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พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา กับการรับรู้ในตราสินค้าเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST  

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Behavior of Consumers in Bangkok on Advertisement Exposure and Brand 
Awareness of EST Carbonated Soft Drink 

นางสาววชิรา ศานติวิวัฒน์กุล และ รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช 

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา กับการรับรู้ในตราสินค้าเครื่องดื่ม
น ้าอัดลม EST ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” จัดท้าขึ นเพ่ือศึกษาถึง ลักษณะภูมิหลังของ
ผู้บริโภคเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา กับการรับรู้ในตราสินค้า
เครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ภายใต้สมมติฐานดังต่อไปนี  

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะภูมิหลังของผู้บริโภคเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST  

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ลักษณะภูมิหลังของผู้บริโภคเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ที่แตกต่างกัน 
จะมีการรับรู้ตราสินค้าเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST แตกต่างกัน  

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ที่แตกต่าง
กัน มีการรับรู้ตราสินค้าเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST แตกต่างกัน 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 55.8 และ

เพศชายคิดเป็นร้อยละ 44.2 มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 55.5 การศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ  83.5 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา

มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10 ,001 - 20,000 บาท มากที่สุดคิดเป็น

ร้อยละ 36.7 พฤติกรรมการเครื่องดื่มน ้าอัดลมนานๆ ดื่มที มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 70.3 ในช่วงเวลา



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 2 
 

ในการดื่มเครื่องดื่มน ้าอัดลม 12.00 – 18.00 น. มากท่ีสุดเป็นร้อยละ 74.8 โอกาสในการดื่มเครื่องดื่ม

น ้าอัดลม เมื่อรับประทานอาหารที่ร้าน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 31.4  

ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาตรงตาม

กลุ่มเป้าหมายของเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST  คือเป็นกลุ่มวัยรุ่น อายุตั งแต่ 13 ปีขึ นไป และจากการ

น้าเสนอพรีเซ็นเตอร์ บี ,โตโน่,ไมค์ ซึ่งนับว่าเป็นแผนการตลาดที่น่าสนใจ เพราะสามารถดึงดูดเพศตรง

ข้ามให้หันมาบริโภคเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ได ้

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาเครื่องดื่มน ้าอัดลม  EST พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ผ่านสื่อโทรทัศน์ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 

80.2 รองลงมา ผ่านสื่อป้ายโฆษณากลางแจ้งเคย คิดเป็นร้อยละ 76.3 รองลงมา ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ 

คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมา ผ่านสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 17.5 

ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาสื่อป้ายโฆษณากลางแจ้งกลายเป็นสื่อที่

น่าสนใจ โดยผู้บริโภคเปิดรับมากกว่าสื่อวิทยุ และสื่ อหนังสือพิมพ์ อาจเป็นเพราะป้ายโฆษณา

กลางแจ้งของเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST มีการออกแบบให้มีความสะดุดตา ป้ายมีขนาดใหญ่มาก บาง

ป้ายมีขนาดใหญ่และภาพเคลื่อนไหวได้ บางป้ายก็มีไฟกระพริบสวยงามเรียกร้องความสนใจได้ดี  

สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืน รวมถึงจุดติดตั งของป้ายโฆษณามีความเด่น มองเห็นชัดเจนตาม

สถานที่ต่างๆ 

การรับรู้ตราสินค้าเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST พบว่า ด้านภาพรวมการรับรู้ตราสินค้า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ตราสินค้าเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST อยู่ในระดับปานกลาง  

ผลการศึกษาพบว่า เครื่องดื่มน ้าอัดลม EST เป็นเครื่องดื่มน้องใหม่ที่เพ่ิงท้าการเปิดตัวสินค้า

ได้ไม่นานประมาณ 9 เดือน (นับตั งแต่เปิดตัวสินค้า จนถึงวันประมวลผลการวิจัย) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่

ผู้บริโภคอาจจะยังรู้สึกไม่ผูกพันกับตราสินค้า เป็นช่วงเวลาที่ผู้บริโภคก้าลังท้าความรู้จักกับตราสินค้า  

และพบว่าการรับรู้ด้านความภักดีในตราสินค้ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งการรับรู้ในด้านความภักดีต่อตรา

สินค้านั น เป็นความรู้สึกขั นสูงที่ผู้บริโภคจะต้องใช้เวลาอีกมากในการท้าความรู้จักตราสินค้าจนเกิด

ความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) 
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บทน้า 

ที่มาและความส้าคัญ 

ปัจจุบันสื่อโฆษณาจัดว่าเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจทั่วไป และ
นับวันจะยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ น ธุรกิจสื่อโฆษณาเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับการน้าเสนอสินค้า การแนะน้า
สินค้าเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีการแข่งขันทางด้านการตลาดสูง ยิ่งเป็น
สินค้าน้องใหม่อย่างเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST สื่อโฆษณาถือว่าเป็นปัจจัยแรกของการท้าการตลาดให้
ประสบความส้าเร็จสื่อโฆษณาจะเป็นสื่อที่ช่วยแนะน้าชักชวนให้ผู้บริโภคได้รับทราบรายละเอียดของ
สินค้าหรือบริการต่างๆที่ก้าลังด้าเนินอยู่ จนท้าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ตัวสินค้า จนหันมาทดลองดื่ม
เครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ด้วยตัวเอง ด้วยเหตุนี สื่อโฆษณาจึงมีบทบาท และอิทธิพลอย่างมากต่อระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่เอื ออ้านวยให้มีการแข่งขันที่สูงมาก 

สื่อโฆษณาเป็นการสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่ง ที่ต้องอาศัยช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น สื่อ
โทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง เป็นช่องทางการส่งสารโฆษณาไปสู่
ผู้บริโภค ดังนั นสื่อโฆษณาเป็นการสื่อสารที่สามารถแพร่กระจายข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการสู่
ตลาดได้อย่างรวดเร็วภายใต้ผู้บริโภคจ้านวนมหาศาล ซึ่งสิ่งเหล่านี จะช่วยให้การจ้าหน่ายสินค้าหรือ
บริการเป็นไปได้อย่างคล่องตัว เป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบการยอมลงทุนเสียค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาล เพ่ือ
การโฆษณาสินค้า สินค้าประเภทเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ก็เช่นกัน 

เครื่องดื่มอัดลมที่ได้สิทธิในการผลิตและจ้าหน่ายจากต่างประเทศยี่ห้อแรก คือ เครื่องดื่มอัด
ลม   ”โคคา-โคลา” ซึ่งเข้ามาในประเทศไทยครั งแรก ในปี พ.ศ. 2491 ต่อมาเครื่องดื่มอัดลมเริ่มเป็นที่
นิยมอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น  ท้าให้หลายบริษัทให้ความสนใจธุรกิจเครื่องดื่มอัดลม  ในปี  
พ.ศ.  2495  บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (บริษัทจ้ากัดในขณะนั น) ได้สิทธิในตราสินค้า “เป๊ปซี่” จากบริษัท 
เป๊ปซี่ – โคลา อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด เริ่มเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดโดยเข้ามาซื อสิทธิในการ
ผลิตและจ้าหน่ายเครื่องดื่มอัดลม แต่ปัจจุบันคู้ค้าระหว่างบริษัท เสริมสุข จ้ากัด กับ เป๊ปซี่ ได้ยุติ
ความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจเครื่องดื่มอัดลมลงเมื่อวันที่1 พฤศจิกายน2555 ที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2555 ของเช้าวันต่อมาบริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน)  เดินหน้าผงาดขึ นสร้าง
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ปรับทิศแผงวงจรเครื่องดื่มน ้าอัดลมไทย เปิดตัว “เอส โคล่า”(EST-Cola) 
อย่างเป็นทางการ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะภูมิหลังของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 4 
 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาเครื่องดื่มน ้าอัดลม  ESTของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาการรับรู้ในตราสินค้าเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาความแตกต่างกันของลักษณะภูมิหลังของผู้บริโภค  ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เปิดรับสื่อโฆษณาเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST 
5. เพ่ือศึกษาความแตกต่างกันของลักษณะภูมิหลังของผู้บริโภค  ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า

เครื่องดื่มน ้าอัดลม EST 
6. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST กับ

การรับรู้ตราสินค้าเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST  

ระเบียบวิธีการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา กับการรับรู้ในตราสินค้าเครื่องดื่มน ้าอัดลม

ESTของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
ผู้วิจัยจะด้าเนินการเก็บข้อมูลโดยการส้ารวจ (Survey Research) แบบวัดผลเพียงครั งเดียว (One-
Shot Case Study) จากการใช้แบบทดสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรที่ต้องการศึกษา 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ลักษณะภูมิหลังของผู้บริโภคเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ส่งผลต่อพฤติกรรม

การเปิดรับสื่อโฆษณาเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST การอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ดังนี  

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคเครื่องดื่มน ้าอัดลม 

ESTส่วนใหญ่ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ที่ระดับนัยส้าคัญ 

0.05 พบว่า ผลการวิจัยในครั งนี  ไม่สอดคล้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ กล่าวว่า  

ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ

ทางประชากรที่แตกต่างกันจะเป็นตัวก้าหนดให้มีพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารแตกต่างกันไปตาม

ลักษณะทางกายภาพการศึกษาและสภาพทางสังคม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2538 น.41) ทั งนี อาจเป็น

เพราะว่าโลกปัจจุบันนี เป็นยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน ประชากรทั งชาย และ หญิง สามารถเปิดรับ

ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆได้อยากง่ายดาย ได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั งคือผู้ผลิตสินค้าเลือกใช้สื่อ

หลากหลายประเภทเพ่ือแสวงหาลู่ทางทุกรูปแบบในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากท่ีสุด โดยที่ผู้บริโภค
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ไม่จ้าเป็นต้องไปเสาะแสวงหาข้อมูลให้ยากล้าบากอีกต่อไป ในขณะสมมติฐานวิจัยที่ 1.1.5.1 พบว่า

รายได้แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา (โทรทัศน์) เครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ซึ่ง

ผลการวิจัยในหัวข้อนี สอดคล้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 

2542 อ้างอิงใน สุภาพร วัชระนฤมล,2555 น.50) กล่าวว่า ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมาย

รวมถึง รายได้ พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน ท้าให้คนมีวัฒนธรรมที่ต่างกัน มีประสบการณ์ที่ต่างกัน มี

ทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกัน เช่น คนที่มีฐานะดีเป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษาสูงย่อมรับ

ข่าวสารที่มีเนื อหาสาระจากสื่อมวลชนมากที่สุด จึงมักถูกผลักดันให้มีความจ้าเป็นที่จะต้องเรียนรู้หา

ข่าวสารต่างๆให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ดังนั นสรุปได้ว่า รายได้ที่แตกต่างกันเป็นปัจจัยที่ท้าให้คนมี

ความแตกต่างกัน ในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.2 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การเปิดรับสื่อโฆษณาเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 พบว่า ผลการวิจัยในครั งนี ไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั งไว้ อาจเพราะพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคมีลักษณะคล้ายคลึง

กัน สื่อในปัจจุบันเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ น มีความหลากหลาย บางครั งผู้บริโภคไม่ได้ตั งใจจะเปิดรับสื่อ 

แต่เปิดรับด้วยความบังเอิญ เช่น ป้ายโฆษณากลางแจ้งบนทางด่วน บนอาคารสูงตามข้างทาง ที่มีค้า

โฆษณาเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ติดอยู่ ดังนั น ผู้ที่มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มน ้าอัดลม ESTเช่น 

นานๆ ดื่มที, ดื่มทุกครั งที่มีโอกาส, ดื่มเป็นประจ้า ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ดื่มน ้าอัดลม EST อยู่แล้วท้าให้ไม่

เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการเปิดรับสื่อโฆษณา 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคเครื่องดื่มน ้าอัดลม 

EST ส่งผลต่อความถี่(ครั งต่อสัปดาห์) ในการเปิดรับสื่อโฆษณาเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ที่ระดับ

นัยส้าคัญ 0.05 พบความแตกต่างในสมมติฐานวิจัยที่ 1.3.3.2 การศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความถี่

ในการเปิดรับสื่อโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ สอดคล้องกับการวิเคราะห์ผลต่างนัยส้าคัญ (LSD) ในการ

เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ผลที่ได้ปรากฏในตาราง 4.61 ที่พบว่า ผู้ที่มีการศึกษา

ระดับต่้ากว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีความถี่ (ครั งต่อเดือน) ในการเปิดรับสื่อโฆษณา (วิทยุ) 

เครื่องดื่มน ้าอัดลม ESTมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ นไป สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ

ลักษณะประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538 น.41) คือ การศึกษาเป็นปัจจัยที่ท้าให้คนมี

ความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น คนที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบ
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อย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดีเพราะเป็นผู้มีความกว้างขวางและเข้าใจได้ดี  แต่จะเป็นคนที่ไม่เชื่อ

อะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษาต่้ามักจะใช้สื่อประเภทวิทยุ

มากกว่าคนที่มีระดับการศึกษาสูง และในสมมติฐานวิจัยที่ 1.3.5.3 รายได้ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ

ความถี่ในการเปิดรับสื่อโฆษณาผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ สอดคล้องกับการวิเคราะห์ผลต่างนัยส้าคัญ 

(LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ผลที่ได้ปรากฏในตาราง 4.71 ที่พบว่า ผู้

ที่มีรายได้รายได้ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท มีความถี่ (ครั งต่อเดือน) ในการเปิดรับสื่อโฆษณา 

(หนังสือพิมพ์) เครื่องดื่มน ้าอัดลม EST มากกว่าผู้ที่มีรายได้ต่้ากว่า 30,001 บาท และผู้ที่มีรายได้ 

40,001 บาทขึ นไป มีความถี่ (ครั งต่อเดือน) ในการเปิดรับสื่อโฆษณา (หนังสือพิมพ์) เครื่องดื่ม

น ้าอัดลม EST มากกว่าผู้ที่มีรายได้รายได้ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท ทั งนี อาจเป็นเพราะสื่อหนัง

สื่อพิมพ์เป็นสื่อที่ผู้บริโภคจะต้องมีการสูญเสียความใช้จ่ายในการซื อสื่อเพ่ือการบริโภค ดังนั นความถี่

ในการซื อสื่อหนังสื่อพิมพ์ เพ่ือการบริโภคจึงมีความแตกต่างกันไปเมื่อเทียบกับคนที่มีรายได้แตกต่าง

กัน  

ในขณะที่ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ด้านเพศ อายุ 

อาชีพ ไม่ส่งผลต่อความถี่ (ครั งต่อสัปดาห์) ในการเปิดรับสื่อโฆษณาเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ไม่

สอดคล้องกับ ที่Merrill & Lowenstein (1971) กล่าวว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ หมายถึง ความ

บ่อยครั งหรือจ้านวนครั งที่ได้เคยเห็นโฆษณา ความต่อเนื่องในการรับชมรูปแบบเนื อหาของข่าวสาร

จากการอ่านหนังสือพิมพ์ จากการดูโทรทัศน์การฟังวิทยุ ผู้รับสารแต่ละคนต่างมีพฤติกรรมการเปิดรับ

สื่อมวลชนตามแบบเฉพาะของตนซึ่งแตกต่างกันไป เกิดเป็นแรงผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเลือกรับ

สื่อที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ลักษณะภูมิหลังของผู้บริโภคเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ที่แตกต่างกัน จะมี

การรับรู้ตราสินค้าเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST แตกต่างกัน การอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัยที่ 2 

ดังนี  

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน จะมี

การรับรู้ตราสินค้าเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST แตกต่างกัน พบความแตกต่างในสมมติฐานวิจัยที่ 2.1.2 

อายุที่แตกต่างกัน และสมมติฐานวิจัยที่ 2.1.4 อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ตราสินค้าเครื่องดื่ม
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น ้าอัดลม EST แตกต่างกัน พบว่าช่วงอายุ และอาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้ตราสินค้าเครื่องดื่ม

น ้าอัดลม EST นั น เป็นกลุ่มอายุน้อย ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การโฆษณาที่น้าเอา บี ,โตโน่,ไมค์ มา

เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST จึงท้าให้วัยรุ่นสนใจและรับรู้ในเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST 

มากกว่ากลุ่มวัยกลางคน สอดคล้องกับ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ ที่กล่าวว่า การรับรู้   

(Perception) เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลมีการเลือกสรร (Select) จัดระเบียบ (Organize) สิ่งที่รับรู้

หรือข้อมูลที่ได้รับซึ่งการรับรู้ของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปขึ นอยู่กับลักษณะของบุคคลและการ

ตีความหมายของแต่ละบุคคล และสอดคล้องกับการวิเคราะห์ผลต่างนัยส้าคัญ (LSD) ในการ

เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ผลที่ได้ปรากฏในตาราง 4.78 ที่พบว่า ผู้ที่มีอาชีพ

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีการรับรู้ตราสินค้าเครื่องดื่มน ้าอัดลม ESTมากกว่าผู้ที่มีอาชีพข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจข้าราชการ/รัฐวิ สาหกิจมี

การรับรู้ตราสินค้าเครื่องดื่มน ้าอัดลม ESTมากกว่าผู้ที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น  

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.2 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ที่แตกต่างกัน จะมี

การรับรู้ตราสินค้าเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST แตกต่างกัน พบว่า ผู้ที่ดื่มเป็นประจ้าจะมีการรับรู้ตราสินค้า

ดีกว่า นานๆดื่มที และดื่มทุกครั งที่มีโอกาส สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้  

Mandell 1984 (อ้างใน นิศากร ตัณลาพุฒ, 2538 ) กล่าวว่า ในแต่ละวันผู้บริโภคจะพบสื่อโฆษณา

มากมายจากสื่อมวลชนต่างๆ ซึ่งผู้โฆษณาจะพยายามกระตุ้นสิ่งเร้าให้ผ่านสายตาของผู้บริโภค โดยใช้

เสียง สี การแสดง หรือเนื อหา แต่ผู้บริโภคจะเลือกรับเฉพาะสิ่งเร้าที่ตนเองสนใจ และใส่ใจ โดยอาจจะ

พัฒนาไปสู่ขั นต่อไป ซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST เป็นประจ้า มีประสบการณ์กับ

เครื่องดื่มมากกว่าผู้ที่นานๆดื่มที หรือผู้ที่ดื่มทุกครั งที่มีโอกาส ดังนั นการรับรู้ในตราสินค้าจึงย่อมจะ

ดีกว่าคนกลุ่มอ่ืนๆ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ที่แตกต่างกัน มี
การรับรู้ตราสินค้าเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST แตกต่างกัน พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา ได้แก่ 
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และป้ายโฆษณากลางแจ้ง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้าเครื่องดื่ม
น ้าอัดลม EST แตกต่างกัน กลุ่มที่เคยเปิดรับสื่อโฆษณาของเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST มีระดับการรับรู้
ตราสินค้าเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST มากกว่ากลุ่มที่ไม่เคย สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
รับรู้ ได้กล่าวถึงการรับรู้ว่า เมื่อบุคคลมีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อต่างๆ แล้วนั นย่อมท้าให้เกิดการรับรู้
ในข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการรับรู้ต่างกัน (พัชนี  เชยจรรยา และคณะ) และสอดคล้องกับ แนวคิด
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เกี่ยวกับโฆษณาและสื่อโฆษณา เสรี วงษ์มณฑา (2547) ที่กล่าวว่า การโฆษณา (Advertising) เป็น
การสื่อสารข้อมูลที่ไม่ใช้บุคคล (ใช้สื่อ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งข่าวสาร จูงใจ และเตือนความทรง
จ้าเกี่ยวกับสินค้า (Good) และบริการ (service) หรือความคิด (Ideas) โดยทั่วไปสื่อโฆษณาก็จะได้แก่
สื่อมวลชลต่าง ๆ คือ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง สื่อเหล่านี มีประสิทธิภาพสูง
ยิ่งในการเสนอสารโฆษณา แม้ว่าสื่อเหล่านี จะมีราคาสูงก็ตามแต่เมือเปรียบเทียบถึงผลที่ได้รับแล้ว
นับว่ามีความคุ้มค่า การรับรู้ของข่าวสารผ่านสื่อแต่ละประเภท กลุ่มเป้าหมายจะมีกระบวนการรับรู้
และท้าการถอดรหัสสารที่ได้รับนั น โดยอาศัยประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม ฯลฯ เป็นพื นฐานของ
การรับรู้ ซึ่งการรับรู้มีหลายระดับที่แตกต่างกันออกไปบางคนมีการรับรู้ถึงขั นเข้าใจสารที่ผู้ส่งสาร
ต้องการจะน้าเสนอ และบางคนจดจ้าในสารนั นได้ ซึ่งขั นนี เป็นขั นท้ายสุดของการรับรู้ที่ต้องการให้
ผู้บริโภคพัฒนาไปสู่การเลือกซื อสินค้าต่อไป 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST กับการรับรู้

ในตราสินค้าเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มีข้อเสนอแนะจากการ

อภิปรายผล ดังนี  

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาตรงตามกลุ่มเป้าหมายของ

เครื่องดื่มน ้าอัดลม EST แล้ว คือเป็นกลุ่มวัยรุ่น อายุตั งแต่ 13 ปีขึ นไป และจากการน้าเสนอพรีเซ็น

เตอร์ บี ,โตโน่,ไมค์ ซึ่งนับว่าเป็นแผนการตลาดที่น่าสนใจ เพราะสามารถดึงดูดเพศตรงข้ามให้หันมา

บริโภคเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ได้ และจากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุมากกว่า 30 ปีขึ นไป 

ส่วนใหญ่ไม่นิยมดื่มเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ในจุดนี บริษัทควรท้าการศึกษาคนกลุ่มนี ว่าต้องการดื่ม

เครื่องดื่มประเภทใด แล้วควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของคนกลุ่มนี  เช่น คนกลุ่ม

อายุ 30 ปีขึ นไป อาจจะเป็นกลุ่มคนที่กลัวอ้วน ทางบริษัทก็ควรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ เครื่องดื่ม

น ้าอัมลม EST น ้าตาล 0% ออกมาจ้าหน่าย เพ่ือตีตลาดคนกลุ่มอายุ 30 ปีขึ นไป เป็นต้น 

2. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาพบว่า สื่อวิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ์ มีการเปิดรับน้อยกว่า

สื่อโทรทัศน์ และสื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง อาจเพราะสื่อโฆษณาทางวิทยุมองไม่เห็นภาพและความ

เคลื่อนไหว ได้ยินแต่เสียงแล้วเกิดมโนภาพตามเท่านั นการชักจูงใจท้าได้ยากกว่า นอกจากนั นถ้าเป็นใน

ช่วงเวลาขับรถซึ่งผู้ฟังจะต้องใช้สมาธิสูงสิ่งโฆษณาอาจจะไม่ได้ผลเลยก็ได้  ดังนั น ผู้ผลิตความจะสร้าง
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ความโดดเด่นให้กับสื่อวิทยุ เช่น การท้าสปอร์ตโฆษณาให้มีความน่าสนใจ หรืออาจจะให้เป็นการร่วม

เล่นเกม ยกตัวอย่าง คลื่น 95.5 Virgin Hitz ที่มีการเล่นเกม hitz big boom ทุกครั งที่เล่นเกม ผู้จัด

รายการจะมีการเอ่ยชื่อ Sponsor ที่สนับสนุนเกมทุกครั ง ซึ่งการท้าเช่นนี จะท้าให้ผู้ฟังวิทยุเกิดความ

สนใจ และจดจ้าชื่อ Sponsor นั นได้อย่างง่ายดาย ด้านสื่อหนังสือพิมพ์ ข้อจ้ากัดเบื องต้นของสื่อ

หนังสือพิมพ์ก็คือ ผู้อ่านต้องเป็นผู้รู้หนังสือ อีกทั งการจะอ่านสื่อหนังสือพิมพ์แต่ละครั งผู้บริโภคจะต้อง

เสียค่าใช้จ่ายในการซื อ ดังนั น ผู้ผลิตควรใช้พื นที่ของหนังสือพิมพ์ให้เป็นประโยชน์ ภาพที่ลงอาจจะมี

สีสันที่โดดเด่น หรืออาจจะให้พรีเซ็นเตอร์ที่มีความน่าสนใจอยู่แล้วลงบนหน้าสื่อหนังสือพิมพ์เพ่ือเรียก

ความสนใจจากผู้อ่าน  

อย่างไรก็ตาม การเลือกสื่อโฆษณาควรสอดคล้องกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ดังนั นจึงจ้าเป็นที่

จะต้องวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ให้ชัดเจน โดยต้องศึกษาถึงคุณสมบัติสินค้าว่า เจาะจง

กลุ่มเป้าหมายใดเพ่ือที่จะสามารถสร้างสรรค์งานโฆษณา และเลือกสื่อประเภทที่สอดคล้องกับลักษณะ

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมายนั นๆ เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด และเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื อเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ในที่สุด 

3. การรับรู้ในตราสินค้าจะเห็นว่ามีการรับรู้ตราสินค้าเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ในระดับกลาง

เท่านั น ดังนั น สื่อโฆษณาเครื่องดื่มน ้าอัดลม EST ควรใช้กลยุทธ์ในการออกแบบเทคนิคการน้าเสนอ

โฆษณาที่แปลกใหม่ เนื อหาโฆษณาที่น่าสนใจ พร้อมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยสื่อหลายประเภท ซึ่ง

ปัจจุบันสื่อโฆษณามีการแข่งขันค่อนข้างสูง ดังนั นบริษัทจึงจ้าเป็นต้องพยายามคิดค้นกลยุทธ์การตลาด

ต่างๆ เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ เพ่ือให้ได้ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ราคาสินค้าที่ถูกลง เพ่ิมช่องทางการจ่าย รวมถึงการส่งเสริมการขาย 

แต่สิ่งเหล่านี ล้วนเป็นที่นิยมน้ามาใช้กันปกติ ซึ่งการแข่งขันในรูปแบบนี ไม่สามารถสร้างความแตกต่าง

ให้กับสินค้าได้มากนัก เนื่องจากวิธีการดังกล่าวข้างต้นสามารถลอกเลียนแบบกันได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่มี

ความส้าคัญที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึงความแตกต่างของสินค้าได้ คือ ตราสินค้า เพราะไม่

เพียงแต่มีความหมายเพียงแค่ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า สีสันเท่านั น แต่เป็นในด้านของจิตใจ

ความรู้สึกและความผูกพันที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้านั นๆ และเม่ือผู้บริโภคมีความไว้วางใจและความเชื่อใจ

ในสินค้า รวมถึงคุณลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของตราสินค้า ซึ่งยากจะทดแทน ผลที่ตามมาคือ ความ

ภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) 
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