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กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพมิพ์แจกฟรี 

ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (PERCEPTION PROCESS ON NEWS FROM FREE NEWSPAPER  

OF WORKING PEOPLE IN BANGKOK) 

ธนกฤต โตรักตระกลู 1   ดร. พีรพงษ ์ฟูศิริ 2  

---------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของลกัษณะประชากรศาสตร์ 

และพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพ ์  ท่ีมีต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสาร

ผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นตวัส่ือหนงัสือพิมพแ์จกฟรี   กบักระบวนการรับรู้ข่าวสาร

ผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครในช่วง

ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ถึงเดือนเมษายน 2555 โดยใช้แบบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุระหวา่ง 20-55 ปี 

และมีประสบการณ์การรับรู้ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรีมาก่อนแลว้ จาํนวน 400 

ราย และสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความ

แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียสองค่าท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั  

(t-Test) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (F-Test) และการวิเคราะห์ความ

ถดถอยแบบพหุคูณ (MRA) 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการศึกษา พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร

ผ่านหนงัสือพิมพท่ี์แตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพ์

แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครในทุกดา้นแตกต่างกนั อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ยกเว้น ปัจจัยด้านเพศท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อ

กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในปัจจยัดา้นความสามารถในการติดตามข่าวสารซํ้ าๆ ดว้ยการอ่าน

ไดห้ลายคร้ัง ปัจจยัดา้นตวัส่ือหนงัสือพิมพแ์จกฟรีทุกดา้น ไดแ้ก่  องค์ประกอบของ

หนงัสือพิมพ ์ประเภทของหนงัสือพิมพ ์ปัจจยัดา้นการแจกจ่ายท่ีครอบคลุม และปัจจยั

ดา้นตวัส่ือหนงัสือพิมพแ์จกฟรี     มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการรับรู้ข่าวสารผา่น

หนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

คําสําคัญ: การรับรู้  ข่าวสาร  หนงัสือพิมพแ์จกฟรี    
 

ABSTRACT 
 

Objectives of this study are to study effects of demographic and the 

perception behavior on perception process on news from free newspaper of working 

people who have age range between 20-55 years and have free newspaper reading 

experience in Bangkok and to study relationship between factors of free newspaper 

and their perception process done during February and April 2012 by using 

questionnaire as a research tool for collecting data from 400 samples.  Descriptive 

statistic includes percentage, mean and standard deviation and inferential statistic 

includes t-Test, F-Test and MRA. 

The findings show demographic and perception behavior can influence 

perception process on news from free newspaper differently with exception of 

gender on repeating capability in reading.  All factors of free newspaper involving 
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components, types, distribution, and free newspaper have relationship with the 

perception process.   

KEY WORDS:  PERCEPTION, NEWS, FREE NEWSPAPER 

บทนํา 

สารสนเทศเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีปกติไม่มีตัวตน ท่ีต้องการ วสัดุหรือส่ือ

บนัทึกหรือบรรจุเพื่อการส่ือสารหรือถ่ายทอด ข่าวสารเป็นสารสนเทศท่ีบอกเล่า

เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใหม่และเป็นท่ีสนใจใหไ้ดรั้บรู้โดยทัว่กนัผา่นวิธีการต่างๆ ไดแ้ก่ ส่ิง

หรือวสัดุตีพิมพ์ อย่างเช่นหนังสือพิมพ์ท่ีเสนอข่าว  เหตุการณ์  ความเคล่ือนไหว

ใหม่ๆ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวสด  บทความ  และความรู้ท่ีทนัสมัยทัน

เหตุการณ์ โดยเป็นส่ิงพิมพท่ี์ออกตามระยะเวลาท่ีกาํหนดแบบรายวนั รายสัปดาห์ 

หรือรายปักษ์  แต่ส่วนใหญ่พิมพ์เผยแพร่เป็นรายวนั องค์ประกอบ ส่วนประกอบ 

รูปแบบ ขนาด และประเภทของหนงัสือพิมพเ์ป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสนใจของ

ผูอ่้าน รวมทั้งกระบวนการรับรู้ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีบุคคลให้ความหมายกบัส่ิงท่ีอยู่

รอบตวั โดยการรวบรวมและตีความจากประสาทท่ีไดรั้บ เม่ือรับรู้ส่ิงใดมกัเช่ือวา่ส่ิง

นั้นเป็นความจริง และมีพฤติกรรมหรือตอบสนองตามการรับรู้ โดยแต่ละบุคคลอาจ

รับรู้ส่ิงเดียวกนัแตกต่างกนัได้ นอกจากปัจจยัด้านตวัส่ือหนังสือพิมพ์เองแล้ว ยงัมี

ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ ความสามารถในการรับรู้ เป็นตน้ และ

ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ว ัฒนธรรม ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง เป็นต้น ย ังมีผลต่อ

กระบวนการรับรู้และพฤติกรรมของผูอ้่านแตกต่างกนั 

หนังสือพิมพ์มีประวติัและวิวฒันาการท่ียาวนาน และยงัได้รับความนิยม

เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั สืบเน่ืองมาจากการพฒันาคุณภาพในการนําเสนอข่าวให้มี

เน้ือหาท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัสมยั และน่าสนใจ การผลิตหนงัสือพิมพแ์จกฟรีเป็นกล

ยทุธ์ทางการตลาดท่ีเนน้การสร้างรายได ้และผลกาํไรจากการโฆษณาในหนงัสือพิมพ์

เป็นหลกั ผูว้ิจยัสนใจกลยุทธ์การแจกผลิตภณัฑ์ฟรี ซ่ึงเป็นการปฏิวติัวงการส่ือ จึง

เลือกศึกษากระบวนการรับรู้ข่าวสาร ผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคาดหวงัวา่จะไดแ้ละใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาเป็น
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แนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการผลิต และการตลาดสําหรับส่ือส่ิงพิมพ์และ

หนังสือพิมพ์หนังสือทัว่ไป โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์แจกฟรีให้มีประสิทธิภาพและ

ความได้เปรียบทางการแข่งขนัมากข้ึน รวมทั้ งการใช้เป็นแนวทางในการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ให้เป็นหนังสือพิมพ์แจกฟรีให้มีรูปแบบ และเน้ือหาท่ีน่าสนใจและ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูอ่้านอยา่งต่อเน่ือง   

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาผลของลักษณะประชากรศาสตร์  ท่ีมีต่อกระบวนการรับรู้

ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

2. เพื่อศึกษาผลของพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ ท่ีมีต่อ

กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านตวัส่ือหนังสือพิมพ์แจกฟรี กับ

กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทาํให้เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

ลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพ ์  และตวัส่ือ

หนงัสือพิมพแ์จกฟรี กบักระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่ม

คนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางกลยุทธ์ทางการจดัการ  และการตลาด

สําหรับหนงัสือพิมพแ์จกฟรีให้มีประสิทธิภาพและไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมากข้ึน 

ถึงแมจ้ะเป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์แจกใหผู้อ่้านฟรีก็ตาม 

 3. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางประกอบการพฒันาผลิตภณัฑ์  ท่ีเป็นหนงัสือพิมพแ์จก

ฟรีใหมี้รูปแบบ และเน้ือหาท่ีน่าสนใจให้อ่านและติดตามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
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ของตลาดมากข้ึน ทาํให้มีจาํนวนผูบ้ริโภคหรือผูอ่้านและกิจการสปอนเซอร์โฆษณา

ต่างๆ สนใจมากข้ึน    

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่ าวสารผ่าน

หนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพ ์ มีผลต่อกระบวนการรับรู้

ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

3. ปัจจยัดา้นตวัส่ือหนงัสือพิมพแ์จกฟรี  มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการรับรู้

ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด 

 

ตัวแปรอสิระ                                                                                           ตัวแปรตาม 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1. เพศ   2. อายุ  3. อาชีพ  4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

5. ระดบัการศึกษา  6. สถานภาพการสมรส 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพมิพ์    

1. ประเภทวสัดุตีพิมพท่ี์รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  

2. เหตุผลในการอ่านข่าวสารจากหนงัสือพิมพ ์ 

3. ประเภทข่าวในหนงัสือพิมพท่ี์ชอบ  

4. ยีห่อ้หนงัสือพิมพท่ี์อ่าน  

5. ระยะเวลาท่ีใชอ่้านหนงัสือพิมพต่์อคร้ัง  

6. ระยะเวลาโดยรวมท่ีใชอ่้านหนงัสือพิมพต่์อวนั  

7. ช่วงเวลาท่ีใชอ่้านหนงัสือพิมพ ์ 

8. สถานท่ีท่ีใชอ่้านหนงัสือพิมพ ์ 

9. จาํนวนบุคคลท่ีร่วมอ่านหนงัสือพิมพ ์ 

10. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือหนงัสือพิมพ ์ 

11. แหล่งท่ีซ้ือหนงัสือพิมพ ์

 

กระบวนการรับรู้

ข่าวสาร 

ผ่านหนังสือพมิพ์แจก

ฟรีของกลุ่มคน 

วยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยด้านตัวส่ือหนังสือพมิพ์แจกฟรี 

1. องค์ประกอบของหนงัสือพิมพ์  

2. ประเภทของหนงัสือพิมพ์  

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคญัตอ่กระบวนการรับรู้ 

ขา่วสาร 
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แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองกระบวนการรับรู้

ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครใน

คร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

โครงการส่งเสริมและพฒันาความรู้ดา้น ICT (2555) ข่าวสาร หมายถึง การ

บอกเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใหม่และเป็นท่ีสนใจให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้โดยทัว่กนัผ่านวิธีการ

ต่างๆ โดยผูบ้อกเล่าท่ีเรียกวา่ผูส่ื้อข่าวอาจเขียนเป็นตวัหนงัสือบอกเล่าผา่นไปตามส่ือ

ส่ิงพิมพ ์หรืออาจเป็นถอ้ยคาํแถลงผ่านไปตามส่ือวิทยุหรือผ่านส่ือโทรทศัน์หรือวีดี

ทศัน์เพื่อเห็นหนา้ของผูส่ื้อข่าวดว้ย 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (2555) ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง วสัดุหรือ

ส่ือท่ีใชถ่้ายทอดสารสนเทศท่ีโดยทัว่ไปไม่มีตวัตน จาํเป็นตอ้งใชว้สัดุหรือส่ืออยา่งใด

อยา่งหน่ึงบนัทึกหรือบรรจุสารสนเทศเพื่อการถ่ายทอด 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2554) หนังสือพิมพ ์

หมายถึง ส่ิงพิมพ์ท่ีรายงานข้อเท็จจริงและเหตุการณ์สําคญัท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั 

รวมทั้งเน้ือหาสาระอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ ตลอดจนการโฆษณา ซ่ึงมีวาระการวางจาํหน่ายท่ี

แน่นอน แต่เดิมนิยมจาํหน่ายเป็นรายวนั ปัจจุบนัหนงัสือพิมพร์ายสามวนัเป็นท่ีนิยม

ของผูอ่้านมาก การจดัพิมพห์นงัสือพิมพใ์ชก้ระดาษชนิดเดียวกนัตลอดเล่ม ตั้งแต่หนา้

แรกจนถึงหนา้สุดทา้ยโดยไม่มีการเยบ็เล่ม 

พงษ์พฒัน์ รักอารมณ์ (2555) การรับรู้ เป็นกระบวนการท่ีบุคคลให้

ความหมายกบัส่ิงท่ีอยู่รอบตวั โดยการรวบรวมและตีความจากประสาทท่ีไดรั้บ เม่ือ

รับรู้ส่ิงใดมกัเช่ือวา่ส่ิงนั้นเป็นความจริง และมีพฤติกรรมหรือตอบสนองตามการรับรู้ 

โดยบุคคลต่างกนัมองส่ิงเดียวกนัแต่อาจรับรู้แตกต่างกนัได ้ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก 3 ปัจจยั 

ไดแ้ก่ ผูรั้บรู้ เป้าหมาย และสถานการณ์  

Blackwell, Miniard and Engel (2006) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรม

ท่ีคนปฏิบติัเม่ือไดรั้บ บริโภค หรือกาํจดัผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ  

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=msu.ac.th&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCUQqwMoAzAA&url=http%3A%2F%2Fedu.msu.ac.th%2F&ei=DIBNT4iaBITJrAfps-2zDw&usg=AFQjCNF_EhpxQAcjWH6FLVQ0V1wRjQjM1A
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ระเบียบวธีิวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นทาํการศึกษาตามความสะดวกในพื้นท่ี ท่ีง่ายต่อการเดินทาง 

และการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้สมบูรณ์ครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีอยู่จาํกดั ตามท่ี

กาํหนดไว ้จึงเลือกพื้นท่ีศึกษาใน 4 เขต ประกอบดว้ย เขตสาทร เขตบางรัก เขตวฒันา 

และเขตคลองเตย เขตละ 100 ตวัอยา่งเท่ากนั โดยใชแ้บบสอบถามท่ีม่ีโครงสร้างของ

กลุ่มขอ้คาํถามแบบปลายปิด 4  ส่วนเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั

กลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุระหว่าง 20-55 ปี และมี

ประสบการณ์การรับรู้ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรีมาก่อนแลว้ รวม 400 ตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test โดยทาํการเปรียบเทียบแบบรายคู่ตามวิธีของฟิช

เชอร์ (Fisher’s Least-Significant Difference: LSD) และ Multiple Regression 

Analysis (MRA)  

สรุปผลการวจัิย 

1.สรุปผลการวเิคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.00 มีอายุ

ระหว่าง  26-30 ปี ร้อยละ 18.25 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ ลูกจา้ง ร้อยละ 

51.25 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 30.00 มีการศึกษา

ในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 51.00 และมีสถานภาพสมรสเป็นโสด ร้อยละ 66.50  

2. สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพมิพ์ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารด้าน

ประเภทของวสัดุตีพิมพผ์า่นหนงัสือพิมพ ์ ร้อยละ 49.50 ดา้นเหตุผลหลกัในการเลือก

อ่านข่าวสารจากหนงัสือพิมพ ์เพื่อเสริมขอ้มูลเพิ่มเติมจากท่ีไดรั้บผา่นช่องทางอ่ืนแลว้

และเพื่อให้ไดข้อ้มูลใช้ประกอบการดาํเนินธุรกิจหรือการลงทุน ร้อยละ 33.25 ดา้น

ประเภทของข่าวท่ีติดตามจากหนงัสือพิมพเ์ป็นข่าวเศรษฐกิจและบนัเทิง ร้อยละ 16.75 

ดา้นยี่ห้อหนงัสือพิมพท่ี์อ่านเป็นไทยรัฐ ร้อยละ 33.50 ดา้นระยะเวลาเฉล่ียโดยรวมท่ี
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ใช้อ่านหนงัสือพิมพใ์นแต่ละคร้ังมากกว่า 20 นาทีแต่ไม่เกิน 30 นาที  ร้อยละ 33.50 

ดา้นระยะเวลาเฉล่ียโดยรวมท่ีใชอ่้านหนงัสือพิมพใ์นแต่ละวนัภายใน 30 นาที  ร้อยละ 

99.75 ดา้นช่วงเวลาในระหว่างวนัท่ีใช้อ่านหนงัสือพิมพ์เป็นช่วงบ่าย ร้อยละ 33.00 

ด้านสถานท่ีท่ีใช้อ่านหนังสือพิมพ์ในห้องนั่งเล่น/ห้องรับแขก ร้อยละ 33.50 ด้าน

จาํนวนบุคคลท่ีใชห้นงัสือพิมพร่์วมกนัระหว่าง 2-3 คน ร้อยละ 33.50 ดา้นบุคคลท่ีมี

อิทธิต่อการตดัสินใจซ้ือหนังสือพิมพเ์ป็นตวัเอง ร้อยละ 50.00 และด้านแหล่งท่ีซ้ือ

หนงัสือพิมพจ์ากร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ 33.50 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านตัวส่ือหนังสือพมิพ์แจกฟรีทีม่ีความสําคัญ

ต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสาร 

พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เ ก่ียวกับปัจจัยด้านตัวส่ือ

หนังสือพิมพ์แจกฟรี ท่ีมีความสําคัญต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสาร จําแนกตาม

องคป์ระกอบของหนงัสือพิมพท่ี์มีค่าเฉล่ียโดยรวม 7.36  โดยให้ความสําคญักบัปัจจยั

ดา้นหวัข่าวหรือพาดหวัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.83) ปัจจยัดา้นตวัส่ือหนงัสือพิมพแ์จกฟรี 

ท่ีมีความสาํคญัต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสาร จาํแนกตามประเภทของหนงัสือพิมพท่ี์มี

ค่าเฉล่ียโดยรวม 8.33  โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นประเภทข่าวทัว่ไปมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 8.66) ปัจจยัดา้นตวัส่ือหนงัสือพิมพแ์จกฟรี ท่ีมีความสําคญัต่อกระบวนการ

รับรู้ข่าวสาร จาํแนกตามการแจกจ่ายท่ีครอบคลุมและทัว่ถึงท่ีมีค่าเฉล่ียโดยรวม 7.98  

โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ีท่ีแจกหนงัสือพิมพม์ากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.66) 

และปัจจยัดา้นตวัส่ือหนงัสือพิมพแ์จกฟรี ท่ีมีความสาํคญัต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสาร 

จาํแนกตามตวัส่ือหนงัสือพิมพแ์จกฟรีท่ีมีค่าเฉล่ียโดยรวม 7.98  โดยให้ความสําคญั

กบัปัจจยัดา้นเน้ือหาท่ีครบถว้นและเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.15)  

4.สรุปผลการวเิคราะห์กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพมิพ์แจกฟรี 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการรับรู้ข่าวสาร ผ่าน

หนงัสือพิมพ์แจกฟรี โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวม 7.95  และให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้น

การเป็นช่องทางรับข่าวสารท่ีสะดวกท่ีอ่านไดใ้นทุกท่ีทุกเวลามากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.50) 

รองลงมาเป็นปัจจยัด้านความสามารถในการติดตามข่าวสารซํ้ าๆ ด้วยการอ่านได้
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หลายคร้ัง (ค่าเฉล่ีย 8.33) การได้รับข่าวสารท่ีครบถ้วน (ค่าเฉล่ีย 8.17) การได้รับ

ข่าวสารท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และอา้งอิงได ้(ค่าเฉล่ีย 7.84) และความรู้สึกคุม้ค่าและ

สบายใจกบัข่าวสารท่ีไดรั้บ (ค่าเฉล่ีย 7.67) ตามลาํดบั 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1  

ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผา่น

หนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบวา่  

เพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรี

ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ ปัจจยัดา้นความสามารถในการติดตามข่าวสารซํ้ าๆ ดว้ย

การอ่านไดห้ลายคร้ัง 

อายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรี

ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครในทุกดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบแบบรายคู่ พบวา่ อายุระหวา่ง 41-45 

ปีมีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ใน

เขตกรุงเทพมหานครมากกวา่อายรุะหวา่ง 51-55 ปี  

อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จก

ฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครในทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบแบบรายคู่ พบวา่ พนกังาน

บริษทัเอกชน/ ลูกจา้งมีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของ

กลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าคา้ขาย/ ประกอบธุรกิจส่วนตวั/ 

อาชีพอิสระ      

รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่าน

หนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในทุกด้าน

แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบแบบ

รายคู่ พบว่า ไม่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนคู่ใดมีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่าน

หนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่กนั 
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ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่าน

หนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในทุกด้าน

แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบแบบ

รายคู่  พบว่า  ไม่ มีระดับการศึกษาคู่ใดมีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่าน

หนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่กนั 

สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่าน

หนงัสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างและไม่

แตกต่างกนัในสัดส่วนท่ีเท่ากันหรือประเภทละ 3 ด้านอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 จึงไม่สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวไ้ด ้ และเม่ือทาํการ

เปรียบเทียบแบบรายคู่ พบว่า สถานภาพโสดมีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่าน

หนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่สถานภาพ

สมรสและหมา้ยหรือหยา่ร้าง และสถานภาพสมรสมีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสาร

ผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่า

สถานภาพหมา้ยหรือหยา่ร้าง 

สมมติฐานท่ี 2 

พฤติกรรมการรับรู้ข่ าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ

กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบวา่  

ประเภทวสัดุตีพิมพท่ี์รับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการ

รับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

ทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบ

แบบรายคู่  พบว่า  ไม่ มีประเภทวัสดุตีพิมพ์ท่ี รับรู้ข้อมูลข่าวสารคู่ใดมีผลต่อ

กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานครมากกวา่กนั 

เหตุผลในการอ่านข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ

กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขต

กรุงเทพมหานครทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือ
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ทาํการเปรียบเทียบแบบรายคู่ พบวา่ ไม่มีเหตุผลในการอ่านข่าวสารจากหนงัสือพิมพคู์่

ใด มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่กนั 

ประเภทข่าวในหนังสือพิมพ์ท่ีชอบท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการรับรู้

ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครทุก

ดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบ

แบบรายคู่ พบว่า ไม่มีประเภทข่าวในหนงัสือพิมพท่ี์ชอบคู่ใด มีผลต่อกระบวนการ

รับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

มากกวา่กนั 

ยี่ห้อหนงัสือพิมพท่ี์อ่านท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผา่น

หนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครทุกดา้นแตกต่างกนั

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบแบบรายคู่ พบว่า 

หนงัสือพิมพย์ี่ห้อไทยรัฐมีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จกฟรี

ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่เดลินิวส์ 

ระยะเวลาท่ีใช้อ่านหนังสือพิมพ์ต่อคร้ังท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการ

รับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

ทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบ

แบบรายคู่  พบว่า  ไม่ มีระยะเวลาท่ีใช้อ่านหนังสือพิมพ์ต่อคร้ังคู่ใด มีผลต่อ

กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขต

กรุงเทพมหานครมากกวา่กนั 

ระยะเวลาโดยรวมท่ีใช้อ่านหนังสือพิมพ์ต่อว ันท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ

กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขต

กรุงเทพมหานครทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือ

ทาํการเปรียบเทียบแบบรายคู่ พบวา่ ไม่มีระยะเวลาโดยรวมท่ีใชอ่้านหนงัสือพิมพต่์อ

วนัคู่ใดมีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่กนั 
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ช่วงเวลาท่ีใช้อ่านหนังสือพิมพ์ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการรับรู้

ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครทุก

ดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบ

แบบรายคู่ พบว่า ไม่มีช่วงเวลาท่ีใช้อ่านหนงัสือพิมพคู์่ใด มีผลต่อกระบวนการรับรู้

ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

มากกวา่กนั 

สถานท่ีท่ีใชอ่้านหนงัสือพิมพท่ี์แตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสาร

ผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครทุกด้าน

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบแบบราย

คู่ พบวา่ ไม่มีสถานท่ีท่ีใชอ่้านหนงัสือพิมพคู์่ใด มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผา่น

หนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่กนั 

จาํนวนบุคคลท่ีร่วมอ่านหนงัสือพิมพท่ี์แตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการรับรู้

ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครทุก

ดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบ

แบบรายคู่ พบวา่ ไม่มีจาํนวนบุคคลท่ีร่วมอ่านหนงัสือพิมพคู์่ใดมีผลต่อกระบวนการ

รับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

มากกวา่กนั 
 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือหนังสือพิมพ์ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ

กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขต

กรุงเทพมหานครทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือ

ทําการเปรียบเทียบแบบรายคู่ พบว่า  ไม่ มีบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ

หนงัสือพิมพคู์่ใด มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่ม

คนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่กนั 

แหล่งท่ีซ้ือหนงัสือพิมพท่ี์แตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผา่น

หนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครทุกดา้นแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบแบบรายคู่ พบวา่ 
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ไม่มีแหล่งท่ีซ้ือหนงัสือพิมพคู์่ใด มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพ์

แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่กนั 

สมมติฐานท่ี 3 

ปัจจยัด้านตวัส่ือหนังสือพิมพ์แจกฟรี มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการรับรู้

ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

องค์ประกอบของหนังสือพิมพ์ ประเภทของหนังสือพิมพ์ ปัจจยัด้านการ

แจกจ่ายท่ีครอบคลุมและทั่วถึง และปัจจัยด้านตัวส่ือหนังสือพิมพ์แจกฟรี มี

ความสัมพนัธ์กบักระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

อภิปรายผลวจัิย 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี มีความสอดคลอ้งผลการศึกษาของปริญญา หนูงาม 

(2553) เร่ืองปัจจยัการรับรู้โฆษณาผา่นนิตยสารประเภทแจกฟรี GURU Magazine ใน

เขตกรุงเทพมหานคร และผลการศึกษาของ Brally (2010) เร่ืองการศึกษาการรับรู้ของ

ผูอ่้านหนงัสือพิมพใ์น Alabama เก่ียวกบัความน่าเช่ือถือในหนงัสือพิมพ ์ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

เ น่ืองจากผล การศึ กษาใ นคร้ัง น้ี  พบ ว่า  ค วามแตกต่า งทาง ลักษณ ะ

ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ มีผลทําให้

กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพแ์จกฟรีแตกต่างกนัในด้านต่างๆ รวมทั้ง 

ปัจจัยด้านตัวส่ือหนังสือพิมพ์แจกฟรีทุกด้าน ประกอบด้วย องค์ประกอบของ

หนงัสือพิมพ ์ประเภทของหนงัสือพิมพ ์ปัจจยัดา้นการแจกจ่ายท่ีครอบคลุม และปัจจยั

ดา้นตวัส่ือหนังสือพิมพ์แจกฟรี ก็มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่าน

หนังสือพิมพ์แจกฟรีแตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่นเดียวกัน ซ่ึงกระบวนการรับรู้

ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรีดงักล่าว ประกอบดว้ยการไดรั้บข่าวสารท่ีครบถว้น 

การไดรั้บข่าวสารท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และอา้งอิงได ้การไดรั้บเน้ือหาท่ีทนัเหตุการณ์ 

ความรู้สึกคุม้ค่าและสบายใจกบัข่าวสารท่ีไดรั้บ การเป็นช่องทางรับข่าวสารท่ีสะดวก
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ท่ีอ่านไดใ้นทุกท่ีทุกเวลา และความสามารถในการติดตามข่าวสารซํ้ าๆ ดว้ยการอ่าน

ไดห้ลายคร้ัง คณะผูจ้ดัทาํหนังสือพิมพแ์จกฟรีจึงควรให้ความสําคญักบัปัจจยัต่างๆ 

ดงักล่าวเพื่อให้สามารถจดัทาํหนงัสือพิมพแ์จกฟรีท่ีมีประโยชน์ดว้ยความรู้และสาระ

ท่ีน่าสนใจและติดตาม ตรงกบัความตอ้งการของผูอ่้านส่วนใหญ่อย่างต่อเน่ืองถึงแม้

เป็นเพียงหนงัสือพิมพท่ี์แจกฟรี ท่ีมีรายไดห้ลกัมาจากค่าโฆษณาท่ีไดรั้บจากเจา้ของ

ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีใช้บริการโฆษณาผ่านส่ือในหนังสือพิมพ์เท่านั้น แต่เม่ือ

ผูบ้ริโภคไดรั้บแจกและอ่านจนเคยชินและมีความภกัดีต่อตราสินคา้ จนอยากติดตาม

อยา่งต่อเน่ืองแลว้ อาจทาํการพิจารณาผลิตหนงัสือพิมพจ์าํหน่ายเพื่อเพิ่มช่องทางของ

รายไดไ้ดอี้กทางหน่ึงในอนาคต  

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ผูท่ี้สนใจควรทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ นอกเหนือปัจจยัท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ี

เพิ่มเติม ควรทําการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ี เป็นผู ้บริโภคในพื้นท่ี อ่ืนในเขต

กรุงเทพมหานคร นอกเหนือจากพื้นท่ีเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี และพื้นท่ีนอกเขต

กรุงเทพมหานคร และผูผ้ลิตและแจกฟรีหรือจาํหน่ายหนังสือพิมพ ์ รวมทั้งการใช้

เคร่ืองมือวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกนัเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีมี

ประโยชน์ท่ีกวา้งขวางหลากหลายมุมมองและครอบคลุมส่วนต่างๆ ได้มากข้ึน 

สําหรับใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือสูง สําหรับประกอบการวางกลยุทธ์ทางการผลิต

และทางการตลาด ให้ได้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในสถานการณ์ปัจจุบนั

มากข้ึน และช่วยรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้ใหม่ในอนาคตได ้ 
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