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การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต  
THE INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION AFFECTING THE BEER CONSUMPTION  

IN PHUKET PROVINCE 
 

 

ศศิวิมล  ทองคำ1*, ณัฐวุฒิ  บุญศรี2 และดวงรัตน์  โกยกิจเจริญ3 
Sasiwimon  Thongkham1*, Nutthawut  Boonsri2 and Duangrat  Koykitcharern 3 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคเบียร์ และศึกษาการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดย
การแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริโภคที่มาใช้บริการและบริโภคเบียร์ ณ ร้านอาหารต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต 
จำนวน 400 ราย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31 - 40 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท พฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภค
เบียร์ ส่วนใหญ่บริโภคเบียร์ 2 - 3 วันต่อสัปดาห์ ครั้งละ 1 - 3 ขวด/กระป๋อง มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 300 - 600 บาท โดยให้
เหตุผลของการบริโภคเบียร์เนื่องจากโอกาสพิเศษ/เข้าสังคม/สังสรรค์ ส่วนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้
เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
การตลาดเชิงกิจกรรม ส่วนการใช้ป้ายต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ตน้อยที่สุด  
คำสำคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ, เบียร์ 
 

Abstract 
The purposes of this research were to the consumers’ Beer consumption behavior and to examine 

the Integrated Marketing Communication affecting the consumers’ Beer consumption in Phuket province.  
The researcher collected the data from the sample group by distributing the questionnaire to the 400 samples 
who were the consumers’ Beer consumption in various restaurants in Phuket province. The results showed 
that 1) Most respondents were male, aged 31 - 40 years, single status, graduated with a bachelor's degree. 
Have a private company employee And have a monthly income of 15,001 - 20,000 baht 2) The consumer’s 
behavior about beer consumption found that most of them consumed beer 2-3 days of beer per week, 1-3 
bottles / can and cost 300-600 baht per time by providing reasons for beer consumption due to special 
occasions and socializing and 3) The Integrated Marketing Communication affecting the consumers’ Beer 
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consumption in Phuket province in overall were at a high level. When considering each aspect, it was found 
that Internet factor had the most impact on the decision to consume beer of consumers in Phuket, followed 
by Event marketing factor, while the Signage factor was at the least impact on consumers' decision to consume 
beer in Phuket. 

Keyword: Consumer behavior, The Integrated Marketing Communication, Beers 
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1. บทนำ 
จากรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ และผลกระทบในประเทศไทยปี พ.ศ. 2556 โดยศูนย์วิจัย

ปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้อย่างมากมาย (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2556) ส่งผลในด้านลบทั้งทางตรงและทางออ้ม
ต่อสังคมส่วนรวม ภาครัฐเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงออกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพื่อ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะมีการประกาศใช้นโยบาย มาตรการ และกฎหมายควบคุมอย่าง
เป็นระบบ แต่ก็ยังมิอาจควบคุมเครื่องดื่มแอลกออฮอล์ได้ดังเจตจำนง เนื่องจาก ได้พบว่า กลุ่มธุรกิจแอลกอฮอล์ได้ใช้ช่องว่าง
ทางกฎหมายเพื่อการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย ตลอดจนการมุ่งเน้นสร้างกลุ่มนักดื่ม
หน้าใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคม แต่อย่างไรก็ตาม การบริโภคเบียร์ในปริมาณที่เหมาะสมพอดีนั้นทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและ
ยังช่วยป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ เช่น ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนโลหิตเหมาะสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำ ก๊าซคาร์บอนได
ออกไซด์ที่มีอยู่ในเบียร์ยังช่วยกระตุ้นน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารทำให้ช่วยย่อยอาหารได้ดี ส่วนประกอบจากดอกฮ็อพและ
เกลือโพแทสเซียมยังช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและชะล้างไต นอกจากนั้นเบียร์ยังมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย รวมทั้ง
เกลือแร่ต่างๆ เช่น แคลเซียมซึ่งช่วยป้องกันโรคหัวใจ ฟอสเฟต ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูก ฟัน และเป็นตัวช่วย
สะสมพลังงาน โดยที่คนโดยทั่วๆ ไปในปัจจุบันได้มองเห็นถึงการรักษาสุขภาพทางอ้อมด้วยการเลือกบริโภคที่ฉลาด เพื่อเป็น
การป้องการการเกิดโรคกันมากข้ึน ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมเบียร์อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 
(วิชิต  เปานิล, 2550) 

การเปลี่ยนแปลงลักษณะและพฤติกรรมผู้บริโภคมีลักษณะพิเศษมากขึ้น การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดอยา่ง
ใดอย่างหนึ่งจึงมีข้อจำกัด และไม่ได้ผลมากพอเนื่องจากสภาวะการแข่งขันทางการตลาดและความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเครื่องมือสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดที่มีความหลากหลายและมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ทำ
ให้นักการตลาดต้องใช้วิธีการสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) หรือสาธารณชน ในทุกรูปแบบ เพื่อให้
ได้ผลตามความมุ่งหมายที่ได้ตั้งเป้าไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารการตลาดต้องส่งผลแรงพอที่จะทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนั้นกิจกรรมทางการตลาดที่สามารถเห็นผลหรือวัดผลได้ในระยะสั้น กิจกรรมที่เข้าถึงตัวลูกค้า
เป้าหมาย สร้างความสนใจ และกระตุ้นการตอบสนองทันที เช่น พนักงานส่งเสริมการขาย ป้ายโฆษณา ป้ายตั้งโต๊ะ แผ่นพับ 
ใบปลิว ป้ายผ้า เป็นต้น แนวคิดด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ จึงเป็นกลยุทธ์เพื ่อประสานความพยายามทาง
การตลาดขององค์กรในการติดต่อสื่อสารโดยใช้เครื่องมือให้เหมาะสม สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลขา่วสาร 
เพื่อสร้างภาพพจน์ของสินค้า ตราสินค้า และองค์กร ตลอดจนเพื่อจูงใจให้ลูกค้าเป้าหมายตัดสนิใจซื้อผลิตภณัฑ์ ดังนั้น ลักษณะ
ของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจึงอยู่ที่การใช้การติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบ ในการติดต่อสื่อสารนั้น มีทั้งที่ใช้สื่อและ
ไม่ใช้สื่อ เป็นการสื่อสารแบบสองทางกับลูกค้า และสอดคล้องกับการตลาดแบบ 4Ps (เกษม  พิพัฒน์เสรีธรรม, มปป.) หาก
สามารถทราบถึงพฤติกรรมการเลือกบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคแล้วก็จะทำให้มองเห็นถึงโอกาสและช่องทางในการพัฒนากล
ยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแห่งหนึ่งของโลก ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงมีหลายเช้ือชาติจึงทำให้
เบียร์ที่มีจำหน่ายมีหลากหลายยี่ห้อ รสชาติ ซึ่งเบียร์ที่มียอดการจำหน่ายที่ต่ำในช่องทางการจัดจำหน่ายหนึ่งอาจจะมียอดการ
จัดจำหน่ายสูงในอีกช่องทางหนึ่ง จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มี
ผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต โดยจะทำการศึกษาบริเวณร้านอาหารต่างๆ ภายในจังหวดัภูเก็ต 
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เนื่องจากเป็นสถานท่ีตรงกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมการบริโภคเบียร์เป็นประจำ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลและนำเสนอข้อมูลที่จะ
เป็นประโยชน์สำหรับผู้จัดจำหน่ายเบียร์เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เบียร์ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต 
2.2 เพื่อศึกษาการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัด

ภูเก็ต 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) คือ วิธีการใช้ช่องทางการ
สื่อสารทางการตลาดต่าง ๆ ให้สอดประสาน และส่งเสริมซึ่งกันและกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายของกลยทุธ์
การตลาดในภาพรวม (American Association of Advertising Agencies, 1989) โดยคำนิยามของการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการมีขอบเขตดังนี้ 

1.  การสื่อสารการตลาดในทิศทางเดียวกัน (One-voice marketing communications) คือ การสื่อสารภาพลักษณ์ 
ตำแหน่งขององค์กร หรือผลติภณัฑ์ในทุกช่องทางให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันไปสูผู่้บรโิภคทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย  

2.  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated marketing communications) คือ การมุ่งเน้นไปยังการสรา้ง
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า และกระตุ้นพฤติกรรมของผู้บริโภค  

3.  การสื่อสารการตลาดแบบสอดประสาน (Coordinated marketing communications) คือการใช้เครื่องมือการ
สื่อสารทางการตลาดต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อสร้างการรับรู้ ภาพลักษณ์ และกระตุ้นพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค (Nowak &Phelps, 1994)  

การใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ อย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำให้บริษัทสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่าง
แม่นยำมากขึ้น ซึ่งส่งผลทำให้เกิดผลประกอบการ และผลกำไรที่สูงข้ึนผ่านทางการสร้างคุณค่าของตราสินค้า (Carlson, et al, 
2003) และการที่ผู้บริโภคทั้งวัยเด็ก และผู้ใหญ่สามารถจดจำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการสื่อสารทางการตลาดของ
ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นั้น ส่งผลในทางบวกต่อความเชื่อ และความตั้งใจที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (Wallack, 1984)  

การสื่อสารทางการตลาดเป็นนิยามที่กล่าวถึงการใช้ช่องทางในการสื่อสารเพื่อทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์  และมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจ และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคและบริษัท (Duncan, 2002) โดยเครื่องมือหลักท่ีใช้ใน
การสื่อสารในการตลาดคือ การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) การส่งเสริมการขาย (Sales 
Promotion), การตลาดทางตรง  (Direct Marketing) การใช ้พน ักงานขาย  (Personal Selling) การจ ัดแสดงส ินค้า 
(Exhibitions) การสื่อสาร ณ จุดขาย (Point-of-purchase communications) การตลาดออนไลน์ (Cyber marketing) และ 
การให้ความสนับสนุน (Sponsorship) (Kitchen, 2005) โดยแต่ละเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเหล่านี้มีหน้าที่ของตัวมัน เอง 
ซึ่งหากใช้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดอย่าง สอดประสานกันจะทำให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น (Yeshin, 
1998) เครื่องมือแต่ละชนิดมีความสามารถที่แตกต่างกัน การใช้เครื่องมือแต่ละชนิด นั้นก็จะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันดังนั้นการ
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ที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการสื่อสาร  ต้นทุน และการควบคุมเครื่องมือสื่อสาร โดย
ทั้งหมดจะมีผลต่อกิจกรรมทางการตลาดในภาพ รวมทั้งสิ้น (Fill, 2002) 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกีย่วข้องกับการจัดหาใหไ้ด้มา และการใช้สินค้า

และบริการ โดยผู้บริโภคนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความต้องการ เป็นผู้มีอำนาจซื้อ เป็นผู้มีพฤติกรรมการซื้อ และเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
บริโภค 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผุ้บรโิภคเป็นการค้นหาพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเพื่อที่จะทราบถึงลักษณะความต้องการ
ของผู้บริโภค โดยการตั้งคำถามและคำตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดภาพลักษณ์ที่สามารถตอบสนองความ 
พึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 

คำถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤตกิรรมผู้บรโิภค คือ 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบไปด้วย Who, What, Why, Who, 
Where, Howเพื่อหาคำตอบ 7 ประการหรือ 7Os ประกอบด้วย Occupants, Objectives, Organization, Occasions, 
Outlets และ Operations ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังตารางที ่1 

 
ตารางที่ 1 คำถาม 7 คำถาม (6Ws cละ 1H) เพื่อหาคำตอบ 7 ประการ เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (7Os) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คำถาม (6Ws และ 1H) คำตอบ (70s) กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the target 
marget?) 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 
1. ด้านประชากรศาสตร ์
2. ภูมิศาสตร ์
3. จิตวิทยาหรือจิตวเิคราะห ์
4. พฤติกรรมศาสตร ์

กลยุทธ์การตลาด (4P’s) 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านผลติภณัฑ์ 
ราคา การจดัจำหน่าย และการส่งเสรมิ
การตลาดที่เหมาะสมกับการตอบสนอง
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร  
(What does the consumer 
buy?) 

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects) 
หรือสิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการจาก
ผลิตภณัฑ์ ก็คือ 
1.คุณสมบัติหรือองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ (Product component) 
2. ความแตกต่างเหนือกว่าคู่แข่งขนั
(Competitive Differentiation) 

กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ประกอบด้วย 
1. ผลิตภัณฑห์ลัก 
2. รูปลักษณผ์ลติภณัฑ์ประกอบดว้ยการ
บรรจุ หีบห่อ ตราสินค้ารูปแบบสนิค้า
บริการ คณุภาพลักษณะ นวัตกรรม ฯลฯ 
3. ผลิตภัณฑค์วบ 
4. ผลิตภัณฑค์าดหวัง 
5. ศักยภาพผลิตภณัฑ์ความแตกตา่ง
ทางการแข่งขัน ประกอบด้วยความ
แตกต่างด้านผลติภณัฑ์ บริการ พนักงาน 
และภาพพจน์ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

 

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2551 : 126) 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาครั้งน้ีมีประชากร คือ ผู้บริโภคที่มาใช้บริการและบริโภคเบียร์ ณ  ร้านอาหารต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งไม่
ทราบจำนวนประชากรที่แน่ชัด ผู้วิจัยจึงกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการคำนวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจำนวน
ประชากรที่แน่นอนของ W.G.Cochran โดยกำหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 
(กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549 : 74) ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ราย ซึ่งสุ่มมาจากผู้บริโภคที่มาใช้บริการและบริโภคเบียร์ ณ 
ร้านอาหารต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ทำการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  

 

คำถาม (6Ws และ 1H) คำตอบ (70s) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กี่ยวข้อง 

3. ทำไมผู้บริโภคจึงซื้อ 
(Why does the consumer 
buy?) 

วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) 
ผู้บริโภคซื้อสินค้าเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของเขาด้านร่างกาย 
และจิตวิทยา ซึ่งต้องศึกษาถึงปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ คอื 
1. ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยด้าน
จิตวิทยา 
2. ปัจจัยทางด้านสังคม และ
วัฒนธรรม 
3. ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ 
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Promotion 
strategies) 
2. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion strategies) ประกอบด้วย 
กลยุทธ์ด้านการโฆษณาการขายโดยใช้
พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย  
การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ ์
3. กลยุทธ์ด้านราคา 
4. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ซื้อ (Who Participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุม่ต่างๆ (Organization) 
และมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 
ประกอบด้วย (1) ผู้รเิริ่ม (2) ผู้มี
อิทธิพล (3) ผู้ตัดสินใจซื้อ (4) ผู้ซือ้
และ (5) ผู้ใช้ 

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือกลยุทธ์การโฆษณา
และ (หรือ) การส่งเสริมการตลาด 
(Advertising and promotion 
strategies) โดยใช้กลุ่มอิทธิพล 

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด  
(When does the consumer 
buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) เชน่ 
ช่วงเดือนใดของปีหรือช่วงฤดูกาลใด
ของปี ช่วงวันใดของเดือน ช่วงเวลา
ใดของวัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาล
วันสำคัญต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์การส่งเสรมิ
การตลาด (Promotion strategies) 
เช่นทำการส่งเสริมการตลาดเมื่อใด  
จึงสอดคล้องกับโอกาสในการซื้อ 
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4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 

โดยลักษณะของคำถามมีหลายคำตอบให้เลือก (Multiple choice questions) และเลือกคำตอบเพียงข้อเดียว  
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคเบียร์ ได้แก่ ยี่ห้อความถี่ในการบริโภค ปริมาณการ

บริโภคต่อครั้ง ค่าใช่จ่ายในการบริโภคต่อครั้ง และสาเหตุของการบริโภค โดยลักษณะของคำถามมีหลายคำตอบให้เลือก 
(Multiple choice questions) และเลือกคำตอบเพียงข้อเดียว 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) การส่งเสริมการ
ขาย (Sale Promotion) การประชาสัมพันธ์ (Public Relation: PR) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การตลาดเชิง
กิจกรรม (Event Marketing) การจัดแสดงสินค้า (Display) การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) การใช้ป้ายต่างๆ (Signage) การใช้
เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) และการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ (Merchandising) โดยลักษณะของคำถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
1. ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ข้อมูลในการกำหนดกรอบแนวคิด 
2. สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์โดยวิเคราะห์แยกประเด็นที ่ต้องการศึกษา และกำหนดโครงร่างของ

แบบสอบถามตามประเด็นสำคัญของวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษาแล้วนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
3. ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ทั้งในเรื่องสำนวน

ภาษาที่ใช้ ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ สามารถสื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจเนื้อหาได้ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ที่
ต้องการสื่อถึงผู้ตอบแบบสอบถาม และปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสาร
การ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา กาญจนเมธากุล เป็นผู้พิจารณาและตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าความสอดคล้องกันระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ในการ
วิจัย (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 0.95 

4. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ผู้วิจัยได้นำไปทดสอบใช้ (Try out) กับผู้บริโภคที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
30 คน เพื ่อหาค่าความเชื ่อมั ่น (Reliability) ในแต่ละด้านและภาพรวมของข้อคำถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ ์แอลฟา
ของครอนบัค ได้ค่าเท่ากับ 0.792 

5. นำแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบกับบุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และผ่านการหาค่าความเชื่อมั่นตามเกณฑ์ที่
กำหนดไปจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยต่อไป 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. สำหรับการเก็บแบบสอบถามผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยนำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่มาใช้

บริการร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต โดยเก็บช่วงเวลาระหว่าง 18.00 - 22.00 น. ทุกวัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน
มกราคม 2561 

2. เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งเพื่อเตรียมทำการวิเคราะห์ โดยกำหนดรหัส
และเกณฑ์การแปลความหมายข้อมูลและเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติต่อไปนี ้
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5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31 – 40 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท มากที่สุด 
5.2 พฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคเบียร์ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภคเบียร์ 2-3 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 32.00) โดยบริโภคครั้งละ 1-3 ขวด/กระป๋อง 

(ร้อยละ 72.75) มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 300-600 บาท (ร้อยละ 27.00) โดยให้เหตุผลของการบริโภคเบียร์เนื่องจากโอกาสพิเศษ/เข้า
สังคม/สังสรรค์ (ร้อยละ 49.25) 

5.3 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ
บริโภคเบียร์ของผูบ้ริโภคในจังหวดัภูเก็ต ในภาพรวม 

การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ( X  S.D ระดับความสำคัญ 

การโฆษณา (Advertising)  
การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling)  
การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)  
การประชาสัมพันธ์ (Public Relation: PR)  
การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  
การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing)  
การจัดแสดงสินคา้ (Display)  
การบรรจุภณัฑ์ (Packaging)  
การใช้ป้ายต่างๆ (Signage)  
การใช้เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet)  
การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ (Merchandising) 

3.76 
4.09 
3.98 
3.68 
3.91 
4.12 
3.80 
3.86 
3.49 
4.49 

 
3.78 

.74 

.64 

.74 

.79 

.70 

.70 

.85 

.63 

.84 

.62 
 

.70 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.91 .72 มาก 

 

 5.3.1 ด้านการโฆษณา (Advertising) พบว่า การให้ความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคมมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.02)  

 5.3.2 ด้านการขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) พบว่า พนักงานขายเบียร์บุคลิกหน้าตาดี มีผลต่อการตัดสินใจ
บริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต มากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.20)  

 5.3.3 ด้านการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) พบว่า การจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ มีผลต่อการตัดสินใจบริโภค
เบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.14) 

 5.3.4 ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation: PR)  พบว่า การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจบริโภค
เบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.84) 
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 5.3.5 ด้านการตลาดทางตรง (Direct Marketing) พบว่า การสื่อสาร ณ จุดขาย มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.25) 

 5.3.6 ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) พบว่า การจัดแสดงดนตรีและคอนเสิร์ต มีผลต่อการตัดสินใจ
บริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.64) 

 5.3.7 ด้านการจัดแสดงสินค้า (Display) พบว่า ใส่ตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot) มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.95) 

 5.3.8 ด้านการบรรจุภัณฑ์ (Packaging) พบว่า รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์มีสีสันสดใส มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.24) 

 5.3.9 ด้านการใช้ป้ายต่างๆ (Signage) พบว่า ป้ายประชาสัมพันธ์ อ่านเข้าใจได้ง่ายมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์
ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.71) 

 5.3.10 ด้านการใช้เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พบว่า การใช้สื่อออนไลน์ผ่านทาง Facebook มี
ผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.73) 

 5.3.11 ด้านการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ (Merchandising) พบว่า การขยายตราสินค้าไปยังผลิตภัณฑ์ใหม่ มีผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.84) 

5.4 การทดสอบสมมติฐาน 
 5.4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการรับรู้การสือ่สารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภค

เบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต เป็นไปตามสมมติฐาน 
 5.4.2 พฤติกรรมเกี ่ยวกับการบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ตมีความสัมพันธ์กับการรับรู ้การสื่อสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 ด้านการโฆษณา มีการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคใน

จังหวัดภูเก็ต ในเรื่องของการให้ความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคมมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต มาก
ที่สุด ซึ่งเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ห้ามมิให้มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ลักษณะของภาพหรือบรรจุภัณฑ์ แต่ให้ทำได้เพียงแค่การให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคมเท่านั้น แต่ก็ทำให้
ผู้บริโภครู้จักและยอมรับในชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตเบียร์มากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารการตลาด ของเสรี  วงษ์
มณฑา (2552) ที่กล่าวว่าการโฆษณา (Advertising) เป็นการสื่อสารข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารจูงใจและเตือน
ความทรงจำเกี่ยวกับสินค้า (Goods) และบริการ (Service) หรือความคิด (Ideas) ซึ่งสามารถระบุผู้อุปถัมภ์รายการ (ผู้ผลิต
หรือผู้จำหน่ายสินค้าท่ีโฆษณา) ได้โดยผู้อุปถัมภ์รายการต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับสื่อโฆษณา ซึ่งการโฆษณาเป็นรูปแบบของการ
สร้างการติดต่อสื่อสารตราสินค้า (Brand Contact) ที่เป็นท่ีนิยมใช้ที่สุด  

6.2 ด้านการขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) มีการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต ในเรื่องของพนักงานขายเบียร์บุคลิกหน้าตาดีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภค
เบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาได้แก่ พนักงานขายเบียร์พูดจากไพเราะน่าดึงดูดใจ สอดคล้องกับแนวคิด
ของเสรี วงษ์มณฑา (2552) ที่กล่าวว่า การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นรูปแบบการติดต่อสื่อสารจากผู้ส่ง
สารไปยังผู้รับข่าวสารโดยตรง อาจเรียกว่าเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) ผู้ส่ง
ข่าวสารจะสามารถรับรู้และประเมินผลจากผู้รับข่าวสารได้ทันที 
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6.3 ด้านการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) มีการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจ
บริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต ในเรื่องของการจัดโปรโมช่ันราคาพิเศษ มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บรโิภค
ในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาได้แก่ การได้รับสินค้าของแถม) สอดคล้องกับแนวคิดของเกษม พิพัฒน์เสรีธรรม (มปป.) ที่
กล่าวว่า การส่งเสริมการขาย จะอยู่ในรูปแบบของการกระตุ้นลูกค้าผู้บริโภค การกระตุ้นลูกค้าคนกลาง และการกระตุ้น
พนักงานขาย 

6.4 ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation: PR) มีการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บรโิภคในจังหวัดภูเก็ต ในเรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมตา่งๆ มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาได้แก่ การแจกปฏิทิน สอดคล้องกับแนวคิดของ Ries (2002) ที่กล่าวว่าในปัจจุบัน 
การตลาดการประชาสัมพันธ์ได้รับการยอมรับว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการ  สร้างตราสินค้าใหม่ๆ ที่ถูกนำเข้าสู่ท้องตลาด 
เนื่องจากสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับ ตราสินค้าได้ โดยใช้วิธีการเผยแพร่ข่าวสารผ่าน “บุคคลที่สาม” หรือ third 
party ประเภทต่างๆ ใน ลักษณะต่างๆ นอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ การที่การโฆษณาสูญเสียพลังของ ตนเอง
ในการทำให้ตราสินค้านั้นเป็นที่ยอมรับโดยไม่เคลือบแคลงว่าต้องการขายของ ตลอดจนทำให้การจดจำตราสินค้าในใจของ
ผู้บริโภคได้ลดน้อยลง  

6.5 ด้านการตลาดทางตรง (Direct Marketing) มีการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจ
บริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต ในเรื่องของการสื่อสาร ณ จุดขาย มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาได้แก่ การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย สอดคล้องกับแนวคิดของพจน์ ใจชาญสุขกิจ (2550) ได้
กล่าวไว้วา การจัดการสื่อสารเชิงกลยุทธ์นั้น นับว่าเป็นการจัดการระดับสูงสุดในการสื่อสารขององค์กร ที่จะสามารถบรรลุพันธ
กิจหรือจัดการ ภาพลักษณ์ขององค์กรไปยังทิศทางที่ต้องการได้ โดยกลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้นั้นสามารถกำหนดได้มากกว่า 1 กล
ยุทธ์ด้วยกัน โดยกลยุทธ์ในแต่ละแบบนั้นอาจประกอบด้วย 1) กลยุทธ์การสื่อสารระดับชาติ ระดับภูมิภาค และกลยุทธ์เฉพาะ
ท้องถิ่น 2) กลยุทธ์เพื่อสื่อสารกับเป้าหมาย 3) กลยุทธ์ตรายี่ห้อ 4) กลยุทธ์การส่งเสริม 5) กลยุทธ์ข่าวสารโดยการโฆษณา
ป ร ะ ช า ส ั มพ ั น ธ์  6) ก ล ย ุ ท ธ ์ ก า ร ใ ช ้ ส ื ่ อ  7) ก ล ย ุ ท ธ ์ ก า รบ ร ิ ห า ร และ กา รจ ั ด ก า ร ง า นม หก ร รมต ่ า งๆ  8)  
กลยุทธ์การให้ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ และ 9) กลยุทธ์การใช้ฐานข้อมูลจากการวิจัยและพัฒนา และยังสอดคล้องกับ 
(Armstrong & Kotler, 2003 : 2) ที่กล่าวว่า ในปัจจุบันการตลาดเจาะตรงถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการส่งเสริมการขาย
(Promotion) หรือเป็นการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) เพื่อก่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง โดยไม่
รวมถึงการขายโดยใช้พนักงานขายท่ีทำการขายตรงกับลูกค้าตามแหล่งลูกค้า (Door-to-door Selling) การตลาดเจาะตรงเป็น
เครื่องมือสื่อสารที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกขณะเนื่องจากเครื่องมือนี้สามารถกระตุ้นความต้องการในทันใดและทำให้
เกิดการตัดสินใจซื้อได้มากกว่าเครื่องมือโฆษณาประเภทอื่น 

6.6 ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) มีการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต ในเรื่องของการจัดแสดงดนตรีและคอนเสิร์ต มีผลต่อการตัดสินใจบริโภค
เบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาได้แก่ การจัดการแข่งขันต่างๆ ซึ่งเป็นเพราะการตลาดเชิงกิจกรรม 
นับเป็นหนึ่งในเครื่องมือการสื่อสารการตลาด ที่เข้ามาเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าและสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้
เกิดการจดจำในตราสินค้าและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่กำหนด สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Fill (2002) ที ่กล่าวว่า การสนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษในฐานะของเครื ่องมือกา  สื่อสารการตลาดนี้ได้รับความนิยม
นับตั้งแต่ ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น การออกนโยบายและมาตรการของ
ภาครัฐเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรืออัตราค่าโฆษณาทางสื่อมวลชนโดยเฉพาะโทรทัศน์ที่เพิ่ม
สูงขึ้นมาก ในขณะที่การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดประเภทนี้ได้แสดงให้เห็นคุณลักษณะพิเศษในด้านของการได้รับการ
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เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตราสินค้าและองค์กรผ่านสื่อมวลชน หรือการช่วยหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายที่ถูกควบคุมจากภาครัฐ 
เป็นต้น  

6.7 ผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต ในเรื่องของการใส่ตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot) มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาได้แก่ การจำลองสินค้าให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ ส่วนการจัดตกแต่งร้านอาหารด้วยการติด
โปสเตอร์ มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ตน้อยที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, (2551 : 198) ที ่กล่าวว่า ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ สิ่งที ่สามารถตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้กับ
ผู้บริโภค ผู้บริโภคจะดำเนินการเพื่อให้เกิดความพอใจทันที เช่น บุคคลที่เกิดความหิวมองเห็นร้านอาหารและเข้าไปซื้ออาหาร
บริโภคทันที ความต้องการนั้นจะถูกจดจำไว้เพื่อหาทางสนองความต้องการในภายหลัง เมื่อความต้องการถูกกระตุ้นได้สะสมไว้
มากๆ จะทำให้เกิดการปฏิวัติในภาวะอย่างหนึ่ง คือ ความตั้งใจให้ได้รับการตอบสนองความต้องการด้วยการพยายามค้นหา
ข้อมูลเพื่อหาทางสนองความต้องการที่ถูกกระตุ้น ดังนั้นนักการตลาดจึ งต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลซึ่งผู้บริโภค
แสวงหา และอิทธิพลเกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลือกแหล่งข้อมูลของผู้บริโภคประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ แหล่งบุคคล 
(Personal Sources) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน คนรู้จักแหล่งการค้า (Commercial Sources) ได้แก่ สื่อโฆษณา พนักงานขาย 
ตัวแทนการค้าการบรรจุภัณฑ์ การจัดแสดงสินค้า เป็นต้น แหล่งชุมชน (Public Soursec) สื่อมวลชน องค์การคุ้มครอง
ผู้บริโภค เป็นต้น แหล่งประสบการณ์ (Experiment Sources) แหล่งทดลอง (Experiment Sources) ได้แก่ หน่วยงานที่สำรวจ
คุณภาพผลิตภัณฑห์รือหน่วยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์โดยตรงของผู้บริโภคในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 

6.8 ด้านการบรรจุภัณฑ์ (Packaging) มีการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตดัสนิใจบริโภคเบยีร์
ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต ในเรื่องของรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์มีสีสันสดใส มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาได้แก่ การบรรจุภัณฑ์สามารถหยิบจับสะดวกและเปิดได้ง่าย สอดคล้องกับแนวคิดของ Etzel,, 
Walker, & Stanton, W. J (2001 : 9) ที่กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการสถานท่ี บุคคลหรือความคิด ผลิตภัณฑ์ที่
เสนอขายอาจจะมีตัวคนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า  บริการ ความคิดสถานที่ องค์กรหรือบุคคล
ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การ
กำหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามคำนึงถึงองค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) 
เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปลักษณ์ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ฯลฯ 

6.9 ด้านการใช้ป้ายต่าง ๆ (Signage) มีการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์
ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต ในเรื่องของป้ายประชาสัมพันธ์ อ่านเข้าใจได้ง่ายมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ป้ายต่าง ๆ มีจำนวนเหมาะสม เห็นได้ง่าย สอดคล้องกับแนวคิดของ NovaBizz (2009) 
ที่กล่าวว่า สิ่งที่มีสีสันจะดึงดูดความสนใจและสร้างความประทับใจได้ดีกว่าสีขาวดำ วัตถุใดที่มีสีสันมักจะรับรู้ได้เร็วกว่า และ
มักจะจดจำได้ดีกว่า สีสันสามารถใช้เพิ่มความ สำคัญให้กับส่วนต่าง ๆ ของวัตถุได้และช่วยในการเรียนรู้ของผู้บริโภคด้วย การ
ใช้สีสันอาจพบในป้ายฉลากเครื่องหมาย ป้ายและการตกแต่งด้านหน้าของร้าน เพื่อเพิ่มอิทธิพลของสีสันที่มีต่อการรับรู้ของ
ผู้บริโภคได้ 

6.10 ด้านการใช้เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) มีการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มี
ผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต ในเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์ผ่านทาง Facebook มีผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาได้แก่ การใช้สื่อออนไลน์ผ่านทาง Line ซึ่งเป็นท่ีสังเกตได้
ว่า การตลาดของกลุ่มธุรกิจแอลกอฮอล์จะนิยมใช้ช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่หรืออินเตอร์เน็ทมากยิงขึ้นอาจเพราะต้องการ
เข้าถึง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรงพร้อมกับที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 เพื่อทำการเผยแพร่ข้อมูลของสินค้าและกิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า สอดคล้องกับแนวคิดของเกษม พิพัฒน์
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เสรีธรรม (มปป.) ที่กล่าวว่า การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี จนกระทั่งมีสื่อใหม่ที่เรียกวา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic media) ตัวอยา่งเช่น เว็บไซต์ อีเมล์ ทีวี ระบบอินเตอร์แอกทีฟ หรือมือถือ เกิดขึ้นนั้น ยังได้ส่งผล
ต่อเครื ่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอีกด้วย โดยเฉพาะเมื ่อนักการตลาดได้พยายามหาทางที่จะใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภท ใหม่เหล่านี้เพื่อเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การตลาดแบบแนวราบ  

6.11 ด้านการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ (Merchandising) มีการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต ในเรื่องของการขยายตราสินค้าไปยังผลิตภัณฑ์ใหม่ มีผลต่อการตัดสินใจ
บริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาได้แก่ การเป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนการใช้สัญลักษณ์
ทางการค้าบนอุปกรณ์ต่าง ๆ มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ตน้อยที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ
ว่า Friedman (2009)  ที ่กล่าวว่า “การสนับสนุน” หรือ sponsor ไว้ว่า หมายถึงเป็นการสนับสนุนทางการเงินหรือการ
สนับสนุนกิจกรรม การสนับสนุนนี้เป็นเครื่องมือที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับ Sponsor หรือองค์กร/เจ้าของผลิตภัณฑ์ และ 
Sponsee หรือสถาบันผู้รับ บริจาคหรือสถาบันที่ตกลงให้ Sponsor ใช้ชื่อเพื่อทำกิจกรรม ในขณะเดียวกันการสนับสนุน 
กิจกรรมดังกล่าวยังส่งผลให้องค์กรหรือผลิตภัณฑ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มุ่งไว้ ตลอดจนสามารถ เสริมรูปแบบทางการตลาดอื่น ๆ 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทรงพลังอีกด้วย  
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 การให้ความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคมมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด จึงควรใช้

ระบบการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งช่องทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื ่อให้ถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคที่แท้จริง 

7.2 การใช้เครือข่ายการสื่อสารทางอิเลก็ทรอนิกส ์(Internet) มีผลต่อการตัดสนิใจบริโภคเบียร์ของผู้บรโิภคในจังหวัดภเูกต็ 
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing ส่วนการใช้ป้ายต่างๆ (Signage) มีผลต่อการตัดสินใจ
บริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ตน้อยที่สุด ดังนั้นจึงควรสร้างการรับรู้ตราสินค้าแบบบูรณาการ และการจัดรายการ
ส่งเสริมการขายเหมาะสมกับรูปแบบการสื่อสารการตลาด  

7.3 การขยายตราสินค้าไปยังผลิตภัณฑ์ใหม่ มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้ บริโภคในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ การเป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมต่างๆ จึงควรตอกย้ำให้กลุ ่มเป้าหมายจดจำตราสินค้าให้ได้ ซึ ่งการเป็น
สปอนเซอร์ จะทำให้ตราสินค้าเป็นท่ีรู้จักและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ตราสินค้าถูกจดจำและพบเห็น
ได้มากขึ้นด้วย 
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