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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาการรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผูบ้รโิภค
ทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เครื่องดื่มชูก าลงัของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั จ านวน  
400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเกบ็ขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี ่           
ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติ ิค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดยีว และสถติสิหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั  
 ผลจากการวจิยั พบว่า   
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 28 – 37 ปี และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 10,001 
– 20,000 บาท  
 1.  ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 พบว่า 
  1.1  พนักงานโรงงานที่ซื้อเครื่องดื่มชูก าลังมีเพศ อายุ แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มชกู าลงั หากมกีารเพิม่ราคา แตกต่างกนั 
  1.2  พนักงานโรงงานทีซ่ือ้เครื่องดื่มชูก าลงัมเีพศแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการแนะน าผู้อื่นซื้อ
เครื่องดื่มชกู าลงั แตกต่างกนั 
  1.3  พนักงานโรงงานที่ซื้อเครื่องดื่มชูก าลงัมเีพศแตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม        
ชกู าลงั ดา้นจ านวนครัง้ทีซ่ือ้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั 
  1.4  พนักงานโรงงานที่ซื้อเครื่องดื่มชูก าลงัมเีพศแตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม         
ชกู าลงั ดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ต่อสปัดาห ์แตกต่างกนั 
  1.5  การรบัรู้เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการโฆษณา ดา้นการส่งเสรมิการขาย 
ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการตลาดทางตรง ดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมดา้น
การซือ้เครื่องดื่มชกู าลงั หากมกีารเพิม่ราคา ของพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั  
  1.6  การรบัรู้เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการโฆษณา ดา้นการส่งเสรมิการขาย 
ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดทางตรง ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม               
มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤติกรรมด้านการซื้อเครื่องดื่มชูก าลงั หากมกีารปรบัเปลี่ยนรสชาติ ของพนักงานโรงงาน          
ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั  
 
__________________________________ 
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 2 

  1.7  การรบัรู้เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสมัพนัธ ์
ดา้นการตลาดทางตรง ด้านการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมด้านการแนะน าให้ผู้อื่นซื้อ
เครื่องดื่มชกู าลงั ของพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 
  1.8  การรบัรู้เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการโฆษณา ดา้นการส่งเสรมิการขาย 
ดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมดา้นจ านวนครัง้ทีซ่ือ้ต่อสปัดาห์ ของพนักงานโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั  
  1.9  การรบัรูเ้ครื่องมอืสือ่สารทางการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการส่งเสรมิการขาย มคีวามสมัพนัธก์บั
แนวโน้มพฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ต่อสปัดาห์ ของพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั  
 2.  ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 
  2.1  การรบัรูเ้ครื่องมอืสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ ดา้นการส่งเสรมิการขาย มคีวามสมัพนัธก์บั
แนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้เครื่องดื่มชกู าลงั ของพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 
  2.2  การรบัรู้เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสมัพนัธ ์         
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้านจ านวนเงินที่ซื้อต่อสปัดาห์ ของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั  
 

ค าส าคญั: เครื่องมอืสือ่สาร การซือ้ เครื่องดื่มชกู าลงั พนกังานโรงงาน 
 

Abstract 
 
 The objectives of this research were to study perception of integrated Marketing Communications 
Tools Affecting Energy Drinks Purchasing Behaviors among Industrial Workers in Lat Krabang Industrial 
Estate. The samples in the research were 400 operation staffs. The statistics used were frequency, 
percentage, mean and standard deviation, follow with hypothesis testing by T-test, One-way Anova and 
Pearson Correlation  
 The results of this research can be revealed as follow : 
 Most of respondents male were aged between 28-37 years old and earned monthly income 
between 10,001-20,000 Baht. 
   1. The hypothesis testing at 0.01 statistical significance level were shown as follows: 
    1.1  The Industrial workers with different gender and age had different Energy Drinks 
Purchasing Behaviors in case there was price increase. 
    1.2  The Industrial workers with different gender have different Energy Drinks Purchasing 
Behaviors in case suggestion the others purchased Energy Drinks. 
    1.3  The Industrial workers with different gender had different Energy Drinks Purchasing 
Behaviors in case how often the energy drinks were purchased per week.. 
    1.4  The Industrial workers with different gender had different Energy Drinks Purchasing 
Behaviors in case how much money was spent to purchased energy drinks per week. 
  1.5 Perception of Integrated Marketing Communications Tools including advertising, sales 
promotion, public relation, direct marketing and event marketing correlated with Energy Drinks Purchasing 
Behaviors in case there was price increase. 
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  1.6 Perception of Integrated Marketing Communications Tools including advertising, sales 
promotion, personal selling, public relation, direct marketing and event marketing correlated with Energy 
Drinks Purchasing Behaviors in case there was flavor changed. 
  1.7 Perception of Integrated Marketing Communications Tools including advertising, public 
relation, direct marketing and event marketing correlated with Energy Drinks Purchasing Behaviors in case 
suggestion the others purchased Energy Drinks. 
  1.8 Perception of Integrated Marketing Communications Tools including advertising, sales 
promotion and event marketing correlated with Energy Drinks Purchasing Behaviors in case how often the 
energy drinks were purchased per week. 
  1.9 Perception of Integrated Marketing Communications Tools including sale promotion 
correlated with Energy Drinks Purchasing Behaviors in case how much money was spent to purchased 
energy drinks per week. 
 2.  The hypothesis testing at 0.05 statistical significance level were shown as follows: 
  2.1  Perception of Integrated Marketing Communications Tools including sale promotion 
correlated with Energy Drinks Purchasing Behaviors in case suggestion the others purchased energy drinks. 
  2.2 Perception of Integrated Marketing Communications Tools including advertise and public 
relation correlated with Energy Drinks Purchasing Behaviors in case how much money was spent to 
purchased energy drinks per week. 
 
Keywords: Communications tools, purchasing, energy drink, plant employees 
 
บทน า 
 ในปจัจุบนัประเทศไทยมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่งมกีารท างานหนักและต่อเน่ืองเป็น
เวลานาน เมื่อท างานเสรจ็ร่างกายจะเกดิอาการอ่อนเพลยี ดงันัน้ร่างกายจงึตอ้งการพลงังานมาชดเชยพลงังานทีเ่สยีไป 
เครื่องดื่มชกู าลงัจงึเป็นตวัเลอืกอนัดบัตน้ๆ จนกลายเป็นทีน่ิยมในกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน  
 เครื่องดื่มชูก าลงั (Energy drink) เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่มสี่วนผสมของสารคาเฟอนีในปรมิาณไม่เกนิ        
50 มลิลกิรมั ต่อ 1 ขวด (100 - 150 มลิลลิติร) เครื่องดื่มชนิดนี้สว่นใหญ่เน้นไปทางดา้นพลงังาน นักวทิยาศาสตรไ์ดใ้ห้
พืน้ฐานกบัเครื่องดื่มชนิดนี้ว่า เครื่องดื่มชนิดนี้มคีวามใกล้เคยีงกนักบัเครื่องดื่มที่ไม่มสี่วนผสมของคาเฟอนีโดยส่วน
ใหญ่แล้วเครื่องดื่มชนิดนี้จะนิยมดื่มในหมู่ผู้ใช้แรงงาน และคนที่ท างานหนักเนื่องจากเมื่อท างานเสร็จร่างกาย            
จะอ่อนเพลยี จงึตอ้งการพลงังานชดเชยกลบัมา (ภูมปิญัญาอภวิฒัน์. 3 เมษายน 2555)  
 เครื่องดื่มชูก าลงัเป็นที่ดึงดูดความสนใจของเยาวชน ประมาณร้อยละ 65 ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มชูก าลงั          
อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 13-35 ปี โดยทีผู่ช้ายเป็นผูท้ีด่ื่มมากกว่าประมาณรอ้ยละ 65 ในปี พ.ศ. 2551 ทีผ่่านมามผีลการ
ส ารวจจากศูนย์สุขภาพแห่งรฐัเพนซิลเวเนีย พบว่า ร้อยละ 20 ของบุคคลอายุ 21-30 ปี ดื่มเครื่องดื่มชูก าลัง               
ในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการเรียน ที่เหลืออีกร้อยละ70 คิดว่าการดื่มเครื่องดื่มชูก าลงัเป็นการเพิ่ม
สมรรถภาพในการท างาน (http: //www.logicorbit.com/tag/เครื่องดื่มชกู าลงั. 17 เมษายน 2556)  
 หากจะกล่าวว่าตลาดเครื่องดื่มชูก าลงัมกีารแข่งขนักนัอย่างรุนแรงนัน้คงไม่มใีครคาดคดิว่าจากราคาของ
สนิคา้ทีม่มีูลค่าเพยีง 7 ถงึ 10 บาทนัน้ เพราะเน้นการท าการตลาดไปเพยีงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน แต่
ตลาดนี้กลบัมมีูลค่าทางการตลาดสูงถึง 15,000 ล้านบาท (College of Management MAHIDOL UNIVERSITY,             
5 กนัยายน 2551) หากพจิารณาตลาดเครื่องดื่มชกู าลงัจากอดตีจนถงึปจัจุบนั จะพบว่าไม่ไดมุ้่งเน้นเพยีงกลุ่มเป้าหมาย

http://www.logicorbit.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
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หลกัที่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพยีงกลุ่มเดยีวอกีต่อไป แต่ยงัรวมถึงกลุ่มผู้บรโิภคกลุ่มอื่ นๆ ด้วย โดยมกีารน ากลยุทธ์
ต่างๆ มาใชเ้พื่อช่วงชงิสว่นแบ่งทางการตลาดใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 
 ทัง้นี้ เครื่องดื่มชกู าลงั ไดม้กีารขยายตวัมากขึน้ โดยมกีารวางจ าหน่ายตามรา้นคา้ รา้นสะดวกซือ้ต่างๆ ซึง่
รา้นคา้ รา้นสะดวกซือ้ และช่องทางการจ าหน่ายอื่นๆ เป็นการเพิม่โอกาสทางการคา้ และรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 
 จากแนวโน้มของตลาดเครื่องดื่มชูก าลงัทีเ่ตบิโตขึน้ในกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน และช่องทางการจดัจ าหน่ายต่างๆ           
มกีารขยายตวัสงูขึน้ ผูท้ าวจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะท าการศกึษาการรบัรูเ้ครื่องมอืสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการทีม่ี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูก าลังของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เนื่องจากนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบงัเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มโีรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมากในกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งมี
จ านวนโรงงานทัง้สิน้ 418 โรงงาน (ทีม่า: Thaidbs.com. ปี 2556) โดยเครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ         
ทีจ่ะพจิารณาศกึษา คอื การโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย การสง่เสรมิการขาย การตลาดทางตรง และโดยการ
จดักิจกรรมพิเศษ จากเครื่องมือสารทางการตลาดนี้จะถูกน ามาศึกษา และทดสอบ เพื่อที่จะวดัระดบัการรบัรู้ของ
เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มชูก าลงั อนัจะน าไปสู่การ  
พฒันาเครื่องมอืสือ่สารทางการตลาดหรอืปรบัปรุงใหต้รงกบัการรบัรูข้องผูบ้รโิภคไดด้ขีึน้  
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาปจัจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ และรายได้ที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มชกู าลงัของพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูเ้ครื่องมอืสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ 
กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มชกู าลงัของพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 การศกึษาวจิยันี้ มกีารทดสอบสมมติฐานวจิยั ซึ่งประกอบด้วยตวัแปรต้น (Independent Variables) และ           
ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไวด้งันี้ 
 1.  ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก ่
  1.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
   1.1.1 เพศ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื 
    - เพศหญงิ 
    -  เพศชาย 
   1.1.2 อายุ  
    - 18-27 ปี 
    -  28-37 ปี 
    -  38-47 ปี 
    -  48 ปีขึน้ไป 
   1.1.3 รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน 
    -  ต ่ากว่า หรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
    - 10,001 - 20,000 บาท 
    - 20,001 บาทขึน้ไป  
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  1.2 การรบัรูเ้ครื่องมอืสือ่สารทางการตลาดของเครื่องดื่มชกู าลงั 
   1.2.1  การโฆษณา (Advertising)  
   1.2.2  การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling)  
   1.2.3  การสง่เสรมิการขาย (Sale promotion)  
   1.2.4  การประชาสมัพนัธ ์(Public Relation: PR)  
   1.2.5  การตลาดทางตรง (Direct marketing)  
   1.2.6  การตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษ (Event marketing)  
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มชูก าลงั ของพนักงาน
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน ดงันี้  
  2.1  พฤตกิรรมการซือ้  
  2.2  แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  พนักงานโรงงานทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน           
ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มชกู าลงัแตกต่างกนั 
 2.  การรบัรู้เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์
เครื่องดื่มชกู าลงัของพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั   
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2544: 41)[1] กล่าวว่า การ
แบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากร-ศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครวั จ านวนสมาชกิใน
ครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ลกัษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญั สถติทิีว่ดัได้
ของประชากร และช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยา สงัคม และวฒันธรรมช่วยอธบิาย
ถงึความคดิ และความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มลูดา้นประชากรจะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนด
ตลาดเป้าหมายคนทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรต่์างกนัจะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั โดยวเิคราะหจ์ากปจัจยั 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรู้ ปรมะ สตะเวทนิ (2546: 75)[2] อธบิายว่า การรบัรู้ (Perception) 
เป็นกระบวนการตีความ หมายถึง สิ่งที่เราพบเห็นในสิง่แวดล้อม ส่วนความหมาย (Meaning) คอื สิง่ที่เกิดจาก
กระบวนการตคีวามหมายหรอืการรบัรู ้กล่าวอกีนยัหนึ่งกค็อืเรามคีวามหมายต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งอย่างไร ย่อมขึน้อยู่กบัการ
ทีเ่รารบัรูห้รอืตคีวามหมายสิง่นัน้อย่างไร ซึง่ในการรบัรูแ้ละตคีวามหมาย สิง่ทีเ่ราไดพ้บนัน้ อาศยัประสบการณ์ของเรา 
เพราะประสบการณ์ของเรามอีทิธพิลต่อการรบัรูแ้ละตคีวามหมายต่อสิง่ทีเ่รา 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  เสร ีวงษ์มณฑา (2547: 
28-29)[3] การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Communication, IMC) การสื่อสารดว้ยวธิ ี “การสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณาการ” เป็นกลยุทธว์ธิกีารสื่อสารแนวใหม่ทีห่ลายภาคธุรกจินิยมนามาใชก้นัอย่างกวา้งขวางเพื่อให้
เขา้ถงึผูบ้รโิภคเป้าหมายใหไ้ดม้ากทีสุ่ด โดยจุดมุ่งหมายสงูสุด คอื เพื่อสรา้งภาพพจน์โดยรวมของสนิคา้บรกิาร และ
องคก์ร ซึง่สามารถสรา้งภาพพจน์เชงิบวกใหเ้กดิขึน้ในใจของผูบ้รโิภคได้ กจ็ะเป็นเครื่องมอืส าคญัทีช่่วยสนับสนุนงาน
ดา้นการตลาดการขายและเป็นที่มาของยอดขายซึ่งส่งผลถึงการเติบโตของธุรกจิ ต่อเนื่องไปถงึความส าเรจ็ในการ
พฒันาเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ คอื พนักงานแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบังที่ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูก าลัง ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน เนื่องจาก ในกรุงเทพมหานคร นิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบงั มโีรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมากในกรุงเทพฯ ซึ่งมจี านวนโรงงานทัง้สิน้ 418 โรงงาน 
(ทีม่า: Thaidbs.com ปี 2556)  
 กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั
ทีซ่ื้อผลติภณัฑ์เครื่องดื่มชูก าลงั ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน จงึได้ใช้สตูรการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตร
ค านวณแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (No probability Sampling) (กลัยา วานิชบญัชา.2546: 25-27) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 
95 % ไดข้นาดตวัอย่างจากการค านวณ 385 คน และเกบ็เพิม่อกี 15 คน รวมเป็น 400 คน 
 

ผลการวิจยั  
 ผลจากการวจิยั พบว่า   
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 28 – 37 ปี และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 10,001 
– 20,000 บาท  
 1.  ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 พบว่า 
  1.1  พนักงานโรงงานที่ซื้อเครื่องดื่มชูก าลังมีเพศ อายุ แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มชกู าลงั หากมกีารเพิม่ราคา แตกต่างกนั 
  1.2  พนักงานโรงงานทีซ่ือ้เครื่องดื่มชูก าลงัมเีพศแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการแนะน าผู้อื่นซื้อ
เครื่องดื่มชกู าลงั แตกต่างกนั 
  1.3  พนักงานโรงงานที่ซื้อเครื่องดื่มชูก าลงัมเีพศแตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม        
ชกู าลงั ดา้นจ านวนครัง้ทีซ่ือ้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั 
  1.4  พนักงานโรงงานที่ซื้อเครื่องดื่มชูก าลงัมเีพศแตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม       
ชกู าลงั ดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ต่อสปัดาห ์แตกต่างกนั 
  1.5  การรบัรู้เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการโฆษณา ดา้นการส่งเสรมิการขาย 
ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการตลาดทางตรง ดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมดา้น
การซือ้เครื่องดื่มชกู าลงั หากมกีารเพิม่ราคา ของพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั  
  1.6  การรบัรู้เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการโฆษณา ดา้นการส่งเสรมิการขาย 
ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดทางตรง ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม                    
มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงั หากมกีารปรบัเปลีย่นรสชาต ิของพนักงานโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั  
  1.7  การรบัรู้เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสมัพนัธ ์
ดา้นการตลาดทางตรง ด้านการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมด้านการแนะน าให้ผู้อื่นซื้อ
เครื่องดื่มชกู าลงั ของพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 
  1.8  การรบัรู้เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการโฆษณา ดา้นการส่งเสรมิการขาย 
ดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมดา้นจ านวนครัง้ทีซ่ือ้ต่อสปัดาห์ ของพนักงานโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั  
  1.9  การรบัรูเ้ครื่องมอืสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ ดา้นการส่งเสรมิการขาย มคีวามสมัพนัธก์บั
แนวโน้มพฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ต่อสปัดาห์ ของพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั  
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 2.  ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 
  2.1  การรบัรูเ้ครื่องมอืสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ ดา้นการส่งเสรมิการขาย มคีวามสมัพนัธก์บั
แนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้เครื่องดื่มชกู าลงั ของพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 
  2.2  การรบัรู้เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสมัพนัธ ์          
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้านจ านวนเงินที่ซื้อต่อสปัดาห์  ของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั  
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาเรื่อง “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อ
เครื่องดื่มชูก าลงัของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั” เมื่อพจิารณาเกีย่วกบัการศกึษาในครัง้นี้แลว้มี
ประเดน็ทีน่่าสนใจซึง่สามารถน าอภปิรายผล ดงันี้  
 1.  จากพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงัทีม่ลีกัษณะทางดา้นประชากร-ศาสตร ์ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ และรายได ้แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงัแตกต่างกนั 
  1.1 พนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงัทีม่เีพศแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อ
เครื่องดื่มชกู าลงัแตกต่างกนั พบว่า 
   1.1.1 ด้านแนวโน้มการซื้อเครื่องดื่มชูก าลัง หากมีการเพิ่มราคา พนักงานโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบงัที่มเีพศแตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมด้านการซื้อเครื่องดื่มชูก าลงัแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเพศชายมีการซื้อเครื่องดื่มชูก าลังมากกว่าเพศหญิงหากมีการเพิ่มราคา               
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัสุธ ีพงษ์โนร ี (2550: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชูก าลังของผู้ใช้แรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร  จ.ปทุมธานี พบว่า กลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามในครัง้นี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งผลการวิเคราะห์ สมมติฐาน  ผู้ใช้แรงงานที่มีเพศ แตกต่างกนั                 
มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัแตกต่างกนั  ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 
0.01 และวลิาวลัย ์บุญรตัน์ (2551: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มชูก าลงั
ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งผลการวิเคราะห ์
สมมตฐิาน ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ อาชพี ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่ม
ชูก าลงัแตกต่างกนั เน่ืองจากปจัจุบนัการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัเป็นทีนิ่ยมและยอมรบัของเพศชายทีใ่ชแ้รงงาน จงึท าให้
เพศชายและเพศหญิงมแีนวโน้มการซื้อเครื่องดื่มชูก าลงัแตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ  ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
(2544) ทีก่ล่าวว่าเพศหญงิ และเพศชายมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคดิ ค่านิยม และทศันคตทิัง้นี้เพราะ
วฒันธรรมและสงัคม ก าหนดบทบาทและกจิกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั 
   1.1.2  ดา้นการแนะน าผูอ้ื่นใหซ้ือ้เครื่องดื่มชกู าลงั พนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั
ทีม่เีพศแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการแนะน าผูอ้ื่นใหซ้ือ้เครื่องดื่มชูก าลงัแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่เพศชายมกีารแนะน าผูอ้ื่นใหซ้ือ้เครื่องดื่มชูก าลงัมากกว่าเพศหญงิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ         
วลิาวลัย ์บุญรตัน์ (2551: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มชกู าลงัของผูบ้รโิภค
ในเขตจงัหวดัปทุมธานี พบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย ซึง่ผลการวเิคราะห ์สมมตฐิาน ผูบ้รโิภค
ทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ อาชพี ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัแตกต่างกนั 
เน่ืองจากปจัจุบนัการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงัเป็นทีนิ่ยมและยอมรบัของเพศชายทีใ่ชแ้รงงาน จงึท าใหเ้พศชายและเพศหญงิ
มแีนวโน้มดา้นการแนะน าผูอ้ื่นใหซ้ือ้เครื่องดื่มชกู าลงัแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปรมะ สตะเวทนิ (2533) 
ทีก่ล่าวว่า เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมของการตดิต่อสือ่สารต่างกนั 
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   1.1.3  ด้านแนวโน้มการซื้อเครื่องดื่มชูก าลงั ด้านจ านวนครัง้ต่อสปัดาห์ พนักงานโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบงัที่มเีพศแตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมด้านการซื้อเครื่องดื่มชูก าลงัแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งเพศชายมกีารซื้อเครื่องดื่มชูก าลงัด้านจ านวนครัง้ต่อสปัดาห์มากกว่าเพศหญิง          
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัสุธ ีพงษ์โนร ี (2550: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชูก าลังของผู้ใช้แรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร  จ.ปทุมธานี พบว่า กลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามในครัง้นี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งผลการวิเคราะห์ สมมติฐาน  ผู้ใช้แรงงานที่มีเพศ แตกต่างกนั            
มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัในดา้นค่าใชจ้่ายในการซื้อเครื่องดื่มชูก าลงัแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 
0.01 เน่ืองจากปจัจุบนัการซื้อเครื่องดื่มชูก าลงัเป็นที่ยอมรบัของเพศชายและซือ้มาบรโิภคบ่อย จงึท าให้เพศชายและ
เพศหญงิมแีนวโน้มการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงัแตกต่างกนั 
   1.1.4  ด้านแนวโน้มการซื้อเครื่องดื่มชูก าลงั ด้านจ านวนเงนิต่อสปัดาห์ พนักงานโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบงัที่มเีพศแตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมด้านการซื้อเครื่องดื่มชูก าลงัแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่เพศชายมกีารใชจ้่ายในการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัดา้นจ านวนเงนิต่อสปัดาหม์ากกว่ า
เพศหญงิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัสธุ ีพงษ์โนร ี(2550: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดที่
มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัของผูใ้ชแ้รงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร  จ.ปทุมธานี พบว่า กลุ่มผูต้อบ
แบบสอบถามในครัง้นี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งผลการวิเคราะห์ สมมติฐาน ผู้ใช้แรงงานที่มีเพศ แตกต่างกนั                  
มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัแตกต่างกนั  ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 
0.01 เน่ืองจากปจัจุบนัการซื้อเครื่องดื่มชูก าลงัเป็นที่ยอมรบัของเพศชายและซือ้มาบรโิภคบ่อย จงึท าให้เพศชายและ
เพศหญงิมแีนวโน้มการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงัแตกต่างกนั 
  1.2  พนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงัทีม่อีายุแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อ
เครื่องดื่มชกู าลงัแตกต่างกนั พบว่า 
   1.2.1  ด้านแนวโน้มการซื้อเครื่องดื่มชูก าลัง หากมีการเพิ่มราคา พนักงานโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบงัที่มอีายุแตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมด้านการซื้อเครื่องดื่มชูก าลงัแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยพนักงานโรงงานที่มอีายุ 48 ปีขึน้ไป มแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการซื้อเครื่องดื่ม         
ชูก าลงัต ่ากว่าพนักงานโรงงานทีม่อีายุ 18-27 ปี และพนักงานโรงงานทีม่อีายุ 38-47 ปี ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ        
วลิาวลัย ์บุญรตัน์ (2551: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มชกู าลงัของผูบ้รโิภค
ในเขตจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัแตกต่างกนัในดา้น
ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสรมิการขาย เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 18-27 ปี และ
อายุ 38-47 ปี และอญัสุธ ี พงษ์โนร ี (2550: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อ
เครื่องดื่มชกู าลงัของผูใ้ชแ้รงงานในเขตอุตสาหกรรม นวนคร จ.ปทุมธานี พบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามในครัง้นี้ส่วน
ใหญ่อายุ 24 – 32 ปี และ 33 – 41 ปี ซึง่ผลการวเิคราะห ์สมมตฐิาน ผูใ้ชแ้รงงานทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ
ซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัในดา้นปรมิาณการซือ้แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.01 ซึง่เป็นกลุ่มคนทีค่่อนขา้งมกีาร
พกัผ่อนน้อย และใช้แรงงานเยอะ จงึต้องการพลงังานมาทดแทนมากเป็นพเิศษ เพื่อให้ท างานได้เต็มประสทิธภิาพ            
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2544) ทีก่ล่าวว่า อายุ เป็นปจัจยัทีท่ าใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่อง
ของความคดิและพฤตกิรรม คนทีอ่ายุน้อยมกัจะมคีวามคดิเสรนีิยม ยดึถอือุดมการณ์และมองโลกในแง่ดมีากกว่าคนที่
อายุมาก ในขณะทีค่นอายุมากมกัจะมคีวามคดิทีอ่นุรกัษ์นิยม ยดึถอืการปฏบิตั ิระมดัระวงั มองโลกในแง่รา้ยกว่าคนทีม่ี
อายุน้อย เน่ืองมาจากผ่านประสบการณ์ชวีติทีแ่ตกต่างกนั ลกัษณะการใชส้ือ่มวลชนกต่็างกนัคนทีม่อีายุมากมกัจะใชส้ื่อ
เพื่อแสวงหาขา่วสารหนกัๆ มากกว่าความบนัเทงิ 



 9 

 2. การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ ทีป่ระกอบดว้ย การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การขายโดย
ใช้พนักงานขาย การประชาสมัพนัธ์ การตลาดทางตรง และการตลาดเชิงกิจกรรม  มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงัของพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 
  2.1 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการดา้นการโฆษณา มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤติกรรม
ดา้นการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงั ของพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั พบว่า 
   2.1.1  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการโฆษณา มีความสมัพันธ์กับแนวโน้ม
พฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงัหากมกีารเพิม่ราคา ของพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 กล่าวคอื พนักงานโรงงานใหค้วามส าคญักบัการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ดา้นการโฆษณามาก ประกอบดว้ย การโฆษณาทางสื่อโทรทศัน์ การโฆษณาทางสื่อวทิยุ การโฆษณาทางสื่อสิง่พมิพ ์
และการโฆษณาทางแผ่นป้ายโฆษณาบนทอ้งถนน จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัมากขึน้ในระดบั
ปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั ศรินิภา บุญมา (2548) ในเรื่องการสื่อสารการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซื้อ
ผลติภณัฑช์าเขยีวพรอ้มดื่มของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ทีพ่บว่าสือ่โฆษณาของชาเขยีวพรอ้มดื่มมกีาร
เลอืกใชก้ารโฆษณาทางโทรทศัน์ได้ผลมากทีสุ่ด ท าใหผ้ลการศกึษาพบว่า ผู้บริโภคดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม เพื่อดับ
กระหาย เพื่อสุขภาพ และเพื่อความสดชื่น โดยซื้อยี่ห้อโออิชิบ่อยที่สุด เนื่องจากมีรสชาติชาเขียวหวานพอดี 
นิยมซื้อขนาดบรรจุขวด 500 มล. ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ เช่น เซเว่นอีเลฟเว่นเป็นส่วนใหญ่  เนื่องจากการ
โฆษณาเป็นการจูงใจให้ผูบ้รโิภคต้องการซื้อเครื่องดื่มชูก าลงั ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ  ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550) 
กล่าวว่า การจงูใจเป็นสิง่เรา้เพื่อใหผู้บ้รโิภคแสดงพฤตกิรรมในทศิทางทีต่อ้งการ 
   2.1.2  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการโฆษณา มีความสมัพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมด้านการซื้อเครื่องดื่มชูก าลังหากมีการปรับเปลี่ยนรสชาติ ของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 กล่าวคือ พนักงานโรงงานให้ความส าคญักบัการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบรูณาการดา้นการโฆษณามาก ประกอบดว้ย การโฆษณาทางสื่อโทรทศัน์ การโฆษณาทางสื่อวทิยุ การ
โฆษณาทางสือ่สิง่พมิพ ์และการโฆษณาทางแผ่นป้ายโฆษณาบนทอ้งถนน จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่ม
ชกู าลงัมากขึน้ในระดบัน้อย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ศรินิภา บุญมา (2548) ในเรื่องการสื่อสารการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อ
การเลอืกซือ้ผลติภณัฑช์าเขยีวพรอ้มดื่มของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ทีพ่บว่าสื่อโฆษณาของชาเขยีว
พรอ้มดื่มมกีารเลอืกใชก้ารโฆษณาทางโทรทศัน์ไดผ้ลมากทีส่ดุ ท าใหผ้ลการศกึษาพบว่า ผู้บริโภคดื่มชาเขียวพร้อม
ดื่ม เพื่อด ับกระหาย เพื่อสุขภาพ และเพื่อความสดชื่น โดยซื้อยี่ห ้อโออิช ิบ่อยที่สุด เนื่องจากม ีรสชาติชา
เขียวหวานพอดี นิยมซื้อขนาดบรรจุขวด 500 มล. ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ เช่น เซเว่นอีเลฟเว่นเป็นส่วนใหญ่  
เนื่องจากการโฆษณาเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคต้องการซื้อเครื่องดื่มชูก าลงั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ           
เสรรีตัน์ (2550) กล่าวว่า การจงูใจเป็นสิง่เรา้เพื่อใหผู้บ้รโิภคแสดงพฤตกิรรมในทศิทางทีต่อ้งการ 
   2.1.3  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการโฆษณา มีความสมัพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมด้านการแนะน าผู้อื่นให้ซื้อเครื่องดื่มชูก าลงั ของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 กล่าวคอื พนักงานโรงงานใหค้วามส าคญักบัการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ดา้นการโฆษณามาก ประกอบดว้ย การโฆษณาทางสื่อโทรทศัน์ การโฆษณาทางสื่อวทิยุ การโฆษณาทางสื่อสิง่พมิพ ์
และการโฆษณาทางแผ่นป้ายโฆษณาบนทอ้งถนน จะมแีนวโน้มพฤติกรรมดา้นการแนะน าผูอ้ื่นให้ซือ้เครื่องดื่มชูก าลงั
มากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ศรินิภา บุญมา (2548) ในเรื่องการสื่อสารการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อ
การเลอืกซือ้ผลติภณัฑช์าเขยีวพรอ้มดื่มของผู้บรโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ทีพ่บว่าสื่อโฆษณาของชาเขยีว
พรอ้มดื่มมกีารเลอืกใชก้ารโฆษณาทางโทรทศัน์ไดผ้ลมากทีส่ดุ ท าใหผ้ลการศกึษาพบว่า ผู้บริโภคดื่มชาเขียวพร้อม
ดื่ม เพื่อด ับกระหาย เพื่อสุขภาพ และเพื่อความสดชื่น โดยซื้อยี่ห ้อโออิช ิบ่อยที่สุด เนื่องจากม ี รสชาติชา
เขียวหวานพอดี นิยมซื้อขนาดบรรจุขวด 500 มล. ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ เช่น เซเว่นอีเลฟเว่นเป็นส่วนใหญ่  
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   2.1.4  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการโฆษณา มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม
พฤตกิรรมด้านจ านวนครัง้ต่อสปัดาหใ์นการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงั ของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 กล่าวคอื พนกังานโรงงานใหค้วามส าคญักบัการสือ่สารทางการตลาดแบบบูรณา
การด้านการโฆษณามาก ประกอบด้วย การโฆษณาทางสื่อโทรทศัน์  การโฆษณาทางสื่อวิทยุ การโฆษณาทางสื่อ
สิง่พมิพ ์และการโฆษณาทางแผ่นป้ายโฆษณาบนทอ้งถนน จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัมากขึน้
ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ศรินิภา บุญมา (2548) ในเรื่องการสื่อสารการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืก
ซือ้ผลติภณัฑช์าเขยีวพรอ้มดื่มของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ทีพ่บว่าสือ่โฆษณาของชาเขยีวพรอ้มดื่มมี
การเลอืกใชก้ารโฆษณาทางโทรทศัน์ไดผ้ลมากทีสุ่ด ท าใหผ้ลการศกึษาพบว่า ผู้บริโภคดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม เพื่อ
ดับกระหาย เพื่อสุขภาพ และเพื่อความสดชื่น โดยซื้อยี่ห้อโออิช ิบ่อยที่สุด เนื่องจากมีรสชาติชาเขียวหวาน
พอดี นิยมซื้อขนาดบรรจุขวด 500 มล. ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ เช่น เซเว่นอีเลฟเว่นเป็นส่วนใหญ่  เนื่องจาก
การโฆษณาเป็นการจงูใจใหผู้บ้รโิภคตอ้งการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550) 
กล่าวว่า การจงูใจเป็นสิง่เรา้เพื่อใหผู้บ้รโิภคแสดงพฤตกิรรมในทศิทางทีต่อ้งการ 
   2.1.5  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการโฆษณา มีความสมัพันธ์กับแนวโน้ม
พฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิต่อสปัดาห์ในการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงั ของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื พนกังานโรงงานใหค้วามส าคญักบัการสือ่สารทางการตลาดแบบบูรณา
การด้านการโฆษณามาก ประกอบด้วย การโฆษณาทางสื่อโทรทศัน์  การโฆษณาทางสื่อวิทยุ การโฆษณาทางสื่อ
สิง่พมิพ ์และการโฆษณาทางแผ่นป้ายโฆษณาบนทอ้งถนน จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัมากขึน้
ในระดบัน้อยมาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ศรินิภา บุญมา (2548) ในเรื่องการสื่อสารการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืก
ซือ้ผลติภณัฑช์าเขยีวพรอ้มดื่มของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ที่พบว่าสือ่โฆษณาของชาเขยีวพรอ้มดื่มมี
การเลอืกใชก้ารโฆษณาทางโทรทศัน์ไดผ้ลมากทีสุ่ด ท าใหผ้ลการศกึษาพบว่า ผู้บริโภคดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม เพื่อ
ดับกระหาย เพื่อสุขภาพ และเพื่อความสดชื่น โดยซื้อยี่ห้อโออิช ิบ่อยที่สุด เนื่องจากมีรสชาติชาเขียวหวาน
พอดี นิยมซื้อขนาดบรรจุขวด 500 มล. ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ เช่น เซเว่นอีเลฟเว่นเป็นส่วนใหญ่  เนื่องจาก
การโฆษณาเป็นการจงูใจใหผู้บ้รโิภคตอ้งการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550) 
กล่าวว่า การจงูใจเป็นสิง่เรา้เพื่อใหผู้บ้รโิภคแสดงพฤตกิรรมในทศิทางทีต่อ้งการ 
  2.2 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย มีความสมัพนัธ์กับ
แนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงั ของพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั พบว่า 
   2.2.1  การสือ่สารทางการตลาดแบบบูรณาการดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขาย มคีวามสมัพนัธก์บั
แนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงัหากมกีารปรบัเปลีย่นรสชาต ิของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 กล่าวคือ พนักงานโรงงานให้ความส าคญักบัการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขายมาก ประกอบด้วย การไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบัเครื่องดื่มชูก าลงั
จากพนักงานขาย และการชีแ้จงรายละเอยีดเกี่ยวกบัโปรโมชัน่จากพนักงานขาย จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมด้านการซื้อ
เครื่องดื่มชูก าลงัมากขึน้ในระดบัน้อยมาก ทัง้นี้เนื่องจากการซื้อเครื่องดื่มชูก าลงัเป็นสิง่ส าคญัเป็นการสร้างพลงังาน
ใหก้บัผูบ้รโิภคเอง ซึง่การสื่อสารการตลาดด้านการขายโดยพนักงาน เป็นสิง่กระตุ้นใหผู้้บรโิภคตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่ม          
ชูก าลงั เนื่องจากมคีนแนะน า และตอบขอ้สกัถามที่ผู้บรโิภคต้องการทราบได ้ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ  ศริวิรรณ        
เสรีรตัน์ และคณะ (2541) ที่กล่าวว่าสิง่กระตุ้นเป็นแรงจูงใจให้เกิดการซื้อ (Buying motive) ซึ่งอาจให้เหตุจูงใจ          
ดา้นเหตุผล และใชเ้หตุผลในการพจิารณา (อารมณ์) กไ็ด ้
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  2.3 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการแนะน าให้
ผูอ้ื่นซือ้เครื่องดื่มชกู าลงั ของพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั พบว่า 
   2.3.1  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการส่งเสริมการขาย มีความสมัพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมด้านการซื้อเครื่องดื่มชูก าลังหากมีการเพิ่มราคา ของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 กล่าวคือ พนักงานโรงงานให้ความส าคญักบัการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการด้านการส่งเสรมิการขายมาก ประกอบดว้ย การลดราคาในบางโอกาส การสะสมฝาแลกซื้อ
ผลติภณัฑใ์นราคาพเิศษ และการสง่ฝาผลติภณัฑช์งิโชค จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัมากขึน้ใน
ระดบัน้อยมาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ พชิติชาตร ี(2555) การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงาม และผวิพรรณ “วุฒ-ิศกัดิ ์คลนิิก” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
บรโิภคสว่นใหญ่ทีม่าใชบ้รกิารใหร้ะดบัความส าคญัต่อการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัมาก คอื ดา้นการส่งเสรมิการขาย ทัง้นี้การส่งเสรมิการ
ขายเป็นอกีช่องทางหนึ่งทีท่ าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัไดง้่ายยิง่ขึน้ เมื่อเหน็ว่ามคีวามคุม้ค่าและตรงกบั
ความต้องการของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) ที่กล่าวว่าสิง่กระตุ้นเป็น
แรงจงูใจใหเ้กดิการซือ้ (Buying motive) ซึง่อาจใหเ้หตุจงูใจดา้นเหตุผล และใชเ้หตุผลในการพจิารณา (อารมณ์) กไ็ด ้
   2.3.2 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการส่งเสริมการขาย มีความสมัพันธ์กับ
แนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงัหากมกีารปรบัเปลีย่นรสชาต ิของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 กล่าวคือ พนักงานโรงงานให้ความส าคญักบัการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการด้านการส่งเสรมิการขายมาก ประกอบดว้ย การลดราคาในบางโอกาส การสะสมฝาแลกซื้อ
ผลติภณัฑใ์นราคาพเิศษ และการสง่ฝาผลติภณัฑช์งิโชค จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัมากขึน้ใน
ระดบัน้อย ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ พชิติชาตร ี(2555) การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงาม และผวิพรรณ “วุฒ-ิศกัดิ ์คลนิิก” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
บรโิภคสว่นใหญ่ทีม่าใชบ้รกิารใหร้ะดบัความส าคญัต่อการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัมาก คอื ดา้นการส่งเสรมิการขาย ทัง้นี้การส่งเสรมิการ
ขายเป็นอกีช่องทางหนึ่งทีท่ าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัไดง้่ายยิง่ขึน้ เมื่อเหน็ว่ามคีวามคุม้ค่าและตรงกบั
ความต้องการของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) ที่กล่าวว่าสิง่กระตุ้นเป็น
แรงจงูใจใหเ้กดิการซือ้ (Buying motive) ซึง่อาจใหเ้หตุจูงใจดา้นเหตุผล และใชเ้หตุผลในการพจิารณา (อารมณ์) กไ็ด้
   2.3.3 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการส่งเสริมการขาย มีความสมัพันธ์กับ
แนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการแนะน าผู้อื่นให้ซื้อเครื่องดื่มชูก าลงั ของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื พนกังานโรงงานใหค้วามส าคญักบัการสือ่สารทางการตลาดแบบบูรณา
การดา้นการสง่เสรมิการขายมาก ประกอบดว้ย การลดราคาในบางโอกาส การสะสมฝาแลกซือ้ผลติภณัฑใ์นราคาพเิศษ 
และการส่งฝาผลติภณัฑ์ชิงโชค จะมแีนวโน้มพฤติกรรมด้านการแนะน าผู้อื่นให้ซื้อเครื่องดื่มชูก าลงัมากขึ้นในระดบั        
น้อยมาก ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ พชิติชาตร ี(2555) การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงาม และผวิพรรณ “วุฒ-ิศกัดิ ์คลนิิก” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
บรโิภคสว่นใหญ่ทีม่าใชบ้รกิารใหร้ะดบัความส าคญัต่อการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัมาก คอื ดา้นการส่งเสรมิการขาย ทัง้นี้การส่งเสรมิการ
ขายเป็นอกีช่องทางหนึ่งทีท่ าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัไดง้่ายยิง่ขึน้ เมื่อเหน็ว่ามคีวามคุม้ค่าและตรงกบั
ความตอ้งการของตนเอง 
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   2.3.4  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการส่งเสริมการขาย มีความสมัพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมด้านจ านวนครัง้ต่อสปัดาห์ในการซื้อเครื่องดื่มชูก าลงั ของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 กล่าวคือ พนักงานโรงงานให้ความส าคญักบัการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการด้านการส่งเสรมิการขายมาก ประกอบดว้ย การลดราคาในบางโอกาส การสะสมฝาแลกซื้อ
ผลติภณัฑใ์นราคาพเิศษ และการสง่ฝาผลติภณัฑช์งิโชค จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัมากขึน้ใน
ระดบัน้อยมาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ พชิติชาตร ี(2555) การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงาม และผวิพรรณ “วุฒ-ิศกัดิ ์คลนิิก” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
บรโิภคสว่นใหญ่ทีม่าใชบ้รกิารใหร้ะดบัความส าคญัต่อการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัมาก คอื ดา้นการส่งเสรมิการขาย ทัง้นี้การส่งเสรมิการ
ขายเป็นอกีช่องทางหนึ่งทีท่ าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัไดง้่ายยิง่ขึน้ เมื่อเหน็ว่ามคีวามคุม้ค่าและตรงกบั
ความตอ้งการของตนเอง ทัง้นี้การสง่เสรมิการขายเป็นอกีช่องทางหนึ่งที่ท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัได้
ง่ายยิง่ขึน้ เมื่อเหน็ว่ามคีวามคุม้ค่าและตรงกบัความตอ้งการของตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
และคณะ (2541) ทีก่ล่าวว่าสิง่กระตุน้เป็นแรงจงูใจใหเ้กดิการซือ้ (Buying motive) ซึง่อาจใหเ้หตุจูงใจดา้นเหตุผล และ
ใชเ้หตุผลในการพจิารณา (อารมณ์) กไ็ด ้
   2.3.5  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการส่งเสริมการขาย มีความสมัพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมด้านจ านวนเงนิต่อสปัดาห์ในการซื้อเครื่องดื่มชูก าลงั ของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 กล่าวคือ พนักงานโรงงานให้ความส าคญักบัการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการด้านการส่งเสรมิการขายมาก ประกอบดว้ย การลดราคาในบางโอกาส การสะสมฝาแลกซื้อ
ผลติภณัฑใ์นราคาพเิศษ และการสง่ฝาผลติภณัฑช์งิโชค จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชูก าลังมากขึน้ใน
ระดบัน้อยมาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ พชิติชาตร ี(2555)  การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทีม่ผีล
ต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิกความงาม และผวิพรรณ “วุฒ-ิศกัดิ ์คลินิก” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า บรโิภคส่วนใหญ่ทีม่าใชบ้รกิารใหร้ะดบัความส าคญัต่อการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ด้านที่ผูบ้รโิภคให้ความส าคญัในระดบัมาก คอื ดา้นการส่งเสรมิการขาย ทัง้นี้การ
สง่เสรมิการขายเป็นอกีช่องทางหนึ่งทีท่ าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัไดง้่ายยิง่ขึน้  เมื่อเหน็ว่ามคีวามคุม้ค่า
และตรงกบัความตอ้งการของตนเอง ทัง้นี้การสง่เสรมิการขายเป็นอกีช่องทางหนึ่งทีท่ าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่ม
ชกู าลงัไดง้่ายยิง่ขึน้ เมื่อเหน็ว่ามคีวามคุม้ค่าและตรงกบัความตอ้งการของตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ 
เสรรีตัน์ และคณะ (2541) ทีก่ล่าวว่าสิง่กระตุ้นเป็นแรงจูงใจให้เกดิการซือ้ (Buying motive) ซึ่งอาจใหเ้หตุจูงใจดา้น
เหตุผล และใชเ้หตุผลในการพจิารณา (อารมณ์) กไ็ด ้
  2.4 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการประชาสมัพนัธ์ มีความสมัพันธ์กับแนวโน้ม
พฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงั ของพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั พบว่า 
   2.4.1  การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการดา้นการประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
พฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงัหากมกีารเพิม่ราคา ของพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 กล่าวคอื พนักงานโรงงานใหค้วามส าคญักบัการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ดา้นการประชาสมัพนัธม์าก ประกอบดว้ย การเป็นผูส้นบัสนุนรายการต่างๆ ทางโทรทศัน์ และการใหผู้เ้ชีย่วชาญเป็นผู้
รบัรองว่า เครื่องดื่มชูก าลงัมปีระโยชน์ ผ่านสกู๊ปทางนิตยสาร หรอืหนังสอืพมิพ์ จะมแีนวโน้มพฤติกรรมด้านการซื้อ
เครื่องดื่มชกู าลงัมากขึน้ในระดบัน้อย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552) ทีก่ล่าวว่า การ
ประชาสมัพนัธท์ีด่ ีคอืการพยายามในการสือ่สารเพื่อสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร เผยแพร่ขา่วสารทีด่ ีสรา้งภาพพจน์ของ
บรษิทัทีด่ ีซึง่จะเป็นสิง่ทีท่ าใหผู้บ้รโิภคไวใ้จ และตอ้งการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงั แมจ้ะเพิม่ราคากต็าม แต่ผูบ้รโิภคยงัรบัรู้
ไดถ้งึประโยชน์อยู่ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552) ทีก่ล่าวว่า การประชาสมัพนัธท์ีด่ ี
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คอืการพยายามในการสื่อสารเพื่อสรา้งทศันคตทิี่ดต่ีอองคก์ร เผยแพร่ข่าวสารทีด่ ีสรา้งภาพพจน์ของบรษิทัทีด่ ีซึง่จะ
เป็นสิง่ทีท่ าใหผู้บ้รโิภคไวใ้จ และตอ้งการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงั 
   2.4.2  การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการดา้นการประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
พฤติกรรมด้านการซื้อเครื่องดื่มชูก าลังหากมีการปรับเปลี่ยนรสชาติ ของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 กล่าวคือ พนักงานโรงงานให้ความส าคญักบัการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบรูณาการดา้นการประชาสมัพนัธม์าก ประกอบดว้ย การเป็นผูส้นบัสนุนรายการต่างๆ ทางโทรทศัน์ และ
การใหผู้เ้ชีย่วชาญเป็นผูร้บัรองว่า เครื่องดื่มชูก าลงัมปีระโยชน์ ผ่านสกู๊ปทางนิตยสาร หรอืหนังสอืพมิพ ์จะมแีนวโน้ม
พฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงัมากขึน้ในระดบัน้อย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ พชิติชาตร.ี (2555) . 
การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงาม และผวิพรรณ “วุฒ-ิศกัดิ ์คลนิิก” 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า บรโิภคสว่นใหญ่ทีม่าใชบ้รกิารใหร้ะดบัความส าคญัต่อการสือ่สารการตลาด
แบบครบวงจร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ด้านที่ผู้บรโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัมาก คอื 
ด้านการประชาสมัพนัธ์ เนื่องจากการประชาสมัพนัธ์นัน้ เป็นการสร้างทศันคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิต
เครื่องดื่มชกู าลงั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552) ทีก่ล่าวว่า การประชาสมัพนัธท์ีด่ ีคอื
การพยายามในการสือ่สารเพื่อสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร เผยแพร่ข่าวสารทีด่ ีสรา้งภาพพจน์ของบรษิทัทีด่ ีซึง่จะเป็น
สิง่ทีท่ าใหผู้บ้รโิภคไวใ้จ และตอ้งการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงั 
   2.4.3  การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการดา้นการประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม
พฤติกรรมด้านการแนะน าผู้อื่นให้ซื้อเครื่องดื่มชูก าลงั ของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 กล่าวคอื พนักงานโรงงานใหค้วามส าคญักบัการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ดา้นการประชาสมัพนัธม์าก ประกอบดว้ย การเป็นผูส้นบัสนุนรายการต่างๆ ทางโทรทศัน์ และการใหผู้เ้ชีย่วชาญเป็นผู้
รบัรองว่า เครื่องดื่มชกู าลงัมปีระโยชน์ ผ่านสกู๊ปทางนิตยสาร หรอืหนงัสอืพมิพ ์จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการแนะน า
ผูอ้ื่นใหซ้ือ้เครื่องดื่มชูก าลงัมากขึน้ในระดบัน้อยมาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ พชิติชาตร ี(2555)  การ
สือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงาม และผวิพรรณ “วุฒ-ิศกัดิ ์คลนิิก” ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า บรโิภคส่วนใหญ่ที่มาใชบ้รกิารให้ระดบัความส าคญัต่อการสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ด้านที่ผู้บรโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัมาก คอื 
ด้านการประชาสมัพนัธ์ เนื่องจากการประชาสมัพนัธ์นัน้ เป็นการสร้างทศันคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิต
เครื่องดื่มชกู าลงั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552) ทีก่ล่าวว่า การประชาสมัพนัธท์ีด่ ีคอื
การพยายามในการสือ่สารเพื่อสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร เผยแพร่ข่าวสารทีด่ ีสรา้งภาพพจน์ของบรษิทัทีด่ ีซึง่จะเป็น
สิง่ทีท่ าใหผู้บ้รโิภคไวใ้จ และตอ้งการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงั และท าการแนะน าบอกต่อผูอ้ื่น 
   2.4.4  การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการดา้นการประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
พฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิต่อสปัดาห์ในการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงั ของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคอื พนักงานโรงงานให้ความส าคญักบัการสื่อสารทางการตลาดแบบ 
บูรณาการด้านการประชาสมัพันธ์มาก ประกอบด้วย การเป็นผู้สนับสนุนรายการต่างๆ ทางโทรทศัน์  และการให้
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ร ับรองว่า เครื่องดื่มชูก าลงัมีประโยชน์ ผ่านสกู๊ปทางนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ จะมีแนวโน้ม
พฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัมากขึน้ในระดบัน้อยมาก ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ พชิติชาตร ี
(2555) การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงาม และผวิพรรณ “วุฒ-ิศกัดิ ์
คลนิิก” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า บรโิภคส่วนใหญ่ทีม่าใชบ้รกิารใหร้ะดบัความส าคญัต่อการสื่ อสาร
การตลาดแบบครบวงจร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบั
มาก คือ ด้านการประชาสมัพันธ์ เนื่องจากการประชาสมัพันธ์นัน้ เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ และ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชูก าลัง  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ที่กล่าวว่า               
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การประชาสมัพนัธท์ีด่ ีคอืการพยายามในการสือ่สารเพื่อสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร เผยแพร่ขา่วสารทีด่ ีสรา้งภาพพจน์
ของบรษิทัทีด่ ีซึง่จะเป็นสิง่ทีท่ าใหผู้บ้รโิภคไวใ้จ และตอ้งการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงั 
   2.5  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการตลาดทางตรง มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงั ของพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั พบว่า 
   2.5.1  การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการดา้นการตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
พฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงัหากมกีารเพิม่ราคา ของพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 กล่าวคอื พนักงานโรงงานใหค้วามส าคญักบัการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ดา้นการตลาดทางตรงมาก ประกอบดว้ย การแจง้สทิธพิเิศษ หรอืรายละเอยีดผลติภณัฑ์เครื่องดื่มชกู าลงั หรอืมอบสทิธิ
พเิศษใหท้่านผ่านทางไปรษณียอ์เีลก็ทรอนิกส ์และการแจง้สทิธพิเิศษ หรอืรายละเอยีดผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มชูก าลงั หรอื
มอบสทิธพิเิศษใหท้่านผ่านระบบ SMS ทางโทรศพัทม์อืถอื จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงัมากขึน้
ในระดบัน้อยมาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ พชิติชาตร ี(2555) การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรทีม่ผีล
ต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิกความงาม และผวิพรรณ “วุฒ-ิศกัดิ ์คลินิก” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า บรโิภคส่วนใหญ่ทีม่าใชบ้รกิารใหร้ะดบัความส าคญัต่อการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่ผู้บรโิภคให้ความส าคญัในระดบัมาก คอื ด้านการตลาดทางตรง เนื่องจาก
การตลาดทางตรงนัน้เป็นการที่ผู้ผลติสื่อกบัผู้บรโิภคโดยตรง ท าให้มคีวามน่าเชื่อถือมาก และสามารถตอบโต้กนัได้
โดยตรง ระหว่างผูบ้รโิภคกบัผูผ้ลติ 
   2.5.2 การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการดา้นการตลาดทางตรง มคีวาม สมัพนัธก์บัแนวโน้ม
พฤติกรรมด้านการซื้อเครื่องดื่มชูก าลังหากมีการปรับเปลี่ยนรสชาติ ของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 กล่าวคือ พนักงานโรงงานให้ความส าคญักบัการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการด้านการตลาดทางตรงมาก ประกอบด้วย การแจ้งสทิธพิิเศษ หรือรายละเอียดผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มชกู าลงั หรอืมอบสทิธพิเิศษใหท้่านผ่านทางไปรษณียอ์เีลก็ทรอนิกส ์และการแจง้สทิธพิเิศษ หรอืรายละเอยีด
ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มชูก าลงั หรอืมอบสทิธพิเิศษใหท้่านผ่านระบบ SMS ทางโทรศพัทม์อืถอื จะมแีนวโน้มพฤตกิรรม
ดา้นการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงัมากขึน้ในระดบัน้อย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ พชิติชาตร ี(2555) การสื่อสาร
การตลาดแบบครบวงจร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกความงาม และผิวพรรณ “วุฒิ-ศกัดิ ์คลินิก” ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า บรโิภคส่วนใหญ่ที่มาใชบ้รกิารให้ระดบัความส าคญัต่อการสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ด้านที่ผู้บรโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัมาก คอื 
ดา้นการตลาดทางตรง เนื่องจากการตลาดทางตรงนัน้เป็นการทีผู่ผ้ลติสื่อกบัผูบ้รโิภคโดยตรง ท าใหม้คีวามน่าเชื่อถือ
มาก และสามารถตอบโตก้นัไดโ้ดยตรง ระหว่างผูบ้รโิภคกบัผูผ้ลติ 
   2.5.3  การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการดา้นการตลาดทางตรง มคีวาม สมัพนัธก์บัแนวโน้ม
พฤติกรรมด้านการแนะน าผู้อื่นให้ซื้อเครื่องดื่มชูก าลงั ของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 กล่าวคอื พนักงานโรงงานใหค้วามส าคญักบัการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ดา้นการตลาดทางตรงมาก ประกอบดว้ย การแจง้สทิธพิเิศษ หรอืรายละเอยีดผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มชูก าลงั หรอืมอบสทิธิ
พเิศษใหท้่านผ่านทางไปรษณียอ์เีลก็ทรอนิกส ์และการแจง้สทิธพิเิศษ หรอืรายละเอยีดผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มชูก าลงั หรอื
มอบสทิธพิเิศษใหท้่านผ่านระบบ SMS ทางโทรศพัทม์อืถอื จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการแนะน าผูอ้ื่นใหซ้ือ้เครื่องดื่ม
ชูก าลงัมากขึน้ในระดบัน้อย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ พชิติชาตร ี(2555) การสื่อสารการตลาดแบบครบ
วงจร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกความงาม และผิวพรรณ “วุฒิ-ศักดิ ์คลินิก” ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า บรโิภคส่วนใหญ่ที่มาใช้บรกิารให้ระดบัความส าคญัต่อการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ด้านที่ผู้บรโิภคให้ความส าคญัในระดบัมาก คอื ด้านการตลาด
ทางตรง เนื่องจากการตลาดทางตรงนัน้เป็นการที่ผู้ผลิตสื่อกบัผู้บริโภคโดยตรง ท าให้มีความน่าเชื่อถือมาก และ
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สามารถตอบโต้กนัได้โดยตรง ระหว่างผู้บรโิภคกบัผู้ผลติ ท าให้ผู้บริโภคสามารถแนะน าบอกต่อผู้อื่น ในด้านความ
น่าเชื่อถอืของผลติภณัฑ ์และยีห่อ้ของผลติภณัฑ ์
  2.6 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม
พฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงั ของพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั พบว่า 
   2.6.1  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการตลาดเชิงกิจกรรม มีความสมัพนัธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมด้านการซื้อเครื่องดื่มชูก าลังหากมีการเพิ่มราคา ของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 กล่าวคือ พนักงานโรงงานให้ความส าคญักบัการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบรูณาการดา้นการตลาดเชงิกจิกรรมมาก ประกอบดว้ย การออกบูธตามสถานทีต่่างๆ เพื่อใหท้่านมสี่วน
ร่วมในกจิกรรม โดยม ีดารา ศลิปิน เขา้ร่วม และ การจดังานเนื่องในโอกาสพเิศษ เช่น ฉลองครบรอบ 1 ปี ของผู้ผลติ
เครื่องดื่มชกู าลงั เป็นตน้ จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชูก าลงัมากขึน้ในระดบัน้อย สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ เสรี วงษ์มณฑา (2547) กล่าวว่า การตลาดเชงิกิจกรรม เป็นที่นิยมมากขึ้นในปจัจุบนั เพราะเป็นการสื่อสาร             
ทีก่่อใหเ้กดิการมสีว่นร่วม เกดิการตอบสนอง และสามารถวดัผลจากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมและสนใจกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ 
   2.6.2  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการตลาดเชิงกิจกรรม มีความสมัพนัธ์กับ
แนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการซือ้เครื่องดื่มชกู าลงัหากมกีารปรบัเปลีย่นรสชาต ิของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 กล่าวคือ พนักงานโรงงานให้ความส าคญักบัการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบรูณาการดา้นการตลาดเชงิกจิกรรมมาก ประกอบดว้ย การออกบูธตามสถานทีต่่างๆ เพื่อใหท้่านมสี่วน
ร่วมในกจิกรรม โดยม ีดารา ศลิปิน เขา้ร่วม และ การจดังานเนื่องในโอกาสพเิศษ เช่น ฉลองครบรอบ 1 ปี ของผู้ผลติ
เครื่องดื่มชูก าลงั เป็นต้น จะมแีนวโน้มพฤติกรรมด้านการซื้อเครื่องดื่มชูก าลงัมากขึน้ในระดบัน้อย ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2547) กล่าวว่า การตลาดเชงิกจิกรรม เป็นทีนิ่ยมมากขึน้ในปจัจุบนั เพราะเป็นการสือ่สาร
ทีก่่อใหเ้กดิการมสีว่นร่วม เกดิการตอบสนอง และสามารถวดัผลจากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมและสนใจกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ 
   2.6.3  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการตลาดเชิงกิจกรรม มีความสมัพนัธ์กับ
แนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการแนะน าผู้อื่นให้ซื้อเครื่องดื่มชูก าลงั ของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 กล่าวคอื พนกังานโรงงานใหค้วามส าคญักบัการสือ่สารทางการตลาดแบบบูรณา
การดา้นการตลาดเชงิกจิกรรมมาก ประกอบดว้ย การออกบธูตามสถานทีต่่างๆ เพื่อใหท้่านมสีว่นร่วมในกจิกรรม โดยม ี
ดารา ศลิปิน เขา้ร่วม และ การจดังานเนื่องในโอกาสพเิศษ เช่น ฉลองครบรอบ 1 ปี ของผูผ้ลติเครื่องดื่มชกู าลงั เป็นต้น จะมี
แนวโน้มพฤติกรรมด้านการแนะน าผู้อื่นให้ซื้อเครื่องดื่มชูก าลงัมากขึ้นในระดบัน้อย ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ           
เสร ีวงษม์ณฑา (2547) กล่าวว่า การตลาดเชงิกจิกรรม เป็นทีนิ่ยมมากขึน้ในปจัจุบนั เพราะเป็นการสื่อสารทีก่่อใหเ้กดิ
การมสีว่นร่วม เกดิการตอบสนอง และสามารถวดัผลจากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมและสนใจกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ 
   2.6.4  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการตลาดเชิงกิจกรรม มีความสมัพนัธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมด้านจ านวนครัง้ต่อสปัดาห์ในการซื้อเครื่องดื่มชูก าลงั ของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 กล่าวคือ พนักงานโรงงานให้ความส าคญักบัการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบรูณาการดา้นการตลาดเชงิกจิกรรมมาก ประกอบดว้ย การออกบูธตามสถานทีต่่างๆ เพื่อใหท้่านมสี่วน
ร่วมในกจิกรรม โดยม ีดารา ศลิปิน เขา้ร่วม และ การจดังานเนื่องในโอกาสพเิศษ เช่น ฉลองครบรอบ 1 ปี ของผู้ผลติ
เครื่องดื่มชูก าลงั เป็นต้น จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมด้านการซื้อเครื่องดื่มชูก าลงัมากขึน้ในระดบัน้อยมาก สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2547) กล่าวว่า การตลาดเชงิกจิกรรม เป็นทีนิ่ยมมากขึน้ในปจัจุบนั เพราะเป็นการสือ่สาร
ทีก่่อใหเ้กดิการมสีว่นร่วม เกดิการตอบสนอง และสามารถวดัผลจากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมและสนใจกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคหลังการซื้อเครื่องดื่มชูก าลัง รวมถึงปจัจยัตัวอื่นๆ ที่มีผลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชูก าลงั อาทเิช่น ส่วนประสมทางการตลาดบริการ แรงจูงใจ และทศันคติในการซื้อ
เครื่องดื่มชูก าลงั เพื่อทราบขอ้มูลว่าปจัจยัตวัใดบา้งที่มอีทิธพิลต่อการซื้อเครื่องดื่มชูก าลงั และท ามาวางแผนการตลาด
ต่อไป  
 2.  ควรศกึษากลุ่มผู้บรโิภคที่อาศยัอยู่ในจงัหวดัอื่นๆ ด้วย เพื่อที่ได้ทราบขอ้มูลแนวโน้มการซื้อเครื่องดื่ม          
ชกู าลงั ของกลุ่มผูบ้รโิภคทีอ่าศยัในจงัหวดัอื่น หรอืภาพรวมของทัง้ประเทศ และสามารถน าผลทีไ่ดม้าปรบัปรุงพฒันา
กลยุทธท์างการตลาดไดอ้ย่างครอบคลุมทัว่ประเทศ 
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 สารนิพนธ์ฉบบันี้ ส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะหจ์ากอาจารย ์ดร.ธนภูม ิอติเวทนิ อาจารย์ที่ปรกึษา 
สารนิพนธ์ ที่กรุณาเสยีสละเวลาอนัมีค่ายิง่ของท่าน ให้ค าปรกึษา ให้ความช่วยเหลอื ตลอดจนให้ค าแนะน าในการ
ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์ ซึง่ผูว้จิยัของกราบขอบพระคุณในความเมตตา
ของท่านเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ณักษ์ กุลิสร์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บรหิารธุรกจิภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์
และอาจารย์ ดร.กัลยกิตติ ์กีรติอังกูร อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย              
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ใหค้วามช่วยเหลอื และใหค้ าแนะน า
ในการท าวจิยันบัตัง้แต่เริม่ด าเนินการจนส าเรจ็เรยีบรอ้ยเป็นสารนิพนธท์ีส่มบรูณ์ฉบบันี้ 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และเจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน        
ที่ช่วยประสานงานและอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมทัง้ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคนใน MBA รุ่นที่ 14 ที่ให้การ
ช่วยเหลอืส าหรบัการท างานวจิยัและการศกึษามาโดยตลอดจนจบการศกึษาของผูว้จิยั รวมทัง้ขอบคุณส าหรบัมติรภาพ 
ความทรงจ าดีๆ  ของทุกๆ คน 
 สุดทา้ยนี้ คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผู้วจิยัขอมอบแด่บิดา มารดา และญาติๆ
ของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้มอบความรกั ความเมตตา ได้อบรมสัง่สอน ปลูกฝงัคุณงามความดีและความมานะอดทน              
เป็นก าลงัใจ แรงผลกัดนั และมอบโอกาสทางการศกึษาอนัดยีิง่ ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านทีไ่ด้ประสทิธิป์ระสาทวชิา
ความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานส าคญัทีท่ าใหผู้ว้จิยัสามารถศกึษาและท าสารนิพนธฉ์บบันี้ไดจ้นส าเรจ็สมบรูณ์ 
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