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การวิจัยครัง้นี้  มีจุดหมายเพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับ               

การตดัสนิใจซือ้กาแฟ 3 อนิ 1 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้
หรือเคยซื้อกาแฟ 3 อิน 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ                 
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถติิ            
ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสมัพันธ์                
โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้กาแฟ 3 อนิ 1 แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ           

ทีร่ะดบั 0.05  
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา และด้านการประชาสมัพนัธ์ มคีวามสมัพนัธก์บั 

การตัดสินใจซื้อกาแฟ 3 อิน 1 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01                
ในระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั  
     การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม และ                
ด้านการตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซื้อกาแฟ 3 อนิ 1 ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ในระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั: การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ การตดัสนิใจซือ้ กาแฟ 3 อนิ 1 
 

Abstract 
 

The aim of this research was to study integrated marketing communication in relation to the buying 
decision of consumers regarding three in one coffee in the Bangkok metropolitan area. The samples 
consisted of four hundred consumers who had purchased three in one coffee in the Bangkok metropolitan 
area. A questionnaires was used as a tool for data collection. The statistics for data analysis included 
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percentage, mean and standard deviation. The statistic hypotheses testing employed a t-test, an one-way 
analysis of variance and the Pearson product moment correlation coefficient.  
    The results of the hypotheses testing were as follows: 
    Consumers with different occupations had different purchasing decisions on three in one coffee at a 
statistically significant level of 0.01.  
     Integrated marketing communication in the aspects of advertising and public relations were related to 
purchasing decisions regarding three in one coffee in the same direction and at the moderate level at a 
statistically significant level of 0.01.  
    Integrated marketing communication in the aspects of sales promotions, event marketing and direct 
marketing were related to purchasing decisions on three in one coffee in the same direction, at a low level 
and with a statistically significant level of 0.01. 
 
Keyword: Integrated Marketing Communication, Buying Decision, Three In One Coffee 
 
บทน า 

กาแฟเป็นเครื่องดื่มทีม่กีลิน่และรสเป็นเอกลกัษณ์ และเป็นทีช่ื่นชอบของคนทัว่โลกมาชา้นาน ถึงแมว้่า 
กาแฟจะไม่ได้เป็นเครื่องดื่มที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย  แต่กาแฟก็เป็นเครื่องดื่มที่คนไทยรู้จกัและบริโภค                
มาเป็นเวลานานไม่ต ่ากว่า 150 ปี แลว้ โดยในประเทศไทยมกีารปลกูกาแฟหลายพนัธุ ์มกีารพฒันาวธิกีารน ากาแฟ
มาผลิตเป็นเครื่องดื่มในลักษณะต่างๆ และมีรสนิยมการบริโภคกาแฟที่มีเอกลักษณ์ (ถิ่นก าเนิดของกาแฟ              
ในเมอืงไทย. 2544) โดยการเลอืกรบัประทานกาแฟประเภทต่างๆ ของผูบ้รโิภคนัน้ จะขึน้อยู่กบัลกัษณะการด าเนิน
ชีวิต สภาพแวดล้อม และสภาวะสงัคมเป็นหลกั ซึ่งจากผลส ารวจพฤติกรรมการดื่มกาแฟของคนไทย พบว่า                        
มอีตัราการดื่มกาแฟต่อคนเฉลี่ย 200 แก้ว/คน/ปี (โพซชิัน่นิ่ง. 2560) ซึ่งปจัจยัหลกัที่ท าให้คนไทยหนัมาบรโิภค
กาแฟเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ วยัท างาน คอื วถิีการด าเนินชวีติที่เปลี่ยนไปใช้ชวีติอยู่ในสงัคมเมือง            
มากขึ้น ใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบมากขึ้น เป็นต้น อีกทัง้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์              
อย่างต่อเนื่อง โดยการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมต่างๆ เพื่อใหผ้ลติภณัฑเ์ขา้กบัยุคสมยัมากขึน้อกีดว้ย 
รวมไปถงึการสือ่สารทางการตลาดเพื่อใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคมากขึน้อกีดว้ย 
 ในด้านการบริโภคกาแฟในประเทศไทย ผู้บริโภคให้ความสนใจและได้รับความนิยมอย่างต่ อเนื่อง              
โดยตลาดกาแฟในประเทศไทยมีมูลค่า  31,000 ล้านบาท ในปี 2557 และมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องทุกปี                   
โดยเติบโตเฉลี่ยปีละร้อยละ 3.5 ซึ่งตลาดกาแฟในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกนั ได้แก่ 1) กาแฟ            
3 อนิ 1 มมีูลค่าตลาด 15,000 ลา้นบาท  2) กาแฟพรอ้มดื่ม มมีูลค่าตลาด 10,000 ลา้นบาท 3) กาแฟผงส าเรจ็รปู 
มีมูลค่าตลาด 4,000 ล้านบาท และ 4) กาแฟฟงัก์ชัน่นอล มีมูลค่าตลาด 2,000 ล้านบาท (ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์. 12 เมษายน 2559) ซึ่งตลาดกาแฟ 3 in 1 เป็นตลาดที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด ด้วยมูลค่าตลาด  
15,000 บาท และมีการเติบโตมากที่สุดในปีที่ผ่านมา ด้วยยอดเติบโตร้อยละ 8 โดยมีเนสกาแฟเป็นผู้น าตลาด            
ด้วยส่วนแบ่งร้อยละ 63 อันดับ 2 ซูเปอร์กาแฟ ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 12 และเบอร์ดี้และมอคโคน่า มีส่วน          
แบ่งตลาด เท่ากนัร้อยละ 10 ครองอนัดบั 3 ร่วมกนั เนื่องด้วยตลาดกาแฟ 3 อิน 1 มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด                
จงึท าใหม้ผีูเ้ล่นหน้าใหม่เขา้มาท าตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่นปีทีผ่่านมามดีาว คอฟฟ่ี และล่าสุดอาราบสั ของดชัมลิล ์ 
เป็นตน้ (ทีม่า: มารเกต็เทยีร.์ 2559) 
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 จากขอ้มูลขา้งต้นการแข่งขนัในตลาดกาแฟ 3 อนิ 1 ที่มกีารแข่งขนัค่อนขา้งสูง ซึ่งหนึ่งในกลยุทธห์ลกั              
ทีผู่ป้ระกอบการน ามาใชใ้นการแข่งขนักนั คอื การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึง่ประกอบดว้ย การโฆษณา  
เช่น การโฆษณาสนิค้าผ่านสื่อโทรทศัน์ วทิยุ หรอือนิเตอร์เน็ต เป็นต้น  การส่งเสรมิการขาย เช่น การลดราคา             
การแถมสินค้า ส่วนลด หรือได้รบัสทิธิพิเศษต่างๆ เป็นต้น  การประชาสมัพนัธ์ เช่น การส่งผ่านข้อมูลต่างๆ                
ของผลติภณัฑ์ผ่านป้ายโฆษณาหรอืตราสนิค้าตามสถานทีต่่างๆ การแถลงข่าวเปิดตวัสนิค้า เป็นต้น การตลาด             
เชงิกจิกรรม เช่น การเปิดตวัสนิคา้ สนับสนุนกจิกรรมต่างๆ การประกวด หรอืการแข่งขนั เป็นต้น  และการตลาด 
ทางตรง เช่น การการสง่ผ่านขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ผ่านสื่อต่างๆ ไปยงัผูบ้รโิภคโดยตรง ไดแ้ก่ สิง่พมิพ ์อนิเตอรเ์น็ต  
โทรศพัท ์ขอ้ความ จดหมาย เป็นตน้ ซึง่กลยุทธด์งักล่าวจะมุ่นเน้นการสือ่สารทางการตลาดไปยงัผูบ้รโิภคเป็นหลกั  
เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ  
 ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงเห็นว่าตลาดกาแฟ 3 อิน 1 มีการแข่งขนัที่สูงขึน้ เพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดที่มี 
แนวโน้มทีส่งูขึน้อย่างต่อเนื่อง ในมูลค่าหลกัหมื่นลา้นบาท ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจจะศกึษาถงึการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้กาแฟ 3 อนิ 1 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งเศรษฐกจิ มจี านวนประชากรหนาแน่นกว่าจงัหวดัอื่นๆ ในประเทศไทย และ
ผูบ้รโิภคมคีวามหลากหลายตามหลกัประชากรศาตร ์ดงันัน้ผูว้จิยัจงึใชผู้บ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเป็นตวัแทน
ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ตามหลักประชากรศาตร์  อันประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศกึษาสูงสุด อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และสถานภาพสมรส อกีทัง้ยงัสามารถน าขอ้มูลมาใชเ้ป็นแนวทาง
ให้กบัผู้ประกอบธุรกิจน าผลวจิยัที่ได้ไปพฒันากลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดให้สอดคล้องกบัความต้องการ            
ของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาถึงการซื้อกาแฟ 3 อิน 1 ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ย              
ต่อเดอืน  
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ การโฆษณา การส่งเสรมิ
การขาย การประชาสมัพนัธ์ การตลาดเชงิกจิกรรม และการตลาดทางตรงกบัการตดัสนิใจซือ้กาแฟ  3 อนิ 1 ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
               กรอบแนวคิดในการวิจยั 
               1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
                  1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
                   1.2 การสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการ  ได้แก่  การ โฆษณา การส่ ง เสริมการขาย                                 
การประชาสมัพนัธ ์การตลาดเชงิกจิกรรม และการตลาดทางตรง 
               2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซือ้กาแฟ 3 อนิ 1 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจยั 
             1. ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชพี
ระดบัการศกึษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจซื้อกาแฟ 3 อนิ 1 
แตกต่างกนั 
 2. การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย  การโฆษณา  การส่ง เสริมการขาย                       
การประชาสมัพนัธ ์การตลาดเชงิกจิกรรม และการตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้กาแฟ 3 อนิ 1 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
                 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ผู้วจิยัได้น าแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
และคณะ (2550) มาใชเ้ป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบเกีย่วกบัประชากรศาตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เพื่อน าไปตัง้สมมตฐิานทีว่่าผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพีระดบัการศกึษาสงูสุด รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ
สถานภาพสมรสแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้กาแฟ 3 อนิ 1 แตกต่างกนั 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจซือ้แบบมขีัน้ตอน 
ซึง่ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) มาใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
ซึง่ประกอบดว้ย การรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงั
การซื้อ ผู้วิจยัได้เลือกศึกษาในขัน้ตอนการตัดสนิใจซื้อมาเป็นหวัข้อในการศกึษาถึงการสื่อสารการตลาดแบบ 
บรูณาการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้กาแฟ 3 อนิ 1 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
              แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิของ ศริวิรรณ 
เสรีรตัน์ (2541) มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา เรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มคีวามสมัพนัธ์กบั               
การตดัสนิใจซื้อกาแฟ 3 อนิ 1 ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสรมิ            
การขาย การประชาสมัพนัธ์ การตลาดเชงิกจิกรรม และการตลาดทางตรง ซึง่การสื่อสารการตลาดเชงิบูรณาการ 
ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคญัในการด าเนินธุรกิจ จึงท าให้แนวคิดนี้ยงัเป็นแนวคิดที่ได้รบัการยอมรบัและน ามา
ประยุกตใ์ชอ้ย่างต่อเน่ืองในปจัจุบนั ของผูป้ระกอบธุรกจิและนกัการตลาด 
            ข้อมูลเก่ียวกบัตลาดกาแฟ 3 อิน 1  
 1. บรษิัท อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากดั โรงงานพระประแดง เป็นโรงงานผลติผงชูรสแห่งแรก             
ในประเทศไทย โดยก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2505 ทัง้นี้ เพื่อทดแทนการน าเขา้จากต่างประเทศ โดยใชแ้ป้งมนัสมัปะหลงั
ซึง่เป็นพชืเศรษฐกจิของประเทศไทย โดยเป็นวตัถุดบิหลกัในกระบวนการหมกั อกีทัง้ยงัผลติผงชูรสชนิดเขม้ขน้ 
“อายโินะโมะโต๊ะ พลสั” ในปี พ.ศ. 2527 ผลติภณัฑผ์ลชรูส “อายโินะโมะโต๊ะ” และ “อายโินะโมะโต๊ะ พลสั” มโีรงงาน
บรรจุที ่อ าเภอ ลาดหลุมแกว้ จงัหวดั ประทุมธานี เพื่อรองรบัปรมิาณการผลติทีเ่พิม่สงูขึน้ ต่อมาในปี พ .ศ. 2546 
บรษิัท อายโินะโมะโต๊ะ ได้ผลติผลติภณัฑ์ใหม่ คอื น ้าตาลแคลอลี่ต ่า “ไลท์ชูการ์” และ กาแฟปรุงส าเรจ็ชนิดผง 
“เบอร์ดี้ 3 อิน 1” และในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการสร้างโรงงานบรรจุที่อ าเภอลาดหลุมแก้ว จงัหวดั ประทุมธานี                
เพื่อรองรบัก าลงัการผลติทีเ่พิม่สงูขึน้ โดยปจัจุบนักาแฟเบอรด์ี ้3 อนิ 1 มทีัง้หมด 4 รสชาต ิ
 2. บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จ ากดั ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2536 ปจัจุบนั กลุ่มเนสท์เล่ ประเทศไทย                
มโีรงงานผลติ 7 แห่ง ท าการผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหารและเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ทัว่ประเทศภายใต้
เครื่องหมายการคา้ทีม่ชีื่อเสยีง เช่น เนสทเ์ล่ตราหม ีเนสกาแฟ เนสทเ์ล่คอฟฟีเมต เนสทเ์ล่ไมโล เนสทเ์ล่เพยีวไลฟ์ 
เนสวติ้า เนสทเ์ล่ไอศกรมี และเนสทเ์ล่เพยีวรน่ิา ในปี พ.ศ. 2516 บรษิทั เนสทเ์ล่ ไดเ้ขา้สู่ตลาดกาแฟผงส าเรจ็รปู 
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โดยการร่วมทุนกับ บริษัท กาแฟผงไทย จ ากัด (โรงงานบางนา) เพื่อผลิตกาแฟ “เนสกาแฟ” จ าหน่ายออก                   
สูท่อ้งตลาด โดยปจัจุบนัเนสกาแฟ 3 อนิ 1 มทีัง้หมด 6 รสชาต ิ
 3. บรษิทั พ ีบ ีเอส จ ากดั ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2528  โดย บรษิทั พ.ีเอส.บ ีจ ากดั เป็นบรษิทัฯ ทีด่ าเนิน
ธุรกิจด้านการจดัจ าหน่ายสนิค้าอุปโภคบริโภคให้กบัผู้ผลิตทัง้ไทยและต่างชาติ เพื่อให้สนิค้าของผู้ผลิตไปถึง
ผู้บริโภคชาวไทย ซึ่งเป็นผู้แทนจ าหน่ายกาแฟปรุงส าเร็จ ซุปเปอร์ คอฟฟ่ีมิกซ์จากสิงคโปร์แต่เพียงผู้เดียว                
ในประเทศไทย โดยรบัผดิชอบในการจดัจ าหน่ายในทุกช่องทางทัว่ประเทศ ผลติภณัฑก์าแฟปรุงส าเรจ็ ซุปเปอร์ 
คอฟฟ่ีมิกซ์ ผลิตจากเมล็ดกาแฟชัน้ดีจากประเทศบราซิลที่ผ่านการคัว่บดที่มีมาตรฐาน น ามาผสมกับครีม                    
ที่ปราศจากคลอเรสเตอรอลและน ้าตาลเกล็ดละเอียดพิเศษ เพื่อให้ได้กาแฟรสชาติเยี่ยมและหอมกรุ่นส าหรบั
ผูบ้รโิภค โดยปจัจุบนัซปูเปอรก์าแฟ 3 อนิ 1 มทีัง้หมด 5 รสชาต ิ
 4. บรษิทั ซาร่าล ี(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายผลติภณัฑก์าแฟส าเรจ็รปูภายใตต้ราสนิค้า 
“มอ็คโคน่า” มาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี และในปี พ.ศ. 2545 บรษิัท ซาร่าล ี(ประเทศไทย) ได้ผลติ กาแฟ               
3 อนิ 1 “มอ็คโคน่า” ที่มคุีณภาพระดบัพรเีมีย่มออกสู่ท้องตลาด โดยปจัจุบนั กาแฟมอ็คโคน่า 3 อนิ 1 มทีัง้หมด               
4 รสชาต ิ
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อกาแฟ 3 อิน 1ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง                  
ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
           กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั คอื ผูบ้รโิภคกาแฟ 3 อนิ 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวน
ประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึค านวณโดยใชส้ตูรการหาขนาดตวัอย่างทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากร ค านวนได้
จากสตูรของ Taro Yamane และไดก้ าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% ไดข้นาด
กลุ่มตวัอย่าง 385 คน และเพิม่เตมิจ านวนอกี 15 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง
คอื 400 ตวัอย่าง 

วิธีสุ่มตวัอย่าง  
ขัน้ท่ี  1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเลือกเขตพื้นที่ เศรษฐกิจ                     

ในกรุงเทพมหานครจาก 50 เขต โดยวธิกีารจบัฉลากใหไ้ด ้8 เขต ประกอบดว้ย บางกะปิ ปทุมวนั บางรกั บางเขน 
ราษฎรบ์รูณะ พญาไท หลกัสี ่และจตุจกัร  

ขัน้ท่ี 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยน าพื้นที่ที่เลือกมาแบ่งให้ได้สดัส่วน              
ทีเ่ท่ากนัในแต่ละเขตไดพ้ืน้ทีล่ะ 50 คน 
            ขัน้ท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Accidental Sampling) โดยเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง            
ทีเ่ลอืกไวใ้นขัน้ตอนที ่1 และขัน้ตอนที ่2 ทีเ่ตม็ใจใหข้อ้มลู จนครบ 400 ตวัอย่าง 
           เครือ่งมือวิจยัท่ีใช้ในการวิจยั 
 ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัคอื แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ที่ผู้วจิยัได้สร้างขึน้ เพื่อศกึษาถึงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อกาแฟ             
3 อนิ 1 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี้  
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบั
การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส ซึ่งลกัษณะของแบบสอบถามเป็นค าถาม                
ทีม่คี าตอบหลายตวัเลอืก (Multiple Choice Question) โดยใหผู้ต้อบเลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว มจี านวน 6 ขอ้  
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ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามระดบัความส าคญัของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อกาแฟ 3 อนิ 1 ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามทีใ่ช้
มาตราส่วนประมาณค่าตอบ (Rating Scale) ซึ่งเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 
แบ่งค าถามออกเป็น 5 ดา้น รวมทัง้หมด 24 ขอ้ 

ส่วนท่ี  3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือกาแฟ 3 อิน 1 ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามทีใ่ชม้าตราส่วนประมาณค่าตอบ (Rating Scale) ซึง่เป็นระดบัการวดัขอ้มลู
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จ านวนทัง้หมด  5 ขอ้ 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 

เมื่อผู้วิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวนของขนาดตัวอย่างแล้ว ผู้วิจ ัยได้
ด าเนินการท าการประมวลผล และวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่
แสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ
อธบิายถงึลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ
สถานภาพสมรส ของกลุ่มตวัอย่าง 
 2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบ
สมมุตฐิาน ดงันี้ 

   2.1 วเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่  เพศ อายุ ระดบัการศกึษา
สงูสุด อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรส ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้กาแฟ 3 อนิ 1 ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถติวิเิคราะหค์วามแตกต่าง คอื t-test และ ONE Way ANOVA 

   2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับ                    
การตดัสนิใจซือ้กาแฟ 3 อนิ 1 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการวิจยั 
           1. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 62 อายุ 20-28 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 41.8 ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.0 อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 55.8 รายได้เฉลี่ย              
ต่อเดอืน 25,001-35,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 28.0 สถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 68.3 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มเีพศ อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และสถานภาพสมรส 
แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้กาแฟ 3 อนิ 1 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 3. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อกาแฟ 3 อิน 1 ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

4. ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมอยู่ใน                
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก
ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม ดา้นการโฆษณา และ
ดา้นการตลาดทางตรง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 3.81 3.71 3.64 และ 3.57 ตามล าดบั  
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5. ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการตัดสินใจซื้อกาแฟ 3 อิน 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก                  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากทุกข้อ คือ ตัดสนิใจซื้อกาแฟ                    
3 อิน 1 เพราะหาซื้อได้ง่าย มีจ าหน่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ตัดสินใจซื้อกาแฟ 3 อิน 1 เพราะมีรสชาติให้เลือก
หลากหลาย ตดัสนิใจซือ้กาแฟ 3 อนิ 1 เพราะมรีสชาตแิละความหอมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ตดัสนิใจซือ้กาแฟ 3 อนิ 1 
เพราะง่ายต่อการรบัประทาน และตดัสนิใจซือ้กาแฟ 3 อนิ 1 เพราะตราสนิคา้มชีื่อเสยีง ตามล าดบั  

6. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณาโดยรวม  และด้านการประชาสมัพนัธ์โดยรวม                
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้กาแฟ 3 อนิ 1 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ  
ที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.410 และ 0.421 ตามล าดบั แสดงว่าตัวแปรทัง้สอง                
มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั 

7. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขายโดยรวม ด้านการตลาดเชิงกจิกรรม
โดยรวม และดา้นการตลาดทางตรงโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้กาแฟ 3 อนิ 1 ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.407 0.390 
และ 0.380 ตามล าดบั แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการวจิยัเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้กาแฟ 3 อนิ 1 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภปิรายผลได้ ดงันี้  
 1. เพศ ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้กาแฟ 3 อนิ 1 ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากในปจัจุบนั
ผู้บริโภคทัง้เพศชายและเพศหญิงมีลักษณะการด าเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการท างาน 
สถานภาพทางสงัคม รูปแบบการด าเนินชีวิต หรือแม้กระทัง่อาหารและเครื่องดื่มที่ผู้บริโภคเลือกรบัประทาน                  
จงึท าใหผู้บ้รโิภคทัง้เพศชายและเพศหญงิมกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้เพื่ออุปโภคและบรโิภคไม่แตกต่างกนั ซึง่รวมไป
ถึงกาแฟ 3 อิน 1 ที่ผู้บริโภคทัง้เพศชายและเพศหญิงเลือกรับประทาน อีกทัง้กาแฟ 3 อิน 1 เป็นเครื่องดื่ม                 
ที่สามารถบริโภคได้ทัง้เพศชายและเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ กลัยานิษฐ์ เดชสทิธิธ์าวนิ (2559)                
ทีศ่กึษาเรื่อง สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารรา้นกาแฟสดของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารร้านกาแฟสดของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2. อายุ ผู้บรโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อกาแฟ 3 อนิ 1 ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากผูบ้รโิภค  
ทุกวัยในปจัจุบันใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบ วิถีชีวิตของผู้บริโภคก้าวเข้าสู่ส ังคมเมืองมากขึ้น กาแฟ 3 อิน 1                    
จงึเป็นทางเลอืกที่ผู้บรโิภคทุกวยัเลอืกรบัประทาน เพราะสามารถตอบสนองกบัวถิีชวีติในปจัจุบนั อกีทัง้กาแฟ                
3 อนิ 1 เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ม่ไดจ้ ากดัอายุของผูบ้รโิภคอกีดว้ย จงึท าใหอ้ายุของผูบ้รโิภคไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
กาแฟ 3 อิน 1 ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ กลัยานิษฐ์ เดชสทิธิธ์าวิน (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านกาแฟสดของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                    
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

3. อาชพี ผู้บรโิภคที่มอีาชีพแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อกาแฟ 3 อนิ 1 แตกต่างกนั โดยผู้บรโิภคทีม่ี
อาชพีธุรกจิส่วนตวั / คา้ขายมีการตดัสนิใจซือ้กาแฟ 3 อนิ 1 มากทีสุ่ด เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีธุรกจิส่วนตวั/ 
ค้าขาย เป็นกลุ่มอาชพีที่เน้นความสะดวกรวดเรว็ สามารถรบัประทานช่วงเวลาไหนกไ็ด้ตามที่ผู้บรโิภคสะดวก                
จึงท าให้มีการตัดสินใจซื้อกาแฟ 3 อิน 1 ได้มากกว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                  
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กลัยานิษฐ์ เดชสทิธิธ์าวนิ (2559) ที่ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจใช้
บรกิารรา้นกาแฟสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใช้
บรกิารรา้นกาแฟสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4. ระดบัการศกึษาสงูสุด ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้กาแฟ 3 อนิ 1 
ไม่แตกต่างกนั เนื่องจาก กาแฟ 3 อนิ 1 เป็นสนิคา้ทีไ่ม่ต้องมขีอ้มูล หรอืหาขอ้มูลในการซือ้มากนัก ไม่ว่าจะเป็น
ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีต่ ่ากว่าปรญิญาตร ีหรอื ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรสีามารถรบัรูไ้ด้
ถึงคุณลักษณะเฉพาะ ประโยชน์ที่ได้รับ และคุณค่าตราสินค้าของกาแฟ 3 อิน 1 ได้ไม่แตกต่างกนั จึงท าให้                 
ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้บริโภคไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟ 3 อิน 1 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                 
วุฒิพงศ์ คงนวลมี (2557) ที่ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อกาแฟกระป๋องพร้อมดื่มในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้กาแฟกระป๋องพรอ้มดื่ม 
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อกาแฟ 3 อนิ 1              
ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากปจัจุบนัราคาของกาแฟ 3 อนิ 1 ในทอ้งตลาดมรีาคาทีไ่ม่สงูมากท าใหผู้บ้รโิภคทีม่รีายได้
ตัง้แต่รายไดน้้อยไปจนถงึผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้งู สามารถซือ้กาแฟ 3 อนิ 1 รบัประทานได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ กลัยานิษฐ ์เดชสทิธิธ์าวนิ (2559) ทีศ่กึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อการตัดสนิใจ 
ใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อบุคคลแตกต่างกัน                
มีการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญั               
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

6. สถานภาพสมรส ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อกาแฟ 3 อิน 1                  
ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากกาแฟ 3 อนิ 1 เป็นเครื่องดื่มที่เหมาะส าหรบัผู้บริโภคที่ชอบความสะดวกสบายง่ายต่อ               
การรบัประทาน และสะดวกในการพกพา ท าให้ผู้บรโิภคไม่ว่าจะเป็นสถานภาพใดก็สามารถตดัสนิใจซื้อกาแฟ                
3 อนิ 1 ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กลัยานิษฐ ์เดชสทิธิธ์าวนิ (2559) ทีศ่กึษาเรื่อง สว่นประสมทางการตลาด
บรกิารที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านกาแฟสดของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภค               
ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                  
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

7. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อ
กาแฟ 3 อนิ 1 ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั 
เนื่องจากการโฆษณา ไม่ว่าจะผ่านทางสื่อโทรทัศน์ สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ สื่อทางวิทยุ สื่อโฆษณากลางแจ้ง                  
หรอืแม้กระทัง่การโฆษณาผ่านพรเีซนเตอร์ที่เป็นที่รู้จกั สามารถดงึดูดความสนใจและสามารถส่งต่อขอ้มูลข่าวสาร
ต่างๆ ไปยงัผู้บริโภคได้ ท าให้ผู้บรโิภคเกิดความมัน่ใจในตัวสนิค้าและผลิตภณัฑ์ จึงตัดสนิใจซื้อสนิค้าได้ง่ายขึน้                  
ซึ่งสอดคล้องกับ หทัยชนก มาตระกูล (2548) ที่ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟส าเร็จรูปบรรจุกระป๋องของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การสือ่สารตลาดแบบครบวงจรดา้นการโฆษณา มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการบรโิภค
กาแฟส าเร็จรูปบรรจุกระป๋องของนักศกึษามหาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัปานกลางในทศิทาง
เดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

8. การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ดา้นการสง่เสรมิการขาย โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
ซื้อกาแฟ 3 อิน 1 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพันธ์ในระดับต ่า ในทิศทางเดียวกนั 
เนื่องจากการส่งเสรมิการขาย เช่น การลดราคาพเิศษ การใหข้องแถม การไดร้บัสทิธพิเิศษ การแจกสนิคา้ตวัอย่าง 
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หรือการส่งชิ้นส่วนชิงโชคของรางวัล เป็นต้น เป็นการจูงใจผู้บริโภคด้วยข้อเสนอพิเศษทางการตลาด ท าให้
ผู้บริโภคเกิดความสนใจและดึงดูดใจให้มีการตัดสนิใจซื้อมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบั เกศรา วิวิธนาภรณ์ (2554)             
ทีศ่กึษาเรื่อง เปรยีบเทยีบทศันคตดิา้นผลติภณัฑ์ และIMC ทีม่ผีลต่อความรูส้กึทีด่เีปรยีบเสมอืนการเป็นหุ้นส่วน
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ต่ีอเครื่องดื่ม โคก้ และแป๊ปซี ่พบว่า ทศันคตกิารสื่อสารการตลาด ในส่วน
ของการสง่เสรมิการขายมคีวามสมัพนัธก์บัความรูส้กึทีด่เีปรยีบเสมอืนการเป็นหุน้สว่นต่อเครื่องดื่มโคก้ และแป๊ปซี ่
ในระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

9. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการประชาสมัพนัธ ์โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
ซือ้กาแฟ 3 อนิ 1 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั 
เนื่องจากการประชาสมัพนัธเ์ป็นเครื่องมอืทีช่่วยน าเสนอสนิคา้ไปยงัผูบ้รโิภคใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและท าใหส้ามารถเขา้ถงึ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ เช่น การเปิดตัวสินค้าผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง การจัดงานแสดงสินค้า การเปิดตัว
ผลติภณัฑใ์หม่ การประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ออนไลน์ และการจดักจิกรรมเพื่อสงัคม และเมื่อผูบ้รโิภคเกดิการรบัรูแ้ละ
เขา้ถงึขอ้มูลของสนิคา้ไดม้ากขึน้ จะช่วยส่งเสรมิใหผู้บ้รโิภคสามารถตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดม้ากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั 
เกศรา วิวิธนาภรณ์ (2554) ที่ศึกษาเรื่อง เปรียบเทียบทศันคติด้านผลิตภัณฑ์ และIMC ที่มีผลต่อความรู้สกึที่ดี
เปรยีบเสมอืนการเป็นหุน้สว่นของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ต่ีอเครื่องดื่ม โคก้ และแป๊ปซี ่พบว่า ทศันคติ
การสื่อสารการตลาด ในส่วนของการประชาสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธก์บัความรูส้กึทีด่เีปรยีบเสมอืนการเป็นหุน้สว่น
ต่อเครื่องดื่มโคก้ และแป๊ปซี ่ในระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

10. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม โดยรวมมีความสัมพันธ์กับ                  
การตดัสนิใจซื้อกาแฟ 3 อนิ 1 ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่า ในทศิทาง
เดียวกนั เนื่องจากการตลาดเชงิกิจกรรมเป็นเครื่องมอืที่ช่วยให้สนิค้าเขา้ใกล้ผู้บรโิภคมากขึน้ โดยใช้กจิกรรม
สง่เสรมิใหส้นิคา้เป็นทีรู่จ้กั ไดแ้ก่ การจดับู๊ทใหช้มิสนิคา้ฟรตีามสถานทีต่่างๆ การจดัโรดโชว ์(Road show) ไปตาม
พืน้ทีต่่างๆ การเป็นผูส้นับสนุนรายการโทรทศัน์ การจดัการประกวดหรอืการแข่งขนั และการจดัอบรมใหค้วามรู้ 
ซึง่กจิกรรมดงักล่าวสามารถช่วยใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจ และเกดิความมัน่ใจในสนิคา้ สง่ผลใหผู้บ้รโิภคสามารถ
ตดัสนิใจซื้อสนิค้าได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบั ตรรีตัน์ ตญัจพฒัน์กุล (2558) ที่ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่าง            
การเปิดรบัเครื่องมือการสื่อสารการตลาดกบัพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม ไซเดอร์ เบย์ พบว่า การเปิดรบั
เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดประเภทสื่อการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัความถีใ่นการบรโิภคเครื่องดื่ม 
ไซเบอร ์เบย ์ต่อสปัดาห ์ในระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 11. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการตลาดทางตรง โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
ซื้อกาแฟ 3 อิน 1 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพันธ์ในระดับต ่า ในทิศทางเดียวกนั 
เนื่องจากการตลาดทางตรงเป็นการสื่อสารที่นักการตลาดสื่อสารข้อมูลและน าเสนอสินค้าไปยังผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น การน าเสนอผลติภณัฑ์ผ่านพนักงานขาย การน าเสนอผลติภณัฑ์ผ่านแอปพลเิคชัน่             
บนโทรศพัท ์การน าเสนอสนิคา้ผ่านใบปลวิ แผ่นพบั และการขายผลติภณัฑผ์่านเครื่องอตัโนมตั ิท าใหน้กัการตลาด
ทราบความต้องการของผู้บริโภคเนื่องจากเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) ท าให้
ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ พรรณมณี องอาจ (2547) ที่ศึกษาเรื่อง                
การสื่อสารการตลาดที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการดื่มกาแฟของผู้บรโิภคที่ร้านกาแฟสตาร์บคัส ์ในเขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร พบว่า การตลาดแบบทางตรง มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการดื่มกาแฟทีร่า้นกาแฟสตารบ์คัส์
ในเขตปทุมวนักรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ในระดบัต ่าในทิศทาง
เดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้ประกอบการสามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจนมากยิ่งขึ้นโดยผู้ประกอบการควรให้ความ   
ส าคญักบั ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีธุรกจิสว่นตวัและคา้ขาย เน่ืองจากเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่กีารตดัสนิใจซือ้กาแฟ 3 อนิ 1              
มากทีส่ดุ  
 2. ด้านการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาดควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเปิดตัวสินค้าผ่านบุคคล                  
ที่มีชื่อเสียง โดยคัดเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียงให้ตรงกบัลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่จะน าเสนอต่อผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย และควรเน้นการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อออนไลน์มากขึน้ เน่ืองจากเป็นสื่อทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญั
ในปจัจุบนั และช่วยใหก้ารสือ่สารสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
 3. ด้านการส่งเสรมิการขาย ฝ่ายการตลาดควรมกีจิกรรมที่ดงึดูดความสนใจผูบ้รโิภค โดยการลดราคา
พิเศษ จดัโปรโมชัน่ ซื้อ 2 แถม 1 ซื้อสนิค้าชิ้นที่ 2 ในราคาพิเศษ จดัโปรโมชัน่ร่วมกบัห้างสรรพสนิค้า หรือ                
รา้นสะดวกซือ้ โดยการใหข้องแถมเมื่อซือ้สนิคา้ตามจ านวนทีก่ าหนด เช่น แกว้กาแฟ ชอ้นกาแฟ และกระตกิน ้า 
เป็นต้น เพื่อเป็นกระตุ้นใหผู้้บรโิภคเกดิความสนใจในตวัผลติภณัฑ์ และกระตุ้นใหผู้้บรโิภคตดัสนิใจซื้อสนิคา้ได้
โดยง่าย อกีทัง้ยงัเป็นการโน้มน้าวใจผูบ้รโิภคใหเ้กดิการซือ้สนิคา้ซ ้าไดเ้ป็นอย่างด ี 
 4. ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม ฝ่ายการตลาดควรส่งเสริมให้มีท าการตลาดเชิงกิจกรรม หรือ การจดั
กจิกรรมพเิศษ โดยการเป็นผูส้นบัสนุนรายการโทรทศัน์ หรอืละครทีม่ชีื่อเสยีง เป็นทีนิ่ยมในปจัจุบนั และการจดับู๊ท
ใช้ชมิสนิค้าฟร ีหรอืจดัโรดโชว์ (Road show) ตามสถานที่ต่างๆ ที่มผีู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก ได้แก่ 
ตลาดและหา้งสรรพสนิคา้ทีข่ายส่งสนิคา้ประเภทต่างๆ เช่น ตลาดนัดจตุจกัร หา้งประตูน ้า ตลาดส าเพง็ ตลาดไท 
แมคโค โลตสั บิ๊กซ ีเป็นต้น เพื่อให้ผู้บรโิภคเกดิการจดจ าตราสนิค้าและผลติภณัฑ ์ส่งเสรมิให้ผู้บรโิภคเกดิการ   
ทดลองสนิค้า นอกจากนี้การตลาดเชงิกจิกรรมยงัช่วยลดความลงัเลในการตดัสนิใจซื้อได้ และช่วยให้ผู้บรโิภค             
เกดิความมัน่ใจในผลติภณัฑม์ากขึน้ดว้ย  
 5. ด้านการโฆษณา ฝ่ายการตลาดควรเลือกวิธีการและเครื่องมอืในการน าเสนอผลิตภันฑ์ที่น่าสนใจ 
สามารถดงึดดูใจผูบ้รโิภคมากขึน้ โดยการเพิม่ความถีใ่นการโฆษณาผลติภณัฑผ์่านโทรทศัน์ใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะ
ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคเปิดรับสื่อโทรทัศน์มากที่สุด ได้แก่ รายการข่าว รายการโทรทัศน์ เกมส์โชว์ และละคร                   
ที่มีชื่อเสียง เป็นต้น และฝ่ายการตลาดควรเพิ่มปริมาณช่องทางในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น ได้แก่ การโฆษณาผ่านป้ายโฆษณาบนรถไฟฟ้า รถประจ าทาง ป้ายรถประจ าทาง               
แยกไฟแดง และบนอาคาร เป็นต้น ทัง้นี้  เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์และเป็นการกระตุ้น                      
ใหผู้บ้รโิภคเกดิความอยากรบัประทานผลติภณัฑ ์  
 6. ด้านการตลาดทางตรง ฝ่ายการตลาดควรให้ความส าคญักบัการแจ้งขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ            
ของบรษิทั และการน าเสนอผลติภณัฑไ์ปยงัผูบ้รโิภคโดยตรง โดยการเพิม่ช่องทางและความถีใ่นการสือ่สารผ่านสือ่
ออนไลน์ให้มากขึ้น ได้แก่ การสร้าง Page โฆษณาใน Facebook และ Instagram การสร้าง Line Official และ 
Sticker Line เพื่อเป็นการสง่ผ่านขอ้มลูข่าวสารและกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทัไปยงัผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 
และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้น ทัง้นี้  การท าการตลาดทางตรงต้องเป็นไป               
อย่างเหมาะสม ไม่น้อยจนเกนิไป และไม่มากจนเกดิไป เนื่องจากอาจก่อใหเ้กดิความร าคาญใหก้บัผูบ้รโิภคได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
            สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเสรจ็ลุล่วงดว้ยด ีโดยไดร้บัความกรุณาอย่างสงูจาก อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ อาจารย์ ดร.ศุภิญญา ญาณสมบูรณ์ และ                  
รองศาสตราจารย์ ดร. ณักษ์ กุลิสร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของ
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แบบสอบถามและเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าวจิยัชิน้น้ี 
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