
บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง การส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ในการเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอ้
คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา 
 

ส่วนที ่1 สรุปผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

55.3 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 58.3 มีอายุ 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.0 มีระดบัการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.7 มีอาชีพพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 25.7 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.0 พกัอาศยัอยูก่บัครอบครัว/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 73.3 
มีลกัษณะท่ีพกัเป็นบา้น คิดเป็นร้อยละ 74.0 
 

ส่วนที ่2 สรุปผลการศึกษาข้อมูลเกีย่วกบัส่ือทีไ่ด้รับ และพฤติกรรมการเลือกซ้ือน ้า
ดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จากการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ดูโทรทศัน์ช่วงเวลา 20.01-
22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 67.2 ดูโทรทศัน์ทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 83.3 ดูโทรทศัน์รายการข่าวประจ าวนั 
คิดเป็นร้อยละ 57.8 ฟังวทิย ุเวลา 06.00 - 08.00 น. คิดเป็นร้อยละ 27.3 ฟังวิทยุทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 
72.1 อ่านหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ คิดเป็นร้อยละ 83.9 อ่านนิตยสารท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 32.5 ใช้
งานอินเทอร์เน็ตต่อวนั มากกวา่ 6 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 26.8 ใชเ้วบ็ไซต ์Social Network (Facebook) 
คิดเป็นร้อยละ 51.6 รู้จกัน ้าด่ืมสิงห์ คิดเป็นร้อยละ 90.3 บริโภคน ้าด่ืมสิงห์ คิดเป็นร้อยละ 40.0 เลือก
ซ้ือน ้าด่ืมดว้ยเหตุผลดา้น ความสะอาด คิดเป็นร้อยละ 59.3 
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ส่วนที ่3 สรุปผลการศึกษาข้อมูลประเภทของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดที่มีผล
ต่อการเลอืกซ้ือน า้ดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

การส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่
ในการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด ใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 
Marketing Communication) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 กิจกรรมหลกัไดแ้ก่ การโฆษณา การตลาดทาง
อินเทอร์เน็ต การส่งเสริมการขาย การใหข้่าว/ประชาสัมพนัธ์ และการใชพ้นกังานขาย 

การโฆษณา จากการศึกษาพบวา่ การโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดมีค่าเฉล่ียในระดบัมากคือ การโฆษณาในส่ือโทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน์ ค่าเฉล่ีย 3.52 การ
โฆษณาการช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.46 การโฆษณาการมีบรรจุภณัฑ์พิเศษ
ท่ีสวยงาม (ขวดสวยงาม) ค่าเฉล่ีย 3.43 ส่วนการโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางคือ การโฆษณาโดยใชด้าราท่ีช่ืนชอบเป็น Presenter การโฆษณาในแผน่
ป้ายโฆษณาตามร้านอาหาร ค่าเฉล่ีย 3.30 เท่ากนั การโฆษณาในแผน่ป้ายโฆษณา ณ จุดซ้ือ ค่าเฉล่ีย 
3.23 การโฆษณาในแผน่ป้ายโฆษณาในร้านคา้ปลีก ค่าเฉล่ีย 3.22  การโฆษณาคัน่การเปิดเพลงหรือ
ข่าวในส่ือวทิย ุการโฆษณาในส่ือนิตยสาร การโฆษณาในแผน่ป้ายตั้งบนโต๊ะในร้านอาหาร ค่าเฉล่ีย 
3.16 เท่ากนั การโฆษณาในแผ่นป้ายโฆษณากลางแจง้บริเวณถนนสาธารณะ ค่าเฉล่ีย 3.14 การ
โฆษณาก่อนชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ค่าเฉล่ีย 3.13 การโฆษณาในส่ือหนงัสือพิมพ์ ค่าเฉล่ีย 
3.07 การโฆษณาแฝง (การด่ืมน ้ าด่ืมยี่ห้อต่างๆในภาพยนตร์) ค่าเฉล่ีย 3.03 และการโฆษณาแฝง 
(การด่ืมน ้าด่ืมยีห่อ้ต่างๆในละคร) ค่าเฉล่ีย 3.02 

การตลาดทางอินเทอร์เน็ต จากการศึกษาพบวา่ การตลาดทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด มีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางคือ การโพสตข์อ้ความหรือรูปภาพ
เก่ียวกบัการบริโภคน ้ าด่ืมบน Facebook, กระดาน(webboard) ท่ีต่างๆ ค่าเฉล่ีย 3.18 การโพสต ์Clip 
Video น ้ าด่ืมผ่าน Youtube ค่าเฉล่ีย 3.08  และการให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้ าด่ืมผา่น website 
ค่าเฉล่ีย 3.04  

การส่งเสริมการขาย จากการศึกษาพบว่า การส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด มีค่าเฉล่ียในระดบัมากคือ การลดราคาน ้ าด่ืม ค่าเฉล่ีย 3.93 การให้ของ
แถมเม่ือซ้ือน ้ าด่ืม เช่น ซ้ือ 1 แถม 1 ค่าเฉล่ีย 3.74 การเพิ่มปริมาณน ้ าด่ืมพิเศษ ค่าเฉล่ีย 3.51  การจดั
โปรโมชัน่ร่วมกบัเติมน ้ ามนัรถแลว้แถมน ้ าด่ืม การจดัโปรโมชัน่ร่วมกบัสินคา้อ่ืนแลว้ซ้ือน ้ าด่ืมได้
ในราคาพิเศษ ค่าเฉล่ีย 3.44 เท่ากนั การให้ส่งฉลากน ้ าด่ืมชิงโชค รถยนต ์ทองค า  โทรศพัทมื์อถือ 
ค่าเฉล่ีย 3.42  ส่วนการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด มีค่าเฉล่ียในระดบั
ปานกลางคือ การให้สะสมช้ินส่วนแลกของ ค่าเฉล่ีย 3.39 การออกบูธในงานต่างๆ เช่น งาน

http://www.ismed.or.th/SME2/src/upload/knowledge/1181551229466d0a7d70693.pdf
http://www.ismed.or.th/SME2/src/upload/knowledge/1181551229466d0a7d70693.pdf
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มหกรรมอาหาร ค่าเฉล่ีย 3.36 การเป็นสปอนเซอร์คอนเสิร์ตต่างๆ ค่าเฉล่ีย 3.24 และการเป็น
สปอนเซอร์กิจกรรมทอ้งถ่ิน/ชุมชน ค่าเฉล่ีย 3.19 

การให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ จากการศึกษาพบวา่ การใหข้่าว/ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด มีค่าเฉล่ียในระดบัมากคือ บริษทัน ้ าด่ืมท าผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อ
แสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การน าเสนอกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั 
สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน ค่าเฉล่ีย 3.59 เท่ากนั บริษทัน ้ าด่ืมท ากิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ ค่าเฉล่ีย 3.54 ส่วนการใหข้่าว/ประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืม
บรรจุขวด มีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางคือ การประชาสัมพนัธ์ตรายี่ห้อของบริษทัผูผ้ลิต ค่าเฉล่ีย 
3.37 การใหค้วามรู้ดา้นการด่ืมน ้าในส่ิงพิมพต่์างๆ ค่าเฉล่ีย 2.71 

การใช้พนักงานขาย จากการศึกษาพบว่า การใช้พนักงานขาย ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด มีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางคือ การแต่งกายพนกังานและรถขนน ้ าด่ืม
สะอาด ค่าเฉล่ีย 3.36 การให้ขอ้มูลน ้ าด่ืมโดยพนกังานขาย ค่าเฉล่ีย 3.06 พนกังานขายแต่งกายดว้ย
เคร่ืองแบบท่ีมีสัญลกัษณ์หรือโลโกข้องบริษทัผูผ้ลิต ค่าเฉล่ีย 3.04 และ อ่ืนๆ ค่าเฉล่ีย 3.00 

 
ตารางที ่71 สรุปผลการศึกษาขอ้มูลประเภทเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ า

ด่ืมบรรจุขวด มากท่ีสุด 10 อนัดบั 
 

ล าดบั เคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด ค่าเฉลีย่ 
ผลต่อการตดัสินใจ
ซื้อน า้ดืม่บรรจุขวด 

1 การลดราคาน ้ าด่ืม 3.93 ระดบัมาก 
2 การใหข้องแถมเม่ือซ้ือน ้ าด่ืม เช่น ซ้ือ 1 แถม 1 3.74 ระดบัมาก 

3 
บริษทัน ้ าด่ืมท าผลิตภณัฑใ์หม่เพ่ือแสดงออกถึงการค านึงถึง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการน าเสนอกระบวนการผลิตท่ี
ทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน 

3.59 ระดบัมาก 

4 
บริษทัน ้ าด่ืมท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
ธรรมชาติ 

3.54 ระดบัมาก 

5 โฆษณาในส่ือโทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน ์ 3.52 ระดบัมาก 

6 การเพ่ิมปริมาณน ้ าด่ืมพิเศษ 3.51 ระดบัมาก 

7 
การจดัโปรโมชัน่ร่วมกบัเติมน ้ ามนัรถแลว้แถมน ้ าด่ืม และการ
จดัโปรโมชัน่ร่วมกบัสินคา้อ่ืนแลว้ซ้ือน ้ าด่ืมไดใ้นราคาพิเศษ 

3.44 ระดบัมาก 
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ตารางที ่71 (ต่อ) สรุปผลการศึกษาขอ้มูลประเภทเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด มากท่ีสุด 10 อนัดบั 

 

ล าดบั เคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด ค่าเฉลีย่ 
ผลต่อการตดัสินใจ
ซื้อน า้ดืม่บรรจุขวด 

8 การมีบรรจุภณัฑพ์ิเศษท่ีสวยงาม (ขวดสวยงาม) 3.43 ระดบัมาก 
9 การใหส่้งฉลากน ้ าด่ืมชิงโชค รถยนต ์ทองค า โทรศพัทมื์อถือ  3.42 ระดบัมาก 
10 การใหส้ะสมช้ินส่วนแลกของ 3.39 ระดบัปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 71 พบวา่ เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้ าด่ืม
บรรจุขวดมากท่ีสุด ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ การลดราคาน ้ าด่ืม (ค่าเฉล่ีย 3.93) รองลงมาคือ 
การให้ของแถมเม่ือซ้ือน ้ าด่ืม เช่น ซ้ือ 1 แถม 1 (ค่าเฉล่ีย 3.74) บริษทัน ้ าด่ืมท าผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อ
แสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการน าเสนอกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั 
สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 3.59) บริษทัน ้ าด่ืมท ากิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 3.54) โฆษณาในส่ือโทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 3.52) 
การเพิ่มปริมาณน ้ าด่ืมพิเศษ (ค่าเฉล่ีย 3.51) การจดัโปรโมชัน่ร่วมกบัเติมน ้ ามนัรถแลว้แถมน ้ าด่ืม 
และการจดัโปรโมชั่นร่วมกบัสินคา้อ่ืนแล้วซ้ือน ้ าด่ืมไดใ้นราคาพิเศษ (ค่าเฉล่ีย 3.44) การมีบรรจุ
ภณัฑ์พิเศษท่ีสวยงาม (ขวดสวยงาม) (ค่าเฉล่ีย 3.43) การให้ส่งฉลากน ้ าด่ืมชิงโชค รถยนต์ ทองค า 
โทรศพัทมื์อถือ (ค่าเฉล่ีย 3.42) การใหส้ะสมช้ินส่วนแลกของ (ค่าเฉล่ีย 3.39) 
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ตารางที่ 72 สรุปผลการศึกษาขอ้มูลประเภทเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด  ท่ีมีผูเ้คยเห็นมากท่ีสุด 10 
อนัดบั 

 

ล าดบั เคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด จ านวน ร้อยละ 

1 การโฆษณาในส่ือโทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน ์ 271 90.3 

2 การจดัโปรโมชัน่ร่วมกบัเติมน ้ ามนัรถแลว้แถมน ้ าด่ืม 222 80.4 

3 การโฆษณาในแผน่ป้ายโฆษณาตามร้านอาหาร 217 72.3 

4 
บริษทัน ้ าด่ืมท าผลิตภณัฑใ์หม่เพ่ือแสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

209 69.7 

5 บริษทัน ้ าด่ืมท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติ 208 69.3 

6 การโฆษณาในส่ือนิตยสาร 198 66.0 

7 การโฆษณาในแผน่ป้ายโฆษณากลางแจง้บริเวณถนน 197 65.7 

8 โฆษณาโดยใชด้าราท่ีช่ืนชอบเป็น Presenter 196 65.3 

9 การโฆษณาในแผน่ป้ายโฆษณา ณ จุดซ้ือ 195 65.0 

10 การน าเสนอกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน 190 63.3 

 
จากตารางท่ี 72 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเคยไดรั้บข่าวสารโดยการโฆษณาใน

ส่ือโทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน์มากท่ีสุด (ร้อยละ 90.3) รองลงมาคือ การจดัโปรโมชัน่ร่วมกบัเติม
น ้ ามนัรถแลว้แถมน ้ าด่ืม (ร้อยละ 80.4) การโฆษณาในแผ่นป้ายโฆษณาตามร้านอาหาร (ร้อยละ 
72.3) บริษทัน ้ าด่ืมท าผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ร้อย
ละ 69.7) บริษทัน ้ าด่ืมท ากิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติ (ร้อยละ 69.3) การ
โฆษณาในส่ือนิตยสาร (ร้อยละ 66.0) การโฆษณาในแผ่นป้ายโฆษณากลางแจง้บริเวณถนน (ร้อย
ละ 65.7) โฆษณาโดยใช้ดาราท่ีช่ืนชอบเป็น Presenter (ร้อยละ 65.3) การโฆษณาในแผ่นป้าย
โฆษณา ณ จุดซ้ือ (ร้อยละ 65.0) การน าเสนอกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั มี
มาตรฐาน  (ร้อยละ 63.3) 
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ตารางที ่73 สรุปผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรมใน
การรับข่าวสาร 

 

เคร่ืองมอื 
การส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
เกดิความใส่ใจ พร้อมทีจ่ะ 

รับฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความสนใจใน 
ผลติภัณฑ์  
(Interest) 

ต้องการทีจ่ะเป็นเจ้าของ
ผลติภัณฑ์ 
(Desire) 

ตดัสินใจ 
ซ้ือผลติภณัฑ์  

(Action) 
1.การโฆษณา 1.การโฆษณาการช่วยอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑ ์
(ค่าเฉล่ีย 3.23, ปานกลาง) 
2.การโฆษณาการมีบรรจุภณัฑ์
พิเศษท่ีสวยงาม (ขวดสวยงาม) 
(ค่าเฉล่ีย 3.22, ปานกลาง) 
3.การโฆษณาในส่ือโทรทศัน์ คัน่
รายการโทรทศัน ์(ค่าเฉล่ีย 3.18, 
ปานกลาง) 

1.การโฆษณาในส่ือโทรทศัน์ คัน่
รายการโทรทศัน ์(ค่าเฉล่ีย 3.74, 
มาก)  
2.การโฆษณาการช่วยอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑ ์
(ค่าเฉล่ีย 3.58, มาก)  
3.โฆษณาโดยใชด้าราท่ีช่ืนชอบ
เป็น Presenter  
(ค่าเฉล่ีย 3.41, มาก) 

1.การโฆษณา.ในแผน่ป้ายโฆษณา
ตามร้านอาหาร 
(ค่าเฉล่ีย 4.00, มาก)  
2.การโฆษณาในส่ือโทรทศัน์ คัน่
รายการโทรทศัน ์ 
(ค่าเฉล่ีย 3.83, มาก)  
3.การโฆษณาโดยใชด้าราท่ีช่ืน
ชอบเป็น Presenter  
(ค่าเฉล่ีย 3.80, มาก) 

1.การโฆษณาในแผน่ป้ายโฆษณา
ตามร้านอาหาร  
(ค่าเฉล่ีย 4.03, มาก)  
2.การโฆษณาคัน่การเปิดเพลง
หรือข่าวในส่ือวทิย ุ 
(ค่าเฉล่ีย 4.00, มาก)  
3.การโฆษณาในแผน่ป้ายโฆษณา
ในร้านคา้ปลีก  
(ค่าเฉล่ีย 3.94, มาก) 
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ตารางที่ 73 (ต่อ) สรุปผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตาม ความรู้สึกและ
พฤติกรรมในการรับข่าวสาร 

 

เคร่ืองมอื 
การส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
เกดิความใส่ใจ พร้อมทีจ่ะ 

รับฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความสนใจใน 
ผลติภัณฑ์  
(Interest) 

ต้องการทีจ่ะเป็นเจ้าของ
ผลติภัณฑ์ 
(Desire) 

ตดัสินใจ 
ซ้ือผลติภณัฑ์  

(Action) 
2.การตลาดทางอินเทอร์เน็ต 1.การโพสตข์อ้ความหรือรูปภาพ

เก่ียวกบัการบริโภคน ้ าด่ืมบน 
Facebook, กระดาน(webboard) ท่ี
ต่างๆ  
(ค่าเฉล่ีย 3.08, ปานกลาง)  
2.การใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้ า
ด่ืมผา่น website  
(ค่าเฉล่ีย 2.92, ปานกลาง)  
3.การโพสต ์Clip Video น ้าด่ืม
ผา่น Youtube 
(ค่าเฉล่ีย 2.91, ปานกลาง) 

1.การโพสต ์Clip Video น ้าด่ืม
ผา่น Youtube   
(ค่าเฉล่ีย 3.14, ปานกลาง)  
2.การโพสตข์อ้ความหรือรูปภาพ
เก่ียวกบัการบริโภคน ้ าด่ืมบน 
Facebook, กระดาน(webboard) ท่ี
ต่างๆ  
(ค่าเฉล่ีย 3.13, ปานกลาง)  
3.การใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้ า
ด่ืมผา่น website   
(ค่าเฉล่ีย 3.03, ปานกลาง) 

1.การโพสตข์อ้ความหรือรูปภาพ
เก่ียวกบัการบริโภคน ้ าด่ืมบน 
Facebook, กระดาน(webboard) ท่ี
ต่างๆ  
(ค่าเฉล่ีย 3.50, มาก)  
2.การใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้ า
ด่ืมผา่น website  
(ค่าเฉล่ีย 3.43, มาก) 
3.การโพสต ์Clip Video น ้าด่ืม
ผา่น Youtube  
(ค่าเฉล่ีย 3.38, ปานกลาง) 

1.การโพสต ์Clip Video น ้าด่ืม
ผา่น Youtube 
(ค่าเฉล่ีย 4.00, มาก)  
2.การโพสตข์อ้ความหรือรูปภาพ
เก่ียวกบัการบริโภคน ้ าด่ืมบน 
Facebook, กระดาน(webboard) ท่ี
ต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 3.80, มาก)  
3.การใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้ า
ด่ืมผา่น website   
(ค่าเฉล่ีย 3.50, มาก) 
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ตารางที่ 73 (ต่อ) สรุปผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตาม ความรู้สึกและ
พฤติกรรมในการรับข่าวสาร 

 

เคร่ืองมอื 
การส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
เกดิความใส่ใจ พร้อมทีจ่ะ 

รับฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความสนใจใน 
ผลติภัณฑ์  
(Interest) 

ต้องการทีจ่ะเป็นเจ้าของ
ผลติภัณฑ์ 
(Desire) 

ตดัสินใจ 
ซ้ือผลติภณัฑ์  

(Action) 
3.การส่งเสริมการขาย 1.การลดราคาน ้ าด่ืม  

(ค่าเฉล่ีย 3.43, มาก)  
2.การใหข้องแถมเม่ือซ้ือน ้ าด่ืม 
เช่น ซ้ือ 1 แถม 1  
(ค่าเฉล่ีย 3.35, ปานกลาง)  
3.การจดัโปรโมชัน่ร่วมกบัเติม
น ้ ามนัรถแลว้แถมน ้ าด่ืม  
(ค่าเฉล่ีย 3.29, ปานกลาง) 

1.การลดราคาน ้ าด่ืม   
(ค่าเฉล่ีย 3.57, มาก)  
2.การจดัโปรโมชัน่ร่วมกบัเติม
น ้ ามนัรถแลว้แถมน ้ าด่ืม 
 (ค่าเฉล่ีย 3.44, มาก)  
3.การใหข้องแถมเม่ือซ้ือน ้ าด่ืม 
เช่น ซ้ือ 1 แถม 1  
(ค่าเฉล่ีย 3.42, มาก) 

1.การเพ่ิมปริมาณน ้ าด่ืมพิเศษ  
(ค่าเฉล่ีย 4.17, มาก)  
2.การใหข้องแถมเม่ือซ้ือน ้ าด่ืม 
เช่น ซ้ือ 1 แถม 1   
(ค่าเฉล่ีย 3.83, มาก) 
3.การใหส้ะสมช้ินส่วนแลกของ   
(ค่าเฉล่ีย 3.82, มาก) 

1.การลดราคาน ้ าด่ืม 
 (ค่าเฉล่ีย 4.53, มากท่ีสุด)  
2.การเพ่ิมปริมาณน ้ าด่ืมพิเศษ   
(ค่าเฉล่ีย 4.45, มากท่ีสุด)  
3.การใหข้องแถมเม่ือซ้ือน ้ าด่ืม 
เช่น ซ้ือ 1 แถม 1   
(ค่าเฉล่ีย 4.33, มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 73 (ต่อ) สรุปผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตาม ความรู้สึกและ
พฤติกรรมในการรับข่าวสาร 

 

เคร่ืองมอื 
การส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
เกดิความใส่ใจ พร้อมทีจ่ะ 

รับฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความสนใจใน 
ผลติภัณฑ์  
(Interest) 

ต้องการทีจ่ะเป็นเจ้าของ
ผลติภัณฑ์ 
(Desire) 

ตดัสินใจ 
ซ้ือผลติภณัฑ์  

(Action) 
4.การใหข้่าว/ประชาสมัพนัธ ์ 1.การน าเสนอกระบวนการผลิตท่ี

ทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั มี
มาตรฐาน   
(ค่าเฉล่ีย 3.34, ปานกลาง)  
2.บริษทัน ้ าด่ืมท าผลิตภณัฑใ์หม่
เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
(ค่าเฉล่ีย 3.30, ปานกลาง)  
3.บริษทัน ้ าด่ืมท ากิจกรรมเพ่ือ
สงัคมช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
ธรรมชาติ  
(ค่าเฉล่ีย 3.29, ปานกลาง) 

1.บริษทัน ้ าด่ืมท าผลิตภณัฑใ์หม่
เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
(ค่าเฉล่ีย 3.65, มาก)  
2.ใหค้วามรู้ดา้นการด่ืมน ้ าใน
ส่ิงพิมพต์่างๆ บริษทัน ้ าด่ืมท า
กิจกรรมเพ่ือสงัคมช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ   
(ค่าเฉล่ีย 3.49, มาก)  
3.การน าเสนอกระบวนการผลิตท่ี
ทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั มี
มาตรฐาน  
(ค่าเฉล่ีย 3.38, ปานกลาง) 

1.บริษทัน ้ าด่ืมท าผลิตภณัฑใ์หม่
เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
(ค่าเฉล่ีย 3.64, มาก)  
2.บริษทัน ้ าด่ืมท ากิจกรรมเพ่ือ
สงัคม ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
ธรรมชาติ 
(ค่าเฉล่ีย 3.44, มาก) 
3.บริษทัน ้ าด่ืมท าผลิตภณัฑใ์หม่
เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
(ค่าเฉล่ีย 3.76, มาก) 

1.การใหค้วามรู้ดา้นการด่ืมน ้ าใน
ส่ิงพิมพต์่างๆ   
(ค่าเฉล่ีย 5.00, มากท่ีสุด) 
2.การน าเสนอกระบวนการผลิตท่ี
ทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั มี
มาตรฐาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.21, มากท่ีสุด)  
3.การประชาสมัพนัธ์ตรายีห่อ้ของ
บริษทัผูผ้ลิต   
(ค่าเฉล่ีย 4.19, มาก) 
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ตารางที่ 73 (ต่อ) สรุปผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตาม ความรู้สึกและ
พฤติกรรมในการรับข่าวสาร 

 

เคร่ืองมอื 
การส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
เกดิความใส่ใจ พร้อมทีจ่ะ 

รับฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความสนใจใน 
ผลติภัณฑ์  
(Interest) 

ต้องการทีจ่ะเป็นเจ้าของ
ผลติภัณฑ์ 
(Desire) 

ตดัสินใจ 
ซ้ือผลติภณัฑ์  

(Action) 
5.การใชพ้นกังานขาย 1.การแต่งกายพนกังานและรถขน

น ้ าด่ืมสะอาด  
(ค่าเฉล่ีย 3.11, ปานกลาง)  
2.การใหข้อ้มูลน ้ าด่ืมโดยพนกังาน
ขาย  
(ค่าเฉล่ีย 2.77, ปานกลาง)  
3.พนกังานขายแต่งกายดว้ย
เคร่ืองแบบท่ีมีสญัลกัษณ์หรือโล
โกข้องบริษทัผูผ้ลิต   
(ค่าเฉล่ีย 2.55, นอ้ย) 

1.การแต่งกายพนกังานและรถขน
น ้ าด่ืมสะอาด 
(ค่าเฉล่ีย 3.44, มาก)  
2.พนกังานขายแต่งกายดว้ย
เคร่ืองแบบท่ีมีสญัลกัษณ์หรือโล
โกข้องบริษทัผูผ้ลิต     
(ค่าเฉล่ีย 3.29, ปานกลาง)   
3.การใหข้อ้มูลน ้ าด่ืมโดยพนกังาน
ขาย   
(ค่าเฉล่ีย 3.18, ปานกลาง) 

1.การแต่งกายพนกังานและรถขน
น ้ าด่ืมสะอาด   
(ค่าเฉล่ีย 3.71, มาก)  
2.พนกังานขายแต่งกายดว้ย
เคร่ืองแบบท่ีมีสญัลกัษณ์หรือโล
โกข้องบริษทัผูผ้ลิต  
(ค่าเฉล่ีย 3.50, มาก)  
3.การใหข้อ้มูลน ้ าด่ืมโดยพนกังาน
ขาย  (ค่าเฉล่ีย 3.00, ปานกลาง) 

1.การแต่งกายพนกังานและรถขน
น ้ าด่ืมสะอาด   
(ค่าเฉล่ีย 4.08, มาก)  
2.การใหข้อ้มูลน ้ าด่ืมโดยพนกังาน
ขาย  
(ค่าเฉล่ีย 3.83, มาก) 
3.พนกังานขายแต่งกายดว้ย
เคร่ืองแบบท่ีมีสญัลกัษณ์หรือโล
โกข้องบริษทัผูผ้ลิต   
(ค่าเฉล่ีย 3.82, มาก) 
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อภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาคน้ควา้เร่ือง การส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามทฤษฎี 
เอกสาร และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ไดด้งัน้ี 

1. จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมีสถานภาพ
โสด พกัอาศยัอยูบ่า้นกบัครอบครัว/ญาติ ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กนกศกัด์ิ 
เปรมปราโมชย ์ เร่ือง “กระบวนการตดัสินใจในการซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุถุงของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่” ท่ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด พกัอาศยัอยู่
บา้นกบัครอบครัว/ญาติ  

2. จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด
เน่ืองจากเหตุผลดา้นความสะอาดมากท่ีสุด ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พชัรินทร์ 
สมพุฒิ เร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดของประชาชนในต าบลตลาดใหญ่ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่” และพชัรินทร์ อินต๊ะสงค์ เร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา” ท่ีพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัในดา้นความสะอาดของน ้าด่ืมมากท่ีสุด 

3. จากการศึกษาพบวา่ เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดการโฆษณาการมีบรรจุภณัฑ์
พิเศษสวยงามมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกบัการศึกษาของ พชัรินทร์ 
อินตะ๊สงค ์เร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา” ท่ีพบว่า รูปแบบบรรจุภณัฑ์แปลกใหม่ ทนัสมยั มีความส าคญัในระดบัมาก
เช่นกนั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ การมีบรรจุภณัฑพ์ิเศษสวยงามมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 

4. จากการศึกษาพบวา่ เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดการส่งเสริมการขายโดยการ
ลดราคาน ้ าด่ืมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกบัการศึกษาของ พชัรินทร์ 
อินตะ๊สงค ์เร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา” ท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ราคาถูก มีความส าคญัในระดบั
มากเช่นกนั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ การลดราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 
  5. จากการศึกษาพบวา่ เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดการโฆษณาการท ากิจกรรม
เพื่อสังคม ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ พชัรินทร์ สมพุฒิ เร่ือง“การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดของ
ประชาชนในต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่” และพชัรินทร์ อินต๊ะสงค์ เร่ือง 
“การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวดั

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พัชรินทร์%20สมพุฒิ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พัชรินทร์%20สมพุฒิ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พัชรินทร์%20%20%20อินต๊ะสงค์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พัชรินทร์%20%20%20อินต๊ะสงค์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พัชรินทร์%20%20%20อินต๊ะสงค์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พัชรินทร์%20%20%20อินต๊ะสงค์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พัชรินทร์%20%20%20อินต๊ะสงค์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พัชรินทร์%20สมพุฒิ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พัชรินทร์%20%20%20อินต๊ะสงค์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ฉะเชิงเทรา” ท่ีพบว่า การโฆษณาประชาสัมพนัธ์การมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมีความส าคญัใน
ระดบัมาก 
  6. จากการศึกษา เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ใน
แต่ละขั้นการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อการส่ือสารการตลาดตาม ไอดาโมเดล (AIDA model)  
พบวา่เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ตั้งแต่หลงัจากรับฟังข่าวสารแลว้เกิด
ความสนใจในผลิตภณัฑ์คือ การโฆษณาในส่ือโทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน์ การโฆษณาในส่ือ
หนงัสือพิมพ ์การโฆษณาแฝง (การด่ืมน ้ าด่ืมยี่ห้อต่างๆในละคร) การโฆษณาแฝง (การด่ืมน ้ าด่ืม
ยี่ห้อต่างๆในภาพยนตร์) การโฆษณาการมีบรรจุภณัฑ์พิเศษท่ีสวยงาม (ขวดสวยงาม) การโฆษณา
โดยใช้ดาราท่ีช่ืนชอบเป็น Presenter การโฆษณาในแผ่นป้ายโฆษณากลางแจ้งบริเวณถนน
สาธารณะ การโฆษณาในแผ่นป้ายโฆษณา ณ จุดซ้ือ การโฆษณาการช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของ
ผลิตภณัฑ์ การลดราคาน ้ าด่ืม การเพิ่มปริมาณน ้ าด่ืมพิเศษ การให้ของแถมเม่ือซ้ือน ้ าด่ืม เช่น ซ้ือ 1 
แถม 1 การจดัโปรโมชัน่ร่วมกบัเติมน ้ ามนัรถแลว้แถมน ้ าด่ืม การเป็นสปอนเซอร์คอนเสิร์ตต่างๆ 
การให้ความรู้ด้านการด่ืมน ้ าในส่ิงพิมพ์ต่างๆ บริษทัน ้ าด่ืมท ากิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ บริษทัน ้ าด่ืมท าผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม การใหข้อ้มูลน ้าด่ืมโดยพนกังานขาย การแต่งกายพนกังานและรถขนน ้าด่ืมสะอาด  
  7. จากการศึกษา เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ใน

แต่ละขั้นการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อการส่ือสารการตลาดตาม ไอดาโมเดล (AIDA model) 

พบวา่ในแต่ละขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ จะมีค่าเฉล่ียท่ีแตกต่างกนั โดยค่าเฉล่ียจะค่อยๆ เพิ่มสูงข้ึน 

ตามขั้นตอนของการตดัสินใจซ้ือท่ีสูงข้ึน เช่น ผูบ้ริโภคท่ีเกิดความรู้สึกและพฤติกรรมสูงสุด ใน

ล าดบัขั้นท่ี 1 คือ เกิดความใส่ใจ พร้อมท่ีจะรับฟังข่าวสาร (Attention) จะมีค่าเฉล่ียความรู้สึกและ

พฤติกรรมในการรับข่าวสารต ่ากวา่ ผูบ้ริโภคท่ีเกิดความรู้สึกและพฤติกรรมในล าดบัขั้นท่ี 2 คือ 

หลังจากรับฟังข่าวสารแล้วเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ (Interest) เป็นต้น ซ่ึงผลการศึกษา

สอดคลอ้งกบัทฤษฏีไอดาโมเดล (AIDA model) ท่ีแสดงล าดบัขั้นการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อ

การส่ือสารการตลาด ท่ีวา่ เม่ือล าดบัขั้นการตอบสนองของผูบ้ริโภคสูงข้ึน จะท าให้อิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเพิ่มมากข้ึน 
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ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด มีขอ้คน้พบ ดงัน้ี 

1. การโฆษณา  
1.1 การโฆษณาในส่ือโทรทัศน์ คั่นรายการโทรทัศน์ เป็นส่ือโฆษณาท่ี

สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคได้มากท่ีสุด และมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในระดบัมาก
ส าหรับกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา/ปวช. และปริญญา
ตรี ในขณะท่ีระดบัการศึกษาอ่ืนๆ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดในระดบัปานกลาง 

1.2 การโฆษณาคัน่การเปิดเพลงหรือข่าวในส่ือวิทยุ เป็นส่ือโฆษณาท่ีเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคไดน้อ้ยท่ีสุด แต่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในระดบัมากส าหรับกลุ่มผูต้อบ
แบบสอบถามระดบัการศึกษาประถมศึกษา มธัยมศึกษา/ปวช. ในขณะท่ีระดบัการศึกษาอ่ืนๆ มีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดในระดบัปานกลาง 

1.3 การโฆษณาในส่ือนิตยสาร มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดใน
ระดบัมากส าหรับกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาประถมศึกษา มธัยมศึกษา/ปวช. ในขณะ
ท่ีระดบัการศึกษาอ่ืนๆ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดในระดบัปานกลาง 

1.4 การโฆษณาในส่ือหนงัสือพิมพ ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด
ในระดับมากส าหรับกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษาประถมศึกษา ในขณะท่ีระดับ
การศึกษาอ่ืนๆ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดในระดบัปานกลาง 

1.5 การโฆษณาแฝง (การด่ืมน ้ าด่ืมยี่ห้อต่างๆ ในภาพยนตร์) การโฆษณาก่อน
ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ และการโฆษณาโดยใช้ดาราท่ีช่ืนชอบเป็น Presenter มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในระดับมากส าหรับกลุ่มผู ้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษา
มธัยมศึกษา/ปวช. ในขณะท่ีระดบัการศึกษาอ่ืนๆ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในระดบั
ปานกลาง และนอ้ยตามล าดบั 

1.6 การโฆษณาการมีบรรจุภณัฑ์พิเศษท่ีสวยงาม (ขวดสวยงาม) มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในระดับมากส าหรับกลุ่มผู ้ตอบแบบสอบถามการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษา/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. ในขณะท่ีระดบัการศึกษาอ่ืนๆ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืม
บรรจุขวดในระดบัปานกลาง 

1.7 การโฆษณาการช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในระดบัมาก ส าหรับกลุ่มการศึกษาระดบั อนุปริญญา/ปวส. ปริญญา
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ตรี ปริญญาโทหรือสูงกวา่ ในขณะท่ีระดบัการศึกษาอ่ืนๆ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด
ในระดบัปานกลาง 

2. การส่งเสริมการขาย 
2.1 การลดราคาน ้ าด่ืม มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในระดบัมาก 

ส าหรับทุกกลุ่มรายได ้
2.2 การเพิ่มปริมาณน ้ าด่ืมพิเศษ การให้ของแถมเม่ือซ้ือน ้ าด่ืม เช่น ซ้ือ 1 แถม 

1 การใหส้ะสมช้ินส่วนแลกของ การให้ส่งฉลากน ้ าด่ืมชิงโชค รถยนต ์ทองค า  โทรศพัทมื์อถือ การ
จดัโปรโมชัน่ร่วมกบัเติมน ้ ามนัรถแลว้แถมน ้ าด่ืม มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในระดบั
ปานกลางส าหรับกลุ่มรายไดม้ากกวา่ 15,000 บาท 

3. การใหข้่าว/ประชาสัมพนัธ์  
3.1 บริษทัน ้ าด่ืมท ากิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติ มีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในระดบัมาก ส าหรับกลุ่มการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือสูงกวา่ ในขณะท่ีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดในระดบัปานกลาง 

3.2 บริษทัน ้าด่ืมท าผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในระดบัมาก ส าหรับกลุ่มการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษา/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือสูงกวา่ ในขณะท่ีระดบัการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดในระดบัปานกลาง 

3.3 การน าเสนอกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั  มีมาตรฐาน มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในระดบัมาก ส าหรับกลุ่มการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือสูงกวา่ ในขณะท่ีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดในระดบัปานกลาง 

 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ในการเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด มีขอ้เสนอแนะส าหรับผูผ้ลิตและจ าหน่ายน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
ในการใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสม  เพื่อน าเสนอขอ้มูลข่าวสารของผลิตภณัฑ์ไปสู่
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผูบ้ริโภครู้จกั สนใจในผลิตภณัฑ์ มีความตอ้งการท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑ์ 
และท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑใ์นท่ีสุด ดงัน้ี 
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1. การโฆษณา  
1.1 ควรใชก้ารโฆษณาทางโทรทศัน์ในส่ือโทรทศัน์ เน่ืองจากเป็นส่ือโฆษณา

ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในระดบัมาก 
โดยควรโฆษณาในช่วงเวลา 20.01-22.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคดูโทรทศัน์มากท่ีสุด โดย
รายการท่ีผูบ้ริโภคสนใจมากท่ีสุดคือ รายการข่าวประจ าวนั รายการละครหลงัข่าวภาคค ่า 

1.2 ขอ้ความของการโฆษณาควรจะส่ือในด้านลกัษณะของบรรจุภณัฑ์ท่ีมี
ลกัษณะพิเศษสวยงาม และการช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของผลิตภณัฑ์เพื่อท าให้ผูบ้ริโภคสนใจ
ผลิตภณัฑ ์ท่ีไดน้ าเสนอ เน่ืองจากมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดในระดบัมาก 

2. การตลาดทางอินเทอร์เน็ต 
การตลาดทางอินเทอร์เน็ตยงัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดไม่มากนกั

โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง แต่ถ้าหากตอ้งการท าการตลาดทางอินเทอร์เน็ตก็ควรจะท า
การตลาดผา่น Social Network (Facebook) เน่ืองจากเป็นเวบ็ไซตท่ี์ผูบ้ริโภคใชง้านมากท่ีสุด และ
ปัจจุบนัการใชง้านอินเทอร์เน็ตมีเพิ่มมากข้ึนและยงัสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดท้ัว่โลก 

3. การส่งเสริมการขาย 
ควรใชก้ารลดราคาน ้ าด่ืม เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการขายท่ีมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด และมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในระดบัมาก นอกจากนั้นยงั
สามารถใช ้การเพิ่มปริมาณน ้ าด่ืมพิเศษ การให้ของแถมเม่ือซ้ือน ้ าด่ืม เช่น ซ้ือ 1 แถม 1 เน่ืองจากมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในระดบัใกลเ้คียงกนั 

4. การใหข้่าว/ประชาสัมพนัธ์  
การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ควรเป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการท ากิจกรรม

เพื่อสังคมต่างๆ เช่น ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติ การท าผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อแสดงออกถึงการ
ค านึงถึงธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การน าเสนอกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั มี
มาตรฐาน เน่ืองจากมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในระดบัมาก 

5. การใชพ้นกังานขาย   
การใชพ้นกังานขายยงัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดไม่มากนกัโดยมี

ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่ถา้หากตอ้งการท าการส่ือสารการตลาดดว้ยการใชพ้นกังานขาย ก็
ควรจะเนน้ไปท่ีดา้นความสะอาดไม่วา่จะเป็นการแต่งกายของพนกังานขาย รถขนส่งน ้ าด่ืมท่ีสะอาด
ดูน่ารับประทาน มีโลโกข้องบริษทัผูผ้ลิตแสดงอยูอ่ยา่งชดัเจน 
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ข้อเสนอแนะเพือ่เจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม   
1. กลุ่มระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา  

1.1 การโฆษณา ควรใช้การโฆษณาในส่ือโทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน์ช่วง
ก่อนและหลงัข่าวภาคค ่า รายการคุยข่าว รายการข่าวภาคค ่า ช่วงเวลา 18.01 น. – 22.00 น. การ
โฆษณาในวิทยุ ช่วงเวลา 12.01 – 14.00 น. และช่วงเวลา 16.01 – 18.00 น. การโฆษณาในส่ือ
นิตยสาร นิตยสารผูห้ญิง นิตยสารท่องเท่ียว นิตยสารแฟชัน่ และการโฆษณาในแผน่ป้ายโฆษณา ณ 
จุดซ้ือ โดยใชด้าราเป็น Presenter 

1.2 การส่งเสริมการขาย ควรใชก้ารลดราคา 
1.3 การใชพ้นกังานขาย โดยพนกังานขายควรแต่งกายสะอาด และรถท่ีบรรทุก

น ้าด่ืมสะอาด 
2. กลุ่มระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี 

ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 
2.1 การโฆษณา ควรใชก้ารโฆษณาการช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของผลิตภณัฑ ์
2.2 การส่งเสริมการขาย  ควรใชก้ารใหข้องแถม เช่น ซ้ือ 1 แถม 1  
2.3 การให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ ควรประชาสัมพนัธ์บริษทัน ้ าด่ืมท ากิจกรรม

เพื่อสังคม บริษทัน ้ าด่ืมท าผลิตภณัฑ์ใหม่แสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติ และการน าเสนอ
กระบวนการผลิตท่ีสะอาด ปลอดภยัมีมาตรฐาน 

3. ทุกกลุ่มรายได ้ 
การส่งเสริมการขาย ควรใชก้ารลดราคา ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุ

ขวดของผูบ้ริโภคในระดบัมาก 
 


