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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับเครื่องมือ

สื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” โดยการวิจัยครั้งนี้เป็น

การวิจัยวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคเครื่องดื่ม “ไซ

เดอร์ เบย์” ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 20 ปี ถึง 50 ขึ้นไป จ านวน 300 คน 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาด
เครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” ประเภทการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด รองลงมา 
คือ สื่อประเภทโฆษณาและการสร้าง Visibility ณ จุดขาย และ เปิดรับสื่อประเภท
การตลาดเชิงกิจกรรมน้อยที่สุด ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.12667   
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ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดของ
เครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” ประเภท สื่อโฆษณา การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และ
การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความถี่การบริโภคเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ 
เบย์” ส่วนการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาด ประเภทสื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การตลาด และ การสร้าง Visibility ณ จุดขาย มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณการดื่ม
ไซเดอร์ เบย์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.5 

 
ค าส าคัญ : การเปิดรับสื่อ  การสื่อสารการตลาด  พฤติกรรมการบริโภค  เครื่องดื่ม “ไซ

เดอร์ เบย์” 

ABSTRACT 

The objectives of this study were to observe the relationship of 

marketing exposure and consumer behavior towards “Syder Bay” beverages. 

This research aimed to conduct data from 300 adult consumers who have 

tested “Syder Bay” beverages with age over than 20 years old and also lived 

in Bangkok. 

The results of this research revealed that the highest impact of “Syder 

Bay” communication amongst consumers were Online Advertising followed 

by advertising through Media at point of purchase, and Marketing activities 

respectively. All respondents in general also accepted “Syder Bay” 

communication in average level. The maximum frequent of drink for “Syder 

Bay” was not over 1 day per week and not over 2 bottles per time. 

 This study also exposed that marketing exposure towards “Syder 

Bay” communication via Online Advertising, Media at point of purchase, and 

Marketing events have effect towards frequency of “Syder Bay” 
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consumption. Furthermore, marketing activities and media at point of 

purchase have a positive effect for inducing consumer trial or increasing 

consumer consumption. On the other hand, online advertising has no 

influence for drinker consumption. 

Keywords: Media Exposure, Marketing Communication, Consumer Behavior, 

Syder Bay Beverages 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

              ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจาก
ผู้ประกอบการต่างต้องการกระตุ้นยอดขายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตน ซึ่งในปี 
2558 ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่อนข้างซบเซาและมียอดจ าหน่ายลดลง  ถึงแม้ว่า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นสินค้าฟุ่มเฟ่ือยซึ่งไม่จ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน แต่
สาเหตุที่ยังคงท าให้ธุรกิจประเภทนี้สามารถด ารงอยู่ได้ เนื่องจากผู้บริโภคเครื่องดื่มแอ
กอฮอล์ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นตัวที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองหรือเป็นการเข้า
สังคมโดยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นตัวกลางในการเข้าสังคม ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของรีพรรณ ภิรมย์ไชย (2558,หน้า45) จากมูลนิธิของผู้บริโภค ที่พบว่า 
เครื่องดื่มแอลกฮอล์ได้ถูกสร้างให้เป็นความหมายในเชิงบวกต่อผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย 
คือ การสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคเป็นคนมีรสนิยม มีระดับ มีสเน่ห์ และเป็นคนที่รักใน
ความสนุกสนานชอบเข้าสังคม  
              ทั้งนี้บริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่นจ ากัดได้หันมาสนใจตลาดกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มที่มี
แอกอฮอล์น้อย เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มใหม่ โดยได้ผลิตสินค้าผลิต
ภัณฑใหม่ที่เป็นเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ชนิดพร้อมดื่ม (ready-to-drink) ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ชื่อว่า “ไซเดอร์ เบย์” (Syder Bay) โดยได้มีการวางแผนการสื่อสารทางการตลาด
หลากหลายกลยุทธ์ โดยในปี 2558 อาทิเช่น สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์  วิทยุ  นิตยสาร การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการสร้าง Visibility 
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ณจุดขาย เป็นต้น จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า เครื่องมือการสื่อสารการตลาดนั้นเป็นส่วน
ส าคัญที่จะส่งผลต่อการเปิดรับและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย และมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งต่อความอยู่รอดและความมั่นคงในการด าเนินในทุกธุรกิจขององค์กร  
            ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับที่มีต่อเครื่อง มือ
สื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์”  เพ่ือสามารถน าข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษามาเป็นประโยชน์ในการปรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดของสินค้าเครื่องดื่ม”ไซเดอร์ เบย์” เพ่ือที่จะได้ท าการตลาดให้ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรของผู้ดื่ม “ ไซเดอร์ เบย์” 
2. เพ่ือศึกษาการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์”  

ของผู้ดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” 
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภค เครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์”  
4. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรกับการเปิดรับเครื่องมือ 

สื่อสารการตลาดเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์”  
5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดของ 

เครื่องดื่ม “ ไซเดอร์ เบย์” กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์”  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 

1.  ผู้ดื่ม“ไซเดอร์ เบย์” ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันจะมีการเปิดรับ 
เครื่องมือสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” แตกต่างกัน 

 2.การเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์มี 
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
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การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดและทฤษฎีในการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 

1 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะเป็นกระบวนการในการวางแผนที่จะใช้

เครื่องมือสื่อสารการตลาดหลากหลายรูปแบบผสมผสานเข้าด้วยกัน อาทิเช่น สื่อโฆษณา 
นิตยสาร วิทยุ สื่อออนไลน์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด เป็นต้น โดยต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้มีความสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของการการน าเครื่องมือ
สื่อสารการตลาดต่างๆมาใช้และท าการสื่อสารไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังได้
ทราบรายละเอียดและความส าคัญของการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่ม “ไซ
เดอร์ เบย์” ซึ่งจากแนวคิดนี้ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจลักษณะของการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด
แต่ละประเภท และจะน าไปสู่การวิเคราะห์และอภิปรายผลต่อไป 

2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
กระบวนการของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเลือกซื้อ เพ่ือตอบสนอง

ต่อความต้องการและความพึงพอใจ  รวมไปถึงการตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออกแต่ละ
บุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป  ซึ่งความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้น ถือ
ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนกระบวนการท าการตลาดจากแบบเดิมมาเป็นแบบใหม่ใน
ยุคปัจจุบัน จะให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น แต่เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจที่
จะซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว สิ่งที่ตามมา คือการท าให้ผู้บริโภคภัคดีกับตราสินค้า ซึ่งในปัจจุบัน
การสร้างความภัคดีต่อแบรนด์ให้เกิดขึ้นไม่ง่ายนัก ประกอบกับการแข่งขันของคู่แข่งมี
อัตราการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือน าไปสู่การสื่อสารทางารตลาดให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและส่งผลต่อปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งแนวคิดนี้ท า
ให้ผู้วิจัยเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งน ามาปรับใช้กับแบบสอบถามใน
ส่วนของพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

3 แนวคิดและทฤษฎีด้านการเปิดรับข่าวสาร 
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ในการศึกษาที่เกี่ยวข้องการสื่อสารนั้น การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับ
ข่าวสารจะช่วยในการวิเคราะห์การพฤติกรรมในการเลือกเปิดรับสารของผู้ชม  ซึ่งการ
เปิดรับสื่อของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะส่วนบุคคล สภาพแวดล้อม 
และปัจจัยต่างๆ  โดยผู้วิจัยจะน าแนวคิดนี้มาวิเคราะห์และอภิปรายความความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคเครื่องดื่มไซ
เดอร์ เบย์ ซึ่งได้น ามาประยุกต์ใช้กับแบบสอบถามในส่วนการเปิดรับเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” คือ  ปัจจัยในด้านพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจาก
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ ไซเดอร์  เบย์ ประเภทของสื่อที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวค าถาม โดยวัดจาก
ช่องทางที่เคยรับรู้การสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” ผ่านสื่อต่างๆ
เพ่ือที่จะได้น ามาปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารของเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผู้บริโภค
มากที่สุด 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดกับ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม “ไซเดอร์  เบย์” เป็นการวิจัยศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)   ด้วย
วิธีการเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross-Sectional Study) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มเลือก
ตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น  ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ผู้บริโภคเครื่องดื่ม “ไซ
เดอร์ เบย์” ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 20 ปี ถึง 50 ปีขึ้นไป   ใช้ช่วงเวลาในการเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
คือ ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  การเปิดรับเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาด เครื่องดื่ม “ไซเดอร์  เบย์” และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์”  

การวิจัยครั้งนี้ค านวณขนาดตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 และก าหนดความ

คลาดเคลื่อนไว้ที่ร้อยละ 5 หรือ 0.05 ในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร  ได้ขนาดตัวอย่าง 

300 คน ด าเนินการเก็บข้อมูล ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วย
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วิธีการเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross-Sectional Study) และ

ให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง (Self-Administered Questionnaire)

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ Independent Samples T-Test, Oneway ANOVA 

(F- Test) และ Pearson Correlation เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยครั้งนี้ 

 
ผลการวิจัย 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับที่มีต่อเครื่องมือสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรม
การบริโภค เครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” 
 

ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากร 

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง อายุ 20-29 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 57.2 รองลงมา คือ อายุกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ย 20 – 29 
ปี ร้อยละ 54 ประกอบอาชีพลูกจ้างเอกชน / พนักงานบริษัท มากที่สุดร้อยละ 58  และ
ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 25,001–35,000 บาท ร้อยละ 
29.3 
ส่วนที่ 2 การเปิดรับท่ีมีต่อเครื่องมือการสื่อสารการตลาด เครื่องดื่ม “ไซเดอร์  เบย์” 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดเครื่องดื่ม  “ไซเดอร์ เบย์” 
ในประเภทการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 3.29 รองลงมา ในสื่อ
การสร้าง Visibility ณ จุดขาย ค่าเฉลี่ย 2.32 สื่อโฆษณา ค่าเฉลี่ย  2.126 และอันดับ
สุดท้ายเปิดรับสื่อประเภทการตลาดเชิงกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 1.78  ตามล าดับ  

 โดยสามารถสรุปแต่ละรูปแบบมีรายละเอียด ดังนี้  การเปิดรับเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์”  ในสื่อประเภทการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อเครื่องมือสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ Facebook Syder 
Bay มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.65 รองลงมา คือ สื่อ Instragram Syder Bay ค่าเฉลี่ย 2.92
นอกจากนี้ยังมีการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” ในสื่อ
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ประเภทการสร้าง Visibility ณ จุดขายเช่นการตั้งดิสเพลในห้างสรรพสินค้า ค่าเฉลี่ย 2.32 
ในสื่อประเภทโฆษณา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาด
ผ่านโฆษณาทางวิทยุคลื่น 95.5 Virgin Hit มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.08 รองลงมา คือ โฆษณา
ทางโทรทัศน์ชุดสร้างวันใหม่ให้เป็นของเรา ค่าเฉลี่ย 2.29  และ โฆษณาทางนิตยสาร A 
Day Bulletin Life ค่าเฉลี่ย 1.01 ด้านการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดเครื่องดื่ม “ไซ
เดอร์ เบย์” ในสื่อประเภทการตลาดเชิงกิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับ
เครื่องมือสื่อสารการตลาดผ่าน Concert & Beer Park มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.96 รองลงมา 
คือ ผ่านทางการแจกของพรีเมี่ยม เช่น แก้ว เสื้อและหมวก ค่าเฉลี่ย 1.70  และ Syder 
Bay Roadshow ค่าเฉลี่ย 1.68 ตามล าดับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยในการเปิดรับ
เครื่องมือสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์”อยู่ในระดับปานกลาง 
 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” ในด้าน
ความถี่การดื่มผลิตภัณฑ์ “ไซเดอร์ เบย์”ต่อสัปดาห์ น้อยกว่า 1 วัน ร้อยละ 65.3  
รองลงมาดื่ม 1-2 วัน ร้อยละ  28  ส่วนปริมาณการดื่มผลิตภัณฑ์ “ไซเดอร์ เบย์” ต่อครั้ง 
โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  มีปริมาณการดื่ม ไม่เกิน 2 ขวดต่อครั้ง ค่าเฉลี่ย 57.2
รองลงมามีปริปริมาณการดื่ม 3-4 ขวดต่อครั้ง ค่าเฉลี่ย 29.3  ส าหรับรสชาติของเครื่องดื่ม 
“ไซเดอร์ เบย์” ที่ดื่มเป็นประจ า โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง ชอบรสชาติ POP ค่าเฉลี่ย 52.7
รองลงมา คือ รสชาติ Jazz ค่าเฉลี่ย 25.3 ในส่วนของสถานที่ดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ดื่มที่ผับ ค่าเฉลี่ย 44 รองลงมา ดื่มที่บ้าน ที่พักอาศัยของตนเอง 
ค่าเฉลี่ย 25.3 ส าหรับสถานที่ซื้อเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
ซื้อที่สถานที่ท่องเที่ยว เช่นผับและร้านอาหาร ค่าเฉลี่ย 50 รองลงมา คือร้านสะดวกซ้ือเช่น 
7-eleven และFamily Mart ค่าเฉลี่ย 39.3 และ เหตุผลที่เลือกดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” พบว่า 
ดื่มเพราะเพ่ือนชักชวน-เฮฮากับเพ่ือนฝูง ค่าเฉลี่ย 45.7  รองลงมาคือ ดื่มเพ่ือหาความสุข
แก้เบื่อ ค่าเฉลี่ย 25.7 
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ผู้ดื่ม“ไซเดอร์ เบย์” ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน
จะมีการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่ม“ไซเดอร์  เบย์ ” แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 พบว่า การเปิดรับเครื่องมือสื่อสาร
การตลาด ที่มีลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันจะมี
การเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” แตกต่างกัน 
 จากผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากร อันได้แก่ เพศ อายุ 
อาชีพ และรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภคกับการเปิดรับเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดของเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” พบว่า ผู้ที่มีเพศแตกต่างกันจะมีการเปิดรับ
เครื่องมือสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” ประเภทการโฆษณาไม่แตกต่าง
กัน แต่ผู้ที่มีเพศแตกต่างกันจะมีการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่ม “ไซ
เดอร์ เบย์” ประเภทการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ การตลาดเชิงกิจกรรมและการ
สร้าง Visibility ณ จุดขาย แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิงจะมีการเปิดรับการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ การตลาดเชิงกิจกรรมและการสร้าง Visibility ณ จุดขาย 
มากที่สุด 
  ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาด
ของเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” ประเภทการโฆษณาและการสร้าง Visibility ณ จุดขายไม่
แตกต่างกัน แต่ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดของ
เครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” ประเภทการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และการตลาดเชิง
กิจกรรมแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 20-29 ปี มีการเปิดรับสื่อสารการตลาดของ
เครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” ประเภทการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ มากที่สุด และ
ผู้บริโภคที่มีอายุ 30-39 ปี มีการเปิดรับสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” 
ประเภทสื่อการตลาดเชิงกิจกรรมมากที่สุด 
  ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาด
ของเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” ประเภทการสร้าง Visibility ณ จุดขายไม่แตกต่างกัน แต่
ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่ม “ไซ
เดอร์ เบย์” ประเภทการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และการตลาดเชิง
กิจกรรมแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพ โดยสามารถสรุปการอภิปรายผลตาม
ตารางการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
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ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 

การเปิดรับเครื่องมือสื่อสาร
การตลาด 

ลักษณะทางประชากร 

เพศ อายุ อาชีพ รายได้ 

สื่อโฆษณา X X  X 

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์     
การตลาดเชิงกิจกรรม    X 

การสร้าง Visibility ณ จุดขาย  X X X 

 

 หมายถึง มีความแตกต่าง 
X  หมายถึง ไม่มีความแตกต่าง 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 กลุ่มผู้ดื่ม“ไซเดอร์  เบย์” การเปิดรับเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดของเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม 
“ไซเดอร์  เบย์ ” 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 พบว่า ในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ 

เบย์”  มีการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาด ในประเภทสื่อโฆษณา การประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อออนไลน์ และการตลาดเชิงกิจกรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความถี่ในการ

บริโภคเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” แต่ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ระดับที่ต่ า และการ

เปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาด ในประเภทการตลาดเชิงกิจกรรมและการสร้าง 

Visibility ณ จุดขายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปริมาณการบริโภคเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ 

เบย์” ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ระดับที่ต่ า 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่การบริโภคเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” 

ต่อสัปดาห์ กับการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์”  ที่

ระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) พบว่าการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดประเภทสื่อ

การตลาดเชิงกิจกรรม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด (.225) รองลงมาการเปิดรับ
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เครื่องมือสื่อสารการตลาดประเภทการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (.170) และการ

เปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดประเภทสื่อโษณา (.148) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการบริโภคเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” 

ต่อครั้งกับการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์”  ที่ระดับ

นัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) พบว่าการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดประเภทสื่อ

การตลาดเชิงกิจกรรม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด (.254) รองลงมาการเปิดรับ

เครื่องมือสื่อสารการตลาดประเภทสื่อการสร้าง Visibility ณ จุดขาย (.122) ตามล าดับ 

ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 

การเปิดรับเครืองมือสื่อสาร
การตลาด 

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” 
ความถี่ในการบริโภค ปริมาณในการปริโภค 

สื่อโฆษณา  X 

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

 X 

การตลาดเชิงกิจกรรม   
การสร้าง Visibility ณ จุดขาย X  

 

 หมายถึง มีความสัมพันธ์ 
X  หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์ 

 
อภิปรายผล 

 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผู้ดื่ม“ไซเดอร์ เบย์” ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่าง

กันจะมีการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่ม“ไซเดอร์  เบย์ ” แตกต่างกัน 
     จากผลการศึกษา  พบว่า การเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่ม 
“ไซเดอร์ เบย์”  คือ  เพศแตกต่างกันจะมีการเปิดรับสื่อโฆษณาไม่แตกต่างกัน ส่วนการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ การตลาดเชิงกิจกรรม การสร้าง Visibility ณ จุดขาย 
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แตกต่างกัน  ในด้านของอายุแตกต่างกันจะมีการเปิดรับสื่อโฆษณา การสร้าง Visibility ณ 
จุดขายไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุแตกต่างกันจะมีการเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ การตลาดเชิงกิจกรรมแตกต่างกัน   ในด้านอาชีพจะมีการเปิดรับการสร้าง 
Visibility ณ จุดขายไม่แตกต่างกัน ส่วนการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 
การตลาดเชิงกิจกรรมจะมีการเปิดรับแตกต่างกัน  ส่วนด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจะมีการ
เปิดรับสื่อโฆษณา การตลาดเชิงกิจกรรม การสร้าง Visibility ณ จุดขาย ไม่แตกต่างกัน  
แต่จะมีการเปิดรับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน  

สอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค (นันทา ศรีจรัส 2551,น.47) ได้อธิบาย
ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคคือ การที่ผู้บริโภคทุกคนที่ซื้อสินค้าและบริการไปเพ่ือวัตถุประสงค์
ให้ได้รับการสินค้าตามความต้องการของตนเองรวมกันเรียกว่าตลาดผู้บริโภค ผู้บริโภคทั่ว
โลกนั้นมีความแตกต่างกันในลักษณะด้านประชากรศาสตร์อยู่หลายประเด็น เช่น ในเรื่อง
ของเพศ อายุ อาชีพ และรายได้  เป็นต้น ท าให้เกิดพฤติกรรมการเปิดรับเครื่องมือการ
สื่อสาร ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้มีการซื้อ
การบริโภคสินค้าและบริการหลายๆ ชนิดที่แตกต่างกัน  
 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่ม “ไซ
เดอร์ เบย์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม “ไซเดอร์  เบย์” 

จากผลการศึกษา พบว่า เครื่องมือสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” 
ประเภทสื่อโฆษณา การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ จะมีความสัมพันธ์กับผู้บริโภคใน
ด้านของความถี่ในการบริโภคเครื่องดื่ม  “ไซเดอร์ เบย์” ส่วนเครื่องมือสื่อสารการตลาด
ประเภทการตลาดเชิงกิจกรรม และการสร้าง Visibility ณ จุดขาย จะมีความสัมพันธ์กับ
ผู้บริโภคในด้านปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” ต่อครั้ง และ การตลาดเชิง
กิจกรรมจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านความถี่และปริมาณการบริโภค
เครื่องดื่ม "ไซเดอร์ เบย์” 

ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้ เพราะ สื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์สามารถติดต่อสื่อสารเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่มีข้อจ ากัด
ในด้านของเวลา อีกทั้งยังสามารถที่จะเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นและความต้องการในสินค้าให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี  ส่ วนเครื่องมือการ
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สื่อสารการตลาดประเภทการตลาดเชิงกิจกรรมและการสร้าง Visibility ณ จุดขาย โดย
การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือร่วมกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีปริมาณการดื่มมากขึ้น เช่น การมีดิส
เพล ณ จุดจ าหน่ายที่สะดุดตา หรือการมีกิจกรรมพิเศษเช่นการแจกของพรีเมี่ยมขึ้น ซึ่งจัด
กิจกรรมร่วมกับผู้บริโภค ก็ส่งผลท าให้ผู้บริโภคมีปริมาณการดื่มที่มากข้ึนต่อครั้งได้ 

สอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (เสรี วงษ์มณฑา. 2540, 

น.39-52) ได้อธิบายว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  เป็นกระบวนการของการ

พิจารณาพัฒนาแผนงานของการติดต่อสื่อสารทางการตลาด ที่ต้องใช้เครื่องมือสื่อสารเพ่ือ

การจูงใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การใช้สื่อ

อออนไลน์ ถือเป็นการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง ซึ่งสามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้ทั้ง 

ข้อความ ภาพ เสียง วีดีโอ กราฟฟิก  ผ่านช่องทางของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยอาทิ เช่น เฟสบุ๊กและอินสตราแกรม Syder Bay ถือว่าเป็นการ

เชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลกเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว  การตลาดเชิงกิจกรรม เช่น 

การแจกของพรีเมี่ยม เช่น แก้ว เสื้อ หมวก เพ่ือกระตุ้นยอดขายให้กลุ่มผู้บริโภคมีปริมาณ

การดื่มต่อครั้งมากยิ่งขึ้น การโฆษณาเป็นการชักชวนหรือจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจสินค้าที่

ผู้ผลิตเสนอขายด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งการจูงใจนั้นจะกระท าผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ 

วิทยุ 95.5 Virgin Hit และนิตยสาร A Day Bulletin เป็นต้น และการสร้าง Visibility ณ 

จุดขายโดยการเช่าพ้ืนที่ในซูเปอร์มาร์เก็ต เพ่ือตั้ง Display หัวชั้น หรือ การตั้งกอง ณ จุด

จ าหน่ายในห้างนั้น อาทิเช่น Villa Aeon และ Gourmet Market เพ่ือดึงดูดความสนใจ

จากกลุ่มผู้บริโภค  ซึ่งเป้าหมายในการสื่อสารการตลาดเพ่ือมุ่ งสร้างพฤติกรรมของ

กลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการผลิตภัณฑ์ในตลาด โดยพิจารณาวิธีการสื่อ

สารตราสินค้า (Brand Contact Point ) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักสินค้าที่จะน าไปสู่

การเกิดผลกระทบในด้านพฤติกรรม คือมีความคุ้นเคยและความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์   

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง เรื่อง  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ผสมพร้อมดื่ม กรณีศึกษา บาคาร์ดี  บรีเซอร์ ของ (ภัทรียา  กลางนรงค์  , 

2552)  พบว่า การใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา 
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การตลาดเชิงกิจกรรม  โดยทุกช่องทางจะท าการสื่อสารภายใต้ความคิดเดียวกัน เพ่ือเป็น

การตอกย้ าให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ าในตราสินค้า   เกิดการทดลองชิม  และเกิดพฤติกรรม

การซื้อสินค้าในที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาด

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เป็นสื่อประเภทเดียวที่ลักษณะการเปิดรับสื่อของ

ผู้บริโภคจะแตกต่างกันไปตามเพศ อายุ อาชีพและรายได้ เนื่องมาจากเป็นสื่อที่มีความ

ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีข้อจ ากัดในด้านของเวลาในการเข้าถึงข้อมูล และยังมี

ประสิทธิภาพในการส่งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มผู้บริโภคได้โดยตรง ท าให้การ

เลือกเปิดรับสื่อจะแตกต่างกันไปตามความการให้ความสนใจของผู้บริโภค อีกทั้งการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือก

ซื้อสินค้าและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดี เพราะฉะนั้นในการที่จะใช้

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ในท าการตลาด ควรวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภคให้มีความ

ชัดเจนตาม เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ ว่าต้องการวางผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไหน เพ่ือ

ประสิทธิภาพในการสื่อสารสูงสุด 

  2.จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ถ้าต้องการขยายกลุ่มผู้บริโภคให้มี
ปริมาณการดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” ต่อครั้งมาก ควรใช้สื่อการตลาดเชิงกิจกรรมและการสร้าง 
Visibility ณ จุดขาย จะสามารถสร้ างความต้องการในการดื่ ม ได้มากกว่ า การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโฆษณา เนื่องมาจากการตลาดเชิงกิจกรรม เป็น
เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นจุดเด่นในเรื่องของการสร้างกระแสให้กับผลิตภัณฑ์ เพ่ือ
ดึงดูดผู้บริโภคให้มาเจอกับผลิตภัณฑ์และกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดการซื้อหรือดื่มมากขึ้น  
นับว่าเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง ส่วนการสร้าง Visibility ณ จุดขาย เช่น
การดิสเพลตั้งกองสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ถือว่าเป็นการผลักดันยอดขายของผลิตภัณฑ์ 
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ณ จุดขาย แต่การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโฆษณา สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย ในระดับท่ีให้ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์กับผู้บริโภค เพ่ือสร้างการรับรู้ 
 3.จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า  ถ้าต้องการให้ผู้บริโภคมีความถี่ในการ
บริโภคเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” ต่อสัปดาห์มาก ควรใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์   สื่อโฆษณา และการตลาดเชิงกิจกรรม มากกว่าสื่อการสร้าง Visibility ณ จุด
ขาย เพราะเป็นช่องทางที่สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคได้อย่าง
กว้างขวาง สะดวกรวดเร็ว โดยที่ไม่มีข้อจ ากัดในด้านของเวลาและสถานที่  ซึ่งสื่อออนไลน์ 
อาทิเช่น เฟสบุ๊ก จะมีฐานของผู้บริโภคอยู่แล้ว ท าให้มีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อกันไป
ยังกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีการชื่นชอบในการบริโภคเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” ด้วยกันได้เป็นอย่าง
ดี ถือเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความถี่ในการอยากดื่มมากยิ่งขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 
 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มุ่งศึกษาเฉพาะผู้บริโภคที่เคยดื่มเครื่องดื่ม “ไซ
เดอร์ เบย์” ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น   ฉะนั้นลักษณะการด าเนินชีวิตประจ าวัน
อาจจะแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนๆ ดังนั้น งานวิจัยต่อไปควรพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 2.วิธีการวิจัย ในครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีทั้งข้อดี
และข้อเสีย ในส่วนของข้อดี คือ การประหยัดเวลาและงบประมาณ ส่วนข้อเสีย คือ ไม่
สามารถที่จะวัดให้ลึกลงไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แท้จริงได้ ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ต่อไป ควรใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบอ่ืนร่วมด้วย เช่น การสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 
เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องแม่นย ามากยิ่งข้ึน 

3.ควรมีการศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลอ่ืนๆ ในการศึกษาครั้งต่อไป เช่น การ
เปรียบเทียบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดกับคู่แข่งในรายอ่ืนในตลาด และวิเคราะห์ถึง
โอกาสและอุปสรรค เพ่ือใช้เป็นแนวทางการสื่อสารการตลาดในรูปแบบที่มีความแตกต่าง
จากคู่แข่ง 

4.ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดในทุกๆด้าน เหตุเพราะ
หากมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นผู้บริโภคอาจเกิดความสับสนในตราของสินค้า การรู้จัก
ผู้บริโภคในมุมกว้างและลึก ย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่า 
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 5.ควรมีการประเมินผลหรือวัดผลทางเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีอยู่แล้วนั้น ให้
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะมุมมองที่ศึกษาเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เพ่ือน าผลที่ได้มา
ปรับใช้กับการวางแผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมต่อไป 
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