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บทคดัย่อ 

   การคน้ควา้อิสระเร่ืองปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซา
ลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือพ

ลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีปัจจยัท่ีศึกษาคือ (1) การประกาศ 

(2)การจดัเหตุการณ์(3)การน าเสนอข่าว(4)การจดักิจกรรม(5)การใชส่ื้อเฉพาะ (6) การโนม้นา้วใจ(7)กิจกรรม

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งคือ
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ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คนสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ียส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

                 ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมากซ่ึงตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิด

แกป้วดซาลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดดี้ท่ีสุดคือ  ดา้นการใชส่ื้อเฉพาะ ดา้นการโนม้นา้วใจ 

ดา้นกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตามล าดบัซ่ึงตรงกบัสมมติฐานทั้ง 3ประการและดา้นท่ีไม่มีผลต่อ

ความพึ่งพอใจในการตดัสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาส ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

คือ ดา้นการประกาศ ดา้นการจดัเหตุการณ์ ดา้นการน าเสนอข่าว และดา้นการจดักิจกรรมของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครซ่ึงไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ABSTRACT 

         Independent study on Regarding the public relations factors affecting the decision to buy a plaster shop 

for pain relief in the salon of consumers in Bangkok, the objective is to study the factors affecting the decision 

to buy the plaster to fix the pain. Pain in the salon of consumers in Bangkok  The factors studied are (1) 

announcement (2) event management (3) news presentation (4) activity arrangement (5) using specific media 

(6) persuasion (7) responsibility activity to social The questionnaire was used as a tool for data collection. The 

sample consisted of 400 consumers in Bangkok. The statistics used for data analysis were percentage, mean, 

standard deviation, correlation coefficient analysis and multiple regression analysis. 

              The results of the study showed that the factors influencing the decision to buy a plaster shop for pain 

relief in the salon of consumers in Bangkok in general are at a high level, which factors affect the decision to 

buy plastic. The best salon to cure the pain of consumers in Bangkok Specific media usage Persuasive 

Regarding social responsibility activities Respectively, which corresponds to both hypotheses 3 points and the 

side that does not affect the satisfaction in the decision to buy plaster to relieve pain. Of consumers in Bangkok 

Is the announcement side Event Management News presentation And the activities of consumers in Bangkok 

which do not match the assumptions. 
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บทน า 

ความเจบ็ปวดเป็นความรู้สึกท่ีไม่พึงประสงคท่ี์สามารถจ ากดัขีดความสามารถของบุคคลความสามารถใน

การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั ท าหนา้ท่ีเป็นสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ เพื่อเตือนวา่มีบางอยา่งท่ีผดิปกติกบัร่างกาย

ของคุณ ค าจ ากดัความท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางของความเจบ็ปวดไดรั้บการนิยามโดยสมาคมนานาชาติ

เพื่อการศึกษาความปวด "ความปวดเป็นประสบการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์ ทั้งทางดา้นประสาทสัมผสั (ร่างกาย) และ

อารมณ์ (ความรู้สึก) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบาดเจบ็ของเน้ือเยือ่ หรือเม่ือเน้ือเยือ่มีโอกาสบาดเจบ็หรือเสมือนวา่

มีการบาดเจบ็"ความรุนแรงของอาการปวดร่างกายสามารถมีไดต้ั้งแต่นอ้ย การปวดเร้ือรังจะมีอาการนานกวา่การ

ปวดแบบเฉียบพลนั และในบางกรณีด้ือต่อการรักษา และมกัจะมีความเก่ียวเน่ืองกบัโรคท่ีเจบ็ป่วยระยะยาว ซ่ึง

แตกต่างจากการปวดแบบเฉียบพลนั อาการปวดแบบเร้ือรังมกัจะเก่ียวขอ้งกบัการท างานท่ีผดิปกติหรือโรคท่ีหาย

ชา้ (ใชเ้วลารักษานาน) ก่อนท่ีจะหยบิยาบรรเทาอาการปวด เช่น ยาทา พลาสเตอร์เทาอาการปวดหรือยาเมด็มาใช ้

มนัเป็นประโยชน์ท่ีจะท าความเขา้ใจวา่เหตุใดอาการปวดจึงเกิดข้ึนและวธีิการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะจดัการกบัมนัคืออะไร

หากมีขอ้สงสัยใหข้อค าแนะน าจากแพทยข์องคุณหรือเภสัชกร 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อการศึกษาปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นการประกาศท่ีมีผลต่อการตดัสินเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิดแก ้

ปวดซาลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นการจดักิจกรรมพิเศษท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพ

ลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นการน าเสนอข่าวท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ 

ปิดแกป้วดซาลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นการจดักิจกรรมกบัชุมชนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

พลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นการใชส่ื้อเฉพาะท่ีสามารถสะทอ้นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์รท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

7. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นการโนม้นา้วใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพลาสเตอร์ปิด 

แกป้วดซาลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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8. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพลาสเตอร์ปิดแก้

ปวดซาลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  สมมติฐานของการวจิัย 

1. ดา้นการประชาสัมพนัธ์ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือพลาสเตอร์ปิด 

แกป้วดซาลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ดา้นการประกาศส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิด 

แกป้วดซาลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ดา้นการจดักิจกรรมพิเศษส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิด 

แกป้วดซาลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ดา้นการน าเสนอข่าวส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิด 

แกป้วดซาลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ดา้นการจดักิจกรรมกบัชุมชนส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพ

ลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. ดา้นการใชส่ื้อเฉพาะท่ีสามารถสะทอ้นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์รส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

7. ดา้นการโนม้นา้วใจส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิด 

แกป้วดซาลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

8. ดา้นกิจกรรมการรับผดิชอบต่อสังคมส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซา

ลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    ขอบเขตของการวจิัย 

             ในการศึกษาวจิยั     เร่ืองปัจจยัดา้นประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซา

ลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีขอบเขตในการวจิยัดงัน้ี 

   ขอบเขตด้านเน้ือหา  

           มุ่งศึกษาปัจจยัดา้นประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินในเลือกซ้ือผลิตภณัฑพ์ลาสเตอร์ปิดแกป้วดซา

ลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีตวัแปรดงัน้ี 
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1) ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ย  ปัจจยัดา้นการ

ประกาศ ปัจจยัดา้นการจดัเหตุการณ์ ปัจจยัดา้นการน าเสนอข่าว ปัจจยัดา้นการจดักิจกรรม ปัจจยัดา้นการ

ใชส่ื้อ ปัจจยัดา้นการโนม้นา้วใจ ปัจจยัดา้นกิจกกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

2) ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  ขอบเขตด้านประชากร 

          ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสนใจดา้นประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาส ทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผูว้จิยัจึง

ใชสู้ตรการค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยค านวนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 สัดส่วน

ของประชากรท่ีตอ้งการสุ่ม เท่ากบั 0.05 ไดข้นาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 384 คน ซ่ึงผูว้ิจยัขอก าหนดใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 

400 คน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมากข้ึนและสะดวกในการประมวลผล 

   ขอบเขตด้านระยะเวลา   การวจิยัคร้ังน้ีจะท าการวจิยั ตั้งแต่เดือน กนัยายน – ตุลาคม 2562 

   ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ                                                    

            1.ผูป้ระกอบกาธุรกิจพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสน าความรู้จากผลการศึกษาในเร่ืองการ

ประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาส มาใชเ้ป็นแนวทางในการ

ส่งเสริมตราสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัใหลู้กคา้มีความภกัดีต่อตราสินคา้ หรือการสร้างภาพลกัษณ์สร้างช่ือเสียง

ใหก้บัตราสินคา้เพื่อใหมี้ความน่าไวว้างใจในผลิตภณัฑ ์

          2.ผูป้ระกอบการธุรกิจพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสน าความรู้จากผลการศึกษาในเร่ืองการ

ส่งเสริมเร่ืองการจดักิจกรรมพิเศษท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสของ

กลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการ

สร้างประสบการณ์ท่ีดีน่าประทบัใจใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงหากสร้างประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้ หรือบริการท่ีดีต่อ

ลูกคา้เป้าหมายแลว้ ก็จะน าไปสู่การสร้างความผกูพนัทางดา้นอารมณ์ท่ีแนบแน่นต่อผุบ้ริโภค 

       3.ผูป้ระกอบการธุรกิจพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสน าความรู้จากผลการศึกษาในปัจจยัทีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสของกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน า
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ผลไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจต่อองคก์รและผูบ้ริโภค ในการประยกุตใ์นการวางแผนทางดา้นการ

น าเสนอข่าวของธุรกิจพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

            สมควร กวยีะ ไดน้ าเอาทฤษฎีความรับผดิชอบต่อสังคมมาปฏิรูปการประชาสัมพนัธ์แบบดั้งเดิม สร้าง
เป็นทฤษฎีการประชาสัมพนัธ์ใหม่ท่ีเรียกวา่ การส่ือสารองคก์รเชิงบูรณาการ (Integrated Oraganizational 

Communication) ทฤษฎีน้ีเสนอวา่องคก์รจะตอ้งปรับเปล่ียนปรัชญา 

                ความหมายของการตดัสินใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใด

ส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ 
โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ี
ส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของผูบ้ริโภค คอทเลอร์ (Kotler, 
1997) 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัพลาสเตอร์ปิดแก้ปวดซาลอนพลาส 

พลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสใชเ้ม่ือมีอาการปวดเม่ือยและปวดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขดัและ
ความเครียดของกลา้มเน้ือหรือขอ้ต่อเช่นอาการปวดหลงัปวดคอหรือไหล่ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

อนันตชัย ยูรประถม ,(  2555) ได้ศึกษาเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมจากผลการวิจัย พบว่า 

ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจด้านการประชาสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิดแก้

ปวดซาลอนพลาสด้านการกิจกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากการแจ้งการผลิตท่ีได้รับมาตรฐานให้ชัดเจนการบอก

คุณสมบัติท่ีมีส่วนลดการใช้ยาแก้ปวดได้การจัดกิจกรรมการบริจาคเงินหรือส่ิงของหรือสมทบทุน

เพื่vท าให้รู้สึกดีด้านกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม   มีสนับสนุนโครงการมอบ ทุนการศึกษา

และส่ือสารการเรียนรู้ให้กับ สถาบันการศึกษาต่างๆ 

            พิษณุ   จงสถิตยว์ฒันา(2555:208)ไดศึ้กษาเร่ืองการประกาศ ดา้นการประกาศโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากคือ มีการใหข้อ้มูลมีความถูกตอ้งชดัเจนท าใหท้่าน
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ใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภยัและเกิดประโยชน์สูงสุดผลิตภณัฑมี์การบอกขอมูลการขาย เช่นการบอกคุณสมบติัในการใช้

ท าใหท้่านรู้สึกสนใจแบรนด ์มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย ท าใหลู้กคา้รับรู้ข่าวสารไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว มีโปรโมชัน่พิเศษท่ีน่าสนใจ 

วรัิช  ลภิรัตนกุล, (2556), ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัเหตุการณ์จากผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสโดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีการจดัแคมเปญพิเศษ ใหลู้กคา้ไดท้ดลอง

จริงโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีการจดันิทรรศการ

ออกบูธและใหท้ดลองใชสิ้นคา้ความพร้อมในการจดักิจกรรมสถานท่ีและเวลา มีผูส้นใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม

พิเศษเพื่อตอ้งการส่งเสริมสังคม 

พินพสันีย ์  พรหมศิริ (2556:6) ไดศึ้กษาเร่ืองการน าเสนอข่าวปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการน าเสนอข่าว

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีการน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เช่นการน าเเคมเปญใหม่ๆของสินคา้ท า

ใหท้่านเกิดความสนใจมีการน าเสนอข่าวสารการจดักิจกรรมงานวิชาการ ไดอ้ยา่งชดัเจน ท าใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ 

และท่านอยากเขา้ร่วมกิจกรรมมีการน าเสนอข่าวการเติบโตของแบรนด์ส่งผลให้ธุรกิจมีความน่าเช่ือถือท าให้เกิด

ความสนใจผลิตภณัฑมี์การน าเสนอข่าวสารนวตักรรมใหม่ของสินคา้ได่อยา่งรวดเร็ว  

ธีรพนัธ์ โล่ทองคา (2558:10) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดักิจกรรม (Event Marketing) และการจดักิจกรรมพิเศษ 

(Special Event) นั้นเป็นเร่ืองเดียวกนั เพราะการจดักิจกรรมพิเศษนั้นพฒันามาจากเคร่ืองมือการประชาสัมพนัธ์ท่ี

ใชกิ้จกรรมพิเศษเพื่อการส่ือสารองคก์รแต่เม่ือกิจกรรมพิเศษถูกน ามาใชใ้นกิจกรรมการตลาดเพื่อส่ือสารเก่ียวกบั

สินคา้หรือบริการ ก็กลายเป็นการส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรม 

แวอาซีซะ ดาหะยี(2558:48)ได้ศึกษาเร่ืองการโน้มน้าวใจปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสดา้นการโนม้นา้วใจโดยรวมอยู่

ในระดบัมากการสนบัสนุนกิจกรรมของส่ือมวลชน เป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมต่างๆ รู้สึกดีต่อการใชสิ้นคา้ของ

องคก์ร การสนบัสนุนกิจกรรมของส่ือมวลชน เป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมต่างๆ ผลิตภณัฑส์ร้างความสัมพนัธ์กบั

หน่วยงานราชการ เช่น ร่วมมือสาธารณะจดักิจกรรมช่วยเหลือสังคม ท าใหค้นท่ีอยูใ่นชุมชนไดท้ดลองใชม้ากข้ึน 

การควบคุมทิศทางการให ้ข่าวใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในองคก์ร 
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ฉัตยาพร  เสมอใจ(2560:49)ได้ศึกษาเร่ืองการใช้ส่ือเฉพาะโดยรวมอยู่ในระดบัมากเลือกใช้สถานท่ีท่ี

ส าคญัส่ือสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ตามสถานท่ีต่างๆท าให้จดจ าแบรนด์ได ้สินคา้มีการใชโ้ลโกต้ราท่ีสะทอ้น

ความเป็นเอกลกัณ์ของแบรนด์ท าใหแ้บรนด์มีความน่าสนใจ จดับูธแบบสะทอ้นเอกลกัษณ์ของแบรนด์ให้ชดัเจน

ท าให้ผูบ้ริโภคอยากใช้แบรนด์ ใช้การโฆษณาท่ีส่ือถึงสินคา้เป็นอย่างดีท าให้สามารถสอบถามลกัษณะของแบ

รนดก์บัผูใ้ชไ้ดง่้ายข้ึน สร้างความเช่ือมัน่เม่ือเทียบกบัคุณภาพ ราคา ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

             กรอบแนวคิดในการวจิยั  เร่ืองปัจจยัดา้นประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วด 
ของผูบ้ริโภคในเจตกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

ตัวแปรอสิระ                                                                                           ตัวแปรตาม 

 

 

H1 

H2 

H3 

 H4 

6 H5 

           H6 

          H7 

 

     

การประกาศ 

การจดักิจกรรมพิเศษ 

การน าเสนอข่าว 

การจดักิจกรรมกบัชมุชน 

การใช่ส่ือเฉพะท่ีสามารถสะทอ้นถึง

ความเป็นเอกลกัณข์องขององคก์ร 

การารโนม้นา้วใจ 

กิจกรรมแสดงความรบัผิดชอบ

ตอ่สงัคม 

ก า ร ตั ด สิ น ใ จ

ซื ้อพลาสเตอร์

ปิ ด แก้ป วดซา

ลอนพลาส 
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 วธิีด าเนินการวจิัย 

       การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพลาสเตอร์ปิดแก้
ปวดซาลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชแ้บบสอบถามเป็นขอ้มูลในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ(Survey Research)เม่ือท าการส ารวจตามขั้นตอนแลว้จึงน าขอ้มูลท่ีเก็บมา
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ(SPSS) 

สรุปผลการ อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

การวจิยัปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสมี

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายไุม่เกิน 30ปีจ านวน 133คนคิด

เป็นร้อยละ 33.25รองลงมาคือ 36-40ปีจ านวน 93  คนคิดเป็นร้อยละ 23.25, 31-35 ปีจ  านวน 87คนคิดเป็นร้อยละ 

21.75 ,41-45ปีข้ึนไปจ านวน 48 คนคิดเป็นร้อยละ 12.00 มากกวา่ 45 ปี จ  านวน 39 คนคิดเป็นร้อยล่ะ9.75 

ตามล าดบัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดจ านวน 243 คนคิดเป็นร้อยละ 60.75รองลงมาคือสมรส

จ านวน 133 คนคิดเป็นร้อยละ 33.25, แยกกนัอยูจ่  านวน 12คนคิดเป็นร้อยละ 3.00, อยา่ร้างจ านวน 8คนคิดเป็น

ร้อยละ 2.00 ตามล าดบัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั  ปริญญาตรีจ านวน 281 คนคิดเป็นร้อยละ 

70.25ต ่ากวา่ปริญญาตรีจ านวน 76 คนคิดเป็นร้อยละ 19 และสูงกวา่ปริญญาตรีจ านวน 43 คนคิดเป็นร้อยละ 10.75 

ตามล าดบั คนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างานมากกวา่10ปีจ านวน 129 คนคิดเป็นร้อยละ 

32.25รองลงมาคือ6-10ปีจ านวน 126คนคิดเป็นร้อยละ 31.50,-3-5ปีจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 18.50และต ่ากวา่ 

3 ปีจ  านวน 71 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 17.75 ตามล าดบัท่ีคนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเงินเดือนมากกวา่20, 000 

บาทจ านวน 228 คนคิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมาคือ 15, 001-20, 000 บาทจ านวน 96 คนคิดเป็นร้อยละ 24, 10, 

000 – 15,000 บาทข้ึนไปจ านวน 48 คนคิดเป็นร้อยละ 12 และเกิน 10,000 บาท ข้ึนไปจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อย

ล่ะ 7.00 ตามล าดบั มีต าแหน่งงาน ลูกจา้งประจ า 228 คน คิดเป็นร้อยล่ะ57 ลูกจา้งทัว่ไป 106 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 

26.50 ลูกจา้งตามโครงการ 19 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 4.75 ขา้ราชการ 27 คนคิดเป็นร้อยล่ะ 6.75 ลูกจา้งตามโครงการ 

19 คนคิดเป็นร้อยล่ะ 4.8ตามล าดบั 
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สรุปผลการวจิัย 

   จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพ

ลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจยัดา้นการประกาศมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .551 

โดยมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิดแก้ปวดซาลอนพลาสในทิศทางเดียวกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.00 ปัจจัยด้านการจัดเหตุการณ์มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ .533โดยมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.00 ปัจจยัด้านการน าเสนอข่าวค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ .604โดยมีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 ปัจจยั

ดา้นการจดักิจกรรมค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .762โดยมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพลาสเตอร์ปิด

แก้ปวดซาลอนพลาสในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.00 ปัจจยัด้านการใช้ส่ือเฉพาะค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .794โดยมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาส

ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 ปัจจยัดา้นการโน้มน้าวใจค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

เท่ากบั .728โดยมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสในทิศทางเดียวกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 ปัจจยัดา้นกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

เท่ากบั .746โดยมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสในทิศทางเดียวกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 

อภิปรายผล 

การวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพ

ลาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการประกาศ ปัจจยัดา้นการจดัเหตุการณ์ ปัจจยัดา้น

การน าเสนอข่าว การจดักิจกรรมกบัชุมชน การใช้ส่ือเฉพาะ การโน้มน้าวใจ กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคม มีอิทธิพลมากน้อยหรืออยู่ในระดับใดโดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression   

Analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสข

องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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           ด้านการประกาศ     โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบั

มากคือท่านคิดว่าตราสินคา้พลาสเตอร์ปิดแก้ปวดซาลอนพลาสมีการให้ขอ้มูล ของพลาสเตอร์ปิดแก้ปวดซา

ลอนพลาสมีความถูกตอ้งชดัเจนท าให้ท่านใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภยัและเกิดประโยชน์สูงสุดผลิตภณัฑ์พลาสเตอร์ปิด

แก้ปวดซาลอนพลาสมีการบอกขอมูลการขาย เช่นการบอกคุณสมบติัในการใช้ท าให้ท่านรู้สึกสนใจแบรนด์ 

ผลิตภณัฑซ์าลอนพลาสมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย ท าใหลู้กคา้รับรู้ข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

พลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสมีโปรโมชัน่พิเศษท่ีน่าสนใจ เช่น การลดราคา การแถมของสมนาคุณเป็นตน้ 

พนกังานขายมีการออกบูธสินคา้ทุกเดือนท าให้ท่านรู้สึกสนใจสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด พิษณุ   จงสถิตย์

วฒันา(2555:208)อธิบายวา่การประกาศประชาสัมพนัธ์เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ การสร้างการเปล่ียนแปลงหรือปกป้อง

จินตนภาพของผลิตภณัฑห์รือสถาบนั  

ด้านการจัดเหตุการณ์    โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัมากแบรนด์พลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสมีการจดันิทรรศการออกบูธและให้ทดลองใชสิ้นคา้ความ

พร้อมในการจดักิจกรรมสถานท่ีและเวลา มีผูส้นใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษเพื่อตอ้งการส่งเสริมสังคม เช่น

กิจกรรม สนับสนุนวอลเล่ยบ์อลชิงแชมป์ประเทศไทย และส่งเสริมกิจกรรมในวนัพิเศษ เช่น วนัปีใหม่ วนั

สงกรานต ์ท าให้ท่านอยากเขา้ร่วมกิจกรรมตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด วิรัช  ลภิรัตนกุล, (2556), การจดั 

เหตุการณ์ ถือเป็นกิจกรรมทางการประชาสัมพนัธ์ซ่ึงใช้เป็นส่ือ หรือเคร่ืองมือในดา้นการประชาสัมพนัธ์  อีก

ประเภทหน่ึงนอกเหนือจากเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืน ๆ  

ด้านการน าเสนอข่าว   โดยรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาจากรายขอ้มีการน าเสนอข่าวสารการจดั

กิจกรรมงานวิชาการ ไดอ้ย่างชดัเจนท าให้เกิดความน่าเช่ือถือและอยากเขา้ร่วมกิจกรรม มีการน าเสนอข่าวสาร

นวตักรรมใหม่ของสินคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและมีความต่อเน่ือง การน าเสนอข่าวการเติบโตของแบรนด์ส่งผลให้

ธุรกิจมีความน่าเช่ือถือท าให้เกิดความสนใจผลิตภณัฑ์การประชาสัมพนัธ์ของแบรนด์แนะน าให้ความรู้แก่

ผูเ้ขา้ร่วมงานโดยจดัท าคู่มือและวิธีการใช้แจกท าให้ท่านอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด 

พินพสันีย์   พรหมศิริ (2556: 6) อธิบายว่า หลักการน าเสนอข่าวการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ หรือ

การตลาดแบบผสมผสานไวว้่าการส่งขอ้มูลข่าวสารไปยงั ผูบ้ริโภคเป็นส่ิงจ าเป็นแต่ในยุคท่ี ผูบ้ริโภคมีความ

แตกต่างกนัลกัษณะของสินคา้ท่ีเฉพาะตวัและราคาของส่ือแต่ละชนิดท่ีเพิ่มข้ึน  

ด้านการจัดกิจกรรม    โดยรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการสนับสนุนแบรนด์

พลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสเพราะแบรนด์มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนดา้นต่างๆแก่สังคม แบรนด์พลาส



 
12 

 

 
 

 

เตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในชุมชนต่างๆท า

ใหเ้กิดความช่ืนชมในตวัแบรนด ์ระดบัปานกลางท่านมกัตดัสินใจซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสจากการ

บอกต่อหรือแนะน าจากปากต่อปาก ท่านสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมงานประชุมวิชาการทัว่ประเทศ มีการสนบัสนุน

การจดัสรรงบประมาณเพื่อสร้างสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดธีรพนัธ์ โล่ทองค า(2558: 

10) เห็นว่า การส่ือสารการตลาดผ่านกิจกรรม และการจดักิจกรรมพิเศษ นั้นเป็นเร่ืองเดียวกนั เพราะการจดั

กิจกรรมพิเศษนั้นพฒันามาจากเคร่ืองมือการประชาสัมพนัธ์ท่ีใช้กิจกรรมพิเศษเพื่อการส่ือสารองค์กรแต่เม่ือ

กิจกรรมพิเศษถูกน ามาใช้ในกิจกรรมการตลาดเพื่อส่ือสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ ก็กลายเป็นการส่ือสาร

การตลาดผา่นกิจกรรม 

ด้านการใช้ส่ือเฉพาะ โดยรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัมากคือ สถานท่ีท่ีส าคญัส่ือสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์การใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์เพื่อให้จดจ าในตวัแบรนด์

ได้ ใช้การโฆษณาท่ีส่ือถึงสินคา้เป็นอย่างดีท าให้ท่านสามารถสอบถามลกัษณะของแบรนด์กบัผูใ้ช้ได้ง่ายข้ึน 

ระดบัปานกลางมีการจดับูธแบบสะทอ้นเอกลกัษณ์ของแบรนด์ไดอ้ยา่งชดัเจนท าให้ท่านอยากใชใ้ชก้ารโฆษณาท่ี

ส่ือถึงสินคา้เป็นอยา่งดีท าใหท้่านไม่สามารถสอบถามลกัษณะของแบรนดก์บัผูใ้ชไ้ดม้ากข้ึน มีความเช่ือมัน่ในสิน

แบรนด์ เม่ือเทียบกบัคุณภาพราคาตลอดจนการประชาสัมพนัธ์ต่างๆซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ฉตัยาพร  เสมอใจ

(2560:49)ไดศึ้กษาเร่ืองการใชส่ื้อเฉพาะกิจกรรมพิเศษนั้นพฒันามาจากเคร่ืองมือการประชาสัมพนัธ์ท่ีใชกิ้จกรรม

พิเศษเพื่อการส่ือสารองคก์รแต่เม่ือกิจกรรมพิเศษถูกน ามาใชใ้นกิจกรรมการตลาดเพื่อส่ือสารเก่ียวกบัสินคา้หรือ

บริการ ก็กลายเป็นการส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรม 

ด้านการโน้มน้าวใจ      โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัมากคือ ท่านคิดว่าการซ้ือสามารถท าไดทุ้กเวลา ทุกสถาณการณ์ สนบัสนุนกิจกรรมของส่ือมวลชน เป็น

สปอนเซอร์ในกิจกรรมต่างๆรู้สึกดีต่อการใชสิ้นคา้ขององคก์ร  เป็นสปอนเซอร์กิจกรรมงานวิชาการประจ าปีให้

ท่านรู้สึกดีต่อการใชแ้บรนด์ ผลิตภณัฑ์สร้างความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานราชการ และมีการควบคุมทิศทางการให้

ข่าวแก่ส่ือมวลชนต่างๆท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด แวอาซีซะห์ ดาหะยี(2558: 48) 

ไดอ้ธิบายวา่การส่ือสารและการโนม้นา้วใจ  ทั้ง 2 เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวของ้กบกัารใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารวา่เรา

จะส่ือหรือจะพูดอะไร  และจะส่ือหรือพูดอย่า งไร กบักลุ่มเป้าหมาย โดยผูส่้งสารจะส่ือสารถึงผูรั้บสารผ่าน

ช่องทางต่างๆ  
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ด้านการจัดกิจกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม   โดยรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า

มีควมคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือท่านรู้สึกดีท่ี มีการผลิตท่ีได้รับมาตรฐาน มีส่วนลดการใช้ยาแก้ปวดได้ จดั

กิจกรรมบริจาคเงินหรือส่ิงของเพื่อช่วยเหลือสังคม จดักิจกรรมเพื่อสังคมท าให้รู้สึกดี มีสนบัสนุนโครงการมอบ

ทุนการสึกษาและส่ือสารการเรียนรู้ใหก้บั สถาบนัการศึกษาต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด อนนัตชยั ยรูประถม,( 

2555) แนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเร่ืองเก่ียวกับบทบาทของภาคธุรกิจท่ีมีต่อสังคม และความ

คาดหวงัของสังคมวา่องคก์รธุรกิจควรจะมีผลการปฏิบติังานท่ีมีจริยธรรมและรับผดิชอบต่อสังคมในระดบัท่ีสูง  

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย        

              ด้านการประกาศ ผลิตภณัฑพ์ลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสมีการบอกขอ้มูลการขายใหลู้กคา้ได้
เขา้ใจในสินคา้มากข้ึน เช่นการบอกคุณสมบติัในการใชท้  าใหท้่านรู้สึกสนใจแบรนด ์  การใหข้อ้มูล ของพลา
สเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาส มีความถูกตอ้ง ชดัเจน ท าใหท้่านใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภยั และเกิดประโยชน์สูงสุด 
การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่น ส่ือหลายช่องทาง  
                ด้านการจัดเหตุการณ์ มีการจดัแคมเปญพิเศษเช่นการแจกตวัอยา่งพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาส

ใหลู้กคา้ไดท้ดลองใชจ้ริงตามหา้งสรรพสินคา้ มีการจดันิทรรศการออกบูธ และใหท้ดลองใชสิ้นคา้ ถา้มีโอกาส

เขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษเพื่อตอ้งการส่งเสริมสังคม การจดัโครงการและกิจกรรมมีความเหมาะสมต่อสถานท่ีและ

เวลา ส่งเสริมการจดักิจกรรมในเทศกาลวนัพิเศษ  

                  ด้านการน าเสนอข่าว มีการน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เช่นการน าเเคมเปญใหม่ๆของ

สินคา้ท าใหท้่านเกิดความสนใจมีการน าเสนอข่าวสารการจดักิจกรรมงานวชิาการ ไดอ้ยา่งชดัเจน ท าให้เกิดความ

น่าเช่ือถือ และท่านอยากเขา้ร่วมกิจกรรมมีการน าเสนอข่าวการเติบโตของแบรนดส่์งผลใหธุ้รกิจมีความน่าเช่ือถือ

ท าใหเ้กิดความสนใจผลิตภณัฑมี์การน าเสนอข่าวสารนวตักรรมใหม่ของสินคา้ได่อยา่งรวดเร็ว และมีความ

ต่อเน่ืองการประชาสัมพนัธ์แนะน าและใหค้วามรู้แก่ผูเ้ขา้ร่วมงานโดยจดัท าคู่มือและวธีิการใช ้

                  ด้านการจัดกจิกรรม แนะน าและใหค้วามรู้แก่ผูเ้ขา้ร่วมงานโดยจดัท าคู่มือและวธีิการใชแ้จกท าใหท้่าน

อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมมีการน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เช่นการน าเเคมเปญใหม่ๆของสินคา้

ท าใหเ้กิดความสนใจมีการน าเสนอข่าวสารการจดักิจกรรมงานวชิาการ ไดอ้ยา่งชดัเจน ท าใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ 

การเขา้ร่วมกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์แนะน าและใหค้วามรู้แก่ผูเ้ขา้ร่วมงานโดยจดัท าคู่มือและวธีิกาใช ้

                  ด้านการใช้ส่ือ เลือกใชส้ถานท่ีท่ีส าคญัส่ือสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์การใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ตาม

สถานท่ีต่างๆท าใหจ้ดจ าแบรนดไ์ด ้สินคา้มีการใชโ้ลโกต้ราท่ีสะทอ้นความเป็นเอกลกัณ์ของแบรนดท์ าให้แบ
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รนดมี์ความน่าสนใจ จดับูธแบบสะทอ้นเอกลกัษณ์ของแบรนด์ใหช้ดัเจนท าใหผู้บ้ริโภคอยากใชแ้บรนด ์ใชก้าร

โฆษณาท่ีส่ือถึงสินคา้เป็นอยา่งดีท าใหส้ามารถสอบถามลกัษณะของแบรนดก์บัผูใ้ชไ้ดง่้ายข้ึน สร้างความเช่ือมัน่

เม่ือเทียบกบัคุณภาพ ราคา ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 

ด้านการโน้มน้าวใจ การสนบัสนุนกิจกรรมของส่ือมวลชน เป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมต่างๆ ท าใหรู้้สึกดี

ต่อการใชสิ้นคา้ของ ผลิตภณัฑส์ร้างความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานราชการ เช่น ร่วมมือสาธารณะจดักิจกรรม

ช่วยเหลือสังคม ท าใหค้นท่ีอยูใ่นชุมชนไดท้ดลองใชม้ากข้ึน การควบคุมทิศทางการให ้ข่าวแก่ส่ือมวลชนต่างๆ 

ท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในองคก์ร 

ด้านกจิกรรมการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม การแจง้การผลิตท่ีไดรั้บมาตรฐานให้ชดัเจน การบอก
คุณสมบติัท่ีมีส่วนลดการใชย้าแกป้วดได ้การจดักิจกรรมการบริจาคเงิน หรือส่ิงของหรือสมทบทุนเพื่อ  ท าให้
รู้สึกดีดา้นกิจกรรมแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม  มีสนบัสนุนโครงการมอบ ทุนการศึกษาและส่ือสารการ
เรียนรู้ใหก้บั สถาบนัการศึกษาต่างๆ 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

            การวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือพลาสเตอร์ปิดแกป้วดซาลอนพลาสของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นการมองในมุมของปัจจยัท่ีมีผลเพียง 7 ดา้นเท่านั้นซ่ึงยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีน่าสนใจอีกมากผูว้จิยั

จึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี  

1. การวจิยัในคร้ังน้ีมีขอบเขตระยะเวลาแค่ช่วงเดือนกนัยายนพ. ศ. 2562 ถึงเดือน ตุลาคม พ. ศ. 2562 

เท่านั้นหากเม่ือวนัเวลาผา่นไปอาจท าใหเ้กิดปัจจยัใหม่ ๆ ท่ีมีผลข้ึนเพิ่มเติมปัจจยัท่ีผูว้จิยัเลือกมาน้ีอาจไม่ใช่ปัจจยั

ท่ีมีผลในอนาคตก็เป็นได ้

             2. การวจิยัในคร้ังน้ีก าหนดมุมของปัจจยัท่ีส่งผลเพียง 7 ดา้นเท่านั้นคือปัจจยัดา้นการประกาศ ปัจจยัดา้น

การจดัเหตุการณ์ ปัจจยัดา้นการน าเสนอข่าว การจดักิจกรรมกบัชุมชน การใชส่ื้อเฉพาะ การโนม้นา้วใจ กิจกรรม

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงอาจจะมีปัจจยัดา้นอ่ืนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไดอี้กเช่นกนั   อยา่งเช่น ช่อง

ทางการจดัจ าหน่ายพฤติกรรมการซ้ือค่านิยม เป็นตน้ 

เอกสารอ้างองิ 

 พิษณุ จงสถิตยว์ฒันา(2555:208)อธิบายวา่การประกาศประชาสัมพนัธ์เป็นกิจกรรมท่ีเน้น การสร้างการ

เปล่ียนแปลงหรือปกป้องจินตนภาพของผลิตภณัฑห์รือสถาบนั  
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   วิรัช  ลภิรัตนกุล, (2556), การจดั เหตุการณ์ ถือเป็นกิจกรรมทางการประชาสัมพนัธ์ซ่ึงใชเ้ป็นส่ือ หรือ

เคร่ืองมือในดา้นการประชาสัมพนัธ์  อีกประเภทหน่ึงนอกเหนือจากเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืน ๆ  

 พินพสันีย ์  พรหมศิริ (2556: 6) อธิบายวา่ หลกัการน าเสนอข่าวการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ หรือ

การตลาดแบบผสมผสานไวว้่าการส่งขอ้มูลข่าวสารไปยงั ผูบ้ริโภคเป็นส่ิงจ าเป็นแต่ในยุคท่ี ผูบ้ริโภคมีความ

แตกต่างกนัลกัษณะของสินคา้ท่ีเฉพาะตวัและราคาของส่ือแต่ละชนิดท่ีเพิ่มข้ึน  

 ธีรพนัธ์ โล่ทองค า(2558: 10) เห็นว่า การส่ือสารการตลาดผ่านกิจกรรม และการจดักิจกรรมพิเศษ นั้น

เป็นเร่ืองเดียวกนั เพราะการจดักิจกรรมพิเศษนั้นพฒันามาจากเคร่ืองมือการประชาสัมพนัธ์ท่ีใชกิ้จกรรมพิเศษเพื่อ

การส่ือสารองคก์รแต่เม่ือกิจกรรมพิเศษถูกน ามาใชใ้นกิจกรรมการตลาดเพื่อส่ือสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ ก็

กลายเป็นการส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรม 

ฉตัยาพร  เสมอใจ(2560:49)ไดศึ้กษาเร่ืองการใชส่ื้อเฉพาะกิจกรรมพิเศษนั้นพฒันามาจากเคร่ืองมือการ

ประชาสัมพนัธ์ท่ีใช้กิจกรรมพิเศษเพื่อการส่ือสารองค์กรแต่เม่ือกิจกรรมพิเศษถูกน ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด

เพื่อส่ือสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ ก็กลายเป็นการส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรม 

แวอาซีซะห์ ดาหะยี(2558: 48) ได้อธิบายว่าการส่ือสารและการโน้มน้าวใจ  ทั้ง 2 เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวของ้กบกัารใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารวา่เราจะส่ือหรือจะพูดอะไร  และจะส่ือหรือพูดอยา่ งไร กบักลุ่มเป้าหมาย 

โดยผูส่้งสารจะส่ือสารถึงผูรั้บสารผา่นช่องทางต่างๆ  

อนนัตชยั ยูรประถม,( 2555) แนวคิดดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเร่ืองเก่ียวกบับทบาทของภาค

ธุรกิจท่ีมีต่อสังคม และความคาดหวงัของสังคมว่าองค์กรธุรกิจควรจะมีผลการปฏิบติังานท่ีมีจริยธรรมและ

รับผดิชอบต่อสังคมในระดบัท่ีสูง  

 

   

         

       

        


