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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการรบัรู้สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ผูบ้รโิภค
ทีซ่ือ้น ้าอดัลมยีห่้อเอสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื การแจกแจงความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์
ความสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  
 ผลการวจิยัพบว่า  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-39 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,000 – 49,999 บาท และสว่นใหญ่มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน 
 การรบัรูก้ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวม ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การ
ประชาสมัพนัธแ์ละการตลาดทางตรง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัมาก 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มพีฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าอดัลมยี่ห้อเอสแตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 การรบัรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อน ้าอดัลมยี่ห้อเอสของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์ (ครัง้) ซึง่การโฆษณาและการส่งเสรมิ
การขายมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า ในขณะทีก่ารประชาสมัพนัธแ์ละการตลาดทางตรงมคี่า
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   
 
ค าส าคญั: การสือ่สารการตลาด พฤตกิรรมการซือ้ น ้าอดัลม 
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Abstract 
 
 The objectives of this research were to study the perception of integrated marketing 
communications tools influencing on purchasing behaviors of consumers regarding Est cola in the Bangkok 
metropolitan area. The samples in the research consisted of four hundred consumers in the Bangkok 
metropolitan area who had purchased Est cola. A questionnaire was used for data collection. The statistics 
used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test for differential analysis, one-way 
analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient. 
 The results of the research were as follows:  
 Most of the consumers who bought Est cola were female, aged between thirty to thirt nine years of 
age, single, held a Bachelor’s degree, worked as private company employees and an average monthly 
income between Baht 40,000–49,999.  
 The overall perception of integrated marketing communications tools, including advertising, sales 
promotions, public relations and direct marketing were all found to be at a high level, respectively. 
 Consumers with different average monthly incomes had different purchasing behaviors regarding 
Est cola at a statistically significant level of 0.01.  
  Perception of integrated marketing communications correlated with purchasing behavior of Est cola 
in the Bangkok metropolitan area, in the dimensions of amount of purchased Est cola for week. The 
advertising and sales promotion dimension were related to purchasing behavior at a statistically significant 
level of 0.01. The correlation were in the same direction and at rather low level. The public relations and 
direct marketing dimension were related to the purchasing behavior at a statistically significant level of 0.01. 
The correlation were in the same direction and at very low level. 
 
Keywords: Communications, Marketing, Purchasing Habits, Soft Drinks 

  
บทน า 
 อุตสาหกรรมน ้าอดัลมในประเทศไทยมลีกัษณะเป็นตลาดผูข้ายน้อยราย (Oligopoly) ผูป้ระกอบการรายใหม่
เกดิขึน้ไดย้าก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมทีต่อ้งใชเ้งนิลงทุนสงูในการซือ้เครื่องจกัร โดยในมุมมองของผูบ้รโิภคสนิคา้ใน
ตลาดมีความใกล้เคียงกนัท าให้เกิดการทดแทนกนัได้ง่าย ดงันัน้ ผู้ประกอบการจงึพยายามสร้างความแตกต่างให้
ผลติภณัฑข์องตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรสชาต ิภาพลกัษณ์ของสนิคา้และของบรษิทั ดว้ยการผลติสนิคา้ตวัใหม่ๆ 
ออกสูต่ลาดอยู่เสมอ 
 ปัจจุบนัตลาดน ้าอดัลมมีการแข่งขนัสูงท าให้ผู้ประกอบการต้องมกีารปรบัตวัอยู่ตลอดเวลา โดยมีการท า
กจิกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี เพื่อเป็นการรกัษาระดบัความสนใจของผูซ้ือ้ซึง่เป็นการเน้นย ้าและสรา้ง
ความศรทัธา ความเชื่อถือแก่ลูกคา้ ไม่ให้สนิคา้หายไปจากสายตาของผู้บรโิภคและก่อใหเ้กดิความภกัดใีนตราสนิค้า  
ผูป้ระกอบการจะรกัษาตลาดดว้ยการสรา้งมลูค่าเพิม่หรอืสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ ใหก้ับสนิคา้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งเพื่อ
กระตุ้นตลาดและจูงใจผูบ้รโิภค โดยมเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่ส่วนแบ่งตลาดควบคู่ไปกบัความพยายามรกัษาตลาดซึง่แต่ละ
บรษิทัฯ กจ็ะน ากลยุทธท์ีแ่ตกต่างกนัออกมาใช้ 
 น ้าอดัลมเป็นสนิค้าประจ าฤดูกาล (Seasonal) ช่วงฤดูรอ้นของทุกปีซึง่อากาศรอ้นจดัจะมยีอดการจ าหน่าย
มากกว่าฤดูกาลอื่น ดงันัน้ ในช่วงเวลาดงักล่าวผู้ประกอบการต่างน าแนวคดิทางการตลาดผ่านสองแนวทางหลกัคือ 
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“สปอรต์มารเ์กต็ติ้ง” และ “มวิสคิมารเ์กต็ติ้ง” เพื่อสรา้งกระแสการตอบรบัจากผูบ้รโิภคผ่านกจิกรรมส่งเสรมิการขายให้
เขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายใหไ้ดม้ากทีส่ดุ ส าหรบักลยุทธท์างการตลาดของบรษิทัฯ จะเน้นการสรา้งสรรคส์ือ่โฆษณา
ให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนเน้นนโยบายการสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกบัร้านค้าและสงัคม
โดยรอบ เน้นการใหบ้รกิารดว้ยความจรงิใจ รวดเรว็ ฉบัไว และสม ่าเสมอดว้ยสนิคา้มาตรฐาน ทีผู่บ้รโิภคสามารถหาซือ้
ดื่มได้ทุกเวลาที่ต้องการ ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ หลายๆ ขนาด ที่มีให้เลอืก เป็นที่พอใจของผู้บรโิภคทุกกลุ่ม (บรษิัท             
หาดทพิย ์จ ากดั มหาชน. 2552) 
 เมื่อบรษิทัแม่เป๊ปซียุ่ตสิญัญากบับมจ.เสรมิสุขในการผลติและจ าหน่ายน ้าอดัลมยีห่้อเป๊ปซีเ่มื่อเดอืน มนีาคม 
พ.ศ. 2555 ซึ่งสญัญาดงักล่าวหมดลงเมื่อเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2555 จงึท าใหเ้ป๊ปซี่ขาดตลาดไประยะหนึ่งเพราะต้องไป
สรา้งโรงงานใหม่ จงึเป็นจงัหวะที่ดใีนการเขา้ตลาดของตราสนิค้าน ้าด าน้องใหม่ชื่อ “เอส” ซึ่งเป็นที่ฮอืฮามากส าหรบั
ธุรกจิน ้าอดัลมในประเทศไทย เป็นจุดเปลีย่นส าคญัไม่ใช่เฉพาะเสรมิสขุเท่านัน้ แต่เป็นจุดเปลีย่นของวงการเครื่องดื่มใน
ประเทศไทย เมื่อเอสมีการเข้าตลาดในครัง้แรก ผู้บริโภคยังคงติดกบัการสัง่และซื้อ กบัตราสนิค้าเดิมๆ อย่างโค้ก
และเป๊ปซี่แต่เอส พยายามที่จะเจาะตลาดอย่างไม่ลดละในระยะเวลากว่า 3 ปี ท าให้ปัจจุบนัเอสสามารถถือส่วนแบ่ง
ตลาดน ้าด าได้ถึง 12%  ส าหรบัมูลค่าตลาดน ้าอดัลมรวม 47,330 ล้านบาท (ส่วนแบ่งตลาด ณ สิน้ไตรมาสแรกของปี 
2557 ผู้น าตลาดน ้าด ายงัเป็นโค้ก มสี่วนแบ่ง 52% รองลงมาเป็นเป๊ปซี ่29% และเอส 12%) ซึ่งโค้กเป็นผูน้ าในตลาด
มาแลว้ 2 ปีต่อเนื่อง ผูน้ าตลาดมกัจะใชก้ลยุทธเ์พื่อรกัษาสว่นแบ่งตลาดไวใ้หน้านและมากทีส่ดุและตอ้งต่อสูก้บัคู่แขง่ขนั
ทีจ่ะเขา้มาแข่งขนั ส่วนเอสเป็นผูต้ามในตลาดน ้าอดัลมธุรกจิจะต้องพยายามเพิม่ส่วนแบ่งตลาดและการแบ่งส่วนแบ่ง
ตลาดจากคู่แขง่ขนันัน้ตอ้งใชเ้งนิทุนจ านวนมากในการท าให้ผูบ้รโิภครูจ้กั (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2543) เป้าหมายของการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการคอืมุ่งสรา้งพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของตลาดโดย
การพจิารณาวธิกีารสื่อสารตราสนิคา้เพื่อให้ผูบ้รโิภคเป้าหมายไดรู้จ้กัสนิคา้ที่จะน าไปสู่ความรู้  ความคุน้เคยและความ
เชื่อมัน่ในสนิค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นวิธีพื้นฐานในการส ารวจกระบวนการ
ตดิต่อสือ่สารกบัผูร้บัขา่วสารทีเ่ป็นเป้าหมาย 
 ภายใตส้ภาพการแขง่ขนัทีรุ่นแรงของตลาดน ้าด า จงึท าใหห้ลายบรษิทัตอ้งปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์นการบรหิาร
และเครื่องมอืสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการกเ็ป็นเครื่องมอืทีน่กัการตลาดนิยมใชเ้พื่อสือ่สารไปยงัผูบ้รโิภคเพื่อจงูใจให้
ผูบ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้และสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัไดอ้กีทางหนึ่ง อกีทัง้กรุงเทพมหานคร
นัน้มกีารรวมตวักนัของประชากรจ านวนมากจากหลายพืน้ทีท่ ัว่ประเทศและมคีวามหลากหลายของประชากรทัง้เรื่อง
เพศ อายุ การศกึษา อาชพี สถานภาพและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัเป็นเมอืงหลวง เป็นศูนยก์ลาง
เศรษฐกจิ เป็นจงัหวดัที่มจี านวนประชากรมากเป็นอนัดบั 1 ของประเทศไทย (ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2556) จาก
เหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัสนใจวจิยัเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้าอดัลมยีห่้อ
เอสของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและจูงใจ
ผูบ้รโิภคใหต้ดัสนิใจซือ้สนิคา้ ผลการวจิยัสามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดของผูป้ระกอบการ เป็น
แนวทางในการท าการตลาดในภูมภิาคอื่นๆ หรอืผู้สนใจศกึษาวจิยัต่อสามารถน าไปเป็นขอ้มูลต่อยอดในการท าวจิยั
ต่อไปได ้
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้น ้าอดัลมยีห่้อเอสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 2. เพื่อศกึษาการการรบัรูส้ ื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดว้ย การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย 
การประชาสมัพันธ์และการตลาดทางตรงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ าอัดลมยี่ห้อเอสของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 การศึกษาวิจัยนี้  ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) ไวด้งันี้ 
 1.  ตวัแปรตน้ (Independent  Variables) ไดแ้ก่ 
  1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 
      1.1.1  เพศ 
    1.1.1.1 ชาย 
    1.1.1.2 หญงิ 
   1.1.2 อายุ  
    1.1.2.1 20-29 ปี 
    1.1.2.2 30-39  ปี 
    1.1.2.3 41-49  ปี 
    1.1.2.4 50-59 ปี 
    1.1.2.5 อายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป 
   1.1.3 สถานภาพ 
    1.1.3.1 โสด 
    1.1.3.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
    1.1.3.3 หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
             1.1.4 ระดบัการศกึษา 
    1.1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    1.1.4.2 ปรญิญาตร ี
    1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี   
     1.1.5 อาชพี 
    1.1.5.1 นกัเรยีน / นกัศกึษา 
    1.1.5.2 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
    1.1.5.3 พนกังานบรษิทัเอกชน 
    1.1.5.4 ประกอบธุรกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการ 
    1.1.5.5 พ่อบา้น/แม่บา้น 
    1.1.5.6 อื่นๆโปรดระบุ _________________ 
   1.1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
    1.1.6.1 10,000 - 19,999 บาท 
    1.1.6.2 20,000 – 29,999 บาท 
    1.1.6.3 30,000 – 39,999 บาท 
    1.1.6.4 40,000 - 49,999 บาท 
    1.1.6.5 รายไดต้ัง้แต่ 50,000 บาทขึน้ไป 
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       1.2  การรบัรูก้ารสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ประกอบดว้ย 
   1.2.1  การโฆษณา 
    1.2.2  การสง่เสรมิการขาย  
    1.2.3  การประชาสมัพนัธ ์
    1.2.4  การตลาดทางตรง 
 2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมการซื้อน ้าอดัลมยี่ห้อเอสของผู้บรโิภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. การรบัรูก้ารสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ประกอบดว้ย การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การประชา 
สมัพนัธแ์ละการตลาดทางตรงทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคดิและทฤษฏเีกี่ยวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์โดยใช้แนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) 
มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและค้นหาค าตอบเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันซึ่ งปัจจยัต่างๆที่ได้กล่าวมานัน้มีผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและช่วยใหท้ราบลกัษณะกลุ่มเป้าหมายชดัเจน
มากขึน้ ช่วยในการระบุกลุ่มเป้าหมายและท าใหส้ามารถวางแผนในการท าการตลาดไปสูก่ลุ่มผูบ้รโิภคไดโ้ดยตรง ท าให้
เกดิประโยชน์ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสนใจสามารถน าผลการวจิยัมาพฒันาไดโ้ดยตรงและออกสนิคา้ให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากขึน้ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ ผู้วิจ ัยได้ใช้แนวคิดของ Harold W Berkman (1997) ได้ให้
ความหมายไวว้่า การรบัรูเ้กีย่วกบัการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการตคีวามหมายเครื่องมอื
สือ่สารการตลาดหลายๆรปูแบบ เช่น การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธแ์ละการตลาดทางตรงโดยที่
ผูบ้รโิภคเป็นผูเ้ลอืกทีจ่ะรบัรู ้และตคีวามสิง่นัน้ๆ ซึง่ผูบ้รโิภคแต่ละบุคคลจะมกีารตคีวามและมคีวามเขา้ใจทีแ่ตกต่างกนั
ซึง่ตอ้งอาศยัประสบการณ์และการเรยีนรูข้องแต่ละบุคคล ประกอบดว้ย 4 ขอ้คอื 
  2.1 การโฆษณา หมายถงึ การใชส้ือ่ประเภทต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัน ้าอดัลมยีห่อ้เอสโดย 
สามารถส่งข่าวสารไปสู่ผู้ร ับสารได้อย่างทัว่ถึงภายในระยะเวลาอันรวดเร็วผ่านสื่อมวลชน อันได้แก่  โทรทัศน์ 
หนงัสอืพมิพ ์วทิยุ นิตยสารและสือ่เฉพาะกจิ ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณากลางแจง้ โบรชวัร ์สือ่ออนไลน์ เป็นตน้ 
  2.2 การส่งเสรมิการขาย หมายถึง สิง่จูงใจในระยะสัน้ที่กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกดิการซื้อน ้าอดัลม
ยีห่อ้เอส เช่น การลดราคา ซือ้ 2 ขวดไดร้บัสว่นลดมากกว่าซือ้ขวดเดยีว เป็นตน้ 
  2.3 การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับน ้ าอัดลมยี่ห้อเอสไปสู่
กลุ่มเป้าหมาย 
  2.4 การตลาดทางตรง หมายถึง ใช้การติดต่อสื่อสารของบริษัทผลิตน ้าอดัลมยี่ห้อเอสไปยังลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายโดยตรงเพื่อสรา้งการตอบสนองจากลกูคา้ เช่น การสัง่ซือ้สนิคา้ การขอขอ้มลูเพิม่เตมิ  
 3. แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา 
(2547) ทีก่ล่าวว่าการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการจะใชทุ้กรูปแบบของการตดิต่อสือ่สารทีเ่หมาะสมกบัผูบ้รโิภคกลุ่ม
นัน้หรอืเป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคเปิดรบัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการมรีายละเอยีดของวธิกีารต่างๆ ของแต่ละเครื่องมอื 
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ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสมัพันธ์ การตลาดทางตรง และการขายโดยใช้ พนักงานขาย            
แต่ผู้วิจ ัยได้ตัดการขายโดยใช้พนักงานขายออกเนื่ องจากเป็นด้านที่ผู้ผลิตเครื่องดื่มน ้ าอัดลมยี่ห้อเอสไม่ได้ใช้              
พนักงานขายในการขายผลติภณัฑ์เพราะเครื่องดื่มน ้าอดัลมขายได้ดว้ยตวัผลติภณัฑ์ ไม่จ าเป็นต้องใชพ้นักงานขาย             
ในการช่วยเพิม่ยอดขาย 
 4. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้วิจ ัยได้อ้างอิงแนวทฤษฏีพฤติกรรมการซื้อของ           
คอทเลอร์ และอาร์มสตรอง (Kotler; & Armstrong. 2009: 67) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคหมายถึง 
พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคคนสดุทา้ย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรอืครวัเรอืนท าการคน้หา การซือ้ การใช ้การประเมนิผล
สนิคา้ซึง่คาดว่าจะสนองความต้องการของเขา ซึ่งนักการตลาดมกัจะใชท้ฤษฎี 6Ws และ 1H ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
(2546) ซึ่งประกอบด้วย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? เพื่อค้นหาว่าใครคือกลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายเพื่อจะไดต้อบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้จากการศกึษาทฤษฎดีงักล่าวผู้วจิยัไดน้ ามาประเมนิ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเพื่อเป็นแนวทางใหผู้ผ้ลติสามารถผลติสนิคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคที่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อน ้าอดัลมยี่ห้อเอส             
ซึง่ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน  
 กลุ่มตวัอย่าง  
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีอ่าศยัในเขต กรุงเทพมหานครทีเ่คยซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอสซึง่
ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน จงึใชส้ตูรในการค านวณหาขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรการค านวณกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2545: 74) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรบัได้ไม่เกนิ 5% จงึได้ขนาดตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพิม่ตวัอย่างจ านวน 15 คน รวมเป็น 400 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
วธิีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย
เลอืกเกบ็โดยเฉพาะผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้นี้จ านวน 400 ตวัอย่าง 
 
ผลการวิจยั  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-39 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,000 – 49,999 บาท และสว่นใหญ่มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน 
 การรบัรูก้ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวม ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การ
ประชาสมัพนัธแ์ละการตลาดทางตรง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัมาก 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าอดัลมยี่ห้อเอสแตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยั การรบัรูก้ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้าอดัลมยีห่้อ
เอสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครมปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายไดด้งันี้ 
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    สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อน ้าอดัลมยี่ห้อเอส  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 
  1.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อน ้าอดัลมยี่ห้อเอส  ด้านจ านวนครัง้ในการซื้อ
น ้าอดัลมยีห่อ้เอสโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์(ครัง้) ดา้นค่าใชจ้่ายที่ใชใ้นการซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอสโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์ (ครัง้) 
และด้านปริมาณที่ใช้ในการซื้อเครื่องดื่มน ้ าอัดลมยี่ห้อเอสต่อครัง้  (ชิ้น) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                    
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากสนิคา้น ้าอดัลมเป็นสนิคา้สะดวกซือ้ บุคคลทุกเพศทุก
วยัสามารถ เลอืกซือ้ดื่มไดเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการของตน ดงันัน้ไม่ว่าเพศหญงิหรอืชายย่อมมพีฤตกิรรมการซือ้ที่
ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศุภมาส มงคลพร (2549) ศกึษาเรื่องปัจจยัที่มผีลกระทบต่อส่วนประสม
ทางการตลาดและพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มโคก้และเป๊ปซีข่องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเพศไม่มผีล
ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการบรโิภคโค้กและเป๊ปซี่ และสอดคล้องกับงานวิจยัของ  วชิรา             
ศานตวิวิฒัน์กุล และพรทพิย ์สมัปัตตะวนิช (2556) ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่โฆษณากบัการรบัรูใ้นตราสนิคา้
เครื่องดื่มน ้าอดัลมเอสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นเพศของผูบ้รโิภค
เครื่องดื่มน ้าอดัลมเอสส่วนใหญ่ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาเครื่องดื่มเอสที่ ระดบันัยส าคญั 0.05 และ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตรก์ล่าวว่า ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชพี กลุ่มตวัอย่างทีม่ลีกัษณะประชากรทีแ่ตกต่างกนัจะเป็นตวัก าหนดใหม้พีฤตกิรรมในการเปิดรบัขา่วสาร
แตกต่างกนัไปตามลกัษณะทางกายภาพการศกึษาและสภาพสงัคม (ศริวิรรณ เสรตีน์. 2538) และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ อุทยั เธยีรจนัทรว์งศ์ (2556) ศกึษาเรื่องทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่มต่ีอการบรโิภคกาแฟคัว่บด ยีห่้อ 
CAFÉ AMAZON ในสถานีปัม๊น ้ามนั ปตท. ส านักงานใหญ่พบว่าผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกนั  มีพฤติกรรมต่อการ
บรโิภคกาแฟคัว่บด ในดา้น เหตุผลทีด่ื่มกาแฟคัว่บด ดา้นการเลอืกดื่มกาแฟคัว่บด ด้านรสชาติของกาแฟคัว่บด ด้าน
ช่วงเวลาที่ชอบดื่มกาแฟคัว่บด ด้านรูปแบบของกาแฟคัว่บดยี่ห้อ Café Amazon ที่ชอบดื่ม ด้านปรมิาณในการดื่ม
กาแฟคัว่บดใน 1 วนั ด้านชนิดของกาแฟที่ดื่ม ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรีน์ิธ ิโชคธนพธันันท ์
(2555) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคเครื่องดื่มชาเขียวในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่าเพศแตกต่างกัน                
ให้ความส าคญักับปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อเครื่องดื่มชาเขียวแตกต่ างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.05  
  1.2  ผู้บริโภคท่ีมีอายุ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อน ้าอดัลมยี่ห้อเอส ด้านจ านวนครัง้ในการซื้อ
น ้าอดัลมยีห่อ้เอสโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์(ครัง้) ดา้นค่าใชจ้่ายที่ใชใ้นการซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอสโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์(ครัง้) 
และดา้นปรมิาณทีใ่ชใ้นการซือ้เครื่องดื่มน ้าอดัลมยีห่อ้เอสต่อครัง้ (ชิน้) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่าง
กนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากน ้าอดัลมเป็นสนิคา้สะดวกซือ้ มรีาคาไม่แพง ผูบ้รโิภคทีม่วีุฒภิาวะ
สามารถซื้อได้ด้วยตนเอง ฉะนัน้จงึท าใหอ้ายุไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้าอดัลมยีห่้อเอส ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ วชริา ศานตวิวิฒัน์กุล และพรทพิย ์สมัปัตตะวนิช (2556) ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่โฆษณากบัการรบัรู้
ในตราสนิคา้เครื่องดื่มน ้าอดัลมเอสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตรด์้านอายุ
ของผูบ้รโิภคเครื่องดื่มน ้าอดัลมเอสสว่นใหญ่ไม่สง่ผลต่อพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่โฆษณาเครื่องดื่มเอสทีร่ะดบันยัส าคญั 
0.05 และสอดคลอ้งกบัแนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตรก์ล่าวว่า ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี กลุ่มตวัอย่างทีม่ลีกัษณะประชากรที่แตกต่างกนัจะเป็นตวัก าหนดให้มพีฤติกรรมในการ
เปิดรบัข่าวสารแตกต่างกนัไปตามลกัษณะทางกายภาพการศกึษาและสภาพสงัคม (ศิรวิรรณ เสรรีตัน์. 2538) และ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อุทยั เธยีรจนัทรว์งศ ์(2556) ศกึษาเรื่องทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการบรโิภค
กาแฟคัว่บด ยี่ห้อ CAFÉ AMAZON ในสถานีปัม๊น ้ ามัน ปตท. ส านักงานใหญ่พบว่าผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน                 
มพีฤตกิรรมต่อการบรโิภคกาแฟคัว่บด ในดา้น เหตุผลทีด่ื่มกาแฟคัว่บด ดา้นการเลอืกดื่มกาแฟคัว่บด ดา้นรสชาตขิอง
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กาแฟคัว่บด ด้านช่วงเวลาที่ชอบดื่มกาแฟคัว่บด ด้านรูปแบบของกาแฟคัว่บดยี่ห้อ Café Amazon ที่ชอบดื่ม ด้าน
ปรมิาณในการดื่มกาแฟคัว่บดใน 1 วนั ดา้นชนิดของกาแฟทีด่ื่ม ไม่แตกต่างกนั  
  1.3  ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอส  ดา้นจ านวนครัง้ในการ
ซื้อน ้าอดัลมยี่ห้อเอสโดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์ (ครัง้) ด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อน ้าอดัลมยี่ห้อเอสโดยเฉลี่ยต่อสปัดาห ์
(ครัง้) และดา้นปรมิาณทีใ่ชใ้นการซือ้เครื่องดื่มน ้าอดัลมยีห่้อเอสต่อครัง้ (ชิน้) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากน ้าอดัลมเป็นสนิค้าที่มรีาคาไม่แพง บุคคลทุกสถานะ
สามารถตัดสนิใจซื้อสนิค้าน ้าอดัลมได้อย่างฉับพลนัโดยไม่ต้องสอบถามจากคนในครอบครวั คนรอบตัวหรือใครๆ 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546) ทีก่ล่าวว่า การตดัสนิใจซือ้ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่น
บุคคลทางด้านต่างๆ ไดแ้ก่ อายุ วงจรชวีติ ครอบครวั อาชพี โอกาสทางเศรษฐกจิ การศกึษา ค่านิยมหรอืคุณค่าและ
รูปแบบการด ารงชีวติ ดงันัน้สถานภาพจงึไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้าอดัลมยี่ห้อเอสด้านจ านวนครัง้ในการซื้อ
น ้าอดัลมยีห่อ้เอสโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์(ครัง้) ดา้นค่าใชจ้่ายที่ใชใ้นการซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอสโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์ (ครัง้) 
และด้านปริมาณที่ใช้ในการซื้อเครื่องดื่มน ้าอดัลมยี่ห้อเอสต่อครัง้  (ชิ้น) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สาธร ชื่นประภารตัน์ (2556) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างเวบ็เครอืขา่ยสงัคม Facebook 
และพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑโ์คก้ของผูบ้รโิภคในประเทศไทย พบว่าผูบ้รโิภคผลติภณัฑโ์คก้ทีม่สีถานภาพแตกต่าง
กนัมพีฤตกิรรมการรบัรูต่้อเวบ็เครอืขา่ยสงัคม Facebook ของผลติภณัฑโ์คก้ไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ประสทิธิพ์ร วรีะยุทธวิไล (2551) ศึกษาเรื่องปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ที่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มสมุนไพรบ ารุงสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน
พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรบ ารุงสขุภาพไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  1.4  ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอส  ดา้นจ านวนครัง้
ในการซื้อน ้าอดัลมยี่ห้อเอสโดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์ (ครัง้) ด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อน ้าอดัลมยี่ห้อเอสโดยเฉลี่ยต่อ
สัปดาห์ (ครัง้) และด้านปริมาณที่ใช้ในการซื้อเครื่องดื่มน ้ าอัดลมยี่ห้อเอสต่อครัง้  (ชิ้น ) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เพราะน ้าอดัลมเป็นสนิคา้สะดวกซือ้ ผูบ้รโิภค
ทุกระดับการศึกษาสามารถซื้อเครื่องดื่มน ้าอัดลมได้โดยทันที ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดลกัษณะประชากรศาสตร ์
ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี กลุ่มตวัอย่างทีม่ลีกัษณะประชากรทีแ่ตกต่างกนัจะเป็นตวัก าหนดให้มี
พฤตกิรรมในการเปิดรบัขา่วสารแตกต่างกนัไปตามลกัษณะทางกายภาพการศกึษาและสภาพสงัคม (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 
2538)  และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อดุลย ์ตนัประยูร (2526) กล่าวว่า การศกึษาเป็นอกีปัจจยัหนึ่งทีช่่วยส่งเสรมิให้
คนมกีารเรยีนรูเ้ขา้ใจเรื่องต่างๆไดด้แีละเมื่อบุคคลนัน้มคีวามรูย้่อมจะเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไดโ้ดยมผีลท าให้
บุคคลมพีฤตกิรรมการซือ้แตกต่างกนัไปตามระดบัความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บั ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทุกช่วง
ระดบัการศกึษามกีารรบัรู้และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ รวมถึงมีทศันคติที่พฤติกรรมการซื้อสนิค้า
น ้าอดัลมคลา้ยคลงึกนัซึง่เป็นสนิคา้ทีไ่ม่มคีวามสลบัซบัซอ้นในการเลอืกซือ้ ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัจงึไม่มผีลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสนิค้าน ้าอดัลม ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วชิรา ศานติวิวฒัน์กุล และพรทิพย์ สมัปัตตะวนิช 
(2556) ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณากบัการรบัรูใ้นตราสนิคา้เครื่องดื่มน ้าอดัลมเอสของผูบ้รโิภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นระดบัการศกึษาของผูบ้รโิภคเครื่องดื่มน ้าอดัลมเอสสว่นใหญ่
ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาเครื่องดื่มเอสทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ อุทยั 
เธียรจนัทร์วงศ์ (2556) ศึกษาเรื่องทศันคติและพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่มีต่อการบริโภคกาแฟคัว่บด ยี่ห้อ CAFÉ 
AMAZON ในสถานีปัม๊น ้ามนั ปตท. ส านกังานใหญ่พบว่าผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมต่อการบรโิภค
กาแฟคัว่บด ในดา้นเหตุผลทีด่ื่มกาแฟคัว่บด ดา้นการเลอืกดื่มกาแฟคัว่บด ดา้นรสชาตขิองกาแฟคัว่บด ดา้นช่วงเวลาที่
ชอบดื่มกาแฟคัว่บด ดา้นรปูแบบของกาแฟคัว่บดยีห่อ้ Café Amazon ทีช่อบดื่ม ดา้นปรมิาณในการดื่มกาแฟคัว่บดใน 
1 วนั ด้านชนิดของกาแฟที่ดื่ม ไม่แตกต่างกนั กนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ประสทิธิพ์ร วรีะยุทธวไิล (2551) 
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ศกึษาเรื่องปัจจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรบ ารุงสขุภาพของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรบ ารุง
สขุภาพไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  1.5  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้น ้าอดัลมยี่หอ้เอส  ด้านจ านวนครัง้ในการซื้อ
น ้าอดัลมยีห่อ้เอสโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์(ครัง้) ดา้นค่าใชจ้่ายที่ใชใ้นการซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอสโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์ (ครัง้) 
และด้านปริมาณที่ใช้ในการซื้อเครื่องดื่มน ้ าอัดลมยี่ห้อเอสต่อครัง้  (ชิ้น) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                     
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากบุคคลทุกอาชพีมคีวามตอ้งการในการซือ้สนิคา้น ้าอดัลม
เหมอืนกนั ไม่ต้องสอบถามใครก่อนตดัสนิใจซื้อ เน่ืองจากสนิคา้น ้าอดัลมราคาไม่แพง ในการซื้อแต่ละครั ้งจงึสามารถ
ตดัสนิใจซื้อได้ดว้ยตนเอง ดงันัน้อาชพีที่แตกต่างกนัจงึไม่มผีลต่อการเลอืกซื้อน ้าอดัลมซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
อดุลย ์คลา้ยพุฒ (2550) ศกึษาเรื่องปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้น ้าอดัลมของผูบ้รโิภค
บรษิทั ไทยน ้าทพิย ์จ ากดั ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร พบว่าอาชพีทีแ่ตกต่างกนัใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัสว่นประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลอืกซื้อน ้าอดัลมไม่ต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ  วชิรา ศานติววิฒัน์กุล            
และพรทิพย์ สมัปัตตะวนิช (2556) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณากบัการรบัรู้ในตราสนิค้าเครื่องดื่ม
น ้าอดัลมเอสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นอาชพีของผูบ้รโิภคเครื่องดื่ม
น ้าอดัลมเอสส่วนใหญ่ไม่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาเครื่องดื่มเอสทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 และสอดคลอ้ง
กบัแนวคดิลกัษณะประชากรศาสตรท์ีก่ล่าวว่า ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 
กลุ่มตวัอย่างที่มลีกัษณะประชากรที่แตกต่างกนัจะเป็นตวัก าหนดใหม้พีฤตกิรรมในการเปิดรบัข่าวสารแตกต่างกนัไป
ตามลกัษณะทางกายภาพการศกึษาและสภาพสงัคม (ศริวิรรณ เสรตัน์. 2538)  
  1.6  ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอส  ดา้นจ านวน
ครัง้ในการซื้อน ้าอดัลมยี่ห้อเอสโดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์ (ครัง้) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 19,999 บาทมีจ านวนครัง้ในการซื้อ
น ้าอดัลมยี่ห้อเอสโดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์มากที่สุดเพราะผู้บรโิภคที่มรีายได้อยู่ในช่วง 10,000 – 19,999 บาทต่อเดอืน
มกัจะเป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา หรอืเป็นพนกังานบรษิทัเอกชนทีอ่ยู่ในช่วงเริม่ต้นท างาน ยงัเป็นวยัทีใ่ชพ้ลงังานในการท า
กจิกรรม ด าเนินชวีติประจ าวนัดว้ยความโลดโผน หากบุคคลใดใชพ้ลงังานในการด าเนินชวีติในแต่ละวนัมากอาจตอ้งดื่ม
เครื่องดื่มทีส่ามารถช่วยใหต้นมคีวามสดชื่น ดบักระหาย สว่นบุคคลใดทีใ่ชพ้ลงังานในการด าเนินชวีติต่อวนัน้อยอาจซือ้
เครื่องดื่มทีส่ามารถช่วยใหต้นมคีวามสดชื่น ดบักระหายน้อยกว่าบุคคลทีใ่ชพ้ลงังานเยอะส่วนผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืนมากกว่า 19,999 บาท ส่วนใหญ่จะเป็นวยักลางคนขึน้ไป เป็นวยัที่ดูแลสุขภาพมากขึน้ มกัจะไม่ดื่มน ้าอดัลม
มากเท่าเดก็วยัรุ่น สอดคล้องกบังานวจิยัของ วรรณระพี ฉัพพรรณรงัษี และสุเมธ แก่นมณี (2554) ศึกษาเรื่องการ
สือ่สารการตลาดและภาพลกัษณ์ผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไมพ้รอ้มดื่มรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ของ
นกัศกึษาระดบัอุดมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่ารายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมผีลพฤตกิรรมการซือ้ดา้น จ านวนที่
ซื้อและความถี่ในการซื้อแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ อรปวีณ์ 
บ าเพญ็สนัต ิ(2556) ศกึษาความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าอดัลม
ปราศจากน ้าตาลของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
การซื้อน ้าอดัลมปราศจากน ้าตาลด้านความถี่ในการซื้อ ด้านปรมิาณในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้าอดัลม
ปราศจากน ้าตาลต่อสปัดาห ์แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อน ้าอดัลมยี่ห้อเอสโดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์ (ครัง้) และด้านปรมิาณที่ใช้ในการซื้อ
เครื่องดื่มน ้าอดัลมยีห่อ้เอสต่อครัง้ (ชิน้) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 เนื่องจากสนิค้าน ้าอดัลมเป็นสนิค้าที่เป็นหนึ่งในปัจจยัสี่คืออยู่ในหมวดอาหาร สามารถหาซื้อได้ง่ายใน
ชวีติประจ าวนั ราคาขายของแต่ละรา้นใกลเ้คยีงกนั ฉะนัน้จงึส่งผลใหบุ้คคลทุกระดบัสามารถซือ้ดื่มได ้ซึง่สอดคลอ้งกบั
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งานวิจัยของ อดุลย์ คล้ายพุฒ (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
น ้าอัดลมของผู้บริโภคบริษัท ไทยน ้าทิพย์ จ ากัด ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร พบว่า  รายได้ที่แตกต่างกันให้
ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้น ้าอดัลมไม่ต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นนักเรยีน/นักศกึษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 5,000 บาท เนื่องจากนักเรยีน/นักศึกษาใช้
พลงังานในการท ากจิกรรมต่างๆมากจงึท าใหเ้สยีเหงื่อมากและตอ้งการเครื่องดื่มทีส่ามารถท าใหต้นดบักระหายได ้เช่น 
น ้าอดัลม จงึท าใหม้พีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าอดัลมมากที่สดุ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุทยั เธยีรจนัทรว์งศ ์
(2556) ศกึษาเรื่องทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการบรโิภคกาแฟคัว่บด ยีห่อ้ CAFÉ AMAZON ในสถานี
ปัม๊น ้ามนั ปตท. ส านักงานใหญ่พบว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้แตกต่างกนั มพีฤติกรรมต่อการบรโิภคกาแฟคัว่บด ในดา้น 
เหตุผลทีด่ื่มกาแฟคัว่บด ดา้นการเลอืกดื่มกาแฟคัว่บด ดา้นรสชาติของกาแฟคัว่บด ดา้นช่วงเวลาทีช่อบดื่มกาแฟคัว่บด 
ดา้นรูปแบบของกาแฟคัว่บดยีห่อ้ Café Amazon ทีช่อบดื่ม ดา้นปรมิาณในการดื่มกาแฟคัว่บดใน 1 วนั ดา้นชนิดของ
กาแฟที่ดื่ม ไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ มณฑกาญจน์ วจิติรสกลธ ์(2552) ศกึษาเรื่องทศันคติดา้น
ผลติภณัฑ์ ความพงึพอใจและแนวโน้มพฤติกรรมการบรโิภคนมเปรี้ยวของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการบรโิภคนมเปรีย้วไม่แตกต่างกนั  
 สมมติฐานข้อท่ี 2 การรบัรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสรมิ           
การขาย การประชาสมัพนัธ ์และการตลาดทางตรงมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอสของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 ด้านการโฆษณา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าอัดลมยี่ห้อเอสด้านจ านวนครัง้ในการซื้อ
น ้าอดัลมยีห่้อเอสโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์(ครัง้) ในระดบัค่อนขา้งต ่าในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 หมายความว่า การโฆษณาจากสือ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโทรทศัน์ วทิยุ สิง่พมิพ ์แผ่นป้ายโฆษณาบนทอ้งถนน สือ่
โซเชยีลมเีดยี ลูกฟุตบอลยกัษ์ ฯลฯ มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อของผู้บรโิภค โดยการที่ผู้บรโิภคเหน็โฆษณาเครื่องดื่ม
น ้าอดัลมยีห่อ้เอสตามสือ่ต่างๆจะเกดิความสนใจและอยากซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอสเพื่อสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย
และจติใจ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อลศิรา เกดิธรรม (2548) ศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่โฆษณา ทศันคต ิและ
ปัจจยัที่มผีลต่อการบริโภคเครื่องดื่ม ประเภทน ้าอดัลมของวยัทนี ทศันคติที่มต่ีอโฆษณาเครื่องดื่มประเภทน ้าอดัลม 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างนัน้มีทัศนคติต่อโฆษณาเครื่องดื่มประเภทน ้าอัดลมโดยรวมอยู่ในระดบัมากส่วนการโฆษณา
เครื่องดื่มน ้าอดัลมยีห่อ้เอสทางวทิยุกระจายเสยีง ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัน้อย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เสร ี
วงษ์มณฑา (2547) ทีก่ล่าวว่าการโฆษณาเป็นการสื่อสารขอ้มูลเพื่อแจง้ข่าวสาร จงูใจและเตอืนความจ าเกีย่วกบัสนิคา้
และบริการหรือความคิดประเภทต่างๆที่สามารถส่งน าข่าวสารไปสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างทัว่ถึงภายใน
ระยะเวลาอนัรวดเรว็ผ่านสื่อมวลชน ไดแ้ก่ โทรทศัน์ หนังสอืพมิพ ์วทิยุ นิตยสารและสื่อเฉพาะกจิ ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณา
กลางแจง้ แผ่นพบั แผ่นโปสเตอร ์โฆษณาบนสือ่เคลื่อนที ่
 ส่วนดา้นจ านวนเงนิที่ใชใ้นการซือ้น ้าอดัลมยีห่้อเอสโดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์ (ครัง้) และด้านปรมิาณในการซื้อ
น ้าอดัลมยีห่อ้เอสต่อครัง้ (ชิน้) ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากการท าโฆษณาของเครื่องดื่มน ้าอดัลมยี่ห้อเอสยงัไม่สามารถกระตุ้น
ต่อมการรบัรูข้องผูบ้รโิภคเป้าหมายไดใ้นดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอสโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์(ครัง้) และ
ดา้นปรมิาณในการซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอสต่อครัง้ (ชิน้) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปัญชล ีสงัขรตัน์ (2554) ศกึษาเรื่อง
การรบัข้อมูลจากการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ส่ง ผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่มเพื่อสขุภาพ (Functional Drink) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า การรบัขอ้มลูจากการ
สื่อสารการแบบบูรณาการด้านการโฆษณาไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 ด้านการส่งเสริมการขาย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าอดัลมยีห่อ้เอสดา้นจ านวนครัง้ในการ
ซื้อน ้าอดัลมยี่ห้อเอสโดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์ (ครัง้) ในระดบัค่อนข้างต ่าในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ            
ทีร่ะดบั 0.01 หมายความว่าการสง่เสรมิการขายดา้น การลดราคาตามโอกาสและเทศกาลต่างๆ การสง่รหสัใตฝ้าเพื่อลุน้
รบัของรางวลั เช่น รถเบนซ ์จกัรยานยนต์ Ducati จกัรยาน Bianchi Sempre Pro เป็นต้น การเล่นเกมสผ์่านสื่อสงัคม
ออนไลน์เพื่อลุน้รบัของรางวลั เช่น บตัรคอนเสริต์ บตัรชมฟุตบอล เป็นต้น และการแจกเครื่องดื่มน ้าอดัลมเอสแหล่ง
ชุมชนต่างๆ สามารถวเิคราะหไ์ดว้่าการสง่เสรมิการขายดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ท าใหผู้บ้รโิภคมกีารรบัรูแ้ละท าใหเ้กดิความ
อยาก ความต้องการไม่ว่าจะเป็นทางดา้นร่างกาย เช่น ไดร้บัการแจกเครื่องดื่มน ้าอดัลมยีห่อ้เอสฟร ีเมื่อไดด้ื่มแลว้เกดิ
ความชอบในรสชาต ิครัง้ต่อไปเมื่ออยากดื่มน ้าอดัลมอาจจะตดัสนิใจซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอส หรอื เมื่อเหน็โฆษณากจิกรรม
สง่เสรมิการขายแลว้อยากไดข้องรางวลัจงึซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอส หากมคีวามตอ้งการของรางวลัมากกจ็ะมจี านวนครัง้ใน
การซือ้มากตามความต้องการ ท าใหเ้หน็ว่าการสง่เสรมิการขายมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอสข
องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอสโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์(ครัง้) สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สริริฐั วรมาลี (2553) ศึกษาทศันคติ การรบัรู้การสื่อสารการตลาดและความพึงพอใจของผู้บรโิภคต่อ
ร้านอาหารจนีในโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคมีการรบัรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อ
รา้นอาหารจนีในโรงแรมด้านส่งเสรมิการขายโดยภาพรวมมกีารรบัรูบ้างครัง้ ซึ่งสอดคลอ้งกบั  ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และ
คณะ (2546) ได้แก่ การจูงใจ การรบัรู้และการเรยีนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจยัภายในในตัวผู้บรโิภคที่มีความสมัพนัธ์ต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ 
 ส่วนดา้นจ านวนเงนิที่ใชใ้นการซือ้น ้าอดัลมยีห่้อเอสโดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์ (ครัง้) และด้านปรมิาณในการซื้อ
น ้าอดัลมยีห่อ้เอสต่อครัง้ (ชิน้) ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะรางวลัในการส่งเสรมิการขายของเครื่องดื่มน ้าอดัลมยีห่อ้เอส
ยงัไม่เป็นที่ถูกใจของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายมากนัก ซึง่สอดคลอ้งกบังารวจิยัของ นวพร จรยิะนันตกุล (2557) ศกึษาถึง 
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบรษิัทประกนัชีวติที่มีความสมัพันธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อ
ประกนัชวีติของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า การส่งเสรมิการขายไม่มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการตดัสนิใจในดา้นการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติและดา้นการซือ้ประกนัชวีติมคีวามคุม้ค่า  
 ด้านการประชาสมัพนัธ์ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าอดัลมยีห่้อเอสดา้นจ านวนครัง้ในการ
ซือ้น ้าอดัลมยี่ห้อเอสโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์(ครัง้) ในระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 
0.01 หมายความว่า การประชาสมัพนัธด์า้นการเป็นผูส้นบัสนุนรายการต่างๆทางโทรทศัน์ เช่น รายการอาหาร รายการ
ท่องเทีย่ว รายการขา่ว เป็นตน้ เป็นผูส้นบัสนุนคอนเสรติต่างๆ เช่น บอดีส้แลม ค่ายสมอลลร์ูม เป็นตน้ เป็นผูส้นับสนุน
ทีมกีฬา เช่น ทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ ทีมฟุตบอลชลบุรเีอฟซี ทีมวอลเล่ย์บอลทีมชาติไทย เป็นต้น และเป็น
ผูส้นับสนุนกจิกรรมช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น งานสงกรานต์ถนนขา้วสาร ถนนสลีม เป็นตน้ ท าใหผู้บ้รโิภครูจ้กัตราสนิคา้
น ้าอดัลมยี่อ้อเอส เมื่อพบเหน็บ่อยๆ เวลาเลอืกซื้อน ้าอดัลมแต่ละครัง้อาจท าให้เลอืกหยบิตราสนิค้าที่ตนคุ้นเคยหรอื              
พึ่งเห็นมา หากพบเห็นบ่อยอาจซื้อบ่อยเพราะการประชาสมัพันธ์เป็นการกระตุ้นการรบัรู้ของผู้บริโภคทางหนึ่ง                     
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรณัฐ บุญพทิกัษ์ (2549) ศกึษาการสื่อสารการตลาด (IMC) และปัจจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่ ี
ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าอดัลมผสมแอล-คารน์ิทนี ยีห่อ้ยูนิฟ ไอเฟิรม์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคมีทัศนคติต่อปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง การตลาดด้าน
ประชาสมัพนัธ ์เป็นเครื่องมอืสื่อสารการตลาดทีเ่หมาะกบัการใชเ้พิม่การรบัรูต้ราสนิคา้ และใช้การประชาสมัพนัธ์เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ (Image)ที่ดีต่อตราสนิค้าต่อไป สอดคล้องกับแนวคิด เสรี วงษ์มณฑา (2540) ที่กล่าวไว้ว่าการ
ประชาสมัพนัธเ์พื่อสรา้งภาพลกัษณ์ (Image) ว่าเหนือกว่าคู่แขง่สามารถท าได ้ซึง่คุณสมบตัอิื่นๆ ไม่สามารถสรา้งไดว้่า
เหนือกว่าคู่แข่ง คุณสมบัตต่ิางๆ ของผลติภณัฑ์เท่าเทยีมคู่แข่งภาพลกัษณ์จะเป็นสิง่เดยีวที่จะสรา้งความแตกต่างใน
ผลติภณัฑ์ได้ด ีเมื่อสิง่อื่นเท่ากนัหมดภาพลกัษณ์จงึเป็นสิง่เดยีวที่เหลอือยู่เพื่อใชใ้นการต่อสู ้โดยใชเ้รื่องราว  (Story) 
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และต านาน (Legend) ซึ่งเป็นสิง่ที่คู่แข่งจะเลยีนแบบได้ยากมาก การประชาสมัพนัธ์จะใช้เมื่อต้องการให้ความรู้กบั
บุคคล สนิคา้บางชนิดจะประสบความส าเรจ็ไดเ้มื่อคนมคีวามรูใ้นตราสนิคา้นัน้จงึตอ้งอธบิายถงึคุณสมบตัเิกีย่วกบัสนิคา้
เมื่อมขีอ้มูลขา่วสารจ านวนมากทีจ่ะสรา้งมลูค่าเพิม่ (Values Added) ใหก้บัผลติภณัฑแ์ละขา่วสารนัน้ไม่สามารถบรรจุ
เขา้ไปในโฆษณาได ้
 ส่วนดา้นจ านวนเงนิที่ใชใ้นการซือ้น ้าอดัลมยีห่้อเอสโดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์ (ครัง้) และด้านปรมิาณในการซื้อ
น ้าอดัลมยีห่อ้เอสต่อครัง้ (ชิน้) ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการประชาสมัพนัธ์ของเครื่องดื่มน ้าอดัลมยี่ห้อเอสยงัไม่
สามารถกระตุ้นการซือ้น ้าอดัลมในซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอสโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์(ครัง้) และดา้นปรมิาณในการซือ้น ้าอดัลม
ยีห่อ้เอสต่อครัง้ (ชิน้) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภูษติ อมรโพธภิริมย ์(2557) ศกึษาการรบัรูเ้ครื่องมอืสือ่สารทางการ
ตลาดแบบบูรณาการของผู้บรโิภคมผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เครื่องดื่มชูก าลงัของพนักงานโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบงั ผลการวจิยัพบว่าการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการดา้นการประชาสมัพนัธไ์มม่คีวามสมัพนัธ์
กบัแนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงัจ านวนเงนิต่อสปัดาหใ์นการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงัของพนกังานโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ด้านการตลาดทางตรง มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าอดัลมยีห่อ้เอสดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้
น ้าอดัลมยีห่อ้เอสโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์(ครัง้) ในระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
หมายความว่า การน าเสนอขอ้มลูผลติภณัฑน์ ้าอดัลมยีห่อ้เอสหรอืมอบสทิธพิเิศษผ่านอนิเทอรเ์น็ต เช่น อเีมลล ์เป็นต้น 
การน าเสนอขอ้มูลผลติภณัฑ์น ้าอดัลมยี่ห้อเอสหรอืมอบสทิธิพเิศษผ่านทางโซเชยีลมีเดยีต่างๆ เช่น อินสตราแกรม   
เฟซบุค ไลน์ เป็นต้น การน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์น ้ าอัดลมยี่ห้อเอสหรือมอบสิทธิพิเศษผ่านทางข้อความทาง
โทรศพัทม์อืถอื เป็นปัจจยัหนึ่งทีส่ามารถกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Kotler (2003) 
กล่าวว่าการติดต่อสื่อสารของบรษิัทไปยงัลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรงเพื่อให้ได้รบัการตอบสนองหรอืการซื้อสนิค้า 
การตลาดทางตรงไม่ได้มเีพยีงแต่การส่งจดหมายทางตรง หรอืส่งแคตตาลอ็กสัง่สนิค้าทางไปรษณีย์แต่เกี่ยวขอ้งกบั
กจิกรรมทีห่ลากหลาย อาท ิการจดัการฐานขอ้มลู การขายตรง การตลาดทางโทรศพัท ์การโฆษณาทีต่อบสนองโดยตรง
ผ่านจดหมายทางตรง อนิเทอร์เน็ตและสื่อสิง่พิมพ์ หรอืสื่อโทรทศัน์อื่นๆ บางบรษิัทไม่ได้ใช้ช่องทางการตลาดอื่นๆ 
นอกจากใช้ช่องทางการขายอิสระในการขายสินค้าโดยตรงไปยังลูกค้า และสอดคล้อ งกับงานวิจัยของ ภารณ                
หริญัจานนท ์(2556) ศกึษาเรื่องการสง่เสรมิการตลาดของผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อสขุภาพ พบว่าดา้นการตลาดทางตรง 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัค่าเฉลีย่ในระดบัมาก มคีวามส าคญัเรยีงล าดบัดงันี้คอืทาง Facebook และ Line 
และแคตตาลอ็กผลติภัณฑ์ ตามล าดบัและสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุวภทัร สุภทัรกุล (2557) ศึกษาเรื่องปัจจยัที่มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้เมลด็กาแฟคัว่ ตราสนิค้าหนึ่งของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการ
สือ่สารการตลาดแบบบรูณาการดา้นการตลาดทางตรงมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้เมลด็กาแฟคัว่ตราสนิคา้
หนึ่งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านการรบัรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลอืก และการ
ตดัสนิใจซือ้ ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่าอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01  
 ส่วนดา้นจ านวนเงนิที่ใชใ้นการซื้อน ้าอดัลมยีห่้อเอสโดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์ (ครัง้) และด้านปรมิาณในการซื้อ
น ้าอดัลมยีห่อ้เอสต่อครัง้ (ชิน้) ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะบรษิัทฯท าการตลาดทางตรงซึ่งยงัเข้าไม่ถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย จงึท าใหก้ารตลาดทางตรงของเครื่องดื่มน ้าอดัลมยีห่อ้เอสไม่สามารถกระตุน้การซือ้ของผูบ้รโิภคดา้นจ านวน
เงนิทีใ่ชใ้นการซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอสโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์(ครัง้) และดา้นปรมิาณในการซือ้น ้าอดัลมยีห่อ้เอสต่อครัง้ (ชิน้) 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภูษติ อมรโพธภิริมย ์(2557) ศกึษาการรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ของผูบ้รโิภคมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มชูก าลงัของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 
ผลการวจิยัพบว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดา้นการตลาดทางตรงไม่มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรม
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ดา้นการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัจ านวนเงนิต่อสปัดาหใ์นการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าอดัลมยี่ห้อเอสของผู้บรโิภคต่อส่วนประสมทางการตลาดด้าน
อื่นๆ เช่น ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการสง่เสรมิการตลาดอื่นๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูมากขึน้ในการน าไป
เป็นแนวทางใหบ้รษิทัผูผ้ลติสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของผูบ้รโิภคได้ 
 2. ควรศกึษาการรบัรูก้ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อของผู้บรโิภคใน
ภูมภิาคต่างๆ นอกเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเรจ็สมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร .ณักษ์ กุลิสร ์
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่กรุณาเสียสละเวลาให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางในการจัดท างานวิจัยทุกขัน้ตอน 
ช่วยเหลอื  ตรวจสอบ และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ  นบัตัง้แต่เริม่ตน้ด าเนินการ เพื่อใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้มคีวามสมบรูณ์
และมคีุณค่ายิง่แก่ผูว้จิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกิุตตา และอาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ที่ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม แกไ้ขเครื่องมอืในการวจิยัให้สมบูรณ์และเป็นคณะกรรมการพจิารณา 
เคา้โครงสารนิพนธ ์โดยไดใ้หค้ าแนะน าอนัมคีุณค่ายิง่ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศ าสตร์ มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ประสทิธประสาทวิชาความรู้ ทัง้ในทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ตลอดจน
ประสบการณ์ทีด่ทีีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั รวมถงึขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิทุกท่านทีช่่วย
ประสานงาน และอ านวยความสะดวกต่างๆ  พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 
 สุดท้ายนี้  ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่น้อง และเพื่อนปริญญาโท ของผู้วิจ ัยที่ได้ให้การ
สนบัสนุน สง่เสรมิ พรอ้มทัง้เป็นก าลงัใจใหต้ลอด รวมถงึผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีส่ละเวลา ใหค้วามร่วมมอืในการ
ตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผูม้สีว่นช่วยเหลอืทุกท่านทีม่ไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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