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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาการรบัรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว  โดยตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคทีซ่ื้อ
หรอืเคยซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอื
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน               
การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว และสถติกิารวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิซอ้น 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 25 – 34 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีสถานภาพโสด 
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท 
 การรบัรูก้ารสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชซ้ื้อสนิคา้
ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว เฉลีย่ประมาณ 5,495 บาท และดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซือ้สนิคา้ในงานแสดง
สนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว เฉลีย่ประมาณ 2 ครัง้ต่อปี 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า  
 ผู้บริโภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ 
ทีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
 การรบัรูก้ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย 
และการตลาดทางตรง มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สนิคา้ในงาน
แสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 8 
 การรบัรูก้ารสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ประกอบดว้ย การสง่เสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์และ
การตลาดทางตรง มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าประเภทท่องเทีย่ว ด้านจ านวนครัง้ทีท่่านซื้อสนิคา้ในงาน
แสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วต่อปี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 10 
 
 
___________________________________ 
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ค ำส ำคญั: การสือ่สาร อทิธพิล การซือ้สนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว 
 

Abstract 
 
 The objectives of this research were to study the ways in which the perception of 
integrated marketing communication influences consumer buying behavior on products at 
the travel exhibition. The sample consisted of consumers who purchased products at the 
travel exhibition in Bangkok. A questionnaire was the tool used for data collection. In terms 
of statistical applications, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis 
of variance for differential analysis and multiple regression for testing hypothesis 
 The results were as follows: most of the respondents were female, aged between 
twenty-five to thirty-four years old, single with a Bachelor's degree or higher, occupied as 
employees at private companies and with a monthly income of between 20,001 to 30,000 
Baht. 
 The overall perception of integrated marketing communication were at the ‘much’ 
level. The average amount spent on products at the travel exhibition was 5,495 Baht.  
The average frequency of purchases was twice a year. 
 The results of the hypotheses testing can be concluded, as follows: consumers of 
different ages, gender, educational levels, occupations and levels of income were at 
different levels in terms of buying behavior regarding products at the travel exhibition at 
statistically significant levels of 0.05 and 0.01, respectively. 
 The aspect of the perception of integrated marketing communication included 
advertising, personal sales, and direct marketing influenced buying behavior of products at 
a travel exhibition in terms of the average amount spent on buying products at the travel 
exhibition at a statistically significant level of 0.01 and can be explained by approximately 
8%  
 The perception of integrated marketing communication included sales promotions, 
public relations, and direct marketing influenced buying behavior of products at the travel 
exhibition in terms of the average frequency of purchases per a year at the travel exhibition 
at a statistically significant level of 0.01 and can be explained by about 10%. 
 
Keywords: Communication, Influence, Buying Tourism 
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บทน ำ 
 ปัจจุบันภาคธุรกิจมีการแข่งขนักันรุนแรงมากขึ้น ท าให้นักการตลาดต้องหาเครื่องมือที่เหมาะสม            
เพื่อสื่อสารการให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้ การท าการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) ถือเป็น
เครื่องมือประเภทหนึ่งที่เข้ามามีบทบาท เนื่องจากการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) สามารถสื่อสาร
โดยตรงกบัลกูคา้ นอกจากนัน้ยงัสามารถกระตุน้ยอดขาย ณ จุดขายไดอ้กีทางหนึ่ง  
 การจดัการแสดงสนิค้าถือเป็นการการตลาดเชงิกจิกรรม (Event Marketing) ประเภทหนึ่ง ซึ่งถือเป็น
เครื่องมอืส าคญัที่สามารถดงึดูด และกระตุ้นยอดขาย ทัง้นี้การจดัการแสดงสนิค้ายงัสามารถการประชาสมัพนัธ ์
และสร้างคุณค่าตราสนิค้าให้กบัธุรกิจได้ โดยมีธุรกิจจากหลายหลายประเภทที่นิยมในการจดัการแสดงสนิค้า              
ทัง้ทางดา้น ธุรกจิท่องเทีย่วและกฬีา ธุรกจิดา้นการศกึษา ธุรกจิดา้นเกษตร ฯลฯ ซึง่รายไดจ้าการขายสินคา้ และ
รายไดจ้ากการจดังานแสดงสนิคา้ในปี 2557 มมีูลค่าอยู่ที่ 13,000 ล้านบาท (http://www.dailynews.co.th สบืค้น 
ณ เดือนสิงหาคม 2558) ซึ่งปัจจุบันมีการจัดการแสดงสินค้าต่างๆ  ซึ่งแยกตามประเภทของการจัดงาน             
อย่างหลากหลาย  
 ตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทยถือว่าเป็นการช่วยพยุงเศรษฐกจิภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการ
เดนิทางในกลุ่มครอบครวั กลุ่มเพื่อน รวมทัง้กลุ่มองคก์ร และในปี 2558 ภาครฐัเขา้มามบีทบาทในการกระตุ้นภาค
การท่องเที่ยว โดยคาดว่า ปี 2558 จะมีคนไทยเดนิทางท่องเที่ยวภายในประเทศประมาณ 148.5 ล้านคน-ครัง้ 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.0 จากปี 2557 เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 5.0 โดยจะมมีลูค่าประมาณ 7.72 แสนลา้นบาท ขยายตวั
รอ้ยละ 9.4 ซึง่สงูขึน้กว่าปี 2557 ทีค่าดการณ์ว่ามมีูลค่าประมาณ 7.05 แสนลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.0 โดยการ
ขยายตัวที่ โดดเด่นน่าจะมาจากการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยไปยังเมืองท่องเที่ยวในภาคเหนือ                 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อสีาน) และภาคใต้ ซึง่มสีดัส่วนรวมกนัเกอืบครึง่ของตลาดไทยเทีย่วไทยทัง้หมดในปีนี้ 
(https://www.kasikornresearch.com/th/KEconAnalysis/Pages/ViewSummary.aspx?docid=33671 / สบืค้น ณ 
เดอืนกนัยายน 2558) 
 จากข้อมูลข้างต้นท าให้ทราบเห็นความส าคัญอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการจัดงานแสดงสินค้า
ภายในประเทศมแีนวโน้มที่สงูขึน้ในทุกปี ซึง่ภาคธุรกจิทัง้สองนัน้สามารถสรา้งเมด็เงนิมหาศาลให้กบัประเทศได ้
ท าให้ผู้วจิยัมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการรบัรู้การสื่อสารทางการตลาดที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้า              
ในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกบัการรบัรู ้ความต้องการของผู้บรโิภคให้มปีระสทิธภิาพ         
มากขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
 2. เพื่อศึกษาการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งได้แก่ การโฆษณา  (Advertising)            
การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) การประชาสมัพันธ ์
(Public Relation) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ที่เกิดขึ้นในงานแสดงสนิค้า ที่มีผลต่อพฤติกรรม           
การซือ้สนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว 
 
 
 

https://www.kasikornresearch.com/th/KEconAnalysis/Pages/
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กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงันี้  
 1. ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย 
  1.1 เพศ แบ่งเป็น 
   1.1.1  ชาย 
   1.1.2  หญงิ 
  1.2  อายุ แบ่งเป็น 
    1.2.1  อายุ 15 - 24 ปี 
   1.2.2  อายุ 25 – 34 ปี 
   1.2.3  อายุ 35 – 44 ปี 
   1.2.4  อายุ 45 – 54 ปี 
   1.2.5  อายุ 55 ปีขึน้ไป 
  1.3 ระดบัการศกึษา 
   1.3.1  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
   1.3.2  ปรญิญาตร ี
   1.3.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี
  1.4 สถานภาพ 
   1.4.1  โสด 
   1.4.2  สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
   1.4.3  หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู ่
  1.5  อาชพี 
   1.5.1  นกัเรยีน / นกัศกึษา 
   1.5.2  ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ 
   1.5.3  พนกังานบรษิทัเอกชน 
   1.5.4  ธุรกจิสว่นตวั / เจา้ของกจิการ 
   1.5.5  พ่อบา้น / แมบ่า้น 
   1.5.6 อื่นๆ โปรดระบ_ุ_____________________ 
  1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
   1.6.1  น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
   1.6.2  10,001 – 20,000 บาท 
   1.6.3  20,001 – 30,000 บาท 
   1.6.4  30,001 – 40,000 บาท 
   1.6.5  40,001 – 50,000 บาท 
   1.6.6  50,001 บาทขึน้ไป 
 2. การรบัรูเ้ครื่องมอืการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ประกอบดว้ย 
  2.1 การโฆษณา (Advertising) 
  2.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling)  
  2.3 การสง่เสรมิการขาย (Sales Promotion) 
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  2.4 การประชาสมัพนัธ ์(Public Relation) 
  2.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบด้วย 
 1. พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว 
  1.1 จ านวนเงนิทีซ่ือ้สนิคา้โดยเฉลีย่ 
  1.2 ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 
 
สมมติฐำนกำรวิจยั 
 1. ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ย             
ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วแตกต่างกนั 
 2. การรบัรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย 
การสง่เสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์และการตลาดทางตรง ทีเ่กดิขึน้ในงานแสดงสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของประชากรศาสตร ์
 ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป โดยความแตกต่างทาง
ประชากรศาสตร ์จะมอีทิธพิลต่อการสือ่สาร ลกัษณะประชากรศาสตร ์(พรทพิย ์วรกจิโภคาทร 2539: 312)  
 ประชากรศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกบัขนาด หรอืจ านวนของคนที่มีอยู่ในแต่ละ
สงัคม ภูมภิาคและระดบัโลก นอกจากนนี้ยงัศกึษาเกีย่วกบัการกระจายตวัของประชากรและองคป์ระกอบต่างๆของ
ประชากร (วไิลพร สตุนัไชยนนท ์2550: 60)  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 41-42) ได้กล่าวถึง ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) 
ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่านี้เป็นเกณฑใ์ชบ้่อย
มากในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วย
ก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึ
ของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิภาพต่อการก าหนดตลาด
เป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีส่ าคญัม ีดงันี้ 
 ความหมายของการรบัรู้ 
 สุดาพร กุณฑลบุตร (2549: 83) ได้กล่าวถึงการรบัรูว้่า การที่บุคคลตอบสนองต่อข้อมูลหรอืสิง่ต่างๆ
ทีม่ากระทบประสาทสมัผสัและสามารถตคีวามหมายจากการรบัรูน้ัน้ออกมา จะต้องมกีารรบัรูอ้ย่างมกีระบวนการ 
กล่าวคือการสัมผัสสัมผัสสิ่งรอบตัวโดยใช้อวัยวะต่างๆ เช่น ตา หู จมูก ลิ้นและกายสัมผัสแล้ว สมองจะ
ตคีวามหมายออกมาจากประสบการณ์และการเรยีนรูท้ีผ่่านมาในชวีติ ท าให้การรบัรูข้องมนุษยใ์นสิง่เดยีวกนัอาจ
แตกต่างกนัได ้
 สทิธโิชค วรานุสนัตกิุล (2530: 70) ไดก้ล่าวถงึการรบัรูว้่า คอื กระบวนการทีส่ิง่มชีวีติพยายามท าความ
เขา้ใจสิง่แวดลอ้มโดยผ่านทางประสาทสมัผสั เริม่จากใชอ้วยัวะสมัผสัสิง่เรา้ และจดัระบบสิง่เรา้ใหม่ภายในระบบ
การคดิในสมองแลว้จงึแปลความหมาย โดยใชป้ระสบการณ์ทีผ่่านมาเป็นพืน้ฐานการแปลความหมาย 
 
 



 6 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ื้อหรอืเคยซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเที่ยว  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนจงึได้ก าหนดขนาดตวัอย่างจากสูตรในระดบัความเชื่อมัน่                
ที่ 95% โดยค านวณจากสูตรที่ไม่ทราบค่าประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา . 2545: 26) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้หมด 385 ตวัอย่าง และส ารองตวัอย่าง ไว ้15 ตวัอย่าง รวมตวัอย่างทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง 
 
ผลกำรวิจยั 
 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบั การรบัรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม           
การซือ้สนิคา้ในการจดังานแสดงสนิคา้ท่องเทีย่ว สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยแบ่งผลวเิคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงันี้  
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 
 เพศ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 259 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.75 รองลงมา คอื 
เพศชาย จ านวน 141 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.25 ตามล าดบั 
 อายุ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ 25 – 34 ปี จ านวน 213 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.25 รองลงมา 
อายุ 35 – 44 ปี จ านวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.00 อายุ 15 - 24 ปีจ านวน 49 คน คดิเป็นร้อยละ 12.25 อายุ  
45 – 54 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ10.25 และอายุ 55 ปีขึ้นไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 
ตามล าดบั 
 ระดบัการศึกษา ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาอยู่ระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 170 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 และต ่ ากว่า            
ปรญิญาตร ีจ านวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.75 ตามล าดบั 
 สถานภาพสมรส  ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 267 คน คิดเป็น                
รอ้ยละ 66.75 รองลงมา คอื สถานภาพแต่งงาน/ อยู่ดว้ยกนั จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 และสถานภาพ
หมา้ย/ หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่ จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.25 ตามล าดบั 
 อาชีพ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 237 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 59.25 รองลงมา คือ อาชพีประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกจิการ จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 
อาชพีข้าราชการ/รฐัวสิาหกิจ จ านวน 46 คน คดิเป็นร้อยละ 11.50 อาชีพนักเรยีน / นักศึกษา จ านวน 28 คน            
คดิเป็นร้อยละ 7.00 อาชพีพ่อบ้าน/แม่บ้าน จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.25 และอื่นๆ ได้แก่ รบัจ้าง จ านวน            
8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 ตามล าดบั 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 173 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.25 รองลงมา คอื มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 63 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50                 
รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 51,000 บาทขึ้นไป จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 รายได้ เฉลี่ย ต่อเดือน                  
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40,001 – 50,000 บาท จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ ากว่าหรือเท่ากับ             
10,000 บาท จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.00 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัการรบัรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของงานแสดง
สนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว พบว่า 
 การรบัรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.48 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูก้ารสือ่สารทางการตลาดแบบบูรณาการ
อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายไดพ้บว่า 
 ด้านการโฆษณางานแสดงสินค้าประเภทท่องเท่ียว โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.29 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ ด้านการโฆษณางานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การรบัชมโฆษณาผ่าน           
สื่อออนไลน์ (Internet) และการเหน็โฆษณาจากสื่อกลางแจง้ เช่น ป้าย / บลิบอรด์ เป็นต้น โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.09 และ 3.45 ตามล าดบั และผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีระดบัการรบัรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ             
ดา้นการโฆษณางานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว อยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การรบัชมโฆษณาผ่านสือ่โทรทศัน์ 
การเหน็โฆษณาผ่านสื่อสิง่พมิพ์ เช่น นิตยสาร / หนังสอืพมิพ์ เป็นต้น และการได้ยนิโฆษณาทางสื่อวทิยุ โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.29 2.81 และ 2.78 ตามล าดบั 
 ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีระดบัการรบัรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขาย              
โดยใช้พนักงานขายอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ การดูแล และเอาใจใส่ของพนักงานขาย อธัยาศยั หรอืมารยาท
ของพนักงานขาย การกระตุ้น หรอืโน้มน้าวใจของพนักงานขาย การให้ขอ้มูลและรายละเอยีดของพนักงานขาย 
และบุคลกิภาพ เช่น การแต่งกาย เสยีง ของพนักงานขาย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 3.74 3.74 3.54 และ 3.41 
ตามล าดบั 
 ด้านการส่งเสริมการขาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86 เมื่อพิจารณาเป็น           
รายขอ้พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูก้ารสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการส่งเสรมิการ
ขายอยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก่ การลดราคาพิเศษเมื่อซื้อสนิค้าภายในงาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.39 ผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามมรีะดบัการรบัรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสรมิการขายอยู่ในระดบัมาก 
ได้แก่ การมโีปรโมชัน่เสรมิร่วมกบับตัรเครคดิ เช่น การผ่อนช าระ เป็นต้น การได้รบัของพรเีมยีม เมื่อซื้อสนิค้า
ภายในงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเมื่อซื้อสนิค้าภายในงาน โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 3.83 และ 3.78 
ตามล าดบั ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูก้ารสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ ดา้นการส่งเสรมิการขาย
อยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การชงิรางวลัพเิศษเมื่อซือ้สนิคา้ภายในงาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.35 
 ด้านการประชาสมัพนัธ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.55 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูก้ารสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ ดา้นการประชาสมัพนัธอ์ยู่ใน
ระดบัมาก ได้แก่ การประชาสมัพนัธผ์่าน Internet การประชาสมัพนัธผ์่านหน่วยงานราชการ เช่น การท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทย เป็นต้น และการถ่ายทอดบรรยากาศภายในงานผ่าน Social Media โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 
3.61 และ 3.53 ตามล าดบั ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูก้ารสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ การสมัภาษณ์บุคคลที่เขา้ร่วมงาน ผ่านกจิกรรมเพื่อประชาสมัพนัธ ์
และการแถลงขา่วโดยใชบุ้คคลทีม่ชีื่อเสยีง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.37 และ 3.27 ตามล าดบั 
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 ด้านการตลาดทางตรง โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.03 เมื่อพจิารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูก้ารสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ ดา้นการตลาดทางตรง
อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การไดร้บัของช าร่วย ส าหรบัเขา้ร่วมงาน เมื่อจุดลงทะเบยีน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 ผูท้ี่
ตอบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูก้ารสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการตลาดทางตรงอยู่ในระดบัปาน
กลาง ได้แก่ การได้รบัขอ้ความ (SMS) เชญิเขา้ร่วมงาน การไดร้บัจดหมายเชญิเขา้ร่วมงาน การได้รบัโทรศพัท์
เชญิเขา้ร่วมงาน และการไดร้บัอเีมลเ์ชญิเขา้ร่วมงาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.95 2.93 2.92 และ 2.86 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มเูกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารของผูบ้รโิภคในงานแสดงสนิคา้
ประเภทท่องเทีย่ว พบว่า 
 ด้านจ านวนเงินท่ีใช้ซ้ือสินค้าในงานแสดงสินค้าประเภทท่องเท่ียว (บาท) พบว่า น้อยที่สุด            
100 บาท และมากที่สุด 70,000 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ  5,495 บาท และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน                 
เท่ากบั 7173.75647 
 ด้านจ านวนครัง้ท่ีท่านซ้ือสินค้าในงานแสดงสินค้าประเภทท่องเท่ียวต่อปี พบว่า น้อยทีส่ดุ 1 ครัง้
ต่อปี และมากทีส่ดุ 8 ครัง้ต่อปี โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 2 ครัง้ต่อปี และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.24954 
 ด้านระยะเวลาท่ีท่านตัดสินในซ้ือสินค้าในงานแสดงสินค้าประเภทท่องเท่ียว พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยันี้จ านวน 400 คน ผู้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤติกรรมการซื้อ
สนิค้าหรือบริการของผู้บริโภคในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาที่ท่านตัดสินในซื้อสินค้า             
ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ ไม่เกนิ 3 ชัว่โมง จ านวน 267 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.75 รองลงมา คอื 
4 - 6 ชัว่โมง จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 และ7 – 9 ชัว่โมง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 
ตามล าดบั 
 ด้านประเภทสินค้าหรือบริการท่ีซ้ือ พบว่า ผูต้อบแบบของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยันี้จ านวน 400 คน 
ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าหรอืบริการของผู้บรโิภคในงานแสดงสนิค้าประเภท
ท่องเที่ยว ด้านประเภทสินค้าหรือบริการที่ซื้อ ได้แก่ ที่พัก / โรงแรม จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 
และแพค็เกจ็ทวัร ์/ แพค็เกจ็ท่องเทีย่ว จ านวน 170 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.50 รองลงมา คอื อุปกรณ์การท่องเทีย่ว/
การเดนิทาง จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 และตัว๋เครื่องบนิ จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 ตามล าดบั 
 ด้านเหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการในงานแสดงสินค้าประเภทท่องเท่ียว พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยันี้จ านวน 400 คน ผู้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤติกรรมการซื้อ
สนิคา้หรอืบรกิารของผูบ้รโิภคในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ดา้นเหตุผลที่ตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารใน
งานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ สนิคา้และบรกิารหลกั จ านวน 181 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.25 รองลงมา 
คอื การส่งเสรมิการขาย (ลด ,แลก, ชงิโชค) จ านวน 152 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.00 พนักงานขาย จ านวน 52 คน 
คดิเป็นร้อยละ 13.00 และสภาพแวดล้อมภายในงาน (กิจกรรมภายในบูธ) จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 
ตามล าดบั 
 ด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินค้าหรือบริการในงานแสดงสินค้าประเภทท่องเท่ียว พบว่า 
ผูต้อบแบบของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยันี้จ านวน 400 คน ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
หรอืบรกิารของผู้บรโิภคในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเที่ยว ด้านบุคคลที่มอีทิธพิลต่อการซื้อสนิค้าหรอืบรกิาร          
ในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยว ได้แก่ ตัวท่านเอง จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 รองลงมา คือ 
ครอบครวั จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 เพื่อน จ านวน 52 คน คดิเป็นร้อยละ 13.00 และสามี/ภรรยา 
จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 ตามล าดบั 
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 ด้านสถานท่ีท่ีท่านเข้าร่วมงานแสดงสินค้าประเภทท่องเท่ียว พบว่า ผูต้อบแบบของกลุ่มตวัอย่าง
ในการวจิยันี้จ านวน 400 คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าหรอืบรกิารของผู้บรโิภค           
ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ด้านสถานทีท่ีท่่านเขา้ร่วมงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ ศนูยก์าร
ประชุมแห่งชาติสริกิติิ ์จ านวน 205 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.25 รองลงมา คอื ศูนย์การแสดงสนิคา้และการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ านวน8.75 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 ศูนย์การแสดงสนิค้า BCC เซ็นทรลัพลาซ่า 
ลาดพร้าว จ านวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.25 ศูนยก์ารแสดงสนิคา้ไบเทค จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.75 
ศูนย์การแสดงสนิค้ารอยลัพารากอนฮอล์ จ านวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 7.00 และอื่นๆ ได้แก่ บูธบรเิวณอาคาร
ออฟฟิศ จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.25 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 2 ขอ้ ดงันี้  
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในงานแสดงสินค้าประเภท
ท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภท
ท่องเทีย่วแตกต่างกนั พบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ดา้นจ านวน
เงนิทีใ่ชซ้ือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ดา้นจ านวน
ครัง้ทีท่่านซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วต่อปี แตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่เีพศชายค่าเฉลีย่น้อยกว่าผูบ้รโิภคเพศหญงิ 
 สมมติฐานท่ี 1.2 ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภท
ท่องเทีย่วแตกต่างกนั พบว่า  
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ดา้นจ านวน
เงนิทีใ่ชซ้ือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 โดยผู้บรโิภคที่มอีายุ 15 - 24 ปี มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยว ด้าน
จ านวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25 - 34 ปี ผูบ้รโิภค
ที่มอีายุ 15 - 24 ปี มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยว ด้านจ านวนเงนิที่ใชซ้ื้อสนิค้า             
ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 – 44 ปี และผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 15 - 24 ปี 
มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยว ด้านจ านวนเงนิที่ใช้ซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้า
ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 45 ปีขึน้ไป 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ดา้นจ านวน
ครัง้ทีท่่านซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วต่อปี แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 15 - 24 ปี มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าประเภทท่องเที่ยว             
ดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วต่อปี น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25 - 34 ปี 
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 สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้บริโภคที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้า
ประเภทท่องเทีย่วแตกต่างกนั พบว่า 
 ผู้บริโภคที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าประเภทท่องเที่ยว             
ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ช้ซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.01 
 โดยผู้บรโิภคที่มีการศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตรี มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภท
ท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษา
สงูกว่าปรญิญาตร ี
 ผู้บริโภคที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าประเภทท่องเที่ยว             
ดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซื้อสนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเที่ยวต่อปี แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ            
ทีร่ะดบั 0.01 
 โดยผู้บรโิภคที่มีการศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตรี มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภท
ท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วต่อปี น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษา
ปรญิญาตร ีผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว 
ดา้นจ านวนครัง้ที่ท่านซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเที่ยวต่อปี น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มกีารศกึษาสงูกว่า
ปรญิญาตร ี
 สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้า
ประเภทท่องเทีย่วแตกต่างกนั 
 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสินค้าประเภทท่องเที่ยว             
ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสินค้าประเภทท่องเที่ยว            
ดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วต่อปี ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิคา้ประเภท
ท่องเทีย่วแตกต่างกนั 
 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าประเภทท่องเที่ยว           
ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้
 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าประเภทท่องเที่ยว            
ดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซื้อสนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเที่ยวต่อปี แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ              
ทีร่ะดบั 0.01  
 โดยผู้บรโิภคที่มีอาชีพอื่นๆ ได้แก่ นักเรยีน /นักศกึษา/พ่อบ้าน/แม่บ้าน/รบัจ้าง มีพฤติกรรมการซื้อ
สนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยว ด้านจ านวนครัง้ที่ท่านซื้อสนิคา้ในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยว         
ต่อปี น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีอื่นๆ ไดแ้ก่ นกัเรยีน /นกัศกึษา/พ่อบา้น/
แม่บ้าน/รบัจ้าง มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยว ด้านจ านวนครัง้ที่ท่านซื้อสนิค้า           
ในงานแสดงสินค้าประเภทท่องเที่ยวต่อปี น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
ผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าประเภทท่องเที่ยว              



 11 

ดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วต่อปี น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิ
สว่นตวั/เจา้ของกจิการ 
 สมมติฐานท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดง
สนิคา้ประเภทท่องเทีย่วแตกต่างกนั 
 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสนิค้าประเภท
ท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชซ้ื้อสนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในงาน
แสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สนิคา้ในงานแสดงสินคา้ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) น้อยกว่า
ผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรอืเท่ากับ 
20,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยว ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ช้ซือ้สนิค้าในงาน
แสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 – 40,000 บาท ผูบ้รโิภค 
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภท
ท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนเงนิที่ใชซ้ื้อสนิค้าในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเที่ยว (บาท) น้อยกว่าผูบ้รโิภคที่มรีายได้
เฉลี่ยต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป ผู้บรโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท มพีฤตกิรรมการซื้อ
สนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยว ด้านจ านวนเงนิที่ใช้ซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยว 
(บาท) น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
30,001 – 40,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยว ด้านจ านวนเงนิที่ใช้ซื้อ
สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) น้อยกว่าผูบ้รโิภคที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป 
 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสนิค้าประเภท
ท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วต่อปี แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 ผูบ้รโิภคที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้สนิค้าในงานแสดงสนิค้า
ประเภทท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซื้อสนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วต่อปีน้อยกว่าผูบ้รโิภคที่มี
รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และผู้บริโภคที่มี รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท              
มพีฤตกิรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิค้า
ประเภทท่องเทีย่วต่อปีน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป 
 สมมติฐานท่ี 2 การรบัรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้
พนักงานขาย การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์และการตลาดทางตรง ทีเ่กดิขึน้ในงานแสดงสนิคา้ประเภท
ท่องเทีย่ว มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ 
 สมมติฐานท่ี 2.1 การรบัรูก้ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึง่ไดแ้ก่ การโฆษณา การขายโดยใช้
พนักงานขาย การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์และการตลาดทางตรงทีเ่กดิขึน้ในงานแสดงสนิคา้ประเภท
ท่องเทีย่ว มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว 
(บาท) พบว่า  
 การรบัรูก้ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย และ
การตลาดทางตรง มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้า ด้านจ านวนเงนิที่ใชซ้ื้อสนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภท
ท่องเทีย่ว (บาท) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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 สมมติฐานท่ี 2.2 การรบัรูก้ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึง่ไดแ้ก่ การโฆษณา การขายโดยใช้
พนกังานขาย การสง่เสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์และการตลาดทางตรงทีเ่กดิขึน้ในงานแสดงสนิคา้ มอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ ดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วต่อปี พบว่า 
 การรบัรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งได้แก่ การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ์ และ
การตลาดทางตรง มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าประเภทท่องเทีย่ว ด้านจ านวนครัง้ทีท่่านซื้อสนิคา้ในงาน
แสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วต่อปี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
สรปุผลและอภิปรำยผล 
 ผลการศกึษาขอ้มูลการรบัรูก้ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้า  
ในการจดังานแสดงสนิคา้ท่องเทีย่ว สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายผลไดด้งันี้  
 สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภท
ท่องเทีย่วแตกต่างกนั 
 1.  เพศ  
  ผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยว ด้าน
จ านวนครัง้ทีท่่านซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วต่อปี แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ โดยผู้บรโิภคที่มเีพศหญิงมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้า
ประเภทท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วต่อปีมากทีส่ดุ เนื่องจากเพศ
หญงิเป็นเพศทีม่บีุคลกิชอบใชจ้่ายซือ้ของ รวมไปถงึมพีฤตกิรรมชอบซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทีม่รีาคาพเิศษ มสี่วนลด 
มขีองสมนาคุณ ประกอบงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยวมีการจดัรายการส่งเสรมิการขายที่น่าสนใจ ทัง้บตัร
โดยสารราคาพเิศษ ร่วนลุน้โชคจากการซื้อสนิคา้ภายในงาน การแลกส่วนลด เป็นต้น จงึท าให้ผู้บรโิภคที่มเีพศ
หญิงมพีฤติกรรมการซื้อสนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเที่ยว ด้านจ านวนครัง้ที่ท่านซื้อสนิคา้ในงานแสดง
สินค้าประเภทท่องเที่ยวต่อปีมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย ของ พรพิมล สพััทธ์พงศ์ (2553) ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการตัดสนิใจของผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดของสนิค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ            
5 ดาวในจงัหวดันนทบุร ีพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ์
ระดบั 5 ดาวในจงัหวดันนทบุรต่ีางกนั โดยเพศหญิงมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้หนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ์
ระดบั 5 ดาวในจงัหวดันนทบุร ีดา้นช่วงเวลาในการซือ้สนิคา้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยั ของ ศวิพร วงศค์ณู (2558) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างสว่นประสมทางการตลาดบรกิารกบัการ
ตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร ธุรกจิน าเที่ยว: กรณีศกึษาบรษิัทบ้านมคัคุเทศก์  จ ากดั สาขาย่อยจงัหวดัอุบลราชธานี 
พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศแตกต่างกนัมมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธุรกจิน าเทีย่วแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 2.  อายุ  
  ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าประ เภทท่องเที่ยว              
ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ช้ซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ           
ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 – 44 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในงาน
แสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) มากทีสุ่ด 
เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 – 44 ปี มคีวามมัน่คงทางอาชพีและรายได ้พรอ้มทัง้มอี านาจในการตดัสนิใจเลอืกซือ้
สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วไดเ้อง อกีทัง้การจัดงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วมกีารจดักจิกรรม 
การส่งเสรมิการขายในรูปแบบต่างๆ เช่น ส่วนลดพเิศษ ของแถม การร่วมชงิโชค หรอืการท าโปรโมชัน่ร่วมกบั
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บตัรเครติด เป็นต้น ซึ่งท าให้ผู้บรโิภคกลุ่มอายุดงักล่าวใช้จ่ายในอตัราที่สูงกว่าระดบัอายุอื่นๆ เพราะเนื่องจาก              
มคีวามสามารถในการช าระเงนิที่สูงกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ จงึท าให้ผู้บรโิภคที่มอีายุ  35 – 44 ปี มพีฤตกิรรมการซื้อ
สนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยว ด้านจ านวนเงนิที่ใช้ซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยว 
(บาท) สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ภาราดา เกยีวจนัทกึ (2557) ศกึษาเรื่อง ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคเครื่องส าอาง
ต่อการจดักจิกรรมการตลาด พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุต่างกนัมคีวามคดิเห็นของผู้บรโิภคเครื่องส าอางต่อการจดั
กจิกรรมการตลาดต่างกนั โดยผูบ้รโิภคอายุ 35 – 47 ปี มรีะดบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคเครื่องส าอางต่อการจัด
กจิกรรมการตลาด อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ สุภชั ศรนีาวนิ (2554) 
ศกึษาเรื่อง การใชปั้จจยัสว่นประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจซือ้แพค็เกจ็ทวัรภ์ายในประเทศของบรษิทั รุง้ทอง
ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อแพ็คเก็จทัวร์
ภายในประเทศของบรษิทั รุง้ทองทวัร ์แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดัแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าประเภทท่องเที่ยว             
ดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซื้อสนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเที่ยวต่อปี แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ            
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25 - 34 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในงาน
แสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเที่ยวต่อปีมากทีสุ่ด 
เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มอายุ 25 - 34 ปี เป็นกลุ่มทีม่นีัสยิเขา้สงัคม กลุ่มเพื่อน มกัชอบเขา้ร่วมงานแสดงสนิคา้และ
นัดเจอกับกลุ่มเพื่อในงาน เพราะสถานที่ที่จ ัดงานเดินทางสะดวก ส่วนใหญ่สามารถเดินทางได้ ด้วยบริการ
สาธารณะและมทีีจ่อดรถยนตใ์หบ้รกิาร และมคีวามสนใจซือ้บรกิารและสนิคา้จากงาแสดงสนิคา้ดงักล่าว เพื่อไปกบั
เพื่อนและครอบครวั จงึท าให้ผู้บรโิภคที่มีอายุ 25 - 34 ปี มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภท
ท่องเที่ยว ด้านจ านวนครัง้ที่ท่านซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยวต่อปี สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ 
สุภาพร พรมมะเรงิ (2554) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารการท่องเที่ยวแบบเเพค็เกจ
ทวัรข์องนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคทีม่อีายุ 25 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารการ
ท่องเที่ยวแบบเเพ็คเกจทวัร์ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความคาดหวงัต่อการใช้บรกิารการ
ท่องเทีย่วแบบแพค็เกจทวัรข์องนักท่องเทีย่วในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรพิมล สพััทธ์พงศ์ (2553) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสนิใจของผู้บริโภคและ           
ส่วนประสมทางการตลาดของสนิคา้หนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑร์ะดบั 5 ดาวในจงัหวดันนทบุร ีพบว่า ผูบ้รโิภคที่มี
อายุต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคและสว่นประสมทางการตลาดของสนิคา้หนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ์
ระดบั 5 ดาวในจงัหวดันนทบุรต่ีางกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคที่มอีายุ 20 – 39 ปี              
มพีฤติกรรมการตัดสนิใจของผู้บรโิภคและส่วนประสมทางการตลาดของสนิค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภัณฑ์ระดบั             
5 ดาว ในจงัหวดันนทบุร ีในดา้นประเภทสนิคา้ทีเ่ลอืก 
 3.  ระดบัการศึกษา 
  ผู้บรโิภคที่มกีารศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยว 
ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภททอ่งเทีย่ว (บาท) และดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซือ้สนิคา้ในงาน
แสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วต่อปี แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีว่างไว้ โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิค้าประเภท
ท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) และดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซือ้
สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วต่อปี มากทีสุ่ด เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี
เป็นผูท้ี่มคีวามรูแ้ละมกีารติดตามขอ้มูลข่าวสารการจดังานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วจากสื่อเป็นประจ า เช่น 
เวบ็ไซต์ เฟสบุค เป็นต้น เพราะมกีารอพัเดทข่าวสาร ปฏทินิกจิกรรมตลอดเวลา จงึท าให้ผู้บรโิภคกลุ่มดงักล่าว
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เลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารเกีย่วกบัการท่องเทีย่วในงานเป็นประจ าเพราะจะไดร้าคาพเิศษและราคาถูกกว่าซื้อผ่าน
ช่วงเวลาปกติ จงึท าใหม้กีารซื้อดว้ยจ านวนเงนิที่สงู อาทเิช่น บตัรโดยสารตัว๋เครื่องบนิ ต่างประเทศ เพก็เกจ็ทวัร์
จากเอเจนซี่ต่างๆที่เขา้มาจดับูธภายในงาน และมกัจะเขา้ร่วมงานดงักล่าวบ่อยครัง้ จงึท าให้ผู้บรโิภคที่มีระดบั
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้
สนิคา้ในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเทีย่ว (บาท) และดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิค้าประเภท
ท่องเที่ยวต่อปีมากที่สุด สอดคล้องกบังานวจิยั ของ ณัฐธดิา สระธรรม (2557) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัส่วนผสมทาง
การตลาด ความภกัดต่ีอสนิคา้ และความไวว้างใจในตราสนิคา้ทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบรษิทัทรา
เวลิ เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่าผู้ใช้บรกิารที่มรีะดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั มผีลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ทราเวิล เอเจนซี่ ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน              
โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีคีวามพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบรษิทั ทราเวลิ เอเจนซี ่ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 4.  อาชีพ  
  ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าประเภทท่องเที่ยว              
ดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซื้อสนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเที่ยวต่อปี แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ              
ที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ โดยผู้บรโิภคที่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ              
มพีฤตกิรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิค้า
ประเภทท่องเทีย่วต่อปี มากที่สุด เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/เจ้าของกจิการ อาจมรีายได้
มากกว่าผู้บริโภคกลุ่มอาชีพอื่นๆ ท าให้มีก าลังในการซื้อสินค้าและบริการภายในงานแสดงสินค้าประ เภท            
ท่องเที่ยวสูง รวมถึงมีความสนใจสนิค้าประเภทแพจ็เก็จทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิราคาพเิศษ และสามารถเขา้ร่วมงาน
ดงักล่าวไดบ้่อยและถีก่ว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอาชพีอื่นๆ จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการ 
มพีฤตกิรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิค้า
ประเภทท่องเที่ยวต่อปี สอดคล้องกบังานวิจยั ของ พิมพ์ลภัทร ศรมีณฑา และ พชัร พิลึก (2554) ศึกษาเรื่อง 
ภาพลักษณ์ตราสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OPC) ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ           
แตกต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ์ (OPC) ในเขตจงัหวดันนทบุรแีตกต่างกนั 
โดยผูบ้รโิภคอาชพีธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้หนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ ์(OPC) ใน
เขตจงัหวดันนทบุร ีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 5.  รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  ผูบ้รโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภท
ท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) และดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซือ้
สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วต่อปี แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีว่างไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในงาน
แสดงสนิคา้ประเภทท่องเที่ยว ดา้นจ านวนเงนิที่ใชซ้ื้อสนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) และดา้น
จ านวนครัง้ทีท่่านซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเทีย่วต่อปี มากที่สุด เนื่องจากผู้บรโิภครายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน 40,001 เป็นกลุ่มที่มรีายได้สูง มีความสนใจท่องเที่ยวเพื่อพกัผ่อนทัง้กบัครอบครวัและเพื่อน จงึท าให้ซื้อ
สนิตา้และบรกิารจากงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วมากกว่ากลุ่มรายไดอ้ื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นทีพ่กั / โรงแรม แพค็
เกจ็ท่องเทีย่ว ตัว๋เครื่องบนิ และอุปกรณ์การท่องเทีย่ว เช่น กระเป๋าเดนิทาง  แ ล ะ มั ก เข้ า ร่ ว ม ง า น ดั ง ก ล่ า ว              
เป็นประจ า จงึท าให้ผูบ้รโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าในงานแสดง
สนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) และดา้นจ านวน
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ครัง้ที่ท่านซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยวต่อปีมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรพิ มล             
สมัพทัธพ์งศ ์(2553) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคและส่วนประสมทางการตลาดของสนิคา้หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลติภณัฑ์ระดบั 5 ดาวในจงัหวดันนทบุร ีพบว่า ผูบ้รโิภคที่มรีายไดต่้อเดอืนต่างกนัใหค้วามส าคญักบั
ส่วนประสมทางการตลาดของสนิค้าหนึ่งต าบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ระดบั 5 ดาวในจงัหวดันนทบุรีต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 30,000 บาทขึน้ไป ใหค้วามส าคญักบัสว่นประสม
ทางการตลาดของสนิค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ์ระดบั 5 ดาวในจงัหวดันนทบุร ีและสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ 
อนันต์ สุนทราเมธกุล (2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้บรโิภคกลุ่มไมซ์ใน
จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า ผูบ้รโิภคทมีรีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารเลอืกสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์
ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน ก ระบวนการให้บริการ และสิ่งแวดล้อม             
ทางกายภาพ ทีแ่ตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภครายไดต่้อเดอืน 40,000 บาทขึน้ไป มกีารเลอืกสว่นประสมทางการตลาด 
ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์การสง่เสรมิการตลาด และสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 
 สมมติฐานท่ี 2 การรบัรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้
พนกังานขาย การสง่เสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์และการตลาดทางตรงทีเ่กดิขึน้ในงานแสดงสนิคา้ มอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 การรบัรู้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) เน่ืองจากการให้
ขอ้มูลงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยวที่สื่อสารผ่านช่องทางอนิเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา บิลบอร์ด สื่อโทรทศัน์ 
รายการทีเ่กีย่วกบัท่องเทีย่ว รายการทางวทิยุ และนิตยสาร ซึง่มกีารระบุวนัที ่เวลา สถานทีไ่วช้ดัเจนถงึตารางการ
จดังานดงักล่าว รวมถึงเวบ็ไซต์ยงัมกีารให้ขอ้มูลสนิค้าและบรกิารที่เขา้ร่วมงาน เอเจนซี่บรษิัททวัร ์ราคาที่ร่วม
รายการส่งเสรมิการขาย ท าให้ผู้บรโิภคทราบและเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าดงักล่าว จงึท าให้การรบัรู้การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการโฆษณา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนเงนิ
ที่ใช้ซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยว (บาท) สอดคล้องกบังานวิจยั ของ ประภัสสร กลีบประทุม 
(2556) ศกึษาเรื่อง เรื่องการรบัรูเ้ครื่องมอืการตลาดทางการตลาดของงานแสดงสนิคา้ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารของผูบ้รโิภค จากผลการศกึษาพบว่า การรบัรูเ้ครื่องมอืสือ่สารการตลาด ดา้นโฆษณา 
มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารของงานแสดงสนิคา้ของผูบ้รโิภค ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ทีซ่ือ้แต่ละครัง้ดา้น
เหตุผลส าคญัที่สุดในการเลือกซื้อสนิค้าหรอืบรกิาร และด้านช่วงเวลาที่ซื้อสนิค้าหรอืบรกิาร และสอดคล้องกบั
งานวจิยั ของ กฤษณ์ ไชยวงศา ( 2549 ) ศกึษาเรื่อง การรบัรูข้่าวสารทีม่ผีลต่อทศันคตต่ิอการตลาดเชงิกจิกรรม
ของงาน THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO ผลการศกึษาพบว่า การรบัรู้ข่าวสารจากสื่อโทรทศัน์ 
ป้ายโฆษณากลางแจง้ หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร และอนิเตอรเ์น็ท มผีลต่อทศันคตดิา้นการเหน็เครื่องหมายของงาน
จากสือ่ 
 การรบัรู้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย มอีิทธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) 
เน่ืองจากการทีม่พีนักงานใหบ้รกิารในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วทีม่ใีจรกับรกิาร พดูจาสุภาพ และยิม้แยม้ 
รวมถงึมกีารใหข้อ้มลูรายละเอยีดของสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคสนใจอย่างถูกตอ้ง สามารถใหค้ าแนะน าไดด้ ีท าใหผู้บ้รโิภค
เกดิความสนใจและช่วยใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ จงึท าใหก้ารรบัรูก้ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ดา้นการขายโดยใช้พนักงานขาย มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซือ้สนิคา้ประเภทท่องเที่ยว ด้านจ านวนเงนิที่ใช้ซื้อ
สนิค้าในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเที่ยว (บาท) สอดคล้องกบังานวจิยั ของ วนัวสิา วงษาหล้า (2556) ศกึษา
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เรื่อง การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจพิซซ่าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารทาง
การตลาดแบบบรูณาการ การขายโดยใชพ้นกังานขาย มผีลต่อการเลอืกซือ้พซิซ่าของผูบ้รโิภค โดยการสือ่สารทาง
การตลาดแบบบรูณาการ การขายโดยใชพ้นกังานขาย ดา้นการไดร้บัค าแนะน าจากพนกังานมคีวามสมัพนัธก์บัการ
เลอืกซื้อพิซซ่าและการ ตดัสนิใจซื้อพซิซ่าของผู้บรโิภค มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพันธ ์         
ในเชงิบวก 
 การรบัรู้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขาย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วต่อปี เน่ืองจาก
การใหร้าคาพเิศษจากการซือ้สนิคา้และบรกิารภายในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว การร่วมลุน้ชงิรางวลัพเิศษ 
รายการโปรโมชัน่เสรมิร่วมกบับตัรเครคิด เช่น การผ่อนช าระ แบ่งจ่าย 0% และการได้รบัของสมนาคุณ เช่น
กระเป๋าเดนิทาง ป้ายหอ้ยกระเป๋า ซึง่เป็นการดงึดูดใจผูบ้รโิภคสนใจเขา้ร่วมงานดงักล่าวเป็นประจ า จงึท าใหก้าร
รบัรูก้ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสรมิการขาย มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าประเภท
ท่องเที่ยว ด้านจ านวนครัง้ที่ท่านซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยวต่อปี สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ 
ประภสัสร กลบีประทุม ( 2556 ) ไดท้ าการศกึษาเรื่องการรบัรูเ้ครื่องมอืการตลาดทางการตลาดของงานแสดงสนิคา้
ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารของผูบ้รโิภค จากผลการศกึษาพบว่า  การรบัรูเ้ครื่องมอื
สื่อสารการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อสนิค้าหรอืบริการของงานแสดงสนิค้าของ
ผู้บริโภค ด้านประเภทสินค้าหรือบริการที่นิยม ด้านเหตุผลส าคัญที่สุดในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ            
ด้านช่วงเวลาที่ซื้อสนิค้าหรือบรกิารและด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเลือกซื้อสนิค้าหรอืบรกิาร และสอดคล้องกบั
งานวจิยั ของ รฐันนัท ์พงศว์ริทิธิธ์ร และคณะ (2560) ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ต่ีอการตดัสนิใจซือ้
หตัถกรรมสิง่ทอจากภูมิปัญยาชนเผ่าชาติพันธุ์ล้านนา : ชนเผ่าปกาเกอะญอ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด             
ด้านการส่งเสริมทางการตลาดทมีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสนิค้าหัตถกรรมสิ่งทอจากภูมิปัญญาชน             
เผ่าปกาเกอะญอ 
 การรบัรู้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการประชาสมัพนัธ์ มอีทิธพิลต่อพฤติกรรม          
การซือ้สนิคา้ประเภทท่องเทีย่ว ดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วต่อปี เน่ืองจาก
การประชาสมัพนัธผ์่านพรเีซน็เตอรท์ีเ่ป็นบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงจะท าใหผู้บ้รโิภคสนใจเขา้และตอ้งการทีจ่ะซือ้สนิคา้และ
บริการภายในงานมากขึ้น เพราะนอกจากจะได้สินค้าราคาถูกแล้วยังสามารถถ่ายรูปคู่กับบุคคลที่มีชื่อเสียง           
ทีช่ื่นชอบ รวมถงึการประชาสมัพนัธผ์่านช่องทางอนิเตอรเ์น็ต เฟสบุค หรอื Social Media กจ็ะท าใหผู้บ้รโิภครบัรู้
และเข้าร่วมงานดงักล่วเพิ่มมากขึ้นเพราะถือว่าเป็นช่องทางหลกัในการติดตามข่าวสารในปัจจุบนั รวมถึงการ
ประชาสมัพนัธผ์่านการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยทีจ่ะสรา้งความน่าเชื่อถอืและดงึดดูผูบ้รโิภคมากขึน้ จงึท าใหก้าร
รบัรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการประชาสมัพนัธ์ มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าประเภท
ท่องเที่ยว ด้านจ านวนครัง้ที่ท่านซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยวต่อปี สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ  
วันวิสา วงษาหล้า (2556) ศึกษาเรื่องการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจพิซซ่าในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การประชาสมัพนัธ ์มผีลต่อการเลอืกซือ้พซิซ่า
ของผู้บรโิภค โดยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การประชาสมัพนัธ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัการเลอืกซื้อ           
พซิซ่าและการตดัสนิใจซื้อพซิซ่าของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวก 
และสอดคล้องกบังานวจิยั ของ ประภสัสร กลบีประทุม (2556) ได้ท าการศกึษาเรื่องการรบัรู้เครื่องมอืการตลาด
ทางการตลาดของงานแสดงสนิคา้ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารของผูบ้รโิภค จากผล
การศกึษาพบว่า การรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารการตลาด ดา้นประชาสมัพนัธ ์มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร
ของงานแสดงสนิคา้ของผูบ้รโิภค ดา้นประเภทสนิคา้หรอืบรกิารทีน่ิยม ดา้นเหตุผลส าคญัทีส่ดุในการเลอืกซือ้สนิคา้
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หรือบรกิาร ด้านช่วงเวลาที่ซื้อสนิค้าหรอืบริการและด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเลือกซื้อสนิค้าหรอืบริการ และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ นฤมล จุลหนองใหญ่ (2547) ไดท้ าศกึษา ปัจจยัดา้นการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร 
(IMC) ที่สมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) การประชาสมัพนัธ ์เป็นการสือ่สาร
การตลาดแบบครบวงจรทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้บรกิารน าเทีย่วต่างประเทศกบับรษิทัท่องเทีย่ว 
 การรบัรู้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาดทางตรง มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
ซื้อสนิค้าประเภทท่องเที่ยว ด้านจ านวนเงนิที่ใช้ซื้อสนิค้าในงานแสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยว (บาท)  และด้าน
จ านวนครัง้ทีท่่านซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วต่อปี เน่ืองจากการสง่ขอ้ความเชญิชวนเขา้ร่วมงาน
แสดงสนิค้าประเภทท่องเที่ยว การส่งอเีมล รวมไปถงึจดหมายปฏทินิการจดังาน จะท าให้ผู้บรโิภครบัรู้ถงึตาราง
การจดังานดงักล่าวไดท้นัท ีนอกจากนัน้จดหมายและอเีมลทีส่ง่ไปยงัสามารถแนบ หรอืประกอบไปดว้ยรายละเอยีด
และขอ้มลูภายในงาน ทัง้สนิคา้ บรกิาร รายการส่งเสรมิการขาย ส่วนลด และรายการโปรโมชัน่ ซึง่ท าใหผู้บ้รโิภค
ตดัสนิใจและติดตามข่าวสารภายในงานได้ จงึท าให้การรบัรูก้ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาด
ทางตรง มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซือ้สนิค้าประเภทท่องเที่ยว ด้านจ านวนเงนิที่ใช้ซือ้สนิค้าในงานแสดงสนิค้า
ประเภทท่องเทีย่ว (บาท) และดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านซือ้สนิคา้ในงานแสดงสนิคา้ประเภทท่องเทีย่วต่อปี สอดคลอ้ง
กบังานวจิยั ของ นฤมล จุลหนองใหญ่ (2547) ไดท้ าศกึษา ปัจจยัด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC)     
ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบริการ น าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร  (IMC) การตลาดทางตรงโดยการส่ง
จดหมายมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้บรกิารน าเที่ยวต่างประเทศกบับรษิัทท่องเที่ยว และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ  
วันวิสา วงษาหล้า (2556) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจพิซซ่าในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา การ การตลาดทางตรง มผีลต่อการเลอืกซือ้พซิซ่า
ของผูบ้รโิภค โดยการสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ การตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกซือ้พซิซ่า
และการตดัสนิใจซือ้พซิซ่าของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวก 
 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจยัครัง้ต่อไป 
 จากการศกึษา การรบัรูก้ารสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในการ
จดังานแสดงสนิคา้ท่องเทีย่ว มขีอ้เสนอแนะดงันี้  
 1.  ควรศกึษาการรบัรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการถึงสนิค้าท่องเที่ยวในลกัษณะเจาะจง เช่น         
ทีพ่กั แพค็เกจ็ทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิ และอุปกรณ์การท่องเทีย่ว เพื่อทีจ่ะไดข้อ้มูลในเชงิลกึของแต่ละสนิคา้ เพื่อน ามา
วางกลยุทธท์างการตลาดของสนิคา้และบรกิารแต่ละชนิด 
 2.  ควรศึกษาเกี่ยวกบัปัจจยัอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในการจดังานแสดงสนิค้า
ท่องเที่ยว เช่น ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ความพงึพอใจ ความคาดหวงั และรูปแบบการด าเนินชวีติ เพื่อให้ไดข้อ้มูล         
ทีห่ลากหลายและสามารถน าขอ้มลูมาพฒันาแนวทางการจดังานแสดงสนิคา้ในอนาคตไดต่้อไป 
 3.  ควรขยายการศกึษาใหค้รอบคลุมงานแสดงสนิคา้ประเภทอื่น เช่น OTOP เฟอรน์ิเจอร ์Motor Expo 
และเวดดิ้งแฟร์ เป็นต้น ในลักษณะการเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย รวมไปถึงความแตกต่าง             
ของแต่ละงานแสดงสนิคา้ และสามารถน าผลทีไ่ดม้าพฒันากลยุทธท์างการตลาดไดอ้ย่างครอบคลุม 
 4.  ควรมกีารศกึษาวจิยัในเชงิคุณภาพ ทัง้การสมัภาษณ์ จดักลุ่ม Focus Group ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง
เพื่อทีจ่ะสามารถไดข้อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในการจดังานแสดงสนิคา้ท่องเทีย่วเพิม่มากขึน้ 
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กิตติกรรมประกำศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของผู้มีพระคุณหลายท่าน กราบขอบพระคุณ           
รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์ทีก่รุณาสละเวลาอนัมคี่ามารบัเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์รวมถงึใหค้วามรู ้ 
ขอ้แนะน า ตลอดจนขอ้คดิเหน็ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ใหส้ าเรจ็ลุล่วง  
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์และ อาจารยร์สติา สงัขบ์ุญนาค ทีใ่หค้วาม 
อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์ซึง่ได้ 
สละเวลาอนัมคี่าในการใหข้อ้เสนอแนะ และชีข้อ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท างานวจิยัชิน้น้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านในโครงการหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ที่ไดม้อบ 
ความรูแ้ละแนวคดิต่างๆ อนัท าใหผู้ว้จิยัมคีวามเตบิโตทางความคดิ จนสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการท างาน 
วจิยัไดอ้ย่างส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
 ขอขอบคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และเจา้หน้าที่บณัฑติวทิยาลยั 
ทุกท่านทีใ่หค้วามช่วยเหลอื ใหค้ าแนะน าทีด่ตีลอดมา 
 สุดทา้ยนี้ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และครอบครวัของผู้วจิยั ทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุนและส่งเสรมิ  
ในทุกๆสิง่ พร้อมให้ก าลงัใจมาโดยตลอด และขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกท่าน ที่ให้ก าลงัใจและคอยช่วยเหลือกัน            
เสมอมา รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่สละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และ
ขอขอบคุณผูม้สีว่นช่วยเหลอืทุกท่านทีผู่เ้ขยีนมไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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