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การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุง่ หมายเพือ่ ศึกษา ผลของผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย และ
รูปแบบการดําเนินชีวติ ต่อพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีใน
จัยทางการตลาดด้าน
กรุงเทพมหานคร ตัวแปรอิสระได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ ปจั
ผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขาย และรูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านกิจกรรมและด้านความสนใจ
ตัวแปรตามได้แก่ พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย ด้านสถานทีซ่ อ้ื
ด้านความถีใ่ นการซือ้ และด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
กลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ ริโภค เพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร ทีเ่ คยซือ้ นิตยสารสตรี
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นิตยสารฮาร์เปอร์บาร์ซาร์ จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ
ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
ด้วยค่าไคสแควส์ (Chi Square Test)
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กรุงเทพมหานครด้านสถานทีซ่ อ้ื มีความสัมพันธ์กบั อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ส่ว นตัวเฉลีย่ ต่อเดือน
2. พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีใน
กรุงเทพมหานครด้านความถีใ่ นการซือ้ มีความสัมพันธ์กบั อายุ อาชีพ และการส่งเสริมการขาย
และรูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านกิจกรรม
3. พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเท
ศฉบับภาษาไทยของสตรีใน
กรุงเทพมหานครด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื มีความสัมพันธ์กบั อายุ
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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.

ประกาศคุณูปการ
สารนิพนธ์ฉบับนี้จะไม่สามารถสําเร็จสมบูรณ์ได้ดว้ ยดีเช่นนี้ ถ้ามิได้รบั ความกรุณา
อย่างสูงจากอาจารย์ ดร .พนิต กุลศิร ิ อาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์ ทีไ่ ด้กรุณาเสียสละเวลาอันมี
ค่าให้ความอนุ เคราะห์ในการดูแลแก้ไขข้อบกพร่อง ให้ความรู้ ความคิดเห็น คําแนะนํา
และ
แนวทางการทํางานทีม่ คี ณ
ุ ค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิง่ นับตัง้ แต่เริม่ ดําเนินการจนเสร็จสิน้
เรียบร้อยสมบูรณ์เป็ นสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั รูส้ กึ ซาบซึง้ ถึงความกรุณาและเมตตาทีม่ ใี ห้แก่
ผูว้ จิ ยั ตลอดมา และกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ทีก่ รุณาเสียสละเวลาเป็นคณะกรรมการในการ
สอบสารนิพนธ์เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจคุณภาพเครือ่ งมือเพือ่ การวิจยั และให้คาํ แนะนําในการวิจยั
ครัง้ นี้ รวมถึงคณาจารย์ทกุ ท่านทีไ่ ด้อบรมสังสอนประสิ
่
ทธิ ์ประสาทวิชาความรู้ และประสบการณ์
ต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ ยิง่ แก่ผวู้ จิ ยั และรวมทัง้ เจ้าหน้าทีป่ ระจําภาควิชาบริหารธุรกิจ และ
เจ้าหน้าทีป่ ระจําห้องบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน ตลอดจนผูม้ สี ว่ นร่วมในความสําเร็จทุกๆท่าน ทีไ่ ด้
ให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก ให้การทําวิจยั นี้เป็นไปได้ดว้ ยดี
ท้ายทีส่ ุด คุณงามความดีและคุณประโยชน์ใดๆก็ตาม อันเกิดจากสารนิพนธ์เล่มนี้ และ
ผลพวงของการสําเร็จในการศึกษาระดับปริญญาโทนี้ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณบุญคุณของ
บิดา มารดา และครอบครัว ทีเ่ ป็ นผูส้ นับสนุนและเป็นกําลังใจแก่ผวู้ จิ ยั โดยเสมอมา จนประสบ
ความสําเร็จได้ในวันนี้
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การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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4 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
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อภิปรายผล
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บัญชีตาราง
ตาราง
1 รูปแบบการดําเนินชีวติ ทีแ่ สดงออกในรูป กิจกรรม (Activities)
ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น(Opinions)
2 แบบการดําเนินชีวติ และกระบวนการบริโภค
3 ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach
4 จํานวน (ความถี)่ และร้อยละของข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
5 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของลักษณะผลิตภัณฑ์
6 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของลักษณะนิตยสารด้านการส่งเสริมการขาย
8 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของข้อมูลเกีย่ วกับรูปแบบการดําเนินชีวติ
ด้านกิจกรรม
9 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของข้อมูลเกีย่ วกับรูปแบบการดําเนินชีวติ
ด้านความสนใจ
10 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามพฤติกรรมการซือ้
นิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทย
11 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ ้ือ
12 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการซือ้
13 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
14 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื
15 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการซือ้
16 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
17 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
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1

บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง

ประเทศไทยมีพฒ
ั นาการของสิง่ พิมพ์ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารมาโดยลําดับ
เพราะนอกจาก นิตยสารจะให้ความบันเทิงแล้ว ยังมีเนื้อหาสาระมีแฝงความรูใ้ นรูปแบบต่างๆ
รวมทัง้ มีการโฆษณาสินค้าและบริการต่างๆ ในปจั จุบนั ถือได้วา่ นิตยสารมีบทบาทอย่างมา กใน
การสือ่ สารประชาสัมพันธ์ เนื่องจากนิตยสารเปรียบเสมือนกระจกเงาทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความ
เปลีย่ นแปลงความสนใจในด้านต่างๆค่านิยม ทิศทางความเชือ่ และยังบันทึกภาพทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม
ได้อกี ด้วย นิตยสารมีการปรับเนื้อหาไปตามบริบททางสังคมอยูต่ ลอดเวลา (วรินทรา ไกยูรวงศ์ .
2540: 7) นิตยสารฉบับแรกของประเทศไทยเกิดขึน้ ในปีพ.ศ. 2431 (กนกวรรณ นะนะกร. 2542: 9)
ปจั จุบนั มีนติ ยสารจําหน่ ายและจดทะเบียนกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติในประเทศไทยมากกว่า
1,000 หัวชือ่ ซึง่ มีหลากหลายกลุ่ม หลากหลายประเภท และหลากหลายรูปแบบ ด้วยเหตุน้ี
นิตยสารในแต่ล ะฉบับ จึงต้องมีการพัฒนารูปแบบเนื้อหาสาระให้ตรงตามกระแสของกลุม่ ผูอ้ ่าน
ในกลุ่มเป้าหมายของตนเองให้มากทีส่ ดุ
ปจั จุบนั นี้มนี ติ ยสารมากมายหลายประเภทและหลายกลุม่ ผูอ้ ่านเช่น
นิตยสาร
เศรษฐกิจนิตยสารท่องเทีย่ ว นิตยสารแฟชัน่ นิตยสารสัตว์เลีย้ ง นิตยสารแต่งบ้าน นิตยสาร
รถยนต์นติ ยสารวัยรุน่ เป็ นต้น ด้วยความหลายหลายของนิตยสารทําให้ตลาดของนิตยสารมี
ภาวะการแข่งขันกันรุนแรงขึน้ นิตยสารแต่ละฉบับต่างพยายามสร้างสรรค์และพัฒนากลยุทธ์ใน
รูปแบบต่างๆ เพือ่ ให้นติ ยสารตนเองเกิดความแตกต่างและสามารถครองใจกลุม่ ผูอ้ ่านของ
ตนเอง และเพือ่ เอาชนะนิต ยสารทีเ่ ป็นคูแ่ ข่ง กลยุทธ์ทเ่ี กิดขึน้ มีอยูม่ ากมายเช่น การจัดรูปแบบ
การส่งเสริมการขายและส่งเสริมการตลาดการให้กลุม่ ผูอ้ ่านมีสว่ นร่วมในตัวนิตยสาร การชิงโชค
แจกของรางวัลเพือ่ กระตุน้ และสร้างการรับรูใ้ ห้กบั กลุม่ เป้าหมาย ประกอบกับมาตรการของรัฐที่
สนับสนุ นและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาอ่านหนังสือมากขึน้
ผูบ้ ริโภคกลุม่ ผูห้ ญิงถือเป็นกลุม่ ผูอ้ ่านทีม่ จี าํ นวนมากและมีความสําคัญ เนื่องจากใน
ปจั จุบนั ความนิยมในการอ่านหนังสือและนิตยสารถือได้วา่ เป็นสือ่ สิง่ พิมพ์ในรูปแบบทีผ่ หู้ ญิงให้
ความสนใจ เพราะนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วยังมี ความรูแ้ ฝงอยูใ่ นรูปแบบทีผ่ หู้ ญิง สนใจ
อาจเป็ นเพราะลักษณะของนิตยสารมักจะเป็นบทความสัน้ ๆ ใช้คาํ พูดทีด่ ไู ม่เป็นทางการมากนัก
และมีสสี นั น่ าสนใจมีรปู ภาพดึงดูด ยิง่ ในสภาวการณ์ในปจั จุบนั ถือได้วา่ นิตยสารเป็นสือ่ สําคัญ
และมีบทบาทในการถ่ายทอดสิง่ ต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมทีผ่ หู้ ญิงส นใจเป็นอย่างดี ทัง้ เรือ่ งแฟชัน่
ไลฟ์สไตล์ ดนตรี ภาพยนตร์ กระแสความเปลีย่ นแปลงต่างๆ และกิจกรรมต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ใน
สังคมในช่วงสภาวะนัน้ ๆ ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ นิตยสารสตรีสามารถครองตลาดหนังสือได้ไม่น้อย
แต่กม็ บี างชื่อ ทีต่ อ้ งล้มเลิกกิจการไป ในขณะทีม่ ชี อ่ื ใหม่เกิดขึน้ มาแทนทีข่ น้ึ เรือ่ ยๆ จนอาจกล่าว
ได้วา่ ภาวะการแข่งขันของนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยอยูใ่ นระดับทีส่ งู ไม่ว่าจะเป็น
ช่วงเศรษฐกิจซบเซาหรือรุง่ เรือง
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ปจั จุบนั เทคโนโลยีการสือ่ สารและระบบสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การ
กําเนิดของอินเตอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ และการสือ่ สารข้ามทวีป ทีส่ ะดวก รวดเร็วอย่าง
ทีไ่ ม่เคยเป็ นมาก่อน ช่วยอํานวยความสะดวกและผลักดันให้เกิดก ารไหลของข้อมูลข่าวสารได้
อย่างไร้ พรมแดน เทคโนโลยีดา้ นการพิมพ์ทพ่ี ฒ
ั นาอย่างเต็มทีแ่ ละต่อเนื่อง กอปรกับคุณภาพ
ของกระดาษทีพ่ ฒ
ั นาอยูเ่ สมอ ทําให้นติ ยสารในยุคนี้มงี านพิมพ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ การออกแบบและจัด
หน้าด้วยคอมพิวเตอร์ ทําให้นติ ยสารมีรปู เล่มทีส่ วยงามเกิดการแข่งขันทีห่ น้าตาของนิตยสาร
ด้วยเกิดปรากฏการณ์ใหม่ขน้ึ มา คือการถ่ายเทวัฒนธรรมการอ่านนิตยสาร ทําให้
นิตยสารทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์ของต่างประเทศได้เข้ามา และออกเป็นฉบับภาษาไทยหลายต่อหลายชื่อโดย
บริษทั หรือองค์กรหลายองค์กรร่วมทุนกับบริษทั ต่างประเทศ ซือ้ สิทธิ ์ในการจัดพิมพ์นติ ยสารหัว
นอกเป็ นภาษาไทย
นอกจากนิตยสารหัวนอกทีเ่ ป็นภาษาไทยแล้ว นิตยสารไทยหลายฉบับยังได้แนวคิด
การจัดวางออกแบบและเนื้อหามาจากนิตยสารหัวนอกเหล่านี้ ดังจะเห็นได้ถงึ ลั กษณะร่วมใน
นิตยสารแต่ละฉบับบนแผงหนังสือ เช่นการโปรยปกชือ่ หัวหนังสือ การลําดับเนื้อหาและ
ภาพประกอบเป็ นต้น องค์กรห้างร้านหรือหน่วยงานราชการต่างมีนติ ยสาร วารสาร จุลสารหรือ
สิง่ พิมพ์ประจําองค์กรนัน้ ๆเกือบทุกองค์กร แสดงให้เห็นถึงความสําคัญและบทบาทของนิตยสาร
เป็นอย่างดี
แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงเนื้อหาในนิตยสารสตรี เหล่านี้พบว่า มี เนื้อหาสาระที่
ไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่จะเน้นในเรือ่ งเกีย่ วกับแนวทางแฟชัน่ เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ
เครือ่ งแต่งกาย การแนะนําสินค้าแฟชันใหม่
่ ๆ ผลิตภัณฑ์ความงาม รูปแบบการดําเนินชีวติ การ
พัฒนาบุ คลิกภาพและ บทความด้าน ความสวยความงามของสตรี บทสัมภาษณ์ของบุคคลที่
น่าสนใจในขณะนัน้ ในส่วนทีม่ คี วามแตกต่างของ นิตยสารแต่ละชือ่ นัน้ คือ แนวทางและรูปแบบ
ของการถ่ายทอดเรือ่ งราวออกมาเป็นสือ่ อักษรให้ผอู้ ่านมีความรูส้ กึ ไม่เบือ่ และสนุกกับสือ่ ที่
ต้องการจะสือ่ สาร สําหรับนิ ตยสารสตรีต่างประทศฉบับภาษาไทยทีป่ รากฎบนแผงหนังสือ
ปจั จุบนั อาทิ CLEO, Cosmopolitan, Seventeen, ELLE, Marie Claire, Harper's Bazaar,
InStyle และ Grazia เป็ นต้น
ดัง นัน้ เพือ่ สํารวจปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรม การซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยของสตรีในปจั จุบนั จึงเป็ นเรือ่ งทีน่ ่าสนใจของผูว้ จิ ยั และฝา่ ยงานการตลาดของ
บริษทั ผูผ้ ลิตนิตยสาร และยังเป็นการตรวจสอบด้วยว่าตรงกับวัตถุประสงค์ดงั กล่าวหรือไม่ ทัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ได้พจิ ารณ าถึงกลุม่ ผูอ้ ่านนิตยสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยจากผูห้ ญิง กลุ่มนักศึกษา
และกลุม่ วัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็นกลุ่มผูบ้ ริโภคหลักของนิตยสาร ประเภทนี้ ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกวิจยั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารของผูห้ ญิงกลุ่มดังกล่าว
เพือ่ ให้ทราบถึง
พฤติกรรม ซือ้ นิตย สารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย และเพื่อเป็ นข้อมูลให้ ผูผ้ ลิตนิตยสาร
ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ ให้สามารถสร้างจุดขาย ทีต่ รงกับความต้องการและรูปแบบการดําเนินชีวติ
ของผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้าหมายให้ดยี ง่ิ ขึน้ ต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือน ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทาง การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านการ
ส่งเสริมการขาย กับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี ต่างปร ะเทศฉบับภาษาไทยของสตรีใน
กรุงเทพมหานคร
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านกิจกรรม และด้าน
ความสนใจ กับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีใน
กรุงเทพมหานคร
4. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการซือ้ นิ ตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไ ทยของสตรีใน
กรุงเทพ มหานคร

ความสําคัญของการวิ จยั
1. ทําให้ทร าบถึงพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย ของ
ผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร และสามารถแบ่งส่วนตลาดของผูบ้ ริโภคได้
2. ทําให้ทราบถึงปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการขาย รูปแบบการดําเนิน
ชีวติ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีใน
กรุงเทพมหานคร ผูผ้ ลิตนิตยสารสามารถนําผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และมีความสอดคล้องกับรูปแบบการดําเนิน
ชีวติ ของผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากขึน้

ขอบเขตการวิ จยั

การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษา วิจยั ระดับความสําคัญของ ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ การ
ส่งเสริมการขาย และรูปแบบการดําเนินชีวติ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ นิ ตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทย ของสตรีในกรุงเทพมหานคร เน้นศึกษาเฉพาะผูท้ เ่ี คยซือ้ นิตยสาร
สตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยดังต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ชือ่ คือ นิตยสารกราเซีย นิตยสารอิน
สไตล์ หรือนิตยสารฮาร์เปอร์บาร์ซาร์

ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา
วิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริโภคเพศหญิทีงพ่ กั อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
ทีเ่ คยซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย ต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ชือ่ คือ นิ ตยสารกราเซีย
นิตยสารอินสไตล์ หรือนิตยสารฮาร์เปอร์บาร์ซาร์
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื ผูบ้ ริโภคเพศหญิงทีพ่ กอั าศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
ทีเ่ คยซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย ต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ชือ่ คือ นิ ตยสารกราเซีย
นิตยสารอินสไตล์ หรือ นิตยสารฮาร์เปอร์บาร์ซาร์ ซึง่ ไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่ น่นอน จึงได้
กําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รคํานวณทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% ได้ขนาดตัวอย่างจาก
การคํานวณ 385 คน และสํารองเผือ่ แบบสอบถามไม่สมบูรณ์ไว้ 4% หรือประมาณ 15 คน จึงได้
จํานวนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด400 ตัวอย่าง ใช้วธิ เี ลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบง่าย(Convenience Sampling)

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
1. ปจั จัยด้านประชากรศาสตร์
1.1. อายุ
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 ปีขน้ึ ไป
1.2. ระดับการศึกษา
1.2.1. ตํ่ากว่าปริญญาตรี
1.2.2. ปริญญาตรี
1.2.3. สูงกว่าปริญญาตรี
1.3. อาชีพ
1.3.1. นักศึกษา
1.3.2. พนักงานเอกชน
1.3.3. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.3.4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
1.3.5. อื่นๆ ..................................................
1.4. รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือน
1.4.1. ไม่เกิน 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 บาทขึน้ ไป
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2. ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด
2.1. ด้านผลิตภัณฑ์
2.2. ด้านการส่งเสริมการขาย
3. ปจั จัยรูปแบบการดําเนินชีวติ
3.1. กิจกรรม
3.2. ความสนใจ
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย ของสตรีใน
กรุงเทพมหานคร

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. ผูบ้ ริโภค หมายถึง ผูท้ เ่ี คยซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยต่อไปนี้
อย่างน้อย 1 ชือ่ คือ นิตยสารกราเซีย นิตยสารอินสไตล์ หรือ นิตยสารฮาร์เปอร์บาร์ซาร์ ใน
การศึกษาครัง้ นี้มงุ่ ศึกษาเฉพาะผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ป็ นเพศหญิง อายุ 21 ปีขน้ึ ไป ทีอ่ าศัย
อยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
2. นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย หมายถึง นิตยสารกราเซีย นิตยสารอิน
สไตล์ หรือนิตยสารฮาร์เปอร์บาร์ซาร์ ซึง่ เป็ นนิตยสารทีม่ กี ารซือ้ ลิขสิทธิ ์ จากต่างประเทศ และ นํา
ต้นฉบับมาแปลเป็ นภาษาไทย มีจาํ หน่ายในหลายประเทศด้วยชือ่ เดียวกันแตกต่างกันทีภ่ าษาที่
ใช้ในการพิมพ์ และมุง่ เสนอเนื้อหาสาระ เกีย่ วกับแนวทางแฟชัน่ เครือ่ งประดับ เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่ง
กาย การแนะนําสินค้าแฟชันใหม่
่ ๆ ผลิตภัณฑ์ความงาม รูปแบบการดําเนินชี วิต การพัฒนา
บุคลิกภาพและความสวยความงามของสตรี
3. ปจั จัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะของนิตยสารทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถาม
ให้ความสําคัญ แบ่งเป็ น 2 ด้านดังนี้คอื
3.1 ด้านการออกแบบ ได้แก่ รูปเล่ม ขนาดนิตยสาร การจัดรูปเล่ม การจัดหน้า
ภาพหน้าปก หัวเรือ่ งแนะนําเรือ่ งเด่นในฉบับทีพ่ มิ พ์ไว้บนหน้าปก สีสนั คุณภาพกระดาษ
3.2 ด้านองค์ประกอบ ได้แก่ เนื้อหาเกีย่ วกับแฟชันเสื
่ อ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกาย
เนื้อหาเกีย่ วกับความสวยงามและบุคลิกภาพ เนื้อหาเกีย่ วกับวาไรตีส้ าระบันเทิง เนื้อหาเกีย่ วกับ
สุขภาพ เนื้อหาเกีย่ วกับเทคโนโลยี และไอที เนื้อหาเกีย่ วกับการเงิน การลงทุนและการออม
เนื้อหาเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว เนื้อหาเกีย่ วกับอาหารและแนะนําร้านอาหาร เนื้อหาทีท่ นั สมัย
น่าสนใจและมีประโยชน์ เนื้อหาทีม่ คี วามถูกต้อง ภาษาสํานวนการเขียนทีอ่ ่านง่าย
4. ปจั จัยการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย หมายถึง
4.1 การแจกสิง่ พิมพ์พเิ ศษ (Supplement)
4.2 การให้สนิ ค้าตัวอย่างมาพร้อมกับนิตยสาร
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4.3 การให้คปู องส่วนลด
4.4 การแข่งขันและการชิงโชค
4.5 การลดราคาเมือ่ เป็นสมาชิก
4.6 การให้ของแถมเมือ่ เป็นสมาชิก
4.7 การจัดอบรมกิจกรรมพิเศษฟรีหรือคิดในอัตราทีถ่ กู กว่าปกติ
4.8 การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายร่วมกับสินค้าหรือบริการประเภทอื่น
5. รูปแบบการดําเนินชีวติ (Lifestyle) หมายถึง ความนิยมในสิง่ ของ บุคคล หรือ
ความคิด เรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งของสตรีในกรุงเทพมหานคร โดยแสดงออกใน 2 ลักษณะ
5.1 กิจกรรมที่ ทําเป็นประจํา ซึง่ ประกอบด้ วย กิจกรรม ซือ้ เสือ้ ผ้า และเครือ่ ง
แต่งกาย กิจกรรม เข้ารับบริการนวดสปาผิวหน้าและผิวกาย กิจกรรมกลุม่ หรือชมรมทีส่ นใจ
กิจกรรม อ่านหนังสือและ นิตยสาร กิจกรรมการใช้ อินเตอร์เนต กิจกรรม ฟงั วิทยุ กิจกรรม ชม
ภาพยนต์ในโรงภาพยนต์ กิจกรรมชมคอนเสิรต์ ละครเวทีและทอล์คโชว์ กิจกรรมร่วมกับสมาชิก
ในครอบครัวในวันหยุด
5.2 ความสนใจด้านต่างๆ ซึง่ ประกอบด้วย ด้านแนวทางแฟชันการแต่
่
งกาย ด้าน
เทรนด์การแต่งหน้าและผลิตภัณฑ์แต่งหน้า ด้านผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ในการดูแลรักษา
ผิวหน้า ผิวกาย ผม และเล็บ ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอทีทนั สมัย ด้านสิ นค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมทีม่ ชี อ่ื เสียงจากต่างประเทศ ด้านการแต่งกายของดารา นักร้องและเหล่าคนดังทัง้ ในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ
6. พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยหมายถึง ลักษณะการซือ้
การซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของผูบ้ ริโภคกลุม่ เป้าหมาย โดยในการศึกษานี้
คือ
6.1 สถานทีซ่ อ้ื แบ่งเป็น
6.1.1 สํานักพิมพ์ แบบสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารรายปี
6.1.2 ร้านหรือแผงขายหนังสือทัวไปและร้
่
านสะดวกซือ้
6.1.3 ร้านหรือแผงขายหนังสือในศูนย์การค้า
6.1.4 ร้านหนังสือทีม่ สี าขา เช่น ร้านซีเอ็ด ร้านบีทเู อส ร้านดอกหญ้า
ร้านนายอินทร์
6.2 ความถีใ่ นการซือ้ คือ ซือ้ ทุกเดือน ซือ้ เกือบทุกเดือน ซือ้ เฉพาะฉบับหรือเดือน
ทีม่ เี นื้อหาทีน่ ่ าสนใจ ซือ้ เฉพาะฉบับหรือเดือนทีม่ สี นิ ค้าตัวอย่างแนบมา
6.3 จํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื คือ ซือ้ นิตยสารมากกว่า 1 ชือ่ เสมอ ซือ้ นิตยสารชือ่ ใด
ชือ่ หนึ่งเท่านัน้ ซือ้ นิตยสารชื่อใดก็ได้ขน้ึ กับความพอใจ ณ ขณะนัน้ ๆ
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กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
การวิจยั เรือ่ ง ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย และรูปแบบการดําเนินชีวติ ทีม่ ผี ลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย ของสตรีในกรุงเทพมหานครมีกรอบ
แนวคิดการวิจยั ดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิ สระ
(Independent Variable)
ข้อมูลประชากรศาสตร์
1. อายุ
2. ระดับการศึกษา
3. อาชีพ
4. รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือน

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยของ
สตรีในกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านการส่งเสริมการขาย
รูปแบบการดําเนิ น ชีวิต
1. กิจกรรม
2. ความสนใจ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

สมมติ ฐานการวิ จยั
1. อายุมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย
2. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทย
3. อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทย
4. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทย
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5. ปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสาร
สตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย
6. ปจั จัยทางการตลาดด้านการส่งเส ริมการขายมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย
7. รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านกิจกรรมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสาร
สตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย
8. รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านความสนใจมีความสัมพั นธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจยั เรือ่ ง ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย และรูปแบบการดําเนินชีวติ ทีม่ ี
ผลต่อพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวความคิดและทฤษฎี รวมถึงผลงานและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ นํามาใช้เป็ น
ประโยชน์ต่อการกําหนดสมมติฐาน การกําหนดตัวแปร การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง กรอบแนวคิด
และแนวทางในการดําเนินงานวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องใน
หัวข้อดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
2. แนวคิดเกีย่ วกับรูปแบบการดําเนินชีวติ
3. แนวคิดเกีย่ วกับส่วนประสมทางการตลาด
4. ข้อมูลนิตยสารและนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย
5. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

1. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเป็ นตัวแปรทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ส่งผลต่อการประสบความสําเร็จขอ ง
ธุรกิจผูผ้ ลิตและนักการตลาดมุง่ หวังทีจ่ ะครองใจ และตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคใ ห้
ตรงจุดทีส่ ุด เพื่อจะ ได้รบั ผลกําไร และเป็ นผู้ นํา ส่วนนแบ่ง ทางการตลาด ภายใต้ การแข่ง ขันเชิง
ธุรกิจทีร่ นุ แรง ข้อ มูล ข่าววสารต่างๆ เกีย่ วกับพฤติกรรมของผู้ บริโภคสามารถนํามาใ ช้ในการ
กํา หนดทิศทาง รวมถึงกําหนดกลยุท ธ์ในการดําเนินธุรกิจไ ด้เป็นอย่างดี ผู้วจิ ยั ได้ รวบรวม
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคต่างๆเพือ่ เป็ นแนวทางในการศึกษาดังนี้
แองเจล และผูร้ ว่ มงาน (Engel; et al. 1968) ให้ความหมายของพฤติกรรม ผูบ้ ริโภคว่า
เป็นการกระทําของบุคคลทีเ่ กีย่ ว ข้องโดยตรงกับการ ได้รบั และการใช้ สินค้าและบริการ รวมไป
ถึงกระบวนการตัดสินใจทีม่ อี ยูก่ ่อน และมีส่วนในการกําหนดให้มกี ารกระทําดังกล่าว
ชิฟแมน และคะนุ ค (Schiffman; & Kanuk. 1987) ใด้ให้ความหมายของพฤติกรรม
ของผู้บริโภคไว้วา่ เป็ นพฤติกรรมทีผ่ ู้บริโภคแสดงออก ไม่วา่ จะเป็ นการเสาะหา ซือ้ ใช้ ประเมินผล
หรือการบริโภคผลิตภัณ ฑ์ บริการ และแนวคิด ต่างๆ ซึง่ ผู้บริโภคคาด ว่าจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของตน ได้ เป็ นการศึกษาการตัดสินใจของ ผูบ้ ริโภคในการ ใช้ทรัพยากรทีม่ ี อยู่ทงั ้
เงิน เวลาและกําลัง เพื่อบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ อันประกอบด้วย ซือ้ อะไร ทําไมจึงซือ้ ซือ้
เมือ่ ไร อย่างไร ทีไ่ หน และบ่อยแค่ไหน
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แองเจล คอลแลต และแบลคเวล(Engel, Kollat; & Blackwell. 1968: 5) ได้ให้ความหมาย
ของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคว่า หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่ เกีย่ ว ข้องโดยตรงกับ
การจัดหา ให้ได้มา และใช้ซง่ึ สิ นค้า และบริการ ทัง้ นี้หมายถึง กระบวนการตัดสินใจซึง่ มีมา อยู่
ก่อนแล้ว และซึง่ มีส่วนในการกําหนดให้มกี ารกระทําดังกล่าว
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง กระบวนการที่ ผูบ้ ริโภคได้มกี ารตัดสินใจซือ้ และมีการ ใช้
สินค้าหรือบริการที่ ได้จา่ ยเงินซือ้ มาแล้ว ดังนัน้ กระบวนการนี้จ ึ งรวมไปถึง ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล ต่อ
การซือ้ และใช้สนิ ค้า (Lamb, Hai; & Mc.Danaiel. 2000: 142)
จากความหมายพฤติกรรม ผู้บริโภคที่ กล่าวมา สรุปได้วา่ พฤติกรรมของ ผู้บริโภคเป็น
การแสดงออก โดยเริม่ จากการตระหนักและค้นหาความต้องการ เกิดความรูส้ กึ การรับรู้ การหา
ข้อ มูล การ กําหนดทางเลือก สุ ดท้าน คือการตัดสินใจซือ้ หรือใ ช้บริการ แม้วา่ กระบวนทาง
พฤติกรรมของคนจะมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน แต่พฤติกรรมทีแ่ สดงออก ย่อมมีลกั ษณะแตกต่างกัน
ไปตามแต่ละสถานการณ์ โดยมีสาเหตุจากปจั จัยภายใน ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ตัวบุคคล
และปจั จัยภายนอก ได้แก่ อิทธิพ ลกลุ่ม สภาพสิง่ แวด ล้อม วัฒนธรรม ปจั จัยต่า างๆเหล่า นี้ม ี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค การศึกษาถึงพฤติกรรผูบ้ ริโภคต้องมีการ
วิเคราะห์ พฤติกรรม ผู้บริโภค เพื่อ ค้น หาหรือวิจยั เกีย่ วกับพฤติกรรมการซือ้ และการ ใช้ ของ
ผู้บริโภคเพือ่ ทราบถึงลักษณะความ ต้องการ และพฤติกรรมการซือ้ และการ ใช้ ของผู้บริโภค
คําตอบที่ ได้จะช่วยให้ นกั การตลาดสามารถจัดกลยุท ธ์การตลาดทีส่ ามารถสนองความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริโภคได้อย่างเหมาะสมคําถามที่ ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรม ผูบ้ ริโภคคือ 6Ws และ
1H ซึง่ ประกอบด้วย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? เพือ่
ค้นหาคําตอบ 7 ประการ ซึง่ ประกอบด้วย
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็ นคําถามเพือ่ ทราบ
ลักษณะของ กลุ่ม เป้าหมายทีซ่ อ้ื นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย ซึง่ เกีย่ วกับ
ด้าน
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการซือ้
2. ผูบ้ ริโภคซือ้ อะไร (What does the consumer buy?) เกีย่ วกับสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคต้องการซือ้
ต้องการได้ จากผลิต ภัณฑ์ ซึง่ เกีย่ วกับคุณสมบัตหิ รือประ โยชน์ ของนิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทย
3. ทําไมผูบ้ ริโภคจึงซือ้ (Why does the consumer buy?) วัตถุประสงค์ในการซือ้
ของผูบ้ ริโภคว่าจะซือ้ อะไร เช่น ต้องการเป็ นคนทันสมัยตามแฟชัน่ ซือ้ ตามญาติหรือเพือ่ นๆ
4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซือ้ (Who participates in the buying?) บทบาทของ
กลุ่มต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลในการตัดสินใจซือ้ ประกอบ ด้วย ผูร้ เิ ริ่ม ผู้มอี ทิ ธิพล ผู้ตดั สินใจซือ้ ผู้ซอ้ื
ผูใ้ ช้
5. ผูบ้ ริโภคซือ้ เมือ่ ใด (When does the consumer buy?) โอกาสในการซือ้ เช่นช่วง
วันใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวัน
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6. ผูบ้ ริโภคซือ้ ทีไ่ หน (Where does the consumer buy?) ช่องทางหรือ แหล่ง ที่
ผูบ้ ริโภคไปทําการซือ้ เช่น อินเตอร์เนต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต
7. ผูบ้ ริโภคซือ้ อย่างไร (How does the consumer buy?) ขัน้ ตอนในการตัดสินใจซือ้
ประกอบ ด้วย การรับ รูป้ ญั หา การ ค้น หาข้อ มูล การประเมินทางเลือก ตัดสินใจซือ้ ความ รูส้ กึ
ภายหลังการซือ้
การวิ เคราะห์พฤติ กรรมผูบ้ ริโภค
คอตเลอร์; และอาร์มสตรอง (Kotler; & Armstrong. 2002: 210) กล่าวว่า ผูบ้ ริโภค
ต้อง ทําการตัดสินใจซือ้ มากมายใน แต่ ละวัน กิจการขนาดใ หญ่สว่ น มากจะทําการวิจยั การ
ตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคอย่างละเอียด เพือ่ ตอบคําถาม ให้ได้วา่ ผู้ บริโภคซือ้ อะไร (What) ซือ้ ที่
ไหน (Where) ซือ้ อย่างไร (How and How much) ซือ้ เมือ่ ใด (When) และซือ้ ทําไม (Why) แต่
การจะรูว้ ่า ผูบ้ ริโภคซือ้ อะไรไม่ใช่เรือ่ งง่ายนัก คําตอบเหล่านี้มกั ซ่อนอยู่ในความคิดของผูบ้ ริโภค
อย่าง มิดชิด คําถามสําคัญของนักการตลาดก็คอื ผู้บริโภคตอบสนอง ต่อ ความพยายามทาง
การตลาดต่างๆ ทีก่ จิ การใช้ได้อย่าง ไร กิจการสามารถ เข้า ใจถึงวิธกี าร ตอบสนองของ ผู้บริโภค
ต่อลักษณะผลิตภัณฑ์ ราคา และโฆษณาทีเ่ หนือกว่าคูแ่ ข่งขันได้อย่างถ่องแท้
อดุล จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545: 3) กล่าวว่า ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล ต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภคทีส่ ะ ท้อนให้ เห็นถึงคุณสมบัติ ต่างๆ ของผู้บริโภค เช่น ประชากรศาส ตร์
อํานาจซือ้ ทัศนคติและบุคลิกภาพ แรงกดดันทางสังคม ดังนัน้ พฤติกรรม ผูบ้ ริโภคจึง ไม่ได้ศกึ ษา
เพียงแต่วธิ ที ผ่ี บู้ ริโภคก่อพฤติกรรมเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงทําไมเขาจึงมีพฤติกรรมในทํานองใด
ทํานองหนึ่ง ดังนัน้ นักการตลาดต้องรูเ้ รือ่ งต่อไปนี้
1. ตลาดประกอบด้วยใคร? (Who)
2. ตลาดซือ้ อะไร? (What)
3. ตลาดซือ้ ของไปทําไม? (Why)
4. ใครมีส่วนร่วมในการซือ้ ? (Whom)
5. ตลาดซือ้ ของด้วยวิธใี ด? (How)
6. ตลาดซือ้ ของเมือ่ ใด? (When)
7. ตลาดซือ้ ของทีไ่ หน? (Where)
โมเดลพฤติ กรรมผูบ้ ริโภค
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Consumer Behavior Model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจงู ใจที่
ทําให้เกิดการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ โดยมีจดุ เริม่ ต้นจากการทีเ่ กิดสิง่ กระตุน้ (Stimulus) ทีท่ าํ ให้
เกิดความต้องการสิง่ กระตุน้ ผ่านเข้ามาในความรูส้ กึ นึกคิดของผูซ้ อ้ื จะได้รบั อิทธิพลจาก
ลักษณะต่างๆ ของผูซ้ อ้ื แล้วจะมีการตอบสนอง (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผูซ้ อ้ื
(Buyer’s purchase decision)
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สิ่ งกระตุ้นภายนอก
สิง่ กระตุน้ ทาง
สิง่ กระตุน้ อื่น ๆ
การตลาด
ผลิตภัณฑ์
เศรษฐกิจ
ราคา
เทคโนโลยี
การจัด
การเมือง
จําหน่ าย
การส่งเสริม
วัฒนธรรม
การขาย

กล่องดําหรือ
ความรูส้ ึกนึ กคิ ดของผูซ้ ื้อ
ลักษณะของผูซ้ อ้ื
ปจั จัยทาง
วัฒนธรรม
ปจั จัยทางสังคม
ปจั จัยส่วนบุคคล
ปจั จัยทางจิตวิทยา

กระบวน
การ
ตัดสินใจ
ของผูซ้ อ้ื

การตอบสนอง
ของผูซ้ ื้อ
-การเลือกตรา
ผลิตภัณฑ์
-การเลือกตรา
-การเลือกผูข้ าย
-เวลาในการซือ้
-ปริมาณในการ
ซือ้

ภาพประกอบ 2 รูปแบบพฤติกรรมการซือ้ และปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภค
ทีม่ า: ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม่กรุงเทพฯ
พัฒนศึกษา. หน้า129.
1. สิง่ กระตุน้ หรือสิง่ เร้า เกิดขึน้ ได้ 2 ทาง คือ เกิดจากภายในร่างกาย และเกิดจาก
ภายนอกร่างกาย สิง่ กระตุน้ ทีเ่ กิ ดในร่างกายเป็นสิง่ ทีเ่ กิดจากสัญชาติญาณ หรือธรรมชาติ ส่วน
สิง่ ทีเ่ กิดภายนอกร่างกายเกิดขึน้ จากปจั จัยต่างๆ ทีส่ ร้างให้เกิดขึน้ โดยสิง่ กระตุน้ ภายนอก
ประกอบด้วยสิง่ กระตุน้ 2 สิง่ กระตุน้ คือ
1.1 สิง่ กระตุน้ ทางการตลาด เป็นสิง่ กระตุน้ ทีน่ กั การตลาดสามารถควบคุม และจัด
ให้มขี น้ึ โดยใช้สว่ นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ได้แก่
1.1.1 สิง่ กระตุน้ ด้านผลิตภัณฑ์คือ การพัฒนาส่วนประกอบต่างๆของผลิตภัณฑ์
ให้ดงึ ดูดความต้องการของผูบ้ ริโภค เช่น มีเนื้อหาสาระทีน่ ่าสนใจ นําเสนอข้อมูลใหม่เสมอ มี
รูปเล่มสวยงาม สีสนั ข้อความบนปกทีด่ งึ ดูด
1.1.2 สิง่ กระตุน้ ด้านราคา เช่น การกําหนดราคาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
และสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภค
1.1.3 สิง่ กระตุน้ ด้านการจัดจําหน่าย เช่น การจัดช่องทางการจัดจําหน่ายให้
ทัวถึ
่ ง
1.1.4 สิง่ กระตุน้ ด้านการส่งเสริมการตลาด เช่น มีของกํานัล ขอ งแจก มี
กิจกรรมร่วมสนุ กชิงรางวัล มีการแจกส่วนลดสินค้าทีโ่ ฆษณาในนิตยสาร จะช่วยกระตุน้ ความ
ต้องการซือ้ ได้
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1.2 สิ่งกระตุน้ อื่น
1.2.1 สิง่ กระตุน้ ทางเศรษฐกิจ เช่น ภายหลังจากประกาศลดค่าเงินบาทเมือ่ ปี
พ.ศ. 2540 ทําให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวจนถึงปจั จุบนั ส่งผลทําใ ห้ประชาชนจํานวนมากนัน้
ถูกเลิกจ้างงาน หรือบัณฑิตจบใหม่ไม่มงี านทํา ประชาชนเกิดการเก็บออมเงินไว้ไม่นํามาใช้ใน
การซือ้ ของอื่นๆ นอกจากซือ้ ของทีจ่ าํ เป็นส่งผลต่อธุรกิจต่างๆ ทําให้มรี ายได้ลดลงและส่งผลให้
เกิดปญั หาทางเศรษฐกิจตามมา
1.2.2 สิง่ กระตุน้ ทางเทคโนโลยีเช่น การพัฒนากระบวนการผลิต จะช่วยกระตุน้
ความต้องการซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคมีมากขึน้
1.2.3 สิง่ กระตุน้ ทางวัฒนธรรม เช่น คนไทยรับวัฒนธรรมด้านแฟชัน่ สินค้า
แฟชัน่ การแต่งกาย บุคลิกภาพ และสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับความงามจากประเทศในโลกตะวันตก
เช่น อิตาลี ผรังเศส
่ สเปน อังกฤษ เป็ นต้น
2. กล่องดําหรือความรูส้ กึ นึกคิดของผูซ้ อ้ื ความรูส้ กึ นึกคิดของผูซ้ อ้ื ทีเ่ ปรียบเสมือน
กล่องดํา (Black box) ซึง่ ผูผ้ ลิตหรือผูข้ ายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหาความ รูส้ กึ
นึกคิดของผูซ้ อ้ื ความรูส้ กึ นึกคิดของผูซ้ อ้ื ได้รบั อิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ ้ื อ และกระบวนการ
ตัดสินใจของผูซ้ อ้ื
2.1 ลักษณะของผูซ้ อ้ื
2.1.1 ปจั จัยด้านวัฒนธรรม (Cultural factors) (Schiffman; & kanuk) กล่าว
ว่า วัฒนธรรมเป็ นผลรวมทีเ่ กิดจากการเรียนรูร้ ะหว่าง ความเชือ่ ถือ (Beliefs) ค่านิยม (Values)
และประเพณี (Customs) ซึง่ จะควบคุมพฤติ กรรมผูบ้ ริโภคของสมาชิกในสังคมใดสังคมหนึ่ง
วัฒนธรรมแบ่งออกเป็ น (1) วัฒนธรรมพืน้ ฐาน (2) วัฒนธรรมย่อย (3) ชัน้ ของสังคม ซึง่ สิง่
เหล่านี้มคี วามสําคัญอย่างยิง่ ต่อพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภค
ค่านิยมในวัฒนธรรมจะเป็น
ตัวกําหนดลักษณะของสังคมและความแตกต่างของสังคมหนึ่ง จากสังคมหนึ่ง วัฒนธรรมจึงเป็ น
สิง่ ทีเ่ ป็ นตัวกําหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล ซึง่ นักการตลาดต้องคํานึงถึงความ
เปลีย่ นแปลงของวัฒนธรรมและนําลักษณะการเปลีย่ นแปลงเหล่านัน้ ไปใช้กาํ หนดแผนการตลาด
2.1.2 ปจั จัยด้านสังคม (Social factors) เป็ นปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องในชีว ิตประจําวัน
และมีอทิ ธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการซือ้ ประกอบด้วย (1) กลุ่มอ้างอิง จะแบ่ง
ออกเป็ น 2 ระดับคือ กลุม่ ปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูม ิ (2) ครอบครัว (3) บทบาทและสถานะ
2.1.3 ปจั จัยส่วนบุคคล (Personal) การตัดสินใจของผูซ้ อ้ื ได้รบั อิทธิพลจาก
ลักษณะส่วนบุค คลของคนทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ วงจรชีวติ ครอบครัว อาชีพ รูปแบบการ
ดําเนิน ชีวติ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา
2.1.4 ปจั จัยด้านจิตวิทยาหรือปจั จัยภายใน (Internal factors) เป็ นปจั จัยที่
เกิดขึน้ อยูภ่ ายในตัวบุคคลแต่ละคน ซึง่ จะมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมการซือ้ ของ บุคคล
โดยปจั จัยภายในต่างๆ ของบุคคลได้แก่ (1) การจูงใจ (Motivation) (2) การรับรู้ (Perception)
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(3) การเรียนรู้ (Learning) (4) ทัศนคติ (Attitudes) (5) บุคลิกภาพ (Personality) (6) ความเชือ่
(Beliefs) (7) แนวคิดของตนเอง (Self concept)
2.2 ขัน้ ตอนการตัดสินใจของผูซ้ อ้ื
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคมีลกั ษณะเป็นกระบวนการทีต่ อ้ งใช้เวลาและความหมาย
พยายามปจั จัยภายในและภายนอกทีไ่ ด้กล่าวมา จะเป็นสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ของผูบ้ ริโภค (Consumer decision marketing process) ซึง่ ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
2.2.1 การตระหนักถึงความต้องการ (Need recognition) กระบวนการตัดสินใจ
ของผูบ้ ริโภคจะเริม่ ขึน้ เมือ่ บุคคลรูส้ กึ ถึงความต้องการ ซึง่ อาจเป็นความต้องการทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
เช่นความหิว หรืออาจเป็ นความต้องการทีเ่ กิดจากสิง่ กระตุน้ ภายนอก ทีม่ ากระตุน้ ให้ตระหนักถึง
ความต้องการดังกล่าว เช่น ได้เห็นโฆษณาหรือเห็นตัวสินค้า แล้วเกิดความต้องการขึน้ แต่อาจ
เกิดความขัดแย้งขึน้ ได้ภายในครอบครัวเนื่องจากเงินมีจาํ กัด เช่น ภรรยาต้องการใช้เงินเพือ่ การ
อื่นแทนทีจ่ ะซือ้ สินค้าทีส่ ามีตอ้ งการ หากไม่สามารถแก้ปญั หานี้ได้ กระบวนการตัดสินใจซือ้ ก็
อาจต้องหยุดอยู่ ณ จุดนี้
2.2.2 การค้นหาข้อมูล (Search) เมือ่ บุคคลได้ตระหนักถึงความต้องการแล้ว
เขาจะค้นหาวิธกี ารทีจ่ ะทําให้ความต้องการดังกล่าวได้รบั ความพอใจ การค้นหาอาจกระทําขึน้
โดยสัญชาติญาณอย่างรวดเร็ว หรืออาจต้องมีการใช้ความพยายามและการวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
ทีบ่ คุ คลจะมีการค้ นหาข้อมูลมากน้อยเพียงใดขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยหลายประการ คือ (1) จํานวนของ
ข้อมูลทีจ่ ะหาได้ (2) ความพอใจทีไ่ ด้รบั จากการค้นหาข้อมูล
2.2.3 การประเมินผลทางเลือกต่างๆ (Evaluation of alternatives) หลังจาก
ขัน้ ตอนของการค้นหาข้อมูลแล้ว ผูบ้ ริโภคต้องทําการประเมินผลทางเลื อกต่างๆ ทีเ่ ป็ นไปได้
ก่อนทําการตัดสินใจในขัน้ นี้ผบู้ ริโภคต้องกําหนดเกณฑ์การพิจารณาทีจ่ ะใช้สาํ หรับการ
ประเมินผล ซึง่ เกณฑ์การพิจารณาเป็ นเรือ่ งของเหตุผลทีม่ องเห็น เช่น คอลัมม์น่าสนใจ เนื้อหาดี
ข้อมูลถูกต้องและใหม่ ภาพดารา นางแบบบนปกเป็นบุคคลทีม่ ชี อ่ ื เสียงและกําลังอ ยูใ่ นความ
สนใจ เป็ นต้น หรือเป็ นความพอใจส่วนบุคคล เช่น ชื่อเสียงของชื่อนิตยสาร คําแนะนํา คําบอก
เล่าจากเพือ่ นหรือผูม้ ปี ระสบการณ์ เป็ นต้น จากเกณฑ์ทก่ี าํ หนดจะทําให้ผบู้ ริโภคทราบถึง
ทางเลือกทีเ่ ป็ นไปได้ ถ้าทางเลือกทีไ่ ด้มเี พียงทางเลือกเดียว การประเมินผลก็ทาํ ได้งา่ ยแต่
บางครัง้ ทางเลือกทีไ่ ด้มหี ลายแบบ ฉะนัน้ ผูบ้ ริโภคต้องพิจารณาเลือกทางเลือกทีก่ ่อให้เกิดความ
พอใจมากทีส่ ดุ ดังนัน้ นักการตลาดส่วนใหญ่จงึ สนใจทีจ่ ะศึกษาถึงเกณฑ์ทผ่ี บู้ ริโภคใช้สาํ หรับการ
ประเมินทาง เลือกต่างๆ
2.2.4 การซือ้ (Purchase) หลังจากพิจารณาทุกสิง่ ทุกอย่างแล้ วก็มาถึงขัน้ ที่
จะต้องตัดสินใจว่าจะซือ้ หรือไม่ ถ้าการประเมินผลทางเลือกเป็นทีพ่ อใจ การซือ้ ก็จะเกิดขึน้ ใน
การตัดสินใจซือ้ ก็จะต้องพิจารณาต่อไปถึงเรือ่ งตรายีห่ อ้ ช่องทางการซือ้ กิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย เป็ นต้น
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2.2.5 การประเมินผลหลังการซือ้ (Post purchase evaluation) เมือ่ มีการซือ้
และใช้สนิ ค้าแล้ว การประเมินผลทีไ่ ด้รบั จากการซือ้ และใช้สนิ ค้าก็จะเกิดขึน้
ความรูส้ กึ ของ
ผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อสินค้าทีเ่ ขาซือ้ ไปนัน้ เป็นสิง่ สําคัญทีน่ กั การตลาดควรจะต้องทราบ ทัง้ นี้เพราะว่า
มันมีผลต่อการซือ้ ซํา้ ในครัง้ ต่อไป และมีผลต่อการแนะนําเพื่อ นฝูงด้วย ดังนัน้ นักการตลาด
จะต้องพยายามลดความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดตี ่อสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ไปโดยให้ขอ้ มูลทีเ่ น้นจุดเด่นของสินค้า
3. การตอบสนอง หรือการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคหรือผูซ้ อ้ื
ผูบ้ ริโภคจะมีการ
ตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ เช่น การเลือกนิตยสารสตรีทม่ี เี นื้อหาสาระ มีขอ้ มูลด้าน
แฟชันความงาม
่
การเสริมบุคลิกภาพทีห่ ลากหลาย รูปเล่มมีสสี นั มีขอ้ ความบนปกทีด่ งึ ดูด น่าสนใจ
3.2 การเลือกตราสินค้า เช่น ผูบ้ ริโภคเลือกซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยเล่มใด นิตยสารกราเซีย นิตยสารอินสไตล์ หรือนิตยสารฮาร์เปอร์บาร์ซาร์ เป็ นต้น
3.3 การเลือกผูข้ าย เช่น ผูบ้ ริโภคจะเลือกชือ้ โดยตรงจากสํานักพิมพ์โดยการ
สมัครเป็ นสมาชิกของนิตยสาร หรือการซือ้ รายครัง้ จากร้านหนังสือ /แผงขายหนังสือทัวไป
่ ร้าน
หนังสือ/แผงขายหนังสือในศูนย์การค้า ร้านสะดวกซือ้ เป็นต้น
3.4 การเลือกความถีใ่ นการซือ้ เช่น ผูบ้ ริโภคจะเลือกซือ้ นิตยสารบ่อยแค่ไหน
ปัจจัยสําคัญที่มอี ิ ทธิ พลต่อพฤติ กรรมการซื้อ
การศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค เพือ่ ทราบถึงลักษณะความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคทางด้านต่างๆ และเพือ่ ทีจ่ ะจัดสิง่ กระตุน้ ทางการตลาดให้ เหมาะสม เมือ่ ผูซ้ อ้ื ได้รบั
สิง่ กระตุน้ ทางการตลาดหรือสิง่ กระตุน้ อื่นๆ
ผ่านเข้ามาในความรูส้ กึ นึกคิดของผูซ้ อ้ื
ซึง่
เปรียบเสมือนกล่องดํา ทีผ่ ขู้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ งานของผูข้ ายและนักการตลาด คือ
ค้นหาว่าลักษณะของผูซ้ อ้ื และความรูส้ กึ นึกคิดได้รบั อิทธิพลสิง่ ใดบ้า ง การศึกษาถึงลักษณะของ
ผูซ้ อ้ื ทีเ่ ป็ นเป้าหมายจะมีประโยชน์สาํ หรับนักการตลาด คือทราบความต้องการและลักษณะของ
ลูกค้า เพือ่ ทีจ่ ะจัดส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ กระตุน้ และสนองความต้องการของผูซ้ อ้ื ทีเ่ ป็ น
เป้าหมายได้ถูกต้องลักษณะของผูซ้ อ้ื ได้รบั อิทธิพลจากปจั จัยด้านวัฒนธร รม ปจั จัยด้านสังคม
ปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยทางด้านจิตวิทยา (Kotler, Philip. 1997)
1. ปจั จัยทางวัฒนธรรม (Culture Factor) เป็ นสัญลักษณ์และสิง่ ทีม่ นุ ษย์สร้างขึน้ โดย
เป็นทีย่ อมรับจากรุน่ หนึ่งไปสูอ่ กี รุน่ หนึ่ง โดยเป็นตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ใน
สังคมหนึ่ ง(Stanton; & Futrell. 1987: 664) ค่านิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคม
และกําหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่งจากสังคมอื่น วัฒนธรรมเป็นสิง่ กําหนดความต้องการ
และพฤติกรรมของบุคคลซึง่ นักการตลาดต้องคํานึงถึงความเปลีย่ นแปลงของวัฒนธรรม และนํา
ลักษณะการเปลีย่ นแปลงเหล่านั ้ นไปใช้กาํ หนดโปรแกรมการตลาด วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น
วัฒนธรรมพืน้ ฐาน วัฒนธรรมย่อยและชัน้ ของสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1.1 วัฒนธรรมพืน้ ฐาน (Cultural) เป็นปจั จัยขัน้ พืน้ ฐานในการกําหนดความ
ต้องการและพฤติกรรมของบุคคล โดยเป็นทีย่ อมรับจากคนรุน่ หนึ่งไปถึงอีกรุน่ หนึ่งผูซ้ อ้ื
1.2 วัฒนธรรมย่อย (Subculture) เป็ นวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
วัฒนธรรมย่อย ประกอบด้วย
1.2.1 กลุม่ เชือ้ ชาติ (Nationality groups) เชือ้ ชาติต่างๆ ได้แก่ ไทย จีนอังกฤษ
อเมริกนั แต่ละเชือ้ ชาติมกี ารบริโภคสินค้าทีแ่ ตกต่างกัน
1.2.2 กลุ่มศาสนา (Religious groups) กลุม่ ศาสนาต่างๆ ได้แก่ ชาวพุทธ
ชาวคริสต์ชาวอิสลาม ฯลฯ แต่ละกลุ่มมีประเพณีและข้อห้ามทีแ่ ตกต่างกัน จึงมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการบริโภค
1.2.3 กลุม่ สีผวิ (Recial groups) กลุม่ สีผวิ ต่าง ๆ เช่น ผิวดํา ผิวขาว ผิวเหลือง
แต่ละกลุม่ จะมีคา่ นิยมในวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน ทําให้เกิดทัศนคติทแ่ี ตกต่างกัน
1.2.4 พืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ (Geographical areas) หรือท้องถิน่ (Region)
พืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ ทําให้เกิดลักษณะการดํารงชีวติ ทีแ่ ตกต่างกันและมีอทิ ธิพลต่อการบริโภคที่
แตกต่างกันด้วย
1.2.5 กลุ่มอาชีพ (Occupational) เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผูใ้ ช้แรงงานกลุ่ม
พนักงาน กลุ่มนักธุรกิจและเจ้าของกิจการ กลุม่ วิชาชีพอื่น ๆ เช่น แพทย์ นักกฎหมาย ครู
1.2.6 กลุม่ ย่อยด้านอายุ (Age) เช่น ทารก เด็ก วัยรุ่น ผูใ้ หญ่วยั ทํางานและ
ผูส้ งู อายุ
1.2.7 กลุ่มย่อยทางเพศ (Sex) ได้แก่ เพศหญิง และเพศชาย
1.3 ชนชัน้ ทางสังคม (Social Class) เป็นการแบ่งลําดับชัน้ ทางสังคมออกเป็น
ระดับฐานะทีแ่ ตกต่างกัน เป็ นการแบ่งชัน้ ในทางสังคมทีม่ คี วามเป็นหนึ่งเดียวและมีความคงทน
ถาวร โดยจะมีการปกครองตามลําดับชัน้ และสมาชิกจะมีคา่ นิยม ความสนใจ และพฤติกรรมแบบ
เดียวกัน ชัน้ ทางสังคมมิได้สะท้อนถึงรายได้เพียงอย่างเดียว แต่ยงั มีตวั บ่งชีอ้ ่นื ๆ อีก เช่น
อาชีพ การศึกษา และสถานทีท่ อ่ี ยูอ่ าศัย ซึง่ ชัน้ ทางสังคมแตกต่างไปจากชุดเสือ้ ผ้า รูปแบบการ
พูด ความพึงพอใจด้านสันทนาการ และบุคลิกลักษณะอื่นๆ
2. ปจั จัยทางสังคม (Social Factor) เป็ นป จั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ดังนี้
2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) เป็นกลุ่มบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงหรือ
ทางอ้อมต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลโดยกลุ่มสมาชิกภาพบางกลุ่มเป็นปฐมภูม ิ เช่น
ครอบครัวเพือ่ นฝูงเพือ่ นบ้าน และเพือ่ นร่วมงาน ซึง่ บุคคลนั ้ นๆ มีปฏิสมั พันธ์ดว้ ยค่อ นข้าง
ต่อเนื่องและไม่เป็ นทางการนอกจากนี้คนในกลุม่ ปฐมภูมอิ าจเป็นสมาชิกของกลุม่ ทุตยิ ภูมอิ กี ก็ได้
เช่น กลุม่ ศาสนา กลุ่มอาชีพ และกลุ่มสหภาพแรงงาน ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นทางการมากกว่าและ
ต้องการมีปฏิสมั พันธ์ต่อเนื่องน้อยกว่า
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2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอทิ ธิพลมากทีส่ ุดต่อทัศนคติ
ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคล สิง่ เหล่านี้มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ ของครอบครัว การ
ขายสินค้าอุปโภคจะต้องคํานึงถึงลักษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญีป่ นุ่ หรือยุโรป
ซึง่ จะมีลกั ษะแตกต่างกัน
2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and statuses) บุคคลจะเกีย่ วข้องกับหลายกลุ่ม
เช่นครอบครัวกลุ่มอ้างอิง องค์กร และสถาบันต่าง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะทีแ่ ตกต่างกัน
ในแต่ละกลุ่ม เช่นในการเสนอขายวิดโี อของครอบครัวหนึ่ง จะต้องวิเคราะห์วา่ ใครมีบทบาทเป็ น
ผูค้ ดิ ริเริ่ม ผูต้ ดั สินใจซือ้ ผูม้ อี ทิ ธิพล ผูซ้ อ้ื และผูใ้ ช้
3. ปจั จัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจของผูซ้ อ้ื ยังได้รบั อิทธิพลจาก
บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลด้วย เช่น ลําดับขัน้ วงจรชีวติ และอายุของผูซ้ อ้ื อาชีพ สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ รูปแบบ การดําเนินชีวติ รวมถึงบุคลิกภาพและความคิดเกีย่ วกับตนเอง
3.1 อายุและลําดับขัน้ ในวงจรชีวติ (Age and Life cycle Stage) อายุทแ่ี ตกต่างกันมี
ความต้องการแตกต่างกัน วัฏจักรชีวติ ครอบครัว (Family Life Cycle) เป็นขัน้ ตอนการดําเนิน
ชีวติ ของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว ทําให้เกิดความต้องการในสินค้าทีแ่ ตกต่างกัน
3.2 อาชีพ (Occupation) อาชีพแต่ละอาชีพจะมีอทิ ธิพลต่อการใช้สนิ ค้าและบริการ
3.3 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) จะมีผลกระทบต่อ
การเลือกสินค้าและบริการ
3.4 รูปแบบการดําเนินชีวติ (Life Style) เป็นรูปแบบการดําเนินชีวติ ในโลกที่
แสดงออกมาในรูปแบบของกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นของบุคคล
3.5 บุคลิกภาพ (Personality) และแนวคิดของตนเอง (Self-Concept) บุคลิกภาพ
เป็ นรูปแบบลักษณะของบุคคลทีจ่ ะเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมการตอบสนอง แนวคิดของตนเอง
เป็นความรูส้ กึ นึกคิดทีบ่ คุ คลมีต่อตนเอง หรือความคิดทีบ่ ุคคลอื่นมีความคิดเห็นต่ออย่างไร
4. ปจั จัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซือ้ ของบุคคล ได้รบั อิทธิพล
จากปจั จัยด้านจิตวิทยา ซึง่ ถือว่าเป็นปจั จัยภายในตัวผูบ้ ริโภค ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
และการใช้สนิ ค้าปจั จัยภายในประกอบด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิง่ กระตุน้ (Drive) ทีอ่ ยูภ่ ายในตัวบุคคล
ซึง่ กระตุน้ ให้บคุ คลปฏิบตั ิ (Stanton; & Futrell. 1987: 649) การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคลแต่
อาจจะu3606 ถูกระทบจากปจั จัยภายนอก เช่น วัฒนธรรม ชัน้ ทางสังคม หรือสิง่ กระตุน้ ทีน่ กั
การตลาดใช้เครือ่ งมือการตลาดเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดความต้องการ
4.2 การรับรู้ (Perception) การรับรู้ หมายถึง กระบวนการทีบ่ ุคคลเลือกรับเอา
สารสนเทศหรือสิง่ เร้าเข้ามาจัดระเบียบและทําความเข้าใจโดยอาศัยประสบการณ์เป็นเครือ่ งมือ
จากนัน้ จึงเกิดปฏิกริ ยิ าตอบสนอง
4.3 การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมา
จากการไม่มปี ระสบการณ์ไม่วา่ จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
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4.4 ความเชือ่ (Beliefs) เป็นความคิดทีบ่ ุคคลยึดถือเกีย่ วกับสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ซึง่ เป็น
ผลมาจากประสบการณ์ในอดีต เช่น เอสโซ่ สร้างให้เกิดความเชือ่ ถือว่านํ้ามันเอสโซ่ มีพลังสูง
โดยใช้สโลแกนว่าจับเสือใส่ถงั พลังสูง เป๊ปซี่ สร้างให้เกิดความเชื่อถือว่า เป็นรสชาติของคนรุน่
ใหม่ นํ้ามันไร้สารตะกัวในช่
่ วงแรกผูบ้ ริโภคเกิดความเชือ่ ถือว่า การใช้น้ํามันไร้สารตะกัว่ มี
ปญั หากับเครือ่ งยนต์ซง่ึ เป็ นความเชือ่ ในด้านลบ ทีน่ กั การตลาดต้องรณรงค์ เพื่อแก้ไขความ
เชือ่ ถือทีผ่ ดิ พลาด
4.5 ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจ หรือไม่พงึ พอใจ
ของบุคคลความรูส้ กึ ด้านอารมณ์ และแนวโน้มการปฏิบตั ทิ ม่ี ผี ลต่อความคิดหรือสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
(Kotler. 1997: 188)หรือหมายถึง ความรูส้ กึ นึกคิดของบุคคล ทีม่ ตี ่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง (Stanton; &
Futrell. 1987: 126) ทัศนคติเป็ นสิ่งทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความเชือ่ ในขณะเดียวกันความเชือ่ ก็ม ี
อิทธิพลต่อทัศนคติ จากการศึกษาพบว่าทัศนคติของผูบ้ ริโภคกับการตัดสินใจซือ้ สินค้าจะมี
ความสัมพันธ์กนั นักการตลาดจึงต้องศึกษาว่าทัศนคตินนั ้ เกิดขึน้ มาได้อ ย่างไร และเปลีย่ นแปลง
อย่างไร การเกิดทัศนคตินนั ้ เกิดจากข้อมูลทีแ่ ต่ละคนได้รบั กล่าวคือ เกิดจากประสบการณ์ท่ี
เรียนรูใ้ นอดีตเกีย่ วกับสินค้า หรือความนึกคิดของบุคคล และเกิดจากความสัมพันธ์ทม่ี ตี ่อกลุม่
อ้างอิง เช่น พ่อ แม่ เพือ่ น บุคคลชัน้ นําในสังคมเป็นต้น

2. แนวคิ ดเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนิ นชีวิต

รูปแบบการดําเนินชีวติ (Lifestyle) เป็นปจั จัยหนึ่งทีช่ ว่ ยอธิบายพฤติกรรมการบริโภค
ให้แก่นกั การตลาด ทําให้เข้าใจผูบ้ ริโภคได้มากขึน้ และสามารถนําไปวางแผนทางการตลาดได้
อย่างเหมาะสมยิง่ ขึน้
คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 180) กล่าวว่า รูปแบบการดําเนินชีวติ ของบุคคลหนึ่งๆ คือ
รูปแบบการดําเนินชีวติ ในโลกทีแ่ สดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น
ของบุคคลนัน้ ๆ โดยรูปแบบของการดํารงชีวติ จะแสดงออกถึงตัวบุคคลนัน้ ทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์กบั
สิง่ แวดล้อมของเขาทัง้ หมด
รูปแบบการดําเนินชีวติ (Lifestyle) หรือมีช่อื เสียงอีกอย่างหนึ่งว่าลักษณะทางจิตวิทยา
สังคม (Psychographics) (Onkvisit; & Shaw. 1994: 120) ชีวติ มีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั
คุณค่าและบุคลิกภาพของผูบ้ ริโภค และนักการตลาดนํามาใช้ประโยชน์มากในปจั จุบนั ได้มผี ใู้ ห้
ความหมายของรูปแบบการดําเนินชีวติ ดังต่อไปนี้
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 145) กล่าวว่า รูปแบบการใช้ชวี ติ คือ แบบแผนของการ
ดํารงชีวติ ของบุคคลทีแ่ สดงออกในทางกิจกรรม (วิธกี ารใช้เวลาของบุคคล) ความสนใจ (อะไรที่
บุคคลรูส้ กึ ชื่นใจทีจ่ ะทําได้ ) และความคิดเห็น (บุคคลถึงบุคคล สถานที่ และสิง่ ของอย่างไร )
รูปแบบของการใช้ชี วติ แสดงออกมาในรูป Psychographics หรือเทคนิคในการวัดรูปแบบของ
การใช้ชวี ติ และใช้จาํ แนกรูปแบบของการใช้ชวี ติ ด้วย
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อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ได้อธิบายว่า แบบของการใช้ชวี ติ แสดงให้เห็นถึงภาพพจน์
ของบุคคล (Self - image or Self - concept) เป็นภาพพจน์ทงั ้ หมดทีต่ วั เรามี อยูอ่ นั เป็ นผลมา
จากวัฒนธรรมสถานการณ์และประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการดํารงใช้งานประจําวัน แบบของ
การใช้ชวี ติ นอกจากจะเป็ นแบบการดํารงชีวติ แล้วยังเป็นแบบของความสนใจอีกด้วย เช่น คนมี
รายได้เท่ากันแต่บริโภคต่างกันเพราะแบบของการใช้ชวี ติ ต่างกันทัง้ บุคคลและครอบครัวทีด่ าํ ร ง
ชีพอยูใ่ นสังคม ปจั จุบนั สามารถแสดงแบบของการใช้ชวี ติ ให้เห็นได้ โดยชัดเจนดังทีเ่ ราได้ยนิ
บ่อยๆ ว่าสมัยนี้มคี น “แต่งงานกับงาน ” ครอบครัวฝากท้องไว้นอกบ้าน แบบของการใช้ชวี ติ
อาจจะเป็ นไปได้ทงั ้ การรูต้ วั และไม่รตู้ วั
เราอาจตัดสินใจซือ้ สินค้าโดยรูต้ วั อย่างเดิมทีว่ า่ เป็ น
อิทธิพลของแบบในการใช้ชวี ติ ก็ได้ แต่สว่ นมากเราไม่รตู้ วั ว่ามันมาจากสิง่ นัน้ บุคคลส่วนใหญ่
รักษาแบบของการใช้ชวี ติ ของตนไว้โดยมีการเปลีย่ นแปลงบ้างทีละน้อย
การรักษาหรือการ
เปลีย่ นแบบของการใช้ชวี ติ ของบุคคลหรือครอบครัวมักจะต้องมีการบริโภคตัดสินใจซือ้ สินค้าซึง่
ก็น่าจะเป็ นทีส่ นใจของนักการตลาด อิทธิพลของแบบของการใช้ชวี ติ ทีม่ ตี ่อการตัดสินใจซือ้ แสดง
ให้เห็นได้ในรูปข้างล่างนี้

ความต้องการและทัศนคติทก่ี ่ออิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเพือ่ การบริโภค
แบบการใช้ชวี ติ ของผูบ้ ริโภค

การตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค

พฤติกรรมและประสบการณ์ท่ี ลด รักษา
หรื อเพิ่มพูน แบบของการใช้ ชีวิต

ภาพประกอบ 3 อิทธิพลของแบบการใช้ชวี ติ ทีม่ ตี ่อการตัดสินใจซือ้
ทีม่ า: อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2543). พฤติกรรมผูบ้ ริโภค. หน้า 258.
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พฤติกรรมและประสบการณ์ทล่ี ด รักษาหรือเพิม่ พูนแบบของการใช้ชวี ติ การตัดสินใจ
ซือ้ ของผูบ้ ริโภค แบบของการใช้ชวี ติ ของผูบ้ ริโภคความต้องการและทัศนคติทก่ี ่ออิทธิพลต่อการ
ตัด สินใจเพือ่ การบริโภค
ดารา ทีปะปาล (2546: 169) ได้กล่าวว่า นักการตลาดจึงใช้การวิเคาระห์ลกั ษณะ
จิตวิท ยาทางสังคมของผูบ้ ริโภคเป็นเกณฑ์ในการแบ่งรูปแบบการดํารงชีวติ ของผูบ้ ริโภค
ลักษณะจิตวิทยาทางสังคม (Psychographics) เป็นคําทีน่ ํามาใช้เพือ่ ประเมินแบบการดําเนิน
ชีวติ ของผูบ้ ริโภคด้วยการวิเคราะห์ กิจกรรม (Activities: A) ความสนใจ (Interest: I) และความ
คิดเห็น (Opinions: O) โดยจะวิเคราะห์วา่ ผูบ้ ริโภคใช้เวลาและทรัพยากรต่างๆของเขาอย่างไร
ในแต่ละวัน อะไรในสิง่ แวดล้อมทีเ่ ขาสนใจและถือว่ามีความสําคัญ และเขาคิดเกีย่ วกับตนเอง
และคิดถึงโลกรอบๆ ตัวเขาอย่างไร การวิเคราะห์ตามลักษณะดังกล่าว บางครัง้ เรียกสัน้ ๆว่า
AIO เพือ่ การอ้างอิง
เรโนลด์ และดาเดน (Reynolds; & Darden. 1993) ให้คาํ จํากัดความของกิจกรรม
ความสนใจและความคิดเห็นไว้วา่ กิจกรรม หมายถึง การแสดงออกอย่างเด่นชัด เช่น การซือ้
สินค้า หรือการคุยกับเพือ่ นบ้านเกีย่ วกับบริการใหม่ๆ ซึง่ แม้วา่ การแสดงออกเหล่านี้จะสามารถ
สังเกตเห็นได้แต่กเ็ ป็ นเรือ่ งยากทีจ่ ะวัดถึงเหตุผลของการกระทําได้โดยตรงความสนใจ เป็นความ
สนใจในบาง วัตถุประสงค์ บางสถานการณ์ หรือบางเรือ่ ง ซึง่ หมายถึงระดับความตื่นเต้นที่
เกิดขึน้ พร้อมกับความเอาใจใส่เป็ นพิเศษ หรือความเอาใจใส่แบบต่อเนื่องความคิดเห็น เป็น
คําตอบ ของแต่ละบุคคลในการตอบสน องต่อสิง่ เร้าทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ เปรียบเสมือนเป็นคําถาม ใน
ลักษณะของการตีความ ความคาดหวังเหตุการณ์ในอนาคต และการประเมินผลดีและผลเสียของ
การเลือกทีจ่ ะกระทําสิง่ ใดสิง่ หนึ่งศาสตร์ทใ่ี ช้ในการวัดและแบ่งกลุม่ รูปแบบการดําเนินชีวติ ของ
ผูบ้ ริโภคซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั กันดี มี VALS และ AIO ซึง่ ในทีน่ ้ี จะนําการวัดแบบ AIO มาเป็นแนวทาง
ในการวิจยั ทัง้ นี้รปู แบบการดําเนินชีวติ จะแสดงออกในรูปของ กิจกรรม (Activities) ความสนใจ
(Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ดังนี้
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ตาราง 1 รูปแบบการดําเนินชีวติ ทีแ่ สดงออกในรูป กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests)
และความคิดเห็น(Opinions)
กิจกรรม (Activities: A)
การทํางาน
งานอดิเรก
เหตุการณ์ทางสังคม
วันหยุดพักผ่อน
การบันเทิง
สมาชิกสโมสร
ชุมชน
การซือ้ สินค้า
การเล่นกีฬา

ความสนใจ (Interests: I)
ครอบครัว
บ้าน
งาน อาชีพ
ชุมชน
สันทนาการ
แฟชัน่
อาหาร
สื่อต่างๆ
ความสําเร็จ

ความคิดเห็น (Opinions: O)
ความสัมพันธ์สว่ นตัว
ปญั หาสังคม
การเมือง
ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
การศึกษา
ผลิตภัณฑ์
อนาคต
วัฒนธรรม

ทีม่ า: Assael Aenry. (1998). Consumer Behavior and Marketing Action. P. 423.
รายละเอียดและความหมายของ AIO มีดงั นี้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล. 2543: 285)
A คือ กิจกรรมซึง่ หมายถึงปฏิกริ ยิ าทีแ่ สดงออก เช่น ดูโทรทัศน์ จ่ายของในร้านค้าหรือ
เล่าให้เพือ่ นฟงั เกีย่ วกับบริการซ่อมรถของอู่ประจํา แม้วา่ ปฏิกริ ยิ านี้ใครๆ ก็เห็นอยูแ่ ต่ไม่สามารถ
เดาเหตุผลของการกระทําได้หมดและก็ไม่ใคร่จะมีใครทําการวัดเพือ่ หาเหตุผลของปฏิกริ ยิ านี้
I คือ ความสนใจ เป็ นความสนใจในเรือ่ งราว เหตุการณ์หรือวัตถุโดยมีระดับของความ
ตื่นเต้นทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ได้ตงั ้ ใจติดต่อกันมาหรือมีความตัง้ ใจเป็ นพิเศษเกีย่ วกับมัน
O คือ ความคิดเห็น เป็นไปในรูปคําพูดหรือเขียนตอบที่ บุคคลตอบต่อสถานการณ์ท่ี
กระตุน้ เร้าทีม่ กี ารถามคําถาม ความคิดเห็นเราใช่ เพือ่ อธิบายแปลความหมาย การคาดคะเนและ
การประมาณค่าเช่น เชื่อในสิง่ ซึง่ บุคคลอื่นตัง้ ใจ ความเชือ่ เกีย่ วกับเหตุการณ์ในอนาคต ประเมิน
รางวัลทีจ่ ะได้รบั จากการเลือกทางเลือกและโทษทีจ่ ะเป็ นผลของการเลือกทางเลือก
จากตารางจะเห็นว่า AIO ประกอบด้วยตัวแปรต่าง ๆ ซึง่ ใช้เป็ นแนวทางทีช่ ว่ ยให้ได้
ข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการนําไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ เพือ่ นํามาจัดรูปแบบการดําเนิน
ชีวติ ของผูบ้ ริโภคในกลุ่มต่างๆ ให้ออกมาชัดเจนขึน้ ว่ามีลกั ษณะทางจิตวิทยาเป็นอย่างไร
รูปแบบการดําเนินชีวติ จะถูกกําหนดด้วยปจั จัยต่างๆซึง่ ประกอบไปด้วย ประสบการณ์ท่ี
ผ่านมา ลักษณะทีต่ ดิ มาตัง้ แต่เกิด และสถานการณ์ในปจั จุบนั สิง่ ดังกล่าวเหล่านี้มอี ทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคทุกคนจะมีการดําเนินชีวติ เป็นของตนเองและจะได้รบั การปรุงแต่งขัดเกลา
โดยผ่านการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ไปตามลําดับขัน้ ตอนของวงจรชีวติ
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ตาราง 2 แบบการดําเนินชีวติ และกระบวนการบริโภค
ตัวกําหนดแบบการดําเนินชีวติ
แบบการดําเนินชีวติ
(Lifestyle determinants)
(Lifestyle)
ลักษณะประชากรศาสตร์
เรามีชวี ติ อยูอ่ ย่างไร
• กิจกรรม
• วัฒนธรรมย่อย
• ความสนใจ
• ชัน้ ของสังคม
• แรงจูงใจ
• ชอบ / ไม่ชอบ
• บุคลิกภาพ
• ทัศนคติ
• อารมณ์
• การบริโภค
• ความคาดหวัง
• ค่านิยม
• วงจรชีวติ ของ
• ความรูส้ กึ
ครัวเรือน
• วัฒนธรรม
• ประสบการณ์ในอดีต

ผลกระทบต่อพฤติกรรม
(Impact on behavior)
การซือ้
• ซือ้ อย่างไร
• ซือ้ เมือ่ ไหร่
• ซือ้ ทีไ่ หน
• ซือ้ อะไร
• ซือ้ กับใคร
การบริโภค
• บริโภคทีไ่ หน
• บริโภคกับใคร
• บริโภคอย่างไร

ทีม่ า: Hawkins; & Coney. (2001). Consumer Behavior: Building Marketing
Strategy. P. 434.
นอกจากนี้ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2539: 278-284) ได้กล่าวถึง สังคมทีไ่ ม่มคี รัว บทบาท
การใช้ชวี ติ การเปลีย่ นแปลงของการใช้ชวี ติ และการจําแนกลักษณะของแบบการใช้ชวี ติ ไว้ดงั นี้
สังคมทีไ่ ม่มคี รัว (A Kitchenless Society)
สังคมในเมืองใหญ่ของประเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลงมากมายจนกระทังกลายเป็
่
น
สังคมทีไ่ ม่มคี รัว อาหารใส่ถุงพลาสติก ฟาสฟูดตามห้างสรรพสินค้าและภัตตาคารเกิดขึน้ เป็น
ดอกเห็ดเพื่อตอบสนองความต้องการตามแบบของการใช้ชวี ติ แบบใหม่ สตีรออกทํางานนอกบ้าน
ริมเมอร์ (Reimer. 1995: 124 - 125) กล่าวว่า รูปแบบการดําเนินชีวติ คือ รูปแบบ
เฉพาะกิจของกิจกรรมในแต่ละวัน ทีแ่ สดงถึงความเป็นตัวของคนๆ นัน้ โดยทีร่ ปู แบบการดําเนิน
ชีวติ ของแต่ละบุคคลจะเป็ นเอกลักษณ์ทไ่ี ม่มใี ค รเหมือน คนแต่ละคนจะเลือกทําในสิง่ ทีแ่ ตกต่าง
จากคนอื่นๆซึง่ อาจจะมีใครคนอื่นๆ ทําในสิง่ เหล่านี้ทเ่ี หมือนกันก็เป็นได้ จึงมีคนจํานวนหนึ่งทีม่ ี
รูปแบบการดําเนินชีวติ ทีเ่ หมือนๆ กันรูปแบบการดําเนินชีวติ ที่ Reimer ได้จดั แบ่งไว้นนั ้ มี
พืน้ ฐานความคิดในกรอบทีว่ า่ แต่ละบุคคลนัน้ มีความสนใจทีแ่ น่นอนในการดําเนินชีวติ และมี
การกระทําทีส่ นองต่อความสนใจนัน้ ๆ อย่างแน่นอนเป็นประจํา รูปแบบการดําเนินชีวติ นี้ไม่ได้
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หมายถึง กิจกรรมทีท่ าํ เพือ่ จุดประสงค์ต่างๆ เฉพาะเหตุการณ์ เพราะบางครัง้ กิจกรรมทีท่ าํ นัน้
อาจมีวตั ถุประสงค์ทต่ี ่างกันในแต่ละครัง้ ซึง่ รูปแบบการดําเนินชีวติ ของ Reimer แบ่งได้เป็น
5 กลุ่ม มีดงั นี้
1. Culture Orientation คือ รูปแบบของกิจกรรมแสดงถึงวัฒนธรรม หรือประเพณีนยิ ม
ในแต่ละสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ไม่วา่ จะเป็นวัฒนธรรมระดับชาวบ้าน หรือวัฒนธรรม
ชัน้ สูงก็ตาม
2. Societal Orientation คือ รูปแบบทีน่ อกเหนือจากสิง่ ทีเ่ ป็ นอยูท่ วไป
ั่
เป็ นสิง่ ทีม่ ี
ความสําคัญ และควรค่าต่อการทีแ่ ต่ละบุคคลจะเข้าไปร่วมทํา เช่น เรือ่ งการเมือง
3. Entertainment Orientation คือ รูปแบบทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับ Culture Orientation
แต่จะเป็ นเรือ่ งทีใ่ กล้ตวั และมีจดุ มุง่ หมายเพื่อความพึงพอใจและความบันเทิงของตนเองมากกว่า
4. Home and Family Orientation คือ รูปแบบของกิจกรรมทีม่ ลี กั ษณะของความใกล้ชดิ
และเป็ นเรือ่ งทีเ่ ป็ นส่วนตัว
5. Sports and Outdoor Orientation คือ สิง่ ทีท่ าํ เพือ่ สุขภาพร่างกาย ซึง่ ประกอบด้วย
การเล่นในรูปแบบต่างๆ
แบบของการใช้ชีวิต
สามารถจําแนกตามลักษณะได้ดงั นี้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล. 2543: 261)
1. ตื่นตัวกับไม่ต่นื ตัว (Active Versus Passive) เช่น ผูบ้ ริโภคเข้าร่วมในการเล่นกีฬา
หรือเข้าดูคอนเสิรต์ รายการสด ส่วนแบบไม่ต่นื ตัวนัน้ ผูบ้ ริโภคดูโทรทัศน์หรือฟงั เทปอยูก่ บั บ้าน
2. การโอ้อวดกับการส่วนตัว (Ostentatious Versus Private) แบบแรกแสวงหา
สัญลักษณ์แห่งความสําเร็จทีป่ วงชนยอมรับ ซึง่ ตรงข้ามกับแบบหลังแสวงหาสินค้าทีใ่ ช้เฉพาะตัว
3. ครอบครัวกับอาชีพ (Family Versus Career) แบบแรกมีบุตรและใช้เวลากับ
กิจกรรมของครอบครัว แต่แบบหลังไม่มบี ุตรและใช้เวลาเพือ่ ความก้าวหน้าในอาชีพ
4. ท้องถิน่ กับนครหลวง (Local Versus Cosmopolitan) แบบแรกเข้าร่วมกับชมรม
ท้องถิน่ กับแบบหลังเข้าร่วมกับโลกทีก่ ว้างกว่าแบบของการดําเนินชีวติ ของบุคคลได้
เปลีย่ นแปลงตลอดเวลาหรือเปลีย่ นแปลงอย่างมาก ถ้าเปลีย่ นมากมายและสมํ่าเสมอ คนจะต้อง
วิตกกังวลและอาจเกิดภาวะล้มเหลว ดังนัน้ แบบของการดําเนินชีวติ ค่อยๆ เปลีย่ นแปลงไป และ
เป็ นไปในรูปไม่รตู้ วั การเปลีย่ นแปลงมากและเป็นไปอย่างกะทันหันทีม่ ตี ่อแบบของการดําเนิน
ชีวติ จะเกิดขึน้ ได้เฉพาะในเหตุการณ์ต่างๆ เช่น สงคราม พายุ บาดเจ็บ แต่งงาน จบการศึกษา
เด็กเกิด หย่า เปลีย่ นงาน และ คู่สมรสตาย
ดังนัน้ สรุปได้ว่า รูปแบบการดําเนินชีวติ นัน้ ขึน้ กับวัฒนธรรม ชนชัน้ ของสังคม และ
กลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล นักการตลาดเชือ่ ว่า การเลือกผลิตภัณฑ์ของบุคคลขึน้ อยูก่ บั ค่านิยม
และ รูปแบบของการดําเนินชีวติ
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3. แนวคิ ดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด

สุวสา ชัยสุรตั น์ (2537: 30-31) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ในการดําเนินธุรกิจทุกประเภท จะมีปจั จัยต่างๆ มากระทบการทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ดําเนินงานทางการตลาด ซึง่ จะมีปจั จัย2 อย่างคือ ปจั จัยภายในกิจการ(internal factors) ผูบ้ ริหาร
หรือผูป้ ระกอบการสามารถควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายของกิจการ คือ ส่วนประสมทางการตลาด
และปจั จัยภายนอก (external factors) ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการดําเนินกิจการและไม่สามารถ
ควบคุมได้ ดังนัน้ ต้องปรับปจั จัยภายในให้สอดคล้องกับปจั จัยภายนอก เช่น สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง คูแ่ ข่งขัน วัฒนธรรม กฏหมาย และเทคโนโลยีเป็นต้น
คอตเลอร์ (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ . 2538: 6-8; อ้างอิงจาก Kotler. 1994. MARKETING
MANAGEMENT) กล่าวถึง ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (MARKETING MIX หรือ 4PS)
หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดทีค่ วบคุมได้ ซึง่ ใช้รว่ มกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย โดยมีสว่ นประสมทางด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นตัวสือ่ สารข้อมูลระหว่างผูข้ าย
และผูซ้ อ้ื ทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ ชักจูงทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้ ส่วนประสมทางการตลาดโดยใน
การวิจยั นี้มงุ่ เฉพาะ 2 ด้านประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) หมายถึง สิง่ ทีสเ่ นอขายโดยธุรกิจเพือ่ สนองตอบความ
ต้องการ
ของลูกค้าให้พงึ พอใจ ผลิตภัณฑ์ทเ่ี สนอขายอาจจะมีตวั ตนหรือไม่มตี วั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จงึ
ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์
มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
2. การส่งเสริมการตลาด (PROMOTION) เป็นการติดต่อสือ่ สารเกีย่ วกับข้อมูล
ระหว่างผูข้ ายและผูซ้ อ้ื เพือ่ สร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้ การติดต่อสือ่ สารอาจใช้พนักงาน
ขายทําการขาย และการติดต่อสือ่ สารโดยไม่ใช้คน เครื่ องมือในการติดต่อสือ่ สารมีหลายประการ
ซึง่ อาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครือ่ งมือ ต้องใช้หลักการเลือกใช้เครือ่ งมือทีส่ ่อื สารแบบประสม
ประสานกัน (INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION หรือ IMC) โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ค่แู ข่งขัน โดยบรรลุจดุ มุง่ หมายร
วมกันได้ เครือ่ งมือที่
ส่ง เสริมทีส่ าํ คัญ มีดงั นี้
2.1 การโฆษณา เป็ นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกีย่ วกับองค์กรหรือผลิตภัณฑ์
บริการ หรือความคิดทีต่ อ้ งการจายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเกีย่ วกับ
กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานด้านโฆษณาและยุทธวิธกี ารโฆษณา และกลยุทธ์สอ่ื
2.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย เป็นกิจกรรมการแจ้งข่าวสารและจูงใจทาง
การตลาดโดยใช้บคุ คล งานในข้อนี้จะเกีย่ วข้องกับกลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงาน และการจัด
หน่วยงานขาย
2.3 การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมทีน่ อกเหนือจากการ
โฆษณาการขายโดยใชพนัก งานขาย การให้ขา่ ว และการประชาสัมพันธ์ ซึง่ สามารถกระตุน้
ความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซือ้ โดยลูกค้าขัน้ สุดท้ายหรือบุคคลอื่นในช่องทางการส่งเสริม
การขาย มี 4 รูปแบบ คือ
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2.3.1 การกระตุน้ ผูบ้ ริโภคทีเ่ รียกว่า การส่งเสริมการขายทีม่ งุ่ สูผ่ บู้ ริโภค
2.3.2 การกระตุน้ คนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายทีม่ งุ่ สูค่ นกลาง
2.3.3 การกระตุน้ พนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายทีม่ งุ่ สูพ่ นักงาน
ขาย

2.3.4 การให้ขา่ วประชาสัมพันธ์ การให้ขา่ วเป็นการเสนอความคิดเกีย่ วกับ
สินค้าหรือบริการทีไ่ ม่ตอ้ งมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามทีม่ กี าร
วางแผนโดยองค์การหนึ่ง เพื่อสร้างทัศนคติทด่ี ตี ่อองค์การใหเกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การให้ขา่ ว
เป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์
2.3.4 การตลาดทางตรง และการเชือ่ มตรง เป็นการติดต่อสือ่ สารกับกลุม่ เป้าหมาย
เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธกี ารต่างๆ ทีน่ กั การตลาดใช้สง่ เสริม ผลิตภัณฑ์
โดยตรงกับผูซ้ อ้ื และทําให้เกิดการตอบสนองในทันทีได้แก่ การขายทางโทรศัพท์ การขายโดยใช้
จดหมายตรง การขายโดยใช้แค็ตตาล็อก การขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซึง่ จูงใจ
ให้ลกู ค้ามีกจิ กรรมการตอบสนอง

4. ข้อมูลนิ ตยสารและนิ ตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย
ความหมายของนิ ตยสาร
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายไว้ดงั นี้ นิตยสาร (น.)
(นิด-ตะ-ยะ-สาน) คือ หนังสือพิมพ์ทอ่ี อกเป็นรายคาบ เช่น นิตยสารรายสัปดาห์ นิตยสารราย
เดือน ดังนัน้ นิตยสารในความคิดแบบ magazinedee ก็น่าจะหมายความว่าหนังสือทีอ่ อกเป็น
ประจําสมํ่าเสมอ มีกําหนดเวลาในการออกจําหน่ ายหรือเผยแพร่ชดั เจน ตรงเวลา
ระวีวรรณ ประกอบผล (2530: 24) ให้ความหมาย ‚นิตยสารเป็นสือ่ มวลชนประเภทสือ่
สิง่ พิมพ์ทม่ี บี ทบาทหน้าทีอ่ ย่างสําคัญต่อสังคมปจั จุบนั นิตยสารทุกประเภทที่ มอี ทิ ธิพลต่อผูอ้ ่าน
ในหลายๆ รูปแบบ คําว่า นิตยสาร มีความหมายตรงกับคํา Magazine ซึง่ มีรากศัพท์มาจาก
ภาษาอารบิก หมายถึง ร้าน คลังสินค้า หรือห้างสรรพสินค้า ได้ให้ความหมายกับนิตยสารใน
ด้านของการเป็ นทีร่ วมของแหล่งข่าวสารหลายๆ ประเภท ทีม่ คี วามหมายแตกต่างกันออกไป
นิตยสาร หมายถึง นิตยสารทีอ่ อกจําหน่ายให้ประชาชนทัวไปได้
่
อ่าน โดยมุง่ ไปในทางให้ความ
บันเทิง ในปจั จุบนั มีนติ ยสารเป็ นอันมากทีอ่ อกมา เพือ่ ให้สาระทางด้านวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง
แก่ผอู้ ่านเฉพาะของตน นิตยสารจะเป็นสิง่ พิมพ์ซง่ึ ปกติจะมีปกอ่อน มีภาพและเนื้อหาตลอดจน
บทความต่า งๆโดยผูเ้ ขียนหลายๆคนและมักจะมีโฆษณา โดยมีกําหนดออกทีแ่ น่ นอนหรือจะ
เรียกว่า นิตยสารเป็ นทีร่ วม (Store House) แหล่งข่าวสารประเภทต่างๆนันเอง
่
ดรุณี หิรญ
ั รักษ์ (2530: 16 - 18) โดยทัวไปแล้
่
ว นิตยสารจะแบ่งออกเป็นประเภท
ใหญ่ๆได้ 4 ประเภท คือ
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1) นิตยสารทัวไป
่ (General or Consumer Magazine) เป็นนิตยสารทีค่ นทัวไปให้
่
ความสนใจ นิตยสารประเภทนี้มจี าํ นวนมากทีส่ ดุ ในท้องตลาด เนื่องจากเนื้อหานิตยสารหลายรส
อยูใ่ นฉบับเดียวกัน นิตยสารเหล่านี้มกั จะมุง่ ให้ความบันเทิง และความรูใ้ นด้านต่างๆ ได้แก่
ดิฉนั แพรว กุลสตรี สกุลไทย ขวัญเรือน สยามรัฐสัปดาห์วจิ ารณ์ มติชนสุดสัปดาห์ เป็ นต้น
สําหรับนิตยสารต่างประเทศทีม่ ชี อ่ื เสียงและได้ชอ่ ื ว่าเป็นนิตยสารสากลทีเ่ ผยแพร่ไปตามประเทศ
ต่างๆทัวโลก
่
ได้แก่ Reader’s Digest, Elle, Newsweek เป็ นต้น
2) นิตยสารวงการธุรกิจ (Business Publications) เป็ นนิตยสารทีต่ พี มิ พ์ขน้ึ มาเพือ่ ผู้
ทีอ่ ยูใ่ นอาชีพต่าง ๆ มุง่ ให้ผทู้ อ่ี ยูใ่ นวงการธุรกิจอุตสาหกรรม ได้อ่าน และเข้าใจถึงสภาวะและ
สถานการณ์ทางด้านวงการธุรกิจด้านต่างๆ ซึง่ ส่วนใหญ่จะถูกตีพมิ พ์เป็น ภาษาอังกฤษ เช่น
นิตยสาร Business in Thailand, Lookeast และ Business Industry and Agriculture เป็ นต้น
3) นิตยสารสมาคม (Association Magazines) เป็นนิตยสารทีจ่ ดั ทําโดยสมาคมต่างๆ
ทีม่ จี ดุ ประสงค์จะเผยแพร่ในระหว่างหมูส่ มาชิกด้วยกัน นิตยสารประเภทนี้มกั จัดทําโดยผูท้ ส่ี มัคร
ใจ และไม่หวังได้เงินตอบแทน ระยะเวลาทีอ่ อกส่วนใหญ่จะเป็ นรายปี รายครึง่ ปี รายสามเดื อน
และรายเดือน เป็ นต้น เนื้อหาภายในเล่มจะเป็นเรือ่ งราวหรือบทความทีเ่ กีย่ วข้องกับสมาคม
ด้วยกัน เพือ่ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกต่อสมาชิก เช่น สมาคมวันนักข่าวสมาคม
นักหนังสือพิมพ์สมาคมโรตารี่ สมาคมวางแผนครอบครัว สมาคมแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย
เป็นต้น
4) นิตยสารเพือ่ การประชาสัมพันธ์ (Public Relations Magazines) นิตยสารทีจ่ ดั ทํา
โดยองค์การหรือบริษทั ต่างๆ นิตยสารประเภทนี้แบ่งย่อยออกได้ 2 ประเภท คือ นิตยสารแบบ
ภายใน (Internal Magazines) หรือนิตยสารแบบภายนอก (External Magazine) หรือเป็ นทัง้
สองประเภทรวมกัน (External-Internal) ทัง้ นีขน้ึ อยูก่ บั ว่า ผูจ้ ดั ทําต้องการเผยแพร่ให้กบั ใคร ถ้า
เป็นพนักงานลูกจ้างนิตยสารนัน้ ก็จะถูกจัดทําเฉพาะภายใน
แต่ถา้ เป็ นลูกค้าก็จะต้องทําแบ
ภายนอกเป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม การแบ่งประเภทของนิตยสารนัน้ สามารถแบ่งออกได้หลายรูปแบบ
ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการแบ่ง และได้มกี ารแบ่งนิตยสารออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 2 ประเภท
(ดรุณี หิรญ
ั รักษ์. 2530: 20 - 24) คือ
1. นิตยสารเพือ่ ผูอ้ ่านทัวไป
่ (Consumer Magazine) นิตยสารประเภทนี้มเี ป้าหมาย
ไปยังผูอ้ ่านจํานวนมาก ลักษณะเนื้อ หาส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปทางเร้าอารมณ์ และให้
ความรูส้ กึ แก่ผอู้ ่านเกีย่ วกับเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งเป็ นเฉพาะเรือ่ งไปก็ม ี อาทิเช่น ด้านกีฬา สตรี
แม่บา้ นการเรือน เป็ นต้น นิตยสารประเภทนี้มดี งั นี้
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1.1 นิตยสารข่าว (News Magazines) นิตยสารประเภทนี้ มีการเสนอเรือ่ งราว
คล้ายกับหนังสือพิมพ์ โครงสร้างของการนําเสนอจ ะมีลกั ษณะแบบอธิบายข่าว สรุปข่าว วิจารณ์
ข่าว จะเป็ นการให้ขอ้ เท็จจริง ทีผ่ อู้ ่านจะรูเ้ รือ่ งแต่จะมีรายละเอียดทีม่ ากกว่าจากการอ่านจาก
หนังสือ พิมพ์ มีเนื้อหาค่อนข้างหนัก ในด้านของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาทัวไป
่
ผูอ้ ่านจะได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจจากการอธิบายข่าว วิเคราะห์วจิ ารณ์ขา่ ว และสรุปเรือ่ งสําคัญๆ
ของนิตยสารประเภทดังกล่าว
1.2 นิตยสารภาพ (Picture Magazine) เป็นนิตยสารทีล่ งภาพมากกว่าเรือ่ ง
หรือ เหตุการณ์ต่างๆ ทีอ่ ธิยายด้วยตัวหนังสือ ทัง้ นี้ภาพจึงมีความสําคัญสําหรับนิตยสารประเภท
นี้เป็นอย่างมากตัวอย่างนิตยสารทีม่ ชี ่อื เสียงไปทัวโลก
่
ได้แก่ นิตยสาร Life เป็ นต้น
1.3 นิตยสารประเภทย่อเรือ่ ง (Digest Magazines) นิตยสารประเภทนี้เนื้อหา
ส่วนใหญ่จะเป็ นการนําเอาเรือ่ งราว หรือเหตุการณ์ทส่ี าํ คัญๆจะนําเสนอเรือ่ งเฉพาะด้าน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผอู้ ่านทีม่ เี วลาไม่มากได้อ่านแล ะเข้าใจได้ในเวลาอันสัน้ เป็นการประหยัดเวลา
นิตยสารทีม่ ชี อ่ื ทัวโลก
่
ได้แก่ นิตยสาร Reader’s Digest เป็ นต้น
1.4 นิตยสารประเภทเปิดเผยข้อเท็จจริง(Confession Magazines) นิตยสารประเภทนี้
มุง่ เสนอเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งราวหรือเหตุการณ์ทค่ี นทัวไปสนใจ
่
และมีความอยากรูอ้ ยาก
เห็นข้อเท็จจริงเบือ้ งหลังต่างๆทีเ่ กิดขึน้
นิตยสารประเภทนี้จงึ นําข้อเท็จจริงและสิง่ ทีเ่ ป็น
เบือ้ งหลังมาตีแผ่และเปิดเผยให้ผอู้ ่านรับทราบถึงความเป็นไปในด้านต่างๆ เช่น อาชญากรรม
ชูส้ าว บุคคลการเมือง สุขภาพ ความงาม เป็ นต้น
1.5 นิตยสารแฟน (Fan Magazines) เป็นนิตยสารทีเ่ สนอเกีย่ วกับสาระเกร็ดความรูใน้
ด้านต่างๆทีค่ นส่วนใหญ่ให้ความสนใจ แต่จะมุง่ เน้นไปด้านบันเทิง เช่นภาพยนตร์ ดนตรี วิทยุ
และโทรทัศน์ เป็ นต้น
1.6 นิตยสารกีฬา (Sport Magazines) นิตยสารประเภทนี้มเี นื้อหาเกีย่ วกับกีฬาทุก
ประเภทบางฉบับจะเป็ น นิตยสารกีฬาเฉพาะกลุม่ เช่น นิตยสารมวย นิตยสารฟุตบอลเทนนิส
เป็นต้น
1.7 นิตยสารบุคคล (Personal Magazine) เป็ นนิตยสารทีล่ งเรือ่ งเกีย่ วกับบุคคลที่
มีชอ่ ื เสียงในวงการต่างๆ
1.8 นิตยสารชาย - หญิง (Men and Women Magazines) เป็นนิตยสารทีม่ งุ่ เสนอ
เนื้อหาสาระเพื่ อผูช้ าย หรือผูห้ ญิง โดยเฉพาะนิตยสารเพือ่ ผูช้ ายจะมีเนื้อหาสาระเน้นเกีย่ วข้อง
กับผูช้ ายโดยเฉพาะ เช่น แฟชันการผจญภั
่
ย เพาะกล้าม ออกกําลัง เป็ นต้น ส่วนนิตยสารเพือ่
ผูห้ ญิง ได้แก่ นิตยสารทีล่ งเรือ่ งราวเกีย่ วกับ แม่และเด็ก แฟชัน่ การบ้านการเรือน เสริมสวย
ความงามเป็ นต้น
1.9 นิตยสารวิชาการ (Academic Magazines) เป็นนิตยสารทีม่ เี นื้อหาเฉพาะสาขาวิชา
เช่น นิตยสารวิทยาศาสตร์ นิตยสารคณิตศาสตร์ เป็ นต้น
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1.10 นิตยสารการ์ตนู (Cartoon Magazines) เป็นนิตยสารทีม่ ที งั ้ เรือ่ งและภาพที่
ตลกขบขันทัวไป
่ เช่น นิตยสารต่วยตูน ขายหัวเราะ เป็ นต้น
1.11 นิตยสารเพือ่ อ่านเฉพาะกลุม่ (Specialized Magazines) นิตยสารประเภทนี้
มุง่ เสนอเพือ่ ผูอ้ ่านทีน่ ่ าสนใจ และเกีย่ วข้องกับเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งโดยเฉพาะการจัดทําและการ
เผยแพร่มอี ย่างจํากัดและอยูใ่ นแวดวงเฉพาะกลุ่มเท่านัน้ นิตยสารเพื่อผูอ้ ่านเฉพาะกลุ่ม แบ่ง
ออกได้ 4 ประเภทดังนี้
- นิตยสารธุรกิจ (Business Publications) มีเนื้อหาทีม่ ่งุ ให้ผอู้ ่านใน
ด้านธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม เศรษฐกิจด้านต่างๆ ตลอดจนธุรกิจในวงการวิชาชีพสาขาต่างๆ
เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของนิตยสารธุรกิจจึงแตกต่างกันออกไปขึน้
อยูก่ บั ผูด้ าํ เนินงานเป็น
สําคัญนิตยสารประเภทนี้ การดําเนินงานโดยอิสระไม่ขน้ึ อยูก่ บั หน่วยงานใดทัง้ นัน้
- นิตยสารสมาคม (Association Magazines) เป็นนิตยสารทีจ่ ดั ทํา
โดยสมาคมแห่งใดแห่งหนึ่ง เนื้อหาส่วนใหญ่ของนิตยสารประเภทนี้จะเน้นไปในด้านเกีย่ วกับ
เรือ่ งราวข่าวสารรายงานกิจกรรมของสมาคม ฯลฯ การจําหน่าย จ่ายแจกจะอยูใ่ นวงจํากัดเฉพาะ
สมาชิก และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับสมาคมเท่านัน้
- นิตยสารประชาสัมพันธ์(Public Relations Magazines) เป็ นนิตยสารที่
จัดพิมพ์โดยองค์การหรือหน่ วยงานของทัง้ ภาครัฐบาล เอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยมุง่ ให้ผอู้ ่านที่
มีส่วนเกีย่ วข้องได้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ ผูแ้ ทนจําหน่าย ผูบ้ ริโภค ฯลฯ เป็ นต้น
เพือ่ รายงานความคืบหน้าของหน่ วยงานและองค์กร
- นิตยสารวาระพิเศษ (One - Shot Magazines) เป็นนิตยสารทีจ่ ดั
พิมพ์ออกมาเพียงครัง้ เดียวตามเหตุการณ์ เนื้อหาจึงเน้นหนักไปตามเหตุการณ์หรือตามวาระ
พิเศษทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่จะมีภาพประกอบคล้ายกับนิตยสารภาพ
นิ ตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย
นิตยสารสตรี “หัวนอก” หรือนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับพิมพ์ภาษาไทย จัดเป็น
สือ่ มวลชนประเภทหนึ่ง ทีม่ กี ารร่วมลงทุนระหว่างบริษทั ธุรกิจนิตยสารของไทยกับบริษทั ธุรกิจ
นิตยสารต่างประเทศซึง่ เป็ นบริษทั แม่ โดยมีการนําเนื้อหาจากนิตยสารฉบับแม่มาแปลเรียบเรียง
เป็นภาษาไทย และมีบางส่วนทีเ่ ป็ นเนื้อหาของไทย เนื้อหาในการนําเสนอมักจะเป็นเรือ่ ง
เกีย่ วกับแฟชัน่ เครือ่ งสําอาง อาหาร งานฝีมอื ชีวติ การทํางาน เรือ่ งเพศ พยากรณ์ดวงชะตา
แนะนําผลิตภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ (พรภัทร อัมราภินนั ท์ . 2550) เช่น ELLE, COSMOPOLITANCE,
CLEO, Harper’s BAZAAR, Madam Figaro, InStyle และ GRAZIA เป็ นต้น การเข้ามาของ
นิตยสารต่างประเทศในตลาดนิตยสารผูห้ ญิงของประเทศไทย ทําให้นติ ยสารกลุม่ นี้เป็นอีกแหล่ง
ความบันเทิงทีผ่ หู้ ญิงสามารถมีโอกาสเลือกหาได้ สามารถรับรูไ้ ด้วา่ ผูห้ ญิงในมุมอื่นๆของโลก
กําลังทําอะไรอยู่ กําลังคิดอะไรอยู่ แต่งกายด้วยแฟชันแบบใด
่
และอื่นๆอันเป็นการสะท้อนให้
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เห็นถึงวัฒนธรรมของผูห้ ญิงทีม่ คี วามแตกต่างทางเชือ้ ชาติ วัฒนธรรมของตน ในการแปลเนื้อหา
จากนิตยสารต้นฉบับนัน้ เท่ากับเป็นการถ่ายทอดวิถกี ารดําเนินชีวติ ของต่างชาติมาสูผ่ หู้ ญิงไทย
จึงเป็ นการเปิดโลกกว้างของผูห้ ญิงไทยให้รบั รูถ้ งึ การดําเนินชีวติ ของผูห้ ญิงต่างชาติ ทําให้เกิด
มุมมองทีแ่ ปลกใหม่แก่ผหู้ ญิงไทย เป็ นการเปิดโลกทัศน์ของผูห้ ญิงไทยให้กว้างขึน้ สามารถรับรู้
ได้ว่าผูห้ ญิงในมุมอื่นๆ ของโลกกําลังทําอะไรอยู่ กําลังคิดอะไรอยูแ่ ต่งกายด้วยแฟชันแบบใด
่
อัน
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของผูห้ ญิงทีม่ คี วามแตกต่างทางเชือ้ ชาติและวัฒนธรรมกับ
ตนซึง่ การเปิดอ่านนิตยสารก็เปรียบเสมือนการได้ทอ่ งไปในโลกกว้าง ทําให้สามารถรับรูเ้ รือ่ งราว
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในมุมต่างๆ ของโลกได้โดยรวดเร็วครอบคลุม และไม่ตอ้ งเสียเวลาในการเดินทาง
(บุษกร พรมสะอาด. 2543: 173)
นิ ตยสารกราเซีย (GRAZIA)
นิตยสาร GRAZIA เป็ นนิตยสารทีร่ วมทุกเรือ่ งราวทีผ่ หู้ ญิงทุกคนต้องรู้ ทัง้ แฟชัน่ บิวตี้
เซเลบบริต้ี ไลฟ์สไตล์ เรือ่ งราวรอบตัว ความเป็ นไปของโลก สังคม เศรษฐกิ จ การเมือง หรือ
แม้แต่การช่วยเหลือกันของเพื่อนมนุ ษย์ โดยบริษทั อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด ผูน้ ํา
ธุรกิจสือ่ สิง่ พิมพ์ของประเทศไทย ได้ลขิ สิทธิ ์ในการจัดทํานิตยสาร GRAZIA ฉบับภาษาไทยจาก
MONDADORI Co.,Ltd. ประเทศอิตาลี เจาะกลุม่ ตลาดนิตยสารผูห้ ญิงอายุ 24-45 ปี ระดับบน
และกลุ่มคนรุน่ ใหม่ ด้วยจุดเด่นของเนื้อหาทีน่ ําสมัยตามติดเทรนด์ทก่ี ําลังเป็นทีพ่ ดู ถึงจากทัวทุ
่ ก
มุมโลก ทัง้ แฟชัน่ บิวตี้ และไลฟ์สไตล์ ทีต่ อบสนองทุกความต้องการของผูห้ ญิงอย่างครอบคลุม
นําเสนอสไตล์ทแ่ี ตกต่างไม่เหมือนใคร อัพเดทเทรนด์แฟชันก่
่ อนใคร และการมองโ ลกอย่างชาญ
ฉลาด โดยฉบับแรกวางแผงในเดือนตุลาคม 2552
นิ ตยสารอิ นสไตล์ (InStyle)
InStyle นิตยสารผูห้ ญิงทีน่ ําเสนอความมีสไตล์ของชีวติ รอบด้าน ทัง้ แฟชัน่ ความงาม
ไลฟ์สไตล์ และการกุศลของเหล่าคนดังทีท่ าํ ประโยชน์แก่สงั คม ถือกําเนิดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมือ่ เดือนมิถุ นายน พ.ศ. 2537 โดยบริษทั Time Inc บริษทั สือ่ สิ่งพิมพ์ชนั ้ นําของ
สหรัฐอเมริกา และเติบโตอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง 12 ปีได้กา้ วเป็น 1 ในนิตยสารทีป่ ระสบ
ความสําเร็จสูงสุดในปจั จุบนั เพราะมีความโดดเด่นเหนือนิตยสารเล่มอื่นๆ คือ นิตยสาร In Style
นําเสนอ เนื้อหาได้อย่า งสนุ ก เพลิดเพลิน โดดเด่นไม่เหมือนใคร ช่วยให้ผหู้ ญิงสร้างทัศนคติทด่ี ี
เกีย่ วกับ สไตล์และการใช้ชวี ติ ในทุกรูปแบบ ในทุกๆหน้าของนิตยสาร
InStyle บ่งบอกถึงความมีชวี ติ ชีวา ภาพทีน่ ่าตื่นตาตื่นใจของแฟชัน่ ความสวยความ
งาม และ ไลฟ์สไตล์ทล่ี ดช่องว่างระหว่างความเป็ นจริง และจินตนาการให้ผอู้ ่านได้ประยุกต์ใช้กบั
ตัวเองได้ อย่างเหมาะสม และคงความเป็ นตัวของตัวเองอย่างทีห่ าไม่ได้จากนิตยสารเล่มอื่น
นิตยสาร InStyle ได้รบั การยอมรับอย่างสูงจากคนในวงการนิตยสาร โดยได้รบั รางวัลสําคัญ
มากมาย อาทิ “10 สุดยอดนิตยสารประจําปี 2006”, “ผูน้ ําตลาดนิ ตยสารประจําปี 2005” จาก
นิตยสาร ADWEEK, รางวัล A-List จากนิตยสาร Advertising Age รวมถึงรางวัล “นิตยสาร
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ประจําปี 2005” จากสมาคม Accessories Council และยิง่ ไปกว่านัน้ นิตยสาร InStyle ยังเป็น
นิตยสารทีม่ กี ารดําเนินงานยอดเยีย่ มทีส่ ดุ (Top Performer) จากการจัดอันดับ ของ Capell
ตลอดหลายปีทผ่ี า่ นมาอีกด้วย นอกจากนี้นติ ยสาร InStyle ยังได้รบั ความนิยมไปทัวโลก
่
มีการ
จําหน่ ายลิขสิทธิ ์ไปอีก 11 ประเทศ คือ อังกฤษ เยอรมัน รัสเซีย สเปน ตุรกี กรีก เกาหลี
เม็กซิโก บราซิล ออสเตรเลีย บราซิล แอฟริกาใต้ และล่าสุดประเทศไทย โดยบริษทั อมริน ทร์
พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จํากัด (มหาชน) ผูน้ ําสือ่ นิตยสารชัน้ แนวหน้าของประเทศได้รบั ลิขสิทธิ ์
จากบริษทั Time Inc. ในการผลิตและจัด จําหน่าย นิตยสาร InStyle ฉบับภาษาไทย โดยเริ่มวาง
แผงฉบับปฐมฤกษ์ทวประเทศ
ั่
ในเดือนพฤษภาคม 2550
นิ ตยสารฮาร์เปอร์บาร์ซาร์ (Harper’s BAZAAR)
ฮาร์เปอร์ส บาซาร์ (Harper's BAZAAR) นิตยสารแฟชันสํ
่ าหรับผูห้ ญิงชัน้ นําจาก
สหรัฐอเมริกา วางแผงฉบับแรกเดือนมีนาคม 2548 เป็นนิตยสารรายเดือน ดําเนินการและ
ตีพมิ พ์ในประเทศไทยในนามของบริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทสี อินเตอร์เนชันแนล
่
(ประเทศไทย)
จํากัด ภายใต้ล ิ ขสิทธิ ์จากบริษทั เฮิรต์ ซ์ แมกกาซีน อินเตอร์เนชันแนล
่
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นนิตยสารแนวแฟชัน่ เจาะกลุม่ เป้าหมายผูห้ ญิง อายุระหว่าง 28-35 ปี มีรายได้ระดับปาน
กลางขึน้ ไปและมีการศึกษาตัง้ แต่ระดับปริญญาตรีทอ่ี าศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯและเมืองใหญ่ทวั ่
ประเทศ โดยมีรสนิยมมี ระดับและไลฟ์สไตล์ทนั สมัย มีความสนใจและชื่นชอบเแฟชันและ
่
เรือ่ งราวเกีย่ วกับความงามและสุขภาพ รวมทัง้ สาระบันเทิงต่างๆ เนื้อหาในนิตยสารแปลมาจาก
ต้นฉบับประเทศสหรัฐอเมริกาทีจ่ ะวางแผงในเดือนเดียวกัน และเนื้อหาส่วนทีผ่ ลิตสําหรับ
ประเทศไทยโดยเฉพาะ โดยแบ่งเนื้อหาภายในฉ บับออกเป็ น 8 หมวดหลัก ได้แก่ Style แฟชัน่
ข่าวสาร เทรนด์และกระแสความนิยมต่างๆ Lifestyle เทรนด์ความนิยมในแขนงต่างๆ ทัง้ ด้าน
วรรณกรรม ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ ศิลปะ ดนตรี เทคโนโลยี และร้านอาหารหรือแหล่ง
น่าสนใจใหม่ๆ Escape การท่องเทีย่ ว จุดหมายปลายทางทีน่ ่าสนใจ ทัง้ ประเทศไทย และ
ต่างประเทศ Beauty เรือ่ งราว ข่าวสาร สาระ ความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งความงาม Health การดูแล
รักษาสุขภาพอย่างถูกวิธ ี Fashion แฟชันเซตจากแบรนด์
่
ชนั ้ นํา และบทสัมภาษณ์ผคู้ นจาก
วงการแฟชันและผู
่
เ้ กีย่ วข้อง Interior การออกแบบ การตกแต่งภายใน และแนะนําผลิตภั ณฑ์
แต่งบ้าน Flash ข่าวและภาพความเคลื่อนไหวของแวดวงสังคม
นิตยสาร Harper's BAZAAR มีเครือข่าย ตีพมิ พ์ใน 19 ประเทศทัวโลก
่
อาทิ อังกฤษ
ออสเตรเลีย ไต้หวัน สิงคโปร์ เกาหลี รัสเซีย สาธารณรัฐเช็ก กรีซ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ชิล ี ญีป่ นุ่
โคลัมเบีย เม็กซิโก เวเนซุเอลา ลิทวั เนีย ตุรกี และในประเทศไทย
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ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง

ชนิดา ฉันทสิทธิพร (2542) ทําการศึกษาเรือ่ ง การส่งเสริมการขายและปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย การวิจยั ครัง้ นี้มจี ดุ ประสงค์เพือ่
ทราบถึงการดําเนินงาน รูปแบบและกิ จกรรมการส่งเสริมการขาย รวมถึงปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยทัง้ 3 ฉบับ ได้แก่ คลีโอ แอลและ
คอสโมโพลิตนั การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากประชากร
ทีเ่ ป็นเพศหญิงที่ เคยซือ้ และอ่านนิตยสารสตรีต่ างประเทศฉบับภาษาไทย โดยวิธกี ารสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอนได้กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 100 คน จากวิจยั เชิงสํารวจพบว่า สิง่ ทีส่ าํ คัญ
ทีส่ ดุ ทําให้กลุม่ ตัวอย่างตัดสินใจซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย คือ คุณภาพของ
เนื้อหา รองลงมาคือหัวเรือ่ งแนะนําเรือ่ งเด่นบนฉบับทีพ่ ิ มพ์ไว้บนหน้าปก ส่วนกิจกรรมการ
ส่งเสริมการขายทีม่ นี ้ําหนักจูงใจให้กลุม่ ตัวอย่างตัดสินใจซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยมากทีส่ ดุ คือ การแจกนิตยสารนัน้ ๆให้อ่านฟรี รองลงมาคือการให้สนิ ค้าตัวอย่างมากับ
นิตยสาร พบว่าผูบ้ ริโภคทีม่ สี ภาพทางเศรษฐกิจและสังคมทีแ่ ตกต่า งกันส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรม
การซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยไม่แตกต่างกัน
นันทนา กาญจนประทุม (2544) ทําการศึกษาเรือ่ ง ปจั จัยทีใ่ ช้ประกอบการอ่านและ
การซือ้ นิตยสารสตรีประเภทรายเดือน เป็นการศึกษาเพือ่ ให้ทราบถึงโอกาสในการทําธุรกิจ
นิตยสารสตรี อันเนื่องมาจากความเจริญทางเทคโนโลยี ข่าวสารอันทันสมัยและบทบาทขิงสตรีท่ี
ได้รบั การยอมรับจากสังคมมากขึน้ โดยทําการเก็บข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความต่างๆ
รวมทัง้ ใช้แบบสอบ ถามซึง่ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ จากประชากรเพศหญิงทีเ่ คยอ่านและเคยซือ้
นิตยสารสตรีในระยะ เวลา 1 ปี ทีผ่ า่ นมาทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18 ปีขน้ึ ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอนและใช้กลุม่ ตัวอย่างจํานวนทัง้ สิน้
200 คน
ผลการวิจยั พบว่า ในระยะเวลา 1 ปี ทีผ่ า่ นมากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยอ่านนิตยสารแพรวสุด
สัปดาห์มากทีส่ ดุ นอกเหนือจากการซือ้ อ่านเอ งแล้ว จะหาอ่านนิตยสารสตรีประเภทรายเดือน
จากร้านเสริมสวยโดยมีเหตุผลในการอ่านทีส่ าํ คัญคือ เพื่อพักผ่อนหรือคลายเครียดและเป็ นงาน
อดิเรกยามว่างและจะติดตามเป็ นบางฉบับ อ่านเป็นบางคอลัมน์ ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้
เวลาในการอ่านแต่ละครัง้ ประมาณครึง่ ชัวโมง
่
ลักษณะข องพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
เหมือนกับทีม่ พี ฤติกรรมการอ่าน คือนิยมทีจ่ ะอ่านและซือ้ นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์มากทีส่ ดุ ซึง่
จะมีพฤติกรรมการซือ้ 2 ลักษณะด้วยกันคือ ซือ้ เป็นครัง้ คราวเนื่องจากไม่คอ่ ยมีเวลาอ่าน และ
ซือ้ เป็ นประจําและครัง้ คราวเนื่องมาจากนิตยสารมีเนื้อหาสาร ะหรือคอลัมน์ภายในเล่มน่าสนใจ
สถานทีท่ น่ี ยิ มไปซือ้ ได้แก่ ร้านจําหน่ายหนังสือใกล้บา้ นหรือทีท่ าํ งานหรือมหาวิทยาลัย ซึง่
คอลัมน์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ คือ แฟชันและความงาม
่
การสัมภาษณ์แนะนําบุคคลและ
ผลงาน สุขภาพอนามัย หากพิจารณาถึงนิตยสารสตรีประเภทรายเดือนทีก่ ลุ่ มตัวอย่างชืน่ ชอบ
มากทีส่ ดุ ได้ แก่ นิตยสารแพรว สุดสัปดาห์ รองลงมาคือ นิตยสาร IMAGEและนิตยสารผูห้ ญิง
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วันนี้ กลุม่ ตัวอย่างพิจารณาระดับความสําคัญของปจั จัยด้านการตลาดทีม่ ผี ลต่อการเลือกอ่าน
และซือ้ นิตยสารสตรีประเภทรายเดือนดังนี้ กลุม่ ตัวอย่างเห็นว่าปจั จัยด้านผลิตภัณ ฑ์ ปจั จัยด้าน
ราคา ปจั จัยด้านการจัดจําหน่ าย และปจั จัยการส่งเสริมการตลาดมีความสําคัญในการพิจารณา
ในระดับมากเท่ากันหมดโดยกลุม่ ตัวอย่างจะพิจารณาปจั จัยเหล่านัน้
เกีย่ วกับภาพปกและหัว
เรือ่ งแนะนําเรือ่ งเด่นในฉบับ ความน่าสนใจและความหลากหลายของเนื้อหาสาระหรือคอลัมน์
ความเหมาะสมระหว่างราคากับคุณภาพของนิตยสาร ความสะดวกทีจ่ ะซือ้ ในราคาขายปลีก
ความสะดวกในการหาซือ้ ครอบคลุมพืน้ ทีต่ ่างๆและการส่งเสริมการตลาดในด้านการลดราคา
และการแจกของแถม เมือ่ สมัครเป็ นสมาชิกรายปี และการแจกของสมนาคุณ เช่น คู่มอื แต่งหน้า
ปฏิทนิ ไดอารีแ่ ละคูปองส่วนลดเป็ นต้น
ปราณี แสงสุรยิ า (2544) ทําการศึกษาเรือ่ ง การศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการซือ้
นิตยสารสตรีของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาทัง้ ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการซือ้ และ
พฤติกรรมการซือ้ โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลเฉพาะผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสตรี จํานวน 200 คน
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ คือ ศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการซือ้ นิตยสารสตรีของสตรีในเขต
กรุงเทพมหานครและศึกษาพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ สี ม่ ุ ตัวอย่างแบบบังเอิญ ผลการวิจยั พบว่าปจั จัยทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ทีท่ าํ ให้กลุม่ ตัวอ ย่าง
ตัดสินใจซือ้ นิตยสารสตรี คือ คุณภาพของเนื้อหา รองลงมาเป็นด้านราคา การส่งเสริมการขาย
และด้านสถานทีต่ ามลําดับ นอกจากนัน้ ยังพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
มากทีส่ ดุ คือกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ 5,000-9,999 บาท และเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ ชี ่วงอายุ 19-25 ปี ส่วนอาชีพทีซ่ อ้ื ประจํา คือกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว
รัตนา พิมพาสีดา (2548) ทําการศึกษาเรือ่ ง การตัดสินใจเลือกซือ้ นิตยสารแฟชัน่
สําหรับผูห้ ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมและปจั จัยทางด้าน
การตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัด สินใจเลือกซือ้ นิตยสารแฟชันสํ
่ าหรับผูห้ ญิง โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครือ่ งมือในการศึกษากลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาคือ ผูบ้ ริโภคในเขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 ตัวอย่างและนําข้อมูลทีไ่ ด้มาทําการประมวลผลวิเคราะห์โดยหา
ค่าเฉลีย่ อัตราส่วนร้อยละ และอภิปรายผลในรูปของกราฟ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพเป็นโสดได้รบั การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีสว่ น
ใหญ่เลือกซื้ อนิตยสารโดยเฉลีย่ เดือนละ 1 เล่มโดยส่วนใหญ่เลือกซือ้ จากแผงหนังสือทัวไปซึ
่ ง่
นิตยสารทีก่ ลุ่มตัวอย่างเลือกซ้อบ่อยทีส่ ุดคือ นิตยสาร CLEO และมีการตัดสินใจเลือกซือ้ ด้วย
ตนเองปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่คดิ
ว่าราคานิตยสารทีเ่ หมาะสม คือ ราคา 80-90 บาท และสื่อทีก่ ลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รบั ข้อมูล
คือ ป้ายโฆษณา ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านองค์ประกอบของเนื้อหาทีม่ คี วามสําคัญต่อ
การตัดสินใจเลือกซือ้ นิตยสารมากทีส่ ดุ คือ การมีเนื้อหาเกีย่ วกับแฟชัน่ ความงามและสุขภาพ
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านทีม่ คี วามสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ นิตยสารมากทีส่ ดุ
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คือการพาดหัวเรือ่ ง /ชือ่ เรือ่ ง ปจั จัยส่วนประสมทางการ ตลาดทีม่ คี วามสําคัญต่อการตัดสินใจ
เลือกซือ้ นิตยสารมากทีส่ ดุ คือราคาทีเ่ หมาะสมกับคุณภาพ ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
การจัดจําหน่ ายทีม่ คี วามสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ นิตยสารมากทีส่ ดุ คือ การวางจําหน่ายที่
แผงหนังสือทัวไป
่ และปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเ สริมการตลาดทีม่ คี วามสําคัญ
ต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ นิตยสารมากทีส่ ดุ คือการให้ของสมนาคุณเมือ่ สมัครสมาชิก
พิชพรรณ จันมณี (2550) ทําการศึกษาเรือ่ ง ความพึงพอใจและการตัดสินใจซือ้ ของ
ผูอ้ ่านนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทย การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความพึงพ อใจ
และการตัดสินใจซือ้ ของผูอ้ ่านนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทย อันได้แก่ ลักษณะประชากร
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร เนื้อหาและรูปเล่มของนิตยสารและการนําไปใช้ประโยชน์จากการ
อ่าน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างสตรีอายุ 20-49 ปี
จํานวน 400 คน ทีอ่ าศัยในกรุงเทพมหานครทีอ่ ่านนิตยสาร Marie Claire นิตยสาร Madame
Figaro และนิตยสาร Her World วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตพิ รรณนา โดยแสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการนําเสนอผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้สถิตอิ า้ งอิง
ได้แก่ การวิเคราะห์ความแป รปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์รายคูด่ ว้ ยการเปรียบเทียบพหู
คูณโดยใช้วธิ ที ดสอบของเชฟเฟ่ สรุปได้ดงั นี้ ลักษณะประชากรด้านอาชีพของผูอ้ ่านนิตยสาร
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยทีแ่ ตกต่างกัน ทําให้ความพึงพอใจและการตัดสินใจซือ้ ของผูอ้ ่าน
นิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทย โดยผูอ้ ่านที่เป็นนักศึกษามีความพึงพอใจอ่านนิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยต่างจากผูอ้ ่านทีม่ อี าชีพพนักงาน /ลูกจ้าง และผูอ้ ่านทีเ่ ป็ นนักศึกษา
ตัดสินใจซือ้ นิตยสารต่างจากผูอ้ ่านทีม่ อี าชีพข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ ส่วนอายุและการศึกษาที่
แตกต่างกันความพึงพอใจและการตัดสินใจซือ้ นิ ตยสารไม่แตกต่างกัน พฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารของผูอ้ ่านนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยได้แก่การพบเห็นหรือรูจ้ กั ระยะเวลา
การติดตามอ่าน สถานทีอ่ ่าน เวลาทีอ่ ่าน ลักษณะการอ่าน ความถีใ่ นการอ่าน แหล่งของการ
ได้รบั พฤติกรรมหลังการอ่านแตกต่างกันทําให้ความพึงพอใจและก ารตัดสินใจซือ้ นิตยสารไม่
แตกต่างกัน เนื้อหาและรูปเล่มของนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านแฟชันการแต่
่
ง
กาย ด้านชีวติ และสุขภาพ ด้านการทํางาน ด้านเพศและความรัก ด้านปกิณกะ ด้าน
ภาพประกอบ ด้านสี ด้านการจัดองค์ประกอบศิลป์ มีความสัมพันธ์กนั กับความพึงพอใจและการ
ตัดสินใจซือ้ นิตยสารในระดับปานกลาง การใช้ประโยชน์จากการอ่านนิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทย ด้านข้อมูลข่าวสารแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ด้านความรูแ้ ละการนําไป
ประยุกต์ใช้ดา้ นข้อคิดเห็นเพือ่ ช่วยในการตัดสินใจ ด้านความบันเทิงและด้านประสบการณ์ม ี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจและการตัดสินใจซือ้ นิตยสารในระดับปานกลาง
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ชิดชม รมณียธรรม (2550) ทําการศึกษาเรือ่ ง ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อปจั จัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมในการเลือกซือ้ นิตยสารผูห้ ญิงในเขตพญาไทการวิจยั ครัง้ นี้
มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา ปจั จัยด้านประชากรศาสตร์และปจั จัยด้ านส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ นิตยสารผูห้ ญิงในเขตพญาไทกรุงเทพมหานครกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้
ในการวิจยั คือผูห้ ญิง จํานวน 400 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตใิ ช้โปรแกรมสําเร็จรูปผลการวิจยั
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 19 - 29 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั หรือองค์กร
เอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท มีความคิดเห็ นโดยรวมต่อปจั จัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย ในระดับค่อนข้างดี ในขณะ
ทีม่ คี วามคิดเห็นต่อปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาดปานกลางและมีพฤติกรรมการซือ้ นิตยสาร
ผูห้ ญิงของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เลือกซือ้ นิตยสารคลีโอและมีวตั ถุประสงค์ ในการซือ้
เพื่อความเพลิดเพลิน โดยคอลัมน์ทช่ี ่นื ชอบคือคอลัมน์แฟชัน่ ซึง่ ตนเองเป็ นผูม้ อี ทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ นิตยสาร โดยจะซือ้ ตามแต่สะดวก ซึง่ ส่วนใหญ่ซอ้ื จากแผงขายหนังสือทัวไปและซื
่
อ้
จํานวน 1 - 5 ฉบับ เป็ นจํานวนเงิน 20 - 249 บาท ทัง้ นี้เมือ่ ศึกษาเปรียบเทียบ ความแตกต่าง
ด้านพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารผูห้ ญิงจําแนกตามปจั จัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มีอายุ อาชีพ รายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรม การซือ้ นิตยสาร ด้านวัตถุประสงค์ในการซือ้ นิตยสาร
สถานทีซ่ อ้ื นิตยสาร และจํานวนนิตยสารทีซ่ อ้ื แตกต่างกัน ในขณะทีก่ ลุม่ ตัวอย่างทีม่ กี ารศึกษา
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารด้านวัตถุประสงค์ในการซือ้ นิตยสารและจํานวนนิตยสารที่
ซือ้ แตกต่างกัน ในขณะทีไ่ ม่มคี วามแตกต่างในด้านสถานทีซ่ อ้ื นิตยสาร เมือ่ ศึกษาเปรียบเทียบ
ความแตกต่างด้านความคิดเห็นทีม่ ตี ่อปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด
จําแนกปจั จัยด้าน
ประชากรศาสตร์ พบว่า อายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด
แตกต่างกัน พบว่ามีความแตกต่างกันในขณะทีก่ ลุม่ ตัวอย่างทีม่ กี ารศึกษา อาชีพ และรายได้
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาด้านช่อง
ทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกัน

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ในการวิจยั เรือ่ ง ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขายและรูปแบบการดําเนินชีวติ ทีม่ ผี ลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร มีสาระ
สําคัญวิธกี ารดําเนินการวิจยั อย่างเป็นขัน้ ตอน เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่าง แล้วจึง
นําไปวิเคราะห์ดว้ ยวิธที างสถิตติ ่อไป สําหรับการวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิจยั ตามขัน้ ตอน
ดังนี้คอื
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดทําและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริโภคเพศหญิงทีเ่ คยซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทย ต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ชือ่ คือ นิตยสาร กราเซีย นิตยสารอินสไตล์
และนิตยสารฮาร์เปอร์บาร์ซาร์ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริโภคเพศหญิงทีเ่ คยซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทย ต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ชือ่ คือ นิตยสาร กราเซีย นิตยสารอินสไตล์
และนิตยสารฮาร์เปอร์บาร์ซาร์ ที่อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากไม่ทราบจํานวน
ประชากรทีแ่ น่ นอน ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การคํานวณเพือ่ กําหนดค่าขนาดของกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
โดยอาศัยสูตรในการคํานวณหาขนาดกลุม่ ตัวอย่างกรณีไม่ทราบจํานวนประชากร
(กัลยา
วาณิชย์บญ
ั ชา. 2551: 14) ดังนี้
n=
เมือ่

n
Z
e

แทนขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
แทนค่ามาตรฐานของระดับความเชือ่ มัน่
แทนค่าความคลาดเคลือ่ นทีจ่ ะยอมให้เกิดขึน้
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แทนค่า

n=

(1.96) 2
4(0.05) 2

= 385 คน
ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากการคํานวณ เท่ากับ 385 คน ผูว้ จิ ยั ได้เพิม่ จํานวนตัวอย่าง
อีก 15 คน เพื่อเป็ นตัวแทนทีด่ ขี องประชากร ดังนัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดจึงเท่ากับ
400 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารเลือกตัวอย่าง โดยใช้วธิ กี ารเลือกตัวอย่างแบ่งออกเป็น
2 ขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการเลือกเขตใน
กรุงเทพมหานคร 5 เขต คือ ราชเทวี ปทุมวัน พญาไท ดินแดงและห้วยขวาง
ขัน้ ที่ 2 การสุม่ ตัวอย่างโดยการใช้โควตา (Quota Sampling) โดยการกําหนดให้
โควต้าประชากรเขตละ 80 คน จาก 5 เขตทีไ่ ด้ทาํ การคัดเลือกไว้ รวมเป็ น 400 คน
ขัน้ ที่ 3 การสุม่ ตัวอย่า งตามความสะดวก (Convenience sampling) เป็นการสุม่
ตัวอย่างตามความสะดวกของผูว้ จิ ยั โดยเลือกจากผูท้ อ่ี ยูใ่ นบริเวณทีเ่ ข้าไปทําการเก็บข้อมูล เช่น
ห้างสรรพสินค้าทีอ่ ยูใ่ นเขตปทุมวัน ซุปเปอร์สโตร์ในเขตห้วยขวาง เป็นต้น

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ นี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)
ซึง่ สร้างขึน้ เพือ่ ศึกษา ปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย รูปแบบการ
ดําเนินชีวติ ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย ของสตรีใน
กรุงเทพ มหานคร โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือน ซึง่ มีลกั ษณะเป็ น Checklist
ทีเ่ ป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close end Question) ให้เลือกตอบ แต่ละข้อมีระดับการวัดข้อมูล
ดังนี้
1. อายุ
เป็ นสเกลอันดับ (Ordinal scale)
2. ระดับการศึกษา
เป็ นสเกลนามกําหนด (Norminal scale)
3. อาชีพ
เป็นสเกลนามกําหนด (Nominal scale)
4. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
เป็ นสเกลอันดับ (Ordinal scale)
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ส่วนที่ 2 มีลกั ษณะเป็ นแบบคํา ถามปลายปิด (Close-Ended Response Question)
รวมทัง้ หมด 2 ด้าน จํานวน 25 ข้อ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ จํานวน 17 ข้อ ด้านการส่งเสริมการ
ขาย 8 ข้อ โดยให้ผบู้ ริโภคแสดงทัศนคติดา้ นระดับความสําคัญต่อการซือ้ ของข้อความในมาตร
วัดทัศนคติ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็ นแบบสอบถามทีใ่ ช้ มาตรวัดแบบ Rating Scale ของ Likert
(Method of Summated Rating the Likert Scale) (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ . 2541: 166) โดยให้
ผูต้ อบคําถามเลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว จํานวน 28 ข้อ โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 1
ถึง 5 แทนระดับความสําคัญดังต่อไปนี้
ลักษณะของนิตยสารทีผ่ ูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อการซือ้ มากทีส่ ดุ 5 คะแนน
ลักษณะของนิตยสารทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อการซือ้ มาก
4 คะแนน
ลักษณะของนิตยสารทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อการซือ้ ปานกลาง 3 คะแนน
ลักษณะของนิตยสารทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อการซื้อน้อย
2 คะแนน
ลักษณะของนิตยสารทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อการซือ้ น้อยทีส่ ดุ 1 คะแนน
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของแบบสอบถาม จะใช้เกณฑ์เฉลีย่ ในแต่ละระดับชัน้ โดยใช้
สูตรการคํานวณหาช่วงกว้างของชัน้ ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชัน้

= คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด
จํานวนชัน้
=

5 −1
5

= 0.8
การอภิปรายผลการวิจยั ของลักษณะแบบสอบถามทีใ่ ช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคชัน้ (Interval scale) ใช้เกณฑ์เฉลีย่ ในการอภิปรายผลและแปลความหมายค่าคะแนน
ดังนี้ (Best. 1967)
คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00 ประเมินความสําคัญต่อการซือ้ ระดับมากทีส่ ดุ
คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20 ประเมินความสําคัญต่อการซือ้ ระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40 ประเมินความสําคัญต่อการซือ้ ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60 ประเมินความสําคัญต่อการซือ้ ระดับน้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80 ประเมินความสําคัญต่อการซือ้ ระดับน้อยทีส่ ดุ
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับรูปแบบการดําเนินชีวติ ของสตรีในกรุงเทพมหานคร
ทีม่ ี
ผลต่อพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย ซึง่ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่
ด้านกิจกรรมและด้านความสนใจ
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รูปแบบการดําเนิ นชีวิตของสตรีด้านกิ จกรรม มีลกั ษณะเป็นแบบคําถามปลายปิด
(Close-Ended Response Question) รวมทัง้ หมด 10 ข้อ โดยให้ผบู้ ริโภคแสดงทัศนคติดา้ น
ความถีข่ องการทํากิจกรรมต่อข้อความในมาตรวัดทัศนคติทผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็นแบบสอบถามทีใ่ ช้
มาตรวัดแบบ Rating Scale ของ Likert (Method of Summated Rating the Likert Scale)
(ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์. 2541: 166) โดยให้ผตู้ อบคําถามเลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว โดยกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน 1 ถึง 5 แทนระดับทัศนคติดงั ต่อไปนี้
ระดับความถีใ่ นการทํากิจกรรมมากทีส่ ดุ
5 คะแนน
ระดับความถีใ่ นการทํากิจกรรมมาก
4 คะแนน
ระดับความถีใ่ นการทํากิจกรรมปานกลาง
3 คะแนน
ระดับความถีใ่ นการทํากิจกรรมน้อย
2 คะแนน
ระดับความถีใ่ นการทํากิจกรรมน้อยทีส่ ดุ
1 คะแนน
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของแบบสอบถาม จะใช้เกณฑ์เฉลีย่ ในแต่ละระดับชัน้ โดยใช้
สูตรการคํานวณหาช่วงกว้างของชัน้ ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชัน้
= คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด
จํานวนชัน้
=

5 −1
5

= 0.8
การอภิปรายผลการวิจยั ของลักษณะแบบสอบถามทีใ่ ช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคชัน้ (interval scale) ใช้เกณฑ์เฉลีย่ ในการอภิปรายผลและแปลความหมายค่าคะแนน
ดังนี้ (Best. 1967)
คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00 มีความถีใ่ นการทํากิจกรรมระดับมากทีส่ ดุ
คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20 มีความถีใ่ นการทํากิจกรรมระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40 มีความถีใ่ นการทํากิจกรรมระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.89 – 2.60 มีความถีใ่ นการทํากิจกรรมระดับน้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80 มีความถีใ่ นการทํากิจกรรมระดับน้อยทีส่ ดุ
รูปแบบการดําเนิ นชีวิตของสตรีด้านความสนใจ จํานวน 6 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นแบบ
คําถามปลายปิด (Close-Ended Response Question) รวมทัง้ หมด 6 ข้อ โดยให้ผบู้ ริโภคแสดง
ทัศนคติเป็ นระดับความสนใจหรือการใช้เวลาในการหาข้อมูลต่อข้อความในมาตรวัดทัศนคติท่ี
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็ นแบบสอบถามทีใ่ ช้มาตรวัดแบบ Rating Scale ของ Likert (Method of
Summated Rating the Likert Scale) (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ . 2541: 166) โดยให้ผตู้ อบคําถาม
เลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว จํานวน 6 ข้อ โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 1 ถึง 5 แทน
ระดับทัศนคติดงั ต่อไปนี้
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ระดับความสนใจ / ใช้เวลาหาข้อมูลมากทีส่ ดุ
5 คะแนน
ระดับความสนใจ / ใช้เวลาหาข้อมูลมาก
4 คะแนน
ระดับความสนใจ / ใช้เวลาหาข้อมูลปานกลาง
3 คะแนน
ระดับความสนใจ / ใช้เวลาหาข้อมูลน้อย
2 คะแนน
ระดับความสนใจ / ใช้เวลาหาข้อมูลน้อยทีส่ ดุ
1 คะแนน
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของแบบสอบถาม จะใช้เกณฑ์เฉลีย่ ในแต่ละระดับชัน้ โดยใช้
สูตรการคํานวณหาช่วงกว้างของชัน้ ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชัน้
= คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด
จํานวนชัน้
=

5 −1
5

= 0.8
การอภิปรายผลการวิจยั ของลักษณะแบบสอบถามทีใ่ ช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคชัน้ (Interval scale) ใช้เกณฑ์เฉลีย่ ในการอภิปรายผลและแปลความหมายค่าคะแนน
ดังนี้ (Best. 1967)
คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00 มีความสนใจ / ใช้เวลาหาข้อมูลระดับมากทีส่ ดุ
คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20 มีความสนใจ / ใช้เวลาหาข้อมูลระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40 มีความสนใจ / ใช้เวลาหาข้อมูลระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60 มีความสนใจ / ใช้เวลาหาข้อมูลระดับน้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80 มีความสนใจ / ใช้เวลาหาข้อมูลระดับน้อยทีส่ ดุ
ในการทดสอบสมมติฐาน ด้วย Chi-Square เพื่อหาความสัมพันธ์ของปจั จัยผลิตภัณฑ์
การส่งเสริมการขาย รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้ านกิจกรรมและด้านความสนใจ นัน้ จะต้องทําการ
เปลีย่ นแปลงระดับค่าคะแนนให้เหลือเพียง 3 กลุ่ม โดยพิจารณาจากคะแนนของคําตอบ ใช้
เกณฑ์การคํานวณช่วงกว้างของอันตรภาคชัน้ ตามหลักการหาค่าพิสยั (บุญชม ศรีสะอาด. 2542:
82) ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชัน้
= คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด
จํานวนชัน้
=

5 −1
3

= 1.33
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเพือ่ ทดสอบ Chi-Square
คะแนนเฉลีย่ 3.68 – 5.00 มาก
คะแนนเฉลีย่ 2.34 – 3.67 ปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 2.33 น้อย
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษา
ไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 ข้อ เป็นคําถามทีม่ หี ลายคําตอบให้เลือก (Multiple
Choice Question)
ขัน้ ตอนการสร้างเครือ่ งมือ
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ใี นการสร้างเครือ่ งมือ ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากตํารา เอกสาร บทความและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการรวบรวมข้อมูลนัน้ มาสร้างแบบสอบถาม โดยสามารถแยก
ออกเป็ นหมวดหมู่ ดังนี้
2.1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
2.2 ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทย
2.2.1 ด้านผลิตภัณท์
2.2.2 ด้านการส่งเสริมการขาย
2.3 รูปแบบการดําเนินชีวติ
2.3.1 ด้านกิจกรรม
2.3.2 ด้านความสนใจ
2.4 พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย
จากนัน้ นําเส นอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษา และผูเ้ ชีย่ วชาญเป็นผูต้ รวจสอบความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาทีใ่ ช้ (Wording) ตลอดจนความ
เหมาะสมของแบบสอบถาม จากนัน้ ทําการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา และนําเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาอีกครัง้
3. นําแบบสอบถามทีไ่ ด้ปรั บปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความน่าเชื่อถือ โดยนํามา
ทดสอบกับกลุม่ ประชากรทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 40 ชุด เพื่อนําข้อมูล มา
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach ได้คา่ ดังต่อไปนี้
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ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสอบถาม
ลักษณะนิตยสารด้านการออกแบบ
ลักษณะนิตยสารด้านองค์ประกอบ
การส่งเสริมการขาย
รูปแบการดําเนินชีวติ ด้านกิจกรรม
รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านความสนใจ

ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
0.704
0.838
0.791
0.885
0.862

การจัดกระทําข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทําข้อมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทัง้ หมดทีไ่ ด้จากผูต้ อบแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั นํา
แบบสอบถามทัง้ หมดมาดําเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ทดสอบแบบสอบถามทีไ่ ด้ออกแบบไว้ (Pre-test) แล้วดําเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องของแบบสอบถาม พร้อมตรวจความเชือ่ มันของแบบสอบถาม
่
2. นําแบบสอบถามทีแ่ ก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้วออกเก็บข้อมูลจริง
3. เมือ่ รวบรวมแบบสอบถามตามความต้องการแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามทีต่ รวจสอบความสมบูรณ์แล้ว นํามาลงรหัส (Coding) ใน
แบบลงรหัสสําหรับประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
5. นําข้อมูลมาบันทึกลงในเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เพือ่ ประมวลผลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. การวิ เคราะห์สถิ ติเชิ งพรรณา (Descriptive Statistics)
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณาจะใช้คา่ ร้อยละ (Percentage) ในการ
อธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยนํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) และนําเสนอเป็น
ร้อยละ (Percentage)
2. การวิ เคราะห์สถิ ติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics)
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิตจิ ะนําข้อมูลทีน่ ํามาจากการวิเคราะห์ทาง
สถิตดิ ว้ ยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ ทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ โดยใช้
ค่าสถิตติ ่างๆ ในการวิเคราะห์
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สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล

สถิ ติพืน้ ฐาน
1. อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) โดยใช้สตู ร (เตือนจิตต์ จิตต์อารี. 1990: 236)
P=

เมือ่

f × 100
n

แทนค่าร้อยละ
แทนความถีท่ ต่ี อ้ งการเปลีย่ นแปลงให้เป็ นร้อยละ
แทนจํานวนความถีท่ งั ้ หมด

P
f
n

2. ค่าเฉลีย่ (Arithmetic mean) โดยใช้สตู ร (ชูศรี วงศ์รตั นะ. 2541: 40)
X=

เมือ่

i

n

แทนค่าคะแนนเฉลีย่
แทนผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
แทนขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

X

∑X

∑X

i

n

3. ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สตู ร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา.
2547: 48)
SD =

เมือ่

SD

∑x
(∑ x)
2

n

2

n∑ x 2 − (∑ x) 2
n(n − 1)

แทนค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง
แทนผลรวมของคะแนนทัง้ หมดยกกําลังสอง
แทนขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
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สถิ ติสาํ หรับวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพ
สถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบความเชื่อมันของชุ
่
ดคําถาม โดยใช้สตู ร สัมประสิทธิ ์แอลฟา
( – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) โดยใช้สตู รดังนี้ (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา. 2546: 449)

เมือ่
k

0≤ α

แทนค่าความเชือ่ มันของชุ
่
ดคําถาม
แทนจํานวนคําถาม
แทนค่าเฉลีย่ ของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างคําถามต่างๆ
แทนค่าเฉลีย่ ของค่าแปรปรวนของคําถาม

ค่า α ทีไ่ ด้จะแสดงถึงระดับความคงทีข่ องแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง
≤ 1 ซึง่ ค่าทีใ่ กล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมันสู
่ ง

สถิ ติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน
สถิตไิ ค-สแควร์ Chi-Square Test ใช้ในการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงกลุ่มเพื่อหา
ความแตกต่างของตัวแปร 2 ตัวขึน้ ไป โดยคํานวณค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) จากค่าความถี่
โดยใช้สตู ร ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2545: 203)
r

c

χ = ∑∑
2

i =1 j =1

เมือ่

X2

Oij
E ij

i
j
r
c

(Oij − E ij )

2

E ij

แทนค่าไค-สแควร์ (Chi-Square)
แทนค่าความถีท่ ส่ี งั เกตได้จากตัวอย่าง (Observation)
แทนค่าความถีท่ ค่ี าดหวัง (Expect)
แทนแถวที่
แทนคอลัมน์ท่ี
แทนจํานวนแถวหรือจํานวนกลุม่ ตัวอย่าง
แทนจํานวนคอลัมน์หรือประเภทของกลุม่ ตัวอย่าง
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กรณีพบความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบความสัมพันธ์ดว้ ย
สถิติCramer’s V หรือ Somer’ D สถิติ Cramer’s V ใช้ทาํ การวัดความสัมพันธ์ เมือ่ มีตวั แปรใด
ตัวแปรหนึ่งหรือทัง้ สองตัวแปรเป็ นชนิดสเกลนามกําหนด Nominal Scale โดยใช้สตู ร ดังนี้
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2549: 29)
V=

เมือ่

V

X2
n

t

x

2

n. min{(r − 1), (c − 1)}

แทนสัมประสิทธิ ์ Cramer’s V
แทนค่า Chi-Square
แทนขนาดของตัวอย่าง
แทนจํานวนแถวหรือสดมภ์ทม่ี คี า่ น้อย

สถิติ Somer’s D ใช้ทาํ การวัดขนาดและทิศทางของความสัมพันธ์ เมื่อมีตวั แปรทัง้ สอง
ตัว เป็ นข้อมูลประเภทลําดับ (Ordinal Scale) โดยใช้สตู รดังนี้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2549: 29)
Somers' d =

เมือ่

Somers' d

NS
ND

Ty

NS
NS + ND + T y

แทนสัมประสิทธิ ์ Somer’s D
แทนจํานวนคูท่ ม่ี อี นั ดับเหมือนกันทัง้ 2 ตัวแปร
แทนจํานวนคูท่ ม่ี อี นั ดับต่างกันทัง้ 2 ตัวแปร
แทนจํานวนคูท่ ม่ี ลี าํ ดับการเรียงซํา้ ของตัวแปรตาม

ทัง้ นี้โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสทุ ธิ ์.
2543: 348) ดังนี้
ค่า สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ 0.71 - 0.99 หมายความว่า มีความสัมพันธ์ระดับสูง
ค่า สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ 0.31 - 0.70 หมายความว่า มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
ค่า สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ 0.01 - 0.30 หมายความว่า มีความสัมพันธ์ระดับตํ่า

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้มงุ่ ศึกษาวิจยั เรือ่ ง ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขายและรูปแบบารดําเนินชีวติ
ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย ของสตรีในกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปรผลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดสัญลักษณ์
ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้

สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
n
S.D.
Sig.
Cramer’s v
Somers’d
H0
H1

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จํานวนสตรีในกรุงเทพมหานครในกลุม่ ตัวอย่าง
ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง (Mean)
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ความน่าจะเป็นสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ
ค่าไค-สแควร์
ระดับความสัมพันธ์ในการวัดตัวแปรสเกลนามกําหนด
ระดับความสัมพันธ์ในการวัดตัวแปรข้อมูลประเภทลําดับ
สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)

การนําเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั
ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย โดยแบ่งออกเป็ น
2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะนิตยสาร
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลรูปแบบการดําเนินชีวติ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมานเพือ่ ทดสอบสมมติฐานจํานวน 8 ข้อดังนี้
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1. อายุมคี วามสัมพันธ์ก ั บพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย
ในด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
2. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยในด้าน สถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
3. อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
4. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยในด้าน สถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
5. ปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสาร
สตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
6. ปจั จัยทางการตลาดด้านกิจกรรมส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กบั พฤ ติกรรมการ
ซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่
นิตยสารทีซ่ อ้ื
7. รูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านกิจกรรมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่
นิตยสารทีซ่ อ้ื
8. รูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านความสนใจมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่
นิตยสารทีซ่ อ้ื

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งพรรณา
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตาราง 4 จํานวน (ความถี)่ และร้อยละของข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
1.อายุ
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
รวม

จํานวน (คน)

ร้อยละ

49
119
154
78
400

12.3
29.8
38.5
19.5
100.0
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ตาราง 4 (ต่อ)
ลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
2.ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
3.อาชีพ
นักศึกษา
พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ธุรกิจส่ว นตัว
รวม
4.รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
รวม

จํานวน (คน)

ร้อยละ

26
288
86
400

6.5
72.0
21.5
100.0

54
175
139
32
400

13.5
43.8
34.8
8.0
100.0

24
138
178
60
400

6.0
34.5
44.5
15.0
100.0

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ทีใ่ ช้
เป็นกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ จํานวน 400 คน จําแนกตามตัวแปรได้ดงั นี้
อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอี ายุ 31-35 ปี จํานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ
38.5 รองลงมาคือ กลุ่มทีม่ อี ายุ 26-30 ปี จํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 กลุม่ ทีม่ อี ายุ 3640 ปี จํานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 19 กลุม่ ทีม่ อี ายุ 21-25 ปี จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ
12.3 และไม่พบผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ อี ายุ 41 ปีขน้ึ ไปในการศึกษาครัง้ นี้
ระดับการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน
288 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.0 รองมาคือ กลุม่ ทีม่ กี ารศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 86 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.5 และกลุม่ ทีม่ จี าํ นวนน้อยทีส่ ดุ คือ กลุม่ ทีม่ กี ารศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี
จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.5
อาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอี าชีพเป็นพนักงานเอกชน จํานวน 175 คน คิด
เป็ นร้อยละ 43.8 รองลงมาเป็ นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ
34.8 กลุม่ อาชีพนักศึกษา จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และกลุม่ อาชีพทีม่ จี าํ นวนน้อย
ทีส่ ดุ คือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0
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รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี า ยได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อ
เดือนในช่วง 20,001-30,000 บาท จํานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองมาคือ กลุ่มทีม่ ี
รายได้ 10,001-20,000 บาท จํานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 กลุม่ ทีม่ รี ายได้มากกว่า
30,000 บาท จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และกลุม่ ทีม่ จี าํ นวนน้อยทีส่ ดุ คือ กลุม่ ทีม่ ี
รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะนิตยสาร
ตาราง 5 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของลักษณะผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิ ตภัณฑ์
ด้านการออกแบบ
1. รูปเล่ม ขนาดนิตยสาร (กว้าง x ยาว)
2. การจัดรูปเล่ม การจัดหน้า (Layout)
3. ภาพหน้าปก (นางแบบ)
4. หัวเรือ่ งแนะนําเรือ่ งเด่นในฉบับทีพ่ มิ พ์ไว้บน
หน้าปก(คําโปรยบนหน้าปก)
5. สีสนั สวยงาม ดึงดูดความสนใจ
6. คุณภาพกระดาษ
รวม
7. เนื้อหาเกีย่ วกับแฟชันเสื
่ อ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกาย
8. เนื้อหาเกีย่ วกับความสวยงามและบุคลิกภาพ
9. เนื้อหาเกีย่ วกับวาไรตี้ สาระบันเทิง
10. เนื้อหาเกีย่ วกับสุขภาพ
11. เนื้อหาเกีย่ วกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอที
12. เนื้อหาเกีย่ วกับการเงิน การลงทุนและการออม
13. เนื้อหาเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
14. เนื้อหาเกีย่ วกับอาหารและร้านอาหารแนะนํา
15. เนื้อหาทีท่ นั สมัย น่ าสนใจและมีประโยชน์
16. เนื้อหาทีค่ วามถูกต้อง
17. ภาษาสํานวนการเขียนทีอ่ ่านง่าย
รวม

ระดับความสําคัญต่อการซื้อ
S.D.
แปลผล
3.39
3.28
4.54
4.55

0.56
0.51
0.57
0.59

ปานกลาง
ปานกลาง
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ุด

4.22
3.11
3.84
4.24
4.15
3.13
3.14
2.58
2.72
3.22
4.05
3.38
3.19
3.33
3.37

0.59
0.46
0.61
0.79
0.81
0.78
0.51
0.67
0.60
0.65
0.76
0.80
0.74
0.53
0.61

มากทีส่ ดุ
ปานกลาง
มาก
มากทีส่ ดุ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตาราง 5 พบว่า ในการซือ้ นิตยสารผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญ ต่อลักษณะ
นิตยสารด้านการออกแบบในระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.84 เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญระดับมากทีส่ ุดต่อ หัวเรือ่ งแนะนําเรือ่ งเด่นในฉบับทีพ่ มิ พ์ไว้บน
หน้าปก (คําโปรยบนหน้าปก ) มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ 4.55 รองลงมา ได้แก่ ภาพหน้าปก
(นางแบบ) และสีสนั สวยงาม ดึงดูดความสนใจ โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.54 และ 4.22 ตามลําดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญ ต่อการซือ้ ใน ระดับปานกลาง กับลักษณะ รูปเล่มและขนาด
นิตยสาร (กว้าง x ยาว) การจัดหน้า (Layout) และคุณภาพกระดาษ โดย มีคา่ เฉลีย่ เท่ ากับ 3.39,
3.28 และ 3.11 ตามลําดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญ ด้านองค์ประกอบ โดยรวม ของนิตยสาร ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.37 เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญ
ระดับมากทีส่ ดุ ต่อเนื้อหาเกีย่ วกับแฟชันเสื
่ อ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกาย มีคะแนนเฉ ลีย่ 4.24 และให้
ความสําคัญระดับมาก ต่อเนื้อหาด้านความสวยความงามและบุคลิกภาพ และเนื้อหาด้านอาหาร
และร้านแนะนํา โดยมีคา่ เฉลีย่ 4.15 และ 4.05 ตามลําดับ และผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญระดับปานกลาง ต่อเนื้อหาทีท่ นั สมัย น่าสนใจ มีประโยชน์ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.38
การใช้ภาษาสํานวนการเขียนทีอ่ ่านง่าย มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.31 เนื้อหาเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.22 เนื้อหาข้อมูลทีน่ ําเสนอความถูกต้อง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.19 เนื้อหา
เกีย่ วกับสุขภาพ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.14 เนื้อหาเกีย่ วกับวาไรตีแ้ ละสาระบันเทิง มีค่ าเฉลีย่ เท่ากับ
3.13 และเนื้อหาเกีย่ วกับการเงิน การลงทุน การออม มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.72 สําหรับ เนื้อหาด้าน
เทคโนโลยีและไอทีนนั ้ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับน้อย โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่า2.58
กับ
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ ระดับ ความสําคัญต่อ การซือ้ ต่อ ปจั จัยผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับ
มาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.61
ตาราง 6 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของลักษณะนิตยสารด้านการส่งเสริมการขาย
การส่งเสริ มการขาย
1.การแจกสิง่ พิมพ์พเิ ศษ (Supplement)
2.การให้สนิ ค้าตัวอย่างมาพร้อมกับนิตยสาร
3.การให้คปู องส่วนลด
4.การแข่งขันและการชิงโชค
5.การลดราคาเมือ่ เป็ นสมาชิก
6.การให้ของแถมเมือ่ เป็ นสมาชิก
7.การจัดอบรมกิจกรรมพิเศษฟรีหรือคิดในอัตราทีถ่ ู ก
กว่าปกติ
8.การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายร่วมกับสินค้า
หรือบริการประเภทอื่น
รวม

ระดับความสําคัญต่อการซื้อ
S.D.
แปลผล
3.98
0.70
มาก
4.25
0.60
มากทีส่ ดุ
3.49
0.65
มาก
3.24
0.65
ปานกลาง
3.00
0.61
ปานกลาง
3.25
0.67
ปานกลาง
3.08

0.59

ปานกลาง

3.12

0.56

ปานกลาง

3.42

0.62

มาก
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จากตาราง 6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อ การส่งเสริมการขาย
โดยรวมในระดับมาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.42
เมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญ ต่อการซือ้ ระดับมาก
ทีส่ ดุ ต่อการให้สนิ ค้าตัวอย่างมาพร้อมกับนิตยสาร มีคา่ เฉลีย่ 4.25 และให้ความสําคัญ ต่อการซือ้
ในระดับมากกับการแจกสิง่ พิมพ์พเิ ศษ (Supplement)และการให้คปู องส่วนลด โดยมีคา่ เฉลีย่ คือ
3.98 และ 3.49 ตามลําดับ และผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญ ต่อการซือ้ ระดับปานกลางต่อ
การให้ของแถมเมือ่ เป็ นสมาชิก การแข่งขันและการชิงโชค การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย
ร่วมกับสินค้าหรือบริการประเภทอื่น การจัดอบรมกิจกรรมพิเศษฟรีหรือคิดในอัตราทีถ่ กู กว่า
ปกติ และการลดราคาเมือ่ เป็ นสมาชิก โดย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25, 3.24, 3.12, 3.08 และ 3.00
ตามลําดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับรูปแบบการดําเนินชีวติ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตาราง 8 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของข้อมูลเกีย่ วกับรูปแบบการดําเนินชีวติ
ด้านกิจกรรม
รูปแบบการดําเนิ นชีวิตด้านกิ จกรรม
1.การช็อปปิ้ง เสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกาย
2.การเข้ารับบริการนวด สปา ผิวหน้าและผิวกาย
3.การเข้าร่วมกิจกรรมชมรม / เป็ นสมาชิกกลุม่ กิจกรรม
ทีส่ นใจ
4.อ่านหนังสือ นิตยสาร
5.ใช้อนิ เตอร์เนต
6.ฟงั วิทยุ
7.เล่นกีฬา ออกกําลังกาย
8.ชมภาพยนต์ในโรงภาพยนต์
9.ชมคอนเสิรต์ ทอล์คโชว์ และละครเวที
10.ใช้เวลาในวันหยุดทํากิจกรรมกับคนในครอบครัว
รวม

ความถีใ่ นการทํากิ จกรรม
S.D.
แปลผล
4.23 0.65
มากทีส่ ดุ
3.06 0.77
ปานกลาง
3.07

0.75

ปานกลาง

3.62
4.33
3.60
3.44
3.64
3.19
3.28
3.54

0.57
0.69
0.62
0.63
0.64
0.53
0.53
0.63

มาก
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

จากตาราง 8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความถี่ในการทํากิจกรรมด้านต่างๆของ
แบบสอบถามโดยรวมระดับมาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.54
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เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความถี่ระดับมากทีส่ ดุ ในกิจกรรมการ
ใช้อนิ เตอร์เนต มีค่าเฉลีย่ สูงสุ ดเท่ากับ 4.33 รองลงมาคือ กิจกรรม การซือ้ เสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่ง
กาย มีคา่ เฉลีย่ คือ 4.23 และมีความถีร่ ะดับมาก ในการทํากิจกรรมชมภาพยนต์ในโรงภาพยนต์
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.64 กิจกรรมอ่านหนังสือและนิตยสาร มีคา่ เฉลีย่ 3.62 กิจกรรมฟงั วิทยุ มี
ค่าเฉลีย่ 3.60 และกิจกรรมเล่ นกีฬาหรือออกกําลังกาย มีคา่ เฉลีย่ 3.44 ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความถีร่ ะดับปานกลาง ในการทํากิจกรรม การใช้เวลาในวันหยุดทํากิจกรรมกับคนในครอบครัว
กิจกรรมชมคอนเสิรต์ ทอล์คโชว์และละครเวที กิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมหรือเป็น
สมาชิกกลุม่ กิจกรรมทีส่ นใจ และ กิจกรรมการเข้ารั บบริการนวดสปาผิวหน้าและผิวกาย โดยมี
ค่าเฉลีย่ ดังต่อไปนี้ 3.28, 3.19, 3.07 และ 3.06 ตามลําดับ
ตาราง 9 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของข้อมูลเกีย่ วกับรูปแบบการดําเนินชีวติ
ด้านความสนใจ
รูปแบบการดําเนิ นชีวิตด้านความสนใจ
1.แนวทางแฟชันเครื
่ อ่ งแต่งกาย
2.เทรนด์การแต่งหน้า และผลิตภัณฑ์แต่งหน้าใหม่ๆ
3.ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆในการบํารุงและดูแล
ผิวหน้า ผิวกาย ผม และเล็บ
4.เทคโนโลยี และอุปกรณ์ไอทีทท่ี นั สมัย
5.สินค้าแฟชันแบรนด์
่
แนมทีม่ ชี อ่ื เสียงจากต่างประเทศ
6.การแต่งกายของดารา นักร้อง และเหล่าคนดังทัง้
ในประเทศไทยและต่างประเทศ
ระดับความสนใจ / การใช้เวลาหาข้อมูลโดยรวม

ระดับความสนใจ/ ใช้เวลาหาข้อมูล
แปลผล
S.D.
4.19
0.68
มาก
3.96
0.82
มาก
3.32

0.67

ปานกลาง

3.03
3.59

0.70
0.63

ปานกลาง
มาก

3.45

0.75

มาก

3.59

0.70

มาก

จากตาราง 9 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความสนใจหรือ ใช้เวลาในการหาข้อมูลด้าน
ต่างๆของแบบสอบถามโดยรวมระดับมาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.59
เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความสนใจหรือใช้เวลาหาข้อมูล ระดับ
มากในด้านแนวทางแฟชันเครื
่ อ่ งแต่งกาย ด้านเทรนด์การแต่งหน้าและผลิตภัณฑ์แต่งหน้าใหม่ๆ
ด้านสินค้าแฟชันแบรนด์
่
แนมทีม่ ชี อ่ื เสียงจากต่างประเทศ ด้านการแต่งกายของดารา นักร้องและ
เหล่าคนดังทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.19, 3.96, 3.59 และ 3.45
ตามลําดับ และมีความสนใจหรือ ใช้เวลาหาข้อมูลระดับปานกลาง ในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ๆในการบํารุงและดูแล ผิวห น้า ผิวกาย ผมและเล็บ มีค่าเฉลีย่ 3.32 ด้านข้อมูลเทคโนโลยี
และอุปกรณ์ไอทีทท่ี นั สมัย มีคา่ เฉลีย่ 3.03
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทย
ของสตรีในกรุงเทพมหานคร
ผูต้ อบแบบสอบถามมี พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารต่างประเทศฉบับภาษา ไทยของสตรี
ในกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็ น 3 ด้านได้แก่ สถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่
นิตยสารทีซ่ อ้ื
ตาราง 10 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามพฤติกรรมการซือ้ นิตยสาร
ต่างประเทศฉบับภาษาไทย
พฤติ กรรมการซื้อนิ ตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทย
สถานที่ซื้อ
1.จากสํานักพิมพ์ โดยการสมัครเป็นสมาชิก
2.ร้าน/แผงขายหนังสือทัวไปและร้
่
านสะดวกซือ้
3.ร้าน/แผงขายหนังสือในศูนย์การค้า
4.ร้านหนังสือทีม่ สี าขา เช่น ร้านซีเอ็ด ร้านบีทเู อส เป็นต้น
รวม
ความถีใ่ นการซื้อ
1.ซือ้ ทุกเดือน
2.ซือ้ เกือบทุกเดือน
3.ซือ้ เฉพาะเดือนทีม่ เี นื้อหาน่ าสนใจ
4.ซือ้ เฉพาะเดือนหรือฉบับทีม่ สี นิ ค้าตัวอย่างแนบมา
รวม
จํานวนชื่อนิ ตยสารที่ซื้อ
1.ซือ้ มากกว่าหนึ่งชือ่
2.ซือ้ นิตยสารชื่อใดชื่อหนึ่งเท่านัน้
3.ซือ้ ชือ่ ใดก็ได้ ขึน้ กับความชืน่ ชอบ ณ ขณะซือ้
รวม

จํานวน (คน)

ร้อยละ

41
95
128
136
400

10.3
23.8
32.0
34.0
100

86
49
152
113
400

21.5
12.3
38
28.3
100

50
159
191
400

12.5
39.8
47.8
100

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ผูต้ อบแบบสอบถามทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครั ้ งนี้
มีจาํ นวน 400 คน จําแนกตามตัวแปรได้ดงั นี้
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สถานที่ซื้อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซอ้ื นิตยสารจากร้านหนังสือทีม่ สี าขา จํานวน
136 คน คิดเป็ นร้อยละ 34 รองลงมาซือ้ จากร้านหรือแผงขายหนังสือในศูนย์การค้า จํานวน 128
คน คิดเป็ นร้อยละ 32 ซือ้ จากร้านหรือแผงขายหนังสือทั ่ วไปและแผงหนังสือในร้านสะดวกซือ้
จํานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.8 และซือ้ ตรงจากสํานักพิมพ์ โดยการสมัครเป็นสมาชิก
จํานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.3
ความถีใ่ นการซื้อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซอ้ื นิตยสารเฉพาะทีม่ เี นื้อหาน่าสนใจ
จํานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38 รองลงมาคือ ซือ้ เฉพาะฉบับทีม่ สี นิ ค้าตัวอย่างแนบมา
จํานวน 113 คิดเป็นร้อยละ 28.3 ซือ้ ทุกเดือนจํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และซือ้ เกือบ
ทุกเดือนจํานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.3
จํานวนชื่อนิ ตยสารที่ซื้อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยชือ่ ใดก็ ได้ขน้ึ กับความชอบ ณ ขณะนัน้ ๆ จํานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8
รองลงมาคือ ซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยชือ่ ใดชือ่ หนึ่งเท่านัน้ จํานวน 159 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.8 และซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยมากกว่าหนึ่งชือ่ จํานวน 50 คน
คิดเป็ นร้อยละ 12.5

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งอนุมานเพื่อการทดสอบสมมติ ฐาน

สมมติ ฐานที่ 1 อายุมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการซื้อนิ ตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื สถิตทิ ใ่ี ช้ในการ
วิเคราะห์การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คือ ไคสแควร์ ( ) และใช้ค่าสถิติ Cramer’s
V และ Somers’d เพือ่ วัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยกําหนดระดับความเชือ่ มันที
่ ่ 95%
ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) ก็ต่อเมือ่ ค่า Sig. (2-sided)
มีคา่ น้อยกว่า 0.05 ซึง่ สามารถแยกเป็นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1.1 อายุมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านสถานทีซ่ อ้ื ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานทาง
สถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : อายุไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย
ของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านสถานทีซ่ อ้ื
H 1 : อายุมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย
ของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านสถานทีซ่ อ้ื
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ตาราง 11 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื

อายุ

21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36 ปี ขึ้นไป
รวม

สถานที่ซื้อ
สํานักพิมพ์ ร้าน/แผงหนังสือ ร้าน/แผงขาย ร้านหนังสือทีม่ ี
โดยการสมัคร ทัวไปและแผงใน
่
หนังสือใน สาขา เช่น ซีเอ็ด
เป็ นสมาชิก ร้านสะดวกซือ้
ศูนย์การค้า
บีทเู อส นาย
อินทร์
12
13
14
10
9
50
40
20
14
20
35
85
6
12
39
21
41
95
128
136

รวม

49
119
154
78
400

= 84.736
Asymp. Sig. (2-side) = 0.000
Cramer’s V = 0.266 Approx. Sig. = 0.000
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
เท่ากับ 84.736 และค่า Sig.
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื พบว่า มีคา่
(2-sided) เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นันคื
่ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับ
สมมติ ฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า อายุมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
และเมือ่
ทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ ์ Cramer's V พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับ ตํ่า โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.266 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1.2 อายุมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านความถีใ่ นการซือ้ ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานทาง
สถิตไิ ด้ดงั นี้
ารสตรีต่างประเทศฉบับ
H 0 : อายุไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยส
ภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านความถีใ่ นการซือ้
H 1 : อายุมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย
ของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านความถีใ่ นการซือ้
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ตาราง 12 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่า งประเทศฉบับ
ภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการซือ้

อายุ
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36 ปี ขึ้นไป
รวม

ความถีใ่ นการซื้อ
ซือ้ เฉพาะเดือน
ซือ้ เกือบทุก
ซือ้ ทุกเดือน
หรือฉบับทีม่ ี
เดือน
เนื้อหาน่าสนใจ
24
2
21
10
19
40
39
20
51
13
8
40
86
49
152

ซือ้ เฉพาะเดือน
หรือฉบับทีม่ ี
สินค้าตัวอย่าง
2
50
44
17
133

รวม
49
119
154
78
400

= 57.696
Asymp. Sig. (2-side) = 0.000
Cramer’s V = 0.219 Approx. Sig. = 0.000
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
เท่ากับ 57.696 และค่า
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านความถีใ่ นก ารซือ้ พบว่า มีคา่
Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นันคื
่ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H 0 และยอมรับ
สมมติฐานรอง H 1 หมายความว่าอายุมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการซื้ อ ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ และเมือ่
ทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ ์ Cramer's V พบว่า มีความสัมพันธ์ ในระดับ ตํ่า โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.219 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1.3 อายุมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างป ระเทศ
ฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้าน จํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่ สามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : อายุไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
H 1 : อายุมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย
ของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
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ตาราง 13 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื

อายุ
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36 ปี ขึ้นไป
รวม

จํานวนชื่อนิ ตยสารที่ซื้อ
ซือ้ มากกว่า ซือ้ นิตยสารชื่อใดชื่อ ซือ้ ชือ่ ใดก็ได้ขน้ึ กับ
หนึ่งชื่อเสมอ
หนึ่งเท่านัน้
ความชอบ ณ ขณะซือ้
11
23
15
10
37
72
15
68
71
14
31
33
50
159
191

รวม
49
119
154
78
400

= 19.541
Asymp. Sig. (2-side) = 0.003
Cramer’s V = 0.156 Approx. Sig. = 0.003
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
เท่ากับ 19.541
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื พบว่า มีคา่
และค่า Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.003 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นันคื
่ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H 0 และ
ยอมรับสมมติฐานรอง H 1 หมายความว่าอายุมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
และเมือ่ ทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ ์ Cramer's V พบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับตํ่า โดยมีคา่
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.156 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานที่ 2 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการซื้อนิ ตยสาร
สตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึก ษากับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คือ ไคสแควร์ ( ) และใช้
ค่าสถิติ Cramer’s V และ Somers’d เพื่อวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยกําหนดระดับ
ความเชือ่ มันที
่ ่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) ก็
ต่อเมือ่ ค่า Sig. (2-sided) มีคา่ น้อยกว่า 0.05 ซึง่ สามารถแยกเป็นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี้
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สมมติฐานที่ 2.1 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกา รซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านสถานทีซ่ อ้ื ซึง่ สามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : ระดับการศึกษาไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านสถานทีซ่ อ้ื
H 1 : ระดับกา รศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านสถานทีซ่ อ้ื
ตาราง 14 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี ต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื
สถานที่ซื้อ
ร้าน/แผง
ร้านหนังสือที่
ระดับ
สํานักพิมพ์
ร้าน/แผงขาย
หนังสือทัวไป
่
มีสาขา เช่น รวม
การศึกษา
โดยการสมัคร
หนังสือใน
และแผงในร้าน
ซีเอ็ด บีทเู อส
เป็ นสมาชิก
ศูนย์การค้า
สะดวกซือ้
นายอินทร์
ตํา่ กว่าปริ ญญาตรี
26
3
12
4
7
ปริ ญญาตรี
288
29
73
92
94
สูงกว่าปริญญาตรี
86
9
10
32
35
รวม
41
95
128
136
400
= 15.828
Asymp. Sig. (2-side) = 0.015
Cramer’s V = 0.141 Approx. Sig. = 0.015
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสาร
เท่ากับ 15.828 และค่า Sig.
สตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื พบว่า มีคา่
(2-side) เท่ากับ 0.015 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นันคื
่ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H 0 และยอมรับสมมติ
ฐานรอง H 1 หมายความว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
และเมือ่
ทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ ์ Cramer's V พบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับตํ่า โดยมีคา่
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.141 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 2.2 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านความถีใ่ นการซือ้ ซึง่ สามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : ระดับการศึกษาไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านความถีใ่ นการซือ้
H 1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านความถีใ่ นการซือ้
ตาราง 15 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการซือ้

ระดับการศึกษา

ซือ้ ทุก
เดือน

ตํา่ กว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

8
62
16
86

ความถีใ่ นการซื้อ
ซือ้ เฉพาะเดือน
ซือ้ เกือบทุก
หรือฉบับทีม่ ี
เดือน
เนื้อหาน่าสนใจ
2
7
36
112
11
33
49
152
= 3.384

ซือ้ เฉพาะเดือน
หรือฉบับทีม่ ี
สินค้าตัวอย่าง
9
78
26
113

รวม
26
288
86
400

Asymp. Sig. (2-side) = 0.759

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสาร
เท่ากับ 3.384 และค่า
สตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการซือ้ พบว่า มีคา่
Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.759 ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่าระดับการศึกษา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการซือ้ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานที่ 2.3 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับ ภาษาไทยด้านของสตรีในกรุงเทพมหานครด้าน จํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
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H 0 : ระดับการศึกษา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
H 1 : ระดับการศึ กษา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
ตาราง 16 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื

ระดับการศึกษา
ตํา่ กว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จํานวนชื่อนิ ตยสารที่ซื้อ
ซือ้ มากกว่า ซือ้ นิตยสารชือ่ ใด ซือ้ ชือ่ ใดก็ได้ขน้ึ กับ รวม
หนึ่งชื่อเสมอ
ชื่อหนึ่งเท่านัน้
ความชอบ ณ ขณะซือ้
26
3
7
11
288
35
120
133
86
12
32
42
50
159
191
400
= 2.879

Asymp. Sig. (2-side) = 0.578

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสาร
เท่ากับ 2.879
สตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื พบว่า มีคา่
และค่า Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.578 ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก H 0
และปฏิเสธสมมติฐานรอง H 1 หมายความว่าระดับการศึกษาไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านลักษณะการซือ้ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ทีต่ งั ้ ไว้
สมมติ ฐานที่ 3 อาชีพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการซื
อนิ้ ตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง อาชีพกับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ใช้คา่ สถิติ
ไคสแควร์ ( ) ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และใช้คา่ สถิติ Cramer’s V และ
Somers’d เพือ่ วัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยกําหนดระดับความเชือ่ มันที
่ ่ 95% ดังนัน้
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) ก็ต่อเมือ่ ค่า Sig. (2-tailed) มีคา่
น้อยกว่า 0.05 ซึง่ สามารถแยกเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี้
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สมมติฐานที่ 3.1 อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านสถานทีซ่ อ้ื ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติ
ได้ดงั นี้
เทศฉบับ
H 0 : อาชีพไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประ
ภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านสถานทีซ่ อ้ื
H 1 : อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านสถานทีซ่ อ้ื
ตาราง 17 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื
สถานที่ซื้อ
อาชีพ

สํานักพิมพ์
โดยการสมัคร
เป็ นสมาชิก

ร้าน/แผง
หนังสือทัวไป
่
และร้าน
สะดวกซือ้

ร้าน/แผงขาย
หนังสือใน
ศูนย์การค้า

ร้านหนังสือทีม่ ี
สาขา เช่น ซี รวม
เอ็ด บีทเู อส
นายอินทร์

นักศึกษา
พนักงานบริษทั เอกชน
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิ สาหกิ จ
ค้าขาย/ธุรกิ จส่วนตัว
รวม

13
19

18
30

13
57

10
69

54
175

6

36

50

47

139

3
41

11
95

8
128

10
136

32
400

= 29.674
Asymp. Sig. (2-side) = 0.000
Cramer’s V = 0.157 Approx. Sig. = 0.000
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซือ้ นติ ยสารสตรีต่างประเทศ
เท่ากับ 29.674 และค่า Sig. (2-sided) เท่ากับ
ฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื พบว่ามีคา่
0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นันคื
่ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 )
หมายความว่าอาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสา
รสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ และเมือ่ ทดสอบต่อด้วยวิธ ี
สัมประสิทธิ ์ Cramer's V พบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับตํ่า โดยมีคา่ ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.157
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 3.2 อาชีพมีความสั มพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านความถีใ่ นการซือ้ ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐาน
ทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : อาชีพไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านความถีใ่ นการซือ้
H 1 : อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านความถีใ่ นการซือ้
ตาราง 18 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการซือ้

อาชีพ
นักศึกษา
พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รวม

ซือ้ ทุกเดือน
24
35

ความถีใ่ นการซื้ อ
ซือ้ เฉพาะเดือน ซือ้ เฉพาะเดือน
รวม
ซือ้ เกือบ
หรือฉบับทีม่ ี
หรือฉบับทีม่ ี
ทุกเดือน
เนื้อหาน่าสนใจ สินค้าตัวอย่าง
54
6
19
5
175
20
63
57

19

20

59

41

139

8
86

3
49

11
152

10
113

32
400

= 27.800
Asymp. Sig. (2-side) = 0.001
Cramer’s V = 0.152 Approx. Sig. = 0.001
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
เท่ากับ 27.800 และค่า Sig. (2-sided)
ฉบับภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการซือ้ พบว่า มีคา่
เท่ากับ 0.001 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นันคื
่ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H 1 ) หมายความว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการซือ้ ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ และเมือ่ ทดสอบต่อด้วยวิธ ี
สัมประสิทธิ ์ Cramer's V พบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับตํ่า โดยมีคา่ ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.152
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

62
สมมติฐานที่ 3.3 อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยด้านของส ตรีในกรุงเทพมหานครด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่ สามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : อาชีพไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
H 1 : อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
ตาราง 19 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื

อาชีพ
นักศึกษา
พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิ สาหกิ จ
ค้าขาย/ธุรกิ จส่วนตัว
รวม

จํานวนชื่อนิ ตยสารที่ซื้อ
ซือ้ มากกว่า ซือ้ นิตยสารชือ่
ซือ้ ชือ่ ใดก็ได้ขน้ึ กับ
หนึ่งชื่อเสมอ ใดชื่อหนึ่งเท่านัน้ ความชอบ ณ ขณะซือ้
9
23
22
16
73
86

รวม
54
175

17

52

70

139

8
50

11
159

13
191

32
400

= 8.205

Asymp. Sig. (2-side) = 0.223

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
อาชีพกับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
เท่ากับ 8.205 และ
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื พบว่า มีคา่
ค่า Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.223 ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติ ฐานหลัก (H 0 ) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า อาชีพไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่ ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้

63
สมมติ ฐานที่ 4 รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการ
ซื้อนิ ตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่
นิตยสารทีซ่ อ้ื ใช้คา่ สถิติ ไคสแควร์ ( ) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และใช้คา่ สถิติ
Cramer’s V และ Somers’d เพือ่ วัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยกําหนดระดับความ
เชือ่ มันที
่ ่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) ก็ต่อเมือ่ ค่า
Sig. (2-sided) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึง่ สามารถแยกเป็นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 4.1 รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านสถานทีซ่ อ้ื ซึง่ สามารถ
เขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : รายได้สว่ นตัวเฉลี่ ยต่อเดือนไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านสถานทีซ่ อ้ื
H 1 : รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านสถานทีซ่ อ้ื
ตาราง 20 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื

รายได้ส่วนตัว
เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่เกิ น 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
รวม

สถานที่ซื้อ
สํานักพิมพ์ ร้าน/แผง
ร้าน/แผง ร้านหนังสือที่
โดยการ หนังสือทัวไป
่
ขายหนังสือ มีสาขา เช่น
สมัครเป็ น
และร้าน
ในศูนย์
ซีเอ็ด บีทเู อส
สมาชิก
สะดวกซือ้
การค้า
นายอินทร์
4
12
3
5
19
36
55
28
15
41
58
64
3
6
12
39
41
95
128
136
= 51.160
Asymp. Sig. (2-side) = 0.000
Cramer’s V = 0.206 Approx. Sig. = 0.000

รวม

24
138
178
60
400

64
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือนกับพฤติกรรมการ
เท่ากับ 51.160
ซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้านสถานทีซ่ อ้ื พบว่า มีคา่
และค่า Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นันคื
่ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่ารายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้านสถานทีซ่ อ้ื ซึง่ สอดคล้องกับ
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ และเมื่อทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ ์ Cramer's V พบว่า มีความสัมพันธ์ใน
ระดับตํ่า โดยมีคา่ ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.206 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติฐานที่ 4.2 รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรี ในกรุงเทพมหานคร ด้านความถีใ่ นการซือ้ ซึง่
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือนไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านความถีใ่ นการซือ้
H 1 : รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือ นมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านความถีใ่ นการซือ้
ตาราง 21 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการซือ้

รายได้ส่วนตัว
เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่เกิ น 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
รวม

ซือ้ ทุก
เดือน
8
37
34
7
86

ความถีใ่ นการซื้อ
ซือ้ เฉพาะเดือน ซือ้ เฉพาะเดือน
ซือ้ เกือบ
หรือฉบับทีม่ ี
หรือฉบับทีม่ ี
ทุกเดือน
เนื้อหาน่าสนใจ สินค้าตัวอย่าง
3
6
7
18
44
39
17
79
48
11
23
19
49
152
133

= 14.187

Asymp. Sig. (2-side) = 0.116

รวม
24
138
178
60
400

65
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้านความถีใ่ นการซือ้ พบว่า มีค่ า
เท่ากับ
14.187 และค่า Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.116 ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือนไม่ม ี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการ
ซือ้ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานที่ 4.3 รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านจํานวนชือ่
นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือนไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
H 1 : รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
ตาราง 22 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
จํานวนชื่อนิ ตยสารที่ซื้อ
ซือ้ มากกว่า ซือ้ นิตยสารชือ่
ซือ้ ชือ่ ใดก็ได้ขน้ึ กับ
หนึ่งชือ่
ใดชื่อหนึ่งเท่านัน้ ความชอบ ณ ขณะซือ้
ไม่เกิ น 10,000 บาท
2
10
12
10,001-20,000 บาท
18
59
61
20,001-30,000 บาท
21
65
92
มากกว่า 30,000 บาท
9
25
26
รวม
50
159
191
รายได้ส่วนตัว
เฉลี่ยต่อเดือน

= 2.807

รวม
24
138
178
60
400

Asymp. Sig. (2-side) = 0.833

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซือ้
เท่ากับ
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื พบว่า มีคา่
2.807 และค่า Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.833 ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือนไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่ ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
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สมมติ ฐานที่ 5 ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติ กรรม
การซื้อนิ ตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยได้แยก
ทดสอบปจั จัยผลิตภัณพ์ดา้ นการออกแบบ ปจั จัยผลิตภัณฑ์ดา้ นองค์ประกอบ และปจั จัย
ผลิตภัณฑ์โดยรวม กับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านสถานที่
ซือ้ ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ใช้คา่ สถิติ ไคสแควร์ ( ) ในการ ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และใช้คา่ สถิติ Cramer’s V และ Somers’d เพือ่ วัดขนาด
ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยกําหนดระดับความเชือ่ มันที
่ ่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) ก็ต่อเมือ่ ค่า Sig. (2-sided) มีคา่ น้อยกว่า 0.05 ซึง่ สามารถ
แยกเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 5.1.1 ปจั จัยผลิตภัณฑ์ ดา้ นการออกแบบ มีความสัมพันธ์กบั พฤ ติกรรมการ
ซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านสถานทีซ่ อ้ื
ซึง่
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : ปจั จัยผลิตภัณฑ์ดา้ นการออกแบบไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสาร
สตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านสถานทีซ่ อ้ื
H 1 : ปจั จัยผลิตภัณฑ์ ด้านการออกแบบ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสาร
สตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านสถานทีซ่ อ้ื
ตาราง 23 ความสัมพันธ์ระหว่างความสําคัญของปจั จัยผลิตภัณฑ์ดา้ นการออกแบบกับ
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื

ปัจจัย
ผลิ ตภัณฑ์ด้าน
การออกแบบ
ปานกลาง
มาก
รวม

สถานที่ซื้อ
สํานักพิมพ์
โดยการ
สมัครเป็ น
สมาชิก
15
26
41

ร้านหนังสือที่
ร้าน/แผงหนังสือ ร้าน/แผงขาย
มีสาขาเช่น ซี
ทัวไปและร้
่
าน
หนังสือใน
เอ็ด บีทเู อส
สะดวกซือ้
ศูนย์การค้า
นายอินทร์
35
34
47
60
94
89
95
128
136

= 3.423

Asymp. Sig. (2-side) = 0.331

รวม

131
269
400
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสําคัญของ ปจั จัยผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ออกแบบกับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้านสถานทีซ่ อ้ื พบว่า
เท่ากับ 3.423 และค่า Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.331 ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับ
มีคา่
สมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ปจั จัยผลิตภัณฑ์ ดา้ นการ
ออกแบบ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน
ด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานที่ 5.1.2 ปจั จัยผลิตภัณฑ์ ด้านการออกแบบ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านของสตรีในกรุงเทพมหานครด้าน ความถีใ่ น
การซือ้ ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : ปจั จัยผลิตภัณฑ์ ด้านการออกแบบ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านความถีใ่ นการซือ้
H 1 : ปจั จัยผลิตภัณฑ์ ด้านการออกแบบ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสาร
สตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านความถีใ่ นการซือ้
ตาราง 24 ความสัมพันธ์ระหว่างความสําคัญของปจั จัยผลิตภัณฑ์ดา้ นการออกแบบกับ
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการซือ้
ปัจจัย
ผลิ ตภัณฑ์ด้าน
การออกแบบ

ซือ้ ทุก
เดือน

ปานกลาง
มาก
รวม

28
58
86

ความถีใ่ นการซื้อ
ซือ้ เฉพาะเดือน
ซือ้ เกือบทุก
หรือฉบับทีม่ ี
เดือน
เนื้อหาน่าสนใจ
14
53
35
99
49
152
= 0.740

ซือ้ เฉพาะเดือน
หรือฉบับทีม่ ี
สินค้าตัวอย่าง
36
77
113

รวม
131
269
400

Asymp. Sig. (2-side) = 0.864

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสําคัญของ ป จั จัยผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ออกแบบกับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้านความถีใ่ นการซือ้
เท่ากับ 0.740 และค่า Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.864 ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ
พบว่า มีคา่
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ปจั จัยผลิตภัณฑ์
ด้านการออกแบบ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการซือ้ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
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สมมติฐานที่ 5.1.3 ปจั จัยผลิตภัณฑ์ ด้านการออกแบบ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านของสตรีในกรุงเทพมหานครด้าน จํานวนชือ่
นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : ปจั จัยผลิตภัณฑ์ดา้ นการออกแบบไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสาร
สตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้จําานนวนชือ่ นิตยสารทีซื่ อ้
H 1 : ปจั จัยผลิตภัณฑ์ ด้านการออกแบบ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสาร
สตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
ตาราง 25 ความสัมพันธ์ระหว่างความสําคัญของปจั จัยผลิตภัณฑ์ดา้ นการออกแบบกับ
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
ปัจจัยผลิ ตภัณฑ์
ด้านการออกแบบ
ปานกลาง
มาก
รวม

จํานวนชื่อนิ ตยสารที่ซื้อ
ซือ้ มากกว่า
ซือ้ นิตยสารชือ่
ซือ้ ชือ่ ใดก็ได้ขน้ึ กับ
หนึ่งชื่อ
ใดชื่อหนึ่งเท่านัน้ ความชอบ ณ ขณะซือ้
21
51
59
29
108
132
50
159
191
= 2.275

รวม
131
269
400

Asymp. Sig. (2-side) = 0.321

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสําคัญของ ปจั จัยผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ออกแบบ กับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน
ด้าน จํานวนชือ่
เท่ากับ 2.275 และค่า Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.321 ซึง่ มากกว่า
นิตยสารทีซ่ อ้ื พบว่า มีคา่
0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ปจั จัย
ผลิตภัณฑ์ ดา้ นการออกแบบ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานที่ 5.2.1 ปจั จัยทาง ผลิตภัณฑ์ดา้ นองค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านของสตรีในกรุงเทพมหานครด้าน
สถานทีซ่ อ้ื ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : ปจั จัยทาง ผลิตภัณฑ์ด้ านองค์ประกอบ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านสถานทีซ่ อ้ื
H 1 : ปจั จัยทาง ผลิตภัณฑ์ดา้ นองค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านสถานทีซ่ อ้ื
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ตาราง 26 ความสัมพันธ์ระหว่างความสําคัญของปจั จัยผลิตภัณฑ์ดา้ นองค์ประกอบกับ
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื

ปัจจัย
ผลิ ตภัณฑ์ด้าน
องค์ประกอบ
ปานกลาง
มาก
รวม

สถานที่ซื้อ
สํานักพิมพ์
โดยการ
สมัครเป็ น
สมาชิก
39
2
41

ร้านหนังสือที่
ร้าน/แผงหนังสือ ร้าน/แผงขาย
มีสาขาเช่น ซี รวม
ทัวไปและร้
่
าน
หนังสือใน
เอ็ด บีทเู อส
สะดวกซือ้
ศูนย์การค้า
นายอินทร์
371
88
117
127
29
7
11
9
95
128
136
400

= 0.770

Asymp. Sig. (2-side) = 0.857

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสําคัญของ
ป จั จัยผลิตภัณฑ์ ด้าน
องค์ประกอบกับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้านสถานทีซ่ อ้ื ซือ้
เท่ากับ 0.770 และค่า Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.857 ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ
พบว่า มีคา่
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ปจั จัยผลิตภัณฑ์
ด้านองค์ประกอบ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานที่ 5.2.2 ปจั จัยผลิตภัณฑ์ ด้านองค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเ ทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านความถีใ่ นการ
ซือ้ ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : ปจั จัยผลิตภัณฑ์ดา้ นองค์ประกอบไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสาร
สตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านความถีใ่ นการซือ้
H 1 : ปจั จัย ผลิตภัณฑ์ ดา้ นองค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสาร
สตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านความถีใ่ นการซือ้
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ตาราง 27 ความสัมพันธ์ระหว่างความสําคัญของปจั จัยผลิตภัณฑ์ดา้ นองค์ประกอบกับ
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการซือ้
ปัจจัย
ผลิ ตภัณฑ์ด้าน
องค์ประกอบ

ซือ้ ทุก
เดือน

ปานกลาง
มาก
รวม

81
5
86

ความถีใ่ นการซื้อ
ซือ้ เฉพาะเดือน
ซือ้ เกือบทุก
หรือฉบับทีม่ ี
เดือน
เนื้อหาน่าสนใจ
46
142
3
10
49
152
= 1.495

ซือ้ เฉพาะเดือน
หรือฉบับทีม่ ี
สินค้าตัวอย่าง
102
11
113

รวม
371
29
400

Asymp. Sig. (2-side) = 0.683

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสําคัญของ
ปจั จัยผลิตภัณฑ์ ด้าน
องค์ประกอบกับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้านความถีใ่ นการ
่ อ
ซือ้ พบว่ามีค่า เท่ากับ 1.495 และค่า Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.683 ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ปจั จัยผลิตภัณฑ์
ด้านองค์ประกอบ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการซือ้ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานที่ 5.2.3 ปจั จัยผลิตภัณฑ์ ด้านองค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านของสตรีในกรุงเทพมหานครด้าน จํานวนชือ่
นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : ปจั จัยผลิตภัณฑ์ดา้ นองค์ประกอบไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสาร
สตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
H 1 : ปจั จัยผลิตภัณฑ์ ด้านองค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสาร
สตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื

71
ตาราง 28 ความสัมพันธ์ระหว่างความสําคัญของปจั จัยผลิตภัณฑ์ดา้ นองค์ประกอบกับ
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื

ปัจจัยผลิ ตภัณฑ์
ด้านองค์ประกอบ
ปานกลาง
มาก
รวม

จํานวนชื่อนิ ตยสารที่ซื้อ
ซือ้ มากกว่า
ซือ้ นิตยสารชือ่
ซือ้ ชือ่ ใดก็ได้ขน้ึ กับ
หนึ่งชื่อ
ใดชื่อหนึ่งเท่านัน้ ความชอบ ณ ขณะซือ้
48
144
179
2
15
12
50
159
191
= 2.179

รวม
371
29
400

Asymp. Sig. (2-side) = 0.336

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสําคัญของ
ปจั จัยผลิตภัณฑ์ ด้าน
องค์ป ระกอบ กับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้านจํานวนชือ่
นิตยสารทีซ่ อ้ื พบว่า มีคา่ เท่ากับ 2.179 และค่า Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.336 ซึง่ มากกว่า
0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ปจั จัย
ผลิตภัณฑ์ ดา้ นองค์ประกอบ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานที่ 5.3.1 ปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวม มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านของสตรีในกรุงเทพมหานครด้าน
สถานทีซ่ อ้ื ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : ปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านสถานทีซ่ อ้ื
H 1 : ปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านสถานทีซ่ อ้ื
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ตาราง 29 ความสัมพันธ์ระหว่างความสําคัญของปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมกับ
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื
ปัจจัยทาง
การตลาด
ด้านผลิ ตภัณฑ์
โดยรวม
ปานกลาง
มาก
รวม

สถานที่ซื้อ
สํานักพิมพ์
โดยการ
สมัครเป็ น
สมาชิก
33
8
41

ร้านหนังสือที่
ร้าน/แผงหนังสือ ร้าน/แผงขาย
มีสาขาเช่น ซี รวม
ทัวไปและร้
่
าน
หนังสือใน
เอ็ด บีทเู อส
สะดวกซือ้
ศูนย์การค้า
นายอินทร์
318
75
101
109
82
20
27
27
95
128
136
400

= 0.150

Asymp. Sig. (2-side) = 0.991

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมกับ
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้านสถานทีซ่ อ้ื พบว่า มีค่ า
เท่ากับ 0.150 และค่า Sig.(2-sided) เท่ากับ 0.991 ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
โดยรวมไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใ นด้าน
สถานทีซ่ อ้ื ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานที่ 5.3.2 ปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวม มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้าน
ความถีใ่ นการซือ้ ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : ปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านความถีใ่ นการซือ้
H 1 : ปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านความถีใ่ นการซือ้
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ตาราง 30 ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมกับพฤติกรรมการ
ซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการซือ้
ปัจจัยทาง
การตลาด
ด้านผลิ ตภัณฑ์
โดยรวม
ปานกลาง
มาก
รวม

ซือ้ ทุก
เดือน
68
18
86

ความถีใ่ นการซื้อ
ซือ้ เฉพาะเดือน
ซือ้ เกือบทุก
หรือฉบับทีม่ ี
เดือน
เนื้อหาน่าสนใจ
41
124
8
28
49
152
= 2.206

ซือ้ เฉพาะเดือน
หรือฉบับทีม่ ี
สินค้าตัวอย่าง
85
28
113

รวม
318
82
400

Asymp. Sig. (2-side) = 0.531

ผลการวิเคราะห์ความ สัมพันธ์ระหว่าง ปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมกับ
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้านความถีใ่ นการซือ้ พบว่ามี
่ อ ยอมรับ
ค่า เท่ากับ 2.206 และค่า Sig.(2-sided) เท่ากับ 0.531 ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
สมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ปจั จัยทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ โดยรวม ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการซือ้ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานที่ 5.3.3 ปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวม มีความสัมพัน ธ์กบั
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านของสตรีในกรุงเทพมหานครด้าน
จํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : ปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้าน จํานวนชือ่ นิตยสาร
ทีซ่ อ้ื
H 1 : ปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้าน จํานวนชือ่ นิตยสารที่
ซือ้

74
ตาราง 31 ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทางการตลาดด้า นผลิตภัณฑ์โดยรวมกับพฤติกรรมการ
ซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
ปัจจัยทาง
การตลาด
ด้านผลิ ตภัณฑ์
ปานกลาง
มาก
รวม

จํานวนชื่อนิ ตยสารที่ซื้อ
ซือ้ มากกว่า
ซือ้ นิตยสารชือ่
ซือ้ ชือ่ ใดก็ได้ขน้ึ กับ
หนึ่งชื่อ
ใดชื่อหนึ่งเท่านัน้ ความชอบ ณ ขณะซือ้
39
121
158
11
38
33
50
159
191
= 2.413

รวม
318
82
400

Asymp. Sig. (2-side) = 0.299

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมกับ
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิต ยสารทีซ่ อ้ื พบว่า
เท่ากับ 2.413 และค่า Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.299 ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับ
มีคา่
สมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ปจั จัยทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ โดยรวม ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่ างประเทศฉบับ
ภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติ ฐานที่ 6 ปัจจัยทางการตลาดด้านกิ จกรรมส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์
กับพฤติ กรรมการซื้อนิ ตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีใน
กรุงเทพมหานคร
การทดสอบความสัมพันธ์ระห ว่าง ปจั จัยทางการตลาดด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย
กับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ใน
ด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ใช้คา่ สถิติ
ไคสแควร์ ( )
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และใช้ค่ าสถิติ Cramer’s V และ Somers’d เพือ่ วัดขนาด
ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยกําหนดระดับความเชือ่ มันที
่ ่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) ก็ต่อเมือ่ ค่า Sig. (2-sided) มีคา่ น้อยกว่า 0.05 ซึง่ สามารถ
แยกเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 6.1 ปจั จัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้าน
สถานทีซ่ อ้ื ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
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H 0 : ปจั จัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรร ม
การซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านสถานทีซ่ อ้ื
H 1 : ปจั จัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านสถานทีซ่ อ้ื
ตาราง 32 ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายกับพฤติกรรมการ
ซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื
สถานที่ซื้อ
การส่งเสริม
การขาย
ปานกลาง
มาก
รวม

สํานักพิมพ์
โดยการ
สมัครเป็ น
สมาชิก
35
6
41

ร้านหนังสือที่
ร้าน/แผงหนังสือ ร้าน/แผงขาย
มีสาขา เช่น รวม
ทัวไปและร้
่
าน
หนังสือใน
ซีเอ็ด บีทเู อส
สะดวกซือ้
ศูนย์การค้า
นายอินทร์
346
85
111
115
54
10
17
21
95
128
136
400
= 1.209

Asymp. Sig. (2-side) = 0.751

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายกับ
พฤติกรรมการซือ้ นิตย สารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้านสถานทีซ่ อ้ื พบว่ามีค่า
เท่ากับ 1.209 และค่า Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.751 ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ปจั จัยทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การขายไม่มคี วามสั มพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้าน
สถานทีซ่ อ้ื ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานที่ 6.2 ปจั จัยทางการตลาดด้านกิจกรรมส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถีใ่ นการซือ้ ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : ปจั จัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านความถีใ่ นการซือ้
H 1 : ปจั จัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมกา รขายมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านความถีใ่ นการซือ้
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ตาราง 33 ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายกับพฤติกรรมการ
ซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการซือ้

การส่งเสริม
การขาย

ซือ้ ทุกเดือน

ปานกลาง
มาก
รวม

77
9
86

ความถีใ่ นการซื้อ
ซือ้ เฉพาะเดือน
ซือ้ เกือบ
หรือฉบับทีม่ ี
ทุกเดือน
เนื้อหาน่าสนใจ
39
144
10
8
49
152

ซือ้ เฉพาะเดือน
หรือฉบับทีม่ ี
สินค้าตัวอย่าง
86
27
113

รวม
346
54
400

= 21.966
Asymp. Sig. (2-side) = 0.000
Cramer’s V = 0.235 Approx. Sig. = 0.000
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปจั จัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายกับ
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้านความถีใ่ นการซือ้ พบว่ามีค่า
เท่ากับ 21.966 และค่า Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นันคื
่ อ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ปจั จัยทางการตลาดด้าน
การส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการซือ้ ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ และเมือ่ ทดสอบต่อด้วยวิธ ี
สัมประสิทธิ ์ Cramer's V พบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับตํ่า โดยมีคา่ ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.235
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติฐานที่ 6.3 ปจั จัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้าน
จํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : ปจั จัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานค รด้านจํานวนชือ่ นิตยสาร
ทีซ่ อ้ื
H 1 : ปจั จัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านจํานวนชือ่ นิตยสารที่
ซือ้
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ตาราง 34 ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายกับ พฤติกรรมการ
ซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื

การส่งเสริ ม
การขาย
ปานกลาง
มาก
รวม

จํานวนชื่อนิ ตยสารที่ซื้อ
ซือ้ มากกว่า
ซือ้ นิตยสารชือ่
ซือ้ ชือ่ ใดก็ได้ขน้ึ กับ
หนึ่งชื่อเสมอ ใดชื่อหนึ่งเท่านัน้ ความชอบ ณ ขณะซือ้
43
140
163
7
19
28
50
159
191
= 0.558

รวม
346
54
400

Asymp. Sig. (2-side) = 0.757

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปจั จัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายกับ
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื พบว่า
เท่ากับ 0.558 และค่า Sig.(2-sided) เท่ากับ 0.757 ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับ
มีคา่
สมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ปจั จัยทางการตลาดด้าน
การส่งเสริมการขายไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติ ฐานที่ 7 รูปแบบการดําเนิ นชีวิตในด้านกิ จกรรมมีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรม
การซื้อนิ ตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านกิจก รรมกับพฤติกรรม
การซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ในด้านสถานทีซ่ อ้ื
ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ใช้คา่ สถิติ ไคสแควร์ ( ) ทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร และใช้คา่ สถิติ Cramer’s V และ Somers’d เพื่อวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัว
แปร โดยกําหนดระดับความเชือ่ มันที
่ ่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H 1 ) ก็ต่อเมือ่ ค่า Sig. (2-sided) มีคา่ น้อยกว่า 0.05 ซึง่ สามารถแยกเป็น
สมมติฐานย่อยได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 7.1 รูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านกิจกรรมมีค วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านสถานทีซ่ อ้ื ซึง่
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
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H 0 : รูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านกิจกรรมไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านสถานทีซ่ อ้ื
H 1 : รูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านกิจกรรมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านสถานทีซ่ อ้ื
ตาราง 35 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านกิจกรรมกับพฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื
สถานที่ซื้อ
รูปแบบการ
ดําเนิ นชีวิต สํานักพิมพ์ ร้าน/แผงหนังสือ ร้าน/แผงขาย
ด้าน
โดยการสมัคร ทัวไปและร้
่
าน
หนังสือใน
เป็ นสมาชิก
สะดวกซือ้
ศูนย์การค้า
กิ จกรรม
ปานกลาง
มาก
รวม

31
10
41

56
39
95
= 6.363

69
59
128

ร้านหนังสือที่
มีสาขา เช่น
ซีเอ็ด บีทเู อส
นายอินทร์
84
52
136

รวม

240
160
400

Asymp. Sig. (2-side) = 0.095

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านกิจกรรมกับ
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้านสถานทีซ่ ้ื อ พบว่ามีค่า
เท่ากับ 6.363 และค่า Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.095 ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า รูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้าน
กิจกรรมไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบั บภาษาไทยในด้าน
สถานทีซ่ อ้ื ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานที่ 7.2 รูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านกิจกรรมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านความถีใ่ นการ
ซือ้ ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : รูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านกิจกรรมไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านความถีใ่ นการซือ้
H 1 : รูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านกิจกรรมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านความถีใ่ นการซือ้
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ตาราง 36 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านกิจกรรมกับพฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการซือ้
ความถีใ่ นการซื้อ
รูปแบบการ
ซือ้ เฉพาะเดือน
ดําเนิ นชีวิต
ซือ้ เกือบทุก
ซือ้ ทุกเดือน
หรือฉบับทีม่ ี
ด้านกิ จกรรม
เดือน
เนื้อหาน่าสนใจ
ปานกลาง
66
28
90
มาก
20
21
62
รวม
86
49
152

ซือ้ เฉพาะเดือน
หรือฉบับทีม่ ี
สินค้าตัวอย่าง
56
57
113

รวม
240
160
400

= 15.387
Asymp. Sig. (2-side) = 0.002
Cramer’s V = 0.196 Approx. Sig. = 0.002
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านกิจกรรมกับ
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้านความถีใ่ นการซือ้ พบว่ามีค่า
เท่ากับ 15.387 และค่า Sig.(2-sided) เท่ากับ 0.002 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นันคื
่ อ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า รูปแบบการดําเนินชีวติ ใน
ด้านกิจกรรมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน
ด้านความถีใ่ นการซือ้ ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ และเมือ่ ทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ ์
Cramer's V พบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับตํ่า โดยมีคา่ ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.196 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติฐานที่ 7.3 รูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านกิจกรรมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านจํานวนชื่ อ
นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : รูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านกิจกรรมไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านจํานวนชือ่ นิตยสารที่
ซือ้
H 1 : รูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านกิจกรรม มีค วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านจํานวนชือ่ นิตยสารที่
ซือ้

80
ตาราง 37 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านกิจกรรมกับพฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
รูปแบบการ
ดําเนิ นชีวิต
ด้านกิ จกรรม
ปานกลาง
มาก
รวม

จํานวนชื่อนิ ตยสารที่ซื้อ
ซือ้ มากกว่า
ซือ้ นิตยสารชือ่
ซือ้ ชือ่ ใดก็ได้ขน้ึ กับ
หนึ่งชื่อเสมอ ใดชื่อหนึ่งเท่านัน้ ความชอบ ณ ขณะซือ้
31
97
112
19
62
79
50
159
191
= 0.298

รวม
240
160
400

Asymp. Sig. (2-side) = 0.862

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านกิจกรรมกับ
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื พบว่า
เท่ากับ 0.298 และค่า Sig.(2-sided) เท่ากับ 0.862 ซึง่ มากกว่ า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับ
มีคา่
สมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า รูปแบบการดําเนินชีวติ ใน
ด้านกิจกรรมไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน
ด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติ ฐานที่ 8 รูปแบบการดําเนิ นชีวิตด้านความสนใจมีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรม
การซื้อนิ ตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านความสนใจกับพฤติกการ
รรม
ซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร
ในด้านสถานทีซ่ อ้ื
ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ใช้คา่ สถิติ ไคสแควร์ ( ) ทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร และใช้คา่ สถิติ Cramer’s V และ Somers’d เพือ่ วัดขนาดความสัมพันธ์ของตัว
แปร โดยกําหนดระดับความเชือ่ มันที
่ ่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติ ฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H 1 ) ก็ต่อเมือ่ ค่า Sig. (2-sided) มีคา่ น้อยกว่า 0.05 ซึง่ สามารถแยกเป็น
สมมติฐานย่อยได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 8.1 รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านความสนใจมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพ มหานครด้านสถานทีซ่ อ้ื ซึง่
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้

81
H 0 : รูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านความสนใจไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านสถานทีซ่ อ้ื
H 1 : รูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านความสนใจมีความ สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านสถานทีซ่ อ้ื
ตาราง 38 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านความสนใจกับพฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื

รูปแบบการ
สํานักพิมพ์
ดําเนิ นชีวิต
โดยการสมัคร
ด้านควมสนใจ
เป็ นสมาชิก
ปานกลาง
มาก
รวม

28
13
41

สถานที่ซื้อ
ร้าน/แผง
ร้านหนังสือที่
ร้าน/แผงขาย
หนังสือทัวไป
่
มีสาขา เช่น รวม
หนังสือใน
และแผงในร้าน
ซีเอ็ด บีทเู อส
ศูนย์การค้า
สะดวกซือ้
นายอินทร์
273
64
95
86
127
31
50
95
128
136
400

= 3.717

Asymp. Sig. (2-side) = 0.294

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านความสนใจกับ
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้านสถานทีซ่ อ้ื พบว่ามีค่า
เท่ากับ 3.717 และค่า Sig.(2-sided) เท่ากับ 0.294 ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า รูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านความ
สนใจไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้าน
สถานทีซ่ อ้ื ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานที่ 8.2 รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านความสนใจมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านความถีใ่ นการ
ซือ้ ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านความสนใจไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรร มการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ด้านความถีใ่ นการซือ้
H 1 : รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านความสนใจ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านความถีใ่ นการซือ้
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ตาราง 39 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านความสนใจกับพฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการซือ้

รูปแบบการ
ดําเนิ นชีวิต
ด้านความสนใจ

ซือ้ ทุก
เดือน

ปานกลาง
มาก
รวม

56
30
86

ความถีใ่ นการซื้อ
ซือ้ เฉพาะเดือน
ซือ้ เกือบ
หรือฉบับทีม่ ี
ทุกเดือน
เนื้อหาน่าสนใจ
27
106
22
46
49
152
= 6.385

ซือ้ เฉพาะเดือน
หรือฉบับทีม่ ี
สินค้าตัวอย่าง
84
29
113

รวม
273
127
400

Asymp. Sig. (2-side) = 0.094

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านความสนใจกับ
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประ เทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครใน ด้าน
เท่ากับ 6.385 และค่า Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.094 ซึง่
ความถีใ่ นการซือ้ พบว่ามีค่า
มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความ
ว่า รูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านความสนใจไ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสาร
สตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านความถีใ่ นการซือ้ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานที่ 8.3 รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านความสนใจมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านของสตรีในกรุ งเทพมหานครด้านจํานวนชือ่
นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านความสนใจไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านจํานวนชือ่ นิตยสารที่
ซือ้
H 1 : รูปแบบการดําเนินชี วิตด้านความสนใจมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครด้านจํานวนชือ่ นิตยสารที่
ซือ้

83
ตาราง 40 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านความสนใจกับพฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
รูปแบบการดําเนิ น
ชีวิต
ในด้านความสนใจ
ปานกลาง
มาก
รวม

จํานวนชื่อนิ ตยสารที่ซื้อ
ซือ้ ชือ่ ใดก็ได้ขน้ึ กับ
ซือ้ มากกว่า ซือ้ นิตยสารชือ่
ความชอบ ณ ขณะ
หนึ่งชื่อเสมอ ใดชื่อหนึ่งเท่านัน้
ซือ้
34
105
134
16
54
57
50
159
191
= 0.681

รวม
273
86
400

Asymp. Sig. (2-side) = 0.711

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านความสนใจกับ
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื พบว่า
เท่ากับ 0.681 และค่า Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.711 ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับ
มีคา่
สมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้าน
ความสนใจไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน
ด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้

84

สรุปผลการทดสอบสมมติ ฐาน
ตาราง 41 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
พฤติ กรรมการซื้อนิ ตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร
ด้าน
ด้านความถีใ่ น ด้านจํานวนชือ่
สถานทีซ่ อ้ื
การซือ้
นิตยสารทีซ่ อ้ื
ลักษณะประชากรศาสตร์
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือน
ปัจจัยทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
-การออกแบบ
-องค์ประกอบ
การส่งเสริมการขาย
รูปแบบการดําเนิ นชีวิต
กิจกรรม
ความสนใจ








































สัญลักษณ์ หมายถึง เป็ นไปตามสมมติฐาน และสัญลักษณ์ หมายถึง ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี้มงุ่ ศึกษาปจั จัย ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย และรูปแบบการดําเนิน
ชีวติ ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีใน
กรุงเทพมหานคร ซึง่ มีผลการศึกษาตามลําดับดังนี้ดงั นี้

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ตงั ้ ความมุง่ หมายไว้ดงั นี้
1. เพือ่ ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือน ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้าน
กิจกรรมส่งเสริมการขายกับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรี
ในกรุงเทพมหานคร
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านกิจกรรมและด้านความ
สนใจกับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร
4. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีใน
กรุงเทพมหานคร

ความสําคัญของการวิ จยั
1. ให้ทราบถึงพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย
ในกรุงเทพมหานครและสามารถแบ่งส่วนตลาดของผูบ้ ริโภคได้
2. ทําให้ทราบถึงปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ ปจั จัยด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย และปจั จัย
ด้านรูปแบบการดําเนินชีวติ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร ซึง่ ผูผ้ ลิตนิตยสารสามารถนําผลการวิจยั ไปใ ช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการ หรือมีความสอดคล้องกับ
ผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากขึน้

สมมติ ฐานในการวิ จยั
1. อายุมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย
ในด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
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2. ระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
3. อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
4. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
5. ปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสาร
สตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
6. ปจั จัยทางการตลาดด้านกิจกรรมส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่
นิตยสารทีซ่ อ้ื
7. รูป แบบการดําเนินชีวติ ในด้านกิจกรรมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน ด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่
นิตยสารทีซ่ อ้ื
8. รูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านความสนใจมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไ ทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่
นิตยสารทีซ่ อ้ื

วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั

การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริโภคเพศหญิงทีพ่ กั อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
ทีเ่ คยซือ้ นิตยสารสตรีต่างปร ะเทศฉบับภาษาไทย ต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ชือ่ คือ นิตยสารกราเซีย
นิตยสารอินสไตล์ และนิตยสารฮาร์เปอร์บาร์ซาร์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้คอื ผูบ้ ริโภคเพศหญิงทีพ่ กั อาศัยอยูใ่ น
กรุงเทพมหานคร ทีเ่ คยซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเท ศฉบับภาษาไทยต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ชือ่ คือ
นิตยสารกราเซีย นิตยสารอินสไตล์ และนิตยสารฮาร์เปอร์บาร์ซาร์ ซึง่ ไม่ทราบจํานวนประชากร
ทีแ่ น่ นอน (บุญชม ศรีสะอาด . 2538: 185-186) จึงได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สตู ร
คํานวณทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจา กการคํานวณเท่ากับ 385 คน และ
สํารองเผือ่ แบบสอบถามไม่สมบูรณ์อกี 15 คน เพือ่ เป็นตัวแทนทีด่ ขี องประชากร ดังนัน้ ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดจึงเท่ากับ 400 คน ใช้วธิ กี ารเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) การสุม่ ตัวอย่างโดยการใช้โควตา (Quota Sampling) และการสุม่ ตัวอย่างตามความ
สะดวก (Convenience sampling) เป็นการสุม่ ตัวอย่างตามความสะดวกของผูว้ จิ ยั
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ใี นการสร้างเครือ่ งมือ ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากตํารา เอกสาร บทความและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการรวบรวมข้อมูลนัน้ มาสร้างแบบสอบถาม โดยสามารถแยก
ออกเป็ นหมวดหมู่ ดังนี้
2.1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
2.2 ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทย
2.2.1 ด้านผลิตภัณท์
2.2.2 ด้านการส่งเสริมการขาย
2.3 รูปแบบการดําเนินชีวติ
2.3.1 ด้านกิจกรรม
2.3.2 ด้านความสนใจ
2.4 พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย
จากนัน้ นําเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาและผูเ้ ชีย่ วชาญเป็นผูต้ รวจสอบความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาทีใ่ ช้ (Wording) ตลอดจนความ
เหมาะสมของแบบสอบถาม จากนัน้ ทําการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา และนําเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาอีกครัง้
3. นําแบบสอบถามทีไ่ ด้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความน่าเชือ่ ถือโดยนํามาทดสอบ
กับกลุ่มประชากรทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคี ยงกับกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 40 ชุด เพื่อนําข้อมูล มาวิเคราะห์
หาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach
เมือ่ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามครบตามจํานวนขนาดตัวอย่างแล้ว ผูว้ จิ ยั
ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขัน้ ตอนดังนี้
การจัดกระทําข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บแบบสอบถาม มาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนทีจ่ ะ
แปลงข้อมูลและเข้ารหัส (Coding) เพือ่ นํามาประมวลผลและวิเคราะห์ทางสถิตโิ ดยใช้คอมพิวเตอร์
ในการคํานวณค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เพือ่ ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คา่ สถิตติ ่างๆ
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม โดยแสดงผลเป็นจํานวน
และร้อยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ลักษณะนิตยสาร โดย แสดงผลเป็ นค่าเฉลีย่ และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล เกีย่ วกับรูปแบบการดําเนินชีวติ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
โดยแสดงผลเป็ นค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทย
ของสตรีในกรุงเทพมหานคร โดยแสดงผลเป็นจํานวนและร้อยละ
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมานเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบหา
ค่าสถิตไิ คสแควร์ (Chi-Square Test)

สรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั เรือ่ ง ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขายและรูปแบบการดําเนินชีวติ ทีม่ ผี ลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร
ผล
การศึกษาสรุปได้ดงั นี้
ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ข้อมูลทัวไป
่
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของ
่
สตรีในกรุงเทพมหานคร ทีต่ อบแบบสอบถามพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอี ายุ 31-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38.5 ส่วนใหญ่ม ีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 72.0 และมีอาชีพเป็ น พนักงานเอกชน คิดเป็ นร้อยละ 43.8 โดยส่วน
ใหญ่มรี ายได้ในช่วง20,001-30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 44.5
ตอนที่ 2 การวิ เคราะห์ข้อมูลลักษณะนิ ตยสาร
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อ ลักษณะนิตยสารด้านการออกแบบ ในระดับปาน
กลาง และเมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับ หัวเรือ่ งแนะนําเรือ่ ง
เด่นในฉบับทีพ่ มิ พ์ไว้บนหน้าปกในระ ดับมาก รองลงมาได้แก่ ภาพหน้าปกนางแบบและสีสนั
สวยงามดึงดูดความสนใจ และผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญระดับปานกลางต่อคุณภาพ
กระดาษ รูปเล่มและขนาดนิตยสาร การจัดรูปเล่มและการจัดหน้า
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สําหรับลักษณะนิตยสารด้านองค์ประกอบ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญ ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญระดับมากต่อเนื้อหา
ด้านแฟชันเสื
่ อ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกาย เนื้อหาด้านความสวยงามและบุคลิกภาพ และเนื้อหาด้าน
อาหารและการแนะนําร้านอาหาร เรียงตามลําดับ และให้ความสําคัญระดับปานกลางต่อเนื้อหา
ด้านการท่องเทีย่ ว เนื้อหาข้อ มูลทีถ่ ูกต้อง เนื้อหาเกีย่ วกับสุขภาพ เนื้อหาเกีย่ วกับวาไรตี้
สาระบันเทิง การใช้ภาษาสํานวนการเขียนทีอ่ ่านง่าย เนื้อหาเกีย่ วกับการเงิน การลงทุนและการ
ออม และให้ความสําคัญระดับน้อยต่อเนื้อหาด้านเทคโนโลยีและไอที
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญ ต่อ การส่งเสริมการขาย ในระดับปานกลาง เมือ่
พิจารณารายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญระดับมาก ต่อการส่งเสริมการขายที่
เป็นการให้สนิ ค้าตัวอย่างมาพร้อมกับนิตยสาร การแจกสิง่ พิมพ์พเิ ศษ และผูใ้ ห้ความสําคัญระดับ
ปานกลางต่อการให้ของแถมเมือ่ เป็นสมาชิก การให้คปู องส่วนลด การลดราคาเมือ่ เป็นส มาชิก
การแข่งขันและการชิงโชค การจัดอบรมกิจกรรมพิเศษฟรีหรือคิดในอัตราทีถ่ กู กว่าปกติและการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับสินค้าหรือบริการอื่น
ตอนที่ 3 การวิ เคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับรูปแบบการดําเนิ นชีวิตของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความถี่ ในการทํากิจกร รมโดยรวม ในระดับปานกลาง เมือ่
พิจารณารายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความถีใ่ นการทํากิจกรรมต่อไปนี้ใน ระดับมาก คือ
การใช้อนิ เตอร์เน็ต การอ่านหนังสือและนิตยสารซึง่ มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับการช็อปปิ้งเสือ้ ผ้าและ
เครือ่ งแต่งกาย ถัดมาคือ การฟงั วิทยุ และการชมภาพยนต์ในโรงภาพย นต์ ผูต้ อบแบบสอบถาม
มีความถีใ่ นการทํากิจกรรม การเล่นกีฬาออกกําลังกาย การใช้เวลาในวันหยุดทํากิจกรรมร่วมกับ
คนในครอบครัว ก ารเข้ารับบริการนวดสปา ผิวหน้าและผิวกาย การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมหรือ
กิจกรรมกลุม่ ทีส่ นใจ และการชมคอนเสิรต์ ทอล์คโชว์และละครเวที ในระดับปานกลาง
ผูต้ อบแบบสอบถามใช้เวลาในการหาข้อมูลหรือมีความสนใจ ต่อประเด็นต่างๆในระดับ
ปานกลาง เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความสนใจระดับมาก ด้านแนวทาง
แฟชันเครื
่ อ่ งแต่งกาย ด้านสินค้าแฟชันแบรนด์
่
แนมทีม่ ชี อ่ ื เสียงจากต่างประเทศ ด้านเทรนด์การ
แต่งหน้าและผลิตภัณฑ์แต่ งหน้าออกใหม่ ด้านการแต่งกายของเหล่าดารา นักร้องและคนดังทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ และมีความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในการบํารุงและดูแลผิวหน้า
ผิวกาย ผมและเล็บในระดับปานกลาง และมีความสนใจระดับน้อยในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์
ไอที
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ตอนที่ 4 การวิ เคราะห์ข้อมูล พฤติ กรรมการซื้อนิ ตยสารต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรี
ในกรุงเทพมหานคร ทีต่ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซอ้ื นิตยสารจาก
ร้านหนังสือทีม่ สี าขา เช่น ร้านซีเอ็ด ร้านนายอิ นทร์ บีทเู อส คิดเป็ นร้อยละ 34.0 โดยส่วนใหญ่
ซือ้ เฉพาะเดือนทีม่ เี นื้อหาน่ าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 38.0 และซือ้ นิตยสารชือ่ ใดก็ได้ ขึน้ กับความ
พอใจ ณ ขณะซือ้ คิดเป็ นร้อยละ 47.8
ตอนที่ 5 การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งอนุมานเพื่อทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 อายุมคี วามสัมพั นธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า อายุ ทีแ่ ตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้าน สถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซื้ อ และจํานวนชือ่
นิตยสารทีซ่ อ้ื อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติ ฐานที่ 2 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ระดับการศึกษา
ทีแ่ ตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านสถานทีซ่ อ้ื อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
และระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่ ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติ ฐานที่ 3 อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยในด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
ผลการวิเคราะห์พบว่า อาชีพที่ แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
และ อาชีพ ที่ แตกต่างกัน ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
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สมมติ ฐานที่ 4 รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย ด้าน สถานทีซ่ อ้ื ความถี่ ในการซือ้ และจํานวนชือ่
นิตยสารทีซ่ อ้ื
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกัน มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน
ด้าน สถานทีซ่ อ้ื อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
สมมติ ฐานที่ 5 ปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย ด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่
นิตยสารทีซ่ อ้ื
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ทัง้ ด้านการออกแบบ ด้าน
องค์ประกอบ และด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม ทีแ่ ตกต่างกัน ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย ด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่
นิตยสารทีซ่ อ้ื
สมมติ ฐานที่ 6 ปจั จัย ทางการตลาดด้านกิจกรรมส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และ
จํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ปจั จัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายทีแ่ ตกต่างกัน
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้าน ความถีใ่ นการ
ซือ้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
แต่ ปจั จัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย ทีแ่ ตกต่างกัน ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษ าไทย ด้านสถานทีซ่ อ้ื และจํานวนชือ่
นิตยสารทีซ่ อ้ื
สมมติ ฐานที่ 7 รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านกิจกรรมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย ด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่
นิตยสารทีซ่ อ้ื
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า รูปแบบการดํา เนินชีวติ ด้านกิจกรรม ทีแ่ ตกต่างกัน มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย ด้านความถีใ่ นการ
ซือ้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
และรูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านกิจกรรมทีแ่ ตกต่างกัน ไม่มคี วามสัมพันธ์ก ั บพฤติกรรม
การซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านสถานทีซ่ อ้ื และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื

92
สมมติ ฐานที่ 8 รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านความสนใจมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่
นิตยสารทีซ่ อ้ื
ผลการวิเคราะห์พบว่า รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านความสนใจทีแ่ ตกต่างกันไม่ม ี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย ด้านสถานทีซ่ อ้ื
ความถีใ่ นการซือ้ และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้

อภิ ปรายผล

จากผลการวิจยั เรือ่ ง ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย และรูปแบบการดําเนินชีวติ ทีม่ ี
ผลต่อพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร
สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. อายุ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย
ในด้านสถานที่ ซอ้ื ด้านความถีใ่ นการซือ้ และด้านจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ผลการวิจยั นี้พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทม่ี อี ายุระหว่าง 31-35 ปี จะซือ้ นิตยสารจาก ร้านหนังสือทีม่ สี าขา
เช่น ร้าน ซีเอ็ด ร้านบีทเู อส ร้านนายอินทร์ และมีความถีใ่ นการซือ้ แบบซือ้ เฉพาะเดือนทีม่ ี
เนื้อหาน่ าสนใจ และซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยชือ่ ใดก็ได้ ขึน้ กับความ ชอบ ณ
ขณะซือ้
ทัง้ นี้เป็ นเพราะพฤติกรรมการบริโภค จะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุหรือแต่ละ
ลําดับขัน้ ของวงจรชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นไป
คอตเลอร์ (Kotler, Philip. 1997) งานของผูข้ ายและนักการตลาด คือ ค้นหาว่าลักษณะ
ของผูซ้ อ้ื และความรูส้ กึ นึกคิดได้รบั อิทธิพลสิง่ ใดบ้างการศึกษาถึงลักษณะของผูซ้ อ้ื ทีเ่ ป็ นเป้าหมาย
จะมีประโยชน์สาํ หรับนักการตลาด คือทราบความต้องการและลักษณะของลูกค้า เพือ่ ทีจ่ ะจัด
ส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ กระตุน้ และสนองความต้องการของผูซ้ อ้ื ทีเ่ ป็นเป้ าหมายได้
ถูกต้องลักษณะของผูซ้ อ้ื ได้รบั อิทธิพลจากปจั จัยด้านวัฒนธรรม ปจั จัยด้านสังคม ปจั จัยส่วนบุคคล
และปจั จัยทางด้านจิตวิทยา
และการวิจยั นีซึ้ ง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของชิดชม รมณียธรรม (2550) ทีท่ าํ การศึกษา
เรือ่ ง ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อปจั จัยด้านส่วนประสมทางการตล าดและพฤติกรรมในการเลือกซือ้
นิตยสารผูห้ ญิงในเขตพญาไท พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุ อาชีพ และรายได้แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการซือ้ นิตยสาร ด้านสถานทีซ่ อ้ื นิตยสาร และจํานวนนิตยสารทีซ่ อ้ื แตกต่างกัน และ
ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ ชนิดา ฉันทสิทธิพร (2542) ทีท่ าํ การศึกษาเรื่ อง การส่งเสริมการ
ขายและปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย ทีพ่ บว่า
ผูบ้ ริโภคทีม่ สี ภาพทางเศรษฐกิจและสังคมทีแ่ ตกต่างกันส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการซือ้ นิตยสาร
สตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยไม่แตกต่างกัน
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และจากผลการวิจยั นี้ ทําให้สามารถทราบว่าผูบ้ ริโภคตรงกับกลุม่ ผูบ้ ริโภคเป้าหมายที่
ผูผ้ ลิตนิตยสารได้กาํ หนดไว้หรือไม่และผูบ้ ริโภคกลุม่ นี้มพี ฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยอย่างไร
2. ปจั จัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
2.1 ด้านการออกแบบ จากผลการศึกษาพบว่า หัวเรือ่ งแนะนําเรือ่ งเด่น ในฉบับที่
พิมพ์ไว้บนหน้าปกหรือคําโปรยบนหน้าปก ภาพหน้าปกหรือนางแบบ และสีสนั สวยงาม เป็น
ส่วนทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อการซือ้ ในระดับมากทีส่ ดุ ทัง้ นี้ อาจเป็นเพราะ หัว
เรือ่ งแนะนําเรือ่ งเด่นในฉบับทีพ่ มิ พ์ไว้บนหน้าปกนิตยสารนัน้ มักเป็นข้อความทีโ่ ด ดเด่น มีการ
ใช้ภาษาสํานวนทีด่ งึ ดูดเพือ่ เรียกความสนใจ เป็นข้อความทีเ่ สมือนการให้ความมันใจว่
่ า เนื้อหา
ด้านในของนิตยสารนัน้ ๆ คือสืง่ ทีผ่ บู้ ริโภคมองหา และจะช่วยเติมเต็มในสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคต้องการ
และยังเป็ นสิง่ ทีบ่ อกให้ทราบถึงเนื้อหาทีจ่ ะได้อ่านภายในนิตยสาร เป็นการอธิบายถึงนิ ตยสารที่
ผูอ้ ่านจะได้ครอบครอง
ส่วนภาพบนปกหน้าของนิตยสาร และการใช้สสี นั ทีส่ วยงามนัน้ ถือเป็นรูปลักษณ์ท่ี
สําคัญของนิตยสารในฐานะทีเ่ ป็ นสิง่ ดึงดูดใจผู้ บริโภคในขัน้ ต้น โดยภาพบนปกหน้าของนิตยสาร
สตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยมักแสดงถึงความเป็นผูห้ ญิงยุคใหม่ ทีม่ คี วามม าดมัน่ หรือแสดง
ถึงความเป็ นผูห้ ญิงทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตัว ซึง่ ทําให้ผอู้ ่านนิตยสารกลุม่ นี้ มีความรูส้ กึ หรือต้องการ
บ่งบอกว่า ตนเองเป็ นผูห้ ญิงยุคใหม่ทม่ี คี วามมันใจ
่ ทันสมัย และเป็ นตัวของตัวเอง เช่นเดียวกับ
นางแบบบนปกนิตยสารนันเอง
่
ผลการศึกษาในส่วนนี้สอดคล้องกับกา รศึกษาของ ชนิดา ฉันทสิทธิพร (2542) ที่
ทําการศึกษาเรือ่ ง การส่งเสริมการขายและปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทย และพบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ให้ความ สําคัญ กับหัวเรือ่ งแนะนํา
เรือ่ งเด่นบนฉบับทีพ่ มิ พ์ไว้บนหน้าปก
2.2 ด้านองค์ประกอบ ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ ระดับ ความสําคัญ ต่อการซือ้ ระดับ
มากทีส่ ดุ ต่อเนื้อหาเกีย่ วกับแฟชันเสื
่ อ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกาย และให้ระดับความสําคัญ ต่อการซือ้
ระดับมากต่อเนื้อหาเกีย่ วกับความสวยงามและบุคลิกภาพ และเนื้อหาเกีย่ วกับอาหารและร้านอาหาร
แนะนํา ซึง่ มีความสอดคล้องกับสิง่ ที่ นิต ยสารกลุม่ นี้มงุ่ นําเสนอ แก่ผบู้ ริโภค เพราะเนื้อหาโดย
ส่วนใหญ่ในนิตยสารกลุม่ นี้ จะมุง่ นําเสนอเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับผูห้ ญิงทุกรูปแบบ เช่น เนื้อหา
เกีย่ วกับแฟชัน่ แนวทางการแต่งกาย เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ เครือ่ งสําอาง อาหาร งานฝีมอื
ชีวติ การทํางาน แนะนําผลิตภัณฑ์ต่ างๆ สอดคล้องกับการศึกษาของ รัตนา พิมพาสีดา (2548)
ทําการศึกษาเรือ่ ง การตัดสินใจเลือกซือ้ นิตยสารแฟชันสํ
่ าหรับผูห้ ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านองค์ประกอบของเนื้อหาทีม่ คี วามสําคัญต่อการตัดสินใจ
เลือกซือ้ นิตยสารมากทีส่ ดุ คือ การมีเนื้อหาเกีย่ วกับแฟชัน่ ความงามและสุขภาพ
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และผลการทดสอบสมมติฐานที่ พบว่า ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซือ้ นิตสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย ทัง้ ด้านสถานทีซ่ อ้ื ความถีใ่ นการซือ้
และจํานวนชือ่ นิตยสารทีซ่ อ้ื ซึง่ อาจมีสาเหตุจากการที่ นิตยสารสตรีต่า งประเทศฉบับภาษาไทย
ชื่อต่างๆ ทีม่ วี างขายในประเทศไทยนัน้ โดยส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบของคอลัมม์และเนื้อหา
ภายในทีค่ ล้ายคลึง หรือใกล้เคียงกันอย่างมาก ทําให้ผบู้ ริโภคมองว่า นิตยสารแต่ละชือ่ ไม่ม ี
ความแตกต่างกันในด้านเนื้อหาโดยรวม และผูบ้ ริโภคจะซือ้ นิตยสารชือ่ ใดก็ได้ท่ี นําเสนอเนื้อหา
ทีแ่ ตกต่างและตรงกับความต้องการหรือสนใจของผูบ้ ริโภค ณ ขณะนัน้ ๆ จึงทําให้ปจั จัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยใน
ด้านชือ่ ของนิตยสารทีซ่ อ้ื
3. ปจั จัย ด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม การซือ้ นิตยสารสตรี
ต่างประเทศฉบับภาษาไทย ด้านความถีใ่ นการซือ้ ซึง่ ตรงกับวัตถุประสงค์หลักของ การส่งเสริม
การขาย ทีม่ งุ่ เน้นให้เกิดการซือ้ หรือซือ้ จํานวนมากขึน้ หรือมีความถีใ่ นการ ซือ้ มากขึน้ นันเอง
่
จากผลของงานวิจยั นี้ การส่งเสริมการขายทีม่ คี วามสําคัญในการตัดสินใจซื้ อนิตยสาร ในระดับ
มากทีส่ ดุ คือ การให้สนิ ค้าตัวอย่างมาพร้อมกับนิตยสาร ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะ ผูบ้ ริโภครูส้ กึ ว่าเป็ น
วิธกี ารที่ ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก ไม่ตอ้ งลุน้ แค่ซอ้ื นิตยสารก็สามารถได้สนิ ค้าตัว อย่างมาทดลองใช้ หรือ
อาจเป็ นเพราะมูลค่าของสินค้าตัวอย่างทีแ่ นบมา
4. พฤติ กรรมการซือ้ ด้านสถานทีซ่ อ้ื เนื่องจากร้านหนังสือทีม่ สี าขา เช่น ร้านซีเอ็ด
ร้านบีทเู อส และร้านนายอินทร์ นัน้ เป็นสถานทีซ่ อ้ื ทีผ่ บู้ ริโภคสามารถเลือกซือ้ นิตยสารหรือ
หนังสือต่างๆได้โดยอิสระในบรรยากาศทีเ่ ย็นสบาย มีหนังสือและนิตยสารให้เลือกมากมาย และ
ยังสามารถเปิดพิจารณาส่วนของเนื้อหาด้านในเล่มได้อกี ด้วย

ข้อเสนอแนะจากงานวิ จยั

1. ข้อมูล ลักษณะนิ ตยสาร จากผลการวิจยั นี้ พบว่า ลักษณะนิตยสารที่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญระดับมาก ทีส่ ดุ คือ หัวเรือ่ งแนะนําเรือ่ งเด่นในฉบับทีพ่ มิ พ์ไว้บน
หน้าปก ภาพนางแบบหน้าปก และสีสนั ของนิตยสาร จะเห็นได้วา่ ล้วนแล้วแต่เป็ นสิง่ ทีอ่ ยูส่ ว่ น
นอกของนิตยสาร แต่เป็ นส่วนสําคัญทีใ่ ช้ดงึ ดูดผูบ้ ริโภคและก่อให้เกิดความสนใจในตัวนิตยสาร
ซึง่ ชีใ้ ห้ บริษทั ผูผ้ ลิต นิตยสารทราบว่ า จะต้องให้ ความสําคัญและใส่ใจกั บสิง่ เหล่า นี้อย่างยิง่
เพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับนิตยสารอื่นๆได้
2. การส่งเสริ มการขาย เมือ่ พิจารณาในรายละเอียดของจํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมการขายในระดับปานกลาง
เพราะฉะนัน้ การส่งเสริมการขายไม่ได้ทาํ ให้ผบู้ ริโภคกลุม่ นี้มพี ฤติกรรมการซือ้ ด้านความถี่ ที่
เพิม่ ขึน้ ดังนัน้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของผูผ้ ลิตนิตยสารอาจต้องพิจารณาให้ถว้ นถีม่ าก
ยิง่ ขึน้ อาจใช้ในโอกาสหรือวาระพิเศษ ของแจกหรือสินค้าตัวอย่างทีน่ ่าสนใจมีคณ
ุ ภาพดี หรือมี
ความถีท่ เ่ี หมาะสม เป็ นต้น
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3. รูปแบบการดําเนิ นชีวิต จากผลการวิจยั นี้พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความถีใ่ น
การใช้ อนิ เตอร์เนตและกิจกรรมซือ้ เสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกาย ในระดับมากทีส่ ดุ และยังมีความ
สนใจหรือใช้เวลาในการหาข้อมูลในด้านแนวทางแฟชันเครื
่ อ่ งแต่งกายในระดับมากอีกด้วย
ดังนัน้ บริษทั ผูผ้ ลิต นิตยสารสามารถนําข้อมูลในส่วนนี้ ไปสร้างให้เกิด บริการหรือ ผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ทีม่ คี วามสอดคล้องกับรูปแบบการดําเนินชีวติ เหล่านี้ เช่น การทํานิตยสาร แฟชันออนไลน์
่
การส่งเสริมการขายผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ณ ปจั จุบนั มีนติ ยสารสตรีต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยบางชือ่ ทีม่ กี ารขยายตัวเป็นนิตยสารออนไลน์เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรทําการศึกษาทัศนะคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อสือ่ นิตยสารออนไลน์
2. ควรทําการศึกษาพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย ของ
สตรีในพืน้ ทีเ่ ขตเมืองใหญ่อ่นื ๆ

บรรณานุกรม

97

บรรณานุกรม
กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา. (2549). สถิตสิ าํ หรับงานวิจยั . กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ชิดชม รมณียธรรม. (2550). ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อปจั จัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมในการเลือกซือ้ นิตยสารผูห้ ญิงในเขตพญาไท. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม.
ชนิดา ฉันทสิทธิพร. (2543). การส่งเสริมการขายและปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการซือ้
นิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
ชิสา สุทธิวรกานต์. (2553). ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ นิตยสารวัยรุน่ ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีศกึ ษา ทีศ่ กึ ษาในมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์
บธ.ม.(การจัดการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร.
ดรุณี หิรญ
ั รักษ์. (2530). นิตยสาร. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดารา ทีปะปาล. (2546). การสือ่ สารการตลาด. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์.
ปราณี แสงสุรยิ า. (2544). การศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการซือ้ นิตยสารสตรีของสตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
พิชพรรณ จันมณี. (2550). ความพึงพอใจและการตัดสินใจซือ้ ของผูอ้ ่านนิตยสารต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
เพ็ญพักตร์ ศิรไิ ตรรัตน์. การบริโภคสัญญะในนิตยสารสตรีหวั นอก. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ.
นันทนา กาญจนประทุม. (2544). ปจั จัยทีใ่ ช้ประกอบการอ่านและการซือ้ นิตยสารสตรีประเภท
รายเดือน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
ระวีวรรณ ประกอบผล. (2530). นิตยสารไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
รัตนา พิมพาสีดา. (2548). การตัดสินใจเลือกซือ้ นิตยสารแฟชันสํ
่ าหรับผูห้ ญิง . กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
ราชบัณฑิตสถาน. (2542). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน. กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ พับบลิเคชัน.
่
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ ; และคนอื่นๆ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: พัฒนศึกษา.
-------------. (2549). การวิจยั การตลาด ฉบับปรับปรุงใหม่ . กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ ; และคนอื่นๆ. (2550). พฤติกรรมผูบ้ ริโภค. กรุงเทพฯ: ธีระฟิลม์ และไซเท็กซ์.
สุวสา ชัยสุรตั น์. (2537). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: ภูมบิ ณ
ั ฑิต.

98
อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2543). พฤติกรรมผูบ้ ริโภค. พิมพ์ครัง้ ที่ 6. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อดุลย์ จาตุรงคกุล; และดลยา จาตุรงคกุล. (2546). พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ฉบับมาตรฐาน.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Engel, JF., Kollat, DT.; & Blackwell, RD. (1968). Consumer Behavior. New York: Holt
Rienhart and Winston.
Kotler, Philip. (1997). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and
Control. 9th ed. New Jersey: Prentice Hall International.
Sak Onkvisit; & John Shaw. (1994). International Marketing. 5th ed. Prentice hall
Orkvisit.
Schiffman, Leon G.; & Kanuk, Leslie Lazer. (1987). Consumer Behavior. 3rd ed.
New Jersy: Printce Hall.
Stanton, William J.; & Futrell, Charles. (1987). Fundamentals of marketing. 8th ed.
New York: McGraw-Hill.

ภาคผนวก

101

ภาคผนวก ก
แบบสอบถามเพื่อการวิ จยั

101
แบบสอบถามการวิ จยั เรือ่ ง ผลิ ตภัณฑ์ การส่งเสริมการขายและรูปแบบการดําเนิ นชีวิต
ที่มผี ลต่อพฤติ กรรมการซื้อนิ ตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย
ของสตรีในกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
คําชีแ้ จง กรุณาตอบคําถามโดยทําเครือ่ งหมาย ในช่อง  ทีต่ รงกับสภาพความเป็นจริงของ
ตัวท่าน
1. อายุ
 21-25 ปี
 26-30 ปี
 31-35 ปี
 36-40 ปี
 41 ปีขน้ึ ไป
2. ระดับการศึกษา
 ตํ่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
3. อาชีพ

 นักศึกษา
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 อื่นๆ.........................................

4. รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ ต่อเดือน
 ไม่เกิน 10,000 บาท
 20,001-30,000 บาท
 40,001 บาทขึน้ ไป

 พนักงานเอกชน
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

 10,001-20,000 บาท
 30,001-40,000 บาท

5. ท่านเคยซือ้ นิตยสารใดต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 นิตยสารกราเซีย
 นิตยสารอินสไตล์
 นิตยสารฮาร์เปอร์บาร์ซาร์
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ส่วนที่ 2 ลักษณะนิ ตยสาร
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครือ่ งหมายลงในช่องว่างทีต่ รงกับระดับความสําคัญตามความคิดเห็นของ
ท่านทีม่ ตี ่อ นิตยสารกราเซียนิตยสารอินสไตล์และนิตยสารฮาร์เปอร์บาร์ซาร์
ระดับความสําคัญต่อการซือ้
น้อย น้อย ปาน มาก มาก
ลักษณะนิตยสาร
ทีส่ ดุ
กลาง
ทีส่ ดุ
1
2
3
4
5
ด้านการออกแบบ
1. รูปเล่ม ขนาดนิตยสาร (กว้าง x ยาว)
2. การจัดรูปเล่มและการจัดหน้า (Layout)
3. ภาพหน้าปก (นางแบบ)
4. หัวเรือ่ งแนะนําเรือ่ งเด่นในฉบับทีพ่ มิ พ์ไว้บน
หน้าปก (คําโปรยบนหน้าปก)
5. สีสนั สวยงาม ดึงดูดความสนใจ
6. คุณภาพกระดาษ
ด้านองค์ประกอบ
7. เนื้อหาเกีย่ วกับแฟชัน่ เสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกาย
8. เนื้อหาเกีย่ วกับความสวยความงามบุคลิกภาพ
9. เนื้อหาเกีย่ วกับวาไรตี/้ สาระบันเทิง
10. เนื้อหาเกีย่ วกับสุขภาพ
11. เนื้อหาเกีย่ วกับเทคโนโลยี ไอที
12. เนื้อหาเกีย่ วกับการเงิน การลงทุน การออม
13. เนื้อหาเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
14. เนื้อหาเกีย่ วกับอาหารและร้านแนะนํา
15. นําเสนอเนื้อหาทีท่ นั สมัย น่ าสนใจ มีประโยชน์
16. เนื้อหาข้อมูลทีน่ ําเสนอมีความถูกต้อง
17. การใช้ภาษาสํานวนการเขียนทีอ่ ่านง่าย
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ลักษณะนิตยสาร
กิ จกรรมส่งเสริมการขาย
18. การแจกสิง่ พิมพ์พเิ ศษ (Supplement)
19. การให้สนิ ค้าตัวอย่างมาพร้อมกับนิตยสาร
20. การให้คปู องส่วนลด
21. การแข่งขันและการชิงโชค
22. การลดราคาเมือ่ เป็ นสมาชิก
23. การให้ของแถมเมือ่ เป็ นสมาชิก
24. การจัดอบรมกิจกรรมพิเศษฟรีหรือคิดในอัตรา
ทีถ่ ูกกว่าปกติ
25. การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายร่วมกับ
สินค้าหรือบริการประเภทอื่น

ระดับความสําคัญต่อการซือ้
น้อย น้อย ปาน มาก มาก
ทีส่ ดุ
กลาง
ทีส่ ดุ
1
2
3
4
5
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนิ นชีวิตของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3.1กิจกรรมของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครือ่ งหมาย ในช่องทีต่ รงกับระดับการทํากิจกรรมของท่านในแต่ละด้าน
ระดับความถีก่ ารทํากิจกรรม
น้อย น้อย ปาน มาก มาก
กิจกรรม
ทีส่ ดุ
กลาง
ทีส่ ดุ
1
2
3
4
5
1. กิจกรรมช็อปปิ้งเสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกาย
2. กิจกรรมเข้ารับบริการนวด สปา ผิวหน้าและผิวกาย
3. การเข้าร่วมกิจกรรมชมรม / เป็ นสมาชิกกลุ่ม
กิจกรรมทีส่ นใจ
4. กิจกรรมอ่านหนังสือ นิตยสาร
5. การใช้อนิ เตอร์เนต
6. กิจกรรมฟงั วิทยุ
7. กิจกรรมเล่นกีฬาหรือออกกําลังกาย
8. กิจกรรมชมภาพยนต์ในโรงภาพยนต์
9. กิจกรรมชมคอนเสิรต์ ทอล์คโชว์ และละครเวที
10. กิจกรรมใช้เวลาในวันหยุดทํากิจกรรมกับคนใน
ครอบครัว
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ส่วนที่ 3.2 ความสนใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครือ่ งหมาย ในช่องทีต่ รงกับระดับความสนใจ หรือการใช้เวลาในการหา
ข้อมูลของข้อมูลในแต่ละด้านของท่าน
ระดับความสนใจ/การใช้เวลาหาข้อมูล
น้อย น้อย ปาน มาก มาก
ความสนใจ
ทีส่ ดุ
กลาง
ทีส่ ดุ
1
2
3
4
5
1. ด้านแนวทางแฟชันเครื
่ อ่ งแต่งกาย
2. ด้านเทรนด์การแต่งหน้าและผลิตภัณฑ์แต่งหน้า
ใหม่ๆ
3. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆในการบํา รุงและ
ดูแล ผิวหน้า ผิวกาย ผม และเล็บ
4. ด้านเทคโนโลยี และอุปกรณ์ไอทีทท่ี นั สมัย
5. ด้านสินค้าแฟชันแบรนด์
่
แนมทีม่ ชี อ่ ื เสียงจาก
ต่างประเทศ
6. ด้านการแต่งกายของดารา นักร้อง และเหล่าคน
ดัง ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการซือ้ นิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทย ของสตรีใน
กรุงเทพมหานคร
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครือ่ งหมาย ในช่อง  ทีต่ รงกับวิธซี อ้ื นิตยสารของท่าน
1. ท่านซือ้ นิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยจากทีใ่ ดเป็นประจํา
 ซือ้ โดยตรงจากสํานักพิมพ์ โดยการสมัครเป็นสมาชิก
 ร้านหรือแผงขายหนังสือทัวไปและร้
่
านสะดวกซือ้
 ร้านหรือแผงขายหนังสือในศูนย์การค้า
 ร้านหนังสือทีม่ สี าขา เช่น ซีเอ็ด บีทเู อส นายอินทร์
2. ความถีใ่ นการซือ้ นิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทย
 ซือ้ ทุกเดือน
 ซือ้ เกือบทุกเดือน
 ซือ้ เฉพาะเดือนหรือฉบับทีม่ เี นื้อหาน่าสนใจ
 ซือ้ เฉพาะเดือนหรือฉบับทีม่ สี นิ ค้าตัวอย่างแนบมา
3. ท่านซือ้ ซือ้ นิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทย
 ซือ้ นิตยสารมากกว่า 1 ชือ่ เสมอ
 ซือ้ นิตยสารชือ่ ใดชือ่ หนึ่งเท่านัน้
 ซือ้ นิตยสารชือ่ ใดก็ได้ ขึน้ กับความพอใจ ณ ขณะนัน้
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รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครือ่ งมือวิ จยั
รายชื่อ
1. รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิรกิ ุตตา

2. อาจารย์ ดร. ธนภูม ิ อติเวทิน

ตําแหน่ งและสถานที่ทาํ งาน
อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติย่อผู้ทาํ สารนิพนธ์
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ประวัติย่อผู้ทาํ สารนิพนธ์
ชือ่ ชือ่ สกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั

นางสาวปิยรัตน์ บุญสุข
8กุมภาพันธ์ 2519
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
100/89 หมูบ่ า้ นพนาสนธิ ์ซิต้ี ถ.ศรีนครินทร์
ตําบลบางเมืองอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 10270
ตําแหน่ งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์
สถานทีท่ าํ งานปจั จุบนั
บริษทั เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติง้ จํากัด
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2537
มัธยมศึกษาปีท่ี 6
จากโรงเรียน สตรีวทิ ยา
พ.ศ. 2542
เภสัชศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2554
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

