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บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อสื่อ

โฆษณาของกาแฟ 3 in 1 (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อ

สื่อโฆษณาของกาแฟ 3 in 1 และ (3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการตอบสนองของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครต่อสื่อโฆษณาของกาแฟ 3 in 1 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

จ�านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานด้วย t-test, ANOVA และ Pearson’s Correlation 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อสื่อโฆษณา

ของกาแฟ 3 in 1 มกีารตอบสนองอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทกุด้าน โดยเรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน

ความสนใจ (  = 4.57) ด้านความต้องการ (  = 4.55) ด้านความตั้งใจ (  = 4.54) และด้านการตัดสิน

ใจซื้อ (  = 4.54) ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อสื่อโฆษณา

ของกาแฟ 3 in 1 มีการตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อสื่อโฆษณาอยู่ในระดับมากที่สุดทุก

ด้านโดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สื่อการโฆษณาโดยไม่ใช้ยานพาหนะ (  = 4.58) สื่อสิ่งพิมพ์ 

(  = 4.53) สื่อการโฆษณาทางยานพาหนะ (  = 4.52) สื่อการสื่อสาร ณ จุดซื้อ (  = 4.48) สื่อวิทยุ             

(  = 4.45) สื่อโทรทัศน์ (  = 4.26) และสื่อโฆษณาภาพกลางแจ้ง (  = 4.16) ตามล�าดับ และแนวทาง

การพฒันาการตอบสนองของผู้บรโิภคในกรงุเทพมหานครต่อสือ่โฆษณาของกาแฟ 3 IN 1 ควรท�าการโฆษณา

ผ่านสือ่โฆษณาในแบบต่าง ๆ เพิม่ เช่น วทิย ุโทรทศัน์ เพือ่เพิม่ช่องการการเห็นโฆษณาของผู้บริโภคเพิม่ขึน้       

 

* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

** อาจารย์ที่ปรึกษา
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 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า (1) เพศ (2) อายุ (3) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (4) ระดับการ

ศึกษา (5) อาชีพ (6) ยี่ห้อกาแฟ และ (7) สื่อที่เห็นโฆษณา ที่ต่างกัน มีผลต่อการตอบสนองต่อสื่อโฆษณา 

ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทุกคนมีการเปิดรับสื่อโฆษณา   

ในรูปแบบต่าง ๆ เท่า ๆ กัน จึงมีผลต่อการตอบสนองต่อสื่อโฆษณาไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ: การตอบสนอง, กาแฟ 3 in 1, สื่อโฆษณา

Abstract

 This research had the following objectives 1) to study the feedback of consumers 

in Bangkok about media advertising of the “Super” 3 in 1 coffee brand, 2) to study factors 

which affected the consumers’ feedback , and 3) to suggest ways to develop customers’ 

response. The sample population was 400 customers in Bangkok. The research tool was a 

questionnaire. Data collected were analyzed through percentage, average, standard deviation. 

The hypothesis was tested by t-test ANOVA and Pearson’s Correlation.

 The results of this research showed that

 1) the feedback of the consumers in Bangkok for the media advertising of the 

“Super” 3 in 1 coffee brand was at the highest level for every aspect, namely interest          

(  = 4.5), demand (  = 4.55), intention (  = 4.54), and buying decision (  = 4.54);

 2) the factors affecting the consumers’ feedback about the media advertising of 

the “Super” 3 in 1 coffee brand were at the highest level for every media outlet: non-vehicle 

(  = 4.58), printed material (  = 4.53), advertising on vehicles (  = 4,52), sale-point 

communication (  = 4.48), broadcasting ( = 4.45), television commercials (  = 4.26), 

outdoor billboard (  = 4.16) respectively;

 3) the response of the consumers could be developed through more advertising 

media such as radio and television so as to increase the visibility of the consumers.

 The result of the hypothesis testing revealed that (1) sex, (2) age, (3) monthly earning, 

(4) education level. (5) occupation, (6) coffee brand and (7) different media advertising  

did not affect the consumers’ response toward the media advertising. This may be because 

the consumers in Bangkok are equally open to media advertising , so their responses to 

the media advertising did not differ. 

Keywords: Response, 3 in 1 coffee, Media Advertising
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 การตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อกาแฟ 3 in 1 ยี่ห้อ ซุปเปอร์ ผ่านสื่อโฆษณา  

บทน�ำ

	 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์กาแฟถือเป็นธุรกิจดาวรุ่งยอดฮิตที่ได้รับการกล่าวขานจากนักลงทุนและ				

ผู้บริโภคมากที่สุดธุรกิจหนึ่ง	 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ	 โดยเฉพาะการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี

ควบคู่กบัพฤติกรรมคอกาแฟในเมอืงไทยทีต้่องการบรโิภคกาแฟท่ีมรีสชาติกาแฟสดแท้	โดยพร้อมทีจ่ะ

จ่ายในราคาที่สูงขึ้นเพื่อแลกกับคุณภาพที่ได้รับกลับมา	 ซึ่งในมุมมองของผู้บริโภคมองว่าไม่แพง	 เมื่อ

แลกกับการได้ดื่มกาแฟสดแท้รสเข้มข้นในบรรยากาศสบาย	ๆ	ด้วยอัตราค่ากาแฟ	80	–	100	บาท		

ต่อแก้ว	 โดยจากการวิจัยของบริษัท	 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	 จ�ากัด	 คาดว่ามูลค่าตลาดรวมของธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์กาแฟมีมูลค่าประมาณ	3,500	ล้านบาท	อัตราการขยายตัวของตลาดยังอยู่ในเกณฑ์สูงถึง

ร้อยละ	20	ต่อปี	กลุม่ลกูค้าทีเ่ข้ามาใช้บรกิารจะมคีวามหลากหลายมากขึน้	จากเดิมทีเ่ป็นนกัธรุกจิและ

นักท่องเที่ยว	 แต่ปัจจุบันจะมีกลุ่มคนท�างาน	 นักเรียน	 นักศึกษาเริ่มเข้ามาใช้บริการ	 นอกจากนี้ธุรกิจ

ผลติภัณฑ์กาแฟในประเทศไทยเป็นธรุกจิทีน่่าสนใจ	เพราะผู้บรโิภคคนไทยนิยมด่ืมกาแฟกันอย่างแพร่

หลาย	ท�าให้เหน็โอกาสในการด�าเนนิธรุกจิกาแฟเป็นอย่างดี	รวมทัง้พฤติกรรมผู้บรโิภคของคนไทยเริม่

หนัมาด่ืมกาแฟเพือ่ความบนัเทงิ	สนกุสนาน	และมชีีวติชีวาเพิม่มากขึน้	(ศูนย์วิจัยกสกิรไทย,	2556:1)

	 ผลิตภัณฑ์กาแฟจะแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	กล่าวคือ	ผลิตภัณฑ์กาแฟพรีเมี่ยมที่มีบริษัทแม่

จากต่างประเทศ	 เช่น	Starbucks	Coffee,	Au	Bon	Pain,	Gloria	 Jean’s	Coffees,	UCC	และ

ผลิตภัณฑ์กาแฟพรีเมี่ยมที่เป็นของคนไทย	เช่น	Black	Canyon,	Banrie	Coffee,	Coffee	World,	

Modern	 Coffee	 โดยแบ่งสัดส่วนตลาดออกเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่เป็นแบรนด์อินเตอร์ร้อยละ	 60	

และผลิตภัณฑ์กาแฟที่เป็นแบรนด์โลคัลร้อยละ	 40	 ทั้งนี้ส�าหรับผลิตภัณฑ์กาแฟพรีเมี่ยมในปัจจุบัน		

มีอยู่	 4	 ลักษณะ	 คือ	 Coffee	 Corner	 ซ่ึงร้านลักษณะนี้จะขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมลูกค้า			

กลุ่มครอบครัว	โดยเสนอบริการในรูปแบบภัตตาคาร	Coffee	and	Snack	Corner	เน้นการจ�าหน่าย

กาแฟควบคู่กับเบเกอรี่	และย้ายไปยึดท�าเลตามอาคารส�านักงาน	และรูปแบบสุดท้ายคือ	Booth	หรือ

ร้านเล็ก	 ๆ	 จ�าหน่ายกาแฟ	 โดยเน้นการจ�าหน่ายกาแฟสดและเครื่องด่ืมประเภทอ่ืน	 ๆ	 ไปพร้อมกัน									

ซ่ึงร้านนีพ้ฒันามาจากร้านจ�าหน่ายกาแฟด้ังเดิมทีม่ใีห้เหน็ตามย่านชุมชนทัว่ไป	เพยีงแต่ดูจะมแีรงจูงใจ	

ผู้บริโภคมากขึ้นด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย	 รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ต่าง	 ๆ	 สวยงามและบางร้าน			

มยีีห้่อของร้านอยูด้่วย	สิง่ทีน่่าสงัเกต	คือ	ผลติภัณฑ์กาแฟสามรปูแบบหลงันี	้นบัว่าเป็นการปรบัตัวครัง้

ส�าคัญของผลิตภัณฑ์กาแฟพรีเมี่ยมเพื่อให้ทัดเทียมคู่แข่ง	ซึ่งก็คือร้าน	Fast	Food	ทั้งหลาย

	 นอกจากนี้แล้ว	 จากผลการส�ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการด่ืมกาแฟของคนไทย	 ในปี	

พ.ศ.	2545	เป็นต้นมา	พบว่า	คนไทยมีอัตราการดื่มกาแฟต่อคนต�่ามาก	เฉลี่ย	200	แก้ว/คน/ปี	เมื่อ

เทียบกับคนในแถบเอเชีย	เช่น	ชาวญี่ปุ่น	ที่ดื่มกาแฟเฉลี่ย	500	แก้ว/คน/ปี	ในขณะที่ชาวอเมริกาดื่ม

กาแฟเฉลี่ย	 700	 แก้ว/คน/ปี	 ดังนั้น	 การดื่มกาแฟของคนไทยในอนาคต	 จึงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	
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◆ ชัญชกร เหลืองตระกูล  จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง  

เหตุนีท้�าให้นกัลงทนุจ�านวนมาก	ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจเข้ามาลงทนุในธรุกจิผลติภัณฑ์กาแฟ

กนัมากขึน้	สภาพการแข่งขนัในตลาดโดยรวม	มแีนวโน้มรนุแรงขึน้	ผู้ประกอบการจึงต้องสร้างมาตรฐาน

ให้กับสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น	 (สถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,	2557:	1)

		 จากการส�ารวจผลติภัณฑ์กาแฟในปัจจุบนัของประชาชาติธรุกิจ	พบว่า	มจี�านวนผลติภัณฑ์กาแฟ

มากกว่า	1,000	ร้านค้า	และมีมูลค่าทางการตลาดต่อปีมากถึง	1,000	ล้านบาท	ซึ่งท�าให้มีภาวะการ

แข่งขนัของตลาดกาแฟสดทีต้่องเร่งปรบักลยทุธ์การสร้างมาตรฐานใหม่	ๆ 	เพือ่รองรบักบัความต้องการ

ของลกูค้าทีต้่องการสิง่ใหม่	ๆ 	อยูเ่สมอ	โดยใช้ความส�าคัญกบัคุณภาพและบรกิารท่ีประทบัใจ	เพือ่สร้าง

ความจงรักภักดีต่อแบรนด์	 โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นนักเรียน	นักศึกษา	วัยท�างาน	และผู้ใหญ่

ทัว่ไปทีม่กี�าลงัซ้ือในระดับปานกลางถึงสงู	โดยสามารถจ่ายเงินเพือ่แลกกบัความประทบัใจต่อการบรโิภค

กาแฟที่เป็นสินค้าแบรนด์ให้กับตนเอง	แม้ในภาพรวมตลาดกาแฟจะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว	แต่ใน

ขณะเดียวกันก็มีผู้ประกอบการที่ไม่เข้าใจการตลาด	 และไม่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคถึงปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์กาแฟมากนัก

	 กาแฟ	3	in	1	เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยมานานนับสิบปีแล้ว	ด้วยความที่ไม่ต้อง

ยุ่งยากเรื่องส่วนผสม	 ราคาไม่แพง	 แค่ฉีกซองและผสมน�้าร้อนก็สามารถด่ืมได้ทันที	 ท�าให้กาแฟ	 3					

in	1	ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง	อีกทั้งปัจจุบัน	เป็นยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารได้รับ

การพฒันาอย่างต่อเนือ่งเป็นยคุแห่งกระแสบรโิภคนิยม	ซ่ึงเน้นในเรือ่งของการบรโิภค	จนแทบจะกล่าวได้

ว่าทุกลมหายใจของผู้คนมุ่งมั่นอยู่กับการบริโภค	อาจกล่าวได้ว่า	การประชาสัมพันธ์	ถือเป็นด่านหน้า

แรก	และเป็นหัวใจด้านหนึ่งขององค์กร	ประชาสัมพันธ์จึงมีหน้าที่ในการส่งเสริมความเข้าใจ	อันดีกับ

บคุคลภายใน	และบคุคลทีเ่ข้ามาติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน	การประชาสมัพนัธ์จึงเป็นกลไกหน่ึง

ของการบริหาร	 เพื่อเสริมสร้างความนิยม	 ความเข้าใจ	 และการสนับสนุนจากบุคคลภายและบุคคล

ภายนอกองค์กรที่มีต่อหน่วยงาน	(สุจิต	นิรมล,	2553,	หน้า	8)

การประชาสัมพันธ์ขององค์กรในปัจจุบัน	 เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร	

สร้างความน่าเช่ือถอืต่อองค์กร	และสร้างความพงึพอใจให้กลุม่เป้าหมาย	ซ่ึงการประชาสมัพนัธ์เป็นการ

ให้ข้อมลูข่าวสารในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัแต่ละองค์กรว่ามกีารสร้างภาพลกัษณ์ทีดี่ให้องค์กร

ได้มากน้อยเพียงใด	ดังนั้น	จึงท�าให้ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ความเช่ือมัน่และตรงกบัความต้องการของกลุม่เป้าหมาย	ให้มทีศันคติทีดี่ต่อองค์กรอีกด้วย	นอกจากน้ี	

การให้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรที่ส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายจะต้องก�าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน	ต้องมี

ความคงเส้นคงวา	ความสม�า่เสมอ	มกีารสร้างสรรค์เน้ือหาข่าวสารท่ีจ�าเป็นแก่กลุม่เป้าหมาย	เพือ่สร้าง

การจดจ�าที่ดี	 สร้างความพึงพอใจ	 รู ้สึกดีต่อข่าวสารที่องค์กรส่งไปและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ											

องค์กรนั้น	ๆ
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 การตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อกาแฟ 3 in 1 ยี่ห้อ ซุปเปอร์ ผ่านสื่อโฆษณา  

การตอบสนองต่อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์	 จะสะท้อนภาพลักษณ์ที่เกิดจากการสร้างสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ์	 ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาหรือเทคนิคทางการตลาดในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ก็จะเกิด			

และสลายเร็วกว่าสื่อโฆษณาที่ประชาสัมพันธ์แต่เพียงภาพลักษณ์ที่เกิดจากผลงานอันเป็นรูปธรรม				

ภาพลกัษณ์เกดิข้ึนได้	2	ทาง	ทางแรก	เกิดจากเน้ือแท้ขององค์กรนัน้ทีก่ระท�ามาเป็นเวลายาวนานสัง่สม

จนฝังแน่นในความรู้สึกนึกคิดของคนจนกลายเป็นภาพลักษณ์	 ซ่ึงต้องใช้เวลาหลายปีหรือหลายสิบป	ี

และอีกทางหนึง่	เกิดจากการสร้างเสรมิปรงุแต่งโดยใช้เทคนิคการตลาดและการประชาสมัพนัธ์เข้าช่วย	

ซึ่งอาจใช้เวลาสั้น	 ๆ	 แต่ได้ผลเร็ว	 ทั้งสองทางนี้มีจุดด้อยและจุดเด่นต่างกัน	 หากสามารถผสมผสาน	

ทั้งสองแนวทางเข้าด้วยกัน	 คือท�าดีและประชาสัมพันธ์ตนเองด้วย	 ก็จะเป็นแนวทางท่ีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	

(สมชาย	ศรีวิรัตน์,	2557)	

ปัจจุบนัหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครฐั	เอกชน	รฐัวสิาหกิจ	องค์กรไม่แสวงก�าไร	ต่างก็ใช้การ

สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้	 ความเข้าใจ	 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย	 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิด

ความพึงพอใจ	ส่วนการรับรู้	 (Awareness)	 เกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มบุคคลและองค์กร	ด้วย

ความพยายามในการน�าเสนอจุดเด่นหรือกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและ

ไม่เอารดัเอาเปรยีบผู้บรโิภคและ/หรอืพนกังานเป็นประเด็นส�าคัญ	รวมถงึการสร้างบรรยากาศแห่งความ

เป็นมติรและเกดิการยอมรบัจากกลุม่ผู้บรโิภคเป้าหมายและประชาชนทัว่ไป	ซ่ึงในทีน้ี่องค์กรส่วนใหญ่

มีความประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรไม่ได้ค�านึงถึงผลส�าเร็จของการด�าเนินธุรกิจทางด้านตัวเงิน

เพียงอย่างเดียว	(ศศิประภา	ชัยประสิทธิ์,	2548,	หน้า	52)	ดังนั้นการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ

ต่าง	ๆ	นอกจากจะท�าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังท�าให้องค์กรประสบความ

ส�าเร็จอีกด้วย	

	 ตลาดกาแฟในประเทศไทยมีมูลค่ามากกว่า	30,000	ล้านบาท	แบ่งออกเป็นกาแฟ	3 in 1 

ร้อยละ	50	กาแฟพร้อมดื่ม	ร้อยละ	35	และกาแฟผงส�าเร็จรูป	ร้อยละ	15	โดยกาแฟพร้อมดื่ม	(RTD	

Coffee)	จัดเป็นกาแฟทีไ่ด้รบัความนยิมเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	แม้จะถกูกระแสของกาแฟสดจากร้านขาย

กาแฟทีเ่กดิขึน้ใหม่เป็นจ�านวนมาก	 เข้ามาแชร์ส่วนแบ่งทางการตลาด	 แต่กระแสดังกล่าวกช่็วยผลกัดัน									

ให้ตลาดเติบโต	และท�าให้ผู้ผลิตต้องปรับตัว	เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมซึ่งเป็นลูกค้าหลักไว้	และขยาย

กลุ่มลูกค้าใหม่	ๆ	ไปสู่วัยรุ่นและวัยเริ่มท�างานมากขึ้น	จึงส่งผลท�าให้ความต้องการกาแฟพร้อมดื่มยัง

คงขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ	5	ต่อปี

	 จากข้อมลูดังกล่าวข้างต้น	ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะท�าการศึกษาเก่ียวกับ	การตอบสนองของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อกาแฟ	3 in 1	ผ่านสื่อโฆษณาในแบบต่าง	 ๆ	 เพื่อเสนอแนวทางการ

พัฒนาการตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อสื่อโฆษณาของกาแฟ	3 in 1	ให้ดียิ่งขึ้น

วตัถปุระสงค์ของกำรวจิยั

	 1.			เพือ่ศึกษาการตอบสนองของผู้บรโิภคในกรงุเทพมหานครต่อสือ่โฆษณาของกาแฟ	3 in 1 
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	 2.		 เพือ่ศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการตอบสนองของผู้บรโิภคในกรงุเทพมหานครต่อสือ่โฆษณา

ของกาแฟ	3	in	1

		 3.		 เพือ่เสนอแนวทางการพฒันาการตอบสนองของผู้บรโิภคในกรงุเทพมหานครต่อสือ่โฆษณา

ของกาแฟ	3	in	1	

สมมติฐำนของกำรวิจัย

	 1.		 ผู้บรโิภคทีม่ปัีจจัยประชากรศาสตร์	ประกอบด้วย	เพศ	อาย	ุการศึกษา	อาชีพ	และ	รายได้		

ที่ต่างกัน	มีผลต่อการตอบสนองต่อสื่อโฆษณาในรูปแบบต่าง	ๆ	แตกต่างกัน

	 2.		สื่อโฆษณาในรูปแบบต่าง	ๆ	ประกอบด้วย	โทรทัศน์	โฆษณาภาพ	วิทยุ	สื่อสิ่งพิมพ์	การ

โฆษณาโดยไม่ใช้ยานพาหนะ	 การโฆษณาทางยานพาหนะ	 การสื่อสาร	 ณ	 จุดซ้ือ	 และสื่อออนไลน	์							

มีผลต่อการตอบสนองต่อสื่อโฆษณาในรูปแบบต่าง	ๆ	แตกต่างกัน

ขอบเขตของกำรวิจัย

	 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	 คือ	 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่บริโภคกาแฟ								

3	in	1	ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน	จึงก�าหนดตามสูตรค�านวณหากลุ่มตัวอย่างแบบไม่

ทราบจ�านวนประชากร	(ธานนิทร์	ศิลป์จาร,ุ	2553:	70)	ทีร่ะดับความคลาดเคลือ่น	0.05	จ�านวน	จ�านวน	

400	คน	

 ขอบเขตด้ำนตัวแปร

	 ตัวแปรอิสระ	คือ	

	 ปัจจัยประชากรศาสตร์	 ได้แก่	 เพศ	อายุ	 ระดับการศึกษาสูงสุด	อาชีพ	และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน

	 ปัจจัยการโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาของกาแฟ	 3	 in	 1	 ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 โทรทัศน์	

(Television),	 โฆษณาภาพกลางแจ้ง	 (Outdoor	 visual	 advertising),	 วิทยุ	 (Radio),	สื่อสิ่งพิมพ์	

(Publishing),	 การโฆษณาโดยไม่ใช้ยานพาหนะ	 (Non-Transited	 advertising),	 การโฆษณาทาง					

ยานพาหนะ	 (Transited	advertising)	และ	การสื่อสาร	ณ	จุดซื้อ	 (Point	of	purchase)	และสื่อ

ออนไลน์	(Online)

 ตัวแปรตำม	 คือ	 การตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อสื่อโฆษณาของกาแฟ						

3	in	1	ประกอบด้วย	ด้านความตั้งใจ	(ATTENTION)	ด้านความสนใจ	(INTEREST)	ด้านความ

ต้องการ	(DESIRE)	และ	ด้านการตัดสินใจซื้อ	(ACTION)
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กำรทบทวนวรรณกรรม

		 การตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อกาแฟ	3	in	1	ผ่านสื่อโฆษณาครั้งนี้	ผู้วิจัย

ด�าเนินการทบทวนวรรณกรรม	ดังนี้

  แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชำกรศำสตร์

		 ลักษณะของประชากร	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษาสูงสุด	 อาชีพ	 และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน	ซ่ึงโดยรวมแล้วจะมผีลต่อการตอบสนองของผู้บรโิภคในกรงุเทพมหานครต่อกาแฟ	3 in 1	ผ่าน

สื่อโฆษณา

  แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยกำรโฆษณำผ่ำนสื่อโฆษณำของกำแฟ	3	in	1

		 การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง	ๆ	ของกาแฟ	3 in 1	ได้แก่	Television,	Outdoor	visual	

advertising,	Radio,	Publishing,	Non-Transited	advertising,	Transited	advertising	Point	of	

purchase	และ	Online	(ทัศนันทน์	ตันติรัศมี,	2556;	ณัฏฐิกา	ณวรรณโณ,	2542)

  แนวคิดเกี่ยวกับกำรตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครต่อสื่อโฆษณำของกำแฟ	

3	in	1

		 ผลลพัธ์จากอิทธพิลของปัจจัยและกลไกการท�างานของกระบวนการตัดสนิใจซ้ือของผู้บรโิภค	

ซึ่งการวิจัยครั้งนี้	หมายถึง	การตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อกาแฟ	3 in 1	ผ่านสื่อ

โฆษณาในแบบต่าง	 ๆ	 ถ้าหากผู้บริโภคมีการตอบสนองเป็นไปในทางบวก	 จะสังเกตเห็นผู้บริโภคไป

เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะซ้ือ	 เลือกตราผลิตภัณฑ์ที่จะซ้ือ	 เลือกร้านค้าที่จะซ้ือ	 เลือกจังหวะเวลาที่จะซ้ือ	

และเลอืกจ�านวนทีจ่ะซ้ือ	เป็นต้น	โดยมปัีจจัยทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	ด้านความต้ังใจ	(ATTENTION)	ด้าน

ความสนใจ	(INTEREST)	และด้านความต้องการ	(DESIRE)	(ทัศนันทน์	ตันติรัศมี,	2556)	

 แนวคิดเกี่ยวกับกำรตัดสินใจซื้อ	(ACTION)

		 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าในการที่ผู้บริโภคจะซ้ือสินค้าใดสินค้าหนึ่งนั้น	 จะต้องมี

กระบวนการต้ังแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงทัศนคติหลังจากท่ีได้ใช้สินค้าแล้ว	 ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็น									

ขั้นตอนได้	ดังนี้	การมองเห็นปัญหาการแสวงหาภายใน	การแสวงหาภายนอก	การประเมินทางเลือก	

การตัดสินใจซื้อ	ทัศนคติหลังการซื้อ

ระเบียบวิธีวิจัย

	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative)	โดยใช้การส�ารวจ	(Survey)	มุ่งเน้น									

เพื่อศึกษาถึงการตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อกาแฟ	3 in 1	ยี่ห้อ	ซุปเปอร์ผ่านสื่อ

โฆษณาในแบบต่าง	ๆ	400	คน	โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามผ่านการด�าเนินการท�า	IOC	และ
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ทดลองเก็บกับตัวอย่างจ�านวน	30	ตัวอย่าง	เพื่อหาค่า	Reliability	จ�าแนกตามรายด้าน	ได้แก่	ปัจจัย

ประชากรศาสตร์	ได้ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั	0.895	ปัจจัยการโฆษณาผ่านสือ่โฆษณาของกาแฟ	3	in	1	

ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ	 0.886	 การตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อสื่อโฆษณาของ

กาแฟ	3	in	1	ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.879	และการตัดสินใจซื้อ	(ACTION)	ได้ค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ	 0.879	 โดยภาพรวมทั้งฉบับได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 0.880	 และน�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์

สถิติ	โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ

สถติิทีใ่ช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัย	ผู้วิจัยก�าหนดการวเิคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถติิ	t-test,	F-Test	

และ	Pearson’s	Correlation	เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยประชากรศาสตร์

กับการตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อกาแฟ	3	in	1	ผ่านสื่อโฆษณาในแบบต่าง	ๆ

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

	 1.		การศึกษาครั้งนี้จะท�าให้ได้ทราบถึงการตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร										

ต่อสื่อโฆษณาของกาแฟ	3	in	1	และสามารถน�าไปพัฒนาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบของ

การตอบสนองของผู้บริโภคจากสื่อโฆษณาประเภทต่าง	ๆ	ได้ดียิ่งขึ้น

	 2.		การศึกษาครั้งนี้จะท�าให้ได้ทราบถึงปัจจัยที่ส ่งผลต่อการตอบสนองของผู้บริโภค															

ในกรงุเทพมหานครต่อสือ่โฆษณาของกาแฟ	3	in	1	เพือ่ให้ผู้ประกอบการและธรุกจิเกีย่วกบัการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์	สามารถน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างการตอบสนองของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

	 3.		การศึกษาครั้งนี้จะท�าให ้ได ้แนวทางการพัฒนาการตอบสนองของผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครต่อสื่อโฆษณาของกาแฟ	3	in	1	เพื่อให้สามารถพัฒนาการตอบสนองของผู้บริโภค

ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้น

ผลกำรวิจัย

	 1.	 จากการศึกษาข้อมูลปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลสามารถสรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศ	ชาย	จ�านวน	212	คน	คิดเป็นร้อยละ	53.0	อายุ	26	–	35	ปี	จ�านวน	116	คน							

คิดเป็นร้อยละ	29.0	รายได้เฉลีย่ต่อเดือน	10,001	–	20,000	บาท	จ�านวน	190	คน	คิดเป็นร้อยละ	47.5	

มรีะดับการศึกษาปรญิญาตรจี�านวน	190	คน	คิดเป็นร้อยละ	47.5	มอีาชีพพนักงานบรษิทัเอกชนจ�านวน	

188	คน	คิดเป็นร้อยละ	47.0	ดื่มกาแฟ	3	in	1	ยี่ห้อเนสกาแฟจ�านวน	170	คน	คิดเป็นร้อยละ	42.5	

และเห็นสื่อโฆษณาจากโทรทัศน์จ�านวน	191	คน	คิดเป็นร้อยละ	47.8

	 2.	ปัจจัยการโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาของกาแฟ	3	in	1	ในรูปแบบต่าง	ๆ	พบว่า	สื่อโทรทัศน์

โดยรวมส่งผลต่อความคิดเห็นอยู่ในระดับ	มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.26	รองลงมาคือ	สื่อโฆษณา

ภาพกลางแจ้งโดยรวมส่งผลต่อความคิดเหน็อยูใ่นระดับ	มากทีส่ดุ	มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	4.16	สือ่วิทยโุดย
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 การตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อกาแฟ 3 in 1 ยี่ห้อ ซุปเปอร์ ผ่านสื่อโฆษณา  

รวมส่งผลต่อความคิดเห็นอยู่ในระดับ	มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.45	สื่อสิ่งพิมพ์โดยรวมส่งผลต่อ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับ	มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.53	เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า	การฟัง

โฆษณาเกี่ยวกับกาแฟ	3	in	1	ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์	และตัดสินใจซื้อกาแฟ	3	in	1	ยี่ห้อซุปเปอร์	เพราะ

สื่อโฆษณาประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ส่งผลต่อความคิดเห็นอยู่ในระดับ	 มากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.55				

สื่อการโฆษณาโดยไม่ใช้ยานพาหนะโดยรวมส่งผลต่อความคิดเห็นอยู่ในระดับ	 มากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	4.58	สื่อการโฆษณาทางยานพาหนะโดยรวมส่งผลต่อความคิดเห็นอยู่ในระดับ	มากที่สุด	มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ	4.52	และสื่อการสื่อสาร	ณ	จุดซื้อโดยรวมส่งผลต่อความคิดเห็นอยู่ในระดับ	มากที่สุด	

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.48

	 3.		การตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อกาแฟ	3	in	1	ยี่ห้อ	ซุปเปอร์	ผ่านสื่อ

โฆษณาในแบบต่าง	ๆ	ในแต่ละด้าน	

		 การตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อกาแฟ	 3	 in	 1	 ยี่ห้อ	 ซุปเปอร์	 ผ่านสื่อ

โฆษณาในแบบต่าง	ๆ	ในแต่ละด้าน	สามารถสรุปได้ว่า

	 ด้านความตั้งใจโดยรวมอยู่ในระดับ	มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.54	เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อ

แล้วพบว่า	การฟังข่าวสารใหม่	ๆ 	จากสือ่การตลาดท�าให้คุณเริม่สนใจและติดตามข่าวสารและตัดสนิใจ

ซื้อกาแฟ	3	in	1	อยู่ในระดับ	มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.58	รองลงมา	สนใจที่จะติดตามโฆษณา

ข่าวสารของกาแฟ	3	in	1	จากสื่อทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง	อยู่ในระดับ	มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

4.57	และค้นหาข้อมูลของกาแฟ	3	in	1	เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอยู่ในระดับ	

มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.55

	 ด้านความสนใจโดยรวมอยู่ในระดับ	มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.57	เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อ

แล้วพบว่า	ค�าบอกเล่าจากบุคคลอื่น	ท�าให้คุณสนใจกาแฟ	3	in	1	อยู่ในระดับ	มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	4.60	 รองลงมา	กระแสนิยมในสังคม	ท�าให้คุณสนใจกาแฟ	3	 in	1	อยู่ในระดับ	มากที่สุด							

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.58	และความชื่นชอบส่วนตัวต่อกาแฟ	3	 in	1	ยี่ห้อ	ซุปเปอร์	ท�าให้ท่านสนใจ

กาแฟ	3	in	1	อยู่ในระดับ	มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.55

	 ด้านความต้องการโดยรวมอยูใ่นระดับ	มากทีส่ดุ	มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	4.55	เมือ่จ�าแนกเป็นรายข้อ

แล้วพบว่า	 สื่อการตลาดที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ท่านพบเห็นท�าให้คุณเกิดความมั่นใจและ

ต้องการซ้ือกาแฟ	3	in	1	อยูใ่นระดับ	มากทีส่ดุ	มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	4.59	รองลงมา	ความเฉพาะตัวของ

กาแฟที่ยังไม่มีผู้ผลิตที่ผลิตได้ใกล้เคียงและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ	์ ท�าให้ท่านเกิดความต้องการซ้ือ

กาแฟ	3	in	1	และ	รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกาแฟ	3	in	1	ยี่ห้อ	ซุปเปอร์ท�าให้ท่านตัดสินใจซื้อ

บรโิภคอยูใ่นระดับ	มากทีส่ดุ	มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ	4.54	และความเป็นเอกลกัษณ์ของรสชาติและคุณภาพ

ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกาแฟ	3	in	1	มีผลต่อความต้องการซื้อกาแฟเพื่อการบริโภคอยู่ในระดับ	

มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.52
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◆ ชัญชกร เหลืองตระกูล  จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง  

	 ด้านการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดับ	 มากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.54	 เมื่อจ�าแนกเป็น

รายข้อแล้วพบว่า	จะตัดสินใจซื้อกาแฟ	3	in	1	ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าก็ตามอยู่ในระดับ	มากที่สุด	

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.58	รองลงมา	สภาพเศรษฐกิจและสภาพทางการเงินของท่านมีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อกาแฟ	3	in	1	อยู่ในระดับ	มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.55	และความคุ้มค่าของราคากับประโยชน์

ของกาแฟส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อกาแฟ	3	in	1	อยู่ในระดับ	มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.53

	 4.	ผลทดสอบสมมติฐาน	พบว่า

สมมติฐานที่	1			ผู้บริโภคที่มีปัจจัยประชากรศาสตร์	ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน	ระดับการศึกษา	อาชีพ	ยี่ห้อกาแฟ	และสื่อที่เห็นโฆษณา	ที่ต่างกัน	มีผลต่อการตอบสนองต่อ

สื่อโฆษณาในรูปแบบต่าง	ๆ	ไม่แตกต่างกัน

	 สมมติฐานที่	 2	 สื่อโฆษณาในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์สื่อการโฆษณาและการสื่อสาร	 ณ	 จุดซ้ือ							

มีผลต่อการตอบสนองต่อสื่อโฆษณาในรูปแบบด้านความต้ังใจ	 ด้านความสนใจ	 ด้านการตัดสินใจซ้ือ		

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

อภิปรำยผล

	 จากการศึกษาการตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อกาแฟ	3	in	1	ยี่ห้อ	ซุปเปอร์	

ผ่านสื่อโฆษณาในแบบต่าง	ๆ	ผู้วิจัยจึงสามารถอภิปรายผลตามการวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.	 จากการศึกษาการตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อสื่อโฆษณาของกาแฟ							

3	in	1	สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 ด้านความต้ังใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 อาจเป็นเพราะผู้บริโภคมีการเปิดรับฟังข่าวสาร

ใหม่	ๆ	เป็นประจ�าจึงท�าให้เริ่มสนใจและติดตามข่าวสารกาแฟ	3	in	1	และน�าข้อมูลที่เปิดรับสื่ออย่าง

ต่อเนือ่งมาประกอบการตัดสนิใจซ้ือสนิค้า	โดยท�าการติดตามข่าวสาร	และค้นหาข้อมลู	ก่อนซ้ือทุกครัง้	

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 บุญยศ	 เรืองวัฒกี	 (2550)	 ท�าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยของสื่อ									

โฆษณาภายนอกมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการของผู้บริโภค	 ในอ�าเภอพระนครศรีอยุธยา

และอ�าเภออุทยั	จังหวัดพระนครศรอียธุยา	ได้กล่าวว่า	การโฆษณาภายนอกเมือ่มสีนิค้าและบรกิารใหม่	

สิง่ทีท่�าให้รูส้กึว่าสือ่โฆษณาภายนอกน่าสนใจและน่าเช่ือถอื	คือสภาพความเป็นจรงิของสนิค้าและบรกิาร

ตรงกบัสือ่	รายละเอียดทีจ่�าเป็นต้องมคืีอช่ือสนิค้าและโลโก้	และสิง่ทีท่�าให้จดจ�าช้ินงานของสือ่โฆษณา

ภายนอกได้ดีคือความแปลกใหม่	ซึ่งส่งผลในการตั้งใจซื้อสินค้า

	 ด้านความสนใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 อาจเป็นเพราะผู้บริโภครับฟังค�าบอกเล่าจาก

บุคคลอ่ืน	 ที่ก�าลังเป็นกระแสนิยมในสังคม	 และความช่ืนชอบในกาแฟส่วนตัวจึงท�าให้สนใจกาแฟ							

3	in	1	และสนใจกาแฟสินค้าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ทัศนันทน์	ตันติรัศมี	(2556)	ท�าการศึกษา

เกี่ยวกับ	 ผลของโฆษกและประเภทความเสี่ยงของสินค้าในโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค					
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 การตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อกาแฟ 3 in 1 ยี่ห้อ ซุปเปอร์ ผ่านสื่อโฆษณา  

ได้กล่าวว่า	 บุคคลผู้มีช่ือเสียง,	 ผู้เช่ียวชาญ,	 และผู้บริโภคธรรมดา	 ท�าให้ผู้บริโภคสนใจได้มากขึ้น	

เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่สื่อที่เข้าถึงกระแสที่ผู้บริโภคก�าลังสนใจง่ายที่สุด

	 ด้านความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	อาจเป็นเพราะผู้บริโภคพบเห็นสื่อการตลาด

ที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่เป็นประจ�า	จึงมั่นใจและต้องการซื้อกาแฟ	3	in	1	เนื่องจากยี่ห้อ	

มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกาแฟ	 3	 in	 1	 ยังไม่มีผู้ใดที่ผลิต					

ได้ใกล้เคียงจึงมีผลต่อความต้องการซ้ือกาแฟเพื่อการบริโภค	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ณัฐนิช			

กิตยานุรักษ์	(2556)	ท�าการศึกษาเกี่ยวกับ	ปัจจัยการใช้องค์ประกอบกราฟิกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสื่อ

โฆษณาเคลื่อนที่รอบรถโดยสารประจ�าทางที่มีผลต่อการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย	 :	 กรณีศึกษาสนิค้า					

ถงุยางอนามยั	ได้กล่าวว่า	การใช้สือ่โฆษณาอยูเ่ป็นประจ�าท�าให้ผู้บรโิภคจดจ�าสนิค้าได้	

	 ด้านการตัดสนิใจซ้ือโดยรวมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ	อาจเป็นเพราะผู้บรโิภคจะตัดสนิใจซ้ือกาแฟ	

3	in	1	จากความคุ้มค่าของราคากับประโยชน์ของกาแฟส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อกาแฟ	3	in	1		

ในทีส่ดุถงึแม้ว่าจะมรีาคาสงูกว่าก็ตาม	ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจัิยของ	บญุยศ	เรอืงวัฒก	ี(2550)	ท�าการ

ศึกษาเกี่ยวกับ	 ปัจจัยของสื่อโฆษณาภายนอกมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการของผู้บริโภค	

ในอ�าเภอพระนครศรีอยุธยาและอ�าเภออุทัย	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ได้กล่าวว่า	 ผู้บริโภคที่มีช่วง

เวลาทีส่ามารถพบเหน็สือ่โฆษณาภายนอก	จะมคีวามคาดหวงัในความคุ้มค่าทีต่นจะได้รบัซ่ึงสิง่ทีท่�าให้

รู้สึกว่าสื่อโฆษณาน่าสนใจและน่าเชื่อถือ	สินค้าจะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อการตัดสินใจซื้อ

	 2.	 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อสื่อ

โฆษณาของกาแฟ	3	in	1	สามารถอภิปรายผลตามปัจจัยที่ส่งผลดังนี้

	 จากสมมติฐานที่	1	ผู้บริโภคที่มีปัจจัยประชากรศาสตร์	ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน	ระดับการศึกษา	อาชีพ	ยี่ห้อกาแฟ	และสื่อที่เห็นโฆษณา	ที่ต่างกัน	มีผลต่อการตอบสนอง

ต่อสื่อโฆษณาในรูปแบบต่าง	ๆ 	ไม่แตกต่างกัน	อาจเป็นเพราะผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทุกคนมีการ

เปิดรับสื่อโฆษณาในรูปแบบต่าง	ๆ	เท่า	ๆ	กัน	จึงมีผลต่อการตอบสนองต่อสื่อโฆษณาไม่แตกต่างกัน	

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	บุญยศ	เรืองวัฒกี	(2550)	ท�าการศึกษาเกี่ยวกับ	ปัจจัยของสื่อโฆษณา

ภายนอกมผีลต่อการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าและบรกิารของผู้บรโิภค	ในอ�าเภอพระนครศรอียธุยาและอ�าเภอ

อุทัย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กล่าวว่า	ผู้บริโภคที่มีเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	และสถานภาพ

สมรสต่างกัน	มีระดับการตอบสนองการตัดสินใจในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

	 จากสมมติฐานที่	2	สื่อโฆษณาในรูปแบบต่าง	ๆ 	ประกอบด้วย	โทรทัศน์	โฆษณาภาพ	วิทยุ	สื่อ

สิ่งพิมพ์	การโฆษณาโดยไม่ใช้ยานพาหนะ	การโฆษณาทางยานพาหนะ	การสื่อสาร	ณ	จุดซื้อ	และสื่อ

ออนไลน์	 มีผลต่อการตอบสนองต่อสื่อโฆษณาในรูปแบบต่าง	 ๆ	 แตกต่างกัน	 อาจเป็นเพราะจากการ

ศึกษาสื่อโฆษณาในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์พบว่ามีผลต่อการตอบสนองต่อสื่อโฆษณา	 ซ่ึงเห็นได้ชัดว่าสื่อ
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โฆษณามอิีทธพิลต่อการตอบสนองในการซ้ือด้านการตัดสนิใจซ้ือกาแฟ	3	in	1	ย่ีห้อ	ซุปเปอร์	อีกทัง้

ยังพบว่าสื่อการโฆษณาโดยไม่ใช้ยานพาหนะมีผลต่อการตอบสนองต่อสื่อโฆษณาด้านความสนใจซ่ึง

ท�าให้เหน็ว่า	โฆษณาประเภทดังกล่าวอย่างเช่น	โฆษณาทางวิทย	ุโทรทศัน์	ส่งผลต่อการสนใจในโฆษณา

สินค้ากาแฟ	3	in	1	ยี่ห้อ	ซุปเปอร์	เป็นอย่างดีมาก	และการสื่อสาร	ณ	จุดซื้อมีผลต่อการตอบสนอง

ต่อสื่อโฆษณาด้านความตั้งใจ	 ซึ่งการโฆษณาในลักษณะนี้	 ถ้าผู้บริโภคสนใจการโฆษณา	ณ	 จุดซื้อจะ

สามารถท�าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ทันที	เช่น	การโฆษณาลด	แลก	แจก	แถม	เป็นต้น	ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	ทัศนันทน์	ตันติรัศมี	(2556)	ท�าการศึกษาเกี่ยวกับ	ผลของโฆษกและประเภทความ

เสีย่งของสนิค้าในโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บรโิภค	กล่าวว่า	การโฆษณามผีลต่อการตัดสนิใจซ้ือ

สินค้าด้วยความตั้งใจ	ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาผ่านสื่อต่าง	ฯ	การใช้กลยุทธ์ลด	แลก	แจก	แถม	ซึ่งทุก

อย่างยงัส่งผลกระทบเชิงปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัต่อการตอบสนองของผู้บรโิภค	อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบังาน

วิจัยของ	ณัฐนิช	กิตยานุรักษ์	(2556)	ท�าการศึกษาเกี่ยวกับ	ปัจจัยการใช้องค์ประกอบกราฟิกเพื่อเป็น

ส่วนหนึง่ของสือ่โฆษณาเคลือ่นทีร่อบรถโดยสารประจ�าทางทีม่ผีลต่อการรบัรูข้องกลุม่เป้าหมาย	:	กรณี

ศึกษาสินค้าถุงยางอนามัย	กล่าวว่า	สื่อโฆษณาต่าง	ๆ	มีผลต่อการเปิดรับข่าวสารของผู้บริโภคไม่ว่าจะ

เป็น	สื่อกลางแจ้งสื่อโฆษณารอบรถโดยสารประจ�าทาง	สื่อโฆษณา	วิทยุ	โทรทัศน์	ซึ่งทุกสื่อส่งผลต่อ

การรับรู้เพิ่มโอกาสการมองเห็นสื่อของผู้บริโภคมากขึ้น	และส่งผลต่อยอดขายของผลิตภัณฑ์ด้วย

	 3.	 เมื่อศึกษาผลการศึกษาผู้วิจัยจึงพบแนวทางการพัฒนาการตอบสนองของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครต่อสื่อโฆษณาของกาแฟ	3	in	1	เพื่อเป็นประโยชน์ที่	SMEs	ควรศึกษาการสร้างสื่อ

ที่ท�าให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น	 โดยการสร้างความแตกต่างของสื่อให้มีความน่า

สนใจมากยิง่ขึน้	อาจจะเป็นการสร้างสือ่ให้เป็นภาพเคลือ่นไหว	เพือ่กระตุ้นให้ผู้บรโิภคสนใจและตัดสนิใจ

ซื้อกาแฟ	3	in	1	มากขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ทัศนันทน์	ตันติรัศมี	(2556)	ท�าการศึกษา

เกี่ยวกับ	 ผลของโฆษกและประเภทความเสี่ยงของสินค้าในโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค				

ได้กล่าวว่า	 การตอบสนองผู้บริโภคที่ได้ผลมากที่สุดคือการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมาสร้างสื่อโฆษณาให้

มีความน่าสนใจ	ให้ส่งผลต่อการตัดสินในการซื้อ

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ

	 1.		 สื่อโฆษณาในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์มีผลต่อการตอบสนองการตัดสินใจซ้ือกาแฟ	 3	 in	 1	

ยีห้่อ	ซุปเปอร์	ของผู้บรโิภค	ดังนัน้กาแฟย่ีห้อ	ซุปเปอร์	จึงควรท�าสือ่สิง่พมิพ์ให้น่าสนใจเพือ่สร้างความ

ต้องการตัดสินใจซื้อกาแฟ	3	in	1	ยี่ห้อ	ซุปเปอร์เพิ่มขึ้น	

		 2.		 สื่อโฆษณาโดยไม่ใช้ยานพาหนะมีผลต่อการตอบสนองในความสนใจซ้ือกาแฟ	 3	 in	 1	

ยี่ห้อ	 ซุปเปอร์	 ของผู้บริโภค	ดังนั้นกาแฟยี่ห้อ	 ซุปเปอร์	 จึงควรเพิ่มช่องทางหรือซื้อเวลาสื่อโฆษณา
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โดยไม่ใช้ยานพาหนะเพิม่ขึน้	เช่น	ซ้ือเวลาการโฆษณาสปอตวทิย	ุโทรทศัน์	เพิม่ขึน้	เพือ่เพิม่ช่องทางการ

เห็นโฆษณาของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

	 3.		 สือ่โฆษณา	ณ	จุดซ้ือมผีลต่อการตอบสนองต่อการตัดสนิใจซ้ือกาแฟ	3	in	1	ย่ีห้อ	ซุปเปอร	์

ของผู้บริโภค	ดังนั้นกาแฟยี่ห้อ	ซุปเปอร์	จึงควรจัดท�าชุดโฆษณา	ณ	จุดซื้อ	บ่อยขึ้น	เพื่อเพิ่มยอดขาย	

เช่น	การโฆษณาลด	แลก	แจก	แถม	ณ	จุดซื้อ	ในโอกาสต่าง	ๆ	

	 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป

	 1.		 ควรท�าการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการตลาดของกาแฟ	3 in 1	ยี่ห้อ	ซุปเปอร์	ของผู้บริโภค

ในกรุงเทพมหานคร	เพื่อน�ามาปรับปรุงการตลาดกาแฟ	3 in 1	ยี่ห้อ	ซุปเปอร์	ต่อไป	อีกทั้งควรท�าการ

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟ	3 in 1	ยี่ห้อ	ซุปเปอร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร	

เพือ่น�ามาปรบัปรงุและตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้ตรงตามวตัถุประสงค์ทีต้ั่งไว้ของบรษิทั

กาแฟยี่ห้อ	ซุปเปอร์

	 2.		 ควรท�าการศึกษากระแสการส่งเสริมการตลาด	 กาแฟ	 3 in 1	 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ									

ผู้ประกอบการ	SMEs	ในไทยและปรับกลยุทธ์การตลาดให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
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