื่อ

R
N =

R
N

ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
=

ถ้าคานวณค่าดัชนี IOC ที่ คานวณได้ต้ งั แต่ 0.50 ขึ้นไปนั้นใช้ได้ ข้อคาถามใดมีค่าดัชนี ต่า
กว่าตั้งแต่ 0.5 ข้อคาถามนั้นก็ถูกตัดออกไป หรื อนาไปปรับปรุ งแก้ไขใหม่ให้ดีข้ ึน ก่อนการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องมีจานวน 50 ข้อคาถาม หลังจากประเมินค่า IOC แล้ว พบว่า ข้อคาถามรายข้อ มีค่า IOC
มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 จึงนาแบบสอบถามมาปรับแก้ครั้งสุ ดท้ายก่อนเก็บข้อมูล
6.0นาแบบสอบถามที่ ได้ไปทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของชุดคาถามในแต่ละส่ วน
โดยการทดลองใช้ (Tryout) กับผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อในเขตภาคตะวันออก ซึ่งไม่ใช่
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ประชากรในการวิจยั จานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยวิธี หาค่า
สัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบัค (Cronbach, 1970) โดยใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ปและหาความ
น่าเชื่อถือตามเกณฑ์สัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Nunnally, 1978) ดังนี้
ค่า α มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.7 สาหรับงานวิจยั โดยการสารวจ (Survey Research)
ค่า α มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.8 สาหรับงานวิจยั พื้นฐาน (Basic Survey)
ค่า α มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.9 สาหรับการตัดสิ นใจ (Important Research)
สาหรับการหาความเชื่ อมัน่ ได้แต่ละแบบ เป็ นการคานวณค่าความเชื่อถือได้ ซึ่ งเป็ นตัว
เลขที่อยู่ในรู ป แบบทศนิ ยม มีค่าไม่เกิน 1.00 การแปลความหมายค่าความน่ าเชื่ อถือ ใช้เกณฑ์ดัง
ตารางที่ 15 ดังนี้
ตารางที่ 15 เกณฑ์การแปลความหมายของค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา
ค่าความเชื่อถือได้
0.80 – 1.00
0.70 – 0.79
0.50 – 0.69
0.30 – 0.49
ต่ากว่า 0.30

ระดับความเชื่อถือได้
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก

การนาไปใช้
ใช้ได้ดีมาก
ใช้ได้ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง
ใช้ไม่ได้

จากการทดสอบความเชื่ อมัน่ ของชุ ดคาถามในแต่ละส่ วน มี ผลการทดสอบค่าแอลฟา
ของครอนบัค ที่ไ ด้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.706 - 0.905 จึงถื อว่าแบบสอบถามนี้ มีค่าความเชื่ อมัน่ ทุกข้อ
ตามตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 ผลการทดสอบค่าความเชื่อมัน่
ตัวแปร
1. การตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า
2. การเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า
3. การรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า
4. ความภักดีต่อตราสิ นค้า
5. การโฆษณา
6. การประชาสัมพันธ์
7. การส่งเสริ มการขาย
8. การขายโดยใช้พนักงาน
9. การโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์
10. การส่งเสริ มการขายผ่านสื่ อออนไลน์
11. การปฏิสัมพันธ์ทางการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
12. การสื่ อสารแบปากต่อปากผ่านอินเทอร์เน็ต

Cronbach’s Alpha
0.831
0.745
0.765
0.795
0.905
0.706
0.859
0.828
0.843
0.876
0.810
0.767

7. นาแบบสอบถามมาพิจารณา ปรับปรุ ง และจัดทาแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์ 420
ชุด นาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั มี วิธี ก ารในการวิเคราะห์ ข้อมู ล ทางสถิ ติ โดยใช้ส ถิ ติ เชิ งพรรณนาและสถิ ติเชิ ง
อนุมาน ประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ เพื่อนาไปใช้ในการ
แปลผล ผูว้ ิจยั ใช้ค่าสถิติ ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา
1.1 ค่าร้อยละ (%)
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิง อนุม าน เพื ่อ ใช้ท ดสอบสมมติฐ าน คื อ การวิเคราะห์ ก ารถดถอยเชิ งพหุ
(Multiple Linear Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรต้นที่
ทาหน้าที่พยากรณ์ต้ งั แต่ 2 ตัวขึ้นไป กับตัวแปรตาม 1 ตัว โดยมี 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบข้อสมมติเบื้องต้นของตัวแบบการถดถอย เพื่อตรวจสอบว่า
ตัวแบบหรื อสมการนี้มีความเหมาะสมและสามารถนาไปใช้ได้จริ งหรื อไม่ โดยมีขอ้ สมมติฐานแบบ
ถดถอยทั้งหมด 5 ข้อ (Hair et al, 2010) ดังนี้
1. ค่ าคลาดเคลื่ อนมี ก ารแจกแจงปกติ (Normality) มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ 0 โดยสร้ างกราฟ
ความน่าจะเป็ น (Probability Plot) และทดสอบสมมติฐานเพื่อดูว่าประชากรที่ สุ่มตัวอย่างมานั้นมี
การแจกแจงแบบปกติหรื อไม่
2. ค่าคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนคงที่ (Homoscedasticity) โดยการใช้กราฟกระจายที่
พลตระหว่างค่ าคลาดเคลื่ อนกับ ตัวแปรอิ ส ระแต่ ล ะตัว และวิธี ก ารทางสถิ ติท ดสอบ นั่นคื อ วิ ธี
Breusch-Pagan Test มีค่าน้อยกว่าค่าวิกฤต แสดงว่าค่าคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนคงที่
3. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงหรื อ
ใกล้เคียง (Linearity) โดยใช้กราฟกระจายที่พลอตระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนต่อตัวแปรอิสระแต่
ละตัวแปร โดยความสัม พันธ์ตัวแปรตามและตัวแปรอิส ระมีความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงก็ ต่อเมื่ อ
กราฟที่แสดงผลกระจายสุ่มรอบ 0 (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2547)
4.ค่าคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กนั (No Autocorrelation) การตรวจสอบความเป็ น
อิส ระต่อกันของค่าคลาดเคลื่ อน สามารถใช้การทดสอบเชิ งสถิ ติที่ เรี ยกว่ า การทดสอบ DurbinWatson อยูร่ ะหว่าง 1.50-250
5. ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กนั (No Multicollinearity)
5.1 พิ จ ารณาจากค่ า Tolerance ถ้ า ค่ า Tolerance มากกว่ า 0.1 หากค่ า Tolerance
< 0.10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กนั เอง
5.2 พิจารณาจากค่า VIF (Variance Inflation Factor) ต้องน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปร
อิสระไม่มีความสัมพันธ์กนั เอง
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบสมมติฐานหาค่าสหสัมพันธ์สัมประสิ ทธิ์การถดถอย
การทดสอบหาค่าสหสัมพันธ์ โดยใช้วิธี Correlation สู ตรสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์
สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เป็ นสถิติที่ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร คานวณจากสู ตรดังนี้ (ปิ ยพรหม สมบูรณ์สุนิธิ, 2562)
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𝑟xy =

𝑁 ∑ XY − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)
√[𝑁 ∑ 𝑋 2 − (∑ 𝑋)2 ][𝑁 ∑ 𝑌 2 − (∑ 𝑌)2 ]

เมื่อ rxy

X
Y
 XY
X
Y
2

2

N

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X กับ Y
ผลรวมของค่าตัวแปร X
ผลรวมของค่าตัวแปร Y
ผลรวมของผลคูณระหว่างค่าตัวแปร X และ Y
ผลรวมของกาลังสองของค่าตัวแปร X
ผลรวมของกาลังสองของค่าตัวแปร Y
จานวนคู่ของค่าตัวแปรหรื อจานวนสมาชิกในกลุ่ม

โดยสมมติฐานที่ผวู ้ ิจยั ทาการศึกษา มีตวั แปรอิสระ 2 ตัวแปร ได้แก่ การสื่ อสารการตลาด
ดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม 4 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการ
รับรู ้ต่อตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพและด้านความภักดีต่อตรา
สิ นค้า ซึ่งได้พิจารณาใช้ในการวิจยั นี้โดยมีตวั แบบดังนี้

Y = a+b1X1+b2X2+ ….. + bkXk
เมื่อ Y
a
b1, b2...bk
X1, X2…Xk
k

แทน คะแนนพยากรณ์ของตัวแปรตาม
แทน ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนดิบ
แทน ค่าน้ าหนักคะแนนหรื อสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของ
ตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ์) ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ k ตามลาดับ
แทน คะแนนของตัวแปรอิสระ ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ k ตามลาดับ
แทน จานวนตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ์)
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การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัว
แปรตาม มีการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ดังต่อไปนี้
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาด
ผ่านสื่ อออนไลน์ ต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลี กสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก ใช้วิธีทดสอบสมมติ ฐานด้วย
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์การทานาย (R2) กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
สมมติฐานการวิจยั ที่ 2 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาด
ผ่านสื่ อออนไลน์ ส่ ง ผลต่อ ระดับ คุณ ค่าตราสิ น ค้า ด้านการเชื่ อมโยงต่อตราสิ น ค้าธุ รกิ จค้าปลี ก
สมัย ใหม่ ป ระเภทร้ า นสะดวกซื้ อ ในมุ ม มองของผู ้บ ริ โ ภค เขตภาคตะวัน ออก ใช้วิ ธี ท ดสอบ
สมมติฐานด้วย การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ การทานาย (R2) กาหนดระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติ ฐ านการวิ จัย ที่ 3 อิ อิ ท ธิ พ ลของการสื่ อ สารการตลาดดั้ง เดิ ม และการสื่ อ สาร
การตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ส่งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้าธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก ใช้วิธีทดสอบ
สมมติฐานด้วย การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ การทานาย (R2) กาหนดระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานการวิจยั ที่ 4 อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาด
ผ่านสื่ อออนไลน์ ส่งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก ใช้วิธีทดสอบสมมติฐานด้วย
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์การทานาย (R2) กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
การวิ เคราะห์ ก ารถดถอยเชิ งพหุ คู ณ ด้ว ยค่าสั ม ประสิ ท ธิ์ การพยากรณ์ (R Square: R2)
กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และในการวิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ โดย
ความสามารถของตัวแปรอิสระที่นามาวิเคราะห์ สามารถใช้อธิบายหรื อพยากรณ์ตวั แปรตามได้มาก
น้อยเพียงใด ดังนี้
R2 มีค่าใกล้ 1 แสดงว่า
ตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ต่อตัวแปรตามได้มาก
R2 มีค่าใกล้ 0 แสดงว่า
ตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ต่อตัวแปรตามได้นอ้ ย
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โดยที่ ก ารแปลความหมายค่ า R2 จะใช้เกณฑ์เดี ย วกัน กับ การแปลความหมายของค่ า
สัมประสิ ทธิ์สัมพันธ์ (อุบล สุ วรรณศรี , 2549 อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 หน้า 144) ดังนี้
1.00
0.80-0.99
0.60-0.79
0.40-0.59
0.20-0.39
0.00-0.19

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสมบูรณ์
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับค่อนข้างสูง
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับค่อนข้างต่า
ไม่มีความสัมพันธ์กนั

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับงานวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและ
การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้า น
สะดวกซื้ อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก โดยวิเคราะห์ตามสมมติฐานของการวิจยั การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผ่านการทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) กับกลุ่มตัวอย่างที่
มีคุณสมบัติเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่ประชากรที่ใช้ในการวิจยั นี้
จากนั้น ผูว้ ิจัย นาแบบสอบถามที่ ผ่านการทดสอบความเที่ ยงตรงแล้วไปเก็ บ รวบรวม
ข้อมู ลจากกลุ่ม ตัวอย่างผ่านช่องทางออนไลน์ ในเขตภาคตะวันออก จานวน 420 คน และนามา
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS และนาเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง
ประกอบคาบรรยายรายละเอียดแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การตรวจสอบค่าผิดปกติ (Outliner)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา
2.1 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
2.2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาด
ดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
2.3 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับคุณค่าตราสิ นค้า
2.4 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจยั
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
3.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานในกาวิจยั ด้วยสถิติเชิงอนุมาน
3.2 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
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สั ญลักษณ์ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์
เพื่อให้การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ
ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรและค่าสถิติงานวิจยั ตามตารางที่
17 ดังนี้
ตารางที่ 17 แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ
สัญลักษณ์
n
X̅
SD
f
t
p
H0
H1
b
β
R
R2
ANOVA
*
BW
BA
BQ
BL
TRDM
OCM

ความหมาย
ค่าจานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าทดสอบนัยสาคัญของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม (Fisher’s F Ratio)
ค่าทดสอบนัยสาคัญของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (t-test)
ค่าความน่าจะเป็ นในการยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานหลัก
สมมติฐานรอง
ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า
ระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า
ระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพต่อตราสิ นค้า
ระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
การสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม
การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์

81

การตรวจสอบค่าผิดปกติ
ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบค่าความผิดปกติของข้อมูล (Outliner) เพื่อให้ได้สมการที่เหมาะสม มี
ความคลาดเคลื่อนน้อย (ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิ ทธิ์, 2547) จากตารางที่ 18 จะเห็นว่า ข้อมูลกราฟ Box
Plot ของค่าความคลาดเคลื่อนนั้น ไม่อยู่ในลักษณะสมมาตร โดยมีความผิดปกติจากการทดสอบค่า
ความคลาดเคลื่ อ น จ านวน 3 ครั้ ง รวมทั้ง หมด 23 ค่ า ผูว้ ิ จัย จึ ง เลื อ กตัด ข้อ มู ล ที่ ผิ ด พลาดออก
เนื่องจากการเก็บตัวอย่างเป็ นประชากรในเขตภาคตะวันออก โดยจะใช้แบบสอบถาม 400 ชุด และ
เพื่อเป็ นการป้องกันความผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึง
ได้ทาการสารองข้อมูลไว้อีก ร้อยละ 5 เท่ากับมีจานวนกลุ่ มตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 20 คน รวมทั้งสิ้ น
420 ชุด ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงเลือกคัดข้อมูลที่ผิดพลาดออก 23 ชุด จะเหลือข้อมูลทั้งสิ้ น 397 ชุด ในการ
วิเคราะห์ตวั แบบการถดถอยเชิงพหุคูณใหม่ในลาดับถัดไป
ตารางที่ 18 ผลค่าความผิดปกติของข้อมูล
ตัวแปร
BW
BA

BQ

BL

TRDM

OMC

ครั้งที่1

ครั้งที่2

ครั้งที่3

ครั้งที่1

ครั้งที่2

ครั้งที่3

418

0

0

418

0

0

0

171, 418

0

0

61, 88,
171, 412,
0
418
7, 37, 39,
52, 59, 97,
25, 60, 158
140, 144,
152, 400
202

0

224

0

37, 52, 59,
15, 60, 158
140
43, 202,
285

0

0

0
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การวิเคราะห์ ทางสถิติเชิงพรรณนา
2.1 ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์จานวนและร้อยละ จากจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 397 คน โดยจาแนก
ตามหัวข้อการสารวจ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 19 จานวนและร้อยละ การคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง
การคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง

จานวน (n = 397)

ร้อยละ

397
397

100.0
100.0

397
397

100.00
100.0

397
397

100.00
100.00

พื้นที่
ภาคตะวันออก แบบไม่ระบุพ้นื ที่ (Online Survey)
รวม
การเข้าใช้บริ การร้านสะดวกซื้อ
เคยเข้าใช้บริ การร้านสะดวกซื้อ
รวม
การรับข่าวสารผ่านสื่ อออนไลน์
เคยรับข่าวสารผ่านสื่ อออนไลน์
รวม

จากตารางที่ 19 พบว่า จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดอาศัยอยูใ่ นเขตภาคตะวันออก จานวน
397 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 100.00 เคยเข้าใช้บริ การร้านสะดวกซื้อ จานวน 397 คน หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 100.00 เคยรับข่าวสารผ่านสื่ อออนไลน์ จานวน 397 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 100.00
ตารางที่ 20 จานวนและร้อยละของข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล

จานวน (n = 397)

ร้อยละ

รวม

257
140
397

64.70
35.30
100.00

เพศ
หญิง
ชาย
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
ปัจจัยส่วนบุคคล

จานวน (n = 397)

ร้อยละ

รวม

177
177
43
397

44.60
44.60
10.80
100.00

รวม

2
255
140
397

0.60
64.20
35.30
100.00

52
229
72
8
36
397

13.10
57.70
18.10
2.00
9.10
100.00

32
65
142
158
397

8.10
16.40
35.80
39.80
100.00

อายุ
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
มากกว่า 40 ปี ขึ้นไป
การศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ค้าขาย/อาชีพอิสระ
รับจ้างทัว่ ไป
อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุอยูใ่ นแบบสอบถาม
รวม
รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001–30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
รวม
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
ปัจจัยส่วนบุคคล
ความถี่ในการใช้บริ การร้านสะดวกซื้อ
ทุกวัน
1-2 วันต่อสัปดาห์
3-4 วันต่อสัปดาห์
สัปดาห์ละครั้ง
นานกว่าสัปดาห์ละครั้ง
รวม

จานวน (n = 397)

ร้อยละ

54
121
178
31
13
397

13.60
30.50
44.80
7.80
3.30
100.00

จากตารางที่ 20 ข้อมู ล จานวนและร้อยละของข้อมูล ด้านปั จจัย ส่ วนบุ คคลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จะเห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 397 คน โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
เพศ
จานวนกลุ่ม ตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เมื่ อจาแนกตามเพศ เป็ นเพศหญิ ง
จานวน 257 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 64.7 และเป็ นเพศชาย จานวน 140 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 35.30
ตามลาดับ
อายุ
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เมื่อจาแนกตามอายุ มีอายุ 21-30 ปี
จานวน 177 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 44.60 อายุ 31-40 ปี จานวน 177 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 44.60
และอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป จานวน 43 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 10.80 ตามลาดับ
การศึกษา
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เมื่อจาแนกตามการศึกษา อยู่ในระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 255 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 64.20 รองลงมาคือระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน
140 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 35.3 ระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 2 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.60
ตามลาดับ
อาชีพ
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เมื่อจาแนกตามอาชีพ ประกอบอาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 229 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 57.7 รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย/อาชีพ
อิสระ จานวน 72 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 18.10 อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 52 คน หรื อคิดเป็ น
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ร้อยละ 13.10 อาชีพอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในแบบสอบถาม จานวน 36 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 9.10
และอาชีพรับจ้างทัว่ ไป จานวน 8 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.00 ตามลาดับ
รายได้ต่อเดือน
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เมื่ อจาแนกตามรายได้ต่อเดือน มี
รายได้ม ากกว่า 30,000 บาท จานวน 158 คน หรื อ คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 39.80 รองลงมาคื อ มี รายได้
20,001-30,000 บาท จานวน 142 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 35.80 มี รายได้ 10,000 – 20,000 บาท
จานวน 65 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 16.40 และมีรายได้นอ้ ยกว่า 10,000 บาท จานวน 32 คน หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 8.10 ตามลาดับ
ความถี่ในการใช้บริ การร้านสะดวกซื้อ
จานวนกลุ่ม ตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เมื่ อจาแนกตามความถี่ ในการใช้
บริ ก ารร้ านสะดวกซื้ อ มี ค วามถี่ 3-4 วัน ต่อ สั ป ดาห์ จานวน 178 คน หรื อ คิด เป็ นร้ อยละ 44.80
รองลงมาคือ ความถี่ 1-2 วันต่อสัปดาห์ จานวน 121 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 30.50 ความถี่ทุกวัน
จานวน 54 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 13.60 ความถี่สัปดาห์ละครั้ง จานวน 31 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ
7.80 และความถี่นานกว่าสัปดาห์ละครั้ง จานวน 13 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.30 ตามลาดับ
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2.2 การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการ
สื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมของตัวแปรตาม จาก
จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 397 คน โดยจาแนกตามแต่ละตัวแปรตาม ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการสื่ อสารการตลาด
ดั้งเดิมโดยรวม
ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม โดยรวม
การส่งเสริ มการขาย
การโฆษณา
การขายโดยใช้พนักงานขาย
การประชาสัมพันธ์
รวมเฉลี่ย

จานวน (n = 397)
S.D
X̅
3.96
.689
3.79
.611
3.74
.637
3.50
.799
3.75
.684

ระดับ
การรับรู ้
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับที่
1
2
3
4
-

จากตารางที่ 21 พบว่า ปั จจัย การสื่ อ สารการตลาดดั้ง เดิ ม ของธุ รกิ จค้าปลี ก สมัย ใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก โดยรวมของระดับรับรู ้อยู่ในระดับ
มาก (̅X = 3.75) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ทุกรายการมีค่าเฉลี่ย ระดับการรับรู ้อยู่ในระดับ
มาก อันดับแรกคือ การส่ งเสริ มการขาย ( ̅X = 3.96) รองลงมาคือ การโฆษณา (̅X = 3.79) อันดับสาม
การขายโดยใช้พนักงานขาย (X̅ = 3.74) และการประชาสัมพันธ์ (X̅ = 3.50) ตามลาดับ
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ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการโฆษณา
ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม
ด้านการโฆษณา
รู ปแบบของการนาเสนอที่มีความคิดสร้างสรรค์
ของสื่ อโฆษณา
เมื่อได้รับรู ้สื่อโฆษณา ทาให้สามารถเข้าใจในตัว
สิ นค้าและการบริ การมากยิง่ ขึ้น
เข้าถึงกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ได้จากสื่ อ
โฆษณา
รับทราบรายละเอียดของสิ นค้าหรื อบริ การจากการ
โฆษณา
รวมเฉลี่ย

จานวน (n = 397)
S.D
X̅

ระดับ
การรับรู ้

ลาดับที่

3.82

.762

มาก

1

3.80

.702

มาก

2

3.79

.780

มาก

3

3.74

.873

มาก

4

3.79

.779

มาก

-

จากตารางที่ 22 พบว่า ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิ ม ด้านการโฆษณาของธุ รกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก มีระดับการรับรู ้อยู่ใน
ระดับมาก (̅X = 3.79) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ รู ปแบบการ
นาเสนอที่มีความคิดสร้างสรรค์ (X̅ = 3.82) รองลงมาคือสามารถเข้าใจในตัวสิ นค้าและบริ การมาก
ขึ้น เมื่อได้รับรู ้สื่อโฆษณา (̅X = 3.80) อันดับสามคือเข้าถึงกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ได้จากสื่ อ
โฆษณา (X̅ = 3.79) และรับ ทราบรายละเอี ย ดของสิ น ค้าหรื อบริ ก ารจากการโฆษณา (X̅ = 3.74)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการประชาสัมพันธ์
ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม
ด้านการประชาสัมพันธ์
มีภาพลักษณ์ที่ช่วยสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่สังคม
ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายและมี
ประโยชน์ต่อตัวท่านและสังคม
พบเห็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อยูบ่ ่อยครั้ง
พบเห็นข่าวประชาสัมพันธ์อยูบ่ ่อยครั้ง
รวมเฉลี่ย

จานวน (n = 397)
S.D
X̅
3.67
.948

ระดับ
การรับรู ้
มาก

ลาดับที่
1

3.59

.785

มาก

2

3.48
3.26
3.50

1.036
1.087
.964

มาก
ปานกลาง
มาก

3
4
-

จากตารางที่ 23 พบว่า ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิ ม ด้านการประชาสัมพันธ์ ของ
ธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก มีระดับการ
รับรู ้อยู่ในระดับ มาก (̅X = 3.50) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ย ระดับการรับรู ้อยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ มีภาพลัก ษณ์ ที่ ช่ วยสนับ สนุ นด้านต่าง ๆ แก่ สั งคม (X̅ = 3.67) รองลงมาคือให้ขอ้ มูล
ข่าวสารที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายและมีประโยชน์ต่อตัวท่านและสังคม (̅X = 3.59) อันดับสามคือ
พบเห็ นกิจกรรมเพื่ อสังคม (CSR) อยู่บ่อยครั้ ง (̅X = 3.48) และค่าเฉลี่ย ระดับการรับรู ้อยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ พบเห็นข่าวประชาสัมพันธ์อยูบ่ ่อยครั้ง (X̅ = 3.26) ตามลาดับ
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ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการส่งเสริ มการขาย
ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม
ด้านการส่งเสริ มการขาย
การลดราคา สามารถจูงใจให้เลือกซื้อสิ นค้าหรื อ
บริ การได้
ให้ความสนใจกับโปรโมชัน่ จากกิจกรรมส่ งเสริ ม
การขายอยูเ่ สมอ
ยินดีเข้าร่ วมกิจกรรมทางการตลาด เพื่อจูงใจให้หนั
มาเลือกซื้อสิ นค้า
รู ปแบบของบัตรสมาชิก สามารถทาให้พึงพอใจ
และจูงใจอยูเ่ สมอ
รวมเฉลี่ย

จานวน (n = 397)
S.D
X̅

ระดับ
การรับรู ้

ลาดับที่

4.05

.785

มาก

1

4.02

.750

มาก

2

4.01

.932

มาก

3

3.76

.980

มาก

4

3.96

.862

มาก

-

จากตารางที่ 24 พบว่า ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิ ม ด้านการส่ งเสริ มการขายของ
ธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก มีระดับการ
รับรู ้อยู่ในระดับ มาก (̅X = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ย ระดับการรับรู ้อยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ มีการลดราคา สามารถจูงใจให้เลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การได้ (X̅ = 4.05) รองลงมาคือให้
ความสนใจกับโปรโมชัน่ จากกิจกรรมส่ งเสริ มการขายอยู่เสมอ (̅X = 4.02) อันดับสามคือยินดีเข้า
ร่ ว มกิ จกรรมทางการตลาด เพื่ อจู งใจให้ หั น มาเลื อกซื้ อ สิ น ค้า (X̅ = 4.01) และรู ป แบบของบัต ร
สมาชิก สามารถทาให้พึงพอใจและจูงใจอยูเ่ สมอ (̅X = 3.76) ตามลาดับ

90
ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย
ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม
ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย
สามารถให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา เมื่อพบ
ปัญหาในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
ความเอาใจใส่ลูกค้า ให้บริ การอย่างเท่าเทียมแบบ
จริ งใจอย่างสม่าเสมอและมีอธั ยาศัยในการ
ให้บริ การ
สามารถนาเสนอข้อมูลบางอย่างได้ตรงตามความ
ต้องการ
ยินดีในการให้ขอ้ มูลและให้บริ การ
รวมเฉลี่ย

จานวน (n = 397)
S.D
X̅

ระดับ
การรับรู ้

ลาดับที่

3.82

.712

มาก

1

3.77

.834

มาก

2

3.73

.811

มาก

3

3.64
3.74

.717
.769

มาก
มาก

4
-

จากตารางที่ 25 พบว่า ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย
ของธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก มีระดับ
การรับ รู ้อยู่ในระดับ มาก (̅X = 3.74) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ ย ระดับการรับรู ้อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ สามารถให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหา เมื่อพบปั ญหาในการซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ ก าร (̅X = 3.82) รองลงมาคื อ ความเอาใจใส่ ลู ก ค้า ให้ บ ริ ก ารอย่างเท่ าเที ย มแบบจริ งใจอย่าง
สม่าเสมอและมีอธั ยาศัยในการให้บริ การ (X̅ = 3.77) อันดับสามคือสามารถนาเสนอข้อมูลบางอย่าง
ได้ตรงตามความต้องการ (̅X = 3.73) และยินดีในการให้ขอ้ มูลและให้บริ การ (̅X = 3.64) ตามลาดับ
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ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการสื่ อสารการตลาดผ่าน
สื่ อออนไลน์โดยรวม
ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
โดยรวม
การสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเทอร์เน็ต
การส่งเสริ มการขายผ่านสื่ อออนไลน์
การโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์
การปฏิสัมพันธ์ทางการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์
รวมเฉลี่ย

จานวน (n = 397)
S.D
X̅
3.94
.514
3.93
.590
3.91
.604

ระดับ
การรับรู ้
มาก
มาก
มาก

ลาดับที่
1
2
3

3.72

.728

มาก

4

3.88

.609

มาก

-

จากตารางที่ 26 พบว่า ปั จจัย การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ของธุ รกิ จค้าปลี ก
สมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก โดยรวมระดับการรับรู ้อยู่
ในระดับมาก (X̅ = 3.88) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ทุกรายการมีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู ้อยูใ่ น
ระดับมาก อันดับแรกคือ การสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเทอร์เน็ต (̅X = 3.94) รองลงมาคือ การ
ส่ งเสริ มการขายผ่านสื่ อออนไลน์ (̅X = 3.93) อันดับสาม การโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ (̅X = 3.91)
และการปฏิสัมพันธ์ทางการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ (X̅ = 3.72) ตามลาดับ
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ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์
ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
ด้านการโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์
รู ปแบบโฆษณามีความสร้างสรรค์และดึงดูดความสนใจ
ได้เสมอ
สามารถนาเสนอสิ่ งใหม่ ๆ แก่ท่านได้
สามารถให้ขอ้ มูลของสิ นค้าหรื อบริ การที่น่าเชื่อถือได้
รู ปแบบโฆษณามีความแตกต่าง
รวมเฉลี่ย

จานวน (n = 397)
S.D
X̅

ระดับ ลาดับ
การรับรู ้ ที่

4.03

.753

มาก

1

3.97
3.96
3.67
3.91

.757
.713
.875
.775

มาก
มาก
มาก
มาก

2
3
4
-

จากตารางที่ 27 พบว่า ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ด้านการโฆษณาผ่าน
สื่ อ ออนไลน์ ข องธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก สมัย ใหม่ ประเภทร้ านสะดวกซื้ อ ในมุ ม มองผู บ้ ริ โ ภค เขตภาค
ตะวันออก มีระดับการรับรู ้อยูใ่ นระดับมาก (̅X = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ย ระดับ
การรับรู ้อยู่ในระดับ มาก ได้แก่ รู ปแบบโฆษณามีความสร้างสรรค์และดึงดูดความสนใจได้เสมอ
(̅X = 4.03) รองลงมาคือสามารถนาเสนอสิ่ งใหม่ ๆ แก่ท่านได้ (̅X = 3.97) อันดับสามคือสามารถให้
ข้อ มู ล ของสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ได้ (̅X = 3.96) และรู ป แบบโฆษณามี ค วามแตกต่ า ง
(X̅ = 3.67) ตามลาดับ
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ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการส่งเสริ มการขายผ่านสื่ อ
ออนไลน์
ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
ด้านการส่งเสริ มการขายผ่านสื่ อออนไลน์
สิ ทธิประโยชน์จากกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด
สามารถจูงใจให้เลือกซื้อสิ นค้าอยูเ่ สมอ
พึงพอใจกับเงื่อนไขส่วนลดสาหรับสมาชิก
ข้อมูลส่ วนลดและโปรโมชัน่ สามารถทาให้สนใจที่
จะใช้บริ การอยู่เสมอ
การจัดกิจกรรม เพื่อแจกของสมนาคุณเสมอ
รวมเฉลี่ย

จานวน (n = 397)
S.D
X̅

ระดับ
การรับรู ้

ลาดับที่

4.09

.718

มาก

1

4.02

.723

มาก

2

3.94

.773

มาก

3

3.69
3.93

.825
.759

มาก
มาก

4
-

จากตารางที่ 28 พบว่า ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ด้านการส่ งเสริ มการ
ขายผ่านสื่ อออนไลน์ของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาค
ตะวันออก มีระดับการรับรู ้อยู่ในระดับมาก (̅X = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับ
การรับรู ้อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ สิ ทธิประโยชน์จากกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด สามารถจูงใจให้เลือก
ซื้ อสิ นค้าอยู่เสมอ (X̅ = 4.09) รองลงมาคือพึ งพอใจกับเงื่อนไขส่ วนลดสาหรับสมาชิ ก (X̅ = 4.02)
อันดับสามคือข้อมูลส่ วนลดและโปรโมชัน่ สามารถทาให้สนใจที่จะใช้บริ การอยู่เสมอ (̅X = 3.94)
และการจัดกิจกรรม เพื่อแจกของสมนาคุณเสมอ (X̅ = 3.69) ตามลาดับ
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ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการปฏิสัมพันธ์ทางการตลาด
ผ่านสื่ อออนไลน์
ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
ด้านการปฏิสัมพันธ์ทางการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
สิ ทธิประโยชน์จากกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด สามารถจูง
ใจให้เลือกซื้อสิ นค้าอยู่เสมอ
ข้อมูลส่ วนลดและโปรโมชัน่ สามารถทาให้สนใจที่จะใช้
บริ การอยูเ่ สมอ
การจัดกิจกรรม เพื่อแจกของสมนาคุณเสมอ
พึงพอใจกับเงื่อนไขส่วนลดสาหรับสมาชิก
รวมเฉลี่ย

จานวน (n = 397) ระดับ ลาดับ
S.D การรับรู ้ ที่
X̅
3.88

.835

มาก

1

3.81

.737

มาก

2

3.79
3.42
3.72

.848
1.157
.894

มาก
มาก
มาก

3
4
-

จากตารางที่ 29 พบว่า ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ด้านการปฏิสัมพันธ์
ทางการตลาดผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ข องธุ รกิ จ ค้า ปลี ก สมัย ใหม่ ประเภทร้ า นสะดวกซื้ อ ในมุ ม มอง
ผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก มีระดับการรับรู ้อยู่ในระดับ มาก (̅X = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับการรับรู ้อยู่ในระดับมาก ได้แก่ สิ ทธิ ประโยชน์จากกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
สามารถจู ง ใจให้ เลื อกซื้ อ สิ น ค้า อยู่เสมอ (X̅ = 3.88) รองลงมาคือ ข้อมู ล ส่ วนลดและโปรโมชั่น
สามารถทาให้สนใจที่จะใช้บริ การอยู่เสมอ (̅X = 3.81) อันดับสามคือการจัดกิจกรรม เพื่อแจกของ
สมนาคุณเสมอ (X̅ = 3.79) และพึงพอใจกับเงื่อนไขส่วนลดสาหรับสมาชิก (X̅ = 3.42) ตามลาดับ
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ตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการสื่ อสารแบบปากต่อปาก
ผ่านอินเทอร์เน็ต
จานวน (n = 397) ระดับ ลาดับ
ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
ด้านการสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเทอร์เน็ต
S.D การรับรู ้ ที่
X̅
ยินดีที่จะซื้อสิ นค้า จากการพูดถึงโดยคนรอบตัวบนสื่ อ
4.03
.688
มาก
1
ออนไลน์
หลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลรี วิวจากผูบ้ ริ โภคท่านอื่น รู ้สึก
3.97
.637
มาก
2
มัน่ ใจมากขึ้น
ข้อมูลรี วิวสิ นค้าจากผูบ้ ริ โภคท่านอื่น สามารถช่วยในการ
3.91
.651
มาก
3
ตัดสิ นใจซื้อได้
อ่านข้อมูลรี วิว เพื่อรวบรวมข้อมูลสาหรับการตัดสิ นใจซื้อ
3.83
.839
มาก
4
สิ นค้า
รวมเฉลี่ย
3.94
.704
มาก
จากตารางที่ 30 พบว่า ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ด้านการสื่ อสารแบบ
ปากต่อปากผ่านอินเทอร์เน็ตของธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองผูบ้ ริ โภค
เขตภาคตะวัน ออก มี ระดับ การรั บ รู ้ อ ยู่ในระดับ มาก (X̅ = 3.94) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ค่าเฉลี่ยระดับการรับรู ้อยู่ในระดับ มาก ได้แก่ ยินดีที่จะซื้ อสิ นค้า จากการพูดถึงโดยคนรอบตัวผ่าน
สื่ อออนไลน์ (X̅ = 4.03) รองลงมาคือ หลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลรี วิวจากผูบ้ ริ โภคท่านอื่น รู ้สึกมัน่ ใจ
มากขึ้ น (̅X = 3.97) อัน ดับ สามคื อ ข้อ มู ล รี วิ ว สิ น ค้าจากผูบ้ ริ โ ภคท่ านอื่ น สามารถช่ ว ยในการ
ตัดสิ นใจซื้ อได้ (̅X = 3.91) และอ่านข้อมูลรี วิว เพื่อรวบรวมข้อมูลสาหรั บการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
(X̅ = 3.83) ตามลาดับ
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1.3 การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกีย่ วกับระดับคุณค่ าตราสิ นค้ า
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมของตัวแปรอิสระ จาก
จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 397 คน โดยจาแนกตามแต่ละตัวแปรอิสระ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณค่าตราสิ นค้าโดยรวม
ระดับคุณค่าตราสิ นค้า โดยรวม
การตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า
การรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า
การเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า
ความภักดีต่อตราสิ นค้า
รวมเฉลี่ย

จานวน (n = 397)
S.D
X̅
4.36
0.54
4.03
0.52
3.94
0.56
3.90
0.60
4.06
.555

ระดับ
การรับรู ้
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับที่
1
2
3
4
-

จากตารางที่ 31 พบว่า ปั จจัยระดับคุณค่าตราสิ นค้า โดยรวมระดับการรับรู ้อยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 4.06) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ระดับการรับรู ้อยู่ในระดับ มากที่สุด อันดับแรก
คือ การตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า (̅X = 4.36) และระดับการรับรู ้ในระดับ มากในอันดับรองลงมาคือ
การรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า (X̅ = 4.03) อันดับสาม การเชื่ อมโยงต่อตราสิ นค้า (X̅ = 3.94) และ
ความภักดีต่อตราสิ นค้า (X̅ = 3.90) ตามลาดับ
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ตารางที่ 32 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า
จานวน (n = 397)
ระดับคุณค่าตราสิ นค้า
ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า
S.D
X̅
สามารถจดจาได้ จากการพบเห็นคุณลักษณะเด่นของ
4.47
.637
ตราสิ นค้า
สามารถระลึกถึงคุณลักษณะเด่นได้ทนั ที
4.40
.680
ทราบเป็ นอย่างดีวา่ แบรนด์น้ ี มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
4.32
.705
รู ้สึกคุน้ เคยมากกว่าร้านสะดวกซื้อแบรนด์อื่น ๆ
4.29
.732
เป็ นตัวเลือกแรกสุดที่สามารถระลึกถึงได้ เมื่อ
4.32
.694
ต้องการเลือกซื้อสิ นค้า
รวมเฉลี่ย
4.37
.689

ระดับ
การรับรู ้

ลาดับที่

มากที่สุด

1

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2
3
4

มากที่สุด

5

มากที่สุด

-

จากตารางที่ 32 พบว่า ปัจจัยระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้าของ
ธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก มีระดับการ
รับรู ้อยู่ในระดับ มากที่สุด (̅X = 4.37) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ย ระดับการรับรู ้อยู่ใน
ระดับมากที่ สุด ได้แก่ สามารถจดจาได้ จากการพบเห็นคุณลักษณะเด่นของตราสิ นค้า (X̅ = 4.47)
รองลงมาคือสามารถระลึกถึงคุณลักษณะเด่นได้ทนั ที (X̅ = 4.40) อันดับสามคือเป็ นตัวเลือกแรกสุ ด
ที่สามารถระลึกถึงได้ เมื่อต้องการเลือกซื้ อสิ นค้า (̅X = 4.32) อันดับสี่ คือทราบเป็ นอย่างดีว่าแบรนด์
นี้ มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร (X̅ = 4.32) และรู ้สึกคุน้ เคยมากกว่าร้านสะดวกซื้ อแบรนด์อื่น ๆ (X̅ = 4.32)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า
ระดับคุณค่าตราสิ นค้า
ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า
มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น
มีความมัน่ ใจ
รู ้สึกชื่นชอบภาพลักษณ์
รู ้สึกว่าผูท้ ี่ซ้ือสิ นค้าและบริ การมีรสนิยมที่ดี
รวมเฉลี่ย

จานวน (n = 397)
S.D
X̅
4.15
.758
4.14
.636
3.86
.748
3.58
.885
3.94
.757

ระดับ
การรับรู ้
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับที่
1
2
3
4
-

จากตารางที่ 33 พบว่า ปั จจัยระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้าของ
ธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก มีระดับการ
รับรู ้อยู่ในระดับ มาก (X̅ = 3.94) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มี
ภาพลักษณ์ที่โดดเด่น (̅X = 4.15) รองลงมาคือมีความมัน่ ใจ (̅X = 4.14) อันดับสามคือรู ้สึกชื่นชอบ
ภาพลักษณ์ (X̅ = 3.86) และรู ้สึกว่าผูท้ ี่ซ้ือสิ นค้าและบริ การมีรสนิยมที่ดี (X̅ = 3.58) ตามลาดับ
ตารางที่ 34 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า
ระดับคุณค่าตราสิ นค้า
ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า
เชื่อมัน่ ว่าจาหน่ายสิ นค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สิ นค้ามีคุณภาพที่ดี
สิ นค้าที่นามาจาหน่าย มีประโยชน์ต่อท่าน
มัน่ ใจว่าการทาธุรกรรมทางการเงิน มีความ
ปลอดภัยสูงและน่าเชื่อถือ
รวมเฉลี่ย

จานวน (n = 397)
S.D
X̅
4.24
.665
4.17
.646
4.05
.709

ระดับ
การรับรู ้
มากที่สุด
มาก
มาก

ลาดับที่
1
2
3

3.66

.897

มาก

4

4.03

.729

มาก

-

จากตารางที่ 34 พบว่า ปั จจัยระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า
ของธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก มีระดับ
การรับรู ้อยู่ในระดับ มากที่สุด (X̅ = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ย ระดับการรับรู ้อยู่
ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เชื่อมัน่ ว่าจาหน่ายสิ นค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน (̅X = 4.24) ค่าเฉลี่ยระดับ
การรับรู ้อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ สิ นค้ามีคุณภาพที่ดี (X̅ = 4.17) อันดับสามคือสิ นค้าที่นามาจาหน่ายมี
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ประโยชน์ ต่อท่ าน (X̅ = 4.04) และมั่นใจว่าการท าธุ รกรรมทางการเงิ น มี ค วามปลอดภัย สู งและ
น่าเชื่อถือ (̅X = 3.66) ตามลาดับ
ตารางที่ 35 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
ระดับคุณค่าตราสิ นค้า
ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
เลือกซื้อสิ นค้าและใช้บริ การอย่างสม่าเสมอ
เมื่อต้องการซื้ อสิ นค้า จะเป็ นตัวเลือกแรกสุ ดที่ท่าน
ระลึกถึง
จะยังคงเลือกซื้อสิ นค้า ถึงแม้วา่ จะมีร้านอื่น ๆ
สามารถจาหน่ายสิ นค้าได้ตรงตามความต้องการได้
มากกว่า
ชี้นาให้ผอู ้ ื่นเลือกซื้อสิ นค้ามากกว่าธุรกิจรู ปแบบ
อื่น
มีความภักดีเสมอ
รวมเฉลี่ย

จานวน (n = 397)
S.D
X̅
4.06
.683

ระดับ
การรับรู ้
มาก

ลาดับที่
1

4.05

.835

มาก

2

3.93

.886

มาก

3

3.74

.908

มาก

4

3.68
3.85

.905
.883

มาก
มาก

5
-

จากตารางที่ 35 พบว่า ปัจจัยระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้าของธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก ,uระดับการรับรู ้อยู่
ในระดับมากที่สุด (X̅ = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับการรับรู ้อยูใ่ นระดับมาก
ได้แก่ เลือกซื้ อสิ นค้าและใช้บริ การอย่างสม่าเสมอ (X̅ = 4.06) รองลงมาคือเมื่อต้องการซื้อสิ นค้า จะ
เป็ นตัวเลือกแรกสุ ดที่ท่านระลึกถึง (X̅ = 4.05) อันดับสามคือจะยังคงเลือกซื้ อสิ นค้า ถึงแม้ว่าจะมี
ร้านอื่น ๆ สามารถจาหน่ายสิ นค้าได้ตรงตามความต้องการได้มากกว่า (X̅ = 3.93) อันดับสี่ คือชี้นา
ให้ ผู ้อื่ น เลื อ กซื้ อ สิ น ค้า มากกว่ า ธุ ร กิ จรู ป แบบอื่ น (X̅ = 3.74) และมี ค วามภัก ดี เสมอ X̅ = 3.68)
ตามลาดับ
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1.4. ผลการวิเคราะห์ ความน่ าเชื่ อถือของตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
จากตัวแปรตามกรอบแนวคิด ในการวิ จัย ผูว้ ิจัย ได้ท าการใช้วิ ธี ป ระเมิ น แบบรวมค่ า
(Summated Method) จึงทาให้เหลือตัวแปรทั้งหมด 6 ตัวแปร ประกอบไปด้วย ตัวแปรอิสระ 2 ตัว
และตัวแปรตาม 4 ตัว ผูว้ ิจยั จึงได้ทดสอบความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามที่ ได้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 397 คน เพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของตัวแปร โดยใช้สัมประสิ ทธิ์อัลฟา
ของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยทุกตัวแปรจะต้องมีค่าความเชื่ อมัน่ เกิน 0.7 ซึ่ ง
ถือว่าเป็ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ตามตารางที่ 36
ตารางที่ 36 ผลการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของตัวแปร โดยใช้สัมประสิ ทธิ์อลั ฟา
ตัวแปร
1. การตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า
2. การเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า
3. การรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า
4. ความภักดีต่อตราสิ นค้า
5. การสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม
6. การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์

Cronbach’s Alpha
0.847
0.742
0.704
0.789
0.918
0.864

จากตารางที่ 36 แสดงผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของตัวแปรของกลุ่มตัวแปรทั้งหมด
6 ตัวแปร ที่บ่งชี้ว่าตัวแปรทั้งหมดข้างต้นนั้นมีค่าความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ จึงสามารถนาตัวแปรไป
ทดสอบสมมติฐานในขั้นตอนต่อไปได้

การวิเคราะห์ เชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผูว้ ิจยั ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ คูณ ใน 2 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบข้อสมมติเบื้ องต้นของตัวแบบการถดถอย เพื่อตรวจสอบว่า
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็ นไปตามข้อกาหนดของการวิเคราะห์ตวั แปรแบบถดถอยหรื อไม่ โดย
มีขอ้ สมมติฐานของตัวแบบถดถอยทั้งหมด 5 ข้อ (Hair et al, 2010) ดังนี้
1. ค่าคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติ (Normality)
2. ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเป็ นศูนย์ (E(e)=0)
3. ค่าคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนคงที่ (Homoscedasticity)
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4. ค่าคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กนั (No Autocorrelation)
5. ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กนั (No Multicollinearity)
ขั้น ตอนที่ 2 ทดสอบสมมติ ฐานเกี่ ย วกับ สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ข องความสั ม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปร
ผลการวิเคราะห์ สัม ประสิ ทธิ์ สหสัมพัน ธ์ของความสั มพัน ธ์ระหว่างอิ ทธิ พ ลของการ
สื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้าธุรกิจค้า
ปลี ก สมัย ใหม่ ประเภทร้ านสะดวกซื้ อในมุ ม มองของผู บ้ ริ โภค เขตภาคตะวัน ออก โดยในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน เพื่อทดสอบ
การส่ งผลระหว่างตัว แปรอิ ส ระและตัวแปรตาม โดยใช้เทคนิ คการเลื อกตัวแปรตามเข้าสมการ
วิ เคราะห์ ค วามถดถอยด้ว ยวิ ธี Enter และแสดงออกมาเป็ น Model ของสมการท านายในการ
วิเคราะห์กาหนดค่าระดับความเชื่ อมัน่ ที่ร้อยละ 95 หรื อกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดย
จะมีการวิเคราะห์ตรวจสอบปั ญหาของสภาพแวดล้อมภายในกลุ่มของตัวแปร พิจารณาตัวแปรแต่
ละตัวว่ามีความสัมพันธ์กันเองหรื อไม่ ถ้าผลการทดสอบมีความสัมพันธ์กนั เกิน 0.80 แสดงว่ามี
แนวโน้ ม เกิ ด สภาพที่ ก ลุ่ ม ของตัว แปรอิ ส ระในสมการมี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นระดับ สู ง และถ้า มี
ความสัมพันธ์ .00 ถือว่าตัวแปรแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กนั (ปิ ยพรหม สมบูรณ์สุนิธิ, 2562)
การวิ เคราะห์ ก ารถดถอยเชิ งพหุ คู ณ ด้ว ยค่าสั ม ประสิ ท ธิ์ การพยากรณ์ (R Square: R2)
กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และในการวิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ โดย
ความสามารถของตัวแปรอิสระที่นามาวิเคราะห์ สามารถใช้อธิบายหรื อพยากรณ์ตวั แปรตามได้มาก
น้อยเพียงใด ดังนี้
R2 มีค่าใกล้ 1 แสดงว่า
ตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ต่อตัวแปรตามได้มาก
R2 มีค่าใกล้ 0 แสดงว่า
ตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ต่อตัวแปรตามได้นอ้ ย
โดยที่ ก ารแปลความหมายค่ า R2 จะใช้เกณฑ์เดี ย วกัน กับ การแปลความหมายของค่ า
สัมประสิ ทธิ์สัมพันธ์ (อุบล สุ วรรณศรี , 2549 อ้างอิงถึง พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 หน้า 144) ดังนี้
1.00
0.80-0.99
0.60-0.79
0.40-0.59
0.20-0.39
0.00-0.19

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสมบูรณ์
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับค่อนข้างสูง
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับค่อนข้างต่า
ไม่มีความสัมพันธ์กนั
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การพิจารณาเงื่อนไขการยอมรับหรื อปฏิเสธสมมติฐาน ดังนี้
1. หากค่าความน่าจะเป็ นที่คานวณได้จากโปรแกรมมีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ .05 จะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
2. หากค่าความน่าจะเป็ นที่คานวณได้จากโปรแกรมมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ .05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และไม่ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
สมมติฐานที่ 1 อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์ ส่ งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก หรื อไม่
H10: อิ ท ธิ พ ลของการสื่ อ สารการตลาดดั้ ง เดิ ม และการสื่ อ สารการตลาดผ่ า นสื่ อ
ออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลี กสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
H11: อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์ ส่งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบข้อสมมติเบื้องต้นของตัวแบบการถดถอย
1. ค่าคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติ (Normality) จากข้อสมมติที่ว่าค่าคลาดเคลื่อนมีการ
แจกแจงปกติ หากพบว่าค่าคลาดเคลื่อนไม่มีการแจกแจงปกติจากการทดสอบสมมติฐานทั้งแบบ t
และ F ที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ในตัว แบบจะไม่ถูกต้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อสมติฐานในข้อนี้
ได้หลายวิธี ในขั้นต้นจะใช้กราฟ Histogram ได้ผลดังนี้
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ความถี่

ค่าเฉลี่ย = 1.30E-14
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =
0.997
N = 397

ความคลาดเคลื่อนการถดถอยมาตรฐาน
ภาพที่ 10 กราฟ Histogram ของค่าคลาดเคลื่อนของสมการตัวแปรตาม ด้านการตระหนักรู ้ต่อตรา
สิ นค้า
จากภาพที่ 10 จะเห็นว่ากราฟ Histogram ของค่าคลาดเคลื่อน มีลกั ษณะสมมาตรา แสดง
ว่าข้อสมมติเกี่ยวกับแจกแจงปกติของค่าคลาดเคลื่อนเป็ นไปตามที่กาหนดไว้

ความคลาดเคลื่อนการถดถอยมาตรฐาน

2. ค่ า คลาดเคลื่ อ นมี ค วามแปรปรวนคงที่ (Homoscedasticity) ในรู ป แบบการสร้ า ง
แผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) เป็ นการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมด
กับตัวแปรตาม ด้านการตระหนักรู ้ ได้ผลดังนี้

ค่าพยากรณ์ถดถอยมาตรฐาน
ภาพที่ 11 แผนภาพการกระจายเพื่อการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่าความ
คลาดเคลื่อนทั้งหมดกับตัวแปรตาม ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า
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ความน่าจะเป็ นสะสมของค่าคาดหมาย

จากภาพที่ 11 จะเห็ นว่ากราฟ Scatterplot แสดงภาพการกระจายตัวของตัวแปรอิส ระ
ทั้งหมดและตัวแปรตามด้านการตระหนักรู ้ กระจายตัวอยู่เหนือและใต้ระดับ 0 ซึ่ งจากการกระจาย
ตัวอยู่ในช่วงแคบ ไม่ว่าตัวแปรตาม ด้านการตระหนักรู ้ จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ดังนั้น จึง
สรุ ปได้วา่ ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่

ความน่าจะเป็ นสะสมของตัวแปรสังเกตุได้
ภาพที่ 12 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงเส้นตรง ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมดกับตัวแปร
ตาม ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า
จากภาพที่ 12 จะเห็นว่ากราฟการทดสอบรู ปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัว
แปรตาม ด้านการตระหนักรู ้ เป็ นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
3. ค่าคลาดเคลื่อนไม่ มีความสัมพันธ์กนั (No Autocorrelation) โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
Durbin-Watson จากตารางที่ 39 ได้ค่าเท่ากับ 2.353 ซึ่ งมีค่าอยู่ระหว่าง 1.500-2.500 แสดงว่า ไม่มี
ปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกัน (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2550)
4. ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กนั (No Multicollinearity)
4.1 ค่ า Tolerance ของตัว แปรอิ ส ระ จากตารางที่ 39 มี ค่ า เท่ ากับ .374 และ .374
ตามลาดับ ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.1 แสดงว่า ปั จจัยของตัวแปรตาม BW และตัวแปรอิสระ TRDM ละ
OMC นั้น ไม่มีปัญหาด้านความสัมพันธ์ภายในกันเอง (Hair et al, 2010)
4.2 ค่า VIF ของตัวแปรอิสระ จากตารางที่ 39 มีค่าเท่ากับ 2.672 และ 2.672 ตามลาดับ
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ปัจจัยของตัวแปรตาม BW และตัวแปรอิสระ TRDM ละ OMC นั้น ไม่
มีปัญหาด้านความสัมพันธ์ภายในกันเอง (Hair et al, 2010)
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ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร
ตารางที่ 37 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า
ตัวแปร

ค่าสถิติ

Correlation
p
Correlation
OMC
p
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
TRDM

ตัวแปรอิสระ
TRDM
OMC
.791*
.000

ตัวแปรตาม
BW
.258*
.000
.198*
.000

เมื่อ TRDM แทน การสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม
OMC แทน การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
BW
แทน ระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในมุมมอง ประเภทร้านสะดวกซื้อ
จากตารางที่ 37 การพิ จารณาค่ าสหสั ม พัน ธ์ ข องตัว แปรตาม BW และตัว แปรอิ ส ระ
TRDM และ OMC พบว่ า ตัว แปรตาม BW กับ ตัว แปรอิ ส ระ จ านวน 2 ตัว มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์นอ้ ยกว่า 0.80 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปกติ จึงไม่ก่อให้เกิดปั ญหาความสัมพันธ์เชิง
เส้นระหว่างตัวแปรพยากรณ์ ต้ งั แต่ 2 ตัวขึ้นไป ดังนั้นสามารถนาตัวแปรอิสระดังกล่าวมาพิจารณา
ในการคัดเลือกตัวแบบได้
ตารางที่ 38 การตรวจสอบความแปรปรวนของตัวแปรอิสระต่อด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า
Model
Sum of Squares
1
Regression
7.703
Residual
107.666
Total
115.368
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df

Mean Square
2
3.851
394
.273
396

F
14.094

p
.000*
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จากตารางที่ 38 พบว่า การทดสอบด้วยสถิติ ANOVA มี ค่า F มี ค่าเท่ากับ 14.094ปฏิเสธ
สมมติฐานหลักที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า มีตวั แปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวที่มีความสัมพันธ์เชิ ง
เส้นกับตัวแปรตาม ซึ่งก็คือ ระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า (p < 0.05)
ตารางที่ 39 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า
Model
b
SE
Constant
3.466
.228
TRDM
.261
.076
OMC
-.021
.095
R = .258
R2 = .067
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

t
15.205
.272*
3.421
-.018
-.222
Adjusted R2 = .062
β

p
Tolerance
.000
.001
.374
.824
.374
Durbin-Watson

VIF
2.672
2.672
= 2.353

จากตารางที่ 39 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
พหุ คูณ มีความสัมพันธ์กนั ในระดับค่อนข้างต่า (R = .258) มีระดับค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ ต่อ
ตัวแปรตาม BW ที่ (R2 = .067) หรื อร้อยละ 6.7 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกร้อยละ 93.3
เป็ นผลมาจากตัวแปรอื่นที่ผวู ้ ิจยั ไม่ได้ศึกษา
สาหรับค่า t ของตัวแปรอิสระ TRDM และ OMC มีค่าเท่ากับ 3.421 และ -.222 ตามลาดับ
ซึ่ ง ตัวแปรอิ ส ระ TRDM ปฏิ เสธสมมติ ฐานหลัก ที่ ระดับ นัย ส าคัญ 0.05 แสดงว่า ตัวแปรอิ ส ระ
TRDM มีอิทธิพลต่อค่าของตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ OMC ยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงว่า
ตัวแปรอิสระ OMC ไม่มีอิทธิพลต่อค่าตัวแปรตาม (p < 0.05)
ดังนั้น จากการทดสอบการถดถอยของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม คือ ระดับ
คุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ การถดถอยมาตรฐานใน
การเปรี ยบเทียบความสาคัญในสมการจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้
1. ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยมาตรฐานของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม เท่ากับ .272
2. ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ การถดถอยมาตรฐานของการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
เท่ากับ -.018
แสดงว่า อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อระดับคุณค่า
ตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ ในขณะที่อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า
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ดังนั้น สามารถสร้างสมการระหว่างตัวแปรอิสระ TRDM และ OCM ต่อตัวแปรตาม BW
ของความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนดิบหรื อค่าจริ ง (Unstandardized) และความสัมพันธ์ในรู ปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized) ของ Model ดังนี้ คือ
สมการความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนดิบหรื อค่าจริ ง (Unstandardized) คือ
Ŷ = 3.466* + .261*(TRDM) + -.021(OMC)
สมการความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน (Standardized) คือ
Ŷ = .272*(TRDM) + -.018(OMC)
เมื่อ Ŷ = ระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
จึ ง สรุ ป ได้ว่า สามารถปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (H10) หมายความว่า อิ ท ธิ พ ลของการ
สื่ อสารการตลาดดั้งเดิม ส่ งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้าธุ รกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 และอิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อระดับคุณค่าตรา
สิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวัน ออก โดยมี ค วามสั ม พัน ธ์กัน ในระดับ ค่ อนข้างต่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภาพการ
พยากรณ์ ที่ 6.70% มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีก 93.30% เป็ นผลมาจากตัวแปรอื่นที่ผูว้ ิจยั
ไม่ได้ศึกษา
สมมติฐานที่ 2 อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์ ส่ งผลต่อระดับ คุณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่ อมโยงต่อตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีก สมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
H20: อิ ท ธิ พ ลของการสื่ อ สารการตลาดดั้ ง เดิ ม และการสื่ อ สารการตลาดผ่ า นสื่ อ
ออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
H21: อิ ท ธิ พ ลของการสื่ อ สารการตลาดดั้ ง เดิ ม และการสื่ อ สารการตลาดผ่ า นสื่ อ
ออนไลน์ ส่ งผลต่อระดับ คุณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่ อมโยงต่อตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีก สมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบข้อสมมติเบื้องต้นของตัวแบบการถดถอย
1. ค่าคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติ (Normality) จากข้อสมมติที่ว่าค่าคลาดเคลื่อนมีการ
แจกแจงปกติ หากพบว่าค่าคลาดเคลื่อนไม่มีการแจกแจงปกติจากการทดสอบสมมติฐานทั้งแบบ t

108
และ F ที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ในตัว แบบจะไม่ถูกต้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อสมติฐานในข้อนี้
ได้หลายวิธี ในขั้นต้นจะใช้กราฟ Histogram ของค่าคลาดเคลื่อน ได้ผลดังนี้

ความถี่

ค่าเฉลี่ย = 1.98E-14
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.997
N = 397

ความคลาดเคลื่อนการถดถอยมาตรฐาน
ภาพที่ 13 กราฟ Histogram ของค่าคลาดเคลื่อนของสมการตัวแปรตาม ด้านการเชื่อมโยงต่อตรา
สิ นค้า
จากภาพที่ 13 จะเห็นว่ากราฟ Histogram ของค่าคลาดเคลื่อน มีลกั ษณะสมมาตรา แสดง
ว่าข้อสมมติเกี่ยวกับแจกแจงปกติของค่าคลาดเคลื่อนเป็ นไปตามที่กาหนดไว้
2. ค่ า คลาดเคลื่ อ นมี ค วามแปรปรวนคงที่ (Homoscedasticity) ในรู ป แบบการสร้ า ง
แผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) เป็ นการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมด
กับตัวแปรตาม ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า ได้ผลดังนี้

ความคลาดเคลื่อนการถดถอยมาตรฐาน
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ค่าพยากรณ์ถดถอยมาตรฐาน
ภาพที่ 14 กราฟการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนทั้งหมดกับตัวแปรตาม
ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า

ค่าความน่าจะเป็ นสะสมของค่า
คาดหมาย

จากภาพที่ 14 จะเห็ นว่ากราฟ Scatterplot แสดงภาพการกระจายตัวของตัวแปรอิส ระ
ทั้งหมดและตัวแปรตามด้านการเชื่ อมโยงต่อตราสิ นค้า กระจายตัวอยู่เหนื อและใต้ระดับ 0 ซึ่งจาก
การกระจายตัวอยู่ในช่วงแคบ ไม่ว่าตัวแปรตาม ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า จะเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางใด ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่

ค่าความน่าจะเป็ นสะสมของตัวแปรสังเกตุ
ได้
ภาพที่ 15 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงเส้นตรง ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมดกับตัวแปร
ตาม ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า
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จากภาพที่ 15 จะเห็นว่ากราฟการทดสอบรู ปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัว
แปรตาม ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า เป็ นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
3. ค่าคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กนั (No Autocorrelation) โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
Durbin-Watson จากตารางที่ 42 ได้ค่าเท่ากับ 1.876 ซึ่ งมีค่าอยู่ระหว่าง 1.500-2.500 แสดงว่า ไม่มี
ปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกัน (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2550)
4. ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กนั (No Multicollinearity)
4.1 ค่ า Tolerance ของตัว แปรอิ ส ระ จากตารางที่ 42 มี ค่ าเท่ ากับ . 374 และ .374
ตามลาดับ ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.1 แสดงว่า ปั จจัยของตัวแปรตาม BA และตัวแปรอิสระ TRDM และ
OMC นั้น ไม่มีปัญหาด้านความสัมพันธ์ภายในกันเอง (Hair et al, 2010)
4.2 ค่า VIF ของตัวแปรอิสระ จากตารางที่ 42 มีค่าเท่ากับ 2.672 และ 2.672 ตามลาดับ
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ปัจจัยของตัวแปรตาม BA และตัวแปรอิสระ TRDM และ OMC นั้น ไม่
มีปัญหาด้านความสัมพันธ์ภายในกันเอง (Hair et al, 2010)
ขั้น ตอนที่ 2 ทดสอบสมมติ ฐานเกี่ ย วกับ สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ข องความสั ม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปร
ตารางที่ 40 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า
ตัวแปร

ค่าสถิติ

Correlation
p
Correlation
OMC
p
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
TRDM

ตัวแปรอิสระ
TRDM
OMC
.791*
.000

ตัวแปรตาม
BA
.701*
.000
.628*
.000

เมื่อ TRDM แทน การสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม
OMC แทน การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
BA
แทน ระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในมุมมอง ประเภทร้านสะดวกซื้อ
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จากตารางที่ 40 การพิ จ ารณาค่ าสหสั ม พัน ธ์ ข องตัว แปรตาม BA และตัว แปรอิ ส ระ
TRDM และ OMC พบว่ า ตัว แปรตาม BA กั บ ตัว แปรอิ ส ระ จ านวน 2 ตัว มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์นอ้ ยกว่า 0.80 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปกติ จึงไม่ก่อให้เกิดปั ญหาความสัมพันธ์เชิง
เส้นระหว่างตัวแปรพยากรณ์ ต้ งั แต่ 2 ตัวขึ้นไป ดังนั้นสามารถนาตัวแปรอิสระดังกล่าวมาพิจารณา
ในการคัดเลือกตัวแบบได้
ตารางที่ 41 การตรวจสอบความแปรปรวนของตัวแปรอิสระต่อด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า
Model
Sum of Squares
1
Regression
62.512
Residual
61.008
Total
123.520
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df

Mean Square
2
31.256
394
.155
396

F
201.858

p
.000*

จากตารางที่ 41 พบว่า การทดสอบด้วยสถิติ ANOVA มีค่า F มีค่าเท่ากับ 201.858 ปฏิเสธ
สมมติฐานหลักที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า มีตวั แปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวที่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม ซึ่งก็คือ ระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า (p < 0.05)
ตารางที่ 42 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า
Model
b
SE
Constant
.962
.172
TRDM
.542
.057
OMC
.244
.072
R = .711
R2 = . 506
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

t
5.603
.546*
9.432
.196*
3.392
Adjusted R2 = . 504
β

p
Tolerance
.000
.000
.374
.001
.374
Durbin-Watson

VIF
2.672
2.672
= 1.876

จากตารางที่ 42 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
พหุ คูณ มีความสัมพันธ์กนั ในระดับค่อนข้างสู ง (R = .711) มีระดับค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ ต่อ
ตัวแปรตาม BA ที่ (R2 = .506) หรื อร้อยละ 50.60 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกร้อยละ 40.40
เป็ นผลมาจากตัวแปรอื่นที่ผวู ้ ิจยั ไม่ได้ศึกษา
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ส าหรั บ ค่ า t ของตั ว แปรอิ ส ระ TRDM และ OMC มี ค่ า เท่ า กั บ 9.432 และ 3.392
ตามลาดับ ซึ่ งปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ทั้งหมด แสดงว่า ตัวแปรอิสระดังกล่าว
มีอิทธิพลต่อค่าของตัวแปรตาม (p < 0.05)
ดังนั้น จากการทดสอบการถดถอยของตัวแปรอิ ส ระที่ มี ผ ลต่ อตัวแปรตาม คื อ ระดับ
คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ด้า นการเชื่ อ มโยงต่ อ ตราสิ น ค้า โดยใช่ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ก ารถดถอยในการ
เปรี ยบเทียบความสาคัญในสมการ จากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้
1. ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยมาตรฐานของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม เท่ากับ .545
2. ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ การถดถอยมาตรฐานของการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
เท่ากับ .196
แสดงว่า อิ ท ธิ พ ลของการสื่ อ สารการตลาดดั้ง เดิ ม และการสื่ อ สารการตลาดผ่ า นสื่ อ
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า โดยที่
การสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม ส่ งผลมากที่ สุดและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ตามลาดับ
โดยปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าตัวแปรดังกล่าวส่ งผลต่อ
ระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อ
ในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
ดังนั้น สามารถสร้างสมการตัวแปรอิสระ TRDM และ OCM ต่อตัวแปรตาม BA ของ
ความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนดิบหรื อค่าจริ ง (Unstandardized) และความสัมพันธ์ในรู ปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized) ของ Model ดังนี้ คือ
สมการความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนดิบหรื อค่าจริ ง (Unstandardized) คือ
Ŷ = .962* + .542*(TRDM) + .244*(OMC)
สมการความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน (Standardized) คือ
Ŷ = .546*(TRDM) + .196*(OMC)
เมื่อ Ŷ = ระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
จึงสรุ ปได้ว่า สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H20) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 หมายความว่า
อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ส่ งผลต่อระดับ
คุณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่ อมโยงต่อตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อใน
มุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กนั ใน
ระดับ ค่ อนข้างสู ง มี ป ระสิ ท ธิ ภาพการพยากรณ์ ที่ 50.60% มี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 อี ก
40.40% เป็ นผลมาจากตัวแปรอื่นที่ผวู ้ ิจยั ไม่ได้ศึกษา
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สมมติฐานที่ 3 อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์ ส่ งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
H30: อิ ท ธิ พ ลของการสื่ อ สารการตลาดดั้ ง เดิ ม และการสื่ อ สารการตลาดผ่ า นสื่ อ
ออนไลน์ ไม่ ส่ งผลต่อระดับ คุ ณ ค่ าตราสิ น ค้า ด้านการรั บรู ้ คุณ ภาพของตราสิ น ค้าธุ รกิ จค้าปลี ก
สมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
H31: อิ ท ธิ พ ลของการสื่ อ สารการตลาดดั้ ง เดิ ม และการสื่ อ สารการตลาดผ่ า นสื่ อ
ออนไลน์ ส่ งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบข้อสมมติเบื้องต้นของตัวแบบการถดถอย
1. ค่าคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติ (Normality) จากข้อสมมติที่ว่าค่าคลาดเคลื่อนมีการ
แจกแจงปกติ หากพบว่าค่าคลาดเคลื่อนไม่มีการแจกแจงปกติจากการทดสอบสมมติฐานทั้งแบบ t
และ F ที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ในตัว แบบจะไม่ถูกต้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อสมติฐานในข้อนี้
ได้หลายวิธี ในขั้นต้นจะใช้กราฟ Histogram ของค่าคลาดเคลื่อน ได้ผลดังนี้

ความถี่

ค่าเฉลี่ย = 1.46E-14
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.997
N = 397

ความคลาดเคลื่อนการถดถอยมาตรฐาน
ภาพที่ 16 กราฟ Histogram ของค่าคลาดเคลื่อนของสมการตัวแปรตาม ด้านการรับรู ้คุณภาพของ
ตราสิ นค้า
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จากภาพที่ 16 จะเห็นว่ากราฟ Histogram ของค่าคลาดเคลื่อน มีลกั ษณะสมมาตรา แสดง
ว่าข้อสมมติเกี่ยวกับแจกแจงปกติของค่าคลาดเคลื่อนเป็ นไปตามที่กาหนดไว้

ความคลาดเคลื่อนการถดถอยมาตรฐาน

2. ค่ า คลาดเคลื่ อ นมี ค วามแปรปรวนคงที่ (Homoscedasticity) ในรู ป แบบการสร้ า ง
แผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) เป็ นการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมด
กับตัวแปรตาม ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า ได้ผลดังนี้

ค่าพยากรณ์ถดถอยมาตรฐาน
ภาพที่ 17 กราฟการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนทั้งหมดกับตัวแปรตาม
ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า
จากภาพที่ 17 จะเห็ นว่ากราฟ Scatterplot แสดงภาพการกระจายตัวของตัวแปรอิส ระ
ทั้งหมดและตัวแปรตามด้านการรับรู ้คุณภาพต่อตราสิ นค้า กระจายตัวอยู่เหนื อและใต้ระดับ 0 ซึ่ ง
จากการกระจายตัว อยู่ใ นช่ ว งแคบ ไม่ ว่ าตัว แปรตาม ด้า นการรั บ รู ้ คุ ณ ภาพของตราสิ น ค้า จะ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่

ค่าคาดหมายของความน่าจะเป็ นสะสม
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ค่าสังเกตุได้ของความน่าจะเป็ นสะสม
ภาพที่ 18 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงเส้นตรง ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมดกับตัวแปร
ตาม ด้านการรับรู ้คุณภาพต่อตราสิ นค้า
จากภาพที่ 18 จะเห็นว่ากราฟการทดสอบรู ปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัว
แปรตาม ด้านการรับรู ้คุณภาพต่อตราสิ นค้า เป็ นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
3. ค่าคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กนั (No Autocorrelation) โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
Durbin-Watson จากตารางที่ 45 ได้ค่าเท่ากับ 1.971 ซึ่ งมีค่าอยู่ระหว่าง 1.500-2.500 แสดงว่า ไม่มี
ปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกัน (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2550)
4. ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กนั (No Multicollinearity)
4.1 ค่ า Tolerance ของตัว แปรอิ ส ระ จากตารางที่ 45 มี ค่ าเท่ ากับ . 374 และ .374
ตามลาดับ ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.1 แสดงว่า ปั จจัยของตัวแปรตาม BQ และตัวแปรอิสระ TRDM และ
OMC นั้น ไม่มีปัญหาด้านความสัมพันธ์ภายในกันเอง (Hair et al, 2010)
4.2 ค่า VIF ของตัวแปรอิสระ จากตารางที่ 45 มีค่าเท่ากับ 2.672 และ 2.672 ตามลาดับ
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ปัจจัยของตัวแปรตาม BQ และตัวแปรอิสระ TRDM และ OMC นั้น ไม่
มีปัญหาด้านความสัมพันธ์ภายในกันเอง (Hair et al, 2010)
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ขั้น ตอนที่ 2 ทดสอบสมมติ ฐานเกี่ ย วกับ สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ของความสั ม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปร
ตารางที่ 43 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า
ตัวแปร

ค่าสถิติ

Correlation
p
Correlation
OMC
p
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
TRDM

ตัวแปรอิสระ
TRDM
OMC
.791*
.000

ตัวแปรตาม
BQ
.593*
.000
.511*
.000

เมื่อ TRDM แทน การสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม
OMC แทน การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
BQ
แทน ระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในมุมมอง ประเภทร้านสะดวกซื้ อ
จากตารางที่ 43 การพิ จ ารณาค่ าสหสั ม พัน ธ์ ข องตัว แปรตาม BQ และตัว แปรอิ ส ระ
TRDM และ OMC พบว่ า ตัว แปรตาม BQ กั บ ตัว แปรอิ ส ระ จ านวน 2 ตัว มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์นอ้ ยกว่า 0.80 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปกติ จึงไม่ก่อให้เกิดปั ญหาความสัมพันธ์เชิง
เส้นระหว่างตัวแปรพยากรณ์ ต้ งั แต่ 2 ตัวขึ้นไป ดังนั้นสามารถนาตัวแปรอิสระดังกล่าวมาพิจารณา
ในการคัดเลือกตัวแบบได้
ตารางที่ 44 การตรวจสอบความแปรปรวนของตัวแปรอิสระต่อด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า
Model
Sum of Squares
1
Regression
38.153
Residual
68.875
Total
107.028
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df

Mean Square
2
19.076
394
.175
396

F
109.125

p
.000*
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จากตารางที่ 44 พบว่า การทดสอบด้วยสถิติ ANOVA มีค่า F มีค่าเท่ากับ 109.125 ปฏิเสธ
สมมติฐานหลักที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า มีตวั แปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวที่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม ซึ่งก็คือ ระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า (p < 0.05)
ตารางที่ 45 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า
Model
b
SE
Constant
1.783
.182
TRDM
.466
.061
OMC
.129
.076
R = .597
R2 = . 356
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

t
9.777
.504**
7.636
.112
1.697
Adjusted R2 = . 353
β

p
Tolerance
.000
.000
.374
.091
.374
Durbin-Watson

VIF
2.672
2.672
= 1.971

จากตารางที่ 45 ผลการถดถอยเชิ งพหุ คูณ พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ มี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง (R = .597) มีระดับค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ ต่อตัวแปรตาม
BQ ที่ (R2 = .356) หรื อร้อยละ 35.60 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกร้อยละ 64.40 เป็ นผลมา
จากตัวแปรอื่นที่ผวู ้ ิจยั ไม่ได้ศึกษา
ส าหรั บ ค่ า t ของตั ว แปรอิ ส ระ TRDM และ OMC มี ค่ า เท่ า กั บ 7.636 และ 1.697
ตามลาดับ ซึ่ งตัวแปรอิสระ TRDM ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่า ตัวแปร
อิส ระ TRDM มี อิท ธิ พ ลต่อค่ าของตัวแปรตาม และตัวแปรอิ สระ OMC ยอมรับสมมติฐานหลัก
แสดงว่า ตัวแปรอิสระ OMC ไม่มีอิทธิพลต่อค่าตัวแปรตาม (p < 0.05)
ดังนั้น จากการทดสอบการถดถอยของตัวแปรอิ ส ระที่ มี ผ ลต่ อตัวแปรตาม คื อ ระดับ
คุ ณ ค่ าตราสิ น ค้า ด้านการรับ รู ้คุ ณ ภาพของตราสิ น ค้า โดยใช้ค่าสั มประสิ ทธิ ก ารถดถอยในการ
เปรี ยบเทียบความสาคัญในสมการ จากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้
1. ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยมาตรฐานของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม เท่ากับ .504
2. ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยมาตรฐานของการตลาดผ่านสื่ อสังคม เท่ากับ .112
แสดงว่า อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อระดับคุณค่า
ตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า ในขณะที่อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์ ที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า
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ดังนั้น สามารถสร้างสมการตัวแปรอิสระ TRDM และ OCM ต่อตัวแปรตาม BQ ของ
ความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนดิบหรื อค่าจริ ง (Unstandardized) และความสัมพันธ์ในรู ปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized) ของ Model ดังนี้ คือ
สมการความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนดิบหรื อค่าจริ ง (Unstandardized) คือ
Ŷ = 1.783* + .466*(TRDM) + .129(OMC)
สมการความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน (Standardized) คือ
Ŷ = .504*(TRDM) + .112(OMC)
เมื่อ Ŷ = ระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
จึงสรุ ปได้ว่า สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H30) และไม่ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H31)
บางส่ วนเท่านั้น หมายความว่า อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม ส่ งผลต่อระดับคุณค่าตรา
สิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมอง
ของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวัน ออก อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 และอิ ท ธิ พ ลของการสื่ อสาร
การตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า
ธุ รกิจค้าปลี กสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง มีประสิ ทธิภาพการพยากรณ์ ที่ 35.60% มีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 อีก 64.40% เป็ นผลมาจากตัวแปรอื่นที่ผวู ้ ิจยั ไม่ได้ศึกษา
สมมติฐานที่ 4 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์ ส่ ง ผลต่ อ ระดับ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ด้านความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้าธุ รกิ จ ค้าปลี ก สมัย ใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
H40: อิ ท ธิ พ ลของการสื่ อ สารการตลาดดั้ ง เดิ ม และการสื่ อ สารการตลาดผ่ า นสื่ อ
ออนไลน์ ไม่ส่ งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
H41: อิ ท ธิ พ ลของการสื่ อ สารการตลาดดั้ ง เดิ ม และการสื่ อ สารการตลาดผ่ านสื่ อ
ออนไลน์ ส่ ง ผลต่ อ ระดับ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ด้านความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้าธุ รกิ จ ค้าปลี ก สมัย ใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
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ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบข้อสมมติเบื้องต้นของตัวแบบการถดถอย
1. ค่าคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติ (Normality) จากข้อสมมติที่ว่าค่าคลาดเคลื่อนมีการ
แจกแจงปกติ หากพบว่าค่าคลาดเคลื่อนไม่มีการแจกแจงปกติจากการทดสอบสมมติฐานทั้งแบบ t
และ F ที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ในตัว แบบจะไม่ถูกต้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อสมติฐานในข้อนี้
ได้หลายวิธี ในขั้นต้นจะใช้กราฟ Histogram ของค่าคลาดเคลื่อน ได้ผลดังนี้

ความถี่

ค่าเฉลี่ย = 2.28E-15
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.997
N = 397

ความคลาดเคลื่อนการถดถอยมาตรฐาน
ภาพที่ 19 กราฟ Histogram ของค่าคลาดเคลื่อนของสมการตัวแปรตาม ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
จากภาพที่ 19 จะเห็นว่ากราฟ Histogram ของค่าคลาดเคลื่อน มีลกั ษณะสมมาตรา แสดง
ว่าข้อสมมติเกี่ยวกับแจกแจงปกติของค่าคลาดเคลื่อนเป็ นไปตามที่กาหนดไว้
2. ค่ า คลาดเคลื่ อ นมี ค วามแปรปรวนคงที่ (Homoscedasticity) ในรู ป แบบการสร้ า ง
แผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) เป็ นการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมด
กับตัวแปรตาม ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า ได้ผลดังนี้

ความคลาดเคลื่อนการถดถอยมาตรฐาน
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ค่าพยากรณ์ถดถอยมาตรฐาน
ภาพที่ 20 กราฟการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนทั้งหมดกับตัวแปรตาม
ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า

ความน่าจะเป็ นสะสมของค่าคาดหมาย

จากภาพที่ 20 จะเห็ นว่ากราฟ Scatterplot แสดงภาพการกระจายตัวของตัวแปรอิส ระ
ทั้งหมดและตัวแปรตามด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า กระจายตัวอยู่เหนื อและใต้ระดับ 0 ซึ่ งจากการ
กระจายตัวอยู่ในช่ วงแคบ ไม่ ว่าตัวแปรตาม ด้านความภัก ดี ต่อตราสิ นค้าจะเปลี่ ย นแปลงไปใน
ทิศทางใด ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่

ความน่าจะเป็ นสะสมของตัวแปรสังเกตุได้
ภาพที่ 21 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงเส้นตรง ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมดกับตัวแปร
ตาม ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
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จากภาพที่ 21 จะเห็นว่ากราฟการทดสอบรู ปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัว
แปรตาม ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า เป็ นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
3. ค่าคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กนั (No Autocorrelation) โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
Durbin-Watson จากตารางที่ 48 ได้ค่าเท่ากับ 2.094 ซึ่งมีค่าอยูร่ ะหว่าง 1.500-2.500 แสดงว่า ไม่มี
ปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกัน (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2550)
4. ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กนั (No Multicollinearity)
4.1 ค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระ จากตารางที่ 48 มีค่า .374 และ .374 ตามลาดับ ซึ่ง
มีค่ามากกว่า 0.1 แสดงว่า ปัจจัยของตัวแปรตาม BL และตัวแปรอิสระ TRDM และ OMC นั้น ไม่มี
ปัญหาด้านความสัมพันธ์ภายในกันเอง (Hair et al, 2010)
4.2 ค่า VIF ของตัวแปรอิสระ จากตารางที่ 48 มีค่าเท่ากับ 2.672 และ 2.672 ตามลาดับ
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ปัจจัยของตัวแปรตาม BL และตัวแปรอิสระ TRDM และ OMC นั้น ไม่
มีปัญหาด้านความสัมพันธ์ภายในกันเอง (Hair et al, 2010)
ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร
ตารางที่ 46 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
ตัวแปร

ค่าสถิติ

Correlation
p
Correlation
OMC
p
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
TRDM

ตัวแปรอิสระ
TRDM
OMC
.791*
.000

ตัวแปรตาม
BL
.605*
.000
.560*
.000

เมื่อ TRDM แทน การสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม
OMC แทน การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
BL
แทน ระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในมุมมอง ประเภทร้านสะดวกซื้อ
จากตารางที่ 46 การพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรตาม BL และตัวแปรอิสระ TRDM
และ OMC พบว่า ตัวแปรตาม BL กับตัวแปรอิสระ จานวน 2 ตัว มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์นอ้ ย
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กว่า 0.80 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปกติ จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัว
แปรพยากรณ์ต้ งั แต่ 2 ตัวขึ้นไป ดังนั้นสามารถนาตัวแปรอิสระดังกล่าวมาพิจารณาในการคัดเลือก
ตัวแบบได้
ตารางที่ 47 การตรวจสอบความแปรปรวนของตัวแปรอิสระต่อด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
Model
Sum of Squares
1
Regression
55.710
Residual
89.297
Total
145.007
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df

Mean Square
2
27.855
394
.227
396

F
122.901

p
.000*

จากตารางที่ 47 พบว่า การทดสอบด้วยสถิติ ANOVA มีค่า F มีค่าเท่ากับ 122.901
ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า มีตวั แปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวที่มีความสัมพันธ์
เชิงเส้นกับตัวแปรตาม ซึ่งก็คือ ระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า (p < 0.05)
ตารางที่ 48 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
Model
b
SE
Constant
1.017
.208
TRDM
.467
.069
OMC
.291
.087
R = .620
R2 = . 384
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

t
4.900
.434**
6.717
.217**
3.353
Adjusted R2 = . 381
β

p
Tolerance
.000
.000
.374
.001
.374
Durbin-Watson

VIF
2.672
2.672
= 2.094

จากตารางที่ 48 ผลการถดถอยเชิ งพหุ คูณ พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ มี
ความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสู ง (R = .620) มีระดับค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ ต่อตัวแปร
ตาม BL ที่ (R2 = .384) หรื อร้อยละ 38.40 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกร้อยละ 61.60 เป็ นผล
มาจากตัวแปรอื่นที่ผวู ้ ิจยั ไม่ได้ศึกษา
สาหรับ ค่ า t ของตัวแปรอิส ระ TRDM และ OMC มี ค่าเท่ากับ 6.717 และ 3.353
ตามลาดับ ซึ่ งปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ทั้งหมด แสดงว่า ตัวแปรอิสระดังกล่าว
มีอิทธิพลต่อค่าของตัวแปรตาม (p < 0.05)
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ดังนั้น จากการทดสอบการถดถอยของตัวแปรอิ ส ระที่ มี ผ ลต่ อตัวแปรตาม คื อ ระดับ
คุณค่าตราสิ นค้า ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิการถดถอยในการเปรี ยบเทียบ
ความสาคัญในสมการ จากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้
1. ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยมาตรฐานของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม เท่ากับ .434
2. ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ การถดถอยมาตรฐานของการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
เท่ากับ .217
แสดงว่า อิ ท ธิ พ ลของการสื่ อ สารการตลาดดั้ง เดิ ม และการสื่ อ สารการตลาดผ่ า นสื่ อ
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า โดยที่การ
สื่ อสารการตลาดดั้งเดิ มส่ งผลมากที่ สุดและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ตามลาดับ ซึ่ ง
ปฏิ เสธสมมติ ฐานหลัก ที่ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ทั้งหมด แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรดังกล่าวส่ งผลต่ อ
ระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้อใน
มุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
ดังนั้น สามารถสร้างสมการตัวแปรอิสระ TRDM และ OCM ต่อตัวแปรตาม BL ของ
ความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนดิบหรื อค่าจริ ง (Unstandardized) และความสัมพันธ์ในรู ปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized) ของ Model ดังนี้ คือ
สมการความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนดิบหรื อค่าจริ ง (Unstandardized) คือ
Ŷ = 1.017* + .467*(TRDM) + .291*(OMC)
สมการความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน (Standardized) คือ
Ŷ = .434*(TRDM) + .217*(OMC)
เมื่อ Ŷ = ระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
จึงสรุ ปได้ว่า สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H40) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 หมายความว่า
อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ส่ งผลต่อระดับ
คุณ ค่ าตราสิ นค้า ด้านความภัก ดี ต่อตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีก สมัยใหม่ ประเภทร้ านสะดวกซื้ อใน
มุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กนั ใน
ระดับ ค่ อนข้างสู ง มี ป ระสิ ท ธิ ภาพการพยากรณ์ ที่ 38.40% มี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 อี ก
61.60% เป็ นผลมาจากตัวแปรอื่นที่ผวู ้ ิจยั ไม่ได้ศึกษา
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจยั เรื่ อง “อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่าน
สื่ อออนไลน์ต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก” สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 49
ตารางที่ 49 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการ
สื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ส่งผลต่อการตระหนักรู ้ต่อตรา
สิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
สมมติฐานที่ 1.1 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม ส่ งผลต่อ
การตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้าน
สะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
สมมติฐานที่ 1.2 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
ส่งผลต่อการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภท
ร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
สมมติฐานที่ 2 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการ
สื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ส่งผลต่อการเชื่อมโยงต่อตรา
สิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
สมมติฐานที่ 2.1 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม ส่ งผลต่อ
การเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้านสะดวก
ซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
สมมติฐานที่ 2.2 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
ส่งผลต่อการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภท
ร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สนับสนุน ไม่สนับสนุน

✓

✓

✓

✓
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ตารางที่ 49 (ต่อ)
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการ
สื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ส่งผลต่อการรับรู ้คุณภาพของตรา
สิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
สมมติฐานที่ 3.1 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม ส่ งผลต่อ
การรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้าน
สะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
สมมติฐานที่ 3.2 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
ส่งผลต่อการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
สมมติฐานที่ 4 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการ
สื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้า
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
สมมติฐานที่ 4.1 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม ส่ งผลต่อ
ความภักดีต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้านสะดวก
ซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
สมมติฐานที่ 4.2 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้าน
สะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สนับสนุน ไม่สนับสนุน

✓

✓

✓

✓
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จากตารางที่ 49 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์ ส่งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออกหรื อไม่ พบว่า ไม่ใช่ทุก
องค์ประกอบจะส่งผลอย่างมีนยั สาคัญ โดยอิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม ส่ งผลต่อระดับ
คุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 และอิทธิพลของ
การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ต่อตรา
สิ นค้า
สมมติฐานที่ 2 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์ ส่งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออกหรื อไม่ พบว่า ทุกองค์ประกอบ
ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญ โดยอิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์ ส่งผลเต่อระดับคุณค่าตราสิ คา้ ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
0.05
สมมติฐานที่ 3 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์ ส่งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออกหรื อไม่ พบว่า ไม่ใช่ทุก
องค์ประกอบจะส่ งผลอย่างมีนยั สาคัญ โดยอิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม ส่ งผลต่อระดับ
คุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 และอิทธิพล
ของการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพ
ของตราสิ นค้า
สมมติฐานที่ 4 อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์ ส่ งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมอง
ของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออกหรื อไม่ พบว่า ทุกองค์ประกอบส่งผลอย่างมีนยั สาคัญ โดยอิทธิพล
ของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ส่งผลต่อระดับคุณค่าตรา
สิ นค้า ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่าน
สื่ อออนไลน์ต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผูบ้ ริ โภคที่เข้าใช้บริ การธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อ เขตภาคตะวันออก จานวน 420 คน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ที่ส่งผลต่อระดับ
คุณค่าตราสิ นค้าทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า ด้านการเชื่ อมโยงต่อตราสิ นค้า
ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า และด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภท
ร้านสะดวกซื้ อในมุ มมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก สถิติที่ ใช้ส าหรับข้อมูลเชิ งพรรณนา
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้สาหรับทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ คูณ โดยก่อนเข้าสู่ ข้ นั ตอนการวิเคราะห์ความถดถอย ผูว้ ิจยั ได้มีการ
ตรวจสอบค่ าความผิ ด ปกติ ข องข้อ มู ล เพื่ อ ให้ ไ ด้ส มการที่ เหมาะสม มี ค วามคลาดเคลื่ อ นน้อ ย
(ฉัตรศิ ริ ปิ ยะพิ ม ลสิ ท ธิ์ , 2547) และคัดข้อมู ล ที่ มีค วามผิ ดพลาดออกทั้งหมด 23 ชุ ด ดังนั้น กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้จะมีท้ งั สิ้ น 397 คน และดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา
1.1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
1.2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับอิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสาร
การตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
1.3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับคุณค่าตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้าน
สะดวกซื้อ ในเขตภาคตะวันออก
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานและการอภิปรายผลการวิจยั
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะงานวิจยั
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ผลการวิเคราะห์ ทางสถิติเชิงพรรณนา
1.1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากผลการวิจยั ที่ได้จากการวิเคราะห์ผลข้อมูล และการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั
เรื่ อง อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ต่อระดับ
คุณค่าตราสิ นค้าธุ รกิ จค้าปลี กสมัยใหม่ ประเภทร้ านสะดวกซื้ อในมุม มองของผูบ้ ริ โภค เขตภาค
ตะวันออก สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็ นคนภาคตะวันออก เคยใช้บริ การร้ าน
สะดวกซื้ อและเคยได้รับ ข่ าวสารผ่านสื่ อออนไลน์ จานวนทั้งหมด 397 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 100
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จานวน 257 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 64.70 อายุ 21-30 ปี จานวน 177 คน
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 44.60 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี จานวน 255 คน หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 64.20 ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 229 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 57.70 มีรายได้
ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท จานวน 158 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 39.80 ที่มีความถี่ในการใช้บริ การ
ร้านสะดวกซื้อ 3-4 วันต่อสัปดาห์ จานวน 178 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 44.80
1.2 ผลการวิเคราะห์ เกี่ ยวกับ อิ ท ธิ พ ลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิ ม และการสื่ อสาร
การตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
1.2.1 อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม ส่ งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้าธุรกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก โดยภาพรวมและ
ทุกรายการ อยู่ในระดับมาก โดยอันดับแรกคือ การส่ งเสริ มการขาย รองลงมาคือการโฆษณา การ
ขายโดยใช้พนักงานขายและการประชาสัมพันธ์ ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านการส่ งเสริ มการขาย ส่งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ อยู่ใน
ระดับมาก โดยอันดับแรกคือมีการลดราคา สามารถจูงใจให้เลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การได้ รองลงมา
คือให้ความสนใจกับโปรโมชั่นจากกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายอยู่เสมอ อันดับสามคือยินดีเข้าร่ วม
กิจกรรมทางการตลาด เพื่อจูงใจให้หนั มาเลือกซื้อสิ นค้า และรู ปแบบของบัตรสมาชิก สามารถทาให้
พึงพอใจและจูงใจอยูเ่ สมอ ตามลาดับ
ด้านการโฆษณา ส่ งผลต่อ ระดับคุณค่าตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ อยู่ในระดับ
มาก โดยอันดับแรกคือรู ปแบบการนาเสนอที่มีความคิดสร้างสรรค์ รองลงมาคือสามารถเข้าใจในตัว
สิ นค้าและบริ การมากขึ้น เมื่อได้รับรู ้สื่อโฆษณา อันดับสามคือเข้าถึงกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ
ได้จากสื่ อโฆษณาและรับทราบรายละเอียดของสิ นค้าหรื อบริ การจากการโฆษณาตามลาดับ
ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ส่ งผลต่อ ระดับคุณค่าตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่
อยูใ่ นระดับมาก โดยอันดับแรกคือสามารถให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา เมื่อพบปัญหาในการ
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ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ รองลงมาคือความเอาใจใส่ ลูกค้า ให้บริ การอย่างเท่าเที ยมแบบจริ งใจอย่าง
สม่าเสมอและมีอธั ยาศัยในการให้บริ การ อันดับสามคือสามารถนาเสนอข้อมูลบางอย่างได้ตรงตาม
ความต้องการและยินดีในการให้ขอ้ มูลและให้บริ การ ตามลาดับ
ด้านการประชาสัมพันธ์ ส่ งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ อยู่ใน
ระดับ มาก โดยอันดับ แรกคือ มีภาพลักษณ์ ที่ช่วยสนับ สนุ นด้านต่ าง ๆ แก่ สั งคม รองลงมาคือให้
ข้อมูลข่าวสารที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายและมีประโยชน์ต่อตัวท่านและสังคม อันดับสามคือพบเห็น
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อยู่บ่อยครั้ง และระดับปานกลาง ได้แก่ พบเห็ นข่าวประชาสัมพันธ์อยู่
บ่อยครั้ง ตามลาดับ
1.2.2 อิท ธิ พลของการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ส่ งผลต่อระดับคุณค่าตรา
สิ นค้าธุ รกิ จค้าปลี กสมัยใหม่ ประเภทร้ านสะดวกซื้ อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
โดยภาพรวมและทุ ก รายการ อยู่ใ นระดับ มาก โดยอัน ดับ แรกคื อ การส่ งเสริ ม การขายผ่ านสื่ อ
ออนไลน์ รองลงมาคือการโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ อันดับสามคือการสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่าน
อินเทอร์เน็ตและการปฏิสัมพันธ์ทางการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดแต่ละ
ด้าน ดังนี้
ด้านการส่ งเสริ มการขายผ่านสื่ อออนไลน์ ส่ งผลต่อ ระดับคุณค่าตราสิ นค้าธุ รกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่ อยู่ในระดับมาก โดยอันดับแรกคือ สิ ทธิ ประโยชน์จากกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
สามารถจู งใจให้เลือกซื้ อสิ นค้าอยู่เสมอ รองลงมาคือพึงพอใจกับเงื่อนไขส่ วนลดสาหรับสมาชิ ก
อันดับสามคือข้อมูลส่ วนลดและโปรโมชัน่ สามารถทาให้สนใจที่จะใช้บริ การอยู่เสมอและการจัด
กิจกรรม เพื่อแจกของสมนาคุณเสมอ ตามลาดับ
ด้า นการโฆษณาผ่ านสื่ อ ออนไลน์ ส่ ง ผลต่ อ ระดับ คุ ณ ค่ าตราสิ น ค้าธุ รกิ จ ค้าปลี ก
สมัยใหม่ อยู่ในระดับ มาก โดยอันดับแรกคือ รู ปแบบโฆษณามีความสร้างสรรค์และดึงดูดความ
สนใจได้เสมอ รองลงมาคือสามารถนาเสนอสิ่ งใหม่ ๆ แก่ท่านได้ อันดับสามคือสามารถให้ขอ้ มูล
ของสิ นค้ า หรื อบริ การที่ น่ าเชื่ อถื อ ได้ แ ละรู ปแบบโฆษณ ามี ค วามแตกต่ า ง ตามล าดั บ
ด้านการสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเทอร์ เน็ต ส่ งผลต่อระดับคุณ ค่าตราสิ นค้า
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ อยูใ่ นระดับมาก โดยอันดับแรกคือยินดีที่จะซื้ อสิ นค้า จากการพูดถึงโดยคน
รอบตัวบนสื่ อสังคมออนไลน์ รองลงมาคือหลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลรี วิวจากผูบ้ ริ โภคท่านอื่น รู ้สึก
มัน่ ใจมากขึ้น อันดับสามคือข้อมูลรี วิวสิ นค้าจากผูบ้ ริ โภคท่านอื่น สามารถช่วยในการตัดสิ นใจซื้ อ
ได้ และอ่านข้อมูลรี วิว เพื่อรวบรวมข้อมูลสาหรับการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า ตามลาดับ
ด้านการปฏิสัมพันธ์ทางการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ส่ งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า
ธุ รกิ จค้าปลี ก สมัยใหม่ อยู่ในระดับมาก โดยอันดับแรกคือ สิ ทธิ ประโยชน์จากกิ จกรรมส่ งเสริ ม
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การตลาด สามารถจู ง ใจให้ เลื อ กซื้ อสิ น ค้า อยู่เสมอ รองลงมาคื อ ข้อ มู ล ส่ ว นลดและโปรโมชั่น
สามารถทาให้สนใจที่จะใช้บริ การอยู่เสมอ อันดับสามคือการจัดกิจกรรม เพื่อแจกของสมนาคุณ
เสมอและพึงพอใจกับเงื่อนไขส่วนลดสาหรับสมาชิก ตามลาดับ
1.3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับคุณค่าตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้าน
สะดวกซื้อ ในเขตภาคตะวันออก
ปั จ จัย ของระดับ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ธุ รกิ จ ค้า ปลี ก สมัย ใหม่ ประเภทร้ า นสะดวกซื้ อ ใน
มุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก โดยภาพรวมและทุกรายการ อยู่ในระดับมาก โดยอันดับ
แรกอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ การตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า และระดับมากในอันดับรองลงมาคือ การ
รับ รู ้คุ ณ ภาพของตราสิ น ค้า อัน ดับ สาม การเชื่ อมโยงต่ อตราสิ น ค้า และความภัก ดี ต่อตราสิ น ค้า
ตามลาดับ
ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยอันดับแรกคือสามารถจดจาได้
จากการพบเห็นคุณลักษณะเด่นของตราสิ นค้า รองลงมาคือสามารถระลึกถึงคุณลักษณะเด่นได้ทนั ที
อันดับ สามคื อเป็ นตัวเลือกแรกสุ ดที่ ส ามารถระลึ กถึงได้ เมื่ อต้องการเลื อกซื้ อสิ นค้า อันดับสี่ คือ
ทราบเป็ นอย่างดีว่าแบรนด์น้ ี มีลกั ษณะเป็ นอย่างไรและรู ้สึกคุน้ เคยมากกว่าร้านสะดวกซื้ อแบรนด์
อื่น ๆ ตามลาดับ
ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า อยู่ในระดับมาก โดยอันดับแรกคือเชื่อมัน่ ว่าจาหน่าย
สิ นค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รองลงมาคือสิ นค้ามีคุณภาพที่ดี อันดับสามคือสิ นค้าที่นามาจาหน่าย
มี ป ระโยชน์ต่อท่ านและมัน่ ใจว่าการท าธุ รกรรมทางการเงิ น มี ค วามปลอดภัยสู งและน่ าเชื่ อถื อ
ตามลาดับ
ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า อยูใ่ นระดับมาก โดยอันดับแรกคือมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น
รองลงมาคือมีความมัน่ ใจ อันดับสามคือรู ้สึกชื่นชอบภาพลักษณ์และรู ้สึกว่าผูท้ ี่ซ้ือสิ นค้าและบริ การ
มีรสนิยมที่ดี ตามลาดับ
ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า อยู่ในระดับมาก โดยอันดับแรกคือ เลื อกซื้ อสิ นค้าและใช้
บริ การอย่างสม่าเสมอ รองลงมาคื อเมื่ อต้องการซื้ อสิ นค้า จะเป็ นตัวเลื อกแรกสุ ดที่ ท่ านระลึ กถึ ง
อันดับสามคือจะยังคงเลือกซื้อสิ นค้า ถึงแม้วา่ จะมีร้านอื่น ๆ สามารถจาหน่ายสิ นค้าได้ตรงตามความ
ต้องการได้มากกว่า อันดับสี่ คือชี้ นาให้ผูอ้ ื่ นเลือกซื้ อสิ นค้ามากกว่าธุ รกิ จรู ปแบบและมีความภักดี
เสมอ ตามลาดับ
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
สมมติฐานที่ 1 อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์ ส่ งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้ านสะดวกซื้ อในมุม มองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก ผลการทดสอบ พบว่า ไม่ใช่ ทุก
องค์ประกอบจะส่ งผลอย่างมีนยั สาคัญ โดยอิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม ส่ งผลต่อระดับ
คุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อใน
มุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 และอิทธิพลของการสื่ อสาร
การตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้าธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
สมมติฐานที่ 2 อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์ ส่ งผลต่อระดับ คุณค่าตราสิ นค้า ด้ านการเชื่ อมโยงต่อตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีก สมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออกหรื อไม่ พบว่า ทุกองค์ประกอบ
ส่ งผลอย่างมีนยั สาคัญ โดยอิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์ ส่ งผลต่อระดับ คุณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่ อมโยงต่อตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีก สมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 3 อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์ ส่ งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้ คุณภาพของตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้ า นสะดวกซื้ อ ในมุ ม มองของผู ้บ ริ โ ภค เขตภาคตะวัน ออกหรื อ ไม่ พบว่า ไม่ ใ ช่ ทุ ก
องค์ประกอบจะส่ งผลอย่างมีนยั สาคัญ โดยอิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม ส่ งผลต่อระดับ
คุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้าธุรกิจ ค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อ
ในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และอิทธิ พลของการ
สื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพของตรา
สิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก
สมมติฐานที่ 4 อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์ ส่ ง ผลต่ อ ระดับ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ด้านความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้าธุ รกิ จ ค้าปลี ก สมัย ใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออกหรื อไม่ พบว่า ทุกองค์ประกอบ
ส่ งผลอย่างมีนยั สาคัญ โดยอิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อ
ออนไลน์ ส่ ง ผลต่ อ ระดับ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ด้านความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้าธุ รกิ จ ค้าปลี ก สมัย ใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
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ผลการวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมติฐานและการอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของการสื่ อสาร
การตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก สามารถอภิปรายผลโดย
อ้างอิงจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ทดสอบอิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาด
ผ่านสื่ อออนไลน์ต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิง
พหุ คู ณ ด้วยค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ การพยากรณ์ (R2) ก าหนดระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 สรุ ป ได้ว่า
อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ มีความสัมพันธ์
บางส่วนต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับ
ค่อนข้างต่า มีระดับค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ ร้อยละ 0.67 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีก
ร้อยละ 93.30 เป็ นผลมาจากตัวแปรอื่นที่ผวู ้ ิจยั ไม่ได้ศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
อิ ท ธิ พ ลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิ ม ส่ งผลต่ อระดับ คุ ณ ค่ าตราสิ นค้า ด้านการ
ตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขต
ภาคตะวันออก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งผูบ้ ริ โภคจะสามารถจดจาตราสิ นค้าได้จากการพบ
เห็นคุณลักษณะเด่นของตราสิ นค้า ทาให้ระลึกถึงคุณลักษณะเด่นได้ทนั ทีและรู ้สึกคุน้ เคยกับแบรนด์
มากกว่าแบรนด์อื่น ๆ โดยใช้การเครื่ องมือส่ งเสริ มการตลาดต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การรับรู ้หรื อจดจาไปยังผูบ้ ริ โภค ไม่ว่าจะเป็ นการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายเพื่อจูงใจให้เลือกซื้ อ
สิ นค้าอยู่เสมอหรื อใช้การโฆษณาเพื่อนาเสนอรู ปแบบโฆษณาอย่างสร้างสรรค์ จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภค
จดจ าตราสิ น ค้า ได้ง่ า ยมากขึ้ น เป็ นต้น เมื่ อ พิ จ ารณาจากผลการทดสอบสมมติ ฐ านนี้ เห็ น ว่ า
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พงศ์ศิริ คาขันแก้ว (2555) ศึกษาเรื่ อง แนวคิดคุณค่าตราสิ นค้าจากมุมมอง
ของลูกค้าสาหรับการประกอบการ ที่กล่าวถึง ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค่า พบว่า ผูป้ ระกอบการ
สามารถสร้างการรู ้จกั ตราสิ นค้าให้กลุ่มลูกค้าเดิมเพื่ อเสริ มสร้างการจดจาและการได้ยินชื่ อตรา
สิ นค้ามากขึ้น โดยใช้การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายหรื อการโฆษณา เพื่อย้าเตือนชื่อของตราสิ นค้า
ให้กบั ลูกค้า สิ่ งเหล่านี้ จะทาให้ลูกค้าสามารถจดจาตราสิ นค้าและช่วยส่ งเสริ มให้ตราสิ นค้ามีความ
แข็งแกร่ งมากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นุ สรา บูรณะวงศ์ (2558) ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้สื่อ
โฆษณาที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อแชมพูของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้
ต่อตราสิ นค้าจากสื่ อที่มีรูปแบบการนาเสนอที่มีความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้เข้าใจในสรรพคุณของ
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สิ นค้ามากยิ่งขึ้น มีความกระชับ เป็ นเอกลักษณ์เพื่อการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างตรงจุด อาทิเช่น ยี่ห่อ
คาขวัญหรื อเสี ยงเพลงประกอบการโฆษณา เป็ นต้น
อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า
ด้านการตระหนัก รู ้ ต่อตราสิ นค้าธุ รกิ จค้าปลี ก สมัยใหม่ ประเภทร้ านสะดวกซื้ อในมุ ม มองของ
ผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก อาจเนื่ องมาจากการแบ่งปั นประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรื อบริ การ
จากผูใ้ ช้งานโดยตรง ซึ่ งเป็ นบุ ค คลที่ ไม่มี ความเกี่ ยวข้องหรื อได้รับผลประโยชน์ ตอบแทนจาก
เจ้าของสิ น ค้า หรื อ บริ ก าร ท าให้ข้อ มู ล ที่ มี ก ารเผยแพร่ จากบุ ค คลที่ ใ กล้ตัว จะมี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ
มากกว่าการโฆษณาจากสื่ อต่าง ๆ และเกิดจากการที่สื่อสังคมออนไลน์มีขอ้ มูลที่หลากหลายรู ปแบบ
ผูบ้ ริ โ ภคจึ ง เลื อ กที่ จะรั บ ข่ าวสารได้ด้ว ยตัว เอง ท าให้ มี ก ารกลั่น กรองข้อ มู ล และการสื่ อ สารที่
ผิ ด เพี้ ยนได้ เมื่ อ พิ จ ารณาจากผลการทดสอบสมมติ ฐ านนี้ เห็ น ว่ า สอดคล้ อ งกั บ วิ จั ย ของ
ชัยนันท์ ธันวารชร (2560) ศึกษาเรื่ อง การโฆษณาสิ นค้าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อความ
ตั้ง ใจซื้ อสิ น ค้า กรณี ศึ ก ษา ร้ าน ฟาร์ ม ดี ไ ซน์ ไทยแลนด์ พบว่า การสร้ างความราคาญของสื่ อ
ออนไลน์ เช่น การส่ งโฆษณาที่บ่อยและมีความถี่มากเกินไป ทาให้ผูบ้ ริ โภคเลือกที่จะเลิกติดตาม
ข่าวสารของสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ และส่ งผลเสี ยถึงตราสิ นค้ามากขึ้นกว่าเดิมจนปฏิเสธที่จะเลือก
ซื้ อสิ นค้าในอนาคต สายฤดี พัฒนพงศานนท์ (2555) ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้วิธีการส่ งเสริ มการขาย
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจและผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่
หลากหลายวัตถุประสงค์ โดยไม่ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเปิ ดรับหรื อมีส่วนร่ วมกับตราสิ นค้า
เพี ยงอย่างเดี ย ว และอาจจะได้รับ ข้อมู ล สิ นค้าทั้งด้านบวกและด้านลบได้ และยัง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วรรณภา เศรษฐ์สถาวรและกัลป์ ยกร วรกุลลัฏฐานี ย ์ (2557) ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติที่มีต่อ
การโฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสี ยงบนอินสตราแกรมของบุคคลวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างทราบดีว่าการแนะนาสิ นค้าทางสื่ อสังคมออนไลน์ที่ พ บเห็ นในปั จจุบันเป็ น
รู ปแบบโฆษณาอย่างหนึ่ ง ซึ่ งไม่ได้มีผลกระทบต่อความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค แต่มีความขัดแย้งกับ
งานวิจยั ของธีรพล จิ๋วเจริ ญ (2560) ที่ศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของการโฆษณาผ่านสื่ อโซเซียลมีเดียส่ งผล
ต่อการรั บ รู ้ตราสิ นค้าของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร: กรณี ศึ ก ษากลุ่มธุ รกิ จรถยนต์ ได้
อธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคบนสื่ อสังคมออนไลน์ไว้ว่า การ
โฆษณาหรื อ ส่ ง เสริ ม การขายผ่ านสื่ อ สั งคมออนไลน์ เป็ นช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ ช่ ว ยให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจที่ตอ้ งการส่งสารไปยังผูบ้ ริ โภคได้ตรงกลุ่ม เพื่อให้เกิดการรับรู ้
ซึ่งการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็ นกลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อจุดประสงค์ การชักจูงใจและการโน้มน้าวใจ
กลุ่มเป้าหมายให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการได้
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สมมติฐานที่ 2 ทดสอบอิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาด
ผ่านสื่ อออนไลน์ต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิง
พหุ คู ณ ด้วยค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ การพยากรณ์ (R2) ก าหนดระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 สรุ ป ได้ว่า
อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ มีความสัมพันธ์
ต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับค่อนข้างสู ง มี
ระดับค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ ร้อยละ 50.60 ที่นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิ มและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์
ส่ งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้าน
สะดวกซื้ อในมุ ม มองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะสร้างภาพรวมต่าง ๆ ของตรา
สิ นค้าเข้าสู่ ค วามทรงจาของผูบ้ ริ โภคจากการที่รับรู ้ภาพลักษณ์ ที่ โดนเด่นของตราสิ นค้า ทาให้มี
ความมัน่ ใจและรู ้สึกชื่นชอบภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า โดยความสัมพันธ์น้ นั จะช่วยสร้างทัศนคติ
เชิงบวกต่อความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคและช่วยสร้างความแตกต่างให้กบั ตราสิ นค้า ทาให้ผูบ้ ริ โภคมี
เหตุผ ลในการเลื อกซื้ อสิ นค้า โดยใช้การเครื่ องมื อส่ งเสริ ม การตลาดทั้งช่ องทางแบบดั้งเดิ ม และ
ช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็ นการส่ งเสริ มการขายผ่านสื่ อออนไลน์ในการแจ้ งข้อมูลส่ วนลดและ
โปรโมชั่น สามารถท าให้ ส นใจที่ จะใช้บ ริ ก ารอยู่เสมอ การใช้สื่ อประชาสั มพัน ธ์เพื่ อ รั บ ทราบ
รายละเอียดของสิ นค้าจากการโฆษณาหรื อการใช้การส่ งเสริ มการขายเพื่อจูงใจให้หันมาเลือกซื้ อ
สิ น ค้า เป็ นต้น เมื่ อพิ จารณาจากผลการทดสอบสมมติ ฐานนี้ เห็ น ว่าสอดคล้องกับ งานวิจัย ของ
อาภาภรณ์ ดรงค์เดชกุล (2558) ศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเที ยบการสื่ อสารเพื่อการสร้างแบรนด์ของ
องค์ก ารธุ รกิ จเสื้ อผ้ามุ ส ลิ ม ในประเทศไทยระหว่างแบรนด์ใหญ่ กับ แบรนด์เล็ก ที่ ก ล่ าวถึ ง การ
สื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ด้านการส่ งเสริ มการขายผ่านสื่ อออนไลน์ พบว่า จะใช้เครื่ องมือ
ในการจัดกิจกรรมพิเศษเป็ นอันดับแรกและมีการใช้ร่วมกับการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายการสื่ อสารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้ าหมายหลักเพื่อโน้มน้าวให้ซ้ื อสิ นค้าขององค์กร เพื่อสร้าง
ผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคให้เกิดความสัมพันธ์น้ นั จะช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวก
ต่อความรู ้ สึกของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ ยงั มี การใช้วิธีการส่ งเสริ มการขายที่ จะได้รับส่ วนลดต่าง ๆ
เพื่อเป็ นการให้ลูกค้าสนใจที่จะบริ โภคสิ นค้ามากขึ้น กาญจนา ชุณห์กุล (2560) ศึกษาเรื่ อง ศึกษาการ
เชื่อมโยงตราสิ นค้าผ่านคาแรคเตอร์ตวั การ์ตูน กรณี ศึกษา ซานริ โอ เฮลโล คิตตี้ เฮ้าส์ ที่กล่าวถึง การ
เชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า พบว่า ควรใช้สื่อออนไลน์ในการสื่ อสารกับกลุ่มผูใ้ ช้บริ การหลักได้โดยตรง
รวมไปถึงการแจ้งข่าวสารโปรโมชัน่ พิเศษต่าง ๆ และการโปรโมทเพื่อขยายฐานผูใ้ ช้บริ การให้เพิ่ม
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มากขึ้นและได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พงศ์ศิริ คาขันแก้ว (2555)
ศึกษาเรื่ อง แนวคิดคุณค่าตราสิ นค้าจากมุมมองของลูกค้าสาหรับการประกอบการ ได้อธิบายเพิ่มเติม
ว่า ควรดาเนินการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์เข้ามาช่วย อาทิ การทาบัตรสมาชิก รวมถึงการสร้างเรื่ องราว
ให้กบั สิ นค้าและบริ การ โดยสื่ อสารไปยังลูกค้าถึงที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสิ นค้าและบริ การ
เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงคุณลักษณะของสิ นค้าและเพื่อให้ลูกค้าได้รับคุณประโยชน์จากการใช้สินค้า
และบริ การมากที่สุด
สมมติฐานที่ 3 ทดสอบอิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาด
ผ่า นสื่ อ ออนไลน์ ต่ อ ระดับ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ด้านการรั บ รู ้ คุ ณ ภาพของตราสิ น ค้าธุ ร กิ จ ค้าปลี ก
สมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก โดยการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ (R2) กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 สรุ ป
ได้ว่ า อิ ท ธิ พ ลของการสื่ อ สารการตลาดดั้ง เดิ ม และการสื่ อ สารการตลาดผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ มี
ความสั ม พัน ธ์ บ างส่ วนต่ อ ระดับ คุ ณ ค่ าตราสิ น ค้า ด้านการรั บ รู ้ คุ ณ ภาพของตราสิ น ค้า มี ความ
สัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง มีระดับค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ ร้อยละ 35.60 มีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม ส่ งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้
คุณภาพของตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาค
ตะวันออก ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาถึงคุณภาพของตราสิ นค้าใดสิ นค้า หนึ่ งจากข้อมูลทัว่ ไป อันเกิด
จากการรับรู ้ดา้ นข้อมูลข่าวสาวหรื อความรู ้สึกที่มีต่อตราสิ นค้า เช่น การจาหน่ายสิ นค้าที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน สิ นค้ามีคุณภาพที่ดีหรื อสิ นค้าที่นามาจาหน่าย มีประโยชน์ต่อตัวผูบ้ ริ โภค โดยใช้การ
เครื่ องมือส่ งเสริ มการตลาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการส่ งเสริ มการขายในการให้ขอ้ มูลของสิ นค้าหรื อ
บริ การที่ น่าเชื่ อถือได้ การใช้สื่ อโฆษณาเพื่ อให้ผูบ้ ริ โภครับทราบรายละเอียดของสิ นค้าจากการ
โฆษณา เป็ นต้น จึ งมี ผ ลความแตกต่ างในด้านความพึ งพอใจ เมื่ อพิ จารณาจากผลการทดสอบ
สมมติฐานนี้ เห็นว่า มีความสอดคล้องกับ Aaker (1991) โดยได้กล่าวไว้ว่า สิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคให้ความ
เชื่อถือ คือ ผลิตภัณฑ์ เป็ นความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคจะได้รับจากตัวสิ นค้า ความคาดหวังจะได้รับจาก
ความคงทน น่าเชื่อถือ การให้บริ การของพนักงานที่ขณะขายสิ นค้าการบริ การหลังการขาย รวมไป
ถึงการใช้งานจริ ง ซึ่ งเหล่านี้ จะสามารถประเมินคุณภาพของตราสิ นค้าได้ สโรชา นนท์รักษานุ กูล
(2560) ศึกษาเรื่ อง การส่ งเสริ มการขายที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ CP EASY
SNACK ในร้านสะดวกซื้ อเซเว่นอีเลเว่นในจังหวัดนนทบุรี ที่กล่าวถึง การสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม
ด้านการขายโดยใช้พนักงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการขายโดยพนักงานอยูใ่ นระดับ
มาก เพราะเป็ นด้านที่ใกล้ชิดผูบ้ ริ โภคมากที่สุด สามารถแนะนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องตรงจุด
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และสามารถตอบข้อสงสัยได้ทนั ที ดังนั้นควรมีการอบรมบุคคลให้มีความรู ้ความชานาญในการขาย
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริวรรณ พิชิตชาตรี (2556) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาการใช้และความ
ต้องการสื่ อโฆษณา ของกลุ่ม สิ น ค้าวิส าหกิ จชุ มชน อ.เมื อง จ.เชี ย งใหม่ ที่ ก ล่าวถึ ง การสื่ อ สาร
การตลาดดั้งเดิ ม ด้านโฆษณา พบว่า สื่ อโฆษณาเป็ นเครื่ องมื อ ทางการตลาดที่ มี ความส าคัญ ที่
สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการได้ ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก คือ แนะนาสิ นค้าหรื อบริ การให้
เป็ นที่รู้จกั รณรงค์หรื อรักษาค่านิยมในการใช้สินค้าหรื อบริ การมากขึ้น
อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ดา้ นการให้ขอ้ มูลสิ นค้า ไม่ส่งผล
ต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้าน
สะดวกซื้ อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก ซึ่ งเกิดจากการที่ผบู ้ ริ โภคไม่เกิดการรับรู ้ถึง
ความแตกต่างจากคู่แข่งขันตราสิ นค้าอื่นมากพอ การรับข้อมูลของสิ นค้าหรื อบริ การผ่า นสื่ อสังคม
ออนไลน์ไม่สามารถวัดผลต่อความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้าได้ เพราะผูบ้ ริ โภคจะพิจารณา
ผ่านมุมมองการรับรู ้ดา้ นคุณภาพของสิ นค้าผ่านความรู ้สึกหรื อนามธรรมในบทบาทของตราสิ นค้า
จากแหล่ง ข่ าวที่ มี ค วามน่ าเชื่ อถื อ หรื อพิ จารณาจากรู ป ธรรมที่ จับ ต้องได้ว่าสิ น ค้ านั้น มี คุ ณ ภาพ
เป็ นไปตามความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคหรื อไม่ เช่น เป็ นสิ่ งดึงดูดความสนใจหรื อไม่ เป็ นสิ่ งทาให้
ผูบ้ ริ โภคจาได้เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การหรื อไม่ หรื อเป็ นสิ่ งที่ผูกกันระหว่างอารมณ์ต่อตราสิ นค้า
หรื อไม่ เมื่ อ พิ จ ารณาจากผลการทดสอบสมมติ ฐ านนี้ เห็ น ว่ า สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จัย ของ
Paul Ingenbleek (2013) ศึ ก ษาเรื่ อง The Effect of Negative Publicity on Consumer Loyalty พบว่า
แหล่งความน่ าเชื่ อถื อของข้อมูล ความมัน่ คงของเจ้าของสิ นค้าและประวัติบริ ษทั ของสิ นค้านั้น ๆ
เป็ นปั จจัยสาคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบ้ ริ โภคได้ ดังนั้น หากบริ ษทั ฯหรื อองค์กรมี
แหล่งข้อมูลที่ น่าเชื่ อถือไม่มากพอหรื อมีภาพลักษณ์ ที่ส่ งผลเสี ยต่อภาพลักษณ์ ของแบรนด์ ย่อม
ส่ งผลต่ อ ความน่ าเชื่ อถื อของข้อมู ล สิ น ค้าได้เช่ น กัน จิ ด าภา สดสี (2559) ศึ ก ษาเรื่ อ ง สื่ อสั งคม
ออนไลน์ความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้าและคุณภาพบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
คาเฟ่ ส าหรั บ คนรั ก แมวในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ข้อมู ล จากสื่ อสั งคมออนไลน์ ไม่ ก่ อให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความมัน่ ใจในข้อมูลข่าวสารที่มีการส่ งต่อกัน อาจไม่มีการกรองข้อมูลก่อนที่จะรับสาร
หรื อส่งต่อ สามารถสร้างการรับรู ้และความเข้าใจในตัวสิ นค้าแบบผิด ๆ ได้ และงานวิจยั ของรัตพล
มนตเสรี วงศ์ และนิตนา ฐานิตธนกร (2558) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยการสร้างคุณค่าของตราสิ นค้า คุณภาพ
ในการบริ ก ารและเครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ ที่ ส่ งผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อกใช้บ ริ ก ารร้ านกาแฟ :
กรณี ศึกษาร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่ งหนึ่ งในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้อธิ บายเพิ่มเติ มในด้านของ
การสร้างคุณค่าของตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้ถึงคุณภาพ ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟ
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จากประสบการณ์การใช้บริ การมากกว่าการแนะนาและอ้างถึงที่มาจากบุคคลอื่นหรื อจากสื่ อสังคม
ออนไลน์
สมมติฐานที่ 4 ทดสอบอิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาด
ผ่านสื่ อออนไลน์ ต่ อ ระดับ คุ ณ ค่ าตราสิ น ค้า ด้านความภัก ดี ต่อตราสิ นค้าธุ รกิ จค้าปลี ก สมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิง
พหุ คู ณ ด้วยค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ การพยากรณ์ (R2) ก าหนดระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 สรุ ป ได้ว่า
อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ มีความสัมพันธ์
ต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับค่อนข้างสู ง มี
ระดับค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ร้อยละ 38.40 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
อิทธิพลของการตลาดแบบและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ส่ งผลต่อระดับ
คุณ ค่ าตราสิ นค้า ด้านความภัก ดี ต่อตราสิ นค้าธุ รกิ จค้าปลี ก สมัยใหม่ ประเภทร้ านสะดวกซื้ อใน
มุม มองผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก ซึ่ ง ผูบ้ ริ โภคจะการแสดงความเชื่ อมัน่ ที่ เคยมี ป ระสบการณ์
ร่ วมกันกับผลิตภัณฑ์จนเกิดความผูกพันต่อตราสิ นค้าสม่าเสมอ แสดงออกจากความรู ้สึกโดยรวมที่
มีต่อตราสิ นค้า โดยเกิดจากการเลื อกซื้ อสิ นค้าและใช้บ ริ การอย่างสม่ าเสมอหรื อเมื่ อต้องการซื้ อ
สิ นค้า จะเป็ นตัวเลือกแรกสุดที่ผบู ้ ริ โภคระลึกถึง การใช้เครื่ องมือส่ งเสริ มการตลาดทั้งช่องทางแบบ
ดั้งเดิมและช่องทางออนไลน์ ไม่วา่ จะเป็ นการขายโดยใช้พนักงานที่มีความเอาใจใส่ลูกค้า ให้บริ การ
อย่างเท่ าเทียมแบบจริ งใจอย่างสม่าเสมอและมีอธั ยาศัยในการให้บริ การ สามารถนาเสนอข้อมูล
บางอย่างได้ตรงตามความต้องการและยินดีในการให้ขอ้ มูลและให้บริ การ ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจที่
จะเลือกใช้บริ การอยู่เสมอ เป็ นต้น เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบสมมติฐานนี้ เห็นว่า สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ พงศ์ศิริ คาขันแก้ว (2555) ศึกษาเรื่ อง แนวคิดคุณค่าตราสิ นค้าจากมุมมองของลูกค้า
สาหรับการประกอบการ พบว่า การสร้างความภักดีต่อตราสิ นค้าผ่านการเอาใจใส่ ทุกขั้นตอน รวม
ไปถึงการบริ การอันเป็ นผลสะท้อนให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า ซึ่ งเป็ นการสร้างความพึง
พอใจแก่ลูกค้าได้ วงศกร จันทระ และสมยศ วัฒนากลมชัย (2558) ศึกษาเรื่ อง องค์ประกอบที่มีผล
ต่อคุณค่าตราสิ นค้าของรี ส อร์ ทในจังหวัดเชี ยงใหม่จากมุมมองของลูกค้าชาวไทย พบว่า ควรให้
ความสาคัญกับการสร้ างความประทับใจให้ผูบ้ ริ การมี ความประสงค์จะกลับมาใช้บริ การซ้ า เข่น
การย้ าให้พนักงานดู แลเอาใจใส่ ลูกค้าอย่างใกล้ชิด การอบรมพนักงานให้มีทกั ษะความรู ้ เป็ นต้น
และงานวิจยั ของ กีร ติ บันดาลสิ น (2558) ที่ ศึก ษาเรื่ อง การรับรู ้คุณ ภาพบริ การที่ ส่ งผลต่อความ
จงรักภักดีในการใช้บริ การของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาสานักราชดาเนิ น ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า
ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ การตอบสนองลูกค้าและความเอาใจใส่ ลูกค้า ส่ งผลต่อความ
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จงรัก ภัก ดี ในการใช้บ ริ การของลูก ค้า อาจเป็ นเพราะสามารถทาให้ลูก ค้ารั บรู ้ก ารให้บริ ก ารจาก
พนักงานได้อย่างชัดเจน การตอบสนองที่รวดเร็ วละเอาใจใส่ ถึงความต้องการของลูกค้า ก็ยิ่งทาให้
เกิดความประทับใจและจงรักภักดีต่อธนาคาร ยากที่จะเปลี่ยนใจไปใช้แบรนด์อื่นได้

ข้ อเสนอแนะงานวิจัย
การศึกษา ผูว้ ิจยั ได้ขอ้ ค้นพบที่จะนามาเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
งานวิจยั ในครั้งนี้ ได้บูรณาการและพัฒนากรอบแนวคิดสาหรับศึกษาอิทธิ พลของการ
สื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ที่ส่งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้าธุ รกิ จค้า
ปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นการศึกษาการระดับการรู ้และ
เข้าถึ งตราสิ นค้าจากมุ ม มองของผู ้ใช้บ ริ ก ารหรื อ ลู ก ค้าด้วยสื่ อที่ มี อยู่ ทั้ง สื่ อแบบดั้งเดิ ม และสื่ อ
ออนไลน์ จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้อง โดยก่อให้เกิดประโยชน์ท้ งั
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ดังนี้
1.1 ประโยชน์ในด้านทฤษฎี
ผลของงานวิจยั ครั้งนี้ ก่อให้เกิดความเข้าใจและขยายกรอบของทฤษฎีระดับคุณค่าตรา
สิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภค ซึ่งประกอบไปด้วย การตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า การเชื่อมโยงต่อตรา
สิ น ค้า การรั บ รู ้ คุ ณ ภาพของตราสิ น ค้า และความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า เข้ากับ แนวคิ ด การสื่ อ สาร
การตลาดดั้งเดิม ประกอบไปด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการ และการขายโดย
ใช้พ นัก งานขาย และแนวคิด การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ประกอบไปด้วย การสร้ าง
เนื้อหาโดยผูป้ ระกอบการ ได้แก่ การโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ การส่ งเสริ มการขายผ่านสื่ อออนไลน์
การปฏิสัมพันธ์ทางการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ และการสร้างเนื้ อหาโดยผูบ้ ริ โภคด้วยกัน ได้แก่ การ
สื่ อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งผูว้ ิจยั เล็งเห็นว่าอิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม
และการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ดงั กล่าว ที่จะส่ งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมอง
ของผูบ้ ริ โภค เป็ นการศึกษางานวิจยั ไม่มากนักที่จะศึกษาทั้ง 2 ปั จจัยดังกล่าวพร้อมกัน ทาให้ผวู ้ ิจยั
ต้องการที่จะทดสอบว่าปัจจัยดังกล่าวจะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดระดับคุณค่าของตราสิ นค้าหรื อไม่
1.2 ประโยชน์ดา้ นการทาไปปฏิบตั ิ
ผลของงานวิจยั ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่จะส่ งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้ อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการ
องค์กรธุ รกิจต่าง ๆ ที่ตอ้ งการสร้างตราสิ นค้าให้กับสิ นค้าหรื อบริ การ ได้เล็งเห็นช่องทางการทา
การตลาดที่เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยในแต่ละระดับ
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คุณค่าตราสิ นค้าต่างก็มีลกั ษณะของการตลาดด้วยปั จจัยที่แตกต่างกัน ซึ่ งผูป้ ระกอบการ องค์ก ร
ธุ รกิจต่าง ๆ สามารถนาไปสร้างหรื อปรับปรุ งเพื่อให้ตราสิ นค้าเข้าไปสู่ ในใจของผูบ้ ริ โภคได้ ดังนี้
1.2.1 การตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า
วิธีการที่จะท าให้ลูกค้าตระหนัก ถึงคุณ ค่าในตราสิ นค้าได้ คือ การทาให้ลูกค้ารับรู ้
ความน่ าเชื่ อถื อและประสิ ท ธิ ภ าพการทางานของสิ น ค้า แต่วิธี ก ารที่ จะท าให้ลูก ค้าตระหนัก ถึ ง
คุณภาพสิ นค้าได้น้ นั ผูป้ ระกอบการควรมีกลยุทธ์ในการสร้างการรับรู ้ดา้ นคุณภาพของตราสิ นค้า
พัฒ นากลยุท ธ์ เพื่ อ กระตุ ้น การรั บ รู ้ ไ ปยัง ผูบ้ ริ โภค จากผลการวิ จัย ในครั้ งนี้ พบว่า ผู บ้ ริ โ ภคจะ
สามารถจดจาตราสิ นค้าได้จากการพบเห็นคุณลักษณะเด่นของตราสิ นค้า ทาให้รู้สึกคุน้ เคยกับแบ
รนด์มากกว่าแบรนด์อื่น โดยใช้การเครื่ องมือส่ งเสริ มการตลาดดั้งเดิมต่าง ๆ เพราะเป็ นเครื่ องมือที่
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับการส่ งสารจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการรับรู ้
หรื อจดจาไปยังผูบ้ ริ โภค ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะว่า ผูป้ ระกอบการหรื อองค์กรต่าง ๆ ควรพัฒนา
กลยุทธ์เพื่อกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคสามารถระลึกถึงได้เป็ นตัวเลือกแรกสุ ด เมื่อต้องการเลือกซื้อสิ นค้าและ
ตอกย้าให้ผบู ้ ริ โภคได้เกิดการจดจาในตราสิ นค้าได้ทนั ทีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น การ
สร้างสรรค์รูปแบบการนาเสนอโฆษณาหรื อการส่งเสริ มการขายที่มีความคิดสร้างสรรค์ แสดงถึงอัต
ลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า เพื่ อ สร้ า งการจดจ าให้ กั บ ผู ้บ ริ โภคได้ อาจจะใช้ สี สั น สะดุ ด ตาหรื อ เพลง
ประกอบการโฆษณาที่ติดหู เป็ นต้น
1.2.2 การเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า
การประเมินระดับต่าง ๆ ของตราสิ นค้าโดยขึ้นอยู่กบั การจาได้หรื อตระหนักได้ของ
ผูบ้ ริ โภคและแนวโน้มความต้องการในความรู ้สึกต่อตราสิ นค้า โดยขึ้นอยู่กบั ความสามารถในการ
จดจาได้และนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า ผูบ้ ริ โภคจะ
สร้างภาพรวมต่าง ๆ ของตราสิ นค้าเข้าสู่ ความทรงจาของผูบ้ ริ โภคจากการที่รับรู ้ภาพลักษณ์ที่โดน
เด่นของตราสิ นค้า ทาให้มีความมัน่ ใจและรู ้สึกชื่นชอบภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า โดยความสัมพันธ์
นั้นจะช่วยสร้างทัศนคติเชิ งบวกต่อความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคและช่วยสร้างความแตกต่างให้กบั ตรา
สิ น ค้า ดัง นั้ น ผู ้วิ จัย จึ ง เสนอแนะว่ า ผู ป้ ระกอบการหรื อ องค์ ก รต่ า ง ๆ ควรให้ ค วามส าคัญ กับ
ภาพลักษณ์ เพื่อให้เกิดความโดดเด่นต่อตราสิ นค้า ปรับปรุ งการชี้ แจงประโยชน์และสิ ทธิพิเศษเมื่อ
ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ จัดโปรโมชัน่ ที่เหมาะสม ตรงใจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ไม่ว่าจะเป็ นการส่ งเสริ ม
การขายผ่านสื่ อออนไลน์ในการแจ้งข้อมูลส่ วนลดและโปรโมชัน่ สามารถทาให้สนใจที่จะใช้บริ การ
อยู่เสมอ การใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรับทราบรายละเอียดของสิ นค้าหรื อบริ การจากการโฆษณา
หรื อการใช้การส่ งเสริ มการขายเพื่อจูงใจให้หนั มาเลือกซื้อสิ นค้า เป็ นต้น
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1.2.3 การรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า
การที่ ให้ค วามส าคัญ การตระหนัก ถึ งคุณ ภาพของสิ นค้าอาจถื อได้ว่าเป็ นจุ ดแรกที่
ผูบ้ ริ โภคจะรับรู ้ถึงตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งวิธีการที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึงคุณภาพสิ นค้าได้ก็คือ การ
ทาให้เกิดความน่าเชื่อถือและประสิ ทธิภาพการทางานของสิ นค้า จากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคจะ
พิจารณาถึงคุณภาพของตราสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ งจากข้อมูลทัว่ ไป ที่เกิดจากการรับรู ้ดา้ นข้อมูลข่าว
สาวหรื อความรู ้สึกที่มีต่อตราสิ นค้า เช่น การจาหน่ายสิ นค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สิ นค้ามีคุณภาพ
ที่ดีหรื อสิ นค้าที่ นามาจาหน่ าย มีประโยชน์ต่อตัวผูบ้ ริ โภคแต่วิธีการที่จะทาให้ลูกค้าตระหนักถึง
คุณภาพสิ นค้าได้น้ นั ควรมีกลยุทธ์ในการสร้างการรับรู ้ดา้ นคุณภาพของตราสิ นค้า เพื่อทาให้ลูกค้า
รั บ รู ้ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และประสิ ทธิ ภ าพการท างานของสิ นค้ า ดั ง นั้ น ผู ้วิ จัย จึ ง เสนอแนะว่ า
ผูป้ ระกอบการหรื อองค์กรต่าง ๆ ควรให้ความสาคัญกับคุณภาพของตราสิ นค้าและเลือกเครื่ องมือ
สื่ อสารตราสิ นค้าให้ส อดคล้องกับตราสิ นค้า พัฒนาคุณ ภาพและรู ปแบบสิ นค้าหรื อบริ การให้มี
รู ปแบบและคุณสมบัติตามที่ผูบ้ ริ โภคต้องการ โดยใช้เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดที่เหมาะสม เช่น
การส่ งเสริ ม การขายในการให้ข ้อมู ล ของสิ นค้าหรื อบริ การที่ น่าเชื่ อถื อได้ สร้ างความเชื่ อมัน่ ใน
มาตรฐานของสิ นค้า การใช้สื่ อโฆษณาเพื่ อให้ผูบ้ ริ โภครับ ทราบรายละเอี ย ดของสิ น ค้าจากการ
โฆษณา ซึ่ งมีผลความแตกต่างในด้านความพึงพอใจ ทาให้ผูบ้ ริ โภคมีความมัน่ ใจ มีความปลอดภัย
สูงและน่าเชื่อถือ เป็ นต้น
1.2.4 ความภักดีต่อตราสิ นค้า
การที่ ผูบ้ ริ โภคมี ทศั นคติ ที่ดีและผูกพันต่อตัวสิ นค้า ซึ่ งทัศนคติที่ดีต่อตราสิ นค้านั้น
ควรมีความเชื่อมัน่ สามารถเข้าไปอยู่กลางใจผูบ้ ริ โภค และความง่ายในการเข้าถึงตราสิ นค้าใดที่ ทา
ให้ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อสิ นค้านั้นและเกิดเป็ นความภักดีต่อตราสิ นค้า นอกจากจะเป็ นกลายเป็ น
ฐานลูกค้าที่มนั่ คงแล้วยังอาจแนะนาหรื อเพิ่มลูกค้าให้มากขึ้น จากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคจะการ
แสดงความเชื่ อมัน่ ที่ เคยมี ป ระสบการณ์ ร่วมกันกับผลิตภัณ ฑ์จนเกิ ดความผูกพันต่อตราสิ นค้าที่
สม่าเสมอ แสดงออกจากความรู ้สึกโดยรวมที่มีต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค โดยเกิดจากการเลือกซื้ อ
สิ นค้าและใช้บริ การอย่างสม่ าเสมอหรื อเมื่ อต้องการซื้ อสิ นค้า จะเป็ นตัวเลื อกแรกสุ ดที่ ผูบ้ ริ โภค
ระลึกถึง ดังนั้น ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะว่า ผูป้ ระกอบการหรื อองค์กรต่าง ๆ ควรพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคมีประสบการณ์ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์จนเกิดความผูกพันต่อตราสิ นค้าที่สม่าเสมอ องค์กร
ควรสร้างเอกลักษณ์ให้มีความโดดเด่นทั้งในสายตาผูบ้ ริ โภคและคู่แข่ง สร้างให้แบรนด์มีคุณภาพสู ง
ทั้งสิ นค้าและบริ การ ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจหรื อชื่นชอบในตราสิ นค้า เลือกซื้อสิ นค้าและ
ใช้บริ การอย่างสม่าเสมอ จะยังคงเลือกซื้ อสิ นค้า ถึงแม้ว่าจะมีร้านอื่น ๆ สามารถจาหน่ ายสิ นค้าได้
ตรงตามความต้องการได้มากกว่าและมีความภักดีเสมอ โดยใช้การเครื่ องมือส่ งเสริ มการตลาดทั้ง
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ช่องทางแบบดั้งเดิมและช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็ นการขายโดยใช้พนักงานที่มีความเอาใจใส่
ลูก ค้า สามารถน าเสนอข้อมู ล บางอย่างได้ตรงตามความต้องการและยิน ดี ในการให้ข้อมูล และ
ให้บริ การ การปฏิสัมพันธ์ทางการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ โดยการแจ้งคือสิ ทธิประโยชน์
จากกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดหรื อข้อมูลส่ วนลดและโปรโมชัน่ สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคสนใจที่จะ
ใช้บริ การอยูเ่ สมอ
2. ข้อจากัดของงานวิจยั
เดิมทีความตั้งใจของผูว้ ิจยั มีความต้องการที่จะศึกษากับผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก ทั้ง
ช่ อ งทางออฟไลน์ และช่ อ งทางออนไลน์ เพื่ อให้ก ารศึ ก ษาครอบคลุ มทุ ก ๆ จังหวัด ในเขตภาค
ตะวันออก แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติในปัจจุบนั จากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทาให้ผวู ้ ิจยั
ต้องพิจารณาทบทวนวิธีการเก็บข้อมูลใหม่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามผ่านระบบ Google
Form เพื่อลดความเสี่ ยงของผูว้ ิจยั และกลุ่มตัวอย่าง ทาให้ผลที่ได้จ ากกลุ่มตัวอย่างอาจจะมีความ
กระจายตัวไม่เพียงพอและไม่อาจสามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมอง
ของผูบ้ ริ โภคแทนประชากรในภาคตะวันออกได้ท้ งั หมด
3. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
3.1 จากผลการศึกษา พบว่า อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดออนไลน์ ยัง ไม่สามารถ
สร้างระดับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภค ด้านการตระหนักรู ้และการรับรู ้คุณภาพของตรา
สิ นค้าได้ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงขอนาเสนอการศึกษาแบบจาลองการสร้างคุณค่าตราสิ นค้าด้วยบุคลิกภาพ
ของตราสิ น ค้า (Brand Personality Creates Brand Equity) ของ Aaker (1997) เนื่ องจากการพัฒ นา
และเสริ มบุคลิกภาพให้กับตราสิ นค้า จะเป็ นตัวสะท้อนถึงการรับรู ้และความรู ้สึกที่ผูบ้ ริ โภคมีต่อ
ตราสิ นค้านั้น ๆ โดยเกิดจากการเชื่อมโยงภาพและคาพูดที่แสดงความเป็ นตัวตนของตราสิ นค้าไปสู่
การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค และบุคลิกภาพของตราสิ นค้าเป็ นสิ่ งเดียวที่ยากต่อการเลียนแบบ หากศึกษา
เพิ่มเติมร่ วมกับตัวแปรการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ อาจจะสามารถเสริ มสร้างระดับคุณค่า
ตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภคได้มากยิง่ ขึ้น
3.2 ศึกษาอิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิมและการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์กบั
ตราสิ นค้าธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทอื่ น ๆ เช่น ห้างสรรพสิ นค้า ร้านสะดวกซื้ อหรื อร้านค้า
ปลีกออนไลน์ เป็ นต้น เพื่อเป็ นแนวทางในการทากลยุทธ์การสื่ อสารให้ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย
อย่างกว้างขวางในสภาพการแข่งขันทางการตลาดอย่างรุ นแรงในปัจจุบนั นี้
3.3 สามารถขยายขอบเขตการศึกษาในหัวข้อนี้ไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศไทยได้
เพราะพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคแต่ละภูมิภาคแตกต่างกัน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามมีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษา อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดแบบ
ดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ต่อระดับคุณค่าตราสิ นค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เขตภาคตะวันออก ขอความอนุเคราะห์ผตู ้ อบ
แบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็ นจริ ง ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะเป็ นประโยชน์ในภาพรวม ซึ่งไม่มี
ผลกระทบต่อผูต้ อบ
แบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
2. แบบสอบถามมีท้ งั หมด 4 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบคัดกรองผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับคุณค่าตราสิ นค้าของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการสื่ อสาร
การตลาดแบบดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภท
ร้านสะดวกซื้อ
ให้ ท่านนึกถึงธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้ านสะดวกซื้อ มาหนึ่งร้ านที่ท่านเคยซื้อ

สินค้าหรือใช้ บริ การบ่ อยที่สุด เช่ น เซเว่น-อีเลฟเว่น, แฟมมิลี่ มาร์ ท, ล็อวสัน 108, บิ๊กซีมินิ,
แม็กซ์ แวลู หรื ออื่น ๆ ขอความอนุเคราะห์ ตอบคาถามต่ าง ๆ ต่ อไปนี้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่อง [ ] ที่ตรงกับสภาพเป็ นจริ งของท่าน
1. ท่านอาศัยอยูใ่ นเขตภาคตะวันออกหรื อไม่
[ ] ใช่ โปรดระบุชื่อจังหวัด ..............................................
[ ] ไม่ใช่
2. ท่านเคยใช้บริ การร้านสะดวกซื้อหรื อไม่
[ ] เคย
[ ] ไม่เคย
3. ท่านเคยได้รับข่าวสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊คหรื อไลน์ ของร้านสะดวกซื้ อหรื อไม่
[ ] เคย
[ ] ไม่เคย
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่อง [ ] ที่ตรงกับสภาพเป็ นจริ งของท่าน
1. เพศ

[ ] (1) หญิง

[ ] (2) ชาย

2. อายุ

[ ] (1) 10 – 20ปี
[ ] (2) 21 - 30 ปี

[ ] (3) 31 – 40ปี
[ ] (4) มากกว่า 40 ปี ขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา [ ] (1) มัธยมศึกษาตอนต้น
[ ] (4) ปริ ญญาตรี
[ ] (2) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. [ ] (5) สู งกว่าปริ ญญาตรี
[ ] (3) อนุปริ ญญา/ปวส.
4. อาชีพ

[ ] (1) นักเรี ยน/นักศึกษา
[ ] (2) พนักงานบริ ษทั เอกชน
[ ] (3) ค้าขาย/อาชีพอิสระ

5. รายได้ส่วนตัวต่อเดือน

[ ] (4) รับจ้างทัว่ ไป
[ ] (5) อื่น ๆ โปรดระบุ
....................................................

[ ] (1) น้อยกว่า 10,000 บาท [ ] (3) 20,001–30,000บาท
[ ] (2) 10,000 – 20,000 บาท [ ] (4) มากกว่า 30,000 บาท

6. ความถี่ในการเข้าใช้บริ การธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้อ
[ ] (1) ทุกวัน
[ ] (4) สัปดาห์ละครั้ง
[ ] (2) 1-2 วันต่อสัปดาห์
[ ] (5) นานกว่าสัปดาห์ละครั้ง
[ ] (3) 3-4 วันต่อสัปดาห์
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ระดับคุณค่ าตราสิ นค้ าของธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้ านสะดวกซื้อใน
มุมมองของผู้บริโภค
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นต่อธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อที่ท่านเคยใช้บริ การ
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก 3 = เห็นด้วยปานกลาง 2 = เห็นด้วยน้อย 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย
1. ด้ านการตระหนักรู้ต่อตราสิ นค้ า
1.1 ร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ี เป็ นตัวเลือกแรกสุ ด
ที่สามารถระลึกถึงได้มากกว่าร้านสะดวกซื้อ
แบรนด์อื่น เมื่อท่านต้องการเลือกซื้อสิ นค้า
1.2 ท่านสามารถระลึกถึงคุณลักษณะเด่นของร้าน
สะดวกซื้อแบรนด์น้ ีได้ทนั ที เช่น โลโก้ สโลแกน
เป็ นต้น
1.3 ท่านสามารถจดจาร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ีได้
จากการพบเห็นคุณลักษณะเด่นของตราสิ นค้า
เช่น สัญลักษณ์ สี ประจาร้าน หรื อโลโก้ เป็ นต้น
1.4 ท่านรู ้สึกคุน้ เคยกับร้านสะดวกซื้อนี้มากกว่า
ร้านสะดวกซื้อแบรนด์อื่น
1.5 ท่านทราบเป็ นอย่างดีวา่ ร้านสะดวกซื้อ
แบรนด์น้ ี มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
2. การเชื่ อมโยงต่ อตราสิ นค้ า
2.1 ร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ี มีภาพลักษณ์ที่
โดดเด่นมากกว่าร้านสะดวกซื้อแบรนด์อื่น เช่น
สี สัน โลโก้หรื อมาสคอต เป็ นต้น
2.2 ท่านรู ้สึกชื่นชอบภาพลักษณ์ของร้านสะดวก
ซื้อนี้

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อยที่สุด
(1)
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2. การเชื่ อมโยงต่ อตราสิ นค้ า (ต่ อ)
2.3 ท่านรู ้สึกว่าผูท้ ี่ซ้ือสิ นค้าและบริ การจากร้าน
สะดวกซื้อแบรนด์น้ ีมีรสนิยมที่ดี
2.4 ท่านรู ้สึกมีความมัน่ ใจในร้านสะดวกซื้อ
แบรนด์น้ ี
3. ด้ านการรับรู้คุณภาพของตราสิ นค้ า
3.1 ท่านเชื่อมัน่ ว่าร้านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี
จาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน
3.2 สิ นค้าอุปโภคบริ โภคจากร้านสะดวกซื้อ
แบรนด์น้ ี มีคุณภาพที่ดี
3.3 สิ นค้าที่นามาจาหน่ายในร้านสะดวกแบรนด์
ซื้อนี้มีประโยชน์ต่อท่าน
3.4 ท่านมัน่ ใจว่าการทาธุรกรรมทางการเงิน เช่น
ฝาก-ถอนเงินหรื อชาระค่าบริ การต่าง ๆ ผ่านร้าน
สะดวกแบรนด์ซ้ือ มีความปลอดภัยสู งและ
น่าเชื่อถือ
4. ด้ านความภักดีต่อตราสิ นค้ า
4.1 ท่านยังคงเลือกซื้อสิ นค้าและใช้บริ การร้าน
สะดวกซื้อแบรนด์น้ ีอย่างสม่าเสมอ
4.2 เมื่อท่านต้องการซื้อสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ร้าน
สะดวกซื้อแบรนด์น้ ีจะเป็ นตัวเลือกแรกสุ ดที่ท่าน
ระลึกถึง
4.3 ท่านจะยังคงเลือกซื้อสิ นค้าจากร้านสะดวกซื้อ
แบรนด์น้ ี ถึงแม้วา่ จะมีร้านสะดวกซื้อแบรนด์อื่น
ๆ สามารถจาหน่ายสิ นค้าได้ตรงตามความ
ต้องการของท่านได้มากกว่า

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อยที่สุด
(1)
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มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อยที่สุด
(1)

4. ด้ านความภักดีต่อตราสิ นค้ า (ต่ อ)
4.4 ท่านยินดีที่จะชี้นาให้ผอู ้ ื่นเลือกซื้อสิ นค้าจาก
ร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ีมากกว่าธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่รูปแบบอื่น เช่น ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต
หรื อห้างสรรพสิ นค้า
4.5 ท่านมีความภักดีในร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ี
เสมอ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่ อสารการตลาดแบบดั้งเดิมและการ
สื่ อสารการตลาดผ่ านสื่ อออนไลน์ ของธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้ านสะดวกซื้อ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นต่อธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านสะดวกซื้อที่ท่านเคยใช้บริ การ
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก 3 = เห็นด้วยปานกลาง 2 = เห็นด้วยน้อย 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด

4.1 ระดับรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการตลาดดั้งเดิม
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย
1. ด้ านการโฆษณา
1.1 ท่านรับทราบรายละเอียดของสิ นค้าหรื อ
บริ การจากการโฆษณาของร้านสะดวกซื้อแบรนด์
นี้ เช่น สื่ อโทรทัศน์ วิทยุหรื อหนังสื อพิมพ์มาก
ขึ้น
1.2 รู ปแบบของการนาเสนอที่มีความคิด
สร้างสรรค์ของสื่ อโฆษณาของร้านสะดวกซื้อ
แบรนด์น้ ี เช่น สื่ อโทรทัศน์หรื อป้ายบิลบอร์ด
ทาให้ดึงดูดความสนใจที่จะซื้อสิ นค้าและเข้าใช้
บริ การมากขึ้น

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อยที่สุด
(1)
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ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย
1. ด้ านการโฆษณา (ต่ อ)
1.3 เมื่อท่านได้รับรู ้สื่อโฆษณาของร้านสะดวกซื้อ
แบรนด์น้ ีผา่ นสื่ อโทรทัศน์หรื อป้ายโฆษณาหน้า
ร้าน ทาให้สามารถเข้าใจในตัวสิ นค้าและการ
บริ การมากยิง่ ขึ้น
1.4 ท่านสามารถเข้าถึงกิจกรรมทางการตลาด
ต่าง ๆ ของร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ีได้จากสื่ อ
โฆษณา เช่น สื่ อโทรทัศน์ วิทยุหรื อหนังสื อพิมพ์
2. ด้ านการประชาสั มพันธ์
2.1 ท่านพบเห็นข่าวประชาสัมพันธ์ของร้าน
สะดวกซื้อแบรนด์ในหนังสื อพิมพ์หรื อนิ ตยสาร
บ่อยครั้ง เช่น ข่าวสังคมในหน้าหนังสื อพิมพ์
2.2 ท่านพบเห็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของ
ร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ีอยูบ่ ่อยครั้ง
2.3 ร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ี มีภาพลักษณ์ที่ช่วย
สนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่สังคม
2.4 ร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ีให้ขอ้ มูลข่าวสารที่มี
ความชัดเจน เข้าใจง่ายและมีประโยชน์ต่อตัวท่าน
และสังคม
3. ด้ านการส่ งเสริมการขาย
3.1 ร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ีมีเทศกาลลดราคา
ตามช่วงเวลาสาคัญของปี และสามารถจูงใจให้
ท่านเลือกซื้อสิ นค้าหรื อบริ การได้
3.2 ท่านยินดีเข้าร่ วมกิจกรรมทางการตลาดจาก
การใช้แสตมป์ การค้าและแผนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
จูงใจให้ท่านหันมาเลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านสะดวก
ซื้อแบรนด์น้ ีได้

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อยที่สุด
(1)
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ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย
3. ด้ านการส่ งเสริมการขาย (ต่ อ)
3.3 ท่านให้ความสนใจกับโปรโมชัน่ จากกิจกรรม
ส่ งเสริ มการขายของร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ีอยู่
เสมอ เช่น การซื้อควบในราคาถูกว่าปกติ เป็ นต้น
3.4 รู ปแบบของบัตรสมาชิก สามารถทาให้ท่าน
พึงพอใจและจูงใจให้ท่านเข้าใช้บริ การร้าน
สะดวกซื้อแบรนด์น้ ีอยูเ่ สมอ
4. ด้ านการขายโดยใช้ พนักงาน
4.1 พนักงานขายในร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ี
แสดงความยินดีในการให้ขอ้ มูลและให้บริ การแก่
ท่านเสมอ
4.2 ท่านรู ้สึกว่าพนักงานขายในร้านสะดวกซื้อ
แบรนด์น้ ี สามารถนาเสนอข้อมูลบางอย่างได้ตรง
ตามความต้องการของท่าน
4.3 ท่านมีความคิดเห็นว่าพนักงานขายในร้าน
สะดวกซื้อแบรนด์น้ ีมีความเอาใจใส่ ลูกค้า
ให้บริ การอย่างเท่าเทียมแบบจริ งใจอย่าง
สม่าเสมอและมีอธั ยาศัยในการให้บริ การลูกค้า
เป็ นอย่างดี
4.4 พนักงานขายในร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ี
สามารถให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้
ท่านได้ เมื่อท่านพบปัญหาในการซื้อสิ นค้าหรื อ
บริ การ

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อยที่สุด
(1)
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4.2 ระดับรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการตลาดบนสื่ อสั งคมออนไลน์
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย
1. ด้ านการโฆษณาผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์
1.1 โฆษณาจากสื่ อออนไลน์ของร้านสะดวกซื้อ
แบรนด์น้ ี สามารถให้ขอ้ มูลของสิ นค้าหรื อบริ การ
ที่น่าเชื่อถือได้
1.2 โฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์ของร้าน
สะดวกซื้อแบรนด์น้ ี สามารถนาเสนอสิ่ งใหม่ ๆ
แก่ท่านได้ เช่น ข้อมูลสิ นค้าใหม่
1.3 รู ปแบบโฆษณาบนสื่ อออนไลน์ของร้าน
สะดวกซื้อแบรนด์น้ ีมีความสร้างสรรค์และดึงดูด
ความสนใจจากท่านได้เสมอ
1.4 โฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์ของร้าน
สะดวกซื้อแบรนด์น้ ี มีความแตกต่างจากร้าน
สะดวกซื้อแบรนด์อื่น ๆ
2. ด้ านการส่ งเสริมการขายผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์
2.1 ท่านพึงพอใจกับเงื่อนไขส่ วนลดสาหรับ
สมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน่ ของร้านสะดวกซื้อ
แบรนด์น้ ี มีความเหมาะสมและใช้งานได้จริ ง
2.2 ร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ีมีการจัดกิจกรรมบน
สื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อแจกของสมนาคุณแก่ท่าน
เสมอ
2.3 ข้อมูลส่ วนลดและโปรโมชัน่ ที่ร้านสะดวกซื้อ
แบรนด์น้ ีที่แจ้งผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
สามารถทาให้ท่านสนใจที่จะใช้บริ การอยูเ่ สมอ
2.4 ท่านทราบว่าสิ ทธิประโยชน์จากกิจกรรม
ส่ งเสริ มการตลาด อาทิเช่น สิ นค้าราคาพิเศษหรื อ
สิ นค้า 1 แถม 1 ที่เผยแพร่ บนสื่ อสังคมออนไลน์
ของร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ี สามารถจูงใจให้
ท่านเลือกซื้อสิ นค้าอยูเ่ สมอ

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อยที่สุด
(1)
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ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้ อย
(2)

3. ด้ านการปฏิสัมพันธ์ ทางการตลาดผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์
3.1 ท่านมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ีกบั ท่านอื่น ๆ บนสื่ อ
สังคมออนไลน์
3.2 ร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ีมีการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและ
บริ การแก่ท่านเสมอ
3.3 ร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ีมีช่องทางการติดต่อ
ที่เหมาะสม ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจนใน
เนื้อหาและมีความเป็ นกันเองกับท่านเสมอ
3.4 ท่านสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ของท่าน
ติดต่อกับร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ีได้ เช่น
เฟซบุ๊คหรื อ Line Official Account
4. ด้ านการสื่ อสารแบบปากต่ อปากผ่ านอินเทอร์ เน็ต
4.1 ท่านอ่านข้อมูลรี วิวเกี่ยวกับร้านสะดวกซื้อ
แบรนด์น้ ีจากผูบ้ ริ โภคท่านอื่นบนสื่ อสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊คหรื อทวิตเตอร์ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลสาหรับการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
4.2 ข้อมูลรี วิวสิ นค้าจากผูบ้ ริ โภคทานอื่นบน
สื่ อสังคมออนไลน์ด่าง ๆ สามารถช่วยในการ
ตัดสิ นใจซื้อของท่านได้
4.3 หลังจากที่ท่านได้ศึกษาข้อมูลรี วิวจาก
ผูบ้ ริ โภคท่านอื่นบนสื่ อสังคมออนไลน์แล้ว
ท่านรู ้สึกมัน่ ใจในร้านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี
4.4 ท่านยินดีที่จะซื้อสิ นค้าจากร้านสะดวกซื้อ
แบรนด์น้ ี จากการพูดถึงโดยคนรอบตัวของท่าน
บนสื่ อสังคมออนไลน์

*** ขอขอบคุณ ที่ท่านให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม ***

น้ อยที่สุด
(1)

ภาคผนวก ข
แบบสอบถามความเที่ยงตรงของเครื่ องมือ IOC
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ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้ อคาถามและวัตถุประสงค์
ข้อคาถาม

ผลคะแนนจากผูเ้ ชี่ยวชาญ (EX)
ผลรวม ค่า IOC สรุ ปผล
EX1 EX2 EX3 EX4 EX5
ตอนที่ 3 ระดับคุณค่าตราสิ นค้าของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภค
1. ด้านการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า
ข้อที่ 1.1
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 1.2
+1
+1
+1
0
+1
4
0.80
ใช้ได้
ข้อที่ 1.3
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 1.4
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 1.5
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
2. ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า
ข้อที่ 2.1
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 2.2
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 2.3
+1
+1
0
+1
+1
4
0.80
ใช้ได้
ข้อที่ 2.4
0
+1
+1
+1
+1
4
0.80
ใช้ได้
3. ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า
ข้อที่ 3.1
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 3.2
0
+1
+1
+1
+1
4
0.80
ใช้ได้
ข้อที่ 3.3
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 3.4
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
4. ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
ข้อที่ 4.1
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 4.2
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 4.3
0
+1
+1
+1
+1
4
0.80
ใช้ได้
ข้อที่ 4.4
0
+1
+1
+1
+1
4
0.80
ใช้ได้
ข้อที่ 4.5
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
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ข้อคาถาม

ผลคะแนนจากผูเ้ ชี่ยวชาญ (EX)
ผลรวม ค่า
สรุ ปผล
IOC
EX1 EX2 EX3 EX4 EX5
ตอนที่ 4.1 ระดับการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการตลาดดั้งเดิมของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภท
ร้านสะดวกซื้อ
1. ด้านการโฆษณา
ข้อที่ 1.1
+1
+1
0
+1
+1
4
0.80
ใช้ได้
ข้อที่ 1.2
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 1.3
+1
+1
-1
+1
+1
3
0.60
ใช้ได้
ข้อที่ 1.4
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
2. ด้านการประชาสัมพันธ์
ข้อที่ 2.1
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 2.2
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 2.3
+1
1
0
0
+1
3
0.60
ใช้ได้
ข้อที่ 2.4
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
3. ด้านการส่งเสริ มการขาย
ข้อที่ 3.1
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 3.2
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 3.3
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 3.4
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
4. ด้านการขายโดยใช้พนักงาน
ข้อที่ 4.1
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 4.2
0
+1
+1
+1
+1
4
0.80
ใช้ได้
ข้อที่ 4.3
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 4.4
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
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ข้อคาถาม

ผลคะแนนจากผูเ้ ชี่ยวชาญ (EX)
ผลรวม ค่า
สรุ ปผล
IOC
EX1 EX2 EX3 EX4 EX5
ตอนที่ 4.2 ระดับการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการตลาดบนสื่ อสังคมออนไลน์ของธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้อ
1. ด้านการโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์
ข้อที่ 1.1
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 1.2
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 1.3
+1
+1
0
+1
+1
4
0.80
ใช้ได้
ข้อที่ 1.4
+1
+1
0
+1
+1
4
0.80
ใช้ได้
2. ด้านการส่งเสริ มการขายบนสื่ อสังคมออนไลน์
ข้อที่ 2.1
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 2.2
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 2.3
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 2.4
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
3. ด้านการปฏิสัมพันธ์ทางการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
ข้อที่ 3.1
+1
+1
0
+1
+1
4
0.80
ใช้ได้
ข้อที่ 3.2
0
+1
0
+1
+1
3
0.60
ใช้ได้
ข้อที่ 3.3
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 3.4
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
4. ด้านการสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเทอร์เน็ต
ข้อที่ 4.1
+1
+1
0
+1
+1
4
0.80
ใช้ได้
ข้อที่ 4.2
+1
+1
0
+1
+1
4
0.80
ใช้ได้
ข้อที่ 4.3
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
ข้อที่ 4.4
0
+1
+1
+1
+1
4
0.80
ใช้ได้

ภาคผนวก ค
การสร้างแบบสอบถามจากการศึกษางานวิจยั ของนักวิชาการ
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ผู ้วิ จัย ได้ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร้ า งแบบสอบถามจากแนวคิ ด และทฤษฎี ต่ าง ๆ โดยสร้ า ง
แบบสอบถามจากการศึกษาจากงานวิจยั ของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน ดังต่อไปนี้
1. ระดับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภค ได้ดดั แปลงตามงานวิจยั จากนักวิชาการ
หลาย ๆ ท่าน โดยทาการศึกษาด้านคุณค่าร่ วม ทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านการรับ รู ้ต่อตราสิ นค้า ดัดแปลงตามงานวิจยั ของ Tong and Hawley (2009)
และ Raji (2018) มีขอ้ คาถามดังนี้
1.1.1 ร้านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี เป็ นตัวเลือกแรกสุ ดที่สามารถระลึกถึงได้มากกว่า
ร้านสะดวกซื้อแบรนด์อื่น เมื่อท่านต้องการเลือกซื้อสิ นค้า
1.1.2 ท่านสามารถระลึกถึงคุณลักษณะเด่นของร้านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี ได้ทนั ที
เช่น โลโก้ สโลแกน เป็ นต้น
1.1.3 ท่านสามารถจดจาร้านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี ได้ จากการพบเห็นคุณลักษณะ
เด่นของตราสิ นค้า เช่น สัญลักษณ์ สี ประจาร้าน หรื อโลโก้ เป็ นต้น
1.1.4 ท่านรู ้สึกคุน้ เคยกับร้านสะดวกซื้ อนี้ มากกว่าธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่รูปแบบ
อื่นๆ
1.1.5 ท่านทราบเป็ นอย่างดีวา่ ร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ีมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
1.2 การเชื่ อมโยงต่อตราสิ นค้า ดัดแปลงตามงานวิจยั ของ Tong and Hawley (2009)
และ Raji (2018) มีขอ้ คาถามดังนี้
1.2.1 ร้ านสะดวกซื้ อแบรนด์ น้ ี มี ภ าพลัก ษณ์ ที่ โดดเด่ น มากกว่าร้ านสะดวกซื้ อ
แบรนด์อื่น เช่น สี สัน โลโก้หรื อมาสคอต เป็ นต้น
1.2.2 ท่านรู ้สึกชื่นชอบภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อนี้
1.2.3 ท่านรู ้สึกว่าผูท้ ี่ซ้ือสิ นค้าและบริ การจากร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ีมีรสนิยมที่ดี
1.2.4 ท่านรู ้สึกมีความมัน่ ใจในร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ี
1.3 ด้านการรั บ รู ้คุ ณ ภาพ ดัดแปลงตามงานวิจัยของ Tong and Hawley (2009) และ
Raji (2018) มีขอ้ คาถามดังนี้
1.3.1 ท่ านเชื่ อมัน่ ว่าร้ านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี จาหน่ ายสิ นค้าอุ ป โภคบริ โภคที่ มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน
1.3.2 สิ นค้าอุปโภคบริ โภคจากร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ีมีคุณภาพที่ดี
1.3.3 สิ นค้าที่นามาจาหน่ายในร้านสะดวกแบรนด์ซ้ือนี้มีประโยชน์ต่อท่าน
1.3.4 ท่ า นมั่น ใจว่ า การท าธุ ร กรรมทางการเงิ น เช่ น ฝาก-ถอนเงิ น หรื อ ช าระ
ค่าบริ การต่าง ๆ ผ่านร้านสะดวกแบรนด์ซ้ือ มีความปลอดภัยสูงและน่าเชื่อถือ
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1.4 ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า ดัดแปลงตามงานวิจยั ของ Tong and Hawley (2009)
และ Raji (2018) มีขอ้ คาถามดังนี้
1.4.1 ท่ า นยัง คงเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า และใช้ บ ริ ก ารร้ า นสะดวกซื้ อแบรนด์ น้ ี อย่ า ง
สม่าเสมอ
1.4.2 เมื่ อท่านต้องการซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ร้ านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี จะเป็ น
ตัวเลือกแรกสุดที่ท่านระลึกถึง
1.4.3 ท่านจะยังคงเลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี ถึงแม้ว่าจะมีร้าน
สะดวกซื้อแบรนด์อื่น ๆ สามารถจาหน่ายสิ นค้าได้ตรงตามความต้องการของท่านได้มากกว่า
1.4.4 ท่ า นยิ น ดี ที่ จ ะชี้ น าให้ ผู ้อื่ น เลื อ กซื้ อ สิ น ค้า จากร้ า นสะดวกซื้ อ แบรนด์ น้ ี
มากกว่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่รูปแบบอื่น เช่น ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตหรื อห้างสรรพสิ นค้า
1.4.5 ท่านมีความภักดีในร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ีเสมอ
2 ระดับรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการสื่ อสารการตลาดดั้งเดิม ได้ดดั แปลงตามงานวิจยั จาก
นักวิชาการหลาย ๆ ท่าน โดยทาการศึกษาด้านคุณค่าร่ วม ทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้า นการโฆษณา ดัด แปลงตามงานวิ จัย ของ อริ ส รา ไวยเจริ ญ (2558) และ
นุสรา บูรณะวงศ์ (2558) มีขอ้ คาถามดังนี้
2.1.1 ท่ านรับ ทราบรายละเอี ย ดของสิ นค้าหรื อบริ ก ารจากการโฆษณาของร้ าน
สะดวกซื้อแบรนด์น้ ี เช่น สื่ อโทรทัศน์ วิทยุหรื อหนังสื อพิมพ์มากขึ้น
2.1.2 รู ป แบบของการนาเสนอที่ มีความคิดสร้างสรรค์ของสื่ อโฆษณาของร้าน
สะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี เช่น สื่ อโทรทัศน์หรื อป้ายบิลบอร์ด ทาให้ดึงดูดความสนใจที่จะซื้ อสิ นค้าและ
เข้าใช้บริ การมากขึ้น
2.1.3 เมื่ อท่ านได้รับรู ้ สื่ อโฆษณาของร้านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี ผ่านสื่ อโทรทัศ น์
หรื อป้ายโฆษณาหน้าร้าน ทาให้สามารถเข้าใจในตัวสิ นค้าและการบริ การมากยิง่ ขึ้น
2.1.4 ท่านสามารถเข้าถึงกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆของร้านสะดวกซื้อ
แบรนด์น้ ีได้จากสื่ อโฆษณา เช่น สื่ อโทรทัศน์ วิทยุหรื อหนังสื อพิมพ์
2.2 ด้านการประชาสัมพันธ์ มีขอ้ คาถามดังนี้
2.2.1 ท่านพบเห็นข่าวประชาสัมพันธ์ของร้านสะดวกซื้ อแบรนด์ในหนังสื อพิมพ์
หรื อนิตยสารบ่อยครั้ง เช่น ข่าวสังคมในหน้าหนังสื อพิมพ์
2.2.2 ท่ านพบเห็ น กิ จกรรมเพื่ อ สั งคม (CSR) ของร้ า นสะดวกซื้ อ แบรนด์ น้ ี อยู่
บ่อยครั้ง
2.2.3 ร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ี มีภาพลักษณ์ที่ช่วยสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่สังคม
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2.2.4 ร้านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายและมี
ประโยชน์ต่อตัวท่านและสังคม
2.3 ด้านการส่งเสริ มการขาย ดัดแปลงตามงานวิจยั ของ สโรชา นนท์รักษานุกูล (2560)
และกุลธิดา ก้าวสัมพันธ์ (2560) มีขอ้ คาถามดังนี้
2.3.1 ร้ านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี มี เทศกาลลดราคาตามช่ วงเวลาส าคัญของปี และ
สามารถจูงใจให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าหรื อบริ การได้
2.3.2 ท่านยินดีเข้าร่ วมกิจกรรมทางการตลาดจากการใช้แสตมป์ การค้าและแผน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อจูงใจให้ท่านหันมาเลือกซื้อสิ นค้าจากร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ีได้
2.3.3 ท่ า นให้ ค วามสนใจกับ โปรโมชั่น จากกิ จกรรมส่ งเสริ ม การขายของร้ า น
สะดวกซื้อแบรนด์น้ ีอยูเ่ สมอ เช่น การซื้อควบในราคาถูกว่าปกติ เป็ นต้น
2.3.4 รู ปแบบของบัตรสมาชิก สามารถทาให้ท่านพึงพอใจและจูงใจให้ท่านเข้าใช้
บริ การร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ีอยูเ่ สมอ
2.4 ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ดัดแปลงตามงานวิจยั ของ กรรณิ การ์ เนาวแสงศรี
(2560) และกุลธิดา ก้าวสัมพันธ์ (2560) มีขอ้ คาถามดังนี้
2.4.1 พนักงานขายในร้านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี แสดงความยินดี ในการให้ขอ้ มู ล
และให้บริ การแก่ท่านเสมอ
2.4.2 ท่านรู ้สึกว่าพนักงานขายในร้านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี สามารถนาเสนอข้อมูล
บางอย่างได้ตรงตามความต้องการของท่าน
2.4.3 ท่านมีความคิดเห็นว่าพนักงานขายในร้านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี มีความเอาใจ
ใส่ ลูกค้า ให้บริ การอย่างเท่าเทียมแบบจริ งใจอย่างสม่าเสมอและมีอธั ยาศัยในการให้บริ การลูกค้า
เป็ นอย่างดี
2.4.4 พนักงานขายในร้านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี สามารถให้ความช่วยเหลื อและ
แก้ไขปัญหาให้ท่านได้ เมื่อท่านพบปัญหาในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
3. ระดับรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ได้ดดั แปลง
ตามงานวิจยั จากนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน โดยทาการศึกษาด้านคุณค่าร่ วม ทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้
3.1 ด้านการโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ ดัดแปลงตามงานวิจัยของ Raji (2018) มี ข้อ
คาถามดังนี้
3.1.1 โฆษณาจากสื่ อออนไลน์ของร้านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี สามารถให้ขอ้ มูลของ
สิ นค้าหรื อบริ การที่น่าเชื่อถือได้
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3.1.2 โฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์ของร้านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี สามารถนาเสนอ
สิ่ งใหม่ ๆ แก่ท่านได้ เช่น ข้อมูลสิ นค้าใหม่
3.1.3 รู ป แบบโฆษณาบนสื่ อ ออนไลน์ ข องร้ า นสะดวกซื้ อ แบรนด์ น้ ี มี ค วาม
สร้างสรรค์และดึงดูดความสนใจจากท่านได้เสมอ
3.1.4 โฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์ของร้านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี มีความแตกต่าง
จากร้านสะดวกซื้อแบรนด์อื่น ๆ
3.2. ด้านการส่ งเสริ มการขายผ่านสื่ อออนไลน์ ดัดแปลงตามงานวิจยั ของ Raji (2018)
มีขอ้ คาถามดังนี้
3.2.1 ท่านพึงพอใจกับเงื่อนไขส่ วนลดสาหรับสมาชิ กผ่านแอปพลิเคชัน่ ของร้าน
สะดวกซื้อแบรนด์น้ ี มีความเหมาะสมและใช้งานได้จริ ง
3.2.2 ร้านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี มีการจัดกิ จกรรมบนสื่ อสั งคมออนไลน์ เพื่ อแจก
ของสมนาคุณแก่ท่านเสมอ
3.2.3 ข้อมูลส่ วนลดและโปรโมชัน่ ที่ร้านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี ที่แจ้งผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ สามารถทาให้ท่านสนใจที่จะใช้บริ การอยูเ่ สมอ
3.2.4 ท่านทราบว่าสิ ทธิ ประโยชน์จากกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด อาทิเช่น สิ นค้า
ราคาพิ เศษหรื อ สิ น ค้า 1 แถม 1 ที่ เผยแพร่ บ นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ข องร้ า นสะดวกซื้ อ แบรนด์ น้ ี
สามารถจูงใจให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าอยูเ่ สมอ
3.3 ด้านการปฏิ สัม พันธ์ทางการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ ดัดแปลงตามงานวิจยั ของ
Raji (2018) มีขอ้ คาถามดังนี้
3.3.1 ท่านมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี กบั ท่าน
อื่น ๆ บนสื่ อสังคมออนไลน์
3.3.2 ร้ า นสะดวกซื้ อ แบรนด์ น้ ี มี ก ารใช้สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เพื่ อ แบ่ งปั น ข้อ มู ล
เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การแก่ท่านเสมอ
3.3.3 ร้านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี มีช่องทางการติดต่อที่เหมาะสม ด้วยภาษาที่เข้าใจ
ง่าย ชัดเจนในเนื้อหาและมีความเป็ นกันเองกับท่านเสมอ
3.3.4 ท่านสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ของท่านติดต่อกับร้านสะดวกซื้ อแบรนด์
นี้ได้ เช่น เฟซบุ๊คหรื อ Line Official Account
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3.4 ด้า นการสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่านอิ น เทอร์ เน็ ต ดัดแปลงตามงานวิจัย ของ
Raji (2018) มีขอ้ คาถามดังนี้
3.4.1 ท่านอ่านข้อมูลรี วิวเกี่ยวกับร้านสะดวกซื้ อแบรนด์น้ ี จากผูบ้ ริ โภคท่านอื่นบน
สื่ อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊คหรื อทวิตเตอร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลสาหรับการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
3.4.2 ข้อมูลรี วิวสิ นค้าจากผูบ้ ริ โภคทานอื่นบนสื่ อสังคมออนไลน์ด่าง ๆ สามารถ
ช่วยในการตัดสิ นใจซื้อของท่านได้
3.4.3 หลังจากที่ท่านได้ศึกษาข้อมูลรี วิวจากผูบ้ ริ โภคท่านอื่นบนสื่ อสังคมออนไลน์
แล้ว ท่านรู ้สึกมัน่ ใจในร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ี
3.4.4 ท่านยินดีที่จะซื้อสิ นค้าจากร้านสะดวกซื้อแบรนด์น้ ี จากการพูดถึงโดยคน
รอบตัวของท่านบนสื่ อสังคมออนไลน์

ภาคผนวก ง
เอกสารตอบรับการตีพิมพ์จากวารสารวิชาการ

179

ประวัติย ่อของผู้วิจัย

ประวัติย่อของผู้วิจัย
ชื่ อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่ งและประวัติการ
ทางาน
ประวัติการศึกษา

ชวัลรัตน์ บัวคาป้อ
03 กุมภาพันธ์ 2533
จังหวัดชลบุรี
243/16 หมู่6 ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Commerial Sales Manager and Project Launch Management
Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co.,Ltd.
นิเทศศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม วิทยาเขตชลบุรี

