
บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาเร่ืองการศึกษาการส่ือสารการตลาดกับการตัดสินใจซือ้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
Blackberry กรณีศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยการเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างเป้าหมายท่ีเป็นนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 400 
ตวัอยา่ง ได้ผลการศกึษา แบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้ 

สว่นท่ีก1กผลการวิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ีก2กผลการวิเคราะห์การเปิดรับสารจากการส่ือสารการตลาด 
สว่นท่ีก3กผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซือ้และแนวโน้มการซือ้ 
ส่วนท่ีก4กผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ

พฤตกิรรมการเปิดรับสารจากการส่ือสารการตลาด 
ส่วนท่ีก5กผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซือ้และแนวโน้มการซือ้ 
สว่นท่ีก6กผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤตกิรรมการเปิดรับสารจากการส่ือสาร

การตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้และแนวโน้มการซือ้ 
 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 ตวัอย่าง 

ได้แก่ เพศ อาย ุและรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ได้ผลการศกึษาดงัตาราง 1 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 

ในขณะท่ีเป็นเพศชาย 154 คน คดิเป็นร้อยละ 38.50 
อาย ุพบวา่ กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายอุยู่ในช่วง 18-20 ปี จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อย

ละร้อยละ 44.20 รองลงมาคือ ชว่งอาย ุ21-23 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80 ช่วงอายตุ ่า
กว่า 18 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 และมากกว่า 23 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.50 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5 ,001-8,000 
บาท จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30 รองลงมาคือ 8,001-12,000 จ านวน 122 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 30.50 รายได้ต ่ากว่า 5,000 บาท จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.80 รายได้ 12,001-
15,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 และมากกว่า 15,000 บาท จ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.00  ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงลักษณะประชากรศาสตร์ 
 

 ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ(%) 

เพศ    

 หญิง 246 61.50 

 ชาย 154 38.50 

 รวม 400 100.00 

อาย ุ    

 น้อยกวา่ 18 ปี 78 19.50 

 18-20 ปี 177 44.20 

 21-23 ปี 103 25.80 

 มากกวา่ 23 ปี 42 10.50 

 รวม 400 100.00 

รายได้ต่อเดือน   

 ต ่ากวา่ 5,000 บาท 63 15.80 

 5,001-8,000 บาท 185 46.30 

 8,001-12,000 บาท 122 30.50 

 12,001-15,000 บาท 18 4.50 

 มากกวา่ 15,000 บาท 12 3.00 

 รวม 400 100.00 

 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปิดรับสารจากการส่ือสารการตลาด 

การวิเคราะห์การเปิดรับสารจากการส่ือสารตลาด เป็นการวิเคราะห์ระดบัความส าคญั 4 
ระดบั ตัง้แตม่ากท่ีสดุจนถึงน้อยท่ีสดุ โดยแบง่ประเดน็ท่ีศกึษาออกเป็น 4 เร่ือง ดงันี ้

สว่นท่ีก2.1กการเปิดรับส่ือในด้านความถ่ี 
สว่นท่ีก2.2กความนา่เช่ือถือของข้อมลูในการเปิดรับ 



 53 

สว่นท่ีก2.3กความชอบท่ีมีตอ่ข้อมลูท่ีได้จากการเปิดรับ 
สว่นท่ีก2.4กการน าข้อมลูท่ีได้จากการเปิดรับไปใช้ 
ส่วนที่ ก2.1กการเปิดรับส่ือในด้านความถี่ 
การวิเคราะห์การเปิดรับส่ือในด้านความถ่ี มุ่งวิเคราะห์ระดบัความถ่ี 4 ระดบั ได้แก่ บอ่ย

มาก ค่อนข้างบอ่ย ไม่คอ่ยบอ่ยและนานๆครัง้ โดยวิเคราะห์ความถ่ีในการพบเจอเคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากส่ือตา่งๆ พบวา่ 

เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry ท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความถ่ีใน
การเปิดรับค่อนข้างบ่อย ได้แก่ โฆษณาจากส่ือต่างๆ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.91 รองลงมาคือส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ คดิคา่เฉล่ีย 2.89 การลดแลกแจกแถม คิดเป็นคา่เฉล่ีย 2.89 กิจกรรมทางการตลาด 
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.73 พนกังานขาย คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.60 และเอกสาร/จดหมาย/แผ่นพบั คิดเป็น
คา่เฉล่ีย 2.57 ตามล าดบั 

เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry ท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความถ่ีใน
การเปิดรับไมค่อ่ยบอ่ย ได้แก่ การได้รับของช าร่วย หรือเคร่ืองใช้ท่ีมีตราสญัลกัษณ์  คิดเป็นคา่เฉล่ีย 
2.36 ดงัตาราง 2  
 
ตาราง 2 แสดงความถี่ในการเปิดรับเคร่ืองมือทางการตลาด   
 

เคร่ืองมือสื่อสารการตลาด 
การเปิดรับสื่อด้านความถี่ 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยง 

เบนมาตรฐาน ความถี่ 

โฆษณาจากสือ่ตา่งๆ ( Advertising) 2.91 0.73 คอ่นข้างบอ่ย 

การประชาสมัพนัธ์ ( Public Relations) 2.89 0.74 คอ่นข้างบอ่ย 

การลดแลกแจกแถมในรูปแบบตา่งๆ ( Sales Promotion) 2.89 0.79 คอ่นข้างบอ่ย 

การจดักิจกรรมทางการตลาด ( Marketing Event) 2.73 0.88 คอ่นข้างบอ่ย 

พนกังานขาย ( Personal Selling) 2.60 0.88 คอ่นข้างบอ่ย 

เอกสาร/จดหมาย/แผน่พบั / Brochure ( Direct Marketing) 2.57 0.82 คอ่นข้างบอ่ย 

ของช าร่วย ข้าวของเคร่ืองใช้ที่มตีราสญัลกัษณ์ (Specialty 
Advertising) 

2.36 0.94 ไมค่อ่ยบอ่ย 
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ภาพก5กกแสดงความถี่ในการเปิดรับเคร่ืองมือทางการตลาด 
 

ส่วนที่ ก2.2กความน่าเช่ือถือในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือต่างๆ 

การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือต่างๆ มุ่งวิเคราะห์ระดับความ
น่าเช่ือถือ 4 ระดบั ได้แก่ น่าเช่ือถือมาก ค่อนข้างน่าเช่ือถือ ไม่ค่อยน่าเช่ือถือและไม่น่าเช่ือถือเลย 
โดยวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข้อมลูท่ีได้จากการเปิดรับจากเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry พบวา่ 

เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่รู้สกึคอ่นข้างเช่ือถือในส่ือทางการตลาดทกุประเภทส่ือ ได้แก่ การจดักิจกรรมทางการตลาด คิด
เป็นค่าเฉล่ีย 2.81 รองลงมาคือ ส่ือโฆษณา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.79 การประชาสัมพันธ์ คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 2.74 การลดแลกแจกแถม คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.72 เอกสาร/จดหมาย/แผ่นพับ คิดเป็น
คา่เฉล่ีย 2.71 การได้รับของช าร่วยหรือของใช้ท่ีมีสญัลกัษณ์ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.70 และพนกังาน
ขาย คดิเป็นคา่เฉล่ีย 2.64 ดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 แสดงความน่าเช่ือถือในข้อมูลจากการเปิดรับเคร่ืองมือทางการตลาด 
 

เคร่ืองมือสื่อสารการตลาด 
ความน่าเชื่อถอืของข้อมูลที่ได้รับ 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยง 

เบนมาตรฐาน ความน่าเชื่อถอื 

การจดักิจกรรมทางการตลาด ( Marketing Event) 2.81 0.75 คอ่นข้างนา่เช่ือถือ 

โฆษณาจากสือ่ตา่งๆ ( Advertising) 2.79 0.77 คอ่นข้างนา่เช่ือถือ 

การประชาสมัพนัธ์ ( Public Relations) 2.74 0.70 คอ่นข้างนา่เช่ือถือ 

การลดแลกแจกแถมในรูปแบบตา่งๆ ( Sales 
Promotion) 

2.72 0.73 คอ่นข้างนา่เช่ือถือ 

เอกสาร/จดหมาย/แผน่พบั / Brochure ( Direct 
Marketing) 

2.71 0.74 คอ่นข้างนา่เช่ือถือ 

ของช าร่วย ข้าวของเคร่ืองใช้ที่มตีราสญัลกัษณ์  
(Specialty  Advertising) 

2.70 0.72 คอ่นข้างนา่เช่ือถือ 

พนกังานขาย ( Personal Selling) 2.64 0.74 คอ่นข้างนา่เช่ือถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพก6กกแสดงความน่าเช่ือถือในข้อมูลจากการเปิดรับเคร่ืองมือทางการตลาด 
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ส่วนที่ก2.3กการช่ืนชอบในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือ 

การวิเคราะห์ความช่ืนชอบในข้อมลูท่ีได้รับจากส่ือ มุ่งวิเคราะห์ระดบัความชอบ 4 ระดบั 
ได้แก่ ชอบมาก ค่อนข้างชอบ ไม่ค่อยชอบและไม่ชอบเลย โดยวิเคราะห์ความชอบท่ีมีต่อข้อมูลท่ี
ได้รับจากการเปิดรับเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry พบวา่ 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ค่อนข้างชอบข้อมูลท่ีได้รับจากเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry ในทกุๆประเภทส่ือ ได้แก่ การลดแลกแจกแถม คิดเป็นคา่เฉล่ีย 2.95 
รองลงมาคือ การประชาสมัพนัธ์ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.82 การได้รับของช าร่วย หรือเคร่ืองใช้ท่ีมีตรา
สญัลกัษณ์ คดิเป็นคา่เฉล่ีย 2.81 พนกังานขาย คิดเป็นคา่เฉล่ีย 2.80 โฆษณาคิดเป็นคา่เฉล่ีย 2.79 
การจดักิจกรรมทางการตลาด คดิเป็นคา่เฉล่ีย 2.79 และเอกสาร/จดหมาย/แผ่นพบั คิดเป็นคา่เฉล่ีย 
2.75 ดงัตาราง 4 
 
ตาราง 4  แสดงความชอบในข้อมูลท่ีได้รับการเปิดรับเคร่ืองมือทางการตลาด 
 

เคร่ืองมือสื่อสารการตลาด 
ความชื่นชอบที่มีต่อข้อมูลที่ได้รับ 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยง 

เบนมาตรฐาน ความชื่นชอบ 

การลดแลกแจกแถมในรูปแบบตา่งๆ ( Sales Promotion) 2.95 0.74 คอ่นข้างชอบ 

การประชาสมัพนัธ์ ( Public Relations) 2.82 0.68 คอ่นข้างชอบ 

ของช าร่วย ข้าวของเคร่ืองใช้ที่มตีราสญัลกัษณ์ (Specialty 
Advertising) 

2.81 0.58 คอ่นข้างชอบ 

พนกังานขาย ( Personal Selling) 2.80 0.78 คอ่นข้างชอบ 

โฆษณาจากสือ่ตา่งๆ ( Advertising) 2.79 0.70 คอ่นข้างชอบ 

การจดักิจกรรมทางการตลาด ( Marketing Event) 2.79 0.71 คอ่นข้างชอบ 

เอกสาร/จดหมาย/แผน่พบั / Brochure ( Direct 
Marketing) 

2.75 0.65 คอ่นข้างชอบ 
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เอกสาร/จดหมาย/แผน่พับ

/ Brochure  

คา่เฉลีย่

 

 
ภาพก7กกแสดงความชอบในข้อมูลท่ีได้รับการเปิดรับเคร่ืองมือทางการตลาด 

 
ส่วนที่ก2.4กการน าข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือไปใช้ 

การวิเคราะห์การน าข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือไปใช้ มุ่งวิเคราะห์ระดบัการตดัสินใจ 4 ระดบั 
ได้แก่ ข้อมลูท่ีได้รับมีสว่นตอ่การตดัสินใจมาก คอ่นข้างมีส่วนตอ่การตดัสินใจ ไม่คอ่ยมีส่วนตอ่การ
ตดัสินใจและไม่มีส่วนตอ่การตดัสินใจเลย โดยวิเคราะห์การน าข้อมลูไปใช้ท่ีมีตอ่ข้อมลูท่ีได้รับจาก
การเปิดรับเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry พบวา่ 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือต่างๆ มีส่วนช่วยในการตดัสินใจ ใน
ทุกๆ ประเภทส่ือ ได้แก่ การลดแลกแจกแถม คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.90 รองลงมาคือการจดักิจกรรม
ทางการตลาด คดิเป็นคา่เฉล่ีย 2.81 พนกังานขาย คิดเป็นคา่เฉล่ีย 2.80 เอกสาร/จดหมาย/แผ่นพบั 
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.79 ส่ือโฆษณา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.75 การประชาสมัพนัธ์ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.71 
และการได้รับของช าร่วย หรือเคร่ืองใช้ท่ีมีตราสญัลกัษณ์  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.70 ตามล าดบั ดงั
ตาราง 5 
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การลดแลกแจกแถมในรูปแบบ

ตา่งๆ  

การจัดกจิกรรมทางการตลาด

พนักงานขาย 

เอกสาร/จดหมาย/แผน่พับ

/ Brochure  

โฆษณาจากสือ่ตา่งๆ  

การประชาสัมพันธ ์

ของช าร่วย ขา้วของเครือ่งใช ้

ทีม่ตีราสัญลักษณ์ 

คา่เฉลีย่

ตาราง 5 แสดงการน าข้อมูลท่ีได้รับการเปิดรับเคร่ืองมือทางการตลาดไปใช้ 
 

เคร่ืองมือสื่อสารการตลาด 
การน าข้อมูลที่ได้จากสื่อไปใช้ 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยง 

เบนมาตรฐาน การตัดสินใจ 

การลดแลกแจกแถมในรูปแบบตา่งๆ ( Sales 
Promotion) 

2.90 0.79 มีสว่นในการตดัสนิใจ 

การจดักิจกรรมทางการตลาด ( Marketing Event) 2.81 0.76 มีสว่นในการตดัสนิใจ 

พนกังานขาย ( Personal Selling) 2.80 0.79 มีสว่นในการตดัสนิใจ 

เอกสาร/จดหมาย/แผน่พบั / Brochure ( Direct 
Marketing) 

2.79 0.74 มีสว่นในการตดัสนิใจ 

โฆษณาจากสือ่ตา่งๆ ( Advertising) 2.75 0.76 มีสว่นในการตดัสนิใจ 

การประชาสมัพนัธ์ ( Public Relations) 2.71 0.75 มีสว่นในการตดัสนิใจ 

ของช าร่วย ข้าวของเคร่ืองใช้ที่มตีราสญัลกัษณ์  
(Specialty Advertising) 

2.70 0.73 มีสว่นในการตดัสนิใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพก8กกแสดงการน าข้อมูลท่ีได้รับการเปิดรับเคร่ืองมือทางการตลาดไปใช้ 
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224

176

     ใชอ้ยู่ในปัจจบุนั

     ไม่ไดใ้ชอ้ยู่

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซือ้และแนวโน้มการซือ้ 
การวิเคราะห์การตดัสินใจซือ้และแนวโน้มการซือ้ มุ่งเน้นวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ใช้งาน

โทรศพัท์มือถือ Blackberry ในปัจจบุนัวา่มีการใช้งานอยูห่รือไม ่หากไมมี่การใช้งาน จะมีแนวโน้มท่ี
จะซือ้หรือไมซื่อ้อยา่งไร ผลการศกึษา พบวา่ 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการใช้งานโทรศพัท์มือถือ Blackberry จ านวน 224 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.00 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่าง 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 ไม่มีการใช้งานอยู่ในปัจจบุนั 
เม่ือสอบถามส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ได้มีการใช้งานอยู่ในปัจจบุนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวน 65 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 ค่อนข้างสนใจท่ีจะซือ้ รองลงมาคือสนใจท่ีจะซือ้ย่างยิ่ง 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.80 ค่อนข้างไม่สนใจท่ีจะซือ้ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 และไม่สนใจซือ้แน่นอน 
จ านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 2.80 ดงัตาราง 6 

 
ตาราง 6 แสดงการตัดสินใจซือ้และแนวโน้มการซือ้โทรศัพท์มือถือ Blackberry 
 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ Blackberry จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ใช้อยูใ่นปัจจบุนั 224 56.00 

ไมไ่ด้ใช้อยู ่ 176 44.00 

สนใจอยา่งยิง่ที่จะซือ้ 51 12.80 

คอ่นข้างสนใจทีจ่ะซือ้ 65 16.20 

คอ่นข้างไมส่นใจทีจ่ะซือ้ 49 12.20 

ไมส่นใจซือ้แนน่อน 11 2.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพก9กกแสดงจ านวนผู้ท่ีใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี Blackberry ในปัจจุบันและไม่ได้ใช้ 
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                 สนใจ
อย่างยิง่ทีจ่ะซือ้

                 คอ่นขา้ง
สนใจทีจ่ะซือ้

                 คอ่นขา้ง
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                 ไม่
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จ านวน(คน)

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพก10กกแสดงจ านวนผู้ท่ีใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี Blackberry ในปัจจุบันและไม่ได้ใช้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพก11กกแสดงจ านวนผู้ท่ีไม่ได้ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี Blackberry ในปัจจุบัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพก12กกแสดงจ านวนผู้ท่ีไม่ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี Blackberry และคาดว่าจะซือ้ในอนาคต 
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ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤต ิ
กรรมการเปิดรับสารจากการส่ือสารการตลาด 

การวิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายแุละรายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ี
มีต่อพฤติกรรมการเปิดรับสารจากการส่ือสารการตลาดทัง้ 4 ด้านได้แก่ ความถ่ีในการเปิดรับสาร 
ความน่าเช่ือถือในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือ ความชอบในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือ และการน าข้อมูลท่ีได้
จากส่ือไปใช้ในการตดัสินใจ สามารถเขียนสมมตฐิานได้ดงันี ้

สมมติฐานที่ก1กลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับสาร
จากการส่ือสารการตลาด โดยแบง่ออกเป็น 4 สมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้

สมมตฐิานท่ีก1.1กลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิดรับสาร
จากส่ือการตลาด 

สมมตฐิานท่ีก1.2กลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสมัพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือในข้อมลูท่ี
ได้รับจากส่ือ 

สมมติฐานท่ีก1.3กลักษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับความชอบในข้อมูลท่ี
ได้รับจากส่ือ 

สมมติฐานท่ีก1.4กลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสมัพนัธ์กับการน าข้อมลูท่ีได้จากส่ือ
ไปใช้ในการตดัสินใจ 

สมมติฐานที่ก1.1กลักษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับความถี่ ในการ
เปิดรับสารจากส่ือการตลาด 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุและรายได้
เฉล่ียต่อเดือน กับความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือการตลาด ได้แก่ โฆษณา การประชาสมัพนัธ์ 
การลดแลกแจกแถม พนกังานขาย การจดักิจกรรมทางการตลาด เอกสาร/จดหมาย/แผ่นพบั และ
การได้รับของช าร่วยหรือเคร่ืองใช้ท่ีมีตราสญัลกัษณ์ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ความถี่ในการรับส่ือ : โฆษณา 
เพศ มีความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากส่ือโฆษณา นัน่คือ 

เพศท่ีแตกต่างกันมีผลให้ความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากโฆษณาแตกต่ างกัน 
กล่าวคือ เพศชายส่วนใหญ่จะมีความถ่ีในการรับส่ือโฆษณาค่อนข้างบ่อย คิดเป็นร้อยละ 63.64 
รองลงมาคือบ่อยมาก คิดเป็นร้อยละ 22.08 ในขณะท่ีเพศหญิงส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับส่ือ
โฆษณาค่อนข้างบ่อย คิดเป็นร้อยละ 52.03 รองลงมาคือไม่ค่อยบ่อย คิดเป็นร้อยละ 26.83 ดงั
ตาราง 7 
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ตาราง 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (เพศ) กับความถี่ในการ
รับส่ือ: โฆษณา 

 
ความถี่ : สื่อโฆษณา ชาย หญิง รวม df chi-square Sig. 

บอ่ยมาก 34 42 76 3 14.428 0.002* 
 (22.08) (17.07) (19.00)    
คอ่นข้างบอ่ย 98 128 226    
 (63.64) (52.03) (56.50)    
ไมค่อ่ยบอ่ย 18 66 84    
 (11.69) (26.83) (21.00)    
นานๆครัง้ 4 10 14    
 (2.60) (4.07) (3.50)    

รวม 154 246 400    
 (100.00) (100.00) (100.00)    

 
* มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 

ความถี่ในการรับส่ือ: การประชาสัมพันธ์ 
เพศ มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากส่ือการ

ประชาสมัพนัธ์ นัน่คือ เพศท่ีแตกตา่งกนัมีผลให้ความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากการ
ประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน กล่าวคือ เพศชายส่วนใหญ่จะมีความถ่ีในการรับส่ือประชาสัมพันธ์
คอ่นข้างบอ่ย คดิเป็นร้อยละ 58.44 รองลงมาคือบอ่ยมาก คิดเป็นร้อยละ 27.27 ในขณะท่ีเพศหญิง
ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับส่ือประชาสมัพนัธ์คอ่นข้างบอ่ย คิดเป็นร้อยละ 50.41 รองลงมาคือไม่
คอ่ยบอ่ย คดิเป็นร้อยละ 32.52 ดงัตาราง 8 
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ตาราง 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (เพศ) กับความถี่ในการ
รับส่ือ: ประชาสัมพันธ์  

 
ความถี่ : ประชาสัมพันธ์ ชาย หญิง รวม df chi-square Sig. 

บอ่ยมาก 42 34 76 3 27.074 0.000* 
 (27.27) (13.82) (19.00)    
คอ่นข้างบอ่ย 90 124 214    
 (58.44) (50.41) (53.50)    
ไมค่อ่ยบอ่ย 18 80 98    
 (11.69) (32.52) (24.50)    
นานๆครัง้ 4 8 12    
 (2.60) (3.25) (3.00)    

รวม 154 246 400    
 (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
 

ความถี่ในการรับส่ือ: การลดแลกแจกแถม 
เพศ มีความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากส่ือการลดแลกแจก

แถม นัน่คือ เพศท่ีแตกต่างกันมีผลให้ความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากการลดแลก
แจกแถมแตกต่างกัน กล่าวคือ เพศชายส่วนใหญ่จะมีความถ่ีในการรับส่ือการลดแลกแจกแถม
คอ่นข้างบอ่ย คดิเป็นร้อยละ 55.84 รองลงมาคือบอ่ยมาก คิดเป็นร้อยละ 28.57 ในขณะท่ีเพศหญิง
ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับส่ือการลดแลกแจกแถมคอ่นข้างบอ่ย  คิดเป็นร้อยละ 47.15 รองลงมา
คือไมค่อ่ยบอ่ย คดิเป็นร้อยละ 30.08 ดงัตาราง 9 

 
 
 
 
 
 



 64 

ตาราง 9 แสดงความสัมพันธ์ของลักษณะประชากรศาสตร์กับ (เพศ) กับการลดแลกแจก
แถม 

 
ความถี่ : โปรโมชั่น ชาย หญิง รวม df chi-square Sig. 
บอ่ยมาก 44 42 86 3 21.031 0.000* 
 (28.57) (17.07) (21.50)    
คอ่นข้างบอ่ย 86 116 202    
 (55.84) (47.15) (50.50)    
ไมค่อ่ยบอ่ย 20 74 94    
 (12.99) (30.08) (23.50)    
นานๆครัง้ 4 14 18    
 (2.60) (5.69) (4.50)    

รวม 154 246 400    
 (100.00) (100.00) (100.00)    

 

อายุ มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากส่ือการลดแลก
แจกแถม นัน่คือ อายุท่ีแตกต่างกันมีผลให้ความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากการลด
แลกแจกแถมแตกตา่งกนั กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีอายมุากกว่า 23 ปี จะมีความถ่ีในการ
รับส่ือคอ่นข้างบ่อย คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมาคือบอ่ยมาก คิดเป็นร้อยละ 33.33 ในขณะท่ี
กลุม่ตวัอยา่งท่ีอายชุว่งอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะมีความถ่ีในการในการรับส่ือคอ่นข้างบอ่ย รองลงมาคือไม่
คอ่ยบอ่ย ดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 แสดงความสัมพันธ์ของลักษณะประชากรศาสตร์ (อายุ) กับการลดแลกแจก
แถม 

 

ความถี่ : โปรโมชั่น 
ต ่ากว่า 
18 ปี 

18-20 
ปี 

21-23 
ปี 

มากกว่า 
23 ปี 

รวม df 
chi-

square 
Sig. 

บอ่ยมาก 14 33 25 14 86 9 20.203 0.017* 
 (17.95) (18.64) (24.27) (33.33) (21.50)    
คอ่นข้างบอ่ย 40 102 42 18 202    
 (51.28) (57.63) (40.78) (42.86) (50.50)    
ไมค่อ่ยบอ่ย 16 36 32 10 94    
 (20.51) (20.34) (31.07) (23.81) (23.50)    
นานๆครัง้ 8 6 4 0 18    
 (10.26) (3.39) (3.88) (0.00) (4.50)    

รวม 78 177 103 42 400    
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)    

 
ความถี่ในการรับส่ือ: พนักงานขาย 
เพศ มีความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากพนกังานขาย นัน่

คือ เพศท่ีแตกตา่งกนัมีผลให้ความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากพนกังานขายแตกตา่ง
กนั กลา่วคือ เพศชายสว่นใหญ่จะมีความถ่ีในการรับส่ือจากพนกังานขายคอ่นข้างบอ่ย คิดเป็นร้อย
ละ 40.26 รองลงมาคือไม่ค่อยบ่อย คิดเป็นร้อยละ24.68 และบ่อยมาก คิดเป็นร้อยละ 20.78 
ในขณะท่ีเพศหญิงส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับส่ือจากพนกังานขายคอ่นข้างบ่อย  คิดเป็นร้อยละ 
44.72 รองลงมาคือไมค่อ่ยบอ่ย คดิเป็นร้อยละ 34.15 ดงัตาราง 11 
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ตาราง 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (เพศ) กับความถี่ในการ
รับส่ือด้านพนักงานขาย 

 
ความถี่ : พนักงานขาย ชาย หญิง รวม df chi-square Sig. 

บอ่ยมาก 32 26 58 3 11.122 0.011* 
 (20.78) (10.57) (14.50)    
คอ่นข้างบอ่ย 62 110 172    
 (40.26) (44.72) (43.00)    
ไมค่อ่ยบอ่ย 38 84 122    
 (24.68) (34.15) (30.50)    
นานๆครัง้ 22 26 48    
 (14.29) (10.57) (12.00)    

รวม 154 246 400    
 (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
 

ความถี่ในการรับส่ือ: กิจกรรมทางการตลาด 
เพศ มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากกิจกรรมทาง

การตลาด นัน่คือ เพศท่ีแตกตา่งกนัมีผลให้ความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากกิจกรรม
ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ เพศชายส่วนใหญ่จะมีความถ่ีในการรับส่ือจากกิจกรรมทาง
การตลาดคอ่นข้างบอ่ย คิดเป็นร้อยละ 41.56 รองลงมาคือบอ่ยมาก คิดเป็นร้อยละ 27.27 ในขณะ
ท่ีเพศหญิงส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับส่ือจากกิจกรรมทางการตลาดคอ่นข้างบอ่ย  คิดเป็นร้อยละ
47.97 รองลงมาคือไมค่อ่ยบอ่ย คดิเป็นร้อยละ 29.27 ดงัตาราง 12 
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ตาราง 12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (เพศ) กับความถี่ในการ
รับส่ือ: กิจกรรมทางการตลาด  

 
ความถี่ : กิจกรรมการตลาด ชาย หญิง รวม df chi-square Sig. 

บอ่ยมาก 42 32 74 3 13.935 0.003* 
 (27.27) (13.01) (18.50)    
คอ่นข้างบอ่ย 64 118 182    
 (41.56) (47.97) (45.50)    
ไมค่อ่ยบอ่ย 32 72 104    
 (20.78) (29.27) (26.00)    
นานๆครัง้ 16 24 40    
 (10.39) (9.76) (10.00)    

รวม 154 246 400    
 (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
 

ความถี่ในการรับส่ือ: เอกสาร แผ่นพับ  
เพศ มีความสมัพนัธ์กับความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากเอกสารและแผ่น

พบั นัน่คือ เพศท่ีแตกตา่งกนัมีผลให้ความถ่ีในการเปิดรับสารท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ เพศชายส่วน
ใหญ่จะมีความถ่ีในการรับส่ือคอ่นข้างบอ่ย คิดเป็นร้อยละ 48.05 รองลงมาคือไม่คอ่ยบอ่ย คิดเป็น
ร้อยละ32.47 ในขณะท่ีเพศหญิงส่วนใหญ่มีความถ่ีคอ่นข้างบอ่ย คิดเป็นร้อยละ 60.98 รองลงมา
คือไมค่อ่ยบอ่ยและนานๆครัง้ คดิเป็นร้อยละ16.26 ดงัตาราง 13 
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ตาราง 13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (เพศ) กับเอกสารและ
แผ่นพับ 

  
ความถี่ : เอกสาร จดหมาย แผ่นพับ ชาย หญิง รวม df chi-square Sig. 
บอ่ยมาก 14 16 30 3 17.058 0.001* 
 (9.09) (6.50) (7.50)    
คอ่นข้างบอ่ย 74 150 224    
 (48.05) (60.98) (56.00)    
ไมค่อ่ยบอ่ย 50 40 90    
 (32.47) (16.26) (22.50)    
นานๆครัง้ 16 40 56    
 (10.39) (16.26) (14.00)    

รวม 154 246 400    
 (100.00) (100.00) (100.00)    

 
รายได้ มีความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากเอกสารและแผ่น

พับ นั่นคือ รายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลให้ความถ่ีในการเปิดรับสารท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีรายได้ 12,001-15,000 บาท จะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารจากเอกสารและแผ่นพบั
คอ่นข้างบอ่ย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ช่วงอ่ืนๆจะมีความถ่ีในระดบั
ไมค่อ่ยบอ่ย ดงัตาราง 14 
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ตาราง 14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (รายได้) กับความถี่ใน
การรับส่ือ: เอกสารและแผ่นพับ  

 
ความถี่ : เอกสาร 

แผ่นพับ 
ต ่ากว่า 
5,000  

5,001-
8,000 

8,001-
12,000 

12,001-
15,000 

มากกว่า 
15,000 

รวม df 
chi-

square 
Sig. 

บอ่ยมาก 7 25 18 4 2 56 12 24.202 0.019* 
 (11.11) (13.51) (14.75) (22.22) (16.67) (14.00)    
คอ่นข้างบอ่ย 14 36 28 9 3 90    
 (22.22) (19.46) (22.95) (50.00) (25.00) (22.50)    
ไมค่อ่ยบอ่ย 34 108 74 3 5 224    
 (53.97) (58.38) (60.66) (16.67) (41.67) (56.00)    
นานๆครัง้ 8 16 2 2 2 30    
 (12.70) (8.65) (1.64) (11.11) (16.67) (7.50)    

รวม 63 185 122 18 12 400    
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
 

ความถี่ในการรับส่ือ: ของช าร่วย ของขวัญท่ีมีตราสัญลักษณ์ 
เพศ มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากของช าร่วย 

ของขวัญท่ีมีตราสัญลักษณ์ นั่นคือ เพศท่ีแตกต่างกันมีผลให้ความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือ
การตลาดจากของช าร่วย ของขวญัท่ีมีตราสญัลกัษณ์ท่ีแตกตา่งกนั กลา่วคือ เพศชายส่วนใหญ่จะมี
ความถ่ีในการรับส่ือจากของช าร่วย ของขวญัท่ีมีตราสญัลกัษณ์คอ่นข้างบอ่ย คิดเป็นร้อยละ 42.86 
รองลงมาคือบอ่ยมาก คดิเป็นร้อยละ 22.08 ในขณะท่ีเพศหญิงส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับส่ือจาก
ของช าร่วย ของขวญัท่ีมีตราสัญลักษณ์ค่อนข้างบ่อย คิดเป็นร้อยละ 39.84 รองลงมาคือไม่ค่อย
บอ่ย คดิเป็นร้อยละ29.27 ดงัตาราง 15 
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ตาราง 15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (เพศ) กับความถี่ในการ
รับส่ือ: ของช าร่วยและของใช้  

 
ความถี่ : ของช าร่วย ของใช้ ชาย หญิง รวม df chi-square Sig. 

บอ่ยมาก 34 14 48 3 10.621 0.014* 
 (22.08) (5.69) (12.00)    
คอ่นข้างบอ่ย 66 98 164    
 (42.86) (39.84) (41.00)    
ไมค่อ่ยบอ่ย 22 72 94    
 (14.29) (29.27) (23.50)    
นานๆครัง้ 32 62 94    
 (20.78) (25.20) (23.50)    

รวม 154 246 400    
 (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
 

อายุ มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากของช าร่วย 
ของขวัญท่ีมีตราสัญลักษณ์ นั่นคือ อายุท่ีแตกต่างกันมีผลให้ความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือ
การตลาดจากของช าร่วย ของขวัญท่ีมีตราสัญลกัษณ์ท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ท่ีอายตุ ่ากวา่ 18 ปีจะมีความถ่ีในการรับส่ือจากของช าร่วย ของขวญัท่ีมีตราสญัลกัษณ์ไม่คอ่ย
บอ่ย คิดเป็นร้อยละ 32.05 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายอ่ืุนๆ จะมีความถ่ีในการรับส่ือจาก
ของช าร่วย ของขวญัท่ีมีตราสญัลกัษณ์คอ่นข้างบอ่ย ดงัตาราง 16 
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ตาราง 16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (อายุ) กับความถี่ในการ
รับส่ือ: ของช าร่วย ของขวัญท่ีมีตราสัญลักษณ์  

 
ความถี่ : ของ
ช าร่วย ของใช้ 

ต ่ากว่า 18 18-20 21-23 มากกว่า 23 รวม df 
chi-

square 
Sig. 

บอ่ยมาก 13 14 5 4 36 9 22.271 0.008* 
 (16.67) (7.91) (4.85) (9.52) (9.00)    
คอ่นข้างบอ่ย 16 77 50 21 164    
 (20.51) (43.50) (48.54) (50.00) (41.00)    
ไมค่อ่ยบอ่ย 25 48 23 10 106    
 (32.05) (27.12) (22.33) (23.81) (26.50)    
นานๆครัง้ 24 38 25 7 94    
 (30.77) (21.47) (24.27) (16.67) (23.50)    

รวม 78 177 103 42 400    
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
 

รายได้ มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากของช าร่วย 
ของขวัญท่ีมีตราสัญลกัษณ์ นัน่คือ รายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลให้ความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือ
การตลาดจากของช าร่วย ของขวัญท่ีมีตราสัญลกัษณ์ท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ท่ีมีรายได้ 12,001-15,000 บาทมีความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากของช าร่วย 
ของขวญัท่ีมีตราสญัลักษณ์ค่อยข้างบ่อย คิดเป็นร้อยละ 44.44 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้
ชว่งอ่ืนๆมีความถ่ีไม่คอ่ยบอ่ย ดงัตาราง 17 
 
 
 
 
 
 



 72 

ตาราง 17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (รายได้) กับความถี่ใน
การรับส่ือ: ของช าร่วย ของขวัญท่ีมีตราสัญลักษณ์  

 
ความถี่ : ของ
ช าร่วย ของใช้ 

ต ่ากว่า 
5,000  

5,001-
8,000 

8,001-
12,000 

12,001-
15,000 

มากกว่า 
15,000 

รวม df 
chi-

square 
Sig. 

บอ่ยมาก 9 26 49 8 2 94 12 54.610 0.000* 
 (14.29) (14.05) (40.16) (44.44) (16.67) (23.50)    
คอ่นข้างบอ่ย 19 57 20 8 2 106    
 (30.16) (30.81) (16.39) (44.44) (16.67) (26.50)    
ไมค่อ่ยบอ่ย 24 86 48 0 6 164    
 (38.10) (46.49) (39.34) (0.00) (50.00) (41.00)    
นานๆครัง้ 11 16 5 2 2 36    
 (17.46) (8.65) (4.10) (11.11) (16.67) (9.00)    

รวม 63 185 122 18 12 400    
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
 

สมมติฐานที่ก1.2กลักษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับความเช่ือถือใน
ข้อมูลท่ีได้รับจากการเปิดรับสารจากส่ือการตลาด 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุและรายได้
เฉล่ียต่อเดือน กับความเช่ือถือในข้อมลูจากการเปิดรับสารจากส่ือการตลาด ได้แก่ โฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การลดแลกแจกแถม พนักงานขาย การจัดกิจกรรมทางการตลาด เอกสาร/
จดหมาย/แผน่พบั และการได้รับของช าร่วยหรือเคร่ืองใช้ท่ีมีตราสญัลกัษณ์ ผลการศกึษาเป็นดงันี ้

ความเช่ือถือในข้อมูลท่ีได้รับจากการรับส่ือ: โฆษณา 
เพศ มีความสมัพนัธ์กับความเช่ือถือในข้อมูลท่ีได้รับจากการรับส่ือจากการเปิดรับสาร

จากส่ือการตลาดจากส่ือโฆษณา นัน่คือ เพศท่ีแตกตา่งกนัมีผลให้ความเช่ือถือในข้อมลูท่ีได้รับจาก
ส่ือโฆษณาแตกตา่งกนั กลา่วคือ เพศชายสว่นใหญ่จะไมค่อ่ยเช่ือถือในข้อมลูท่ีได้รับจากส่ือโฆษณา 
คิดเป็นร้อยละ 33.77 ในขณะท่ีเพศหญิงส่วนใหญ่คอ่นข้างเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 55.27 ดงัตาราง 
18  
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ตาราง 18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (เพศ) กับความเช่ือถือ
ในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือการตลาด: ส่ือโฆษณา 

 
ความน่าเชื่อถอื : สื่อโฆษณา ชาย หญิง รวม df chi-square Sig. 

เช่ือถือมาก 46 26 72 3 33.754 0.000* 
 (29.87) (10.57) (18.00)    
คอ่นข้างเช่ือถือ 48 136 184    
 (31.17) (55.28) (46.00)    
ใมค่อ่ยเช่ือถือ 52 78 130    
 (33.77) (31.71) (32.50)    
ไมน่า่เช่ือถือเลย 8 6 14    
 (5.19) (2.44) (3.50)    

รวม 154 246 400    
 (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
 

ความเช่ือถือในข้อมูลท่ีได้รับจากการรับส่ือ: การจัดกิจกรรมทางการตลาด 
เพศ มีความสมัพนัธ์กบัความเช่ือถือในข้อมลูท่ีได้รับจากการเปิดรับสารจากส่ือการตลาด

จากกิจกรรมทางการตลาด นั่นคือ เพศท่ีแตกต่างกันมีผลให้ความเช่ือถือในข้อมูลท่ีได้รับจาก
กิจกรรมทางการตลาดแตกตา่งกนั กล่าวคือ เพศชายส่วนใหญ่คอ่นข้างเช่ือถือในข้อมลูท่ีได้รับจาก
กิจกรรมทางการตลาด คิดเป็นร้อยละ 44.16 รองลงมาคือเช่ือถือมาก คิดเป็นร้อยละ 27.27 
ในขณะท่ีเพศหญิงส่วนใหญ่คอ่นข้างเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 53.66 รองลงมาคือไม่คอ่ยเช่ือถือ คิด
เป็นร้อยละ 32.52 ดงัตาราง 19 
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ตาราง 19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (เพศ) กับความเช่ือถือ
ในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือการตลาด: กิจกรรมทางการตลาด  

 
ความน่าเชื่อถอื : กิจกรรมการตลาด ชาย หญิง รวม df chi-square Sig. 

เช่ือถือมาก 42 26 68 3 18.743 0.000* 
 (27.27) (10.57) (17.00)    
คอ่นข้างเช่ือถือ 68 132 200    
 (44.16) (53.66) (50.00)    
ใมค่อ่ยเช่ือถือ 40 80 120    
 (25.97) (32.52) (30.00)    
ไมน่า่เช่ือถือเลย 4 8 12    
 (2.60) (3.25) (3.00)    

รวม 154 246 400    
 (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 

 
ความเช่ือถือในข้อมูลท่ีได้รับจากการรับส่ือ: จดหมาย เอกสาร แผ่นพับ 
เพศ มีความสมัพนัธ์กบัความเช่ือถือในข้อมลูท่ีได้รับจากการเปิดรับสารจากส่ือการตลาด

จากเอกสารและแผ่นพบั นัน่คือ เพศท่ีแตกตา่งกนัมีผลให้ความเช่ือถือในข้อมลูท่ีได้รับจากเอกสาร
และแผ่นพบัแตกต่างกัน กล่าวคือ เพศชายส่วนใหญ่ค่อนข้างเช่ือถือในข้อมูลท่ีได้รับจากเอกสาร
และแผน่พบั คดิเป็นร้อยละ 50.65 รองลงมาคือเช่ือถือมากและไม่คอ่ยเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 19.48 
ในขณะท่ีเพศหญิงส่วนใหญ่คอ่นข้างเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 62.60 รองลงมาคือไม่ค่อยเช่ือถือ คิด
เป็นร้อยละ 28.46 ดงัตาราง 20 
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ตาราง 20 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับความเช่ือถือในข้อมูล
ที่ได้รับจากส่ือการตลาด: เอกสาร แผ่นพับ  

 
ความน่าเชื่อถอื : เอกสาร แผ่นพับ ชาย หญิง รวม df chi-square Sig. 

เช่ือถือมาก 30 10 40 3 32.001 0.000* 
 (19.48) (4.07) (10.00)    
คอ่นข้างเช่ือถือ 78 154 232    
 (50.65) (62.60) (58.00)    
ใมค่อ่ยเช่ือถือ 30 70 100    
 (19.48) (28.46) (25.00)    
ไมน่า่เช่ือถือเลย 16 12 28    
 (10.39) (4.88) (7.00)    

รวม 154 246 400    
 (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
 

รายได้ มีความสัมพันธ์กับความเช่ือถือในข้อมูลท่ีได้รับจากการเปิดรับสารจากส่ื อ
การตลาดจากเอกสารและแผ่นพบั นัน่คือ รายได้ท่ีแตกตา่งกนัมีผลให้ความเช่ือถือในข้อมลูท่ีได้รับ
จากเอกสารและแผ่นพับแตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีมีรายได้ 12,001-15,000 
บาทคอ่นข้างเช่ือถือในข้อมลูท่ีได้รับจากเอกสารและแผ่นพบั คิดเป็นร้อยละ 55.56 ในขณะท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีรายได้ชว่งอ่ืนๆ ไมค่อ่ยมีความเช่ือถือจากส่ือทางด้านเอกสาร แผน่พบั ดงัตาราง 21 
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ตาราง 21 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับความเช่ือถือในข้อมูล
ที่ได้รับจากส่ือการตลาด: เอกสาร แผ่นพับ  

 
ความน่าเชื่อถอื : 
เอกสาร แผ่นพับ 

ต ่ากว่า 
5,000  

5,001-
8,000 

8,001-
12,000 

12,001-
15,000 

มากกว่า 
15,000 

รวม df 
chi-

square 
Sig. 

เช่ือถือมาก 2 5 17 3 1 28 12 38.529 0.000* 
 (3.17) (2.70) (13.93) (16.67) (8.33) (7.00)    
คอ่นข้างเช่ือถือ 13 49 25 10 3 100    
 (20.63) (26.49) (20.49) (55.56) (25.00) (25.00)    
ใมค่อ่ยเช่ือถือ 39 111 74 2 6 232    
 (61.90) (60.00) (60.66) (11.11) (50.00) (58.00)    
ไมน่า่เช่ือถือเลย 9 20 6 3 2 40    
 (14.29) (10.81) (4.92) (16.67) (16.67) (10.00)    

รวม 63 185 122 18 12 400    
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 

 
ความเช่ือถือในข้อมูลท่ีได้รับจากการรับส่ือ: ของช าร่วย ของใช้ 
รายได้ มีความสัมพันธ์กับความเช่ือถือในข้อมูลท่ีได้รับจากการเปิดรับสารจากส่ือ

การตลาดจากของช าร่วย ของใช้ นัน่คือ รายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลให้ความเช่ือถือในข้อมูลท่ีได้รับ
จากของช าร่วย ของใช้แตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ 12,001-15,000 บาท ส่วน
ใหญ่ค่อนข้างเช่ือถือในข้อมูลท่ีได้รับจากของช าร่วย ของใช้ คิดเป็นร้อยละ 72.22 ในขณะท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีรายได้ชว่งอ่ืนๆ ไมค่อ่ยเช่ือถือในข้อมลูท่ีได้รับ ดงัตาราง 22 
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ตาราง 22 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (รายได้) กับความเช่ือถือ
ในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือการตลาด: ของช าร่วย ของใช้ 

 
ความน่าเชื่อถอื : 
ของช าร่วย ของใช้ 

ต ่ากว่า 
5,000  

5,001-
8,000 

8,001-
12,000 

12,001-
15,000 

มากกว่า 
15,000 

รวม df 
chi-

square 
Sig. 

เช่ือถือมาก 1 6 11 2 0 20 12 35.321 0.000* 
 (1.59) (3.24) (9.02) (11.11) (0.00) (5.00)    
คอ่นข้างเช่ือถือ 16 55 33 13 3 120    
 (25.40) (29.73) (27.05) (72.22) (25.00) (30.00)    
ใมค่อ่ยเช่ือถือ 38 101 73 1 7 220    
 (60.32) (54.59) (59.84) (5.56) (58.33) (55.00)    
ไมน่า่เช่ือถือเลย 8 23 5 2 2 40    
 (12.70) (12.43) (4.10) (11.11) (16.67) (10.00)    

รวม 63 185 122 18 12 400    
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
 

สมมติฐานที่ก1.3กลักษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับความช่ืนชอบใน
ข้อมูลท่ีได้รับจากการเปิดรับสารจากส่ือการตลาด 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุและรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน กบัความช่ืนชอบในข้อมลูจากการเปิดรับสารจากส่ือการตลาด ได้แก่ โฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การลดแลกแจกแถม พนักงานขาย การจัดกิจกรรมทางการตลาด เอกสาร/
จดหมาย/แผน่พบั และการได้รับของช าร่วยหรือเคร่ืองใช้ท่ีมีตราสญัลกัษณ์ ผลการศกึษาเป็นดงันี ้

ความช่ืนชอบในข้อมูลท่ีได้รับจากการรับส่ือ: โฆษณา 
อายุ มีความสัมพันธ์กับความช่ืนชอบในข้อมูลท่ีได้รับจากการเปิดรับสารจากส่ือ

การตลาดจากส่ือโฆษณา นั่นคือ อายุท่ีแตกต่างกันมีผลให้ความช่ืนชอบในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือ
โฆษณาแตกตา่งกนั กลา่วคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายตุ ่ากว่า 18 ปีส่วนใหญ่จะไม่คอ่ยชอบในข้อมลูท่ี
ได้รับจากส่ือโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 43.59 ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่ีมีอายุช่วงอ่ืนๆ
คอ่นข้างชอบในข้อมลูท่ีได้รับจากส่ือโฆษณา ดงัตาราง 23 
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ตาราง 23 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (อายุ) กับความช่ืนชอบ
ในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือการตลาด: ส่ือโฆษณา 

 
ความชอบ : 
สื่อโฆษณา 

ต ่ากว่า 
18 ปี 

18-20 ปี 21-23 ปี 
มากกว่า 

23 ปี 
รวม df chi-square Sig. 

ช่ืนชอบมาก 13 28 13 4 58 9 22.766 0.007* 
 (16.67) (15.82) (12.62) (9.52) (14.50)    
คอ่นข้างช่ืนชอบ 29 80 69 26 204    
 (37.18) (45.20) (66.99) (61.90) (51.00)    
ไมค่อ่ยช่ืนชอบ 36 69 21 12 138    
 (46.15) (38.98) (20.39) (28.57) (34.50)    

รวม 78 177 103 42 400    
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 

 
ความช่ืนชอบในข้อมูลที่ได้รับจากการรับส่ือ: การประชาสัมพันธ์ 
อายุ มีความสัมพันธ์กับความช่ืนชอบในข้อมูลท่ีได้รับจากการเปิดรับสารจากส่ือ

การตลาดจากการประชาสมัพันธ์ นั่นคือ อายุท่ีแตกต่างกันมีผลให้ความช่ืนชอบในข้อมูลท่ีได้รับ
จากส่ือการประชาสมัพนัธ์ท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 18-20 ปีส่วนใหญ่จะไม่
คอ่ยชอบในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือการประชาสมัพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 42.94 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่าง
สว่นใหญ่ท่ีมีอายชุว่งอ่ืนๆ คอ่นข้างชอบในข้อมลูท่ีได้รับจากส่ือประชาสมัพนัธ์ ดงัตาราง 24 
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ตาราง 24 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (อายุ) กับความช่ืนชอบ
ในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือการตลาด: ส่ือการประชาสัมพันธ์ 

 
ความชอบ : 
ประชาสัมพันธ์ 

ต ่ากว่า 
18 ปี 

18-20 ปี 21-23 ปี 
มากกว่า 

23 ปี 
รวม df 

chi-
square 

Sig. 

ช่ืนชอบมาก 13 31 14 4 62 9 29.692 0.000* 
 (16.67) (17.51) (13.59) (9.52) (15.50)    
คอ่นข้างช่ืนชอบ 41 68 70 27 206    
 (52.56) (38.42) (67.96) (64.29) (51.50)    
ไมค่อ่ยช่ืนชอบ 24 78 19 11 132    
 (30.77) (44.07) (18.45) (26.19) (33.00)    

รวม 78 177 103 42 400    
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
 

ความช่ืนชอบในข้อมูลท่ีได้รับจากการรับส่ือ: การลดแลกแจกแถม 
รายได้ มีความสัมพันธ์กับความช่ืนชอบในข้อมูลท่ีได้รับจากการเปิดรับสารจากส่ือ

การตลาดจากการลดแลกแจกแถม นั่นคือ รายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลให้ความช่ืนชอบในข้อมูลท่ี
ได้รับจากการลดแลกแจกแถมท่ีแตกตา่งกนั กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ 12,001-15,000 บาท
จะค่อนข้างช่ืนชอบในข้อมลูท่ีได้รับจากการลดแลกแจกแถม คิดเป็นร้อยละ 44.44 ในขณะท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีรายได้ชว่งอ่ืนๆ สว่นใหญ่ไมช่ื่นชอบในข้อมลูท่ีได้รับ ดงัตาราง 25 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80 

ตาราง 25 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (รายได้) กับความช่ืน
ชอบในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือการตลาด: การลดแลกแจกแถม 

 
ความชอบ : 
โปรโมชั่น 

ต ่าว่า 
5,000 

5,001-
8,000 

8,001-
12,000 

12,001-
15,000 

มากกว่า 
15,000 

รวม df 
chi-

square 
Sig. 

ช่ืนชอบมาก 0 0 4 0 0 4 24 0.019 0.049* 
 (0.00) (0.00) (3.28) (0.00) (0.00) (1.00)    
คอ่นข้างช่ืนชอบ 19 50 31 8 2 110    
 (30.16) (27.03) (25.41) (44.44) (0.52) (27.50)    
ไมค่อ่ยช่ืนชอบ 35 92 49 5 9 190    
 (55.56) (49.73) (40.16) (27.78) (2.32) (47.50)    
ไมช่ื่นชอบเลย 9 43 38 5 1 96    
 (14.29) (23.24) (31.15) (27.78) (0.26) (24.00)    

รวม 63 185 122 18 388 400    
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
 

ความช่ืนชอบในข้อมูลที่ได้รับจากการรับส่ือ: พนักงานขาย 
รายได้ มีความสัมพันธ์กับความช่ืนชอบในข้อมูลท่ีได้รับจากการเปิดรับสารจากส่ือ

การตลาดจากพนกังานขาย นัน่คือ รายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลให้ความช่ืนชอบในข้อมูลท่ีได้รับจาก
พนกังานขายท่ีแตกตา่งกนั กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ 12,001-15,000 บาท จะคอ่นข้างมี
ความช่ืนชอบในข้อมูลท่ีได้รับจากพนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 44.44 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
รายได้ในชว่งอ่ืนๆ สว่นใหญ่จะไมช่ื่นชอบในข้อมลูท่ีได้รับ ดงัตาราง 26 
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ตาราง 26 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (รายได้) กับความช่ืน
ชอบในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือการตลาด: พนักงานขาย 

 
ความถี่ : 

พนักงานขาย 
ต ่าว่า 
5,000 

5,001-
8,000 

8,001-
12,000 

12,001-
15,000 

มากกว่า 
15,000 

รวม df 
chi-

square 
Sig. 

ช่ืนชอบมาก 0 3 8 3 0 14 24 0.019 0.049 
 (0.00) (1.62) (6.56) (16.67) (0.00) (3.50)    
คอ่นข้างช่ืนชอบ 26 56 35 8 3 128    
 (41.27) (30.27) (28.69) (44.44) (25.00) (32.00)    
ไมค่อ่ยช่ืนชอบ 29 94 52 2 7 184    
 (46.03) (50.81) (42.62) (11.11) (58.33) (46.00)    
ไมช่ื่นชอบเลย 8 32 27 5 2 74    
 (12.70) (17.30) (22.13) (27.78) (16.67) (18.50)    

รวม 63 185 122 18 12 400    
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
 

สมมตฐิานที่ 1.4 ลักษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการน าข้อมูลท่ีได้รับ
จากการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดไปใช้ 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุและรายได้
เฉล่ียต่อเดือน กบัการน าข้อมลูจากการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดไปใช้งาน ได้แก่ โฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การลดแลกแจกแถม พนักงานขาย การจัดกิจกรรมทางการตลาด เอกสาร/
จดหมาย/แผ่นพับ และการได้ รับของช าร่วยหรือเคร่ืองใช้ท่ีมีตราสัญลักษณ์ ดังรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

การน าข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือไปใช้: โฆษณา 
อายุ มีความสัมพันธ์กับการน าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้งานจากการเปิดรับสารจากส่ือ

การตลาดจากส่ือโฆษณา นัน่คือ อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลให้การน าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้งานจากการ
เปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากส่ือโฆษณา กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 18-20 ปีส่วนใหญ่จะ
เห็นว่าข้อมลูท่ีได้รับไม่คอ่ยมีส่วนในการตดัสินใจซือ้ คิดเป็นร้อยละ  41.24 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่าง
ในชว่งอายอ่ืุนๆ เห็นวา่ข้อมลูท่ีได้รับคอ่นข้างมีสว่นในการตดัสินใจซือ้ ดงัตาราง 27 
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ตาราง 27 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (อายุ) กับการน าข้อมูลท่ี
ได้รับจากส่ือการตลาดไปใช้: ส่ือโฆษณา 

 
การตัดสินใจ : 
สื่อโฆษณา 

ต ่ากว่า 18 
ปี 

18-20 ปี 21-23 ปี 
มากกว่า 

23 ปี 
รวม df 

chi-
square 

Sig. 

ตดัสนิใจได้มาก 10 31 15 6 62 9 17.085 0.047* 
 (12.82) (17.51) (14.56) (14.29) (15.50)    
มีสว่นในการตดัสนิใจ 48 66 53 21 188    
 (61.54) (37.29) (51.46) (50.00) (47.00)    
ไมค่อ่ยมีสว่นในการ
ตดัสนิใจ 

16 73 33 14 136   
 

 (20.51) (41.24) (32.04) (33.33) (34.00)    
ไมม่ีสว่นในการ
ตดัสนิใจเลย 

4 7 2 1 14   
 

 (5.13) (3.95) (1.94) (2.38) (3.50)    

รวม 78 177 103 42 400    
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
 

การน าข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือไปใช้: การลดแลกแจกแถม 
รายได้ มีความสัมพันธ์กับการน าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้งานจากการเปิดรับสารจากส่ือ

การตลาดจากการลดแลกแจกแถม นั่นคือ รายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลให้การน าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้
งานจากการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากการลดแลกแจกแถมแตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีมีรายได้ 12,001-15,000 บาท รู้สึกข้อมลูท่ีได้รับมีส่วนในการตดัสินใจ คิดเป็น
ร้อยละ 27.78 ในขณะท่ีกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีรายได้ในชว่งอ่ืนๆ รู้สกึวา่ข้อมลูท่ีได้รับไม่คอ่ยมีส่วนในการ
ตดัสินใจ ดงัตาราง 28 
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ตาราง 28 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (รายได้) กับการน า
ข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือการตลาดไปใช้: การลดแลกแจกแถม 

 
การตัดสินใจ : 
โปรโมชั่น 

ต ่ากว่า 
5,000 

5,001-
8,000 

8,001-
12,000 

12,001-
15,000 

มากกว่า 
15,000 

รวม df 
chi-

square 
Sig. 

ตดัสนิใจได้มาก 3 9 3 0 1 16 12 37.671 0.000* 
 (4.76) (4.86) (2.46) (0.00) (8.33) (4.00)    
มีสว่นในการตดัสนิใจ 16 51 24 5 4 100    
 (25.40) (27.57) (19.67) (27.78) (33.33) (25.00)    
ไมค่อ่ยมีสว่นในการ
ตดัสนิใจ 

34 69 80 4 5 192 
   

 (53.97) (37.30) (65.57) (22.22) (41.67) (48.00)    
ไมม่ีสว่นในการ
ตดัสนิใจเลย 

10 56 15 9 2 92 
   

 (15.87) (30.27) (12.30) (50.00) (16.67) (23.00)    

รวม 63 185 122 18 12 400    
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
  

การน าข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือไปใช้: พนักงานขาย 
อายุ มีความสัมพันธ์กับการน าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้งานจากการเปิดรับสารจากส่ือ

การตลาดจากพนกังานขาย นัน่คือ อายท่ีุแตกตา่งกนัมีผลให้การน าข้อมลูท่ีได้รับไปใช้งานจากการ
เปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากพนกังานขายแตกตา่งกนั กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ21-23 ปี
ส่วนใหญ่จะเห็นว่าข้อมูลท่ีได้รับคอ่นข้างมีส่วนในการตดัสินใจซือ้ คิดเป็นร้อยละ 42.72 รองลงมา
คือมีส่วนในการตดัสินใจซือ้ได้มาก คิดเป็นร้อยละ 30.10 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างในช่วงอายุอ่ืนๆ 
เห็นวา่ข้อมลูท่ีได้รับคอ่นข้างมีสว่นในการตดัสินใจซือ้ รองลงมาคือไม่คอ่ยมีส่วนในการตดัสินใจ ดงั
ตาราง 29 

 
 
 



 84 

ตาราง 29 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (อายุ) กับการน าข้อมูลท่ี
ได้รับจากส่ือการตลาดไปใช้: พนักงานขาย 

 
การตัดสินใจ : 
พนักงานขาย 

ต ่ากว่า 18 
ปี 

18-20 ปี 21-23 ปี 
มากกว่า 

23 ปี 
รวม df 

chi-
square 

Sig. 

ตดัสนิใจได้มาก 8 24 31 8 71 9 19.579 0.021* 
 (10.26) (13.56) (30.10) (19.05) (17.75)    
มีสว่นในการตดัสนิใจ 46 85 44 23 198    
 (58.97) (48.02) (42.72) (54.76) (49.50)    
ไมค่อ่ยมีสว่นในการ
ตดัสนิใจ 

20 58 23 10 111 
   

 (25.64) (32.77) (22.33) (23.81) (27.75)    
ไมม่ีสว่นในการ
ตดัสนิใจเลย 

4 10 5 1 20 
   

 (5.13) (5.65) (4.85) (2.38) (5.00)    

รวม 78 177 103 42 400    
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 

 
รายได้ มีความสัมพันธ์กับการน าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้งานจากการเปิดรับสารจากส่ือ

การตลาดจากพนกังานขาย นัน่คือ รายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลให้การน าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้งานจาก
การเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากพนกังานขายแตกตา่งกนั กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีมี
รายได้ 12,001-15,000 บาท รู้สกึข้อมลูท่ีได้รับมีส่วนในการตดัสินใจ คิดเป็นร้อยละ 38.89 ในขณะ
ท่ีกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีรายได้ในชว่งอ่ืนๆ รู้สกึวา่ข้อมลูท่ีได้รับไมค่อ่ยมีสว่นในการตดัสินใจ ดงัตาราง 30 
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ตาราง 30 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (รายได้) กับการน า
ข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือการตลาดไปใช้: พนักงานขาย 

 
การตัดสินใจ : 
พนักงานขาย 

ต ่าว่า 
5,000 

5,001-
8,000 

8,001-
12,000 

12,001-
15,000 

มากกว่า 
15,000 

รวม df 
chi-

square 
Sig. 

ตดัสนิใจได้มาก 3 8 9 0 0 20 12 23.889 0.021* 
 (4.76) (4.32) (7.38) (0.00) (0.00) (5.00)    
มีสว่นในการตดัสนิใจ 22 52 26 7 4 111    
 (34.92) (28.11) (21.31) (38.89) (33.33) (27.75)    
ไมค่อ่ยมีสว่นในการ
ตดัสนิใจ 

32 80 74 6 6 198 
   

 (50.79) (43.24) (60.66) (33.33) (50.00) (49.50)    
ไมม่ีสว่นในการ
ตดัสนิใจเลย 

6 45 13 5 2 71 
   

 (9.52) (24.32) (10.66) (27.78) (16.67) (17.75)    

รวม 63 185 122 18 12 400    
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
 

การน าข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือไปใช้: กิจกรรมทางการตลาด 
เพศ มีความสัมพันธ์กับการน าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้งานจากการเปิดรับสารจากส่ือ

การตลาดจากกิจกรรมทางการตลาด นัน่คือ เพศท่ีแตกตา่งกนัมีผลให้การน าข้อมลูท่ีได้รับไปใช้งาน
จากการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากกิจกรรมทางการตลาดแตกตา่งกนั กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่าง
ท่ีมีเป็นเพศชายส่วนใหญ่จะเห็นว่าข้อมลูท่ีได้รับคอ่นข้างมีส่วนในการตดัสินใจซือ้ คิดเป็นร้อยละ 
62.34 รองลงมาคือมีส่วนในการตดัสินใจซือ้ได้มาก คิดเป็นร้อยละ17.53 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ี
เป็นเพศหญิงเห็นว่าข้อมลูท่ีได้รับคอ่นข้างมีส่วนในการตดัสินใจซือ้  คิดเป็นร้อยละ49.59 รองลงมา
คือไมค่อ่ยมีสว่นในการตดัสินใจ คดิเป็นร้อยละ 29.27 ดงัตาราง 31 
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ตาราง 31 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (เพศ) กับการน าข้อมูลท่ี
ได้รับจากส่ือการตลาดไปใช้: กิจกรรมทางการตลาด 

 
การตัดสินใจ : 

กิจกรรมการตลาด 
ชาย หญิง รวม df 

chi-
square 

Sig. 

ตดัสนิใจได้มาก 27 37 64 3 10.700 0.013* 
 (17.53) (15.04) (16.00)    
มีสว่นในการตดัสนิใจ 96 122 218    
 (62.34) (49.59) (54.50)    
ไมค่อ่ยมีสว่นในการตดัสนิใจ 25 72 97    
 (16.23) (29.27) (24.25)    
ไมม่ีสว่นในการตดัสนิใจเลย 6 15 21    
 (3.90) (6.10) (5.25)    

รวม 154 246 400    
 (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
 

การน าข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือไปใช้: เอกสาร แผ่นพับ 
เพศ มีความสัมพันธ์กับการน าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้งานจากการเปิดรับสารจากส่ือ

การตลาดจากเอกสารและแผ่นพบั นัน่คือ เพศท่ีแตกตา่งกนัมีผลให้การน าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้งาน
จากการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากเอกสารและแผ่นพบัแตกตา่งกนั กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ี
มีเป็นเพศชายส่วนใหญ่จะเห็นว่าข้อมูลท่ีได้รับค่อนข้างมีส่วนในการตดัสินใจซือ้ คิดเป็นร้อยละ
57.14) รองลงมาคือมีส่วนในการตดัสินใจซือ้ได้มาก คิดเป็นร้อยละ19.48 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ี
เป็นเพศหญิงเห็นว่าข้อมลูท่ีได้รับคอ่นข้างมีส่วนในการตดัสินใจซือ้ คิดเป็นร้อยละ54.47 รองลงมา
คือไมค่อ่ยมีสว่นในการตดัสินใจ คดิเป็นร้อยละ30.08 ดงัตาราง 32 
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ตาราง 32 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (เพศ) กับการน าข้อมูลท่ี
ได้รับจากส่ือการตลาดไปใช้: เอกสารและแผ่นพับ 

 
การตัดสินใจ : เอกสาร 
จดหมาย แผ่นพบั 

ชาย หญิง รวม df 
chi-

square 
Sig. 

ตดัสนิใจได้มาก 30 26 56 3 10.772 0.013* 
 (19.48) (10.57) (14.00)    
มีสว่นในการตดัสนิใจ 88 134 222    
 (57.14) (54.47) (55.50)    
ไมค่อ่ยมีสว่นในการตดัสนิใจ 28 74 102    
 (18.18) (30.08) (25.50)    
ไมม่ีสว่นในการตดัสนิใจเลย 8 12 20    
 (5.19) (4.88) (5.00)    

รวม 154 246 400    
 (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
 

การน าข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือไปใช้: ของช าร่วย เคร่ืองใช้ที่มีตราสัญลักษณ์ 
เพศ มีความสัมพันธ์กับการน าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้งานจากการเปิดรับสารจากส่ือ

การตลาดจากของช าร่วย เคร่ืองใช้ท่ีมีตราสญัลกัษณ์ นัน่คือ เพศท่ีแตกตา่งกนัมีผลให้การน าข้อมลู
ท่ีได้รับไปใช้งานจากการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดจากของช าร่วย เคร่ืองใช้ท่ีมีตราสญัลกัษณ์
แตกตา่งกนั กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเป็นเพศชายส่วนใหญ่จะเห็นว่าข้อมลูท่ีได้รับคอ่นข้างมีส่วน
ในการตดัสินใจซือ้ คดิเป็นร้อยละ 60.39 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศหญิงเห็นว่าข้อมลูท่ีได้รับ
คอ่นข้างมีส่วนในการตดัสินใจซือ้ คิดเป็นร้อยละ44.31 ใกล้เคียงกบัความเห็นท่ีว่าไม่คอ่ยมีส่วนใน
การตดัสินใจ คดิเป็นร้อยละ41.46 ดงัตาราง 33 
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ตาราง 33 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (เพศ) กับการน าข้อมูลท่ี
ได้รับจากส่ือการตลาดไปใช้: ของช าร่วย เคร่ืองใช้ที่มีตราสัญลักษณ์ 

 
การตัดสินใจ : 

ของช าร่วย ของใช้ 
ชาย หญิง รวม df 

chi-
square 

Sig. 

ตดัสนิใจได้มาก 24 23 47 3 20.672 0.000* 
 (15.58) (9.35) (11.75)    
มีสว่นในการตดัสนิใจ 93 109 202    
 (60.39) (44.31) (50.50)    
ไมค่อ่ยมีสว่นในการตดัสนิใจ 32 102 134    
 (20.78) (41.46) (33.50)    
ไมม่ีสว่นในการตดัสนิใจเลย 5 12 17    
 (3.25) (4.88) (4.25)    

รวม 154 246 400    
 (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 

 
ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซือ้และแนวโน้มการซือ้ 
การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้

และแนวโน้มการซือ้ มุง่เน้นท่ีจะศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายแุละรายได้ ว่ามีผล
อยา่งไรตอ่การตดัสินใจซือ้ทัง้ท่ีซือ้อยูใ่นปัจจบุนัและแนวโน้มการซือ้ในอนาคต ดงัสมมตฐิาน 

สมมติฐานที่ก2กลักษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนย่ีห้อแบลคเบอร่ี (Blackberry) 

สมมตฐิานท่ีก2.1กลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสมัพนัธ์กบัการใช้งานโทรศพัท์มือถือ
สมาร์ทโฟนย่ีห้อแบลคเบอร่ี (Blackberry) ในปัจจบุนั 

สมมตฐิานท่ีก2.2กลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสมัพนัธ์กบัการใช้งานโทรศพัท์มือถือ
สมาร์ทโฟนย่ีห้อแบลคเบอร่ี (Blackberry) ในอนาคต 

สมมติฐานที่ก2.1กลักษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการใช้งาน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนย่ีห้อแบลคเบอร่ี (Blackberry) ในปัจจุบัน 
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การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีตอ่การตดัสินใจซือ้และแนวโน้ม
การซือ้ในปัจจุบนั พบว่า อายแุละรายได้ มีความสมัพนัธ์กบัการใช้งานโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน
ย่ีห้อแบลคเบอร่ี (Blackberry) ในปัจจุบนั กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุและรายได้ท่ีแตกตา่งกัน
จะมีการใช้งานโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนย่ีห้อแบลคเบอร่ี (Blackberry) ในปัจจบุนัท่ีแตกตา่งกนั ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 

อายุ พบว่า อายท่ีุแตกต่างกนัจะมีการใช้งานโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนย่ีห้อแบลคเบอร่ี 
(Blackberry) ในปัจจบุนัท่ีแตกตา่งกนั กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีอายมุากกว่า 23 ปี จะมี
การใช้งานโทรศพัท์โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนย่ีห้อแบลคเบอร่ี (Blackberry) ในปัจจุบนั คิดเป็น
ร้อยละ 59.52 ในขณะท่ีกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายชุว่งอ่ืนๆ สว่นใหญ่ไมมี่การใช้งานในปัจจบุนั ดงัตาราง 
34 

 
ตาราง 34 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (อายุ) กับการใช้งาน

โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนย่ีห้อแบลคเบอร่ี (Blackberry) ในปัจจุบัน 
 
การใช้งาน
ในปัจจุบนั 

ต ่ากว่า 
18 ปี 

18-20 ปี 21-23 ปี 
มากกว่า 

23 ปี 
รวม df chi-square Sig. 

ใช้ 24 60 43 25 152 3 11.868 0.008* 
 (30.77) (33.90) (41.75) (59.52) (38.00)    
ไมใ่ช้ 54 117 60 17 248    
 (69.23) (66.10) (58.25) (40.48) (62.00)    

รวม 78 177 103 42 400    
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
 

รายได้ พบว่า รายได้ท่ีแตกตา่งกันจะมีการใช้งานโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนย่ีห้อแบลค
เบอร่ี (Blackberry) ในปัจจุบนัท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีรายได้มากกว่า 
15,000 บาท จะมีการใช้งานโทรศพัท์โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนย่ีห้อแบลคเบอร่ี (Blackberry) ใน
ปัจจบุนัในสดัสว่นท่ีเทา่กบัการไมใ่ช้งาน คดิเป็นร้อยละ 50.00 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ช่วง
อ่ืนๆ สว่นใหญ่ไมมี่การใช้งานในปัจจบุนั ดงัตาราง 35 
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ตาราง 35 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (รายได้) กับการใช้งาน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนย่ีห้อแบลคเบอร่ี (Blackberry) ในปัจจุบัน 

 
การใช้งาน
ในปัจจุบนั 

ต ่าว่า 
5,000  

5,001-
8,000 

8,001-
12,000 

12,001-
15,000 

มากกว่า 
15,000 

รวม df 
chi-

square 
Sig. 

ใช้ 17 66 58 5 6 152 4 9.915 0.042* 
 (26.98) (35.68) (47.54) (27.78) (50.00) (38.00)    
ไมใ่ช้ 46 119 64 13 6 248    
 (73.02) (64.32) (52.46) (72.22) (50.00) (62.00)    

รวม 63 185 122 18 12 400    
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
 

สมมติฐานที่  2.2 ลักษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการใช้งาน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนย่ีห้อแบลคเบอร่ี (Blackberry) ในอนาคต 

การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีตอ่การตดัสินใจซือ้และแนวโน้ม
การซือ้ในอนาคต พบวา่ รายได้ มีความสมัพนัธ์กบัการใช้งานโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนย่ีห้อแบลค
เบอร่ี (Blackberry) ในอนาคต กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ท่ีแตกต่างกันจะมีการใช้งาน
โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนย่ีห้อแบลคเบอร่ี (Blackberry) ในอนาคตท่ีแตกต่างกัน ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 

รายได้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ท่ีแตกตา่งกันจะมีการใช้งานโทรศพัท์มือถือสมาร์ท
โฟนย่ีห้อแบลคเบอร่ี (Blackberry) ในอนาคตท่ีแตกตา่งกนั นัน่คือ กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีมีรายได้
ต ่ากว่า 5,000 บาทและ 5,001-8,000 บาท จะไม่คอ่ยสนใจซือ้โทรศพัท์ในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 
41.30 และร้อยละ 36.13 ตามล าดบั ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีมีรายได้ 8,001-12,000 
บาท จะค่อนข้างสนใจท่ีจะซือ้ คิดเป็นร้อยละ 51.56 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีมีรายได้ 12,001-
15,000 บาท จะมีความสนใจซือ้อย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 61.54 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้
มากกวา่ 15,000 บาท มีความสนใจท่ีจะซือ้อย่างยิ่ง เป็นสดัส่วนท่ีเท่ากบัการคอ่นข้างสนใจซือ้และ
คอ่นข้างไมส่นใจซือ้ คดิเป็นอยา่งละร้อยละ 33.33 ดงัตาราง 36 
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ตาราง 36 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ (รายได้) กับการใช้งาน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนย่ีห้อแบลคเบอร่ี (Blackberry) ในอนาคต 

 
การใช้งานใน

อนาคต 
ต ่ากว่า 
5,000 

5,001-
8,000 

8,001-
12,000 

12,001-
15,000 

มากกว่า 
15,000 

รวม df 
chi-

square 
Sig. 

สนใจจะซือ้อยา่งยิง่ 10 33 15 8 2 68 16 37.318 0.002* 

 
(21.74) (27.73) (23.44) (61.54) (33.33) (27.42) 

   
คอ่นข้างสนใจจะซือ้ 16 32 33 3 2 86    
 (34.78) (26.89) (51.56) (23.08) (33.33) (34.68)    
คอ่นข้างไมส่นใจซือ้ 20 54 16 2 2 94    
 (42.30) (47.13) (21.63) (15.38) (33.33) (37.90)    

รวม 46 119 64 13 6 248    
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)    

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
 
ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสารจากการ

ส่ือสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้และแนวโน้มการซือ้ 
การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสารจากส่ือสารการตลาดท่ีมีต่อ

การตดัสินใจซือ้และแนวโน้มการซือ้ มุ่งเน้นท่ีจะศกึษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือในด้านตา่งๆ ได้แก่ 
ความถ่ีในการเปิดรับส่ือ ความเช่ือถือในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือต่างๆ ความช่ืนชอบในข้อมูลท่ีได้รับ
จากส่ือต่างๆ และการน าข้อมลูได้รับจากส่ือต่างๆไปใช้ ว่ามีผลอย่างไรตอ่การตดัสินใจซือ้ทัง้ท่ีซือ้
อยูใ่นปัจจบุนัและแนวโน้มการซือ้ในอนาคต ดงัสมมตฐิาน 

สมมติฐานที่ก3กพฤติกรรมการเปิดรับสารจากส่ือสารการตลาดในด้านต่างๆ มี
ความสัมพันธ์ต่อการใช้งานโทรศัพท์ Blackberry  

สมมติฐานท่ีก3.1กพฤติกรรมการเปิดรับสารจากส่ือสารการตลาดในด้านต่างๆ มี
ความสมัพนัธ์ตอ่การใช้งานโทรศพัท์ Blackberry ในปัจจบุนั 

สมมติฐานท่ีก3.2กพฤติกรรมการเปิดรับสารจากส่ือสารการตลาดในด้านต่างๆ มี
ความสมัพนัธ์ตอ่การใช้งานโทรศพัท์ Blackberry ในอนาคต 

โดยในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจทัง้สอง
สมมติฐาน มุ่งเน้นเพียงทดสอบพฤติกรรมในภาพรวมของแต่ละด้าน ว่ามีผลต่อการตดัสินใจซือ้
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หรือไม ่โดยใช้คา่เฉล่ียของพฤตกิรรมในแตล่ะด้านมาทดสอบความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้ และ
ใช้สถิตทีิ (T-Test) ในการทดสอบความสมัพนัธ์ดงักลา่ว  

สมมติฐานที่ 3.1 พฤติกรรมการเปิดรับสารจากส่ือสารการตลาดในด้านต่างๆ มี
ความสัมพันธ์ต่อการใช้งานโทรศัพท์ Blackberry   

การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสารจากส่ือสารการตลาดในด้าน
ต่างๆ ประกอบด้วยความถ่ีในการเปิดรับส่ือ ความเช่ือถือในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือต่างๆ ความช่ืน
ชอบในข้อมลูท่ีได้รับจากส่ือตา่งๆ และการน าข้อมลูได้รับจากส่ือตา่งๆไปใช้ กบัการใช้งานโทรศพัท์ 
Blackberry ในปัจจบุนั ประกอบด้วย ใช้งานอยู ่และไมไ่ด้ใช้งาน  

ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสารจากส่ือสารการตลาดในด้านต่างๆ 
ประกอบด้วยความถ่ีในการเปิดรับส่ือ ความเช่ือถือในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือต่างๆ ความช่ืนชอบใน
ข้อมลูท่ีได้รับจากส่ือตา่งๆ และการน าข้อมลูได้รับจากส่ือต่างๆไปใช้ มีความสมัพนัธ์กบัการใช้งาน
โทรศพัท์ Blackberry ในปัจจุบนั นัน่คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับส่ือ ความเช่ือถือใน
ข้อมลูท่ีได้รับจากส่ือตา่งๆ ความช่ืนชอบในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือต่างๆ และการน าข้อมูลได้รับจาก
ส่ือต่างๆไปใช้ท่ีแตกต่างกนั ก็ท าให้การใช้งานโทรศพัท์มือถือ Blackberry แตกตา่งกันไปด้วย ดงั
ตาราง 37 
 
ตาราง 37 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤตกิรรมการเปิดรับส่ือกับการใช้งานในปัจจุบัน 
 

 
การใช้งานโทรศัพท์ Blackberry 

T-Test Sig. 

การเปิดรับสือ่ในด้านความถ่ี 33.106 0.000* 

ความนา่เช่ือถือของข้อมลูที่ได้จากการเปิดรับ 86.068 0.000* 

ความช่ืนชอบของข้อมลูที่ได้จากการเปิดรับ 32.702 0.000* 

การน าข้อมลูที่ได้รับจากสือ่ไปใช้ 21.295 0.000* 

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
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สมมตฐิานที่ก3.2กพฤตกิรรมการเปิดรับสารจากส่ือสารการตลาดในด้านต่างๆ มี
ความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มการใช้งานในอนาคตโทรศัพท์ Blackberry   

การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสารจากส่ือสารการตลาดในด้าน
ต่างๆ ประกอบด้วยความถ่ีในการเปิดรับส่ือ ความเช่ือถือในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือต่างๆ ความช่ืน
ชอบในข้อมลูท่ีได้รับจากส่ือตา่งๆ และการน าข้อมลูได้รับจากส่ือตา่งๆไปใช้ กบัแนวโน้มการใช้งาน
ในอนาคตของโทรศพัท์ Blackberry ประกอบด้วยสนใจอย่างยิ่งท่ีจะซือ้ ค่อนข้างสนใจท่ีจะซือ้ 
คอ่นข้างไมส่นใจท่ีจะซือ้และไมส่นใจซือ้แนน่อน 

ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสารจากส่ือสารการตลาดในด้านต่างๆ 
ประกอบด้วยความถ่ีในการเปิดรับส่ือ ความเช่ือถือในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือต่างๆ ความช่ืนชอบใน
ข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือต่างๆ และการน าข้อมูลได้รับจากส่ือต่างๆไปใช้ มีความสมัพนัธ์กับแนวโน้ม
การใช้งานในอนาคตของโทรศพัท์ Blackberry นัน่คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับส่ือ 
ความเช่ือถือในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือตา่งๆ ความช่ืนชอบในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือต่างๆ และการน า
ข้อมลูได้รับจากส่ือตา่งๆไปใช้ท่ีแตกตา่งกนั ก็ท าให้แนวโน้มการใช้งานในอนาคตของโทรศพัท์มือถือ 
Blackberry แตกตา่งกนัไปด้วย ดงัตาราง 38 
 
ตาราง 38 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤตกิรรมการเปิดรับส่ือกับแนวโน้มการใช้งานใน

อนาคต 
 

 
แนวโน้มการใช้งานในอนาคตโทรศัพท์ Blackberry 

T-Test Sig. 

การเปิดรับสือ่ในด้านความถ่ี 21.478 0.000* 

ความนา่เช่ือถือของข้อมลูที่ได้จากการเปิดรับ 28.592 0.000* 

ความช่ืนชอบของข้อมลูที่ได้จากการเปิดรับ 23.210 0.000* 

การน าข้อมลูที่ได้รับจากสือ่ไปใช้ 34.645 0.000* 

 
*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 
 
 
 
 


