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 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษา ผลของผลติภณัฑ ์การสง่เสรมิการขาย  และ

รปูแบบการดาํเนินชวีติ ต่อพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีน

กรงุเทพมหานคร ตวัแปรอสิระไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร ์ปจั จยัทางการตลาดดา้น

ผลติภณัฑแ์ละการสง่เสรมิการขาย และรปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นกจิกรรมและดา้นความสนใจ 

ตวัแปรตามไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย ดา้นสถานทีซ่ือ้ 

ดา้นความถีใ่นการซือ้ และดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 
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ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยต่อไปน้ีอยา่งน้อย 1 ชือ่ คอื นิตยสารกราเซยี นิตยสารอนิสไตล ์หรอื
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The purpose of this research was to study the effect of product, sales promotion 

and lifestyles factors on buying behavior toward Thai edition of foreign women 

magazines of women in Bangkok metropolis. The Independent variables are 

demographic factors, product, sales promotion and lifestyle in terms of activity and 

interest. The dependent variable is the purchasing behavior in terms of place of 

purchase, frequency of purchase and number of selected brand of purchase. The 

sample is 400 women who have bought at least one foreign women magazine in Thai 

edition from these three, i.e. Gracia, Instyle, or Harper Bazaar. Questionnaires were 

used to gather the data. The statistics used in the data analysis are percentage, mean 

and standard deviation. The Hypotheses were tested by Chi square statistic.  

Results of the hypothesis testing at the statistical significance level of 0.05 are 

as follows: 

1. The buying behavior  toward Thai edition of foreign women magazines of  

women in Bangkok in terms of place of purchase has relationship with age, education, 

occupation and average income. 

2. The buying behavior toward Thai edition of foreign women magazines of 

women in Bangkok in terms of frequency of purchase has relationship with age, 

occupation, sales promotion and lifestyle in the aspect of activity. 

3. The buying behavior toward Thai edition of foreign women magazines of 

women in Bangkok in terms of number of selected brand of purchase has relationship 

with age. 
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 สารนิพนธฉ์บบัน้ีจะไมส่ามารถสาํเรจ็สมบรูณ์ไดด้ว้ยดเีช่นน้ี ถา้มไิดร้บัความกรณุา

อยา่งสงูจากอาจารย ์ดร .พนิต กุลศริ ิอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รณุาเสยีสละเวลาอนัมี

คา่ใหค้วามอนุเคราะหใ์นการดแูลแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง ใหค้วามรู ้ความคดิเหน็ คาํแนะนํา  และ

แนวทางการทาํงานทีม่คีณุคา่และเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ นบัตัง้แต่เริม่ดาํเนินการจนเสรจ็สิน้

เรยีบรอ้ยสมบรูณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ถงึความกรณุาและเมตตาทีม่ใีหแ้ก่

ผูว้จิยัตลอดมา และกราบขอบพระคณุดว้ยความเคารพเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้ ิจยัขอกราบขอบพระคณุอาจารย ์ทีก่รณุาเสยีสละเวลาเป็นคณะกรรมการในการ

สอบสารนิพนธเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคณุภาพเครือ่งมอืเพือ่การวจิยั และใหค้าํแนะนําในการวจิยั

ครัง้น้ี รวมถงึคณาจารยทุ์กท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้และประสบการณ์

ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ ยิง่แก่ผูว้จิยัและรวมทัง้เจา้หน้าทีป่ระจาํภาควชิาบรหิารธรุกจิ และ

เจา้หน้าทีป่ระจาํหอ้งบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจนผูม้สีว่นรว่มในความสาํเรจ็ทุกๆท่าน ทีไ่ด้

ใหค้วามช่วยเหลอืและอาํนวยความสะดวก ใหก้ารทาํวจิยัน้ีเป็นไปไดด้ว้ยด ี 

 ทา้ยทีสุ่ด คุณงามความดแีละคุณประโยชน์ใดๆกต็าม อนัเกดิจากสารนิพนธเ์ลม่น้ี และ

ผลพวงของการสาํเรจ็ในการศกึษาระดบัปรญิญาโทน้ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุบุญคณุของ

บดิา มารดา และครอบครวั ทีเ่ป็นผูส้นบัสนุนและเป็นกาํลงัใจแก่ผูว้จิยัโดยเสมอมา จนประสบ

ความสาํเรจ็ไดใ้นวนัน้ี 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ภมิูหลงั 
 ประเทศไทยมพีฒันาการของสิง่พมิพ ์โดยเฉพาะหนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสารมาโดยลาํดบั

เพราะนอกจาก นิตยสารจะใหค้วามบนัเทงิแลว้  ยงัมเีน้ือหาสาระมแีฝงความรูใ้นรปูแบบต่างๆ  

รวมทัง้มกีารโฆษณาสนิคา้และบรกิารต่างๆ  ในปจัจบุนัถอืไดว้า่นิตยสารมบีทบาทอยา่งมา กใน

การสือ่สารประชาสมัพนัธ์  เน่ืองจากนิตยสารเปรยีบเสมอืนกระจกเงาทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความ

เปลีย่นแปลงความสนใจในดา้นต่าง  ๆคา่นิยม ทศิทางความเชือ่ และยงับนัทกึภาพทีเ่กดิขึน้ในสงัคม

ไดอ้กีดว้ย นิตยสารมกีารปรบัเน้ือหาไปตามบรบิททางสงัคมอยูต่ลอดเวลา  (วรนิทรา ไกยรูวงศ์. 

2540: 7) นิตยสารฉบบัแรกของประเทศไทยเกดิขึน้ในปีพ.ศ. 2431 (กนกวรรณ นะนะกร. 2542: 9) 

ปจัจบุนัมนิีตยสารจาํหน่ายและจดทะเบยีนกบัสาํนกังานตาํรวจแหง่ชาตใินประเทศไทยมากกวา่  

1,000 หวัชือ่  ซึง่มหีลากหลายกลุ่ม  หลากหลายประเภท  และหลากหลายรปูแบบ  ดว้ยเหตุน้ี

นิตยสารในแต่ล ะฉบบั จงึตอ้งมกีารพฒันารปูแบบเน้ือหาสาระใหต้รงตามกระแสของกลุม่ผูอ่้าน

ในกลุ่มเป้าหมายของตนเองใหม้ากทีส่ดุ 

 ปจัจบุนัน้ีมนิีตยสารมากมายหลายประเภทและหลายกลุม่ผูอ่้านเช่น  นิตยสาร

เศรษฐกจินิตยสารท่องเทีย่ว  นิตยสารแฟชัน่  นิตยสารสตัวเ์ลีย้ง  นิตยสารแต่งบา้น  นิตยสาร

รถยนตนิ์ตยสารวยัรุน่  เป็นตน้  ดว้ยความหลายหลายของนิตยสารทาํใหต้ลาดของนิตยสารมี

ภาวะการแขง่ขนักนัรนุแรงขึน้  นิตยสารแต่ละฉบบัต่างพยายามสรา้งสรรคแ์ละพฒันากลยทุธใ์น

รปูแบบต่างๆ  เพือ่ใหนิ้ตยสารตนเองเกดิความแตกต่างและสามารถครองใจกลุม่ผูอ่้านของ

ตนเอง และเพือ่เอาชนะนิต ยสารทีเ่ป็นคูแ่ขง่  กลยทุธท์ีเ่กดิขึน้มอียูม่ากมายเช่น  การจดัรปูแบบ

การสง่เสรมิการขายและสง่เสรมิการตลาดการใหก้ลุม่ผูอ่้านมสีว่นรว่มในตวันิตยสาร  การชงิโชค

แจกของรางวลัเพือ่กระตุน้และสรา้งการรบัรูใ้หก้บักลุม่เป้าหมาย  ประกอบกบัมาตรการของรฐัที่

สนบัสนุนและส่งเสรมิใหป้ระชาชนหนัมาอ่านหนงัสอืมากขึน้ 

 ผูบ้รโิภคกลุม่ผูห้ญงิถอืเป็นกลุม่ผูอ่้านทีม่จีาํนวนมากและมคีวามสาํคญั  เน่ืองจากใน

ปจัจบุนัความนิยมในการอ่านหนงัสอืและนิตยสารถอืไดว้า่เป็นสือ่สิง่พมิพใ์นรปูแบบทีผู่ห้ญงิให้

ความสนใจ  เพราะนอกจากจะใหค้วามบนัเทงิแลว้ยงัมี ความรูแ้ ฝงอยูใ่นรปูแบบทีผู่ห้ญงิ สนใจ 

อาจเป็นเพราะลกัษณะของนิตยสารมกัจะเป็นบทความสัน้ๆ  ใชค้าํพดูทีด่ไูมเ่ป็นทางการมากนกั

และมสีสีนัน่าสนใจมรีปูภาพดงึดดู  ยิง่ในสภาวการณ์ในปจัจบุนัถอืไดว้า่นิตยสารเป็นสือ่สาํคญั

และมบีทบาทในการถ่ายทอดสิง่ต่างๆทีเ่กดิขึน้ในสงัคมทีผู่ห้ญงิส นใจเป็นอยา่งดี ทัง้เรือ่งแฟชัน่  

ไลฟ์สไตล์  ดนตรี ภาพยนตร์  กระแสความเปลีย่นแปลงต่างๆ  และกจิกรรมต่างๆทีเ่กดิขึน้ใน

สงัคมในช่วงสภาวะนัน้ๆ  ดงันัน้จะเหน็ไดว้า่นิตยสารสตรสีามารถครองตลาดหนงัสอืไดไ้มน้่อย

แต่กม็บีางชื่อทีต่อ้งลม้เลกิกจิการไป ในขณะทีม่ชีือ่ ใหมเ่กดิขึน้มาแทนทีข่ ึน้เรือ่ยๆ  จนอาจกลา่ว

ไดว้า่ ภาวะการแขง่ขนัของนิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยอยูใ่นระดบัทีส่งู ไม่ว่าจะเป็น

ช่วงเศรษฐกจิซบเซาหรอืรุง่เรอืง 
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 ปจัจบุนัเทคโนโลยกีารสือ่สารและระบบสารสนเทศมกีารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  การ

กําเนิดของอนิเตอรเ์น็ต จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ และการสือ่สารขา้มทวปี ทีส่ะดวก รวดเรว็อยา่ง

ทีไ่มเ่คยเป็นมาก่อน  ช่วยอํานวยความสะดวกและผลกัดนัใหเ้กดิก ารไหลของขอ้มลูขา่วสารได้

อยา่งไร้พรมแดน  เทคโนโลยดีา้นการพมิพท์ีพ่ฒันาอยา่งเตม็ทีแ่ละต่อเน่ือง  กอปรกบัคณุภาพ

ของกระดาษทีพ่ฒันาอยูเ่สมอ ทาํใหนิ้ตยสารในยคุน้ีมงีานพมิพท์ีม่คีณุภาพ การออกแบบและจดั

หน้าดว้ยคอมพวิเตอร ์ทาํใหนิ้ตยสารมรีปูเลม่ทีส่วยงามเกดิการแขง่ขนัทีห่น้าตาของนิตยสาร 

 ดว้ยเกดิปรากฏการณ์ใหมข่ึน้มา  คอืการถ่ายเทวฒันธรรมการอ่านนิตยสาร ทาํให้

นิตยสารทีม่ลีขิสทิธิข์องต่างประเทศไดเ้ขา้มา และออกเป็นฉบบัภาษาไทยหลายต่อหลายชื่อโดย

บรษิทัหรอืองคก์รหลายองคก์รรว่มทุนกบับรษิทัต่างประเทศ  ซือ้สทิธิใ์นการจดัพมิพนิ์ตยสารหวั

นอกเป็นภาษาไทย 

 นอกจากนิตยสารหวันอกทีเ่ป็นภาษาไทยแลว้  นิตยสารไทยหลายฉบบัยงัไดแ้นวคดิ

การจดัวางออกแบบและเน้ือหามาจากนิตยสารหวันอกเหลา่น้ี  ดงัจะเหน็ไดถ้งึลั กษณะรว่มใน

นิตยสารแต่ละฉบบับนแผงหนงัสอื  เช่นการโปรยปกชือ่หวัหนงัสอื  การลาํดบัเน้ือหาและ

ภาพประกอบเป็นตน้  องคก์รหา้งรา้นหรอืหน่วยงานราชการต่างมนิีตยสาร  วารสาร จลุสารหรอื

สิง่พมิพป์ระจาํองคก์รนัน้ๆเกอืบทุกองคก์ร แสดงใหเ้หน็ถงึความสาํคญัและบทบาทของนิตยสาร

เป็นอยา่งด ี

 แต่อยา่งไรกต็าม หากพจิารณาถงึเน้ือหาในนิตยสารสตรี เหลา่น้ีพบวา่ มีเน้ือหาสาระที่

ไมแ่ตกต่างกนัมากนกั  ส่วนใหญ่จะเน้นในเรือ่งเกีย่วกบัแนวทางแฟชัน่ เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั

เครือ่งแต่งกาย การแนะนําสนิคา้แฟชัน่ใหม่ๆ  ผลติภณัฑค์วามงาม รปูแบบการดาํเนินชวีติ การ

พฒันาบุ คลกิภาพและ บทความดา้น ความสวยความงามของสตรี  บทสมัภาษณ์ของบุคคลที่

น่าสนใจในขณะนัน้  ในสว่นทีม่คีวามแตกต่างของ นิตยสารแต่ละชือ่ นัน้คอื แนวทางและรปูแบบ

ของการถ่ายทอดเรือ่งราวออกมาเป็นสือ่อกัษรใหผู้อ่้านมคีวามรูส้กึไมเ่บือ่และสนุกกบัสือ่ที่

ตอ้งการจะสือ่สาร  สาํหรบันิ ตยสารสตรต่ีางประทศฉบบัภาษาไทยทีป่รากฎบนแผงหนงัสอื

ปจัจบุนัอาทิ CLEO, Cosmopolitan, Seventeen, ELLE, Marie Claire, Harper's Bazaar, 

InStyle และ Grazia เป็นตน้ 

 ดงันัน้ เพือ่สาํรวจปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรม การซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยของสตรใีนปจัจบุนัจงึเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจของผูว้จิยัและฝา่ยงานการตลาดของ

บรษิทัผูผ้ลตินิตยสาร และยงัเป็นการตรวจสอบดว้ยว่าตรงกบัวตัถุประสงคด์งักล่าวหรอืไม่  ทัง้น้ี

ผูว้จิยัไดพ้จิารณ าถงึกลุม่ผูอ่้านนิตยสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยจากผูห้ญงิ  กลุ่มนกัศกึษา 

และกลุม่วยัทาํงานในกรงุเทพมหานคร  ซึง่เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคหลกัของนิตยสาร ประเภทน้ี ดงันัน้

ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืกวจิยัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารของผูห้ญงิกลุ่มดงักล่าว  เพือ่ใหท้ราบถงึ

พฤตกิรรม ซือ้นิตย สารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย  และเพื่อเป็นขอ้มลูให้ ผูผ้ลตินิตยสาร

ปรบัปรงุผลติภณัฑ์ ให้สามารถสรา้งจดุขาย ทีต่รงกบัความตอ้งการและรปูแบบการดาํเนินชวีติ

ของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=CLEO&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Cosmopolitan&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Seventeen&action=edit&redlink=1�
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1. เพือ่ศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี

และรายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร 

 2. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัทาง การตลาดดา้นผลติภณัฑ ์และ ดา้นการ

สง่เสรมิการขาย กบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี ต่างปร ะเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีน

กรงุเทพมหานคร 

 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูแบบการดาํเนินชวีติ ดา้นกจิกรรม และดา้น

ความสนใจ กบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีน

กรงุเทพมหานคร 

 4. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้นิ ตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไ ทยของสตรใีน

กรงุเทพ มหานคร 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 1. ทาํใหท้ร าบถงึพฤตกิรรมการซือ้ นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย ของ

ผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร และสามารถแบ่งสว่นตลาดของผูบ้รโิภคได ้

 2. ทาํใหท้ราบถงึปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์  ดา้นการสง่เสรมิการขาย รปูแบบการดาํเนิน

ชวีติที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีน

กรงุเทพมหานคร ผูผ้ลตินิตยสารสามารถนําผลการศกึษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา

ผลติภณัฑ ์เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ และมคีวามสอดคลอ้งกบัรปูแบบการดาํเนิน

ชวีติของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายไดม้ากขึน้ 

ขอบเขตการวิจยั 

 การวจิยัครัง้น้ี เป็นการศกึษา วจิยัระดบัความสาํคญัของ ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์  การ

สง่เสรมิการขาย  และรปูแบบการดาํเนินชวีติ ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้นิ ตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทย ของสตรใีนกรงุเทพมหานคร เน้นศกึษาเฉพาะผูท้ีเ่คยซือ้นิตยสาร

สตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยดงัต่อไปน้ีอยา่งน้อย 1 ชือ่ คอื นิตยสารกราเซยี นิตยสารอนิ

สไตล ์หรอืนิตยสารฮารเ์ปอรบ์ารซ์าร ์

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีพ่กัอาศยัอยูใ่นกรงุเทพมหานคร 

ทีเ่คยซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย ต่อไปน้ีอยา่งน้อย 1 ชือ่คอื นิตยสารกราเซยี 

นิตยสารอนิสไตล ์หรอืนิตยสารฮารเ์ปอรบ์ารซ์าร ์
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีพ่กัอาศยัอยูใ่นกรงุเทพมหานคร  

ทีเ่คยซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย ต่อไปน้ีอยา่งน้อย 1 ชือ่คอื นิตยสารกราเซยี 

นิตยสารอนิสไตล์  หรอืนิตยสารฮารเ์ปอรบ์ารซ์าร์  ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน จงึได้

กาํหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใชส้ตูรคาํนวณทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% ไดข้นาดตวัอยา่งจาก

การคาํนวณ 385 คน และสาํรองเผือ่แบบสอบถามไมส่มบรูณ์ไว ้4% หรอืประมาณ 15 คน จงึได้

จาํนวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง ใชว้ธิเีลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (Convenience Sampling) 

 

ตวัแปรท่ีศึกษา 

 ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

1. ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์

1.1. อาย ุ

1.1.1. 21-25 ปี 

1.1.2. 26-30 ปี 

1.1.3. 31-35 ปี    

1.1.4. 36-40 ปี 

1.1.5. 41 ปีขึน้ไป  

1.2. ระดบัการศกึษา 

1.2.1. ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี    

1.2.2. ปรญิญาตร ี

1.2.3. สงูกวา่ปรญิญาตร ี    

1.3. อาชพี 

1.3.1. นกัศกึษา     

1.3.2. พนกังานเอกชน 

1.3.3. ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ  

1.3.4. คา้ขาย/ธรุกจิสว่นตวั 

1.3.5. อื่นๆ .................................................. 

1.4. รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน 

1.4.1. ไมเ่กนิ 10,000 บาท    

1.4.2. 10,001-20,000 บาท 

1.4.3. 20,001-30,000 บาท   

1.4.4. 30,001-40,000 บาท 

1.4.5. 40,001 บาทขึน้ไป 
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2. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด 

2.1. ดา้นผลติภณัฑ ์

2.2. ดา้นการสง่เสรมิการขาย 

3. ปจัจยัรปูแบบการดาํเนินชวีติ 

3.1. กจิกรรม 

3.2. ความสนใจ 

 ตวัแปรตาม คอื พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย ของสตรใีน

กรงุเทพมหานคร 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 1. ผูบ้รโิภค หมายถงึ  ผูท้ีเ่คยซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยต่อไปน้ี

อยา่งน้อย 1 ชือ่  คอื นิตยสารกราเซยี นิตยสารอนิสไตล์  หรอืนิตยสารฮารเ์ปอรบ์ารซ์าร์  ใน

การศกึษาครัง้น้ีมุง่ศกึษาเฉพาะผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นเพศหญงิ อาย ุ 21 ปีขึน้ไป ทีอ่าศยั

อยูใ่นกรงุเทพมหานคร 

 2. นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย  หมายถงึ  นิตยสารกราเซยี  นิตยสารอนิ

สไตล ์หรอืนิตยสารฮารเ์ปอรบ์ารซ์าร ์ซึง่เป็นนิตยสารทีม่กีารซือ้ลขิสทิธิ ์จากต่างประเทศ และ นํา

ตน้ฉบบัมาแปลเป็นภาษาไทย มจีาํหน่ายในหลายประเทศดว้ยชือ่เดยีวกนัแตกต่างกนัทีภ่าษาที่

ใชใ้นการพมิพ ์และมุง่เสนอเน้ือหาสาระ เกีย่วกบัแนวทางแฟชัน่ เครือ่งประดบั เสือ้ผา้เครือ่งแต่ง

กาย การแนะนําสนิคา้แฟชัน่ใหม่ๆ  ผลติภณัฑค์วามงาม รปูแบบการดาํเนินชี วติ การพฒันา

บุคลกิภาพและความสวยความงามของสตร ี

 3. ปจัจยัการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์หมายถงึ ลกัษณะของนิตยสารทีผู่ต้อบแบบสอบถาม

ใหค้วามสาํคญั แบ่งเป็น 2 ดา้นดงัน้ีคอื 

  3.1 ดา้นการออกแบบ ไดแ้ก่ รปูเลม่ ขนาดนิตยสาร การจดัรปูเลม่ การจดัหน้า 

ภาพหน้าปก หวัเรือ่งแนะนําเรือ่งเดน่ในฉบบัทีพ่มิพไ์วบ้นหน้าปก สสีนั คณุภาพกระดาษ 

  3.2 ดา้นองคป์ระกอบ ไดแ้ก่  เน้ือหาเกีย่วกบัแฟชัน่เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกาย 

เน้ือหาเกีย่วกบัความสวยงามและบุคลกิภาพ เน้ือหาเกีย่วกบัวาไรตีส้าระบนัเทงิ เน้ือหาเกีย่วกบั

สขุภาพ เน้ือหาเกีย่วกบัเทคโนโลยี และไอที เน้ือหาเกีย่วกบัการเงนิ การลงทุนและการออม 

เน้ือหาเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว เน้ือหาเกีย่วกบัอาหารและแนะนํารา้นอาหาร เน้ือหาทีท่นัสมยั 

น่าสนใจและมปีระโยชน์ เน้ือหาทีม่คีวามถกูตอ้ง ภาษาสาํนวนการเขยีนทีอ่่านงา่ย   

 4. ปจัจยัการตลาดดา้นการสง่เสรมิการขาย หมายถงึ 

  4.1 การแจกสิง่พมิพพ์เิศษ (Supplement) 

  4.2 การใหส้นิคา้ตวัอยา่งมาพรอ้มกบันิตยสาร 
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  4.3 การใหค้ปูองสว่นลด 

  4.4 การแขง่ขนัและการชงิโชค 

  4.5 การลดราคาเมือ่เป็นสมาชกิ 

  4.6 การใหข้องแถมเมือ่เป็นสมาชกิ 

  4.7 การจดัอบรมกจิกรรมพเิศษฟรหีรอืคดิในอตัราทีถ่กูกวา่ปกต ิ

  4.8 การจดักจิกรรมการสง่เสรมิการขายรว่มกบัสนิคา้หรอืบรกิารประเภทอื่น 

 5. รปูแบบการดาํเนินชวีติ  (Lifestyle) หมายถงึความนิยมในสิง่ของ  บุคคล  หรอื

ความคดิ เรือ่งใดเรือ่งหน่ึงของสตรใีนกรงุเทพมหานคร โดยแสดงออกใน 2 ลกัษณะ 

  5.1 กจิกรรมที่ ทาํเป็นประจาํ ซึง่ประกอบด้ วย กจิกรรม ซือ้เสือ้ผา้ และเครือ่ง      

แต่งกาย กจิกรรม เขา้รบับรกิารนวดสปาผวิหน้าและผวิกาย กจิกรรมกลุม่หรอืชมรมทีส่นใจ 

กจิกรรม อ่านหนงัสอืและ นิตยสาร  กจิกรรมการใช้ อนิเตอรเ์นต  กจิกรรม ฟงัวทิย ุกจิกรรม ชม

ภาพยนตใ์นโรงภาพยนต ์กจิกรรมชมคอนเสริต์ ละครเวทแีละทอลค์โชว ์กจิกรรมรว่มกบัสมาชกิ

ในครอบครวัในวนัหยดุ 

  5.2 ความสนใจดา้นต่างๆ ซึง่ประกอบดว้ย  ดา้นแนวทางแฟชัน่การแต่งกาย ดา้น

เทรนดก์ารแต่งหน้าและผลติภณัฑแ์ต่งหน้า ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ  ในการดแูลรกัษา

ผวิหน้า ผวิกาย ผม และเลบ็ ดา้นเทคโนโลยแีละอุปกรณ์ไอททีนัสมยั ดา้นสิ นคา้แฟชัน่แบรนด์

เนมทีม่ชีือ่เสยีงจากต่างประเทศ ดา้นการแต่งกายของดารา นกัรอ้งและเหลา่คนดงัทัง้ในประเทศ

ไทยและต่างประเทศ  

 6. พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยหมายถงึ ลกัษณะการซือ้

การซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของผูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมาย  โดยในการศกึษาน้ี

คอื 

  6.1 สถานทีซ่ือ้แบ่งเป็น 

   6.1.1  สาํนกัพมิพ ์แบบสมคัรเป็นสมาชกินิตยสารรายปี 

   6.1.2  รา้นหรอืแผงขายหนงัสอืทัว่ไปและรา้นสะดวกซือ้ 

   6.1.3  รา้นหรอืแผงขายหนงัสอืในศนูยก์ารคา้ 

   6.1.4  รา้นหนงัสอืทีม่สีาขา เช่น รา้นซเีอด็ รา้นบทีเูอส รา้นดอกหญา้      

รา้นนายอนิทร ์

  6.2 ความถีใ่นการซือ้ คอื ซือ้ทุกเดอืน ซือ้เกอืบทุกเดอืน ซือ้เฉพาะฉบบัหรอืเดอืน

ทีม่เีน้ือหาทีน่่าสนใจ ซือ้เฉพาะฉบบัหรอืเดอืนทีม่สีนิคา้ตวัอยา่งแนบมา 

  6.3 จาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ คอื ซือ้นิตยสารมากกวา่ 1 ชือ่เสมอ ซือ้นิตยสารชือ่ใด

ชือ่หน่ึงเท่านัน้ ซือ้นิตยสารชื่อใดกไ็ดข้ึน้กบัความพอใจ ณ ขณะนัน้ๆ 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 

 การวจิยัเรือ่ง ผลติภณัฑ ์การสง่เสรมิการขาย  และรปูแบบการดาํเนินชวีติทีม่ผีลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย ของสตรใีนกรงุเทพมหานครมกีรอบ

แนวคดิการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

                   ตวัแปรอิสระ                                                              ตวัแปรตาม 

         (Independent Variable)                     (Dependent Variable) 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

สมมติฐานการวิจยั 

 1. อายมุคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย 

 2. ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทย  

 3. อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทย  

 4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทย 

ข้อมลูประชากรศาสตร์ 

1. อาย ุ

2. ระดบัการศกึษา  

3. อาชพี 

4. รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน 

ปัจจยัการตลาด 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์

2. ดา้นการสง่เสรมิการขาย 

 

 

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของ

สตรใีนกรงุเทพมหานคร 

  

 

รปูแบบการดาํเนินชีวิต 

1. กจิกรรม 

2. ความสนใจ 
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 5. ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร

สตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย 

 6. ปจัจยัทางการตลาดดา้นการสง่เส รมิการขายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย  

 7. รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร

สตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย 

 8. รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความสนใจมคีวามสมัพั นธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในการศกึษาวจิยั เรือ่ง ผลติภณัฑ ์การส่งเสรมิการขาย และรปูแบบการดาํเนินชวีติทีม่ ี

ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร  

ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวความคดิและทฤษฎี  รวมถงึผลงานและงานวจิยัทีเ่ กีย่วขอ้ง เพือ่นํามาใชเ้ป็น

ประโยชน์ต่อการกาํหนดสมมตฐิาน การกาํหนดตวัแปร  การคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง  กรอบแนวคดิ 

และแนวทางในการดาํเนินงานวจิยั  ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งใน

หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  

1. แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

2. แนวคดิเกีย่วกบัรปูแบบการดาํเนินชวีติ 

3. แนวคดิเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาด  

4. ขอ้มลูนิตยสารและนิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย 

5. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

  พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นตวัแปรทีส่าํคญัทีส่ดุ สง่ผลต่อการประสบความสาํเรจ็ขอ ง

ธุรกจิผูผ้ลติและนกัการตลาดมุง่หวงัทีจ่ะครองใจ  และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคใ ห้

ตรงจดุทีสุ่ด เพื่อจะ ได้รบัผลกําไร  และเป็นผู้นําส่วนนแบ่งทางการตลาด ภายใต้การแขง่ขนัเชงิ

ธรุกจิทีร่นุแรง ขอ้มลูขา่ววสารต่างๆ  เกีย่วกบัพฤตกิรรมของผู้ บรโิภคสามารถนํามาใ ช้ในการ

กําหนดทศิทาง รวมถงึกาํหนดกลยทุ ธ์ในการดาํเนินธรุกจิไ ดเ้ป็นอยา่งดี  ผู้วจิยั ได้รวบรวม

ความหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคต่างๆเพือ่เป็นแนวทางในการศกึษาดงัน้ี 

 แองเจล และผูร้ว่มงาน (Engel; et al. 1968) ใหค้วามหมายของพฤตกิรรม ผูบ้รโิภควา่ 

เป็นการกระทาํของบุคคลทีเ่กีย่ว ขอ้งโดยตรงกบัการ ได้รบัและการใช้ สนิคา้และบรกิาร รวมไป

ถงึกระบวนการตดัสนิใจทีม่อียูก่่อน และมสี่วนในการกาํหนดใหม้กีารกระทาํดงักลา่ว 

 ชฟิแมน และคะนุค (Schiffman; & Kanuk. 1987) ใดใ้ห้ความหมายของพฤตกิรรม

ของผู้บรโิภคไวว้า่ เป็นพฤตกิรรมทีผู่้บรโิภคแสดงออก ไมว่า่จะเป็นการเสาะหา ซือ้ใช ้ประเมนิผล 

หรอืการบรโิภคผลติภณั ฑ ์บรกิาร และแนวคดิ ต่างๆ ซึง่ผู้บรโิภคคาด ว่าจะสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของตนได้ เป็นการศกึษาการตดัสนิใจของ ผูบ้รโิภคในการ ใช้ทรพัยากรทีม่ ี อยู่ทัง้

เงนิ เวลาและกําลงั เพื่อบรโิภคสนิคา้และบรกิารต่างๆ อนัประกอบดว้ย ซือ้อะไร ทาํไมจงึซือ้ ซือ้

เมือ่ไร อยา่งไร ทีไ่หน และบ่อยแค่ไหน 
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 แองเจล คอลแลต และแบลคเวล (Engel, Kollat; & Blackwell. 1968: 5) ไดใ้หค้วามหมาย

ของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคว่า หมายถงึ การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึง่เกีย่ว ขอ้งโดยตรงกบั

การจดัหา ใหไ้ดม้า  และใชซ้ึง่สินคา้และบรกิาร ทัง้น้ีหมายถงึ กระบวนการตดัสนิใจซึง่มมีา อยู่

ก่อนแลว้ และซึง่มสี่วนในการกาํหนดใหม้กีารกระทาํดงักลา่ว  

 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ กระบวนการที่ ผูบ้รโิภคได้มกีารตดัสนิใจซือ้และมกีาร ใช้

สนิคา้หรอืบรกิารที่ ไดจ้า่ยเงนิซือ้มาแลว้ ดงันัน้กระบวนการน้ีจึ งรวมไปถงึ ปจัจยัทีม่อีทิธพิล ต่อ 

การซือ้และใชส้นิคา้ (Lamb, Hai; & Mc.Danaiel. 2000: 142)  

 จากความหมายพฤตกิรรม ผู้บรโิภคที่กล่าวมา  สรปุไดว้า่พฤตกิรรมของ ผู้บรโิภคเป็น

การแสดงออก โดยเริม่จากการตระหนกัและคน้หาความตอ้งการ เกดิความรูส้กึ การรับรู ้การหา

ขอ้มลู การ กําหนดทางเลอืก สุ ดทา้น คอืการตดัสนิใจซือ้หรอืใ ช้บรกิาร  แมว้า่ กระบวนทาง

พฤตกิรรมของคนจะมลีกัษณะใกล้เคยีงกนั แต่พฤตกิรรมทีแ่สดงออก ย่อมมลีกัษณะแตกต่างกนั

ไปตามแต่ละสถานการณ์  โดยมสีาเหตุจากปจัจยัภายใน ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพ ตวับุคคล

และปจัจยัภายนอก ไดแ้ก่  อทิธพิลกลุ่ม สภาพสิง่แวด ลอ้ม วฒันธรรม ปจัจยัต่า างๆเหล่า น้ีมี

ผลกระทบต่อพฤตกิรรมและการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค  การศกึษาถงึพฤตกิรรผูบ้รโิภคตอ้งมกีาร 

วเิคราะห์ พฤตกิรรม ผู้บรโิภค เพื่อ คน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ และการ ใช้ของ

ผู้บรโิภคเพือ่ทราบถงึลกัษณะความ ตอ้งการ และพฤตกิรรมการซือ้และการ ใช้ของผู้บรโิภค 

คาํตอบที่ได้จะช่วยให้นกัการตลาดสามารถจดักลยทุ ธ์การตลาดทีส่ามารถสนองความพงึพอใจ

ของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งเหมาะสมคาํถามที่ ใช้เพื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรม ผูบ้รโิภคคอื 6Ws และ 

1H ซึง่ประกอบดว้ย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE?  และ HOW? เพือ่

คน้หาคาํตอบ 7 ประการ ซึง่ประกอบดว้ย 

 1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?)  เป็นคาํถามเพือ่ทราบ

ลกัษณะของ กลุ่ม เป้าหมายทีซ่ือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย ซึง่เกีย่วกบั ดา้น

ประชากรศาสตรแ์ละพฤตกิรรมการซือ้ 

 2. ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (What does the consumer buy?) เกีย่วกบัสิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้ 

ตอ้งการได้จากผลติ ภณัฑ์ ซึง่เกีย่วกบัคณุสมบตัหิรอืประ โยชน์ของนิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทย 

 3. ทาํไมผูบ้รโิภคจงึซือ้ (Why does the consumer buy?)  วตัถุประสงคใ์นการซือ้

ของผูบ้รโิภคว่าจะซือ้อะไร เช่น ตอ้งการเป็นคนทนัสมยัตามแฟชัน่ ซือ้ตามญาตหิรอืเพือ่นๆ 

 4. ใครมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจซือ้ (Who participates in the buying?) บทบาทของ

กลุ่มต่างๆ  ทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้ ประกอบ ดว้ย ผูร้เิริ่ม ผู้มอีทิธพิล ผู้ตดัสนิใจซือ้ ผู้ซือ้ 

ผูใ้ช ้

 5. ผูบ้รโิภคซือ้เมือ่ใด (When does the consumer buy?) โอกาสในการซือ้ เช่นช่วง

วนัใดของเดอืน ช่วงเวลาใดของวนั 
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 6. ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน (Where does the consumer buy?) ช่องทางหรอืแหล่งที่

ผูบ้รโิภคไปทาํการซือ้ เช่น อนิเตอรเ์นต ไฮเปอรม์ารเ์กต็ ซเูปอรม์ารเ์กต็ 

 7. ผูบ้รโิภคซือ้อยา่งไร (How does the consumer buy?) ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้

ประกอบ ดว้ย การรบั รูป้ญัหา การ คน้หาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก ตดัสนิใจซือ้ ความ รู้สกึ

ภายหลงัการซือ้ 

 

 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 คอตเลอร;์ และอารม์สตรอง (Kotler; & Armstrong. 2002: 210) กล่าวว่า ผูบ้รโิภค

ตอ้ง ทาํการตดัสนิใจซือ้มากมายใน แต่ละวนั กจิการขนาดใ หญ่สว่น มากจะทาํการวจิยัการ

ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคอยา่งละเอยีด เพือ่ตอบคาํถาม ใหไ้ดว้า่ ผู้บรโิภคซือ้อะไร (What)  ซือ้ที่

ไหน (Where) ซือ้อยา่งไร (How and How much) ซือ้เมือ่ใด (When) และซือ้ทาํไม (Why) แต่

การจะรูว้่า ผูบ้รโิภคซือ้อะไรไมใ่ช่เรือ่งงา่ยนกั คาํตอบเหล่าน้ีมกัซ่อนอยู่ในความคดิของผูบ้รโิภค

อยา่ง มดิชดิ คาํถามสาํคญัของนกัการตลาดกค็อื ผู้บรโิภคตอบสนอง ต่อความพยายามทาง

การตลาด ต่างๆ ทีก่จิการใชไ้ดอ้ยา่ง ไร กจิการสามารถ เขา้ใจถงึวธิกีาร ตอบสนองของ ผู้บรโิภค   

ต่อลกัษณะผลติภณัฑ ์ราคา และโฆษณาทีเ่หนือกวา่คูแ่ขง่ขนัไดอ้ยา่งถ่องแท ้

 อดุล จาตุรงคกุล  และดลยา จาตุรงคกุล (2545: 3) กล่าวว่า  ปจัจยัทีม่อีทิธพิล ต่อ 

พฤตกิรรมผู้บรโิภคทีส่ะ ทอ้นให้ เหน็ถงึคณุสมบตัิ ต่างๆ  ของผู้บรโิภค เช่น  ประชากรศาส ตร์

อาํนาจซือ้ ทศันคตแิละบุคลกิภาพ แรงกดดนัทางสงัคม ดงันัน้พฤตกิรรม ผูบ้รโิภคจงึไมไ่ด้ศกึษา

เพยีงแต่วธิทีีผู่บ้รโิภคก่อพฤตกิรรมเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถงึทาํไมเขาจงึมพีฤตกิรรมในทาํนองใด

ทาํนองหน่ึง ดงันัน้นกัการตลาดตอ้งรูเ้ร ือ่งต่อไปน้ี 

1. ตลาดประกอบดว้ยใคร? (Who) 

2. ตลาดซือ้อะไร? (What)  

3. ตลาดซือ้ของไปทาํไม? (Why)  

4. ใครมสี่วนรว่มในการซือ้? (Whom) 

5. ตลาดซือ้ของดว้ยวธิใีด? (How) 

6. ตลาดซือ้ของเมือ่ใด? (When) 

7. ตลาดซือ้ของทีไ่หน? (Where)  

 

 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศกึษาถงึเหตุจงูใจที่

ทาํใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์โดยมจีดุเริม่ตน้จากการทีเ่กดิสิง่กระตุน้ (Stimulus) ทีท่าํให้

เกดิความตอ้งการสิง่กระตุน้ผา่นเขา้มาในความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้จะไดร้บัอทิธพิลจาก     

ลกัษณะต่างๆ  ของผูซ้ือ้แลว้จะมกีารตอบสนอง (Buyer’s response) หรอืการตดัสนิใจของผูซ้ือ้   

(Buyer’s purchase decision) 
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ส่ิงกระตุ้นภายนอก 
 กล่องดาํหรือ 

ความรูสึ้กนึกคิดของผูซ้ื้อ 

 การตอบสนอง

ของผูซ้ื้อ 

สิง่กระตุน้ทาง 

การตลาด 
สิง่กระตุน้อื่น ๆ ลกัษณะของผูซ้ือ้ 

 

 

กระบวน 

การ

ตดัสนิใจ

ของผูซ้ือ้ 

-การเลอืกตรา

ผลติภณัฑ ์

-การเลอืกตรา 

-การเลอืกผูข้าย 

-เวลาในการซือ้ 

-ปรมิาณในการ

ซือ้ 

 

ผลติภณัฑ ์ เศรษฐกจิ 
ปจัจยัทาง

วฒันธรรม 

ปจัจยัทางสงัคม 

ปจัจยัส่วนบุคคล 

ปจัจยัทางจติวทิยา 

ราคา เทคโนโลย ี

การจดั

จาํหน่าย 

การเมอืง 

การสง่เสรมิ

การขาย 

วฒันธรรม 

 

ภาพประกอบ 2 รปูแบบพฤตกิรรมการซือ้และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 

 

 ทีม่า: ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2541). การบรหิารการตลาดยคุใหมก่รงุเทพฯ

พฒันศกึษา.  หน้า129. 

 

 1. สิง่กระตุน้หรอืสิง่เรา้ เกดิขึน้ได้  2 ทาง คอื เกดิจากภายในรา่งกาย  และเกดิจาก

ภายนอกรา่งกาย สิง่กระตุน้ทีเ่กิ ดในรา่งกายเป็นสิง่ทีเ่กดิจากสญัชาตญิาณ  หรอืธรรมชาติ ส่วน

สิง่ทีเ่กดิภายนอกรา่งกายเกดิขึน้จากปจัจยัต่างๆ  ทีส่รา้งใหเ้กดิขึน้  โดยสิง่กระตุน้ภายนอก

ประกอบดว้ยสิง่กระตุน้ 2 สิง่กระตุน้ คอื 

  1.1 สิง่กระตุน้ทางการตลาด เป็นสิง่กระตุน้ทีน่กัการตลาดสามารถควบคมุ  และจดั

ใหม้ขีึน้ โดยใชส้ว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไดแ้ก่ 

   1.1.1 สิง่กระตุน้ดา้นผลติภณัฑ์ คอื การพฒันาสว่นประกอบต่าง  ๆของผลติภณัฑ์

ใหด้งึดดูความตอ้งการของผูบ้รโิภค  เช่น มเีน้ือหาสาระทีน่่าสนใจ นําเสนอขอ้มลูใหมเ่สมอ มี

รปูเล่มสวยงาม สสีนั ขอ้ความบนปกทีด่งึดดู   

   1.1.2 สิง่กระตุน้ดา้นราคา  เช่น การกาํหนดราคาใหเ้หมาะสมกบัผลติภณัฑ์  

และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

   1.1.3 สิง่กระตุน้ดา้นการจดัจาํหน่าย  เช่น การจดัช่องทางการจดัจาํหน่ายให้

ทัว่ถงึ 

   1.1.4 สิง่กระตุน้ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  เช่น  มขีองกาํนลั ขอ งแจก มี

กจิกรรมรว่มสนุกชงิรางวลั มกีารแจกสว่นลดสนิคา้ทีโ่ฆษณาในนิตยสาร  จะช่วยกระตุน้ความ

ตอ้งการซือ้ได ้

 



13 
 

  1.2 สิ่งกระตุน้อื่น 

   1.2.1 สิง่กระตุน้ทางเศรษฐกจิ เช่น ภายหลงัจากประกาศลดคา่เงนิบาทเมือ่ปี  

พ.ศ. 2540 ทาํใหเ้ศรษฐกจิเกดิการชะลอตวัจนถงึปจัจบุนัสง่ผลทาํใ หป้ระชาชนจาํนวนมากนัน้

ถูกเลกิจา้งงาน  หรอืบณัฑติจบใหมไ่มม่งีานทาํ  ประชาชนเกดิการเกบ็ออมเงนิไวไ้มนํ่ามาใชใ้น

การซือ้ของอื่นๆ  นอกจากซือ้ของทีจ่าํเป็นสง่ผลต่อธรุกจิต่างๆ  ทาํใหม้รีายไดล้ดลงและส่งผลให้

เกดิปญัหาทางเศรษฐกจิตามมา 

   1.2.2 สิง่กระตุน้ทางเทคโนโลยี เช่น การพฒันากระบวนการผลติ จะช่วยกระตุน้

ความตอ้งการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคมมีากขึน้ 

   1.2.3 สิง่กระตุน้ทางวฒันธรรม  เช่น คนไทยรบัวฒันธรรมดา้นแฟชัน่ สนิคา้

แฟชัน่ การแต่งกาย บุคลกิภาพ และสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความงามจากประเทศในโลกตะวนัตก 

เช่น อติาล ีผรัง่เศส สเปน องักฤษ เป็นตน้   

 2. กล่องดาํหรอืความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้  ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ทีเ่ปรยีบเสมอืน

กล่องดาํ (Black box) ซึง่ผูผ้ลติหรอืผูข้ายไมส่ามารถทราบได ้จงึตอ้งพยายามคน้หาความ รูส้กึ

นึกคดิของผูซ้ือ้ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะของผูซ้ื้ อ และกระบวนการ

ตดัสนิใจของผูซ้ือ้ 

  2.1 ลกัษณะของผูซ้ือ้ 

   2.1.1 ปจัจยัดา้นวฒันธรรม  (Cultural factors) (Schiffman; & kanuk) กลา่ว

ว่า วฒันธรรมเป็นผลรวมทีเ่กดิจากการเรยีนรูร้ะหวา่ง ความเชือ่ถอื  (Beliefs) คา่นิยม (Values) 

และประเพณี  (Customs) ซึง่จะควบคมุพฤติ กรรมผูบ้รโิภคของสมาชกิในสงัคมใดสงัคมหน่ึง  

วฒันธรรมแบ่งออกเป็น  (1) วฒันธรรมพืน้ฐาน  (2) วฒันธรรมยอ่ย  (3) ชัน้ของสงัคม ซึง่สิง่

เหลา่น้ีมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค  คา่นิยมในวฒันธรรมจะเป็น

ตวักําหนดลกัษณะของสงัคมและความแตกต่างของสงัคมหน่ึง จากสงัคมหน่ึง  วฒันธรรมจงึเป็น

สิง่ทีเ่ป็นตวักาํหนดความตอ้งการและพฤตกิรรมของบุคคล  ซึง่นกัการตลาดตอ้งคาํนึงถงึความ

เปลีย่นแปลงของวฒันธรรมและนําลกัษณะการเปลีย่นแปลงเหลา่นัน้ไปใชก้าํหนดแผนการตลาด 

   2.1.2 ปจัจยัดา้นสงัคม (Social factors) เป็นปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในชวีติประจาํวนั

และมอีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อพฤตกิรรมการซือ้  ประกอบดว้ย  (1) กลุ่มอา้งองิ จะแบ่ง

ออกเป็น 2 ระดบัคอื กลุม่ปฐมภมูแิละทุตยิภมู ิ(2) ครอบครวั (3) บทบาทและสถานะ 

   2.1.3 ปจัจยัส่วนบุคคล  (Personal) การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจาก

ลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่างๆ  ไดแ้ก่ อายุ วงจรชวีติ ครอบครวั อาชพี รปูแบบการ

ดาํเนิน ชวีติโอกาสทางเศรษฐกจิ การศกึษา 

   2.1.4 ปจัจยัดา้นจติวทิยาหรอืปจัจยัภายใน  (Internal factors) เป็นปจัจยัที่

เกดิขึน้อยูภ่ายในตวับุคคลแต่ละคน ซึง่จะมผีลต่อการแสดงออกของพฤตกิรรมการซือ้ของ บุคคล 

โดยปจัจยัภายในต่างๆ  ของบุคคลไดแ้ก่  (1) การจงูใจ (Motivation) (2) การรบัรู้ (Perception) 
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(3) การเรยีนรู้ (Learning) (4) ทศันคติ (Attitudes) (5) บุคลกิภาพ (Personality) (6) ความเชือ่  

(Beliefs) (7) แนวคดิของตนเอง (Self concept) 

  2.2 ขัน้ตอนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ 

  พฤตกิรรมผูบ้รโิภคมลีกัษณะเป็นกระบวนการทีต่อ้งใชเ้วลาและความหมาย

พยายามปจัจยัภายในและภายนอกทีไ่ดก้ลา่วมา จะเป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อกระบวนการตดัสนิใจ

ของผูบ้รโิภค (Consumer decision marketing process) ซึง่ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

   2.2.1 การตระหนกัถงึความตอ้งการ (Need recognition) กระบวนการตดัสนิใจ

ของผูบ้รโิภคจะเริม่ขึน้เมือ่บุคคลรูส้กึถงึความตอ้งการ  ซึง่อาจเป็นความตอ้งการทีเ่กดิขึน้ภายใน  

เช่นความหวิ หรอือาจเป็นความตอ้งการทีเ่กดิจากสิง่กระตุน้ภายนอก ทีม่ากระตุน้ใหต้ระหนกัถงึ

ความตอ้งการดงักลา่ว  เช่น ไดเ้หน็โฆษณาหรอืเหน็ตวัสนิคา้  แลว้เกดิความตอ้งการขึน้แต่อาจ

เกดิความขดัแยง้ขึน้ไดภ้ายในครอบครวัเน่ืองจากเงนิมจีาํกดั  เช่น ภรรยาตอ้งการใชเ้งนิเพือ่การ

อื่นแทนทีจ่ะซือ้สนิคา้ทีส่ามตีอ้งการ  หากไมส่ามารถแกป้ญัหาน้ีได้  กระบวนการตดัสนิใจซือ้ก็

อาจตอ้งหยดุอยู ่ณ จดุน้ี 

   2.2.2 การคน้หาขอ้มลู  (Search) เมือ่บุคคลไดต้ระหนกัถงึความตอ้งการแลว้  

เขาจะคน้หาวธิกีารทีจ่ะทาํใหค้วามตอ้งการดงักลา่วไดร้บัความพอใจ  การคน้หาอาจกระทาํขึน้

โดยสญัชาตญิาณอยา่งรวดเรว็  หรอือาจตอ้งมกีารใชค้วามพยายามและการวเิคราะหข์อ้มลู  การ

ทีบุ่คคลจะมกีารค้นหาขอ้มลูมากน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายประการ  คอื (1) จาํนวนของ

ขอ้มลูทีจ่ะหาได ้(2) ความพอใจทีไ่ดร้บัจากการคน้หาขอ้มลู 

   2.2.3 การประเมนิผลทางเลอืกต่างๆ  (Evaluation of alternatives) หลงัจาก

ขัน้ตอนของการคน้หาขอ้มลูแลว้  ผูบ้รโิภคตอ้งทาํการประเมนิผลทางเลื อกต่างๆ ทีเ่ป็นไปได้

ก่อนทาํการตดัสนิใจในขัน้น้ีผูบ้รโิภคตอ้งกาํหนดเกณฑก์ารพจิารณาทีจ่ะใชส้าํหรบัการ

ประเมนิผล ซึง่เกณฑก์ารพจิารณาเป็นเรือ่งของเหตุผลทีม่องเหน็ เช่น คอลมัมน่์าสนใจ เน้ือหาด ี

ขอ้มลูถกูตอ้งและใหม ่ภาพดารา นางแบบบนปกเป็นบุคคลทีม่ชีือ่เสยีงและกาํลงัอ ยูใ่นความ

สนใจ เป็นตน้ หรอืเป็นความพอใจส่วนบุคคล  เช่น ชื่อเสยีงของชื่อนิตยสาร  คาํแนะนํา คาํบอก

เลา่จากเพือ่นหรอืผูม้ปีระสบการณ์  เป็นตน้  จากเกณฑท์ีก่าํหนดจะทาํใหผู้บ้รโิภคทราบถงึ

ทางเลอืกทีเ่ป็นไปได้  ถา้ทางเลอืกทีไ่ดม้เีพยีงทางเลอืกเดยีว  การประเมนิผลกท็าํไดง้า่ยแต่

บางครัง้ทางเลอืกทีไ่ดม้หีลายแบบ ฉะนัน้ผูบ้รโิภคตอ้งพจิารณาเลอืกทางเลอืกทีก่่อใหเ้กดิความ

พอใจมากทีส่ดุ ดงันัน้นกัการตลาดสว่นใหญ่จงึสนใจทีจ่ะศกึษาถงึเกณฑท์ีผู่บ้รโิภคใชส้าํหรบัการ

ประเมนิทาง เลอืกต่างๆ 

   2.2.4 การซือ้ (Purchase) หลงัจากพจิารณาทุกสิง่ทุกอยา่งแล้ วกม็าถงึขัน้ที่

จะตอ้งตดัสนิใจว่าจะซือ้หรอืไม่  ถา้การประเมนิผลทางเลอืกเป็นทีพ่อใจ  การซือ้กจ็ะเกดิขึน้ใน

การตดัสนิใจซือ้กจ็ะตอ้งพจิารณาต่อไปถงึเรือ่งตรายีห่อ้  ช่องทางการซือ้  กจิกรรมสง่เสรมิการ

ขาย เป็นตน้ 
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   2.2.5 การประเมนิผลหลงัการซือ้  (Post purchase evaluation) เมือ่มกีารซือ้

และใชส้นิคา้แลว้  การประเมนิผลทีไ่ดร้บัจากการซือ้และใชส้นิคา้กจ็ะเกดิขึน้  ความรูส้กึของ

ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสนิคา้ทีเ่ขาซือ้ไปนัน้เป็นสิง่สาํคญัทีน่กัการตลาดควรจะตอ้งทราบ  ทัง้น้ีเพราะวา่

มนัมผีลต่อการซือ้ซํา้ในครัง้ต่อไป  และมผีลต่อการแนะนําเพื่อ นฝงูดว้ย ดงันัน้ นกัการตลาด

จะตอ้งพยายามลดความรูส้กึทีไ่มด่ต่ีอสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้ไป โดยใหข้อ้มลูทีเ่น้นจดุเด่นของสนิคา้ 

 3. การตอบสนอง  หรอืการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคหรอืผูซ้ือ้  ผูบ้รโิภคจะมกีาร

ตดัสนิใจในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

  3.1 การเลอืกผลติภณัฑ์  เช่น การเลอืกนิตยสารสตรทีีม่เีน้ือหาสาระ มขีอ้มลูดา้น

แฟชัน่ความงาม การเสรมิบุคลกิภาพทีห่ลากหลาย รปูเลม่มสีสีนั มขีอ้ความบนปกทีด่งึดดู น่าสนใจ   

  3.2 การเลอืกตราสนิคา้  เช่น ผูบ้รโิภคเลอืกซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยเลม่ใด นิตยสารกราเซยี นิตยสารอนิสไตล ์หรอืนิตยสารฮารเ์ปอรบ์ารซ์าร ์เป็นตน้   

  3.3 การเลอืกผูข้าย  เช่น ผูบ้รโิภคจะเลอืกชือ้โดยตรงจากสาํนกัพมิพโ์ดยการ

สมคัรเป็นสมาชกิของนิตยสาร หรอืการซือ้รายครัง้จากรา้นหนงัสอื /แผงขายหนงัสอืทัว่ไป รา้น

หนงัสอื/แผงขายหนงัสอืในศนูยก์ารคา้ รา้นสะดวกซือ้ เป็นตน้  

  3.4 การเลอืกความถีใ่นการซือ้ เช่น ผูบ้รโิภคจะเลอืกซือ้นิตยสารบ่อยแค่ไหน  

 

 ปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 

 การศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  เพือ่ทราบถงึลกัษณะความตอ้งการ

ของผูบ้รโิภคทางดา้นต่างๆ  และเพือ่ทีจ่ะจดัสิง่กระตุน้ทางการตลาดให้ เหมาะสม เมือ่ผูซ้ือ้ไดร้บั

สิง่กระตุน้ทางการตลาดหรอืสิง่กระตุน้อื่นๆ  ผา่นเขา้มาในความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้  ซึง่

เปรยีบเสมอืนกล่องดาํ  ทีผู่ข้ายไมส่ามารถคาดคะเนได้  งานของผูข้ายและนกัการตลาด  คอื 

คน้หาว่าลกัษณะของผูซ้ือ้และความรูส้กึนึกคดิไดร้บัอทิธพิลสิง่ใดบา้ ง การศกึษาถงึลกัษณะของ

ผูซ้ือ้ทีเ่ป็นเป้าหมายจะมปีระโยชน์สาํหรบันกัการตลาด  คอืทราบความตอ้งการและลกัษณะของ

ลกูคา้ เพือ่ทีจ่ะจดัสว่นประสมทางการตลาดต่างๆ กระตุน้และสนองความตอ้งการของผูซ้ือ้ทีเ่ป็น

เป้าหมายไดถู้กตอ้งลกัษณะของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัดา้นวฒันธร รม ปจัจยัดา้นสงัคม  

ปจัจยัสว่นบุคคลและปจัจยัทางดา้นจติวทิยา (Kotler, Philip. 1997) 

 1. ปจัจยัทางวฒันธรรม (Culture Factor) เป็นสญัลกัษณ์และสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้  โดย

เป็นทีย่อมรบัจากรุน่หน่ึงไปสูอ่กีรุน่หน่ึง  โดยเป็นตวักําหนดและควบคุมพฤตกิรรมของมนุษยใ์น

สงัคมหน่ึง(Stanton; & Futrell. 1987: 664) คา่นิยมในวฒันธรรมจะกาํหนดลกัษณะของสงัคม  

และกําหนดความแตกต่างของสงัคมหน่ึงจากสงัคมอื่น  วฒันธรรมเป็นสิง่กาํหนดความตอ้งการ

และพฤตกิรรมของบุคคลซึง่นกัการตลาดตอ้งคาํนึงถงึความเปลีย่นแปลงของวฒันธรรม  และนํา

ลกัษณะการเปลีย่นแปลงเหล่านั ้ นไปใชก้าํหนดโปรแกรมการตลาด  วฒันธรรมแบ่งออกเป็น  

วฒันธรรมพืน้ฐาน วฒันธรรมยอ่ยและชัน้ของสงัคม โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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  1.1 วฒันธรรมพืน้ฐาน  (Cultural) เป็นปจัจยัขัน้พืน้ฐานในการกาํหนดความ

ตอ้งการและพฤตกิรรมของบุคคล โดยเป็นทีย่อมรบัจากคนรุน่หน่ึงไปถงึอกีรุน่หน่ึงผูซ้ือ้ 

  1.2 วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) เป็นวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มทีม่ลีกัษณะเฉพาะ

วฒันธรรมยอ่ย ประกอบดว้ย 

   1.2.1 กลุม่เชือ้ชาต ิ (Nationality groups) เชือ้ชาตต่ิาง  ๆไดแ้ก่ ไทย จนีองักฤษ 

อเมรกินั แต่ละเชือ้ชาตมิกีารบรโิภคสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 

   1.2.2 กลุ่มศาสนา (Religious groups) กลุม่ศาสนาต่างๆ  ไดแ้ก่ ชาวพทุธ 

ชาวครสิตช์าวอสิลาม  ฯลฯ แต่ละกลุ่มมปีระเพณแีละขอ้หา้มทีแ่ตกต่างกนั  จงึมผีลกระทบต่อ

พฤตกิรรมการบรโิภค 

   1.2.3 กลุม่สผีวิ (Recial groups) กลุม่สผีวิต่าง ๆ เช่น ผวิดาํ ผวิขาว ผวิเหลอืง

แต่ละกลุม่จะมคีา่นิยมในวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั ทาํใหเ้กดิทศันคตทิีแ่ตกต่างกนั 

   1.2.4 พืน้ทีท่างภมูศิาสตร์  (Geographical areas) หรอืทอ้งถิน่  (Region) 

พืน้ทีท่างภมูศิาสตร์ ทาํใหเ้กดิลกัษณะการดาํรงชวีติทีแ่ตกต่างกนัและมอีทิธพิลต่อการบรโิภคที่

แตกต่างกนัดว้ย 

   1.2.5 กลุ่มอาชพี (Occupational) เช่น กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มผูใ้ชแ้รงงานกลุ่ม

พนกังาน กลุ่มนกัธุรกจิและเจา้ของกจิการ กลุม่วชิาชพีอื่น ๆ เช่น แพทย ์นกักฎหมาย คร ู

   1.2.6 กลุม่ยอ่ยดา้นอายุ  (Age) เช่น ทารก เดก็ วยัรุ่น ผูใ้หญ่วยัทาํงานและ

ผูส้งูอาย ุ

   1.2.7 กลุ่มยอ่ยทางเพศ (Sex) ไดแ้ก่ เพศหญงิ และเพศชาย 

  1.3 ชนชัน้ทางสงัคม  (Social Class) เป็นการแบ่งลาํดบัชัน้ทางสงัคมออกเป็น

ระดบัฐานะทีแ่ตกต่างกนั  เป็นการแบ่งชัน้ในทางสงัคมทีม่คีวามเป็นหน่ึงเดยีวและมคีวามคงทน

ถาวร โดยจะมกีารปกครองตามลาํดบัชัน้และสมาชกิจะมคีา่นิยม ความสนใจ และพฤตกิรรมแบบ

เดยีวกนั ชัน้ทางสงัคมมไิดส้ะทอ้นถงึรายไดเ้พยีงอยา่งเดยีว  แต่ยงัมตีวับ่งชีอ้ื่น  ๆ อกี เช่น 

อาชพี การศกึษา และสถานทีท่ีอ่ยูอ่าศยั  ซึง่ชัน้ทางสงัคมแตกต่างไปจากชุดเสือ้ผา้  รปูแบบการ

พดู ความพงึพอใจดา้นสนัทนาการ และบุคลกิลกัษณะอื่นๆ 

 2. ปจัจยัทางสงัคม  (Social Factor) เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

ดงัน้ี 

  2.1 กลุ่มอา้งองิ  (Reference Group) เป็นกลุ่มบุคคลทีม่อีทิธพิลทางตรงหรอื

ทางออ้มต่อทศันคติ  และพฤตกิรรมของบุคคลโดยกลุ่มสมาชกิภาพบางกลุ่มเป็นปฐมภมูิ  เช่น 

ครอบครวัเพือ่นฝงูเพือ่นบา้น  และเพือ่นรว่มงาน  ซึง่บุคคลนั ้นๆ มปีฏสิมัพนัธด์ว้ยคอ่นขา้ง

ต่อเน่ืองและไมเ่ป็นทางการนอกจากน้ีคนในกลุม่ปฐมภมูอิาจเป็นสมาชกิของกลุม่ทุตยิภมูอิกีกไ็ด้  

เช่น กลุม่ศาสนา กลุ่มอาชพี และกลุ่มสหภาพแรงงาน  ซึง่มลีกัษณะเป็นทางการมากกว่าและ

ตอ้งการมปีฏสิมัพนัธต่์อเน่ืองน้อยกวา่ 
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  2.2 ครอบครวั (Family) บุคคลในครอบครวัถอืว่ามอีทิธพิลมากทีสุ่ดต่อทศันคติ  

ความคดิเหน็และค่านิยมของบุคคล  สิง่เหลา่น้ีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของครอบครวั  การ

ขายสนิคา้อุปโภคจะตอ้งคาํนึงถงึลกัษณะการบรโิภคของครอบครวัคนไทย  จนี ญีปุ่น่ หรอืยโุรป

ซึง่จะมลีกัษะแตกต่างกนั 

  2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and statuses) บุคคลจะเกีย่วขอ้งกบัหลายกลุ่ม  

เช่นครอบครวักลุ่มอา้งองิ องคก์ร และสถาบนัต่าง ๆ บุคคลจะมบีทบาทและสถานะทีแ่ตกต่างกนั

ในแต่ละกลุ่ม เช่นในการเสนอขายวดิโีอของครอบครวัหน่ึง  จะตอ้งวเิคราะหว์า่ใครมบีทบาทเป็น

ผูค้ดิรเิริ่ม ผูต้ดัสนิใจซือ้ ผูม้อีทิธพิล ผูซ้ือ้ และผูใ้ช ้

 3. ปจัจยัส่วนบุคคล  (Personal Factor) การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ยงัไดร้บัอทิธพิลจาก

บุคลกิลกัษณะส่วนบุคคลดว้ย เช่น ลาํดบัขัน้วงจรชวีติและอายขุองผูซ้ือ้  อาชพี สถานการณ์ทาง

เศรษฐกจิ รปูแบบ การดาํเนินชวีติ รวมถงึบุคลกิภาพและความคดิเกีย่วกบัตนเอง 

  3.1 อายแุละลาํดบัขัน้ในวงจรชวีติ (Age and Life cycle Stage) อายทุีแ่ตกต่างกนัมี

ความตอ้งการแตกต่างกนั วฏัจกัรชวีติครอบครวั  (Family Life Cycle) เป็นขัน้ตอนการดาํเนิน 

ชวีติของบุคคลในลกัษณะของการมคีรอบครวั ทาํใหเ้กดิความตอ้งการในสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 

  3.2 อาชพี (Occupation) อาชพีแต่ละอาชพีจะมอีทิธพิลต่อการใชส้นิคา้และบรกิาร 

  3.3 สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ  (Economic Circumstances) จะมผีลกระทบต่อ

การเลอืกสนิคา้และบรกิาร 

  3.4 รปูแบบการดาํเนินชวีติ  (Life Style) เป็นรปูแบบการดาํเนินชวีติในโลกที่

แสดงออกมาในรปูแบบของกจิกรรม ความสนใจและความคดิเหน็ของบุคคล 

  3.5 บุคลกิภาพ (Personality) และแนวคดิของตนเอง  (Self-Concept) บุคลกิภาพ

เป็นรปูแบบลกัษณะของบุคคลทีจ่ะเป็นตวักําหนดพฤตกิรรมการตอบสนอง  แนวคดิของตนเอง

เป็นความรูส้กึนึกคดิทีบุ่คคลมต่ีอตนเอง หรอืความคดิทีบุ่คคลอื่นมคีวามคดิเหน็ต่ออยา่งไร 

 4. ปจัจยัทางจติวทิยา  (Psychological Factor) การเลอืกซือ้ของบุคคล  ไดร้บัอทิธพิล

จากปจัจยัดา้นจติวทิยา  ซึง่ถอืวา่เป็นปจัจยัภายในตวัผูบ้รโิภค  ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้

และการใชส้นิคา้ปจัจยัภายในประกอบดว้ย โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

  4.1 การจงูใจ (Motivation) หมายถงึ พลงัสิง่กระตุน้  (Drive) ทีอ่ยูภ่ายในตวับุคคล  

ซึง่กระตุน้ใหบุ้คคลปฏบิตัิ  (Stanton; & Futrell. 1987: 649) การจงูใจเกดิภายในตวับุคคลแต่

อาจจะu3606 ถูกระทบจากปจัจยัภายนอก  เช่น วฒันธรรม ชัน้ทางสงัคม หรอืสิง่กระตุน้ทีน่กั 

การตลาดใชเ้ครือ่งมอืการตลาดเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิความตอ้งการ 

  4.2 การรบัรู้ (Perception) การรบัรู้ หมายถงึ กระบวนการทีบุ่คคลเลอืกรบัเอา

สารสนเทศหรอืสิง่เรา้เขา้มาจดัระเบยีบและทาํความเขา้ใจโดยอาศยัประสบการณ์เป็นเครือ่งมอื  

จากนัน้จงึเกดิปฏกิริยิาตอบสนอง 

  4.3 การเรยีนรู้ (Learning) หมายถงึ การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอนัเป็นผลมา

จากการไมม่ปีระสบการณ์ไมว่า่จะเป็นทางตรงหรอืทางออ้ม 
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  4.4 ความเชือ่  (Beliefs) เป็นความคดิทีบุ่คคลยดึถอืเกีย่วกบัสิง่ใดสิง่หน่ึง  ซึง่เป็น

ผลมาจากประสบการณ์ในอดตี  เช่น เอสโซ่ สรา้งใหเ้กดิความเชือ่ถอืวา่น้ํามนัเอสโซ่  มพีลงัสงู 

โดยใชส้โลแกนว่าจบัเสอืใส่ถงัพลงัสงู  เป๊ปซี่ สรา้งใหเ้กดิความเชื่อถอืว่า  เป็นรสชาตขิองคนรุน่

ใหม่ น้ํามนัไรส้ารตะกัว่ในช่วงแรกผูบ้รโิภคเกดิความเชือ่ถอืวา่  การใชน้ํ้ามนัไรส้ารตะกัว่  มี

ปญัหากบัเครือ่งยนตซ์ึง่เป็นความเชือ่ในดา้นลบ  ทีน่กัการตลาดตอ้งรณรงค์  เพื่อแกไ้ขความ

เชือ่ถอืทีผ่ดิพลาด 

  4.5 ทศันคติ (Attitudes) หมายถงึ การประเมนิความพงึพอใจ  หรอืไมพ่งึพอใจ

ของบุคคลความรูส้กึดา้นอารมณ์  และแนวโน้มการปฏบิตัทิีม่ผีลต่อความคดิหรอืสิง่ใดสิง่หน่ึง  

(Kotler. 1997: 188)หรอืหมายถงึ  ความรูส้กึนึกคดิของบุคคล  ทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง (Stanton; & 

Futrell. 1987: 126) ทศันคตเิป็นสิ่งทีม่อีทิธพิลต่อความเชือ่  ในขณะเดยีวกนัความเชือ่กม็ี

อทิธพิลต่อทศันคติ  จากการศกึษาพบวา่ทศันคตขิองผูบ้รโิภคกบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้จะมี

ความสมัพนัธก์นั นกัการตลาดจงึตอ้งศกึษาวา่ทศันคตนิัน้เกดิขึน้มาไดอ้ยา่งไร และเปลีย่นแปลง

อยา่งไร การเกดิทศันคตนิัน้เกดิจากขอ้มลูทีแ่ต่ละคนไดร้บั  กล่าวคอื เกดิจากประสบการณ์ที่

เรยีนรูใ้นอดตีเกีย่วกบัสนิคา้  หรอืความนึกคดิของบุคคล  และเกดิจากความสมัพนัธท์ีม่ต่ีอกลุม่

อา้งองิ เช่น พ่อ แม ่เพือ่น บุคคลชัน้นําในสงัคมเป็นตน้ 

2.  แนวคิดเก่ียวกบัรปูแบบการดาํเนินชีวิต 

 รปูแบบการดาํเนินชวีติ  (Lifestyle) เป็นปจัจยัหน่ึงทีช่่วยอธบิายพฤตกิรรมการบรโิภค

ใหแ้ก่นกัการตลาด  ทาํใหเ้ขา้ใจผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้และสามารถนําไปวางแผนทางการตลาดได้

อยา่งเหมาะสมยิง่ขึน้ 

 คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 180) กล่าวว่า รปูแบบการดาํเนินชวีติของบุคคลหน่ึงๆ  คอื

รปูแบบการดาํเนินชวีติในโลกทีแ่สดงออกมาในรปูของกจิกรรม  ความสนใจ และความคดิเหน็

ของบุคคลนัน้ๆ  โดยรปูแบบของการดาํรงชวีติจะแสดงออกถงึตวับุคคลนัน้ทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บั

สิง่แวดลอ้มของเขาทัง้หมด 

 รปูแบบการดาํเนินชวีติ (Lifestyle) หรอืมชีื่อเสยีงอกีอยา่งหน่ึงว่าลกัษณะทางจติวทิยา

สงัคม (Psychographics) (Onkvisit; & Shaw. 1994: 120) ชวีติมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บั

คุณค่าและบุคลกิภาพของผูบ้รโิภค  และนกัการตลาดนํามาใชป้ระโยชน์มากในปจัจบุนั  ไดม้ผีูใ้ห้

ความหมายของรปูแบบการดาํเนินชวีติดงัต่อไปน้ี 

 อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2543: 145) กล่าวว่า รปูแบบการใชช้วีติ  คอื แบบแผนของการ

ดาํรงชวีติของบุคคลทีแ่สดงออกในทางกจิกรรม  (วธิกีารใชเ้วลาของบุคคล)  ความสนใจ (อะไรที่

บุคคลรูส้กึชื่นใจทีจ่ะทาํได้ ) และความคดิเหน็  (บุคคลถงึบุคคล  สถานที่ และสิง่ของอยา่งไร ) 

รปูแบบของการใชช้ี วติแสดงออกมาในรปู  Psychographics หรอืเทคนิคในการวดัรปูแบบของ

การใชช้วีติและใชจ้าํแนกรปูแบบของการใชช้วีติดว้ย 
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 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ไดอ้ธบิายวา่  แบบของการใชช้วีติแสดงใหเ้หน็ถงึภาพพจน์

ของบุคคล (Self - image or Self - concept) เป็นภาพพจน์ทัง้หมดทีต่วัเรามี อยูอ่นัเป็นผลมา

จากวฒันธรรมสถานการณ์และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํรงใชง้านประจาํวนั  แบบของ

การใชช้วีตินอกจากจะเป็นแบบการดาํรงชวีติแลว้ยงัเป็นแบบของความสนใจอกีดว้ย  เช่น คนมี

รายไดเ้ท่ากนัแต่บรโิภคต่างกนัเพราะแบบของการใชช้วีติต่างกนัทัง้บุคคลและครอบครวัทีด่าํร ง

ชพีอยูใ่นสงัคม  ปจัจบุนัสามารถแสดงแบบของการใชช้วีติใหเ้หน็ได้  โดยชดัเจนดงัทีเ่ราไดย้นิ

บ่อยๆ วา่สมยัน้ีมคีน  “แต่งงานกบังาน ” ครอบครวัฝากทอ้งไวน้อกบา้น  แบบของการใชช้วีติ

อาจจะเป็นไปไดท้ัง้การรูต้วัและไมรู่ต้วั  เราอาจตดัสนิใจซือ้สนิคา้โดยรูต้วัอยา่งเดมิทีว่า่เป็ น

อทิธพิลของแบบในการใชช้วีติกไ็ด้  แต่สว่นมากเราไมรู่ต้วัวา่มนัมาจากสิง่นัน้  บุคคลส่วนใหญ่

รกัษาแบบของการใชช้วีติของตนไวโ้ดยมกีารเปลีย่นแปลงบา้งทลีะน้อย  การรกัษาหรอืการ

เปลีย่นแบบของการใชช้วีติของบุคคลหรอืครอบครวัมกัจะตอ้งมกีารบรโิภคตดัสนิใจซือ้สนิคา้ซึง่

กน่็าจะเป็นทีส่นใจของนกัการตลาด อทิธพิลของแบบของการใชช้วีติทีม่ต่ีอการตดัสนิใจซือ้แสดง

ใหเ้หน็ไดใ้นรปูขา้งลา่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 อทิธพิลของแบบการใชช้วีติทีม่ต่ีอการตดัสนิใจซือ้ 

 

 ทีม่า: อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2543). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. หน้า 258. 

แบบการใชช้วีติของผูบ้รโิภค 

ความตอ้งการและทศันคตทิีก่่ออทิธพิล

ต่อการตดัสนิใจเพือ่การบรโิภค 

การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 

พฤตกิรรมและประสบการณ์ท่ี ลด รักษา 

หรือเพิ่มพนู แบบของการใช้ชีวิต 
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 พฤตกิรรมและประสบการณ์ทีล่ด  รกัษาหรอืเพิม่พนูแบบของการใชช้วีติการตดัสนิใจ

ซือ้ของผูบ้รโิภค แบบของการใชช้วีติของผูบ้รโิภคความตอ้งการและทศันคตทิีก่่ออทิธพิลต่อการ

ตดั สนิใจเพือ่การบรโิภค 

 ดารา ทปีะปาล (2546: 169) ไดก้ลา่ววา่ นกัการตลาดจงึใชก้ารวเิคาระหล์กัษณะ

จติวทิ ยาทางสงัคมของผูบ้รโิภคเป็นเกณฑใ์นการแบ่งรปูแบบการดาํรงชวีติของผูบ้รโิภค  

ลกัษณะจติวทิยาทางสงัคม (Psychographics) เป็นคาํทีนํ่ามาใชเ้พือ่ประเมนิแบบการดาํเนิน

ชวีติของผูบ้รโิภคดว้ยการวเิคราะห ์กจิกรรม (Activities: A) ความสนใจ (Interest: I) และความ

คดิเหน็ (Opinions: O) โดยจะวเิคราะหว์า่ ผูบ้รโิภคใชเ้วลาและทรพัยากรต่างๆของเขาอยา่งไร

ในแต่ละวนั อะไรในสิง่แวดลอ้มทีเ่ขาสนใจและถอืวา่มคีวามสาํคญั และเขาคดิเกีย่วกบัตนเอง

และคดิถงึโลกรอบๆ  ตวัเขาอยา่งไร การวเิคราะหต์ามลกัษณะดงักลา่ว บางครัง้เรยีกสัน้ๆวา่ 

AIO เพือ่การอา้งองิ 

 เรโนลด์ และดาเดน (Reynolds; & Darden. 1993) ใหค้าํจาํกดัความของกจิกรรม  

ความสนใจและความคดิเหน็ไวว้า่  กจิกรรม หมายถงึ การแสดงออกอยา่งเด่นชดั  เช่น การซือ้

สนิคา้ หรอืการคยุกบัเพือ่นบา้นเกีย่วกบับรกิารใหม่ๆ  ซึง่แมว้า่การแสดงออกเหลา่น้ีจะสามารถ

สงัเกตเหน็ไดแ้ต่กเ็ป็นเรือ่งยากทีจ่ะวดัถงึเหตุผลของการกระทาํไดโ้ดยตรงความสนใจ เป็นความ

สนใจในบาง วตัถุประสงค์  บางสถานการณ์  หรอืบางเรือ่ง  ซึง่หมายถงึระดบัความตื่นเตน้ที่

เกดิขึน้พรอ้มกบัความเอาใจใส่เป็นพเิศษ  หรอืความเอาใจใส่แบบต่อเน่ืองความคดิเหน็  เป็น

คาํตอบ ของแต่ละบุคคลในการตอบสน องต่อสิง่เรา้ทีเ่กดิขึน้  ซึง่เปรยีบเสมอืนเป็นคาํถาม  ใน

ลกัษณะของการตคีวาม ความคาดหวงัเหตุการณ์ในอนาคต และการประเมนิผลดแีละผลเสยีของ

การเลอืกทีจ่ะกระทาํสิง่ใดสิง่หน่ึงศาสตรท์ีใ่ชใ้นการวดัและแบ่งกลุม่รปูแบบการดาํเนินชวีติของ

ผูบ้รโิภคซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัดี  ม ีVALS และ AIO ซึง่ในทีน้ี่ จะนําการวดัแบบ  AIO มาเป็นแนวทาง

ในการวจิยั ทัง้น้ีรปูแบบการดาํเนินชวีติจะแสดงออกในรปูของ  กจิกรรม (Activities) ความสนใจ 

(Interests) และความคดิเหน็ (Opinions) ดงัน้ี 
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ตาราง 1 รปูแบบการดาํเนินชวีติทีแ่สดงออกในรปู กจิกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests)  

 และความคดิเหน็(Opinions)  

 

กจิกรรม (Activities: A) ความสนใจ (Interests: I) ความคดิเหน็ (Opinions: O) 

การทาํงาน ครอบครวั ความสมัพนัธส์ว่นตวั 

งานอดเิรก บา้น ปญัหาสงัคม 

เหตุการณ์ทางสงัคม งาน อาชพี การเมอืง 

วนัหยดุพกัผ่อน ชุมชน ธรุกจิ 

การบนัเทงิ สนัทนาการ เศรษฐศาสตร ์

สมาชกิสโมสร แฟชัน่ การศกึษา 

ชุมชน อาหาร ผลติภณัฑ ์

การซือ้สนิคา้ สื่อต่างๆ อนาคต 

การเลน่กฬีา ความสาํเรจ็ วฒันธรรม 
 

 ทีม่า: Assael Aenry. (1998). Consumer Behavior and Marketing Action. P. 423. 

 

 รายละเอยีดและความหมายของ AIO มดีงัน้ี (อดุลย ์จาตุรงคกุล. 2543: 285) 

 A คอื กจิกรรมซึง่หมายถงึปฏกิริยิาทีแ่สดงออก เช่น ดโูทรทศัน์ จา่ยของในรา้นคา้หรอื

เลา่ใหเ้พือ่นฟงัเกีย่วกบับรกิารซ่อมรถของอู่ประจาํ แมว้า่ปฏกิริยิาน้ีใคร  ๆ กเ็หน็อยูแ่ต่ไมส่ามารถ

เดาเหตุผลของการกระทาํไดห้มดและกไ็มใ่ครจ่ะมใีครทาํการวดัเพือ่หาเหตุผลของปฏกิริยิาน้ี 

 I คอื ความสนใจ เป็นความสนใจในเรือ่งราว  เหตุการณ์หรอืวตัถุโดยมรีะดบัของความ

ตื่นเตน้ทีเ่กดิขึน้เมือ่ไดต้ัง้ใจตดิต่อกนัมาหรอืมคีวามตัง้ใจเป็นพเิศษเกีย่วกบัมนั 

 O คอื ความคดิเหน็ เป็นไปในรปูคาํพดูหรอืเขยีนตอบที่ บุคคลตอบต่อสถานการณ์ที่

กระตุน้เรา้ทีม่กีารถามคาํถาม ความคดิเหน็เราใช่ เพือ่อธบิายแปลความหมาย การคาดคะเนและ

การประมาณคา่เช่น เชื่อในสิง่ซึง่บุคคลอื่นตัง้ใจ ความเชือ่เกีย่วกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ประเมนิ

รางวลัทีจ่ะไดร้บัจากการเลอืกทางเลอืกและโทษทีจ่ะเป็นผลของการเลอืกทางเลอืก 

 จากตารางจะเหน็วา่  AIO ประกอบดว้ยตวัแปรต่าง  ๆ ซึง่ใชเ้ป็นแนวทางทีช่่วยใหไ้ด้

ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการนําไปวเิคราะหห์าความสมัพนัธ์  เพือ่นํามาจดัรปูแบบการดาํเนิน

ชวีติของผูบ้รโิภคในกลุ่มต่างๆ ใหอ้อกมาชดัเจนขึน้วา่มลีกัษณะทางจติวทิยาเป็นอยา่งไร 

 รปูแบบการดาํเนินชวีติจะถกูกาํหนดดว้ยปจัจยัต่าง  ๆซึง่ประกอบไปดว้ย ประสบการณ์ที่

ผา่นมา ลกัษณะทีต่ดิมาตัง้แต่เกดิ  และสถานการณ์ในปจัจบุนั  สิง่ดงักล่าวเหล่าน้ีมอีทิธพิลต่อ

พฤตกิรรมการบรโิภคทุกคนจะมกีารดาํเนินชวีติเป็นของตนเองและจะไดร้บัการปรงุแต่งขดัเกลา

โดยผา่นการปฏสิมัพนัธท์างสงัคม ไปตามลาํดบัขัน้ตอนของวงจรชวีติ 
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ตาราง 2 แบบการดาํเนินชวีติและกระบวนการบรโิภค 

 

ตวักาํหนดแบบการดาํเนินชวีติ

(Lifestyle determinants) 

แบบการดาํเนินชวีติ 

(Lifestyle) 

ผลกระทบต่อพฤตกิรรม 

(Impact on behavior) 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

• วฒันธรรมยอ่ย 

• ชัน้ของสงัคม 

• แรงจงูใจ 

• บุคลกิภาพ 

• อารมณ์ 

• คา่นิยม 

• วงจรชวีติของ

ครวัเรอืน 

• วฒันธรรม 

• ประสบการณ์ในอดตี 

เรามชีวีติอยูอ่ยา่งไร 

• กจิกรรม 

• ความสนใจ 

• ชอบ / ไมช่อบ 

• ทศันคต ิ

• การบรโิภค 

• ความคาดหวงั 

• ความรูส้กึ 

การซือ้ 

• ซือ้อยา่งไร 

• ซือ้เมือ่ไหร่ 

• ซือ้ทีไ่หน 

• ซือ้อะไร 

• ซือ้กบัใคร 

การบรโิภค 

• บรโิภคทีไ่หน 

• บรโิภคกบัใคร 

• บรโิภคอยา่งไร 

 

 ทีม่า: Hawkins; & Coney. (2001). Consumer Behavior: Building Marketing 

Strategy. P. 434. 

 นอกจากน้ี อดลุย ์จาตุรงคกุล (2539: 278-284) ไดก้ล่าวถงึ สงัคมทีไ่มม่คีรวั บทบาท

การใชช้วีติ การเปลีย่นแปลงของการใชช้วีติ และการจาํแนกลกัษณะของแบบการใชช้วีติไวด้งัน้ี 

 สงัคมทีไ่มม่คีรวั (A Kitchenless Society) 

 สงัคมในเมอืงใหญ่ของประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงมากมายจนกระทัง่กลายเป็น

สงัคมทีไ่มม่คีรวั อาหารใสถุ่งพลาสตกิ ฟาสฟูดตามหา้งสรรพสนิคา้และภตัตาคารเกดิขึน้เป็น

ดอกเหด็เพื่อตอบสนองความตอ้งการตามแบบของการใชช้วีติแบบใหม ่สตรีออกทาํงานนอกบา้น  

 รมิเมอร์ (Reimer. 1995: 124 - 125) กล่าวว่า รปูแบบการดาํเนินชวีติ  คอื รปูแบบ

เฉพาะกจิของกจิกรรมในแต่ละวนั ทีแ่สดงถงึความเป็นตวัของคนๆ นัน้ โดยทีร่ปูแบบการดาํเนิน

ชวีติของแต่ละบุคคลจะเป็นเอกลกัษณ์ทีไ่มม่ใีค รเหมอืน คนแต่ละคนจะเลอืกทาํในสิง่ทีแ่ตกต่าง

จากคนอื่นๆซึง่อาจจะมใีครคนอื่นๆ  ทาํในสิง่เหลา่น้ีทีเ่หมอืนกนักเ็ป็นได้  จงึมคีนจาํนวนหน่ึงทีม่ ี

รปูแบบการดาํเนินชวีติทีเ่หมอืนๆ  กนัรปูแบบการดาํเนินชวีติที่  Reimer ไดจ้ดัแบ่งไวน้ัน้  มี

พืน้ฐานความคดิในกรอบทีว่า่  แต่ละบุคคลนัน้มคีวามสนใจทีแ่น่นอนในการดาํเนินชวีติ  และมี

การกระทาํทีส่นองต่อความสนใจนัน้ๆ  อยา่งแน่นอนเป็นประจาํ  รปูแบบการดาํเนินชวีติน้ีไมไ่ด้
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หมายถงึ กจิกรรมทีท่าํเพือ่ จดุประสงคต่์างๆ  เฉพาะเหตุการณ์  เพราะบางครัง้กจิกรรมทีท่าํนัน้

อาจมวีตัถุประสงคท์ีต่่างกนัในแต่ละครัง้  ซึง่รปูแบบการดาํเนินชวีติของ  Reimer แบ่งไดเ้ป็น       

5 กลุ่ม มดีงัน้ี 

 1. Culture Orientation คอื รปูแบบของกจิกรรมแสดงถงึวฒันธรรม หรอืประเพณนิียม

ในแต่ละสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล  ไมว่า่จะเป็นวฒันธรรมระดบัชาวบา้น  หรอืวฒันธรรม

ชัน้สงูกต็าม 

 2. Societal Orientation คอื รปูแบบทีน่อกเหนือจากสิง่ทีเ่ป็นอยูท่ ัว่ไป  เป็นสิง่ทีม่ ี

ความสาํคญั และควรคา่ต่อการทีแ่ต่ละบุคคลจะเขา้ไปรว่มทาํ เช่น เรือ่งการเมอืง 

 3. Entertainment Orientation คอื รปูแบบทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบั Culture Orientation 

แต่จะเป็นเรือ่งทีใ่กลต้วั และมจีดุมุง่หมายเพื่อความพงึพอใจและความบนัเทงิของตนเองมากกว่า 

 4. Home and Family Orientation คอื รปูแบบของกจิกรรมทีม่ลีกัษณะของความใกลช้ดิ

และเป็นเรือ่งทีเ่ป็นส่วนตวั 

 5. Sports and Outdoor Orientation คอื สิง่ทีท่าํเพือ่สขุภาพรา่งกาย ซึง่ประกอบดว้ย

การเลน่ในรปูแบบต่างๆ 

 แบบของการใช้ชีวิต 

 สามารถจาํแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี (อดุลย ์จาตุรงคกุล. 2543: 261) 

 1. ตื่นตวักบัไมต่ื่นตวั (Active Versus Passive) เช่น ผูบ้รโิภคเขา้รว่มในการเลน่กฬีา

หรอืเขา้ดคูอนเสริต์รายการสด สว่นแบบไมต่ื่นตวันัน้ผูบ้รโิภคดโูทรทศัน์หรอืฟงัเทปอยูก่บับา้น 

 2. การโออ้วดกบัการสว่นตวั  (Ostentatious Versus Private) แบบแรกแสวงหา

สญัลกัษณ์แห่งความสาํเรจ็ทีป่วงชนยอมรบั ซึง่ตรงขา้มกบัแบบหลงัแสวงหาสนิคา้ทีใ่ชเ้ฉพาะตวั 

 3. ครอบครวักบัอาชพี  (Family Versus Career) แบบแรกมบุีตรและใชเ้วลากบั

กจิกรรมของครอบครวั แต่แบบหลงัไมม่บุีตรและใชเ้วลาเพือ่ความกา้วหน้าในอาชพี 

 4. ทอ้งถิน่กบันครหลวง  (Local Versus Cosmopolitan) แบบแรกเขา้รว่มกบัชมรม

ทอ้งถิน่กบัแบบหลงัเขา้รว่มกบัโลกทีก่วา้งกว่าแบบของการดาํเนินชวีติของบุคคลได้

เปลีย่นแปลงตลอดเวลาหรอืเปลีย่นแปลงอยา่งมาก  ถา้เปลีย่นมากมายและสมํ่าเสมอ  คนจะตอ้ง

วติกกงัวลและอาจเกดิภาวะลม้เหลว  ดงันัน้แบบของการดาํเนินชวีติคอ่ยๆ  เปลีย่นแปลงไป  และ

เป็นไปในรปูไมรู่ต้วั  การเปลีย่นแปลงมากและเป็นไปอยา่งกะทนัหนัทีม่ต่ีอแบบของการดาํเนิน

ชวีติจะเกดิขึน้ไดเ้ฉพาะในเหตุการณ์ต่างๆ  เช่น สงคราม พายุ บาดเจบ็ แต่งงาน จบการศกึษา 

เดก็เกดิ หยา่ เปลีย่นงาน และ คู่สมรสตาย  

 ดงันัน้สรปุไดว้่า  รปูแบบการดาํเนินชวีตินัน้ขึน้กบัวฒันธรรม  ชนชัน้ของสงัคม  และ

กลุ่มอาชพีของแต่ละบุคคล นกัการตลาดเชือ่วา่  การเลอืกผลติภณัฑข์องบุคคลขึน้อยูก่บัคา่นิยม  

และ รปูแบบของการดาํเนินชวีติ 
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3.  แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 สุวสา ชยัสุรตัน์ (2537: 30-31) กลา่ววา่ สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ในการดาํเนินธรุกจิทุกประเภท จะมปีจัจยัต่างๆ  มากระทบการทาํงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ

ดาํเนินงานทางการตลาด ซึง่จะมปีจัจยั 2 อยา่งคอื ปจัจยัภายในกจิการ (internal factors) ผูบ้รหิาร

หรอืผูป้ระกอบการสามารถควบคมุใหเ้ป็นไปตามนโยบายของกจิการ คอื สว่นประสมทางการตลาด 

และปจัจยัภายนอก (external factors) ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินกจิการและไมส่ามารถ

ควบคมุได ้ดงันัน้ ตอ้งปรบัปจัจยัภายในใหส้อดคลอ้งกบัปจัจยัภายนอก เช่น สภาพแวดลอ้มทาง

เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง คูแ่ขง่ขนั วฒันธรรม กฏหมาย และเทคโนโลยเีป็นตน้  

 คอตเลอร ์(ศริวิรรณ เสรรีตัน์ . 2538: 6-8; อา้งองิจาก Kotler. 1994. MARKETING 

MANAGEMENT) กล่าวถงึ ทฤษฎสี่วนประสมทางการตลาด (MARKETING MIX หรอื 4PS) 

หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคมุได ้ ซึง่ใชร้ว่มกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มลกูคา้

เป้าหมาย โดยมสีว่นประสมทางดา้นการสง่เสรมิการตลาด เป็นตวัสือ่สารขอ้มลูระหวา่งผูข้าย

และผูซ้ือ้ทีม่ศีกัยภาพเพือ่ชกัจงูทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ สว่นประสมทางการตลาดโดยใน

การวจิยัน้ีมุง่เฉพาะ 2 ดา้นประกอบดว้ย 

 1.  ผลติภณัฑ ์(PRODUCT) หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายโดยธรุกจิเพือ่สนองตอบความตอ้งการ

ของลกูคา้ใหพ้งึพอใจ ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไมม่ตีวัตนกไ็ด ้ผลติภณัฑจ์งึ

ประกอบดว้ย สนิคา้ บรกิาร ความคดิ สถานที ่องคก์รหรอืบุคคล ผลติภณัฑต์อ้งมอีรรถประโยชน์   

มคีุณค่าในสายตาของลกูคา้ จงึจะมผีลทาํใหผ้ลติภณัฑส์ามารถขายได ้

 2.  การสง่เสรมิการตลาด (PROMOTION) เป็นการตดิต่อสือ่สารเกีย่วกบัขอ้มลู

ระหวา่งผูข้ายและผูซ้ือ้ เพือ่สรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ การตดิต่อสือ่สารอาจใชพ้นกังาน

ขายทาํการขาย และการตดิต่อสือ่สารโดยไมใ่ชค้น เครื่ องมอืในการตดิต่อสือ่สารมหีลายประการ 

ซึง่อาจเลอืกใชห้น่ึงหรอืหลายเครือ่งมอื ตอ้งใชห้ลกัการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืทีส่ ื่อสารแบบประสม

ประสานกนั (INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION หรอื IMC) โดยพจิารณาถงึ

ความเหมาะสมกบัลกูคา้ ผลติภณัฑค์ู่แขง่ขนั โดยบรรลุจดุมุง่หมายร วมกนัได ้เครือ่งมอืที่

สง่เสรมิทีส่าํคญั มดีงัน้ี 

2.1  การโฆษณา เป็นกจิกรรมในการเสนอขา่วสารเกีย่วกบัองคก์รหรอืผลติภณัฑ ์

บรกิาร หรอืความคดิทีต่อ้งการจายเงนิโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ กลยทุธใ์นการโฆษณาจะเกีย่วกบั

กลยทุธก์ารสรา้งสรรคง์านดา้นโฆษณาและยทุธวธิกีารโฆษณา และกลยทุธส์ือ่ 

2.2  การขายโดยใชพ้นกังานขาย เป็นกจิกรรมการแจง้ขา่วสารและจงูใจทาง

การตลาดโดยใชบุ้คคล งานในขอ้น้ีจะเกีย่วขอ้งกบักลยทุธก์ารขายโดยใชพ้นกังาน และการจดั

หน่วยงานขาย 

2.3  การสง่เสรมิการขาย หมายถงึ กจิกรรมการสง่เสรมิทีน่อกเหนือจากการ

โฆษณาการขายโดยใชพนกั งานขาย การใหข้า่ว และการประชาสมัพนัธ ์ซึง่สามารถกระตุน้

ความสนใจ การทดลองใช ้หรอืการซือ้โดยลกูคา้ขัน้สดุทา้ยหรอืบุคคลอื่นในช่องทางการสง่เสรมิ

การขาย ม ี4 รปูแบบ คอื 
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2.3.1  การกระตุน้ผูบ้รโิภคทีเ่รยีกวา่ การสง่เสรมิการขายทีมุ่ง่สูผู่บ้รโิภค 

2.3.2  การกระตุน้คนกลาง เรยีกวา่ การสง่เสรมิการขายทีมุ่ง่สูค่นกลาง 

2.3.3  การกระตุน้พนกังานขาย เรยีกวา่ การสง่เสรมิการขายทีมุ่ง่สูพ่นกังาน

ขาย 

2.3.4  การใหข้า่วประชาสมัพนัธ ์การใหข้า่วเป็นการเสนอความคดิเกีย่วกบั

สนิคา้หรอืบรกิารทีไ่มต่อ้งมกีารจา่ยเงนิ สว่นการประชาสมัพนัธ ์หมายถงึ ความพยายามทีม่กีาร

วางแผนโดยองคก์ารหน่ึง เพื่อสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ารใหเกดิกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง การใหข้า่ว

เป็นกจิกรรมหน่ึงของการประชาสมัพนัธ ์

2.3.4  การตลาดทางตรง และการเชือ่มตรง เป็นการตดิต่อสือ่สารกบักลุม่เป้าหมาย

เพื่อใหเ้กดิการตอบสนองโดยตรง หรอืหมายถงึวธิกีารต่างๆ ทีน่กัการตลาดใชส้ง่เสรมิผลติภณัฑ์

โดยตรงกบัผูซ้ือ้ และทาํใหเ้กดิการตอบสนองในทนัทไีดแ้ก่ การขายทางโทรศพัท ์การขายโดยใช้

จดหมายตรง การขายโดยใชแ้คต็ตาลอ็ก การขายทางโทรทศัน์ วทิย ุหรอืหนงัสอืพมิพ ์ซึง่จงูใจ

ใหล้กูคา้มกีจิกรรมการตอบสนอง 

 

4. ข้อมลูนิตยสารและนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบบัภาษาไทย 

 ความหมายของนิตยสาร 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน  (2542) ใหค้วามหมายไวด้งัน้ี นิตยสาร  (น.)    

(นิด-ตะ-ยะ-สาน) คอื หนงัสอืพมิพท์ีอ่อกเป็นรายคาบ  เช่น นิตยสารรายสปัดาห์  นิตยสารราย

เดอืน ดงันัน้นิตยสารในความคดิแบบ  magazinedee กน่็าจะหมายความวา่หนงัสอืทีอ่อกเป็น

ประจาํสมํ่าเสมอ มกีําหนดเวลาในการออกจาํหน่ายหรอืเผยแพรช่ดัเจน ตรงเวลา 

 ระววีรรณ ประกอบผล (2530: 24) ใหค้วามหมาย ‚นิตยสารเป็นสือ่มวลชนประเภทสือ่

สิง่พมิพท์ีม่บีทบาทหน้าทีอ่ยา่งสาํคญัต่อสงัคมปจัจบุนั  นิตยสารทุกประเภทที่ มอีทิธพิลต่อผูอ่้าน

ในหลายๆ รปูแบบ คาํวา่ นิตยสาร มคีวามหมายตรงกบัคาํ  Magazine ซึง่มรีากศพัทม์าจาก

ภาษาอารบกิ หมายถงึ  รา้น คลงัสนิคา้ หรอืหา้งสรรพสนิคา้  ไดใ้หค้วามหมายกบันิตยสารใน

ดา้นของการเป็นทีร่วมของแหลง่ขา่วสารหลายๆ  ประเภท ทีม่คีวามหมายแตกต่างกนัออกไป 

นิตยสาร หมายถงึ นิตยสารทีอ่อกจาํหน่ายใหป้ระชาชนทัว่ไปไดอ่้าน  โดยมุง่ไปในทางใหค้วาม

บนัเทงิ ในปจัจบุนัมนิีตยสารเป็นอนัมากทีอ่อกมา  เพือ่ใหส้าระทางดา้นวชิาการดา้นใดดา้นหน่ึง

แก่ผูอ่้านเฉพาะของตน  นิตยสารจะเป็นสิง่พมิพซ์ึง่ปกตจิะมปีกอ่อน  มภีาพและเน้ือหาตลอดจน

บทความต่า งๆโดยผูเ้ขยีนหลายๆคนและมกัจะมโีฆษณา  โดยมกีําหนดออกทีแ่น่นอนหรอืจะ

เรยีกว่า นิตยสารเป็นทีร่วม (Store House) แหลง่ขา่วสารประเภทต่างๆนัน่เอง 

 ดรณุี หริญัรกัษ์ (2530: 16 - 18) โดยทัว่ไปแลว้  นิตยสารจะแบ่งออกเป็นประเภท

ใหญ่ๆได ้4 ประเภท คอื 
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1) นิตยสารทัว่ไป (General or Consumer Magazine) เป็นนิตยสารทีค่นทัว่ไปให ้

ความสนใจ นิตยสารประเภทน้ีมจีาํนวนมากทีส่ดุในทอ้งตลาด เน่ืองจากเน้ือหานิตยสารหลายรส

อยูใ่นฉบบัเดยีวกนั  นิตยสารเหลา่น้ีมกัจะมุง่ใหค้วามบนัเทงิ  และความรูใ้นดา้นต่างๆ  ไดแ้ก่ 

ดฉินั แพรว กุลสตรี สกุลไทย ขวญัเรอืน สยามรฐัสปัดาหว์จิารณ์  มตชินสุดสปัดาห์  เป็นตน้ 

สาํหรบันิตยสารต่างประเทศทีม่ชีือ่เสยีงและไดช้ือ่วา่เป็นนิตยสารสากลทีเ่ผยแพรไ่ปตามประเทศ

ต่างๆทัว่โลก ไดแ้ก่ Reader’s Digest, Elle, Newsweek เป็นตน้ 

2) นิตยสารวงการธรุกจิ (Business Publications) เป็ นนิตยสารทีต่พีมิพข์ึน้มาเพือ่ผู ้ 

ทีอ่ยูใ่นอาชพีต่าง  ๆ มุง่ใหผู้ท้ ีอ่ยูใ่นวงการธรุกจิอุตสาหกรรม  ไดอ่้าน และเขา้ใจถงึสภาวะและ

สถานการณ์ทางดา้นวงการธรุกจิดา้นต่างๆ  ซึง่สว่นใหญ่จะถกูตพีมิพเ์ป็น ภาษาองักฤษ  เช่น 

นิตยสาร Business in Thailand, Lookeast และ Business Industry and Agriculture เป็ นตน้ 

3) นิตยสารสมาคม (Association Magazines) เป็นนิตยสารทีจ่ดัทาํโดยสมาคมต่างๆ 

ทีม่จีดุประสงคจ์ะเผยแพรใ่นระหว่างหมูส่มาชกิดว้ยกนั นิตยสารประเภทน้ีมกัจดัทาํโดยผูท้ีส่มคัร

ใจ และไมห่วงัไดเ้งนิตอบแทน  ระยะเวลาทีอ่อกสว่นใหญ่จะเป็  นรายปี รายครึง่ปี รายสามเดือน 

และรายเดอืน  เป็นตน้ เน้ือหาภายในเลม่จะเป็นเรือ่งราวหรอืบทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมาคม

ดว้ยกนั เพือ่สง่เสรมิความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งสมาชกิต่อสมาชกิ  เช่น สมาคมวนันกัขา่วสมาคม

นกัหนงัสอืพมิพส์มาคมโรตารี่ สมาคมวางแผนครอบครวั  สมาคมแพทยศ์าสตรแ์ห่งประเทศไทย  

เป็นตน้ 

4) นิตยสารเพือ่การประชาสมัพนัธ ์(Public Relations Magazines) นิตยสารทีจ่ดัทาํ 

โดยองคก์ารหรอืบรษิทัต่างๆ  นิตยสารประเภทน้ีแบ่งยอ่ยออกได้  2 ประเภท คอื นิตยสารแบบ

ภายใน (Internal Magazines) หรอืนิตยสารแบบภายนอก  (External Magazine) หรอืเป็นทัง้ 

สองประเภทรวมกนั (External-Internal) ทัง้นีขึน้อยูก่บัว่า ผูจ้ดัทาํตอ้งการเผยแพรใ่หก้บัใคร  ถา้

เป็นพนกังานลกูจา้งนิตยสารนัน้กจ็ะถกูจดัทาํเฉพาะภายใน  แต่ถา้เป็นลกูคา้กจ็ะตอ้งทาํแบ

ภายนอกเป็นตน้  

 อยา่งไรกต็าม  การแบ่งประเภทของนิตยสารนัน้  สามารถแบ่งออกไดห้ลายรปูแบบ

ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องการแบ่ง และไดม้กีารแบ่งนิตยสารออกเป็นประเภทใหญ่ๆ  2 ประเภท 

(ดรณุ ีหริญัรกัษ์. 2530: 20 - 24) คอื 

 1. นิตยสารเพือ่ผูอ่้านทัว่ไป (Consumer Magazine) นิตยสารประเภทน้ีมเีป้าหมาย 

ไปยงัผูอ่้านจาํนวนมาก  ลกัษณะเน้ือ  หาสว่นใหญ่จะเน้นหนกัไปทางเรา้อารมณ์  และให้

ความรูส้กึแก่ผูอ่้านเกีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงเป็  นเฉพาะเรือ่งไปกม็ี  อาทเิช่น  ดา้นกฬีา สตร ี

แมบ่า้นการเรอืน เป็นตน้ นิตยสารประเภทน้ีมดีงัน้ี 
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  1.1 นิตยสารขา่ว  (News Magazines) นิตยสารประเภทน้ี  มกีารเสนอเรือ่งราว

คลา้ยกบัหนงัสอืพมิพ ์โครงสรา้งของการนําเสนอจ ะมลีกัษณะแบบอธบิายขา่ว  สรปุขา่ว วจิารณ์ 

ขา่ว จะเป็นการใหข้อ้เทจ็จรงิ  ทีผู่อ่้านจะรูเ้ร ือ่งแต่จะมรีายละเอยีดทีม่ากกวา่จากการอ่านจาก

หนงัสอื พมิพ ์มเีน้ือหาคอ่นขา้งหนกั ในดา้นของการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และการศกึษาทัว่ไป

ผูอ่้านจะไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจจากการอธบิายขา่ว วเิคราะหว์จิารณ์ขา่ว  และสรปุเรือ่งสาํคญัๆ

ของนิตยสารประเภทดงักลา่ว 

  1.2 นิตยสารภาพ  (Picture Magazine) เป็นนิตยสารทีล่งภาพมากกวา่เรือ่ง

หรอืเหตุการณ์ต่างๆ ทีอ่ธยิายดว้ยตวัหนงัสอื ทัง้น้ีภาพจงึมคีวามสาํคญัสาํหรบันิตยสารประเภท

น้ีเป็นอยา่งมากตวัอยา่งนิตยสารทีม่ชีื่อเสยีงไปทัว่โลก ไดแ้ก่ นิตยสาร Life เป็นตน้ 

  1.3 นิตยสารประเภทยอ่เรือ่ง  (Digest Magazines) นิตยสารประเภทน้ีเน้ือหา   

สว่นใหญ่จะเป็นการนําเอาเรือ่งราว  หรอืเหตุการณ์ทีส่าํคญัๆจะนําเสนอเรือ่งเฉพาะดา้น  โดยมี

วตัถุประสงคใ์หผู้อ่้านทีม่เีวลาไมม่ากไดอ่้านแล ะเขา้ใจไดใ้นเวลาอนัสัน้ เป็นการประหยดัเวลา

นิตยสารทีม่ชีือ่ทัว่โลก ไดแ้ก่ นิตยสาร Reader’s Digest เป็นตน้ 

  1.4 นิตยสารประเภทเปิดเผยขอ้เทจ็จรงิ (Confession Magazines) นิตยสารประเภทน้ี

มุง่เสนอเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งราวหรอืเหตุการณ์ทีค่นทัว่ไปสนใจ  และมคีวามอยากรูอ้ยาก

เหน็ขอ้เทจ็จรงิเบือ้งหลงัต่างๆทีเ่กดิขน้ึ  นิตยสารประเภทน้ีจงึนําขอ้เทจ็จรงิและสิง่ทีเ่ป็น

เบือ้งหลงัมาตแีผแ่ละเปิดเผยใหผู้อ่้านรบัทราบถงึความเป็นไปในดา้นต่างๆ  เช่น อาชญากรรม  

ชูส้าว บุคคลการเมอืง สขุภาพ ความงาม เป็นตน้ 

  1.5 นิตยสารแฟน (Fan Magazines) เป็นนิตยสารทีเ่สนอเกีย่วกบัสาระเกรด็ความรู้ใน

ดา้นต่างๆทีค่นสว่นใหญ่ใหค้วามสนใจ  แต่จะมุง่เน้นไปดา้นบนัเทงิ  เช่นภาพยนตร์ ดนตร ีวทิยุ 

และโทรทศัน์ เป็นตน้ 

  1.6 นิตยสารกฬีา (Sport Magazines) นิตยสารประเภทน้ีมเีน้ือหาเกีย่วกบักฬีาทุก

ประเภทบางฉบบัจะเป็น นิตยสารกฬีาเฉพาะกลุม่  เช่น นิตยสารมวย  นิตยสารฟุตบอลเทนนิส  

เป็นตน้ 

  1.7 นิตยสารบุคคล (Personal Magazine) เป็ นนิตยสารทีล่งเรือ่งเกีย่วกบับุคคลที่

มชีือ่เสยีงในวงการต่างๆ 

  1.8 นิตยสารชาย - หญงิ (Men and Women Magazines) เป็นนิตยสารทีมุ่ง่เสนอ

เน้ือหาสาระเพื่ อผูช้าย หรอืผูห้ญงิ โดยเฉพาะนิตยสารเพือ่ผูช้ายจะมเีน้ือหาสาระเน้นเกีย่วขอ้ง

กบัผูช้ายโดยเฉพาะ  เช่น แฟชัน่การผจญภยั  เพาะกลา้ม ออกกําลงั เป็นตน้ สว่นนิตยสารเพือ่

ผูห้ญงิ ไดแ้ก่ นิตยสารทีล่งเรือ่งราวเกีย่วกบั  แมแ่ละเดก็ แฟชัน่ การบา้นการเรอืน  เสรมิสวย

ความงามเป็นตน้ 

  1.9 นิตยสารวชิาการ (Academic Magazines) เป็นนิตยสารทีม่เีน้ือหาเฉพาะสาขาวชิา 

เช่น นิตยสารวทิยาศาสตร ์นิตยสารคณติศาสตร ์เป็นตน้ 
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  1.10 นิตยสารการต์นู  (Cartoon Magazines) เป็นนิตยสารทีม่ที ัง้เรือ่งและภาพที่

ตลกขบขนัทัว่ไป เช่น นิตยสารต่วยตนู ขายหวัเราะ เป็นตน้ 

  1.11 นิตยสารเพือ่อ่านเฉพาะกลุม่  (Specialized Magazines) นิตยสารประเภทน้ี

มุง่เสนอเพือ่ผูอ่้านทีน่่าสนใจ  และเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงโดยเฉพาะการจดัทาํและการ

เผยแพรม่อียา่งจาํกดัและอยูใ่นแวดวงเฉพาะกลุ่มเท่านัน้ นิตยสารเพื่อผูอ่้านเฉพาะกลุ่ม  แบ่ง

ออกได ้4 ประเภทดงัน้ี 

- นิตยสารธรุกจิ (Business Publications) มเีน้ือหาทีมุ่่งใหผู้อ่้านใน 

ดา้นธรุกจิการคา้อุตสาหกรรม  เศรษฐกจิดา้นต่างๆ  ตลอดจนธรุกจิในวงการวชิาชพีสาขาต่างๆ  

เน้ือหาและวตัถุประสงคข์องนิตยสารธรุกจิจงึแตกต่างกนัออกไปขึน้  อยูก่บัผูด้าํเนินงานเป็น

สาํคญันิตยสารประเภทน้ี การดาํเนินงานโดยอสิระไมข่ึน้อยูก่บัหน่วยงานใดทัง้นัน้ 

- นิตยสารสมาคม (Association Magazines) เป็นนิตยสารทีจ่ดัทาํ 

โดยสมาคมแหง่ใดแหง่หน่ึง เน้ือหาสว่นใหญ่ของนิตยสารประเภทน้ีจะเน้นไปในดา้นเกีย่วกบั

เรือ่งราวขา่วสารรายงานกจิกรรมของสมาคม ฯลฯ การจาํหน่าย จา่ยแจกจะอยูใ่นวงจาํกดัเฉพาะ

สมาชกิ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสมาคมเท่านัน้ 

- นิตยสารประชาสมัพนัธ์ (Public Relations Magazines) เป็นนิตยสารที ่

จดัพมิพโ์ดยองคก์ารหรอืหน่วยงานของทัง้ภาครฐับาล เอกชน และรฐัวสิาหกจิ  โดยมุง่ใหผู้อ่้านที่

มสี่วนเกีย่วขอ้งไดแ้ก่  พนกังาน ลกูจา้ง ลกูคา้ ผูถ้อืหุน้ ผูแ้ทนจาํหน่าย  ผูบ้รโิภค ฯลฯ เป็นตน้

เพือ่รายงานความคบืหน้าของหน่วยงานและองคก์ร 

- นิตยสารวาระพเิศษ (One - Shot Magazines) เป็นนิตยสารทีจ่ดั 

พมิพอ์อกมาเพยีงครัง้เดยีวตามเหตุการณ์  เน้ือหาจงึเน้นหนกัไปตามเหตุการณ์หรอืตามวาระ

พเิศษทีเ่กดิขึน้ สว่นใหญ่จะมภีาพประกอบคลา้ยกบันิตยสารภาพ 

 

 นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบบัภาษาไทย 

 นิตยสารสตรี “หวันอก” หรอืนิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัพมิพภ์าษาไทย จดัเป็น

สือ่มวลชนประเภทหน่ึง  ทีม่กีารรว่มลงทุนระหวา่งบรษิทัธรุกจินิตยสารของไทยกบับรษิทัธรุกจิ

นิตยสารต่างประเทศซึง่เป็นบรษิทัแม ่โดยมกีารนําเน้ือหาจากนิตยสารฉบบัแมม่าแปลเรยีบเรยีง

เป็นภาษาไทย และมบีางสว่นทีเ่ป็นเน้ือหาของไทย เน้ือหาในการนําเสนอมกัจะเป็นเรือ่ง

เกีย่วกบัแฟชัน่ เครือ่งสาํอาง อาหาร งานฝีมอื ชวีติการทาํงาน เรือ่งเพศ พยากรณ์ดวงชะตา 

แนะนําผลติภณัฑต่์างๆ ฯลฯ (พรภทัร อมัราภนินัท์ . 2550) เช่น ELLE, COSMOPOLITANCE, 

CLEO, Harper’s BAZAAR, Madam Figaro, InStyle และ GRAZIA เป็นตน้ การเขา้มาของ

นิตยสารต่างประเทศในตลาดนิตยสารผูห้ญงิของประเทศไทย ทาํใหนิ้ตยสารกลุม่น้ีเป็นอกีแหลง่

ความบนัเทงิทีผู่ห้ญงิสามารถมโีอกาสเลอืกหาได้  สามารถรบัรูไ้ดว้า่ผูห้ญงิในมมุอื่นๆของโลก

กาํลงัทาํอะไรอยู ่กาํลงัคดิอะไรอยู ่แต่งกายดว้ยแฟชัน่แบบใด และอื่นๆอนัเป็นการสะทอ้นให้
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เหน็ถงึวฒันธรรมของผูห้ญงิทีม่คีวามแตกต่างทางเชือ้ชาต ิวฒันธรรมของตน ในการแปลเน้ือหา

จากนิตยสารตน้ฉบบันัน้ เท่ากบัเป็นการถ่ายทอดวถิกีารดาํเนินชวีติของต่างชาตมิาสูผู่ห้ญงิไทย 

จงึเป็นการเปิดโลกกวา้งของผูห้ญงิไทยใหร้บัรูถ้งึการดาํเนินชวีติของผูห้ญงิต่างชาต ิทาํใหเ้กดิ

มมุมองทีแ่ปลกใหมแ่ก่ผูห้ญงิไทย เป็นการเปิดโลกทศัน์ของผูห้ญงิไทยใหก้วา้งขึน้ สามารถรบัรู้

ไดว้่าผูห้ญงิในมมุอื่นๆ ของโลกกําลงัทาํอะไรอยู ่กําลงัคดิอะไรอยูแ่ต่งกายดว้ยแฟชัน่แบบใด อนั

เป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ถงึวฒันธรรมของผูห้ญงิทีม่คีวามแตกต่างทางเชือ้ชาตแิละวฒันธรรมกบั

ตนซึง่การเปิดอ่านนิตยสารกเ็ปรยีบเสมอืนการไดท่้องไปในโลกกวา้ง ทาํใหส้ามารถรบัรูเ้ร ือ่งราว

ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในมมุต่างๆ ของโลกไดโ้ดยรวดเรว็ครอบคลมุ และไมต่อ้งเสยีเวลาในการเดนิทาง 

(บุษกร พรมสะอาด. 2543: 173) 

 นิตยสารกราเซีย (GRAZIA) 

 นิตยสาร GRAZIA เป็นนิตยสารทีร่วมทุกเรือ่งราวทีผู่ห้ญงิทุกคนตอ้งรู ้ทัง้แฟชัน่ บวิตี ้

เซเลบบรติี ้ไลฟ์สไตล ์เรือ่งราวรอบตวั ความเป็นไปของโลก สงัคม เศรษฐกิ จ การเมอืง หรอื

แมแ้ต่การช่วยเหลอืกนัของเพื่อนมนุษย ์โดยบรษิทั อนิสไพร ์เอนเตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั ผูนํ้า

ธรุกจิสือ่สิง่พมิพข์องประเทศไทย ไดล้ขิสทิธิใ์นการจดัทาํนิตยสาร GRAZIA ฉบบัภาษาไทยจาก 

MONDADORI Co.,Ltd. ประเทศอติาล ีเจาะกลุม่ตลาดนิตยสารผูห้ญงิอาย ุ 24-45 ปีระดบับน

และกลุ่มคนรุน่ใหม ่ดว้ยจดุเด่นของเน้ือหาทีนํ่าสมยัตามตดิเทรนดท์ีก่ําลงัเป็นทีพ่ดูถงึจากทัว่ทุก

มมุโลก ทัง้แฟชัน่ บวิตี ้และไลฟ์สไตล ์ทีต่อบสนองทุกความตอ้งการของผูห้ญงิอยา่งครอบคลุม 

นําเสนอสไตลท์ีแ่ตกต่างไมเ่หมอืนใคร อพัเดทเทรนดแ์ฟชัน่ก่อนใคร และการมองโ ลกอยา่งชาญ

ฉลาด โดยฉบบัแรกวางแผงในเดอืนตุลาคม 2552   

 นิตยสารอินสไตล ์(InStyle) 

 InStyle นิตยสารผูห้ญงิทีนํ่าเสนอความมสีไตลข์องชวีติรอบดา้น ทัง้แฟชัน่ ความงาม 

ไลฟ์สไตล ์และการกุศลของเหลา่คนดงัทีท่าํประโยชน์แก่สงัคม ถอืกาํเนิดในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา เมือ่เดอืนมถุิ นายน พ.ศ. 2537 โดยบรษิทั Time Inc บรษิทัสือ่สิ่งพมิพช์ัน้นําของ

สหรฐัอเมรกิา และเตบิโตอยา่งรวดเรว็ภายในเวลาเพยีง 12 ปีไดก้า้วเป็น 1 ในนิตยสารทีป่ระสบ

ความสาํเรจ็สงูสดุในปจัจบุนั เพราะมคีวามโดดเดน่เหนือนิตยสารเลม่อื่นๆ คอื นิตยสาร In Style 

นําเสนอ เน้ือหาไดอ้ยา่งสนุก เพลดิเพลนิ โดดเด่นไมเ่หมอืนใคร ช่วยใหผู้ห้ญงิสรา้งทศันคตทิีด่ ี

เกีย่วกบั สไตลแ์ละการใชช้วีติในทุกรปูแบบ ในทุกๆหน้าของนิตยสาร 

  InStyle บ่งบอกถงึความมชีวีติชวีา ภาพทีน่่าตื่นตาตื่นใจของแฟชัน่ ความสวยความ

งาม และ ไลฟ์สไตลท์ีล่ดช่องว่างระหว่างความเป็นจรงิและจนิตนาการใหผู้อ่้านไดป้ระยกุตใ์ชก้บั

ตวัเองได ้อยา่งเหมาะสม และคงความเป็นตวัของตวัเองอยา่งทีห่าไมไ่ดจ้ากนิตยสารเล่มอื่น 

นิตยสาร InStyle ไดร้บัการยอมรบัอยา่งสงูจากคนในวงการนิตยสาร โดยไดร้บัรางวลัสาํคญั

มากมาย อาทิ  “10 สดุยอดนิตยสารประจาํปี 2006”, “ผูนํ้าตลาดนิตยสารประจาํปี 2005” จาก

นิตยสาร ADWEEK, รางวลั A-List จากนิตยสาร Advertising Age รวมถงึรางวลั “นิตยสาร
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ประจาํปี 2005” จากสมาคม Accessories Council และยิง่ไปกวา่นัน้ นิตยสาร InStyle ยงัเป็น 

นิตยสารทีม่กีารดาํเนินงานยอดเยีย่มทีส่ดุ (Top Performer) จากการจดัอนัดบั ของ Capell 

ตลอดหลายปีทีผ่า่นมาอกีดว้ย นอกจากน้ีนิตยสาร InStyle ยงัไดร้บัความนิยมไปทัว่โลก มกีาร 

จาํหน่ายลขิสทิธิไ์ปอกี 11 ประเทศ คอื องักฤษ เยอรมนั รสัเซยี สเปน ตุรก ีกรกี เกาหล ี

เมก็ซโิก บราซลิ ออสเตรเลยี บราซลิ แอฟรกิาใต้  และลา่สดุประเทศไทย โดยบรษิทัอมรนิ ทร ์

พริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จาํกดั (มหาชน) ผูนํ้าสือ่ นิตยสารชัน้แนวหน้าของประเทศไดร้บัลขิสทิธิ ์

จากบรษิทั Time Inc. ในการผลติและจดั จาํหน่าย นิตยสาร InStyle ฉบบัภาษาไทย โดยเริ่มวาง

แผงฉบบัปฐมฤกษ์ทัว่ประเทศ ในเดอืนพฤษภาคม 2550  

 นิตยสารฮารเ์ปอรบ์ารซ์าร ์(Harper’s BAZAAR) 

 ฮารเ์ปอรส์ บาซาร ์ (Harper's BAZAAR) นิตยสารแฟชัน่สาํหรบัผูห้ญงิชัน้นําจาก

สหรฐัอเมรกิา วางแผงฉบบัแรกเดอืนมนีาคม 2548 เป็นนิตยสารรายเดอืน ดาํเนินการและ

ตพีมิพใ์นประเทศไทยในนามของบรษิทัมเีดยี เอกซเ์พอรท์สี อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย ) 

จาํกดั ภายใตล้ิ ขสทิธิจ์ากบรษิทั เฮริต์ซ ์แมกกาซนี อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

เป็นนิตยสารแนวแฟชัน่ เจาะกลุม่เป้าหมายผูห้ญงิ อายรุะหวา่ง 28-35 ปี มรีายไดร้ะดบัปาน

กลางขึน้ไปและมกีารศกึษาตัง้แต่ระดบัปรญิญาตรทีีอ่าศยัอยูใ่นกรงุเทพฯและเมอืงใหญ่ทัว่

ประเทศ โดยมรีสนิยมมี ระดบัและไลฟ์สไตลท์นัสมยั มคีวามสนใจและชื่นชอบเแฟชัน่และ

เรือ่งราวเกีย่วกบัความงามและสขุภาพ รวมทัง้สาระบนัเทงิต่างๆ  เน้ือหาในนิตยสารแปลมาจาก

ตน้ฉบบัประเทศสหรฐัอเมรกิาทีจ่ะวางแผงในเดอืนเดยีวกนั และเน้ือหาส่วนทีผ่ลติสาํหรบั

ประเทศไทยโดยเฉพาะ โดยแบ่งเน้ือหาภายในฉ บบัออกเป็น 8 หมวดหลกั ไดแ้ก่ Style แฟชัน่ 

ขา่วสาร เทรนดแ์ละกระแสความนิยมต่างๆ Lifestyle เทรนดค์วามนิยมในแขนงต่างๆ ทัง้ดา้น

วรรณกรรม ภาพยนตร ์วทิย ุโทรทศัน์ ศลิปะ ดนตร ีเทคโนโลย ีและรา้นอาหารหรอืแหลง่

น่าสนใจใหม่ๆ  Escape การท่องเทีย่ว จดุหมายปลายทางทีน่่าสนใจ ทัง้ประเทศไทย และ

ต่างประเทศ Beauty เรือ่งราว ขา่วสาร สาระ ความรูเ้กีย่วกบัเรือ่งความงาม Health การดแูล

รกัษาสขุภาพอยา่งถกูวธิ ี Fashion แฟชัน่เซตจากแบรนดช์ัน้นํา และบทสมัภาษณ์ผูค้นจาก

วงการแฟชัน่และผูเ้กีย่วขอ้ง Interior การออกแบบ การตกแต่งภายใน และแนะนําผลติภั ณฑ์

แต่งบา้น Flash ขา่วและภาพความเคลื่อนไหวของแวดวงสงัคม  

 นิตยสาร Harper's BAZAAR มเีครอืขา่ย ตพีมิพใ์น 19 ประเทศทัว่โลก อาท ิองักฤษ 

ออสเตรเลยี ไตห้วนั สงิคโปร ์เกาหล ีรสัเซยี สาธารณรฐัเชก็ กรซี ฮ่องกง อนิโดนีเซยี ชลิ ีญีปุ่น่ 

โคลมัเบยี เมก็ซโิก เวเนซุเอลา ลทิวัเนีย ตุรก ีและในประเทศไทย  
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ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ชนิดา ฉนัทสทิธพิร (2542) ทาํการศกึษาเรือ่ง การสง่เสรมิการขายและปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย  การวจิยัครัง้น้ีมจีดุประสงคเ์พือ่

ทราบถงึการดาํเนินงาน    รปูแบบและกิจกรรมการสง่เสรมิการขาย  รวมถงึปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยทัง้  3 ฉบบั ไดแ้ก่ คลโีอ แอลและ

คอสโมโพลตินั การศกึษาน้ีเป็นการวจิยัเชงิสาํรวจเกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม  จากประชากร

ทีเ่ป็นเพศหญงิที ่เคยซือ้  และอ่านนิตยสารสตรต่ี างประเทศฉบบัภาษาไทย  โดยวธิกีารสุ่ม

ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอนไดก้ลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 100 คน จากวจิยัเชงิสาํรวจพบวา่  สิง่ทีส่าํคญั

ทีส่ดุทาํใหก้ลุม่ตวัอยา่งตดัสนิใจซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย  คอื คณุภาพของ

เน้ือหา รองลงมาคอืหวัเรือ่งแนะนําเรือ่งเดน่บนฉบบัทีพ่ิ มพไ์วบ้นหน้าปก  สว่นกจิกรรมการ

สง่เสรมิการขายทีม่น้ํีาหนกัจงูใจใหก้ลุม่ตวัอยา่งตดัสนิใจซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยมากทีส่ดุคอื การแจกนิตยสารนัน้ๆใหอ่้านฟร ีรองลงมาคอืการใหส้นิคา้ตวัอยา่งมากบั

นิตยสาร พบวา่ผูบ้รโิภคทีม่สีภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมทีแ่ตกต่า งกนัสว่นใหญ่จะมพีฤตกิรรม

การซือ้ นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยไมแ่ตกต่างกนั 

 นนัทนา กาญจนประทุม  (2544) ทาํการศกึษาเรือ่ง  ปจัจยัทีใ่ชป้ระกอบการอ่านและ

การซือ้นิตยสารสตรปีระเภทรายเดอืน  เป็นการศกึษาเพือ่ใหท้ราบถงึโอกาสในการทาํธรุกจิ

นิตยสารสตร ีอนัเน่ืองมาจากความเจรญิทางเทคโนโลย ีขา่วสารอนัทนัสมยัและบทบาทขงิสตรทีี่

ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมมากขึน้ โดยทาํการเกบ็ขอ้มลูจากเอกสาร  หนงัสอื บทความต่างๆ    

รวมทัง้ใชแ้บบสอบ ถามซึง่เป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ  จากประชากรเพศหญงิทีเ่คยอ่านและเคยซือ้

นิตยสารสตรใีนระยะ เวลา  1 ปี ทีผ่า่นมาทีม่อีายตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ในเขตกรงุเทพมหานคร     

โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอนและใชก้ลุม่ตวัอยา่งจาํนวนทัง้สิน้ 200 คน 

ผลการวจิยัพบว่า  ในระยะเวลา  1 ปี ทีผ่า่นมากลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เคยอ่านนิตยสารแพรวสดุ

สปัดาหม์ากทีส่ดุ  นอกเหนือจากการซือ้อ่านเอ งแลว้ จะหาอ่านนิตยสารสตรปีระเภทรายเดอืน

จากรา้นเสรมิสวยโดยมเีหตุผลในการอ่านทีส่าํคญัคอื  เพื่อพกัผ่อนหรอืคลายเครยีดและเป็นงาน

อดเิรกยามวา่งและจะตดิตามเป็นบางฉบบั  อ่านเป็นบางคอลมัน์ ซึง่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่จะใช้

เวลาในการอ่านแต่ละครัง้ประมาณครึง่ชัว่โมง  ลกัษณะข องพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

เหมอืนกบัทีม่พีฤตกิรรมการอ่าน คอืนิยมทีจ่ะอ่านและซือ้นิตยสารแพรวสดุสปัดาหม์ากทีส่ดุซึง่

จะมพีฤตกิรรมการซือ้ 2 ลกัษณะดว้ยกนัคอื ซือ้เป็นครัง้คราวเน่ืองจากไมค่อ่ยมเีวลาอ่าน และ

ซือ้เป็นประจาํและครัง้คราวเน่ืองมาจากนิตยสารมเีน้ือหาสาร ะหรอืคอลมัน์ภายในเลม่น่าสนใจ  

สถานทีท่ีนิ่ยมไปซือ้ไดแ้ก่  รา้นจาํหน่ายหนงัสอืใกลบ้า้นหรอืทีท่าํงานหรอืมหาวทิยาลยั  ซึง่

คอลมัน์ทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีส่ดุคอื  แฟชัน่และความงาม  การสมัภาษณ์แนะนําบุคคลและ

ผลงาน สขุภาพอนามยั  หากพจิารณาถงึนิตยสารสตรปีระเภทรายเดอืนทีก่ลุ่ มตวัอยา่งชืน่ชอบ

มากทีส่ดุได้ แก่ นิตยสารแพรว  สุดสปัดาห์ รองลงมาคอื  นิตยสาร IMAGEและนิตยสารผูห้ญงิ
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วนัน้ี กลุม่ตวัอยา่งพจิารณาระดบัความสาํคญัของปจัจยัดา้นการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกอ่าน

และซือ้นิตยสารสตรปีระเภทรายเดอืนดงัน้ี กลุม่ตวัอยา่งเหน็วา่ปจัจยัดา้นผลติภณั ฑ ์ปจัจยัดา้น

ราคา ปจัจยัดา้นการจดัจาํหน่าย  และปจัจยัการสง่เสรมิการตลาดมคีวามสาํคญัในการพจิารณา

ในระดบัมากเท่ากนัหมดโดยกลุม่ตวัอยา่งจะพจิารณาปจัจยัเหลา่นัน้  เกีย่วกบัภาพปกและหวั

เรือ่งแนะนําเรือ่งเดน่ในฉบบั ความน่าสนใจและความหลากหลายของเน้ือหาสาระหรอืคอลมัน์  

ความเหมาะสมระหวา่งราคากบัคณุภาพของนิตยสาร  ความสะดวกทีจ่ะซือ้ในราคาขายปลกี  

ความสะดวกในการหาซือ้  ครอบคลมุพืน้ทีต่่างๆและการสง่เสรมิการตลาดในดา้นการลดราคา

และการแจกของแถม เมือ่สมคัรเป็นสมาชกิรายปี  และการแจกของสมนาคณุ  เช่น คู่มอืแต่งหน้า 

ปฏทินิ ไดอารีแ่ละคปูองส่วนลดเป็นตน้ 

 ปราณี แสงสุรยิา (2544) ทาํการศกึษาเรือ่ง  การศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้

นิตยสารสตรขีองสตรใีนเขตกรงุเทพมหานคร  ผูว้จิยัไดศ้กึษาทัง้ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้และ

พฤตกิรรมการซือ้  โดยใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มลูเฉพาะผูบ้รโิภคทีเ่ป็นสตรี  จาํนวน 200 คน 

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์  คอื ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้นิตยสารสตรขีองสตรใีนเขต

กรงุเทพมหานครและศกึษาพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรขีองสตรใีนเขตกรงุเทพมหานคร  โดย

ผูว้จิยัใชว้ธิสีุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอญิ  ผลการวจิยัพบวา่ปจัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุทีท่าํใหก้ลุม่ตวัอ ยา่ง

ตดัสนิใจซือ้นิตยสารสตรี  คอื คุณภาพของเน้ือหา  รองลงมาเป็นดา้นราคา  การสง่เสรมิการขาย  

และดา้นสถานทีต่ามลาํดบั  นอกจากนัน้ยงัพบวา่กลุม่ตวัอยา่งมพีฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

มากทีส่ดุ คอืกลุม่ตวัอยา่งทีศ่กึษาระดบัปรญิญาตรี  มรีายได้ 5,000-9,999 บาท และเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งทีม่ช่ีวงอาย ุ19-25 ปี สว่นอาชพีทีซ่ือ้ประจาํ คอืกลุ่มอาชพีธุรกจิส่วนตวั 

 รตันา พมิพาสดีา  (2548) ทาํการศกึษาเรือ่ง  การตดัสนิใจเลอืกซือ้นิตยสารแฟชัน่

สาํหรบัผูห้ญงิในเขตกรงุเทพมหานคร  มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาพฤตกิรรมและปจัจยัทางดา้น

การตลาดทีม่ผีลต่อการตดั สนิใจเลอืกซือ้นิตยสารแฟชัน่สาํหรบัผูห้ญงิ  โดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เครือ่งมอืในการศกึษากลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ผูบ้รโิภคในเขตสวนหลวง  

กรงุเทพมหานคร  จาํนวน 100 ตวัอยา่งและนําขอ้มลูทีไ่ดม้าทาํการประมวลผลวเิคราะหโ์ดยหา

คา่เฉลีย่อตัราสว่นรอ้ยละ และอภปิรายผลในรปูของกราฟ ผลการศกึษาพบว่า  กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่ มอีายรุะหวา่ง 20-30 ปี มสีถานภาพเป็นโสดไดร้บัการศกึษาสงูสดุในระดบัปรญิญาตรสีว่น

ใหญ่เลอืกซื้อนิตยสารโดยเฉลีย่เดอืนละ  1 เล่มโดยส่วนใหญ่เลอืกซือ้  จากแผงหนงัสอืทัว่ไปซึง่

นิตยสารทีก่ลุ่มตวัอยา่งเลอืกซอ้บ่อยทีสุ่ดคอื  นิตยสาร CLEO และมกีารตดัสนิใจเลอืกซือ้ดว้ย

ตนเองปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่คดิ

วา่ราคานิตยสารทีเ่หมาะสม  คอื ราคา 80-90 บาท และสื่อทีก่ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดร้บัขอ้มลู

คอื ป้ายโฆษณา ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นองคป์ระกอบของเน้ือหาทีม่คีวามสาํคญัต่อ

การตดัสนิใจเลอืกซือ้นิตยสารมากทีส่ดุคอื  การมเีน้ือหาเกีย่วกบัแฟชัน่  ความงามและสขุภาพ 

ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นทีม่คีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้นิตยสารมากทีส่ดุ  
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คอืการพาดหวัเรือ่ง /ชือ่เรือ่ง ปจัจยัสว่นประสมทางการ ตลาดทีม่คีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจ

เลอืกซือ้นิตยสารมากทีส่ดุ คอืราคาทีเ่หมาะสมกบัคณุภาพ ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้น

การจดัจาํหน่ายทีม่คีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้นิตยสารมากทีส่ดุคอื การวางจาํหน่ายที่

แผงหนงัสอืทัว่ไป และปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เ สรมิการตลาดทีม่คีวามสาํคญั

ต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้นิตยสารมากทีส่ดุคอืการใหข้องสมนาคณุเมือ่สมคัรสมาชกิ 

 พชิพรรณ จนัมณี (2550) ทาํการศกึษาเรือ่ง  ความพงึพอใจและการตดัสนิใจซือ้ของ

ผูอ่้านนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาความพงึพ อใจ

และการตดัสนิใจซือ้ของผูอ่้านนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย  อนัไดแ้ก่ ลกัษณะประชากร

พฤตกิรรมการเปิดรบัขา่วสาร เน้ือหาและรปูเลม่ของนิตยสารและการนําไปใชป้ระโยชน์จากการ

อ่าน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลู  กลุ่มตวัอยา่งสตรอีายุ  20-49 ปี 

จาํนวน 400 คน ทีอ่าศยัในกรงุเทพมหานครทีอ่่านนิตยสาร  Marie Claire นิตยสาร Madame 

Figaro และนิตยสาร Her World วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติพิรรณนา โดยแสดงค่ารอ้ยละ  คา่เฉลีย่ 

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและการนําเสนอผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัโดยใชส้ถติอิา้งองิ  

ไดแ้ก่ การวเิคราะหค์วามแป รปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหร์ายคูด่ว้ยการเปรยีบเทยีบพหู

คณูโดยใชว้ธิทีดสอบของเชฟเฟ่  สรปุไดด้งัน้ี ลกัษณะประชากรดา้นอาชพีของผูอ่้านนิตยสาร

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยทีแ่ตกต่างกนั ทาํใหค้วามพงึพอใจและการตดัสนิใจซือ้ของผูอ่้าน

นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย โดยผูอ่้านที่เป็นนกัศกึษามคีวามพงึพอใจอ่านนิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยต่างจากผูอ่้านทีม่อีาชพีพนกังาน /ลกูจา้ง และผูอ่้านทีเ่ป็นนกัศกึษา

ตดัสนิใจซือ้นิตยสารต่างจากผูอ่้านทีม่อีาชพีขา้ราชการ /รฐัวสิาหกจิ  สว่นอายแุละการศกึษาที่

แตกต่างกนัความพงึพอใจและการตดัสนิใจซือ้นิ ตยสารไมแ่ตกต่างกนั พฤตกิรรมการเปิดรบั

ขา่วสารของผูอ่้านนิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยไดแ้ก่การพบเหน็หรอืรูจ้กั  ระยะเวลา

การตดิตามอ่าน  สถานทีอ่่าน เวลาทีอ่่าน ลกัษณะการอ่าน  ความถีใ่นการอ่าน  แหล่งของการ

ไดร้บั พฤตกิรรมหลงัการอ่านแตกต่างกนัทาํใหค้วามพงึพอใจและก ารตดัสนิใจซือ้นิตยสารไม่

แตกต่างกนั เน้ือหาและรปูเลม่ของนิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นแฟชัน่การแต่ง

กาย ดา้นชวีติและสขุภาพ  ดา้นการทาํงาน  ดา้นเพศและความรกั  ดา้นปกณิกะ ดา้น

ภาพประกอบ ดา้นส ีดา้นการจดัองคป์ระกอบศลิป์  มคีวามสมัพนัธก์นักบัความพงึพอใจและการ

ตดัสนิใจซือ้นิตยสารในระดบัปานกลาง  การใชป้ระโยชน์จากการอ่านนิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทย  ดา้นขอ้มลูขา่วสารแลกเปลีย่นความคดิเหน็  ดา้นความรูแ้ละการนําไป

ประยกุตใ์ชด้า้นขอ้คดิเหน็เพือ่ช่วยในการตดัสนิใจ  ดา้นความบนัเทงิและดา้นประสบการณ์มี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจและการตดัสนิใจซือ้นิตยสารในระดบัปานกลาง 
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 ชดิชม รมณยีธรรม  (2550) ทาํการศกึษาเรือ่ง  ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอปจัจยัดา้นสว่น

ประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้นิตยสารผูห้ญงิในเขตพญาไทการวจิยัครัง้น้ี 

มวีตัถุ ประสงคเ์พื่อศกึษา ปจัจยัดา้นประชากรศาสตรแ์ละปจัจยัด้ านสว่นประสมทางการตลาดที่

มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซอื ้นิตยสารผูห้ญงิในเขตพญาไทกรงุเทพมหานครกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้

ในการวจิยั คอืผูห้ญงิ จาํนวน 400 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ คา่คะแนนเฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดยีว  สาํหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติใิชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูผลการวจิยั  

พบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มอีายรุะหวา่ง 19 - 29 ปี ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัหรอืองคก์ร

เอกชน  และมรีายไดต่้อเดอืน  10,001 - 15,000 บาท  มคีวามคดิเห็ นโดยรวมต่อปจัจยัสว่น

ประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์  ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย  ในระดบัคอ่นขา้งด ีในขณะ

ทีม่คีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาดปานกลางและมพีฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร

ผูห้ญงิของกลุ่มตวัอยา่ง  พบวา่ สว่นใหญ่เลอืกซือ้นิตยสารคลโีอและมวีตัถุประสงค์ ในการซือ้  

เพื่อความเพลดิเพลนิ  โดยคอลมัน์ทีช่ื่นชอบคอืคอลมัน์แฟชัน่  ซึง่ตนเองเป็นผูม้อีทิธพิลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้นิตยสาร โดยจะซือ้ตามแต่สะดวก  ซึง่ส่วนใหญ่ซือ้จากแผงขายหนงัสอืทัว่ไปและซือ้

จาํนวน 1 - 5 ฉบบั เป็นจาํนวนเงนิ  20 - 249 บาท ทัง้น้ีเมือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบ ความแตกต่าง

ดา้นพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารผูห้ญงิจาํแนกตามปจัจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่

มอีาย ุอาชพี รายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรม การซือ้นิตยสาร ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซือ้นิตยสาร 

สถานทีซ่ือ้นิตยสาร  และจาํนวนนิตยสารทีซ่ือ้  แตกต่างกนั ในขณะทีก่ลุม่ตวัอยา่งทีม่กีารศกึษา

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซือ้นิตยสาร และจาํนวนนิตยสารที่

ซือ้แตกต่างกนั ในขณะทีไ่มม่คีวามแตกต่างในดา้นสถานทีซ่ือ้นิตยสาร เมือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่างดา้นความคดิเหน็ทีม่ต่ีอปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด  จาํแนกปจั จยัดา้น

ประชากรศาสตร์  พบวา่ อายแุตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้น

ผลติภณัฑไ์มแ่ตกต่างกนั แต่ในดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นสง่เสรมิการตลาด

แตกต่างกนั พบวา่มคีวามแตกต่างกนัในขณะทีก่ลุม่ตวัอยา่งทีม่กีารศกึษา  อาชพี และรายได้

แตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์  ดา้นราคาดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด แตกต่างกนั 

 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

 ในการวจิยัเรือ่ง ผลติภณัฑ ์การสง่เสรมิการขายและรปูแบบการดาํเนินชวีติ  ทีม่ผีลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร มสีาระ 

สาํคญัวธิกีารดาํเนินการวจิยัอยา่งเป็นขัน้ตอน เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูจากกลุ่ มตวัอยา่ง แลว้จงึ

นําไปวเิคราะหด์ว้ยวธิทีางสถติต่ิอไป สาํหรบัการวจิยัน้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัตามขัน้ตอน

ดงัน้ีคอื 

1. การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 

2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

4. การจดัทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  คอื ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีเ่คยซือ้ นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทย ต่อไปน้ีอยา่งน้อย 1 ชือ่ คอื นิตยสาร กราเซยี นิตยสารอนิสไตล ์

และนิตยสารฮารเ์ปอรบ์ารซ์าร ์ทีอ่าศยัอยูใ่นกรงุเทพมหานคร  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  คอื ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีเ่คยซือ้นิตยสารสตร ี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทย ต่อไปน้ีอยา่งน้อย 1 ชือ่ คอื นิตยสาร กราเซยี  นิตยสารอนิสไตล ์

และนิตยสารฮารเ์ปอรบ์ารซ์าร์  ที่อาศยัอยูใ่นกรงุเทพมหานคร  เน่ืองจากไมท่ราบจาํนวน

ประชากรทีแ่น่นอน  ผูว้จิยัจงึไดท้าํการคาํนวณเพือ่กาํหนดคา่ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งในการวจิยั 

โดยอาศยัสตูรในการคาํนวณหาขนาดกลุม่ตวัอยา่งกรณไีมท่ราบจาํนวนประชากร  (กลัยา  

วาณชิยบ์ญัชา. 2551: 14) ดงัน้ี 

n =  
   

เมือ่ n  แทนขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 Z  แทนคา่มาตรฐานของระดบัความเชือ่มัน่ 

e  แทนคา่ความคลาดเคลือ่นทีจ่ะยอมใหเ้กดิขึน้ 
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แทนคา่    2

2

)05.0(4
)96.1(

=n  

   = 385 คน 

 ไดข้นาดกลุม่ตวัอยา่งจากการคาํนวณ  เท่ากบั 385 คน ผูว้จิยัไดเ้พิม่จาํนวนตวัอยา่ง

อกี 15 คน เพื่อเป็นตวัแทนทีด่ขีองประชากร  ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดจงึเท่ากบั  

400 คน 

 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารเลอืกตวัอยา่ง โดยใชว้ธิกีารเลอืกตวัอยา่งแบ่งออกเป็น 

2 ขัน้ตอนดงัน้ี 

 ขัน้ที ่1 การเลอืกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการเลอืกเขตใน

กรงุเทพมหานคร 5 เขต คอื ราชเทว ีปทุมวนั พญาไท ดนิแดงและหว้ยขวาง 

 ขัน้ที ่2 การสุม่ตวัอยา่งโดยการใชโ้ควตา (Quota Sampling) โดยการกาํหนดให้

โควตา้ประชากรเขตละ 80 คน จาก 5 เขตทีไ่ดท้าํการคดัเลอืกไว ้รวมเป็น 400 คน 

 ขัน้ที ่3 การสุม่ตวัอยา่ งตามความสะดวก (Convenience sampling) เป็นการสุม่

ตวัอยา่งตามความสะดวกของผูว้จิยั โดยเลอืกจากผูท้ีอ่ยูใ่นบรเิวณทีเ่ขา้ไปทาํการเกบ็ขอ้มลู เช่น

หา้งสรรพสนิคา้ทีอ่ยูใ่นเขตปทุมวนั ซุปเปอรส์โตรใ์นเขตหว้ยขวาง เป็นตน้ 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในครัง้น้ี  เป็นแบบสอบถาม  (Questionnaire) 

ซึง่สรา้งขึน้เพือ่ศกึษา  ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์การสง่เสรมิการขาย รปูแบบการ

ดาํเนินชวีติทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย ของสตรใีน

กรงุเทพ มหานคร โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่มลีกัษณะเป็น  Checklist 

ทีเ่ป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close end Question) ใหเ้ลอืกตอบ แต่ละขอ้มรีะดบัการวดัขอ้มลู

ดงัน้ี 

 1. อาย ุ  เป็นสเกลอนัดบั (Ordinal scale) 

 2. ระดบัการศกึษา  เป็นสเกลนามกาํหนด (Norminal scale) 

 3. อาชพี   เป็นสเกลนามกาํหนด (Nominal scale) 

 4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็นสเกลอนัดบั (Ordinal scale) 
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 ส่วนท่ี 2 มลีกัษณะเป็นแบบคาํถามปลายปิด (Close-Ended Response Question) 

รวมทัง้หมด 2 ดา้น จาํนวน 25 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์จาํนวน 17 ขอ้ ดา้นการสง่เสรมิการ

ขาย 8 ขอ้ โดยใหผู้บ้รโิภคแสดงทศันคตดิา้นระดบัความสาํคญัต่อการซือ้ของขอ้ความในมาตร

วดัทศันคต ิทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เป็นแบบสอบถามทีใ่ช้ มาตรวดัแบบ Rating Scale ของ Likert 

(Method of Summated Rating the Likert Scale) (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ . 2541: 166) โดยให้

ผูต้อบคาํถามเลอืกตอบไดเ้พยีงคาํตอบเดยีว จาํนวน 28 ขอ้ โดยกําหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 1 

ถงึ 5 แทนระดบัความสาํคญัดงัต่อไปน้ี  

ลกัษณะของนิตยสารทีผู่ต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อการซือ้มากทีส่ดุ    5 คะแนน 

ลกัษณะของนิตยสารทีผู่ต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อการซือ้มาก     4 คะแนน 

ลกัษณะของนิตยสารทีผู่ต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อการซือ้ปานกลาง  3 คะแนน 

ลกัษณะของนิตยสารทีผู่ต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อการซื้อน้อย     2 คะแนน 

ลกัษณะของนิตยสารทีผู่ต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อการซือ้น้อยทีส่ดุ   1 คะแนน 

 ในการวเิคราะหข์อ้มลูของแบบสอบถาม จะใชเ้กณฑเ์ฉลีย่ในแต่ละระดบัชัน้ โดยใช้

สตูรการคาํนวณหาช่วงกวา้งของชัน้ ดงัน้ี 

 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = 

   จาํนวนชัน้    

คะแนนสงูสดุ - คะแนนตํ่าสุด 

= 
5

15 −
 

= 0.8 

 การอภปิรายผลการวจิยัของลกัษณะแบบสอบถามทีใ่ชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภท  

อนัตรภาคชัน้ (Interval scale) ใชเ้กณฑเ์ฉลีย่ในการอภปิรายผลและแปลความหมายค่าคะแนน  

ดงัน้ี (Best. 1967) 

 คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00 ประเมนิความสาํคญัต่อการซือ้ระดบัมากทีส่ดุ 

 คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20 ประเมนิความสาํคญัต่อการซือ้ระดบัมาก 

 คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40 ประเมนิความสาํคญัต่อการซือ้ระดบัปานกลาง 

 คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60 ประเมนิความสาํคญัต่อการซือ้ระดบัน้อย 

 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80 ประเมนิความสาํคญัต่อการซือ้ระดบัน้อยทีส่ดุ 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัรปูแบบการดาํเนินชวีติของสตรใีนกรงุเทพมหานครทีม่ ี

ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย  ซึง่แบ่งออกเป็น  2 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นกจิกรรมและดา้นความสนใจ 
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 รปูแบบการดาํเนินชีวิตของสตรีด้านกิจกรรม  มลีกัษณะเป็นแบบคาํถามปลายปิด 

(Close-Ended Response Question) รวมทัง้หมด 10 ขอ้ โดยใหผู้บ้รโิภคแสดงทศันคตดิา้น

ความถีข่องการทาํกจิกรรมต่อขอ้ความในมาตรวดัทศันคตทิีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เป็นแบบสอบถามทีใ่ช้

มาตรวดัแบบ Rating Scale ของ Likert (Method of Summated Rating the Likert Scale)           

(ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2541: 166) โดยใหผู้ต้อบคาํถามเลอืกตอบไดเ้พยีงคาํตอบเดยีว โดยกําหนด

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 1 ถงึ 5 แทนระดบัทศันคตดิงัต่อไปน้ี  

 ระดบัความถีใ่นการทาํกจิกรรมมากทีส่ดุ   5 คะแนน 

 ระดบัความถีใ่นการทาํกจิกรรมมาก    4 คะแนน 

 ระดบัความถีใ่นการทาํกจิกรรมปานกลาง   3 คะแนน 

 ระดบัความถีใ่นการทาํกจิกรรมน้อย    2 คะแนน 

 ระดบัความถีใ่นการทาํกจิกรรมน้อยทีส่ดุ   1 คะแนน 

 ในการวเิคราะหข์อ้มลูของแบบสอบถาม  จะใชเ้กณฑเ์ฉลีย่ในแต่ละระดบัชัน้  โดยใช้

สตูรการคาํนวณหาช่วงกวา้งของชัน้ ดงัน้ี 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = 

                                                                           จาํนวนชัน้ 

คะแนนสงูสดุ - คะแนนตํ่าสดุ 

= 
5

15 −
 

= 0.8 

 การอภปิรายผลการวจิยัของลกัษณะแบบสอบถามทีใ่ชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภท  

อนัตรภาคชัน้ (interval scale) ใชเ้กณฑเ์ฉลีย่ในการอภปิรายผลและแปลความหมายค่าคะแนน  

ดงัน้ี (Best. 1967) 

 คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00 มคีวามถีใ่นการทาํกจิกรรมระดบัมากทีส่ดุ 

 คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20 มคีวามถีใ่นการทาํกจิกรรมระดบัมาก 

 คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40 มคีวามถีใ่นการทาํกจิกรรมระดบัปานกลาง 

 คะแนนเฉลีย่ 1.89 – 2.60 มคีวามถีใ่นการทาํกจิกรรมระดบัน้อย 

 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80 มคีวามถีใ่นการทาํกจิกรรมระดบัน้อยทีส่ดุ 

 รปูแบบการดาํเนินชีวิตของสตรีด้านความสนใจ  จาํนวน 6 ขอ้ มลีกัษณะเป็นแบบ

คาํถามปลายปิด (Close-Ended Response Question) รวมทัง้หมด 6 ขอ้ โดยใหผู้บ้รโิภคแสดง

ทศันคตเิป็นระดบัความสนใจหรอืการใชเ้วลาในการหาขอ้มลูต่อขอ้ความในมาตรวดัทศันคตทิี่

ผูว้จิยัสรา้งขึน้เป็นแบบสอบถามทีใ่ชม้าตรวดัแบบ Rating Scale ของ Likert (Method of 

Summated Rating the Likert Scale) (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ . 2541: 166) โดยใหผู้ต้อบคาํถาม

เลอืกตอบไดเ้พยีงคาํตอบเดยีว จาํนวน 6 ขอ้ โดยกําหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 1 ถงึ 5 แทน

ระดบัทศันคตดิงัต่อไปน้ี  
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 ระดบัความสนใจ / ใชเ้วลาหาขอ้มลูมากทีส่ดุ   5 คะแนน 

 ระดบัความสนใจ / ใชเ้วลาหาขอ้มลูมาก   4 คะแนน 

 ระดบัความสนใจ / ใชเ้วลาหาขอ้มลูปานกลาง   3 คะแนน 

 ระดบัความสนใจ / ใชเ้วลาหาขอ้มลูน้อย   2 คะแนน 

 ระดบัความสนใจ / ใชเ้วลาหาขอ้มลูน้อยทีส่ดุ   1 คะแนน 

 ในการวเิคราะหข์อ้มลูของแบบสอบถาม  จะใชเ้กณฑเ์ฉลีย่ในแต่ละระดบัชัน้  โดยใช้

สตูรการคาํนวณหาช่วงกวา้งของชัน้ ดงัน้ี 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = 

                                                                           จาํนวนชัน้ 

คะแนนสงูสุด - คะแนนตํ่าสดุ 

= 
5

15 −
 

= 0.8 

 การอภปิรายผลการวจิยัของลกัษณะแบบสอบถามทีใ่ชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภท  

อนัตรภาคชัน้ (Interval scale) ใชเ้กณฑเ์ฉลีย่ในการอภปิรายผลและแปลความหมายค่าคะแนน  

ดงัน้ี (Best. 1967) 

 คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00 มคีวามสนใจ / ใชเ้วลาหาขอ้มลูระดบัมากทีส่ดุ 

 คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20 มคีวามสนใจ / ใชเ้วลาหาขอ้มลูระดบัมาก 

 คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40 มคีวามสนใจ / ใชเ้วลาหาขอ้มลูระดบัปานกลาง 

 คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60 มคีวามสนใจ / ใชเ้วลาหาขอ้มลูระดบัน้อย 

 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80 มคีวามสนใจ / ใชเ้วลาหาขอ้มลูระดบัน้อยทีส่ดุ 

 ในการทดสอบสมมตฐิาน ดว้ย Chi-Square เพื่อหาความสมัพนัธข์องปจัจยัผลติภณัฑ ์

การสง่เสรมิการขาย รปูแบบการดาํเนินชวีติด้านกจิกรรมและดา้นความสนใจ นัน้ จะตอ้งทาํการ

เปลีย่นแปลงระดบัคา่คะแนนใหเ้หลอืเพยีง 3 กลุ่ม โดยพจิารณาจากคะแนนของคาํตอบ ใช้

เกณฑก์ารคาํนวณช่วงกวา้งของอนัตรภาคชัน้ตามหลกัการหาคา่พสิยั (บุญชม ศรสีะอาด . 2542: 

82) ดงัน้ี 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = 

                                                                           จาํนวนชัน้ 

คะแนนสงูสดุ - คะแนนตํ่าสดุ 

= 
3

15 −
 

= 1.33 

เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเพือ่ทดสอบ Chi-Square 

คะแนนเฉลีย่ 3.68 – 5.00 มาก 

คะแนนเฉลีย่ 2.34 – 3.67 ปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 2.33 น้อย 
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 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษา 

ไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร จาํนวน 3 ขอ้ เป็นคาํถามทีม่หีลายคาํตอบใหเ้ลอืก  (Multiple 

Choice Question) 

 ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

 ผูว้จิยัใชว้ธิใีนการสรา้งเครือ่งมอื ดงัน้ี 

 1.  ศกึษาขอ้มลูทุตยิภมูจิากตาํรา เอกสาร บทความและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เป็น

แนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

 2.  นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการรวบรวมขอ้มลูนัน้มาสรา้งแบบสอบถาม  โดยสามารถแยก

ออกเป็นหมวดหมู ่ดงัน้ี  

 2.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 2.2 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทย 

 2.2.1 ดา้นผลติภณัท ์

 2.2.2 ดา้นการสง่เสรมิการขาย 

 2.3 รปูแบบการดาํเนินชวีติ 

 2.3.1 ดา้นกจิกรรม  

 2.3.2 ดา้นความสนใจ  

 2.4 พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย  

จากนัน้นําเส นอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา และผูเ้ชีย่วชาญเป็นผูต้รวจสอบความเทีย่งตรง

เชงิเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช ้ (Wording) ตลอดจนความ

เหมาะสมของแบบสอบถาม จากนัน้ทาํการปรบัปรงุแกไ้ขตามคาํแนะนํา และนําเสนออาจารยท์ี่

ปรกึษาอกีครัง้ 

3.  นําแบบสอบถามทีไ่ดป้รั บปรงุแกไ้ขแลว้ ไปทดสอบความน่าเชื่อถอื โดยนํามา

ทดสอบกบักลุม่ประชากรทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 40 ชุด เพื่อนําขอ้มลู มา

วเิคราะหห์าคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach ไดค้า่ดงัต่อไปน้ี 
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ตาราง 3 คา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach  

 

แบบสอบถาม ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 

1. ลกัษณะนิตยสารดา้นการออกแบบ 0.704 

2. ลกัษณะนิตยสารดา้นองคป์ระกอบ 0.838 

3. การสง่เสรมิการขาย 0.791 

4. รปูแบการดาํเนินชวีติดา้นกจิกรรม 0.885 

5. รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความสนใจ 0.862 

 

การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 

การจดักระทาํข้อมลู 

หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามทัง้หมดทีไ่ดจ้ากผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้จิยันํา 

แบบสอบถามทัง้หมดมาดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1.   ทดสอบแบบสอบถามทีไ่ดอ้อกแบบไว ้(Pre-test) แลว้ดาํเนินการแกไ้ข 

ขอ้บกพรอ่งของแบบสอบถาม พรอ้มตรวจความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม 

2.  นําแบบสอบถามทีแ่กไ้ขขอ้บกพรอ่งเรยีบรอ้ยแลว้ออกเกบ็ขอ้มลูจรงิ 

3.  เมือ่รวบรวมแบบสอบถามตามความตอ้งการแลว้ ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความ 

ถกูตอ้งสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 

4.  นําแบบสอบถามทีต่รวจสอบความสมบรูณ์แลว้ นํามาลงรหสั (Coding) ใน 

แบบลงรหสัสาํหรบัประมวลขอ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร ์

5.  นําขอ้มลูมาบนัทกึลงในเครือ่งคอมพวิเตอร ์เพือ่ประมวลผลดว้ยโปรแกรม 

คอมพวิเตอรแ์ละวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร ์

 การวิเคราะหข้์อมลู 

1. การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 

ในการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณาจะใชค้า่รอ้ยละ (Percentage) ในการ 

อธบิายลกัษณะทางประชากรศาสตร์  โดยนํามาแจกแจงความถี่  (Frequency) และนําเสนอเป็น

รอ้ยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ในการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิสถติจิะนําขอ้มลูทีนํ่ามาจากการวเิคราะหท์าง  

สถติดิว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร์  โดยใช้โปรแกรมสาํเรจ็รปูเพือ่ทดสอบสมมตฐิานแต่ละขอ้  โดยใช้

คา่สถติต่ิางๆ ในการวเิคราะห ์
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สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 สถิติพืน้ฐาน 

 1. อตัราสว่นรอ้ยละ (Percentage) โดยใชส้ตูร (เตอืนจติต ์จติตอ์าร.ี 1990: 236) 

 

n
fP 100×

=  

 

เมือ่   P   แทนคา่รอ้ยละ 

f    แทนความถีท่ีต่อ้งการเปลีย่นแปลงใหเ้ป็นรอ้ยละ 

n    แทนจาํนวนความถีท่ ัง้หมด 

 

2. คา่เฉลีย่ (Arithmetic mean) โดยใชส้ตูร (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2541: 40) 

 

n
X

X i∑=  

                                                   

เมือ่  X   แทนคา่คะแนนเฉลีย่ 

∑ iX    แทนผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

n   แทนขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 

3. สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชส้ตูร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 

2547: 48) 

 

)1(
)( 22

−

−
= ∑ ∑

nn
xxn

SD  

      

เมือ่  SD   แทนคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

∑ 2x   แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกําลงัสอง 

∑ 2)( x  แทนผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกกําลงัสอง 

n    แทนขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
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 สถิติสาํหรบัวิเคราะหค์ณุภาพ 

 สถติทิีใ่ชท้ดสอบความเชื่อมัน่ของชุดคาํถาม โดยใชส้ตูร สมัประสทิธิแ์อลฟา          

(  – Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) โดยใชส้ตูรดงัน้ี (กลัยา วาณชิยบ์ญัชา. 2546: 449) 

 

 
 

 

เมือ่    แทนคา่ความเชือ่มัน่ของชุดคาํถาม 

 k  แทนจาํนวนคาํถาม 

  แทนคา่เฉลีย่ของคา่แปรปรวนรว่มระหวา่งคาํถามต่างๆ  

 แทนคา่เฉลีย่ของคา่แปรปรวนของคาํถาม 

  

                 ค่า α  ทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัความคงทีข่องแบบสอบถาม โดยจะมคี่าระหว่าง 

0 ≤ α  ≤ 1 ซึง่คา่ทีใ่กลเ้คยีงกบั 1 มาก แสดงว่ามคีวามเชื่อมัน่สงู 

 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

 สถติไิค-สแควร ์Chi-Square Test ใชใ้นการวเิคราะหก์ลุ่มตวัอยา่งเชงิกลุ่มเพื่อหา 

ความแตกต่างของตวัแปร 2 ตวัขึน้ไป โดยคาํนวณคา่ไค-สแควร ์(Chi-Square) จากคา่ความถี่

โดยใชส้ตูร ดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 203) 
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เมือ่ 2X   แทนคา่ไค-สแควร ์(Chi-Square) 

ijO   แทนคา่ความถีท่ีส่งัเกตไดจ้ากตวัอยา่ง (Observation) 

ijE    แทนคา่ความถีท่ีค่าดหวงั (Expect) 

 i   แทนแถวที ่

 j   แทนคอลมัน์ที่ 

 r   แทนจาํนวนแถวหรอืจาํนวนกลุม่ตวัอยา่ง 

 c   แทนจาํนวนคอลมัน์หรอืประเภทของกลุม่ตวัอยา่ง 
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 กรณพีบความสมัพนัธอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ  จะทาํการทดสอบความสมัพนัธด์ว้ย

สถติิCramer’s V หรอื Somer’ D สถติิ Cramer’s V ใชท้าํการวดัความสมัพนัธ์  เมือ่มตีวัแปรใด

ตวัแปรหน่ึงหรอืทัง้สองตวัแปรเป็นชนิดสเกลนามกาํหนด  Nominal Scale โดยใชส้ตูร  ดงัน้ี 

(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2549: 29) 
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เมือ่  V    แทนสมัประสทิธิ ์Cramer’s V 

  2X   แทนคา่ Chi-Square 

  n   แทนขนาดของตวัอยา่ง 

 t   แทนจาํนวนแถวหรอืสดมภท์ีม่คีา่น้อย 

 

 สถติ ิSomer’s D ใชท้าํการวดัขนาดและทศิทางของความสมัพนัธ ์เมื่อมตีวัแปรทัง้สอง

ตวั เป็นขอ้มลูประเภทลาํดบั (Ordinal Scale) โดยใชส้ตูรดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2549: 29) 

 

yTNDNS
NSdSomers

++
='  

 

เมือ่ dSomers'  แทนสมัประสทิธิ ์Somer’s D 

  NS   แทนจาํนวนคูท่ีม่อีนัดบัเหมอืนกนัทัง้ 2 ตวัแปร 

  ND   แทนจาํนวนคูท่ีม่อีนัดบัต่างกนัทัง้ 2 ตวัแปร 

  yT   แทนจาํนวนคูท่ีม่ลีาํดบัการเรยีงซํา้ของตวัแปรตาม 

 

 ทัง้น้ีโดยใชเ้กณฑก์ารวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิทุธิ ์. 

2543: 348) ดงัน้ี

คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์  0.71 - 0.99 หมายความวา่ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัสงู 
    

คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์  0.31 - 0.70 หมายความวา่ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง 

คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์  0.01 - 0.30 หมายความวา่ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่า 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
  

 การวจิยัครัง้น้ีมุง่ศกึษาวจิยัเรือ่ง ผลติภณัฑ ์การสง่เสรมิการขายและรปูแบบารดาํเนินชวีติ 

ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย ของสตรใีนกรงุเทพมหานคร 

การวเิคราะหข์อ้มลูและการแปรผลความหมายของการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดก้ําหนดสญัลกัษณ์

ต่างๆ ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

n   แทน  จาํนวนสตรใีนกรงุเทพมหานครในกลุม่ตวัอยา่ง  

  แทน  ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean) 

S.D.   แทน  คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

Sig.   แทน  ความน่าจะเป็นสาํหรบับอกนยัสาํคญัทางสถติ ิ

  แทน  คา่ไค-สแควร ์

Cramer’s v  แทน  ระดบัความสมัพนัธใ์นการวดัตวัแปรสเกลนามกาํหนด 

Somers’d  แทน  ระดบัความสมัพนัธใ์นการวดัตวัแปรขอ้มลูประเภทลาํดบั 

H0

H

  แทน  สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis)                              

1

การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 

  แทน  สมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 

 ในการนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู  และการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยั

ครัง้น้ี ผูว้จิยัไดว้เิคราะหแ์ละนําเสนอในรปูแบบของตารางประกอบคาํอธบิาย  โดยแบ่งออกเป็น 

2 สว่นดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา  ประกอบดว้ยความถี่  รอ้ยละ คา่เฉลีย่ 

และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวเิคราะหอ์อกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

ตอนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะนิตยสาร 

ตอนที ่3 การวเิคราะหข์อ้มลูรปูแบบการดาํเนินชวีติของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที ่4 การวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบั 

ภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร 

 ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพือ่ทดสอบสมมตฐิานจาํนวน 8 ขอ้ดงัน้ี 
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 1.  อายมุคีวามสมัพนัธก์ั บพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย

ในดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

 2.  ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยในดา้น สถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

 3.  อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

 4.  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทยในดา้น สถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

 5.  ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร

สตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

 6.  ปจัจยัทางการตลาดดา้นกจิกรรมสง่เสรมิการขายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤ ตกิรรมการ

ซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่

นิตยสารทีซ่ือ้ 

 7.  รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่

นิตยสารทีซ่ือ้ 

 8.  รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นความสนใจมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่

นิตยสารทีซ่ือ้ 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงพรรณา 

 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตาราง 4 จาํนวน (ความถี)่ และรอ้ยละของขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ลกัษณะส่วนบคุคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม 
จาํนวน )คน(  ร้อยละ 

1.อาย ุ   

21-25 ปี 49 12.3 

26-30 ปี 119 29.8 

31-35 ปี 154 38.5 

36-40 ปี 78 19.5 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

 

ลกัษณะส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน )คน(  ร้อยละ 

2.ระดบัการศึกษา   

ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 26 6.5 

ปรญิญาตร ี 288 72.0 

สงูกวา่ปรญิญาตร ี 86 21.5 

รวม 400 100.0 

3.อาชีพ   

นกัศกึษา 54 13.5 

พนกังานเอกชน 175 43.8 

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 139 34.8 

คา้ขาย/ธรุกจิสว่นตวั 32 8.0 

รวม 400 100.0 

4.รายได้ส่วนตวัเฉล่ียต่อเดือน   

ไมเ่กนิ 10,000 บาท 24 6.0 

10,001-20,000 บาท 138 34.5 

20,001-30,000 บาท 178 44.5 

30,001-40,000 บาท 60 15.0 

รวม 400 100.0 

 จากตาราง 4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ทีใ่ช้

เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้น้ี จาํนวน 400 คน จาํแนกตามตวัแปรไดด้งัน้ี 

 อาย ุผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาย ุ 31-35 ปี จาํนวน 154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

38.5 รองลงมาคอื กลุ่มทีม่อีาย ุ 26-30 ปี จาํนวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.8 กลุม่ทีม่อีาย ุ36-

40 ปี จาํนวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19 กลุม่ทีม่อีาย ุ 21-25 ปี จาํนวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

12.3 และไมพ่บผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีาย ุ41 ปีขึน้ไปในการศกึษาครัง้น้ี  

 ระดบัการศกึษา ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน 

288 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.0 รองมาคอื กลุม่ทีม่กีารศกึษาระดบัสงูกวา่ปรญิญาตร ีจาํนวน 86 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 21.5 และกลุม่ทีม่จีาํนวนน้อยทีส่ดุคอื กลุม่ทีม่กีารศกึษาระดบัตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี

จาํนวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.5 

 อาชพี ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาชพีเป็นพนกังานเอกชน จาํนวน 175 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 43.8 รองลงมาเป็นขา้ราชการ /พนกังานรฐัวสิาหกจิ จาํนวน 139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

34.8 กลุม่อาชพีนกัศกึษา จาํนวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.5 และกลุม่อาชพีทีม่จีาํนวนน้อย

ทีส่ดุคอื คา้ขาย/ธรุกจิสว่นตวั จาํนวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 
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 รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีา ยไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อ

เดอืนในช่วง 20,001-30,000 บาท จาํนวน 178 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.5 รองมาคอื กลุ่มทีม่ ี

รายได ้10,001-20,000 บาท จาํนวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.5 กลุม่ทีม่รีายไดม้ากกวา่ 

30,000 บาท จาํนวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.0 และกลุม่ทีม่จีาํนวนน้อยทีส่ดุคอื กลุม่ทีม่ ี

รายไดไ้มเ่กนิ 10,000 บาท จาํนวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 

ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะนิตยสาร 

 

ตาราง 5 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของลกัษณะผลติภณัฑ ์

 

ลกัษณะผลิตภณัฑ ์
ระดบัความสาํคญัต่อการซ้ือ 

 S.D. แปลผล 

ด้านการออกแบบ 

1. รปูเลม่ ขนาดนิตยสาร (กวา้ง x ยาว) 

 

3.39 

 

0.56 

 

ปานกลาง 

2. การจดัรปูเลม่ การจดัหน้า (Layout) 3.28 0.51 ปานกลาง 

3. ภาพหน้าปก (นางแบบ) 4.54 0.57 มากทีส่ดุ 

4. หวัเรือ่งแนะนําเรือ่งเด่นในฉบบัทีพ่มิพไ์วบ้น

หน้าปก(คาํโปรยบนหน้าปก) 

4.55 0.59 มากทีสุ่ด 

5. สสีนัสวยงาม ดงึดดูความสนใจ 4.22 0.59 มากทีส่ดุ 

6. คณุภาพกระดาษ 3.11 0.46 ปานกลาง 

รวม 3.84 0.61 มาก 

7. เน้ือหาเกีย่วกบัแฟชัน่เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกาย 4.24 0.79 มากทีส่ดุ 

8. เน้ือหาเกีย่วกบัความสวยงามและบุคลกิภาพ 4.15 0.81 มาก 

9. เน้ือหาเกีย่วกบัวาไรตี ้สาระบนัเทงิ 3.13 0.78 ปานกลาง 

10. เน้ือหาเกีย่วกบัสขุภาพ 3.14 0.51 ปานกลาง 

11. เน้ือหาเกีย่วกบัเทคโนโลยแีละอุปกรณ์ไอท ี 2.58 0.67 น้อย 

12. เน้ือหาเกีย่วกบัการเงนิ การลงทุนและการออม 2.72 0.60 ปานกลาง 

13. เน้ือหาเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 3.22 0.65 ปานกลาง 

14. เน้ือหาเกีย่วกบัอาหารและรา้นอาหารแนะนํา 4.05 0.76 มาก 

15. เน้ือหาทีท่นัสมยั น่าสนใจและมปีระโยชน์  3.38 0.80 ปานกลาง 

16. เน้ือหาทีค่วามถกูตอ้ง 3.19 0.74 ปานกลาง 

17. ภาษาสาํนวนการเขยีนทีอ่่านงา่ย  3.33 0.53 ปานกลาง 

รวม 3.37 0.61 ปานกลาง 
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 จากตาราง 5 พบวา่ ในการซือ้นิตยสารผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั ต่อลกัษณะ
นิตยสารดา้นการออกแบบในระดบัมาก มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.84 เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่  ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัระดบัมากทีสุ่ดต่อ หวัเรือ่งแนะนําเรือ่งเด่นในฉบบัทีพ่มิพไ์วบ้น
หน้าปก (คาํโปรยบนหน้าปก ) มคีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ  คอื 4.55 รองลงมา ไดแ้ก่ ภาพหน้าปก 
(นางแบบ) และสสีนัสวยงาม ดงึดดูความสนใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.54 และ 4.22 ตามลาํดบั 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั ต่อการซือ้ใน ระดบัปานกลาง กบัลกัษณะ  รปูเลม่และขนาด
นิตยสาร (กวา้ง x ยาว) การจดัหน้า (Layout) และคณุภาพกระดาษ โดย มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.39, 
3.28 และ 3.11 ตามลาํดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั ดา้นองคป์ระกอบ โดยรวม ของนิตยสาร ในระดบั
ปานกลาง คา่เฉลีย่เท่ากบั  3.37 เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั
ระดบัมากทีส่ดุ  ต่อเน้ือหาเกีย่วกบัแฟชัน่เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกาย มคีะแนนเฉ ลีย่ 4.24 และให้
ความสาํคญัระดบัมาก ต่อเน้ือหาดา้นความสวยความงามและบุคลกิภาพ และเน้ือหาดา้นอาหาร
และรา้นแนะนํา โดยมคีา่เฉลีย่ 4.15 และ 4.05 ตามลาํดบั และผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัระดบัปานกลาง  ต่อเน้ือหาทีท่นัสมยั น่าสนใจ มปีระโยชน์ มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.38 
การใชภ้าษาสาํนวนการเขยีนทีอ่่านงา่ย มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.31 เน้ือหาเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว  มี
คา่เฉลีย่เท่ากบั 3.22 เน้ือหาขอ้มลูทีนํ่าเสนอความถกูตอ้ง มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.19 เน้ือหา
เกีย่วกบัสขุภาพ มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.14 เน้ือหาเกีย่วกบัวาไรตีแ้ละสาระบนัเทงิ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.13 และเน้ือหาเกีย่วกบัการเงนิ การลงทุน การออม มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 2.72 สาํหรบัเน้ือหาดา้น
เทคโนโลยแีละไอทนีัน้ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัน้อย โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 2.58  

 ผูต้อบแบบสอบถามให้ ระดบัความสาํคญัต่อการซือ้ต่อปจัจยัผลติภณัฑโ์ดยรวมในระดบั
มาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.61 

 
ตาราง 6 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของลกัษณะนิตยสารดา้นการสง่เสรมิการขาย 
 

การส่งเสริมการขาย 
ระดบัความสาํคญัต่อการซ้ือ 

 S.D. แปลผล 

1.การแจกสิง่พมิพพ์เิศษ (Supplement) 3.98 0.70 มาก 
2.การใหส้นิคา้ตวัอยา่งมาพรอ้มกบันิตยสาร 4.25 0.60 มากทีส่ดุ 
3.การใหค้ปูองสว่นลด 3.49 0.65 มาก 
4.การแขง่ขนัและการชงิโชค 3.24 0.65 ปานกลาง 
5.การลดราคาเมือ่เป็นสมาชกิ 3.00 0.61 ปานกลาง 
6.การใหข้องแถมเมือ่เป็นสมาชกิ 3.25 0.67 ปานกลาง 
7.การจดัอบรมกจิกรรมพเิศษฟรหีรอืคดิในอตัราทีถู่ก
กว่าปกต ิ

3.08 0.59 ปานกลาง 

8.การจดักจิกรรมการสง่เสรมิการขายรว่มกบัสนิคา้
หรอืบรกิารประเภทอื่น 

3.12 0.56 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.62 มาก 
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 จากตาราง  6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อ การสง่เสรมิการขาย

โดยรวมในระดบัมาก คา่เฉลีย่เท่ากบั 3.42 

 เมือ่พจิารณารายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั ต่อการซือ้ ระดบัมาก

ทีส่ดุต่อการใหส้นิคา้ตวัอยา่งมาพรอ้มกบันิตยสาร มคีา่เฉลีย่ 4.25 และใหค้วามสาํคญั ต่อการซือ้

ในระดบัมากกบัการแจกสิง่พมิพพ์เิศษ (Supplement)และการใหค้ปูองสว่นลด  โดยมคีา่เฉลีย่คอื 

3.98 และ 3.49 ตามลาํดบั และผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั ต่อการซือ้ระดบัปานกลางต่อ 

การใหข้องแถมเมือ่เป็นสมาชกิ  การแขง่ขนัและการชงิโชค  การจดักจิกรรมการสง่เสรมิการขาย

รว่มกบัสนิคา้หรอืบรกิารประเภทอื่น  การจดัอบรมกจิกรรมพเิศษฟรหีรอืคดิในอตัราทีถ่กูกวา่

ปกติ และการลดราคาเมือ่เป็นสมาชกิ โดย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.25, 3.24, 3.12, 3.08 และ 3.00 

ตามลาํดบั  

 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบการดาํเนินชวีติของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตาราง 8 คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบการดาํเนินชวีติ  

 ดา้นกจิกรรม 

 

รปูแบบการดาํเนินชีวิตด้านกิจกรรม 
ความถ่ีในการทาํกิจกรรม 

 S.D. แปลผล 

1.การชอ็ปป้ิง เสือ้ผา้ เครือ่งแต่งกาย 4.23 0.65 มากทีส่ดุ 

2.การเขา้รบับรกิารนวด สปา ผวิหน้าและผวิกาย 3.06 0.77 ปานกลาง 

3.การเขา้รว่มกจิกรรมชมรม / เป็นสมาชกิกลุม่กจิกรรม

ทีส่นใจ 
3.07 0.75 ปานกลาง 

4.อ่านหนงัสอื นิตยสาร 3.62 0.57 มาก 

5.ใชอ้นิเตอรเ์นต 4.33 0.69 มากทีส่ดุ 

6.ฟงัวทิย ุ 3.60 0.62 มาก 

7.เลน่กฬีา ออกกาํลงักาย 3.44 0.63 มาก 

8.ชมภาพยนตใ์นโรงภาพยนต ์ 3.64 0.64 มาก 

9.ชมคอนเสริต์ ทอลค์โชว ์และละครเวท ี 3.19 0.53 ปานกลาง 

10.ใชเ้วลาในวนัหยดุทาํกจิกรรมกบัคนในครอบครวั 3.28 0.53 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.63 มาก 

 จากตาราง 8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความถี่ในการทาํกจิกรรมดา้นต่างๆของ

แบบสอบถามโดยรวมระดบัมาก คา่เฉลีย่เท่ากบั 3.54 
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เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความถี่ระดบัมากทีส่ดุ  ในกจิกรรมการ

ใชอ้นิเตอรเ์นต มคี่าเฉลีย่สงูสุ ดเท่ากบั 4.33 รองลงมาคอื กจิกรรม การซือ้เสือ้ผา้และเครือ่งแต่ง

กาย มคีา่เฉลีย่คอื 4.23  และมคีวามถีร่ะดบัมาก ในการทาํกจิกรรมชมภาพยนตใ์นโรงภาพยนต ์

คา่เฉลีย่เท่ากบั 3.64 กจิกรรมอ่านหนงัสอืและนิตยสาร มคีา่เฉลีย่ 3.62 กจิกรรมฟงัวทิย ุมี

คา่เฉลีย่ 3.60  และกจิกรรมเล่ นกฬีาหรอืออกกาํลงักาย มคีา่เฉลีย่ 3.44 ผูต้อบแบบสอบถามมี

ความถีร่ะดบัปานกลาง ในการทาํกจิกรรม การใชเ้วลาในวนัหยดุทาํกจิกรรมกบัคนในครอบครวั 

กจิกรรมชมคอนเสริต์ ทอลค์โชวแ์ละละครเวท ีกจิกรรมการเขา้รว่มกจิกรรมชมรมหรอืเป็น

สมาชกิกลุม่กจิกรรมทีส่นใจ และ กจิกรรมการเขา้รั บบรกิารนวดสปาผวิหน้าและผวิกาย โดยมี

คา่เฉลีย่ดงัต่อไปน้ี 3.28, 3.19, 3.07 และ 3.06 ตามลาํดบั 

ตาราง 9 คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบการดาํเนินชวีติ  

 ดา้นความสนใจ 

 

รปูแบบการดาํเนินชีวิตด้านความสนใจ 
ระดบัความสนใจ / ใช้เวลาหาข้อมลู 

 S.D. แปลผล 

1.แนวทางแฟชัน่เครือ่งแต่งกาย 4.19 0.68 มาก 

2.เทรนดก์ารแต่งหน้า และผลติภณัฑแ์ต่งหน้าใหม่ๆ  3.96 0.82 มาก 

3.ผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ ในการบาํรงุและดแูล 

ผวิหน้า ผวิกาย ผม และเลบ็ 
3.32 0.67 ปานกลาง 

4.เทคโนโลย ีและอุปกรณ์ไอททีีท่นัสมยั 3.03 0.70 ปานกลาง 

5.สนิคา้แฟชัน่แบรนดแ์นมทีม่ชีือ่เสยีงจากต่างประเทศ 3.59 0.63 มาก 

6.การแต่งกายของดารา นกัรอ้ง และเหลา่คนดงัทัง้

ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
3.45 0.75 มาก 

ระดบัความสนใจ / การใช้เวลาหาข้อมลูโดยรวม 3.59 0.70 มาก 

 

 จากตาราง 9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามสนใจหรอื ใชเ้วลาในการหาขอ้มลูดา้น

ต่างๆของแบบสอบถามโดยรวมระดบัมาก คา่เฉลีย่เท่ากบั 3.59 

 เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามสนใจหรอืใชเ้วลาหาขอ้มลูระดบั

มากในดา้นแนวทางแฟชัน่เครือ่งแต่งกาย ดา้นเทรนดก์ารแต่งหน้าและผลติภณัฑแ์ต่งหน้าใหม่ๆ  

ดา้นสนิคา้แฟชัน่แบรนดแ์นมทีม่ชีือ่เสยีงจากต่างประเทศ ดา้นการแต่งกายของดารา นกัรอ้งและ

เหลา่คนดงัทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19, 3.96, 3.59 และ 3.45 

ตามลาํดบั และมคีวามสนใจหรอื ใชเ้วลาหาขอ้มลูระดบัปานกลาง  ในดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

ใหม่ๆ ในการบาํรงุและดแูล ผวิห น้า ผวิกาย ผมและเลบ็ มคี่าเฉลีย่ 3.32 ดา้นขอ้มลูเทคโนโลยี

และอุปกรณ์ไอททีีท่นัสมยั มคีา่เฉลีย่ 3.03  
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 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย

ของสตรใีนกรงุเทพมหานคร 

 ผูต้อบแบบสอบถามมี พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษา ไทยของสตรี

ในกรงุเทพมหานคร แบ่งออกเป็น  3 ดา้นไดแ้ก่  สถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่

นิตยสารทีซ่ือ้ 

ตาราง 10 จาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามพฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร 

 ต่างประเทศฉบบัภาษาไทย 

 

พฤติกรรมการซ้ือนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบบั

ภาษาไทย 
จาํนวน )คน(  ร้อยละ 

สถานท่ีซ้ือ   

1.จากสาํนกัพมิพ ์โดยการสมคัรเป็นสมาชกิ 41 10.3 

2.รา้น/แผงขายหนงัสอืทัว่ไปและรา้นสะดวกซือ้ 95 23.8 

3.รา้น/แผงขายหนงัสอืในศนูยก์ารคา้ 128 32.0 

4.รา้นหนงัสอืทีม่สีาขา เช่น รา้นซเีอด็ รา้นบทีเูอส เป็นตน้ 136 34.0 

รวม 400 100 

ความถ่ีในการซ้ือ   

1.ซือ้ทุกเดอืน  86 21.5 

2.ซือ้เกอืบทุกเดอืน 49 12.3 

3.ซือ้เฉพาะเดอืนทีม่เีน้ือหาน่าสนใจ 152 38 

4.ซือ้เฉพาะเดอืนหรอืฉบบัทีม่สีนิคา้ตวัอยา่งแนบมา 113 28.3 

รวม 400 100 

จาํนวนช่ือนิตยสารท่ีซ้ือ   

1.ซือ้มากกวา่หน่ึงชือ่  50 12.5 

2.ซือ้นิตยสารชื่อใดชื่อหน่ึงเท่านัน้ 159 39.8 

3.ซือ้ชือ่ใดกไ็ด ้ขึน้กบัความชืน่ชอบ ณ ขณะซือ้ 191 47.8 

รวม 400 100 

 จากตาราง  10 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบั

ภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร  ผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัครั ้ งน้ี

มจีาํนวน 400 คน จาํแนกตามตวัแปรไดด้งัน้ี 
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 สถานท่ีซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ซือ้นิตยสารจากรา้นหนงัสอืทีม่สีาขา จาํนวน 

136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34 รองลงมาซือ้จากรา้นหรอืแผงขายหนงัสอืในศนูยก์ารคา้ จาํนวน 128 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 32 ซือ้จากรา้นหรอืแผงขายหนงัสอืทั ่ วไปและแผงหนงัสอืในรา้นสะดวกซือ้ 

จาํนวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.8 และซือ้ตรงจากสาํนกัพมิพ ์โดยการสมคัรเป็นสมาชกิ

จาํนวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.3 

 ความถ่ีในการซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ซือ้นิตยสารเฉพาะทีม่เีน้ือหาน่าสนใจ 

จาํนวน 152 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38 รองลงมาคอื  ซือ้เฉพาะฉบบัทีม่สีนิคา้ตวัอยา่งแนบมา  

จาํนวน 113 คดิเป็นรอ้ยละ 28.3 ซือ้ทุกเดอืนจาํนวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.5 และซือ้เกอืบ

ทุกเดอืนจาํนวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.3   

 จาํนวนช่ือนิตยสารท่ีซ้ือ  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ ซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทยชือ่ใดก็ ไดข้ึน้กบัความชอบ ณ ขณะนัน้ๆ จาํนวน 191 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.8 

รองลงมาคอื ซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยชือ่ใดชือ่หน่ึงเท่านัน้ จาํนวน 159 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 39.8 และซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยมากกวา่หน่ึงชือ่ จาํนวน 50 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 12.5  

ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงอนุมานเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน  

 สมมติฐานท่ี 1 อายมีุความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซ้ือนิตยสารสตรีต่างประเทศ

ฉบบัภาษาไทยของสตรีในกรงุเทพมหานคร  

 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งอายกุบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ สถติทิีใ่ชใ้นการ

วเิคราะหก์ารทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร คอื  ไคสแควร์ ( ) และใชค้่าสถติ ิCramer’s 

V และ Somers’d เพือ่วดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปรโดยกาํหนดระดบัความเชือ่มัน่ที ่ 95% 

ดงันัน้จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1

 สมมตฐิานที ่ 1.1 อายมุคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นสถานทีซ่ือ้ ซึง่ สามารถเขยีนสมมตฐิานทาง

สถติไิดด้งัน้ี 

) กต่็อเมือ่ค่า Sig. (2-sided) 

มคีา่น้อยกวา่ 0.05 ซึง่สามารถแยกเป็นสมมตฐิานยอ่ยไดด้งัน้ี 

 H0

 H

: อายไุมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย

ของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นสถานทีซ่ือ้  

1

 

: อายมุคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย

ของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นสถานทีซ่ือ้ 
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ตาราง 11 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอายกุบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั  

 ภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ 

 

อายุ 

สถานท่ีซ้ือ 

รวม 

สาํนกัพมิพ ์

โดยการสมคัร

เป็นสมาชกิ 

รา้น/แผงหนงัสอื

ทัว่ไปและแผงใน

รา้นสะดวกซือ้ 

รา้น/แผงขาย

หนงัสอืใน

ศนูยก์ารคา้ 

รา้นหนงัสอืทีม่ ี

สาขา เช่น ซเีอด็ 

บทีเูอส นาย

อนิทร ์

21-25 ปี 12 13 14 10 49 

26-30 ปี 9 50 40 20 119 

31-35 ปี 14 20 35 85 154 

36 ปีขึ้นไป 6 12 39 21 78 

รวม 41 95 128 136 400 

 

 = 84.736  Asymp. Sig. (2-side) = 0.000 

Cramer’s V = 0.266 Approx. Sig. = 0.000 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งอายกุบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ พบวา่ มคีา่   เท่ากบั 84.736 และคา่ Sig.    

(2-sided) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั  (H0) และยอมรบั

สมมติฐานรอง  (H1

 สมมตฐิานที ่1.2 อายมุคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้  ซึง่สามารถเขยีนสมมตฐิานทาง

สถติไิดด้งัน้ี 

) หมายความวา่  อายมุคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ และเมือ่

ทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ ์ Cramer's V พบวา่ มคีวามสมัพนัธใ์นระดบั ตํ่า โดยมคี่า

ความสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.266 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 H0

 H

: อายไุมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยส ารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้  

1

 

: อายมุคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย

ของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้  
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ตาราง 12 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอายกุบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั 

 ภาษาไทยในดา้นความถีใ่นการซือ้ 

 

อาย ุ

ความถ่ีในการซ้ือ 

รวม 
ซือ้ทุกเดอืน 

ซือ้เกอืบทุก

เดอืน 

ซือ้เฉพาะเดอืน

หรอืฉบบัทีม่ ี

เน้ือหาน่าสนใจ 

ซือ้เฉพาะเดอืน

หรอืฉบบัทีม่ ี

สนิคา้ตวัอยา่ง 

21-25 ปี 24 2 21 2 49 

26-30 ปี 10 19 40 50 119 

31-35 ปี 39 20 51 44 154 

36 ปีขึ้นไป 13 8 40 17 78 

รวม 86 49 152 133 400 

 

 = 57.696  Asymp. Sig. (2-side) = 0.000 

Cramer’s V = 0.219 Approx. Sig. = 0.000 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งอายกุบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นความถีใ่นก ารซือ้ พบวา่   มคีา่   เท่ากบั 57.696 และคา่ 

Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั  H0 และยอมรบั

สมมตฐิานรอง  H1

 สมมตฐิานที ่ 1.3 อายมุคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางป ระเทศ

ฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้น จาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้  ซึง่สามารถเขยีน

สมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

 หมายความวา่อายมุคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นความถีใ่นการซื้ อ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้และเมือ่

ทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ ์ Cramer's V พบวา่มคีวามสมัพนัธ์ ในระดบั ตํ่า โดยมคี่า

ความสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.219 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 H0

 H

: อายไุมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้  

1

 

: อายมุคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย

ของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 
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ตาราง 13 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอายกุบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั  

ภาษาไทยในดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

 

อายุ 

จาํนวนช่ือนิตยสารท่ีซ้ือ  

ซือ้มากกว่า

หน่ึงชื่อเสมอ 

ซือ้นิตยสารชื่อใดชื่อ

หน่ึงเท่านัน้ 

ซือ้ชือ่ใดกไ็ดข้ึน้กบั

ความชอบ ณ ขณะซือ้ 
รวม 

21-25 ปี 11 23 15 49 

26-30 ปี 10 37 72 119 

31-35 ปี 15 68 71 154 

36 ปีขึ้นไป 14 31 33 78 

รวม 50 159 191 400 

 

 = 19.541  Asymp. Sig. (2-side) = 0.003 

Cramer’s V = 0.156 Approx. Sig. = 0.003 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งอายกุบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ พบวา่ มคีา่   เท่ากบั 19.541 

และคา่ Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.003 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั  H0 และ

ยอมรบัสมมตฐิานรอง  H1

 

 หมายความวา่อายมุคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

และเมือ่ทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ ์ Cramer's V พบวา่มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า โดยมคีา่

ความสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.156 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานท่ี 2 ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซ้ือนิตยสาร

สตรีต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรีในกรงุเทพมหานคร  

 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัการศกึ ษากบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหก์ารทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร คอื  ไคสแควร์ ( )  และใช้

คา่สถติ ิCramer’s V และ Somers’d เพื่อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปรโดยกาํหนดระดบั

ความเชือ่มัน่ที ่ 95% ดงันัน้จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ก็

ต่อเมือ่ค่า Sig. (2-sided) มคีา่น้อยกวา่ 0.05 ซึง่สามารถแยกเป็นสมมตฐิานยอ่ยไดด้งัน้ี 
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 สมมตฐิานที ่ 2.1 ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกา รซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นสถานทีซ่ือ้ ซึง่สามารถเขยีน

สมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

 H0

 H

:  ระดบัการศกึษาไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นสถานทีซ่ือ้  

1

 

:  ระดบักา รศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นสถานทีซ่ือ้  

ตาราง 14 ความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรีต่างประเทศ 

ฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ 

 

ระดบั 

การศึกษา 

สถานท่ีซ้ือ 

รวม 
สาํนกัพมิพ ์

โดยการสมคัร

เป็นสมาชกิ 

รา้น/แผง

หนงัสอืทัว่ไป

และแผงในรา้น

สะดวกซือ้ 

รา้น/แผงขาย

หนงัสอืใน

ศนูยก์ารคา้ 

รา้นหนงัสอืที่

มสีาขา เช่น 

ซเีอด็ บทีเูอส 

นายอนิทร ์

ตํา่กว่าปริญญาตรี 3 12 4 7 26 

ปริญญาตรี 29 73 92 94 288 

สงูกว่าปริญญาตรี 9 10 32 35 86 

รวม 41 95 128 136 400 

 

 = 15.828  Asymp. Sig. (2-side) = 0.015 

Cramer’s V = 0.141 Approx. Sig. = 0.015 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง  ระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร

สตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ พบวา่ มคีา่  เท่ากบั 15.828 และคา่ Sig. 

(2-side) เท่ากบั 0.015 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั  H0 และยอมรบัสมมติ

ฐานรอง  H1 หมายความวา่ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้  และเมือ่

ทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ ์ Cramer's V พบวา่มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า โดยมคีา่

ความสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.141 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 สมมตฐิานที ่ 2.2 ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้  ซึง่สามารถเขยีน

สมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

 H0

 H

:  ระดบัการศกึษาไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้  

1

 

:  ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้  

ตาราง 15 ความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ  

 ฉบบัภาษาไทยในดา้นความถีใ่นการซือ้ 

 

ระดบัการศึกษา 

ความถ่ีในการซ้ือ 

รวม ซือ้ทุก

เดอืน 

ซือ้เกอืบทุก

เดอืน 

ซือ้เฉพาะเดอืน

หรอืฉบบัทีม่ ี

เน้ือหาน่าสนใจ 

ซือ้เฉพาะเดอืน

หรอืฉบบัทีม่ ี

สนิคา้ตวัอยา่ง 

ตํา่กว่าปริญญาตรี 8 2 7 9 26 

ปริญญาตรี 62 36 112 78 288 

สงูกว่าปริญญาตรี 16 11 33 26 86 

รวม 86 49 152 113 400 

 

 = 3.384  Asymp. Sig. (2-side) = 0.759 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร

สตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นความถีใ่นการซือ้ พบวา่ มคีา่   เท่ากบั 3.384 และคา่

Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.759 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั  (H0) และปฏเิสธ

สมมตฐิานรอง  (H1

 สมมตฐิานที ่ 2.3 ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบั ภาษาไทยดา้นของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้น จาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้  ซึง่

สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

) หมายความวา่ระดบัการศกึษา  ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นความถีใ่นการซือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ ัง้ไว ้
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 H0

 H

:  ระดบัการศกึษา ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

1

 

:  ระดบัการศึ กษา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้  

ตาราง 16 ความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ  

 ฉบบัภาษาไทยในดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

 

ระดบัการศึกษา 

จาํนวนช่ือนิตยสารท่ีซ้ือ  

ซือ้มากกวา่ 

หน่ึงชื่อเสมอ 

ซือ้นิตยสารชือ่ใด

ชื่อหน่ึงเท่านัน้ 

ซือ้ชือ่ใดกไ็ดข้ึน้กบั

ความชอบ ณ ขณะซือ้ 

รวม 

ตํา่กว่าปริญญาตรี 3 7 11 26 

ปริญญาตรี 35 120 133 288 

สงูกว่าปริญญาตรี 12 32 42 86 

รวม 50 159 191 400 

 

 = 2.879  Asymp. Sig. (2-side) = 0.578 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง  ระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร

สตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ พบวา่ มคีา่  เท่ากบั 2.879 

และคา่ Sig.    (2-sided) เท่ากบั 0.578 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั  H0 

และปฏเิสธสมมตฐิานรอง H1

 สมมติฐานท่ี 3 อาชีพ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซ้ือนิตยสารสตรีต่างประเทศ

ฉบบัภาษาไทยของสตรีในกรงุเทพมหานคร  

 หมายความวา่ระดบัการศกึษาไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นลกัษณะการซือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ ัง้ไว ้ 

 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่ง อาชพีกบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ ใชค้า่สถติิ        

ไคสแควร ์ ( ) ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร และใชค้า่สถติ ิ Cramer’s V และ 

Somers’d เพือ่วดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยกาํหนดระดบัความเชือ่มัน่ที ่ 95% ดงันัน้

จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่ค่า Sig. (2-tailed) มคีา่

น้อยกวา่ 0.05 ซึง่สามารถแยกเป็นสมมตฐิานยอ่ยไดด้งัน้ี 
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 สมมตฐิานที ่3.1 อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นสถานทีซ่ือ้ ซึง่สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติิ

ไดด้งัน้ี 

 H0

 H

:  อาชพีไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประ เทศฉบบั

ภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นสถานทีซ่ือ้  

1

 

: อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นสถานทีซ่ือ้  

ตาราง 17 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอาชพีกบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั  

 ภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ 

 

อาชีพ 

สถานท่ีซ้ือ 

รวม สาํนกัพมิพ ์

โดยการสมคัร

เป็นสมาชกิ 

รา้น/แผง

หนงัสอืทัว่ไป

และรา้น 

สะดวกซือ้ 

รา้น/แผงขาย

หนงัสอืใน

ศนูยก์ารคา้ 

รา้นหนงัสอืทีม่ี

สาขา เช่น ซี

เอด็ บทีเูอส 

นายอนิทร ์

นักศึกษา 13 18 13 10 54 

พนักงานบริษทัเอกชน 19 30 57 69 175 

ข้าราชการ/พนักงาน

รฐัวิสาหกิจ 
6 36 50 47 139 

ค้าขาย/ธรุกิจส่วนตวั 3 11 8 10 32 

รวม 41 95 128 136 400 

 

 = 29.674  Asymp. Sig. (2-side) = 0.000 

Cramer’s V = 0.157 Approx. Sig. = 0.000 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง อาชพีกบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ พบวา่มคีา่  เท่ากบั 29.674 และคา่ Sig. (2-sided) เท่ากบั 

0.000 ซึง่น้อยกวา่  0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั  (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) 

หมายความวา่อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสา รสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้และเมือ่ทดสอบต่อดว้ยวธิี

สมัประสทิธิ ์Cramer's V พบวา่มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า โดยมคีา่ความสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.157 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 สมมตฐิานที ่3.2 อาชพีมคีวามสัมพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นความถีใ่นการซือ้  ซึง่สามารถเขยีนสมมตฐิาน

ทางสถติไิดด้งัน้ี 

 H0

 H

: อาชพีไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้  

1

 

: อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้  

ตาราง 18 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอาชพีกบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั  

 ภาษาไทยในดา้นความถีใ่นการซือ้ 

 

อาชพี 

ความถ่ีในการซ้ือ 

รวม 
ซือ้ทุกเดอืน 

ซือ้เกอืบ

ทุกเดอืน 

ซือ้เฉพาะเดอืน

หรอืฉบบัทีม่ ี

เน้ือหาน่าสนใจ 

ซือ้เฉพาะเดอืน

หรอืฉบบัทีม่ ี

สนิคา้ตวัอยา่ง 

นกัศกึษา 24 6 19 5 54 

พนกังานเอกชน 35 20 63 57 175 

ขา้ราชการ/พนกังาน

รฐัวสิาหกจิ 
19 20 59 41 139 

คา้ขาย/ธรุกจิสว่นตวั 8 3 11 10 32 

รวม 86 49 152 113 400 

 

 = 27.800  Asymp. Sig. (2-side) = 0.001 

Cramer’s V = 0.152 Approx. Sig. = 0.001 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง อาชพีกบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทยในดา้นความถีใ่นการซือ้ พบวา่ มคีา่  เท่ากบั 27.800 และคา่ Sig. (2-sided) 

เท่ากบั 0.001 ซึง่น้อยกวา่  0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั  (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  

(H1) หมายความวา่  อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยในดา้นความถีใ่นการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้และเมือ่ทดสอบต่อดว้ยวธิี

สมัประสทิธิ ์Cramer's V พบวา่มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า โดยมคีา่ความสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.152 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 สมมตฐิานที ่3.3 อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทยดา้นของส ตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้  ซึง่สามารถเขยีน

สมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

 H0

 H

: อาชพีไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้  

1

 

: อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้ อนิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

ตาราง 19 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอาชพีกบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั  

 ภาษาไทยในดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

 

อาชีพ 

จาํนวนช่ือนิตยสารท่ีซ้ือ  

ซือ้มากกวา่ 

หน่ึงชื่อเสมอ 

ซือ้นิตยสารชือ่

ใดชื่อหน่ึงเท่านัน้ 

ซือ้ชือ่ใดกไ็ดข้ึน้กบั

ความชอบ ณ ขณะซือ้ 

รวม 

นักศึกษา 9 23 22 54 

พนักงานเอกชน 16 73 86 175 

ข้าราชการ/พนักงาน

รฐัวิสาหกิจ 
17 52 70 139 

ค้าขาย/ธรุกิจส่วนตวั 8 11 13 32 

รวม 50 159 191 400 

 

 = 8.205  Asymp. Sig. (2-side) = 0.223 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง  อาชพีกบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้  พบวา่ มคีา่  เท่ากบั 8.205 และ

ค่า Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.223 ซึง่มากกวา่  0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ

ปฏเิสธสมมตฐิานรอง  (H1

 

) หมายความวา่  อาชพีไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 
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 สมมติฐานท่ี 4 รายได้ส่วนตวัเฉล่ียต่อเดือน  มีความสมัพนัธก์บัพฤติ กรรมการ

ซ้ือนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรีในกรงุเทพมหานคร  

 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่ง รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนกบัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่

นิตยสารทีซ่ือ้ ใชค้า่สถติิ ไคสแควร ์ ( ) ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร และใชค้า่สถติ ิ

Cramer’s V และ Somers’d เพือ่วดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยกาํหนดระดบัความ

เชือ่มัน่ที ่95% ดงันัน้จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1

 สมมตฐิานที ่ 4.1 รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นสถานทีซ่ือ้ ซึง่สามารถ

เขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

) กต่็อเมือ่ค่า 

Sig. (2-sided) มคี่าน้อยกว่า 0.05 ซึง่สามารถแยกเป็นสมมตฐิานยอ่ยไดด้งัน้ี 

 H0

 H

:  รายไดส้ว่นตวัเฉลี่ ยต่อเดอืนไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นสถานทีซ่ือ้  

1

 

:  รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นสถานทีซ่ือ้  

ตาราง 20 ความสมัพนัธร์ะหวา่งรายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนกบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี 

 ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ 

 

รายได้ส่วนตวั 

เฉล่ียต่อเดือน 

สถานท่ีซ้ือ 

รวม 

สาํนกัพมิพ ์

โดยการ

สมคัรเป็น

สมาชกิ 

รา้น/แผง

หนงัสอืทัว่ไป

และรา้น

สะดวกซือ้ 

รา้น/แผง

ขายหนงัสอื

ในศนูย ์

การคา้ 

รา้นหนงัสอืที่

มสีาขา เช่น 

ซเีอด็ บทีเูอส 

นายอนิทร ์

ไม่เกิน 10,000 บาท 4 12 3 5 24 

10,001-20,000 บาท 19 36 55 28 138 

20,001-30,000 บาท 15 41 58 64 178 

มากกว่า 30,000 บาท 3 6 12 39 60 

รวม 41 95 128 136 400 

 

 = 51.160  Asymp. Sig. (2-side) = 0.000 

Cramer’s V = 0.206 Approx. Sig. = 0.000 
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 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง  รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนกบัพฤตกิรรมการ

ซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้นสถานทีซ่ือ้ พบวา่ มคีา่  เท่ากบั 51.160 

และคา่ Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่  0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั  (H0) และ

ยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1

 สมมตฐิานที ่ 4.2 รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรี ในกรงุเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้  ซึง่

สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

) หมายความวา่รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้นสถานทีซ่ือ้  ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้  และเมื่อทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ ์ Cramer's V พบวา่มคีวามสมัพนัธใ์น

ระดบัตํ่า โดยมคีา่ความสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.206 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 H0

 H

:  รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้  

1

 

:  รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอื นมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้  

ตาราง 21 ความสมัพนัธร์ะหวา่งรายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนกบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี 

 ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นความถีใ่นการซือ้ 

 

รายได้ส่วนตวั 

เฉล่ียต่อเดือน 

ความถ่ีในการซ้ือ 

รวม ซือ้ทุก

เดอืน 

ซือ้เกอืบ

ทุกเดอืน 

ซือ้เฉพาะเดอืน

หรอืฉบบัทีม่ ี

เน้ือหาน่าสนใจ 

ซือ้เฉพาะเดอืน

หรอืฉบบัทีม่ ี

สนิคา้ตวัอยา่ง 

ไม่เกิน 10,000 บาท 8 3 6 7 24 

10,001-20,000 บาท 37 18 44 39 138 

20,001-30,000 บาท 34 17 79 48 178 

มากกว่า 30,000 บาท 7 11 23 19 60 

รวม 86 49 152 133 400 

 

 = 14.187  Asymp. Sig. (2-side) = 0.116 
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ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนกบัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้นความถีใ่นการซือ้ พบวา่ มคี่า  เท่ากบั 

14.187 และคา่ Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.116 ซึง่มากกวา่  0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั  

(H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1

 สมมตฐิานที ่ 4.3 รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นจาํนวนชือ่

นิตยสารทีซ่ือ้ ซึง่สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

) หมายความวา่  รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนไมม่ี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นความถีใ่นการ

ซือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 H0

 H

:  รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

1

 

:  รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

ตาราง 22 ความสมัพนัธร์ะหวา่งรายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนกบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี 

 ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

 

รายได้ส่วนตวั 

เฉล่ียต่อเดือน 

จาํนวนช่ือนิตยสารท่ีซ้ือ  

ซือ้มากกวา่ 

หน่ึงชือ่ 

ซือ้นิตยสารชือ่

ใดชื่อหน่ึงเท่านัน้ 

ซือ้ชือ่ใดกไ็ดข้ึน้กบั

ความชอบ ณ ขณะซือ้ 

รวม 

ไม่เกิน 10,000 บาท 2 10 12 24 

10,001-20,000 บาท 18 59 61 138 

20,001-30,000 บาท 21 65 92 178 

มากกว่า 30,000 บาท 9 25 26 60 

รวม 50 159 191 400 

 

 = 2.807  Asymp. Sig. (2-side) = 0.833 

ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนกบัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้  พบวา่ มคีา่ เท่ากบั 

2.807 และคา่ Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.833 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และ

ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่  รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนไมม่คีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้  ซึง่ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
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 สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัทางการตลาดด้านผลิตภณัฑมี์ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

การซ้ือนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรีในกรงุเทพมหานคร  

 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่ง ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์  โดยไดแ้ยก

ทดสอบปจัจยัผลติภณัพด์า้นการออกแบบ ปจัจยัผลติภณัฑด์า้นองคป์ระกอบ และปจัจยั

ผลติภณัฑโ์ดยรวม กบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานที่

ซือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ใชค้า่สถติิ ไคสแควร ์ ( ) ในการ ทดสอบ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร และใชค้า่สถติ ิ Cramer’s V และ Somers’d เพือ่วดัขนาด

ความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยกาํหนดระดบัความเชือ่มัน่ที ่ 95% ดงันัน้จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 

(H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1

สมมตฐิานที ่5.1.1 ปจัจยัผลติภณัฑ์ดา้นการออกแบบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤ ตกิรรมการ

ซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นสถานทีซ่ือ้  ซึง่

สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

) กต่็อเมือ่ค่า Sig. (2-sided) มคีา่น้อยกวา่ 0.05 ซึง่สามารถ

แยกเป็นสมมตฐิานยอ่ยไดด้งัน้ี 

H0

H

:  ปจัจยัผลติภณัฑด์า้นการออกแบบไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร

สตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นสถานทีซ่ือ้  

1

 

:  ปจัจยัผลติภณัฑ์ ดา้นการออกแบบ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร

สตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นสถานทีซ่ือ้  

ตาราง 23 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสาํคญัของปจัจยัผลติภณัฑ์ดา้นการออกแบบกบั 

 พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ 

 

ปัจจยั 

ผลิตภณัฑด้์าน

การออกแบบ 

สถานท่ีซ้ือ 

รวม 

สาํนกัพมิพ ์

โดยการ

สมคัรเป็น

สมาชกิ 

รา้น/แผงหนงัสอื

ทัว่ไปและรา้น 

สะดวกซือ้ 

รา้น/แผงขาย

หนงัสอืใน

ศนูยก์ารคา้ 

รา้นหนงัสอืที่

มสีาขาเช่น ซี

เอด็ บทีเูอส 

นายอนิทร ์

ปานกลาง 15 35 34 47 131 

มาก 26 60 94 89 269 

รวม 41 95 128 136 400 

 

 = 3.423  Asymp. Sig. (2-side) = 0.331 
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 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งความสาํคญัของ ปจัจยัผลติภณัฑ์ ดา้นการ

ออกแบบกบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้นสถานทีซ่ือ้ พบวา่ 

มคีา่ เท่ากบั 3.423 และคา่ Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.331 ซึง่มากกวา่  0.05 นัน่คอื ยอมรบั

สมมตฐิานหลกั  (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1

 สมมตฐิานที ่ 5.1.2 ปจัจยัผลติภณัฑ์ ดา้นการออกแบบ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้น ความถีใ่น

การซือ้ ซึง่สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

) หมายความวา่  ปจัจยัผลติภณัฑ์ดา้นการ

ออกแบบ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน

ดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 H0

 H

:  ปจัจยัผลติภณัฑ์ ดา้นการออกแบบ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นความถีใ่นการซือ้ 

1

 

:  ปจัจยัผลติภณัฑ์ ดา้นการออกแบบ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร

สตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นความถีใ่นการซือ้ 

ตาราง 24 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสาํคญัของปจัจยัผลติภณัฑ์ดา้นการออกแบบกบั 

 พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นความถีใ่นการซือ้ 

 

ปัจจยั 

ผลิตภณัฑด้์าน

การออกแบบ 

ความถ่ีในการซ้ือ 

รวม ซือ้ทุก

เดอืน 

ซือ้เกอืบทุก

เดอืน 

ซือ้เฉพาะเดอืน

หรอืฉบบัทีม่ ี

เน้ือหาน่าสนใจ 

ซือ้เฉพาะเดอืน

หรอืฉบบัทีม่ ี

สนิคา้ตวัอยา่ง 

ปานกลาง 28 14 53 36 131 

มาก 58 35 99 77 269 

รวม 86 49 152 113 400 

 

 = 0.740  Asymp. Sig. (2-side) = 0.864 

 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งความสาํคญัของ ปจัจยัผลติภณัฑ์ ดา้นการ

ออกแบบกบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้นความถีใ่นการซือ้  

พบวา่ มคีา่ เท่ากบั 0.740 และคา่ Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.864 ซึง่มากกวา่  0.05 นัน่คอื 

ยอมรบัสมมตฐิานหลกั  (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัผลติภณัฑ์

ดา้นการออกแบบ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยในดา้นความถีใ่นการซือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
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 สมมตฐิานที ่ 5.1.3 ปจัจยัผลติภณัฑ์ ดา้นการออกแบบ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้น จาํนวนชือ่

นิตยสารทีซ่ือ้ ซึง่สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

 H0

 H

:  ปจัจยัผลติภณัฑด์า้นการออกแบบไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ นิตยสาร

สตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

1

 

:  ปจัจยัผลติภณัฑ์ ดา้นการออกแบบ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร

สตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

ตาราง 25 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสาํคญัของปจัจยัผลติภณัฑ์ดา้นการออกแบบกบั 

 พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

 

ปัจจยัผลิตภณัฑ์

ด้านการออกแบบ 

จาํนวนช่ือนิตยสารท่ีซ้ือ  

ซือ้มากกวา่ 

หน่ึงชื่อ 

ซือ้นิตยสารชือ่

ใดชื่อหน่ึงเท่านัน้ 

ซือ้ชือ่ใดกไ็ดข้ึน้กบั

ความชอบ ณ ขณะซือ้ 

รวม 

ปานกลาง 21 51 59 131 

มาก 29 108 132 269 

รวม 50 159 191 400 

 

 = 2.275  Asymp. Sig. (2-side) = 0.321 

 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งความสาํคญัของ ปจัจยัผลติภณัฑ์ ดา้นการ

ออกแบบ กบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้นจาํนวนชือ่

นิตยสารทีซ่ือ้  พบวา่ มคีา่ เท่ากบั 2.275 และคา่ Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.321 ซึง่มากกวา่ 

0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั  (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1

 สมมตฐิานที ่ 5.2.1 ปจัจยัทาง ผลติภณัฑด์า้นองคป์ระกอบ มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้น

สถานทีซ่ือ้ ซึง่สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

) หมายความวา่  ปจัจยั

ผลติภณัฑ์ดา้นการออกแบบ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทยในดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 H0

 H

: ปจัจยัทาง ผลติภณัฑด์้ านองคป์ระกอบ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นสถานทีซ่ือ้ 

1: ปจัจยัทาง ผลติภณัฑด์า้นองคป์ระกอบ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นสถานทีซ่ือ้ 
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ตาราง 26 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสาํคญัของปจัจยัผลติภณัฑ์ดา้นองคป์ระกอบกบั 

 พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ 

 

ปัจจยั 

ผลิตภณัฑด้์าน

องคป์ระกอบ 

สถานท่ีซ้ือ 

รวม 

สาํนกัพมิพ ์

โดยการ

สมคัรเป็น

สมาชกิ 

รา้น/แผงหนงัสอื

ทัว่ไปและรา้น 

สะดวกซือ้ 

รา้น/แผงขาย

หนงัสอืใน

ศนูยก์ารคา้ 

รา้นหนงัสอืที่

มสีาขาเช่น ซี

เอด็ บทีเูอส 

นายอนิทร ์

ปานกลาง 39 88 117 127 371 

มาก 2 7 11 9 29 

รวม 41 95 128 136 400 

 

 = 0.770  Asymp. Sig. (2-side) = 0.857 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งความสาํคญัของ ปจัจยัผลติภณัฑ์ ดา้น

องคป์ระกอบกบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้นสถานทีซ่ือ้ซือ้ 

พบวา่ มคีา่ เท่ากบั 0.770 และคา่ Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.857 ซึง่มากกวา่  0.05 นัน่คอื 

ยอมรบัสมมตฐิานหลกั  (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1

 สมมตฐิานที ่ 5.2.2 ปจัจยัผลติภณัฑ์ ดา้นองคป์ระกอบ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเ ทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นความถีใ่นการ

ซือ้ ซึง่สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

) หมายความวา่ ปจัจยัผลติภณัฑ์

ดา้นองคป์ระกอบ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 H0

 H

:  ปจัจยัผลติภณัฑด์า้นองคป์ระกอบไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร

สตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้  

1

 

:  ปจัจยัผลติภณัฑ์ดา้นองคป์ระกอบ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร

สตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้  
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ตาราง 27 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสาํคญัของปจัจยัผลติภณัฑ์ดา้นองคป์ระกอบกบั 

 พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นความถีใ่นการซือ้ 

 

ปัจจยั 

ผลิตภณัฑด้์าน

องคป์ระกอบ 

ความถ่ีในการซ้ือ 

รวม ซือ้ทุก

เดอืน 

ซือ้เกอืบทุก

เดอืน 

ซือ้เฉพาะเดอืน

หรอืฉบบัทีม่ ี

เน้ือหาน่าสนใจ 

ซือ้เฉพาะเดอืน

หรอืฉบบัทีม่ ี

สนิคา้ตวัอยา่ง 

ปานกลาง 81 46 142 102 371 

มาก 5 3 10 11 29 

รวม 86 49 152 113 400 

 

 = 1.495  Asymp. Sig. (2-side) = 0.683 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งความสาํคญัของ ปจัจยัผลติภณัฑ์ ดา้น

องคป์ระกอบกบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้นความถีใ่นการ

ซือ้ พบว่ามคี่า เท่ากบั 1.495 และคา่ Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.683  ซึง่มากกวา่  0.05 นัน่คอื 

ยอมรบัสมมตฐิานหลกั  (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1

 สมมตฐิานที ่ 5.2.3 ปจัจยัผลติภณัฑ์ ดา้นองคป์ระกอบ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้น จาํนวนชือ่

นิตยสารทีซ่ือ้ ซึง่สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

) หมายความวา่  ปจัจยัผลติภณัฑ์

ดา้นองคป์ระกอบ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยในดา้นความถีใ่นการซือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 H0

 H

:  ปจัจยัผลติภณัฑด์า้นองคป์ระกอบไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร

สตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

1

 

:  ปจัจยัผลติภณัฑ์ ดา้นองคป์ระกอบ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร

สตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 
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ตาราง 28 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสาํคญัของปจัจยัผลติภณัฑ์ดา้นองคป์ระกอบกบั 

 พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

 

ปัจจยัผลิตภณัฑ์

ด้านองคป์ระกอบ 

จาํนวนช่ือนิตยสารท่ีซ้ือ  

ซือ้มากกวา่ 

หน่ึงชื่อ 

ซือ้นิตยสารชือ่

ใดชื่อหน่ึงเท่านัน้ 

ซือ้ชือ่ใดกไ็ดข้ึน้กบั

ความชอบ ณ ขณะซือ้ 

รวม 

ปานกลาง 48 144 179 371 

มาก 2 15 12 29 

รวม 50 159 191 400 

 

 = 2.179  Asymp. Sig. (2-side) = 0.336 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งความสาํคญัของ ปจัจยัผลติภณัฑ์ ดา้น

องคป์ระกอบกบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้นจาํนวนชือ่

นิตยสารทีซ่ือ้  พบวา่ มคีา่ เท่ากบั 2.179  และคา่ Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.336  ซึง่มากกวา่ 

0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั  (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1

 สมมตฐิานที ่ 5.3.1 ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้น

สถานทีซ่ือ้ ซึง่สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

) หมายความวา่  ปจัจยั

ผลติภณัฑ์ดา้นองคป์ระกอบ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทยในดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 H0

 H

:  ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ โดยรวมไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นสถานทีซ่ือ้ 

1

 

:  ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นสถานทีซ่ือ้ 
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ตาราง 29 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสาํคญัของปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์โดยรวมกบั 

 พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ 

 

ปัจจยัทาง

การตลาด  

ด้านผลิตภณัฑ์

โดยรวม 

สถานท่ีซ้ือ 

รวม 

สาํนกัพมิพ ์

โดยการ

สมคัรเป็น

สมาชกิ 

รา้น/แผงหนงัสอื

ทัว่ไปและรา้น 

สะดวกซือ้ 

รา้น/แผงขาย

หนงัสอืใน

ศนูยก์ารคา้ 

รา้นหนงัสอืที่

มสีาขาเช่น ซี

เอด็ บทีเูอส 

นายอนิทร ์

ปานกลาง 33 75 101 109 318 

มาก 8 20 27 27 82 

รวม 41 95 128 136 400 

 

 = 0.150  Asymp. Sig. (2-side) = 0.991 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง  ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ โดยรวมกบั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้นสถานทีซ่ือ้  พบวา่มคี่ า  

เท่ากบั 0.150 และคา่ Sig.(2-sided) เท่ากบั 0.991 ซึง่มากกวา่  0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิาน

หลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1

 สมมตฐิานที ่ 5.3.2 ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้น

ความถีใ่นการซือ้ ซึง่สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

) หมายความวา่  ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์

โดยรวมไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใ นดา้น

สถานทีซ่ือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

 H0

 H

:  ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ โดยรวมไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้  

1

 

:  ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้  
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ตาราง 30 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์โดยรวมกบัพฤตกิรรมการ 

 ซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นความถีใ่นการซือ้ 

 

ปัจจยัทาง

การตลาด  

ด้านผลิตภณัฑ์

โดยรวม 

ความถ่ีในการซ้ือ 

รวม ซือ้ทุก

เดอืน 

ซือ้เกอืบทุก

เดอืน 

ซือ้เฉพาะเดอืน

หรอืฉบบัทีม่ ี

เน้ือหาน่าสนใจ 

ซือ้เฉพาะเดอืน

หรอืฉบบัทีม่ ี

สนิคา้ตวัอยา่ง 

ปานกลาง 68 41 124 85 318 

มาก 18 8 28 28 82 

รวม 86 49 152 113 400 

 

 = 2.206  Asymp. Sig. (2-side) = 0.531 

 ผลการวเิคราะหค์วาม สมัพนัธร์ะหวา่ง  ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ โดยรวมกบั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้นความถีใ่นการซือ้ พบวา่มี

ค่า เท่ากบั 2.206 และคา่  Sig.(2-sided) เท่ากบั 0.531 ซึง่มากกวา่  0.05 นัน่คอื ยอมรบั

สมมตฐิานหลกั  (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1

 สมมตฐิานที ่ 5.3.3 ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ โดยรวม มคีวามสมัพนั ธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้น

จาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ ซึง่สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

) หมายความวา่  ปจัจยัทางการตลาดดา้น

ผลติภณัฑ์ โดยรวม ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยในดา้นความถีใ่นการซือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 H0

 H

:  ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ โดยรวมไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้น จาํนวนชือ่นิตยสาร

ทีซ่ือ้ 

1

 

:  ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้น จาํนวนชือ่นิตยสารที่

ซือ้ 
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ตาราง 31 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมกบัพฤตกิรรมการ 

 ซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

 

ปัจจยัทาง

การตลาด  

ด้านผลิตภณัฑ์ 

จาํนวนช่ือนิตยสารท่ีซ้ือ  

ซือ้มากกวา่ 

หน่ึงชื่อ 

ซือ้นิตยสารชือ่

ใดชื่อหน่ึงเท่านัน้ 

ซือ้ชือ่ใดกไ็ดข้ึน้กบั

ความชอบ ณ ขณะซือ้ 

รวม 

ปานกลาง 39 121 158 318 

มาก 11 38 33 82 

รวม 50 159 191 400 

 

 = 2.413  Asymp. Sig. (2-side) = 0.299 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง  ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ โดยรวมกบั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ พบวา่

มคีา่  เท่ากบั 2.413 และคา่ Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.299 ซึง่มากกวา่  0.05 นัน่คอื ยอมรบั

สมมตฐิานหลกั  (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1

 สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัทางการตลาดด้านกิจกรรมส่งเสริมการขายมีความสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมการซ้ือนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรีใน

กรงุเทพมหานคร  

) หมายความวา่  ปจัจยัทางการตลาดดา้น

ผลติภณัฑ์ โดยรวม ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ี างประเทศฉบบั

ภาษาไทยในดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

 การทดสอบความสมัพนัธร์ะห วา่ง ปจัจยัทางการตลาดดา้นกจิกรรมสง่เสรมิการขาย

กบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ใน

ดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ ใชค้า่สถติิ ไคสแควร ์ ( ) 

ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร และใชค้่ าสถติ ิCramer’s V และ Somers’d เพือ่วดัขนาด

ความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยกาํหนดระดบัความเชือ่มัน่ที ่ 95% ดงันัน้จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 

(H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1

 สมมตฐิานที่  6.1 ปจัจยัทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการขายมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้น

สถานทีซ่ือ้ ซึง่สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

) กต่็อเมือ่ค่า Sig. (2-sided) มคีา่น้อยกวา่ 0.05 ซึง่สามารถ

แยกเป็นสมมตฐิานยอ่ยไดด้งัน้ี 
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H0

H

:  ปจัจยัทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการขายไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรร ม

การซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นสถานทีซ่ือ้  

1

 

:  ปจัจยัทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการขายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นสถานทีซ่ือ้  

ตาราง 32 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการขายกบัพฤตกิรรมการ  

 ซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ 

 

การส่งเสริม

การขาย 

สถานท่ีซ้ือ 

รวม 

สาํนกัพมิพ ์

โดยการ

สมคัรเป็น

สมาชกิ 

รา้น/แผงหนงัสอื

ทัว่ไปและรา้น

สะดวกซือ้ 

รา้น/แผงขาย

หนงัสอืใน

ศนูยก์ารคา้ 

รา้นหนงัสอืที่

มสีาขา เช่น 

ซเีอด็ บทีเูอส 

นายอนิทร ์

ปานกลาง 35 85 111 115 346 

มาก 6 10 17 21 54 

รวม 41 95 128 136 400 

 

 = 1.209  Asymp. Sig. (2-side) = 0.751 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการขายกบั

พฤตกิรรมการซือ้นิตย สารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้นสถานทีซ่ือ้  พบว่ามคี่า   

เท่ากบั 1.209 และคา่ Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.751 ซึง่มากกวา่  0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิาน

หลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1

 สมมตฐิานที ่6.2 ปจัจยัทางการตลาดดา้นกจิกรรมสง่เสรมิการขายมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้น

ความถีใ่นการซือ้ ซึง่สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

) หมายความวา่  ปจัจยัทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิ

การขายไมม่คีวามสัมพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้น

สถานทีซ่ือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

 H0

 H

:  ปจัจยัทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการขายไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้  

1

 

:  ปจัจยัทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิกา รขายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้  
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ตาราง 33 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการขายกบัพฤตกิรรมการ  

 ซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นความถีใ่นการซือ้ 

 

การส่งเสริม

การขาย 

ความถ่ีในการซ้ือ 

รวม 
ซือ้ทุกเดอืน 

ซือ้เกอืบ

ทุกเดอืน 

ซือ้เฉพาะเดอืน

หรอืฉบบัทีม่ ี

เน้ือหาน่าสนใจ 

ซือ้เฉพาะเดอืน

หรอืฉบบัทีม่ ี

สนิคา้ตวัอยา่ง 

ปานกลาง 77 39 144 86 346 

มาก 9 10 8 27 54 

รวม 86 49 152 113 400 

 

 = 21.966  Asymp. Sig. (2-side) = 0.000 

Cramer’s V = 0.235 Approx. Sig. = 0.000 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง ปจัจยัทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการขายกบั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้นความถีใ่นการซือ้ พบว่ามคี่า  

  เท่ากบั 21.966 และคา่ Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่  0.05 นัน่คอื ปฏเิสธ

สมมตฐิานหลกั  (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1

 สมมตฐิานที ่ 6.3 ปจัจยัทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการขายมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้น

จาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ ซึง่สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

) หมายความวา่  ปจัจยัทางการตลาดดา้น

การสง่เสรมิการขายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยในดา้นความถีใ่นการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้และเมือ่ทดสอบต่อดว้ยวธิี

สมัประสทิธิ ์Cramer's V พบวา่มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า โดยมคีา่ความสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.235 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 H0

 H

:  ปจัจยัทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการขายไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานค รดา้นจาํนวนชือ่นิตยสาร

ทีซ่ือ้ 

1

 

:  ปจัจยัทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการขาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารที่

ซือ้ 
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ตาราง 34 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการขายกบัพฤตกิรรมการ 

 ซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

 

การส่งเสริม 

การขาย 

จาํนวนช่ือนิตยสารท่ีซ้ือ  

ซือ้มากกวา่ 

หน่ึงชื่อเสมอ 

ซือ้นิตยสารชือ่

ใดชื่อหน่ึงเท่านัน้ 

ซือ้ชือ่ใดกไ็ดข้ึน้กบั

ความชอบ ณ ขณะซือ้ 

รวม 

ปานกลาง 43 140 163 346 

มาก 7 19 28 54 

รวม 50 159 191 400 

 

 = 0.558  Asymp. Sig. (2-side) = 0.757 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง ปจัจยัทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการขายกบั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้  พบวา่

มคีา่   เท่ากบั 0.558 และคา่ Sig.(2-sided) เท่ากบั 0.757 ซึง่มากกวา่  0.05 นัน่คอื ยอมรบั

สมมตฐิานหลกั  (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1

 สมมติฐานท่ี 7 รปูแบบการดาํเนินชีวิตในด้านกิจกรรมมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

การซ้ือนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรีในกรงุเทพมหานคร  

) หมายความวา่  ปจัจยัทางการตลาดดา้น

การสง่เสรมิการขายไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยในดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่ง รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นกจิก รรมกบัพฤตกิรรม

การซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ในดา้นสถานทีซ่ือ้ 

ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ ใชค้า่สถติิ ไคสแควร ์( ) ทดสอบความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปร และใชค้า่สถติ ิ Cramer’s V และ Somers’d เพื่อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวั

แปร โดยกาํหนดระดบัความเชือ่มัน่ที ่ 95% ดงันัน้จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบั

สมมตฐิานรอง (H1

 สมมตฐิานที ่7.1 รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นกจิกรรมมคี วามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นสถานทีซ่ือ้  ซึง่

สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

) กต่็อเมือ่ค่า Sig. (2-sided) มคีา่น้อยกวา่ 0.05 ซึง่สามารถแยกเป็น

สมมตฐิานยอ่ยไดด้งัน้ี 
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 H0

 H

:  รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นกจิกรรมไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นสถานทีซ่ือ้  

1

 

:  รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นสถานทีซ่ือ้  

ตาราง 35 ความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นกจิกรรมกบัพฤตกิรรมการซือ้  

 นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ 

 

รปูแบบการ

ดาํเนินชีวิต

ด้าน

กิจกรรม 

สถานท่ีซ้ือ 

รวม 
สาํนกัพมิพ ์

โดยการสมคัร

เป็นสมาชกิ 

รา้น/แผงหนงัสอื

ทัว่ไปและรา้น

สะดวกซือ้ 

รา้น/แผงขาย

หนงัสอืใน

ศนูยก์ารคา้ 

รา้นหนงัสอืที่

มสีาขา เช่น 

ซเีอด็ บทีเูอส 

นายอนิทร ์

ปานกลาง 31 56 69 84 240 

มาก 10 39 59 52 160 

รวม 41 95 128 136 400 

 

 = 6.363  Asymp. Sig. (2-side) = 0.095 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง  รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นกจิกรรมกบั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้นสถานทีซ่ื้ อ พบว่ามคี่า   

เท่ากบั 6.363 และคา่ Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.095 ซึง่มากกวา่  0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิาน

หลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง  (H1

 สมมตฐิานที ่7.2 รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นความถีใ่นการ

ซือ้ ซึง่สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

) หมายความวา่  รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้น

กจิกรรมไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบั บภาษาไทยในดา้น

สถานทีซ่ือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

 H0

 H

:  รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นกจิกรรมไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นความถีใ่นการซือ้  

1

 

: รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นความถีใ่นการซือ้  
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ตาราง 36 ความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นกจิกรรมกบัพฤตกิรรมการซือ้  

 นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นความถีใ่นการซือ้ 

 

รปูแบบการ

ดาํเนินชีวิต 

ด้านกิจกรรม 

ความถ่ีในการซ้ือ 

รวม 
ซือ้ทุกเดอืน 

ซือ้เกอืบทุก

เดอืน 

ซือ้เฉพาะเดอืน

หรอืฉบบัทีม่ ี

เน้ือหาน่าสนใจ 

ซือ้เฉพาะเดอืน

หรอืฉบบัทีม่ ี

สนิคา้ตวัอยา่ง 

ปานกลาง 66 28 90 56 240 

มาก 20 21 62 57 160 

รวม 86 49 152 113 400 

 

 = 15.387  Asymp. Sig. (2-side) = 0.002 

Cramer’s V = 0.196 Approx. Sig. = 0.002 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง  รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นกจิกรรมกบั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้นความถีใ่นการซือ้ พบว่ามคี่า  

 เท่ากบั 15.387 และคา่ Sig.(2-sided) เท่ากบั 0.002 ซึง่น้อยกวา่  0.05 นัน่คอื ปฏเิสธ

สมมตฐิานหลกั  (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1

 สมมตฐิานที ่7.3 รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นจาํนวนชื่ อ

นิตยสารทีซ่ือ้ ซึง่สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

) หมายความวา่  รปูแบบการดาํเนินชวีติใน

ดา้นกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน

ดา้นความถีใ่นการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ และเมือ่ทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ ์

Cramer's V พบวา่มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า โดยมคีา่ความสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.196 อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 H0

 H

:  รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นกจิกรรมไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารที่

ซือ้ 

1

 

:  รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นกจิกรรม  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารที่

ซือ้ 
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ตาราง 37 ความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นกจิกรรมกบัพฤตกิรรมการซือ้  

 นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

 

รปูแบบการ 

ดาํเนินชีวิต 

ด้านกิจกรรม 

จาํนวนช่ือนิตยสารท่ีซ้ือ  

ซือ้มากกวา่ 

หน่ึงชื่อเสมอ 

ซือ้นิตยสารชือ่

ใดชื่อหน่ึงเท่านัน้ 

ซือ้ชือ่ใดกไ็ดข้ึน้กบั

ความชอบ ณ ขณะซือ้ 

รวม 

ปานกลาง 31 97 112 240 

มาก 19 62 79 160 

รวม 50 159 191 400 

 

 = 0.298  Asymp. Sig. (2-side) = 0.862 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง  รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นกจิกรรมกบั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้  พบวา่

มคีา่ เท่ากบั 0.298 และคา่ Sig.(2-sided) เท่ากบั 0.862 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบั

สมมตฐิานหลกั  (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง  (H1

 สมมติฐานท่ี  8 รปูแบบการดาํเนินชีวิตด้านความสนใจมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

การซ้ือนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรีในกรงุเทพมหานคร  

) หมายความวา่  รปูแบบการดาํเนินชวีติใน

ดา้นกจิกรรมไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน

ดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่ง รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความสนใจกบัพฤตกิรรมการ

ซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร  ในดา้นสถานทีซ่ือ้ 

ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ ใชค้า่สถติิ ไคสแควร ์( ) ทดสอบความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปร และใชค้า่สถติ ิ Cramer’s V และ Somers’d เพือ่วดัขนาดความสมัพนัธข์องตวั

แปร โดยกาํหนดระดบัความเชือ่มัน่ที ่ 95% ดงันัน้จะปฏเิสธสมมติ ฐานหลกั (H0) และยอมรบั

สมมตฐิานรอง (H1

 สมมตฐิานที ่8.1 รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความสนใจมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพ มหานครดา้นสถานทีซ่ือ้  ซึง่

สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

) กต่็อเมือ่ค่า Sig. (2-sided) มคีา่น้อยกวา่ 0.05 ซึง่สามารถแยกเป็น

สมมตฐิานยอ่ยไดด้งัน้ี 
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 H0

 H

:  รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นความสนใจไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นสถานทีซ่ือ้  

1

 

:  รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นความสนใจมคีวาม สมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นสถานทีซ่ือ้  

ตาราง 38 ความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นความสนใจกบัพฤตกิรรมการซือ้  

 นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ 

 

รปูแบบการ 

ดาํเนินชีวิต 

ด้านควมสนใจ 

สถานท่ีซ้ือ 

รวม 
สาํนกัพมิพ์

โดยการสมคัร

เป็นสมาชกิ 

รา้น/แผง

หนงัสอืทัว่ไป

และแผงในรา้น

สะดวกซือ้ 

รา้น/แผงขาย

หนงัสอืใน

ศนูยก์ารคา้ 

รา้นหนงัสอืที่

มสีาขา เช่น 

ซเีอด็ บทีเูอส 

นายอนิทร ์

ปานกลาง 28 64 95 86 273 

มาก 13 31  50 127 

รวม 41 95 128 136 400 

 

 = 3.717  Asymp. Sig. (2-side) = 0.294 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งรปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นความสนใจกบั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้นสถานทีซ่ือ้  พบว่ามคี่า   

เท่ากบั 3.717 และคา่ Sig.(2-sided) เท่ากบั 0.294 ซึง่มากกวา่  0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิาน

หลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง  (H1

 สมมติฐานที ่8.2 รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความสนใจมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นความถีใ่นการ

ซือ้ ซึง่สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

)  หมายความวา่  รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นความ

สนใจไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้น

สถานทีซ่ือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

 H0

 H

:  รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความสนใจไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรร มการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้  

1

 

:  รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความสนใจ  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นความถีใ่นการซือ้ 
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ตาราง 39 ความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความสนใจกบัพฤตกิรรมการซือ้  

 นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นความถีใ่นการซือ้ 

 

รปูแบบการ

ดาํเนินชีวิต 

ด้านความสนใจ 

ความถ่ีในการซ้ือ 

รวม ซือ้ทุก

เดอืน 

ซือ้เกอืบ

ทุกเดอืน 

ซือ้เฉพาะเดอืน

หรอืฉบบัทีม่ ี

เน้ือหาน่าสนใจ 

ซือ้เฉพาะเดอืน

หรอืฉบบัทีม่ ี

สนิคา้ตวัอยา่ง 

ปานกลาง 56 27 106 84 273 

มาก 30 22 46 29 127 

รวม 86 49 152 113 400 

 

 = 6.385  Asymp. Sig. (2-side) = 0.094 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง  รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความสนใจกบั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประ เทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครใน ดา้น

ความถีใ่นการซือ้ พบว่ามคี่า  เท่ากบั 6.385 และคา่ Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.094 ซึง่

มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1

 สมมตฐิานที ่8.3 รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความสนใจมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นของสตรใีนกรุ งเทพมหานครดา้นจาํนวนชือ่

นิตยสารทีซ่ือ้ ซึง่สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

) หมายความ

ว่า รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นความสนใจไ มม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร

สตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นความถีใ่นการซือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

 H0

 H

:  รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความสนใจไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารที่

ซือ้ 

1

 

:  รปูแบบการดาํเนินชี วติดา้นความสนใจมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานครดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารที่

ซือ้ 
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ตาราง 40 ความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นความสนใจกบัพฤตกิรรมการซือ้ 

 นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

 

รปูแบบการดาํเนิน

ชีวิต 

ในด้านความสนใจ 

จาํนวนช่ือนิตยสารท่ีซ้ือ  

ซือ้มากกวา่ 

หน่ึงชื่อเสมอ 

ซือ้นิตยสารชือ่

ใดชื่อหน่ึงเท่านัน้ 

ซือ้ชือ่ใดกไ็ดข้ึน้กบั

ความชอบ ณ ขณะ

ซือ้ 

รวม 

ปานกลาง 34 105 134 273 

มาก 16 54 57 86 

รวม 50 159 191 400 

 

 = 0.681  Asymp. Sig. (2-side) = 0.711 

 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง  รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นความสนใจกบั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้  พบวา่

มคีา่   เท่ากบั 0.681 และคา่ Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.711 ซึง่มากกวา่  0.05 นัน่คอื ยอมรบั

สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1

 

) หมายความวา่  รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้น

ความสนใจไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน

ดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
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สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตาราง 41 สรปุผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 

 

พฤติกรรมการซ้ือนิตยสารสตรีต่างประเทศ

ฉบบัภาษาไทยของสตรีในกรงุเทพมหานคร 

ดา้น 

สถานทีซ่ือ้ 

ดา้นความถีใ่น

การซือ้ 

ดา้นจาํนวนชือ่

นิตยสารทีซ่ือ้ 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์  

อายุ    
ระดบัการศกึษา    
อาชพี    
รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน    
ปัจจยัทางการตลาด    

ผลติภณัฑ ์    
   -การออกแบบ    
   -องคป์ระกอบ    
การสง่เสรมิการขาย    
รปูแบบการดาํเนินชีวิต    

กจิกรรม    
ความสนใจ    

 

สญัลกัษณ์ หมายถงึ เป็นไปตามสมมตฐิาน และสญัลกัษณ์  หมายถงึ ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน 
 



บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมุง่ศกึษาปจัจยั ผลติภณัฑ ์การสง่เสรมิการขาย  และรปูแบบการดาํเนิน

ชวีติทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีน

กรงุเทพมหานคร   ซึง่มผีลการศกึษาตามลาํดบัดงัน้ีดงัน้ี 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งัน้ี 

 1. เพือ่ศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อาย ุระดบัการศกึษา อาชพีและ

รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร 

 2. เพือ่ศกึ ษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้น

กจิกรรมสง่เสรมิการขายกบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรี

ในกรงุเทพมหานคร 

 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นกจิกรรมและดา้นความ

สนใจกบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร 

 4. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีน

กรงุเทพมหานคร 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 1. ใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคนิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย 

ในกรงุเทพมหานครและสามารถแบ่งส่วนตลาดของผูบ้รโิภคได ้

 2. ทาํใหท้ราบถงึปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปจัจยัดา้นกจิกรรมสง่เสรมิการขาย และปจัจยั

ดา้นรปูแบบการดาํเนินชวีติ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ซึง่ผูผ้ลตินิตยสารสามารถนําผลการวจิยัไปใ ชเ้ป็น

แนวทางในการพฒันาผลติภณัฑใ์หส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ หรอืมคีวามสอดคลอ้งกบั

ผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายไดม้ากขึน้ 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

 1. อายมุคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย

ในดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 
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 2. ระดบัการศกึษาต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

 3. อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

 4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

 5. ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร

สตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

 6. ปจัจยัทางการตลาดดา้นกจิกรรมสง่เสรมิการขายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่

นิตยสารทีซ่ือ้ 

 7. รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่

นิตยสารทีซ่ือ้ 

 8. รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นความสนใจมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไ ทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่

นิตยสารทีซ่ือ้ 

 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีพ่กัอาศยัอยูใ่นกรงุเทพมหานคร 

ทีเ่คยซือ้นิตยสารสตรต่ีางปร ะเทศฉบบัภาษาไทย ต่อไปน้ีอยา่งน้อย 1 ชือ่คอื นิตยสารกราเซยี 

นิตยสารอนิสไตล ์และนิตยสารฮารเ์ปอรบ์ารซ์าร ์

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ีคอืผูบ้รโิภคเพศหญงิทีพ่กัอาศยัอยูใ่น

กรงุเทพมหานคร ทีเ่คยซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเท ศฉบบัภาษาไทยต่อไปน้ีอยา่งน้อย 1 ชือ่ คอื 

นิตยสารกราเซยี นิตยสารอนิสไตล ์และนิตยสารฮารเ์ปอรบ์ารซ์าร ์ ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากร

ทีแ่น่นอน (บุญชม ศรสีะอาด . 2538: 185-186) จงึไดก้ําหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ตูร

คาํนวณทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจา กการคาํนวณเท่ากบั  385 คน และ

สาํรองเผือ่แบบสอบถามไมส่มบรูณ์อกี  15 คน เพือ่เป็นตวัแทนทีด่ขีองประชากร  ดงันัน้ขนาด

ของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดจงึเท่ากบั  400 คน ใชว้ธิกีารเลอืกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) การสุม่ตวัอยา่งโดยการใชโ้ควตา (Quota Sampling) และการสุม่ตวัอยา่งตามความ

สะดวก (Convenience sampling) เป็นการสุม่ตวัอยา่งตามความสะดวกของผูว้จิยั  
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การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 ผูว้จิยัใชว้ธิใีนการสรา้งเครือ่งมอื ดงัน้ี 

 1. ศกึษาขอ้มลูทุตยิภมูจิากตาํรา เอกสาร บทความและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เป็น

แนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

 2. นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการรวบรวมขอ้มลูนัน้มาสรา้งแบบสอบถาม  โดยสามารถแยก 

ออกเป็นหมวดหมู ่ดงัน้ี 

  2.1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  2.2  ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทย 

   2.2.1 ดา้นผลติภณัท ์

   2.2.2 ดา้นการสง่เสรมิการขาย 

  2.3  รปูแบบการดาํเนินชวีติ 

   2.3.1 ดา้นกจิกรรม  

   2.3.2 ดา้นความสนใจ  

  2.4  พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย  

 จากนัน้นําเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาและผูเ้ชีย่วชาญเป็นผูต้รวจสอบความเทีย่งตรง

เชงิเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช ้ (Wording) ตลอดจนความ

เหมาะสมของแบบสอบถาม จากนัน้ทาํการปรบัปรงุแกไ้ขตามคาํแนะนํา และนําเสนออาจารยท์ี่

ปรกึษาอกีครัง้ 

 3.  นําแบบสอบถามทีไ่ดป้รบัปรงุแกไ้ขแลว้ ไปทดสอบความน่าเชือ่ถอืโดยนํามาทดสอบ 

กบักลุ่มประชากรทีม่ลีกัษณะใกลเ้คี ยงกบักลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 40 ชุด เพื่อนําขอ้มลูมาวเิคราะห์

หาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach 

 เมือ่ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามครบตามจาํนวนขนาดตวัอยา่งแลว้ ผูว้จิยั

ดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอนดงัน้ี 

 

 การจดักระทาํข้อมลู 

 ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็แบบสอบถาม มาตรวจสอบความสมบรูณ์ก่อนทีจ่ะ

แปลงขอ้มลูและเขา้รหสั (Coding) เพือ่นํามาประมวลผลและวเิคราะหท์างสถติโิดยใชค้อมพวิเตอร์

ในการคาํนวณคา่สถติ ิโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู เพือ่ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้า่สถติต่ิางๆ 
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 การวิเคราะหข้์อมลู 

 ตอนที ่1  การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยแสดงผลเป็นจาํนวน 

และรอ้ยละ 

 ตอนที ่2  การวเิคราะหข์อ้มลู ลกัษณะนิตยสาร โดย แสดงผลเป็นค่าเฉลีย่และส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน 

 ตอนที ่3  การวเิคราะหข์อ้มลู เกีย่วกบัรปูแบบการดาํเนินชวีติของผูต้อบแบบสอบถาม  

โดยแสดงผลเป็นคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 ตอนที ่4  การวเิคราะหข์อ้มลู พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย

ของสตรใีนกรงุเทพมหานคร โดยแสดงผลเป็นจาํนวนและรอ้ยละ 

 ตอนที ่5  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน  โดยใชก้ารทดสอบหา

ค่าสถติไิคสแควร ์(Chi-Square Test) 

 

สรปุผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 การวจิยัเรือ่ง ผลติภณัฑ ์การสง่เสรมิการขายและรปูแบบการดาํเนินชวีติทีม่ผีลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร ผล

การศกึษาสรปุไดด้งัน้ี 

 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข้์อมลูทัว่ไป 

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของ สตรใีนกรงุเทพมหานคร ทีต่อบแบบสอบถามพบวา่

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ  31-35 ปี คดิเป็นรอ้ยละ  38.5 ส่วนใหญ่มีการศกึษาระดบั

ปรญิญาตรี คดิเป็นรอ้ยละ  72.0 และมอีาชพีเป็นพนกังานเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ  43.8 โดยส่วน

ใหญ่มรีายไดใ้นช่วง 20,001-30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 44.5  

 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข้์อมลูลกัษณะนิตยสาร  

 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อลกัษณะนิตยสารดา้นการออกแบบ ในระดบัปาน

กลาง และเมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบั หวัเรือ่งแนะนําเรือ่ง

เดน่ในฉบบัทีพ่มิพไ์วบ้นหน้าปกในระ ดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่  ภาพหน้าปกนางแบบและสสีนั

สวยงามดงึดดูความสนใจ และผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัระดบัปานกลางต่อคณุภาพ

กระดาษ รปูเลม่และขนาดนิตยสาร การจดัรปูเล่มและการจดัหน้า  
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 สาํหรบัลกัษณะนิตยสารดา้นองคป์ระกอบ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั ในระดบั

ปานกลาง  เมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัระดบัมากต่อเน้ือหา

ดา้นแฟชัน่เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกาย เน้ือหาดา้นความสวยงามและบุคลกิภาพ และเน้ือหาดา้น

อาหารและการแนะนํารา้นอาหาร เรยีงตามลาํดบั และใหค้วามสาํคญัระดบัปานกลางต่อเน้ือหา

ดา้นการท่องเทีย่ว เน้ือหาขอ้ มลูทีถู่กตอ้ง เน้ือหาเกีย่วกบัสุขภาพ เน้ือหาเกีย่วกบัวาไรตี้

สาระบนัเทงิ การใชภ้าษาสาํนวนการเขยีนทีอ่่านงา่ย เน้ือหาเกีย่วกบัการเงนิ การลงทุนและการ

ออม และใหค้วามสาํคญัระดบัน้อยต่อเน้ือหาดา้นเทคโนโลยแีละไอท ี 

 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั ต่อการสง่เสรมิการขาย ในระดบัปานกลาง  เมือ่

พจิารณารายขอ้พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัระดบัมาก ต่อการสง่เสรมิการขายที่

เป็นการใหส้นิคา้ตวัอยา่งมาพรอ้มกบันิตยสาร การแจกสิง่พมิพพ์เิศษ และผูใ้หค้วามสาํคญัระดบั

ปานกลางต่อการใหข้องแถมเมือ่เป็นสมาชกิ การใหค้ปูองสว่นลด การลดราคาเมือ่เป็นส มาชกิ 

การแขง่ขนัและการชงิโชค การจดัอบรมกจิกรรมพเิศษฟรหีรอืคดิในอตัราทีถ่กูกวา่ปกตแิละการ

จดักจิกรรมสง่เสรมิการขายรว่มกบัสนิคา้หรอืบรกิารอื่น  

 ตอนท่ี 3  การวิเคราะหข้์อมลู เก่ียวกบัรปูแบบการดาํเนินชีวิตของผูต้อบ

แบบสอบถาม  

 ผูต้อบแบบสอบถามมี ความถี่ ในการทาํกจิกร รมโดยรวม ในระดบัปานกลาง  เมือ่

พจิารณารายขอ้พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความถีใ่นการทาํกจิกรรมต่อไปน้ีใน ระดบัมาก คอื

การใชอ้นิเตอรเ์น็ต การอ่านหนงัสอืและนิตยสารซึง่มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบัการชอ็ปป้ิงเสือ้ผา้และ

เครือ่งแต่งกาย ถดัมาคอื การฟงัวทิย ุและการชมภาพยนตใ์นโรงภาพย นต ์ผูต้อบแบบสอบถาม

มคีวามถีใ่นการทาํกจิกรรม การเลน่กฬีาออกกาํลงักาย การใชเ้วลาในวนัหยดุทาํกจิกรรมรว่มกบั

คนในครอบครวั ก ารเขา้รบับรกิารนวดสปา ผวิหน้าและผวิกาย  การเขา้รว่มกจิกรรมชมรมหรอื

กจิกรรมกลุม่ทีส่นใจ และการชมคอนเสริต์ ทอลค์โชวแ์ละละครเวท ีในระดบัปานกลาง  

 ผูต้อบแบบสอบถามใชเ้วลาในการหาขอ้มลูหรอืมคีวามสนใจ ต่อประเดน็ต่างๆในระดบั

ปานกลาง เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามสนใจระดบัมาก ดา้นแนวทาง

แฟชัน่เครือ่งแต่งกาย ดา้นสนิคา้แฟชัน่แบรนดแ์นมทีม่ชีือ่เสยีงจากต่างประเทศ ดา้นเทรนดก์าร

แต่งหน้าและผลติภณัฑแ์ต่ งหน้าออกใหม ่ดา้นการแต่งกายของเหลา่ดารา นกัรอ้งและคนดงัทัง้

ในประเทศและต่างประเทศ  และมคีวามสนใจต่อผลติภณัฑใ์หม่ๆ ในการบาํรงุและดแูลผวิหน้า 

ผวิกาย ผมและเลบ็ในระดบัปานกลาง และมคีวามสนใจระดบัน้อยในดา้นเทคโนโลยแีละอุปกรณ์

ไอท ี 
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 ตอนท่ี 4  การวิเคราะหข้์อมลู พฤติกรรมการซ้ือนิตยสารต่างประเทศฉบบั

ภาษาไทยของสตรีในกรงุเทพมหานคร  

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรี

ในกรงุเทพมหานคร ทีต่อบแบบสอบถามพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ซือ้นิตยสารจาก

รา้นหนงัสอืทีม่สีาขา เช่น รา้นซเีอด็ รา้นนายอิ นทร ์บทีเูอส คดิเป็นรอ้ยละ 34.0 โดยส่วนใหญ่

ซือ้เฉพาะเดอืนทีม่เีน้ือหาน่าสนใจ คดิเป็นรอ้ยละ 38.0 และซือ้นิตยสารชือ่ใดกไ็ด ้ขึน้กบัความ

พอใจ ณ ขณะซือ้ คดิเป็นรอ้ยละ 47.8  

 

 ตอนท่ี 5 การวิเคราะหข้์อมลูเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

 สมมติฐานท่ี 1 อายมุคีวามสมัพั นธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้  

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ อายุ ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยดา้น สถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซื้ อ และจาํนวนชือ่

นิตยสารทีซ่ือ้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 2 ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้  

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ ระดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นสถานทีซ่ือ้ อยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 และระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติ กรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 3 อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศ

ฉบบัภาษาไทยในดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้  

 ผลการวเิคราะหพ์บวา่ อาชพีที่ แตกต่างกนั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ อยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

 และ อาชพี ที่แตกต่างกนั ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้  
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 สมมติฐานท่ี 4 รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย ดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถี่ ในการซือ้ และจาํนวนชือ่

นิตยสารทีซ่ือ้  

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน ดา้น สถานทีซ่ือ้ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

 แต่ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ 

 สมมติฐานท่ี 5 ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย ดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่

นิตยสารทีซ่ือ้  

 ผลการวเิคราะห์พบวา่ ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์  ทัง้ดา้นการออกแบบ ดา้น

องคป์ระกอบ และดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม ทีแ่ตกต่างกนั ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย ดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่

นิตยสารทีซ่ือ้  

 สมมติฐานท่ี 6 ปจัจยัทางการตลาดดา้นกจิกรรมสง่เสรมิการขายมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และ

จาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้  

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ ปจัจยัทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการขายทีแ่ตกต่างกนั  

มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยดา้น ความถีใ่นการ

ซือ้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 แต่ปจัจยัทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการขาย ทีแ่ตกต่างกนั ไมม่คีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษ าไทย ดา้นสถานทีซ่ือ้ และจาํนวนชือ่

นิตยสารทีซ่ือ้  

 สมมติฐานท่ี 7 รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย ดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่

นิตยสารทีซ่ือ้  

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ รปูแบบการดาํ เนินชวีติดา้นกจิกรรม ทีแ่ตกต่างกนั มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย ดา้นความถีใ่นการ

ซือ้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 และรปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นกจิกรรมทีแ่ตกต่างกนั ไม่มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรม

การซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นสถานทีซ่ือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้  
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 สมมติฐานท่ี 8 รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความสนใจมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่

นิตยสารทีซ่ือ้  

 ผลการวเิคราะหพ์บวา่ รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความสนใจทีแ่ตกต่างกนัไมม่ี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย ดา้นสถานทีซ่ือ้ 

ความถีใ่นการซือ้ และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวจิยัเรือ่ง  ผลติภณัฑ ์การสง่เสรมิการขาย  และรปูแบบการดาํเนินชวีติ  ทีม่ ี

ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนกรงุเทพมหานคร  

สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 1. อาย ุมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย

ในดา้นสถานที่ซือ้ ดา้นความถีใ่นการซือ้ และดา้นจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้  ผลการวจิยัน้ีพบวา่

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ทีม่อีายรุะหวา่ง 31-35 ปี จะซือ้นิตยสารจาก รา้นหนงัสอืทีม่สีาขา 

เช่น รา้น  ซเีอด็ รา้นบทีเูอส รา้นนายอนิทร์  และมคีวามถีใ่นการซือ้แบบซือ้เฉพาะเดอืนทีม่ ี

เน้ือหาน่าสนใจ และซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยชือ่ใดกไ็ด ้ขึน้กบัความ ชอบ ณ 

ขณะซือ้  

 ทัง้น้ีเป็นเพราะพฤตกิรรมการบรโิภค  จะแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงอายหุรอืแต่ละ

ลาํดบัขัน้ของวงจรชวีติทีเ่ปลีย่นไป 

 คอตเลอร ์(Kotler, Philip. 1997) งานของผูข้ายและนกัการตลาด คอื คน้หาวา่ลกัษณะ

ของผูซ้ือ้และความรูส้กึนึกคดิไดร้บัอทิธพิลสิง่ใดบา้ง การศกึษาถงึลกัษณะของผูซ้ือ้ทีเ่ป็นเป้าหมาย

จะมปีระโยชน์สาํหรบันกัการตลาด  คอืทราบความตอ้งการและลกัษณะของลกูคา้  เพือ่ทีจ่ะจดั

สว่นประสมทางการตลาดต่างๆ  กระตุน้และสนองความตอ้งการของผูซ้ือ้ทีเ่ป็นเป้ าหมายได้

ถกูตอ้งลกัษณะของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัดา้นวฒันธรรม ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัส่วนบุคคล

และปจัจยัทางดา้นจติวทิยา 

 และการวจิยัน้ีซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ชดิชม รมณยีธรรม (2550) ทีท่าํการศกึษา

เรือ่ง  ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตล าดและพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้

นิตยสารผูห้ญงิในเขตพญาไท  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายุ  อาชพี และรายไดแ้ตกต่างกนัมี

พฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร  ดา้นสถานทีซ่ือ้นิตยสาร  และจาํนวนนิตยสารทีซ่ือ้แตกต่างกนั  และ

ขดัแยง้กบัผลการศกึษาของ  ชนิดา ฉนัทสทิธพิร (2542) ทีท่าํการศกึษาเรื่ อง การสง่เสรมิการ

ขายและปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย  ทีพ่บวา่ 

ผูบ้รโิภคทีม่สีภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมทีแ่ตกต่างกนัสว่นใหญ่จะมพีฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร

สตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยไมแ่ตกต่างกนั  
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 และจากผลการวจิยัน้ี ทาํใหส้ามารถทราบวา่ผูบ้รโิภคตรงกบักลุม่ผูบ้รโิภคเป้าหมายที่

ผูผ้ลตินิตยสารไดก้าํหนดไวห้รอืไมแ่ละผูบ้รโิภคกลุม่น้ีมพีฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยอยา่งไร  

 2. ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์

  2.1 ดา้นการออกแบบ  จากผลการศกึษาพบว่า  หวัเรือ่งแนะนําเรือ่งเด่น ในฉบบัที่

พมิพไ์วบ้นหน้าปกหรอืคาํโปรยบนหน้าปก ภาพหน้าปกหรอืนางแบบ และสสีนัสวยงาม เป็น

สว่นทีผู่ต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อการซือ้ในระดบัมากทีส่ดุ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ หวั

เรือ่งแนะนําเรือ่งเดน่ในฉบบัทีพ่มิพไ์วบ้นหน้าปกนิตยสารนัน้ มกัเป็นขอ้ความทีโ่ด ดเด่น มกีาร

ใชภ้าษาสาํนวนทีด่งึดดูเพือ่เรยีกความสนใจ เป็นขอ้ความทีเ่สมอืนการใหค้วามมัน่ใจวา่ เน้ือหา

ดา้นในของนิตยสารนัน้ๆ คอืสืง่ทีผู่บ้รโิภคมองหา และจะช่วยเตมิเตม็ในสิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการ  

และยงัเป็นสิง่ทีบ่อกใหท้ราบถงึเน้ือหาทีจ่ะไดอ่้านภายในนิตยสาร  เป็นการอธบิายถงึนิ ตยสารที่

ผูอ่้านจะไดค้รอบครอง  

  สว่นภาพบนปกหน้าของนิตยสาร และการใชส้สีนัทีส่วยงามนัน้ ถอืเป็นรปูลกัษณ์ที่

สาํคญัของนิตยสารในฐานะทีเ่ป็นสิง่ดงึดดูใจผู้บรโิภคในขัน้ตน้ โดยภาพบนปกหน้าของนิตยสาร

สตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยมกัแสดงถงึความเป็นผูห้ญงิยคุใหม ่ทีม่คีวามม าดมัน่ หรอืแสดง

ถงึความเป็นผูห้ญงิทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวั ซึง่ทาํใหผู้อ่้านนิตยสารกลุม่น้ี มคีวามรูส้กึหรอืตอ้งการ

บ่งบอกวา่ ตนเองเป็นผูห้ญงิยคุใหมท่ีม่คีวามมัน่ใจ  ทนัสมยั และเป็นตวัของตวัเอง เช่นเดยีวกบั

นางแบบบนปกนิตยสารนัน่เอง 

  ผลการศกึษาในสว่นน้ีสอดคลอ้งกบักา รศกึษาของ ชนิดา ฉนัทสทิธพิร (2542) ที่

ทาํการศกึษาเรือ่ง  การสง่เสรมิการขายและปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทย  และพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ใหค้วาม สาํคญักบัหวัเรือ่งแนะนํา

เรือ่งเดน่บนฉบบัทีพ่มิพไ์วบ้นหน้าปก 

  2.2 ดา้นองคป์ระกอบ ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ ระดบัความสาํคญั ต่อการซือ้ ระดบั

มากทีส่ดุต่อเน้ือหาเกีย่วกบัแฟชัน่เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกาย และใหร้ะดบัความสาํคญัต่อการซือ้

ระดบัมากต่อเน้ือหาเกีย่วกบัความสวยงามและบุคลกิภาพ และเน้ือหาเกีย่วกบัอาหารและรา้นอาหาร

แนะนํา ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัสิง่ที่ นิตยสารกลุม่น้ีมุง่นําเสนอ แก่ผูบ้รโิภค  เพราะเน้ือหาโดย

สว่นใหญ่ในนิตยสารกลุม่น้ี จะมุง่นําเสนอเรือ่งราวทีเ่กีย่วกบัผูห้ญงิทุกรปูแบบ เช่น เน้ือหา

เกีย่วกบัแฟชัน่ แนวทางการแต่งกาย เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั เครือ่งสาํอาง อาหาร งานฝีมอื   

ชวีติการทาํงาน แนะนําผลติภณัฑต่์ างๆ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ รตันา พมิพาสดีา (2548) 

ทาํการศกึษาเรือ่ง  การตดัสนิใจเลอืกซือ้นิตยสารแฟชัน่สาํหรบัผูห้ญงิในเขตกรงุเทพมหานคร  

พบวา่ ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นองคป์ระกอบของเน้ือหาทีม่คีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจ

เลอืกซือ้นิตยสารมากทีส่ดุคอื การมเีน้ือหาเกีย่วกบัแฟชัน่ ความงามและสขุภาพ 
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  และผลการทดสอบสมมตฐิานที่ พบวา่ ปจัจยัดา้นผลติภณัฑไ์มม่คีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้นิตสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย ทัง้ดา้นสถานทีซ่ือ้ ความถีใ่นการซือ้  

และจาํนวนชือ่นิตยสารทีซ่ือ้ ซึง่อาจมสีาเหตุจากการที ่ นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย

ชื่อต่างๆ  ทีม่วีางขายในประเทศไทยนัน้ โดยสว่นใหญ่จะมอีงคป์ระกอบของคอลมัมแ์ละเน้ือหา

ภายในทีค่ลา้ยคลงึ หรอืใกลเ้คยีงกนัอยา่งมาก ทาํใหผู้บ้รโิภคมองวา่ นิตยสารแต่ละชือ่ไมม่ี

ความแตกต่างกนัในดา้นเน้ือหาโดยรวม และผูบ้รโิภคจะซือ้นิตยสารชือ่ใดกไ็ดท้ี่ นําเสนอเน้ือหา

ทีแ่ตกต่างและตรงกบัความตอ้งการหรอืสนใจของผูบ้รโิภค  ณ ขณะนัน้ๆ จงึทาํใหป้จัจยัดา้น

ผลติภณัฑไ์มม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยใน

ดา้นชือ่ของนิตยสารทีซ่ือ้ 

 3. ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการขาย  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม การซือ้นิตยสารสตรี

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทย ดา้นความถีใ่นการซือ้ ซึง่ ตรงกบัวตัถุประสงคห์ลกัของ การสง่เสรมิ

การขาย ทีมุ่ง่เน้นใหเ้กดิการซือ้ หรอืซือ้จาํนวนมากขึน้ หรอืมคีวามถีใ่นการ ซือ้มากขึน้นัน่เอง  

จากผลของงานวจิยัน้ี การสง่เสรมิการขายทีม่คีวามสาํคญัในการตดัสนิใจซื้ อนิตยสาร ในระดบั

มากทีส่ดุ คอื การใหส้นิคา้ตวัอยา่งมาพรอ้มกบันิตยสาร ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้รโิภครูส้กึวา่เป็น

วธิกีารที ่งา่ย ไมยุ่ง่ยาก ไมต่อ้งลุน้ แคซ่ือ้นิตยสารกส็ามารถไดส้นิคา้ตวั อยา่งมาทดลองใช ้หรอื

อาจเป็นเพราะมลูคา่ของสนิคา้ตวัอยา่งทีแ่นบมา 

 4. พฤติกรรมการซือ้ดา้นสถานทีซ่ือ้ เน่ืองจากรา้นหนงัสอืทีม่สีาขา เช่น รา้นซเีอด็ 

รา้นบทีเูอส และรา้นนายอนิทร ์นัน้ เป็นสถานทีซ่ือ้ทีผู่บ้รโิภคสามารถเลอืกซือ้นิตยสารหรอื

หนงัสอืต่างๆไดโ้ดยอสิระในบรรยากาศทีเ่ยน็สบาย มหีนงัสอืและนิตยสารใหเ้ลอืกมากมาย และ

ยงัสามารถเปิดพจิารณาสว่นของเน้ือหาดา้นในเลม่ไดอ้กีดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั 

 1. ข้อมลู ลกัษณะนิตยสาร  จากผลการวจิยั น้ีพบวา่ ลกัษณะนิตยสารที่ ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัระดบัมาก ทีส่ดุ  คอืหวัเรือ่งแนะนําเรือ่งเด่นในฉบบัทีพ่มิพไ์วบ้น

หน้าปก ภาพนางแบบหน้าปก และสสีนัของนิตยสาร  จะเหน็ไดว้า่ลว้นแลว้แต่เป็นสิง่ทีอ่ยูส่ว่น

นอกของนิตยสาร แต่เป็นสว่นสาํคญัทีใ่ชด้งึดดูผูบ้รโิภคและก่อใหเ้กดิความสนใจในตวันิตยสาร 

ซึง่ชีใ้ห้ บรษิทัผูผ้ลติ นิตยสารทราบว่ า จะตอ้งให้ ความสาํคญัและใส่ใจกั บสิง่เหล่า น้ีอยา่งยิง่  

เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนักบันิตยสารอื่นๆได ้

 2. การส่งเสริมการขาย เมือ่พจิารณาในรายละเอยีดของจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ ใหค้วามสาํคญัต่อการสง่เสรมิการขายในระดบัปานกลาง 

เพราะฉะนัน้การสง่เสรมิการขายไมไ่ดท้าํใหผู้บ้รโิภคกลุม่น้ีมพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถี่ ที่

เพิม่ขึน้ ดงันัน้การจดักจิกรรมสง่เสรมิการขายของผูผ้ลตินิตยสารอาจตอ้งพจิารณาใหถ้ว้นถีม่าก

ยิง่ขึน้ อาจใชใ้นโอกาสหรอืวาระพเิศษ ของแจกหรอืสนิคา้ตวัอยา่งทีน่่าสนใจมคีณุภาพด ีหรอืมี

ความถีท่ีเ่หมาะสม เป็นตน้ 
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 3. รปูแบบการดาํเนินชีวิต จากผลการวจิยั น้ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามถีใ่น

การใช้อนิเตอรเ์นตและกจิกรรมซือ้เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกาย ในระดบัมากทีส่ดุ  และยงัมคีวาม

สนใจหรอืใชเ้วลาในการหาขอ้มลูในดา้นแนวทางแฟชัน่เครือ่งแต่งกายในระดบัมากอกีดว้ย 

ดงันัน้บรษิทัผูผ้ลติ นิตยสารสามารถนําขอ้มลูในสว่นน้ี  ไปสรา้งใหเ้กดิ บรกิารหรอื ผลติภณัฑ์

ใหม่ๆ  ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัรปูแบบการดาํเนินชวีติเหลา่น้ี เช่น การทาํนิตยสาร แฟชัน่ออนไลน์ 

การสง่เสรมิการขายผา่นระบบออนไลน์ เป็นตน้ ณ ปจัจบุนั มนิีตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบั

ภาษาไทยบางชือ่ทีม่กีารขยายตวัเป็นนิตยสารออนไลน์เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรทาํการศกึษาทศันะคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสือ่นิตยสารออนไลน์  

 2.  ควรทาํการศกึษาพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย ของ

สตรใีนพืน้ทีเ่ขตเมอืงใหญ่อื่นๆ  
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แบบสอบถามการวิจยั เร่ือง ผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการขายและรปูแบบการดาํเนินชีวิต 

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบบัภาษาไทย  

ของสตรีในกรงุเทพมหานคร 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีแ้จง

1. อาย ุ

 กรณุาตอบคาํถามโดยทาํเครือ่งหมาย ในช่อง  ทีต่รงกบัสภาพความเป็นจรงิของ

ตวัท่าน 

 21-25 ปี    26-30 ปี 

 31-35 ปี    36-40 ปี 

 41 ปีขึน้ไป   

   

2. ระดบัการศกึษา 

 ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี    

 ปรญิญาตร ี

 สงูกวา่ปรญิญาตร ี   

  

3. อาชพี 

 นกัศกึษา     พนกังานเอกชน 

 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ  คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั 

 อื่นๆ.........................................  

 

4. รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน 

 ไมเ่กนิ 10,000 บาท    10,001-20,000 บาท 

 20,001-30,000 บาท   30,001-40,000 บาท 

 40,001 บาทขึน้ไป 

 

5. ท่านเคยซือ้นิตยสารใดต่อไปน้ี (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 นิตยสารกราเซยี  

 นิตยสารอนิสไตล ์

 นิตยสารฮารเ์ปอรบ์ารซ์าร ์ 
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ส่วนท่ี 2 ลกัษณะนิตยสาร 

คาํชีแ้จง

ลกัษณะนิตยสาร 

 กรณุาทาํเครือ่งหมายลงในช่องวา่งทีต่รงกบัระดบัความสาํคญัตามความคดิเหน็ของ

ท่านทีม่ต่ีอ นิตยสารกราเซยีนิตยสารอนิสไตลแ์ละนิตยสารฮารเ์ปอรบ์ารซ์าร ์ 

ระดบัความสาํคญัต่อการซือ้ 

น้อย

ทีส่ดุ 

1 

น้อย 

 

2 

ปาน

กลาง 

3 

มาก 

 

4 

มาก

ทีส่ดุ 

5 

ดา้นการออกแบบ      

1. รปูเลม่ ขนาดนิตยสาร (กวา้ง x ยาว)      

2. การจดัรปูเลม่และการจดัหน้า (Layout)      

3. ภาพหน้าปก (นางแบบ)      

4. หวัเรือ่งแนะนําเรือ่งเด่นในฉบบัทีพ่มิพไ์วบ้น

หน้าปก (คาํโปรยบนหน้าปก) 

     

5. สสีนัสวยงาม ดงึดดูความสนใจ      

6. คณุภาพกระดาษ      

ดา้นองคป์ระกอบ      

7. เน้ือหาเกีย่วกบัแฟชัน่ เสือ้ผา้ เครือ่งแต่งกาย      

8. เน้ือหาเกีย่วกบัความสวยความงามบุคลกิภาพ      

9. เน้ือหาเกีย่วกบัวาไรตี/้สาระบนัเทงิ      

10. เน้ือหาเกีย่วกบัสขุภาพ      

11. เน้ือหาเกีย่วกบัเทคโนโลย ีไอท ี      

12. เน้ือหาเกีย่วกบัการเงนิ การลงทุน การออม      

13. เน้ือหาเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว      

14. เน้ือหาเกีย่วกบัอาหารและรา้นแนะนํา      

15. นําเสนอเน้ือหาทีท่นัสมยั น่าสนใจ มปีระโยชน์       

16. เน้ือหาขอ้มลูทีนํ่าเสนอมคีวามถกูตอ้ง      

17. การใชภ้าษาสาํนวนการเขยีนทีอ่่านงา่ย      
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ลกัษณะนิตยสาร 

ระดบัความสาํคญัต่อการซือ้ 

น้อย

ทีส่ดุ 

1 

น้อย 

 

2 

ปาน

กลาง 

3 

มาก 

 

4 

มาก

ทีสุ่ด 

5 

กิจกรรมส่งเสริมการขาย      

18. การแจกสิง่พมิพพ์เิศษ (Supplement)      

19. การใหส้นิคา้ตวัอยา่งมาพรอ้มกบันิตยสาร      

20. การใหค้ปูองส่วนลด      

21. การแขง่ขนัและการชงิโชค      

22. การลดราคาเมือ่เป็นสมาชกิ      

23. การใหข้องแถมเมือ่เป็นสมาชกิ      

24. การจดัอบรมกจิกรรมพเิศษฟรหีรอืคดิในอตัรา

ทีถู่กกว่าปกต ิ

     

25. การจดักจิกรรมการสง่เสรมิการขายรว่มกบั

สนิคา้หรอืบรกิารประเภทอื่น 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัรปูแบบการดาํเนินชีวิตของผูต้อบแบบสอบถาม  

สว่นที ่3.1กจิกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีแ้จง

กจิกรรม 

 กรณุาทาํเครือ่งหมาย ในช่องทีต่รงกบัระดบัการทาํกจิกรรมของท่านในแต่ละดา้น 

ระดบัความถีก่ารทาํกจิกรรม 

น้อย

ทีส่ดุ 

1 

น้อย 

 

2 

ปาน

กลาง 

3 

มาก 

 

4 

มาก

ทีส่ดุ 

5 

1. กจิกรรมชอ็ปป้ิงเสือ้ผา้ เครือ่งแต่งกาย      

2. กจิกรรมเขา้รบับรกิารนวด สปา ผวิหน้าและผวิกาย      

3. การเขา้รว่มกจิกรรมชมรม / เป็นสมาชกิกลุ่ม

กจิกรรมทีส่นใจ 

     

4. กจิกรรมอ่านหนงัสอื นิตยสาร      

5. การใชอ้นิเตอรเ์นต      

6. กจิกรรมฟงัวทิย ุ      

7. กจิกรรมเล่นกฬีาหรอืออกกําลงักาย      

8. กจิกรรมชมภาพยนตใ์นโรงภาพยนต ์      

9. กจิกรรมชมคอนเสริต์ ทอลค์โชว ์และละครเวท ี      

10. กจิกรรมใชเ้วลาในวนัหยดุทาํกจิกรรมกบัคนใน

ครอบครวั 
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สว่นที ่3.2 ความสนใจของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีแ้จง

ความสนใจ 

 กรณุาทาํเครือ่งหมาย ในช่องทีต่รงกบัระดบัความสนใจ หรอืการใชเ้วลาในการหา

ขอ้มลูของขอ้มลูในแต่ละดา้นของท่าน 

ระดบัความสนใจ/การใชเ้วลาหาขอ้มลู 

น้อย

ทีส่ดุ 

1 

น้อย 

 

2 

ปาน

กลาง 

3 

มาก 

 

4 

มาก

ทีส่ดุ 

5 

1. ดา้นแนวทางแฟชัน่เครือ่งแต่งกาย      

2. ดา้นเทรนดก์ารแต่งหน้าและผลติภณัฑแ์ต่งหน้า

ใหม่ๆ  

     

3. ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ ในการบาํรงุและ

ดแูล ผวิหน้า ผวิกาย ผม และเลบ็ 

     

4. ดา้นเทคโนโลย ีและอุปกรณ์ไอททีีท่นัสมยั      

5. ดา้นสนิคา้แฟชัน่แบรนดแ์นมทีม่ชีือ่เสยีงจาก

ต่างประเทศ 

     

6. ดา้นการแต่งกายของดารา นกัรอ้ง และเหลา่คน

ดงั ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
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ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามดา้นพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย ของสตรใีน

กรงุเทพมหานคร 

คาํชีแ้จง

1. ท่านซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยจากทีใ่ดเป็นประจาํ  

 กรณุาทาํเครือ่งหมาย ในช่อง  ทีต่รงกบัวธิซีือ้นิตยสารของท่าน 

 ซือ้โดยตรงจากสาํนกัพมิพ ์โดยการสมคัรเป็นสมาชกิ 

 รา้นหรอืแผงขายหนงัสอืทัว่ไปและรา้นสะดวกซือ้ 

 รา้นหรอืแผงขายหนงัสอืในศนูยก์ารคา้ 

 รา้นหนงัสอืทีม่สีาขา เช่น ซเีอด็ บทีเูอส นายอนิทร์ 

2. ความถีใ่นการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย 

 ซือ้ทุกเดอืน  

 ซือ้เกอืบทุกเดอืน 

 ซือ้เฉพาะเดอืนหรอืฉบบัทีม่เีน้ือหาน่าสนใจ 

 ซือ้เฉพาะเดอืนหรอืฉบบัทีม่สีนิคา้ตวัอยา่งแนบมา 

3. ท่านซือ้ซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย 

   ซือ้นิตยสารมากกวา่ 1 ชือ่เสมอ 

 ซือ้นิตยสารชือ่ใดชือ่หน่ึงเท่านัน้  

   ซือ้นิตยสารชือ่ใดกไ็ด ้ขึน้กบัความพอใจ ณ ขณะนัน้ 
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ภาคผนวก ข 

รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั 

 

รายช่ือ      ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงาน 

1. รองศาสตราจารย ์สพุาดา สริกุิตตา อาจารยป์ระจาํบณัฑติวทิยาลยั 

หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2. อาจารย ์ดร. ธนภมู ิอตเิวทนิ  อาจารยป์ระจาํภาควชิาบรหิารธรุกจิ 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวติัย่อผู้ทาํสารนิพนธ ์
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ประวติัย่อผู้ทาํสารนิพนธ ์
 

ชือ่  ชือ่สกุล   นางสาวปิยรตัน์ บุญสขุ 

วนัเดอืนปีเกดิ   8กุมภาพนัธ ์2519 

สถานทีเ่กดิ   อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

สถานทีอ่ยูป่จัจบุนั  100/89 หมูบ่า้นพนาสนธิซ์ติี ้ถ.ศรนีครนิทร ์

ตาํบลบางเมอืงอาํเภอเมอืงจงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

ตาํแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจบุนั ผูจ้ดัการผลติภณัฑ ์

สถานทีท่าํงานปจัจบุนั  บรษิทัเอไซ (ประเทศไทย) มารเ์กต็ติง้ จาํกดั  

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2537  มธัยมศกึษาปีที ่6 

   จากโรงเรยีน สตรวีทิยา 

พ.ศ. 2542  เภสชัศาสตร ์

   จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2554  บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด 

   จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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