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การรับรู้ส่ือโฆษณาทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

MEDIA PERCEPTION AFFECTING FOR BUYING DECISION IN CENTRAL 
PLAZA, SHOPPING MALL BANGKOK AERA AND PERIMETER 

สุภชัญา สังขนุ์ช1    ผศ.พฒัน์ พิสิษฐเกษม 2 
                                       ---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของ
ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า 
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ส่ือ
โฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เขต
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล  (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขต
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล             
 ในการศึกษาคร้ังน้ีก ลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยคือ  ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นผูบ้ริโภคศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง
เป็นประชากรแบบนับไม่ไดจ้  านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูล และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย 
ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน 
หาค่า t-test (independent t-test) ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) และ การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis: r) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.5 
มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 47.8 มีอาชีพประกอบอาชีพบริษทัเอกชน ร้อยละ36.3 มี
รายไดต่้อเดือน 15,000 – 30,000 บาท ร้อยละ 37.8 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 
79.5 และมีสถานภาพโสด ร้อยละ 76.8 พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศอายุอาชีพรายได้
การศึกษาและสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการรับรู้ 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ส่ือโฆษณา และ การตัดสินใจซ้ือสินค้าแตกต่างกันของผูบ้ริโภคศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผลการวิจยัปัจจยัการรับรู้ส่ือโฆษณา พบวา่ส่ือโฆษณาจากสถานีวิทยุส่ือโฆษณากลางแจง้ 
และ เหตุผลเลือกมาใช้บริการส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้า ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่าเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ผลการวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7p) พบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดส่งผล ต่อ การตัดสินใจ ซ้ือสินค้า  ในศูนย์การค้า เ ซ็นทรัลพลาซ่า เขต
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ : การรับรู้ส่ือโฆษณาศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า 
 

ABSTRACT 
 This study has objectives to study influence of different demographic factors and 
relation of marketing mix and Advertising Media that influence buying that Central Plaza 
in Bangkok and Vicinity. From sample size 400 customers who had buying of Central 
Plaza in Bangkok and Vicinity and data consist of percentage, mean, standard deviation, 
t-Test, F-Test, and Correlation Analysis Research results were as follows: 
 The results of this study showed that the majority was female 59.5 percents, 
aged between 21-30 years 47.8 percent, occupation as official/state enterprise 36.3 
percent, monthly income between 15,000-30,000 baht 37.8 percent, education level as 
bachelor's degree 79.5 percent and marital status as single 76.8 percent.  Result in 
individual factors such as gender, age, occupation, income, education, and marital status 
have no statistically significant difference in Awareness Advertising Media and 
determine buying of Central Plaza in Bangkok and Vicinity Consumer at significance 
level 0.05.  
KEYWORDS : MEDIA PERCEPTION AFFECTING, CENTRAL PLAZA, 
SHOPPING MALL 
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บทน า 
 ปัจจุบนัการใชส่ื้อโฆษณาในการประชาสัมพนัธ์ ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายนั้น มีอยู่
มากมายหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บักลุ่มผูบ้ริโภค และงบประมาณเป็นส าคญัส่ือโฆษณาต่างๆ 
สามารถท าใหมู้ลค่าทางการคา้สูงตามความสามารถของส่ือในการส่งสินคา้ถึงผูบ้ริโภคได้
อยา่งกวา้งขวาง เม่ือพิจารณาถึง ส่ือเพื่อให้เคา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคนั้นสามารถท าให ้ ผล
ประกอบการหรือยอดขายของสินคา้สูงข้ึนไม่วา่จะเป็นส่ือรูปแบบไหนในปัจจุบนัก็ไดรั้บ
ความนิยมจากผูป้ระกอบการอยา่งมาก 

 กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล จ ากดั (Central Group)เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจห้างคา้
ปลีก ศูนยก์ารคา้ห้างสรรพสินคา้ โรงแรม และ รีสอร์ท ของสกุลจิราธิวฒัน์โดยแบ่งกลุ่ม
ธุรกิจของบริษทัออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ กลุ่ม Central Pattana (CPN),Central Retail 
Corporation (CRC), Central Hotel & Resort (CHR), Central Restaurant Group (CRG), 
Central Marketing Group (CMG) ส าหรับกลุ่มบริษทัเซ็นทรัลพฒันา(CPN) นั้นไดเ้ร่ิม
ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2523 เน้นการเปล่ียนแปลง ของความตอ้งการศูนยก์ารคา้
ครบวงจรท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคแบบ “One-stop-shopping” ไดอ้ยา่ง
เต็มรูปแบบ โดยปัจจุบนัแนวโน้มการตลาด เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เซ็นทรัลพฒันา
(CPN) ไดพ้ฒันาโครงการศูนยก์ารคา้ในหลากหลาย รูปแบบเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค ตลอดระยะเวลากวา่ 30 ปีแห่งความส าเร็จอยา่งต่อเน่ือง CPN ไดเ้ป็นผูพ้ฒันา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกท่ีใหญ่และทันสมัยท่ีสุด ในประเทศไทย ปัจจุบันมี
ศูนยก์ารคา้ชั้นน าถึง 21 แห่งแบ่งออกเป็น 3 แบรนด์ใหญ่ ไดแ้ก่  เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล
พลาซ่า เซ็นทรัลเฟสติวลัโดยมีเป้าหมายขยายศูนยก์ารคา้ ในตวัเมืองใหญ่หลายจงัหวดั
ภายในประเทศ เซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ เซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่ท่ีจะเปิดภายใน
ปลายปี2556 และ ขยายไปสู่ประเทศ เพื่อนบา้นเพื่อรองรับ AEC ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนปี 2558 
มีโครงเปิดศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลศาลายา เซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย และ กลุ่มเซ็นทรัลพฒันาจะ
ตั้งแบรนด์ใหม่ คือ เซ็นทรัล เวสตเ์กต แยกบางใหญ่ ซ่ึงจะเป็น New CBD เป็นศูนยก์ลาง
เศรษฐกิจ และศูนยก์ลางการคมนาคม ในอนาคต โดยเฉพาะเส้นมอเตอร์เวยท่ี์เช่ือมต่อกบั
ท่าเรือทวาย ทะเลอนัดามนั ดงันั้นจึงตอ้งอาศยัส่ือโฆษณาต่างๆ ในการประชาสัมพนัธ์ให้
กลุ่มลูกคา้สามารถเขา้ถึงและรับรู้ถึงกิจกรรมต่างๆของห้างสรรพสินคา้ “เป้าหมายของเรา
ตอ้งการเป็นแบรนด์ระดบัโลกดา้นคา้ปลีก” ค ากล่าวบนเวทีเสวนาเร่ือง AEC ของสุทธิ
ลกัษณ์ จิราธิวฒัน์ กรรมการบริหาร บริษทั กลุ่มเซ็นทรัล จ ากดั และยุทธศาสตร์และพฒันา
ธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล    
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 จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการมีการแข่งขันด้านการค้าปลีกอย่างดุเดือด ท าให้
ผูป้ระกอบการธุรกิจของหา้งสรรพสินคา้ตอ้งเร่งปรับตวั และ พฒันาศกัยภาพดา้นต่างๆ ไม่
วา่จะเป็นดา้นส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ และ 
สามารถเขา้ถึงข่าวสาร โปรโมชัน่ รวมถึงกิจกรรมต่างๆของศูนยก์ารคา้ อีกทั้งส่ือโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ยงัส่งเสริมดา้นการตลาด  การขายควบคู่กนัไป และพฒันาส่ือโฆษณาให้มี
ความแตกต่าง หลากหลาย เพื่อสร้างความไวว้างใจ และ ความพึงพอใจ เพื่อสร้างฐานและ
รักษากลุ่มผูบ้ริโภคเก่า และ แสวงหากลุ่มลูกคา้ใหม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชบ้ริการ
และซ้ือสินคา้ ภายในศูนยก์ารคา้ รูปแบบการโฆษณา ส่ือประชาสัมพนัธ์ในการส่งเสริม
ดา้นการขายในรูปแบบต่างๆ จึงมีความส าคญัและมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ภายใน
ศูนยก์ารคา้ 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพลาซา เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพลาซา เขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนผสมด้านการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพลาซา เขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 
สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณา และ การ
ตัด สินใจ ซ้ือสินค้า แตก ต่า งกันของผู ้บ ริ โภคศูนย์การค้า เ ซ็นทรัลพลา ซ่ า  เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. ปัจจัยการรับรู้ส่ือโฆษณาของผูบ้ริโภค มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า ใน
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล  

 3. ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหามุ่งเน้นการศึกษาถึงการรับรู้ส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ 
ผูบ้ริโภคของศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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 3. ขอบเขตดา้นสถานท่ี ในการเก็บตวัอย่าง คือผูบ้ริโภคของศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล
พลาซ่าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9 แห่ง ไดแ้ก่ 
  1. เซ็นทรัล ลาดพร้าว  6. เซ็นทรัล พระราม9 
  2. เซ็นทรัล บางนา  7. เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 
  3. เซ็นทรัล ป่ินเกลา้  8. เซ็นทรัล แจง้วฒันะ 
  4. เซ็นทรัล พระราม 2  9. เซ็นทรัล รามอินทรา 
  5. เซ็นทรัล พระราม 3   

 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ท่ีใช่ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี
อยูร่ะหวา่งช่วงเดือนมกราคม 2557 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
  ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- รายได ้
- อาชีพ 
- สถานภาพ 
 ปัจจยัการรับรู้ส่ือโฆษณา 
- การเปิดรับส่ือ 
- การเลือกสนใจ 
- การเลือกตีความเขา้ใจ 
-  การเลือกจดจ า 

 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ ์
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสริมทางการตลาด 
-ดา้นบุคคล 
- ดา้นกระบวนการ 
- ดา้นการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ 
 

 

การตัดสินใจซ้ือสินค้าของ
ผู้บริโภคในศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและ 

ปริมณฑล 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ประโยชน์เชิงวชิาการ  
  1.1 ท าให้ทราบถึงประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. ประโยชน์ต่อธุรกิจ 
  2.1 ท าใหท้ราบถึงการรับรู้ส่ือโฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ใน
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

  2.2 ท าให้ทราบถึง ส่วนผสมด้านการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การรับรู้ หมายถึง การเปิดรับ ให้ความสนใจ และแปลความหมายส่ิงเร้าหรือ
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีบุคลคลไดรั้บผา่นประสาทสัมผสัทั้งหา้ 
 2. ส่ือโฆษณา หมายถึง ส่ือโฆษณาคือเคร่ืองมือทางการตลาดช้ินหน่ึง ท่ีมีหน้าท่ี
น าพาข่าวสารท่ีผูโ้ฆษณาตอ้งการใหผู้บ้ริโภค ไดรั้บรู้และเกิดความตอ้งการในสินคา้การท่ีผู ้
โฆษณาจะประสบความส าเร็จทางดา้นการส่ือสารผูโ้ฆษณาควรท่ีจะรู้จกัลกัษณะของส่ือ
โฆษณาแต่ละชนิดเพื่อให้ เ กิดการส่ือสารท่ี มีประสิทธิภาพส่ือโฆษณาท่ีนิยมใช้
โดยทัว่ไป ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วทิย ุโทรทศัน์ 
 3. การรับรู้ส่ือโฆษณาหมายถึงการเปิดรับรู้กิจการการทางการตลาดท่ีใช้ในการ
ส่ือสารข้อมูลไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับสินค้าตราสินค้าเพื่อทาการสร้าง
ภาพลกัษณ์โดยการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งตราสินคา้กบัผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง 
 4. ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูท่ี้จบัจ่ายใชส้อยเลือกซ้ือสินคา้และบริการของห้างเซ็นทรัล
พลาซ่า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 5. ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) หมายถึง การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายใน
ราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นวา่คุม้ รวมถึงมีการจดัจ าหน่าย
กระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความ
พยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 
 6. การตดัสินใจ หมายถึง การเลือก กระท าอย่างหน่ึงอย่างใดจากทางเลือกท่ีมีอยู ่ 
เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์อยา่งท่ีตนเองมุ่งหวงัใหเ้กิดข้ึนอยา่งเป็นระบบ 
 7. การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจาก
ทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และ
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บริการอยู่เสมอในชีวิตประจ าวนั โดยท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามขอ้มูล
และขอ้จ ากดัของ สถานการณ์ ซ่ึงถา้นกัการตลาดสามารถท าความเขา้ใจและเขา้ถึงจิตใจ
ของผูบ้ริโภค การกระจายสินคา้และสร้างความยอมรับของผูบ้ริโภคก็จะมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน  
 8. สินค้า หมายถึง วสัดุ อุปกรณ์ ข้าวของเคร่ืองใช้ ฯลฯ ท่ีจบัต้องได้ สามารถ
ขนส่งหรือเคล่ือนยา้ยไปมาได ้โดยสามารถน าเอาไปเป็นกรรมสิทธ์ิได ้ในอดีตจะใช้การ
แลกเปล่ียนกนั ส่วนปัจจุบนัจะเป็นการใชเ้งินตราแลกเปล่ียนกนั 
 9. การซ้ือ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค ์
 10. ศูนยก์ารคา้ หมายถึง ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลโดยเป็นอาคารหรือกลุ่มของอาคารท่ีมีการขายสินคา้ และ บริการแบบขายปลีก 
อาจอยู่ในร่มภายใตอ้าคารเดียวกนั หรืออยู่กลางแจง้แบบเปิดโล่งก็ได ้ผลิตภณัฑ์ท่ีขายใน
ศูนยก์ารคา้ไม่ไดจ้ดัแบ่งตามแผนก ข้ึนอยูก่บัตวัแทนจ าหน่ายท่ีจะขอเช่าพื้นท่ีหรือ ล็อกท่ี
ศูนยก์ารคา้ได้จดัสรรไวใ้ห้ ดงันั้นเราอาจเห็นภตัตาคารตั้งอยู่ขา้งร้านหนังสือ หรือ ร้าน
เคร่ืองดนตรีก็ไดใ้นศูนยก์ารคา้ ศูนยก์ารคา้มีความแตกต่างจากห้างสรรพสินคา้ กล่าวคือ 
หา้งสรรพสินคา้จะเป็นผูไ้ปติดต่อผูผ้ลิตหรือพอ่คา้คนกลางเพื่อน าสินคา้มาขายเอง ในขณะ
ท่ีศูนยก์ารคา้ไม่ตอ้งไปหาผลิตภณัฑ์มาวางขาย แต่เปิดให้เช่าพื้นท่ีกบัตวัแทนจ าหน่ายจาก
ธุรกิจอ่ืน และมีการท าสัญญาเก็บค่าเช่าตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 11. ประชากร หมายถึง ส่ิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นคน สัตว ์ส่ิงของหรือเหตุการณ์ ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษาและ มีคุณลกัษณะตรงตามขอบข่ายท่ีวจิยัก าหนดในงานวจิยั 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดยน าเสนอเป็น
ประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
แนวความคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัการรับรู้ 
 การรับรู้ หมายถึง กระบวนการตีความหมายหรือแปลความหมายของมนุษยท่ี์ได้
จากความรู้สึกสัมผสัเม่ือส่ิงเร้ามากระทบประสาทสัมผสัทั้ง 5 อนัประกอบดว้ย ตา หู จมูก
ล้ินและกายสัมผสัโดยการจ าแนกคัดเลือกวิเคราะห์ด้วยระบบการท างานของตนเอง
เทียบเคียงกบัประสบการณ์เดิมในความทรงจ าให้กลายเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความหมาย
ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมและน าไปใชใ้นการเรียนรู้ต่อไป 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
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แนวความคิดด้านส่ือโฆษณา 
 โฆษณา คือ การน าเสนอขายสินคา้และบริการโดยผา่นส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์วิทยุ
ส่ือส่ิงพิมพอิ์นเตอร์เน็ตหรือแผน่ป้ายโฆษณาโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผูรั้บสารไดรั้บทราบถึง
ตราสินคา้และเกิดพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในเวลาต่อมาโดยมีผูใ้ห้ความหมายของการ
โฆษณาไวด้ังน้ี ดร.เสรี วงษ์มณฑาได้ให้ความหมายไวว้่า การโฆษณา คือ กิจกรรม
ส่ือสารมวลชนท่ีเกิดข้ึนเพื่อจูงใจใหผู้บ้ริโภค มีพฤติกรรมอนัเอ้ือ อ านวยต่อความเจริญของ
ธุรกิจการขายสินคา้หรือบริการ โดยอาศยัจากเหตุผล ซ่ึงมีทั้งกลยุทธ์จริงและเหตุผลสมมติ 
ผา่นทางส่ือโฆษณาท่ีตอ้ง รักษาเวลาและเน้ือท่ีท่ีมีการระบุบอกผูโ้ฆษณาอยา่งชดัแจง้ 
แนวความคิดและทฤษฏีการรับรู้ส่ือโฆษณา 
 มนุษยใ์นฐานะผูรั้บสารจะไม่รับข่าวสารทุกชนิดท่ีผา่นสายตา แต่จะมีกระบวนการ
เลือกรับรู้ข่าวสาร (Selective perception) หรือกระบวนการกลัน่กรองข่าวสาร (Filtering 
process) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน การเลือกเปิดรับ การเลือกสนใจ การเลือกตีความ การ
เลือกจดจ า ดารา ทีปะปาล (2546, หนา้ 34) การรับส่ือ (Media Exposure) หมายถึง “การท่ี
ผูรั้บส่ือเปิดรับข่าวสารโดยผา่นการไดเ้ห็นไดย้นิ และไดฟั้งอาจสนใจหรือไม่สนใจ หรือรับ
ขอ้มูลไดบ้างส่วนก็อาจเป็นได ้ ทั้งน้ีการรับส่ือจะเกิดข้ึนหลงัจากผูส่้งข่าวสารส่งข่าวสาร
ผา่นช่องทางต่างๆไปยงัผูรั้บเพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีน าเสนอ
พร้อมทั้งเชิญชวนใหเ้กิดการ ซ้ือ” กระบวนการส่ือสาร กระบวนการส่ือสารประกอบดว้ย ผู ้
ส่งสาร ผูรั้บสารข่าวสารช่องทางข่าวสาร การเขา้รหสั การถอดรหสั การตอบสนอง ขอ้มูล
ยอ้นกลบั ส่ิงรบกวน 
แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ 
 พรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2529) ใหค้วามส าคญัในการศึกษาประชากร ไดแ้ก่ การท า
ให้สามารถค านวณคาดการณ์ถึงจ านวนประชากรในอนาคตอย่างคร่าวๆ และสามารถน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้นการวางแผนดา้นต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เช่น การจดัเก็บภาษี การแบ่งเขตเลือกตั้ง การจดัการสาธารณูปโภค การศึกษา การจดั
สวสัดิการสังคม การกระจายผลผลิตดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ลกัษณะประชากร
(Demographic Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นตน้ บุคคลท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง
กนัมกัมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงการส่ือสารก็จดัเป็นพฤติกรรมส าคญัอยา่งหน่ึงของ
มนุษย ์ ดงันั้นนกัวิชาการส่ือสารบางกลุ่มเช่ือว่าบุคคลท่ีอยู่ในแต่ละกลุ่มประชากรมกัมี
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กิจกรรมและการด าเนินชีวิตท่ีต่างกัน จากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ต่างๆ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับสารจากส่ือมวลชน  
แนวคิดด้านปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 

(Philip Kotler) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ (Service Marketing Mix) ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงเป็น
ธุรกิจท่ีแตกต่างสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป จ าเป็นจะตอ้งใช้ส่วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) 7 อยา่ง หรือ 7P's ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) พนกังาน (People) กระบวนการ (Process) และลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) 

 จากท่ีกล่าวมาข้างตน้สามารถสรุปได้ว่าได้แสดงให้เขา้ใจในส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีชดัเจนมากข้ึนผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดในการ
มีส่วนส่งมอบคุณค่า ดึงดูด และรักษาไวซ่ึ้งกลุ่มลูกคา้ เพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้
อย่างมีเป้าหมายด้วยความตั้งใจและตอบสนองส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการหรือคาดหวงัไวอ้ย่าง
เต็มท่ีจนพอใจประทบัใจรู้สึกคุม้ค่าแก่การตดัสินใจซ้ือสินคา้ มีการบอกต่อและกลบัมาใช้
บริการซ ้ าท่ีศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า 
แนวคิดด้านการตัดสินใจซ้ือ 

อดุลย ์ จาตุรงคกุล, 2541 (อา้งถึงในกฤชณัฐ มีส าราญ, 2552) กระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ผูบ้ริโภคจดัการรับภาวะแวดลอ้มทางการตลาดและท าการซ้ือ โดย
การก่อกระบวนการตดัสินใจดงักล่าวเป็นกระบวนการแกไ้ขปัญหา (Problem solving) เม่ือ
ผูบ้ริโภคเผชิญกบัปัญหาท่ีแกไ้ดโ้ดยการซ้ือ  

นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อผูซ้ื้อและท าความเขา้ใจวา่
ผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจซ้ือจริงๆ อยา่งไรโดยเฉพาะตอ้งแยกแยะให้ไดว้า่ ใครเป็นผูท้  าการ
ตดัสินใจซ้ือ รูปแบบและขั้นตอนในกระบวนการซ้ือเป็นอย่างไร กระบวนการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภค ( Decision Process) แมผู้บ้ริโภคจะมีความแตกต่างกนัมีความตอ้งการ
แตกต่างกันแต่ผู ้บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซ้ือท่ีคล้ายคลึงกันซ่ึงกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา 
2. การแสวงหาขอ้มูล 
3. กระประเมินทางเลือก 
4. การตดัสินใจซ้ือ 
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5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 อรวรรณ เจริญจิตรกรรม (2549) ไดศึ้กษาการส่ือสารการตลาด (IMC) การรับรู้ส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ์และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผู ้บริโภคของ
ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 420 คน โดยสรุป ความคิดเห็น
ต่อการส่ือสารการตลาด (IMC) โดยรวมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล ดา้นจ านวนเงินท่ีใชซ้ื้อสินคา้/คร้ังดา้น
จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ/เดือน และดา้นจ านวนชัว่โมงท่ีใชบ้ริการ/คร้ังในทิศทางเดียวกนัใน
ระดับต ่า การรับรู้ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลโดยรวมมี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในด้าน
จ านวนคร้ังท่ีใช้บริการต่อเดือนดา้นชัว่โมงท่ีใช้บริการต่อคร้ังในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ต ่า ความนิยมซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภณัฑ์
ของห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลในทิศทางเดียวกัน ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภณัฑ์มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคของห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นจ านวนเงินท่ีใชซ้ื้อสินคา้ต่อคร้ังดา้นจ านวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการต่อ
เดือนจ านวนชัว่โมงท่ีใชบ้ริการต่อคร้ังในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 
 อจัฉริยา  ขอดทอง (2553) ได้ศึกษาการรับรู้ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดใน
หา้งสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อหรือความสัมพนัธ์
กบัการรับรู้ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในห้างสรรพสินคา้ในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่ม
ตวัอยา่ง 3 แห่ง ประกอบดว้ย หา้งเซ็นทรัล ห้างเดอะมอลล์ และ ห้างโรบินสัน แห่งละ 133 
คน โดยเฉล่ีย โดยกลุ่มตวัอย่างมีช่วงอายุตั้ งแต่ 20 ปีข้ึนไป และมีการรับรู้ในกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดในห้างสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 400 คน ผลวิจยัพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 20-30 ปี โดยมีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชนหรือพนกังานธนาคาร มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีสภาพโสด และ มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวระหว่าง 4-5 คน 
รวมทั้งนิยมใช้บริการท่ีห้างเซ็นทรัลมากท่ีสุด ในขณะท่ีให้ความส าคญัต่อปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และความภกัดีต่อตราสินคา้ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ส าคญัมาก และใหค้วามส าคญัต่อการรับรู้ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในห้างสรรพสินคา้
โดยทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัส าคญัมาก 
 ธนพล  เอกอ่ิมผล (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินค้าและใช้บริการในห้างสรรพสินคา้และตลาดสดในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
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ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ลูกคา้ท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไป อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
และ เคยซ้ือสินคา้ หรือ ใชบ้ริการในห้างสรรพสินคา้ และ ตลาดสด จ านวน 400 คน โดยมี
ผลการวิจยัดงัน้ี พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ ระหวา่ง 20-29 ปีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี มีรายได้ระหว่าง 5,000 – 9,999 บาท สถานภาพโสด จ านวนสมาชิก 2-3คน  โดย
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการห้างสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่ 1-2 คร้ังต่อเดือน ในช่วง
เวลา เสาร์ อาทิตย ์เวลา 18.00 – 22.00 น. และพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้และใชบ้ริการ
ตลาดสดส่วนใหญ่ต ่ากวา่เดือนละ 1 คร้ังต่อเดือน ส่วนใหญ่เป็นวนัเสาร์ อาทิตย ์ช่วงเวลา 
16.00 – 18.00 น.  แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไปยงัตลาดสดเพื่อเลือกซ้ือ
สินคา้หรือบริการส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์เดิม  
วธีิด าเนินการวจัิย 
 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ 
ผูบ้ริโภคศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 
คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัทางประชากรศาสตร์จ านวน 6 ขอ้ มีลกัษณะ
เป็นแบบสอบถามปลายปิด(Close-Ended response question) มี 6 ดา้นไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายได ้ 
 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการรับรู้ส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า จ านวน 12 ขอ้ลกัษณะ ค าถามเป็นค าถามปลายปิด 
(Close– ended Questions) แบบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจากค าตอบท่ีให้เลือกมากกวา่ 2 
ค าตอบข้ึนไป 
 ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า จ านวน 35 ขอ้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น ราคา 
สถานท่ีจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ บุคคล ลักษณะทางกายภาพ 
กระบวนการ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค าตอบ (Rating Scale  Questions)  
ซ่ึงจดัอยู่ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval  Scale) โดยให้เลือกตอบได้
เพียงค าตอบเดียว โดยแต่ละขอ้ค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบัตามวิธีการของ Likert  
scales  คือ ส าคญัมากท่ีสุด ส าคญัมาก ส าคญัปานกลาง ส าคญันอ้ย ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
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 ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล
พลาซ่า จ านวน 14 ขอ้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค าตอบ (Rating  Scale  
Questions)  ซ่ึงจดัอยูร่ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval  Scale) โดยให้
เลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว โดยแต่ละขอ้ค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั ตามวิธีการ
ของ Likert  scales  คือ ส าคญัมากท่ีสุด ส าคญัมาก ส าคญัปานกลาง ส าคญันอ้ย ส าคญันอ้ย
ท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 เพศ  ผลการวจิยัพบวา่จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 59.5 มีอายุระหวา่ง 21- 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.8 สถานภาพผลการวิจยัพบวา่
จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คนส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 76.8 ระดบั 
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 79.5 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 36.3 รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 
 2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยการรับรู้ส่ือโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลของกลุ่มตัวอย่าง 
 ส่ือโฆษณาจากสถานีวิทยุคล่ืน 95.5 Virgin radio คิดเป็นร้อยละ 24.8 ส่ือโฆษณา
จากหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐคิดเป็นร้อยละ 40.3 ส่ือโฆษณาจากนิตยสารแพรวคิดเป็นร้อยละ 
23.3 ส่ือโฆษณากลางแจ้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ Billboard คิดเป็นร้อยละ 40.5  ส่ือ
โฆษณาภายในศูนย์การค้าจาก โปสเตอร์ Poster คิดเป็นร้อยละ 26.0  ส่ือโฆษณาของ
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่าจากส่ือออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 25.5 ส่ือโฆษณาตามช่วงเวลา 
18.00-21.00 น. คิดเป็นร้อยละ 33.0 ส่ือออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 27.8  ความสนใจ
โปรโมชั่นส่วนลดร้านคาท่ีร่วมรายการ คิดเป็นร้อยละ 51.8 สามารถจดจ าโปรโมชั่น
ส่วนลดร้านคาท่ีร่วมรายการ คิดเป็นร้อยละ 43.5 ว ัตถุประสงค์เ ลือกมาใช้บริการ
รับประทานอาหารมากคิดเป็นร้อยละ 29.5  เลือกมาใชบ้ริการมีสินคา้ครบครัน คิดเป็นร้อย
ละ 26.3  
 3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) ของกลุ่มตัวอย่าง 
 (ปัจจัยด้านราคา) ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพมี
ค่าเฉล่ีย 3.73 (ปัจจัยด้านสถานที่จัดจ าหน่าย) ให้ความส าคญักบัรูปแบบการตกแต่งร้านมี
ความทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย 3.95 (ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด) ให้ความส าคญักบัโฆษณา
ผา่นส่ือ Online/social network มีค่าเฉล่ีย 3.47 (ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์)ให้ความส าคญักบั 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CF4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.online-station.net%2F&ei=xs4UUoLREs2UrAfM-YDoBw&usg=AFQjCNEuL4uMUda6SWNYWn2JvH6DUHuc8w&sig2=bWY3VKx4aU4_MUs4KydgGg&bvm=bv.50952593,d.bmk
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การซ้ือสินคา้ไดค้รบทุกประเภทตามความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 3.92 (ปัจจัยด้านบุคคล)ให้
ความส าคญักบัมีพนกังานเพียงพอต่อการบริการมาก มีค่าเฉล่ีย 3.59 (ปัจจัยด้านลักษณะ
ทางกายภาพ)ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยใหค้วามส าคญักบั การมี
ช่ือเสียงทางด้านสินค้าและบริการ ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.65 (ปัจจัยด้านกระบวนการ) 
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นกระบวนการโดยให้ความส าคญักบัการสอบถามความตอ้งการ
ของลูกคา้มากสุด มีค่าเฉล่ีย 3.55  
ตารางที ่1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig. ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1 

ปัจ
จยั
ส่ว

นบุ
คค

ล 

เพศ t-Test 0.140 ปฏิเสธ 

สถานภาพสมรส F-Test 0.734 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.710 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.320 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.803 ปฏิเสธ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.722 ปฏิเสธ 

2 

ปัจ
จยั
กา
รรั
บรู้

สื่อ
โฆ

ษณ
า 

ส่ือโฆษณาจากสถานีวทิยุ F-Test 0.004 ยอมรับ 
ส่ือโฆษณาจากหนงัสือพิมพ ์ F-Test 0.089 ปฏิเสธ 
ส่ือโฆษณาจากนิตยสาร F-Test 0.050 ยอมรับ 
ส่ือโฆษณากลางแจง้ F-Test 0.642 ปฏิเสธ 

ส่ือโฆษณาภายในศูนยก์ารคา้ F-Test 0.278 ปฏิเสธ 

ส่ือโฆษณาของศูนยก์ารคา้ F-Test 0.083 ปฏิเสธ 

ส่ือโฆษณา ตามช่วงเวลา F-Test 0.450 ปฏิเสธ 

การรับรู้ข่าวสารและโปรโมชัน่ต่างๆ F-Test 0.471 ปฏิเสธ 

ความสนใจ โปรโมชัน่ F-Test 0.861 ปฏิเสธ 
จดจ าโปรโมชัน่ F-Test 0.648 ปฏิเสธ 

วตัถุประสงคก์ารเลือกมาใชบ้ริการ F-Test 0.889 ปฏิเสธ 

เหตุผลเลือกมาใชบ้ริการ F-Test 0.011 ยอมรับ 
3 

ปัจ
จยั
ดา้
น

กา
รต

ลา
ด ดา้นราคา Correlation 0.000 ยอมรับ 

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย Correlation 0.000 ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด Correlation 0.000 ยอมรับ 
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ดา้นผลิตภณัฑ์ Correlation 0.000 ยอมรับ 

ดา้นบุคคล Correlation 0.000 ยอมรับ 

ดา้นส่ิงน าเสนทางกายภาพ Correlation 0.000 ยอมรับ 

ดา้นกระบวนการ Correlation 0.000 ยอมรับ 

*อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได้
การศึกษา และสถานภาพ แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณา และ การตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้แตกต่างกนัของผูบ้ริโภคศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
การศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณา และ การตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้แตกต่างกนัของผูบ้ริโภคศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี2 ปัจจยัการรับรู้ส่ือโฆษณาท่ีประกอบไปดว้ย ส่ือโฆษณาจากสถานี
วทิย ุส่ือโฆษณาจากหนงัสือพิมพ ์ส่ือโฆษณากลางแจง้ ส่ือโฆษณาจากนิตยสาร ส่ือโฆษณา
ภายในศูนยก์ารคา้ ส่ือโฆษณาของศูนยก์ารคา้ ส่ือโฆษณา ตามช่วงเวลาการรับรู้ข่าวสาร
และโปรโมชัน่ต่างๆ ความสนใจโปรโมชัน่ จดจ าโปรโมชัน่ วตัถุประสงค์การเลือกมาใช้
บริการ เหตุผลเลือกมาใชบ้ริการของผูบ้ริโภค มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ในศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ส่ือโฆษณาจากสถานีวิทยุ ส่ือโฆษณาจาก
นิติยสาร เหตุผลท่ีเลือกมาใชบ้ริการส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล
พลาซ่าเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์  ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นการ
สร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคศูนยก์ารค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อ การตดัสินใจซ้ือสินคา้ ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล
พลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเร่ืองการรับรู้ส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของ
ผูบ้ริโภคในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถสรุป
ประเด็นส าคญัมาอภิปรายไดด้งัน้ี 

 การอภิปรายผลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา รายได้และอาชีพ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณา และ การ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้แตกต่างกนัของผูบ้ริโภคศูนยก์ารคา้สรรพสินคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จากผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุ 21-30 ปีส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
พนกังานเอกชนมีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 30,000 บาท 
 นอกจากน้ีการวิจัยยงัค้นพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณา 
และ การตดัสินใจซ้ือสินค้าแตกต่างกันของผูบ้ริโภคศูนย์การค้าสรรพสินค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณา และการตัดสินใจซ้ือสินค้าแตกต่างกันของผู ้บริโภค
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ดวงกมล ศรีอมรชยั (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่
อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตวัอยา่ง เป็นเพศหญิงมีอายุ 21-30 ปีส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายได ้10,001-
20,000 บาทต่อเดือน และยงัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 การอภิปรายผลด้านการรับรู้ส่ือโฆษณาท่ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผลการวิจัยกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่พบว่า ส่ือโฆษณาจากสถานีวิทยุส่ือโฆษณา จากนิตยสาร และเหตุผลท่ี
เ ลือกมาใช้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจ ซ้ือสินค้าในห้าง เ ซ็นทรัลพลาซ่า  เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 จากการอภิปรายการรับรู้ส่ือโฆษณามีเพียงด้านการรับรู้ส่ือโฆษณาสถานีวิทยุ  
ดา้นการรับรู้ส่ือโฆษณาจากนิตยสารและ เหตุผลเลือกมาใช้บริการเท่านั้นท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลผูว้ิจยั
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มองวา่ส่ือโฆษณาเป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้จดจ าและมีความตอ้งการท่ี
จะซ้ือสินคา้และบริการตามมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ ดารา  
ทีปะปาล (2546, หน้า 34) ดงัปรากฏอยู่ในบทท่ี 2 ซ่ึงกล่าวไวว้่าการรับส่ือ (Media 
Exposure) “การท่ีผูรั้บส่ือเปิดรับข่าวสารโดยผ่านการไดเ้ห็นไดย้ิน และไดฟั้งอาจสนใจ
หรือไม่สนใจหรือรับขอ้มูลไดบ้างส่วนก็อาจเป็นไดท้ั้งน้ีการรับส่ือจะเกิดข้ึนหลงัจากผูส่้ง
ข่าวสารส่งข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ไปยงัผูรั้บเพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
หรือบริการท่ีน าเสนอพร้อมทั้งเชิญชวนให้เกิดการซ้ือ” กระบวนการส่ือสารกระบวนการ
ส่ือสารประกอบด้วย ผูส่้งสาร ผูรั้บสาร ข่าวสาร ช่องทางข่าวสาร การเข้ารหัส การ
ถอดรหสั การตอบสนอง ขอ้มูลยอ้นกลบั  
 การอภิปรายผลดา้นปัจจยัส่วนผสมด้านการตลาด7 (P) ท่ีประกอบไปด้วยดา้น
ราคา ดา้นสถานท่ี จดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคคล ดา้นการ
สร้าง และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ของผู ้บริโภคศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาก
ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อ การ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ขวญัชนก เจริญสุข (2553) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลกบัการซ้ือสินคา้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอลทเวนต้ีวนั มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยด้านการตลาดท่ีมีผลกับการซ้ือสินค้าอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา ตามล าดบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลกบัการซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอลท
เวนต้ีวนั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาด กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอลทเวนต้ีวนั มีความสัมพนัธ์
กนัทุกดา้น 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ จากผลการวิจยัการศึกษาการรับรู้ส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อ
การซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคในศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เขตกรุงเทพมหานคร และ 
ปริมณฑล สามารถก าหนดกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานครได้ชัดเจนว่า 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 
15,000 – 30,000 บาท ซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการน้ีสามารถน าไปวางแผนงาน
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ทางดา้นผลิตภณัฑ์ แผนการตลาด และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เป็นแนวทางในการ
พฒันาส่ือโฆษณาต่างๆ มาร่วมพฒันาใหส้อดคลอ้ง และตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพื่อให้
ส่ือโฆษณาสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างความน่าเช่ือถือสร้างภาพลกัษณ์ให้กบั
องคก์รสินคา้และบริการได ้ 
 2. การรับรู้ส่ือโฆษณา มีผลต่อการซ้ือสินคา้ใช้บริการของ ผูบ้ริโภคศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัลพลาซา เขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล  ดงันั้นจึงควรปรับปรุงส่ือโฆษณา
ต่าง ๆ ให้ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ไดใ้นระดบัสูง และ เพิ่มส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์อ่ืน ๆ ท่ี
ทางศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ให้น่าสนใจ เขา้ใจง่ายและ อยา่งกวา้งขวางทัว่ถึง ทั้งน้ีเพื่อ
กระตุน้และดึงดูดให้ผูบ้ริโภคมีความสนใจตอ้งการเขา้มาใช้บริการให้มากข้ึน เช่น ส่ือ
โฆษณาจากวิทยุ โดยการเพิ่มสถานีวิทยุ เพื่อกระจายข่าวสาร เพิ่มกลุ่มผูอ่้านวยัรุ่น ส่ือ
โฆษณานิตยสารใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน 
 3. ปัจจยัด้านการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือสินคา้สินคา้ของผูบ้ริโภคใน
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลดงันั้นทางศูนยก์ารคา้ ควร
ก าหนด นโยบายโดยเนน้ส่ือโฆษณาออนไลน์ เน่ืองจากมีอิทธิพลต่อสังคมในปัจจุบนั โดย 
ผ่านทาง โซเชียลเน็ตเวิ ร์คเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ หรือ สร้าง
แอพพลิเคชัน่ของ เซ็นทรัลพลาซา เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางการตลาดให้กลุ่มผูบ้ริโภคมีความถ่ี
ในการซ้ือสินคา้และใชบ้ริการเพิ่มข้ึนอีกทั้งท าให้เกิดการซ้ือซ ้ าและสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมาย และควรจดักิจกรรมส่งเสริมการขายรวมกนัในรูปแบบต่างๆไปยงัผูบ้ริโภค 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการสุ่มตวัอย่างประชากรท่ีอาศยัอยู่ใน
กรุงเทพมหานครเท่านั้น ผูว้ิจยัเห็นวา่ ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาวิจยั โดยเนน้กลุ่ม
ตวัอย่างนอกเขตกรุงเทพมหานครไปยงัต่างจงัหวดัท่ีมีศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เพื่อให้
ไดผ้ลการวจิยัท่ีครอบคลุมมากข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่าในการ
วางกลยทุธ์ทางการตลาดในอนาคตและส่ือโฆษณาต่างๆ 
 2. ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรท่ีจะศึกษาศูนยก์ารคา้อ่ืนๆ เพื่อจะไดศึ้กษาเปรียบเทียบ
ผลการศึกษากบัผูบ้ริโภคกลุ่มศูนยก์ารคา้อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่าจะท าให้
เกิดประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม เน่ืองจากการท าการ
วิจยัในคร้ังน้ีท าการวิจยัเฉพาะศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จึงไม่ทราบความแตกต่าง 
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 3. ท าการศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคเพื่อ
เป็นขอ้มูลในการตดัสินใจส าหรับการพฒันาร้านคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เพื่อให้
ผูบ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 
บรรณานุกรม 
กรรณิกา แสงวิรุธ.“อิทธิพลของส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าประเภทแชมพู
 สระผมขจัดรังแคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงานการคน้ควา้อิสระ,
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต, 2550 
ขวญัชนก เจริญสุข. “ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ีศูนย์การค้า

เทอร์มินอลทเวนตีว้นั.”รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ, หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

จุฑา ภู่จ  ารูญ.“อิทธิพลของส่ือโฆษณาสินคา้ครีมบ ารุงผวิหนา้ท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
 ตดัสินใจซ้ือครีม บ ารุงผวิหนา้ของวยัรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงานการ
 คน้ควา้อิสระ, หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต
 , 2549 
ชูชยั สมิทธิไกร พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพค์ร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจ์ุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2556. 
ฐิติมา โสมบุญเสริม.“การรับรู้ส่ือโฆษณาและความต้องการด้านการส่งเสริมการขายของ
 ผู้บริโภคท่ีมีต่อ พฤติกรรมการมาใช้บริการท่ีห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ในเขต
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”สารนิพนธ์ , หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ
 มหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2547 
ดวงกมล ศรีอมรชยั. “ แนวทางการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า
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