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The aim of this research was to study the integrated marketing communication of
impulse purchases of drinking water in the Bangkok metropolitan area. The sample in this
research consisted of four hundred consumers who had purchased drinking water products
and lived in the Bangkok metropolitan area. A questionnaire was used as a tool for data
collection. The statistics for the data analysis were in terms of percentage, mean and standard
deviation. The statistical hypotheses testing employed a t-test, a one way analysis of variance
and the multiple regression analysis. The results of this research found the following: most of
the respondents were female, aged between twenty six to thirty five, with an education level
was lower or equal to a Bachelor's degree, an monthly income lower than or equal to 30,000
Baht, and worked as private company staffs/employees. The results of hypothesis testing were
shown as follows: consumers of a different gender, age, monthly income and occupation were
different factors in terms of making decision on impulse buying of drinking water at a
statistically significant level of 0.01. The factor of integrated marketing communication in the
aspects of advertising, sales promotion, event marketing and point of purchase had a positive
effect to decision making in terms of impulse buying of drinking water at a statistically
significant level of 0.01 and 0.05, respectively Integrated marketing communication in the
aspects of sales staff negatively affected to decision making on impulse buying of drinking
water at a statistically significant level of 0.05
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
น ้าดื่มเป็ นหนึง่ ในปั จจัยสี่ที่มนุษย์ต้องการในการดารงชีวิต น ้าดื่มมีความสาคัญโดยในแต่
ละวันมนุษย์ต้องดื่มน ้าให้ เพียงพอเพื่อเติมออกซิเจนให้ แก่อวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะสมองที่ต้องการ
ออกซิเจนมากถึงหนึ่งในสามของความต้ องการในร่ างกาย น ้าดื่มช่วยกระตุ้นการขับถ่าย ลาเลีย ง
อาหาร ลดความตึงเครี ยด และคืนความสดชื่นภายหลังออกกาลังกาย โดยปกติเราควรดื่มน ้าอย่าง
น้ อย วันละแปดแก้ ว ทังนี
้ ข้ ึ ้นอยู่กับสิ่งแวดล้ อมรอบตัวในขณะนัน้ การดื่มน ้าอย่างเพียงพอ และ
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ สขุ ภาพแข็งแรง ผิวพรรณสดชื่น แจ่มใส เดิม
น ้าฝนเป็ นน ้าธรรมชาติที่สะอาด และน ้าต้ มเป็ นน ้าดื่มที่สะอาดที่สดุ เราสามารถนามาใช้ เพื่อการ
อุปโภคบริ โภคได้ ทนั ที โดยไม่จาเป็ นต้ องผ่านขันตอนการผลิ
้
ตอื่น ต่างกับปั จจุบนั โลกเปลี่ยนแปลง
ไป มีการตัดไม้ ทาลายป่ าเพื่อใช้ ประโยชน์จากผืนดิน ทังด้
้ านการเกษตร การอุตสาหกรรม เพื่อเป็ น
ที่อยู่อาศัย และที่สาคัญคือการเพิ่มขึ ้นของจานวนประชากร ส่งผลให้ สภาพแวดล้ อมเต็มไปด้ วย
มลพิษทาให้ น ้าปนเปื อ้ นไปด้ วยสารพิษต่างๆ แหล่งน ้าผิวดินเป็ นศูนย์รวมความสกปรก เช่น ขยะ
มูลฝอย น ้าเสียจากชุมชน ตลอดจนน ้าที่ผ่านการเกษตร ซึง่ มีการใช้ สารเคมี ทาให้ แหล่งน ้าผิวดิน
เกิดการปนเปื อ้ นไม่เหมาะสมต่อการนามาบริ โภค เพราะฉะนันการผลิ
้
ตน ้าดื่ม เพื่อจาหน่ายจึงเป็ น
วิธีการที่ดีซงึ่ ทาให้ มีน ้าสะอาดเพื่อใช้ ในการบริ โภค ดังนันน
้ ้าดื่มบรรจุขวดจึงเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับ
ความนิ ย มจากผู้บริ โ ภคเป็ น อย่า งมาก เนื่ อ งจากผู้บริ โ ภคมี ค วามเชื่ อถื อ ว่าสะอาด ปลอดภัย
สะดวก สบายต่อการบริ โภค (พัชริ นทร์ สมพุฒิ, 2552) จนทาให้ ปัจจุบนั แหลงน ้าเพื่อการบริ โภคที่
สาคัญของคนไทยคือน ้าดื่มบรรจุขวด
น า้ ดื่ ม บรรจุข วด คื อ น า้ สะอาดที่ บ รรจุข วดพร้ อมดื่ ม ปราศจากเชื อ้ โรค พยาธิ และ
สารเคมีที่มีพิษต่างๆ หรื อน ้าดื่มหากมีแร่ ธาตุหรื อสารบางอย่างปนอยู่ ต้ องไม่เกินกว่ามาตรฐานที่
กาหนดไว้ โดยน ้าดื่มจะบรรจุอยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์ทามาจากแก้ วหรื อพลาสติกประเภท Poly Ethylene
Terephthalate (PET) สามารถมองเห็นน ้าที่บรรจุข้างในได้ ชดั เจน ในปั จจุบนั น ้าดื่มบรรจุขวด
ได้ รับความนิยมอย่างมาก ผู้คนมีความต้ องการน ้าดื่มบรรจุขวดเพื่อช่วยดับกระหาย สูงขึ ้นตามการ
เพิ่มขึ ้นของประชากร และรู ปแบบชีวิตที่เร่งรี บของสัง คมเมือง ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเริ่ มหันมาซื ้อน ้าดื่มใน
ห้ างค้ าปลีกและร้ านสะดวกซื ้อ อีกทังผู
้ ้ ประกอบการที่มีสว่ นแบ่งการตลาดรายใหญ่ได้ เห็นโอกาสใน
การขยายตัวของตลาด เริ่ มให้ ความสาคัญกับการทาตลาดน ้าดื่ม การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย
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รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่ายด้ วย เพื่อกระตุ้นการซื ้อจากผู้บริ โภค จากสถิติมลู ค่าการ
ซื ้อน ้าดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย ปี 2560 มีมลู ค่ารวมประมาณ 43,000 ล้ านบาท และมีปริ มาตร
รวมประมาณ 4,300 ล้ านลิตร เติบโตจากปี ก่อน 10% (ที่มา บริ ษัทสิงห์ คอร์ เปอเรชัน่ จากัด)
โดยสถานการณ์การแข่งขันของตลาดน ้าดื่ม บรรจุขวดในปั จจุบนั จึงมีความรุ นแรง สาหรับแบรนด์
หลัก ของตลาดน า้ ดื่มในกลุ่มผู้นามี แบรนด์ สิง ห์ จากบริ ษัท บุญรอด บริ วเวอรี่ จากัด (มหาชน)
คริ สตัลบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) เนสท์ เล่จากบริ ษัท เนสท์ เล่ (ไทย) จากัด นา้ ทิพย์ จาก
บริ ษัท ไทยน ้าทิพย์ จากัด และช้ างจากบริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) ซึ่ง 5 แบรนด์นี ้มี
ส่วนแบ่งตลาดถึง 70%และยังมีแบรนด์ใหม่ๆ ที่เริ่ มทาธุรกิจน ้าดื่มเข้ ามาในตลาดอีกจานวนมาก
โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอีก 30% จากอัตราการแข่งขันที่สงู ขึ ้นผู้ประกอบการจึงจาเป็ นที่จะต้ อง
กระตุ้นให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความสนใจและเกิดการตัดสินใจซื ้อสินค้ าในแบรนด์ของตนเอง
การกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความสนใจและเกิดการตัดสินใจซื ้อสินค้ านันสามารถท
้
าได้
โดยใช้ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็ นเครื่ องมือการสื่อสารทางการตลาดที่สามารถติดต่อ
กลุ่มเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทังยั
้ งเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั
ลูกค้ าโดยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการทาธุรกิจ เพื่อ
เป็ นการสร้ างคุณค่าเพิ่มในการซื ้อสินค้ าและบริ การ รวมถึงการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้ า เพื่อให้ ลูกค้ ามีความรู้ สึก ที่ดีต่อตราสินค้ าและองค์กร ซึ่งการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการนัน้ ประกอบด้ วย 6 กิจกรรม ได้ แก่ การโฆษณา การส่งเสริ มการขาย
การประชาสัมพันธ์ การใช้ พนักงานขาย การจัดกิจกรรมทางการตลาด และ การสื่อสาร ณ จุดซื ้อ
โดยองค์ประกอบดังกล่าวทาให้ เกิดการสื่อสารข่าวสารเพื่อให้ เข้ าถึงลูกค้ าอย่างมีประสิทธิ ภาพ
(Kotler, 2004) อีกทังการสื
้
่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็ นปั จจัยสิ่งเร้ าที่ผ้ บู ริ โภคได้ สมั ผัส
สื่อสารการตลาดต่างๆ เป็ นตัวแปรที่ใช้ ในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่ม เนื่องจากสินค้ าน ้าดื่มมีการ
แข่งขันสูงไม่น้อยไปกว่าเครื่ องดื่มอื่น ๆในปั จจุบนั เช่นน ้าอัดลม หรื อชาเขียว เป็ นต้ น อีกทังน
้ ้าดื่มมี
การทาการตลาดที่หลากหลายโดยสามารถทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการตัดสินใจซื ้ออย่างฉับพลันได้ ง่าย
เมื่อเจอปั จจัยสิง่ เร้ า หรื อสิ่งที่กระตุ้น
การตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคมีอยู่หลายลักษณะ ซึง่ ในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าแบบทัว่ ไปมี
กระบวนการตัดสินใจซื ้อ 5 ขัน้ ได้ แก่ขนที
ั ้ ่ 1 การรับรู้ถึงปั ญหาความต้ องการซื ้อ ขันที
้ ่ 2 การค้ นหา
ข้ อมูล ขันที
้ ่ 3 การประเมินผลทางเลือก ขันที
้ ่ 4 การตัดสินใจซื ้อโดยเลือกทางเลือกที่ดีที่สดุ และขัน้
ที่ 5 การประเมินภายหลังการซื ้อ
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และการตัดสินใจซื ้อสินค้ าแบบฉับพลันมีกระบวนการตัดสินใจซื ้อ 4 ขัน้ ได้ แก่ขนที
ั ้ ่ 1 พบ
เห็นสินค้ า ขันที
้ ่ 2 มีความต้ องการซื ้อ ขันที
้ ่ 3 การตัดสินใจซื ้อ และขันที
้ ่ 4 การประเมินภายหลังการ
ซื ้อ จะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างกระบวนการตัดสินใจซื ้อสินค้ าแบบทั่วไปและกระบวนการ
ตัดสินใจซื ้อฉับพลันแตกต่างกันที่กระบวนการตัดสินใจซื ้อสินค้ าแบบทัว่ ไปจะมีขนตอนของ
ั้
การ
ค้ นหาข้ อมูล การประเมินผลทางเลือก เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจซื ้อโดยเลือกทางเลือกที่ดีที่ สดุ แต่
กระบวนการตัดสินใจซื ้อฉับพลันไม่มีขนตอนเหล่
ั้
านี ้ หากเข้ าสูข่ นตอนเกิ
ั้
ดความต้ องการซื ้อก็จะซื ้อ
สินค้ าในทันที ไม่มีการค้ นหาข้ อมูลและประเมินผลหาทางเลือกที่ดีที่สดุ โดยได้ พบว่าการตัดสินใจ
ซื ้อของผู้บริ โภคนันเกิ
้ ดขึ ้นในร้ านค้ ามากขึ ้น มีผ้ บู ริ โภค 70% ตัดสินใจซื ้อสินค้ า ณ จุดขายหรื อที่
ร้ านค้ า มีผ้ ซู ื ้อสินค้ า 20% ที่ทาการซื ้อสินค้ าแบบฉับพลันหรื อไม่ได้ ตงใจจะซื
ั้
้อโดยสาเหตุหลักมา
จากการโดนกระตุ้นด้ วยกิจกรรมส่งเสริมการขาย และมีผ้ บู ริ โภค 1 ใน 10 คนที่ซื ้อสินค้ าจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแบรนด์ที่ตงใจในการเลื
ั้
อกซื ้อ (Switching Brand) ในร้ านค้ า (ที่มา บริษัท ดีเคเอสเอช
จากัด) ดังนันการซื
้
้ออย่างฉับพลันเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับนักการตลาดเนื่องจากเป็ นหนทางในการ
เพิ่มฐานลูกค้ า โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น กิจกรรมส่งเสริ มการขาย จัดโปรโมชัน่ หรื อมี
การให้ ผ้ บู ริ โภคได้ ทดลองใช้ สินค้ าในครัง้ แรก และรับรู้ตระหนักในตราสินค้ า (Brand Awareness)
อันนาไปสูก่ ารเพิ่มโอกาสที่ผ้ บู ริ โภคเกิดการระลึกถึงตราสินค้ า (Brand Recall) ใช้ สินค้ าซ ้า และ
พัฒนาเป็ นผู้จงรักภักดีต่อตราสินค้ า (Brand Royalty) ต่อไป โดยงานวิจยั พบว่าการซื ้ออย่าง
ฉับพลันสามารถเกิดขึ ้นได้ ทกุ สถานการณ์ เช่นในร้ านสะดวกซื ้อ ในห้ างสรรพสินค้ า (Baun, 2003)
ในร้ านปลอดภาษี ของสนามบิน (Omar, 2001) และสามารถเกิดขึ ้นได้ ในหลายประเภทสินค้ า โดย
กว่า 50% ของประเภทสินค้ าในร้ านค้ าปลีกสามารถส่งเสริ มพฤติกรรมการซื ้ออย่างฉับพลัน เช่น
เสื ้อผ้ า อาหารและน ้าดื่ม (Chen, 2008) และรวมถึงการซื ้ออย่างฉับพลันได้ รับอิทธิพลจากปั จจัย
ทางการตลาด ได้ แก่กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เช่น การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็ นต้ น
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ านา้ ดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อ
นาไปสูก่ ารกาหนดกลุม่ เป้าหมาย และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการพัฒนาธุรกิจให้ ประสบ
ผลสาเร็ จ วางแผนการขายและบริ หารสินค้ าต่อไป ตลอดจนการพัฒนาด้ านการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ ให้ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยที่จะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริ โภคให้
ตัดสินใจซื ้อได้ ในที่สดุ เนื่องจากการตัดสินใจของผู้บริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สินค้ าที่
ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื ้อ ไม่ใช่แค่มีสนิ ค้ าตังวางไว้
้
บนชันโชว์
้ หรื อที่ร้านค้ าแล้ วจะดึงดูดสายตา แต่
สินค้ านันจะต้
้ องมีปัจจัยสิง่ เร้ า หรื อสิ่งที่กระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคด้ วย และเพื่อเป็ นประโยชน์
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ต่อผู้เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ที่สนใจศึกษาและต้ องการค้ นคว้ าข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ความมุ่งหมายของการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1.เพื่ อ ศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ าน า้ ดื่ ม อย่ า งฉั บ พลั น ของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
2.เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
น ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
1.ผู้ประกอบธุรกิจหรื อผู้ที่กาลังเริ่ มต้ นธุรกิจน ้าดื่มสามารถนาผลวิจยั ที่ได้ ไปเป็ นแนวทาง
เพื่อประกอบในการพิจารณา วางแผนธุรกิจให้ ประสบความสาเร็จ
2.ผู้บริ หารสามารถนาผลการวิจยั นี ้มาใช้ ในการกาหนดกลุ่มเป้าหมาย และวางแผนกล
ยุทธ์ ทางการตลาดในการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาด้ านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ ให้ สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้
3.เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ที่สนใจศึกษาและต้ องการค้ นคว้ าข้ อมูลเกี่ยวกับ
ปั จจัยต่างๆ ได้ แก่ ด้ านประชากรศาสตร์ และ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็ นแนวทางใน
การวิจยั ในครัง้ ต่อไปอีกด้ วย
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้ที่ซื ้อหรื อเคยซื ้อน ้าดื่มบรรจุขวด และอาศัยอยู่ใน
พื ้นที่ กรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้ที่ซื ้อหรื อเคยซื ้อน ้าดื่มบรรจุขวด และอาศัย
อยู่ใ นเขตพื น้ ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ซึ่ง ไม่ท ราบจานวนประชากรที่ แน่ น อน ผู้วิ จัย จึง ใช้ วิธี ในการ
คานวณหาขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง แบบไม่ทราบจานวนประชากร โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ ที่
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95% และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ไม่เกิน 5% โดยใช้ สตู ร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545) จะ
ได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา จานวน 385 ตัวอย่าง เพิ่มจานวนตัวอย่าง 15 ตัวอย่าง รวม
จานวนกลุม่ ตัวอย่างทังหมดเท่
้
ากับ 400 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่ าง
ขันตอนที
้
่ 1 วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับ
ฉลากเลือกเขตในกรุงเทพมหานคร ซึง่ แบ่งพื ้นที่การปกครองเป็ น 50 เขต (กรุงเทพมหานคร, 2545)
โดยจะทาการจับฉลากให้ ได้ จานวน 5 เขต ได้ แก่ เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตลาดพร้ าว เขตปทุม
วัน และ เขตบางรัก
ขันตอนที
้
่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) โดยการกาหนด
โควตาสาหรับจานวนตัวอย่างที่ต้องการศึกษา 5 เขตโดยกาหนดให้ เก็บตัวอย่างเขตละเท่าๆกัน แต่
ละเขต 80 ตัวอย่าง
ขันตอนที
้
่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจง
เลื อ กสถานที่ ที่ มี ผ้ ูค นหนาแน่ น ในแต่ล ะเขต และท าการเลื อ กกลุ่ม เป้า หมายในสถานที่ ต าม
ห้ างสรรพสินค้ าและซุปเปอร์ มาร์ เก็ตชันน
้ าและมีผ้ ใู ช้ บริการจานวนมากในเขตที่สมุ่ ได้ ในขันที
้ ่1
ตาราง 1 แสดงขนาดของกลุม่ ตัวอย่างของแต่ละสถานที่ที่ถกู เลือกคือ 5 สถานที่ สถานที่ละ 80 คน
เขต
เขตวัฒนา
เขตคลองเตย
เขตลาดพร้ าว
เขตปทุมวัน
เขตบางรัก
รวม

สถานที่เก็บ
ห้ างสรรพสินค้ าเทอร์ มินอล 21 อโศก
ห้ างสรรพสินค้ าเอ็มโพเรี ยม
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล สาขาลาดพร้ าว
ห้ างสรรพสินค้ าสยามพารากอน
ศูนย์การค้ าสีลมคอมเพล็กซ์

จานวน
80 คน
80 คน
80 คน
80 คน
80 คน
400 คน

ขันตอนที
้
่ 4 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือก
แจกแบบสอบถามให้ กลุม่ ตัวอย่างที่มาใช้ บริการแต่ละสถานที่ตามการสุม่ ในข้ อ 1-3 ให้ ครบจานวน
400 ตัวอย่าง โดยกลุม่ เป้าหมายนันจะถู
้ กคัดเลือกก่อนที่จะทาการสอบถามว่าเคยซื ้อสินค้ าน ้าดื่ม
มาก่อนหรื อไม่ ถ้ าซื ้อจึงจะเป็ นกลุม่ เป้าหมายที่จะทาการสารวจ
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ตัวแปรที่ศึกษา
1.ตัวแปรอิสระ (Independent variables) แบ่งได้ ดงั นี ้
1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่
1.1.1 เพศ
1.1.1.1 ชาย
1.1.1.2 หญิง
1.1.2 อายุ
1.1.2.1 16 - 25 ปี
1.1.2.2 26 - 35 ปี
1.1.2.3 36 - 45 ปี
1.1.2.4 46 - 55 ปี
1.1.2.5 56 ปี ขึ ้นไป
1.1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
1.1.3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.1.3.2 ปริญญาตรี
1.1.3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
1.1.4 รายได้ ตอ่ เดือน
1.1.4.1 ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
1.1.4.2 15,001 – 30,000 บาท
1.1.4.3 30,001 – 45,000 บาท
1.1.4.4 45,001 บาท ขึ ้นไป
1.1.5 อาชีพ
1.1.5.1 นักเรี ยน/นักศึกษา
1.1.5.2 ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.1.5.3 พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้ าง
1.1.5.4 เจ้ าของธุรกิจ
1.1.5.5 อื่นๆ โปรดระบุ....
1.2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
1.2.1 การโฆษณา
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1.2.2 การใช้ พนักงานขาย
1.2.3 การส่งเสริมการขาย
1.2.4 การประชาสัมพันธ์
1.2.5 การสื่อสาร ณ จุดซื ้อ
1.2.6 การจัดกิจกรรมทางการตลาด
2.ตัวแปรตาม (dependent variables) คือการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1.ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ หมายถึ ง ลั ก ษณะของผู้ บริ โ ภคอั น เป็ นปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และ อาชีพ
2.ผู้ บริ โ ภค หมายถึ ง ผู้ ที่ ซื อ้ หรื อ เคยซื อ้ น า้ ดื่ ม บรรจุ ข วด และอาศั ย อยู่ ใ นพื น้ ที่
กรุงเทพมหานคร
3.การตั ด สิ น ใจซื อ้ อย่ า งฉั บ พลั น หมายถึ ง การซื อ้ สิน ค้ า น า้ ดื่ ม โดยไม่ไ ด้ ว างแผน
ล่วงหน้ า เป็ นการซื ้อแบบไม่ได้ คาดคิดและไม่ตงใจ
ั ้ โดยมีการตัดสินใจซื ้อแบบไม่ได้ หาข้ อมูลมา
ก่อน หรื อมีการตัดสินใจซื ้อเมื่อผู้บริ โภคได้ รับสิ่งกระตุ้นต่างๆจากการทาการตลาดของนักการ
ตลาด
4.สินค้ านา้ ดื่ม หมายถึง น ้าสะอาดที่บรรจุขวดพร้ อมดื่มมีขนาดตังแต่
้ 250 – 1,500
มิลลิลิตร ปราศจากเชื อ้ โรค พยาธิ และสารเคมี ที่มีพิษต่างๆ หรื อนา้ ดื่มหากมี แร่ ธาตุหรื อสาร
บางอย่างปนอยู่ ต้ องไม่เกินกว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยน ้าดื่มจะบรรจุอยู่ในบรรจุภณ
ั ฑ์ทามา
จากแก้ วหรื อพลาสติกประเภท Poly Ethylene Terephthalate (PET) สามารถมองเห็นน ้าที่บรรจุ
ข้ างในได้ ชดั เจน
5.การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดที่ มี
วัตถุประสงค์หลักในการให้ ข้อมูลของสินค้ าไปยังกลุม่ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ใช้ เพื่อการ
ตอบสนองการตัด สิน ใจซื อ้ น า้ ดื่ ม อย่า งฉับ พลัน มี เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารการตลาดแบบบูร ณาการ
ประกอบด้ วย
5.1 การโฆษณา หมายถึง การสื่อสารข้ อมูลสินค้ าน ้าดื่มเพื่อส่งข่าวสารถึงตัวบุคคล
ได้ อย่างทัว่ ถึงผ่านทางสื่อโฆษณา ได้ แก่ 1).สื่อแพร่ ภาพและกระจายเสียง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 2).
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สื่อ สิ่ง พิ มพ์ เช่ น หนัง สือ พิ มพ์ นิ ต ยสารวารสาร โบว์ ชัว ร์ 3).สื่อ กลางแจ้ ง เช่น โปสเตอร์ /ป้า ย
โฆษณา ขนาดใหญ่ 4).สื่อออนไลน์ เช่น YouTube Facebook Instagram Twitter
5.2 การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อสื่อสารและการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดี
ของตราสิน ค้ า หรื อ องค์ ก รกับ กลุ่ม คนต่างๆที่ เกี่ ย วข้ อง อัน ได้ แ ก่ การแจ้ ง ข้ อ มูล ข่า วสาร ของ
ผลิตภัณฑ์และองค์กรผ่านบทความในหนังสือพิมพ์/นิตยสาร ผ่านบทความในสื่อออนไลน์ การจัด
กิ จกรรมเพื่อสัง คม การให้ สัมภาษณ์ ของผู้บริ หารเกี่ ยวกับข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ หรื อข้ อมูลของ
องค์กร และมีการเปิ ดตัวสินค้ าผ่าน ศิลปิ น นักร้ อง นักแสดง หรื อ ผู้ที่มีชื่อเสียง
5.3 การส่งเสริ มการขาย หมายถึง กิจกรรมในการจูงใจให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการซื ้อน ้าดื่ม
ได้ แก่ การลดราคา การแจกสินค้ าตัวอย่าง การให้ ของแถม การซื ้อสิ นค้ าในราคาพิเศษ การส่งรหัส
หรื อชิ ้นส่วนเพื่อชิงโชค หรื อมีการใช้ แต้ มสะสมเพื่อแลกของรางวัล
5.4 การใช้ พนักงานขาย หมายถึง การขายน ้าดื่มโดยพนักงานขายแบบตัวต่อตัว โดย
มีพนักงานขายพยายามช่วยเหลือและเชิญชวนผู้ซื ้อกลุม่ เป้าหมายให้ ซื ้อสินค้ าน ้าดื่ม
5.5
การสื่อสาร ณ จุดซือ้ หมายถึง เครื่ องมื อที่ ยา้ เตือนความจา ของลูกค้ า
กลุ่มเป้าหมาย ณ จุดซื ้อ หรื อที่ร้านค้ า ได้ แก่ การโฆษณาด้ วยทีวี/วีดีโอ/คอมพิวเตอร์ ณ จุดซื ้อ
แผ่นพับใบปลิว ณ จุดซื ้อ ป้ายแจ้ งราคาหรื อโปรโมชัน่ ที่ชนวางสิ
ั้
นค้ า
5.6 การจัดกิจกรรมทางการตลาด หมายถึง การสร้ างประสบการณ์ระหว่างตราสินค้ า
และองค์กรกับลูกค้ าได้ แก่ การจัดกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลหรื องานต่างๆ การจัดงานโรดโชว์ไป
ตามพื ้นที่ตา่ งๆ การจัดงานแสดงคอนเสิร์ต หรื อกีฬาที่มีตราสินค้ าเป็ นผู้จดั หรื อผู้สนับสนุน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวความคิดในการวิจยั เรื่ อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
5. อาชีพ
6.

การตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
1.

การโฆษณา

2.

การใช้ พนักงานขาย

3.

การส่งเสริมการขาย

4.

การประชาสัมพันธ์

5.

การสื่อสาร ณ จุดซื ้อ

6.

การจัดกิจกรรมทางการตลาด

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานในการวิจัย
1.ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
ฉับพลันแตกต่างกัน
2.การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ ด้ านการโฆษณา ด้ านการประชาสัมพันธ์
ด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านการใช้ พนักงานขาย ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซือ้ และด้ านการจัด
กิจกรรมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษารวบรวมเอกสาร และแนวคิดรวมถึงงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ดังนี ้
1.แนวคิดและทฤษฎีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์
2.แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3.แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซื ้อ
4.แนวคิดและทฤษฎีการซื ้ออย่างฉับพลัน
5.ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับน ้าดื่ม
6.งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์
ลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ถือเป็ นความหลากหลายและแตกต่างเกี่ยวกับบุ คคล
เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้ างของร่ างกาย ความอาวุโสในการทางาน เป็ นต้ น โดย
จะแสดงถึงความเป็ นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปั จจุบนั ซึง่ ความแตกต่างและหลากหลายของ
บุคคลนี ้ สามารถบ่งชี ้ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน การตัดสินใจที่แตกต่างกัน
ที่ มีสาเหตุมาจากความแตกต่า งทางด้ านประชากรศาสตร์ ห รื อความเป็ น มาของบุคคลนั่น เอง
(วชิรวัชร งามละม่อม, 2558)
ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง วิชาที่ศกึ ษาเกี่ยวกับประชากร เพราะว่าเป็ น
คาที่เกิดขึ ้นจาก “Demo” ที่หมายถึง ประชากร (People) ส่วนคาว่า “Graphy” หมายถึง ลักษณะ
(Writing Up / Description) เมื่อนามาพิจารณารวบรวมความหมายจากรากศัพท์ตามที่กล่าว
มาแล้ ว คาว่า “Demography” จึงมีความหมายที่ น่าเชื่อถือว่า วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากร
นันเอง
้ (วศิน ศันหกรณ์, 2557) : อ้ างอิงจาก (ชัยวัฒน์ ปั ญจพงษ์ และณรงค์ เทียนส่ง, 2521)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย อายุ เพศ รายได้ การศึกษา เหล่านีเ้ ป็ น
เกณฑ์ที่นิยมใช้ ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญและสถิติ
ที่วดั ได้ ของประชากรที่ช่วยกาหนดตลาดเป้าหมาย รวมทังง่
้ ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่นๆ ตัว
แปรด้ านทางประชากรศาสตร์ ที่สาคัญ และคนที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ต่างกัน จะมีลกั ษณะ
ทางจิตวิทยาต่างกัน โดยวิเคราะห์จากปั จจัย ดังนี ้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550)
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1.เพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศ ทาให้ บคุ คลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสาร
ต่างกัน คือ เพศหญิงมีแนวโน้ ม มีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่
เพศชายไม่ได้ มีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มีความต้ องการที่จะ
สร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีให้ เกิดขึ ้นจากการรับและส่งข่าวสารนันด้
้ วย เพศเป็ นตัวแปรในการแบ่ง
ส่วนตลาดที่สาคัญเช่นกัน ดังนันนั
้ กการตลาดต้ องศึกษาตัวแปรนี ้อย่างรอบคอบ เพราะในปั จจุบนั
นีต้ ัวแปรด้ านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริ โภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมี
สาเหตุจากการที่สตรี ทางานมากขึ ้น
2.อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ จะสามารถตอบสนองความต้ องการองกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่มีอายุต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์ ที่
แตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดได้ ค้นคว้ าความต้ องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche
market) โดยมุ่งความสาคัญที่ตลาดอายุส่วนนันเป็
้ นปั จจัยที่ทาให้ คนมีความแตกต่างกันในเรื่ อง
ของความคิดและพฤติกรรมคนที่มีอายุน้อย มักจะมีความคิดเสรี นิยม ยึดถืออุดมการณ์และมอง
โลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะคนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์ นิยม ยึดถือการ
ปฏิบตั ิ ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ ชีวิตที่
แตกต่างกัน ลักษณะการใช้ สื่ อมวลชนก็ต่างกัน คนที่มีอายุมากมักจะใช้ สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสาร
หนักๆ มากกว่าความบันเทิง
3.การศึกษา (Education) เป็ นปั จจัยที่ทาให้ คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและ
พฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะได้ เปรี ยบอย่างมากในการรับรู้ สารที่ดี เพราะเป็ นผู้มี
ความกว้ างขวางและเข้ าใจสารได้ ดี แต่จะเป็ นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้ าไม่มีหลักฐานหรื อเหตุผล
เพียงพอในขณะที่คนมีการศึกษาต่า มักจะใช้ สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ หากผู้มี
การศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใช้ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจากัดก็
มักจะแสวงหาข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าประเภทอื่น
4.รายได้ (Income) เป็ นตัวแปรสาคัญในการกาหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ ไปนักการ
ตลาดจะสนใจผู้บริ โภคที่มีความร่ ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ ต่าจะเป็ นตลาดที่มี
ขนาดใหญ่ ปั ญหาสาคัญในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้ อย่างเดียวก็คือ รายได้ อาจจะ
เป็ นตัวชี ้การมีหรื อไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้ า ในขณะเดียวกันการเลือกซื ้อสินค้ าที่แท้ จริ ง
อาจถือเป็ นเกณฑ์รูปแบบการดารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้ ว่ารายได้ จะเป็ น
ตั ว แปรที่ ใ ช้ บ่ อ ยมาก นั ก การตลาด ส่ ว นใหญ่ จ ะโยงเกณฑ์ ร ายได้ รวมกั บ ตั ว แปรด้ าน
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ประชากรศาสตร์ หรื ออื่นๆ เพื่อให้ กาหนดตลาดเป้าหมายได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น เช่น กลุ่มรายได้ อาจจะ
เกี่ยวข้ องกับเกณฑ์อายุและอาชีพร่วมกัน
5.อาชี พ (occupation) คนที่ มีอาชี พแตกต่างกัน ก็ จะมองโลกและมี แนวความคิด
ทัศนคติและค่านิยมต่อสิ่งต่างๆ แตกต่างกัน เช่น คนที่รับราชการก็จะมีหวั อนุรักษ์ นิยมสูง คานึงถึง
ยศถาบรรดาศักดิ์ สวัสดิการ และเกียรติภมู ิของการเป็ นข้ าราชการเป็ นสาคัญ ในขณะที่คนทางาน
ภาคเอกชนจะคานึงถึงรายได้ และการมีศกั ดิ์ศรี ของตนด้ วยเงินทองที่สามารถซื ้อหาหรื อจับจ่ายใช้
สอยสิ่งที่ตนต้ องการ เพื่อรักษาสถานภาพทางสังคมของตน และแม้ แต่คนที่มีอาชีพเดียวกันก็มี
ความคิดเห็น ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่ตา่ งกัน
การวิเคราะห์ผ้ บู ริ โภคตามลักษณะประชากรศาสตร์ ทาให้ สามารถเข้ าใจและเข้ าถึง
ผู้บริ โภคดียิ่งขึ ้นและส่งเสริ มให้ การวางแผนการสื่อสารการตลาดมีประสิทธิภาพสูงขึ ้นด้ วย และ
การศึกษาผู้บริ โภคโดยแบ่งตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ยงั เอื ้อประโยชน์ต่อการวางแผนการ
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เฉพาะเจาะจงไปในแต่ละแผนก
ที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้วิจั ยได้ นาแนวคิด
และทฤษฎี ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) ซึ่งกล่าวว่า ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ เ ป็ น ลัก ษณะที่ ส าคัญ และคนที่ มี ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ต่า งกัน จะมี
ลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน โดยวิเคราะห์จากปั จจัย ประกอบด้ วย อายุ เพศ รายได้ การศึกษา
อาชี พ ซึ่ง เป็ น เกณฑ์ ที่ นิ ย มใช้ ใ นการแบ่ ง ส่ ว นตลาด ส าหรั บ การศึก ษางานวิ จัย การสื่ อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานครจาเป็ นต้ องอาศัยองค์ประกอบต่างๆของทฤษฏีประชากรศาสตร์ เพื่อเป็ นส่วน
หนึ่งของแนวทางในการวิจัย สาหรับค้ นคว้ า ศึกษาถึงปั จจัยการตัดสินใจซือ้ อย่างฉับพลันของ
สินค้ าน ้าดื่มอันเนื่องมาจากปั จจัยแต่ละปั จจัยของบุคคลหนึ่งที่มีความแตกต่างกันตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ เป็ นส่วนหนึ่งของหลายๆปั จจัยที่ทาให้ บุคคลหนึ่ง มีการตัดสินใจซื ้ออย่าง
ฉับพลันของสินค้ าน ้าดื่มที่แตกต่างกันไปด้ วย
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
มานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดี ศรี จรรยา (2554) ได้ กล่าวว่า IMC (Integrated
Marketing Communication) คือ แนวความคิดการวางแผนการตลาด ตระหนักถึงคุณค่าที่เพิ่มขึ ้น
ของแผนดาเนินการ โดยประเมินคุณค่าบทบาทสาคัญในการใช้ การสื่อสารทุกสื่อหลากหลาย เช่น
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การโฆษณา การใช้ สื่อทางตรง การส่งเสริ มการขาย และประชาสัมพันธ์ โดยใช้ สื่อเหล่านี ้อย่างมี
ระเบียบ เพื่อให้ เกิดความชัดเจนเป็ นหนึ่งเดียว และสร้ างให้ เกิดพลังการสื่อสารที่เกิดประโยชน์
สูงสุด
ดารา ที ปะปาล; ธนวัฒน์ ทีปะปาล (2553) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
คื อ แนวความคิ ด ของสื่ อ การตลาด ที่ ผ้ ูบ ริ ห ารการตลาดได้ ว างแผนพัฒ นาขึ น้ มาโดยการน า
เครื่ องมือสื่อสารหลายๆรูปแบบมาประสมประสานกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ สามารถส่งข่าวสารที่
เกิดผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ บงั เกิดผลตามที่ม่งุ หวัง
หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็ นการสร้ างภาพขนาดใหญ่ หรื อ
Big picture จาเป็ นต้ องใช้ การวางแผนการตลาด การจัดโปรแกรมการส่งเสริ มการตลาดและ
ประสานงานของเครื่ องมือการสื่อสาร การตลาดในรู ปแบบต่ างๆนามาใช้ ร่วมกัน เป็ นกลยุทธ์ การ
ติดต่อสื่อสารการตลาดแต่เพียงอย่างเดียว ติดต่อสื่อสารกับลูกค้ า เพราะการรับรู้ของลูกค้ าที่มีตอ่
บริษัทหรื อผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย ลูกค้ ารับรู้ข่าวสารมาจากหลายทาง เช่น สื่อโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
จากราคา จากตลาดเจาะจง จากข่าวสารต่างๆ จากกิจกรรมส่งเสริ มการขาย รวมทังจากประเภท
้
ของร้ านค้ าที่ผลิตภัณฑ์วางจาหน่าย
สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2549) ให้ ความหมายไว้ ว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
หมายถึง กระบวนการพัฒนา และการนาองค์ประกอบของการสื่อสารการตลาดรูปแบบต่างๆ ไปใช้
ร่ วมกันเพื่อเชิญชวน โน้ มน้ าวให้ ลกู ค้ ากลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนพฤติกรรมให้ คล้ อยตามคาเชิญชวน
เหล่านัน้ โดยใช้ สื่อทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ ากลุม่ เป้าหมาย
ปณิศา ลัญชานนท์ (2548) ความหมายไว้ ว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
หมายถึง กระบวนการติดต่อสื่อสารทางการตลาด เพื่อแจ้ งข่าวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจาแก่
ตลาด เป้าหมายเกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริ การขององค์กร โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ ผ้ รู ับข่าวสารเกิด
ทัศนคติที่ดี เกิดความเชื่อถือ หรื อพฤติกรรมการซื ้อ ซึง่ ถือเป็ น P ตัวหนึง่ ของส่วนประสมการตลาด
เสรี วงษ์ ม ณฑา (2547) ให้ ความหมายไว้ ว่า เป็ น เครื่ องมื อการสื่อ สารตลาดร่ วมกัน
เพื่อสร้ างให้ เกิดผลกระทบทางการสื่อสารที่มีพลัง หรื อเป็ นการประสมประสานเครื่ องมือสื่อสาร
การตลาดหลายอย่างเข้ าด้ วยกันอย่างเหมาะสม โดยให้ ความสาคัญกับวิธีการสื่อสารเพื่อการจูงใจ
ทุกรูปแบบกับกลุม่ เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และแสดงบุคลิกของสินค้ าอย่างชัดเจน
ดารา ทีปะปาล (2546) ให้ ความหมายไว้ วา่ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็ นการ
นาเครื่ องมื อสื่ อสารหลายๆ รู ปแบบมาประสมประสานกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ สามารถส่ง

15
ข่าวสารที่มีความชัดเจนสอดคล้ องสัมพันธ์ กันเป็ นหนึ่งเดียวไปยังกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย เพื่อให้
เกิดผลตามที่มงุ่ หวัง
P. Kotler (2003) ให้ ความหมายไว้ ว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กล
ยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีวตั ถุประสงค์หลักในการให้ ข้อมูลของสินค้ าไปยังกลุม่ เป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยข่าวสารนันต้
้ องมีความชัดเจน สอดคล้ อง กลมกลืนเป็ นหนึ่งเดียวกัน ส่งผลให้
เกิดผลกระทบสูงสุดในการจูงใจกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และเป้าหมายสาคัญของการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ คือการสื่อสารที่มีอิทธิ พลหรื อส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการเปลี่ยนแปลงทางใดทางหนึง่
ดังนัน้ โดยสรุปแล้ วการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง เครื่ องมือการสื่อสาร
การตลาดหลายๆ รูปแบบมาประสมประสานกันอย่างเหมาะสม ได้ แก่ การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ
การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ สามารถส่งข่าวสารที่
มีความชัดเจน สอดคล้ อง กลมกลืนเป็ นหนึ่งเดียวกัน ส่งผลให้ เกิดผลกระทบสูงสุดในการจูงใจ
กลุม่ เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะการสื่อสารการตลาด
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีลกั ษณะดังนี ้ (เสรี วงษ์ มณฑา, 2547)
1. เป็ นกระบวนการในระยะยาวและต่อเนื่อง ในการพัฒนาเพื่อการสื่อสารการตลาด
ไม่ใช่เป็ นเพียงการโฆษณาหรื อการประชาสัมพันธ์ เท่านัน้ เป็ นกระบวนการที่ต้องกระทาในระยะ
ยาวและต้ องทาอย่างต่อเนื่อง
2. เป็ น การสื่ อ สารเพื่ อ ต้ อ งการจูง ใจ ซึ่ง ต้ อ งใช้ ก ารสื่ อ สารหลายรู ป แบบร่ ว มกัน
สิ่งสาคัญในการสื่อสารเพื่อการจูงใจนันไม่
้ ใช่เพื่อสร้ างให้ เกิดการรู้ จกั การยอมรับ และการจดจา
เท่ านัน้ แต่มีเป้า หมายเพื่ อให้ ผ้ ูบริ โภคเกิ ดพฤติกรรมตามที่ ธุรกิ จต้ องการด้ วย ซึ่งเกิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภค
3. เป้าหมายของ IMC โดยเน้ นพฤติกรรมที่ต้องการให้ เกิดขึ ้น ซึง่ ไม่ใช่เพียงแค่การ
สร้ างทัศนคติหรื อการรับรู้ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดเท่านัน้ แต่จะต้ องพิจารณา
วิธีการสื่อสารตราสินค้ าด้ วย
4. เน้ นทุกวิธีการสื่อสารตราสินค้ าในการวางแผนการส่งเสริ มการตลาดตามหลักการ
สื่อสารการตลาดโดยจะต้ องครอบคลุมกิจกรรมที่ใช้ สื่อทังหมดและกิ
้
จกรรมที่ไม่ใช้ สื่อทังหมด
้
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ขัน้ ตอนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication)
ใช้ หลักเกณฑ์เดียวกันกับการวางแผนโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด
(เสรี วงษ์ มณฑา, 2547) โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1.กาหนดจุดหมาย หรื อภารกิ จ เช่น ต้ องการเปิ ดผลิตภัณฑ์ เข้ าสู่ตลาดใหม่ หรื อ
ยอดขายกาไร ที่เพิ่มขึ ้น
2.กาหนดบุคคล (People) หรื อกลุม่ เป้าหมาย โดยเน้ นพฤติกรรมผู้บริ โภค ซึง่ อยู่ใน
รู ปแบบของค่านิยมและรู ปแบบการดาเนินชีวิต เช่น รู ปแบบการดารงชีวิตของกลุ่มคนทางานที่
อาศัยอยูย่ า่ นใกล้ เคียงกับร้ านอาหารที่มีผลต่อการรับประทานอาหาร
3.สร้ างความเข้ า ใจต่อผลิตภัณฑ์ (Product)
ต้ องเข้ าใจในตัวผลิตภัณฑ์ ถึง
รายละเอียดสินค้ า แนวความคิด ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
4.ระบุปัญหา (Problem) อุปสรรค และผลประโยชน์ ทางการตลาด เป็ นการวิเคราะห์
ผู้บริ โภคก่อน แล้ วพิจารณาว่าแก้ ปัญหาอย่างไร ถ้ าสินค้ าไม่สามารถคู่แข่งได้ จะเป็ นอุปสรรคใน
การเข้ าสูต่ ลาด
5.กาหนดตาแหน่งครองใจให้ กบั สินค้ า (Positioning) ว่าเราต้ องการให้ ผ้ บู ริ โภคมอง
ตราสินค้ าของเรามีลกั ษณะอย่างไร
ดังนัน้ การนาการตลาดแบบบูรณาการไปใช้ นัน้ เป็ นกระบวนการระยะยาวและต้ องทา
อย่างต่อเนื่อง ทาให้ การศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการซื ้ออย่างฉับพลัน
ของสินค้ าน ้าดื่ม ต้ องมีความเข้ าใจในขันตอนและกระบวนการทั
้
งหมด
้
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ในการจูงใจเพื่อให้ ผ้ บู ริโภคเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายที่ธุรกิจต้ องการ
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การสื่ อ สารการตลาดแบบบูร ณาการจะใช้ การสื่ อ สารทุก รู ป แบบที่ เ หมาะสมกับ
ผู้บริโภค หรื อเป็ นสื่อที่ผ้ บู ริโภคเปิ ดรับ ซึง่ เป็ นการใช้ เครื่ องมือการสื่อสารการตลาดหลายๆอย่างมา
ผสมผสานกัน โดยเครื่ องมือการสื่อสารการตลาดที่ให้ ความสาคัญประกอบด้ วย 6 กิจกรรม ได้ แก่
การโฆษณา การใช้ พนักงานขาย การส่งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร ณ จุดซื ้อ
และการจัดกิจกรรมทางการตลาด มีรายละเอียด ดังนี ้ (Belch and Belch,1995)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หรื อ IMC จะใช้ ทกุ รูปแบบของการติดต่อสื่อสาร
(IMC make use all forms of communication) ที่เหมาะสมกับผู้บริ โภคกลุม่ นันหรื
้ อเป็ นสิ่งที่
ผู้บริ โภคเปิ ดรับ (Exposure) โดยเครื่ องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบเครื่ อง [Integrated
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Marketing Communication (IMC) tools] ที่นิยมใช้ มีดงั นี ้ (เสรี วงษ์ มณฑา, 2547) การโฆษณา
(Advertising)
1.การขายโดยใช้ พนักงานขาย (Personal Selling)
2.การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)
3.การประชาสัมพันธ์ [Public Relations (PR)]
4.การตลาดเจาะตรง (Direct Marketing)
5.การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษหรื อการตลาดเชิงกิจกรรม
(Event Marketing)
6.การจัดแสดงสินค้ า (Display)
7.การจัดโชว์รูม (Showroom)
9.การจัดศูนย์สาธิตการทางานของสินค้ า (Demonstration Center)
10.การจัดสัมมนา (Seminar)
11.การจัดนิทรรศการ (Exhibition)
12.การจัดศูนย์ฝึกอบรม (Training Center)
13.การให้ บริการ (Services)
14.การใช้ พนักงาน (Employee)
15.การบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging)
16.การใช้ ยานพาหนะของบริษัทเคลื่อนที่ (Transit)
17.การใช้ ปา้ ยต่างๆ (Signage)
18.การใช้ เครื อข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet)
19.การใช้ ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่อ (Merchandising)
20.การให้ สมั ปทาน (Licensing)
21.คูม่ ือสินค้ า (Manual)
22.การสื่อสาร ณ จุดซื ้อ (Point-of-Purchase Communication : POP)
23.อื่นๆ
ทังหมดนี
้
้เป็ นเพียงเครื่ องมือการสื่อสารการตลาดที่นิยมใช้ กนั มากเท่านัน้ อาจจะไม่
ครบถ้ วนตามรูปแบบของ IMC ทังหมด
้
โดยแต่ละเครื่ องมือมีลกั ษณะ ดังนี ้
1. การโฆษณา (Advertising) เป็ นการสื่อสารข้ อมูลโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้ ง
ข่าวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจาเกี่ยวกับสินค้ า (Goods) และบริ การ (Services) หรื อ
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ความคิด (Ideas) ซึง่ สามารถระบุผ้ อู ปุ ถัมภ์รายการ (ผู้ผลิตหรื อผู้จาหน่ายสินค้ าที่โฆษณา) ได้ โดย
ผู้อุปถัมภ์ รายการต้ องเสียค่าใช้ จ่ายสาหรั บสื่อโฆษณา ซึ่งสื่อที่ใช้ ในการโฆษณาประกอบด้ วย
(1) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โบวชัวร์ โปสเตอร์ เป็ นต้ น (2) สื่อแพร่ ภาพและ
กระจายเสียง ได้ แก่ โทรทัศน์ วิทยุ (3) สื่อกลางแจ้ ง ได้ แก่ ป้ายโฆษณาต่างๆ (4) สื่อเคลื่อนที่ ได้ แก่
โฆษณาข้ างรถโดยสารประจาทาง โฆษณาหลังรถตู้โดยสาร หรื อโฆษณาที่ติดอยู่บนหลังคารถ
แท็กซี่ เป็ นต้ น (5) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ เว็บไซต์ (6) สื่อท้ องถิ่น ได้ แก่ รถแห่ เสียงตามสาย
หอกระจายข่าว เป็ นต้ น (7) สื่อบุคคล ได้ แก่ พนักงานขาย เป็ นต้ น ซึง่ การโฆษณาเป็ นรูปแบบของ
การสร้ างการติดต่อสื่อสารตราสินค้ า (Brand contact) ที่เป็ นที่นิยมใช้ ที่สดุ
การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การสื่อสารข้ อมูลโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
แจ้ งข่าวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจาเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การ ซึ่งธุรกิจต้ องเสียค่าใช้ จ่าย
สาหรับสื่อโฆษณา ได้ แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร เป็ นต้ น ซึง่ สามารถส่งข่าวสาร
ถึงตัวบุคคลได้ อย่างทัว่ ถึง ในบางครัง้ ผู้รับข่าวสารจะได้ รับในเวลาเดียวกัน การสื่อสารจึงเป็ นการ
สื่อสารทางด้ านเดียว ดังนัน้ การโฆษณาจึงมี ทัง้ ข้ อดีและข้ อเสีย กล่าวคือสามารถควบคุมสื่อ
โฆษณาได้ มาก สามารถควบคุม ก ากั บ ให้ เป็ นไปตามที่ ต้ อ งการได้ และสามารถน ามาใช้
ติดต่อสื่อสารกับผู้ฟังได้ ทวั่ ประเทศ หรื อการมุ่งเน้ นเฉพาะบางกลุ่ม ซึงถือว่าเป็ นข้ อดี ส่วนข้ อเสีย
คือ จานวนเงินที่ต้องลงทุนไปในการผลิตสื่อโฆษณาผ่านสื่อมวลชนต่างๆ มีงบประมาณสูงมาก
(Belch and Belch,1995)
2. การใช้ พนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึงการติดต่อสื่อสารแบบตัว
ต่อตัว ซึง่ ผู้ขายพยายามช่วยเหลือและเชิญชวนผู้ซื ้อกลุม่ เป้าหมายให้ ซื ้อสินค้ าและบริ การ และเป็ น
เครื่ องมือในการสื่อสารที่ใช้ ติดต่อกับผู้บริ โภคกลุ่มเป้าหมายโดยตรง นอกจากนันยั
้ งเป็ นวิธีสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้ เกิดการซื ้อของผู้บริ โภคเป้าหมาย เนื่องจากเป็ นการสื่อสารแบบ
2 ทาง (Two-way Communication) ซึง่ การใช้ พนักงานขายเป็ นการเผชิญหน้ ากันระหว่างผู้ขาย
และผู้ซื ้อแล้ ว ยังเป็ นการเสนอขายด้ วยวาจาโดยตกลงซื ้อและขายกัน ทาให้ แต่ละฝ่ ายสามารถ
สังเกตความต้ องการ และพฤติกรรมของแต่ละฝ่ ายได้ อย่างใกล้ ชิด สาหรับจุดเด่นของการขายโดย
พนัก งานขาย คือ การติด ต่อ สื่ อ สารที่ ส ามารถยืด หยุ่น ได้ โดยสามารถปรั บ เปลี่ ย นข่ าวสารให้
สอดคล้ องกับความต้ องการหรื อตามสถานการณ์ของลูกค้ าแต่ละราย รวมทังรู้ ้ การตอบสนองของ
ลูกค้ าในทันที ส่วนข้ อเสีย คือ ค่าใช้ จ่ายในการติดต่อกับลูกค้ าแต่ละรายมีคา่ ใช้ จ่ายสูง ดังนันหาก
้
บริ ษั ทใช้ วิธีนี ก้ ับกลุ่มเป้า หมายกลุ่มใหญ่ จะท าให้ เสียค่าใช้ จ่ายที่ สูง มาก นอกจากนัน้ การใช้
พนักงานขายมากกว่า 1 คนเพื่อบริ การลูกค้ า อาจทาให้ เกิดปั ญหาด้ านการเสนอข้ อมูลของสินค้ า
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ให้ กบั ลูกค้ าอาจจะไม่เหมือนกัน จึงขาดความเป็ นเอกลักษณ์หรื อความเป็ นหนึ่งเดียวกัน (Belch
and Belch,1995)
การขายโดยใช้ พนักงานขาย (Personal Selling) ถือเป็ นสื่อที่สาคัญมาก ซึง่ จะใช้
ในกรณีตอ่ ไปนี ้
2.1 เมื่อสินค้ านันเหมาะกั
้
บการขายโดยใช้ พนักงานขาย เช่น สินค้ าประเภทที่
ขายตามบ้ าน (Door to door selling) ไม่ว่าจะเป็ นประกันชีวิต เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เครื่ องสาอาง
เป็ นต้ น
2.2 เมื่ อ สิ น ค้ าเป็ นลั ก ษณะที่ ต้ องมี ก ารให้ ความรู้ เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Product knowledge) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความสลับซับซ้ อนซึ่งไม่สามารถขายผ่านสื่อมวลชน
(Mass media) ได้ สินค้ าพวกนี ้ ได้ แก่ เครื่ องทาน ้าแข็ง เครื่ องจักร รถยนต์ เครื่ องยนต์ สินค้ า
อุตสาหกรรมอื่นๆ ซึง่ ต้ องอาศัยพนักงานขายช่วยอธิบาย เพราะไม่สามารถใช้ สื่อโฆษณาอธิบายให้
ชัดเจนได้
2.3 ในกรณีที่สินค้ านันต้
้ องการบริ การที่ดี (Good sales services) ซึง่ จาเป็ น
จะต้ องใช้ คนให้ บริ การประกอบการขายสินค้ านัน้ ด้ วย โดยพนักงานขายจะเป็ นผู้บริ การ แนะนา
ติดตัง้ ซ่อมบารุง ซึง่ พนักงานขายมีบทบาทสาคัญมากขึ ้น
2.4 ในกรณีที่ธุรกิจนันต้
้ องการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี (Good relationship)
ระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขายดังนันธุ
้ รกิจที่จะต้ องผ่านคนกลาง (ยี่ปั๊วและซาปั๊ ว) จึงต้ องอาศัยหน่วยงาน
ขาย ซึง่ ถ้ าคนกลางไม่ให้ ความร่ วมมือก็จะไม่จดั วางสินค้ าให้ โดดเด่น หรื อไม่นาสินค้ าออกวางใน
ชัน้ คนกลางถือว่าเป็ นสะพานที่หนึง่ ส่วนผู้บริโภคถือเป็ นสะพานที่สอง ซึง่ จะนาไปสูค่ วามสาเร็จใน
การขาย
3. การส่งเสริ มการขาย (Sales Promotion) เป็ นเครื่ องมือระยะสัน้ เพื่อกระตุ้น
ให้ เกิดการซื ้อหรื อขายผลิตภัณฑ์ หรื อเป็ นสิ่งจูงใจที่มีคณ
ุ ค่าพิเศษที่กระตุ้นหน่วยงานขาย (Sales
force) ผู้จดั จาหน่าย (Distributors) หรื อผู้บริ โภคคนสุดท้ าย (Ultimate consumer) โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ เกิดการขายในทันทีทนั ใด (Belch and Belch.1995 : GL11) หรื อเป็ นเครื่ องมือ
กระตุ้นความต้ องการซื ้อที่ใช้ สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้ พนักงานขาย ซึ่งสามารถ
กระตุ้นความสนใจ ทาให้ เกิ ดการทดลองใช้ หรื อการซือ้ โดยลูกค้ าคนสุดท้ ายหรื อบุคคลอื่นใน
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่งเสริ มการขาย เป็ นกิจกรรมในการจูงใจให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการซื ้อ ซึ่งเป็ นการ
สื่อสารแบบ 2 ทาง ที่สง่ ข้ อมูลไปยังผู้บริ โภค ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ การลดราคา การให้ ของแถม หรื อ
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การแลกซือ้ เป็ น ต้ น โดยเป็ น การกระตุ้น ให้ เกิ ด พฤติกรรมการซือ้ สิน ค้ าในขณะนัน้ ซึ่ง ถื อ เป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเพิ่มยอดขายในระยะสัน้ โดยการส่งเสริ มการขายทัว่ ไปสามารถแบ่งออกได้
เป็ น 3 ประเภท คือ การส่งเสริ มการขายที่ม่งุ สู่ผ้ บู ริ โภค การส่งเสริ มการขายที่ม่งุ สู่คนกลาง และ
การส่งเสริ มการขายที่ม่งุ สู่พนักงาน ธุรกิจนิยมใช้ กิจกรรมการส่งเสริ มการขาย เพื่อเร่ งการขายกัน
อย่างแพร่หลายในปั จจุบนั เนื่องจากปั จจัยสาคัญหลายประการ ได้ แก่ การส่งเสริมการขายที่มงุ่ ไปสู่
ผู้บริ โภคจะเป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ ูบริ โภคตัดสินใจซื ้อทันที ซึ่งเป็ นการเร่ งการขายในระยะสัน้ ส่วน
เครื่ องมือส่งเสริมการขายได้ แก่ ตัวอย่างสินค้ า คูปอง การลดราคา หรื อการใช้ ของแถมของแจกนัน้
จะเป็ นสิง่ จูงใจให้ เกิดการซื ้อตราสินค้ าใหม่ๆ หรื อให้ ความภักดีกบั ตราสินค้ าเดิมต่อไป (Belch and
Belch,1995)
4. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็ นการติดต่อสื่อสารและการสร้ าง
ความสัมพันธ์ ที่ดีขององค์กรกับกลุ่มคนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับองค์กร กลุ่มคนเหล่านี ้ ได้ แก่ ลูกค้ า
ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น พนักงาน รัฐบาล และสังคม เป็ นต้ น ซึง่ รูปแบบการประชาสัมพันธ์อ าจจะมีลกั ษณะ
เป็ นทางการ หรื อไม่เป็ นทางการ โดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญ คือ เพื่อเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ และ
ความเข้ าใจอันดีต่อกัน เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้ กับองค์ กร และสินค้ าหรื อบริ การ ส่วนการ
เผยแพร่ ข่าวสารหมายถึงข่าวสารที่เผยแพร่ ต่อผู้บริ โภคเกี่ยวกับองค์กร และสิน ค้ าหรื อบริ การที่
เกิ ด ขึ น้ เป็ น ข้ อ มูล ข่ า วสารต่ า ง ๆ โดยไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย นอกจากนี ข้ ้ อ ได้ เ ปรี ย บของการ
ประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ ข่าว คือเสียค่าใช้ จ่ายต่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับเครื่ องมือการสื่อสาร
การตลาดอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้ ว นอกจากนัน้ ข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ยังได้ รับความ
เชื่อถือ ส่วนข้ อเสีย คือไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้ าไม่สามารถควบคุมได้ ว่า
จะลงในหนังสือพิมพ์ฉบับใด หน้ าที่เท่าไร หรื อจะนาออกอากาศทางโทรทัศน์เวลาใด ข่าวสารที่
นาเสนอเหมาะสมหรื อขาดสาระสาคัญหรื อไม่ ซึ่งในบางครัง้ การเผยแพร่ ข่าวอาจเป็ นการทาลาย
องค์กรแทนที่จะสร้ างภาพลักษณ์ในทางที่ดีให้ กบั องค์กร (Belch and Belch,1995)
การประชาสัมพันธ์ทาหน้ าที่ตอ่ ไปนี ้ (1) สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์การ
กับประชาชนทัว่ ไป (2) เผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ เป็ นการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสถาบันต่างๆ
(3) การติดต่อสื่อสาร โดยจะรวมการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษัท (4) คุ้มครองประชาชน เป็ นความพยายามที่จะต่อต้ านสิ่งที่ผิดกฎหมายและส่งเสริ มการกิน
ดีอยู่ดีของประชาชน (5) การแนะนา เป็ นการจัดหาคาแนะนาทัว่ ๆ ไป แก่บริ ษัทถึงสิ่งที่เกิ ดขึ ้นใน
สังคม สิง่ ที่บริษัทควรทาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรื อการติดต่อสื่อสาร (6) การทาประโยชน์ให้ กบั สังคม

21
5. การตลาดทางตรงหรื อการตลาดเจาะตรง (Direct Marketing หรื อ Direct
Response Marketing) สมาคมการตลาดทางตรงได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การตลาดทางตรง เป็ น
ระบบปฏิกิริยาการกระทาของการตลาด ซึง่ ใช้ สื่อหนึง่ อย่างหรื อมากกว่าเพื่อให้ เกิดการตอบสนองที่
สามารถวัดได้ และ (หรื อ) การติดต่อทางธุรกิจโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรื อหมายถึงระบบการตลาดที่มี
ปฏิกิริ ย าระหว่า งกัน ซึ่ง ใช้ สื่ อโฆษณาหนึ่ง สื่อขึน้ ไป เพื่อให้ มีการตอบสนองหรื อการซือ้ ขายที่
สามารถวัดได้ (Kotler, 2003) หรื อเป็ นการสื่อสารโดยตรงกับผู้บริ โภคที่เป็ นกลุม่ เป้าหมาย เพื่อให้
เกิดการตอบสนองในทันทีทนั ใด (Armstrong, 2003)
จากความหมายดังกล่าวข้ างต้ นสามารถสรุ ปได้ ว่าการตลาดเจาะตรงมีลกั ษณะ
ดังนี ้ (1) มีผลกระทบโดยตรงกับกลุม่ เป้าหมายทันทีทนั ใด (2) มีการตอบสนองที่สามารถวัดได้ โดย
พิ จ ารณาจากการตอบสนองกลับ (3)
มุ่ง สร้ างความสัม พัน ธ์ ร ะยะยาวและต่อ เนื่ อ งกับ
กลุม่ เป้าหมาย (4) สามารถควบคุมคุณภาพข่าวสารได้ (5) สามารถยืดหยุน่ ได้ เพราะข่าวสารต่างๆ
สามารถแก้ ไขปรับปรุ งได้ สะดวก (6) ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ ทวั่ ถึง (7) สามารถเข้ าถึง
กลุ่ ม เป้ า หมายได้ เฉพาะเจาะจง ทั ง้ นี ต้ ้ องอาศั ย การตลาดโดยใช้ ฐานข้ อมู ล ( Database
marketing) (8) มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารสูงกว่าสื่อโฆษณาแบบอื่นๆ
ในปั จ จุ บัน การตลาดเจาะตรงถื อ เป็ น เครื่ อ งมื อ อย่ า งหนึ่ ง ของการส่ ง เสริ ม
การตลาด (Promotion) หรื อเป็ นการสื่อสารการตลาด (Marketing communication) เพื่อ
ก่อให้ เกิดการตอบสนองโดยตรง โดยไม่รวมถึงการขายโดยใช้ พนักงานขายที่ทาการขายตรงกับ
ลูกค้ าตามแหล่งลูกค้ า (Door-to-door selling) การตลาดเจาะตรงเป็ นเครื่ องมือสื่อสารที่กาลัง
ได้ รับความนิยมมากขึ ้นทุกขณะ เนื่องจากเครื่ องมือนี ้สามารถกระตุ้นความต้ องการในทันทีทนั ใด
และทาให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อได้ มากกว่าเครื่ องมือโฆษณาประเภทอื่น
6. การตลาดโดยการจัดกิ จกรรมพิเ ศษหรื อการตลาดเชิงกิจกรรม (Event
Marketing) เป็ นการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น (1) การประกวด (Contest) (2) การแข่งขัน
(Competition) (3) การฉลอง (Celebration) (4) การเปิ ดตัวสินค้ าใหม่ (Launching) ซึง่ เป็ นวิธีที่
นิยมมากขึ ้นในปั จจุบนั เพราะว่าเป็ นการสื่อสารการตลาดที่ สามารถจูงใจให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ ามามีส่วน
ร่ วมได้ และสามารถวัดผลได้ ด้วยจานวนของผู้ที่เข้ ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมและสนใจติดตาม
กิจกรรมที่เกิดขึ ้น
การตลาดโดยการจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษหรื อ การตลาดเชิ ง กิ จ กรรม ( Event
marketing) ถือเป็ นเครื่ องมือที่เป็ นดาวดวงเด่น (Rising star) มีประสิทธิภาพสูงและก่อให้ เกิด
ผลกระทบที่ ดี เพราะสามารถดึงผู้ชมให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในกิ จกรรมได้ มาก ถ้ ากิ จกรรมพิเศษ
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(Event) ที่จดั ขึ ้น เป็ นกิจกรรมที่มีความสร้ างสรรค์ (Creativity) มีคา่ ควรแก่การเป็ นข่าว กิจกรรม
นันก็
้ จะได้ รับความสนใจจากสื่อมวลชน โดยอาจจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์หรื อวิทยุเป็ นการ
ครอบคลุมการใช้ สื่อแบบไม่ต้องจ่ายเงิน (Free media coverage) หลังจากจัดกิจกรรมพิเศษแล้ ว
ในวันรุ่งขึ ้นฝ่ ายประชาสัมพันธ์จะซื ้อพื ้นที่ข่าว เพื่อขอบคุณผู้ที่มาร่วมงาน (Thanks you Ads) ถ้ า
เป็ นผู้ที่มีอานาจหรื อผู้ที่มีชื่อเสียง เช่น นายกรัฐมนตรี องคมนตรี คุณหญิง อาจทาสื่อโฆษณาแบบ
เดินเรื่ องด้ วยภาพ (Pictoral Ads) โดยการลงรูปและเขียนข้ อความบรรยายใต้ รูป จะเห็นได้ ว่าการ
จัดกิจกรรมพิเศษนันก่
้ อให้ เกิดผลกระทบ (Impact) ที่ดี และก่อให้ เกิดการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ เป็ น
ผลตามมา หรื อที่เรี ยกว่าเป็ นกิจกรรมแพร่กระจาย (Spin-off effect) ดังนันวิ
้ ธีจงึ เป็ นที่นิยมใช้
7. การจัดแสดงสินค้ า (Display) วัตถุประสงค์ในการจัดแสดงสินค้ ามีดงั นี ้
(1) เพื่อดึงดูดผู้บริโภคเข้ ามา ณ จุดซื ้อ เนื่องจากผู้บริ โภคดูสื่อน้ อยลง และมีการแข่งขัน ณ จุดขาย
ที่รุนแรงยิ่งขึ ้น (2) ใช้ เป็ นเครื่ องมือตอกย ้าจุดขาย (Selling point) ของสินค้ า โดยเฉพาะสินค้ าที่
นาเข้ าสูต่ ลาดใหม่ (Launching) ตัวอย่างเช่น น ้ายาปรับผ้ านุ่มไฟน์ไลน์ มีจดุ ขายว่าเป็ นน ้ายาปรับ
ผ้ านุ่มที่มีกลิน่ หอมของดอกไม้ ดังนันในการจั
้
ดแสดงสินค้ าจะใช้ กองโชว์พิเศษเป็ นดอกไม้ ประดิษฐ์
ซึง่ ตกแต่งสวยงาม และฉีดน ้าหอมกลิน่ เดียวกับกลิน่ ของน ้ายาปรับผ้ านุ่มไว้ ในกรณีนี ้ทาให้ เกิดการ
รับรู้ด้วยกลิน่ และเป็ นการตอกย ้าว่าน ้ายาปรับผ้ านุ่มมีกลิ่นหอม ผู้บริ โภคก็จะเข้ าใจถึงจุดขายได้ ดี
ขึ ้น (3) เพื่อเสริ มการสื่อสารเกี่ยวกับการส่งเสริ มการขาย (Sales promotion) การส่งเสริ มการขาย
ให้ มีความโดดเด่นในการจัดแสดงสินค้ า เรี ยกว่า “กองโชว์ ” กองโชว์ จะอยู่ในพืน้ ที่ พิเศษ ตาม
ทางเดิน หน้ าประตู ระเบียงร้ าน หรื อในพื ้นที่ที่จดั ให้ โดดเด่น (Outstanding) มากกว่าปกติ ซึ่ง
อาจจะใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ประกอบ เช่น โปสเตอร์ สติกเกอร์ วัสดุ ณ จุดซื ้อ (Point of purchase
material) หรื อเป็ น Shelf talker ซึง่ ถือว่าเป็ นจุดในการติดต่อสื่อสาร (Contact point) “Shelf
talker” เป็ นสิ่งที่ติดกับชันวางสิ
้
นค้ าและขยับตัวไปมา โดยใช้ แสงแฟลชและเครื่ องจักอัตโนมัติ
(Automation) เมื่อคนเดินผ่านก็จะมีเสียงเกิดขึ ้น เช่น เสียงพูด เสมือนว่าพูดกับผู้บริ โภค ซึง่ อาจจะ
บอกถึงกิจกรรมการส่งเสริ มการขาย เช่น ซื ้อ 2 แถม 1 แวะก่อนสิคะ ฮัลโหล สวัสดีค่ะ อย่างไรก็
ตามการจัดแสดงสินค้ าจะมีประโยชน์น้อยลงในกรณีที่ผ้ บู ริ โภคระบุตราสินค้ าไว้ แน่นอนแล้ วก่อน
ไปซื ้อ
การจัดแสดงสินค้ ามี 2 แบบ ดังนี ้
7.1 การจัดแสดงสินค้ าไว้ เพื่อขาย (Stock display) เป็ นการจัดแสดงสินค้ าที่
ต้ องการขายโดยจานวนหน้ าในการจัดวางสินค้ า (Facing) หรื อที่เรี ยกว่าขานัน้ สามารถสื่อ
ความหมายว่าผลิตภัณฑ์ อยู่ในตาแหน่งที่สาคัญหรื อไม่ ตราสินค้ าที่ขายดี มีคนนิยมใช้ จะมีขา
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มากกว่า ตัวอย่างเช่น ถ้ าสบูล่ กั ส์ได้ 4 ขา สบูโ่ พรเทคส์ได้ 2 ขา สบูล่ กั ส์จะดูดีกว่าสบูโ่ พรเทคส์ ถ้ า
นมไทยเดนมาร์ กได้ 6 ขา นมหนองโพได้ 3 ขา แสดงว่านมไทยเดนมาร์ กขายดีกว่านมหนองโพ
7.2 การจัดแสดงสินค้ าถาวร (Fixed display) เป็ นการจัดแสดงสินค้ าที่เอาไว้
คงที่ โดยใช้ ของตกแต่งไว้ ถาวร ไม่มีการหยิบขาย เวลาที่ลกู ค้ าซื ้อสินค้ าพนักงานขายจะไปหยิบ
สินค้ าจากที่อื่นมาให้ ซึ่งการจัดแสดงสินค้ าควรจะสื่อถึงแนวความคิดหลัก (Theme) จุดขาย
(Selling point) และลักษณะ (Character) ของสินค้ านันๆ
้ ตัวอย่างเช่น เสื ้อ T-shirt ของ Arrow รุ่น
Flower อาจจัดแสดงสินค้ าถาวรโดยการจัดสวนดอกไม้ แล้ วนาเสื ้อผ้ ามาพาดไว้ ตามต้ นไม้
เหล่านัน้ เพื่อสื่อความหมายว่าเป็ น Flower collection ถ้ าทาเสื ้อ Weekender ประกอบด้ วย เสื ้อ
ฮาวายสาหรับใส่ไปชายทะเล ชุด Marine collection อาจจัดแสดงสินค้ าถาวรโดยนาแหมาขึงไว้
ตกแต่งด้ วยปลาชนิดต่างๆ นาร่มชายหาดมากาง มีโขดหิน และนาเสื ้อไปวางไว้ ตามโขดหิน เป็ นต้ น
8. โชว์รูม (Showroom) เป็ นการติดต่อสื่อสารทังทางเดี
้
ยวและสองทาง (Oneway and two-way communication) การใช้ โชว์รูมเปรี ยบเสมือนกับการใช้ ป้ายโฆษณา
(Billboard) ป้ายโฆษณาอาจจะมีปัญหาว่าอยูเ่ หนือระดับสายตา แต่โชว์รูมอยูใ่ นระดับสายตา โชว์
รูมที่ดีควรอยู่ในจุดชุมชนที่มีคนเดินผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น สี่แยก ซึง่ เป็ นจุดที่รถติด
ตรงหัวมุมถนน เป็ นต้ น
9. การจัดศูนย์สาธิตการทางานของสินค้ า (Demonstration Center) สินค้ า
บางอย่างจะขายได้ ก็ต่อเมื่อมีการสาธิ ตการทางานของสินค้ า เช่น ขายเครื่ องสาอางต้ องมีการ
สาธิตการแต่งหน้ า ขายครี มนวดหน้ าต้ องสาธิตการนวดหน้ า สินค้ าบางอย่างต้ องสาธิตการทางาน
แบบสถานการณ์จาลอง (Simulation) ดังนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องตังศู
้ นย์สาธิตการทางานของสินค้ าไว้ ที่
ใดที่หนึ่ง ศูนย์สาธิตการทางานของสิน ค้ าทาให้ กลุ่มเป้าหมายที่มาชมการสาธิตเกิดความเข้ าใจ
และเกิดการเรี ยนรู้ เนื่องจากได้ อยู่ในสถานการณ์ ที่เกิดขึน้ จริ ง บางครัง้ พนักงานขายอาจจะให้
ผู้บริโภคได้ ทดลองใช้ สนิ ค้ าด้ วยตนเอง
10. การจัดสัมมนา (Seminar) การจัดสัมมนาถือว่าเป็ นเครื่ องมือในการ
ติดต่อสื่อสารตราสินค้ า (Brand contact point) อีกรูปแบบหนึง่ การจัดสัมมนาใช้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้
10.1 ต้ องการการยืนยันสนับสนุน (Endorsement) จากผู้นาทางความคิด
หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ หลายครัง้ ที่นกั สื่อสารการตลาดใช้ ชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิมาสนับสนุนสินค้ าของเรา
โดยการจัดสัมมนาและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรื อผู้ที่มีความรู้ เป็ นอย่างดี (Authority) ในผลิตภัณฑ์
นันๆ
้ (ในเรื่ องนัน้ ๆ) มาเป็ นผู้นาสัมนนา การที่ประธานบริ ษัทหรื อเจ้ าของสินค้ าพูดว่าสินค้ าของ
ตัวเองดีอย่างไรจะไม่มีน ้าหนักเท่ากับการที่ผ้ ทู รงคุณวุฒิเป็ นผู้พดู
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10.2 เมื่ อ สิน ค้ า นัน้ ต้ อ งการให้ ค วามรู้ กับ ผู้ใ ช้ ในกรณี ที่ เ ป็ น สิน ค้ า ใหม่ มี
แนวความคิดใหม่ๆ ซึ่งถ้ าปราศจากความรู้ ความเข้ าใจแล้ วจะไม่เกิดความนิยมในตัวสินค้ านัน้
จึงต้ องอาศัยการสัมมนาเข้ าช่วย
10.3 ต้ องการรักษาลูกค้ าเอาไว้ สินค้ าหลายอย่างสามารถรักษาลูกค้ าไว้ ได้
ด้ วยการจัดสัมมนา ตัวอย่างในกรณีของสถาบันลดน ้าหนัก เมื่อผู้บริ โภคทราบว่ายาตัวนี ้สามารถ
ซื ้อได้ จากร้ านขายยาทั่วไปก็จะไม่ไปพบหมออีก แต่จะไปซื ้อยามารับประทานเอง หรื อบางครัง้
สมาชิกที่มาใช้ บริ การอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับการจราจรที่ติดขัด หรื อการออกนอกบ้ าน จึงซื ้อ
เครื่ องมือต่างๆ ไปไว้ ใช้ เองที่บ้าน ทาให้ ต้องสูญเสียสมาชิกไป ดังนันสถาบั
้
นลดน ้าหนักควรจัดให้ มี
การสัมมนาระหว่างสมาชิกเป็ นระยะๆ ประมาณเดือนละครั ง้ โดยใช้ หัวข้ อที่น่าสนใจ เช่น ลด
น ้าหนักอย่างไรให้ ถกู วิธี เพื่อรักษาลูกค้ าไว้
10.4 ใช้ ในการฉลองเหตุการณ์พิเศษ (Special occasion) ในกรณีนี ้อาจใช้
ร่วมกับการสัมมนาที่มงุ่ สูค่ นกลาง พนักงานขาย หรื อสมาชิก
11. การจัดนิทรรศการ (Exhibition) เป็ นเครื่ องมือการติดต่อสื่อสารตราสินค้ า
(Brand contact) ที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจและเกิดการตอบสนองได้ โดยตรง เนื่องจากสินค้ าบาง
ชนิดสามารถสร้ างความประทับใจให้ กบั ลูกค้ าได้ ด้วยวิธีการสาธิต หรื อการแสดงรายละเอียดแบบ
เจาะลึก การสื่อสารกันด้ วยสื่อไม่สามารถทาให้ เกิดความเข้ าใจได้ ดีเท่ากับการได้ เห็นของจริ ง
ดังนันสิ
้ นค้ าบางชนิดจึงจาเป็ นต้ องใช้ การจัดนิทรรศการ ซึง่ จะนิยมใช้ มากในกรณีตอ่ ไปนี ้
(1) เมื่อรายละเอียดของสินค้ ามีมากเกินกว่าจะถ่ายทอดได้ ด้วยการโฆษณา
(2)
เมื่อรายละเอียดของสินค้ านัน้ สามารถสร้ างความประทับใจหรื อ
ความรู้สกึ ที่ดีให้ กบั ผู้บริโภคได้
(3) เมื่อการสาธิตการทางานของสินค้ าสามารถสร้ างความประทับใจให้ กบั
ผู้บริโภค ทาให้ ผ้ บู ริโภคสนใจซื ้อสินค้ าได้
(4) เมื่อสินค้ านันสามารถท
้
าให้ เกิดการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way
communication) ได้ ซงึ่ ในกรณีนี ้ต้ องมีพนักงานขายอยูป่ ระจาจุดที่จดั แสดงนิทรศการด้ วย
12. การจัดศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) เป็ นการสื่อสารตราสินค้ า (Brand
contact) ในลักษณะการให้ ข่าวสารตราสินค้ าผ่านการฝึ กอบรม ธุรกิจบางชนิดทาให้ สินค้ า
แข็งแกร่ งขึ ้นโดยการจัดตังศู
้ นย์ฝึกอบรม ตัวอย่างเช่น ดุสิตธานีมีโรงเรี ยนสอนการโรงแรม บริ ษัท
ธนบุรีประกอบรถยนต์มีการจัดฝึ กอบรมพนักงานเป็ นเวลา 6 เดือน ที่ประเทศเยอรมนี เป็ นต้ น
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13. การให้ บริ การ (Services) เป็ นการสื่อสาร (Communication) ที่สาคัญที่สดุ
อย่างหนึ่ง ถ้ ามีการให้ บริ การที่ดี ลูกค้ าจะรู้สกึ ประทับใจ เพราะลูกค้ านันต้
้ องการได้ รับความเอาใจ
ใส่ ดังนัน้ บริ ษัทจึงจาเป็ นต้ องพัฒนาการให้ บริ การในจุดทุกจุดที่ต้องพบกับลูกค้ า (Point of
encounter) ไม่ว่าจะเป็ นในส่วนของพนักงานต้ อนรับ พนักงานรับโทรศัพท์ ซึง่ ถึงแม้ จะไม่ได้ เห็น
หน้ ากันแต่ก็มีการรับรู้ กนั ด้ วยเสียง พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานส่งของ พนักงานขาย
ฝ่ ายซ่อ ม ฝ่ ายติ ด ตัง้ ซึ่ง จะต้ อ งให้ บ ริ ก ารแบบไร้ รอยตะเข็ บ คื อ ท าให้ ร าบรื่ น ไม่ มี ก ารสะดุด
ดังตัวอย่างสโลแกนของการบินไทยที่วา่ “Smooth as silk”
การให้ บริ การที่ดี (Good services) จะก่อให้ เกิดการรับรู้ในตราสินค้ า (Brand
knowledge) และเป็ นการเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้ กับบริ ษัท สินค้ าบางประเภทควรมีการ
ให้ บริ การแก่ลกู ค้ า ตัวอย่างเช่น ถ้ าขายเครื่ องปรับอากาศ ก็ควรมี บริ การติดตัง้ ขายคอมพิวเตอร์
ควรมีการให้ การรับประกันสินค้ า ขายเครื่ องใช้ ไฟฟ้าควรมีบริการหลังการขาย เช่น ซ่อมฟรี มีเครื่ อง
ทดแทนกรณีเครื่ องเข้ าศูนย์ซ่อม หรื อในช่วงเทศกาลห้ างสรรพสินค้ าควรมีบริ การห่อของขวัญหรื อ
จัดกระเช้ าฟรี เป็ นต้ น บริษัทต้ องตระหนักถึงความสาคัญของการให้ บริการ ถ้ าสินค้ าของบริษัทเป็ น
สินค้ าที่ ดี มี การโฆษณาและการส่ง เสริ มการขายที่ ดี แต่การให้ บริ การไม่มีความน่ าประทับใจ
หรื อไม่เป็ นไปตามความคาดหวังของลูกค้ า ก็จะส่งผลให้ ลกู ค้ าเกิดความรู้ สึกที่ไม่ดีต่อบริ ษัท ซึ่ง
อาจส่งผลให้ ไม่ซื ้อสินค้ าในที่สดุ
การให้ บริ การที่ดีนนไม่
ั ้ ได้ หมายถึงเฉพาะการที่พนักงานมีนิสยั ดี ยิ ้มแย้ มแจ่มใส
พูดจาไพเราะ หรื อบริการรวดเร็วเท่านัน้ แต่หมายถึงกิจกรรมเพิ่มเติม (Additional activity) ซึง่ เป็ น
บริ การพิ เ ศษที่ ม อบให้ กั บ ลู ก ค้ า ทั ง้ ก่ อ นการขาย และหลั ง การขาย ซึ่ ง ถื อ เป็ นโอกาส
(Opportunities) ในการสร้ างมูลค่าเพิ่ม (Create value added) ถ้ าบริ ษัทไม่ได้ ใส่ใจในการ
ให้ บริ การ ก็จะทาให้ เกิดช่องว่างในการสร้ างมูลค่า (Value gap) เป็ นช่องทางให้ คแู่ ข่งขันแทรกเข้ า
มาได้ ซึง่ อาจจะทาให้ บริษัทพ่ายแพ้ ในที่สดุ
14. พนักงาน (Employee) ถือว่าเป็ นผู้ที่ให้ การประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สดุ (The best
PR officer) ดังนันถ้
้ าต้ องการสร้ างคุณค่าให้ กบั ตราสินค้ า จะต้ องมีการประชาสัมพันธ์ ที่ดีกบั
พนักงานในเรื่ องเกี่ยวกับการส่งเสริ มสินค้ าของบริ ษัท มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี [ Good
Human Resources Management (HRM)] ซึง่ จะทาให้ พนักงานมีความรู้สกึ จงรักภักดีตอ่ บริ ษัท
และพร้ อมที่จะส่งเสริ มสินค้ าของบริ ษัท บางบริ ษัทพนักงานกลายเป็ นศัตรู ที่คอยว่าร้ ายบริ ษัท
ตลอดเวลา จากคากล่าวที่ว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal communication)
จะชนะสื่อทุกครัง้ ข้ อความนี ้เป็ นจริ ง เพราะการติดต่อสื่อสารของเรากับบุคคลที่มีความหมายกับ
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ชีวิตเรา (Significant people) จะชนะการติดต่อสื่อสารด้ วยสื่อมวลชนเสมอ (Mass media
communication) เพราะบุคคลสาคัญนันสามารถให้
้
คณ
ุ และโทษกับเราได้ ตัวอย่างของบุคคล
สาคัญ ได้ แก่ พ่อ แม่ ลูก เจ้ านาย ลูกน้ อง ครู เลขา เป็ นต้ น ถ้ าข้ อความในสื่อมวลชนขัดแย้ งกับ
บุคคลที่มีความหมายกับชีวิตเราเมื่อไร ข้ อความสาคัญเหล่านันย่
้ อมพ่ายแพ้ ดังนันพนั
้ กงานจึงเป็ น
ผู้ติดต่อสื่อสารในตราสินค้ าที่ดีในการสร้ างคุณค่าให้ กบั ตราสินค้ า
15. การบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging) หมายถึง สิ่งที่บรรจุหรื อห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ ซึง่
ถือว่าเป็ นจุดในการติดต่อสื่อสารตราสินค้ า (Brand contact point) ในอดีตนันบรรจุ
้
ภณ
ั ฑ์มีหน้ าที่
3 ประการดังนี ้
(1) เพื่อคุ้มครองผลิตภัณฑ์ (Protection) เป็ นการป้องกันไม่ให้ ผลิตภัณฑ์
ได้ รับความเสียหาย
(2) เพื่อการทากาไร (Profit) เป็ นการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นตัวสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้ กบั สินค้ า ทาให้ ขายสินค้ าได้ ในราคาที่สงู ขึ ้นและได้ รับกาไรเพิ่มขึ ้น
(3) เพื่อส่งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นจุดขาย
เช่น ใช้ ซ ้า (Reuse) เป็ นชนิดเติม (Refill) สามารถหมุนเวียนเปลี่ยนสภาพได้ (Recycle) ลด
ปริมาณการใช้ (Reduce) สามารถนาไปใช้ งานอื่นได้ เป็ นต้ น
ในปั จจุบนั นี ้บรรจุภณ
ั ฑ์จะทาหน้ าที่อื่นเพิ่มเติม ดังนี ้
(1) เพื่อบอกข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(2) เพื่อบอกตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product positioning)
(3) เพื่อเผยแพร่สโลแกนหรื อคาขวัญของสินค้ า
(4) เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ โดยการบอกเล่าเรื่ องราวต่างๆ
(5) เพื่อบอกส่วนผสม (Ingredient) ของผลิตภัณฑ์
(6) เพื่อบอกถึงวิธีการใช้ สนิ ค้ า
(7) เพื่อสร้ างความแตกต่างให้ กบั ตราสินค้ า โดยการใช้ ข้อความหรื อให้ ข้อมูล
พิเศษเพื่อแสดงจุดเด่นต่างๆ ของสินค้ า
การใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสาร (Communication) สามารถใส่
อะไรเข้ าไปในบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นสโลกแกน ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning)
ข้ อความเฉพาะอย่าง หรื อหลักฐานพิสจู น์ชื่อเสียง (Identity statement) ซึง่ ในปั จจุบนั เป็ นวิธีที่
นิยมใช้ กนั มาก ตัวอย่างเช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ใช้ สโลแกนว่า “มัน่ คงด้ วยรากฐาน บริ การด้ วย
น ้าใจ” และใช้ หลักฐานพิสจู น์ชื่อเสียงว่าเป็ นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย (The first Thai
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bank) วิธีนี ้เป็ นวิธีการยึดครองหัวใจของลูกค้ า โดยสร้ างรากฐานการพิสจู น์ชื่อเสียงของบริ ษัท
(Brand identity) ใส่ตอ่ จากชื่อตราสินค้ า
16. การใช้ ยานพาหนะของบริ ษัทเคลื่อนที่ (Transit) เป็ นการใส่ชื่อหรื อ
สัญลัก ษณ์ ของสิน ค้ า บนยานพาหนะของบริ ษัท ไม่ว่าจะเป็ น รถกระบะ รถรั บ ส่ง พนัก งาน รถ
มอเตอร์ ไซค์ รถตู้ หรื อสิ่งของอื่นๆ ที่เคลื่อนที่ได้ เมื่อพาหนะเหล่านีเ้ คลื่อนที่ไป หรื อเมื่อรถของ
บริ ษัทไปจอดที่ใดก็ตามจะมีผ้ พู บเห็นสื่อเคลื่อนที่เหล่านี ้ ตัวอย่าง รถของผู้สื่อข่าวจะมีโลโก้ และ
หมายเลขช่อง 3, 5, 7, 9, 11 หรื อ itv ติดอยู่ ไมโครโฟนที่ผ้ สู ื่อข่าวใช้ สมั ภาษณ์จะมีสญ
ั ลักษณ์ของ
ช่องต่างๆ ติดอยู่ การใช้ สติ๊กเกอร์ ติดรถพนักงานก็ถือว่าเป็ นสื่อเคลื่ อนที่ ที่ดีมาก บริ ษัทควรทา
สติ๊กเกอร์ สวยๆ โดยแจกให้ พนักงานนาไปติดรถส่วนตัว เพื่อเพิ่มความถี่ ของวิธีการสื่อสารตรา
สินค้ า (Brand contact)
17. การใช้ ปา้ ยต่างๆ (Signage) ป้ายโฆษณาเป็ นสื่อกลางแจ้ ง มีจดุ มุง่ หมายเพื่อ
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสินค้ าและบริ การ ป้ายโฆษณามีหลายประเภท อาทิเช่น (1)
โปสเตอร์ (Poster) (2) คัทเอาท์ (Cutout) (3) Billboard (4) นีออนไลท์ (5) ป้ายโฆษณาที่ทาด้ วย
หลอดไฟ (Electric spectaculars) เป็ นต้ น ป้ายโฆษณาควรติดตังอยู
้ ่ในที่ที่มีผ้ คู นสัญจรผ่านไปมา
ตลอดเวลา สามารถมองเห็นได้ ง่าย เช่น สี่แยกที่มีการจราจรหนาแน่นริ มถนนสายสาคัญๆ ป้าย
รถเมล์ ทางด่วน หรื อบริเวณหัวมุมถนน เป็ นต้ น
18. การใช้ เครื อข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) อินเตอร์ เน็ตเป็ น
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายหนึง่ ซึง่ ติดต่อเชื่อมโยงกันเป็ นเครื อข่ายใหญ่ และสามารถส่ง
ข้ อมูลข่าวสารถึงกันได้ อย่างกว้ างขวาง
บริ ษัทควรจะมีเว็บไซต์ของตนเอง เพื่อบอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับบริ ษัทและสินค้ า
ปั จจุบนั ผู้ใช้ อินเตอร์ เน็ตมีจานวนเพิ่มขึ ้น และการซื ้อขายสินค้ าผ่านอินเตอร์ เน็ตก็ได้ รับความนิยม
มากขึ ้น จากกาสารวจพบว่าสินค้ าที่นิยมซื ้อผ่านระบบออนไลน์ หรื ออินเตอร์ เน็ตมีดงั นี ้ หนังสือ
(58%) เครื่ องดนตรี (50%) ซอฟต์แวร์ (44%) ตัว๋ เครื่ องบิน (29%) อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์
(28%) เสื ้อผ้ า (26%) วิดีทศั น์ (20%) การจองโรงแรม (20%) ของเล่น (20%) ดอกไม้ (17%) และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรื อน (12%)
อินเตอร์ เน็ตมีประโยชน์ตอ่ ผู้ซื ้อดังนี ้ (1) ทาให้ ได้ รับความสะดวกในการสัง่ ซื ้อมาก
ขึ ้น (2) สามารถค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของสินค้ าและราคาได้ อย่างเป็ นส่วนตัว
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อินเตอร์ เน็ตมีประโยชน์ต่อผู้ขายดังนี ้ (1) ช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาผ่าน
สื่อสารมวลชน (2) ช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการจ้ างพนักงานขาย เพราะผู้ซื ้อและผู้ขายจะติดต่อกัน
โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้ าคนกลางหรื อตัวแทนจาหน่าย
19. การใช้ ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่อ (Merchandising) เป็ นการจัดทาวัสดุสิ่งของขึ ้นมา
ซึ่ง วัส ดุสิ่ง ของเหล่า นัน้ มี ข่ า วสารเกี่ ย วกับ สิน ค้ า อยู่ด้ ว ย อาจจะเป็ น โลโก้ ตราสิน ค้ า ค าขวัญ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้จะเป็ นเสมือนสื่อเคลื่อนที่ (Moving media) ซึง่ ก่อให้ เกิดการสื่อสารตราสินค้ า
(Brand contact) ได้ เป็ นอย่างดี และทาให้ เกิดการเปิ ดรับ (Exposure)
การใช้ ผลิตภัณฑ์ เป็ นสื่อ (Merchandising) มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับการให้
สัมปทาน (Licensing) โดยใช้ หลักการที่คล้ ายคลึงกัน คือ การออกผลิตภัณฑ์โดยมีตราสินค้ า
และโลโก้ สินค้ าของบริ ษัท ที่นิยมใช้ กันส่วนมากจะเป็ นปากกา หมวกแก๊ ป แก้ วนา้ ที่คนั่ หนังสือ
ของขวัญ เสื ้อ เข็มขัด เป็ นต้ น ในกรณีของการให้ สมั ปทานเราจะได้ ผลตอบแทนเป็ นตัวเงินเมื่อขาย
สินค้ าได้ แต่ในกรณีของการใช้ ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่อ (Merchandising) เป็ นการทาของแจกโดยไม่ได้
ขาย ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างวิธีการสื่อสารตราสินค้ า (Brand contact) แจ๊ คเก็ตของพนักงานส่ง
ของ เสื ้อผ้ าของพนักงานหญิงที่มีโลโก้ หัวจดหมาย ซองจดหมายติดโลโก้ ของบริ ษัท เหล่านี ถ้ ือเป็ น
การใช้ ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่อทังสิ
้ ้น
การใช้ ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่อ (Merchandising) โดยการแจกของขวัญให้ กบั ผู้บริ โภค
เช่น แจกเนกไทให้ กบั ลูกค้ าผู้ชาย แจกผ้ าพันคอให้ กบั ลูกค้ าผู้หญิง แจกที่วางปากกาให้ กบั ผู้ที่มา
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย แจกไดอารี่ และปฏิทินในวันปี ใหม่ โดยมีโลโก้ คาขวัญ หรื อตราสินค้ าติดอยู่
เมื่อลูกค้ านาสินค้ ามาใช้ ผู้อื่นก็จะมองเห็นสัญลักษณ์เหล่านี ้ทาให้ เกิดความถี่ในการพบเห็นสินค้ า
สูงขึ ้น (High frequency)
20. การให้ สมั ปทาน (Licensing) คานี ้มีความหมายใกล้ เคียงกับคาว่า การใช้
ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่อ (Merchandising) การใช้ ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่อนัน้ บริ ษัทจะจัดทาสินค้ าเพื่อไว้ แจก
หรื อแถม ส่วนการให้ สมั ปทานเป็ นการขายชื่อตราสินค้ า (Brand name) สัญลักษณ์ (Symbol)
และโลโก้ (Logo) ให้ แก่ผ้ รู ับสิทธิ ซึง่ ผู้รับสิทธิจะมีสทิ ธิในการผลิตสินค้ าภายใต้ ชื่อตราสินค้ าและโล
โก้ เดียวกัน เป็ นการขายชื่อตราสินค้ า (Brand name) ซึ่งถือเป็ นวิธีการสื่อสารตราสินค้ าที่มี
ประสิทธิภาพสูง เพราะนอกจากผู้ให้ สทิ ธิจะได้ รับเงินค่าลิขสิทธิ์แล้ วยังเป็ นการเผยแพร่ตราสินค้ าที่
ดีด้วย ซึ่งวิธีการนีเ้ ป็ นที่นิยมใช้ กันมากในต่างประเทศ โดยเฉพาะกับธุรกิจการค้ าปลีกทางด้ าน
บันเทิง (Retail entertainment) เช่น บริ ษัท Warner Brother ขายภาพยนต์การ์ ตนู เรื่ อง Casper
ให้ กบั ดิสนีย์ ซึ่งดิสนีย์ได้ นาตัวการ์ ตนู Casper ไปผลิตเป็ นสินค้ าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเสื ้อยืด พวง
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กุญ แจ แก้ วน า้ ของขวัญ ของที่ ร ะลึก ต่ า งๆ เสื อ้ ผ้ า ผ้ า ขนหนู และอื่ น ๆ ซึ่ง นอกจาก Warner
Brother จะได้ รับเงินจากการขายสัมปทาน และได้ รับค่าความภักดีหรื อค่าภาคหลวง (Brand
royalty) อีก 2% แล้ วยังได้ ชื่อเสียงจากการพบเห็นตราสินค้ าด้ วย
21. คูม่ ือสินค้ า (Manual) เป็ นหนังสือที่บอกถึงวิธีการใช้ งาน การเก็บรักษา และ
ส่วนประกอบต่างๆ ของสินค้ า ซึง่ มักให้ ควบคูไ่ ปกับตัวสินค้ า ตัวอย่างเช่น คูม่ ือการใช้ คอมพิวเตอร์
คู่มือการใช้ โทรศัพท์มือถือ คู่มือการใช้ เครื่ องดูดฝุ่ น การแจกคู่มือรักษาบ้ านให้ กบั ลูกค้ าที่ซื ้อบ้ าน
การแจกคู่มือการถนอมผ้ าให้ กบั ลูกค้ าที่ซื ้อเครื่ องซักผ้ า สิ่งเหล่านี ้ถือว่าเป็ นการติดต่อสื่อสารทาง
การตลาด อัน จะทาให้ ผ้ ูบริ โภคเกิ ดความรู้ ในการใช้ สิน ค้ านัน้ ได้ อย่างถูกต้ อง สิน ค้ าบางชนิ ด
กลายเป็ นสินค้ าที่ไม่มีคณ
ุ ภาพ เพราะผู้ขายไม่จดั ทาคู่มือที่ดีให้ กบั ลูกค้ า ตัวอย่าง โทรศัพท์ มือถือ
ต้ องชาร์ ทไฟ 16 ชัว่ โมง ก่อนนามาใช้ ถ้ านามาใช้ ทนั ทีโดยไม่ได้ ชาร์ ทไฟ แบตเตอรี่ นนอาจเสื
ั้
่อม
คุณภาพเร็ ว ผู้ใช้ อาจตาหนิว่าแบตเตอรี่ ไม่ดี ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะผู้บริ โภคขาดคู่มือแนะนาวิธีการใช้
สินค้ าที่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
22.การสื่อสาร ณ จุดซื ้อ (Point-of-Purchase Communication: POP) เป็ น
เครื่ องมือที่ ธุรกิ จเลือกใช้ เมื่อต้ องการยา้ เตือนความจา ณ จุดซื ้อของลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายก่อน
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ โดยกลยุทธ์ IMC ให้ ความสาคัญกับการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ (Point-ofPurchase Communication: POP) เช่นเดียวกับเครื่ องมือIMC อื่นๆ เนื่องจากมีการศึกษาถึง
ความสาคัญของพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริโภค ณ จุดซื ้อ สามารถจัดกลุม่ เป็ นประเภทต่างๆได้ ดงั นี ้
1.ผู้ บริ โ ภคที่ มี ก ารวางแผนซื อ้ ไว้ โดยระบุ ชั ด เจนล่ ว งหน้ า (Specially
Planned) เป็ น กลุ่มผู้บริ โภคที่ ตงั ้ ใจไว้ แล้ วล่วงหน้ าว่าจะซือ้ สินค้ าประเภทใด และยี่ห้ อใด เช่น
ต้ องการจะซื ้อยาสีฟันยี่ห้อ คอลเกต หรื อบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปตราไวไว เป็ นต้ น
2.ผู้ บริ โ ภคที่ มี ก ารวางแผนการซื อ้ โดยทั่ ว ๆไปไว้ ล่ ว งหน้ า (Generally
Planned Purchase) ประเภทนี ้แตกต่างจากประเภทแรก เนื่องจากเป็ นเพียงการตังใจว่
้ าจะซื ้อยาสี
ฟั นหรื อบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเท่านัน้ แต่ไม่ได้ เจาะจงว่ายี่ห้ออะไร
3.ผู้ บริ โภคที่ มี ก ารซื อ้ สิ น ค้ าอื่ น แทนสิ น ค้ าที่ คิ ด ว่ า จะซื อ้ (Substitute
Purchase) ผู้บริโภคกลุม่ นี ้คิดว่าจะซื ้อของอย่างหนึง่ ก็จะมพฤติกรรมไปซื ้อของอย่างอื่นแทนน เช่น
พูดว่าจะไปซื ้อยาสีฟันคอลเกต แต่พอถึงเวลาที่จะต้ องซื ้อจริ งกลับไปซื ้อสินค้ าประเภทอื่น ซึง่ อาจ
เป็ นยาสีฟันยี่ห้ออื่นหรื ออาจจะไม่ได้ ซื ้อยาสีฟันเลย แต่ซื ้อผลไม้ กระป๋ อง หรื อบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ป
แทน เป็ นต้ น
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4.ผู้บริ โภคที่มีการซื ้อสินค้ าโดยไม่มีการวางแผน (Unplanned Purchase)
ผู้บริ โภคกลุ่มนี ้จะซื ้อสินค้ า โดยไม่ได้ ตงใจไว้
ั้
ล่วงหน้ า เมื่อพบกับสินค้ าที่ถกู ใจจะซื ้อเลย อาจเป็ น
เพราะชอบของแถม ชอบรูปแบบผลิตภัณฑ์ หรื อแม่กระทัง่ พนักงานที่บริการดี
เหตุและผลความจาเป็ นที่ IMC ต้ องใช้ การสื่อสาร ณ จุดซื ้อ เป็ นเครื่ องมือที่
สาคัญในการกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร เนื่องจาก
1.ผู้บริ โภคมีความภักดีต่อตราสินค้ าลดลง (Declining brand loyalty
among consumer) ดังนัน้ การสื่อสาร ณ จุดขายจะทาหน้ าที่ช่วยย ้าเตือนความจาของผู้บริ โภคใน
เรื่ องของตราสินค้ า คุณสมบัติที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน ประโยชน์และจุดยืนของสินค้ า ทังนี
้ ้สินค้ า
อุปโภคและบริ โภคทั่วไป มักเป็ นสินค้ าที่ผ้ ูบริ โภคมีความภักดีต่อตราสินค้ าในระดับสินค้ าที่ต่า
เนื่องจากเป็ นสินค้ าที่สามารใช้ ทดแทนกันได้ จึงทาให้ การสื่อสาร ณ จุดซื ้อ ทังในรู
้ ปแบบของหีบห่อ
ตราสินค้ า ปละประเภทต่างๆของ POP เข้ ามามีบทบาทในการช่วยทาหน้ าที่ดงึ ดูดความสนใจ และ
ย ้าเตือนความจาให้ กบั ผู้บริโภค ณ จุดซื ้อสินค้ า
2.สามารถกระตุ้นการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค (Importance of impulse
buying among consumers) ซึ่งผลการวิจยั ของสถาบัน “Point-of-Purchase Advertising
institute: POPAI” พบว่า POP สามารถโน้ มน้ าวและผลักดันผู้บริ โภคเกิดการซื ้อได้ ถึงร้ อยละ 70
(ผู้บริ โภคที่มีการซื ้อสินค้ าโดยไม่มีการวางแผนรวมถึงผู้บริ โภคที่ซื ้อสินค้ าอื่น และผู้บริ โภคที่มีการ
วางแผนซื ้อโดยทัว่ ๆไปไว้ แล้ วล่วงหน้ า)
3.ช่ว ยส่ง เสริ ม พฤติก รรมการซือ้ สิน ค้ า กับ ผู้บ ริ โ ภคที่ เ คยเห็ น โฆษณาของ
สินค้ าแล้ ว POP Point-of-Purchase Communication มีสว่ นช่วยส่งเสริ มพฤติกรรมการซื ้อสินค้ า
ณ จุดซื ้อ ถ้ าผู้บริ โภคเคยเห็นโฆษณาของสินค้ านันมาก่
้
อนถึงร้ อยละ 36.50 (การวิจยั ของสถาบัน
Point-of-Purchase Advertising institute: POPAI
การสื่อสาร ณ จุดซื ้อ สามารถช่วยกระตุ้นความสนใจ และเตือนความทรงจาของ
ผู้บริ โภคกลุ่มเป้าหมายได้ เป็ นอย่างดี เพราะเป็ นกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่ใช้ กิจกรรมหลาย
รูปแบบไม่ว่าจะเป็ นการจัดแสดงสินค้ า ติดโปสเตอร์ ธงราว ป้ ายโฆษณา หรื อการใช้ สญ
ั ลักษณ์ก็
ตามแต่โดยภาพรวมการสื่อสาร ณ จุดซื ้อทุกรู ปแบบต่างมุ่งหวังที่จะผลักดันให้ ผ้ ูบริ โ ภคเกิดการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ า ณ จุดซื ้อเร็ วขึ ้น และถึงแม้ ว่าผู้บริ โภคบางคนได้ ตงใจไว้
ั ้ แล้ วว่าจะเลือกซื ้อสินค้ า
ตราอื่น หรื อประเภทที่ตนเองต้ องการ แต่ก็มีผ้ บู ริ โภคจานวนไม่น้อย เกิดการเปลี่ยนใจกระทันหัน
และซื ้อสินค้ าที่ไม่เคยตังใจมาก่
้
อน อันเป็ นผลมาจากอิทธิพลของการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ
23.อื่นๆ
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จาก แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิด
และทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ของ (เสรี วงษ์ มณฑา, 2547); (P. Kotler, 2004);
(Armstrong, 2003) เป็ นแนวคิดที่อธิบายว่ากระบวนการทางการตลาดได้ โน้ มน้ าวและชักจูง
กลุม่ เป้าหมายด้ วยการใช้ เครื่ องมือสื่อสารหลายรูปแบบ เนื่องจากการสื่อสารเป็ นเรื่ องของความคิด
สร้ างสรรค์ จึ ง อาจมี ผ้ ูคิ ด ค้ น วิ ธี ก ารอื่ น ๆได้ อี ก มากมายไม่ มี ที่ สิ น้ สุด โดยต้ อ งผสานกัน อ ย่ า ง
กลมกลืนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อนาเสนอสินค้ าให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับรู้ จนกระทัง่ เกิดการตัดสินใจซื ้อ
จากข้ อมูลข้ างต้ น ผู้วิจยั สนใจใช้ เครื่ องมือ ได้ แก่ 1).การโฆษณา ที่สามารถส่งข่าวสารถึงตัวบุคคล
ได้ อย่างทัว่ ถึง 2).การใช้ พนักงานขาย ที่เป็ นวิธีสื่อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพในการกระตุ้นให้ เกิด
การซื ้อของผู้บริ โภคเป้าหมาย 3).การส่งเสริ มการขายเป็ นวิธีการสร้ างแรงจูงใจและกระตุ้นให้
ผู้บริ โภคตัดสินใจซื ้อในทันที 4).การประชาสัมพันธ์ เป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั องค์กร 5).
การสื่อสาร ณ จุดซื ้อ เป็ นการดึงดูดความสนใจของผู้บริ โภคให้ ตดั สินใจซื ้อสินค้ าในทันที ณ จุดซื ้อ
และ6).การจัดกิจกรรมทางการตลาด เป็ นการสร้ างประสบการณ์ระหว่างตราสินค้ าและองค์กรกับ
ลูก ค้ า กลุ่ม เป้า หมาย ซึ่ง น ามาประยุก ต์ ใ นการศึก ษาครั ง้ นี โ้ ดยใช้ ใ นการศึก ษาถึ ง การสื่ อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซือ้
ความหมายของการตัดสินใจ
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง
กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึง่ ผู้บริ โภคมักจะต้ อง
ตัดสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้ าและบริ การอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้ าหรื อบริ การตาม
ข้ อมูลและข้ อจากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญและอยู่ภายในจิตใจ
ของผู้บริโภค
โกวิทย์ กังสนันท์ (2549) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การที่ผ้ ตู ดั สินใจมีตัวเลือก
หลายๆตัว และต้ องน าตัวเลือกต่างๆมาเปรี ยบเทียบกัน ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกตัวเลือกใดตัวเลือก
หนึง่ เพื่อให้ สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
Philip. Kotler (2000) กล่าวว่า การตัดสินใจของผู้บริ โภค คือ แรงจูงใจที่เกิดจาก
ปั จจัยภายใน การรับรู้ การเรี ยนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติซึ่งจะแสดงให้ เห็นถึงความต้ องการ และ
ตระหนักว่ามีสินค้ าให้ เลือกมากมาย กิจกรรมที่มีผ้ บู ริ โภคเข้ ามาเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กบั ข้ อมูลที่มีอยู่
หรื อ ข้ อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิตให้ มาและสุดท้ ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านัน้
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Walters (1978) กล่าวว่า การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกทาสิ่งใดสิ่ง
หนึง่ โดยเลือกจากทางเลือกที่มีอยูห่ ลายทางเลือก
จากข้ อมูลที่กล่าวมาสรุ ปได้ ว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะ
กระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยู่หลายทางเลือกโดยที่จะเลือกสินค้ าหรื อบริ การตามข้ อมูล
และข้ อจากัดของสถานการณ์ เพื่อให้ สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
กระบวนการการตัดสินใจซือ้
กระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค (Kanuk., 1994) คือ กระบวนการในการเลือก
ซื ้อสินค้ าจากทางเลือกที่มีตงแต่
ั ้ สองทางเลือกขึ ้นไป โดยผู้บริโภคจะพิจารณา ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
กระบวนการตัดสินใจ ทังด้
้ านจิตใจ (ความรู้ สกึ นึกคิด) และพฤติกรรมทาง กายภาพ การซื ้อเป็ น
กิจกรรมทังทางด้
้
านจิตใจและกายภาพซึง่ เกิดขึ ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทังสองกิ
้
จกรรมนี ้ทาให้ เกิด
การซื ้อ และเกิดพฤติกรรมการซื ้อตามบุคคลอื่น
กระบวนการตัดสินใจซื ้อมี องค์ประกอบสาคัญ 3ประการ ได้ แก่
1. ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค (Input) คือปั จจัยภายนอก
(External Influences) ซึ่งคือข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ านัน้ ๆที่เกี่ยวข้ องกับค่านิยม ทัศนคติและ
พฤติกรรม ปั จจัยที่เข้ ามาในระบบตัดสินใจมีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคของแต่ละบุคคล โดย
ปั จจัยนี ้มาจาก 2 แหล่ง คือ
1.1 ปั จจัยทางการตลาด (Marketing Input) อิทธิพลจากสินค้ าและบริ การที่
ซึง่ คือกิจกรรมที่ เกิดส่วนผสมทางการตลาด ที่บริษัทต้ องการสร้ างการรับรู้ให้ กบั ผู้บริ โภคและชักจูง
ให้ ผ้ บู ริโภคซื ้อและ ใช้ สนิ ค้ าที่ผลิตจากบริษัทนัน้ ๆ
1.2 ปั จจัยทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Input) เป็ นอิทธิพลที่ไม่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ การค้ า เช่น การบอกต่อจากเพื่อน บทความในหนังสือพิมพ์อิทธิ พลจาก
ครอบครัวในการใช้ เครื่ อง อุปโภคหรื อบริ การ หรื อ บทความ รายงานเกี่ยวกับผู้บริ โภค และการ
ได้ รับอิทธิพลจากชนชันทาง
้
สังคม วัฒนธรรม และวัฒนธรรมย่อย ที่กล่าวมาเป็ นส่วนสาคัญใน
การที่ผ้ บู ริโภคที่จะประเมินค่าของ สินค้ าว่าเป็ นอย่างไร
2. กระบวนการตัดสินใจซื ้อของบริ โภค (Process) คือขันตอนในการตั
้
ดสินใจ
ของผู้บริ โภค (Consumer Decision Making) ประกอบด้ วยปั จจัยภายใน ได้ แก่ แรงจูงใจ การรับรู้
การเรี ยนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่สะท้ อนถึงความต้ องการ และการรับรู้ ว่ามีสินค้ าให้ เลือก
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หลากหลาย รวมไป ถึงกิจกรรมที่ผ้ บู ริ โภคเข้ ามาเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กับข้ อมูลที่มีอยู่หรื อข้ อมูลที่
ผู้ผลิตสร้ างการรับรู้ให้ แก่ ผู้บริโภคและขันสุ
้ ดท้ ายคือทาการประเมินค่าทางเลือกนันๆ
้
3. การตัดสินใจ (The Act of Making Decision) ขันตอนการตั
้
ดสินใจ (Buying
Decision Process) เป็ นลาดับขันตอนในการตั
้
ดสินใจของผู้บริโภค แม้ ผ้ บู ริโภคจะมีความแตกต่าง
กัน มีความต้ องการแตกต่างกันแต่ผ้ บู ริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื ้อที่คล้ ายคลึงกัน โดยมีลาดับ
กระบวนการ 5 ขันตอน
้
ดังนี ้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541)

ภาพประกอบ 2 กระบวนการการตัดสินใจซื ้อ 5 ขันตอนของผู
้
้ บริโภค
คอทเลอร์ (Kotler, 2000)
3.1.การตระหนักถึงปั ญหาหรื อความต้ องการ (Problem

or

Need

Recognition)
ปั ญหาเกิดขึ ้นเมื่อบุคคลรู้ สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็ นอุดมคติ (
Ideal) คือ สภาพที่เขารู้ สึกว่าดีต่อตนเอง และเป็ นสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เป็ นอยู่จริ ง
(Reality) ของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นกับตนเอง จึงก่อให้ เกิดความต้ องการที่จะเติมเต็มส่วนต่างระหว่าง
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สภาพอุดมคติกับสภาพที่ เป็ นจริ ง โดยปั ญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป ซึ่ง
สามารถสรุปได้ วา่ ปั ญหาของผู้บริโภคอาจเกิดขึ ้นจากสาเหตุ ต่อไปนี ้
3.1.1 สิ่งของที่ใช้ อยู่เดิมหมดไป เมื่อสิ่งของเดิมที่ใช้ ในการแก้ ปัญหาเริ่ ม
หมดลง จึงเกิดความต้ องการใหม่จากการขาดหายของสิง่ ของเดิมที่มีอยู่ ผู้บริโภคจึงจาเป็ นต้ องการ
หาสิง่ ใหม่มาทดแทน
3.1.2 ผลของการแก้ ปัญหาในอดีตนาไปสูป่ ั ญหาใหม่ เกิดจากการที่การ
ใช้ ผลิตภัณฑ์ อย่างหนึ่งในอดีตอาจก่อให้ เกิดปั ญหาตามมา เช่น เมื่อสายพานรถยนต์ขาดแต่ไม่
สามารถหาสายพานเดิมได้ จึงต้ องใช้ สายพานอื่นทดแทนที่ไม่ได้ มาตรฐาน ทาให้ รถยนต์เกิดเสียง
ดัง จึงต้ องไปหาสเปรย์มาฉีดสายพานเพื่อลดการเสียดทาน
3.1.3 การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล การเจริ ญเติบโตของบุคคลทังด้
้ านวุฒิ
ภาวะและคุณ วุฒิ ห รื อ แม้ ก ระทั่ง การเปลี่ ย นแปลงในทางลบ เช่ น การเจ็ บ ป่ วย รวมถึ ง การ
เปลี่ ย นแปลงทางกายภาพ การเจริ ญ เติ บ โตหรื อ แม้ ก ระทั่ง สภาพทางจิ ต ใจที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงและความต้ องการใหม่ๆ
3.1.4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพครอบครัว เช่น การแต่งงาน การมีบตุ ร ทาให้ มีความต้ องการสินค้ าหรื อบริการเกิดขึ ้น
3.1.5
การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิ น ไม่ว่าจะเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงินทัง้ ทางด้ านบวกหรื อด้ านลบ ย่อมส่งผลให้ การดาเนินชีวิต
เปลี่ยนแปลง
3.1.6 ผลจากการเปลี่ยนกลุ่มอ้ างอิง บุคคลจะมีกลุ่มอ้ างอิงในแต่ละวัย
แต่ล ะช่ ว งชี วิ ต และแต่ละกลุ่มสัง คมที่ แตกต่างกัน ดัง นัน้ กลุ่มอ้ างอิง จึง เป็ น สิ่ง ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อ
พฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้บริโภค
3.1.7 ประสิทธิ ภาพของการส่งเสริ มทางการตลาด เมื่อการส่งเสริ ม
การตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การลด แลก แจก แถม การขายโดย
ใช้ พนักงานหรื อการตลาดทางตรงที่มีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุ้นให้ ผ้ ูบริ โภคตระหนักถึง
ปั ญหาและเกิดความต้ องการขึ ้นได้
เมื่อผู้บริ โภคได้ ตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้น เขาอาจจะหาทางแก้ ไขปั ญหานัน้
หรื อไม่ก็ได้ หากปั ญหาไม่มีความสาคัญมากนัก คือจะแก้ ไขหรื อไม่ก็ได้ แต่ถ้าหากปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ยัง ไม่ห ายไป ไม่ลดลงหรื อกลับเพิ่มขึน้ แล้ ว ปั ญหานัน้ ก็ จะกลายเป็ นความเครี ยดที่ กลายเป็ น
แรงผลักดันให้ พยายามแก้ ไขปั ญหา ซึง่ เขาจะเริ่มหาทางแก้ ไขปั ญหาโดยการเสาะหาข้ อมูลก่อน
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3.2.การเสาะแสวงหาข้ อมูล (Search for Information)
เมื่อเกิดปั ญหา ผู้บริโภคก็ต้องแสวงหาหนทางแก้ ไข โดยหาข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจ จากแหล่งข้ อมูลต่อไปนี ้
3.2.1 แหล่งบุคคล (Personal Search) เป็ นแหล่งข่าวสารที่เป็ นบุคคล
เช่น ครอบครัว มิตรสหาย กลุม่ อ้ างอิง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน หรื อผู้ที่เคยใช้ สนิ ค้ านันแล้
้ ว
3.2.2 แหล่งธุรกิจ (Commercial Search) เป็ นแหล่งข่าวสารที่ได้ ณ.จุด
ขายสินค้ า บริษัทหรื อร้ านค้ าที่เป็ นผู้ผลิตหรื อผู้จดั จาหน่าย หรื อจากพนักงานขาย
3.2.3 แหล่งข่าวทัว่ ไป (Public Search) เป็ นแหล่งข่าวสารที่ได้ จาก
สื่อมวลชนต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงการสืบค้ นข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต
3.2.4 จากประสบการณ์ของผู้บริ โภคเอง (Experimental Search) เป็ น
แหล่งข่าวสารที่ได้ รับจากการลองสัมผัส ตรวจสอบ การทดลองใช้
ผู้บ ริ โ ภคบางคนก็ ใ ช้ ค วามพยายามในการเสาะแสวงหาข้ อ มูล ในการใช้
ประกอบการตัดสินใจซื ้อมากแต่บางคนก็น้อย ทังนี
้ ้ อาจขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณของข้ อมูลที่เขามีอยู่เดิม
ความรุนแรงของความปรารถนา หรื อความสะดวกในการสืบเสาะหา
3.3.การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)
เมื่อผู้บริ โภค ได้ ข้อมูลจากขัน้ ตอนที่ 2 แล้ ว ก็จะประเมินทางเลือกและ
ตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สดุ วิธีการที่ผ้ บู ริ โภคใช้ ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการ
เปรี ยบเทียบข้ อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละสินค้ าและคัดสรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซื ้อจาก
หลากหลายตรายี่ห้อให้ เหลือเพียงตรายี่ห้อเดียว อาจขึ ้นอยู่กบั ความเชื่อนิยมศรัทราในตราสินค้ า
นัน้ ๆ หรื อ อาจขึน้ อยู่กับ ประสบการณ์ ข องผู้บ ริ โ ภคที่ ผ่านมาในอดี ต และสถานการณ์ ข องการ
ตัด สิ น ใจรวมถึ ง ทางเลื อ กที่ มี อ ยู่ด้ ว ยทัง้ นี ้ มี แ นวคิ ด ในการพิ จ ารณา เพื่ อ ช่ ว ยประเมิ น แต่ล ะ
ทางเลือก เพื่อให้ ตดั สินใจได้ ง่ายขึ ้น ดังต่อไปนี ้
3.3.1 คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชน์ของสินค้ าที่ได้ รับ (Benefit)
คือ การพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้ รับ และคุณสมบัติของสินค้ าว่า สามารถทาอะไรได้ บ้าง
หรื อมีความสามารถแค่ไหนผู้แต่ละรายจะมองผลิตภัณฑ์ว่าเป็ นมวลรวมของลักษณะต่างๆ ของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริ โภคจะมองลักษณะแตกต่างของลักษณะเหล่านี ้ว่าเกี่ยวข้ องกับตนเองเพียงใด
และเขาจะให้ ความสนใจมากที่สดุ กับลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับความต้ องการของเขา
3.3.2 ระดับความสาคัญ (Degree of Importance) คือการพิจารณาถึง
ความสาคัญของคุณสมบัติ (Attribute Importance) ของสินค้ าเป็ นหลักมากกว่าพิจารณาถึงความ
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โดดเด่นของสินค้ า (Salient Attributes) ที่เราได้ พบเห็น ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญกับลักษณะต่างๆ
ของผลิตภัณฑ์ในระดับแตกต่างกันตามความสอดคล้ องกับความต้ องการของเขา
3.3.3 ความเชื่อถือต่อตรายี่ห้อ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึง
ความเชื่อถือต่อยี่ห้อของสินค้ าหรื อภาพลักษณ์ของสินค้ า (Brand Image) ที่ผ้ บู ริโภคได้ เคยพบเห็น
รับรู้จากประสบการณ์ในอดีต ผู้บริโภคจะสร้ างความเชื่อในตรายี่ห้อขึ ้นชุดหนึ่งเกี่ยวกับลักษณะแต่
ละอย่างของตรายี่ห้อ ซึง่ ความเชื่อเกี่ยวกับตรายี่ห้อมีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกของผู้บริโภค
3.3.4 ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินว่า มีความพอใจต่อ
สินค้ าแต่ละยี่ห้อแค่ไหน ผู้บริ โภคมีทัศนคติในการเลือกตรา โดยผู้บริ โภคจะกาหนดคุณสมบัติ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ ขาต้ อ งการแล้ ว ผู้บ ริ โ ภคจะเปรี ย บเที ย บคุณ สมบัติ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ต้ อ งการกับ
คุณสมบัติของตราต่างๆ
3.3.5 กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีนี ้เป็ นอีกวิธีหนึ่ง
ที่นาเอาปั จจัยสาหรับการตัดสินใจหลายตัว เช่น ความพอใจ ความเชื่อถือในยี่ห้อ คุณสมบัติของ
สินค้ ามาพิจารณาเปรี ยบเทียบให้ คะแนน แล้ วหาผลสรุ ปว่ายี่ห้อใดได้ รับคะแนนจากการประเมิน
มากที่สดุ ก่อนตัดสินใจซื ้อต่อไป
3.4.การตัดสินใจซื ้อ (Decision Marking)
โดยปกติ แ ล้ ว ผู้บ ริ โ ภคแต่ ล ะคนจะต้ อ งการข้ อ มูล และระยะเวลาในการ
ตัดสินใจสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้ องการข้ อมูลมาก ต้ อง
ใช้ ร ะยะเวลาในการเปรี ย บเที ย บนาน แต่บ างผลิต ภั ณ ฑ์ ผ้ ูบ ริ โ ภคก็ ไ ม่ต้ อ งการระยะเวลาการ
ตัดสินใจนาน
3.5.พฤติกรรมหลังการซื ้อ (Post purchase Behavior)
หลังจากมีการซื ้อแล้ ว ผู้บริโภคจะได้ รับประสบการณ์ในการบริ โภค ซึง่ อาจจะ
ได้ รับความพอใจหรื อไม่พอใจก็ได้ ถ้ าพอใจผู้บริ โภคได้ รับทราบถึงข้ อดีต่างๆของสินค้ าทาให้ เกิด
การซื ้อซ ้าได้ หรื ออาจมีการแนะนาให้ เกิดลูกค้ ารายใหม่ แต่ถ้าไม่พอใจ ผู้บริ โภคก็อาจเลิกซื ้อสินค้ า
นันๆในครั
้
ง้ ต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเนื่องจากการบอกต่อ ทาให้ ลกู ค้ าซื ้อสินค้ าน้ อยลงตามไป
ด้ วย
จากแนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซื ้อ ผู้วิจัยได้ นาแนวคิดและทฤษฎีการ
ตัดสินใจซื ้อ ของ ฉัตยาพร เสมอใจ(2550) เป็ นแนวคิดที่อธิบายว่า การตัดสินใจซื ้อเกิดจากการ
เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยู่หลายทางเลือกโดยที่จะเลือกสินค้ าหรื อบริ การตามข้ อมูล
และข้ อจากัดของสถานการณ์ เพื่อให้ สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึง่ สอดคล้ องกับ Kotler
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(1997) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็ นแรงจูงใจที่เกิดจากปั จจัยภายในซึ่งจะแสดงให้ เห็นถึงความ
ต้ องการ และ ตระหนักว่ามีสินค้ าให้ เลือกมากมาย โดยกระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคมี 5
ขันตอน
้
ดังที่แสดงในภาพประกอบกระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค ( Stage of the buying
decision process) ซึง่ จะมีความสัมพันธ์กบั ความนึกคิด (Thought) ความรู้ สกึ (Feeling) การ
แสดงออก (Action) ในการดารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละคน ซึง่ ไม่จาเป็ นต้ องเหมือนกัน ทังนี
้ ้เพราะ
แต่ละคนมีทศั นคติ (Attitude) สิ่งจูงใจ (Motive) ประสบการณ์ การรับรู้หรื อสิ่งกระตุ้น (Stimulate)
ทังภายในและภายนอกต่
้
างกัน ปั จจัยดังกล่าวจะมีผลต่อความรู้ สึกนึกคิดที่นาไปสู่กระบวนการ
ตัดสินใจซื ้อและส่งผลเป็ นพฤติกรรมภายหลังการซื ้อต่อไป ซึง่ นามาประยุกต์ในการศึกษาครัง้ นี ้โดย
ใช้ ในการศึกษาถึงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่ม
อย่างฉับพลันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวคิดและทฤษฎีในการซือ้ อย่ างฉับพลัน
คาจากัดความของการซือ้ อย่ างฉับพลัน
Applebaum (1951) กล่าวว่า การซื ้ออย่างฉับพลัน คือมีสิ่งกระตุ้นมาจากการการ
ส่งเสริมการขาย และการซื ้อที่ไม่ได้ คิดไว้ ลว่ งหน้ าของผู้บริโภคก่อนที่จะเริ่มเดินเข้ าไปซื ้อสินค้ า
Stern (1962) กาหนดให้ การซื ้ออย่างฉับพลันเป็ น การซื ้อโดยไม่ได้ วางแผนไว้
ล่วงหน้ า (unplanned buying) โดยนิยามการซื ้ออย่างฉับพลันว่าเป็ นฉับพลันแบบผสมผสาน
(The impulse mix) โดย ได้ จาแนกประเภทการซื ้ออย่างฉับพลันออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1.การซื ้ออย่างฉับพลันที่แท้ จริ ง (Pure impulse buying) คือ การซื ้ออย่าง
ฉับพลันที่ปราศจากการวางแผนอย่างสิ ้นเชิง เกิดขึ ้นง่าย และแตกต่างจากพฤติกรรมการซื ้ออย่าง
ฉับพลันประเภทอื่นๆ ผู้บริ โภคไม่ได้ มีความคิดที่จะซื ้อสินค้ าก่อนที่จะเห็นสินค้ า ผู้บริ โภคจะ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าขณะเข้ าไปอยู่ หรื อเดินในร้ านค้ า เช่น การจัดวางสินค้ า สินค้ าที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์
สวยงาม ดึงดูด น่าสนใจ เป็ นต้ น เมื่อผู้บริ โภคมีนิสยั การซื ้ออย่างฉับพลัน จะเพิ่มความสามารถใน
การซื ้อสินค้ า ทาให้ ตดั สินใจในการซื ้อสินค้ าได้ เร็วขึ ้น
2.การซื ้ออย่างฉับพลันจากการระลึกหรื อนึกขึ ้นได้ (Reminder impulse buying)
ชนิดของการซื ้ออย่างฉับพลันนี ้ ขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาและความรู้ เกี่ยวกับสิ่งของ
โดยเฉพาะเจาะจง เช่น เมื่อเห็นสิ นค้ าในร้ านค้ า จะนึกได้ ว่าสินค้ าในบ้ านนี ้ใกล้ จะหมด หรื อการ
ตัด สิน ใจที่ ผ่า นมาจะเป็ น ประสบการณ์ ที่ ท าให้ เกิ ดการซื อ้ โดยระลึก ได้ ว่า สิน ค้ าหมด หรื อ จ า
โฆษณาที่เคยพบเห็นได้ จึงอยากทดลองใช้ สินค้ า หรื อมีผ้ บู อกกล่าวเล่าถึงผลิตภัณฑ์จึงจดจาได้
และอยากทดลองใช้ สนิ ค้ า
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3.การซื ้ออย่างฉับพลันจากการเสนอแนะ (Suggestion impulse buying) การ
ซื อ้ อย่ า งฉับ พลัน จากเสนอแนะจะเกิ ด ขึน้ ต่อ เมื่ อ เห็ น สิ น ค้ า เป็ น ครั ง้ แรกและต้ อ งการที่ จ ะซื อ้
ถึงแม้ ว่าจะไม่มีความรู้ เกี่ ยวกับสิ่งนัน้ โดยความแตกต่างระหว่างการซื ้ออย่างฉับพลันจากการ
เสนอแนะและการซื ้ออย่างฉับพลันจากการระลึกหรื อนึกขึ ้นได้ คือ ผู้บริ โภคไม่เคยมีประสบการณ์
หรื อความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดนี ้มาก่อน การประเมินคุณภาพและรู ปแบบของผลิตภัณฑ์จะ
เกิดขึ ้นในระหว่างการเดินเลือกซื ้อสินค้ า การซื ้ออย่างฉับพลันจากการเสนอแนะมีเหตุผลในการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ แตกต่างจากการซื ้ออย่างฉับพลันที่เกิดขึ ้นจริ งที่จะถูกเหนี่ยวนาทางอารมณ์ให้ คล้ อย
ตาม และการซื ้ออย่างฉับพลัน จากการนึกถึงสินค้ าที่ใช้ ควบคู่กัน เช่น เมื่อบุคคลซื ้อรถคันใหม่
บุคคลก็มกั จะซื ้ออุปกรณ์แต่งรถเพิ่มเติม ทังที
้ ่ไม่ได้ จาเป็ นต้ องใช้ เป็ นต้ น
4.การซื ้ออย่างฉับพลันตามแผนที่วางไว้ (Planned impulse buying) คือ เมื่อเข้ า
สู่ร้านค้ า แม้ ผ้ บู ริ โภคจะมีการวางแผนการซื ้อมาก่อนนัน้ แต่บุคคลยังคงคาดหวังที่จะซื ้อรายการ
พิเศษจากสินค้ าโปรโมชัน่ หรื อคูปองต่างๆ จากร้ านค้ าอื่นเพิ่มด้ วย
Rook (1987) ได้ พฒ
ั นาแนวคิดการซื ้ออย่างฉับพลัน โดยเขาพัฒนาจากพฤติกรรม
ของความหุนหันพลันแล่นของมนุษย์ (Impulsive behavior) และมุ่งเน้ นศึกษาพฤติกรรมหุนหัน
พลันแล่นจากพฤติกรรมการซื ้อ โดยนิยามออกมาเป็ นการซื ้ออย่างฉับพลัน ว่าคือ การซื ้ออย่าง
ฉับพลันเป็ นการซื ้อที่เกิดขึ ้นเมื่อผู้บริ โภคต้ องการซื ้อบางสิ่งบางอย่างในทันทีเป็ นประสบการณ์ ที่
เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ผู้บริ โภคอาจซื ้อสินค้ าโดยไม่ได้ คาดคิดหรื อวางแผนมาก่อน เมื่อเกิดความ
ต้ องการอย่างซื ้ออย่างรุ นแรงจะกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคซื ้อสินค้ าในทันที เช่นการได้ เห็นสินค้ าแล้ วเกิด
ความต้ องการอยากได้ มาครอบครอง ส่งผลให้ เกิ ดการซื ้อสินค้ า เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ในทันที พฤติกรรมลักษณะจะเกิดขึ ้นเร็ วมาก และมักก่อให้ เกิดความสุขขึ ้นชั่วขณะ สร้ างความ
ตื่นเต้ น ทาให้ ร้ ู สึกว่าการซือ้ ในปริ มาณมากไม่ใช่เรื่ องใหญ่หรื อเรื่ องผิดปกติ เป็ นการซือ้ โดยใช้
อารมณ์อยูเ่ หนือเหตุผล แต่เมื่อเวลาผ่านไป หลังจากไตร่ตรองอย่างรอบคอบผู้บริ โภคมักเกิดความ
ขัดแย้ งทางอารมณ์ เนื่องจากบุคคลอาจจะไม่ได้ ต้องการสินค้ าจริ งๆ และอาจเกิดปั ญหาต่างๆ
ตามมา เช่น ความผิดหวังจากตัวสินค้ า ความกังวลเกี่ ยวกับปั ญหาทางการเงิน หรื อซื ้อมาแล้ ว
ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ อย่างเต็มที่ หากเป็ นอาหารหรื อเครื่ องดื่มอาจจะเสื่อมสภาพสินค้ าก่อนนามา
รั บประทาน นอกจากนี ้ เมื่ อผู้บริ โภคมี เป้าหมายการเลือกซือ้ สิน ค้ าที่ แน่ น อน แต่การซือ้ อย่าง
ฉับพลันจะเป็ นการขัดจังหวะการเลือกซื ้อสินค้ าอื่นๆ เช่น เมื่อผู้บริ โภคตังใจที
้ ่จะซื ้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
แต่เมื่อผ่านร้ านเสื ้อลดราคา ผู้บริ โภคจึงหยุดคิดเรื่ องการไปซื ้ออุปกรณ์ไฟฟ้าโดยจะเลือกซื ้อเสื ้อที่
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ลดราคาก่อน ดังนัน้ การซื ้ออย่างฉับพลันโดยส่วนใหญ่มกั ถูกมองในด้ านลบมากกว่าในด้ านบวก
(Rook, 1987)
Piron (1991) ให้ นิยามการซื ้ออย่างฉับพลันว่าประกอบด้ วย 3 ลักษณะ คือ
1.การซื ้ออย่างฉับพลัน เป็ นการซื ้อแบบโดยไม่ได้ วางแผน วัตถุประสงค์ของการ
วิ จัย ของการซื อ้ อย่ า งฉั บ พลัน โดยส่ ว นใหญ่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ผลประโยชน์ ข องร้ านค้ า ปลี ก ของ
ผู้ประกอบการ การศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาความแตกต่างระหว่างการวางแผนการซื ้อของผู้บริ โภค
และรายการสินค้ าที่เขาซื ้อจริ ง ดังนัน้ จึงอนุมานได้ ว่า การซื ้ออย่างฉับพลันคือการซื ้อโดยไม่ได้
วางแผน
2.การซื ้ออย่างฉับพลัน ในรู ปแบบของการซื ้อโดยไม่ได้ วางแผน และการได้ รับสิ่ง
เร้ า ผู้บริโภคไม่ได้ วางแผนในการซื ้อสินค้ าแม้ แต่น้อย แต่ได้ รับสิ่งกระตุ้นหรื อสิ่งเร้ าต่างๆจากการทา
การตลาดของนักการตลาด ทาให้ เกิดการซื ้อสินค้ าขึ ้น การซื อ้ อย่างฉับพลันจึงเป็ นเรื่ องของการพบ
เจอสินค้ าเป็ นครัง้ แรก และเกิดความต้ องการที่จะเป็ นเจ้ าของ ผู้ซื ้อไม่ได้ วางแผนในการซื ้อสินค้ า
แต่ได้ ใช้ ประโยชน์จากการสนับสนุนการขายในร้ านค้ าเพื่อซื ้อสินค้ า
3.การซื ้ออย่างฉับพลัน เป็ นประสบการณ์ความสุขที่ซบั ซ้ อน เป็ นการตอบสนอง
ของความคิดและอารมณ์ ของผู้บริ โภคต่อสถานการณ์ การซื ้ออย่างฉับพลัน โดยสิ่งนีจ้ ะเป็ นตัว
กาหนดการซื ้ออย่างฉับพลัน
Omar (2001) กล่าวถึงการซื ้ออย่างฉับพลัน ว่าเป็ นพฤติกรรมการซื ้อที่ไม่ได้ วางแผน
เกิดขึ ้นเมื่อผู้บริ โภคซื ้อสินค้ าโดยแบบไม่ได้ ยงคิ
ั ้ ด และกระทาทันที ในเวลาอันรวดเร็ ว และการซื ้อ
อย่างฉับพลันนี ้ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางอารมณ์ โดยการศึกษาของเขามุ่งเน้ นไปที่พฤติกรรมการ
การเลือกซื ้อสินค้ าในร้ านปลอดภาษี ของสนามบินแห่งหนึ่ง เนื่องจากสภาพแวดล้ อมในสนามบิน
ส่งเสริ มการซือ้ อย่างฉับพลัน การที่ สนามบินเป็ นร้ านค้ าตลอด 24 ชั่วโมง รั บ บัตรเครดิต และ
บริ การเงินสดจากตู้ถอนเงินอัตโนมัติ ทาให้ เป็ นตัวกระตุ้นต่อผู้บริ โภคในการซื ้อสินค้ าที่ไม่คาดคิด
มากถึง 35% ของผู้ใช้ สนามบินจะซื ้อสินค้ าในสนามบิน เช่น ซื ้อของขวัญให้ เพื่อน หรื อซื ้อของฝาก
จากการท่องเที่ยว เป็ นต้ น
Beatty (1998) ได้ กล่าวถึง 2 ปั จจัย ที่เอื ้ออานวยให้ เกิดพฤติกรรมการซื ้อฉับพลัน
ได้ แก่ การที่ ผ้ ูบริ โภคไม่ได้ ตดั สินใจที่จะซือ้ ผลิตภัณฑ์ บางอย่างก่อนการเลือกซือ้ สินค้ า ไม่ได้ มี
เป้าหมายว่าต้ องการอะไรและการที่ผ้ บู ริ โภคซื ้อสินค้ าเสร็ จแล้ วและไม่กังวลกับผลที่ตามมาหลัง
การซื ้อ
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จากแนวคิดทังหมดข้
้
างต้ น สรุปได้ วา่ การซื ้ออย่างฉับพลัน หมายถึง การซื ้อโดยไม่ได้
วางแผนล่วงหน้ า เป็ นการซื ้อแบบไม่ได้ คาดคิดและไม่ตงใจ
ั ้ เกิดขึ ้นเมื่อผู้บริ โภคได้ รับสิ่งกระตุ้น
ต่างๆจากการทาการตลาดของนักการตลาด โดยพบกับสิ่งเร้ าภายในร้ าน เช่น สินค้ า การส่งเสริ ม
การขาย ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีความต้ องการ และเกิดการซื ้อสินค้ าในทันที โดยไม่ได้ หาข้ อมูล
ลักษณะของการซือ้ อย่ างฉับพลัน
Rook (1987) ระบุถึงลักษณะของการซื ้ออย่างฉับพลันว่ามี 5 ด้ าน ได้ แก่
1.การซื ้ออย่างฉับพลัน เป็ นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับความต้ องการของมนุษย์ที่
จะต้ องทาในทันทีและเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นไปตามธรรมชาติ เป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อ
ในระหว่างการเดินซื ้อสินค้ า ซึ่งอาจเกิดจากการกระตุ้นโดยรู้ ตวั หรื อไม่ร้ ู ตวั ก็ได้ ผู้บ ริ โภคไม่ได้ หา
สินค้ าที่เฉพาะเจาะจง และไม่ได้ วางแผนในการซื ้อสินค้ ามาก่อน ไม่ได้ ตงใจซื
ั ้ ้อสินค้ า ขณะเข้ ามา
เลือกซื ้อสินค้ าในร้ าน การซื ้ออย่างฉับพลันเกิดขึ ้นเมื่อมีการเร่งให้ ซื ้อสินค้ าในทันที
2.การซื ้ออย่างฉับพลันเป็ นแรงกระตุ้นที่จะทาให้ ผ้ บู ริ โภครู้ สึกขาดความควบคุม
ชัว่ ขณะ ผู้บริโภคจะขาดการควบคุมในตนเอง เช่น การขาดการควบคุมงบประมาณการเงินของตน
ขาดการควบคุมน ้าหนัก ขาดการควบคุมเวลาในการทากิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน เกิดพฤติกรรม
หุนหันพลันแล่นขึ ้น และจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าต่างๆ ผู้บริ โภคเพลิดเพลินกับ
การเลือกซื ้อสินค้ า โดยทาให้ ลืมกิจกรรมที่วางแผนไว้ จะทาในแต่ละวัน
3.การซื ้ออย่างฉับพลันก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางด้ านจิตใจ ในหลายๆครัง้ ที่
ผู้บริ โภครู้ สึกสับสนต่อสินค้ าที่ซื ้อมา เกิดความขัดแย้ งภายในจิต จนเกิดเป็ นการต่อสู้ระหว่างการ
ตอบสนองความสุขและความเป็ นจริ ง ผู้บริ โภคจะต้ องชัง่ น ้าหนักระหว่างความพึงพอใจในทันทีที่
ได้ รับ และผลกระทบระยะยาวหลังการซื ้อ แต่การซื ้ออย่างฉับพลันทังหมดไม่
้
ได้ เกิดความขัดแย้ ง
ด้ านจิตใจในทุกครัง้
4.การซื ้ออย่างฉับพลันเพราะมีการประเมินความรู้ความเข้ าใจในตัวผลิตภัณฑ์ต่า
พฤติกรรมการซื ้ออย่างฉับพลันส่วนใหญ่เป็ นไปโดยอัตโนมัติซงึ่ ส่วนใหญ่ได้ รับอิทธิพลจากอารมณ์
ของผู้บริ โภคเป็ นหลัก เป็ นการตัดสินใจซื ้อโดยใช้ อารมณ์มากกว่าการใช้ เหตุผลทางด้ านความคิด
ทาให้ ผ้ บู ริโภคไม่ได้ ไตร่ตรองอย่างลึกซึ ้งถึงคุณลักษณะของสินค้ า
5.การซื ้ออย่างฉับพลันมาจากการไม่คานึงถึงผลลัพธ์ ที่ตามมา ผู้บริ โภคมักเลือก
ผลลัพธ์หรื อผลตอบแทนในระยะสัน้ โดยไม่คิดถึงระยะยาว เช่น การเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ ดู
ทันสมัย โดยไม่ได้ คานึงว่าโทรศัพท์มีราคาสูงไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินของในขณะนี ้
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จึงมักซื ้อสินค้ าเพื่อตอบสนองความต้ องการโดยคิดและทาทันที ทาให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดภาระหนีส้ ิน
มากมาย เมื่อซื ้อสินค้ าไปแล้ วผู้บริ โภคอาจจะค่อยมาตระหนักในภายหลังว่าผลลัพท์ ด้านลบที่
ตามมานันอาจมี
้
มากกว่าความพึงพอใจที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั
ลักษณะการซือ้ อย่ างฉับพลันของผู้บริโภค
Kollat (1967) ก่อนที่บคุ คล บุคคลหนึ่งจะเข้ าสูร่ ้ านค้ า บุคคลจะมีความตังใจในการ
้
ซื ้อที่แตกต่างกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมการซื อ้ ของบุคคลเหล่านัน้ แสดงให้ เห็นถึงพฤติกรรมการ
ซื ้ออย่างฉับพลันของผู้บริ โภค ว่าความตังใจในการเลื
้
อกซื ้อสินค้ านัน้ เป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริ โภคมีอยู่ก่อนที่
จะถูกอิทธิพลจากสิง่ เร้ าภายในร้ าน หรื อเป็ นการวางแผนที่มีอยูก่ ่อนที่จะสัมผัสสิ่งเร้ าภายในร้ าน
ลักษณะการบริโภคของผู้บริโภคโดยทัว่ ไป สามารถจาแนกในหลายลักษณะ ได้ แก่
1.ผู้บริ โภครู้ถึงผลิตภัณฑ์และตราสินค้ าที่บคุ คลตังใจจะซื
้
้อก่อนเข้ าร้ าน เช่น รู้ว่า
จะซื ้อแฟ้มซองยี่ห้อพี.เค
2.ผู้บริ โภครู้แต่ผลิตภัณฑ์ที่จะซื ้อ แต่ไม่ได้ ม่งุ เน้ นเฉพาะตราสินค้ า เช่น รู้ว่าจะซื ้อ
แฟ้มซองแบบใส แต่ไม่ร้ ูวา่ จะซื ้อยี่ห้ออะไร
3.ผู้บริ โภคจะพิจารณาหมวดหมู่สินค้ าที่บุคคลวางแผนจะซื ้อ แต่ไม่ได้ ม่งุ เน้ นที่
ผลิตภัณฑ์และตราสินค้ า เช่น รู้วา่ จะซื ้อแฟ้ม แต่ไม่ร้ ูวา่ จะซื ้อแฟ้มซองหรื อแฟ้มสันรูด
4.ผู้บริ โภคตระหนักถึงความจาเป็ นในผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ได้ ม่งุ เน้ นที่ตราสินค้ าหรื อ
หมวดหมูส่ นิ ค้ า เช่นผู้บริโภคต้ องการจัดเก็บเอกสาร แต่ไม่ร้ ูวา่ จะต้ องใช้ อะไร
5.ผู้บริ โภคไม่ได้ ต้องการในตัวสินค้ าก่อนเข้ าร้ าน แต่เพราะเป็ นสิ่งเร้ าภายในร้ าน
จนเมื่อผู้บริโภคเห็นสินค้ าจึงเกิดความต้ องการ และจึงซื ้อในที่สดุ
ดังนัน้ จากลักษณะพฤติกรรมผู้บริ โภคโดยทั่วไปจะพบว่า พฤติกรรมการซื ้ออย่าง
ฉับพลันเป็ นลักษณะการซื ้อแบบสุดท้ าย ได้ แก่ การที่ผ้ บู ริ โภคไม่ทราบถึงความจาเป็ นที่จะต้ องซื ้อ
ผลิตภัณฑ์และตราสินค้ า ก่อนที่จะเข้ าร้ าน แต่เลือกซื ้อสินค้ าจากการได้ พบสิ่งเร้ าหรื อสิ่งกระตุ้น
ภายในร้ าน
สิ่งเร้ าภายนอกและการซือ้ อย่ างฉับพลัน
Stern (1962) กล่าวถึง 9 ปั จจัยหลักที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้ออย่างฉับพลัน
1.ราคาถูก (Low price) ปั จจัยด้ านราคามีผลต่อการซื ้ออย่างฉับพลันมากที่สดุ
และส่งผลทางตรงต่อการซื ้ออย่างฉับพลัน ราคาส่งผลต่อการซื ้อสินค้ าสะดวกซื ้อ โดยเฉพาะสินค้ า
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ที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย ขายราคาพิเศษ สินค้ าแถม ผู้บริ โภคจะถูกดึงดูดต่อสินค้ าที่ลด
ราคาโดยอัตโนมัติ ทาให้ เกิดพฤติกรรมการซื ้ออย่างฉับพลันแบบแท้ จริง
2.ความต้ องการสินค้ าในระดับต่า (Marginal need for item) ระดับความ
ต้ องการของผู้บริ โภค มีผลต่อการซื ้ออย่างฉับพลัน สินค้ าสะดวกซื ้อที่มีการบรรจุหีบห่อที่ง่ายต่อ
การจัดเก็บ แม้ ว่าสินค้ าเหล่านีจ้ ะไม่จาเป็ น ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการมาเลือกซื ้อสินค้ า ไม่ใช่
สินค้ าที่ต้องการเร่งด่วน ผู้บริ โภคไม่ได้ วางแผนที่จะซื ้อ แต่ถ้าสินค้ าสร้ างความต้ องการให้ ผ้ บู ริ โภค
ถึงจะเพียงเล็กน้ อย ก็ทาให้ ผ้ บู ริโภคเกิดการซื ้ออย่างฉับพลันได้
3.สินค้ ามีการจาหน่ายมาก (Mass distribution) ในร้ านค้ ามีสินค้ าจานวนมาก ก็
จะมีโอกาสที่ผ้ บู ริโภคจะซื ้อสินค้ านันมากขึ
้
้นไปด้ วย เนื่องจากผู้บริโภคสามารถพบเจอสินค้ าได้ ง่าย
ผู้บริโภคไม่ได้ มีการซื ้อสินค้ าที่เฉพาะเจาะจง ดังนันจึ
้ งมีโอกาสที่จะซื ้อสินค้ าที่พบได้ ง่ายที่สดุ
4.การบริ การตนเอง (Self-service) การได้ บริ การตนเองในร้ านค้ า เช่น การได้
เดิ น สารวจสิน ค้ า เอง จับต้ อ งสิน ค้ า ทดลองด้ วยตนเอง จะท าให้ ผ้ ูบ ริ โภคมี การซือ้ สิน ค้ า มาก
เนื่องจากผู้บริ โภคมีอิสระในการเลือกซื ้อสินค้ า สินค้ าที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีการตัดสินใจที่เร็ วขึ ้นจะมี
โอกาสในการเพิ่มการซื ้ออย่างฉับพลันมากขึ ้น
5.การโฆษณาในระดับมวลชน (Mass advertising) การซื ้ออย่างฉับพลัน
ส่วนมากมักมาจากการซื ้ออย่างฉับพลันจากการระลึกได้ และการซื ้ออย่างฉับพลันตามแผน ซึ่ง
ขึ ้นอยูก่ บั ระดับความรู้ ความเข้ าใจในตัวผลิตภัณฑ์ของผู้บริ โภค ความรู้นี ้ได้ จากประสบการณ์หรื อ
จากการโฆษณา ดังนันการโฆษณามวลชนมี
้
ความสาคัญในการเพิ่มการซื ้ออย่างฉับพลัน
6.การจัดวางสินค้ าที่สะดุดตา (Prominent store display) ผู้บริโภคไม่ได้ แสวงหา
สินค้ าที่เฉพาะเจาะจง การจัดวางสินค้ าที่เหมาะสมในชันวาง
้
การส่งเสริมการขายในชันสิ
้ นค้ า และ
การบรรจุหีบห่อที่โดดเด่น เป็ นการจัดวางสินค้ าที่สะดุดตาจะเพิ่มการพบเห็นสินค้ า และเพิ่มโอกาส
ในการซื ้ออย่างฉับพลันของผู้บริโภค
7.ชีวิตผลิตภัณฑ์ที่สนั ้ (Short product life) รายการสินค้ าที่เน่าเสียง่าย มีชีวิต
ผลิตภัณฑ์สนั ้ จะทาให้ ผ้ บู ริโภคซื ้อสินค้ าได้ มากกว่าสินค้ าที่มีชีวิตผลิตภัณฑ์ยาว ผู้บริ โภคซื ้อสินค้ า
นันบ่
้ อยๆ และจะลดการวางแผนในการซื ้อสินค้ า เนื่องจากเป็ นสินค้ าที่ซื ้อประจาทาให้ ตดั สินใจซื ้อ
ได้ ทนั ที
8.สินค้ าขนาดเล็กหรื อน ้าหนักเบา (Small size or light weight) ขนาดหรื อ
น ้าหนักของสินค้ าจะมีอิทธิพลต่อการซื ้ออย่างฉับพลัน เนื่องจากปั ญหาเรื่ องขนาดและน ้าหนักจะ
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เชื่อมโยงกับภาระของผู้บริ โภคในการถือสินค้ า สินค้ าที่มีขนาดเบา เล็ก ขนส่งง่าย มีแนวโน้ มที่จะ
เป็ นสินค้ าที่ซื ้ออย่างฉับพลัน
9.ความง่ายต่อการจัดเก็บ (Ease of storage) ปั ญหาที่จะนาสินค้ าจัดเก็บที่บ้าน
ก็มีอิทธิพลต่อการซื ้ออย่างฉับพลันเช่นกัน เช่น ผู้บริโภคอาจซื ้อไอศกรี มจานวนมาก แต่พื ้นที่ช่องแช่
แข็งไม่พอจัดเก็บ ตรงกันข้ าม ถ้ าสินค้ าไม่มีปัญหาเรื่ องการจัดเก็บก็จะเพิ่มแนวโน้ มในการซื ้ออย่าง
ฉับพลันอย่างง่ายดาย
จากแนวคิดและทฤษฎีการซื ้ออย่างฉับพลัน ผู้วิจัยได้ นาแนวคิดและทฤษฎีการซื ้อ
อย่างฉับพลัน ของ Stern (1962) โดยศึกษาเฉพาะการซื ้ออย่างฉับพลันที่แท้ จริ ง (Pure impulse
buying) เพียงประเภทเดียว เนื่องจากการซื ้ออย่างฉับพลันที่แท้ จริ ง เป็ นการซื ้อที่ ปราศจากการ
วางแผนอย่างสิ ้นเชิง เกิดขึ ้นง่าย และแตกต่างจากพฤติกรรมการซื ้ออย่างฉับพลันประเภทอื่นๆซึง่
สินค้ าน ้าดื่มเป็ นสินค้ าอุปโภคบริ โภคในกลุม่ ของสินค้ าสะดวกซื ้อสามารถเกิดการซื ้ออย่างฉับพลัน
ขึ ้นได้ มากที่สดุ
ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนา้ ดื่ม
ความหมายของนา้ ดื่ม
จารัส สุขรังสรรค์ (2515) น ้าดื่มควรเป็ นน ้าใส ปราศจากสี กลิ่น และรสซึง่ ควรได้ รับ
การตรวจวิ เ คราะห์ ทัง้ ทางเคมี ทางบัก เตรี ค วบคู่กัน ไปเสมอ ทัง้ นี เ้ พื่ อ ทราบว่า น า้ นัน้ มาเป็ น
ส่วนประกอบต่างๆ เกินมาตรฐานของนา้ บริ โภคที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่ หรื อมีบักเตรี ให้ โทษต่อร่ างกาย
หรื อไม่ เพียงไร เพื่อความปลอดภัยจากโรคต่างๆ ซึง่ อาจเกิดขึ ้นจากน ้า
อาษา พรหมบุปผา (2519) ให้ ความหมายว่า นา้ ดื่มเป็ นน ้าที่สะอาดปลอดภัยและ
ต้ องมีคุณภาพพิเศษ เช่น เป็ นนา้ ที่ปราศจากเชื อ้ โรค สิ่งโสโครก กลิ่น และแร่ ธาตุที่ร่างกายไม่
ต้ องการอันอาจเป็ นพิษภัย ทังนี
้ ้น ้าดื่มควรเป็ นน ้าที่ใสสะอาด ไม่มีสงิ่ เจือปน
นงคราญ วงศ์วาท (2551) ให้ ความหมายว่า นา้ ดื่มบรรจุขวด หมายถึง นา้ ที่ผ่ าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อทาให้ ปราศจากเชื ้อโรค และสารเคมีที่เป็ นพิษต่อร่ างกาย อีกทัง้
ปราศจากสี และกลิ่น ตลอดจนมีรสชาติที่ชวนดื่ม แต่น ้าดื่มบรรจุขวดที่กล่าวนี ้ไม่ได้ รวมไปถึงน ้า
กลัน่ น ้าหวาน และน ้าอัดลม หรื อเครื่ องดื่มชนิดต่างๆ ที่วางจาหน่ายในท้ องตลาด หรื ออาจกล่าวได้
ว่า น ้าดื่มบรรจุขวด คือน ้าที่ผา่ นกระบวนการผลิตโดยปราศจากเชื ้อโรค เพื่อการบริโภคนัน่ เอง
วิสิฐ จะวะสิตและสิติมา จิตตินนั ทน์ (2558) น ้าดื่มที่บรรจุขวดได้ มาจากแหล่งน ้า
บาดาล และ นา้ ประปา ผ่านการกรองชัน้ ถ่านเพื่อดูดกลิ่น ตามด้ วยการผ่านเรซิ่นเพื่อลดความ
กระด้ างและขันตอนสุ
้
ดท้ ายคือ การฆ่าเชื ้อจุลินทรี ย์หรื อเชื ้อแบคทีเรี ยทีเรี ยอาจจะปนเปื อ้ นมากับ
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น้ํ า ด้ วยการผ่านแสงอัลตราไวโอเลต หรื อโอโซน ที่เรามกจะเรี ยกยกกันว่าน ้า UV หรื อน ้าโอโซน
นัน่ เอง
สมาคมน ้าบรรจุขวดนานาชาติ (The International Bottle Water Association) ได้
ให้ นิยามของน ้าดื่มบรรจุขวดไว้ วา่
1.น ้าดื่ม (Drinking Water) น้ํ าดื่มที่บรรจุขวดได้ มาจากแหล่งน ้าบาดาลและ
นา้ ประปาผ่านการกรองชัน้ ถ่านเพื่อดูดกลิ่น ตามด้ วยการผ่านสารเรซิน เพื่อลดความกระด้ าง
ขันตอนสุ
้
ดท้ ายคือการฆ่าเชื ้อจุลินทรี ย์ที่อาจปนเปื อ้ นในน ้าด้ วยการผ่ านแสงอุลตร้ าไวโอเลตหรื อ
ก๊ าซโอโซน ที่เราเรี ยกกันจนคุ้นเคยว่าน้ํ า UV หรื อน ้าโอโซนนัน่ เอง
2. น ้าธรรมชาติ (Natural Water) คือ น้ํ าใต้ ดิน รวมทังน
้ ้าพุ (Spring) น้ํ าแร่
(Mineral) น้ํ าบ่อ(Well) และน้ํ าพุที่เจาะขึ ้นมาจากแหล่งใต้ ดิน (Artesian Well) ไม่นบั รวมแหล่งนา
สาธารณะและน ้าประปา ในการผลิตน ้าธรรมชาติห้ามใช้ กระบวนการอื่นใดนอกจากการกรองเศษ
ฝุ่ นละอองและการฆ่าเชื ้อโรค ด้ วยวิธีการผลิตดังกล่าวจึงทาให้ น้ําแร่บรรจุขวดมีความใกล้ เคียงกับ
น ้าจากแหล่งกาเนิดมาก และการที่น้ําแร่ มีคณ
ุ สมบัติแตกต่างกันตามแหล่งน ้าธรรมชาตินี ้เอง จึ ง
ต้ องมีการกาหนดค่าปริ มาณเกลือแร่ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อสขภาพของเด็กและสตรี มีครรภ์ที่มี
ระบบย่อยอาหารไม่ดีเท่าคนทัว่ ไป เพราะน ้าแร่จะออกฤทธิ์ป็นยาระบาย หากมีปริ มาณซัลเฟตมาก
กว่า 600 มิลลิกรัมต่อลิตร(ยกเว้ นแคลเซียมซัลเฟต)
3.น้ํ าเพียวริไฟด์ (Purified Water) หรื อน ้ากลัน่ เป็ นน ้าที่ผลิตด้ วยการกลัน่ คือต้ ม
นา้ จนเดือดแล้ วระเหยกลายเป็ นไอ เมื่อไอนา้ กระทบพื ้นผิวที่เย็นจะควบแน่นกลายเป็ นหยดนา้
เล็กๆ ไหลรวมตลงสูภ่ าชนะที่รองรับ หรื ออีกวิธีหนึ่งคือการใช้ กระแสไฟฟ้าแยกเกลือแร่ด้วยวัสดุที่มี
ขนาดเล้ ก ถึ ง 0.0006ไมครอน เมื่ อ แร่ ธ าตุ ต่า งๆถูก กรองออกหมดจะได้ น า้ บริ สุท ธิ์ ที่ ไ ม่มี ค วาม
กระด้ างหลงเหลืออยู่เลย น ้านี ้ไม่เหมาะสาหรับการบริ โภค แต่เหมาะสาหรับใช้ ในทางการแพทย์
หรื อ ทางวิทยาศาสตร์
โดย สรุ ปได้ ว่า น ้าบรรจุขวด หมายถึง น ้าที่ได้ จากการนาน ้าที่มีคณ
ุ ภาพดี เป็ นน ้าที่
ผ่านขันตอนทางวิ
้
ทยาศาสตร์ ผ่านการฆ่าเชื ้อ ผ่านกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพให้ ดีขึ ้น บรรจุใน
ภาชนะปิ ดสนิทเพื่อสะดวกในการบริ โภคโดยต้ องผ่านการตรวนรับรองตามมาตรฐานที่กาหนด
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
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ประเภทของการผลิตนา้ ดื่มบรรจุขวด
ตลาดน ้าดื่มบรรจุขวดได้ เข้ าสู่การแข่งขันที่หลากหลาย โดยในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา
ตลาดน ้าดื่มบรรจุขวดมีการขยายตัวค่อนข้ างสูง โดยเฉพาะในสังคมเมืองใหญ่ เนื่องจากพฤติกรรม
ของผู้บริ โภคที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยหัน มาสนใจสุขอนามัยและสุขภาพกันมากขึน้ อีกทัง้ มีการ
ดาเนินชีวิตที่เร่ งรี บ เน้ นความสะดวกสบาย ทาให้ ธุรกิจน ้าดื่มบรรจุขวดได้ เติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
ปั จจัยที่ทาให้ ธุรกิจน ้าดื่มมีการแข่งขันสูงอีกอย่าง คือ มีขนตอนการผลิ
ั้
ตที่ไม่ย่งุ ยากซับซ้ อน อีกทัง้
อุปกรณ์การผลิตก็หาซื ้อได้ ไม่ยาก ใช้ เงินลงทุนไม่สงู นัก ผู้ประกอบการรายใหม่จงึ เข้ าสูธ่ ุรกิจได้ ง่าย
ทาให้ ตลาดน ้าดื่มไทยมีผ้ ผู ลิตจานวนมาก
หากจาแนกตามลักษณะการผลิตมี 2 แบบ คือ
1.การผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นผู้ประกอบการรายใหญ่ใช้ เครื่ องจักกร
ขนาดเกิน 5 แรงม้ า หรื อมีคนงาน 7 คนขึ ้นไป และต้ องผ่านการตรวจสอบเพื่อมีใบอนุญาต2
ประเภท คือ ใบอนุญาตผลิตอาหาร และใบสาคัญการขึ ้นทะเบียนตารับอาหาร น ้าดื่มประเภทนี ้
จะต้ องแสดงฉลาก อย. และแสดงตัวอักษร ผด.
2.การผลิตแบบอุตสาหกรรมครัวเรื อน จะใช้ เครื่ องจักรไม่เกิน 5 แรงม้ า หรื อคนงาน
ไม่เกิน 7 คน ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะเป็ นรายย่อย การผลิตมีขนตอนไม่
ั้
ย่งุ ยาก น ้าดื่ มประเภทนี ้บรรจุใน
ขวดสีขาวขุน่ (PE) และจะต้ องมีฉลากแสดง อย.อผด..../..... แสดงอยูบ่ นขวด
ในการผลิตทัง้ 2 ลักษณะนี ้ ผู้ประกอบการจะต้ องขออนุญาตก่อนทาการผลิตจาก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และต้ องดาเนินการผลิตตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนด ภายใต้ ระบบ GMP (Good Manufacturing practice) ซึง่ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 24
กรกฎาคม พ.ศ. 2544
เป็ น ต้ นมา ทัง้ นี เ้ พื่อให้ การผลิตเป็ นไปตามมาตรฐานที่ ก าหนด มี
กระบวนการผลิตที่ถกู ต้ อง มีการควบคุมสุขอนามัยทุกขันตอน
้
มีระบบฆ่าเชื ้อ เพื่อความปลอดภัย
ของผู้บริ โภค ดังนันในการตั
้
งโรงงานผลิ
้
ตน ้าดื่ม ต้ องมีการขออนุญาตและต้ องไปการส่งผลิตภัณฑ์
ไปตรวจวิ เ คราะห์ ห าสารปนเปื อ้ น เพื่อขึน้ ทะเบี ยนตารั บอาหารและได้ มีก ารก าหนดคุณภาพ
มาตรฐานขัน้ ต่าไว้ โดยมีประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข 2
ฉบับ คือ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534)
ซึง่ จะช่วยสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้บริ โภคได้ ว่า น ้าดื่มบรรจุขวดที่ออกจาหน่าย มีการทดสอบสาร
ปนเปื อ้ น ตามมาตรฐานซึง่ ปลอดภัยต่อการบริ โภค ขณะเดียวกันมาตรการนี ้ก็ทาให้ ผ้ ผู ลิตรายย่อย
ต้ องปิ ดกิจการลงเนื่องจากว่า ไม่มี โรงงาน หรื อสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานที่กาหนด
(สุภาพร ศรี สมบูรณ์, 2550)
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กระบวนการผลิตนา้ ดื่มบรรจุขวด
ขัน้ ตอนแรกในการผลิ ต น า้ ดื่ ม บรรจุข วดนัน้ คื อ การหาแหล่ง น า้ ดิ บ ที่ มี คุณ สมบัติ
เหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอที่ใช้ ในการผลิตได้ ในระยะยาว น ้าที่นามาใช้ ในการผลิตนันอาจได้
้
แหล่งน้ํ าธรรมชาติหรื อน ้าจากแหล่งผลิตอื่น ที่มีราคาถูก (โรงงานบางแหล่งสามารถนาน ้าประปา
ท้ องถิ่นมาใช้ ในการผลิต น้ นชา้ ดื่ม) ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับต้ นทุน และความเหมาะสมของแต่ละโรงงาน
นอกจากนันแหล่
้
งน ้าที่นามาใช้ ในการผลิตจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อกาหนดของ GMP (Good
manufacturing practice: หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา) ที่ได้ กาหนดว่าน้ํ าดิบที่ใช้ สาหรับ
การผลิ ต น้ํ า ดื่ ม นัน้ จะต้ อ งได้ จ ากแหล่ง น้ํ า ที่ มี คุณ ภาพดี ห่ า งจากแหล่ง โสโครก สิ่ ง ปฏิ กูล และ
กิจกรรมที่ก่อให้ เกิดการปนเปื อ้ นของสิ่งอันตราย (กรมสวัสดิการทหารอากาศ:2555 ) สาหรับน ้าที่
มีอยูใ่ นธรรมชาติสามารถแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ได้ แก่น ้าผิวดิน น ้าใต้ ดิน น ้ากร่อย และน ้าทะเล ซึง่ มี
เพียง 2 แหล่งแรกคือ น ้าผิวดิน และน ้าใต้ ดิน ที่มีความเหมาะสมในการนามาใช้ เป็ นแหล่งน ้าดิบใน
การผลิตน้ํ าดื่มบรรจุขวด สาหรับ 2 แหล่งที่เหลือได้ แก่น ้ากร่ อยและน ้าทะเลนันต้
้ องเสียค่าใช้ จ่าย
สูง ในการปรั บคุณภาพของนา้ ให้ ได้ ตามมาตรฐานน า้ ดื่ม เนื่ องจากมี แร่ ธาตุต่าง ๆ ปนอยู่เป็ น
จานวนมากเมื่อได้ แหล่งน ้าดิบที่ต้องการแล้ วจึงเข้ าสูก่ ระบวนการผลิตน ้าดื่มบรรจุขวด ซึง่ โดยทัว่ ไป
กรรมวิ ธีก ารผลิตน้ํ า ดื่ม บรรจุข วดจะแบ่ง เป็ น ขัน้ ตอนตาม ที่ ส านัก งานกรรมการ
อาหารและยา (อย.)กาหนดไว้ คือ
1. การกรองน ้าประปา หรื อน ้าบาดาลด้ วยเครื่ องกรองทราย (Sand filter)
2. การกาจัดความกระด่างและเหล็กโดยเครื่ องกรอง Base exchange unit ซึง่
บรรจุผงกรองเรซิน
3. การกาจัดกลิ่น สีและตะกอน โดยเครื่ องกรองที่มี Activated carbon
4. การกาจัดแบคทีเรี ยโดยเครื่ องกรองที่มีซงึ่ มีไส้ กรองเป็ นเซรามิก
(Ceramic filter)
5. การฆ่าเชื ้อโรคด้ วยรังสีอลั ตาไวโอเลต (Ultra violet) โดยการผ่านน ้าเข้ าสูถ่ งั ที่
ติดตัง้ เครื่ องกาเนิดแสง UV ตามระยะเวลาที่กาหนดเพื่อฆ่าเชื ้อโรค เมื่อสิ ้นสุดกระบวนการจึงผ่าน
น ้าเข้ าสูเ่ ครื่ องบรรจุ เพื่อบรรจุใส่ภาชนะต่อไป แสดงดังภาพประกอบ
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ภาพประกอบ 3 ระบบการผลิตน ้าดื่ม
ที่มา: กรมสวัสดิการทหารอากาศ ปี 2555
บรรจุภณ
ั ฑ์ นา้ ดื่มบรรจุขวด
ในส่วนของบรรจุภณ
ั ฑ์ขวดที่นิยมใช้ บรรจุน้ําดื่มในปั จจุบนั ขวดที่ใช้ บรรจุน้ําดื่มที่เราเห็น
กันทัว่ ไปในปั จจุบนั นัน้ มีอยู่ 4 ชนิด คือ
1.ขวดแก้ วใส
2.ขวดพลาสติกใสและแข็ง (Polystyrene - PS) มีลกั ษณะใสและค่อนข้ างแข็ง
3.ขวดพลาสติกเพท (Polyethylene Terephthalate - PET ) มีลกั ษณะใส
4.ขวดพลาสติกขาวขุ่น (High – density Polyethylene – HDPE) มีลกั ษณะกลม
หรื อเป็ นเหลี่ยมมีลกั ษณะขาวขุน่
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ขวดน ้าดื่ม 3 ชนิดแรกใช้ บรรจุน ้าดื่มได้ ดีกว่าขวดพลาสติกขาวขุ่น หากนาน ้าดื่มบรรจุ
ขวดสีขาวขุ่นไปตังกลางแดดนาน
้
ๆ จะมีกลิ่นของพลาสติกปนออกมากับ น ้าดื่ม ถึงแม้ จะไม่เป็ น
อันตรายต่อผู้บริโภค แต่ก็ทาให้ คณ
ุ ภาพของน ้าลดลง ส่วนขวดใสทาให้ เรามองเห็นน ้าดื่มภายในได้
ชัดเจน ดังนันปั
้ จจุบนั ขวด PET จึงเป็ นที่นิยมมาก ซึง่ มีความปลอดภัยสูง มีการศึกษาสารเคมีที่
ละลายออกมาออกมาจากขวกเพท ทังในไทยและต่
้
างประเทศ พบว่าไม่เกินฆ่าที่กาหนดไว้ ตาม
มาตรฐานสากลและจากการตรวจวิเคราะห์ขวดเพทซึ่งมีบริ ษัทที่ผลิตมากกว่า 10 บริ ษัทที่ส่งมา
ตรวจวิ เ คราะห์ ณ กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เพื่ อ รั บ รองคุณ ภาพและความปลอดภัย ตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขโดยทาการทดสอบที่อณ
ุ หภูมิ 60 และ90 องศาเซลเซียส พบว่า
ได้ มาตรฐานทุกตัวอย่าง จึงเป็ นที่นิยมใช้ กนั มาก ทังบรรจุ
้
น ้าดื่ม และเครื่ องดื่มต่าง ๆ ขวดพลาสติก
ต่าง ๆ ดังที่กล่าวมานัน้ ปกติแล้ วมีวตั ถุประสงค์ใ นการใช้ งานเพียงครัง้ เดียว แต่อย่างไรก็ตามก็
สามารถนามาใช้ ได้ อีก แต่ต้องล้ างให้ สะอาดทุกครัง้ และทิ ้งไว้ ให้ แห้ งสนิทก่อนที่จะนามาใช้ บรรจุ
น ้าใหม่ทกุ ครัง้ เพื่อป้องกันเชื ้อจุลนิ ทรี ย์หรื อเชื ้อโรคที่ตกลงไปในขวด (สุนทร ตรี นนั ทวัน, 2555)

ภาพประกอบ 4 ลักษณะบรรจุภณ
ั ฑ์น ้าดืม่ บรรจุขวด
ที่มา: ลัษมณ ไมตรี มิตร 2560
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แนวโน้ มทางการตลาด และโอกาสทางธุรกิจนา้ ดื่มบรรจุขวด
ศูนย์วิจยั กสิกรไทย (2554) กล่าวว่า สาหรับน ้าดื่มบรรจุขวดนัน้ ผู้บริ โภคจะยังคงมี
ความต้ องการอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก น ้าดื่มเป็ นสินค้ าที่มีความจาเป็ นต่อร่ างกาย อีกทังเป็
้ น
เครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพที่ไม่มีสารปรุ งแต่งอื่นๆ อาทิ น ้าตาล หรื อคาเฟอีน และมีราคาจาหน่ายถูก
กว่าเครื่ องดื่มประเภทอื่นๆ ซึง่ เหมาะสาหรับผู้บริ โภคที่รักสุขภาพและ ต้ องการประหยัดค่าใช้ จ่าย
ในภาวะที่ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ ้น ซึ่งการเติบโตของตลาดน ้าดื่มบรรจุขวดนัน้ นอกจากจะมี ปั จจัย
สนับ สนุน จากการที่ น า้ ดื่ ม เป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น ในการบริ โ ภคเพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ร่ า งกายแล้ ว การที่
พฤติกรรมของ ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในสังคมเมืองใหญ่ โดยหันมาสนใจสุขอนามัย
และสุขภาพกันมากขึน้ อีกทังมี
้ การดาเนินชีวิตที่เร่งรี บ เน้ นความสะดวกสบาย อาจส่งผลให้ ธุรกิจ
น ้าดื่มบรรจุขวดมีโอกาสเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่องใน อนาคต
นอกจากนี ้ การเกิ ด ภัย พิ บัติ ท างธรรมชาติ และความกัว ลถึ ง ความสะอาดของ
นา้ ประปา ก็เป็ นปั จจัยสาคัญที่ ทาให้ ตลาดนา้ ดื่มบรรจุขวดเติบโต เนื่ องจากประชาชนมีความ
ต้ องการน ้าดื่มที่สะอาดและมีคณ
ุ ภาพเพิ่มขึ ้นจากช่วง ปกติ ทังเพื
้ ่อการบริ จาคและเพื่อการบริ โภค
ส่วนตัว ซึ่งนับได้ ว่าเป็ นการสร้ างโอกาสในการจาหน่ายให้ กบั น ้าดื่มราย ย่อย/หน้ าใหม่ เนื่องจาก
พฤติกรรมการเลือกซื ้อน ้าดื่มบรรจุขวดโดยปกติ ผู้บริ โภคจะเลือ กซื ้อเฉพาะยี่ห้อยอดนิยมหรื อ เป็ น
ที่ร้ ูจกั แต่จากการที่ผ้ ผู ลิตน ้าดื่มรายใหญ่ได้ รับผลกระทบจากปั ญหาน ้าท่วมส่งผลให้ กาลังการผลิต
ลดลง ในขณะ ที่ความต้ องการน ้าดื่มมีเพิ่มขึ ้นเป็ นอย่างมาก ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคเลือกซื ้อน ้าดื่มบรรจุ
ขวดที่ยงั มีวางจาหน่าย นับเป็ น โอกาสของบรรดาน ้าดื่มรายย่อย/หน้ าใหม่ที่เพิ่งเริ่ มผลิตสินค้ าออก
สู่ตลาดสามารถเพิ่มยอดจาหน่ายได้ รวมไปถึง โอกาสในการเข้ ามาทาธุรกิจน ้าดื่มบรรจุขวดของ
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่หวังจะใช้ วิกฤตน ้าท่วมในครัง้ นี ้ เป็ นการ เริ่ มต้ นทาธุรกิจน ้าดื่มหรื อวาง
จาหน่ายสินค้ า
แต่ถึงอย่างไรก็ ตาม การเติบโตของธุรกิจน ้าดื่มในช่วงวิกฤตที่เกิดภัยธรรมชาติ อาจ
ไม่ใช่เป็ นการเติบโตที่ ยัง่ ยืน สิ่งสาคัญ คือ ผู้ประกอบการจะต้ องคานึงถึงปั จจัยทางการตลาดที่มี
ความสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกบริ โภค น ้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริ โภค ซึง่ ก็คือ ความสะอาดของ
น ้าดื่ม ความสะดวกในการหาซื ้อบริ โภค ราคาที่เหมาะสม กับคุณภาพ และการมีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่โดด
เด่น เมื่ออยูบ่ นชันวางร่
้
วมพร้ อมกับสินค้ าแบรนด์อื่นๆ รวมทังมี
้ การส่งเสริ ม การตลาดด้ วยวิธีตา่ งๆ
และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อใช้ ในการกระจายสินค้ า สิ่งเหล่านี ้จะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ ทาให้
ธุรกิจน ้าดื่มบรรจุขวดประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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น ้าดื่มบรรจุขวดต้ องคานึงถึงความคิดสร้ างสรรค์เพื่อสร้ างโอกาสในการต่อยอดสินค้ า
เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคจากเรื่ องราวต้ นกาเนิดของแหล่งนา้ และภาพลักษณ์
บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นกลยุทธ์หลักสาคัญทางการตลาด และส่วนประกอบที่สาคัญของน ้าที่นามาบรรจุใส่
ภาชนะ เพื่อใช้ เป็ นจุดขายในการสร้ างความแตกต่างตอบสนองความต้ องการด้ านความรู้ สกึ สร้ าง
คุณค่าและค่านิยมความเชื่อถือให้ แก่ผ้ บู ริโภค
จากสถานการณ์ ที่มีการแข่งขันสูงในตลาดธุรกิจนา้ ดื่ม โดยในปี 2560 มูลค่า
ยอดขายน ้าดื่มในประเทศสูงถึง 43,000 ล้ านบาท โดยมีสว่ นแบ่งการตลาด ดังรูปภาพประกอบ

สว่ นแบ่งนำ้ ดืม
่ 43,000 ล้ำนบำท

21%

20-21%

17-18%

9%

31-33%

ภาพประกอบ 5 ส่วนแบ่งการตลาดสินค้ าน ้าดื่ม
ที่มา: บริษัท สิงห์คอร์ เปอเรชัน่ จากัด 2560
ตลาดน ้าดื่มบรรจุขวดในอนาคตยังมีโอกาสขยายตัวอีกมาก ด้ วยปั จจัยหลักจากกลุม่
ผู้บริโภคที่ใส่ใจด้ านสุขภาพ ซึง่ ผู้ประกอบการน ้าดื่มจะเข้ ามาแบ่งส่วนตลาดจากเครื่ องดื่มประเภท
อื่นๆทัง้ เครื่ องดื่มประเภทอัดก๊ าซ หรื อชาบรรจุขวด มีแนวโน้ มความนิยมลดลง อย่างไรก็ ตาม
ผู้ประกอบการต้ องคานึงถึงกระบวนการผลิตที่ได้ มาตรฐาน และต้ องเร่ งศักยภาพในการแข่งขัน
ด้ านการจัดทากลยุทธ์ ส่งเสริ มการตลาดใหม่ๆ เพื่อมโน้ มน้ าวผู้บริ โภค ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญในการ
ขยายตลาดน ้าดื่มให้ ขยายตัวในอนาคต
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ลักขณา ศิริรัตน์ (2558) ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการ
บริ โภคน ้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ในจังหวัดนนทบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน มีการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัย
ส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื ้อซื ้อน ้าดื่มบรรจุขวด และปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์ กบั กับพฤติกรรม
การซื ้อน ้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
วันวิสาข์ รักพงษ์ ไพบูลย์ (2558) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์ ส่วนผสมทางการตลาดกับ
การตัดสินใจซือ้ นา้ ดื่มคริ สตัลของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า กลุ่ม
ตัว อย่า งส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุร ะหว่า ง 20-30 ปี มี ส ถานภาพโสด มี ก ารศึก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี มีอาชีพนักเรี ยน/ นิสิต นักศึกษา และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบูรณาการ ปั จจัยสื่อโฆษณา มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื ้อน ้าดื่มคริ สตัลของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ทังในเรื
้ ่ องของ
การใช้ สื่อโฆษณาที่หลากหลาย และการใช้ สื่อโฆษณาที่น่าสนใจ
สมหมาย พูลศรี (2550) ได้ ทาการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื ้อน ้าดื่มบรรจุ
ขวดพลาสติก ของผู้บริโภคในจังหวดปทุมธานี พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ที่มีอายุ
31 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี อาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน มีการศึกษาระดับอนุปริ ญญา หรื อเท่ากับ
ปวส. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบูรณาการ ด้ านโฆษณา และด้ าน
การส่งเสริ มการขาย มีอิทธิพลต่อ การเลือกซื ้อน ้าดื่มบรรจุขวดพลาสติก ของผู้บริ โภคในจังหวด
ปทุมธานี
ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล (2550) ได้ ทาการวิจัยเรื่ องปั จจัยที่มี ผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการซื ้อน ้าดื่มที่อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริ ญพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 40 – 60 ปี การศึกษาต่ากว่ามัธยมต้ น ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มี
รายได้ ต่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าด้ านการส่งเสริมการตลาด มี
ความสัมพันธ์กบั การเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์น ้าดื่มของผู้บริโภค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ลินดา พงษ์ ศักดิ์ (2558) ได้ ทาการวิจัยเรื่ องปั จจัยที่มีค วามสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื ้อน ้าแร่บรรจุขวดของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิ ง มี อ ายุร ะหว่ า ง 30-39 ปี มี ก ารศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มี อ าชี พ ข้ า ราชการ/ พนัก งาน
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รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาทผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัย
ด้ านการส่งเสริ มการตลาดในเรื่ องการแจกสินค้ าให้ ทดลอง การลดราคาสินค้ า การแถมสินค้ า การ
ออกบูธ หรื อการแสดงสินค้ าต่างๆพนักงานขายมีการแนะนาสินค้ า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ น
สื่อ มีความสัมพันธ์ตอ่ การเลือกซื ้อน ้าแร่บรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
รวิกร สยามิภกั ดิ์ (2559) ได้ ทาการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อน ้าแร่
บรรจุขวดของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 26– 35 ปี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน มีระดับการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,001 – 30,000 บาท ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือนมีความแตกต่างในการตัดสินใจเลือกซื ้อน ้าแร่ บรรจุขวดอย่างมีนยั สาคัญ โดยเพศหญิง
เป็ นเพศที่มีค่าเฉลี่ยในการตัดสินใจเลือกซือ้ มากกว่าเพศชาย อายุที่มากกว่า 35 ปี มีค่าเฉลี่ย
ตัดสินใจซื ้อน้ อยกว่าช่วงอายุอื่น อาชีพอิสระจะมีการตัดสินใจเลือกซื ้อมากกว่าอาชีพอื่นๆ
พงษ์ จิรัฐ จึงธินิเกียรติและธรรมวิมล สุขเสริ ม (2560) ได้ ทาการวิจยั เรื่ องการตัดสินใจซื ้อ
ผลิตภัณฑ์น ้าดื่มของผู้บริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็ น เพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 25 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้ าง มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 12,501 - 15,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อน ้าดื่มบรรจุขวดในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดมุกดาหารแตกต่างกัน
อนุรักษ์ วุฒิแขม และประพันธ์ ธรรมไชย (2555) ได้ ทาการวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการบริ โภค
น ้าดื่มบรรจุขวดของประชาชนตาบลขัวมุง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็ น เพศหญิง อายุทงมี
ั ้ ช่วงอายุ 25-35 ปี อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชนหรื อรับจ้ าง มีรายได้
รวมครัวเรื อนระหว่าง 5,001-15,000 บาทผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบการส่งเสริมการ
ขายได้ แก่ การบริ การส่งถึงบ้ าน การได้ รับข่าวสารหรื อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเลือกซื ้อน ้าดื่ม
บรรจุขวด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกตัดสินใจบริ โภคน ้าดื่มบรรจุขวดของประชาชนตาบลขัว
มุง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Broden (2011)ได้ ทาการวิจยั เรื่ องปั จจัยในการซื ้อสินค้ าอย่างฉับพลันของสินค้ าเครื่ อใช้
ไฟฟ้า พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีประเภทสินค้ าในการซื ้ออย่างฉับพลันที่แตกต่างกัน เพศหญิง
จะมี ก ารซื อ้ อย่ า งฉั บ พลัน ในสิ น ค้ าประเภท เสื อ้ ผ้ ามากที่ สุ ด รองลงมาคื อ อาหารน า้ ดื่ ม
เครื่ องประดับ และขนมหวานตามลาดับ โดยมีการซื ้อฉับพลันมากกว่าเพศชาย และพบว่าอายุที่
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แตกต่างกันจะมีประเภทสินค้ าในการซื ้ออย่างฉับพลันที่แตกต่างกัน ผู้บริ โภคที่เกิดหลังปี 1980
จะมี ก ารซื อ้ อย่ า งฉั บ พลัน ในสิ น ค้ าประเภท เสื อ้ ผ้ ามากที่ สุ ด รองลงมาคื อ อาหารน า้ ดื่ ม
เครื่ องประดับ และขนมหวาน โดยมีการซื ้อฉับพลันมากกว่าผู้บริ โภคที่เกิดก่อนปี 1980 จาก
งานวิจยั ข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า เพศหญิงและกลุ่มที่เกิดหลังปี 1980 จะมีการซื ้ออย่างฉับพลันของ
สินค้ าน ้าดื่มมากกว่าเพศชาย และ กลุม่ ที่เกิดก่อนปี 1980
Yang (2011) ได้ ทาการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่สง่ ผลต่อการซื ้ออย่างฉับพลันของสินค้ าประเภท
เครื่ องสาอางของผู้หญิงในประเทศไต้ หวัน พบว่า การส่งเสริ มการตลาดผู้หญิง ด้ านการโฆษณา
ด้ านการจัดวางสินค้ า ด้ านการส่งเสริ มการขาย และด้ านพนักงานขาย มีอิทธิพลต่อการซื ้ออย่าง
ฉับพลันของสินค้ าประเภทเครื่ องสาอางของผู้หญิง
Ahmed (2013) ได้ ทาการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้ออย่างฉับพลัน
ของสินค้ าที่มีการเคลื่อนไหวเร็ ว (Fast Moving Consumer Goods) ในประเทศปากีสถาน พบว่า
สภาพแวดล้ อมในร้ าน การตกแต่งหน้ าร้ าน และระดับรายได้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้ออย่าง
ฉับพลัน และเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการซื ้ออย่างฉับพลันมากกว่าเพศชาย
จากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ
การตัดสินใจซื ้อ การซื ้ออย่างฉับพลัน และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าเป็ น
ส่วนสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
น ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริโภคได้ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงนาข้ อมูลเหล่านี ้มาเป็ นแนวทางในการศึกษาถึง
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็ นข้ อมูลในการกาหนดกลุม่ เป้าหมาย และวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดในการพัฒนาธุรกิจให้ ประสบผลสาเร็ จ วางแผนการขายและบริ หารสินค้ า ตลอดจน
การพัฒนาด้ านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ให้ สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้ ตอ่ ไป

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาค้ น
ความตามลาดับขันตอน
้
ดังนี ้
1.การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2.การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.การจัดทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
5.สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้ที่ซื ้อหรื อเคยซื ้อน ้าดื่มบรรจุขวด และอาศัยอยู่
ในพื ้นที่ กรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ค้ ื อ ผู้ ที่ ซื อ้ หรื อเคยซื อ้ น า้ ดื่ ม บรรจุ ข วด
และอาศัย อยู่ในเขตพื น้ ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ซึ่ง ไม่ท ราบจานวนประชากรที่ แน่น อน โดยใช้ สูตร
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545)
𝑍 2 (𝑝)(𝑞)

สูตร

𝑛

เมื่อ

n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
Z = ระดับความเชื่อมัน่
p = ค่าเปอร์ เซ็นต์ที่คาดหวัง
q = 1-p
e = สัดส่วนค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมให้ เกิดขึ ้น

=

𝑒2
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สาหรับกรณีไม่ทราบค่า p และ q มีคา่ สูงสุด เท่ากับ p = 0.5 และ q = 0.5 กาหนดให้ α
= 0.05 จะได้ Z = 0.95 มีคา่ เท่ากับ 1.96 e = 0.05 หรื อ 5%

แทนค่าในสูตร

𝑛
𝑛

=
=

(1.96)2 (0.5)(0.5)
(0.05)2

384.16 นัน
่ คือการเลือกตัวอย่าง จานวน 385 คน

จากการคานวณ ทาให้ ได้ กลุม่ ตัวอย่างประมาณ 385 คน ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันแบบสอบถาม
ที่อาจเกิดความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อความ
น่าเชื่อถือของงานวิจยั จึงได้ ทาแบบสอบถามสารอง จานวน คือ 15 คน ดังนัน้ รวมขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทังหมดที
้
่ใช้ ในงานวิจยั นี ้เท่ากับ 400 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่ าง
ขันตอนที
้
่ 1 วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการ
จับฉลากเลือกเขตในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งแบ่งพื ้นที่การปกครองเป็ น 50 เขต (กรุ งเทพมหานคร:
2545)โดยจะทาการจับฉลากให้ ได้ จานวน 5 เขต ได้ แก่ เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตลาดพร้ าว
เขตปทุมวัน และ เขตบางรัก
ขันตอนที
้
่ 2 วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) โดยการกาหนด
โควตาสาหรับจานวนตัวอย่างที่ต้องการศึกษา 5 เขตโดยกาหนดให้ เก็บตัวอย่างเขตละเท่าๆกัน ได้
เขตละ 80 ตัวอย่าง
ขันตอนที
้
่ 3 วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจง
เลื อ กสถานที่ ที่ มี ผ้ ู คนหนาแน่ น ในแต่ ล ะเขต ท าการเลื อ กกลุ่ ม เป้ า หมายและสถานที่ ต าม
ห้ างสรรพสินค้ าและซุปเปอร์ มาร์ เก็ตชันน
้ าและมีผ้ ใู ช้ บริการจานวนมากในเขตที่สมุ่ ได้ ในขันที
้ ่1
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ตาราง 2 แสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างของแต่ละสถานที่ที่ถกู เลือกคือ 5 สถานที่ สถานที่ละ 80 คน
เขต
เขตวัฒนา
เขตคลองเตย
เขตลาดพร้ าว
เขตปทุมวัน
เขตบางรัก
รวม

สถานที่เก็บ
ห้ างสรรพสินค้ าเทอร์ มินอล 21 อโศก
ห้ างสรรพสินค้ าเอ็มโพเรี ยม
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล สาขาลาดพร้ าว
ห้ างสรรพสินค้ าสยามพารากอน
ศูนย์การค้ าสีลมคอมเพล็กซ์

จานวน
80 คน
80 คน
80 คน
80 คน
80 คน
400 คน

ขันตอนที
้
่ 4 วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก(Convenience Sampling) โดยเลือก
แจกแบบสอบถามให้ กลุม่ ตัวอย่างที่มาใช้ บริการแต่ละสถานที่ตามการสุม่ ในข้ อ 1-3 ให้ ครบจานวน
400 ตัวอย่าง โดยกลุม่ เป้าหมายนันจะถู
้ กคัดเลือกก่อนที่จะทาการสอบถามว่าเคยซื ้อสินค้ าน ้าดื่ม
มาก่อนหรื อไม่ ถ้ าซื ้อจึงจะเป็ นกลุม่ เป้าหมายที่จะทาการสารวจ
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิ จัย ครั ง้ นี ใ้ ช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ส าหรั บ
การศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
นา้ ดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งโครงสร้ างของแบบสอบถาม
ออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Closed-Ended Question) ได้ แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และ อาชีพ มีลกั ษณะเป็ นแบบกาหนดให้ เลือกตอบ
จานวน 5 ข้ อ ดังนี ้
1. เพศ เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
1.1 ชาย
1.2 หญิง
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2. อายุ เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
(ปฐมพงษ์ บาเริบ, 2550)
2.1 16 - 25 ปี
2.2 26 - 35 ปี
2.3 36 - 45 ปี
2.4 46 - 55 ปี
2.5 56 ปี ขึ ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ
(Ordinal Scale)
3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
3.2 ปริญญาตรี
3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
4. ระดับรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ
(Ordinal Scale) (วสุ สุวรรณวงศ์. 2547)
4.1 ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
4.2 15,001-30,000 บาท
4.3 30,001-45,000 บาท
4.4 45,001 บาทขึ ้นไป
5. อาชีพ เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
5.1 นักเรี ยน / นักศึกษา / นิสติ
5.2 ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5.3 พนักงานบริษัทเอกชน
5.4 ธุรกิจส่วนตัว
5.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
โดยลักษณะคาถามเป็ น Likert Scale (Summated Rating Method : The Likert Scale) จัดเป็ น
การวัดข้ อมูลประเภทอัตรภาคชัน้ (Interval Scale)
มีลกั ษณะปลายปิ ดให้ เลือกตอบได้ เพียง
คาตอบเดียว โดยแต่ละข้ อจะมีคาตอบให้ เลือก 5 ระดับ
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ซึง่ ประกอบด้ วยคาถาม จานวน 27 ข้ อ สามารถจาแนกเป็ น 6 ด้ าน ประกอบด้ วย
1. ด้ านการโฆษณา

4 ข้ อ

2. ด้ านการประชาสัมพันธ์

5 ข้ อ

3. ด้ านการส่งเสริมการขาย

6 ข้ อ

4. ด้ านการขายโดยพนักงาน

4 ข้ อ

5. การสื่อสาร ณ จุดซื ้อ

4 ข้ อ

6.ด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาด

4 ข้ อ

โดยแต่ระดับมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545)
คะแนน

ระดับความคิดเห็น

5

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

4

เห็นด้ วย

3

ไม่แน่ใจ

2

ไม่เห็นด้ วย

1

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

การอภิปรายผลจะใช้ การวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Class interval) โดยใช้ เกณฑ์
เฉลี่ยในการคานวณ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2544) ดังนี ้
ช่วงกว้ างของอัตรภาคชัน้

=

=

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
5−1
5

= 0.8
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เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นด้ านการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการสามารถกาหนดให้ ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย
หมายถึง
4.21 – 5.00
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
อยูใ่ นระดับดีมาก
3.41 – 4.20
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
อยูใ่ นระดับดี
2.61 – 3.40
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81 – 2.60
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
อยูใ่ นระดับไม่ดี
1.00 – 1.80
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
อยูใ่ นระดับไม่ดีอย่างมาก
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อน ้าดื่มอย่างฉับพลัน โดย
ลักษณะคาถามเป็ น Likert Scale (Summated Rating Method : The Likert Scale) จัดเป็ นการ
วัดข้ อมูลประเภทอัตรภาคชัน(Interval
้
Scale) มีลกั ษณะปลายปิ ดให้ เลือกตอบได้ เพียงคาตอบ
เดียวโดยแต่ละข้ อจะมีคาตอบให้ เลือก 5 ระดับ ซึง่ ประกอบด้ วยคาถาม จานวน 8 ข้ อ
โดยแต่ระดับมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2544)
คะแนน

ระดับความคิดเห็น

5

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

4

เห็นด้ วย

3

ไม่แน่ใจ

2

ไม่เห็นด้ วย

1

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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การอภิปรายผลจะใช้ การวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Class interval) โดยใช้ เกณฑ์
เฉลี่ยในการคานวณ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2544:) ดังนี ้
ช่วงกว้ างของอัตรภาคชัน้

=

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
5−1

=
= 0.8
5
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นด้ านการตัดสินใจซื ้อน ้าดื่ม
อย่างฉับพลัน สามารถกาหนดให้ ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

หมายถึง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อน ้าดื่มอย่างฉับพลัน
อยูใ่ นระดับดีมาก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อน ้าดื่มอย่างฉับพลัน
อยูใ่ นระดับดี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อน ้าดื่มอย่างฉับพลัน
อยูใ่ นระดับปานกลาง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อน ้าดื่มอย่างฉับพลัน
อยูใ่ นระดับไม่ดี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อน ้าดื่มอย่างฉับพลัน
อยูใ่ นระดับไม่ดีอย่างมาก

ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในครัง้ นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นโดยมีขนตอนการสร้
ั้
างเครื่ องมือ ดังต่อไปนี ้
1.ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจากแนวคิดทฤษฎี เอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
กับ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถามให้ มีประสิทธิภาพ
2.ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้ แ ก่ ลัก ษณะด้ า นประชากรศาสตร์
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ ด้ านการโฆษณา ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านการขายโดยพนักงาน ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ และ
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ด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาด และความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อน ้าดื่มอย่างฉับพลัน
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ างแบบสอบถามให้ มีความสอดคล้ องกัน
3. ดาเนินการสร้ างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ านา้ ดื่ม
อย่างฉับพลันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
4. นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นตามกรอบแนวคิด เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสาร
นิพนธ์ เพื่อทาการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้ อง และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ ได้ คาถามที่
มีข้อความตามวัตถุประสงค์ของการทาวิจยั
5.นาแบบสอบถามที่ได้ มาปรับปรุงแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง ตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์
ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ ยงตรงตามเนื ้อหา (Content
Validity) และการใช้ สานวนภาษา เพื่อปรับปรุงแก้ ไขครัง้ สุดท้ ายก่อนนาไปทดลองใช้ (Try out)
6.นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ ไขไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 40 ชุด เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ วิธี
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (𝛼 − 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡) ด้ วยสูตรครอนบรัคแอลฟ่ า (Cronbach’s alpha)
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2549) เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ค่าแอลฟ่ าที่ได้ แสดงถึง
ระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยมีคา่ ระหว่าง 0 ≤ 𝛼 ≤ 1 ซึง่ ค่าที่ใกล้ เคียงกับ 1 มาก
แสดงว่ามีความเชื่อมัน่ สูง โดยกาหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่ ยอมรับได้ ไม่ต่ากว่า 0.70 ซึง่ ความเชื่อมัน่
จากการทดสอบแบบสอบถามโดยรวมของงานวิจยั นี ้ เท่ากับ .899 แบ่งเป็ นรายด้ าน ดังนี ้
ด้ านการโฆษณา
.831
ด้ านการประชาสัมพันธ์
.744
ด้ านการส่งเสริมการขาย
.818
ด้ านการขายโดยพนักงาน
.916
ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ
.760
ด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาด.808
การตัดสินใจซื ้อฉับพลัน
.840
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็น
ทางด้ านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ านา้ ดื่มอย่าง
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ฉับพลันของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูล
ต่างๆมาจากแหล่งข้ อมูล 2 แหล่ง คือ
3.1 แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็ น การเก็ บ รวมรวมข้ อ มูล จากการตอบแบบสอบถามของผู้บ ริ โ ภค จ านวน
400 คน เพื่อทราบถึงความคิดเห็นทางด้ านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3.2 แหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
เป็ นการค้ นคว้ าข้ อมูลจากเอกสารอ้ างอิงต่างๆ วารสาร บทความ ผลงานวิจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงแหล่งข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ต เพื่อประกอบการสร้ างแบบสอบถาม
การจัดทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้จดั กระทาข้อมูลโดยได้ดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1.การตรวจสอบข้ อมูล (Editing) ผู้วิจยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของการตอบ
แบบสอบถามแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2.การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ตรวจสอบถูกต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว นามาลง
รหัสตามที่กาหนดไว้ ลว่ งหน้ า
3.การประมวลผลข้ อมูล นาข้ อมูลที่ลงรหัสแล้ ว มาบันทึกโดยใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์
เพื่อการประมวลผลข้ อมูลซึ่งใช้ โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistic
Package for the Social Science หรื อ SPSS) เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบาย
ข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
1.1การแจกแจงหาความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage) เพื่อ
อธิบายถึงลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามในด้ าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และ อาชีพ
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ
อธิบายถึงข้ อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและข้ อมูลการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
ฉับพลันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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2.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็ นสถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั เพื่อแสดงถึงการมีอิทธิพลของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม โดยสถิติที่ใช้
ในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึก ษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และ อาชี พ กับการตัดสิน ใจซือ้ สิน ค้ าน า้ ดื่มอย่าง
ฉับพลันของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครโดยใช้ สถิติวิเคราะห์ความแตกต่าง คือ t-test และ
One Way ANOVA
2.2 วิเคราะห์การมีอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การขายโดยพนักงาน การสื่อสาร ณ จุดซื ้อ และ
การจัดกิจกรรมทางการตลาด ต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ สถิติวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคณ
ู (Multiple Regression)
สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่งเป็ นสถิติพื ้นฐานที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูลลักษณะทางประชากรประชากรศาสตร์ ของกลุม่ ตัวอย่าง ประกอบด้ วย
1.1 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550) มีสตู รดังนี ้
f∗100

P=
n
เมื่อ P แทน ค่าร้ อยละหรื อเปอร์ เซ็นต์
f แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงเป็ นร้ อยละ
n แทน ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550) มีสตู รดังนี ้
x̅ =
เมื่อ

∑ Xi
n

x̅
∑ xi
n

แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
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1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550)
มีสตู รดังนี ้
S.D. = √

เมื่อ

S.D.

2

[(n ∑ x2 )−(∑ x) ]
n(n−1)

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนกลุม่ ตัวอย่าง
2

(∑ x) แทน ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง
∑ x 2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวอย่างยกกาลังสอง
n
แทน จานวนสมาชิกในกลุม่ ตัวอย่าง
2.สถิติที่ใช้ ทดสอบคุณภาพ การหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย
ใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า (∝ - Coefficient) ของ Cronbach (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550)
มีสตู รดังนี ้
Cronbach’s Alpha α =
เมื่อ

k
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
covariance

แทน
แทน

variance
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
Cronbach’s Alpha

แทน
แทน

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ / variance
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
kcovariance
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ / variance
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1+(k−1)covariance

จานวนคาถาม
ค่า เฉลี่ ย ของค่า ความแปรปรวนร่ ว มระหว่า ง
คาถามต่าง ๆ
ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนของคาถาม
ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมัน่

3.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
3.1 สถิติ Independent Sample t – test (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550) มีสตู รดังนี ้
3.1.1 ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่ เท่ากัน 𝑆1 2 = 𝑆2 2 มีสตู รดังนี ้
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t=

̅̅̅̅
𝑋1 − ̅̅̅̅
𝑋2
2
2
(𝑛
√ 1 −1)𝑆1 +(𝑛2 −1)𝑆2 [ 1 + 1 ]
𝑛1 + 𝑛2 − 2

𝑛1 𝑛2

df = 𝑛1 + 𝑛2 − 2
3.1.2 ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่ ไม่เท่ากัน 𝑆1 2

≠ 𝑆2 2

มีสตู รดังนี ้

̅̅̅̅
̅̅̅̅
𝑋1 −𝑋
2

t =

2

2

𝑛1

𝑛2

√ 𝑆1 + 𝑆2

𝑆 2 𝑆 2

df =

เมื่อ

[ 𝑛1 + 𝑛2 ]
1
2

𝑆2 2
𝑆1 2
𝑛
𝑛1
+ 2
𝑛1 −1 𝑛2 −1

t
̅̅̅
𝑋1 , ̅̅̅
𝑋2
𝑆1 , 𝑆2
𝑛1 , 𝑛2
df

แทน ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณาใน t – distribution
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1 และ
กลุม่ ตัวอย่างที่ 2 ตามลาดับ
แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
และกลุม่ ตัวอย่างที่ 2 ตามลาดับ
แทน ขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ 1 และ 2
ตามลาดับ
แทน องศาของความเป็ นอิสระ

3.2 การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance
ANOVA) แบบการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างตังแต่
้ 2 กลุม่ ขึ ้นไป
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550)
มีสตู รดังนี ้
เมื่อ

F

MSB
MSW

, df1  k  1,

df 2  N  k

F

แทน ค่าสถิติที่ทดสอบ

MS B

แทน ค่าเฉลี่ยกาลังสองระหว่างกลุม่
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MSW
df

N

แทน ค่าเฉลี่ยกาลังสองภายในกลุม่
แทน ชันแห่
้ งความอิสระ
แทน จานวนตัวอย่างทังหมด
้

3.3 สถิติ Brown – Forsythe (𝛽) กรณีคา่ ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550) มีสตู รดังนี ้
𝛽=

𝑀𝑆𝐵
𝑀𝑆𝑊

𝑛

โดยค่า 𝑀𝑆𝑊 = (1 − 𝑖) 𝑆𝑖 2
𝑁
เมื่อ
𝛽
แทน ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณาใน
Brown – Forsythe
𝑀𝑆𝐵
แทน ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
𝑀𝑆𝑊
แทน ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนภายในกลุม่
k
แทน จานวนกลุม่ ของตัวอย่าง
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N
แทน ขนาดประชากร
𝑆𝑖 2

แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ i

กรณีพบความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทาการตรวจสอบความสัมพันธ์เป็ น
รายคู่ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
หรื อระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้ สูตรตามวิธี Least
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2544)
มีสตู รดังนี ้
1

1

𝑛𝑖

𝑛𝑗

LSD = 𝑛 − 𝑘√𝑀𝑆𝐸 [ +
เมื่อ

LSD

แทน

]

ค่าผลต่างนัยสาคัญที่คานวณ
ได้ สาหรับประชากรกลุม่ ที่ i และ j
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MSE แทน
k
n
∝

ค่า Mean Square Error จากตารางการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน
แทน จานวนกลุม่ ของตัวอย่าง
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
แทน ความคลาดเคลื่อน

สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Dunnett T3 (วิเชียร เกตุสงิ ห์, 2541) มีสตู รดังนี ้
𝑡=
เมื่อ

𝑥̅ 𝐼 +𝑥̅𝐽
1 1
)
𝑛𝑖 𝑛𝑗

𝑀𝑆𝑊 ( +

𝑡
แทน ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
𝑀𝑆𝑊 แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่
สาหรับ Brown – Forsythe
𝑥̅𝐼 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ i
𝑥̅𝐽 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ j
𝑛𝑖 แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ i
𝑛𝑗 แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ j

3.4 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
จากสมการแสดงการความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ (X)
ของประชากรจะเห็นว่า กลุม่ ตัวแปรอิสระ    1 X1  2 X2 ……  k Xk ) สามารถ
อธิบายการ เปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตามได้ สว่ นหนึ่ง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถ
อธิบายได้ นี ้ เรี ยกว่า ค่าความคาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (Error : ) การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบ
พหุคณ
ู จะเป็ น การพยากรณ์หาค่าสัมประสิทธิ์  และ 1 จากค่าสถิติ a และ b ที่ได้ จากการ
ค้ านวณโดยกลุ่ม ตัวอย่าง โดยหลักการวิเคราะห์ คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่คานวณได้ จะต้ องเป็ นค่า
สัมประสิทธิ์ที่ท้าให้ สมการดังกล่าว มีค่าความคาดเคลื่อนก้ าลังสองรวมกันน้ อยที่สดุ (Ordinary
Least Square : OLS)
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สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของประชากร
𝑌 = 𝛼 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘 + 𝜀
สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของกลุม่ ตัวอย่าง
𝑌 = 𝑎 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 + ⋯ + 𝑏𝑘 𝑋𝑘
โดยที่ X คือ ตัวแปรอิสระ
Y คือ ตัวแปรตาม
K คือ จ้ านวนตัวแปรอิสระ
เมื่อ 𝛼 และ a เป็ นจุดตัดแกน Y ของสมการถดถอย หรื อ ค่าของ Y เมื่อให้ ตวั แปรอิสระ
ทังหมดมี
้
คา่ เท่ากับศูนย์
ส่วน 𝛽 และ b เป็ นสัมประสิทธิ์ถดถอย (Partial regression coefficient) ของตัวแปร
อิสระแต่ละตัว ซึ่งหมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ตาม (Y) เมื่อตัวแปรอิสระนัน้
เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยตัวแปรอิสระตัวอื่นมีคา่ คงที่
โดยที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ a และ b สามารถคานวณได้ จากสูตรดังนี ้
𝑎 = 𝑌 − 𝑏1 𝑋1 − 𝑏2 𝑋2 − ⋯ − 𝑏𝑘 𝑋𝑘
𝑏𝑖 =

∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 −∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑌𝑖
𝑛 ∑ 𝑋𝑖 2 −(∑ 𝑋𝑖 )2

การวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหุคณ
ู มีเงื่อนไขที่สาคัญ คือ
1. ความผิดพลาด (error) ต้ องเป็ นตัวแปรสุม่ และมีการแจกแจงแบบโค้ งปกติ
2. ความแปรปรวนของตัวแปรตาม (Y) ในทุกค่าของตัวแปรอิสระ (X) จะต้ องเท่ากัน
3. ค่าความผิดพลาดของตัวแปรตาม (Y) แต่ละค่าเป็ นอิสระกัน
4. ตัวแปรอิสระที่นามาวิเคราะห์จะต้ องเป็ นอิสระกัน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการวิจัยเรื่ อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อ
สินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ข้อมูล และการ
แปลผลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์ ที่ใช้ แทนความหมาย
ของข้ อมูลและการแปลผล ดังต่อไปนี ้
สัญลักษณ์ ท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ และแปลผลข้ อมูล
n
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
x̅

แทน ค่าเฉลีย่ กลุม่ ตัวอย่าง

S.D.

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

t

แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณา t – Distribution

MS

แทน ค่าเฉลีย่ ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean of Squares)

SS

แทน ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)

df

แทน ชันของความเป็
้
นอิสระ (Degree of Squares)

F-prob

แทน ค่าความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
(ในตาราง F-test)

F-ratio
B

แทน ค่าที่ใช้ พิจารณา F – Distribution
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (unstandardized)

H0

แทน สมมติฐานหลัก (Null hypothesis)

H1

แทน สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis)

*

แทน มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

**

แทน มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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การนาเสนอการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการนาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจยั ครัง้ นี ้
ผู้วิจัย ได้ วิ เคราะห์ และนาเสนอในรู ปแบบของตารางประกอบคาอธิ บายโดยการแบ่ง น าเสนอ
ออกเป็ น 2 ส่วน ตามลาดับ ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้ วยความถี่ ร้ อยละ
ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่ งผลวิเคราะห์ ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จานวน 2 ข้ อ
ดังนี ้
สมมติฐานที่1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์
ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อ
สินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน
สมมติฐานที่2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ ด้ านการโฆษณา ด้ าน
การประชาสัมพันธ์ ด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านการใช้ พนักงานขาย ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ
และด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาด มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้ วยความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
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ตาราง 3 แสดงความถี่ และค่าร้ อยละ ของข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผ้ ตู อบแบบสอบถาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1.เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
16-25 ปี
26-35 ปี
36-45 ปี
46-55 ปี
56 ปี ขึ ้นไป
รวม
3.ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4.รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ15,000 บาท
15,001-30,000 บาท
30,001-45,000 บาท
45,001 บาทขึ ้นไป
รวม

ความถี่(คน)

ร้ อยละ

128
272
400

32.0
68.0
100.0

38
274
55
28
5
400

9.5
68.5
13.8
7.0
1.2
100.0

13
277
110
400

3.2
69.3
27.5
100.0

15
193
105
87
400

3.7
48.3
26.3
21.7
100.0
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ตาราง 5 (ต่อ)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
5.อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้ าง
เจ้ าของธุรกิจ
รวม

ความถี่(คน)

ร้ อยละ

25
82
257
36
400

6.2
20.5
64.3
9.0
100.0

จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถามซึง่ ใช้ เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้ จานวน 400 คน โดยจาแนกตามตัวแปร
ดังนี ้
1.เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 272 คน คิด
เป็ น ร้ อยละ 68.0 รองลงมา คือเพศชาย จานวน 128 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.0 ตามลาดับ
2 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี จานวน 274 คน คิด
เป็ น ร้ อยละ 68.5 รองลงมา คืออายุ 36-45 ปี จานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.8 อายุ 16-25 ปี
จานวน 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.5 อายุ 46-55 ปี จานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.0 อายุ 56 ปี ขึ ้น
ไป จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.2 ตามลาดับ
3.ระดั บ การศึ ก ษา พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ มี ร ะดับ การศึก ษา
ปริญญาตรี จานวน 277 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 69.3 รองลงมา คือระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี
จานวน 110 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.5 ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 13 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 3.2 ตามลาดับ
4.รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน15,001-30,000 บาท จานวน 193 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 48.3 รองลงมา คือรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน30,001-45,000 บาท จานวน 105 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 26.3 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน45,001
บาทขึ ้นไป จานวน 87 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 21.7 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000
บาท จานวน 15 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 3.7 ตามลาดับ

73
5.อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริ ษัทเอกชน/
ลูกจ้ าง จานวน 257 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 64.3 รองลงมาคือ อาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จานวน 82 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 20.5 อาชีพเจ้ าของธุรกิจ จานวน 36 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 9.0 และ
อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 25 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 6.2
เนื่องจากข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน มีความถี่ของการกระจายตัวอย่างไม่สม่าเสมอ และมีจานวนความถี่น้อยเกินไป จึง
ได้ ทาการรวมกลุม่ ข้ อมูลใหม่ เพื่อให้ การกระจายข้ อมูลมีความสม่าเสมอและเพื่อใช้ ในการทดสอบ
สมมติฐาน ซึง่ ได้ กลุม่ ใหม่ ดังนี ้
ตาราง 4 แสดงความถี่ และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับอายุของผู้ตอบแบบสอบถามจัดกลุม่ ใหม่
อายุ
16-25 ปี
26-35 ปี
36-45 ปี
46 ปี ขึ ้นไป
รวม

ความถี่ (คน)
38
274
55
33
400

ร้ อยละ
9.5
68.5
13.8
8.2
100.0

จากตาราง 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี จานวน 274 คน
คิดเป็ น ร้ อยละ 68.5 รองลงมา คืออายุ 36-45 ปี จานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.8 อายุ 16-25 ปี
จานวน 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.5 อายุ 46ปี ขึ ้นไป จานวน 33 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.2 ตามลาดับ
ตาราง 5 แสดงความถี่ และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามจัดกลุ่ม
ใหม่
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าหรื อเท่ากับปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

ความถี่(คน)
290
110
400

ร้ อยละ
72.5
27.5
100.0
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จากตาราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ากว่าหรื อ
เท่ากับปริ ญญาตรี จานวน 290 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 72.5 รองลงมา คือระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี จานวน 110 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.5 ตามลาดับ
ตาราง 6 แสดงความถี่ และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามจัด
กลุม่ ใหม่
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ30,000 บาท
30,001-45,000 บาท
45,001 บาทขึ ้นไป
รวม

ความถี่(คน)
208
105
87
400

ร้ อยละ
52.0
26.2
21.8
100.0

จากตาราง 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 30,000 บาท จานวน 208 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 52.0 รองลงมา คือรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
30,001-45,000 บาท จานวน 105 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 26.2 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน45,001 บาทขึ ้น
ไป จานวน 87 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 21.8 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ด้ านการโฆษณา
ด้ านการประชาสัมพันธ์
ด้ านการส่งเสริมการขาย
ด้ านการขายโดยพนักงาน
ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ
ด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาด
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวม

x̅
3.89
3.91
4.08
3.76
3.84
3.82
3.88

S.D.
0.705
0.717
0.644
0.853
0.732
0.690
0.723

แปลผล
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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จากตาราง 7 พบว่า ผลการวิเคราะห์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมอยู่
ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านการประชาสัมพันธ์ ด้ านการโฆษณา ด้ านการ
สื่อสาร ณ จุดซื ้อ และด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาดอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
3.91 3.89 3.84 3.82 และ 3.76 ตามลาดับ
ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ าน
การโฆษณา
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการโฆษณา
1.มีการโฆษณาสินค้ าน ้าดืม่ ผ่านสื่อแพร่ภาพและกระจาย
เสียง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ที่สามารถสร้ างแรงจูงใจในการซื ้อ
สินค้ า
2.มีการโฆษณาสินค้ าน ้าดืม่ ผ่านสื่อสิง่ พิมพ์ เช่น
หนังสือพิมพ์ นิตยสารวารสาร โบว์ชวั ร์ เพื่อช่วยกระตุ้นให้
ทราบถึงคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
3.มีการโฆษณาสินค้ าน ้าดืม่ บนสื่อกลางแจ้ ง เช่น โปสเตอร์ /
ป้ายโฆษณา ขนาดใหญ่ เน้ นความโดดเด่นเพื่อกระตุ้น
ความสนใจ
4.มีการโฆษณาสินค้ าน ้าดืม่ ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น
YouTube Facebook Instagram Twitter ที่สามารถ
เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ ดี
ด้ านการโฆษณาโดยรวม

x̅
4.01

S.D.
0.881

แปลผล
ดี

3.77

0.936

ดี

3.68

0.911

ดี

4.12

0.911

ดี

3.89

0.705

ดี

จากตาราง 8 พบว่า ผลการวิเคราะห์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการ
โฆษณาโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการโฆษณา อยู่ใน
ระดับดีทุกข้ อ ได้ แก่ มีการโฆษณาสินค้ าน ้าดื่มผ่านสื่อออนไลน์ เช่น YouTube
Facebook
Instagram Twitter ที่สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ ดี มีการโฆษณาสินค้ าน ้าดื่มผ่านสื่อแพร่
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ภาพและกระจายเสียง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ที่สามารถสร้ างแรงจูงใจในการซื ้อสินค้ า มีการโฆษณา
สินค้ าน ้าดื่มผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารวารสาร โบว์ชวั ร์ เพื่อช่วยกระตุ้นให้ ทราบ
ถึงคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ และมีการโฆษณาสินค้ าน ้าดื่มบนสื่อกลางแจ้ ง เช่น โปสเตอร์ /ป้าย
โฆษณา ขนาดใหญ่ เน้ นความโดดเด่นเพื่อกระตุ้นความสนใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 4.01
3.77 และ 3.68 ตามลาดับ
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ าน
การประชาสัมพันธ์
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์
1.มีการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารของสินค้ าน ้าดืม่ และองค์กรผ่าน
บทความในหนังสือพิมพ์/นิตยสาร
2.มีการเผยแพร่ข้อมูลของสินค้ าน ้าดื่มผ่านบทความในสื่อ
ออนไลน์
3.มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น ให้ ทนุ การศึกษา บริจาค
สิง่ ของ
4.มีผ้ บู ริหารให้ สมั ภาษณ์เกี่ยวกับข้ อมูลของสินค้ าน ้าดืม่
หรื อข้ อมูลขององค์กร
5.มีการเปิ ดตัวสินค้ าน ้าดื่มผ่าน ศิลปิ น นักร้ อง นักแสดง
หรื อ ผู้ที่มีชื่อเสียง
ด้ านการประชาสัมพันธ์ โดยรวม

x̅

S.D.

แปลผล

3.87

1.078

ดี

3.97

0.917

ดี

3.88

0.978

ดี

3.92

1.050

3.92

1.008

ดี

3.91

0.717

ดี

จากตาราง 9 พบว่า ผลการวิเคราะห์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
ผู้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การสื่ อ สารการตลาดแบบบูร ณาการด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับดีทกุ ข้ อ ได้ แก่ มีการเผยแพร่ข้อมูลของสินค้ าน ้าดื่มผ่านบทความในสื่อ
ออนไลน์ มีการเปิ ดตัวสินค้ าน ้าดื่มผ่าน ศิลปิ น นักร้ อง นักแสดง หรื อ ผู้ที่มีชื่อเสียง มีผ้ บู ริ หารให้
สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้ อมูลของสินค้ าน ้าดื่มหรื อข้ อมูลขององค์กรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น ให้
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ทุน การศึก ษา บริ จ าคสิ่ง ของ และ มี ก ารแจ้ ง ข้ อ มูล ข่ า วสารของสิน ค้ า น า้ ดื่ ม และองค์ ก รผ่ า น
บทความในหนังสือพิมพ์/นิตยสารโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 3.92 3.92 3.88 และ 3.87
ตามลาดับ
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ าน
การส่งเสริมการขาย
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการส่ งเสริม
การขาย
1.มีการลดราคาพิเศษสินค้ าน ้าดื่ม เช่น ลดจาก 10 บาท
เหลือ 7 บาท
2.มีการแจกสินค้ าตัวอย่าง เช่น แจกน ้าดืม่ ตามสถานที่ตา่ งๆ
3.มีการสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล เช่น ซื ้อ 1 ขวดได้
1 แต้ ม เพื่อสะสมแลกของรางวัล
4.มีการให้ ของแถม เช่น ซื ้อ 1 ขวด แถม 1 ขวด
5.มีการส่งรหัสหรื อชิ ้นส่วนเพื่อชิงโชค เช่น ส่งรหัสชิงโชคไป
เที่ยวต่างประเทศ
6.มีการขายสินค้ า 2 ชิ ้นในราคาพิเศษ เช่น 2 ขวด 20 บาท
ด้ านการส่ งเสริมการขายโดยรวม

x̅

S.D.

แปลผล

4.34

0.837

ดีมาก

4.05
3.91

0.957
1.008

ดี
ดี

4.27
3.68

0.878
1.003

ดีมาก
ดี

4.25
4.08

0.841
0.644

ดีมาก
ดี

จากตาราง 10 พบว่า ผลการวิเคราะห์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการ
ส่งเสริ มการขายโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการส่งเสริ ม
การขาย ข้ อมีการลดราคาพิเศษสินค้ าน ้าดื่ม เช่น ลดจาก 10 บาท เหลือ 7 บาท มีการให้ ของแถม
เช่น ซื ้อ 1 ขวด แถม 1 ขวด และมีการขายสินค้ า 2 ชิ ้นในราคาพิเศษ เช่น 2 ขวด 20 บาท อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.34 4.27 และ 4.25 ตามลาดับ และให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการส่งเสริ มการขาย ข้ อ มีการแจกสินค้ าตัวอย่าง เช่น
แจกน ้าดื่มตามสถานที่ตา่ งๆ มีการสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล เช่น ซื ้อ 1 ขวดได้ 1 แต้ ม เพื่อ
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สะสมแลกของรางวัล และ มี ก ารส่ง รหัส หรื อ ชิ น้ ส่ว นเพื่ อ ชิ ง โชค เช่ น ส่ง รหัส ชิ ง โชคไปเที่ ย ว
ต่างประเทศ อยูใ่ นระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.05 3.91 และ 3.68 ตามลาดับ
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ าน
การขายโดยพนักงาน
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการขายโดย
พนักงาน
1.พนักงานขายมีการนาเสนอข้ อมูลของสินค้ าน ้าดื่มได้ น่าสนใจ
2.พนักงานขายมีการแต่งกายเหมาะสม สุภาพเรี ยบร้ อย
3.พนักงานขายมีกริยาท่าทางที่สภุ าพเรี ยบร้ อย
4.พนักงานขายให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ าน ้าดื่มได้ ครบถ้ วน
ด้ านการขายโดยพนักงานโดยรวม

x̅

S.D.

แปลผล

3.70
3.68
3.85
3.80
3.76

0.985
0.933
0.976
1.053
0.853

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตาราง 11 พบว่า ผลการวิเคราะห์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการ
ขายโดยพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.76 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการขายโดย
พนักงาน อยูใ่ นระดับดีทกุ ข้ อ ได้ แก่ พนักงานขายมีกริยาท่าทางที่สภุ าพเรี ยบร้ อย พนักงานขายให้
ข้ อมูลเกี่ ย วกับสิน ค้ า น า้ ดื่ มได้ ครบถ้ วน พนักงานขายมี การน าเสนอข้ อมูลของสิน ค้ า น า้ ดื่มได้
น่าสนใจ และพนักงานขายมีการแต่งกายเหมาะสม สุภาพเรี ยบร้ อยโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85
3.80 3.70 และ 3.68 ตามลาดับ
ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ าน
การสื่อสาร ณ จุดซื ้อ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการสื่อสาร
ณ จุดซือ้
1.มีการโฆษณาด้ วยทีวี/วีดีโอ/คอมพิวเตอร์ ณ จุดซื ้อ แสดงถึง
ข้ อมูลของสินค้ าน ้าดื่ม
2.มีการแจกแผ่นพับใบปลิว ณ จุดซื ้อ เพื่อแจ้ งโปรโมชัน่ ต่างๆ

x̅

S.D.

แปลผล

3.88

0.904

ดี

3.62

1.079

ดี
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ตาราง 12 (ต่อ)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการสื่อสาร
ณ จุดซือ้
3.มีแผ่นป้ายตังบนกองของสิ
้
นค้ า ณ จุดซื ้อ เพื่อสร้ างความโดดเด่นใน
ห้ างค้ าปลีกหรื อในร้ านค้ า
4.มีโฆษณาและแจ้ งราคาโปรโมชัน่ บริ เวณชันวางสิ
้
นค้ า ณ จุดซื ้อ เพื่อ
สร้ างความโดดเด่นและกระตุ้นการซื ้อ
ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซือ้ โดยรวม

x̅

S.D.

แปลผล

3.86

0.946

ดี

3.99

0.861

ดี

3.84

0.732

ดี

จากตาราง 12 พบว่า ผลการวิเคราะห์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการ
สื่อสาร ณ จุดซื ้อโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.84 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการสื่อสาร
ณ จุดซื ้อ อยู่ในระดับดีทกุ ข้ อ ได้ แก่ มีโฆษณาและแจ้ งราคาโปรโมชัน่ บริ เวณชันวางสิ
้
นค้ า ณ จุด
ซื ้อ เพื่อสร้ างความโดดเด่นและกระตุ้นการซื ้อ มีการโฆษณาด้ วยทีวี/วีดีโอ/คอมพิวเตอร์ ณ จุดซื ้อ
แสดงถึงข้ อมูลของสินค้ าน ้าดื่ม มีแผ่นป้ายตังบนกองของสิ
้
นค้ า ณ จุดซื ้อ เพื่อสร้ างความโดดเด่น
ในห้ างค้ าปลีกหรื อในร้ านค้ า และ มีการแจกแผ่นพับใบปลิว ณ จุดซื ้อ เพื่อแจ้ งโปรโมชัน่ ต่างๆ โดย
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.99 3.88 3.86 และ 3.62 ตามลาดับ
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ าน
การจัดกิจกรรมทางการตลาด
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาด
1.มีการจัดกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลหรื องานต่างๆ ทาให้ เกิดความ
ประทับใจจากการมีสว่ นร่วมกิจกรรม
2.มีการจัดงานโรดโชว์ไปตามพื ้นที่ตา่ งๆ เช่น จัดกิจกรรมให้ ประชาชน
ได้ รับความรู้เกี่ยวกับน ้าดื่ม หรื อ น ้าแร่สาหรับดื่ม
3.มีการจัดคอนเสิร์ตโชว์ศิลปิ น/นักร้ อง หรื อร่วมเป็ นสปอนเซอร์ การจัด
คอนเสิร์ต
4.มีการส่งเสริ มด้ านกีฬา เช่น สนับสนุนทีมฟุตบอล
ด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยรวม

x̅

S.D.

แปลผล

3.91 0.785

ดี

3.72 0.880

ดี

3.72 0.983

ดี

3.94 0.966
3.82 0.690

ดี
ดี
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จากตาราง 13 พบว่า ผลการวิเคราะห์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการ
จัดกิจกรรมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ าน
การจัดกิจกรรมทางการตลาด อยู่ในระดับดีทกุ ข้ อ ได้ แก่ มีการส่งเสริ มด้ านกีฬา เช่น สนับสนุนทีม
ฟุตบอล มีการจัดกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลหรื องานต่างๆ ทาให้ เกิดความประทับใจจากการมี
ส่วนร่ วมกิจกรรม มีการจัดคอนเสิร์ตโชว์ศิลปิ น/นักร้ อง หรื อร่ วมเป็ นสปอนเซอร์ การจัดคอนเสิร์ต
และมีการจัดงานโรดโชว์ไปตามพื ้นที่ต่างๆ เช่น จัดกิจกรรมให้ ประชาชน ได้ รับความรู้ เกี่ยวกับน ้า
ดื่ม หรื อ น ้าแร่สาหรับดื่ม โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.94 3.91 3.72 และ 3.72 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจซือ้ สินค้ านา้ ดื่มอย่ างฉับพลันของผู้บริโภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
1. ท่านมักจะตัดสินใจซื ้อน ้าดืม่ ทันทีที่พบเห็นสินค้ า โดยไม่ได้ วางแผนไว้
ก่อนว่าจะมาซื ้อ
2. ท่านมักเกิดความต้ องการ และจะซื ้อสินค้ าน ้าดื่มทันทีเมื่อท่านพบ
สินค้ าที่ถกู ใจโดยไม่ได้ หาข้ อมูลมาก่อน
3. ท่านมักจะตัดสินใจเลือกยี่ห้อน ้าดื่มที่ทา่ นต้ องการจะซื ้อในร้ านค้ าหรื อ
ณ จุดซื ้อ โดยไม่ได้ เจาะจงยี่ห้อไว้ ก่อน
4. ท่านตังใจมาซื
้
้อสินค้ าชนิดอื่น แต่ก็มกั จะซื ้อน ้าดื่มออกไปด้ วย
5. ท่านมักซื ้อสินค้ าน ้าดื่มทันที เพื่อให้ ได้ เงื่อนไขของโปรโมชัน่ ที่จดั แม้ จะ
ทาให้ ทา่ นซื ้อเกินความจาเป็ น
6. ท่านมักซื ้อสินค้ าทันทีเพราะเกิดแรงจูงใจบางอย่าง แม้ ทา่ นอาจไม่ได้
กระหายน ้า ณ ขณะนัน้ เช่น ท่านพบเห็นผู้อื่นซื ้อขณะอยูใ่ นร้ านค้ า/จุดซื ้อ
หรื อท่านเห็นโฆษณาที่ร้านค้ าหรื อจุดซื ้อจึงต้ องการทดลองสินค้ า
การตัดสินใจซือ้ สินค้ านา้ ดื่มอย่ างฉับพลันของผู้บริโภคในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยรวม

x̅

S.D.

แปลผล

3.76 1.061

ดี

3.71 1.149

ดี

3.79 1.008

ดี

3.51 1.108
3.32 1.154

ดี
ดี

3.53 1.232

ดี

3.60 0.740

ดี
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จากตาราง 14 พบว่า ผลการวิเคราะห์ การการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน
ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60
เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
นา้ ดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอยู่ในระดับดี ทุกข้ อ ได้ แก่ ท่านมักจะ
ตัดสินใจเลือกยี่ห้อน ้าดื่มที่ท่านต้ องการจะซื ้อในร้ านค้ าหรื อ ณ จุดซื ้อ โดยไม่ได้ เจาะจงยี่ห้อไว้ ก่อน
ท่านมักจะตัดสินใจซื ้อน ้าดื่มทันทีที่พบเห็นสินค้ า โดยไม่ได้ วางแผนไว้ ก่อนว่าจะมาซื ้อ ท่านมักเกิด
ความต้ องการ และจะซื ้อสินค้ าน ้าดื่มทันทีเมื่อท่านพบสินค้ าที่ถกู ใจโดยไม่ได้ หาข้ อมูลมาก่อน ท่าน
มักซื ้อสินค้ าทันทีเพราะเกิดแรงจูงใจบางอย่าง แม้ ท่านอาจไม่ได้ กระหายน ้า ณ ขณะนัน้ เช่น ท่าน
พบเห็นผู้อื่นซื ้อขณะอยูใ่ นร้ านค้ า/จุดซื ้อ หรื อท่านเห็นโฆษณาที่ร้านค้ าหรื อจุดซื ้อจึงต้ องการทดลอง
สินค้ า ท่านตังใจมาซื
้
้อสินค้ าชนิดอื่น แต่ก็มกั จะซื ้อน ้าดื่มออกไปด้ วย และท่านมักซื ้อสินค้ าน ้าดื่ม
ทันที เพื่อให้ ได้ เงื่อนไขของโปรโมชัน่ ที่จดั แม้ จะทาให้ ท่านซื ้อเกินความจาเป็ นโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
3.79 3.76 3.71 3.53 3.51 และ 3.32 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จานวน 2 ข้ อ ดังนี ้
สมมติฐานที่1 ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์
ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อ
สินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน
H0 : ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
น ้าดื่มอย่างฉับพลันไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
น ้าดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ สถิติวิเคราะห์คา่ ที (Independent sample t-test) โดย
ใช้ กลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ ที่เป็ นอิสระจากกันที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีคา่ น้ อยกว่า 0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ โดยใช้ Levene’s test ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐาน
ได้ ดงั นี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
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ตาราง 15 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน ของ
แต่ละกลุม่ เพศ โดยใช้ Levene’s test
การตัดสินใจซือ้ สินค้ านา้ ดื่มอย่ างฉับพลัน
(จาแนกตามเพศ)
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน

Levene’s test for Equality of Variances
F
Sig.
2.684
.102

จากตาราง 15 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
ฉับพลัน ของแต่ละกลุม่ เพศ โดยใช้ Levene’s test มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.102 ซึง่ มากกว่า 0.05 นัน่
คื อ ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก (H0) และปฏิ เ สธสมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่ า มี ค่ า ความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกัน จึงใช้ การทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน (Equal
variances assumed) ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 16
ตาราง 16 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน โดย
จาแนกตามเพศ
การตัดสินใจซือ้ สินค้ านา้ ดื่ม เพศ
Levene’s test for Equality of Variances
อย่ างฉับพลัน (จาแนกตาม
S.D.
t
df Sig.
x̅
เพศ)
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง ชาย 3.3802 .78979 -4.247** 398 .000
ฉับพลัน
หญิง 3.7102 .69235
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 16 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าน้ าดื่มอย่าง
ฉับพลันโดยจาแนกตามเพศ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
เพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ซึง่
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สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยเพศหญิงมีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน มากกว่า
เพศชาย
สมมติฐานที่ 1.2
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี อายุแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน
H0 : ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี อายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
น ้าดื่มอย่างฉับพลันไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
น ้าดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน
สถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
analysis of variance: one way-ANOVA) โดยใช้ กลุม่ ตัวอย่าง มากกว่า 2กลุม่ ที่ระดับความเชื่อ
มัน 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้จะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน
โดยดูจากตาราง Homogeneity of Variances ถ้ าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากันให้ ทดสอบ
สมมติฐานจากตาราง F-test และ ถ้ าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันให้ ทดสอบสมมติฐาน
จากตาราง Brown-Forsythe test ซึง่ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีคา่ น้ อยกว่า
0.05 ถ้ าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างน้ อยหนึ่งคู่ จะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple comparison) โดยใช้ วิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรื อ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่า
ค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ โดยใช้ Levene’s test ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐาน
ได้ ดงั นี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน ของ
แต่ละกลุม่ อายุ โดยใช้ Levene’s test
การตัดสินใจซือ้ สินค้ านา้ ดื่มอย่ าง
ฉับพลัน (จาแนกตามอายุ)
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน

Levene
Statisitc
.878

df1

df2

Sig.

3

396

.453
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จากตาราง 17 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
ฉับพลัน ของแต่ละกลุ่มอายุ โดยใช้ Levene’s test มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.453 ซึง่ มากกว่า 0.05 นัน่
คื อ ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก (H0) และปฏิ เ สธสมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่ า มี ค่ า ความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกัน ดังนันจึ
้ งใช้ การทดสอบ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 18
ตาราง 18 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน โดย
จาแนกตามอายุ
การตัดสินใจซือ้
สินค้ านา้ ดื่มอย่ าง
ฉับพลัน
(จาแนกตามอายุ)
การตัดสินใจซื ้อสินค้ า
น ้าดื่มอย่างฉับพลัน

Between
Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

7.595

3

2.532

4.751**

.003

211.003
218.597

396
399

.533

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
ฉับพลันโดยจาแนกตามอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่
มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ นาผลการวิเคราะห์ไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน(Multiple comparison)
โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ าง
ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่0.05 ดังตารางที่ 19
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ตาราง 19 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจซือ้ สินค้ านา้ ดื่มอย่าง
ฉับพลันโดยจาแนกตามอายุเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference
(LSD)

16-25 ปี

x̅
3.86

16-25 ปี
3.86
-

26-35 ปี

3.61

-

26-35 ปี
3.61
0.248
(0.051)
-

36-45 ปี

3.65

-

-

36-45 ปี
3.65
0.204
(0.187)
-0.044
(0.685)
-

46 ปี ขึ ้น
ไป

3.21

-

-

-

อายุ

46 ปี ขึน้ ไป
3.21
0.643**
(0.000)
0.396**
(0.003)
0.439**
(0.007)
-

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 19 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้า
ดื่มอย่างฉับพลันโดยจาแนกตามอายุเป็ นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant
Difference (LSD) พบว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ16-25 ปี กับอายุ 46 ปี ขึ ้นไป มีคา่ Sig.เท่ากับ0.000 ซึง่
น้ อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ16-25 ปี มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
ฉับพลัน แตกต่างกับ ผู้บริ โภคที่มีอายุ 46 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 กล่าวคือ
ผู้บริโภคที่มีอายุ16-25 ปี มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันมากกว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ 46
ปี ขึ ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.643
ผู้บริ โภคที่มีอายุ 26-35 ปี กับอายุ 46 ปี ขึ ้นไป มีค่า Sig.เท่ากับ0.003 ซึง่ น้ อยกว่า
0.01 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ26-35 ปี มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน
แตกต่างกับ ผู้บริ โภคที่มีอายุ 46 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 กล่าวคือผู้บริ โภคที่มี
อายุ26-35 ปี มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน มากกว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ 46 ปี ขึ ้นไป
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.396
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ผู้บริ โภคที่มีอายุ 36-45 ปี กับอายุ 46 ปี ขึ ้นไป มีค่า Sig.เท่ากับ0.007 ซึง่ น้ อยกว่า
0.01 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ36-45 ปี มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน
แตกต่างกับ ผู้บริ โภคที่มีอายุ 46 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 กล่าวคือผู้บริ โภคที่มี
อายุ36-45 ปี มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันมากกว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ 46 ปี ขึ ้นไป
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.439
สาหรับรายคูอ่ ื่นไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน
H0 : ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ สถิติวิเคราะห์คา่ ที (Independent sample t-test) โดย
ใช้ กลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ ที่เป็ นอิสระจากกันที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีคา่ น้ อยกว่า 0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ โดยใช้ Levene’s test ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐาน
ได้ ดงั นี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน ของ
แต่ละกลุม่ ระดับการศึกษาโดยใช้ Levene’s test
การตัดสินใจซือ้ สินค้ านา้ ดื่มอย่ าง
ฉับพลัน
(จาแนกตามระดับการศึกษา)
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน

Levene’s test for Equality of Variances
F
.001

Sig.
.975
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จากตาราง 20 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
ฉับพลัน ของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษา โดยใช้ Levene’s test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.975 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มี
ค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน จึงใช้ การทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
(Equal variances assumed) ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 21
ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน โดย
จาแนกตามระดับการศึกษา
การตัดสินใจซือ้ สินค้ านา้
ดื่มอย่ างฉับพลัน
(จาแนกตามระดับ
การศึกษา)
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่ม
อย่างฉับพลัน

ระดับการศึกษา

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

Levene’s test for Equality of Variances
S.D.
t
df
Sig.
x̅

3.6454

.73039

3.4970

.75823

1.796

398

.073

จากตาราง 21 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าน้ าดื่มอย่าง
ฉับพลันโดยจาแนกตามเพศ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.073 ซึง่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน
H0 : ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน
สถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
analysis of variance: one way-ANOVA) โดยใช้ กลุม่ ตัวอย่าง มากกว่า 2กลุม่ ที่ระดับความเชื่อ
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มัน 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้จะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน
โดยดูจากตาราง Homogeneity of Variances ถ้ าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากันให้ ทดสอบ
สมมติฐานจากตาราง F-test และ ถ้ าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันให้ ทดสอบสมมติฐาน
จากตาราง Brown-Forsythe test ซึง่ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีคา่ น้ อยกว่า
0.05 ถ้ าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างน้ อยหนึ่งคู่ จะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple comparison) โดยใช้ วิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรื อ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่า
ค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ โดยใช้ Levene’s test ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐาน
ได้ ดงั นี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน ของ
แต่ละกลุม่ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ Levene’s test
การตัดสินใจซือ้ สินค้ านา้ ดื่มอย่ าง
ฉับพลัน
(จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน)
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน

Levene
Statisitc

df1

df2

Sig.

4.300*

2

397

0.014

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 22 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
ฉับพลัน ของแต่ละกลุ่มรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ Levene’s test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.014 ซึง่
น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า
มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน ดังนันจึ
้ งใช้ การทดสอบ Brown-Forsythe test ในการทดสอบ
สมมติฐาน ดังตาราง 23
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ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน โดย
จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
การตัดสินใจซือ้ สินค้ านา้ ดื่ม
อย่ างฉับพลัน (จาแนกตาม
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน)
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่ม
อย่างฉับพลัน

Statistic

df1

df2

Sig.

4.947**

2

299.433

.008

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 23 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
ฉับพลันโดยจาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ นาผลการวิเคราะห์ไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน(Multiple comparison)
โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ าง ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่0.05 ดังตารางที่ 24
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ตาราง 24 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจซือ้ สินค้ านา้ ดื่มอย่าง
ฉับพลันโดยจาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3

รายได้ เฉลี่ยต่ อ
เดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
30,000 บาท
30,001-45,000 บาท
45,001 บาทขึ ้นไป

x̅
3.52

ต่ากว่ าหรื อเท่ ากับ
30,000 บาท
3.52
-

3.79

-

30,001-45,000
บาท
3.79
-0.272*
(0.012)
-

3.58

-

-

45,001 บาทขึน้ ไป
3.58
-0.060
(0.085)
0.212
(0.126)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 24 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้า
ดื่มอย่างฉับพลันโดยจาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
พบว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30,000 บาท กับรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
30,001-45,000 บาท มีค่า Sig.เท่ากับ0.012 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ30,000 บาท มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน แตกต่าง
กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน30,001-45,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
กล่าวคือผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ30,000 บาท มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้า
ดื่มอย่างฉับพลันน้ อยกว่า กับ ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน30,001-45,000 บาท โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.272
สาหรับรายคูอ่ ื่นไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี อาชีพแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน
H0 : ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
น ้าดื่มอย่างฉับพลันไม่แตกต่างกัน
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H1 : ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
น ้าดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน
สถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
analysis of variance: one way-ANOVA) โดยใช้ กลุม่ ตัวอย่าง มากกว่า 2กลุม่ ที่ระดับความเชื่อ
มัน 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้จะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน
โดยดูจากตาราง Homogeneity of Variances ถ้ าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากันให้ ทดสอบ
สมมติฐานจากตาราง F-test และ ถ้ าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันให้ ทดสอบสมมติฐาน
จากตาราง Brown-Forsythe test ซึง่ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีคา่ น้ อยกว่า
0.05 ถ้ าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างน้ อยหนึ่งคู่ จะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple comparison) โดยใช้ วิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรื อ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่า
ค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ โดยใช้ Levene’s test ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐาน
ได้ ดงั นี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน ของ
แต่ละกลุม่ อาชีพ โดยใช้ Levene’s test
การตัดสินใจซือ้ สินค้ านา้ ดื่มอย่ าง
ฉับพลัน
(จาแนกตามอาชีพ)
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน

Levene
Statisitc

df1

df2

Sig.

.886

3

396

0.448
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จากตาราง 25 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
ฉับพลัน ของแต่ละกลุม่ อาชีพ โดยใช้ Levene’s test มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.448 ซึง่ มากกว่า 0.05 นัน่
คื อ ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก (H0) และปฏิ เ สธสมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่ า มี ค่ า ความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกัน ดังนันจึ
้ งใช้ การทดสอบ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 26
ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน โดย
จาแนกตามอาชีพ
การตัดสินใจซือ้
สินค้ านา้ ดื่มอย่ าง
ฉับพลัน
(จาแนกตามอาชีพ)
การตัดสินใจซื ้อสินค้ า
น ้าดื่มอย่างฉับพลัน

Between
Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

9.354

3

3.118

5.901**

.001

209.243
218.597

396
399

0.528

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 26 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
ฉับพลันโดยจาแนกตามอาชีพ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.001 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่
มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื อ้ สินค้ านา้ ดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ นาผลการวิเคราะห์ไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน(Multiple comparison)
โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ าง
ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่0.01 ดังตารางที่ 27
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ตาราง 27 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจซือ้ สินค้ านา้ ดื่มอย่าง
ฉับพลันโดยจาแนกตามอาชีพเป็ นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant
Difference (LSD)
นักเรียน/
นักศึกษา
x̅
3.58

3.58
-

3.72

-

ข้ าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
3.72
-0.139
(0.403)
-

3.51

-

-

-

-0.498**
(0.000)

4.01

-

-

-

-

อาชีพ

นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้ าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
บริษัทเอกชน/
ลูกจ้ าง
เจ้ าของธุรกิจ

พนักงาน
บริษัทเอกช
น/ลูกจ้ าง
3.51
-0.075
(0.620)
0.214*
(0.020)

เจ้ าของ
ธุรกิจ
4.01
-0.422*
(0.026)
-0.284
(0.052)

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 27 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้า
ดื่มอย่างฉับพลันโดยจาแนกตามอาชีพเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant
Difference (LSD) พบว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน/ลูกจ้ างกับอาชีพเจ้ าของธุรกิจ มี
ค่า Sig.เท่ากับ0.000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน/
ลูกจ้ างมีการตัดสินใจซื ้อสินค้ านา้ ดื่มอย่างฉับพลัน แตกต่างกับ ผู้บริ โภคที่มีอาชีพ เจ้ าของธุรกิจ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 กล่าวคือผู้บริ โภคที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน/ลูกจ้ าง มีการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน น้ อยกว่า ผู้บริ โภคที่มีอาชีพ เจ้ าของธุรกิจโดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.498
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ผู้บริ โภคที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษากับอาชีพเจ้ าของธุรกิจ มีค่า Sig.เท่ากับ0.026
ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้า
ดื่มอย่างฉับพลัน แตกต่างกับ ผู้บริ โภคที่มีอาชีพ เจ้ าของธุรกิจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
กล่าวคือผู้บริโภคที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน น้ อยกว่า
ผู้บริโภคที่มีอาชีพเจ้ าของธุรกิจโดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.422
ผู้บริ โภคที่มีอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน/
ลูกจ้ าง มีค่า Sig.เท่ากับ0.020 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอาชีพ ข้ าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน แตกต่างกับ ผู้บริ โภคที่มีอาชี พ
อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน/ลูกจ้ าง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือผู้บริ โภคที่มีอาชีพ
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน มากกว่ากว่า ผู้บริ โภค
ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้ าง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.214
สาหรับรายคูอ่ ื่นไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ ด้ านการโฆษณา ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านการใช้ พนักงานขาย ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ และ
ด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาด มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ านา้ ดื่มอย่างฉับพลันของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
H0 : การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ ด้ านการโฆษณา ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านการใช้ พนักงานขาย ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื อ้ และ
ด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ ด้ านการโฆษณา ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านการใช้ พนักงานขาย ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ และ
ด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาด มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ านา้ ดื่มอย่างฉับพลันของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สาหรั บสถิ ติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้
ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็
ต่อเมื่อค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ซึง่ ผลการทดสอบแสดง ดังตาราง 28
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ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ าน
การโฆษณา ด้ านการประชาสัมพันธ์ ด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านการใช้ พนักงานขาย ด้ านการ
สื่อสาร ณ จุดซื ้อ และด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่ม
อย่างฉับพลันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
81.834
136.763
218.597

df

Mean Square

F

Sig.

6
393
399

13.639
.348

39.193**

.000

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ได้ แก่ ด้ านการโฆษณา ด้ านการใช้ พนักงานขาย ด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ และด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่อการตัดสินใจ
ซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า มีค่าSig. เท่ากับ 0.000
ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความ
ว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ ด้ านการโฆษณา ด้ านการใช้ พนักงานขาย ด้ านการ
ส่ง เสริ มการขาย ด้ า นการประชาสัมพัน ธ์ ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซือ้ และด้ านการจัดกิ จกรรม
ทางการตลาด มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ า น า้ ดื่ ม อย่ า งฉั บ พลัน ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์เชิงเส้ นตรง
ได้ ซึง่ จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู สามารถคานวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู
ได้ ดังตาราง 29
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ตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะห์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ ด้ านการโฆษณา ด้ าน
การประชาสัมพันธ์ ด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านการใช้ พนักงานขาย ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ
และด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple Regression (ใช้ วิธีEnter)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ Unstandardized (B)

SE

ค่าคงที่ (constant)
ด้ านการโฆษณา (X1)
ด้ านการประชาสัมพันธ์ (X2)
ด้ านการส่งเสริมการขาย (X3)
ด้ านการใช้ พนักงานขาย (X4)
ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ (X5)
ด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาด (X6)
r = 0.612
R2 = 0.374

.219
.060
.053
.060
.041
.069
.072

.980
.193
-.019
.235
-.209
.177
.286
Adjusted R2 = 0.365
SE = 0.58991

Standardized
(𝜷)
.184
-.018
.205
-.241
.175
.267

t

Sig.

4.467**
3.200**
-.356
3.942**
-5.081**
2.558*
3.995**

.000
.001
.722
.000
.000
.011
.000

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าBeta แสดง การตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่ม
อย่างฉับพลันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (y1) มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรง เชิงบวกกับ การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาด (X6) ด้ านการส่งเสริ มการขาย
(X3) ด้ านการโฆษณา (X1) และ ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ (X5)
และการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
(y1) มี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง เส้ น ตรง เชิ ง ลบกับ การสื่ อ สารการตลาดแบบบูร ณาการ ด้ า นการใช้
พนักงานขาย (X4)
ค่า Adjusted R Square (R2) มีคา่ เท่ากับ .365 หมายความว่า ตัวแปรอิสระใน
สมการนี ส้ ามารถอธิ บ ายการตัด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ าน า้ ดื่ ม อย่ า งฉั บ พลั น ของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร (y1) ได้ ร้อยละ 36.5
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เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาด (X6) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ .286
หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นกับ ด้ านการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาด เพิ่มขึ ้น 1หน่วย จะทาให้ มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน เพิ่มขึ ้น .286 หน่วย
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ด้ านการส่งเสริ มการขาย (X3)
มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ .235
หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคที่ ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็น กับ ด้ านการส่งเสริ มการขาย
เพิ่มขึ ้น 1หน่วย จะทาให้ มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน เพิ่มขึ ้น .235 หน่วย
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ด้ านการโฆษณา (X1) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ .193 หมายความว่า
เมื่อผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นกับ ด้ านการโฆษณา เพิ่มขึ ้น 1หน่วย จะทาให้ มี
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน เพิ่มขึ ้น .193 หน่วย
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ (X5) มีค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย (b) เท่ากับ .177
หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคที่ ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นกับ ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื อ้
เพิ่มขึ ้น 1หน่วย จะทาให้ มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน เพิ่มขึ ้น .177 หน่วย
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ด้ านการใช้ พนักงานขาย (X4)
มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ -.209
หมายความว่า เมื่ อผู้บริ โภคที่ ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็ นกับ ด้ านการใช้ พนักงานขาย
เพิ่มขึ ้น 1หน่วย จะทาให้ มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน ลดลง .209 เนื่องจากการขาย
โดยใช้ พนักงานขาย จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีเวลาไตร่ ตรอง และนาข้ อมูลไปเปรี ยบเทียบกับสินค้ าของ
แบรนด์อื่นๆ จึงทาให้ สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันลดลง
หากไม่พิจารณา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ทัง้ 6 ด้ าน ต่อการตัดสินใจซื ้อ
สินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน มีคา่ อยูท่ ี่ระดับ .980 หน่วย
ผู้วิจยั ได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์การตัดสินใจ
ซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (y1) โดยเขียนสมการได้ ดังนี ้
Y1 = 0.980 + 0.286(X6) + 0.235(X3) + 0.193(X1) + 0.177(X5) - 0.209(X4)
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สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 30 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั
สมมติฐานที่1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
ฉับพลันแตกต่างกัน
ลักษณะประชากรศาสตร์
สถิตทิ ่ ใี ช้
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
1.1 ผู้บริโภคที่มี เพศ แตกต่างกัน มี
Independent Sample t-test
สอดคล้ องกับ
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
สมมติฐาน
ฉับพลันแตกต่างกัน
1.2 ผู้บริโภคที่มี อายุ แตกต่างกัน มี
F-test
สอดคล้ องกับ
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
สมมติฐาน
ฉับพลันแตกต่างกัน
1.3 ผู้บริโภคที่มี ระดับการศึกษา
Independent Sample t-test
ไม่สอดคล้ องกับ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้า
สมมติฐาน
ดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน
1.4 ผู้บริโภคที่มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
Brown-Forsythe test
สอดคล้ องกับ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้า
สมมติฐาน
ดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน
1.5 ผู้บริโภคที่มี อาชีพ แตกต่างกัน มี
F-test
สอดคล้ องกับ
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
สมมติฐาน
ฉับพลันแตกต่างกัน
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ตาราง 30 (ต่อ)
สมมติฐานที่2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ ด้ านการโฆษณา ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้ านการส่งเสริมการขาย ด้ านการใช้ พนักงานขาย ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ และ
ด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
สถิตทิ ่ ใี ช้
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
1.1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Multiple Regression
สอดคล้ องกับ
ด้ านการโฆษณา มีอทิ ธิพลต่อการ
สมมติฐาน
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน
1.2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Multiple Regression
ไม่สอดคล้ องกับ
ด้ านการประชาสัมพันธ์ มีอทิ ธิพลต่อการ
สมมติฐาน
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน
1.3 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Multiple Regression
สอดคล้ องกับ
ด้ านการส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อการ
สมมติฐาน
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน
1.4 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Multiple Regression
สอดคล้ องกับ
ด้ านการใช้ พนักงานขาย มีอทิ ธิพลต่อ
สมมติฐาน
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
ฉับพลัน
1.5 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Multiple Regression
สอดคล้ องกับ
ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ มีอิทธิพลต่อ
สมมติฐาน
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
ฉับพลัน
1.6 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Multiple Regression
สอดคล้ องกับ
ด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาด มี
สมมติฐาน
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่ม
อย่างฉับพลัน

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เรื่ อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นแนวทาง
ประกอบในการพิจารณา วางแผนธุรกิจน ้าดื่ม และศึกษาถึงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน เพื่อวางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาดในการ
พัฒนาธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตทางธุรกิจ และสามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้
สังเขปการวิจัย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.เพื่ อ ศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ าน า้ ดื่ ม อย่ า งฉั บ พลั น ของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
2.เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
น ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
1.ผู้ประกอบธุ รกิ จหรื อผู้ที่ก าลัง เริ่ มต้ น ธุรกิ จนา้ ดื่มสามารถนาผลวิจัยที่ ได้ ไปเป็ น
แนวทางเพื่อประกอบในการพิจารณา วางแผนธุรกิจให้ ประสบความสาเร็จ
2.ผู้บริ หารสามารถนาผลการวิจยั นี ้มาใช้ ในการกาหนดกลุ่มเป้าหมาย และวางแผน
กลยุทธ์ ทางการตลาดในการพัฒนาธุรกิ จ ตลอดจนการพัฒนาด้ านการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ให้ สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้
3.เพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อผู้เกี่ ยวข้ อง หรื อผู้ที่สนใจศึกษาและต้ องการค้ นคว้ าข้ อมูล
เกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ ได้ แก่ ด้ านประชากรศาสตร์ และ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็ น
แนวทางในการวิจยั ในครัง้ ต่อไปอีกด้ วย
สมมติฐานในการวิจัย
1.ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
ฉับพลันแตกต่างกัน
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2.การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ ได้ แก่ ด้ านการโฆษณา ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้ านการใช้ พนักงานขาย ด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านการใช้ พนักงานขาย ด้ าน
การสื่อสาร ณ จุดซื ้อ และด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้า
ดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะทาการศึกษาเกี่ยวกับ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้ที่ซื ้อหรื อเคยซื ้อน ้าดื่มบรรจุขวด และอาศัยอยู่ใน
พื ้นที่ กรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ้ง นี ค้ ื อ ผู้ ที่ ซื อ้ หรื อเคยซื อ้ น า้ ดื่ ม บรรจุ ข วด
และอาศัยอยู่ในเขตพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงกาหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใช้ สตู รการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจานวนประชากร (กัลยา วา
นิชย์บญ
ั ชา, 2545) ระดับความเชื่อมัน่ 95% และความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับให้ เกิด 5 %
จากการคานวณ ทาให้ ได้ กลุ่ม ตัวอย่างประมาณ 385
คน ทัง้ นี เ้ พื่อป้องกัน
แบบสอบถามที่อาจเกิดความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อความน่าเชื่อถือของงานวิจยั จึงได้ ทาแบบสอบถามสารอง จานวน คือ 15 คน ดังนัน้
รวมขนาดกลุม่ ตัวอย่างทังหมดที
้
่ใช้ ในงานวิจยั นี ้เท่ากับ 400 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่ าง
ขันตอนที
้
่ 1 วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการ
จับฉลากเลือกเขตในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งแบ่งพื ้นที่การปกครองเป็ น 50 เขต (กรุ งเทพมหานคร:
2545)โดยจะทาการจับฉลากให้ ได้ จานวน 5 เขต ได้ แก่ เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตลาดพร้ าว
เขตปทุมวัน และ เขตบางรัก
ขันตอนที
้
่ 2 วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) โดยการกาหนด
โควตาสาหรับจานวนตัวอย่างที่ต้องการศึกษา 5 เขตโดยกาหนดให้ เก็บตัวอย่างเขตละเท่าๆกัน ได้
เขตละ 80 ตัวอย่าง
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ขันตอนที
้
่ 3 วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจง
เลื อ กสถานที่ ที่ มี ผ้ ู คนหนาแน่ น ในแต่ ล ะเขต ท าการเลื อ กกลุ่ ม เป้ า หมายและสถานที่ ต าม
ห้ างสรรพสินค้ าและซุปเปอร์ มาร์ เก็ตชันน
้ าและมีผ้ ใู ช้ บริการจานวนมากในเขตที่สมุ่ ได้ ในขันที
้ ่1
ตาราง 31 แสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างของแต่ละสถานที่ที่ถูกเลือกคือ 5 สถานที่ สถานที่ละ 80
คน
เขต
เขตวัฒนา
เขตคลองเตย
เขตลาดพร้ าว
เขตปทุมวัน
เขตบางรัก
รวม

สถานที่เก็บ
ห้ างสรรพสินค้ าเทอร์ มินอล 21 อโศก
ห้ างสรรพสินค้ าเอ็มโพเรี ยม
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล สาขาลาดพร้ าว
ห้ างสรรพสินค้ าสยามพารากอน
ศูนย์การค้ าสีลมคอมเพล็กซ์

จานวน
80 คน
80 คน
80 คน
80 คน
80 คน
400 คน

ขันตอนที
้
่ 4 วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก(Convenience Sampling) โดยเลือก
แจกแบบสอบถามให้ กลุม่ ตัวอย่างที่มาใช้ บริการแต่ละสถานที่ตามการสุม่ ในข้ อ 1-3 ให้ ครบจานวน
400 ตัวอย่าง โดยกลุม่ เป้าหมายนันจะถู
้ กคัดเลือกก่อนที่จะทาการสอบถามว่าเคยซื ้อสินค้ าน ้าดื่ม
มาก่อนหรื อไม่ ถ้ าซื ้อจึงจะเป็ นกลุม่ เป้าหมายที่จะทาการสารวจ
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ในครั ง้ นี ค้ ื อ แบบสอบถาม (Questionnaire)
ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นโดยมีขนตอนการสร้
ั้
างเครื่ องมือ ดังต่อไปนี ้
1.ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจากแนวคิดทฤษฎี เอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถามให้ มีประสิทธิภาพ
2.ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้ แก่ ลั ก ษณะด้ านประชากรศาสตร์
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ ด้ านการโฆษณา ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านการขายโดยพนักงาน ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ และ
ด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาด และความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อน ้าดื่มอย่างฉับพลัน
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ างแบบสอบถามให้ มีความสอดคล้ องกัน
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3. ดาเนินการสร้ างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับความคิดเห็น
เกี่ ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้ านา้ ดื่มอย่าง
ฉับพลันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
4. นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นตามกรอบแนวคิด เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
เพื่อทาการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้ อง และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ ได้ คาถามที่มี
ข้ อความตามวัตถุประสงค์ของการทาวิจยั
5.นาแบบสอบถามที่ได้ มาปรับปรุ งแก้ ไขให้ ถูกต้ อง ตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์
6.นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ ไขไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 40 ชุด เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ วิธี
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (α-Coefficient) ด้ วยสูตรครอนบรัคแอลฟ่ า (cronbach’s alpha) เพื่อ
หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ค่าแอลฟ่ าที่ได้ แสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม
โดยมีคา่ ระหว่าง 0≤α≤1 ซึง่ ค่าที่ใกล้ เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมัน่ สูง โดยกาหนดค่า
ความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ ไม่ต่ากว่า 0.70 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา.2549: 449) ซึง่ ความเชื่อมัน่ จาก
การทดสอบแบบสอบถามโดยรวมของงานวิจยั นี ้ เท่ากับ .899 แบ่งเป็ นรายด้ าน ดังนี ้
ด้ านการโฆษณา
.831
ด้ านการประชาสัมพันธ์
.744
ด้ านการส่งเสริมการขาย
.818
ด้ านการขายโดยพนักงาน
.916
ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ
.760
ด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาด.808
การตัดสินใจซื ้อฉับพลัน
.840
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็น
ทางด้ านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ านา้ ดื่มอย่าง
ฉับพลันของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูล
ต่างๆมาจากแหล่งข้ อมูล 2 แหล่ง คือ
3.1 แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็ น การเก็ บ รวมรวมข้ อ มูล จากการตอบแบบสอบถามของผู้บ ริ โ ภค จ านวน
400 คน เพื่อทราบถึงความคิดเห็นทางด้ านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3.2 แหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
เป็ นการค้ นคว้ าข้ อมูลจากเอกสารอ้ างอิงต่างๆ วารสาร บทความ ผลงานวิจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงแหล่งข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ต เพื่อประกอบการสร้ างแบบสอบถาม
การจัดทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ จดั กระทาข้ อมูลโดยได้ ดาเนินการตามลาดับ ดังนี ้
1.การตรวจสอบข้ อมูล (Editing) ผู้วิจยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของการตอบ
แบบสอบถามแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2.การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ตรวจสอบถูกต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว นามาลง
รหัสตามที่กาหนดไว้ ลว่ งหน้ า
3.การประมวลผลข้ อมูล นาข้ อมูลที่ลงรหัสแล้ ว มาบันทึกโดยใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์
เพื่อการประมวลผลข้ อมูลซึ่งใช้ โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistic
Package for the Social Science หรื อ SPSS) เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบาย
ข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
1.1การแจกแจงหาความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage) เพื่อ
อธิบายถึงลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามในด้ าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และ อาชีพ
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1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ
อธิบายถึงข้ อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและข้ อมูลการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
ฉับพลันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็ นสถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั เพื่อแสดงถึงการมีอิทธิพลของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม โดยสถิติที่ใช้
ในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
2.1วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และ อาชีพ กับการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ สถิติวิเคราะห์ความแตกต่าง คือ t-test และ One Way
ANOVA
2.2 วิเคราะห์การมีอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การขายโดยพนักงาน การสื่อสาร ณ จุดซื ้อ และ
การจัดกิจกรรมทางการตลาด ต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ สถิติวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคณ
ู (Multiple Regression)
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจยั เรื่ องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ป
ผลได้ ดงั นี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้ วยความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ โดยแจกแจง
ความถี่และค่าร้ อยละ
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 400 ตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 272 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 68.0 มีอายุ 26-35 ปี
จานวน 274 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 68.5 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 277 คน คิดเป็ น ร้ อย
ละ 69.3 มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน15,000-30,000 บาท จานวน 193 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 48.3 และมี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้ าง จานวน 257 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 64.3
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ประกอบด้ วย ด้ านการโฆษณา ด้ านการประชาสัมพันธ์ ด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านการขายโดย
พนักงาน ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ และ ด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยการนาเสนอข้ อมูล
ในรูปแบบของค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี ้
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวม
พบว่าความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
ด้ านการโฆษณา โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการโฆษณา
อยู่ในระดับดีทกุ ข้ อ ได้ แก่ มีการโฆษณาสินค้ าน ้าดื่มผ่านสื่อออนไลน์ เช่น YouTube Facebook
Instagram Twitter ที่สามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ดี มีการโฆษณาสินค้ าน ้าดื่มผ่านสื่อแพร่
ภาพและกระจายเสียง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ที่สามารถสร้ างแรงจูงใจในการซื ้อสินค้ า มีการโฆษณา
สินค้ าน ้าดื่มผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารวารสาร โบว์ชวั ร์ เพื่อช่วยกระตุ้นให้ ทราบ
ถึงคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ และมีการโฆษณาสินค้ าน ้าดื่มบนสื่อกลางแจ้ ง เช่น โปสเตอร์ /ป้าย
โฆษณา ขนาดใหญ่ เน้ นความโดดเด่นเพื่อกระตุ้นความสนใจ ตามลาดับ
ด้ านการประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับดีทกุ ข้ อ ได้ แก่ มีการเผยแพร่ข้อมูลของสินค้ าน ้าดื่มผ่านบทความในสื่อ
ออนไลน์ มีการเปิ ดตัวสินค้ าน ้าดื่มผ่าน ศิลปิ น นักร้ อง นัก แสดง หรื อ ผู้ที่มีชื่อเสียง มีผ้ บู ริ หารให้
สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้ อมูลของสินค้ าน ้าดื่มหรื อข้ อมูลขององค์กรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น ให้
ทุน การศึก ษา บริ จ าคสิ่ง ของ และ มี ก ารแจ้ ง ข้ อ มูล ข่ า วสารของสิน ค้ า น า้ ดื่ ม และองค์ ก รผ่ า น
บทความในหนังสือพิมพ์/นิตยสารตามลาดับ
ด้ านการส่ งเสริ มการขาย โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการ
ส่งเสริ มการขายอยู่ในระดับดีมาก ได้ แก่ ข้ อมีการลดราคาพิเศษสินค้ าน ้าดื่ม เช่น ลดจาก 10 บาท
เหลือ 7 บาท มีการให้ ของแถม เช่น ซื ้อ 1 ขวด แถม 1 ขวด และมีการขายสินค้ า 2 ชิ ้นในราคา
พิเศษ เช่น 2 ขวด 20 บาท ตามลาดับ และให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการด้ านการส่งเสริ มการขายในระดับดี ได้ แก่ ข้ อ มีการแจกสินค้ าตัวอย่าง เช่น แจกน ้าดื่ม
ตามสถานที่ตา่ งๆ มีการสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล เช่น ซื ้อ 1 ขวดได้ 1 แต้ ม เพื่อสะสมแลก
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ของรางวัล และ มี ก ารส่ง รหัส หรื อ ชิ น้ ส่ว นเพื่ อชิ ง โชค เช่น ส่ง รหัสชิ ง โชคไปเที่ ยวต่างประเทศ
ตามลาดับ
ด้ านการขายโดยพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกั บการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการ
ขายโดยพนัก งาน อยู่ใ นระดับ ดี ทุก ข้ อ ได้ แ ก่ พนัก งานขายมี ก ริ ย าท่ า ทางที่ สุภ าพเรี ย บร้ อย
พนักงานขายให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ าน ้าดื่มได้ ครบถ้ วน พนักงานขายมีการนาเสนอข้ อมูลของสินค้ า
น ้าดื่มได้ น่าสนใจ และพนักงานขายมีการแต่งกายเหมาะสม สุภาพเรี ยบร้ อย ตามลาดับ
ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซือ้ โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการ
สื่อสาร ณ จุดซื ้อ อยู่ในระดับดีทกุ ข้ อ ได้ แก่ มีโฆษณาและแจ้ งราคาโปรโมชัน่ บริ เวณชันวางสิ
้
นค้ า
ณ จุดซื ้อ เพื่อสร้ างความโดดเด่นและกระตุ้นการซื ้อ มีการโฆษณาด้ วยทีวี/วีดีโอ/คอมพิวเตอร์ ณ
จุดซื ้อ แสดงถึงข้ อมูลของสินค้ าน ้าดื่ม มีแผ่นป้ายตังบนกองของสิ
้
นค้ า ณ จุดซื ้อ เพื่อสร้ างความ
โดดเด่นในห้ างค้ าปลีกหรื อในร้ านค้ า และ มีการแจกแผ่นพับใบปลิว ณ จุดซื ้อ เพื่อแจ้ งโปรโมชัน่
ต่างๆ ตามลาดับ
ด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาด อยู่ในระดับดี ทุกข้ อ ได้ แก่ มีการส่งเสริ มด้ านกี ฬา เช่น
สนับสนุนทีมฟุตบอล มีการจัดกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลหรื องานต่างๆ ทาให้ เกิดความประทับใจ
จากการมีส่วนร่ วมกิจกรรม มีการจัดคอนเสิร์ตโชว์ศิลปิ น/นักร้ อง หรื อร่ วมเป็ นสปอนเซอร์ การจัด
คอนเสิร์ต และมีการจัดงานโรดโชว์ไปตามพื ้นที่ต่างๆ เช่ น จัดกิจกรรมให้ ประชาชน ได้ รับความรู้
เกี่ยวกับน ้าดื่ม หรื อ น ้าแร่สาหรับดื่ม ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่ม อย่างฉับพลันของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยรวมอยูใ่ นระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับดี ทกุ
ข้ อ ได้ แก่ ท่านมักจะตัดสินใจเลือกยี่ห้ อน ้าดื่มที่ท่านต้ องการจะซื ้อในร้ านค้ าหรื อ ณ จุดซื ้อ โดย
ไม่ได้ เจาะจงยี่ห้อไว้ ก่อน ท่านมักจะตัดสินใจซื ้อนา้ ดื่มทันทีที่พบเห็นสินค้ า โดยไม่ได้ วางแผนไว้
ก่อนว่าจะมาซื ้อ ท่านมักเกิดความต้ องการ และจะซื ้อสินค้ าน ้าดื่มทันทีเมื่อท่านพบสินค้ าที่ถกู ใจ
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โดยไม่ได้ หาข้ อมูลมาก่อน ท่านมักซื ้อสินค้ าทันทีเพราะเกิดแรงจูงใจบางอย่าง แม้ ท่านอาจไม่ได้
กระหายน ้า ณ ขณะนัน้ เช่น ท่านพบเห็นผู้อื่นซื ้อขณะอยู่ในร้ านค้ า/จุดซื ้อ หรื อท่านเห็นโฆษณาที่
ร้ านค้ าหรื อจุดซื ้อจึงต้ องการทดลองสินค้ า ท่านตังใจมาซื
้
้อสินค้ าชนิดอื่น แต่ก็มักจะซื ้อนา้ ดื่ม
ออกไปด้ วย และท่านมักซื ้อสินค้ าน ้าดื่มทันที เพื่อให้ ได้ เงื่อนไขของโปรโมชัน่ ที่จดั แม้ จะทาให้ ท่าน
ซื ้อเกินความจาเป็ น ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จานวน 2 ข้ อ ดังนี ้
สมมติฐานที่1 ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์
ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อ
สินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ านา้ ดื่ มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยเพศหญิงมีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันมากกว่าเพศชาย
สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ านา้ ดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยผู้บริ โภคที่มีอายุ 16-25 ปี มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ านา้ ดื่มอย่างฉับพลัน
มากกว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ 46 ปี ขึ ้นไป ผู้บริโภคที่มีอายุ26-35 ปี มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
ฉับพลันมากกว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ 46 ปี ขึ ้นไป และผู้บริ โภคที่มีอายุ36-45 ปี มีการตัดสินใจซื ้อ
สินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันมากกว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ 46 ปี ขึ ้นไป
สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ านา้ ดื่มอย่างฉับพลันไม่ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30,000
บาท มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ านา้ ดื่มอย่างฉับพลันน้ อยกว่า กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
30,001-45,000 บาท
สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ านา้ ดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยผู้บริ โภคที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน/ลูกจ้ าง มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้า
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ดื่มอย่างฉับพลันน้ อยกว่า ผู้บริ โภคที่มีอาชีพเจ้ าของธุรกิจ ผู้บริ โภคที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา มี
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน น้ อยกว่า ผู้บริ โภคที่มีอาชีพเจ้ าของธุรกิจ และผู้บริ โภคที่
มีอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน มากกว่ากว่า
ผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้ าง
สมมติฐานที่2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ ด้ านการโฆษณา ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านการใช้ พนักงานขาย ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ และ
ด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาด มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ านา้ ดื่มอย่างฉับพลันของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ ได้ แ ก่ ด้ า นการโฆษณา ด้ า นการใช้
พนักงานขาย ด้ านการส่งเสริมการขาย ด้ านการประชาสัมพันธ์ ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ และด้ าน
การจัดกิจกรรมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
โดยการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์
เชิงเส้ นตรง เชิงบวกกับ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาด
ด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านการโฆษณา และ ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ และการตัดสินใจซื ้อ
สินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรง เชิงลบ
กับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการใช้ พนักงานขาย
อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิจัยเรื่ อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อ
สินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1.เพศ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
น ้าดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกันโดยเพศหญิงจะมีการการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน
มากกว่าเพศชาย เนื่องจาก เพศหญิงเป็ นเพศที่มีความละเอียดอ่อนทางด้ านอารมณ์ ส่วนมากมี
การตัดสินใจซื ้อโดยไม่ได้ หาข้ อมูลมาก่อน หากเพียงแต่เห็นสินค้ าถ้ าเกิดแรงกระตุ้นก็จะทาการซื ้อ
ในทันทีส่งผลให้ เกิ ดการการตัดสินใจแบบฉับพลันมากกว่าเพศชาย สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
Broden & Soderberg (2011) ที่ศกึ ษาเรื่ องปั จจัยในการซื ้อสินค้ าอย่างฉับพลันของสินค้ าเครื่ อใช้
ไฟฟ้ า พบว่ า เพศหญิ ง จะมี ก ารซื อ้ อย่ า งฉั บ พลั น ในสิ น ค้ าประเภท เสื อ้ ผ้ า อาหารน า้ ดื่ ม
เครื่ องประดับ และขนมหวานตามลาดับ โดยเพศหญิงจะมีการซื ้อฉับพลันมากกว่าเพศชาย และ
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สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Ahmed (2013) ที่ศกึ ษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
อย่างฉับพลันของสินค้ าที่มีการเคลื่อนไหวเร็ ว (Fast Moving Consumer Goods) ในประเทศ
ปากีสถาน พบว่าเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื ้ออย่างฉับพลันที่แตกต่างกัน
2.อายุ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี อายุ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
น ้าดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกันโดยผู้มีอายุ16-25 ปี มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน
มากที่ สุด เนื่ องจากอายุนัน้ เป็ น ปั จจัยที่ ทาให้ คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องของความคิดและ
พฤติกรรม คนที่มีอายุน้อย มักจะมีความคิดเสรี นิยม มากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะคนที่อายุมาก
มักจะใช้ สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารและอาจมีการคิดไตร่ ตรองถึงอรรถประโยชน์และความคุ้มค่าก่อน
การตัดสินใจเลือกซื ้อจึงทาให้ เกิดการตัดสินใจเลือกซื ้อได้ ยากกว่าระดับอายุที่ต่ากว่าซึง่ สอดคล้ อง
กับแนวคิดของ Broden & Soderberg (2011) ที่ศกึ ษาเรื่ องปั จจัยในการซื ้อสินค้ าอย่างฉับพลัน
ของสินค้ าเครื่ อใช้ ไฟฟ้า พบว่าผู้บริ โภคกลุ่มที่เกิดหลังปี 1980 หรื อกลุม่ อายุน้อยกว่า 39 ปี จะมี
การซื ้ออย่างฉับพลันมากกว่ากลุม่ ที่เกิดก่อน 1980 หรื อกลุม่ ที่อายุมากกว่า 39 ปี
3.ระดับการศึกษา ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ านา้ ดื่มอย่างฉับพลันไม่แตกต่างกัน เนื่ องจาก ผู้บริ โภคไม่ว่าจะมีระดับ
การศึกษาในระดับใด จะมีการตัดสินใจซื ้อน ้าดื่ มอย่างฉับพลันใกล้ เคียงกัน เพราะว่าการตัดสินใจ
ซื ้อแบบฉับพลันไม่ต้องใช้ ความรู้ ความเข้ าใจ หรื อการหาข้ อมูลในการตัดสินใจซื ้อ อีกทังน
้ ้าดื่มเป็ น
1 ในปั จจัย 4 ทุกช่วงระดับการศึกษา ต่างก็ต้องการน ้าดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ดังนันจึ
้ งมีการ
ตัดสิน ใจซือ้ อย่างฉับพลัน ไม่แ ตกต่างกัน สอดคล้ องกับ งานวิจัยของ วัน วิสาข์ รั กพงษ์ ไพบูลย์
(2558) ที่ศกึ ษาเรื่ อง กลยุทธ์สว่ นผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื ้อน ้าดื่มคริ สตัลของผู้บริ โภค
ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล พบว่า ผู้บ ริ โ ภคที่ มีร ะดับการศึกษาแตกต่า งกัน มี ก าร
ตัดสินใจซื ้อน ้าดื่มคริสตัลไม่แตกต่างกัน
4.รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน โดย ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือนเท่ากับ 30,001-45,000 บาท มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ านา้ ดื่มอย่างฉับพลันมากที่สุด
เนื่ องจากรายได้ จะเป็ นตัวชี ว้ ัดการมีหรื อไม่มีความสามารถในการจับจ่ายสินค้ า กล่าวคือ ผู้มี
รายได้ เฉลี่ยต่ากว่าหรื อเท่ากับ30,000 บาท เป็ นผู้ที่อยู่ในวัยทางานตอนต้ นซึง่ มีความสามารถใน
การจับจ่ายสินค้ าอยู่ในระดับน้ อยกว่ากลุ่มรายได้ อื่นๆ ทาให้ เวลาจะตัดสินใจซื อ้ สินค้ า จะต้ องคิด
ค้ นหาข้ อมูล ไตร่ตรองและเปรี ยบเทียบก่อน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Ahmed (2013) ที่ศกึ ษา
เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื ้ออย่างฉับพลันของสินค้ าที่มีการเคลื่อนไหวเร็ ว (Fast
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Moving Consumer Goods) ในประเทศปากีสถาน ที่ว่า ระดับรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการซื ้ออย่างฉับพลันที่แตกต่างกัน
5.อาชีพ ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อ
สิน ค้ า น า้ ดื่ม อย่า งฉับพลัน แตกต่า งกัน โดยเจ้ าของธุ ร กิ จ มี ก ารตัดสิน ใจซื อ้ สิน ค้ า น า้ ดื่ มอย่า ง
ฉับพลันมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ เนื่ องจากแต่ละอาชีพย่อมมี ปั จจัย ความสนใจ ค่านิยม และ
แรงจูงใจในการซื ้ออย่างฉับพลันแตกต่างกันออกไป กลุ่มอาชีพเจ้ าของธุรกิจ ถื อเป็ นอาชีพที่ มี
ข้ อจากัดของเวลามากกว่าบุคคลที่เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ข้ าราชการหรื อบุคคลที่ทางานเป็ นลูกจ้ าง
เนื่องจากเจ้ าของธุรกิจส่วนมากจะต้ องดูแลกิจการ ทางานทุกเวลา ต่างจากการทางานของอาชีพ
ลูกจ้ างที่มีเวลาแน่นอน เจ้ าของธุรกิจจึงไม่มีเวลาในการค้ นหาข้ อมูล ไตร่ ตรองและเปรี ยบเทียบ
ก่อนซื ้อสินค้ า จึงทาให้ มีโอกาสในการตัดสินใจซื ้อน ้าดื่มแบบฉับพลันมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่น ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รวิกร สยามิภกั ดิ์ (2559) ได้ ทาการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื ้อน ้าแร่บรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่าอาชีพ มี
ความแตกต่า งในการตัดสิน ใจเลือกซือ้ น า้ แร่ บ รรจุขวดอย่างมี นัยสาคัญ โดยอาชี พอิสระและ
เจ้ าของธุรกิจจะมีการตัดสินใจเลือกซื ้อมากกว่าอาชีพอื่นๆ
6.การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการโฆษณา การสื่อสารการตลาด
แบบบูร ณาการด้ า นการโฆษณา มี อิ ท ธิ พลต่อ การตัด สิน ใจซื อ้ สิน ค้ า น า้ ดื่ มอย่า งฉับ พลัน ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจาก การโฆษณาเป็ นสิ่งเร้ าที่จะช่วยทาให้ ผ้ บู ริ โภคระลึกถึง
สินค้ าได้ ง่าย หากดูโฆษณาเพียง 1 ครัง้ ผู้บริ โภคก็สามารถจดจาเรื่ องราวในโฆษณาได้ ทาให้ หวน
ระลึกถึงสินค้ าได้ ง่ายขึน้ ส่งผลให้ เกิดการซื ้ออย่างฉับพลันได้ ง่ายขึ ้น สอดคล้ องกับแนวคิดของ
Stern (1962) กล่าวว่า การโฆษณามวลชนจะทาให้ เกิดการซื ้ออย่างฉับพลันได้ ง่าย และสอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ สมหมาย พูลศรี (2550) ได้ ทาการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื ้อน ้าดื่ม
บรรจุขวดพลาสติก ของผู้บริโภคในจังหวดปทุมธานี พบว่าการสื่อสารการตลาดแบบูรณาการ ด้ าน
โฆษณา มีอิทธิพลต่อ การเลือกซื ้อน ้าดื่มบรรจุขวดพลาสติก ของผู้บริโภคในจังหวดปทุมธานี ทังใน
้
เรื่ องของการใช้ สื่อโฆษณาที่หลากหลาย และการใช้ สื่อโฆษณาที่น่าสนใจ
7.การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการด้ านการประชาสัมพันธ์ ไม่มีมีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื อ้ สินค้ านา้ ดื่ม
อย่างฉับพลันของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจาก การประชาสัมพันธ์ เป็ นการเผยแพร่
ข้ อมูลข่าวสารที่แท้ จริ งขององค์กร เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั องค์กร โดยสอดคล้ องกับแนวคิด
ของ เสรี วงษ์ มณฑา (2547) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดที่มี
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กระบวนการกระทาในระยะยาว ต้ องอาศัยเวลาและต้ องทาอย่างต่อเนื่องแต่การตัดสินใจซื ้ออย่าง
ฉับพลันของผู้บริ โภค เป็ นการซื ้อที่ปราศจากการไตร่ตรองและวางแผน เป็ นการซื ้อแบบทันทีทนั ใด
ดังนัน้ การประชาสัมพันธ์ จึงไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อจึงไม่มีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อ
สินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
8.การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการส่ งเสริ มการขาย การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการด้ านการส่งเสริ มการขาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
ฉับพลันของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจาก การส่งเสริ มการขายเป็ นวิธีการสร้ าง
แรงจูงใจและกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อ ณ ขณะนัน้ โดยเฉพาะ การที่การลด แลก แจก แถม
ตัวอย่างที่อาจเห็นได้ ชดั คือเมื่อผู้บริ โภคพบเห็นป้ายลดราคา (Sale) ผู้บริ โภคจะไปยังสิ่งเร้ าทันที
เพื่อจะดูว่าเป็ นสินค้ าอะไร และเมื่อพบสินค้ าที่จดั กิจกรรมส่งเสริ มการขายก็จะตัดสินใจซื ้อในทันที
ซื ้อแบบฉับพลันโดยไม่ได้ มีการหาข้ อมูลหรื อเปรี ยบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆ สอดคล้ องกับแนวคิดของ
Belch and Belch (1995) กล่าวว่า การส่งเสริ มการขายเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมการซื ้อ
สินค้ าในขณะนัน้ ทันทีทนั ใด และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Yang (2011) ที่วา่ การส่งเสริมการจะ
ทาให้ เกิดการซื ้ออย่างฉับพลันได้ รวมถึงสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ลินดา พงษ์ ศกั ดิ์ (2558) ได้ ทา
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการเลือกซื ้อน ้าแร่ บรรจุขวดของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่าปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาดในเรื่ องการแจกสินค้ าให้ ทดลอง การลด
ราคาสินค้ า การแถมสินค้ า มีความสัมพันธ์ตอ่ การเลือกซื ้อน ้าแร่บรรจุขวดของผู้บริโภค
9.การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการใช้ พนั กงานขาย การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการด้ านการใช้ พนักงานขาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
ฉั บ พลัน ของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยมี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง เส้ น ตรงเชิ ง ลบ อาจ
เนื่องมาจากการขายโดยใช้ พนักงานขาย จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีเวลาไตร่ตรอง และนาไปเปรี ยบเทียบ
กับสินค้ าของแบรนด์อื่นๆ เมื่อผู้บริ โภครับรู้ ข้อมูล มากขึ ้น จึงทาให้ มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่ม
แบบฉับพลันลดลง ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดและทฤษฎีของเสรี วงษ์ มณฑา (2547) กล่าวว่าการใช้
พนักงานขายเป็ นการเผชิญหน้ ากันระหว่างผู้ขายและผู้ซื ้อ แล้ วยังเป็ นการเสนอขายด้ วยวาจาโดย
ตกลงซื ้อและขายกัน มีการให้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เชิงเปรี ยบเทียบทาให้ แต่ละฝ่ ายสามารถสังเกต
ความต้ องการและพฤติกรรมของแต่ละฝ่ ายได้ อย่างใกล้ ชิด
10.การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซือ้ การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่าง
ฉับพลันของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากปั จจัยด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ เป็ นการ
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ดึงดูดความสนใจของผู้บริ โภคให้ ตดั สินใจซื ้อสินค้ าในทันที ณ จุดซื ้อ ไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบการ
จัดเรี ยงสินค้ า ติดโปสเตอร์ ธงราว หรื อป้ายโฆษณา ต่างมุ่งหวังที่จะผลักดันให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ า ณ จุดซื ้อเร็ วขึ ้น และถึงแม้ ว่าผู้บริ โภคบางคนได้ ตงใจไว้
ั ้ แล้ วว่าจะเลือกซื ้อสินค้ า
ตราอื่น แต่ก็มีผ้ บู ริ โภคจานวนไม่น้อย เกิดการเปลี่ยนใจกระทันหัน และซื ้อสินค้ าที่ไม่เคยตังใจมา
้
ก่ อ น อัน เป็ น ผลมาจากการสื่ อ สารการตลาดแบบบูร ณาการ ด้ า นการสื่ อ สาร ณ จุ ด ซื อ้ ซึ่ ง
สอดคล้ องกับแนวคิดของ Stern (1962) ที่กล่าวว่า การซื ้ออย่างฉับพลันที่แท้ จริ ง (Pure impulse
buying) คือ การซื ้ออย่างฉับพลันที่ปราศจากการวางแผนอย่างสิ ้นเชิง ผู้บริ โภคจะตัดสินใจซื ้อ
สินค้ าขณะเข้ าไปอยู่ หรื อเดินในร้ านค้ า เช่น การจัดวางสินค้ าที่ดึงดูด น่าสนใจ เป็ นต้ น และเมื่อ
ผู้บริ โภคโดนกระตุ้นด้ วยสิ่งเร้ าขณะ อยู่ ณ จุดซื ้อ ผู้บริ โภคจะมีนิสยั การซื ้ออย่างฉับพลันมากขึ ้น
สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ Yang (2011) ได้ ทาการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการซื ้ออย่าง
ฉับพลันของสินค้ าประเภทเครื่ องสาอางของผู้หญิงในประเทศไต้ หวัน พบว่า การส่งเสริ มการตลาด
ด้ านการจัดวางสินค้ าในร้ านค้ า มีอิทธิพลต่อการซื ้ออย่างฉับพลันของผู้บริโภค
11. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการจัดกิจกรรมทางการตลาด
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการจัดกิ จกรรมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ สิน ค้ า น า้ ดื่มอย่า งฉับพลัน ของผู้บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร เนื่ องจาก การจัดกิ จกรรม
ทางการตลาด เป็ นการสร้ างประสบการณ์ที่ดีระหว่างตราสินค้ าและองค์กรกับลูกค้ ากลุม่ เป้าหมาย
ผู้บริ โภคจะจดจาแบรนด์ได้ และระลึกถึงแบรนด์นี ้เสมอ ผู้บริ โภคหากมีความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ตรา
สินค้ าใด ก็จะทาให้ ระลึกถึงตราสินค้ านัน้ เมื่อเห็นสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ านัน้ ก็จะมีการตัดสินใจ
ซือ้ อย่างฉับพลันเกิ ดขึน้ ได้ ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ รวมไปถึง ผลิตภัณฑ์ นา้ ดื่มด้ วย สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ ลินดา พงษ์ ศกั ดิ์ (2558) ได้ ทาการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการ
เลื อ กซื อ้ น า้ แร่ บ รรจุข วดของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครพบว่ า ปั จ จัย ด้ า นการส่ ง เสริ ม
การตลาดในเรื่ อง การออกบูธ การจัดงานโรดโชว์หรื อการแสดงสินค้ าต่างๆ การจัดกิจกรรมพิเศษ
ตามเทศกาลหรื องานต่างๆ มีความสัมพันธ์ ต่อการเลือกซื ้อนา้ แร่ บรรจุขวดของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
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ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
ผลจากการวิจยั เรื่ อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื อ้ สิ น ค้ า น า้ ดื่ ม อย่ า งฉั บ พลัน ของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผู้ วิ จัย มี ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้ อเสนอแนะ สรุปได้ ดงั นี ้
1.ด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ ฝ่ ายการตลาดควรกาหนดกลยุทธ์ ทางการตลาด
จัดทากลยุทธ์ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภค โดยมุ่งเน้ นไปที่กลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมาย
หลักคือ ผู้บริ โภคเพศหญิ ง อายุ26-35 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี รายได้ เฉลี่ยต่อ เดือน
15,000-30,000 บาท อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน/ลูกจ้ าง เนื่องจากผู้บริ โภคกลุม่ นี ้มีการตัดสินใจ
ซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันมากกว่าผู้บริโภคกลุม่ อื่น
2. การจัดกิจกรรมทางการตลาด ฝ่ ายกิจกรรมทางการตลาด ควรจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เป็ น การสร้ างประสบการณ์ ร ะหว่ า งตราสิ น ค้ า และองค์ ก รกับ ลูก ค้ า
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลหรื องานต่างๆ จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความ
ประทับใจจากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม หรื อ มีการส่งเสริ มด้ านกีฬา เช่น สนับสนุนทีมฟุตบอล
หรื อมีก ารจัดคอนเสิร์ตโชว์ ศิลปิ น/นักร้ อง หรื อร่ วมเป็ นสปอนเซอร์ ในการจัดคอนเสิร์ต เพื่อให้
กลุม่ เป้าหมายมีประสบการณ์ที่ดีกบั ตราสินค้ ามากขึ ้น ส่งผลให้ มีการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ที่มาก
ขึ ้น
3.ด้ านการส่งเสริมการขาย ฝ่ ายการตลาดควรจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายเพื่อกระตุ้น
ให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการตัดสินใจซื ้อสินค้ าในทันที โดยจัดให้ มีการให้ ของแถม เช่นซื ้อ 1 ขวด แถม 1
ขวด หรื อมีการขายสินค้ า 2 ชิ ้นในราคาพิเศษ เช่น 2 ขวด 20 บาท หรื อมีการลดราคาพิเศษในน ้า
ดื่ม เช่น ลดจาก10บาท เหลือ 7 บาท หรื อมีการสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล เช่น ซื ้อ1ขวด
ได้ รับ 1 คะแนน เนื่องจากผู้บริโภคจะไวต่อป้ายลดราคา การได้ ของแถม การสะสมแต้ มแลกซื ้อ จะ
สามารถดึงดูดผู้บริ โภคให้ เข้ าร้ านและเลือกซื ้อสินค้ าได้ การลดราคา หรื อการมีโปรโมชั่น ที่มาก
เพียงพอ จะกระตุ้นและส่งผลให้ ผ้ บู ริโภคทาการตัดสินใจซื ้อสินค้ าในทันที
4.ด้ านการโฆษณา ฝ่ ายการตลาดควรให้ ความสาคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการด้ านการโฆษณา โดยโฆษณาสินค้ า ผ่านสื่อแพร่ภาพและกระจายเสียง เช่นโทรทัศน์และ
วิทยุ หรื อทาการโฆษณาสินค้ า ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ เช่นนิตยสารและโบชัวร์ หรื อโฆษณาสินค้ า
ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น YouTube, Facebook, Instagram และ Twitter หรื อ โฆษณาสินค้ าบนสื่อ
กลางแจ้ ง เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เพื่อ เป็ น การท าให้ ผ้ ูบริ โภคได้ ร้ ู จักสิน ค้ า มากขึน้ ได้ รับ
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ประสบการณ์ในตัวสินค้ า และตระหนักถึงตราสินค้ า ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคทาการตัดสินใจซื ้อสินค้ าได้
ง่ายมากขึ ้นเมื่อพบสินค้ า
5.ด้ านการสื่อสาร ณ จุดซื ้อ ฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายขายควรมีการสื่ อสาร ณ จุดซื ้อ
เพื่อสร้ างความโดดเด่นในตัวสินค้ า และกระตุ้นการซื ้อในร้ านค้ า โดยจัดให้ มีการโฆษณาสินค้ าและ
แจ้ งราคาโปรโมชัน่ บริ เวณชันวางสิ
้
นค้ า ณ จุดซื ้อ เพื่อสร้ างความโดดเด่น แจกแผ่นพับใบปลิว ณ
จุกซื ้อ เพื่อแจ้ งโปรโมชัน่ ต่างๆ รวมไปถึงการจัดให้ มีการตังกองสิ
้
นค้ าและมีแผ่นป้ายตังบนกองของ
้
สินค้ า ณ จุดซื ้อ จะส่งผลให้ ผ้ บู ริโภคมีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลันเพิ่มมากขึ ้น
6.ด้ านการใช้ พนักงานขาย ฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายขาย ไม่ควรใช้ พนักงานขายในการ
ปิ ดการขาย เนื่ องจากการใช้ พนักงานขาย เหมาะกับผลิตภัณฑ์ ที่ต้องมีการให้ ค วามรู้ เกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูง แต่สินค้ าน ้าดื่มไม่มีความซับซ้ อนของสินค้ า และผู้บริ โภค
สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย โดยหากเป็ นเช่นนีค้ วรใช้ การสื่อสารกระบวนการตลาดด้ านอื่น และต้ อง
คานึงถึงวิธีในการเสนอสินค้ าที่จะทาให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจ เพื่อให้ ลู กค้ าหรื อผู้บริ โภคมีแรง
กระตุ้นในการอยากทดลองสินค้ า จะส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคมีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน
เพิ่มมากขึ ้น
ข้ อเสนอแนะการทาวิจยั ครัง้ ต่ อไป
1.การวิ จัย ครั ง้ นี ้ มี ข้ อ จ ากัด คื อ การวิ จัย ยัง ไม่ ค รบถ้ ว นในหลายๆด้ า น และการวิ จัย
เกี่ยวกับการซื ้ออย่างฉับพลันในประเทศไทยยังมีน้อย จึงเป็ นพฤติกรรมที่น่าศึกษาร่ วมกับตัวแปร
อื่นๆ เนื่องจากการซื ้ออย่างฉับพลันเกิดได้ จากทังปั
้ จจัยภายในและภายนอก ดังนันการวิ
้
จยั ครัง้
ต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยภายในของการซื ้ออย่างฉับพลัน เช่น ตัวแปรบุคลิกภาพ ว่าปั จจัย
ใดมีอิทธิพลต่อการซื ้ออย่างฉับพลันบ้ าง และกลุ่มตัวอย่างใดที่มีปัจจัยดังกล่าว นอกจากนี ้การซื ้อ
อย่างฉับพลันเป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างมากสาหรับการทาการตลาด เนื่องจากเป็ นการทาให้ ผ้ บู ริ โภคได้
ทดลองใช้ สนิ ค้ า ดังนันงานวิ
้
จยั ในอนาคตควรศึกษาการซื ้ออย่างฉับพลันกับสินค้ าประเภทอื่น
2.การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ซึง่ อาจไม่ได้ พฤติกรรมที่แท้ จริ ง อีกทังยั
้ งมีตวั แปร
แทรกซ้ อนอีกมาก ดังนันการวิ
้
จยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาด้ วยการทดลอง โดยจัดสถานการณ์ต่างๆใน
ห้ องทดลอง เพื่อศึกษาว่าผู้บริ โภคจะซื ้อสินค้ าจริ งหรื อไม่ นอกจากนี ้ยังควรควบคุมตัวแปร ไม่ให้
เกิดตัวแปรแทรกซ้ อนขึ ้น เพื่อจะได้ ศกึ ษาว่าปั จจัยใดมีอิทธิพลต่อการซื ้ออย่างฉับพลันอย่างแท้ จริง
3.การวิจัยครั ง้ ต่อไป ควรศึกษาในเชิงลึกถึงปั จจัยที่ มีผลต่อการซือ้ อย่างฉับพลันของ
สินค้ าน ้าดื่ม เช่น การวิจยั ว่าควรโฆษณาโดยใช้ สื่อใดจะก่อให้ เกิดการซื ้ออย่างฉับพลันของสินค้ า
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น ้าดื่ม สินค้ าประเภทอุปโภคบริ โภคมากที่สดุ หรื อการจัดร้ านแบบใดจึงจะทาให้ เกิดการซื ้ออย่าง
ฉับพลันของสินค้ า นา้ ดื่ม สินค้ าประเภทอุปโภคบริ โภคอื่นๆมากที่สุด เพื่ อใช้ ในการวางกลยุทธ์
การตลาดต่อไป

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม
Ahmed, R. R. (2013). Factor influencing impulse buying behavior. European Journal Of
Scientific Research, 100(3), 67-79.
Applebaum, W. (1951). Studying customer behavior in retail stores. Journal of Marketing,
16(2), 172-178.
Armstrong, G., & Kotler, P. (2003). Marketing and introduction (6th ed.). New Jersey:
Pearson Education.
Baun, D., & Klein, A. G. (2003). Joy and surprise as guides to a better understanding of
impulse buying behavior (Vol. 6): European Advances in Consumer Research.
Beatty, S. E. F., M. E. (1998). Impulse buying: Modeling its precursors. Journal of Retailing,
74(2), 169-191.
Broden, A. S., C. (2011). Impulse buying, reason why and consumer electronics, Oh My!.
Bachelor Thesis School of Business, Economics and Law, University of
Gorthenburg.
Chen, T. (2008). Impulse purchase varied by products and marketing channels. Journal of
International Management Studies, 154-161.
Kanuk., S. (1994). Consumer behavior (3rd ed.). New Jersey: Prentice Hall.
Kollat, D. T., & Willett, R. P. (1967). Customer impulse purchasing behavior. Journal of
Marketing Research, 4(1), 21-31.
Kotler, P. (2000). Marketing Management the Millennium Edition. New Jersey: Prentice
Hall Inc.
Kotler, P. (2003). Marketing Management (11th ed.). Upper Sanddle River. New Jersey:
Prentice Hall.
Kotler, P. (2004). “Marketing redefined: Nine top marketers offer their personal definitions”
(Vol. 38(6): 16): Marketing News.
Omar, O., & Kent, A. (2001). International airport influences on impulsive shopping: Trait
and normative approach. International Journal of Retail & Distribution
Management, 29(5), 226-235.

118
Piron, F. (1991). Defining impulse purchasing. Advances in Consumer Research, 18, 509514.
Rook, D. W. (1987). The buying impulse. Journal of Consumer Research. 14(2),
189-199.
Stern, H. (1962). The significance of impulse buying today. Journal of Marketing,
26(2), 59-62.
Walters, C. G. (1978). Consumer Behavior: theory and practice(3rd
ed.),Hollywood,IL:Richard D.Irwin.
Yang, D., Huang, K.C. & Feng, X. (2011). A Study of the Factors that Affect the Impulsive
Cosmetics Buying of Female Consumers in Kaohsiung. International Journal of
Business and Social Science, 24(2), 275-282.
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. (2544). การวิเคราะห์ตวั แปรหลายตัวด้ วย SPSS for Windows. กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. (2545). การวิเคราะห์สถิติสาหรับการบริหารและการวิจยั . กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. (2549). SPSS for Windowsในการวิเคราะห์ข้อมูล
(พิมพ์ครัง้ ที่ 9 ed.). กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จากัด.
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. (2550). สถิติสาหรับการวิจยั . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
โกวิทย์ กังสนันท์. (2549). กระบวนการตัดสินใจด้ านการบริหารและกรอบแนวคิดทัว่ ไป. กรุงเทพ:
สานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ .
จารัส สุขรังสรรค์. (2515). “เหตุใดเราจึงวิเคราะห์น ้า.” พระราชดารัสการเปิ ดการประปากรุงเทพของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั และเรื่ องเกี่ยวกับน ้า.
ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
ชัยวัฒน์ ปั ญจพงษ์ และณรงค์ เทียนส่ง. (2521). ประชากรศาสตร์ และประชากรศึกษา. กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช.
ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล. (2550). ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื ้อน ้าดื่มที่อาเภอ
หัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยรามคาแหง. Retrieved from

119
ดารา ทีปะปาล. (2546). พฤติกรรมผู้บริโภค (เอกสารค่าสอน). กรุงเทพฯ: รุ่งเรื องสาส์นการพิมพ์.
ดารา ทีปะปาล; ธนวัฒน์ ทีปะปาล. (2553). การสื่อสารการตลาด (พิมพ์ครัง้ ที่ 1 ed.). กรุงเทพฯ:
อมรการพิมพ์.
นงคราญ วงศ์วาท. (2551). พฤติกรรมการเลือกซื ้อและความพึง่ พอใจของลูกค้ าที่มีตอ่ น ้าดื่มบรรจุ
ขวดตราราชภัฏในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรี อยุธยา. (ภาคนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา.
ปณิศา ลัญชานนท์. (2548). หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธรรมสาร.
พงษ์ จิรัฐ จึงธินิเกียรติและธรรมวิมล สุขเสริม. (2560). การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์น ้าดื่มของผู้บริโภค
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พัชรินทร์ สมพุฒิ. (2552). การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้าดื่มบรรจุขวดของประชาชน ในตาบล
ตลาดใหญ่ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ .
มานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดี ศรี จรรยา. (2554). ยุทธศาสตร์ การตลาด. กรุงเทพฯ: สุขขุมการพิมพ์
ดารา.
รวิกร สยามิภกั ดิ.์ (2559). ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อน ้าแร่บรรจุขวดของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. (
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ลักขณา ศิริรัตน์. (2558). ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคน ้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์
เล่เพียวไลฟ์ ในจังหวัดนนทบุรี. (การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต),
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ลินดา พงษ์ ศกั ดิ.์ (2558). ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการเลือกซื ้อน้ าแร่ บรรจุขวดของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต),
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
วชิรวัชร งามละม่อม. (2558). การบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM).
กรุงเทพฯ: สถาบัน TDRM.
วันวิสาข์ รักพงษ์ ไพบูลย์. (2558). กลยุทธ์สว่ นผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื ้อน ้าดื่มคริสตัล
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. (การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ. บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วิเชียร เกตุสงิ ห์. (2541). การวิจยั เชิงปฏิบตั ิ (พิมพ์ครัง้ ที่ 3 ed.). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย์.

120
ศิริวรรณ เสรี รัตน์. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: วิสทิ ย์พฒ
ั นา.
สมวงศ์ พงศ์สถาพร. (2549). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ.
สมหมาย พูลศรี . (2550). ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเลือกซื ้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต), บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี.
สุนทร ตรีนนั ทวัน. (2555). ขวดบรรจุน ้าดื่ม. Retrieved from http://edtech.ipst.ac.th/?p=860.
เสรี วงษ์ มณฑา. (2547). ครบเครื่ องเรื่ องการสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: พัฒนภาษา.
อนุรักษ์ วุฒิแขม และประพันธ์ ธรรมไชย. (2555). การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ าดื่มบรรจุขวด
ของประชาชนต้ าบลขัวมุง อ้ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ.
บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่.
อาษา พรหมบุปผา. (2519). นโยบายธรรมชาติเล่ม 1.(อัดสาเนา).

ภาคผนวก

122
แบบสอบถาม
เรื่อง
การสื่อสารการตลาดเชิ งบูรณาการที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ออย่างฉับพลันของสิ นค้าน้า
ดื่มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร

คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้เ ป็ นส่วนหนึ่ง ของสารนิพ นธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิช า
การตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยผูว้ จิ ยั มีความประสงค์ทจ่ี ะศึกษาเรื่องการ
สื่อ สารการตลาดเชิง บูร ณาการที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ อย่า งฉับ พลัน ของสิน ค้าน้ า ดื่ม ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการวางแผนธุรกิจน้ าดื่มให้ประสบความสาเร็จ
และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาด้านการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ ให้สามารถแข่งขันกับคู่ แข่งได้ ดังนัน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านกรุณากรอก
แบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านโดยแบบสอบถามนี้จะแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการต่อสินค้าน้ าดืม่
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการตัดสินใจซือ้ สินค้าน้ าดืม่ อย่างฉับพลัน

การตอบแบบสอบถามนี้ใช้เพือ่ การศึกษา ฉะนัน้ ผูต้ อบแบบสอบถามจะไม่มผี ลกระทบจากการ
ตอบแบบสอบถามแต่ประการใด โดยการเสนอผลการวิจยั จะเป็ นการเสนอภาพรวมเท่านัน้
ขอขอบคุณท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครัง้ นี้
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง กรุณาใส่เครื่ องหมาย

ลงในช่อง [ ] ให้ ตรงกับข้ อเท็จจริ ง

1. เพศ
[ ] 1). ชาย

[ ] 2). หญิง

2. อายุ
[ ] 1). 16 – 25 ปี

[ ] 2). 26 – 35 ปี

[ ] 3). 36 – 45 ปี

[ ] 4). 46 – 55 ปี

[ ] 5). 56 ปี ขึ ้นไป

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
[ ] 1). ต่ากว่าปริ ญญาตรี

[ ] 2). ปริ ญญาตรี

[ ] 3). สูงกว่าปริ ญญาตรี

4. รายได้ ต่อเดือน
[ ] 1). ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท

[ ] 2). 15,001 – 30,000 บาท

[ ] 3). 30,001 – 45,000 บาท

[ ] 4). 45,001 บาทขึ ้นไป

[ ] 1). นักเรี ยน/นักศึกษา/ นิสิต

[ ] 2). ข้ าราชการ/พนักงาน

5. อาชีพ
รัฐวิสาหกิจ
[ ] 3). พนักงานบริ ษัทเอกชน/ลูกจ้ าง

[ ] 4). เจ้ าของธุรกิจ

[ ] 5). อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………………
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่ อสินค้ านา้ ดื่ม
คาชี ้แจง กรุณาใส่เครื่ องหมาย ลงในช่องว่างที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อน ้าดื่มของท่าน
ระดับความคิดเห็น
ข้ อ

ข้ อคาถาม

การโฆษณา
1
2
3
4

มีการโฆษณาสินค้ าน ้าดื่มผ่านสื่อแพร่ภาพและกระจายเสียง เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ ที่สามารถสร้ างแรงจูงใจในการซื ้อสินค้ า
มีการโฆษณาสินค้ าน ้าดื่มผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์
นิตยสารวารสาร โบว์ชวั ร์ เพือ่ ช่วยกระตุ้นให้ ทราบถึงคุณสมบัติเด่น
ของผลิตภัณฑ์
มีการโฆษณาสินค้ าน ้าดื่มบนสื่อกลางแจ้ ง เช่น โปสเตอร์ /ป้าย
โฆษณา ขนาดใหญ่ เน้ นความโดดเด่นเพื่อกระตุ้นความสนใจ
มีการโฆษณาสินค้ าน ้าดื่มผ่านสื่อออนไลน์ เช่น YouTube
Facebook Instagram Twitter ทีส่ ามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ ดี

การประชาสัมพันธ์
5

มีการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารของสินค้ าน ้าดื่มและองค์กรผ่านบทความ
ในหนังสือพิมพ์/นิตยสาร

6

มีการเผยแพร่ข้อมูลของสินค้ าน ้าดื่มผ่านบทความในสื่อออนไลน์

7

มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น ให้ ทนุ การศึกษา บริจาคสิ่งของ

8
9

มีผ้ บู ริ หารให้ สมั ภาษณ์เกี่ยวกับข้ อมูลของสินค้ าน ้าดื่มหรื อข้ อมูล
ขององค์กร
มีการเปิ ดตัวสินค้ าน ้าดื่มผ่าน ศิลปิ น นักร้ อง นักแสดง หรื อ ผู้ที่มี
ชื่อเสียง

การส่ งเสริมการขาย
10

มีการลดราคาพิเศษสินค้ าน ้าดื่ม เช่น ลดจาก 10 บาท เหลือ 7 บาท

11

มีการแจกสินค้ าตัวอย่าง เช่น แจกน ้าดื่มตามสถานที่ตา่ งๆ

12

มีการสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล เช่น ซื ้อ 1 ขวดได้ 1 แต้ ม
เพื่อสะสมแลกของรางวัล

13

มีการให้ ของแถม เช่น ซื ้อ 1 ขวด แถม 1 ขวด

1

2

ไม่ เห็นด้ วย ไม่ เห็น
อย่ างยิ่ง
ด้ วย

3

4

ไม่
แน่ ใจ

เห็น
ด้ วย

5
เห็น
ด้ วย
อย่ างยิ่ง
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ระดับความคิดเห็น
ข้ อ

ข้ อคาถาม

14

มีการส่งรหัสหรื อชิ ้นส่วนเพื่อชิงโชค เช่น ส่งรหัสชิงโชคไปเที่ยว
ต่างประเทศ

15

มีการขายสินค้ า 2 ชิ ้นในราคาพิเศษ เช่น 2 ขวด 20 บาท

การขายโดยพนักงาน
16

พนักงานขายมีการนาเสนอข้ อมูลของสินค้ าน ้าดื่มได้ น่าสนใจ

17

พนักงานขายมีการแต่งกายเหมาะสม สุภาพเรี ยบร้ อย

18

พนักงานขายมีกริยาท่าทางที่สภุ าพเรี ยบร้ อย

19

พนักงานขายให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ าน ้าดื่มได้ ครบถ้ วน

การสื่อสาร ณ จุดซือ้
20

มีการโฆษณาด้ วยทีวี/วีดีโอ/คอมพิวเตอร์ ณ จุดซื ้อ แสดงถึง
ข้ อมูลของสินค้ าน ้าดื่ม

21

มีการแจกแผ่นพับใบปลิว ณ จุดซื ้อ เพือ่ แจ้ งโปรโมชัน่ ต่างๆ

22
23

มีแผ่นป้ายตังบนกองของสิ
้
นค้ า ณ จุดซื ้อ เพือ่ สร้ างความโดด
เด่นในห้ างค้ าปลีกหรื อในร้ านค้ า
มีโฆษณาและแจ้ งราคาโปรโมชัน่ บริ เวณชันวางสิ
้
นค้ า ณ จุดซื ้อ
เพื่อสร้ างความโดดเด่นและกระตุ้นการซื ้อ

การจัดกิจกรรมทางการตลาด
24
25
26
27

มีการจัดกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลหรื องานต่างๆ ทาให้ เกิด
ความประทับใจจากการมีส่วนร่วมกิจกรรม
มีการจัดงานโรดโชว์ไปตามพื ้นที่ตา่ งๆ เช่น จัดกิจกรรมให้
ประชาชน ได้ รับความรู้เกี่ยวกับน ้าดื่ม หรื อ น ้าแร่สาหรับดื่ม
มีการจัดคอนเสิร์ตโชว์ศิลปิ น/นักร้ อง หรือร่วมเป็ นสปอนเซอร์ การ
จัดคอนเสิร์ต
มีการส่งเสริ มด้ านกีฬา เช่น สนับสนุนทีมฟุตบอล

1

2

3

4

ไม่ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง

ไม่ เห็น
ด้ วย

ไม่
แน่ ใจ

เห็น
ด้ วย

5
เห็น
ด้ วย
อย่ างยิ่ง
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามการตัดสินใจซือ้ สินค้ านา้ ดื่มอย่ างฉับพลัน
คาชี ้แจง กรุณาใส่เครื่ องหมาย

ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
ระดับความคิดเห็น

การตัดสินใจซือ้ สินค้ านา้ ดื่มอย่ างฉับพลัน
1. ท่านมักจะตัดสินใจซื ้อน ้าดื่มทันทีที่พบเห็นสินค้ า โดย
ไม่ได้ วางแผนไว้ ก่อนว่าจะมาซื ้อ
2. ท่านมักเกิดความต้ องการ และจะซื ้อสินค้ าน ้าดื่มทันที
เมื่อท่านพบสินค้ าที่ถกู ใจโดยไม่ได้ หาข้ อมูลมาก่อน
3. ท่านมักจะตัดสินใจเลือกยี่ห้อน ้าดื่มที่ท่านต้ องการจะ
ซื ้อในร้ านค้ าหรื อ ณ จุดซื ้อ โดยไม่ได้ เจาะจงยี่ห้อไว้ ก่อน
4. ท่านตังใจมาซื
้
้อสินค้ าชนิดอื่น แต่ก็มกั จะซื ้อน ้าดื่ม
ออกไปด้ วย
5. ท่านมักซื ้อสินค้ าน ้าดื่มทันที เพื่อให้ ได้ เงื่อนไขของ
โปรโมชัน่ ที่จดั แม้ จะทาให้ ทา่ นซื ้อเกินความจาเป็ น
6. ท่านมักซื ้อสินค้ าทันทีเพราะเกิดแรงจูงใจบางอย่าง แม้
ท่านอาจไม่ได้ กระหายน ้า ณ ขณะนัน้ เช่น ท่านพบเห็น
ผู้อื่นซื ้อขณะอยู่ในร้ านค้ า/จุดซื ้อ หรื อท่านเห็นโฆษณาที่
ร้ านค้ าหรื อจุดซื ้อจึงต้ องการทดลองสินค้ า

1

2

3

4

5

ไม่ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง

ไม่ เห็น
ด้ วย

ไม่ แน่ ใจ

เห็นด้ วย

เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ประวัตผิ ้เู ขียน

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

นางสาวแพรวฤดี ฤกษ์ พินธุวฒ
ั น์
11 มิถนุ ายน 2534
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จบมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สายคณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ
จาก โรงเรี ยน สายน ้าผึ ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
พ.ศ.2555 ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ เอกสถิติ
จาก มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
พ.ศ.2561 ระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
จาก มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
318/91 ซอยโชคดี ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110

