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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาการจดั Event มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร มี
วตัถุประสงคเ์พือ่ส ารวจถึงความคิดเห็นที่มีต่อการจดังาน Event โดยจ าแนกเป็นกลุ่มอาชีพ นกั
ธุรกิจ กบักลุ่มอาชีพนกัเรียน นกัศึกษา  เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความคิดเห็นที่ มีต่อการจดั 
Event กบัการตดัสินใจซ้ือวา่จะส่งผลกระทบต่อกนัอยา่งไร 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาน้ี คือ กลุ่มอาชีพ พนกังานบริษทั  กบักลุ่มอาชีพนกัเรียน
นกัศึกษา จ านวน 400 คนแบ่งเป็น พนกังานบริษทั 200 คนและนกัเรียน นกัศึกษา  200 คน ซ่ึง
แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการศึกษา คือ แหล่ง ขอ้มูลปฐมภูมิ  (Primary Data) และขอ้มูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ซ่ึงแหล่งขอ้มูลแบบปฐมภูมิ  (Primary Data) นั้นจะเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยแบบสอบถาม โดยรูปแบบของแบบสอบถามที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงสถิติที่ใชใ้นการ
วจิยั ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเ บี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบสมมุติฐาน และเปรียบเทียบ
ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามโดยในสถิติทดสอบ (t-test) กบัค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งสอง
กลุ่ม และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กบัค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง
สองกลุ่ม คือ กลุ่มนกัศึกษา และ กลุ่มพนกังานบริษทั และการหาความสมัพนัธโ์ดยใชค้วามสมัพนัธ์
แบบเพยีร์สนั (Pearson Correlation) การวเิคราะห์ผลท าโดยคอมพวิเตอร์โปรแกรม SPSS for 
Windows ไดผ้ลการวจิยัดงัน้ี 

1. ดา้นลกัษณะประชากร 
จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ราย แบ่งเป็น พนกังานบริษทั 200 คนและนกัเรียน นกัศึกษา  

200 คนผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นนกัศึกษาส่วนใหญ่ มีอายรุะหวา่ง 21-30ปี และพนกังานบริษทั
ส่วนใหญ่ มีอายรุะหวา่ง 21-30ปี โดยทั้งสองกลุ่มมี มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสถานภาพ
ทางครอบครัวเป็นโสด เช่นเดียวกนั  นกัศึกษาส่วนใหญ่ มีรายไดร้ะหวา่ง 5,001-10,000 บาท และ
พนกังานบริษทัส่วนใหญ่ มีรายไดร้ะหวา่ง 25,001-30,000 บาท  

 
 



2. ความคิดเห็นดา้นการจดั Event 
ทางดา้นความพงึพอใจ กลุ่มนกัศึกษา มีระดบัความพงึพอใจ มากกวา่ กลุ่มพนกังานบริษทั

ยกเวน้ในประเด็นต่อไปน้ี ผูด้  าเนินรายการในงาน การตกแต่งกิจกรรมในงาน การแจง้ข่าวและการ
ประชาสมัพนัธก์ารจดังาน ความสะดวกในการเขา้ร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน และ
กลุ่มนกัศึกษามีระดบัการตดัสินใจซ้ือที่มีผลมาจากความพงึพอใจ นอ้ยกวา่กลุ่มพนกังานบริษทั ใน
เร่ือง ของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ทางดา้นการมีส่วนร่วม กลุ่มนกัศึกษา มีระดบัการมีส่วนร่วม มากกวา่กลุ่มพนกังานบริษทั
ยกเวน้ในประเด็นต่อไปน้ีการใชบุ้คคลที่มีช่ือเสียงเขา้ร่วมกิจกรรมในงาน ความสะดวกในการเขา้
ร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงานและกลุ่มนกัศึกษามีระดบัการตดัสินใจซ้ือที่มีผลมาจาก
การมีส่วนร่วมมากกวา่กลุ่มพนกังานบริษทัในทุกประเด็น 

ทางดา้นการรับรู้ กลุ่มนกั ศึกษา มีระดบั การรับรู้ มากกวา่ กลุ่มพนกังานบริษทั ยกเวน้ใน
ประเด็นต่อไปน้ี ขนาดของสถานที่จดังาน การจูงใจใหเ้ขา้มาร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจก
ภายในงานและกลุ่มนกัศึกษา มีระดบัการตดัสินใจซ้ือที่มีผลมาจากการรับรู้ นอ้ยกวา่กลุ่มพนกังาน
บริษทัในเร่ืองต่อไปน้ี ขนาดของสถานที่จดังาน ของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

1. ความสมัพนัธร์ะหวา่งความคิดเห็นกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ 
ทางดา้นความพงึพอใจกลุ่มนกัศึกษาและกลุ่มพนกังานบริษทัใหร้ะดบัความคิดเห็นในเร่ือง

ความพงึพอใจสมัพนัธก์บัระดบัการตดัสินใจซ้ือ 
ทางดา้นการมีส่วนร่วมกลุ่มนกัศึกษาและกลุ่มพนกังานบริษทัใหร้ะดบัความคิดเห็นในเร่ือง

การมีส่วนร่วมสมัพนัธก์บัระดบัการตดัสินใจซ้ือ 
ทางดา้นการรับรู้กลุ่มนกัศึกษา และกลุ่มพนกังานบริษทั ใหร้ะดบัความคิดเห็นในเร่ือง การ

รับรู้สมัพนัธก์บัระดบัการตดัสินใจซ้ือ 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันการส่ือสารทางการตลาดนับว่ามีความจ าเป็น และเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของ

การด าเนินธุรกิจ ซ่ึงเครื่องมือทางการส่ือสารทางการตลาดก็มีอยู่มากมายหลายชนิด หนึ่งในนั้นคือ

การจัดกิจกรรมทางการตลาด หรือ Event Marketing ซึ่งนับวันก็มีรูปแบบ, วิธีการที่แปลก และ

น่าสนใจมากขึ้นทุกที    เมื่อมาดูถึงเส้นทางการท าอีเวนต์ เร่ิมถูกกล่าวถึงในช่วงปี 2546 แต่ได้รับ

ความสนใจสูงสุดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยอาจจะแบ่งวิวัฒนาการของอีเวนต์ออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ 

ช่วง 1 : 1980 – 1990 : Event = Magnet บทบาทของอีเวนต์เป็นเพียงการดึงดูดคนจ านวน
มากเข้ามา เพื่อน าเสนอสินค้าภายหลัง อีเวนต์ลักษณะนี้มักจะท ากันมากในต่างจังหวัด เช่น พวก
หนังเร่ หมายถึง การเร่เปิดวิกฉายภาพยนตร์หลายๆ เร่ือง แล้วระหว่างเปลี่ยนเร่ืองก็ขายสินค้า   

ช่วง 2 : 1990 – 2000 : Event = Special Event อีเวนต์กลายเป็นกิจกรรมพิเศษ (Special 
Event) ที่นักการตลาดน ามาใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ รูปแบบของงานจึงเป็นแบบเฉพาะกิจ เพื่อ
สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น งานเปิดตัวสินค้า งานแถลงข่าว งานประชุมพนักงานขายหรือ
ตัวแทนจ าหน่าย  

ช่วง3 : 2000 – 2005 Event = Brand Experience อีเวนต์จะเข้าไปมีส่วนในการส่ือสารเร่ือง 
Brand Experience โดยเฉพาะ ซ่ึงหมายถึง ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงแบรนด์นั้นด้วยตัวเองโดยตรง
จากประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์นั้นๆ ผ่านสัมผัสทั้งห้าของลูกค้าเอง อีเวนต์ในช่วงนี้จึงเป็นแบบ 
Lifestyle Event กระทั่งระยะหลังที่เร่ิมมีการขยายผลอีเวนต์ (Amplification) ด้วยการน ากลยุทธ์
ทางการประชาสัมพันธ์มาสร้างการรับรู้ถึงอีเวนต์ในวงกว้างมากย่ิงขึ้น  

ช่วง 4 : 2006 Event < Event คือ ยุคของการท าอีเวนต์แล้วต้องได้มากกว่าอีเวนต ์จากที่
ความต้องการของนักการตลาดเร่ิมเปลี่ยนไป อีเวนต์ที่นักการตลาดต้องการใช้ จะไม่ใช่อีเวนต์ในรูป
แบบเดิมๆ เพราะระบบความคิดเร่ืองการสร้างแบรนด์ และกระบวนความคิดในการส่ือสารแบบ
ใหม่ๆ ที่เปลี่ยนไป จากยุคสมัยที่การส่ือสารทางการตลาดต้องเร่ิมจากงานโฆษณาทางโทรทัศน์ก่อน 
ภาพยนตร์โฆษณาเป็นอย่างไรแล้วค่อยพัฒนางานด้านอื่นๆ ตามมา กลายมาเป็นไอเดียการส่ือสาร
การตลาดที่มีแนวคิดของแบรนด์เป็นตัวต้ังต้น แล้วอาจจะเร่ิมการส่ือสารจากอีเวนต์ งาน PR หรือ
เครื่องมืออื่นๆ ได ้โดยไม่ต้องอิงภาพยนตร์โฆษณา  
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จากการศึกษาพบว่ามูลค่าการลงทุนในส่วนของการจัดงาน Event นั้น ยังเติบโตไม่ต่ ากว่า 
9% จากตลาดรวม 12,000 ล้านบาทในปี 2550 ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศอยู่ในภาวะคงตัว
ท าให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลายๆประเภท แต่ธุรกิจทางด้านการจัดงาน Event นั้นสามารถสวน
กระแสได้จะเห็นได้จากการจัดงาน Event ใหญ่ๆ ที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละเดือน 

กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) ในทุกวันนี้น่าจะถือได้ว่าเป็นยุคทองของธุรกิจ 
Event Management เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทออร์แกไนเซอร์เพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลที่
เกิดขึ้นมาจากบริษัทต่างๆ นิยมใช้ Event ในการส่ือสารเพื่อหวังผลทางการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ซึ่งมีทั้งกิจกรรมประเภทที่องค์กรจัดขึ้นเอง (Created Event) หรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่จัด
ร่วมกับหน่วยงานอื่น (Participating Event)นอกจากนี้ Event ยังมีที่เป็นแบบ Product Event คือ โชว์
จุดเด่นหรือประสิทธิภาพของตัวสินค้า/บริการ และอีกประเภทหนึ่งจะเป็นแบบ Corporate Event 
ซึ่งส่วนใหญ่องค์กรขนาดใหญ่มักจะใช้กัน เพื่อสร้างแบรนด์ขององค์กรให้มีความแข็งแกร่งปัจจุบัน
ต้องยอมรับว่าบรรดาออร์แกไนเซอร์สร้างสรรค์ Offline Event ได้อย่างมีสีสันน่าสนใจ และ Event 
ก็กลายเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการสร้างแบรนด์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะจุดเด่นในการส่ือสารที่เป็น
แบบ One-to-One อีกทั้งยังสามารถจัด Road Show เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกพื้นที่ จึงท าให้ Event 
มีส่วนช่วยให้กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างลงตัวอีกทั้ง Event ยังมีข้อดีตรงที่
สามารถให้รายละเอียด และให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการ (Product Knowledge) ได้
มากกว่าการโฆษณาผ่านสื่อ เพราะสื่อโฆษณานั้นมักจะมีข้อจ ากัดในเร่ืองของการซื้อสื่อที่มีราคา
ค่อนข้างแพง จึงท าให้ไม่สามารถใช้เวลาจ านวนมากเพื่อลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการ
ได้กิจกรรมในรูปแบบอีเวนท์ มาร์เก็ตติ้ง ดูเหมือนจะเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดที่เป็นดาวดวงเด่น 
เป็นดาวจรัสแสงที่ก าลังแรงที่สุดในยุคนี้ ซึ่งท าให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มีโอกาสสัมผัสกับสินค้า
อย่างใกล้ชิด               

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าประเภทรองเท้ากีฬาในปัจจุบันนั้นไม่เพียงเฉพาะการเล่นกีฬา
เท่านั้นแต่เร่ิมแพร่หลายสู่กลุ่มที่ใส่รองเท้ากีฬาเป็นแฟช่ันด้วย ส่งผลให้มีรองเท้ากีฬาน าเข้าจาก
ต่างประเทศ รุกเข้ามาในตลาดในประเทศมากขึ้น การแข่งขันในตลาดจึงรุนแรงกว่าแต่ก่อน โดย
เป็นการแข่งขันระหว่างย่ีห้อเดิม กับย่ีห้อใหม่ๆ จากการศึกษาพบว่ามูลค่าตลาดรองเท้ากีฬาใน
ประเทศไทยนั้น มีมูลค่าสูงถึง 4.5 พันล้านของรองเท้ากีฬาในประเทศไทย มีส่วนแบ่งของอินเตอร์
แบรนด์ ถึง 50% อาดิดาสเอาไป 40% ไนกี้ก็เกือบ 40%  รีบอคกินอยู่ 12% ใกล้เคียงกับพูม่า จากการ
ที่มูลค่าตลาดที่ค่อนข้างสูง ท าให้แต่ละย่ีห้อมุ่งแข่งขันที่จะครอบครองส่วนครองตลาดให้มากขึ้น 
โดยการออกผลิตภัณฑ์หลายชนิด เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตรงนี้ให้มากขึ้น โดยวิธีที่แต่ละย่ีห้อใช้นั้นก็
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จะแตกต่างกันออกไป  Event  จึงเข้ามาส่วนในตรงจุดนี้ เพราะจะท าให้สร้างความพึงพอใจ การมี
ส่วนร่วมและการรับรู้ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อภายในงาน  

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นท าให้  ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ

ศึกษาถึงผลกระทบของการจัดงาน Event ในปัจจุบัน ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาจากจัดงาน Event ว่ามีอิทธิพลมากน้อยเพียงใด ปัจจัยใดของ

การจัดงาน Event ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเพื่อน ามาวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ของการจัดงาน 

Event รองเท้ากีฬาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อส ารวจถึงการมีส่วนร่วม การรับรู้ และความพึงพอใจที่มีต่อการจัดงาน Event โดย

จ าแนกเป็นกลุ่มอาชีพ นักธุรกิจ กับกลุ่มอาชีพนักเรียน นักศึกษา 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อการจัด Event กับการตัดสินใจซื้อ  
 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจะศึกษาเฉพาะผู้อุปโภคที่มีอาชีพ นักศึกษา และอาชีพ

พนักงานบริษัทโดยครอบคลุมในเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ท าการศึกษาคือ 19 ส.ค.- 6 ธ.ค. 2551 
การศึกษาคร้ังนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจซึ่งจะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบสอบถาม 
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ภาพที่ 1.1 : กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย การจัด Event กับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของประชาชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระ คือ  ความคิดเห็นต่อการจัด   Event ซ่ึงประกอบด้วยประเด็นความเห็นดังต่อไปนี้ 

 ความพึงพอใจ 

 การมีส่วนร่วม 

 การรับรู้ 

ตัวแปรตาม  คือ  ระดับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภค 

 

ระดับ 

การตัดสินใจซื้อ 

 

รองเท้ากีฬา 

ของผู้บริโภค 

 

ความคิดเห็นต่อการจัด 

Event 

    ตัวแปรอิสระ 

  
   

    ตัวแปรตาม 

  
  

อาชีพ 

ความพึงพอใจ 

การมีส่วนร่วม 

การรับรู้ 



5 

สมมุติฐานของการศึกษา 

1. กลุ่มนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดงาน Event มากกว่ากลุ่มพนักงานบริษัท 

2. กลุ่มนักศึกษามีส่วนร่วมต่อการจัดงาน Event มากกว่ากลุ่มพนักงานบริษัท 

3. กลุ่มนักศึกษามีการรับรู้ต่อการจัดงาน Event มากกว่ากลุ่มพนักงานบริษัท 

4. ความพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษาและกลุ่ม พนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการ

ตัดสินใจซื้อ 

5. การมีส่วนร่วมของกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการ

ตัดสินใจซื้อ 

6. การรับรู้กลุ่มนักศึกษาและกลุ่มพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตัดสินใจซื้อ 

 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 ผลจากการวิจัยเป็นตัวช่วยให้กับผู้บริหารตัดสินใจในการจัดงาน Event เรียกความสนใจ

จากกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการตัดสินใจซื้อต่อไป 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 แนวคิดทฤษฎี 

การศึกษา การจัด Event กับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร จะใช้แนวคิดของทฤษฎีต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. ทฤษฎีความพึงพอใจ 

จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) มีความหมาย โดยทั่วไป
ว่า เป็นระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ความพึงพอใจเป็นผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์
หลาย ๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ ์หรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าความ
พึงพอใจ หมายถึง การประเมินความสามารถของการนําเสนอผลิตภัณฑ ์หรือบริการที่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

ขวัญหทัย หร่ังศิริ (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจคือ ความรู้สึกหรือการให้ค่าความรู้สึก ใน
ทางบวกและ ในทางลบของมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทัศนคติ และเป็นความสอดคล้องกัน
ระหว่างความคาดหวังของบุคคลต่อสิ่งที่เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งจากสิ่งเร้า สิ่งจูงใจ หรือสิ่งตอบแทน ที่
บุคคลนั้นได้รับการตอบสนองความต้องการจริง ทั้งด้านวัตถุ และด้านจิตใจ ซึ่งความพึงพอใจจะ
เกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึก ทัศนคติทางบวกมากกว่าทางลบ หรือกล่าวได้ว่า
ทัศนคติบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น  ทัศนคติลบจะแสดงให้เห็นสภาพความ
ไม่พึงพอใจในสิ่งนั้น 

กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวก
เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ หรือเป็นสิ่งที่ทําให้เกิด
ความสบายใจหรือ ความรู้สึกในทางบวกที่มีต่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งแต่ละบุคคล นั้นก็จะมี
ความรู้สึกมากน้อยแตกต่างกันไปตาม ทัศนคติ ประสบการณ์ ความชอบ รสนิยม ของ แต่ละบุคคล 
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  



7 

ทฤษฎีความพึงพอใจเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยความ รู้สึก 2 แบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกใน
ทางบวก และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกทางบวก คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะทําให้เกิด
ความสุข ความสุขนี้จะเป็นความรู้สึกทางบวก จะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อน
และความสุขนี้มีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ ความรู้สึกทางลบ คือความรู้สึกที่
เกิดขึ้นแล้วจะทําให้เกิดความทุกข์และความกังวล ความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกทางลบ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและระบบ ความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสองนี ้รวมเรียกว่า 
ระบบความพอใจ โดยความพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อมีความรู้สึกทางบวกมากว่าทางลบ ความพอใจ
สามารถแสดงออกมาในรูปของความรู้สึกทางบวกแบบต่าง ๆ ได้และความรู้สึกทางบวกนี้ยังเป็นตัว
ช่วยให้เกิดความพอใจเพิ่มอีกได้ สิ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึกความคิดเห็นหรืความพอใจแก่มนุษย์ 
ได้แก ่ทรัพยากร หรือสิ่งเร้า การวิเคราะห์ระบบความพอใจ คือ การศึกษาว่าทรัพยากรหรือสิ่งเร้า
แบบใดเป็นที่ต้องการจะทําให้เกิดความพอใจและความสุขแก่มนุษย์ความพอใจจะเกิดได้มากที่สุด
เมื่อมีทรัพยากรทุกอย่างที่เป็นที่ต้องการครบถ้วนแต่เนื่องจากทรัพยากรในโลกนี้มีอยู่จํากัด ดังนั้น
ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดเมื่อมีการจัดการทรัพยากรอย่างถูกต้องเหมาะสม(Shelly, 1975) 

ดังนั้นจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจึงพอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของบุคคลมีความ 
เกี่ยวข้องกับความคาดหวังในสิ่งที่บุคคลนั้นต้องการ และจะแสดงความรู้สึกต่าง ๆ ในทางบวก
มากกว่าทางลบ เมื่อบุคคลนั้นได้สิ่งตอบแทนที่ต้องการตามที่บุคคลนั้นคาดหวังไว้ หากความรู้สึกที่
มีต่อสิ่งที่ได้มาเป็นทางบวกแบบต่าง ๆ ก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ และความรู้สึกในทางบวกนั้น
ยังเป็นตัวช่วยให้เกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้นได้อีก ความพอใจสามารถแสดงออกมาในรูปของ
ความรู้สึกทางบวกแบบต่าง ๆ ได้และความรู้สึกทางบวกนี้ยังเป็นตัวช่วยให้เกิดความพอใจเพิ่มอีก
ได้ สิ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึกความคิดเห็นหรือความพอใจแก่มนุษย์ได้แก่ ทรัพยากร หรือสิ่งเร้า การ
วิเคราะห์ระบบความพอใจ คือ การศึกษาว่าทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบใดเป็นที่ต้องการจะทําให้เกิด
ความพอใจและความสุขแก่มนุษย์ความพอใจจะเกิดได้มากที่สุดเมื่อมีทรัพยากรทุกอย่างที่เป็นที่
ต้องการครบถ้วน 
 
 

2. ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การเกี่ยวข้องทางด้าน

จิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุ เร้าใจ 
ให้กระทําการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น และทําให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบกับกลุ่มด้วย 
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คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม (2545) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า หมายถึง
กระบวนการส่ือสารสองทางซ่ึงเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดําเนินงานและการ
ร่วมรับผลประโยชน์  

ชัยรัตน์ แสงปาน (2546) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง 
กระบวนการที่เร่ิมตั้งแต่การแสดงออกหรือการแสดงเจตนาในลักษณะของการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมสมทบในด้านความคิด การวางแผน การกระทํา ตลอดถึง
การติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการ และบรรลุ
เป้าหมายที่กําหนด ซึ่งจะต้องมีความคิดความเข้าใจในวิถีชีวิต ค่านิยม สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนนั้นๆ ดังนั้น การพัฒนาสิ่งเร้าที่เหมาะสม ก็เพื่อให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมใน
รูปแบบการมีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจ 

จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ตรงกับทฤษฎีของ Cohen และ Uphoff 
(1977) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลCohen and Uphoff 
(1977) กล่าวถึงกรอบพื้นฐานเพื่ออธิบายและวิเคราะห์การมีส่วนร่วม4 รูปแบบ คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประกอบด้วย การริเร่ิมตัดสินใจ การดําเนินการตัดสินใจ 
และการตัดสินใจปฏิบัติการ 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหาร
และการประสานขอความร่วมมือ 

3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ประกอบด้วย ผลประโยชน์ทางวัตถุผลประโยชน์
ทางด้านสังคม และผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นการควบคุม ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมทั้งหมด
และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป 

จะเห็นได้ว่า Cohen และ Uphoff  (1997) ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในขั้นการ
ตัดสินใจมาก จุดเร่ิมต้นอยู่ที่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจจะมีผลต่อการมีส่วน
ร่วมในการดําเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานจะส่งผลต่อไปยังการมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ และจากการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จะมีผลโดยตรงต่อ การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล 

จากความหมายการมีส่วนร่วมข้างต้น สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การตัดสินใจเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวางแผน รวมถึงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามี
ส่วนร่วม ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ และดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ร่วมกัน 
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3. ทฤษฎีการรับรู ้
การรับรู้หมายถึง กระบวนการเลือก การรวบรวมและตีความสิ่งเร้าทางการตลาดและ

สภาพแวดล้อมของส่ิงเร้าให้เป็นภาพ ( Assael,1998) 
การรับรู้เป็นวิธีการที่แต่ละบุคคลมองและทําความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวซึ่งแตกต่างกัน

ไปแต่ละบุคคล  ( Fill,1995)  
 

 ดังนั้น แม้ว่าบุคคลแต่ละบุคคลจะเจอกับสิ่งเร้าเดียวกันแต่การรับรู้ในแต่ละบุคคลย่อม
แตกต่างกันไป ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายๆ ด้าน ดังนั้นจึงจะยกตัวอย่างเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยครั้งนี้ เช่น 

 ปัจจัยทางด้านลักษณะบุคคล ( Individual Factors ) 
Assael (1998) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะเฉพาะบุคคลที่มีต่อความสําคัญต่อการรับรู้ของผู้บริโภคไว้ 2 
ลักษณะดังต่อไปนี ้

1. ความสามารถในการแยกความแตกต่างในสิ่งเร้า หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ความ
แตกต่างระหว่างสินค้าหรือการบริการ  

2. ความสามารถในการสรุปลักษณะทั่วไปของส่ิงเร้า คือเมื่อสิ่งเร้า 2 สิ่งมีความคล้ายคลึงกัน
หรือมีผลกระทบต่อกัน ผู้บริโภคมักจะสรุปสิ่งหนึ่งและเช่ือมโยงไปหาอีกสิ่งหนึ่ง 

 ปัจจัยด้านตัวสิ่งเร้า 
ปัจจัยด้านตัวสิ่งเร้า หมายถึง ลักษณะเฉพาะของส่ิงเร้าซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้บริโภค 
เช่น ช่ือตราสินค้า รูปแบบโฆษณา รวมถึงลักษณะของการสื่อสารต่างๆ ด้วย ส่ิงเหล่านี้เป็น
ลักษณะเฉพาะในสิ่งเร้าแต่ละตัวซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อการรับรู้ให้มีความแตกต่างกันไป (Hanna 
& Wozniak, 2001) 
 
กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค ( The Perceptual Process) ประกอบไปด้วย 

1. การเลือกรับรู้  
2. การเลือกจัดระเบียบการรับรู้  
3. การเลือกตีความทางการรับ ดังแผนภาพ 
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ภาพที่ 2.1 : กระบวนการรับรู้ (The Perceptual Process) 

 

 

 

ที่มา : Assael , H.(1998) . Consumer behavior and marketing action (6 th ed.), Cincinnati,  

OH: South-Western.

1. การเลือกการรับรู้ (Perceptual Selection) 
ผู้บริโภคเปิดการรับรู้ทางการตลาดและให้ความสนใจกับสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นโดยผู้บริโภค

จะเลือกรับรู้สิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่ตรงกับความต้องการและทัศนคติของตน ทั้งนี้การรับรู้จะ
ประกอบไปด้วย การเปิดรับ ความสนใจ และการรับรู้แบบเลือกสรร 

2. การเลือกจัดระเบียบการรับรู้ (Perceptual Organization ) 
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เป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคทําการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่มาจากหลายๆแหล่งให้เป็น
กลุ่มๆ เพื่อทําให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นและเกิดการตอบสนองได้ 

3. การเลือกตีความรับรู้ (Perceptual Interpretation) 
เมื่อผู้บริโภคเลือกที่จะรับรู้และประมวลสิ่งเร้า ต่อจากนั้นก็จะตีความหรืแปลความหมาย

ของส่ิงเร้าโดยอาศัยหลักการพ้ืนฐาน คือ การตีความโดยจัดประเภทการรับรู้ คือเป็นกระบวนการที่
ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจสิ่งเร้าได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ การเช่ือมโยงส่ิงเร้า ผู้บริโภคจะ
ตีความสิ่งเร้าที่ได้รับมาด้วยการเช่ือมโยงส่ิงเร้าต่างๆ เข้ากับข้อมูลส่วนอื่นๆ 

ดังนั้น หลักการและทฤษฎีต่างๆที่ได้กล่าวมาจากข้างต้นเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างย่ิง
ต่อความสําเร็จ ซ่ึงปัจจัยต่างๆ ที่ถูกส่งออกไปนั้นมีผลอย่างย่ิงในการตัดสินใจซื้อ เช่นเดียวกันใน
การวางกลยุทธ์การจัดงาน Event เพื่อที่จะสามารถทําให้งาน Event ที่จัดขึ้นนั้นประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้นั้นควรจะต้องวางแผนโดยใช้ทฤษฎีที่ได้กล่าวมาเพื่อที่จะทําให้งาน
ประสบความสําเร็จตามที่วางแผนเอาไว้  
 



บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

กลุ่มประชากรและวิธีการเข้าถึงเพื่อเข้าไปเก็บข้อมูล 

 

กลุ่มประชากร (Population) 

กลุ่มพนักงานบริษัทที่ท างานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

การเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวกโดยมีขนาดตัวอย่าง 400 คน ซ่ึงค านวณ

โดยใช้สูตรส าเร็จของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับความเช่ือ 95 % ค่าความคลาดเคลื่อน ±  5 %

กลุ่มตัวอย่างจ านวนดังกล่าวจะแบ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ านวน 10,000,000 คน 

จากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งเมื่อ ปี 2007 โดยเป็นกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 200 คน และ

นักศึกษาจ านวน 200 คน ในการสุ่มตัวอย่างครั้งนี้ ได้ใช้ช่วงเวลาการศึกษาที่เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่ม

ประชากรตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551-ธันวาคม 2551 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยแบบสอบถาม โดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยรูปแบบของแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน 

ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้คอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาชีพ อายุ สถานภาพทางครบ

ครัว ขนาดครอบครัว รายได้ ระดับการศึกษา โดยลักษณะของค าถามเป็นค าถามที่ให้เลือกตอบเพียง

ข้อเดียว 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ การรับรู้ การมีส่วนร่วม ว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

โดยเป็นค าถามที่ให้ตอบ 5 ระดับ โดยเรียงจากความส าคัญมากที่สุด ไปจนถึงความ ส าคัญน้อยที่สุด  
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ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

1.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

แบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงระดับการรับรู้ ความพึงพอใจ การมีส่วนร่วม ว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

หรือไม่    

1.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมจากเอกสารทางวิชาการที่มีการเก็บ

รวบรวมไว้แล้ว ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาในอดีตและกรอบทฤษฎีต่างๆรวมทั้งแบบจ าลอง

ที่น ามาใช้ในการอ้างอิง ซึ่งได้จากการศึกษาค้นคว้าต าราต่างๆ 

 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าสถิติความถี่ ( Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และวัดระดับความส าคัญด้วยวิธีไลเคิร์ทสเกล (Likert scales)  

 ลักษณะของแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เป็นค าถามแบบวัดระดับความส าคัญด้วยวิธีไลเคิร์ท 

สเกล (Likert scales) เพื่อวัดระดับความพึงพอใจ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ และแต่ละระดับมีคะแนน

ดังต่อไปนี้ 

ระดับของการตัดสินใจซื้อ/ระดับความพึงพอใจ/         คะแนน  

ระดับการมีส่วนร่วม/ระดับการรับรู้ 

มีผลในระดับมากที่สุด/เห็นด้วยอย่างย่ิง     5  

มีผลในระดับมาก/เห็นด้วย     4  

มีผลในระดับปานกลาง/ไม่แน่ใจ     3  

มีผลในระดับน้อย/ไม่เห็นด้วย     2  

มีผลในระดับน้อยที่สุด/ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง    1 
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น าข้อมูลข้างต้นมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย     ระดับของปัจจัยในการซื้อ  

4.50 – 5.00     มีผลในระดับมากที่สุด/เห็นด้วยอย่างย่ิง   

3.50 – 4.49    มีผลในระดับมาก/เห็นด้วย  

2.50 – 3.49    มีผลในระดับปานกลาง/ไม่แน่ใจ  

1.50 – 2.49    มีผลในระดับน้อย/ไม่เห็นด้วย  

1.00 – 1.49    มีผลในระดับน้อยที่สุด/ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง  

 

2. สถิติอ้างอิง ( Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน และเปรียบเทียบ

ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยในสถิติทดสอบ (t-test) กับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสอง

กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) กับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

สองกลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษา และ กลุ่มพนักงานบริษัท และการหาความสัมพันธ์โดยใช้ความสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) 

 

 



บทที่ 4 

บทวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ การจัดEvent กับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา

ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามล าดับดังนี้ 

ส่วนที่ 4.1 รายละเอียดเกี่ยวกับเพศ อาชีพ อายุ สถานภาพทางครอบครัว ขนาดครอบครัว รายได้และ

ระดับการศึกษา 

ตาราง 4.1.1 : ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 

 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
นักศึกษา 200 100 
พนักงานบริษัท 200 100 

 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเป็นนักศึกษาและเป็นพนักงานบริษัทมีจ านวนเท่ากัน 

 
ตาราง 4.1.2 : ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

รายการ 
นักศึกษา พนักงานบริษัท 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 94 47.0 90 45.0 
หญิง 106 53.0 110 55.0 
Total 200 100.0 200 100.0 
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ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักศึกษาแบ่งเป็นชาย 94 คนคิดเป็นร้อยละ47.0 หญิง 106คนคิด
เป็นร้อยละ53.0และพนักงานบริษัทเป็นเพศชาย 90 คนคิดเป็นร้อยละ45.0หญิง 110 คนคิดเป็นร้อย
ละ55.0 
 
ตาราง 4.1.3 : ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

รายการ 
นักศึกษา พนักงานบริษัท 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
16-20 ปี 14 7.0 0 0 

21-30 ปี  185 92.5 90 45.0 

31-40 ปี 1 0.5 65 32.5 

41-50 ปี 0 0.0 26 13.0 

มากกว่า 50ปีขึ้นไป 0 0.0 19 9.5 

Total 200 200 100.0 100.0 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักศึกษาส่วนใหญ่จ านวน 185 คนคิดเป็นร้อยละ 92.5มีอายุ
ระหว่าง21-30ปี และพนักงานบริษัทส่วนใหญ่จ านวน 90 คนคิดเป็นร้อยละ 45.0มีอายุระหว่าง21-30
ปี  
 

ตาราง 4.1.4 : ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษา 
 

รายการ 
นักศึกษา พนักงานบริษัท 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
อณุปริญญา                      7 3.5 22 11.0 

ปริญญาตรี 112 56.0 140 70.0 

ปริญญาโท  81 40.5 37 18.5 

ปริญญาเอก  0 0 1 0.5 
Total 200 100.0 200 100.0 
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ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 112 
คนคิดเป็นร้อยละ 56.0และผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นพนักงานบริษัทส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 140 คนคิดเป็นร้อยละ 70.0 ส่วนน้อยที่สุดมีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาเอก คิด
เป็นร้อยละ 0.5 
 
ตาราง 4.1.5 : ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพครอบครัว 
 

รายการ 
นักศึกษา พนักงานบริษัท 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
โสด 191 95.5 127 63.5 

สมรส 9 4.5 67 33.5 

หย่าร้าง 0 0.0 4 2.0 

แยกกันอยู่ 0 0.0 2 1.0 

Total 200 100.0 200 100.0 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักศึกษาส่วนใหญ่จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 95.5 มี
สถานภาพทางครอบครัวเป็นโสด และพนักงานบริษัทส่วนใหญ่จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5
มีสถานภาพโสด  
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ตาราง 4.1.6 : ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามขนาดครอบครัว 
 

รายการ 
นักศึกษา พนักงานบริษัท 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 คน 3 1.5 9 4.5 

2 คน 13 6.5 28 14.0 

3-4 คน 117 58.5 112 56.0 

5-6 คน 44 22.0 45 22.5 

7-8 คน 23 11.5 2 1.0 

9 คนขึ้นไป 0 0.0 4 2.0 

Total 200 100.0 200 100.0 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่เป็นนักศึกษาจ านวน 117 คนคิดเป็นร้อยละ 58.5และ
พนักงานบริษัทจ านวน112 คิดเป็นร้อยละ 56.0มีขนาดครอบครัว 3-4 คน  
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ตาราง 4.1.7 : ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

รายการ 
นักศึกษา พนักงานบริษัท 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 5000 บาท 25 12.5 13 6.5 

5001-10000 บาท 67 33.5 44 22.0 

10001-15000 บาท 51 25.5 31 15.5 

15001-20000 บาท 32 16.0 38 19.0 

20001-25000 บาท 15 7.5 21 10.5 

25001-30000 บาท 3 1.5 53 26.5 

30001 บาทขึ้นไป 7 3.5 13 6.5 

Total 200 100.0 200 100.0 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักศึกษาส่วนใหญ่จ านวน 67คนคิดเป็นร้อยละ 33.5มีรายได้
ระหว่าง 5,001-10,000 บาท พนักงานบริษัทส่วนใหญ่จ านวน53คน คิดเป็นร้อยละ26.5 มีรายได้
ระหว่าง 25,001-30,000 บาท  
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ส่วน 4.2 รายละเอียดเร่ือง การจัด Event มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 
ตาราง 4.2.1 : ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าชมงาน Event 
 

รายการ 
นักศึกษา การ

แปลผล 

พนักงาน
บริษัท 

การ
แปลผล 

Sig 

x  S.D. x  S.D. 
ความสัมพันธ์ของสินค้าท่ีน ามาเสนอขาย 3.53 0.617 มาก 3.39 0.678 ปานกลาง 0.603 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน 3.43 0.669 ปานกลาง 3.35 0.669 ปานกลาง 0.694 

ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน 3.57 0.799 มาก 3.55 0.707 มาก 0.063 

ผู้ด าเนินรายการในงาน 3.39 0.774 ปานกลาง 3.42 0.725 ปานกลาง 0.253 

ขนาดของสถานท่ีจัดงาน 3.38 0.799 ปานกลาง 3.33 0.641 ปานกลาง 0.007* 

สถานท่ีการจัดงาน 3.54 0.679 มาก 3.48 0.626 ปานกลาง 0.285 

การตกแต่งกิจกรรมในงาน 3.40 0.777 ปานกลาง 3.43 0.588 ปานกลาง 0.001* 

ความสะดวกในการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมงาน 3.77 0.902 มาก 3.56 0.794 มาก 0.077 

การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมใน

งาน 

3.55 1.001 
มาก 

3.54 0.664 
มาก 0.000* 

การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัด

งาน 

3.47 0.961 
ปานกลาง 

3.53 0.844 
มาก 0.024* 

การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 3.71 0.734 มาก 3.66 0.805 มาก 0.234 

ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 3.68 0.891 มาก 3.69 0.872 มาก 0.544 

ของสมนาคุณท่ีแจกภายในงาน 3.55 0.873 มาก 3.74 0.968 มาก 0.048* 

 

*P < 0.05 

กลุ่มนักศึกษาให้ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าชมงาน ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงระดับ

มาก ซ่ึงรายการที่กลุ่มนักศึกษาให้ระดับความพึงพอใจมาก ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ของสินค้าที่

น ามาเสนอขาย ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน สถานที่การจัดงาน ความสะดวกในการ
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เดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 

ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน ตามล าดับค่าเฉลี่ย 

เช่นเดียวกันกับกลุ่มพนักงานบริษัทให้ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าชมงาน ตั้งแต่

ระดับปานกลางถึงระดับมากเช่นเดียวกันซึ่งรายการที่กลุ่มพนักงานบริษัทให้ระดับความพึงพอใจ

มาก ประกอบด้วย ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้า

ร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัด

งาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ตามล าดับค่าเฉลี่ย 

ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุ่มมีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญของสถิติที่ระดับ0.05คือความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอขายประเภทของกิจกรรม

ภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการในงาน สถานที่การจัดงาน ความ

สะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และความสะดวกในการเข้า

ร่วมงาน 

ในทางตรงกันข้ามประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุ่มมีระดับความพึงพอใจ

แตกต่างกันคือ ขนาดของสถานที่จัดงาน การตกแต่งกิจกรรมในงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้า

ร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และของสมนาคุณที่แจกภายใน

งานทั้งนี้จะเห็นได้ว่า กลุ่มนักศึกษามีระดับความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มพนักงานบริษัทในเร่ือง

ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอขาย ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของ

กิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อ

เข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน  

 กลุ่มนักศึกษามีระดับความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มพนักงานบริษัทในเร่ืองต่อไปนี้ ผู้ด าเนิน

รายการในงาน การตกแต่งกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ความ

สะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 
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ตาราง 4.2.2 : ระดับการตัดสินใจซื้อที่มีผลมาจากความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าชมงาน Event 
 

รายการ 
นักศึกษา การ

แปลผล 

พนักงาน
บริษัท 

การ
แปลผล 

Sig 

x  S.D. x  S.D. 
ความสัมพันธ์ของสินค้าท่ีน ามาเสนอขาย 3.38 0.734 ปานกลาง 3.14 0.764 ปานกลาง 0.056 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน 3.25 0.707 ปานกลาง 3.06 0.623 ปานกลาง 0.000* 

ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน 3.50 0.808 มาก 3.29 0.720 ปานกลาง 0.012* 

ผู้ด าเนินรายการในงาน 3.23 0.819 ปานกลาง 2.96 0.804 ปานกลาง 0.096 

ขนาดของสถานท่ีจัดงาน 3.41 0.673 ปานกลาง 3.20 0.700 ปานกลาง 0.205 

สถานท่ีการจัดงาน 3.56 0.663 มาก 3.19 0.809 ปานกลาง 0.228 

การตกแต่งกิจกรรมในงาน 3.38 0.631 ปานกลาง 3.15 0.700 ปานกลาง 0.547 

ความสะดวกในการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมงาน 3.56 0.831 มาก 3.30 0.934 ปานกลาง 0.430 

การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมใน

งาน 

3.51 0.913 
มาก 

3.06 0.881 
ปานกลาง 0.001* 

การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัด

งาน 

3.63 0.858 
มาก 

3.20 0.845 
ปานกลาง 0.180 

การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 3.55 0.837 มาก 3.31 0.834 ปานกลาง 0.604 

ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 3.48 0.879 ปานกลาง 3.29 0.894 ปานกลาง 0.631 

ของสมนาคุณท่ีแจกภายในงาน 3.40 0.832 ปานกลาง 3.43 0.87 ปานกลาง 0.370 

 

*P < 0.05 

กลุ่มนักศึกษาให้ระดับการตัดสินใจซื้อที่มีผลมาจากความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าชมงาน 

ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงระดับมาก ซ่ึงรายการที่กลุ่มนักศึกษาให้การตัดสินใจซื้อมากประกอบด้วย 

ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน สถานที่การจัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้า

ร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัด

งาน และการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ตามล าดับค่าเฉลี่ย 

 กลุ่มพนักงานบริษัทให้ระดับการตัดสินใจซื้อที่มีผลมาจากความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าชม

งานในระดับปานกลางในทุกประเด็น 
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ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุ่มมีระดับการตัดสินใจซื้อที่มีผลมาจากความพึง

พอใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญของสถิติที่ระดับ0.05คือ ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ

ขาย ผู้ด าเนินรายการในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรมใน

งาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

ในทางตรงกันข้ามประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุ่มมีระดับการตัดสินใจซื้อที่มี

ผลมาจากความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญของสถิติที่ระดับ0.05คือ ประเภทของกิจกรรม

ภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน และการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมใน

งาน 

กลุ่มนักศึกษามีระดับการตัดสินใจซื้อที่มีผลมาจากความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มพนักงาน

บริษัทในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอขาย ประเภทของกิจกรรมภายในงานความ

น่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม

ในงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน 

การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้า

ร่วมงาน และผู้ด าเนินรายการในงาน 

กลุ่มนักศึกษามีระดับการตัดสินใจซื้อที่มีผลมาจากความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มพนักงาน

บริษัทในเร่ือง ของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

ตาราง 4.2.3 : ระดับการมีส่วนร่วมที่มีต่อการเข้าชมงาน Event 
 

รายการ 
นักศึกษา การ

แปลผล 

พนักงาน
บริษัท 

การ
แปลผล 

Sig 

x  S.D. x  S.D. 
ความสัมพันธ์ของสินค้าท่ีน ามาเสนอขาย 3.44 0.607 ปานกลาง 3.28 0.626 ปานกลาง 0.178 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน 3.57 0.761 มาก 3.29 0.706 ปานกลาง 0.018* 

ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน 3.49 0.789 ปานกลาง 3.42 0.660 ปานกลาง 0.004* 

ผู้ด าเนินรายการในงาน 3.39 0.849 ปานกลาง 3.23 0.779 ปานกลาง 0.177 

ขนาดของสถานท่ีจัดงาน 3.51 0.750 มาก 3.37 0.675 ปานกลาง 0.019* 

สถานท่ีการจัดงาน 3.60 0.744 มาก 3.46 0.715 ปานกลาง 0.502 

การตกแต่งกิจกรรมในงาน 3.40 0.802 ปานกลาง 3.36 0.708 ปานกลาง 0.039* 

ความสะดวกในการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมงาน 3.61 0.895 มาก 3.49 0.814 ปานกลาง 0.050 

การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมใน

งาน 

3.40 0.857 
ปานกลาง 

3.43 0.853 
ปานกลาง 0.661 

การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัด

งาน 

3.50 0.924 
มาก 

3.47 0.763 
ปานกลาง 0.001* 

การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 3.60 0.802 มาก 3.58 0.698 มาก 0.033* 

ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 3.63 0.805 มาก 3.64 0.758 มาก 0.276 

ของสมนาคุณท่ีแจกภายในงาน 3.65 0.956 มาก 3.79 0.918 มาก 0.383 

 

*P < 0.05 

 

กลุ่มนักศึกษาให้ระดับการมีส่วนร่วมที่มีต่อการเข้าชมงาน ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงระดับ

มาก ซ่ึงรายการที่กลุ่มนักศึกษาให้การมีส่วนร่วมมากประกอบด้วย ประเภทของกิจกรรมภายในงาน 

ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้ง

ข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน ตามล าดับค่าเฉลี่ย 
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เช่นเดียวกันกับกลุ่มพนักงานบริษัทให้ระดับการมีส่วนร่วมที่มีต่อการเข้าชมงาน ตั้งแต่

ระดับปานกลางถึงระดับมากเช่นเดียวกันซึ่งรายการที่กลุ่มพนักงานบริษัทให้ระดับการมีส่วนร่วม

มาก ประกอบด้วย การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่

แจกภายในงาน ตามล าดับค่าเฉลี่ย 

ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุ่มมีระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญของสถิติที่ระดับ0.05คือความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอขาย ผู้ด าเนินรายการในงาน 

สถานที่การจัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วม

กิจกรรมในงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุ่มมีระดับการมีส่วนร่วม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญของสถิติที่ระดับ0.05คือ ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความ

น่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การ

จัดงาน และการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 

กลุ่มนักศึกษามีระดับการมีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มพนักงานบริษัทในเร่ืองความสัมพันธ์ของ

สินค้าที่น ามาเสนอขายประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้

ด าเนินรายการในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรมในงาน 

ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการ

จูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 

กลุ่มนักศึกษามีระดับการมีส่วนร่วมน้อยกว่ากลุ่มพนักงานบริษัทในเร่ืองการใช้บุคคลที่มี

ช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 
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ตาราง 4.2.4 : ระดับการตัดสินใจซื้อที่มีผลมาจากการมีส่วนร่วมต่อการเข้าชมงาน Event 
 

รายการ 
นักศึกษา การ

แปลผล 

พนักงาน
บริษัท 

การ
แปลผล 

Sig 

x  S.D. x  S.D. 
ความสัมพันธ์ของสินค้าท่ีน ามาเสนอขาย 3.41 0.689 ปานกลาง 3.03 0.726 ปานกลาง 0.000* 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน 3.33 0.874 ปานกลาง 2.98 0.871 ปานกลาง 0.012* 

ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน 3.37 0.852 ปานกลาง 3.17 0.831 ปานกลาง 0.023* 

ผู้ด าเนินรายการในงาน 3.21 0.804 ปานกลาง 3.04 0.926 ปานกลาง 0.788 

ขนาดของสถานท่ีจัดงาน 3.28 0.687 ปานกลาง 3.12 0.816 ปานกลาง 0.454 

สถานท่ีการจัดงาน 3.39 0.686 ปานกลาง 3.18 0.837 ปานกลาง 0.350 

การตกแต่งกิจกรรมในงาน 3.17 0.755 ปานกลาง 3.06 0.812 ปานกลาง 0.599 

ความสะดวกในการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมงาน 3.49 0.930 ปานกลาง 3.18 0.781 ปานกลาง 0.000* 

การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมใน

งาน 

3.31 0.797 
ปานกลาง 

3.11 0.855 
ปานกลาง 0.700 

การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัด

งาน 

3.40 0.642 
ปานกลาง 

3.35 0.824 
ปานกลาง 0.009* 

การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 3.44 0.706 ปานกลาง 3.42 0.817 ปานกลาง 0.065 

ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 3.46 .769 ปานกลาง 3.32 0.794 ปานกลาง 0.889 

ของสมนาคุณท่ีแจกภายในงาน 3.48 .862 ปานกลาง 3.40 0.924 ปานกลาง 0.317 

 

*P < 0.05 

กลุ่มนักศึกษาและพนักงานบริษัทให้ระดับการตัดสินใจซื้อที่มีผลมาจากการมีส่วนร่วมที่มี

ต่อการเข้าชมงาน ในระดับปานกลางในทุกประเด็น 

 ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุ่มมีระดับการตัดสินใจซื้อที่มีผลมาจากการมีส่วน

ร่วมไม่แตกต่างกันคือ ผู้ด าเนินรายการในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การ

ตกแต่งกิจกรรมในงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน

ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 
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ในทางตรงกันข้ามประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุ่มมีระดับการตัดสินใจซื้อที่มี

ผลมาจากการมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญของสถิติที่ระดับ0.05คือ ความสัมพันธ์ของ

สินค้าที่น ามาเสนอขาย ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน 

ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

กลุ่มนักศึกษามีระดับการตัดสินใจซื้อที่มีผลมาจากการมีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มพนักงาน

บริษัทในทุกประเด็น 
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ตาราง 4.2.5 : ระดับการรับรู้ที่มีต่อการเข้าชมงาน Event 
 

รายการ 
นักศึกษา การ

แปลผล 

พนักงาน
บริษัท 

การ
แปลผล 

Sig 

x  S.D. x  S.D. 
ความสัมพันธ์ของสินค้าท่ีน ามาเสนอขาย 3.52 0.694 มาก 3.31 0.683 ปานกลาง 0.231 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน 3.46 0.805 ปานกลาง 3.21 0.765 ปานกลาง 0.096 

ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน 3.55 0.714 มาก 3.41 0.643 ปานกลาง 0.106 

ผู้ด าเนินรายการในงาน 3.49 0.821 ปานกลาง 3.31 0.759 ปานกลาง 0.034* 

ขนาดของสถานท่ีจัดงาน 3.37 0.732 ปานกลาง 3.47 0.672 ปานกลาง 0.453 

สถานท่ีการจัดงาน 3.47 0.789 ปานกลาง 3.39 0.671 ปานกลาง 0.005* 

การตกแต่งกิจกรรมในงาน 3.52 0.750 มาก 3.35 0.735 ปานกลาง 0.447 

ความสะดวกในการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมงาน 3.59 0.725 มาก 3.52 0.796 มาก 0.136 

การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมใน

งาน 

3.45 0.762 
ปานกลาง 

3.34 0.852 
ปานกลาง 0.474 

การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัด

งาน 

3.65 0.756 
มาก 

3.55 0.782 
มาก 0.315 

การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 3.57 0.733 มาก 3.59 0.717 มาก 0.694 

ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 3.67 0.717 มาก 3.57 0.713 มาก 0.652 

ของสมนาคุณท่ีแจกภายในงาน 3.55 0.873 มาก 3.66 0.829 มาก 0.236 

 

*P < 0.05 

 

กลุ่มนักศึกษาให้ระดับการรับรู้ที่มีต่อการเข้าชมงาน ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงระดับมาก ซ่ึง

รายการที่กลุ่มนักศึกษาให้ระดับการรับรู้มาก ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ

ขาย ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน การตกแต่งกิจกรรมในงาน ความสะดวกในการเดินทาง

เพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความ

สะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน ตามล าดับค่าเฉลี่ย 
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 เช่นเดียวกันกับกลุ่มพนักงานบริษัทให้ระดับการรับรู้ที่มีต่อการเข้าชมงาน ตั้งแต่ระดับปาน

กลางถึงระดับมากเช่นเดียวกันซึ่งรายการที่กลุ่มพนักงานบริษัทให้ระดับการรับรู้มาก ประกอบด้วย 

ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูง

ใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน ตามล าดับ

ค่าเฉลี่ย 

ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุ่มมีระดับการรับรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ของสถิติที่ระดับ0.05คือความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอขาย ประเภทของกิจกรรมภายในงาน 

ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงานขนาดของสถานที่จัดงาน การตกแต่งกิจกรรมในงาน ความ

สะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าว

และการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน ของ

สมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุ่มมีระดับการรับรู้แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญของสถิติที่ระดับ0.05คือ ผู้ด าเนินรายการในงาน และสถานที่การจัดงาน 

กลุ่มนักศึกษามีระดับการรับรู้มากกว่ากลุ่มพนักงานบริษัทในเร่ืองความสัมพันธ์ของสินค้า

ที่น ามาเสนอขาย ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงานผู้ด าเนิน

รายการในงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรมในงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วม

กิจกรรมในงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์

การจัดงาน และความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

กลุ่มนักศึกษามีระดับการรับรู้น้อยกว่ากลุ่มพนักงานบริษัทในเร่ือง ขนาดของสถานที่จัด

งาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 
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ตาราง 4.2.6 : ระดับการตัดสินใจซื้อที่มีผลมาจากการรับรู้ต่อการเข้าชมงาน Event 

 

รายการ 
นักศึกษา การ

แปลผล 

พนักงาน
บริษัท 

การ
แปลผล 

Sig 

x  S.D. x  S.D. 
ความสัมพันธ์ของสินค้าท่ีน ามาเสนอขาย 3.45 0.728 ปานกลาง 3.17 0.788 ปานกลาง 0.256 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน 3.30 0.743 ปานกลาง 2.91 0.889 ปานกลาง 0.680 

ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน 3.47 0.769 ปานกลาง 3.14 0.730 ปานกลาง 0.001* 

ผู้ด าเนินรายการในงาน 3.13 0.783 ปานกลาง 2.97 0.862 ปานกลาง 0.770 

ขนาดของสถานท่ีจัดงาน 3.09 0.742 ปานกลาง 3.22 0.758 ปานกลาง 0.249 

สถานท่ีการจัดงาน 3.23 0.692 ปานกลาง 3.23 0.735 ปานกลาง 0.768 

การตกแต่งกิจกรรมในงาน 3.16 0.773 ปานกลาง 3.07 0.922 ปานกลาง 0.095 

ความสะดวกในการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมงาน 3.45 0.861 ปานกลาง 3.21 0.828 ปานกลาง 0.174 

การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมใน

งาน 

3.38 0.754 
ปานกลาง 

3.18 0.867 
ปานกลาง 0.531 

การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัด

งาน 

3.44 0.748 
ปานกลาง 

3.36 0.868 
ปานกลาง 0.091 

การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 3.39 0.734 ปานกลาง 3.31 0.803 ปานกลาง 0.446 

ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 3.42 0.772 ปานกลาง 3.26 0.731 ปานกลาง 0.051 

ของสมนาคุณท่ีแจกภายในงาน 3.43 0.824 ปานกลาง 3.47 0.801 ปานกลาง 0.945 

 
*P < 0.05 

กลุ่มนักศึกษาและพนักงานบริษัทให้ระดับการตัดสินใจซื้อที่มีผลมาจากการรับรู้ที่มีต่อการ

เข้าชมงาน ในระดับปานกลางในทุกประเด็น 

ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุ่มมีระดับการตัดสินใจซื้อที่มีผลมาจากการรับรู้ไม่

แตกต่างกันคือ ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอขาย ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนิน

รายการในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน การตกแต่งกิจกรรมในงาน สถานที่การจัดงาน ความ

สะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าว



 

31 

และการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงานและ

ของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุ่มมีระดับการตัดสินใจซื้อที่มี

ผลมาจากการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญของสถิติที่ระดับ0.05คือ ความน่าสนใจของกิจกรรม

ภายในงาน 

กลุ่มนักศึกษามีระดับการตัดสินใจซื้อที่มีผลมาจากการรับรู้มากกว่ากลุ่มพนักงานบริษัทใน

เร่ืองต่อไปนี้ ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอขาย ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความ

น่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการในงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรมใน

งาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน 

การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้า

ร่วมงาน 

กลุ่มนักศึกษามีระดับการตัดสินใจซื้อที่มีผลมาจากการรับรู้น้อยกว่ากลุ่มพนักงานบริษัทใน

เร่ืองต่อไปนี้ ขนาดของสถานที่จัดงาน ของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 
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ส่วนที่ 4.3 รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Pearson Correlation 
 

 
 

(ตารางมีต่อ) 
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(ตารางมีต่อ) 
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กลุ่มที่ 1 พนักงานบริษัท 

ตาราง 4.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจกับระดับการตัดสินใจซื้อ 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสัมพันธ์ของ

สินค้าที่น ามาเสนอขายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่

น ามาเสนอขาย มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอขาย 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน การตกแต่งกิจกรรมในงาน

และความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสัมพันธ์ของสินค้าที่

น ามาเสนอขายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัด

งาน สถานที่การจัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้า

ร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และ

ของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทของกิจกรรม

ภายในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอขาย 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน สถานที่การจัดงาน ความ

สะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทของกิจกรรม

ภายในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน 

การตกแต่งกิจกรรม การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 

ความสะดวกในการเข้าร่วมงานและ ของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความน่าสนใจของ

กิจกรรมภายในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามา

เสนอขาย ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน และสถานที่การ

จัดงาน 
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ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความน่าสนใจของ

กิจกรรมภายในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของ

สถานที่จัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มี

ช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้า

มาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงานและ ของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ด าเนินรายการในงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่

การจัดงาน และการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ด าเนินรายการในงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของ

กิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกใน

การเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วม

งาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของสถานที่จัด

งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ขนาด

ของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้

เข้ามาร่วมงานและ ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของสถานที่จัดงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของ

กิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้า

ร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสถานที่จัดงาน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ

ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้

บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจ

ให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 
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ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสถานที่จัดงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรม

ภายในงาน และการตกแต่งกิจกรรม 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตกแต่งกิจกรรมใน

งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง การตกแต่งกิจกรรม และการจูงใจให้เข้ามาร่วม

งาน ของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตกแต่งกิจกรรมในงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของ

กิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัด

งาน สถานที่การจัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้า

ร่วมกิจกรรมในงาน และการแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการ

เดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความน่าสนใจของกิจกรรม

ภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทาง

เพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน ของและ

สมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการ

เดินทางเพื่อเข้าร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่

น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรมภายในงาน และขนาดของสถานที่จัดงาน 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้บุคคลที่มี

ช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของ

สินค้าที่น ามาเสนอ ผู้ด าเนินรายการ การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้า

ร่วมงาน และการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน 
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ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง

เข้าร่วมกิจกรรมในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายใน

งาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การแจ้ง

ข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความน่าสนใจของ

กิจกรรมภายในงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน ของและ

สมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่

น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การ

จัดงาน การตกแต่งกิจกรรม และการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน  

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจูงใจให้เข้ามาร่วม

งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การ

แจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้า

ร่วมงานและ ของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของ

กิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัด

งาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรมและ การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเข้า

ร่วมงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน 

การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้า

ร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 
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ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเข้า

ร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของ

สถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม และการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วม

กิจกรรมในงาน 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับของสมนาคุณที่แจก

ภายในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอผู้

ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม การใช้บุคคลที่มี

ช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้า

มาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับของสมนาคุณที่แจก

ภายในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงานความ

น่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน และความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน 
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ตาราง  4.3.2 ความสัมพันธ์ของระดับการมีส่วนร่วมและระดับการตัดสินใจซื้อ 
 
 ระดับการมีส่วนร่วมของ พนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสัมพันธ์ของ

สินค้าที่น ามาเสนอ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามา

เสนอ ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัด

งาน สถานที่การจัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของ

สมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสัมพันธ์ของสินค้าที่

น ามาเสนอ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ผู้ด าเนินรายการ การตกแต่งกิจกรรม 

และการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทของกิจกรรม

ภายในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ การ

ตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วม

กิจกรรมในงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทของกิจกรรม

ภายในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัด

งาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงานและ ของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความน่าสนใจของ

กิจกรรมภายในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามา

เสนอ ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ 

ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อ

เข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์

การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 
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 ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความน่าสนใจของ

กิจกรรมภายในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ด าเนินรายการ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ 

ขนาดของสถานที่จัดงาน การตกแต่งกิจกรรม และการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ด าเนินรายการ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรม

ภายในงาน สถานที่การจัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของ

สมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของสถานที่จัด

งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนิน

รายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และความสะดวก

ในการเข้าร่วมงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของสถานที่จัดงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของ

กิจกรรมภายในงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่

มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และของสมนาคุณ

ที่แจกภายในงาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสถานที่จัดงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้

เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน ของสมนาคุณที่แจกภายในงาน ความสัมพันธ์ของ

สินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้

ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน และการตกแต่งกิจกรรม 
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ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสถานที่จัดงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานและการใช้

บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตกแต่งกิจกรรมใน

งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการ

เข้าร่วมงาน ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจ

ของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่ง

กิจกรรม และความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตกแต่งกิจกรรมในงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน 

การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจก

ภายในงาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการ

เดินทางเพื่อเข้าร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสะดวกในการเข้า

ร่วมงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ และความสะดวกในการ

เดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการ

เดินทางเพื่อเข้าร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายใน

งาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การ

จัดงาน การตกแต่งกิจกรรม การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้บุคคลที่มี

ช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง การตกแต่งกิจกรรม 

ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของ

สมนาคุณที่แจกภายในงาน 
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ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง

เข้าร่วมกิจกรรมในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่

น ามาเสนอ ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การ

แจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง สถานที่การจัดงาน การใช้

บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและกาประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้

เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่

น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนิน

รายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน การตกแต่งกิจกรรม และความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้า

ร่วมงาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจูงใจให้เข้ามาร่วม

งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน การแจ้งข่าว

และการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และ

ของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ความน่าสนใจ

ของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่ง

กิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน และการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรม

ในงาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเข้า

ร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน 
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การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้า

ร่วมงาน ของสมนาคุณที่แจกภายในงาน และความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเข้า

ร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ผู้ด าเนินรายการ สถานที่การจัดงาน การ

ตกแต่งกิจกรรม และการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับของสมนาคุณที่แจก

ภายในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของ

สมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับของสมนาคุณที่แจก

ภายในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของ

สถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน

การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และ

การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 
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ตาราง 4.3.3: ความสัมพันธ์ของระดับการรับรู้และระดับการตัดสินใจซื้อของพนักงานบริษัท 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสัมพันธ์ของสินค้าที่

น ามาเสนออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของ

สถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน 

การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และ

ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสัมพันธ์ของสินค้าที่

น ามาเสนออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และของ

สมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทของกิจกรรมภายใน

งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภท

ของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่

จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้

บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน และการแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทของกิจกรรม

ภายในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวก

ในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความน่าสนใจของกิจกรรม

ภายในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน 

สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่

มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และความสะดวก

ในการเข้าร่วมงาน 
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 ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความน่าสนใจของ

กิจกรรมภายในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ผู้ด าเนินรายการ การจูงใจให้เข้า

มาร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ด าเนินรายการอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรม

ภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความ

สะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าว

และการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และ

ของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ด าเนินรายการอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน และความสะดวกใน

การเข้าร่วมงาน 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของสถานที่จัดงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่

การจัดงานความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรมภายในงาน การแจ้งข่าวและ

การประชาสัมพันธ์การจัดงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน ของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของสถานที่จัดงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน การตกแต่ง

กิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมใน

งาน และการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสถานที่จัดงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรม

ภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน 

สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่

มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้า

มาร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 
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 ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสถานที่จัดงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตกแต่งกิจกรรมอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของ

กิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการ

เดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 

ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตกแต่งกิจกรรมอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ขนาดของสถานที่จัด

งานและ การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเดินทาง

เพื่อเข้าร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของ

สถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน 

การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้า

ร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการ

เดินทางเพื่อเข้าร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้า

ร่วมกิจกรรมในงาน 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้า

ร่วมกิจกรรมในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามา

เสนอ ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การ

ตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วม

กิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 
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 ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง

เข้าร่วมกิจกรรมในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายใน

งาน ผู้ด าเนินรายการ การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่

น ามาเสนอ ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การ

ตกแต่งกิจกรรม การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และ

ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรม

ภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง

เข้าร่วมกิจกรรมในงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ความน่าสนใจ

ของกิจกรรมภายในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน

ความสะดวกในการเข้าร่วมงานและ ของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ 

ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อ

เข้าร่วมงาน และการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเข้า

ร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ความ

สะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้

เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 
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 ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเข้า

ร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความ

น่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน 

การตกแต่งกิจกรรมและ การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับของสมนาคุณที่แจกภายใน

งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของ

สถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน 

การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณ

ที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับของสมนาคุณที่แจก

ภายในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัด

งาน และการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 
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กลุ่มที่ 2 นักศึกษา 

ตาราง 4.3.4  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจกับระดับการตัดสินใจซื้อ 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสัมพันธ์ของสินค้าที่

น ามาเสนอขายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน 

การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามา

เสนอขายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในผู้ด าเนินรายการ สถานที่การจัดงาน การตกแต่ง

กิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมใน

งาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทของกิจกรรมภายใน

งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอประเภท

ของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการขนาดของสถานที่

จัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน 

การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทของกิจกรรมภายในงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรมการจูงใจให้

เข้ามาร่วมงาน และความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความน่าสนใจของกิจกรรม

ภายในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงานความ

น่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน 

การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การ

จูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 
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ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความน่าสนใจของกิจกรรม

ภายในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ผู้

ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน และสถานที่การจัดงาน 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ด าเนินรายการในงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ผู้ด าเนินรายการ 

ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานการแจ้ง

ข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงา ของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ด าเนินรายการในงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของ

กิจกรรมภายในงาน การตกแต่งกิจกรรม การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน และความ

สะดวกในการเข้าร่วมงาน 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของสถานที่จัดงาน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ขนาดของสถานที่จัดงาน และความสะดวกในการ

เดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของสถานที่จัดงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรม

ภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ สถานที่การจัดงาน การตกแต่ง

กิจกรรม การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การ

จัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายใน

งาน 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับสถานที่จัดงาน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง สถานที่การจัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้า

ร่วมงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงานและ ของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสถานที่จัดงานอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรมภายในงาน 

ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน การตกแต่ง
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กิจกรรม การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การ

จัดงาน และความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตกแต่งกิจกรรมในงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ การตกแต่งกิจกรรม 

การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน และความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตกแต่งกิจกรรมในงานอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรม

ภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน ความสะดวกในการ

เดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 

และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเดินทาง

เพื่อเข้าร่วมงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามา

เสนอ ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อ

เข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเดินทางเพื่อ

เข้าร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนิน

รายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

และการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้า

ร่วมกิจกรรมในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามา

เสนอ ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงานการตกแต่ง

กิจกรรม การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การ

จัดงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 
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ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วม

กิจกรรมในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความน่าสนใจของกิจกรรมภายใน

งาน สถานที่การจัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และ

ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่

น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนิน

รายการ สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้

บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจ

ให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ขนาดของสถานที่จัดงาน  

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของ

กิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ สถานที่การจัดงาน การ

ตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วม

กิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความ

สะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจูงใจให้เข้ามาร่วมงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ขนาดของสถานที่จัดงาน 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเข้า

ร่วมงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของ

สถานที่จัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การ

จัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายใน

งาน 
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ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเข้าร่วมงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในสถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม และการใช้บุคคล

ที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับของสมนาคุณที่แจกภายใน

งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนิน

รายการ การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัด

งาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับของสมนาคุณที่แจกภายในงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ความน่าสนใจ

ของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความ

สะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และความสะดวกในการเข้า

ร่วมงาน 
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ตาราง 4.3.5 ความสัมพันธ์ของระดับการมีส่วนร่วมและระดับการตัดสินใจซื้อ 
ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสัมพันธ์ของสินค้าที่

น ามาเสนอ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการขนาดของ

สถานที่จัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานการใช้บุคคลที่มี

ช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงานและของสมนาคุณที่

แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามา

เสนอ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง สถานที่การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 

และความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทของกิจกรรมภายใน

งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภท

ของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ สถานที่การจัดงาน 

การตกแต่งกิจกรรม การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และ

ของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทของกิจกรรมภายในงาน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ขนาดของสถานที่จัดงาน ความสะดวกในการ

เดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน และความสะดวกในการ

เข้าร่วมงาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความน่าสนใจของกิจกรรม

ภายในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของ

สถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัด

งาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 
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 ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความน่าสนใจของกิจกรรม

ภายในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้า

ร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ด าเนินรายการ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในประเภทของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของ

สถานที่จัดงาน การตกแต่งกิจกรรม การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน และการแจ้ง

ข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ด าเนินรายการ อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ความน่าสนใจของกิจกรรมภายใน

งาน สถานที่การจัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 

ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของสถานที่จัดงานอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ของสมนาคุณที่แจก

ภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของสถานที่จัดงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ความน่าสนใจของกิจกรรม

ภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความ

สะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าว

และการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงานและ ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับสถานที่จัดงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน สถานที่การจัดงาน ความ

สะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายใน

งาน 

 

 ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสถานที่จัดงานอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ความน่าสนใจของกิจกรรม
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ภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน การตกแต่งกิจกรรม การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง

เข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และความสะดวกในการเข้า

ร่วมงาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตกแต่งกิจกรรมในงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของ

กิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัด

งาน การตกแต่งกิจกรรม การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 

และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตกแต่งกิจกรรมในงานอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง สถานที่การจัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้า

ร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน และความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเดินทาง

เพื่อเข้าร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ความ

สะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเดินทางเพื่อ

เข้าร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในประเภทของกิจกรรมภายในงานความน่าสนใจ

ของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่ง

กิจกรร การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน และการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน  

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้า

ร่วมกิจกรรมในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน 

ผู้ด าเนินรายการ สถานที่การจัดงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงานการแจ้งข่าวและ

การประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

 ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วม

กิจกรรมในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 
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ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน การตกแต่งกิจกรรมความสะดวก

ในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน และความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรม

ภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วม

กิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และของ

สมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่

น ามาเสนอ ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการ

เดินทางเพื่อเข้าร่วมงานและ ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน สถานที่การจัดงาน 

ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การ

แจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจก

ภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจูงใจให้เข้ามาร่วมงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ความน่าสนใจของกิจกรรม

ภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน การตกแต่งกิจกรรม และความสะดวกในการ

เข้าร่วมงาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเข้า

ร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน

การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การ

จูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเข้าร่วมงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอประเภทของ
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กิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัด

งาน สถานที่การจัดงาน และการตกแต่งกิจกรรม 

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับของสมนาคุณที่แจกภายใน

งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน การตกแต่ง

กิจกรรม การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การ

จัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับของสมนาคุณที่แจกภายในงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ความน่าสนใจของ

กิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงานความสะดวกใน

การเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน และความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 
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ตาราง 4.3.6  ความสัมพันธ์ของระดับการรับรู้และระดับการตัดสินใจซื้อ 
ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามา

เสนออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอประเภท

ของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่

จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การ

แจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามา

เสนออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน 

ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทของกิจกรรมภายในงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของ

กิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่ง

กิจกรรม การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน และการแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์

การจัดงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทของกิจกรรมภายในงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ความสะดวกในการ

เดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงานและของ

สมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความน่าสนใจของกิจกรรมภายใน

งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของ

กิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัด

งาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงานการ

แจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความน่าสนใจของกิจกรรม

ภายในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้า

ร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 
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ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ด าเนินรายการอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ในผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน การตกแต่งกิจกรรมการใช้บุคคลที่มี

ช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ด าเนินรายการอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรมภายใน

งาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน สถานที่การจัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้า

ร่วมงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และความ

สะดวกในการเข้าร่วมงาน 

ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของสถานที่จัดงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการขนาดของ

สถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงานการแจ้งข่าวและ

การประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงานและ ของ

สมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของสถานที่จัดงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ความน่าสนใจของกิจกรรม

ภายในงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน 

ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับสถานที่จัดงานอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ผู้

ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกใน

การเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน และการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสถานที่จัดงานอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน การแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของ

สมนาคุณที่แจกภายในงาน 
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ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตกแต่งกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ผู้ด าเนินรายการ สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม 

และความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตกแต่งกิจกรรมอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรม

ภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน การใช้บุคคลที่มี

ช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้า

มาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้า

ร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงานขนาดของ

สถานที่จัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน และการแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์

การจัดงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเดินทางเพื่อ

เข้าร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม การ

ใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้า

ร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วม

กิจกรรมในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน

ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัด

งาน การตกแต่งกิจกรรม การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้า

ร่วมกิจกรรมในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และความสะดวกในการเข้า

ร่วมงาน 
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ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์

การจัดงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความ

น่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงานการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง

เข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงานการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 

และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่

น ามาเสนอ สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานและ

ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจูงใจให้เข้ามาร่วมงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรม

ภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน 

สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้ง

ข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน 

และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจูงใจให้เข้ามาร่วมงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน  

ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเข้าร่วมงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ 

ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อ

เข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์

การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจก

ภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเข้าร่วมงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอและความ

น่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน 
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ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับของสมนาคุณที่แจกภายในงานอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ผู้ด าเนินรายการ 

การตกแต่งกิจกรรม การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงานของ และสมนาคุณที่แจก

ภายในงาน 

ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับของสมนาคุณที่แจกภายในงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของ

กิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อ

เข้าร่วมงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงานและความ

สะดวกในการเข้าร่วมงาน 

 

 
 



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา เร่ือง การจัด Event กับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของ

ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เพื่อส ารวจถึงความคิดเห็นที่มีต่อการจัดงาน Event โดยจ าแนกเป็นกลุ่มอาชีพ นักธุรกิจ  

กับกลุ่มอาชีพนักเรียน นักศึกษา 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อการจัด Event กับการตัดสินใจซื้อว่าจะ

ส่งผลกระทบต่อกันอย่างไร 

สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย พบว่าเป็นนักศึกษา 200 คนเป็นพนักงานบริษัท 200 คน 

ซึ่งนักศึกษาเป็นเพศชาย 94 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 เป็นเพศหญิง 106 คนคิดเป็นร้อยละ 53.0 และ
พนักงานบริษัท เป็นเพศชาย 90 คนคิดเป็นร้อยละ 45.0เป็นเพศหญิง 110 คน คิดเป็นร้อยละ55.0 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปีเป็นจ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 92.5 และพนักงานบริษัทส่วน
ใหญ่มีอายุ 21-30 ปีเป็นจ านวน 90 คนคิดเป็นร้อยละ45.0 นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี 112 คนคิดเป็นร้อยละ56.0 และพนักงานบริษัทมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 140 คนคิด
เป็นร้อยละ70.0 นักศึกษาส่วนใหญ่มีสถานภาพทางครอบครัวเป็นโสด จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อย
ละ 95.5 และพนักงานบริษัทส่วนใหญ่มีสถานภาพทางครอบครัวเป็นโสด จ านวน 127 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.0 นักศึกษาส่วนใหญ่มีขนาดครอบครัว 3-4 คน จ านวน 117 คนคิดเป็นร้อยละ 58.5และ
พนักงานบริษัทส่วนใหญ่มีขนาดครอบครัว 3-4 คน จ านวน112 คิดเป็นร้อยละ 56.0 นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท จ านวน 67คนคิดเป็นร้อยละ 33.5 พนักงานบริษัทส่วน
ใหญ่มีรายได้ระหว่าง 25,001-30,000 บาท จ านวน53คน คิดเป็นร้อยละ26.5  
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ส่วนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที ่1 “กลุ่มนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดงาน Event มากกว่ากลุ่มพนักงาน

บริษัท”  

ระดับความพึงพอใจระหว่างกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มพนักงานที่มีต่อการจัดงาน Event 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญของสถิติที่ระดับ0.05คือ ขนาดของสถานที่จัดงาน การตกแต่งกิจกรรม

ในงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัด

งาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงานทั้งนี้จะเห็นได้ว่า กลุ่มนักศึกษามีระดับความพึงพอใจ

มากกว่ากลุ่มพนักงานบริษัทในเร่ืองความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอขาย ประเภทของกิจกรรม

ภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน 

ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การจูง

ใจให้เข้ามาร่วมงานแสดงว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที ่  2 “กลุ่มนักศึกษามีส่วนร่วมต่อการจัดงาน Event มากกว่ากลุ่ม พนักงานบริษัท” 

ระดับการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มพนักงานที่มีต่อการจัดงาน Event 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญของสถิติที่ระดับ0.05คือ ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความ

น่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การ

จัดงาน และการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มนักศึกษามีระดับการมีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มพนักงานบริษัทในเร่ือง

ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอขายประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของ

กิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การ

ตกแต่งกิจกรรมในงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการจูงใจให้เข้ามาร่วมงานแสดงว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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สมมติฐานข้อที ่ 3  “กลุ่มนักศึกษามีการรับรู้ต่อการจัดงาน Event มากกว่ากลุ่ม พนักงานบริษัท” 

ระดับการรับรู้ระหว่างกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มพนักงานที่มีต่อการจัดงาน Event แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญของสถิติที่ระดับ0.05คือ ผู้ด าเนินรายการในงาน และสถานที่การจัดงาน ทั้งนี้จะ

เห็นได้ว่ากลุ่มนักศึกษามีระดับการรับรู้มากกว่ากลุ่มพนักงานบริษัทในเร่ืองความสัมพันธ์ของสินค้า

ที่น ามาเสนอขาย ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงานผู้ด าเนิน

รายการในงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรมในงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วม

กิจกรรมในงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์

การจัดงาน และความสะดวกในการเข้าร่วมงานแสดงว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

สมมติฐานข้อที ่4 “ความพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์

โดยตรงกับการตัดสินใจซื้อ” 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสัมพันธ์ของ

สินค้าที่น ามาเสนอขายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่

น ามาเสนอขาย เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทของกิจกรรม

ภายในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอขาย 

และประเภทของกิจกรรมภายในงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความน่าสนใจของ

กิจกรรมภายในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามา

เสนอขาย ประเภทของกิจกรรมภายในงาน และความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ด าเนินรายการในงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ผู้ด าเนินรายการ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของสถานที่จัด

งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน และ

ขนาดของสถานที่จัดงานเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสถานที่จัดงาน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ

ขนาดของสถานที่จัดงาน และสถานที่การจัดงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตกแต่งกิจกรรมใน

งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง การตกแต่งกิจกรรม เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง

ไว้ 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการ

เดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความน่าสนใจของกิจกรรม

ภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม และความสะดวกในการ

เดินทางเพื่อเข้าร่วมงานเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้บุคคลที่มี

ช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของ

สินค้าที่น ามาเสนอ ผู้ด าเนินรายการ การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้า

ร่วมงาน และการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความน่าสนใจของ

กิจกรรมภายในงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน และการแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจูงใจให้เข้ามาร่วม

งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การ

แจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน เป็นไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว้ 
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ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเข้า

ร่วมงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน 

การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และความสะดวกในการ

เข้าร่วมงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับของสมนาคุณที่แจก

ภายในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ผู้

ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม การใช้บุคคลที่มี

ช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้า

มาร่วมงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสัมพันธ์ของสินค้าที่

น ามาเสนอขายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทของกิจกรรมภายใน

งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ และ

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความน่าสนใจของกิจกรรม

ภายในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน และ

ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงานเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ด าเนินรายการในงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ และผู้ด าเนินรายการ

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของสถานที่จัดงาน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ขนาดของสถานที่จัดงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง

ไว้ 
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ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับสถานที่จัดงาน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง สถานที่การจัดงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตกแต่งกิจกรรมในงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ และการตกแต่ง

กิจกรรมในงานเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเดินทาง

เพื่อเข้าร่วมงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามา

เสนอ ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน การตกแต่งกิจกรรม และความสะดวกในการเดินทาง

เพื่อเข้าร่วมงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้า

ร่วมกิจกรรมในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามา

เสนอ ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน การตกแต่ง

กิจกรรม และการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่

น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนิน

รายการ สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้

บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน และการแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของ

กิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ สถานที่การจัดงาน การ

ตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วม

กิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน 

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเข้า

ร่วมงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของ

สถานที่จัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การ

จัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และความสะดวกในการเข้าร่วมงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง

ไว้ 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับของสมนาคุณที่แจกภายใน

งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนิน

รายการ การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัด

งาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

สมมติฐานข้อที ่5 “การมีส่วนร่วมของกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์

โดยตรงกับการตัดสินใจซื้อ” 

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสัมพันธ์ของ

สินค้าที่น ามาเสนอ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามา

เสนอ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทของกิจกรรม

ภายในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

และประเภทของกิจกรรมภายในงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความน่าสนใจของ

กิจกรรมภายในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามา

เสนอ ประเภทของกิจกรรมภายในงาน และความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ด าเนินรายการ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน และผู้ด าเนินรายการ 

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 ระดับการมีส่วนร่วมของ พนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของสถานที่จัด

งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนิน

รายการ และขนาดของสถานที่จัดงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสถานที่จัดงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรม

ภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน และ

สถานที่การจัดงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตกแต่งกิจกรรมใน

งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภท

ของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่

จัดงาน สถานที่การจัดงาน และการตกแต่งกิจกรรม เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการ

เดินทางเพื่อเข้าร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสะดวกในการเข้า

ร่วมงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้บุคคลที่มี

ช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง การตกแต่งกิจกรรม 

ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน และผู้ด าเนินรายการ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 ระดับการมีส่วนร่วมของ พนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง สถานที่การจัดงาน การใช้

บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน และการแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจูงใจให้เข้ามาร่วม

งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน การแจ้งข่าว

และการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเข้า

ร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน 

การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และความสะดวกในการ

เข้าร่วมงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับของสมนาคุณที่แจก

ภายในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของ

สมนาคุณที่แจกภายในงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสัมพันธ์ของสินค้าที่

น ามาเสนอ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทของกิจกรรมภายใน

งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ และ

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความน่าสนใจของกิจกรรม

ภายในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน และความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน เป็นไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว้  

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ด าเนินรายการ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ืองประเภทของกิจกรรมภายในงาน และผู้ด าเนินรายการ 

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของสถานที่จัดงานอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน เป็นไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว้ 
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ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับสถานที่จัดงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน และสถานที่การจัดงาน 

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตกแต่งกิจกรรมในงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของ

กิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัด

งาน และการตกแต่งกิจกรรม เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเดินทาง

เพื่อเข้าร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และ

ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้า

ร่วมกิจกรรมในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน 

ผู้ด าเนินรายการ สถานที่การจัดงาน และการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน เป็นไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรม

ภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วม

กิจกรรมในงาน และการแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน สถานที่การจัดงาน 

ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การ

แจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน เป็นไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว้ 

 



90 

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเข้า

ร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน 

การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การ

จูงใจให้เข้ามาร่วมงาน และความสะดวกในการเข้าร่วมงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับของสมนาคุณที่แจกภายในงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน การตกแต่งกิจกรรม การ

ใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูง

ใจให้เข้ามาร่วมงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงานเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที ่6 “การรับรู้ของกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ

การตัดสินใจซื้อ” 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสัมพันธ์ของสินค้าที่

น ามาเสนออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทของกิจกรรมภายใน

งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ และ

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความน่าสนใจของกิจกรรม

ภายในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน และความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน เป็นไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว้ 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ด าเนินรายการอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรม

ภายในงาน และผู้ด าเนินรายการ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของสถานที่จัดงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ผู้ด าเนินรายการ และขนาดของสถานที่จัดงาน 

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสถานที่จัดงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรม

ภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน และ

สถานที่การจัดงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตกแต่งกิจกรรมอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของ

กิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ สถานที่การจัดงาน และการตกแต่งกิจกรรม เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเดินทาง

เพื่อเข้าร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ 

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของ

สถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม และความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้า

ร่วมงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้า

ร่วมกิจกรรมในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามา

เสนอ ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การ

ตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน และการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วม

กิจกรรมในงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการแจ้งข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่

น ามาเสนอ ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การ

ตกแต่งกิจกรรม และการแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 ระดับการรับรู้ของ พนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ความน่าสนใจ

ของกิจกรรมภายในงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการจูงใจให้เข้ามาร่วม

งานเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเข้า

ร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ความ

สะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจูงใจให้

เข้ามาร่วมงาน และความสะดวกในการเข้าร่วมงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการรับรู้ของพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับของสมนาคุณที่แจกภายใน

งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของ

สถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน 

การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน และของสมนาคุณ

ที่แจกภายในงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามา

เสนออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ เป็นไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทของกิจกรรมภายในงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงานเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความน่าสนใจของกิจกรรมภายใน

งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ืองความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภท

ของกิจกรรมภายในงาน และความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ด าเนินรายการอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ืองผู้ด าเนินรายการ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของสถานที่จัดงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการและขนาด

ของสถานที่จัดงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับสถานที่จัดงานอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ผู้

ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน และสถานที่การจัดงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตกแต่งกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ผู้ด าเนินรายการ สถานที่การจัดงาน และการตกแต่งกิจกรรม เป็นไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้า

ร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของ

สถานที่จัดงาน และความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วม

กิจกรรมในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน 

ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัด

งาน การตกแต่งกิจกรรม และการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์

การจัดงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความ

น่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน การใช้บุคคลที่มี

ช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน และการแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน  เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจูงใจให้เข้ามาร่วมงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ประเภทของกิจกรรม

ภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ ขนาดของสถานที่จัดงาน 

สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้ง
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ข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง

ไว้ 

ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสะดวกในการเข้าร่วมงาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการ 

ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรม และความสะดวกในการเดินทาง

เพื่อเข้าร่วมงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับการรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับของสมนาคุณที่แจกภายในงานอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอ ผู้ด าเนินรายการ 

การตกแต่งกิจกรรม การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงานของ และสมนาคุณที่แจก

ภายในงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

 

การอภิปรายผล 

การวิจัยการจัด Event กับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ผลการวิจัยที่พบว่าระดับความพึงพอใจระหว่างกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มพนักงานที่มีต่อการ
จัดงาน Event แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญของสถิติที่ระดับ0.05คือ ขนาดของสถานที่จัดงาน การ
ตกแต่งกิจกรรมในงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการ
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน และของสมนาคุณที่แจกภายในงาน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า กลุ่มนักศึกษามี
ระดับความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มพนักงานบริษัทในเร่ืองความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอขาย 
ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน 
สถานที่การจัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วม
กิจกรรมในงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน แสดงว่าความรู้สึกหรือการมีส่วนร่วมนั้นส่งผลต่อความ
พึงพอใจต่อบุคคลนั้นๆซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของขวัญหทัย หร่ังศิริ(2544) กล่าวว่าความรู้สึกที่
แตกต่างกันที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทัศนคตินั้น หรือ ความคาดหวังของบุคคลต่อสิ่งที่เข้าไปมีส่วน
ร่วมทั้งจากสิ่งเร้า สิ่งจูงใจ หรือสิ่งตอบแทน ที่บุคคลนั้นได้รับการตอบสนองความต้องการจริง ทั้ง
ด้านวัตถุ และด้านจิตใจ ซ่ึงความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ ระบบความพึงพอใจมีความรู้สึก ทัศนคติ
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ทางบวกมากกว่าทางลบ หรือกล่าวได้ว่าทัศนคติบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น 
ทัศนคติลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจในสิ่งนั้น 

ผลการวิจัยที่พบว่าระดับการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มพนักงานที่มีต่อการ
จัดงาน Event แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญของสถิติที่ระดับ0.05คือ ประเภทของกิจกรรมภายในงาน 
ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน การแจ้งข่าวและการ
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มนักศึกษามีระดับ
การมีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มพนักงานบริษัทในเร่ืองความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอขาย 
ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ผู้ด าเนินรายการในงาน 
ขนาดของสถานที่จัดงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรมในงาน ความสะดวกในการ
เดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการจูงใจให้เข้ามาร่วม
งาน แสดงว่าการที่บุคลนั้นๆจะเข้ามามีส่วนร่วมหมายความว่าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Cohen 
และ Uphoff (1977) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ผลการวิจัยที่พบว่าระดับการรับรู้ระหว่างกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มพนักงานที่มีต่อการจัดงาน 
Event แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญของสถิติที่ระดับ0.05คือ ผู้ด าเนินรายการในงาน และสถานที่การ
จัดงาน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มนักศึกษามีระดับการรับรู้มากกว่ากลุ่มพนักงานบริษัทในเร่ือง
ความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามาเสนอขาย ประเภทของกิจกรรมภายในงาน ความน่าสนใจของ
กิจกรรมภายในงานผู้ด าเนินรายการในงาน สถานที่การจัดงาน การตกแต่งกิจกรรมในงาน การใช้
บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน การแจ้งข่าว
และการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และความสะดวกในการเข้าร่วมงาน แสดงว่าการรับรู้ของแต่ละ
บุคคลนั้นแตกต่างกันไป แม้ว่าจะเจอสิ่งเร้าสิ่งเดียวกันก็ตามซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
( Fill,1995) การรับรู้เป็นวิธีการที่แต่ละบุคคลมองและท าความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวซึ่งแตกต่าง
กันไปแต่ละบุคคล   

ผลการวิจัยที่พบว่าความพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มพนักงานบริษัทมี

ความสัมพันธ์โดยตรงกับการตัดสินใจซื้อซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจิตตินันท์ เดชะคุปต์(2542) 

กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์

หลาย ๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ ์หรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าความ
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พึงพอใจ หมายถึง การประเมินความสามารถของการน าเสนอผลิตภัณฑ ์หรือบริการที่ตรงกับความ

ต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

ผลการวิจัยที่พบว่าการมีส่วนร่วมของกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มพนักงานบริษัทมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับการตัดสินใจซื้อซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎขีองCohen and Uphoff ได้ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในขั้นการตัดสินใจมาก จุดเร่ิมต้นอยู่ที่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ซึ่งการตัดสินใจจะมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานจะ
ส่งผลต่อไปยังการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และจากการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
จะมีผลโดยตรงต่อการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ผลการวิจัยที่พบว่าการรับรู้ของกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์

โดยตรงกับการตัดสินใจซื้อซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎขีอง Assael, H.(1998) กระบวนการรับรู้ของ

ผู้บริโภคจะประกอบไปด้วย 1.) การเลือกรับรู้ 2.) การเลือกจัดระเบียบการรับรู้ 3.) การเลือกตีความ

ทางการรับ 

 

 

การน าผลการศึกษาไปใช้ 

1.เมื่อพิจารณาถึงระดับความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อ ทางองค์กรควรให้ความส าคัญ

ในประเด็นต่างๆเนื่องจากพนักงานบริษัทและนักศึกษาให้ความส าคัญในระดับมากเช่นในประเด็น

สถานที่การจัดงานควรที่จะมีการจัดในสถานที่ ที่ไปมาสะดวกและไม่ไกลจนเกินไปหรือการใช้

บุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงานควรที่จะเป็นบุคคลที่พนักงานบริษัทและนักศึกษารู้จักเช่น 

ดารา นักร้องเป็นต้น 

2.เมื่อพิจารณาถึงระดับการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจซื้อ ทางองค์กรควรให้ความส าคัญ

ในประเด็นต่างๆเนื่องจากพนักงานบริษัทและนักศึกษาให้ความส าคัญในระดับมากเช่น การจูงใจ

ควรจะมีการโฆษณาและมีการประกาศแจกส่วนลดในงานหรือของสมนาคุณที่แจกภายในงานควร

จะมีการแจกของแถมที่เป็นของ Premium เพื่อเป็นที่ระลึกและยังท าให้ผู้มาในงานระลึกถึงสินค้าใน

งานอีกด้วย 

3.เมื่อพิจารณาถึงระดับการรับรู้และการตัดสินใจซื้อ ทางองค์กรควรให้ความส าคัญใน

ประเด็นต่างๆเนื่องจากพนักงานบริษัทและนักศึกษาให้ความส าคัญในระดับมากเช่นการแจ้งข่าว
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และการประชาสัมพันธ์การจัดงานควรจะมีการแจ้งในทุกสถานที่มีกลุ่มเป้าหมายและควรจะมีการ

ประกาศตามสื่อต่างๆเช่น TV Radio เป็นต้น ความสะดวกในการเข้าร่วมงานควรจะมีรถรับส่ง

ระหว่างสถานที่จอดรถไปที่งานเป็นต้น 

4. เมื่อพิจารณาถึงเร่ืองความพึงพอใจกับระดับการตัดสินใจซื้อความพึงพอใจของกลุ่ม

นักศึกษาและกลุ่มพนักงานบริษัท ถ้าต้องการให้ผู้ซื้อเพิ่มระดับการตัดสินใจซื้อ องค์กรควรให้

ความส าคัญต่อการเพิ่มระดับความพึงพอใจในทุกประเด็นเพราะในแต่ละประเด็นมีความเกี่ยวเนื่อง

กันและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

5.เมื่อพิจารณาถึงเร่ืองการมีส่วนร่วมกับระดับการตัดสินใจซื้อความพึงพอใจของกลุ่ม

นักศึกษาและกลุ่มพนักงานบริษัท ถ้าต้องการให้ผู้ซื้อเพิ่มระดับการตัดสินใจซื้อ องค์กรควรให้

ความส าคัญต่อการเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมในทุกประเด็นเพราะในแต่ละประเด็นมีความเกี่ยวเนื่อง

กันและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

6.เมื่อพิจารณาถึงเร่ืองการรับรู้กับระดับการตัดสินใจซื้อความพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษา

และกลุ่มพนักงานบริษัท ถ้าต้องการให้ผู้ซื้อเพิ่มระดับการตัดสินใจซื้อ องค์กรควรให้ความส าคัญ

ต่อการเพิ่มระดับการรับรู้ในทุกประเด็นเพราะในแต่ละประเด็นมีความเกี่ยวเนื่องกันและมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อ 

 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรวิจัยในเร่ืองสินค้าชนิดอื่นหรือการจัดงานแสดงแบบอื่นเช่นการจัด Road show มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ า 

2.ควรจะมีการขยายการท าวิจัยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะขยายกลุ่มลูกค้าหรือ

กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ 
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ภาคผนวก 

 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถามเร่ือง  การจัด  Event กับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานครชุดนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา วิชาการค้นคว้าอิสระ ( Independent 

Study) ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ข้อมูลที่ได้จากการ

สอบถามชุดนี้จะใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นจึงขอความร่วมมือในการท าแบบสอบถามชุดนี้ให้ครบทุก

ข้อ และข้อขอบคุณเป็นอย่างย่ิงที่กรุณาสละเวลาในการท าแบบสอบถามชุดนี้ มา ณ ที่นี้ด้วย 

ผู้ศึกษา 

ค าชี้แจง   :  โปรดท าเครื่องหมาย       ลงในช่อง [  ]               

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  [   ]  ชาย   [   ]  หญิง 
 

2. อายุ  [   ]   16-20 ปี   [   ]   31-40 ปี 
[   ]   21-30 ปี   [   ]   41-50 ป ี

[   ]   มากกว่า 50ปีขึ้นไป 

3. การศึกษา [   ]   อณุปริญญา                     [   ]   ปริญญาตรี 
[   ]   ปริญญาโท  [   ]   ปริญญาเอก 

4. สถานภาพครอบครัว  [   ]   โสด   [   ]  สมรส 
[   ]   หย่า   [   ]   แยกกันอยู่ 

5. ขนาดครอบครัว   [   ]   1 คน   [   ]   5 – 6 คน 
[   ]   2 คน   [   ]   7 – 8 คน 

[   ]   3 – 4 คน   [   ]   9 คนขึ้นไป 
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6. อาชีพ  [   ]   นักศึกษา  [   ]   พนักงานบริษัท 
 

7. รายได้ต่อเดือน  [   ]   ต่ ากว่า 5,000 บาท  [   ]   15,001 – 20,000 บาท 
[   ]   5,001 – 10,000 บาท  [   ]   20,001 – 25,000 บาท 

[   ]   10,001 – 15,000 บาท [   ]   25,001 – 30,000 บาท 

[   ]   30,001 บาท ขึ้นไป 

 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลความคิดเห็นต่อการจัดงาน Event ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้า
กีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรุณาใส่เครื่องหมาย    ในช่องตามความคิดเห็น(กรุณาตอบทุกข้อ) 

หมายเหตุ   มากที่สุด   = 5     มาก = 4  
ปานกลาง = 3     ค่อนข้างน้อย = 2  
น้อยที่สดุ = 1 
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ด้านความพึงพอใจ 

 

หัวข้อ 
ระดับความพึง

พอใจ 

ระดับการ

ตัดสินใจซื้อ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ความสัมพันธ์ของสินค้าท่ีน ามาเสนอ

ขาย 
          

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน           

ความน่าสนใจของกิจกรรมภายใน

งาน 

          

ผู้ด าเนินรายการในงาน           

ขนาดของสถานท่ีจัดงาน           

สถานท่ีการจัดงาน           

การตกแต่งกิจกรรมในงาน           

ความสะดวกในการเดินทางเพ่ือเข้า

ร่วมงาน 

          

การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเข้าร่วม

กิจกรรมในงาน 

          

การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์

การจัดงาน 

          

การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน           

ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน           

ของสมนาคุณท่ีแจกภายในงาน           

 

 

 

 

 



102 

 

ด้านการมีส่วนร่วม 

 

หัวข้อ 
ระดับการมีส่วน

ร่วม 

ระดับการ

ตัดสินใจซื้อ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ความสัมพันธ์ของสินค้าท่ีน ามาเสนอ

ขาย 
          

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน           

ความน่าสนใจของกิจกรรมภายใน

งาน 
          

ผู้ด าเนินรายการในงาน           

ขนาดของสถานท่ีจัดงาน           
สถานท่ีการจัดงาน           

การตกแต่งกิจกรรมในงาน           

ความสะดวกในการเดินทางเพ่ือเข้า

ร่วมงาน 
          

การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเข้าร่วม

กิจกรรมในงาน 
          

การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์

การจัดงาน 
          

การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน           

ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน           

ของสมนาคุณท่ีแจกภายในงาน           
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ด้านการรับรู้ 

 

หัวข้อ 
ระดับการรับรู้ 

ระดับการ

ตัดสินใจซื้อ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความสัมพันธ์ของสินค้าท่ีน ามาเสนอ

ขาย 
          

ประเภทของกิจกรรมภายในงาน           

ความน่าสนใจของกิจกรรมภายใน

งาน 
          

ผู้ด าเนินรายการในงาน           

ขนาดของสถานท่ีจัดงาน           

สถานท่ีการจัดงาน           

การตกแต่งกิจกรรมในงาน           
ความสะดวกในการเดินทางเพ่ือเข้า

ร่วมงาน 
          

การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเข้าร่วม

กิจกรรมในงาน 
          

การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์

การจัดงาน 
          

การจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน           

ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน           

ของสมนาคุณท่ีแจกภายในงาน           
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