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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทีม่อีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อสนิค้าน ้ า

ดื่มอย่างฉับพลันของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั คอื ผูท้ีซ่ื้อหรอืเคยซื้อน ้าดื่มบรรจุขวด 
และอาศัยอยู่ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จ านวน 400คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถติิ
ทีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ค่ารอ้ยละ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ช้ในการทดสอบสมมตฐิาน คอื 
การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติการวเิคราะห์ความถดถอย             
เชิงพหุคูณผลการวจิัยพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 -35 ปี มีระดับการศึกษาต ่ากว่าหรอื
เท่ากับปรญิญาตร ีมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากับ 30,000 บาท และประกอบอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน/ลูกจา้ง 
ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ ีเพศ อายุ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน และอาชีพ แตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจซื้อสนิคา้
น ้ าดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการ
โฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย  ด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาด และด้านการสื่อสาร ณ จุดซื้อ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ ในทิศทางเดยีวกัน              
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาดา้นการใช้พนักงานขาย มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อสนิค้าน ้าดื่มอย่างฉับพลัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในทศิทางตรงกันขา้ม 
 
ค าส าคญั: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การตดัสนิใจซื้อสนิคา้อย่างฉับพลัน น ้าดื่ม  
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ABSTRACT 
 

The aim of this research was to study the integrated marketing communication of impulse purchases of 
drinking water in the Bangkok metropolitan area. The sample in this research consisted of four hundred consumers 
who had purchased drinking water products and lived in the Bangkok metropolitan area. A questionnaire was used 
as a tool for data collection. The statistics for the data analysis were in terms of percentage, mean and standard 
deviation. The statistical hypotheses testing employed a t-test, a one way analysis of variance and the multiple 
regression analysis. The results of this research found the following: most of the respondents were female, aged 
between twenty six to thirty five, with an education level was lower or equal to a Bachelor's degree, an monthly 
income lower than or equal to 30,000 Baht, and worked as private company staffs/employees. The results of 
hypothesis testing were shown as follows: consumers of a different gender, age, monthly income and occupation 
were different factors in terms of making decision on impulse buying of drinking water at a statistically significant 
level of 0.01. The factor of integrated marketing communication in the aspects of advertising, sales promotion, 
event marketing and point of purchase had a positive effect to decision making in terms of impulse buying of 
drinking water at a statistically significant level of 0.01 and 0.05, respectively Integrated marketing communication 
in the aspects of sales staff negatively affected to decision making on impulse buying of drinking water at a 
statistically significant level of 0.05 
 
Keywords: Integrated marketing communication, Impulse buying, Drinking water  
 
บทน า 

น ้าดื่มเป็นหน่ึงในปจัจยัสีท่ีม่นุษยต์อ้งการในการด ารงชีวติ น ้าดื่มมคีวามส าคญัโดยในแต่ละวนัมนุษยต์อ้งดื่มน ้าให้
เพยีงพอเพื่อเตมิออกซิเจนใหแ้ก่อวยัวะต่างๆ โดยเฉพาะสมองทีต่อ้งการออกซิเจนมากถงึหน่ึงในสามของความตอ้งการใน
ร่างกาย และคนืความสดชื่นภายหลังออกก าลังกาย เดมิน ้าฝนเป็นน ้าธรรมชาตทิีส่ะอาด  และน ้าตม้เป็นน ้าดื่มทีส่ะอาดทีส่ดุ 
เราสามารถน ามาใช้เพื่อการอุปโภคบรโิภคไดท้นัทตี่างกับปจัจุบนัโลกเปลี่ยนแปลงไปมกีารตดัไมท้ าลายป่าเพื่อใช้ประโยชน์
จากผนืดนิ เพื่อเป็นทีอ่ยู่อาศัย และทีส่ าคญัคอืการเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากร ส่งผลใหส้ภาพแวดล้อมเตม็ไปดว้ยมลพษิท า
ใหน้ ้าปนเป้ือนไปดว้ยสารพษิต่างๆ ตลอดจนน ้าทีผ่่านการเกษตร ซึ่งมกีารใช้สารเคม ีท าใหแ้หล่งน ้าผวิดนิเกิดการปนเป้ือน
ไม่เหมาะสมต่อการน ามาบรโิภค เพราะฉะนัน้การผลิตน ้าดื่ม เพื่อจ าหน่ายจงึเป็นวธิกีารทีด่ซีึ่งท าใหม้นี ้าสะอาดเพื่อใช้ในการ
บริโภค ดังนั ้นน ้ าดื่มบรรจุขวดจงึเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผูบ้ริโภคเป็นอย่างมากเน่ืองจากผู้บริโภคมคีวาม
เชื่อถอืว่าสะอาด ปลอดภยั สะดวก สบายต่อการบรโิภค (พชัรนิทร ์สมพุฒิ, 2552) จนท าใหป้จัจุบนัแหลงน ้าเพื่อการบรโิภค
ทีส่ าคญัของคนไทยคอืน ้าดื่มบรรจุขวด  

น ้าดื่มบรรจุขวด คอื น ้าสะอาดทีบ่รรจุขวดพรอ้มดื่มโดยน ้าดื่มจะบรรจุอยู่ในบรรจุภณัฑท์ ามาจากแก้วหรอืพลาสตกิ
ประเภท Poly Ethylene Terephthalate  (PET) สามารถมองเห็นน ้ าที่บรรจุข้างในไดช้ัดเจน ในปจัจุบันน ้ าดื่มบรรจุขวด
ไดร้บัความนิยมอย่างมาก ผูค้นมคีวามตอ้งการน ้าดื่มบรรจุขวดเพื่อช่วยดบักระหาย สูงขึน้ตามการเพิม่ขึน้ของป ระชากร 
และรูปแบบชีวิตที่เร่งรีบของสังคมเมือง ท าให้ผู ้บริโภคเริ่มหันมาซื้อน ้ าดื่ มในห้างค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อ อีกทัง้
ผูป้ระกอบการ ทีม่สี่วนแบ่งการตลาดรายใหญ่ไดเ้หน็โอกาสในการขยายตัวของตลาด เริม่ใหค้วามส าคญักับการท าตลาด           
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น ้าดื่ม การจดักิจกรรมส่งเสรมิการขาย รวมถงึการเพิม่ช่องทางในการจดัจ าหน่ายดว้ย เพื่อกระตุน้การซื้อจากผูบ้รโิภค จาก
สถิติมูลค่าการซื้อน ้าดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย ปี 2560 มีมูลค่ารวมประมาณ 43,000 ล้านบาท และมีปริมาตรรวม
ประมาณ 4,300 ล้านลิตร เตบิโตจากปีก่อน 10% (ทีม่า บรษิัทสงิห ์คอรเ์ปอเรชั น่จ ากัด)  โดยสถานการณ์การแข่งขันของ
ตลาดน ้าดื่มบรรจุขวดในปจัจุบนัจงึมคีวามรุนแรง มกีารแข่งขนัทีสู่งขึน้ ผูป้ระกอบการจงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งกระตุน้ใหผู้บ้ริโภค
เกิดความสนใจและเกิดการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ในแบรนดข์องตนเอง 

การตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคมอียู่หลายลักษณะ ซึ่งในการตดัสนิใจซื้อสนิคา้แบบทัว่ไปมกีระบวนการตดัสนิใจซื้อ  
5 ขัน้ ไดแ้ก่ขัน้ที ่1 การรบัรูถ้งึปญัหาความต้องการซื้อ ขัน้ที ่2 การคน้หาขอ้มูล ขัน้ที ่3 การประเมนิผลทางเลือก ขัน้ที ่4 
การตดัสนิใจซื้อโดยเลือกทางเลือกทีด่ทีีสุ่ด และขัน้ที ่5 การประเมนิภายหลังการซื้อ และการตดัสนิใจซื้อสนิคา้แบบฉับพลนั
มกีระบวนการตดัสนิใจซื้อ 4 ขัน้ ไดแ้ก่ขัน้ที ่1 พบเหน็สนิคา้ ขัน้ที ่2 มคีวามตอ้งการซื้อ ขัน้ที ่3 การตดัสนิใจซื้อ และขัน้ที ่ 4 
การประเมินภายหลังการซื้อ จะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างกระบวนการทัง้สองกระบวนการแตกต่างกันที่กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินคา้แบบทัว่ไปจะมขีัน้ตอนของ การค้นหาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก เพื่อน าไปสู่การตดัสนิใจซื้อโดย
เลือกทางเลือกทีด่ทีีสุ่ด แต่กระบวนการตดัสนิใจซื้อฉับพลันไม่มขีัน้ตอนเหล่าน้ี หากเข้าสู่ขัน้ตอนเกิดความตอ้งการซื้อก็จะ
ซื้อสินคา้ในทันที ไม่มีการคน้หาข้อมูลและประเมินผลหาทางเลือกที่ดทีี่สุด โดยไดพ้บว่าการตัดสนิใจซื้อของผู ้บรโิภคนัน้
เกิดขึน้ในรา้นคา้มากขึน้ มผีูบ้รโิภค 70% ตดัสนิใจซื้อสนิคา้ ณ จุดขายหรอืทีร่า้นคา้ มผีูซ้ื้อสนิคา้ 20% ทีท่ าการซื้อสนิค้า
แบบฉับพลันหรอืไม่ไดต้ัง้ใจจะซื้อโดยสาเหตุหลักมาจากการโดนกระตุน้ดว้ยกิจกรรมส่งเสรมิการขาย และมผีูบ้รโิภค 1 ใน 
10 คนทีซ่ื้อสนิคา้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบรนดท์ีต่ ัง้ใจในการเลือกซื้อ (Switching Brand) ในรา้นคา้ (ทีม่า บรษิัท ดเีคเอส
เอช จ ากัด)  ดงันัน้การซื้ออย่างฉับพลันเป็นสิง่ส าคญัส าหรบันักการตลาดเน่ืองจากเป็นหนทางในการเพิม่ฐานลูกคา้ เพิก่าร
รับรู้ตระหนักในตราสินค้า (Brand Awareness) อันน าไปสู่การเพิ่มโอกาสที่ผู ้บริโภคเกิดการระลึกถึงตราสนิคา้ (Brand 
Recall) ใช้สนิคา้ซ ้า และพฒันาเป็นผูจ้งรกัภกัดตี่อตราสนิคา้ (Brand Royalty) ต่อไป  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึสนใจศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดในการพฒันาธุรกิจใหป้ระสบผลส าเรจ็ วางแผนการขายและบรหิารสนิคา้ต่อไป ตลอดจนการพฒันาดา้นการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ใหส้ามารถแข่งขนักับคู่แข่งได ้ โดยทีจ่ะสามารถดงึดูดความสนใจของผูบ้รโิภคให้ตดัสินใจ
ซื้อไดใ้นทีสุ่ดเน่ืองจากการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สนิคา้ทีผู่บ้รโิภคตดัสนิใจเลือกซื้อ ไม่ใช่แค่มี
สนิคา้ตัง้วางไวบ้นชัน้โชวห์รอืทีร่า้นคา้แลว้จะดงึดูดสายตา แต่สนิคา้นัน้จะตอ้งมปีจัจยัสิง่เรา้ หรอืสิง่ทีก่ระตุน้ความสนใจของ
ผูบ้รโิภคดว้ย และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู ้เกี่ยวขอ้ง หรอืผูท้ีส่นใจศึกษาและตอ้งการค้นควา้ขอ้มูลเกี่ยวกับปจัจัยต่างๆที่มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาการตัดสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจยั 
1. ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้

เฉลี่ยต่อเดอืน และอาชีพแตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน 
2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการส่งเสรมิการขาย 

ด้านการใช้พนักงานขาย ด้านการสื่อสาร ณ จุดซื้อ และด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาด มีอิทธิพลต่ อการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ เพศ รายได ้การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ีนิ่ยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์เป็นลักษณะทีส่ าคัญและสถิตทิี่ว ัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดั
มากกว่าตวัแปรอื่นๆ ตวัแปรดา้นทางประชากรศาสตรท์ีส่ าคญั และคนทีม่ลีักษณะประชากรศาสตรต์่างกัน จะมลีักษณะทาง
จติวทิยาต่างกัน โดยวเิคราะหจ์ากปจัจยั ดงัน้ี ผูว้จิยัไดน้ ามาใช้เป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
ไดแ้ก่ อายุ เพศ รายได ้การศึกษา และอาชีพ เพื่อไปตัง้สมมตฐิานที่ว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ลีักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน และอาชีพแตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้ า
ดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน 
 แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เสรี วงษ์มณฑา (2547) เป็นแนวคิดที่อธิบายว่า
กระบวนการทางการตลาดไดโ้น้มน้าวและชักจูงกลุ่มเป้าหมายดว้ยการใช้เครื่องมอืสื่อสารหลายรูปแบบ เน่ืองจากการสื่อสาร
เป็นเรื่องของความคดิสรา้งสรรค ์จงึอาจมผีูค้ดิคน้วธิกีารอื่นๆไดอ้กีมากมายไม่มทีีส่ ิน้สุด โดยตอ้งผสานกันอย่างกลมกลืนไป
ในทิศทางเดียวกัน เพื่อน าเสนอสินคา้ให้ผู ้บริโภคได้รับรู้ จนกระทัง่เกิดการตัดสินใจซื้อจากข้อมูลข้างตน้ ผู ้ว ิจัยสนใจใช้
เครื่องมอื ไดแ้ก่ 1) การโฆษณา ทีส่ามารถส่งข่าวสารถึงตัวบุคคลได้อย่างทัว่ถึง 2).การใช้พนักงานขาย  ทีเ่ป็นวธิสีื่อสาร
อย่างมปีระสทิธภิาพในการกระตุน้ใหเ้กิดการซื้อของผูบ้รโิภคเป้าหมาย 3).การส่งเสรมิการขายเป็นวธิกีารสรา้งแรงจูงใจและ
กระตุน้ใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซื้อในทันท ี 4).การประชาสมัพนัธ ์ เป็นการสรา้งภาพลักษณ์ที่ดใีหก้ับองคก์ร 5)  การสื่อสาร ณ 
จุดซื้อ เป็นการดงึดูดความสนใจของผูบ้รโิภคให้ตดัสนิใจซื้อสนิคา้ในทนัท ี ณ จุดซื้อ และ6).การจัดกิจกรรมทางการตลาด 
เป็นการสรา้งประสบการณ์ระหว่างตราสนิคา้และองคก์รกับลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ผูว้จิยัไดน้ ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
ครัง้น้ีโดยใช้ในการศึกษาถงึการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือ ฉัตยาพร เสมอใจ(2550) กล่าวว่า การตดัสนิใจซื้อเกิดจากการเลือกสิง่ใดสิง่
หน่ึงจากทางเลือกทีม่อียู่หลายทางเลือกโดยทีจ่ะเลือกสนิคา้หรอืบรกิารตามขอ้มูลและขอ้จ ากัดของสถานการณ์เพื่อใหส้ าเรจ็
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การตัดสินใจเป็นแรงจูงใจที่เกิดจากปจัจัยภายในซึ่งจะแสดงให้เหน็ถึงความต้องการ และ 
ตระหนักว่ามสีนิคา้ใหเ้ลือกมากมาย โดยกระบวนการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคม ี 5 ขัน้ตอน ซึ่งจะมคีวามสมัพนัธก์ับความ
นึกคิด (Thought) ความรู้สึก (Feeling) การแสดงออก (Action) ในการด ารงชีวติของมนุษย์ในแต่ละคน ซึ่งไม่จ าเป็นตอ้ง
เหมอืนกัน ทัง้น้ีเพราะแต่ละคนมทีศันคต ิ(Attitude) สิง่จูงใจ (Motive) ประสบการณ์ การรบัรูห้รอืสิง่กระตุน้ (Stimulate) ทัง้
ภายในและภายนอกต่างกันปจัจัยดังกล่าวจะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดที่น าไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อและส่งผลเป็น
พฤตกิรรมภายหลังการซื้อต่อไปผูว้จิยัไดน้ ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาครัง้น้ีโดยใช้ในการศึกษาถงึการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แนวคิดและทฤษฎีการซ้ืออย่างฉับพลนั Stern (1962) กล่วว่า การซื้ออย่างฉับพลันเป็น การซื้อโดยไม่ได้
วางแผนไวล่้วงหน้า โดยไดจ้ าแนกประเภทการซื้ออย่างฉับพลันออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่การซื้ออย่างฉับพลันทีแ่ท้จริง 
(Pure impulse buying), การซื้ออย่างฉับพลันจากการระลึกหรือนึกขึ้นได้ (Reminder impulse buying), การซื้ออย่าง
ฉับพลันจากการเสนอแนะ (Suggestion impulse buying) และการซื้ออย่างฉับพลันตามแผนที่วางไว้ (Planned impulse 
buying)  ผูว้จิยัไดน้ ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาครัง้น้ี โดยศึกษาเฉพาะการซื้ออย่างฉับพลันทีแ่ทจ้ริง (Pure impulse 
buying) เพยีงประเภทเดยีว เน่ืองจากการซื้ออย่างฉับพลันทีแ่ทจ้รงิเป็นการซื้อทีป่ราศจากการวางแผนอย่างสิน้เชิง เกิดขึน้
ง่าย และแตกต่างจากพฤตกิรรมการซื้ออย่างฉับพลันประเภทอื่นๆซึ่งสนิคา้น ้าดื่มเป็นสนิคา้อุปโภคบรโิภคในกลุ่มของสนิคา้
สะดวกซื้อสามารถเกิดการซื้ออย่างฉับพลันขึน้ไดม้ากทีสุ่ด 

ขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกับน ้าดื่ม น ้าบรรจุขวด หมายถงึ น ้าทีไ่ดจ้ากการน าน ้าทีม่คีุณภาพด ี เป็นน ้าทีผ่่านขัน้ตอนทาง
วทิยาศาสตร ์ผ่านการฆ่าเชื้อ ผ่านกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพใหด้ีขึน้  บรรจุในภาชนะปิดสนิทเพื่อสะดวกในการบริโภค
โดยตอ้งผ่านการตรวนรบัรองตามมาตรฐานทีก่ าหนด ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งน ้าดื่มบรรจุขวดเป็นสนิคา้ที่
มีความจ าเป็นต่อร่างกาย อีกทัง้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ไม่มสีารปรุงแต่งอื่นๆ อาทิ น ้ าตาล หรือคาเฟอีน และมีราคา
จ าหน่ายถูกกว่าเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ ซึ่งเหมาะส าหรบัผูบ้รโิภคที่รกัสุขภาพ ซึ่งการเตบิโตของตลาดน ้าดื่มบรรจุขวดนั้น 
นอกจากจะม ีปจัจยัสนับสนุนจากการทีน่ ้าดื่มเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นในการบรโิภคเพื่อประโยชน์แก่ร่างกายแล้ว การทีพ่ฤตกิรรม
ของ ผูบ้รโิภคทีเ่ปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในสงัคมเมอืงใหญ่ โดยหนัมาสนใจสุขอนามยัและสุขภาพกันมากขึน้ อกีทัง้มี การ
ด าเนินชีวติทีเ่ร่งรบี เน้นความสะดวกสบาย อาจส่งผลใหธุ้รกิจน ้าดื่มบรรจุขวดมโีอกาสเตบิโตขึน้อย่างต่อเน่ืองใน อนาคต  
การเตบิโตของธุรกิจน ้าดื่ม ผูป้ระกอบการจะตอ้งค านึงถึงปจัจยัทางการตลาดทีม่คีวามส าคญัต่อการตัดสนิใจเลือกบริโภค 
น ้ าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค ซึ่งก็คือ ความสะอาดของน ้ าดื่ม ความสะดวกในการหาซื้อบริโภค ราคาที่เหมาะสม กับ
คุณภาพ และการมบีรรจุภณัฑท์ีโ่ดดเด่น เมื่ออยู่บนชัน้วางร่วมพรอ้มกับสนิคา้แบรนดอ์ื่นๆ รวมทัง้มกีารส่งเสรมิ การตลาด
ดว้ยวธิตี่างๆ และการพฒันาระบบโลจสิตกิส ์ เพื่อใช้ในการกระจายสนิคา้ สิง่เหล่าน้ีจะเป็นปจัจยัส าคญัที ่ ท าใหธุ้รกิจน ้าดื่ม
บรรจุขวดประสบความส าเรจ็อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
 
วิธีด  าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู ้ที่ซื้อหรือเคยซื้อน ้าดื่มบรรจุขวด และอาศัยอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง            
ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คอื  ผูท้ีซ่ื้อหรอืเคยซื้อน ้าดื่มบรรจุขวด และอาศัยอยู่ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู ้วิจัยจึงใช้วิธีในการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง แบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% และความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดไ้ม่เกิน 5% โดยใช้สูตร (กัลยา วานิชย์
บญัชา, 2545) จะไดก้ลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา จ านวน 385 ตวัอย่าง เพิม่จ านวนตวัอย่าง 15 ตวัอย่าง รวมจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมดเท่ากับ 400 ตวัอย่าง  

วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
ขัน้ตอนที่  1  วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย(Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเลือกเขตใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งพื้นทีก่ารปกครองเป็น 50 เขต (กรุงเทพมหานคร , 2545) โดยจะท าการจบัฉลากใหไ้ด้ จ านวน             
5 เขต ไดแ้ก่ เขตวฒันา เขตคลองเตย เขตลาดพรา้ว เขตปทุมวนั และ เขตบางรัก 

ขัน้ตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยการก าหนดโควตาส าหรบัจ านวนตวัอย่าง
ทีต่อ้งการศึกษา 5 เขตโดยก าหนดใหเ้ก็บตวัอย่างเขตละเท่าๆกัน แต่ละเขต 80 ตวัอย่าง 
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ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือกสถานทีท่ีม่ผีูค้นหนาแน่น
ในแต่ละเขตและท าการเลือกกลุ่มเป้าหมายในสถานที่ตามห้างสรรพสินคา้และซุปเปอร์มาร์เก็ตชัน้น าและมีผู ้ใช้บริการ
จ านวนมากในเขตทีสุ่่มไดใ้นขัน้ที ่1 

ขัน้ตอนที่ 4 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่ม
ตวัอย่างทีม่าใช้บรกิารแต่ละสถานทีต่ามการสุ่มในขอ้ 1-3 ใหค้รบจ านวน 400 ตวัอย่าง โดยกลุ่มเป้าหมายนัน้จะถูกคดัเลือก
ก่อนทีจ่ะท าการสอบถามว่าเคยซื้อสนิคา้น ้าดื่มมาก่อนหรอืไม่ ถา้ซื้อจงึจะเป็นกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะท าการส ารวจ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
การวจิยัครัง้น้ีใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส าหรบัการศึกษาคน้ควา้เกี่ยวกับการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าน ้ าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร            
โดยแบ่งโครงสรา้งของแบบสอบถามออกเป็น  3  ส่วน  ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Closed-Ended Question) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ                   
มลีักษณะเป็นแบบก าหนดใหเ้ลือกตอบ มจี านวน 5  ขอ้ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยลักษณะค าถามเป็น Likert 
Scale (Summated Rating Method : The Likert Scale) จัด เ ป็นการวัดข้อ มูลประเภทอัตรภาคชั ้น  ( Interval Scale)                    
มีลักษณะปลายปิดให้เลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดยีว โดยแต่ละข้อจะมคี าตอบให้เลือก 5 ระดับ ซึ่งประกอบดว้ยค าถาม 
จ านวน 27 ขอ้ สามารถจ าแนกเป็น 6 ดา้น 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกับการตดัสนิใจซื้อน ้าดื่มอย่างฉับพลัน โดยลักษณะค าถามเป็น Likert 
Scale (Summated Rating Method : The Likert Scale) จัด เ ป็นการวัดข้อ มูลประเภทอัตรภาคชั ้น  ( Interval Scale)                 
มีลักษณะปลายปิดให้เลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียวโดยแต่ละข้อจะมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ซึ่งประกอบด้วยค าถาม 
จ านวน 8 ขอ้ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับกลุ่ม

ตวัอย่าง ดงัน้ี 
1.1 การแจกแจงหาความถี ่(Frequency)และค่ารอ้ยละ (Percentage) เพื่ออธบิายถงึลักษณะดา้นประชากรศาสตร์

ของผูต้อบแบบสอบถามในดา้น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน และ อาชีพ  
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธบิายถงึขอ้มูลการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการและขอ้มูลการตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. การวเิคราะหข์อ้มูลโดยใช้สถติเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถติทิีใ่ช้ทดสอบสมมตฐิานการวจิัยเพื่อ

แสดงถงึการมอีทิธพิลของตวัแปรอสิระต่อตวัแปรตาม โดยสถติทิีใ่ช้ในการทดสอบสมมตฐิาน ดงัน้ี  
2.1 วเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อ

เดอืน และ อาชีพ กับการตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้สถติิวเิคราะห์
ความแตกต่าง คอื t-test และ One Way ANOVA 

2.2 วเิคราะหก์ารมอีิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์ การ
ส่งเสรมิการขาย การขายโดยพนักงาน การสื่อสาร ณ จุดซื้อ และการจดักิจกรรมทางการตลาด ต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้า
ดื่มอย่างฉับพลันของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถติวิเิคราะหเ์ชิงถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) 



7 
 

ผลการวิจยั 
 1. ผูต้อบแบบสอบถาม 400 ตวัอย่าง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 272 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 68.0 มอีายุ 26-35 ปี จ านวน 274 คน คดิเป็น รอ้ยละ 68.5 มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตร ี จ านวน 277 คน คดิเป็น 
ร้อยละ 69.3  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน15,000-30,000 บาท จ านวน 193 คน คิดเป็น ร้อยละ 48.3 และมีอาชีพพนักงาน
บรษิัทเอกชน/ลูกจา้ง จ านวน 257 คน คดิเป็น รอ้ยละ 64.3 
 2. ผลการวิเคราะห์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมอยู่ในระดับด ีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88  เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็เกี่ยวกับดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 
ดา้นการโฆษณา ดา้นการสื่อสาร ณ จุดซื้อ และดา้นการจดักิจกรรมทางการตลาดอยู่ในระดบัด ี โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 
3.91 3.89 3.84 3.82 และ 3.76 ตามล าดับ 
 ผลการวเิคราะหก์ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดา้นการโฆษณาโดยรวมอยู่ในระดบัด ี โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเหน็เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ             
ด้านการโฆษณา อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ มีการโฆษณาสินค้าน ้ าดื่มผ่านสื่อออนไลน์ เช่น  YouTube  Facebook 
Instagram Twitter ที่สามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายได้ด ีมีการโฆษณาสนิคา้น ้าดื่มผ่านสื่อแพร่ภาพและกระจายเสยีง เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ ที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการซื้อสินค้า มีการโฆษณาสินค้าน ้ าดื่มผ่านสื่อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ 
นิตยสารวารสาร โบว์ชัวร์ เพื่อช่วยกระตุ้นใหท้ราบถงึคุณสมบตัิเด่นของผลิตภัณฑ์ และมีการโฆษณาสินคา้น ้าดื่มบนสื่อ
กลางแจง้ เช่น โปสเตอร/์ป้ายโฆษณา ขนาดใหญ่ เน้นความโดดเด่นเพื่อกระตุน้ความสนใจ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 4.01 
3.77 และ 3.68 ตามล าดบั 
 ผลการวเิคราะหก์ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดา้นการประชาสมัพนัธโ์ดยรวมอยู่ในระดบัด ี โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การด้านการประชาสมัพันธ์ อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ มีการเผยแพร่ข้อมูลของสนิค้าน ้าดื่มผ่านบทความในสื่อออนไลน์              
มกีารเปิดตวัสนิคา้น ้าดื่มผ่าน ศิลปิน นักรอ้ง นักแสดง หรอื ผูท้ีม่ชีื่อเสยีง มผีูบ้รหิารใหส้มัภาษณ์เกี่ยวกับขอ้มูลของสนิคา้น ้า
ดื่มหรอืขอ้มูลขององคก์รมกีารจดักิจกรรมเพื่อสงัคม เช่น ใหทุ้นการศึกษา บรจิาคสิง่ของ และ มกีารแจง้ขอ้มูลข่าวสารของ
สินค้าน ้ าดื่มและองค์กรผ่านบทความในหนังสือพิมพ์/นิตยสารโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 3.92 3.92 3.88 และ 3.87 
ตามล าดบั 
 ผลการวเิคราะหก์ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดา้นการส่งเสรมิการขายโดยรวมอยู่ในระดับด ี โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การดา้นการส่งเสรมิการขาย ขอ้มกีารลดราคาพเิศษสนิคา้น ้าดื่ม เช่น ลดจาก 10 บาท เหลือ 7 บาท มกีารใหข้องแถม เช่น 
ซื้อ 1 ขวด แถม 1 ขวด และมีการขายสนิค้า 2 ชิ้นในราคาพิเศษ เช่น 2 ขวด 20 บาท อยู่ในระดับดมีาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.34 4.27 และ 4.25 ตามล าดบั และใหค้วามคดิเหน็เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดา้นการส่งเสริม
การขาย ข้อ มีการแจกสนิค้าตวัอย่าง เช่น แจกน ้ าดื่มตามสถานที่ต่างๆ มีการสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวลั เช่น ซื้อ               
1 ขวดได ้1 แตม้ เพื่อสะสมแลกของรางวลั และ มกีารส่งรหสัหรอืชิ้นส่วนเพื่อชิงโชค เช่น ส่งรหสัชิงโชคไปเทีย่วต่างประเทศ 
อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 3.91 และ 3.68 ตามล าดบั 
 ผลการวเิคราะหก์ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดา้นการขายโดยพนักงานโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.76 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การดา้นการขายโดยพนักงาน อยู่ในระดบัดทีุกขอ้ ไดแ้ก่ พนักงานขายมกีรยิาท่าทางทีสุ่ภาพเรียบร้อย  พนักงานขายให้
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ขอ้มูลเกี่ยวกับสนิคา้น ้าดื่มไดค้รบถว้น พนักงานขายมกีารน าเสนอขอ้มูลของสนิคา้น ้าดื่มไดน่้าสนใจ และพนักงานขายมกีาร
แต่งกายเหมาะสม สุภาพเรยีบรอ้ยโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 3.80 3.70 และ 3.68 ตามล าดบั  
 ผลการวเิคราะหก์ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดา้นการสื่อสาร ณ จุดซื้อโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.84  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การดา้นการสื่อสาร ณ จุดซื้อ อยู่ในระดบัดทีุกขอ้ ไดแ้ก่ มโีฆษณาและแจง้ราคาโปรโมชัน่ บริเวณชัน้วางสนิคา้ ณ จุดซื้อ 
เพื่อสรา้งความโดดเด่นและกระตุน้การซื้อ  มกีารโฆษณาดว้ยทวี/ีวดีโีอ/คอมพวิเตอร ์ณ จุดซื้อ แสดงถงึขอ้มูลของสนิคา้น ้า
ดื่ม มแีผ่นป้ายตัง้บนกองของสนิคา้  ณ จุดซื้อ เพื่อสรา้งความโดดเด่นในหา้งคา้ปลีกหรอืในรา้นคา้ และ มกีารแจกแผ่นพบั
ใบปลิว ณ จุดซื้อ เพื่อแจง้โปรโมชัน่ต่างๆ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 3.88 3.86 และ 3.62 ตามล าดบั  
 ผลการวเิคราะหก์ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดา้นการจดักิจกรรมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัด ี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการดา้นการจดักิจกรรมทางการตลาด อยู่ในระดบัดทีุกขอ้ ไดแ้ก่ มกีารส่งเสรมิดา้นกีฬา เช่น สนับสนุนทมีฟุตบอล            
มกีารจดักิจกรรมพเิศษตามเทศกาลหรอืงานต่างๆ ท าใหเ้กิดความประทบัใจจากการมสี่วนร่วมกิจกรรม มกีารจดัคอนเสริต์
โชวศ์ิลปิน/นักรอ้ง หรอืร่วมเป็นสปอนเซอรก์ารจดัคอนเสริต์ และมกีารจดังานโรดโชวไ์ปตามพืน้ทีต่่างๆ เช่น จดักิจกรรมให้
ประชาชน ไดร้บัความรูเ้กี่ยวกับน ้าดื่ม หรอื น ้าแร่ส าหรบัดื่ม โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 3.91 3.72 และ 3.72 ตามล าดบั  
 ผลการวเิคราะหก์ารการตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็เกี่ยวกับการการ
ตัดสินใจซื้อสนิค้าน ้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัดีทุกข้อ ได้แก่ ท่านมักจะตดัสนิใจ
เลือกยีห่อ้น ้าดื่มทีท่่านตอ้งการจะซื้อในรา้นคา้หรอื ณ จุดซื้อ โดยไม่ไดเ้จาะจงยีห่อ้ไวก่้อน ท่านมกัจะตดัสนิใจซื้อน ้าดื่มทนัที
ที่พบเห็นสินคา้ โดยไม่ไดว้างแผนไว้ก่อนว่าจะมาซื้อ ท่านมักเกิดความต้องการ และจะซื้อสนิค้าน ้าดื่มทนัทเีมื่อท่านพบ
สนิคา้ทีถู่กใจโดยไม่ได้หาขอ้มูลมาก่อน ท่านมกัซื้อสนิคา้ทนัทเีพราะเกิดแรงจูงใจบางอย่าง แมท้่านอาจไม่ไดก้ระหายน ้ า             
ณ ขณะนัน้ เช่น ท่านพบเหน็ผูอ้ ื่นซื้อขณะอยู่ในรา้นค้า/จุดซื้อ หรอืท่านเหน็โฆษณาทีร่า้นคา้หรอืจุดซื้อจึงตอ้งกา รทดลอง
สนิคา้  ท่านตัง้ใจมาซื้อสนิคา้ชนิดอื่น แต่ก็มกัจะซื้อน ้าดื่มออกไปดว้ย และท่านมกัซื้อสนิคา้น ้าดื่มทนัท ี เพื่อใหไ้ดเ้งื่อนไข
ของโปรโมชัน่ที่จัด แม้จะท าให้ท่านซื้อเกินความจ าเป็นโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 3.76 3.71 3.53 3.51 และ 3.32 
ตามล าดบั 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 1. ผู ้ตอบแบบสอบถามทีม่ีเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่ม
อย่างฉับพลันแตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทีร่ะดบั 0.01 
 2. ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะดบัการศึกษาแตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันไม่แตกต่างกัน 
อย่างมนัียส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 3. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา ดา้นการใช้พนักงานขาย ดา้นการส่งเสรมิการขาย 
ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการสื่อสาร ณ จุดซื้อ และดา้นการจดักิจกรรมทางการตลาด มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
น ้าดื่มอย่างฉับพลันของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
น ้าดื่มอย่างฉับพลันของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรง เชิงบวกกับการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ดา้นการจดักิจกรรมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการขาย  ดา้นการโฆษณา และ ดา้นการสื่อสาร ณ จุดซื้อ 
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และการตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  มคีวามสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรง เชิงลบกับ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการใช้พนักงานขาย 
 4. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ ดา้นประชาสมัพนัธ ์ไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่าง
ฉับพลันของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  
สรปุผลและอภิปรายผล 

1. เพศ ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าน ้ าดื่มอย่างฉับพลัน                 
แตกต่างกันโดยเพศหญิงจะมกีารการตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันมากกว่าเพศชาย เน่ืองจาก เพศหญิงเป็นเพศทีม่ี
ความละเอยีดอ่อนทางดา้นอารมณ์ ส่วนมากมกีารตดัสนิใจซื้อโดยไม่ไดห้าขอ้มูลมาก่อน หากเพยีงแต่เหน็สนิคา้ถา้เกิดแรง
กระตุน้ก็จะท าการซื้อในทนัทสี่งผลใหเ้กิดการการตดัสนิใจแบบฉับพลันมากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับงานวจิยัของ Broden 
& Soderberg (2011) ทีศ่ึกษาเรื่อง ปจัจยัในการซื้อสนิคา้อย่างฉับพลันของสนิคา้เครื่อใช้ไฟฟ้า พบว่า เพศหญิงจะมกีารซื้อ
อย่างฉับพลันในสินค้าประเภท เสื้อผ้า อาหารน ้ าดื่ม เครื่องประดับ และขนมหวานตามล าดับ โดยเพศหญิงจะมีการซื้อ
ฉับพลันมากกว่าเพศชาย และสอดคล้องกับงานวจิยัของ Ahmed (2013) ทีศ่ึกษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อ
อย่างฉับพลันของสินค้าที่มีการเคลื่ อนไหวเร็ว (Fast Moving Consumer Goods) ในประเทศปากีสถาน พบว่า เพศ               
ทีแ่ตกต่างกันมผีลต่อพฤตกิรรมการซื้ออย่างฉับพลันทีแ่ตกต่างกัน 

2. อายุ ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี อายุ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าน ้ าดื่มอย่างฉับพลัน               
แตกต่างกันโดยผูม้อีายุ16-25 ปี มกีารตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันมากทีสุ่ด เน่ืองจากอายุนัน้เป็นปจัจยัทีท่ าใหค้น
มีความแตกต่างกันในเรื่องของความคดิและพฤติกรรม คนที่มีอายุน้อย มักจะมีความคดิเสรีนิยม มากกว่าคนทีอ่ายุมาก 
ในขณะคนทีอ่ายุมากมกัจะใช้สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารและอาจมกีารคดิไตร่ตรองถึงอรรถประโยชน์และความคุม้ค่าก่อนการ
ตัดสินใจเลือกซื้อจึงท าให้เกิดการตดัสนิใจเลือกซื้อได้ยากกว่าระดบัอายุทีต่ ่ากว่าซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิของ Broden & 
Soderberg (2011) ทีศ่ึกษาเรื่องปจัจยัในการซื้อสนิคา้อย่างฉับพลันของสนิคา้เครื่อใช้ไฟฟ้า พบว่าผูบ้รโิภคกลุ่มทีเ่กิดหลังปี 
1980 หรอืกลุ่มอายุน้อยกว่า 39 ปี จะมกีารซื้ออย่างฉับพลันมากกว่ากลุ่มทีเ่กิดก่อน 1980 หรอืกลุ่มทีอ่ายุมากกว่า 39 ปี  

3. ระดบัการศึกษา ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศึกษาแตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่ม
อย่างฉับพลันไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก ผู ้บริโภคไม่ว่าจะมีระดับการศึกษาในระดับใด จะมีการตัดสินใจซื้อน ้ าดื่มอย่าง
ฉับพลันใกล้เคยีงกัน เพราะว่าการตดัสนิใจซื้อแบบฉับพลันไม่ตอ้งใช้ความรู ้ ความเขา้ใจ หรอืการหาขอ้มูลในการตดัสินใจ
ซื้อ อกีทัง้น ้าดื่มเป็น 1 ในปจัจยั 4 ทุกช่วงระดบัการศึกษา ต่างก็ตอ้งการน ้าดื่มทีส่ะอาด ปลอดภยั ดงันัน้จงึมกีารตดัสินใจ
ซื้ออย่างฉับพลันไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวจิยัของ วนัวสิาข ์รกัพงษ์ไพบูลย(์2558) ทีศ่ึกษาเรื่อง กลยุทธส์่วนผสม
ทางการตลาดกับการตดัสนิใจซื้อน ้าดื่มครสิตลัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจซื้อน ้าดื่มครสิตลัไม่แตกต่างกัน 

4. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันแตกต่างกัน โดย ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนเท่ากับ 30,001-45,000 บาท มกีารตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันมากทีสุ่ด เน่ืองจากรายไดจ้ะเป็นตวัชี้วดัการมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจบัจ่ายสนิคา้ กล่าวคอื 
ผูม้รีายไดเ้ฉลี่ยต ่ากว่าหรอืเท่ากับ30,000 บาท เป็นผูท้ีอ่ยู่ในวัยท างานตอนตน้ซึ่งมคีวามสามารถในการจบัจ่ายสนิคา้อยู่ใน
ระดับน้อยกว่ากลุ่มรายได้อื่นๆ ท าให้เวลาจะตัดสินใจซื้อสนิคา้ จะต้องคิด ค้นหาข้อมูล ไตร่ตรองและเปรียบเทยีบก่อน                  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ Ahmed (2013) ทีศ่ึกษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้ออย่างฉับพลันของสนิคา้ที่มี
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การเคลื่อนไหวเร็ว (Fast Moving Consumer Goods) ในประเทศปากีสถาน ที่ว่า ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤตกิรรมการซื้ออย่างฉับพลันทีแ่ตกต่างกัน 

5. อาชีพ ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าน ้ าดื่มอย่างฉับพลัน
แตกต่างกัน โดยเจ้าของธุรกิจมีการตัดสินใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ เน่ืองจากแต่ละอาชีพ 
ย่อมม ีปจัจยั ความสนใจ ค่านิยม และแรงจูงใจในการซื้ออย่างฉับพลันแตกต่างกันออกไป กลุ่มอาชีพเจา้ของธุรกิจ ถอืเป็น
อาชีพที่มีข้อจ ากัดของเวลามากกว่าบุคคลที่เป็นนักเรียนนักศึกษา ข้าราชการหรือบุคคลทีท่ างานเป็นลูกจ้าง เน่ืองจาก
เจา้ของธุรกิจส่วนมากจะตอ้งดูแลกิจการ ท างานทุกเวลา ต่างจากการท างานของอาชีพลูกจา้งทีม่เีวลาแน่นอน เจา้ของธุรกิจ
จึงไม่มีเวลาในการค้นหาข้อมูล ไตร่ตรองและเปรียบเทียบก่อนซื้อสินคา้ จึงท าให้มีโอกาสในการตัดสินใจซื้อน ้ าดื่มแบบ
ฉับพลันมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ รวกิร สยามภิกัดิ ์ (2559) ไดท้ าการวจิยัเรื่องปจัจัยที่มีผลต่อ
การตดัสนิใจเลือกซื้อน ้าแร่บรรจุขวดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่าอาชีพ มคีวามแตกต่างในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อน ้ าแร่บรรจุขวดอย่างมีนัยส าคัญ โดยอาชีพอิสระและเจ้าของธุรกิจจะมีการตัดสินใจเลือกซื้อมากกว่า           
อาชีพอื่นๆ 

6. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดา้นการโฆษณา           
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดืม่อย่างฉับพลันของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก การโฆษณาเป็นสิง่เรา้
ที่จะช่วยท าใหผู้ ้บริโภคระลึกถงึสินคา้ไดง่้าย หากดูโฆษณาเพียง 1 ครัง้ ผู ้บริโภคก็สามารถจดจ าเรื่องราวในโฆษณาได ้           
ท าให้หวนระลึกถึงสนิค้าไดง่้ายขึ้น ส่งผลให้เกิดการซื้ออย่างฉับพลันได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Stern (1962) 
กล่าวว่า การโฆษณามวลชนจะท าใหเ้กิดการซื้ออย่างฉับพลันไดง่้าย และสอดคล้องกับงานวจิยัของ สมหมาย พูลศร ี(2550) 
ได้ท าการวิจัยเรื่องปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน ้ าดื่มบรรจุขวดพลาสตกิ ของผู้บริโภคในจังหวดปทุมธานี พบว่า           
การสื่อสารการตลาดแบบูรณาการ ดา้นโฆษณา มอีทิธพิลต่อ การเลือกซื้อน ้าดื่มบรรจุขวดพลาสตกิ ของผูบ้รโิภคในจงัหวด
ปทุมธานี ทัง้ในเรื่องของการใช้สื่อโฆษณาทีห่ลากหลาย และการใช้สื่อโฆษณาทีน่่าสนใจ 

7. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการ
ประชาสมัพนัธ ์ ไม่มมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก 
การประชาสมัพนัธ ์เป็นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทีแ่ทจ้รงิขององคก์ร เพื่อสรา้งภาพลักษณ์ทีด่ใีหก้ับองคก์ร โดยสอดคล้อง
กับแนวคดิของ เสรี วงษ์มณฑา (2547) กล่าวว่า การประชาสมัพันธ์เป็นเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดที่มกีระบวนการ
กระท าในระยะยาว ต้องอาศัยเวลาและตอ้งท าอย่างต่อเน่ืองแต่การตัดสินใจซื้ออย่างฉับพลันของผู้บริโภค เป็นการซื้อที่
ปราศจากการไตร่ตรองและวางแผน เป็นการซื้อแบบทนัททีนัใด ดงันัน้ การประชาสมัพนัธ ์ จงึไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสินใจ
ซื้อจงึไม่มมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

8. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขาย การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดา้นการ
ส่งเสรมิการขาย มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการ
ส่งเสรมิการขายเป็นวธิกีารสรา้งแรงจูงใจและกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซื้อ ณ ขณะนัน้ โดยเฉพาะ การทีก่ารลด แลก แจก 
แถม ตวัอย่างทีอ่าจเหน็ไดช้ัดคอืเมื่อผูบ้รโิภคพบเหน็ป้ายลดราคา (Sale) ผูบ้รโิภคจะไปยงัสิง่เรา้ทนัท ีเพื่อจะดูว่าเป็นสนิคา้
อะไร และเมื่อพบสนิคา้ทีจ่ดักิจกรรมส่งเสรมิการขายก็จะตดัสนิใจซื้อในทนัที ซื้อแบบฉับพลันโดยไม่ไดม้กีารหาขอ้มูลหรือ
เปรยีบเทยีบกับยีห่อ้อื่นๆ สอดคล้องกับแนวคดิของ Belch and Belch (1995) กล่าวว่า การส่งเสรมิการขายเป็นการกระตุน้
ใหเ้กิดพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ในขณะนัน้ ทนัททีนัใด และสอดคล้องกับงานวจิยัของ Yang (2011) ทีว่่า การส่งเสรมิการจะ
ท าใหเ้กิดการซื้ออย่างฉับพลันได ้ รวมถงึสอดคล้องกับงานวจิัยของ ลินดา พงษ์ศักดิ ์ (2558) ไดท้ าการวจิยัเรื่องปจัจัยที่มี
ความสมัพนัธต์่อพฤตกิรรมการเลือกซื้อน ้าแร่บรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปจัจยัดา้นการส่งเสริม
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การตลาดในเรื่องการแจกสนิคา้ใหท้ดลอง การลดราคาสนิคา้ การแถมสนิคา้ มคีวามสมัพนัธต์่อการเลือกซื้อน ้าแร่บรรจุขวด
ของผูบ้รโิภค  

9. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการใช้พนักงานขาย การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดา้นการใช้
พนักงานขายมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยมคีวามสมัพนัธ์
เชิงเสน้ตรงเชิงลบ อาจเน่ืองมาจากการขายโดยใช้พนักงานขาย จะท าใหผู้บ้รโิภคมเีวลาไตร่ตรอง และน าไปเปรยีบเทยีบกับ
สินค้าของแบรนด์อื่นๆ เมื่อผู ้บริโภครับรู้ข้อมูล มากขึ้น จึงท าให้มีการตัดสินใจซื้อสินค้าน ้ าดื่มแบบฉับพลันลดลง                
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิและทฤษฎขีองเสร ี วงษ์มณฑา (2547) กล่าวว่าการใช้พนักงานขายเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่าง
ผูข้ายและผูซ้ื้อแล้วยงัเป็นการเสนอขายดว้ยวาจาโดยตกลงซื้อและขายกัน มกีารใหข้อ้มูลผลิตภณัฑเ์ชิงเปรียบเทียบท าให้
แต่ละฝ่ายสามารถสงัเกตความตอ้งการและพฤตกิรรมของแต่ละฝ่ายไดอ้ย่างใกล้ชิด  

10. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการสื่อสาร ณ จุดซื้อ  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดา้นการ
สื่อสาร ณ จุดซื้อ  มีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก
ปจัจยัดา้นการสื่อสาร ณ จุดซื้อ เป็นการดงึดูดความสนใจของผู้บรโิภคใหต้ดัสนิใจซื้อสนิคา้ในทนัท ี ณ จุดซื้อ ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบการจัดเรียงสินคา้ ติดโปสเตอร์ ธงราว หรือป้ายโฆษณา ต่างมุ่งหวังที่จะผลักดนัให้ผูบ้ริโภคเกิดการตัดสนิใจซื้อ
สนิคา้ ณ จุดซื้อเรว็ขึน้ และถงึแมว้่าผูบ้รโิภคบางคนไดต้ัง้ใจไวแ้ล้วว่าจะเลือกซื้อสนิคา้ตราอื่น แต่ก็มผีูบ้รโิภคจ านวนไม่น้อย 
เกิดการเปลี่ยนใจกระทันหัน และซื้อสินค้าที่ไม่เคยตัง้ใจมาก่อน อันเป็นผลมาจากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ             
ด้านการสื่อสาร ณ จุดซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Stern (1962)   ที่กล่าวว่า การซื้ออย่างฉับพลันที่แท้จริง (Pure 
impulse buying) คอื การซื้ออย่างฉับพลันทีป่ราศจากการวางแผนอย่างสิน้เชิง ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจซื้อสนิคา้ขณะเขา้ไปอยู่ 
หรอืเดนิในรา้นคา้ เช่น การจดัวางสนิคา้ทีด่งึดูด น่าสนใจ เป็นตน้ และเมื่อผู ้บรโิภคโดนกระตุน้ดว้ยสิง่เรา้ขณะ อยู่ ณ จุดซือ้ 
ผูบ้รโิภคจะมนิีสยัการซื้ออย่างฉับพลันมากขึน้ สอดคล้องกับผลงานวจิยัของ Yang (2011) ไดท้ าการวจิยัเรื่องปจัจยัทีส่่งผล
ต่อการซื้ออย่างฉับพลันของสนิคา้ประเภทเครื่องส าอางของผูห้ญิงในประเทศไตห้วนั พบว่า การส่งเสรมิการตลาด ดา้นการ
จดัวางสนิคา้ในรา้นคา้ มอีทิธพิลต่อการซื้ออย่างฉับพลันของผูบ้รโิภค 

11. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าน ้ าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริ โภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก การจดักิจกรรมทางการตลาด เป็นการสรา้งประสบการณ์ที่ดรีะหว่างตราสนิคา้และองค์กรกับ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ผู ้บริโภคจะจดจ าแบรนด์ได้ และระลึกถึงแบรนดน้ี์เสมอ ผู ้บริโภคหากมีความสัมพันธ์อนัดกีับตรา             
สนิคา้ใด ก็จะท าใหร้ะลึกถงึตราสนิคา้นัน้ เมื่อเหน็สนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้นัน้ ก็จะมกีารตดัสนิใจซื้ออย่างฉับพลันเกิดขึน้ไดใ้น
ทุกกลุ่มผลิตภณัฑร์วมไปถงึผลิตภณัฑน์ ้ าดื่มด้วย สอดคล้องกับงานวจิยัของ ลินดา พงษ์ศักดิ ์ (2558) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง
ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต์่อพฤตกิรรมการเลือกซื้อน ้าแร่บรรจุขวดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าปจัจัยดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาดในเรื่องการออกบูธ การจดังานโรดโชวห์รอืการแสดงสนิคา้ต่างๆ การจดักิจกรรมพเิศษตามเทศกาลหรือ
งานต่างๆ มคีวามสมัพนัธต์่อการเลือกซื้อน ้าแร่บรรจุขวดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 1. ดา้นลักษณะประชากรศาสตร ์ ฝ่ายการตลาดควรก าหนดกลยุทธท์างการตลาด จดัท ากลยุทธใ์หส้อดคล้องกับ
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค โดยมุ่งเน้นไปทีก่ลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายหลักคอื ผูบ้รโิภคเพศหญิง อายุ26-35 ปี ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 15,000-30,000 บาท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมี               
การตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันมากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอื่น 
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2. การจดักิจกรรมทางการตลาด ฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด ควรจดักิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเน่ืองเพื่อเป็น
การสรา้งประสบการณ์ระหว่างตราสนิคา้และองคก์รกับลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย โดยมกีารจดักิจกรรมพเิศษตามเทศกาลหรือ
งานต่างๆ จะท าใหผู้บ้รโิภคเกิดความประทบัใจจากการมสี่วนร่วมในกิจกรรม หรอื มกีารส่งเสรมิดา้นกีฬา เช่น สนับสนุนทมี
ฟุตบอล หรือมีการจัดคอนเสิร์ตโชว์ศิลปิน/นักร้อง หรือร่วมเป็นสปอนเซอร์ในการจัดคอนเสิร์ต เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย                  
มปีระสบการณ์ทีด่กีับตราสนิคา้มากขึน้ ส่งผลใหม้กีารตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑท์ีม่ากขึน้  

3. ดา้นการส่งเสรมิการขาย ฝ่ายการตลาดควรจดักิจกรรมส่งเสรมิการขายเพื่อกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกิดการตดัสินใจ
ซื้อสินค้าในทันท ีโดยจัดให้มกีารใหข้องแถม เช่นซื้อ 1 ขวด แถม 1 ขวด หรือมีการขายสนิค้า 2 ชิ้นในราคาพิเศษ เช่น                 
2 ขวด 20 บาท หรอืมกีารลดราคาพเิศษในน ้าดื่ม เช่น ลดจาก10บาท เหลือ 7 บาท หรอืมกีารสะสมคะแนนเพื่อแลกของ
รางวัล เช่น ซื้อ1ขวด ได้รับ 1 คะแนน เน่ืองจากผู้บริโภคจะไวต่อป้ายลดราคา การได้ของแถม การสะสมแต้มแลกซื้อ                 
จะสามารถดงึดูดผูบ้รโิภคใหเ้ขา้รา้นและเลือกซื้อสนิคา้ได ้ การลดราคา หรอืการมโีปรโมชัน่ทีม่ากเพยีงพอ จะกระตุน้และ
ส่งผลใหผู้บ้รโิภคท าการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ในทนัท ี 

4. ด้านการโฆษณา ฝ่ายการตลาดควรให้ความส าคญักับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการโฆษณา  
โดยโฆษณาสนิคา้ ผ่านสื่อแพร่ภาพและกระจายเสยีง เช่นโทรทศัน์และวทิยุ หรอืท าการโฆษณาสนิคา้ ผ่านสื่อสิง่พมิพต์่างๆ 
เช่น นิตยสารและโบชัวร์  หรือโฆษณาสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ เช่น YouTube, Facebook, Instagram และ Twitter หรือ 
โฆษณาสินค้าบนสื่อกลางแจ้งเช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการท าให้ผู ้บริโภคได้รู้จักสินค้ามากขึ้น ได้รับ
ประสบการณ์ในตวัสนิคา้ และตระหนักถงึตราสนิคา้ ส่งผลใหผู้บ้รโิภคท าการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ไดง่้ายมากขึน้เมื่อพบสินคา้  

5. ด้านการสื่อสาร ณ จุดซื้อ ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายควรมีการสื่อสาร ณ จุดซื้อ เพื่อสร้างความโดดเด่น                
ในตวัสนิคา้ และกระตุน้การซื้อในรา้นคา้ โดยจดัใหม้กีารโฆษณาสนิคา้และแจง้ราคาโปรโมชัน่บรเิวณชัน้วางสนิคา้ ณ จุดซือ้ 
เพื่อสรา้งความโดดเด่น แจกแผ่นพบัใบปลิว ณ จุกซื้อ เพื่อแจง้โปรโมชัน่ต่างๆ รวมไปถงึการจดัใหม้กีารตัง้กองสนิค้าและ             
มแีผ่นป้ายตัง้บนกองของสนิคา้ ณ จุดซื้อ จะส่งผลใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันเพิม่มากขึน้ 

6. ดา้นการใช้พนักงานขาย ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย ไม่ควรใช้พนักงานขายในการปิดการขาย เน่ืองจากการใช้
พนักงานขาย เหมาะกับผลิตภณัฑท์ีต่อ้งมกีารใหค้วามรูเ้กี่ยวกับผลิตภณัฑ ์ และผลิตภณัฑท์ีม่รีาคาสูง แต่สนิคา้น ้าดื่มไม่มี
ความซับซ้อนของสนิคา้ และผูบ้รโิภคสามารถเขา้ถงึไดง่้าย โดยหากเป็นเช่นน้ีควรใช้การสื่อสารกระบวนการตลาดดา้นอื่น 
และตอ้งค านึงถงึวธิใีนการเสนอสนิคา้ทีจ่ะท าใหลู้กคา้เกิดความพงึพอใจ เพื่อใหลู้กคา้หรอืผูบ้รโิภคมแีรงกระตุน้ในการอยาก
ทดลองสนิคา้ จะส่งผลใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจซื้อสนิคา้น ้าดื่มอย่างฉับพลันเพิม่มากขึน้  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็ลุล่วงไดเ้ป็นอย่างด ีอนัเน่ืองมาจากความเมตตากรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดจีาก
อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศักดิน์รงค ์ซึ่งเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธน้ี์ทัง้ยงัใหค้ าปรกึษาค าแนะน าทีม่ปีระโยชน์ ขอ้เสนอแนะ
ในการปรบัปรุงแก้ไข ช่วยเหลือและขดัเกลาขอ้ผดิพลาด จนสารนิพนธท์ีจ่ดัท ามคีวามครบถว้นของเน้ือหาและความถูกตอ้ง 
ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึ้งในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์เป็นอย่างสูง ณ โอกาสน้ี  

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ ดร. อรทยั เลิศวรรณวทิย ์ รองศาสตราจารย ์ สุพาดา สริกุิตตา และ
อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ ที่กรุณาเป็นกรรมการเพิ่มเติมในการสอบสารนิพนธ์ และให้ค าแนะน าต่างๆ เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนเสร็จสมบูรณ์  ผู ้ว ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษางานวิจัยในครัง้น้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์                
แก่นิสิต และนักศึกษา ผู ้เกี่ยวข้อง และผู ้ที่สนใจเกี่ยวกับหัวข้อสารนิพนธ ์หากผลงานวจิัยมีสิง่ดงีามเป็นประโยชน์สูงสุด 
ผูว้จิยัขออุทศิสิง่ดงีามเหล่าน้ีแก่ผูม้พีระคุณทุกท่านและขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ 
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