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บทคดัย่อ 

 
การศกึษาวิจยัครัง้นี้มุ่งศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์

เครือ่งดืม่โคก้ ซโีร ่ชกูา้ร ์ของผูบ้รโิภควยัท างานในกรงุเทพมหานครโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลูจาก
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติิ
ทีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ประกอบดว้ย การวเิคราะหค์วามแตกต่างใชค้่าทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดยีว การวเิคราะหค์วามแตกต่างนยัส าคญัน้อยทีส่ดุ การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหคุณู ผลการศกึษา พบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ และอาชพี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อเครือ่งดื่มโคก้ ซโีร่ ชกูา้รใ์นดา้นความถี่ในการซื้อต่อ
สปัดาห ์(ขวด/กระป๋องต่อครัง้ต่อสปัดาห)์ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
 การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการดา้นการโฆษณามผีลตอ่พฤตกิรรมการซื้อเครือ่งดืม่โคก้ ซโีร ่ชกูา้ร ์ในดา้น
ค่าใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้ (บาท) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการตลาดเชิงกิจกรรม และ ด้านการประชาสมัพนัธ์  มีผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้เครือ่งดื่มโคก้ ซโีร ่ชกูา้ร ์ในดา้นจ านวนการซื้อ (ขวด / กระป๋องตอ่ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 
 การสือ่สารทางการตลาดแบบบูรณาการดา้นการโฆษณา ดา้นการส่งเสรมิการขาย และดา้นตลาดเชงิกจิกรรม มี
ผลต่อพฤตกิรรมการซื้อเครือ่งดื่มโคก้ ซโีร่ ชกูา้ร ์ในดา้นความถี่ในการซื้อต่อสปัดาห ์(ขวด / กระป๋อง ต่อครัง้ ต่อสปัดาห)์ 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ พฤตกิรรมการซื้อ โคก้ ซโีร ่ชกูา้ร์ 
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ABSTRACT 
 

The research aimed to study the influence of integrated marketing communication on the purchasing 
behavior of working age consumers of Coke Zero Sugar in the Bangkok metropolitan area. A questionnaire was 
constructed and used as the tool for data collection. The sample size of this research was four hundred participants. 
The data was analyzed using percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested using t-test, 
one way analysis of variance of the least significance difference (LSD) method and multiple regression analysis. 
The results were summarized as follows: 
 Consumers of different age and occupation had different behavior in term of the frequency of consumption 
with a statistically significant difference of 0.05 and 0.01, respectively. 
 The advertising correlated to the expense of the consumption at a statistically significant difference of 0.01 
level. 
 The aspects of event marketing and the public relations correlated with the quantity of the consumption 
with a statistically significant difference with a 0.01 level. 
 The aspects of advertising, event marketing and public relations correlated with the frequency of 
consumption with a statistically significant difference of 0.01 level. 
 
Keywords: Integrated Marketing Communication, Purchasing Behavior, Coke Zero Sugar 
 
บทน า 

ผลส ารวจเทรนด์สุขภาพและความเป็นอยู่ทีด่ปีี 2556 โดยมายด์แชร ์เอเจนซี่ดา้นการตลาดและการสือ่สารพบว่า 
คนไทยใหค้วามส าคญักบัสขุภาพและความเป็นอยู่ทีด่แีต่ใชช้วีติสวนทาง โดยเฉพาะเรือ่งอาหารต่อสุขภาพ เนื่องจากความ
อว้นไดก้ลายเป็นปญัหาทีพ่บทัว่ไปส าหรบัคนไทย (Brand buffet. 2556 : ออนไลน์) ผูป้ระกอบการทัง้ใหญ่น้อยจ าเป็นตอ้งตี
โจทยใ์หส้นิคา้สอดคลอ้งกบักระแสสขุภาพในปจัจุบนัทีท่ าใหค้นหนัมาดแูลสุขภาพกนัมากขึน้ และลดการบรโิภคอาหารและ
เครือ่งดืม่ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ โดยหนัมาออกผลติภณัฑน์ ้าตาลน้อย หรอื 0% แคลอรี ่แต่ยงัคงรสชาตทิีถู่กปาก ซึง่เป็น
สิง่ส าคญัของผูบ้รโิภคชาวไทย โดยเฉพาะตลาดน ้าอดัลมทีเ่ป็นเครือ่งดืม่ประเภทไรแ้คลอรีจ่งึเกดิขึน้ เป็นแซกเมนตใ์หมข่อง
ตลาดน ้าอดัลม โดยการท าการตลาดดว้ยกลยุทธก์ารขยายสายผลติภณัฑ์ออกสนิค้าใหม่ทีใ่ชร้สชาตใิหม่เป็นตวัขบัเคลื่อน
ตลาดโดยเฉพาะตลาดน ้าด า เพือ่กระตุน้ตลาดทีพ่ฒันาสนิคา้ขึน้มาจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป และเป็นการลด
จดุออ่นของน ้าอดัลม ดว้ยจดุขายใหมป่ราศจากน ้าตาล และ 0 แคลอรี ่ในการตอบสนองผูบ้รโิภคผูด้ืม่น ้าอดัลมทีใ่สใ่จสขุภาพ 
และกงัวลเรือ่งน ้าตาลทีม่ปีรมิาณสงูในน ้าอดัลม (ขา่วสด. 2557: ออนไลน์) 

เครือ่งดืม่น ้าด าไดร้บัความนยิมทัว่โลกมาตลอดหลายสบิปีทีผ่่านมา รวมถงึในประเทศไทยทีม่มีูลค่าตลาดน ้าอดัลม
รวมๆ กว่า 50,000 ลา้นบาท โดยเฉพาะน ้าด า มสี่วนแบ่งอยู่ประมาณ 70% และเช่นเดยีวกบัทัว่โลก ดว้ยกระแสสุขภาพที่
เตบิโตอย่างรวดเรว็ ได้เปลี่ยนเป็นเทรนด์ "Healthy Lifestyle" ท าใหผู้้บรโิภคปฏเิสธทีจ่ะบรโิภคเครื่องดื่มทีม่นี ้าตาล และ
เครือ่งดืม่อดัลมทีใ่ชส้ารใหค้วามหวานแทนน ้าตาล เพราะกงัวลว่าจะมผีลกบัสขุภาพ และหนัมาบรโิภคเครือ่งดื่มเพือ่สุขภาพ
มากขึน้ เชน่เดยีวกบัคนไทยเองกส็นใจเครือ่งดื่มเพือ่สุขภาพมากขึน้ และรฐับาลกก็ าลงัเตรยีมเกบ็ภาษเีครือ่งดืม่ทีใ่ชน้ ้าตาล
ในปรมิาณสงู เพือ่เป็นมาตรการลดปญัหาโรคอว้น และโรคเบาหวาน จงึเชือ่ว่าเครือ่งดืม่ทีไ่มม่นี ้าตาล หรอืใชน้ ้าตาลน้อย จะ
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มบีทบาทมากขึน้ในการท าตลาด เพื่อมุง่เน้นใหเ้พิม่ปรมิาณยอดขายของตลาดและกระตุน้ตลาดเครือ่งดื่มอดัลมแคลอรี่ต ่า 
และไรน้ ้าตาลใหก้ลบัมาเตบิโตดขีึน้ กลยุทธห์นึ่งทีส่ามารถท าไดค้อื การใชก้ารสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ไดแ้ก่ การ
โฆษณา การสง่เสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์และการตลาดเชงิกจิกรรม เพือ่ใหผู้บ้รโิภครูจ้กั เขา้ใจ และสามารถสื่อสาร
ใหก้บัผู้บรโิภครบัรูไ้ด้ทนัทวี่า ผลติภณัฑ์ตวันี้เป็นเครื่องดื่มนี้ไม่มนี ้าตาลทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการและความพงึ
พอใจแก่ผูบ้รโิภคในดา้นรสชาตแิละแคลอรีต่ ่าและท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการซื้อของผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ท าใหผู้้วจิยัสนใจทีจ่ะศกึษาการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการทีม่อีิทธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มโคก้ ซโีร่ ชกูารข์องผูบ้รโิภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร  โดยวดัจากพฤตกิรรมการซื้อ
ของผูบ้รโิภค การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ์ และการตลาดเชงิกจิกรรม ซึ่งผลของการวจิยัจะชว่ยให้
บรษิทัไดท้ราบถงึการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อของผูบ้รโิภค เพือ่น ามาวางแผนพฒันาและ
เลอืกใชก้ลยุทธท์างการตลาดไดต้รงตามความตอ้งการกบักลุ่มเป้าหมายซึง่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซื้อเครือ่งดื่มโคก้ ซโีร่ ชกูาร ์ของผูบ้รโิภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชพี และรายไดต่้อเดอืน 

2. เพื่อศกึษาการสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ ไดแ้ก่ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์
และการตลาดเชิงกิจกรรม ที่มีผลต่อกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มโค้ก ซีโร่ ชูการ์ของผู้บริโภควัยท างานใน
กรงุเทพมหานคร   
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ปจัจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ
ซื้อเครือ่งดืม่โคก้ ซโีร ่ชกูารข์องผูบ้รโิภควยัท างานในกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. การสือ่สารทางการตลาดแบบบูรณาการ มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มโคก้ ซโีร่ ชกูาร์ ของผูบ้รโิภควยั
ท างานในกรงุเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
 อ้างอิงแนวคิดของ ชิบ จิตนิยม (2534) อ้างอิงจาก Berelson; & Steiner ในงานวิจัยนี้ศึกษาตัวแปร ด้าน
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชพี และรายไดต่้อเดอืนโดยน ามาเชื่องโยงกบัพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ์
เครือ่งดืม่โคก้ ซโีร่ ชกูา้รข์องผูบ้รโิภค ซึง่พยายามชีใ้หเ้หน็ถงึความแตกต่างทางประชากรซึง่มผีลต่อพฤตกิรรมทีแ่ตกต่าง
กนัออกไปในเชงิเหตุและผล 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 อา้งองิแนวคดิของ Schultz, Tannenbuam และ Lauterborn (1995) กล่าวว่า การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ
ช่วยรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในตลาด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพสงัคม และปจัจยัแวดล้อมต่างๆที่
เปลี่ยนแปลงไปของโลก เพื่อให้มกีารสื่อสารกบัผูบ้รโิภคในตลาดมปีระสทิธภิาพมากขึน้ซึ่งเหมาะสมกบัสภาพตลาด และ
สงัคมในปจัจบุนั 
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 แนวคิดและทฤษฎีเรือ่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคและแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 
 อ้างองิแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) อธบิายเกี่ยวกบัทฤษฎีโมเดลผู้บรโิภคประกอบด้วยสิง่
กระตุน้ ความรูส้กึนึกคดิของผู้ซื้อ (Buyer's black box) ทีผู่ผ้ลติและผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได ้ส่งผลต่อการตอบสนอง
หรอืการตดัสนิใจของผู้ซื้อทีแ่ตกต่างกนัและพฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ ส าหรบัการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผู้บรโิภคเป็นการ
ค้นหาพฤตกิรรมการซื้อองผูบ้รโิภคเพื่อที่จะทราบถึงลกัษณะความต้องการของผู้บรโิภค ค าถามทีใ่ชเ้พื่อค้นหาลกัษณะ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบไปดว้ย Who, What, Why, Who, When, Where และ How ดงันัน้ ผูว้จิยั
จงึไดน้ าขอ้มลูมาตัง้ค าถามในพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ์เครือ่งดื่มโคก้ ซโีร ่ชกูา้ร ์ไดแ้ก ่คา่ใชจ้า่ย จ านวนการซือ้ ความถี่
ในการซื้อ แนวโน้มการซื้อโคก้ ซโีร ่ชกูา้ร ์ในอนาคต และ ประโยชน์ทีต่อ้งการจากโคก้ ซโีร ่ชกูา้ร์ 
 แนวคิดเก่ียวกบัวยัท างาน 
 อา้งองิบทความจากศูนยว์จิยักสกิรไทย (2548) กล่าวว่า วยัท างาน หมายถงึ กลุ่มคนแพศชาย/หญงิทีม่อีายุ 20 ปี
ขึน้ไป จนถงึ 50 ปี โดยประมาณ และมรีายไดป้ระจ าจากการท างาน แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มวยัท างานตอนตน้ 
กลุ่มคนทีอ่ายุตัง้แต่ 20 - 30 ปี กลุ่มวยัท างานตอนกลาง กลุ่มคนทีอ่ายุประมาณ 31 - 40 ปี และกลุ่มวนัท างานตอนปลาย 
กลุ่มคนทีอ่ายุประมาณ 41 - 50 ปี แสดงใหเ้หน็ว่า วยัท างานเป็นวยัทีต่อ้งรบัผดิชอบเรื่องหน้าทีก่ารงาน ท างานเพื่อหา
รายไดใ้หเ้พยีงพอกบัรายจา่ยทีเ่กดิขึน้ และเมือ่มรีายไดม้ากขึน้ กม็คีวามตอ้งการและอ านาจซื้อสงูขึน้ตามไปดว้ย 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร ทีเ่คยซื้อเครือ่งดื่มโคก้ ซโีร่ ชกูาร ์ซึ่ง

ผูว้จิยัไมท่ราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภควยัท างานทีเ่คยซื้อเครือ่งดื่มโค้ก ซโีร่ ชกูาร์ในกรุงเทพมหานคร 

บรเิวณแหล่งธุรกจิ เช่น ย่านอโศก สลีม สุขุมวทิ และบางกะปิ ทีม่อีายุระหว่าง 20 - 50 ปี ทัง้เพศชายและเพศหญิง  ซึ่ง
ขอ้มูลจากเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน ระบุไว้ว่าในปจัจุบนัมแีรงงานในย่านธุรกิจใหญ่ๆทัง้สิ้นเกนิกว่า 155,000 คน 
(2556) ดงันัน้ผูว้จิยัจงึใชก้ารก าหนดขนาดตวัอย่างโดยการหาขนาดตวัอยา่งทีไ่มท่ราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน (กลัยา วา
นิชยบ์ญัชา. 2545) ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอ้ยละ 95 รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 

วิธีการเลือกตวัอย่าง ตามขัน้ตอน ดงันี้ 
ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเกบ็ขอ้มลูจะเกดิขึน้ในย่านธุรกจิทีม่กีลุ่มคน

วยัท างานรวมตวักนัอยู่อย่างหนาแน่นได้แก่ ย่านอโศก สลีม สุขมุวทิ และบางกะปิ จากผลการศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
การตดัสินใจออมเงินของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร (มรกต ฉายทองค า 2557) โดยผู้วิจยัเป็นผู้แจก
แบบสอบถามด้วยตนเอง โดยกลุ่มเป้าหมายนัน้จะถูกคดัเลอืกก่อนว่าเคยบรโิภคเครื่องดื่มโค้ก ซโีร่ ชกูาร์หรอืไม่ ถ้าเคย
บรโิภคสนิคา้ จงึเป็นกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะท าการส ารวจ เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตามสถานทีท่ีไ่ดก้ าหนด โดยกลุ่มเป้าหมาย
นัน้จะถูกคดัเลอืกก่อนว่าเคยบรโิภคเครือ่งดืม่โคก้ ซโีร่ ชกูารห์รอืไม ่ถา้เคยบรโิภคสนิคา้ จงึเป็นกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะท าการ
ส ารวจ เพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลู ตามสถานทีท่ีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแต่ละเขต 
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ผลการวิจยั 
สถิติเชิงพรรณนา 
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี อาชีพรบัจ้าง / พนักงาน

บรษิทัเอกชน และมรีายไดต้อ่เดอืนอยู่ที ่15,000 – 30,000 บาท   
การวิเคราะห์ปัจจยัด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือโค้ก ซีโร่ 

ชูก้าร ์ 
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 
ทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการซื้อเครือ่งดืม่โคก้ ซโีร ่ชกูา้รข์องผูบ้รโิภควยัท างานในกรงุเทพมหานคร 
 

ปัจจยัด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

 
 

 

S.D. 
ระดบั

ความส าคญั 

1. ดา้นการโฆษณา   3.90 0.908 มาก 

2. ดา้นการสง่เสรมิการขาย  3.95 0.910 มาก 

3. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์  3.65 0.792 มาก 

4. ดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม  3.91 0.932 มาก 

รวม 3.85 0.886 มาก 
 

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคดิเห็นปจัจยัด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์เครื่องดื่มโค้ก ซีโร่ ชูการ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมการขาย รองลงมา คือ ด้านตลาดเชิงกิจกรรม ด้านการโฆษณา และด้าน
ประชาสมัพนัธ ์ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�̅� 
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การวิเคราะหพ์ฤติกรรมการซ้ือโค้ก ซีโร ่ชูก้าร ์
ตาราง 2 แสดงค่าสงูสดุ ต ่าสุด ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เกีย่วกบัพฤตกิรรมการซื้อเครือ่งดื่ม   โคก้ ซโีร่ ชกูา้ร์
ของผูบ้รโิภควยัท างานในกรงุเทพมหานคร 
 

พฤติกรรมการซ้ือเครือ่งด่ืมโค้ก ซีโร ่ชูก้าร ์
ค่า

ต า่สุด 
ค่า 

สูงสุด 
 

S.D. 

1. ค่าใชจ้า่ย (ตอ่ครัง้) ทีซ่ื้อเครือ่งดืม่โคก้ ซโีร่ ชกูา้ร ์ 10 300 32.86 26.73 

2. จ านวนการซือ้เครือ่งดืม่โคก้ ซโีร ่ชกูา้ร ์(ต่อครัง้) 1 15 2 1 

3. ความถีใ่นการซื้อเครือ่งดืม่โคก้ ซโีร ่ชกูา้ร์  
    (ครัง้ตอ่สปัดาห)์ 

1 15 4 2 

 
จากตาราง 2 พบว่า ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้โคก้ ซโีร่ ชกูา้ร ์ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซื้อต่อครัง้ 32.86 บาท 

ดา้นจ านวนการซือ้เฉลีย่ตอ่ครัง้ 2 ขวด และ ดา้นความถีเ่ฉลีย่ในการซือ้ต่อสปัดาห ์4 ขวด 
 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มโค้ก ซีโร่ ชูกา้ร์                     ด้าน
แนวโน้มในการซื้อเครือ่งดื่มโคก้ ซโีร่ ชกูา้รใ์นอนาคต ประโยชน์ทีต่อ้งการจากเครือ่งดื่มโคก้ ซโีร่ ชกูา้รเ์พือ่รปูร่างและการ
ควบคุุมน ้าหนกั, เพือ่ดืม่ตามเพือ่น / ครอบครวั และเพือ่ตามแฟชัน่ / เทรนดส์ขุภาพ 
 

พฤติกรรมการซ้ือเครือ่งด่ืมโค้ก ซีโร ่ชูก้าร ์
 

S.D. ระดบัความส าคญั 

1. ในอนาคตทา่นมแีนวโน้มจะซือ้เครือ่งดืม่โคก้ ซโีร ่ชกูา้ร์ 4.12 1.054 มาก 

2. ประโยชน์ทีต่้องการจากเครื่องดื่มโค้ก ซโีร่ ชูกา้ร์เพื่อรูปร่างและ
การคมุน ้าหนกั 

3.92 1.140 มาก 

3. ประโยชน์ทีต่อ้งการจากเครือ่งดืม่โคก้ ซโีร่ ชกูา้รเ์พือ่ดืม่ตามเพือ่น 
/ ครอบครวั 

3.22 1.254 ปานกลาง 

4. ประโยชน์ทีต่อ้งการจากเครือ่งดืม่โคก้ ซโีร่ ชกูา้รเ์พื่อตามแฟชัน่ / 
เทรนดส์ขุภาพ 

3.62 1.294 มาก 

รวม 3.72 1.186 มาก 

 
จากตาราง 3 พบว่า ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซื้อโคก้ ซโีร่ ชกูา้ร ์ดา้นแนวโน้มในการซื้อเครือ่งดื่มโคก้ ซโีร่ ชกูา้ร์

ในอนาคต ประโยชน์ที่ต้องการจากเครื่องดื่มโค้ก ซีโร่ ชูก้าร์เพื่อรูปร่างและการควบคุุมน ้าหนัก , เพื่อดื่มตามเพื่อน / 

�̅� 

�̅� 
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ครอบครวั และเพื่อตามแฟชัน่ / เทรนด์สุขภาพ ทีผู่้ตอบแบบสอบถามตอบมคีวามคิดเห็นในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย 
เทา่กบั 3.72 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดงัตอ่ไปนี้ 
1. ผลการศึกษาปจัจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี และรายได้ต่อเดอืนที่แตกต่างกนัมผีลต่อ

พฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑเ์ครือ่งดื่มโคก้ ซีโร่ ชูก้าร์ ของผู้บรโิภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ 
อายแุละอาชพีทีแ่ตกต่างกนัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครือ่งดืม่โคก้ ซโีร ่ชกูา้ร ์ในดา้นความถีใ่นการซื้อต่อสปัดาห ์(ขวด / 
กระป๋องต่อครัง้ต่อสปัดาห)์ แตกต่างกนั 

2. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ์ และ
การตลาดเชงิกจิกรรม มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อเครือ่งดืม่โคก้ ซโีร่ ชกูา้ร ์ของผูบ้รโิภค โดยจ าแนกเป็นรายดา้น ดงันี้ 

2.1 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ์ และ
การตลาดเชงิกจิกรรม มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มโค้ก ซโีร่ ชกู้าร์ ในด้านค่าใชจ้่ายในการซื้อต่อครั ้ง (บาท) ของ
ผูบ้รโิภค 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า การ
สือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการดา้นการโฆษณามผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อเครือ่งดืม่โคก้ ซโีร่ ชกูา้ร ์ในดา้นค่าใชจ้า่ยใน
การซือ้ต่อครัง้ (บาท) ของผูบ้รโิภค อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยพจิารณาจากคา่ Sig. มคีา่เทา่กบั 0.000  

2.2 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ์ และ
การตลาดเชงิกจิกรรม มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อเครือ่งดื่มโค้ก ซโีร่ ชกู้าร์ ในด้านจ านวนการซื้อ (ขวด / กระป๋องต่อครัง้) 
ของผูบ้รโิภค 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า การ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการตลาดเชงิกิจกรรม และด้านการประชาสมัพนัธ์ มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มโค้ก ซีโร่ ชูกา้ร์ ในด้านจ านวนการซื้อ (ขวด / กระป๋องต่อครัง้) ของผูบ้รโิภค อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 
0.05 โดยพจิารณาจากคา่ Sig. มคีา่เทา่กบั 0.000 และ 0.005 ตามล าดบั  
สมมตฐิานขอ้ที ่2.3 การสือ่สารทางการตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ์ 
และการตลาดเชงิกจิกรรม มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มโคก้ ซโีร่ ชกูา้ร ์ในดา้นความถี่ในการซื้อต่อสปัดาห ์(ขวด / 
กระป๋องต่อครัง้ต่อสปัดาห)์ ของผูบ้รโิภค 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า การ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการโฆษณา, ด้านการตลาดเชงิกจิกรรม และด้านการประชาสมัพนัธ์ มผีลต่อ
พฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มโค้ก ซีโร่ ชูก้าร์ ในดา้นความถี่ในการซื้อต่อสปัดาห์ (ขวด / กระป๋องต่อครัง้ต่อสปัดาห์)ของ
ผูบ้รโิภค อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยพจิารณาจากคา่ Sig. มคีา่เทา่กบั 0.000, 0.001 และ 0.002 ตามล าดบั  
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

จากการศกึษา การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ์เครือ่งดืม่โคก้ ซโีร่ 
ชูกา้ร์ ของผู้บรโิภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาชพีรบัจา้ง / พนักงาน
บรษิทัเอกชน และมรีายไดต้อ่เดอืน 15,000 – 30,000 บาท ซึง่มปีระเดน็ส าคญัทีจ่ะน ามาอภปิรายดงันี้ 
การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ไดแ้ก่ การโฆษณา การสง่เสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์และการตลาดเชงิกจิกรรม 
พบว่า 
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1. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการโฆษณา เป็นปจัจยัที่เป็นตัวก าหนด พฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มโคก้ ซีโร่ ชูกา้ร์ในด้านค่าใชจ้่ายในการซื้อต่อครัง้ (บาท) ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ผุสด ีวฒันเมธา. (2546)            
ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มกีารรบัรูข้อ้มูลจากสื่อทางโทรทศัน์มากที่สุด เนื่องจากเป็นสื่อทีด่งึดูดความ
สนใจและการรบัรูข้องผูบ้รโิภคไดม้ากทีสุ่ด กล่าวคอื การโฆษณาสง่เมสเสจแบรนด์ และประโยชน์ของสนิคา้ตรงกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งการรบัรูใ้หม้ากขึน้ เช่น Building Wrap ใจกลางกรุงเทพมหานคร 
บิลบอร์ด รถไฟฟ้า BTS รวมถึงโฆษณาออนไลน์และโซเชยีลมเีดีย มีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้า              
เพิม่มากขึน้ 

2. การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม และดา้นการประชาสมัพนัธ ์เป็นปจัจยัทีเ่ป็น
ตวัก าหนด พฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มโคก้ ซโีร่ ชกูา้รใ์นดา้นค่าใชจ้่ายในดา้นจ านวนการซื้อ (ขวด / กระป๋องต่อครัง้) ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศศกิานต์ เกยีรตไิชยากร (2551) ทีพ่บว่า การตลาดเชงิกจิกรรมมผีลต่อการเลอืกซื้อน ้าผลไม้
พรอ้มดืม่ 100% และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรินิภา บุญมา (2548) ทีพ่บว่า การประชาสมัพนัธ ์มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
ชาเขยีวพรอ้มดืม่ กลา่วคอื การประชาสมัพนัธ ์ซึง่ผูว้จิยัพบว่า การประชาสมัพนัธโ์ดยรวมด ีแต่ควรเน้นการสรา้งความมัน่ใจ
ใหผู้บ้รโิภคว่า โคก้ ซโีร่ สตูรไมม่นี ้าตาลไดร้บัสญัลกัษณ์โภชนาการ ‘เครือ่งดืม่ทางเลอืกสุขภาพ’ ทีผ่่านการตรวจสอบและ
รบัรองจากมลูนิธสิง่เสรมิโภชนาการ สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหดิล ทัง้ทีร่า้นคา้และผา่นทางออนไลน์ ควรท าควบคู่
กบัการตลาดเชงิกจิกรรม ณ จุดขาย เพื่อน าเสนอสนิค้า แมสเสจ คูปองส่วนลด หรอื โปรโมชัน่ใหผู้้บรโิภคไดล้งลกึแบบ
เฉพาะเจาะจง (Personalization) 

3. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสรมิการขาย และ ด้านการตลาดเชงิ
กจิกรรม เป็นปจัจยัทีเ่ป็นตวัก าหนด พฤตกิรรมการซื้อเครือ่งดื่มโคก้ ซโีร ่ชกูา้รใ์นดา้นคา่ใชจ้า่ยในดา้นความถีใ่นการซื้อต่อ
สปัดาห ์(ขวด / กระป๋องตอ่ครัง้ตอ่สปัดาห)์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ผสุด ีวฒันเมธา. (2546) ไดท้ าการวจิยัเรือ่ง ปจัจยั
ดา้นผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดื่มชาเขยีวของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคส่วน
ใหญ่มกีารรบัรูข้อ้มูลจากสื่อทางโทรทศัน์มากที่สุด  ด้านการตลาดเชงิกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศศิกานต์ 
เกียรติไชยากร (2551) ที่พบว่า การตลาดเชิงกิจกรรมมผีลต่อการเลือกซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่ม 100% และด้าน การ
ประชาสมัพนัธ ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรินิภา บุญมา. (2548) ทีพ่บว่า การประชาสมัพนัธ ์มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อชา
เขยีวพรอ้มดืม่ กล่าวคอื การโฆษณาชว่ยในการรกัษากลุม่ลกูคา้ทีม่คีวามจงรกัภกัดต่ีอแบรนด ์พรอ้มกบัการขยายฐานลกูคา้
ใหม่ และการดงึดูดลูกคา้ทีย่งัคงซื้อสนิค้าสลบัไปมาหลายแบรนด์ใหห้นีมาซื้อแบรนด์ของเราเป็นประจ า โดยท าควบคู่กบั
การตลาดเชงิกจิกรรม และ การสง่เสรมิการขาย ซึง่ผูว้จิยัพบว่า การสง่เสรมิการขายโดยรวมด ีแต่ควรเน้นการท าการตลาด
ร่วมกบัพารท์เนอรใ์นการแจกคูปองส่วนลด หรอื เสนอโปรโมชัน่ใหผู้บ้รโิภคอย่างเขา้ใจชดัเจนโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ 
เพือ่ชว่ยสรา้ง Engagement และ Awareness กบัแบรนดส์นิคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี

4. การศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์เครื่องดื่มโค้ก ซีโร่ ชูก้าร์ของผู้บรโิภค วยัท างานใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ์เครื่องดื่มโคก้ ซีโร่ ชูก้าร์ ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซื้อต่อครัง้ (บาท) 
มากที่สุด 300 บาทต่อครัง้ และน้อยทีสุ่ด 10 บาทต่อครัง้ โดยมคี่าเฉลี่ยอยู่ที ่32.86 (บาทต่อครัง้) พฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่โคก้ ซโีร ่ชกูา้ร ์ในดา้นจ านวนการซื้อ (ขวด / กระป๋องตอ่ครัง้) มากทีส่ดุ 15 ขวด / กระป๋องต่อครัง้ และ
น้อยที่สุด 1 ขวด / กระป๋องต่อครัง้ โดยมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.69 (ขวด / กระป๋องต่อครัง้) และพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์
เครื่องดื่มโค้ก ซีโร่ ชูก้าร์ ในด้านความถี่ในการซื้อต่อสปัดาห์ (ขวด / กระป๋องต่อครัง้ต่อสปัดาห์)  มากทีสุ่ด 15 ขวด / 
กระป๋องต่อครัง้ต่อสปัดาห ์และน้อยทีสุ่ด 1 ขวด / กระป๋องต่อครัง้ต่อสปัดาห ์โดยมค่ีาเฉลีย่อยู่ที ่3.72 (ขวด / กระป๋องต่อ
ครัง้ต่อสปัดาห์)  ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Schiffman and Kanuk. (1994:667). ทฤษฎีลกัษณะ (Trait Theory) เป็น
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ทฤษฎบีุคลกิภาพ ซึ่งมุ่งความส าคญัทีก่ารวดัลกัษณะดา้นจติวทิยาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอือาจหมายถงึ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความแตกตา่งใดๆ ซึง่มแีนวโน้มจะคงทีซ่ึง่บคุคลหนึ่งจะแตกตา่งอกีบคุคลหนึ่ง 

5. ขอ้มลูระดบัความเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑเ์ครือ่งดื่มโคก้ ซโีร่ ชกูา้รข์องผูต้อบแบบสอบถามใน
ดา้นแนวโน้มในการซื้อเครือ่งดื่มโคก้ ซโีร่ ชกูา้รใ์นอนาคต ดา้นประโยชน์ทีต่อ้งการจากเครือ่งดืม่โคก้ ซโีร่ ชกูา้รเ์พือ่รปูรา่ง
และการควบคุมน ้าหนกั, เพื่อดืม่ตามเพื่อน / ครอบครวั และเพื่อตามแฟชัน่ / เทรนดส์ุขภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่
คดิว่า แนวโน้มในการซือ้เครือ่งดืม่โคก้ ซโีร ่ชกูา้รใ์นอนาคต และ ประโยชน์ทีต่อ้งการจ าเครือ่งดื่มโคก้ ซโีร ่ชกูา้รเ์พือ่รปูรา่ง
และการคุมน ้าหนกั อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Kotler Phillip. (1972:92) กล่าวว่า ผลติภณัฑ ์คอื สิง่
ทีเ่สนอขายเพือ่สนองความตอ้งการของลูกคา้มากเทา่ไร ผูบ้รโิภคกเ็กดิความตอ้งการมากขึน้เทา่นัน้ ประกอบกบัภาครฐัใน
หลายประเทศ ออกนโยบายภาษีพิเศษ ส าหรับเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่สูง เพื่อเป็นมาตรการลดปญัหาโรคอ้วน และ
โรคเบาหวานในประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

จากผลการศกึษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑเ์ครื่องดื่ม
โคก้ ซโีร ่ชกูา้ร ์ของผูบ้รโิภควยัท างานในกรงุเทพมหานคร มปีระเดน็ส าคญัดงันี้  

1. การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการดา้นการโฆษณา ควรมกีารพฒันา และวางแผนการใชส้ือ่ ในบา้น เช่น ทวี ี
วทิยุ สือ่สิง่พมิพ ์และ สือ่นอกบา้น เช่น บลิบอรด์ ป้ายโฆษณาตามจุดต่างๆ รวมถงึสือ่โฆษณาเคลื่อนที ่เช่น รถไฟฟ้า รถ
ประจ าทาง เป็น Touch Point และสื่อ ณ จุดขาย ในการ Remind Brand ให้มปีระสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อกระตุ้นการ
ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 

2. การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการดา้นการประชาสมัพนัธ์ และ ดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม ควรท าควบคู่กนั 
ทัง้ทีร่า้นคา้ ซึง่มบีทบาทส าคญัในการกระตุ้นใหลู้กคา้ซื้อสนิคา้ใหม้ากขึน้ และ ผ่านทางออนไลน์ ช่วยสรา้ง Engagement 
และ Awareness กบัแบรนดส์นิคา้ เพือ่สรา้งความมัน่ใจใหผู้บ้รโิภคว่า โคก้ ซโีร ่สตูรไมม่นี ้าตาลไดร้บัสญัลกัษณ์โภชนาการ 
‘เครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพ’ และ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคเครื่องดื่มน ้ าอัดลม ปราศจากน ้าตาลแบบเฉพาะเจาะจง 
(Personalization) 

3. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการส่งเสรมิการขาย ให้เน้นการท าการตลาดร่วมกบั LINE Man, 
GRAB FOOD ให้ของแถม หรือจดัลุ้นรบัรางวลั/จดัชิงโชคให้ผู้บริโภคอย่างเข้าใจชดัเจนโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์          
เพือ่กระตุน้การตดัสนิใจซื้อเครือ่งดืม่น ้าอดัลม ปราศจากน ้าตาลของผูบ้รโิภคไดเ้รว็ขึน้ในจ านวนทีม่ากขึน้ 

4. จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่โคก้ ซโีร่ ชกูา้รข์องผูบ้รโิภค วยัท างานใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคใหร้ะดบัความส าคญัในเรือ่งแนวโน้มในการซื้อเครื่องดื่มโค้ก ซโีร่ ชกู้าร์ในอนาคต และ 
ประโยชน์ทีต่อ้งการจ าเครือ่งดื่มโคก้ ซโีร่ ชกูา้รเ์พือ่รปูร่างและการคุมน ้าหนัก อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ดงันัน้ ผูป้ระกอบการ
ธุรกจิเครื่องดื่มน ้าอดัลม ปราศจากน ้าตาล ควรน าเสนอผลติภณัฑ์ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
เน่ืองจากในปจัจบุนัผูบ้รโิภคใหค้วามใสใ่จในเรือ่งของสขุภาพมากขึน้ ซึง่สามารถใชเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1. งานวิจยัครัง้นี้มุ่งศกึษาถึงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์

เครือ่งดืม่โคก้ ซโีร่ ชกูา้ร ์ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ การโฆษณา การสง่เสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์และการตลาดเชิงกจิกรรม 
ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไป อาจท าการศกึษาเพิม่เตมิถงึเครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดอืน่ๆ เช่น การขายตรง การขาย
โดยใชบุ้คคล เป็นตน้ 
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2. ท าการศกึษาผู้บรโิภคนอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานครด้วย เพราะจะท าให้ได้ขอ้มูลครอบคลุมผูบ้รโิภค           
มากขึน้ 

3. ท าการศกึษาโดยเพิม่ตวัแปรตน้ เช่น แรงจงูใจ และความรูใ้นดา้นสุขภาพและมนีวตักรรมใหม่ๆ  สอดคลอ้งกบั
พฤตกิรรมและความตอ้งการของผูบ้รโิภค  ความเขา้ใจในตวัผลติภณัฑเ์พือ่สขุภาพมากขึน้ตามไลฟ์สไตล์สมยัใหม ่เพราะจะ
ท าใหท้ราบถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่โคก้ ซโีร ่ชกูา้รม์ากขึน้  

4. ท าการศกึษา จุดแขง็ จุดอ่อนของผลิตภณัฑ์เครื่องดื่มโค้ก ซีโร่ ชูก้าร์ เพื่อคาดการณ์ว่า ผู้บรโิภคจะมกีาร
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ไปในทศิทางใด เนื่องจาก “ความหวานจากน ้าตาล” เพราะเป็นหนึ่งในตน้เหตุของโรค 
“NCDs” (non-communicable diseases) ซึง่ปจัจบุนัเป็นภยัคุกคามในหลายประเทศทัว่โลก ไมเ่วน้แมแ้ตป่ระเทศไทย 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ย ความกรุณาของอาจารย์ ดร. ล ่าสนั เลศิกูลประหยดั อาจารย์ทีป่รกึษาสารนิพนธ์           
ทีไ่ดก้รุณาใหค้วามอนุเคราะห์เป็นอาจารย์ทีป่รกึษา และ ไลฟ์โคช้ใหค้ าแนะน าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานวิจยั การแบ่งเวลา
ท างานวจิยัในขณะทีง่านประจ ายุ่งมาก และตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการวจิยัฉบบันี้อย่างรวดเรว็ด้วยความ
เมตตาอย่างจรงิใจ นับตัง้แต่เริม่ด าเนินการจนส าเรจ็เป็นสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึ้งความกรุณา และขอกราบ
ขอบพระคณุอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ธนภมู ิอตเิวทนิ อาจารย ์ดร. กลัยกติติ ์กรีตอิงักรู และรองศาสตราจารยส์ุพาดา 
สริกิุตตา ทีก่รุณาเป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธ์ และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่อง               
อนัเป็นประโยชน์ และกรณุาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของเครือ่งมอืในการวจิยัครัง้นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิคณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทุกทา่น 
ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ใหค้วามชว่ยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการ MBA คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยั ทุกทา่นทีช่ว่ยอ านวยความ
สะดวก และประสานงานทกุอย่าง จนท าใหก้ารวจิยัครัง้นี้ส าเรจ็ 

ขอกราบขอบพระคุณป๊า และ แม่ทีค่อยใหก้ าลงัใจ และห่วงใย ท าใหม้คีวามพยายามฮดึสู้ท าสารนิพนธ์ฉบับน้ี              
ใหส้ าเรจ็ รวมถงึ หนิง นาด สม้โอ จเูนียร ์นานา พีช่ยั ทีใ่หค้ าปรกึษามาโดยตลอด ท าใหผู้้วจิยัมคีวามมมุานะพยายามจน
ประสบความส าเรจ็ในวนัน้ี  

สุดท้ายนี้  คุณประโยชน์ และความดีอันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับน้ี ผู้ว ิจ ัยขอมอบให้กับป๊า แม่ ตลอดจน                  
ครบูาอาจารยท์กุทา่น ซึง่เป็นผูม้อบวชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัยิง่แด่ผูว้จิยั 
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