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--------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มวิตามินซี C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
3) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่เคยบริ โภคเครื่ องดื่มวิตามิน
ซี C-vitt และอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน สาหรับสถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ การทดสอบค่าที
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ
ผลการศึกษาพบว่า (1) ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2)
ปั จจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ ด้านการขายโดยใช้พนักงาน และด้านการตลาดทางตรง ส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (3) ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ได้แก่ ด้านคุณค่า และด้านบุคลิกภาพของตราสิ นค้า ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ, ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า, การตัดสิ นใจซื้ อ, C-vitt
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ABSTRACT
The objective of this research is 1) to study the differences in demographic factors affecting the buying
decision of vitamin water C-vitt among consumers in Bangkok, 2) to study integrated marketing communication
factors affecting consumers' decision to purchase C-vitt vitamin water in Bangkok, and 3) to study brand image
factors. Products affecting consumers' decision to purchase C-vitt vitamin water in Bangkok. The tool used as a
questionnaire by collecting data from 400 people who previously consumed the C-vitt vitamin water and lived in
Bangkok. The statistics used for data analysis consisted of descriptive statistics such as frequency, mean,
percentage, and standard deviation, and inferential statistics such as t-test, One-way analysis of variance and
multiple regression analysis.
The results of the study show that (1) Demographic characteristics Different monthly income resulted in a
statistically different difference in purchasing decision of C-vitt vitamin water among Bangkok consumers at 0.05
level. (2) Integrated marketing communication factors, employee sales and direct marketing. Affected the
purchasing decision of vitamin water C-vitt of Bangkok consumers significantly at 0.05 level. (3) factors of brand
image, value and personality of users. Affected the purchasing decision of vitamin water C-vitt of Bangkok
consumers significantly at 0.05 level.
Keywords: Integrated marketing communication, brand image, purchase decision, C-vitt
1. บทนา
ความกังวลของมนุ ษย์ที่มีเพิ่มขึ้ น จากการแพร่ ระบาดไวรั สโควิด-19 ผลักดันให้ตลาดเครื่ องดื่ ม วิตามินซี
ทัว่ โลกเติบโตแล้ว ส่ วนหนึ่ งมาจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการเครื่ องดื่มที่ช่วยเพิ่มภูมิคุม้ กัน ลดความ
เสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วย ซึ่ งพบว่าปั ญหาที่มนุษย์ตอ้ งเผชิญกับโรคร้ายเพิ่มขึ้น ผูบ้ ริ โภคจึงเริ่ มมองหาเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ
เพื่อสร้างภูมิคุม้ กันให้ตวั เองมากขึ้น
ตลาดเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ (Functional Drink) ในประเทศไทยนั้น ผูบ้ ริ โภคเริ่ มมองหาเครื่ องดื่มที่มีรสชาติ
อร่ อยควบคู่ทางเลือกเพื่อสุ ขภาพ (Healthier choice) มากขึ้น โดยเครื่ องดื่มที่ได้รับความนิยมจะเป็ นประเภทเครื่ องดื่ม
ที่น้ าตาลน้อยไปจนถึงไม่มีน้ าตาล ในปี 2019 ตลาดเครื่ องดื่มโดยรวมมูลค่ากว่า 2.3 แสนล้านบาท และปี 2020 คาดว่า
จะมีอตั ราการเติบโต 2-3% ซึ่ งการเติบโตนี้ส่วนหนึ่งมาจากเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ (ธนาคารกรุ งเทพ, 2563)
ซึ่ งหากเจาะลึ ก ลงไปในกลุ่ ม ตลาดเครื่ อ งดื่ ม ฟั ง ก์ชัน นัล ดริ ง ก์ กลุ่ ม ที่ โ ดดเด่ น ในช่ ว งสถานการณ์ ก าร
แพร่ ระบาดโควิด-19 คือ “กลุ่มเครื่ องดื่ มวิตามิ นซี ”ตลาดเครื่ องดื่ มวิตามินซี จึ งได้รับอานิ จสงค์และมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่ อง เพราะผูบ้ ริ โภคเริ่ มหันมาสนใจดูแลสุ ขภาพกันมากขึ้น ทาให้ปัจจุบนั เจ้าใหญ่ ๆ หลายเจ้าเริ่ มหันมาทา
ตลาดที่เฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มน้ าดื่มผสมวิตามิน โดย C-vitt ก้าวขึ้นมาเป็ นผูน้ าอันดับหนึ่ งของตลาด ด้วยส่ วนแบ่ง
การตลาด 30% ของ “กลุ่มเครื่ องดื่มวิตามินซี ” ในประเทศไทย ที่มีมูลค่าสู งถึง 5,000-6,000 ล้านบาท (www.houseosotspafoods.com, 2563)
โดยปั จจัยความสาเร็ จของ C-vitt มีดว้ ยกันหลายองค์ประกอบ เริ่ มต้นที่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพรสชาติอร่ อย
เห็นผลลัพธ์จริ ง อีกทั้งมีราคาที่จบั ต้องได้ รวมถึงภาพลักษณ์ของสิ นค้าที่มีความชัดเจนในการสื่ อสารถึงจุดแข็งของ
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 919

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ผลิตภัณฑ์ จนทาให้แบรนด์เป็ นที่รู้จกั และจดจาในเวลาไม่นาน อีกทั้งคนไทยมีพ้ืนฐานความเข้าใจในประโยชน์ของ
วิตามินซี อยู่เป็ นทุนเดิ มอยูแ่ ล้ว จึ งทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงได้ไม่ยาก เพราะเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภท “วิตามินซี
ดื่มได้” ที่สามารถดื่มได้ทุกคนในทุกทุกวัน และอีกปั จจัยสาคัญ คือ ศักยภาพของช่องทางการจัดจาหน่าย ที่ทาให้ผซู ้ ้ื อ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างสะดวก ผ่านทั้งช่องทางโมเดิร์นเทรด และเทรดดิชนั่ นอลเทรด”
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณา จึ งถือเป็ นองค์ประกอบส่ วนหนึ่ งสาหรับกลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาด
ที่ จะทาการเผยแพร่ ผ่านช่ องทางการสื่ อสารที่ หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึ งผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นกลุ่มเป้ าหมายได้มากที่ สุด
ั ญา มงคลศิริ, 2546) เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภครับรู้ถึงข้อความที่บริ ษทั เจ้าของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
(ศรี กญ
พยายามที่ จ ะท าการสื่ อ สารเกี่ ย วข้อ งกับ ตราสิ นค้า คุ ณ ลักษณะ และคุ ณประโยชน์ ข องผลิ ตภัณฑ์ ผ่านเครื่ อ งมื อ
การตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงาน การตลาดทางตรง และ
การส่ งเสริ มการขายที่ มีผูส้ นใจอย่างมากนั้น จะทาให้ผูบ้ ริ โภคก็ได้รับประโยชน์จากการโฆษณา โดยได้รับข้อมูล
ข่าวสาร และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า (โสภา
พิมพ์สิริพานิชย์, 2562)
ในการทาการตลาดเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพให้ประสบความสาเร็ จได้น้ นั ผูป้ ระกอบการต้องพิจารณาในเรื่ อง
การสร้างความแตกต่าง เพือ่ เป็ นกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันที่เหนื อกว่าคู่แข่งขันในตลาด ทาให้
ผูบ้ ริ โภครั บรู ้ ถึงคุ ณประโยชน์และภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าที่ โดดเด่น และตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นได้ผวู้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการและภาพลักษณ์
ตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่
ผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ ายเครื่ องดื่ มวิตามินซี C-vitt ในการปรั บปรุ ง แก้ไข รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์
ตราสิ นค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและสร้างการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค อันจะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อในอนาคต
รวมทั้งผูป้ ระกอบการสามารถนาผลการศึกษาไปสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน รวมถึงพัฒนากลยุทธ์การสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการให้คลอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายให้มากขึ้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตาม
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
2.2 เพื่อศึกษาถึ งปั จจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม
วิตามินซี C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.3 เพื่อศึกษาถึงปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt ของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. การดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ท าการศึ กษาวิจัย ครั้ งนี้ คื อ ผูท้ ี่ เคยบริ โภคเครื่ องดื่ ม วิตามิ นซี C-vitt และอาศัยอยู่ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ทราบจานวนที่แน่นอน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการการกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากการประมาณค่า
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ร้อยละ กรณี ไม่ทราบประชากร โดยใช้สูตรของ Cochran (1977) กาหนดสัดส่ วนของประชากรเท่ากับ 0.40 และ
ต้องการระดับความเชื่ อมัน่ 95% และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 5% และเพื่อลดอัตราความคลาดเคลื่อนของ
กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั จึงทาการเก็บเพิ่มเป็ น 400 คน ซึ่ งมีสูตรดังนี้
n =
เมื่อ

n =
P =
Z =
e =

P (1-P) z2
e2
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดสุ่ ม
ระดับความมัน่ ใจที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้
Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความมัน่ ใจ 95% (α = .05)
สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้

แทนค่าจากสู ตร
n =
=
=
=
=

P (1-P) z2
e2
(0.50) (1-0.50) (1.96)2
(.05)2
40 x .60 x 3.84
0.0025
0.9216
386.64 ≈ 400 ตัวอย่าง

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่ งแบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็ น 5 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ซึ่ งเป็ นคาถามแบบเลือกตอบ (Check List)
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ จานวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
โฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ด้านการตลาดทางตรง และด้านการส่ งเสริ มการขาย
ซึ่ งเป็ นคาถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) เพื่อวัดความสาคัญของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า จ านวน 4 ด้า น ประกอบด้ว ย ด้า นคุ ณ สมบัติ
ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า และด้านบุคลิกภาพของตราสิ นค้า ซึ่ งเป็ นคาถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) เพื่อวัด
ความสาคัญของภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
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ส่ ว นที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ การตัดสิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพ C-vitt ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ และด้านการประเมิ นผลภายหลังใช้บริ การ ซึ่ งเป็ นคาถามแบบประเมิ นค่า (Rating
Scale)
ส่ วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ เป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open-ended Questions) ที่ให้ผตู้ อบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ
การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. กาหนดขอบเขตของแบบสอบถามซึ่ งเกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดที่ได้กาหนดไว้ โดยแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นจะมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นิยามศัพท์และกลุ่มตัวอย่าง
2. นาแบบสอบถามที่สร้างไปเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อพิจารณาความถูกต้องและให้คาแนะนา เพื่อแก้ไข
ปรับปรุ งแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสมบูรณ์
ถูกต้อง และตรวจสอบความเที่ ยงตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) เพื่อทาการตรวจสอบและปรั บปรุ งแก้ไขให้
แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ ถูกต้องและตรงตามเนื้อหาที่กาหนด โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้แก่
3.1 เป็ นผูท้ ี่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาด
3.2 ประสบการณ์การงานวิจยั ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
3.3 วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก
จากนั้นนาผลการพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา ด้วยการวิธีการ
หาดัชนี ความสอดคล้อง ระหว่างข้อคาถามกับประเด็นหลักของเนื้ อหาตามโครงสร้ าง (บุญธรรม กิ จปรี ดาบริ สุทธิ์ ,
2549) โดยการวิจยั ครั้งนี้ได้ค่าความเที่ยงตรง 1.00 ทุกข้อ
4. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน และนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาค (α-Coefficient) ซึ่ งจะต้องได้ค่าดัชนี มากกว่า 0.70 ขึ้นไป จึงจะนาไปใช้ในการวิจยั
(บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ , 2549) โดยการวิจยั ครั้งนี้ได้ค่าความเชื่อมัน่ ระหว่าง 0.70-0.94
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากเก็บ ข้อ มู ลเสร็ จ สิ้ น แล้ว ผูว้ ิจัย ได้ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามทุ ก ชุ ด และนามา
ประมวลข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ดังนี้ สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การทดสอบค่าที (T-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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4. ผลการวิจัย
ข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-25 ปี ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีการศึกษา
ในระดับปริ ญญาตรี โดยมีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท ตามลาดับ
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการในภาพรวม ความสาคัญจัดอยูใ่ นระดับมาก (X=4.17) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยที่ผตู ้ อบแบบสอบถาม พบว่า ด้านการขายโดยใช้พนักงาน มีคะแนนในระดับมากที่สุด
(X= 4.42) รองลงมาคือ ด้านการโฆษณา มีคะแนนในระดับมาก (X= 4.20) ด้านการส่ งเสริ มการขาย มีคะแนน
ในระดับมาก (X=4.12) ด้านการตลาดทางตรง มี คะแนนในระดับมาก (X= 4.11) และด้านการประชาสั มพันธ์
ในระดับมาก (X=3.99) ตามลาดับ
ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ า
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าในภาพรวม ความสาคัญจัดอยูใ่ นระดับมากที่สุด (X= 4.30) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญเป็ นลาดับแรกคือ ด้านคุณค่า ความสาคัญจัดอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด (X= 4.37) รองลงมาคือ ด้านคุณประโยชน์ ความสาคัญจัดอยูใ่ นระดับมากที่สุด (X= 4.35) ด้านคุณสมบัติ
ความสาคัญจัดอยู่ในระดับมากที่ สุด (X= 4.32) และด้านบุคลิกภาพของตราสิ นค้า ความสาคัญจัดอยู่ในระดับมาก
(X= 4.18) ตามลาดับ
การตัดสิ นใจซื้อเครื่องดืม่ วิตามินซีC-vitt
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt ในภาพรวม จัดอยูใ่ นระดับมากที่สุด (X= 4.21) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ย ที่ พบว่า มี การตัดสิ นใจซื้ อด้วยความมัน่ ใจโดยพิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน
การตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับมากที่สุด (X = 4.34) รองลงมาคือ หากจะซื้ อเครื่ องดื่มวิตามินซี จะนึกถึงเครื่ องดื่มวิตามิน
ซี C-vitt เป็ นลาดับ การตัดสิ นใจซื้ ออยู่ในระดับมาก (X= 4.20) ในอนาคตหากคิ ดจะซื้ อเครื่ องดื่ มเพื่ อสุ ขภาพ
จะตัดสิ นใจเลือกซื้ อ C-vitt ต่อไป แรกการตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับมาก (X= 4.16) และจะแนะนาให้ญาติพี่นอ้ ง เพื่อน
หรื อคนรู ้จกั ซื้ อเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt การตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับมาก (X= 4.15) ตามลาดับ
การทดสอบสมมติฐาน
1. ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้ต่อเดื อนที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม
วิตามินซี C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt ของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ พบว่า ด้านการขายโดยใช้พนักงาน และด้าน
การตลาดทางตรง ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี อานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 38.4 โดยด้านที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด คือ ด้านการขายโดยใช้พนักงาน (β = 0.17)
และน้อยที่สุด ด้านการตลาดทางตรง (β = 0.12) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
β
ปัจจัยด้ านการสื่ อสารทางการตลาด
b
Std.
t
Sig. Tolerance
แบบบูรณาการ
error
(Constant)
2.032 0.323
6.294 0.000*
ด้านการโฆษณา (X1)
0.017 0.062 0.017 0.278 0.781
0.598
ด้านการประชาสัมพันธ์ (X2)
0.113 0.065 0.087 1.732 0.084
0.863
ด้านการขายโดยใช้พนักงาน (X3)
0.154 0.054 0.178 2.847 0.005* 0.562
ด้านการตลาดทางตรง (X4)
0.122 0.063 0.121 1.940 0.05*
0.564
ด้านการส่ งเสริ มการขาย (X5)
0.119 0.066 0.115 1.801 0.072
0.537
R = 0.732 R2 = 0.393 Adjusted R2 = 0.384 SEest = 0.599 F = 12.752 Sig. 0.000*
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

VIF

1.673
1.159
1.781
1.772
1.863

3. ปั จ จัย ด้า นภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า ได้แ ก่ ด้า นคุ ณ ค่ า และด้า นบุ ค ลิ ก ภาพของตราสิ น ค้า ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 49.5 โดยด้านที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt ของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด คือ ด้านบุคลิกภาพของตราสิ นค้า (β = 0.67) และน้อยที่สุด ด้านคุณค่า (β
= 0.11) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มวิตามินซี
C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
β
Std.
t
Sig. Tolerance
error
(Constant)
0.709
0.270
2.630 0.00*
ด้านคุณสมบัติ (X6)
-0.037 0.061 -0.027 -0.600 0.54
0.610
ด้านคุณประโยชน์ (X7)
-0.037 0.063 -0.028 -0.598 0.55
0.582
ด้านคุณค่า (X8)
0.176
0.067 0.117 2.621 0.00*
0.632
ด้านบุคลิกภาพของตราสิ นค้า (X9) 0.730
0.043 0.671 16.868 0.00*
0.800
R = 0.707 R2 = 0.500 Adjusted R2 = 0.495 SEest = 0.456 F = 98.746 Sig. 0.000*
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้ านภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ า
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1.582
1.250
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สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 3 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมติฐานปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
สมมติฐาน
สถิติ
สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยคุณลักษณะส่ วนบุคคล
เพศ
t-test
อายุ
One-way ANOVA
สถานภาพ
One-way ANOVA
ระดับการศึกษา
One-way ANOVA
อาชีพ
One-way ANOVA
รายได้ต่อเดือน
One-way ANOVA
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.

ผลการทดสอบ

0.31
0.77
0.14
0.58
0.87
0.02*

ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง

ตารางที่ 4 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมติฐานปัจจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐาน
สถิติ
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ด้านการโฆษณา
MRA
ด้านการประชาสัมพันธ์
MRA
ด้านการขายโดยใช้พนักงาน
MRA
ด้านการตลาดทางตรง
MRA
ด้านการส่ งเสริ มการขาย
MRA
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Sig.

ผลการทดสอบ

0.78
0.08
0.00*
0.05*
0.07

ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
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ตารางที่ 5 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมติฐานปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
วิตามินซี C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐาน
สถิติ
สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
ด้านคุณสมบัติ
MRA
ด้านคุณประโยชน์
MRA
ด้านคุณค่า
MRA
ด้านบุคลิกภาพของตราสิ นค้า
MRA
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.

ผลการทดสอบ

0.54
0.55
0.00*
0.00*

ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

5. การอภิปรายผล
สมมติฐานข้ อที่ 1 พบว่า ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า รายได้
เป็ นตัว ก าหนดอ านาจในการซื้ อ ดัง นั้ น ผู ้ที่ มี ร ายได้ต่ า งกัน อาจจะมี ค วามต้อ งการผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพและ
มีผลประโยชน์ต่างกันโดยเต็มใจที่จะจ่ายโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ผลการวิจยั ข้างต้นมีความสอดคล้อง
กับศิโรรัตน์ จันทสี หราช (2562) ทาการศึกษาเรื่ องการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการลดการบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของนิ สิตและนักศึ กษามหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสี มา ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้ที่แตกต่างกัน มีการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของวัลภา รามเรื อง (2562) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการและคุณสมบัติของ
บุ คคลที่ มีชื่อเสี ยง ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มเกลื อแร่ สปอนเซอร์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร:
กรณี ศึกษาแคมเปญกิจกรรมการสื่ อสารการตลาดชุดนักเตะทีมชาติไทย จากผลการวิจยั พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มเกลือแร่ สปอนเซอร์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 2 พบว่า ปั จจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ ด้านการขายโดยใช้
พนักงาน และด้านการตลาดทางตรง ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มวิตามิ นซี C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี อานาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 38.4 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ สามารถอภิปรายผลตามค่าน้ าหนักได้ดงั นี้
1) การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณา ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม
วิตามินซี C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีอิทธิ พลมากที่สุด
ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า การขายโดยพนักงานเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ช่วยผลักดันให้ลูกค้าใช้สินค้าใหม่ เพิ่มยอดขาย และให้ลูกค้า
ได้รู้ถึงตราสิ นค้าของบริ ษทั มีรูปแบบการติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลที่พนักงานขายใช้ความพยายามในการ
กระตุ ้น ให้ผูซ้ ้ื อ ท าการซื้ อ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารของบริ ษ ัท จะเห็ น ได้ว่า การขายโดยพนัก งานขายเป็ นกระบวนการ
ติดต่อสื่ อสารสองทาง ที่ท้ งั พนักงานขายและลูกค้าคาดหวัง สามารถตอบสนองซึ่ งกันและกันอย่างทันทีทนั ใด จึงเป็ น
สิ่ งจาเป็ นที่ ช่วยผลักดันให้ลูกค้าใช้สินค้าใหม่ เพิ่มยอดขาย และให้ลูกค้าได้รู้ถึงตราสิ นค้าของบริ ษทั โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งกับสิ นค้าในหมวดสุ ขภาพ อย่างเครื่ องดื่ มวิตามิ นซี C-vitt โดยผูบ้ ริ โภคจะให้ความสาคัญในข้อมูลด้าน
ความปลอดภัยของสิ นค้าเป็ นหลัก ซึ่ งพนักงานขายจะเป็ นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ที่จะสามารถ
ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt และเพื่อเป็ นการดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้ซ้ื อสิ นค้า ตลอดจน
บุคลิกภาพของพนักงานขายประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถนาเสนอขายสิ นค้าและบริ การแก่ลูกค้าได้ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของปั ญชลี สังขรั ตน์ (2554) ศึกษาเรื่ องการรั บข้อมูลจากการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และ
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ (Functional Drink) ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ข้อมูลจากการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ ด้านการ
ขายโดยใช้พนักงาน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณา ด้านการตลาดทางตรง ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มวิตามินซี
C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า การตลาด
ทางตรงมี ค วามส าคัญ ต่ อ เจ้า ของสิ น ค้า หรื อบริ ก าร เป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารส่ ว นตัว ระหว่ า งนัก การตลาดและ
กลุ่มเป้ าหมาย โดยใช้การส่ งจดหมายตรง โทรศัพท์ หรื อวิธีการอื่นๆ ผ่านสื่ ออย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างร่ วมกัน
โดยนักการตลาดสามารถวัดผลการตอบสนองจากผูบ้ ริ โภคได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อออนไลน์อย่าง Facebook,
Line, Instagram เป็ นสื่ อสังคมที่โลกออนไลน์ที่กาลังเป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนิ นชีวิตของคนรุ่ นใหม่เพราะสามารถ
ทาให้ผบู้ ริ โภครู้จกั เครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt ได้อย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของศศิวิมล ทองคา (2560) ได้
ทาการศึกษาเรื่ องการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคเบียร์ ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่าการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคเบียร์ ของผูบ้ ริ โภคใน
จัง หวัด ภู เ ก็ ต โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่ า การใช้เ ครื อ ข่ า ยการสื่ อ สาร ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ มีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคเบียร์ ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 3 พบว่า ปั จ จัย ด้า นภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า ได้แ ก่ ด้า นคุ ณ ค่ า และด้า นบุ ค ลิ ก ภาพของ
ตราสิ นค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 49.5 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ สามารถอภิปรายผล
ตามค่าน้ าหนักได้ดงั นี้
1) ภาพลัก ษณ์ ต ราสิ นค้า ส่ งผลต่ อ การตัดสิ นใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม วิ ตามิ นซี C-vitt ของผูบ้ ริ โ ภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยมี อิทธิ พลมากที่ สุด ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่าบุคลิ กภาพตรา
สิ นค้าของเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt เป็ นหนึ่ งในองค์ประกอบหลักที่ทาให้เกิดการรับรู ้ถึงภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่ข้ ึน
ในใจของผูบ้ ริ โภค การสร้างบุคลิกภาพตราสิ นค้าช่วยสร้างความโดดเด่นให้กบั ตราสิ นค้าส่ งผลต่อความชื่นชอบของ
ผูบ้ ริ โภคและความต้องการซื้ อสิ นค้านั้น ที่ ผสมผสานอยู่ในตราสิ นค้า นักการตลาดจึ งได้ใช้แนวคิดของบุคลิกภาพ
ตราสิ นค้ามาปรั บใช้ในการสื่ อสารการตลาด โดยนาเอาบุ คลิกลักษณะของมนุ ษย์มาใช้อธิ บายตราสิ นค้า เพื่อเป็ น
ประโยชน์ในการน าเสนอให้ผูบ้ ริ โภคสามารถแสดงความรู ้ สึ กตอบสนองต่ อ สิ นค้าหรื อ ตราสิ นค้าในลักษณะที่
ตอบสนองต่อบุคลิกภาพ โดยเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt นั้นเป็ นตัวแทนของคนที่มีความสดชื่ นได้เป็ นอย่างดี ดังที่
อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม (2559) กล่าวว่า วิธีที่ง่ายที่สุดในการหาบุคลิกของสิ นค้า คือ เอาสิ นค้าไปเทียบกับคนและให้
นึ กว่าคน ๆ นั้นต้องมีหน้าตาท่าทางแบบไหน บุคลิกแบบไหน นิ สัยแบบไหน ใช้ชีวิตอย่างไร ชอบคิดชอบทาอะไร
ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงตัวตนของสิ นค้า ตัวตนขององค์กร ตัวตนของบริ ษทั ฉะนั้นหากแสดงบุคลิกภาพแบรนด์ได้อย่าง
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ชัดเจนมากขึ้นเท่าใด แบรนด์ก็จะเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น อันจะนามาซึ่ งยอดขายสิ นค้าที่เพิ่มสู งขึ้นได้ การสร้างบุคลิกภาพ
ตราสิ นค้าช่วยสร้างความโดดเด่นให้กบั ตราสิ นค้าส่ งผลต่อความชื่นชอบของผูบ้ ริ โภคและความต้องการซื้ อสิ นค้านั้น
ผลการวิจยั ข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจยั ของสริ ภกั ตร์ ศิริโท (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่ องภาพลักษณ์ตราสิ นค้าและ
คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วอิ ชิ ต ัน และโออิ ชิ ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยทางด้านภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าสามารถใช้พยากรณ์ การตัดสิ นใจซื้ อใน
อนาคตของเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั และโออิชิ อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
2) ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ด้านคุณค่าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่าคุณค่าของตราสิ นค้าเครื่ องดื่ มวิตามินซี
C-vitt เป็ นคุณค่าที่เกิ ดจากความอิ่มเอิบหรื อภูมิใจของผูบ้ ริ โภคในการได้เครื่ องดื่ มที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งความสาเร็ จประการหนึ่งในการสร้างแบรนด์ เครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt คือการทาให้ผบู้ ริ โภคเห็นถึง
คุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ ในบางครั้งเมื่อผูบ้ ริ โภคเห็นถึงคุณค่าก็จะ เต็มใจจ่ายเงินเพื่อซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ
เพราะการสร้างคุณค่าจะช่วยทาให้สินค้ามีมูลค่า ซึ่ งเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt เป็ นเครื่ องดื่มที่ตอบโจทย์เทรนด์คนรัก
สุ ขภาพ ที่รสชาติอร่ อย ดื่มง่าย และเป็ นเครื่ องดื่มที่สามารถดื่มได้ทุกเวลา ดังที่Aaker (1991) ได้อธิ บายว่าคุณค่าของ
ตราสิ นค้านั้น คื อการที่ ตราหรื อยี่ห้อของสิ นค้าที่ ผูบ้ ริ โภคมองเห็ นว่ามี คุณค่า เป็ นตราที่ ผูบ้ ริ โภคมี ทศั นคติ ที่ดีต่อ
คุณสมบัติของสิ นค้า และชื่ นชอบตราสิ นค้านั้น ซึ่ งการที่ผบู้ ริ โภครับรู้ถึงคุณภาพทุกประการของสิ นค้าหรื อบริ การ
แล้วเกิ ดความประทับใจในสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ต้องมีการสร้ างความประทับใจ (Appreciation) และสร้างความ
แตกต่าง ซึ่ งจะทาให้ ทาให้ลกู ค้าหันมาซื้ อสิ นค้า ส่ งผลทาให้สินค้ามีตาแหน่งทางการตลาดที่มนั่ คง และทาให้สามารถ
ขยายสายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของวนิ ดา นิ เวศน์มริ นทร์ (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่ องภาพลักษณ์
ของเครื่ องดื่มสมุนไพรไทยกับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์ของเครื่ องดื่ มสมุนไพรไทยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดคือ ความเชื่ อมัน่ ว่าเครื่ องดื่มสมุนไพร
ไทยทาให้สุขภาพดี ข้ ึ น และปั จจัยด้านภาพลักษณ์ มี ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มสมุ นไพรไทยของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
จากการศึกษาและวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทราบถึงความแตกต่างของปั จจัยคุณลักษณะส่ วนบุคคล และทราบ
อิทธิ พลของปั จจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่ ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะที่ได้จากการวิจยั
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ให้แก่ผผู ้ ลิ ตและจัดจาหน่ ายเครื่ องดื่ มวิตามินซี C-vitt ในการปรั บปรุ ง การแก้ไข
รวมถึงการพัฒนาภาพลักษณ์ตวั สิ นค้า หรื อ พัฒนากลยุทธ์โฆษณาในการประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการและสร้างการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค อันจะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อในอนาคต ดังนี้
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1) ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล
1.1) ด้านรายได้ต่อเดื อน ผูผ้ ลิ ตเครื่ องดื่ มวิตามิ นซี C-vitt ควรที่ จะต้องกาหนดตลาดเป้ าหมายให้
สอดคล้องกับผูบ้ ริ โภคที่ มีรายได้ต่างกันเนื่ องจากทาให้การตัดสิ นใจซื้ อต่างกัน ดังนั้นผูผ้ ลิตควรที่ จะต้องแบ่งส่ วน
การตลาดโดยพิจารณาตามรายได้ของผูบ้ ริ โภคและกาหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายที่มีรายได้
แตกต่างกันด้วย
2) การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณา
2.1) ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ผูผ้ ลิตเครื่ องดื่ม วิตามินซี C-vitt ควรจะต้องให้ความสาคัญกับการที่จะ
ทาให้พนักงานที่ประจาร้านค้าต่างๆ มีบุคลิกภาพที่สะอาด เพราะเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับเรื่ องบุคลิกภาพ
รู ปร่ างหน้าตาดี ดูสะอาดในระดับที่ มากที่ สุด นอกจากนี้ ควรที่จะต้องฝึ กอบรมให้พนักงานมี ความสามารถในการ
นาเสนอสิ นค้าให้มีความละเอียดน่าสนใจ
2.2) ด้านการตลาดทางตรง ผูผ้ ลิตเครื่ องดื่ ม วิตามิ นซี C-vitt และนักการตลาดควรให้ความสาคัญกับ
การขายโดยในยุคดิจิตอลให้มากขึ้น เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับเรื่ องการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการเสนอขาย
เครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt โดยตรง เช่น Facebook, Line, Instagram ในระดับที่มากที่สุด เพราะเนื่องจากวิวฒั นาการ
ทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสของพลวัตร ส่ งผลให้พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลง
ไป นอกจากนี้ควรที่จะต้องเน้นการตลาดทางตรงผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิเช่น Facebook, Line, Instagram ตลอดจน
จากไลน์ เครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt (LINE Official Account) เพื่อให้ขอ้ มูลสิ นค้าเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้มากและรวดเร็ ว
ยิง่ ขึ้น โดยล่าสุ ดเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt จัดกิจกรรมร่ วมสนุก ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ C-vitt โดยกด Like &
Share และถ่ายรู ป C-vitt Big Pack พร้อมทั้งใส่ #CvittBigPack #Cvittวิตามินซี 1ลิตร เพื่อรับสิ ทธิ์ ลุน้ รับรางวัล เป็ น
การสร้างการมีส่วนร่ วมระหว่างแบรนด์กบั ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
3) การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณา
3.1) ด้านบุคลิกภาพของตราสิ นค้า นักการตลาดควรพิจารณาถึงบุคลิกภาพตราสิ นค้าให้ตรงกับผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมายให้มากขึ้ น ซึ่ งจากผลการวิจยั กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน ที่ มีลกั ษณะงานการ
ทางานที่ ค่อนข้างเร่ งรี บ ทางานไม่เป็ นเวลา และอยู่ในออฟฟิ ตตลอดทั้งวัน ดังนั้นบุ คลิกภาพของคนกลุ่มนี้ จึงอาจ
หมายถึงผูท้ ี่ตอ้ งการพลังงาน หาอะไรที่บารุ งสมองและการผ่อนคลายจากการทางาน เป็ น working woman ซึ่ งแสดง
ถึงว่าการที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้ อสิ นค้านั้นไม่ได้อยูท่ ี่ ประโยชน์ที่ได้รับเท่านั้น แต่รวมไปถึงความหมายและคุณค่าที่
ซ่อนอยูใ่ นตัวสิ นค้านั้นด้วย
3.2) ด้านคุณค่า จากการที่เครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt เป็ นเครื่ องดื่มที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากประเทศ
ญี่ ปุ่น ดังนั้นผูผ้ ลิ ตเครื่ องดื่ มวิตามิ นซี C-vitt และนักการตลาดควรเน้นและย้ าคุณค่าให้แก่ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้ อย่าง
สม่ าเสมอ ผ่านการสื่ อสารแบบบูรณการ ด้วยกลยุทธ์การสร้ างความโดดเด่นในการบริ การอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในเรื่ องคุณค่าสิ นค้า เพื่อให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกถึงความคุม้ ค่าในการใช้จ่าย
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ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ควรศึ ก ษาถึ ง ผูบ้ ริ โ ภคในพื้ น ที่ อื่ น ๆ เพื่ อ หาความแตกต่ า ง ซึ่ งอาจเป็ นความแตกต่ า งในด้า นปั จ จัย
คุณลักษณะส่ วนบุคคล การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า การตัดสิ นใจซื้ อ หรื อปั จจัย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาผลที่ได้ มาพัฒนาและปรับปรุ งให้สอดคล้องกับ ความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคให้ตรงตาม
เป้ าหมายได้อย่างถูกต้อง
2. ควรศึ กษาถึ งปั จจัยด้านอื่ น ๆ เพิ่มขึ้ นอี ก เช่ น กลยุทธ์การตลาด 4Es ของเครื่ องดื่ ม วิตามิ นซี C-vitt
เนื่ อ งจากเป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการตลาดยุคใหม่ ที่ เน้นการสื่ อสารจากลูกค้ามาช่ วยทาการตลาดเพิ่ม เติ ม ที่ ควรนามา
พิจารณาถึงความพร้อมและใช้เป็ นแนวดาเนิ นธุ รกิจ เพื่อที่ จะได้ทราบความต้องการของผูบ้ ริ โภค และนามาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิ ดการต่อยอดไปสู่ การผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีความสมบูรณ์ และมี ความพัฒนาให้มีความทันสมัย
มากยิง่ ขึ้น
3. ควรทาการศึกษาปั จจัยอื่นที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มวิตามินซี C-vitt เช่น รู ปแบบการดาเนิ น
ชีวิต (lifestyle) ปั จจัยทางจิตวิทยา เป็ นต้น เพื่อที่จะได้เข้าใจตัวตนและความคิดเห็นต่าง ๆ ของผูบ้ ริ โภคได้อย่างลึกซึ้ ง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขายและส่ วนแบ่งการตลาดได้ในอนาคต
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