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การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจ
ซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาด
จ าแนนกตามปัจจยัดา้นประาากรศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนนะเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดของ
น ้ าด่ืมบรรจุขวด กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 15–60 ปี ท่ีเคยซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด
แนละอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดยใาแ้นบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล แนละท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจ านวน 3 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเาิง
พรรณนาในการอธิบายขอ้มูล ไดแ้นก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย แนละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ
เาิงอนุมานท่ีใาท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้นก่ t-test แนละ ANOVA โดยวิเคราะห์ความแนตกต่างเป็นรายคู่
ดว้ยวิธี LSD (Least Significant Difference) 

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแนบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 24–32 ปี มีวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาาีพพนกังานบริษทัเอกาน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000–20,000 บาท 
การให้ระดบัการตดัสินใจของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคพบว่า นิยมซ้ือบรรจุภณัฑ์ประเภทขวด
พลาสติกใส (PET) ขนาด 600 มิลลิลิตร มีการซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 4–6 คร้ัง ต่อสัปดาห์ ปริมาณการ
ซ้ือเฉล่ีย 2–3 ขวด ต่อคร้ัง ค่าใาจ่้าย 10–20 บาท ต่อวนั โดยปกติซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดจากร้านสะดวก
ซ้ือแนละด่ืมระหว่างการเดินทาง ผูบ้ริโภคทราบขอ้มูลเก่ียวกบัน ้ าด่ืมจากโฆษณาทางโทรทศัน์ แนละ
ส่วนใหญ่เ ลือกซ้ือน ้ า ด่ืมยี่ห้อ  เนสท์เ ล่ เพียวไลฟ์  การทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ปัจจัย
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ประาากรศาสตร์ ได้แนก่ อายุแนละลักษณะท่ีอยู่อาศัยต่างกันมีการตัดสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด
แนตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ขอ้เสนอแนนะในการวิจยัคร้ังน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัการ
ผลิตท่ีปลอดภยั สะอาด ไดม้าตรฐานแนละมีความสวยงามของบรรจุภณัฑม์ากข้ึน ดา้นราคาควรตั้ง
ราคาแนบบสมเหตุสมผล เหมาะสมกบัคุณภาพน ้ าด่ืม ดา้นา่องทางการจดัจ าหน่ายควรมีการบริการ
จดัส่งน ้าด่ืมใหค้รอบคลุมไดใ้นทุกพื้นท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาดควรใหค้วามรู้เก่ียวกบัน ้ าด่ืมแนละ
เพิ่มโฆษณาทางโซเาียลมีเดียเพื่อท าใหผู้บ้ริโภครู้จกัสินคา้แนละจดจ าผลิตภณัฑใ์นการซ้ือไดม้ากข้ึน 
ขอ้เสนอแนนะในคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม เา่น ความพึงพอใจ ความคิดเห็น ของ
กลุ่มลูกคา้ในจงัหวดัอ่ืนๆ หรือกลุ่มองคก์ร การศึกษาเาิงคุณภาพเก่ียวกบัพฤติกรรมแนละทศันคติของ
ผูบ้ริโภคหรือตวัแนทนจ าหน่าย เพื่อให้ไดรั้บผลการวิเคราะห์ท่ีละเอียดมากข้ึน เป็นประโยาน์แนก่
ผูบ้ริโภคแนละผูป้ระกอบการในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดแนละเพื่อน าขอ้มูลมาปรับใาใ้นการ
พฒันาธุรกิจต่อไป  
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ABSTRACT 
 

Title of Thesis  Marketing-mix Factors Affecting Bottled Water Purchase-decision of 
Consumers in Bangkok 

Author  Ms. Viraya Padermatthakij 
Degree  Master of Science (Management Technology)  
Year  2016 
 
  

There are four objectives on this research: 1) to study marketing-mix factors affecting 
bottled water purchase-decision of consumers in Bangkok, 2) to compare Bangkok consumers 
bottled water purchase-decision considered from marketing mix categorized with demographic 
factors, 3) to study bottled water purchase-decision behavior of consumers in Bangkok, and 4) to 
study suggestions on bottled water marketing mix. Sample comprises of consumers at the age of 
15–60, living in Bangkok, having ever bought bottled water. 400 questionnaires were distributed 
together with three in-depth interviews conducted. Descriptive Statistics applied include 
Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation. Inferential Statistics consisting of t-test 
coupled with One-way ANOVA are used for hypothesis testing, which is analyzed in pair with 
Least Significant Difference (LSD) method. 

The finding shows most of the sample units are female at the age of 24-32, graduating 
Bachelor Degree, working in private organizations, and earning 10,000-20,000 THB a month on 
average. Decision-making level of marketing-mix factors for bottled water purchase-decision is rated 
at “High” in total. In consumer-behavior factor dimension, it has indicated that plastic bottle of 600 
ml of drinking water is popularly accepted among the sample and they buy the product for four to 
six times a week, a few bottles of water a time on average, costing 10-20 THB a day. The sample 
usually purchases the product from convenient stores and consumes along the way when making 
a journey.TV Commercial Ad is identified as main media to reach the sample. Additionally, 
“Nestlé Pure Life” is the No.1 brand voted by the sample. According to hypothesis testing, 
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demographic factors composed of age and accommodation type are related to bottled water 
purchase-decision, that is difference in age and accommodation type leads to different purchase-
decision, the hypothesis is accepted. 

Research suggestions as follow: 
 Product Strategy: Manufacturers should put an emphasis on standard, clean, and safe 
manufacturing process as well as attractive package design. 
 Pricing Strategy: It’s advisable that manufacturers set reasonable price suitable for 
product quality. 
 Distribution Channel Strategy: Delivery service to cover all market areas is required. 
 Promotional Strategy:  Manufacturers should educate consumers about the product and 
broaden media channel to Social Media Ad to generate higher brand awareness along with brand 
retention. 

Further researches may extend the scope of study to other factors such as satisfaction and 
opinion from consumers in other provinces or organizations. Qualitative study on consumer or 
dealer behavior and attitude may be implemented to achieve in-detail analysis beneficial to 
consumers and manufacturers in marketing strategy and business development. 
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ขอขอบคุณเพื่อนรวมรุ่น รุ่นพี่ รุ่นนอ้งคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ท่ีใหค้  าปรึกษา แนนะน า
การท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จดว้ยดี รวมถึงเจา้หนา้ท่ีคณะพฒันาทรัพยากรมนุษยทุ์กท่านท่ีให้ความ
า่วยเหลือแนละค าแนนะน าตลอดเวลาท่ีขา้พเจา้ศึกษา ณ สถาบนัแนห่งน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณผูท่ี้เป็นก าลงัใจส าคญัของขา้พเจ้า คือ ครอบครัว เผดิมอรรถกิจ 
ส าหรับการอบรมเล้ียงดู แนละการา่วยเหลือในเร่ืองทุนทรัพยต์ลอดเวลาท่ีผา่นมา รวมถึง ธนาภรณ์ 
โพธ์ิพิายั ท่ีเป็นก าลงัใจใหต้ลอดเวลาท่ีท าวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี 

ทา้ยท่ีสุด ขอขอบพระคุณ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีให้การศึกษา วิาาความรู้ 
แนละประสบการณ์การใา้าีวิตท่ีคุ ้มค่า ในการท าวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี คุณค่าแนละประโยาน์จาก
วิทยานิพนธ์เล่มน้ี ขออุทิศใหก้บัทุกท่านท่ีเปิดอ่าน 
          

วิรยา เผดิมอรรถกิจ 
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บทที ่1 

 
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

 
การด ารงาีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบนั โดยเฉพาะในเมืองใหญ่เา่นกบักรุงเทพมหานครซ่ึงเป็น

สังคมท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจแนละอุตสาหกรรม จากความจ าเป็นแนบบเร่งด่วนในการอุปโภคแนละ
บริโภคสินคา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน ้ าด่ืมอนัถือไดว้่าเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีมนุษยข์าดไม่ไดแ้นละไดก้ลายเป็น
สินคา้ท่ีมีความตอ้งการเพิ่มข้ึนสืบเน่ืองมาจากเหตุผลท่ีผูบ้ริโภคเร่ิมต่ืนตวัแนละหันมาเอาใจใส่ในเร่ือง
สุขภาพมากข้ึน จึงเป็นเหตุให้เกิดการเลือกสรรอาหารแนละเคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยาน์ต่อสุขภาพมากท่ีสุด 
(ส านกัอนามยัส่ิงแนวดลอ้ม กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2552: 42) การพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม 
แนละเทคโนโลยีต่างๆ ท าให้มีสารปนเป้ือนในส่ิงแนวดลอ้มท่ีปะปนอยู่ในแนหล่งน ้ า ไม่ว่าจะเป็นแนม่น ้ า 
หรือแนหล่งน ้ าตามธรรมาาติท่ีไม่ไดใ้สสะอาดเหมือนในอดีต น ้ าด่ืมบรรจุขวด จึงกลายเป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับครัวเรือนท่ีตอ้งใาอุ้ปโภคแนละบริโภคในาีวิตประจ าวนั (พงษเ์ทพ วิไลพนัธ์, 2540: 40) 

การเติบโตของตลาดน ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ีมีแนนวโน้มจะเพิ่มมากข้ึนจากมูลค่าตลาดน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดจ านวน 11,000 ลา้นบาท ในา่วงปี พ.ศ. 2552 ไดข้ยายตวัเพิ่มข้ึนเป็น 14,000 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 
2557 คิดเป็นอตัราการขยายตวัร้อยละ 52 (นุาจรินทร์  เกตุนิล, 2557) ส่ิงส าคญัคือ ผูป้ระกอบการจะตอ้ง
ค านึงถึงปัจจยัทางการตลาดอนัประกอบไปด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา า่องทางการจดัจ าหน่ายแนละการ
ส่งเสริมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคน ้าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภค ส าหรับ
ความส าคญัของผลิตภณัฑน์ ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ีเรียกว่า ขวด PET (Polyethylene Terephthalate) เป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการจากผูบ้ริโภคมากข้ึน เน่ืองจากผูบ้ริโภคเา่ือว่า น ้ าด่ืมท่ี
ผูผ้ลิตน ามาจ าหน่ายมีความสะอาดแนละปลอดภยั มองเห็นความใสของน ้ าด่ืม อีกทั้งยงัหาซ้ือไดง่้ายแนละ
สะดวกในการบริโภค (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554: 39) ดงันั้นผูป้ระกอบการจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับตวั 
จากการพฒันาสินคา้แนละใาก้ลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความแนตกต่างใหก้บัน ้าด่ืมบรรจุขวด เา่น การ
ลดใาพ้ลาสติกท าบรรจุภณัฑม์าเป็นจุดเด่นในการเขา้มาาิงส่วนแนบ่งการตลาดน ้ าด่ืมบรรจุขวด ขณะท่ี
ผูผ้ลิตบางรายจดัการส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดผูบ้ริโภคแนละส่ือสารถึงประโยาน์ของการด่ืมน ้ าเปล่าใน
ปริมาณท่ีเพียงพอในแนต่ละวนั (สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางแนละขนาดยอ่ม, 2552: 12) ศูนยว์ิจยั
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กสิกรไทยให้ความเห็นว่า ผูบ้ริโภคยงัคงมีความตอ้งการน ้ าด่ืมบรรจุขวด เน่ืองจากน ้ าด่ืมเป็นสินคา้ท่ีมี
ความจ าเป็นต่อร่างกายท่ีไม่มีสารปรุงแนต่งแนละมีราคาถูกกว่าเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน ซ่ึงเหมาะส าหรับ
ผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพแนละตอ้งการไดคุ้ณค่าจากการซ้ือน ้ าด่ืมในภาวะท่ีค่าครองาีพเพิ่มสูงข้ึน (ศูนยว์ิจยั
กสิกรไทย, 2554) นอกจากคุณภาพความสะอาด แนละกระบวนการผลิตท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานสากล
จะเป็นส่ิงท่ีา่วยสร้างความมัน่ใจแนละความน่าเา่ือถือของตราผลิตภณัฑใ์ห้กบัผูบ้ริโภคแนลว้ การมีบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีโดดเด่น ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ ความสะดวกในการหาซ้ือบริโภค เพิ่มา่องทางการจดั
จ าหน่ายในการกระจายสินคา้แนละการส่งเสริมทางการตลาดในการซ้ือสินคา้ (ธารนนัท ์สุโนภกัด์ิ, 2557: 
74) ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดแนละเกิดความพึงพอใจในการซ้ือซ ้ าคร้ังต่อไป อีกทั้งยงัา่วยท าให้ธุรกิจน ้ าด่ืมบรรจุขวดประสบ
ความส าเร็จอยา่งต่อเน่ืองแนละยัง่ยนื 

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้น น ้ าด่ืมบรรจุขวดจึงมีความส าคญัแนละเป็นผลิตภณัฑท่ี์จ าเป็นในการ
ด ารงาีวิตของผูบ้ริโภคจึงเป็นท่ีมาของการศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภครวมถึงขอ้เสนอแนนะของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อน ้ าด่ืมบรรจุขวดแนละเพื่อให้ผลของการวิจยัท าให้
ผูป้ระกอบการมีแนนวทางท่ีจะสามารถมีการปรับปรุงแนกไ้ข โดยการพฒันาสินคา้หรือใาใ้นการวางแนผน
กลยุทธ์ทางด้านการตลาดแนละปรับปรุงการบริหารการจัดการให้สอดคลอ้งกับความต้องการของ
ผูบ้ริโภคอยา่งเหมาะสม อีกทั้งยงัเป็นขอ้มูลใหผู้ท่ี้สนใจมีแนนวทางในการประกอบการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑน์ ้ าด่ืมบรรจุขวดต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดจ าแนนกตามปัจจยัดา้นประาากรศาสตร์ 

1.2.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือด่ืมน ้าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1.2.4 เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนนะเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดของน ้าด่ืมบรรจุขวด 
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1.3 ขอบเขตของการวจิยั 
 

การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีขอบเขตในการวิจยัไวด้งัน้ี 

1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเาิงส ารวจ ประาากรท่ีใาใ้นการศึกษาน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ 

15–60 ปี ท่ีสามารถตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดไดด้ว้ยตนเองแนละอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  
1.3.1.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใาใ้นการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใา้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดแนละอาศยัอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาใาใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจ านวน 400 ตวัอยา่ง 
1.3.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาปัจจยัดา้นประาากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาาีพ 

ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้จ านวนสมาาิกในครอบครัวแนละลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั รวมถึงท าการศึกษาถึง
แนนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบไปดว้ย ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ดา้นราคา  ดา้นา่องทางการจดัจ าหน่ายแนละการส่งเสริมทางการตลาดแนละไดท้ าการศึกษาถึงแนนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค กระบวนการตดัสินใจซ้ือรวมทั้งความรู้เก่ียวกบัน ้าด่ืม 

1.3.2.1 แนหล่งท่ีมาของขอ้มูลงานวิจยั 
แนหล่งขอ้มูลท่ีท าการศึกษาประกอบไปดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี 

1) แนหล่งขอ้มูลปฐมภูมิคือ ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการใาแ้นบบสอบถามโดยการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 าุด 

2) แนหล่งขอ้มูลทุติยภูมิคือ ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้แนละรวบรวมขอ้มูล
จากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องบทความบทวิเคราะห์หนังสือวารสารแนละการค้นควา้ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต น ามาท าการวิเคราะห์สรุปประเดน็สาระส าคญัเพื่อน ามาปรับใาใ้นงานวิจยัฉบบัน้ี 

1.3.3 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1.3.3.1 ตวัแนปรอิสระไดแ้นก่ 

1) ปัจจยัทางดา้นประาากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบไปดว้ยเพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
อาาีพ ระดบัการศึกษาระดบัรายไดจ้  านวนสมาาิกในครอบครัวแนละลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 

2) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบไปดว้ย ปัจจยัทางดา้น
ผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นา่องทางการจดัจ าหน่ายแนละดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

1.3.3.2 ตวัแนปรตาม ไดแ้นก่การตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภค 
 



4 
 

 
 

1.3.4 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได้ท าการวิจัยจากประาากรท่ี เคยซ้ือน ้ า ด่ืมบรรจุขวดในเขต

กรุงเทพมหานคร 
1.3.5 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ผูว้ิจยัท าการศึกษา เก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลแนละสรุปผล โดยใา้ระยะเวลาทั้งส้ิน

ประมาณ 12 เดือน ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแนต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1. เพื่อให้ผลวิจยัสามารถท าให้ทราบถึงการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดจากผูบ้ริโภคท่ีมี
ปัจจยัดา้นประาากรศาสตร์แนละปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแนตกต่างกนั 

1.4.2.เพื่อสามารถน ามาใาเ้ป็นเคร่ืองมือประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมน ้ าด่ืม ไดน้ าขอ้มูลไป
ประกอบกบัการก าหนดกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดแนละการผลิต เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 

1.4.3. เพื่อทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด แนละเป็นเคร่ืองมือท่ีใา้
เสนอแนนะแนละเป็นขอ้มูลส าหรับผูท่ี้สนใจน าไปท าการวิจยัต่อไป 
 

1.5 สมมตฐิานในงานวจิยั 
 

1.5.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสม
ทางการตลาดแนตกต่างกนั 

1.5.2 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสม
ทางการตลาดแนตกต่างกนั 

1.5.3 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจาก
ส่วนประสมทางการตลาดแนตกต่างกนั 

1.5.4 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาาีพต่างกัน มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วน
ประสมทางการตลาดแนตกต่างกนั 

1.5.5 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจาก
ส่วนประสมทางการตลาดแนตกต่างกนั 
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1.5.6 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดต่้างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วน
ประสมทางการตลาดแนตกต่างกนั 

1.5.7 ผูบ้ริโภคท่ีมีจ านวนสมาาิกในครอบครัวต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดย
พิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดแนตกต่างกนั 

1.5.8 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณา
จากส่วนประสมทางการตลาดแนตกต่างกนั 
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1.6 กรอบแนวคดิในงานวจิยั 
   

ตัวแปรอสิระ            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1.1 กรอบแนนวคิดในงานวิจยั 
แหล่งทีม่า: พฒันาโดยผูว้ิจยั, 2558 
 
 
 
 

ปัจจยัดา้นประาากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. อาาีพ 

 
5. ระดบัการศึกษา 
6. ระดบัรายได ้
7. จ านวนสมาาิกใน

ครอบครัว 
8. ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

 
การตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
1. ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 
2. ความถ่ีในการซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 
3. ปริมาณในการซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 
4. ค่าใาจ่้ายในการซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 
5. สถานท่ีในการซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

ปัจจัยด้านประาากรศาสตร์  หมายถึง ลกัษณะส่วนบุคคลทางด้านต่างๆได้แนก่  เพศ  อาย ุ 
สถานภาพสมรส  อาาีพ  ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้จ านวนสมาาิกในครอบครัว แนละลกัษณะท่ีอยู่
อาศยั 

ผูบ้ริโภค  หมายถึง  ผูซ้ื้อหรือผูท่ี้ไดรั้บบริการจากผูป้ระกอบการธุรกิจหรือผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอ
หรือากัาวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อใหไ้ดซ้ื้อสินคา้หรือบริการ โดยน าเงินไปแนลกเปล่ียนสินคา้ ซ่ึงใน
ท่ีน้ี หมายถึง ผูซ้ื้อน ้าด่ืมบรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานคร 

น ้าด่ืม  หมายถึง  น ้ าท่ีสามารถน ามาบริโภคไดอ้ยา่งปลอดภยัต่อสุขภาพ 
น ้าด่ืมบรรจุขวด หมายถึง น ้ าด่ืมบริโภคบรรจุภาานะปิดสนิทในขวดแนกว้  ขวดพลาสติก  แนละ

ถงัแนกลลอนท่ีผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ปราศจากเา้ือโรค ได้รับอนุญาตตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุขท่ีมีการควบคุมคุณภาพแนละมาตรฐานแนล้วตอ้งขออนุญาตการผลิตจากส านกังาน
คณะกรรมการอาหารแนละยาหรือส านกังานสาธารณสุข มีวางจ าหน่ายทัว่ไป สามารถหาซ้ือไดง่้ายตาม
ร้านสะดวกซ้ือ 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแนปรทางการท่ีควบคุมไดซ่ึ้งใาร่้วมกนัเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจแนก่กลุ่มเป้าหมายหรือผูบ้ริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดประกอบไปด้วย ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย แนละดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์หมายถึง ผลิตภณัฑน์ ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ีไดรั้บรองมาตรฐานการผลิต 
ปัจจยัทางดา้นราคา หมายถึง ราคาท่ีผา่นเกณฑก์ารควบคุมของน ้าด่ืมบรรจุขวด 
ปัจจยัทางดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง แนหล่งกระจายสินคา้ไปถึงมือผูบ้ริโภคของ 

สินคา้น ้ าด่ืมบรรจุขวดมีา่องทางการสัง่ซ้ือท่ีหลากหลาย 
ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมทางการขาย หมายถึง การบริการส่งเสริม ลด แนลก แนจก แนถมหรือ

กระตุน้ใหมี้การซ้ือสินคา้ เา่น การลดราคาน ้าด่ืมบรรจุขวด 
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บทที ่2 

 
แนวความคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัไดท้  าการคน้ควา้  แนละรวบรวมแนนวคิดทฤษฎีตลอดจน
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใาเ้ป็นพื้นฐานแนละแนนวทางของการศึกษาโดยมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 

 
2.1 แนนวคิดแนละทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

2.1.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
2.1.2 ดา้นราคา  
2.1.3 ดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย  
2.1.4 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  

2.2 แนนวคิดแนละทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคแนละการตดัสินใจซ้ือ (Consumer Behavior)   
  2.2.1 ทฤษฏีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.2.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

2.2.3 กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ 
2.3 ความรู้เก่ียวกบัน ้าด่ืมบรรจุขวด 
2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 

ปัจจุบนัส่วนประสมทางการตลาดไดมี้บทบาทส าคญัต่อการประกอบธุรกิจทุกประเภทเป็น
อยา่งมาก ซ่ึงธุรกิจจะประสบความส าเร็จไดข้ึ้นอยูก่บัการด าเนินการทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
บรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้มีผูใ้ห้ความหมายถึงส่วนประสมทางการตลาดไวห้ลายท่าน ซ่ึงผูว้ิจยัขอน า
ความหมายต่างๆมาเสนอไวพ้อสงัเขปดงัน้ี 
 Kotler (2003: 39) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนผสมทางการตลาดไวว้่า เป็นส่วนประกอบท่ี
ส าคญัในแนนวคิดทางการตลาดแนบบใหม่ เป็นตวัแนปรท่ีบริษทัสามารถควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัน ามาใาเ้ป็น
ตวักระตุน้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีแนละการส่งเสริมการขาย 

เสรี  วงษม์ณฑา (2542: 11) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง การมีสินคา้ตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้นละผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะ
มองเห็นว่าคุม้ค่า รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายการกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกับพฤติกรรมการซ้ือหา 
เพื่อให้ความสะดวกแนก่ลูกคา้ดว้ยความพยายามจูงใจใหเ้กิดความาอบในสินคา้แนละเกิดพฤติกรรมอยา่ง
ถูกตอ้ง 

สุดาดวง  เรืองรุจิระ (2543: 29) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง องคป์ระกอบท่ี
ส าคญัในการด าเนินงานสามารถควบคุมได ้ธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมซ่ึง
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา การจัดจ าหน่ายแนละการส่งเสริมการตลาด แนต่ละตัวมี
ความสัมพนัธ์แนละความส าคญัเท่าเทียมกนั ข้ึนอยูก่บัว่าผูบ้ริหารการตลาดจะวางกลยุทธ์ใดให้สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดได ้

กุลวดี  คูหะโรจนานนท ์(2546: 16) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจยัภายในท่ี
สามารถควบคุมไดแ้นละสามารถเปล่ียนแนปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพแนวดลอ้มเพื่อท าให้
กิจการอยู่รอด เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีถูกใา้เพื่อสนองความต้องการของลูกคา้ท าให้ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายพอใจแนละมีความสุขได ้

จากการท่ีไดศึ้กษาความหมายของส่วนประสมทางการตลาดจึงสรุปไดว้่า ส่วนประสมทาง
การตลาด หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจท่ีท าให้สินคา้แนละบริการจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคโดยอาศยั
แนนวความคิดในดา้นการตั้งราคา การส่งเสริมการตลาด การจดัจ าหน่ายแนละบริการเพื่อสนองความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้แนละบริการนั้นๆ 
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ภาพที ่2.1 ส่วนประสมทางการตลาด 
แหล่งทีม่า: Kotler , 1997: 92 
 
 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) 

การส่งเสริมการขาย (Promotion) 

 

 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 

 การโฆษณา (Advertising) 

 การขายโดยใาพ้นกังานขาย (Sales Force) 

 การประาาสัมพนัธ์ (Public  Relation) 

 การตลาดทางตรง (Direct Market) 

 

ราคา (Price) 

 

 ราคาสินคา้ในรายการ (List Price) 

 ส่วนลด (Discount) 

 ส่วนยอมให ้(Allowance) 

 ระยะเวลาการา าระเงิน (Payment Period) 

 ระยะเวลาการใหสิ้นคา้เา่ือ (Credit Terms) 
 

ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 

(Target Market) 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

 

 า่องทาง (Channel) 

 การครอบคลุม (Coverage) 

 การเลือกคนกลาง (Assortment) 

 ท าเลท่ีตั้ง (Location) 

 สินคา้คงคลงั (Inventory) 

 การขนส่ง (Transportation) 

ผลติภัณฑ์ (Product) 

 

 ความหลากหลาย (Product Variety) 

 คุณภาพ (Quality) 

 การออกแนบบ (Design) 

 รูปร่าง (Feature) 

 ตราสินคา้ (Brand Names) 

 บรรจุภณัฑ ์(Packaging) 

 ขนาด (Sizes) 

 การบริการ (Service) 

 การรับประกนั (Warranties) 

 การรับคืน (Returns) 
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2.1.1 ด้านผลติภัณฑ์ 
Kotler and Keller (2006: 345) ไดนิ้ยามไวว้า่ ผลิตภณัฑ ์หมายถึง ปัจจยัแนรกท่ีจะแนสดงวา่กิจการ

พร้อมจะท าธุรกิจได ้ส่ิงท่ีน าเสนอแนก่ตลาดเพื่อให้เกิดความสนใจความตอ้งการเป็นกรรมสิทธ์ิการใา้
การบริโภคหรือความสามารถตอบสนองความตอ้งการให้เกิดความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑท่ี์
เสนอขาย ไม่ไดห้มายถึงผลิตภณัฑท่ี์มีตวัตนสามารถจบัตอ้งได ้ (Tangible Product) แนต่เพียงอยา่งเดียว 
ยงัไดร้วมถึงผลิตภณัฑท่ี์ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ (Intangible Product) หรือบริการ (Service) ดว้ย ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีสามารถตอบสนองความจ าเป็นแนละความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นท่ีพึงพอใจใหแ้นก่ผูบ้ริโภค
แนละสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั ในเร่ืองคุณภาพประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การ
ให้บริการประกอบการขาย การรับประกนั ฯลฯ  ผลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด
สถานท่ี องคก์ารหรือบุคคล ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยาน์แนละมูลค่าในสายตาของลูกคา้จึงจะมีผลท า
ใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นท่ีขายได ้

ฉตัยาพร  เสมอใจ (2549: 23) ไดใ้หค้  านิยามเก่ียวกบัผลิตภณัฑว์่า หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดย
ธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจแนก่ลูกคา้ โดยการสนองความตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย อาจจะมีตวัตน
หรือไม่มีก็ได ้ผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ยสินคา้บริการแนละความคิด ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยาน์แนละมี
มูลค่า ไดแ้นก่ ความแนตกต่างของผลิตภณัฑ ์ (Product Differentiation) ความแนตกต่างทางการแนข่งขนั 
(Competitive Differentiation) ส่วนประกอบผลิตภณัฑ ์ (Product Component) การก าหนดต าแนหน่ง
ผลิตภณัฑ ์ (Product Positioning) การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) ส่วนประสมผลิตภณัฑ ์
(Product Mix) แนละสายผลิตภณัฑ ์(Product Line) 

ศุภร  เสรีรัตน์ (2543: 15) ไดก้ล่าวว่า ผลิตภณัฑ์ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีมุ่งเนน้การสร้างความ
พอใจให้กบัผูค้าดหวงัในการแนลกเปล่ียน ซ่ึงความตอ้งการของคู่คา้เป็นส่ิงส าคญั นัน่คือธุรกิจกบัลูกคา้
เา่น คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ทางเลือกของสินคา้ ความหลากหลายของสินคา้ า่ือตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์
ปริมาณของสินคา้แนละการรับประกนั 

อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2543: 12) ใหค้วามหมายของผลิตภณัฑว์่า เป็นส่ิงท่ีน าเสนอเพื่อตอบสนอง
ความจ าเป็นแนละความตอ้งการของตลาด เร่ิมตน้ดว้ยการก าหนดผลิตภณัฑ์ โดยถือเกณฑ์ว่าลูกคา้จะ
พิจารณาส่ิงท่ีน าเสนอ 3 ประการคือ 1) รูปลกัษณะแนละคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์2) ส่วนประสมบริการ
แนละคุณภาพบริการ 3) ความเหมาะสมของราคาโดยพิจารณาจากเกณฑคุ์ณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น 

2.1.1.1 องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์
  Theodore (1980: 83-91) ไดก้ล่าวว่า องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ หมายถึง การ

พิจารณาถึงคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์สามารถจูงใจตลาดได ้โดยถือเกณฑ์คุณสมบติั 5 ส่วน เก่ียวกบั
ล าดับขั้นคุณค่าของลูกค้า ซ่ึงผลิตภัณฑ์สามารถา่วยลูกค้าในการสร้างคุณค่าได้ คุณสมบัติของ
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ผลิตภณัฑ ์5 ระดบั ในแนต่ละระดบัจะสร้างคุณค่าส าหรับลูกคา้แนละเป็นล าดบัขั้นตอนของคุณค่า เรียกว่า 
ระดบัผลิตภณัฑ ์5 ระดบั ไดแ้นก่ 
    1) ประโยาน์หลกั (Core Benefit) หมายถึง ประโยาน์พื้นฐานของผลิตภณัฑท่ี์
ผูบ้ริโภคไดรั้บจากการซ้ือสินคา้โดยตรง ตวัอยา่ง น ้ าด่ืมสิงห์ มีประโยาน์พื้นฐานเป็นเคร่ืองด่ืมส าหรับ
การบริโภคเพื่อแนกก้ระหาย 

   2) ผลิตภณัฑ์พื้นฐาน (Basic Product) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ี
ผูบ้ริโภคสามารถสัมผสัหรือรับรู้ได ้ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเสริมผลิตภณัฑใ์หท้ าหนา้ท่ีสมบูรณ์ข้ึนหรือเาิญาวน
ใหใ้าย้ิง่ข้ึน ตวัอยา่ง รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑน์ ้ าด่ืมสิงห์ มีดงัน้ี (Kotler, 1997: 431)  

    (1) คุณภาพ (Quality) เป็นน ้ าด่ืมท่ีสะอาด บรรจุในขวดสะอาดจาก
แนหล่งธรรมาาติท่ีไดถู้กน ามาผ่านกรรมวิธีการกลัน่กรองแนละฆ่าเา้ือดว้ยขั้นตอนพิถีพิถนั ถูกอนามยั 
รวมทั้งผา่นกระบวนการฆ่าเา้ือดว้ยแนสงอุลตร้าไวโอเลต 
     (2) รูปร่างลกัษณะ (Feature) มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ 1,500 ซีซี 
ขนาดกลาง 1,000 ซีซี แนละขนาดเลก็ 500 ซีซี 

   (3) รูปแนบบ (Style) น ้ าด่ืมสิงห์นั้นมีรูปแนบบท่ีทนัสมยัโดยเฉพาะ
ขนาดเลก็ 500 ซีซี มีฝาปิดผนึกแนมก็ซ่ีแนคบ็ ซ่ึงสามารถป้องกนัส่ิงแนปลกปลอมท่ีจะเขา้ไปเจือปน เพื่อให้
คงความสะอาดก่อนเปิด 

   (4) การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) น ้ า ด่ืมสิงห์มีการบรรจุหีบห่อ 3 
ขนาดคือ ขนาดใหญ่ 1,500 ซีซี ใาด่ื้มไดท้ั้งครอบครัว ขนาดกลาง 1,000 ซีซี แนละขนาดเลก็ 500 ซีซี ซ่ึง
ใาฝ้าปิดผนึกแนมก็ซ่ีแนคบ็ใหค้วามสะดวกแนก่ผูใ้าใ้นการ เปิด-ปิด แนละสร้างความแนตกต่างจากคู่แนข่งขนั 

   (5) ตราสินคา้ (Brand) ใาต้ราสิงห์เพราะเป็นตราท่ีผูบ้ริโภครู้จกัดี
แนละมีความรู้สึกท่ีดีต่อภาพพจน์ (Image) ของเบียร์ตราสิงห์มาก่อน 

   (6) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ (Other Tangible Product) เป็นลกัษณะ
ท่ีสามารถสัมผสัไดด้ว้ยประสาททั้ง 5 ประกอบดว้ย รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั ในกรณีน ้ าสิงห์ตอ้งเนน้
ความสะอาด คือ ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน แนละส่ิงเจือปนอ่ืนๆ 

   3) ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั (Expected  Product) เป็นคุณสมบติัต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภค
หวงัวา่จะไดรั้บจากการด่ืมน ้าสิงห์ คือ ความแนจ่มใส แนละพลานามยัสมบูรณ์ทั้งร่างกายแนละจิตใจ 

   4) ผลิตภณัฑค์วบ (Augmented Product) เป็นประโยาน์เพิ่มเติมท่ีจะมอบให้
ลูกคา้ ประกอบดว้ยการบริการก่อนแนละหลงัการขาย เน่ืองจากเป็นสินคา้สะดวกซ้ือ ผลิตภณัฑค์วบท่ีจะ
มอบใหก้บัผูบ้ริโภคจึงไม่ค่อยมี แนต่อาจจะมอบใหก้บัคนกลางในรูปของการขนส่งหรือใหสิ้นเา่ือ 
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   5) ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ (Potential Product) หมายถึง การพฒันา
ลกัษณะใหม่ๆ ของน ้ าด่ืมสิงห์เพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคตซ่ึงมีแนนวโนม้น่าจะเป็น
การพฒันานวตักรรมดา้นการบรรจุหีบห่อ (Packaging  Innovation) 

2.1.1.2 ประเภทของผลิตภณัฑ ์
   ผลิตภณัฑแ์นต่ละประเภทจะถูกผลิตข้ึนมาโดยมีตลาดเป้าหมายท่ีแนตกต่างกนั ผลิตภณัฑ์
ส าหรับตลาดผูบ้ริโภค วิเาียร วงศณิ์าาากุลแนละคณะ (2555: 16) ไดจ้ดัประเภทของผลิตภณัฑส์ าหรับ
สินคา้บริโภค โดยสามารถแนบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

   1) สินคา้สะดวกซ้ือ (Convenience Goods) คือสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือบ่อยคร้ัง
ทนัทีทนัใด แนละใาค้วามพยายามในการซ้ือค่อนขา้งนอ้ยไม่ตอ้งตดัสินใจนาน เา่น การซ้ือสินคา้ในร้าน
สะดวกซ้ือต่างๆ เคร่ืองด่ืมในตูข้ายสินคา้ หนงัสือพิมพบ์นแนผงหนงัสือ เป็นตน้ 

   2) สินคา้เลือกซ้ือ (Shopping Goods) คือสินคา้ท่ีผูซ้ื้อตอ้งใาเ้วลาท าการ
เปรียบเทียบก่อนการซ้ือ โดยอาจเปรียบเทียบจากร้านคา้ท่ีจ าหน่าย ราคา ปริมาณ คุณภาพ รูปแนบบ เา่น 
เส้ือผา้ เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋า รองเทา้ เป็นตน้ 

   3) สินคา้เจาะจงซ้ือ (Specialty Goods) คือสินคา้ท่ีผูซ้ื้อมีความเฉพาะเจาะจงมี
ความตอ้งการสินคา้นั้นจริงๆ ผูซ้ื้อมีความคุน้เคยกบัสินคา้หรืออาจมีความภกัดีในตราสินคา้สูงแนละเตม็
ใจอยา่งมากในการซ้ือสินคา้นั้น เา่น กล่องถ่ายรูป เคร่ืองเสียง เคร่ืองประดบั รถยนต ์อาหารเสริม เป็น
ตน้ 

   4) สินคา้ไม่แนสวงซ้ือ (Unsought Goods) คือ สินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะ
ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ียงัไม่รู้จกักนัอย่างแนพร่หลายหรือเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคไม่มีความตอ้งการหรือไม่
เห็นความจ าเป็นในการใา ้เา่น ประกนัาีวิต ประกนัสุขภาพ เคร่ืองดบัเพลิงในรถยนต ์เป็นตน้ 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้า่ ผลิตภณัฑ ์ หมายถึง ตวัสินคา้บวกกบัความพอใจแนละผลประโยาน์อ่ืน
ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการซ้ือสินคา้นั้น ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งมีการปรับปรุงสินคา้หรือบริการท่ีผลิต
ข้ึนมาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเนน้ถึงการสร้างความพอใจใหแ้นก่ผูบ้ริโภค
แนละสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั ในการศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์จะตอ้งศึกษาปัญหา
ต่างๆท่ีครอบคลุมในเร่ืองคุณภาพ  ประสิทธิภาพ สี รูปทรง การให้บริการประกอบการขาย การ
รับประกนัผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตออกจ าหน่ายตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคแนละเม่ือตอ้งการท่ีจะ
สร้างความเจริญกา้วหนา้ให้แนก่กิจการธุรกิจจะตอ้งมีแนผนพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาด 
 
 
 



14 
 

 
 

2.1.2 ด้านราคา 
ฉตัยาพร เสมอใจ (2549 : 23) กล่าวว่า ราคา หมายถึง มูลค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน อนัเป็น

ตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งมูลค่า (Value) กบัราคาของ
ผลิตภณัฑ์ถา้มูลค่าสูงกว่าหรือเหมาะสมกบัราคา ลูกคา้ก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูก้  าหนดกลยุทธ์ดา้น
ราคาจะตอ้งค านึงถึงปัจจยั ได้แนก่ การยอมรับของลูกคา้ในมูลค่าผลิตภณัฑ์ว่าสูงหรือเหมาะสมกับ
ผลิตภณัฑน์ั้น ตน้ทุนผลิตภณัฑแ์นละค่าใาจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง การแนข่งขนัในตลาด ปัจจยัอ่ืนๆ เา่น กลยุทธ์
การตั้งราคาของคู่แนข่งขนั สภาพเศรษฐกิจ นโยบายของธุรกิจ เป็นตน้ 

ศุภร  เสรีรัตน์ (2543: 15) ไดใ้หค้  านิยามวา่ ราคา หมายถึง  เคร่ืองมือท่ีมุ่งเนน้ก าหนดขนาดแนละ
วิธีการจ่ายา าระค่าสินคา้แนละบริการท่ีแนน่นอนเป็นส าคญั เา่น ราคาท่ีระบุไวมี้เง่ือนไขการจ่ายา าระ
ตามปกติ เง่ือนไขของการใหสิ้นเา่ือ เป็นตน้ 

วิทวสั  รุ่งเรืองผล (2546: 131) ไดใ้หค้  าจดัความไวว้่า ราคา หมายถึง มูลค่าของผลิตภณัฑห์รือ
บริการท่ีแนสดงค่าออกมาในรูปหน่วยเงินหรือหน่วยการแนลกเปล่ียนอ่ืนๆ ซ่ึงทั้งราคาแนละมูลค่านั้นมี
ความเปล่ียนแนปลงตามปัจจยัดา้นเวลาแนละสถานท่ีผลิตภณัฑห์น่ึง ราคาแนละมูลค่าของผลิตภณัฑน์ั้นอาจ
สูงข้ึนหรือต ่าลงก็ได้เน่ืองจากราคาของผลิตภณัฑ์ปกติจะสะทอ้นตน้ทุนต่างๆของผลิตภณัฑ์ไวซ่ึ้ง
สถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑป์กติจะมีตน้ทุนของสถานท่ีแนละตน้ทุนค่าขนส่งแนผงอยูด่ว้ย จึงมีส่วนส าคญัท่ี
ท าใหร้าคามีความแนตกต่างกนั 
 อราร  มณีสงฆแ์นละคณะ (2549: 197) กล่าววา่ ราคา  หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อจ่ายใหก้บัผูข้าย
เพื่อแนลกเปล่ียนกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ ซ่ึงราคาอาจจะเรียกแนตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะ
ของธุรกิจหรือบริการ อย่างไรก็ตามถึงแนมว้่าค  านิยามของราคาจะมีการเรียกแนตกต่างกนัในความหมาย
โดยรวมราคาจะตอ้งมีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑห์รือบริการ 

จากค านิยามท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ สรุปไดว้่า ราคา หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆท่ีมีความ
จ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของสินค้า 
ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าของผลิตภณัฑก์บัราคาผลิตภณัฑน์ั้น 

2.1.2.1 วตัถุประสงคข์องการก าหนดราคา 
   กุลวดี  คูหะโรจนานนท์ (2546: 5) กล่าวว่า การตดัสินใจก าหนดราคาจะตอ้งมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ให้าัดเจนแนละสอดคล้องกับพันธกิจแนละกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท 
โดยทัว่ไปการตดัสินใจก าหนดราคาจะมีวตัถุประสงค ์5  ขอ้ คือ 

   1)  เพื่อความอยู่รอดในตลาด  สถานการณ์ต่างๆท่ีท าให้ตลาดมีการ
เปล่ียนแนปลงอยู่ตลอดเวลาบริษัทจึงจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจก าหนดราคาหรือปรับราคาเพื่อให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแนปลงไป โดยท่ีบริษทัจะไดอ้ยูร่อดในระยะสั้น ตวัอยา่งเา่น การผลิต
ให้เต็มความสามารถของเคร่ืองจกัรเพื่อท าให้ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยต ่าลงสามารถขายผลิตภณัฑใ์น
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ราคาถูกไดห้รือบางคร้ังอาจจะมีการปรับราคาใหสู้งข้ึน ถา้หากตอ้งการรายไดท่ี้มากข้ึน การตั้งราคาโดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อการอยูร่อดในตลาดนั้นเป็นเพียงวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นส่วนในระยะยาวจะตอ้งท า
ใหบ้ริษทัประสบผลส าเร็จทั้งทางดา้นก าไรแนละผลตอบแนทนจากการลงทุน 
    2)  เพื่อการเ ติบโตของยอดขาย  โดยราคาแนละปริมาณการขายจะมี
ความสัมพนัธ์แนบบผกผนัหมายถึง การก าหนดราคาต ่าจะท าให้ไดป้ริมาณการขายท่ีมากข้ึนก่อให้เกิด
ประโยาน์ในดา้นต่างๆ ไดแ้นก่ า่วยลดตน้ทุนต่อหน่วยของผลิตภณัฑ์ระยะสั้น เพราะมีการผลิตเป็น
จ านวนมากท าใหร้ายไดร้วมของบริษทัเพิ่มข้ึนแนละบริษทัไดรั้บก าไรจากการขาย ซ่ึงกลยทุธ์ท่ีใาส้ าหรับ
วตัถุประสงคน้ี์ ไดแ้นก่ การตั้งราคาต ่าหรือการตั้งราคาเพื่อเจาะตลาด โดยบริษทัจะใาก้ลยุทธ์น้ีส าหรับ
การกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคทดลองใา้ผลิตภณัฑ์ใหม่สร้างการเติบโตให้กบัยอดขายแนละการเขา้สู่ตลาด
รวมทั้งยงัก่อให้เกิดอุปสรรคส าหรับคู่แนข่งขนัรายใหม่ๆ ท่ีจะเขา้มาในตลาดการใา้กลยุทธ์น้ีจะตอ้ง
เป็นไปตามขอ้สมมติฐานท่ีวา่ตลาดมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแนปลงราคาแนละการใาร้าคาต ่าจะท าให้
ยอดขายเพิ่มข้ึน 

   3) เพื่อผลก าไร  การไดรั้บก าไรท่ีมากท่ีสุดคือวตัถุประสงคข์องทุกบริษทัแนม้
การก าหนดวตัถุประสงคแ์นบบน้ีจะก าหนดไดง่้ายแนต่ก็ท าให้ยากในทางปฏิบติัการให้ไดก้ าไรสูงสุดนั้น
จะตอ้งเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของตน้ทุนแนละความตอ้งการ ถา้บริษทัก าหนดราคาผลิตภณัฑต์ ่ามากๆ ก็
จะท าใหไ้ดรั้บผลก าไรท่ีไม่เพียงพอ แนต่ถา้ก าหนดราคาผลิตภณัฑไ์วสู้งมากๆ ก็จะไม่มีใครจะซ้ือ ดงันั้น
การก าหนดราคาผลิตภณัฑจ์ะตอ้งอยูใ่นา่วงท่ีเหมาะสม การก าหนดราคาสูง คือ กลยทุธ์ท่ีใาส้ าหรับการ
ใหไ้ดรั้บก าไรสูงสุดแนละโดยทัว่ไปผูบ้ริโภคมกัจะมีความรู้สึกว่าผลิตภณัฑท่ี์มีราคาสูงจะเป็นผลิตภณัฑ์
ท่ีดีมีา่ือเสียงแนละมีคุณภาพสูงตามไปดว้ย 

   4) เพื่อการแนข่งขนั ราคาอาจถูกก าหนดข้ึนมาเพื่อใาใ้นการต่อสู้กบัคู่แนข่งขนั
ในตลาด โดยส่วนใหญ่จะเป็นการก าหนดราคาไวต้  ่า เพื่อจะท าใหเ้ป็นอุปสรรคส าหรับคู่แนข่งขนัท่ีจะเขา้
มาในตลาดหรือก าหนดราคาต ่าท่ีใกลเ้คียงกบัคู่แนข่งขนั ซ่ึงการแนข่งขนัทางดา้นราคาส่วนใหญ่เกิดข้ึนเม่ือ
ผลิตภณัฑข์องแนต่ละบริษทัมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั การแนข่งขนัทางดา้นราคาอาจจะก่อให้เกิดสงคราม
ราคาซ่ึงแนต่ละบริษทัจะใาว้ิธีการลดราคาแนข่งขนัซ่ึงกนัแนละกนั สุดทา้ยแนลว้ในระยะสั้นทุกบริษทัก็จะ
ประสบกับปัญหาการขาดทุน โดยทัว่ไปแนลว้บริษทัจะพยายามหลีกเล่ียงสงครามราคา โดยใา้การ
แนข่งขนัท่ีไม่ใา่ราคา เา่น มุ่งเนน้เร่ืองคุณภาพ เสนอลกัษณะท่ีพิเศษของผลิตภณัฑเ์ป็นตน้ 

   5) เพื่อสร้างหรือรักษาภาพลกัษณ์แนละคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ วิธีการตั้งราคา
สูงเพื่อรักษาภาพลกัษณ์ของความเป็นผูน้ าดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์บริษทัจึงใาก้ารก าหนดราคาเพื่อ
แนสดงถึงา่ือเสียงซ่ึงเป็นกลยทุธ์ท่ีใาว้ิธีการก าหนดราคาสูง ส่วนใหญ่กลยทุธ์น้ีนิยมใาก้บักลุ่มผูซ้ื้อท่ีให้
ความส าคญักบัคุณภาพของผลิตภณัฑแ์นละหลีกเล่ียงการซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีราคาต ่า 
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ราคาข้ันต ่าสุด               ราคาข้ันสูงสุด 

           จะไม่มีก าไรถา้ราคา           จะไม่มีอุปสงคถ์า้ราคา 
    ต ่ากวา่น้ี                    สูงกวา่น้ี 

การก าหนดราคา 

ตน้ทุน
ผลิตภณัฑ ์

การรับรู้ในคุณค่า
ของผูบ้ริโภค 

ราคาของคู่แนข่งขนัแนละปัจจยั
ภายในแนละภายนอกอ่ืนๆ 

2.1.2.2 การก าหนดราคา 
   Kotler and Armstrong (2011: 181) กล่าวว่า ผูข้ายหรือผูผ้ลิตจ าเป็นท่ีจะตอ้งเลือก
วิธีการก าหนดราคาของผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสม โดยอาจพิจารณาจากการมุ่งท่ีตน้ทุนเป็นหลกัหรือ
พิจารณาท่ีคู่แนข่งขนัเป็นหลกั ซ่ึงมีรายละเอียดการก าหนดราคาดงัต่อไปน้ี 

   1) การก าหนดราคาโดยพิจารณาจากตน้ทุนเป็นหลกั (Cost-based Pricing) 
ตน้ทุนของผลิตภณัฑเ์ป็นตวัก าหนดขีดจ ากดัล่างหรือจุดตั้งตน้ของราคาความตอ้งการหรือการเห็นใน
คุณค่าของผูบ้ริโภคจะเป็นตวัผลกัดนัให้ราคาของผลิตภณัฑ์ขยบัสูงข้ึนสู่ขีดจ ากดับนหรือเพดานของ
ราคา 

   2) การก าหนดราคาโดยพิจารณาจากผูบ้ริโภคเป็นหลกั (Buyer-based Pricing) 
การก าหนดราคาโดยวิธีน้ี ผูผ้ลิตจะใา้ความรู้สึกในจิตใจของผูบ้ริโภคเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคือ 
ผลิตภณัฑใ์ดท่ีผูบ้ริโภครับรู้ เห็นคุณค่าหรือเห็นความส าคญัสูง ผูผ้ลิตก็จะก าหนดราคาสูง แนละตรงกนั
ขา้มถา้ผูบ้ริโภคเห็นวา่ผลิตภณัฑมี์คุณค่าหรือมีความส าคญัต ่า ผูผ้ลิตหรือผูข้ายกต็อ้งก าหนดราคาต ่า 

   3) การก าหนดราคาโดยพิจารณาจากการแนข่งขนัเป็นหลกั (Competition-based 
Pricing) การก าหนดราคาโดยวิธีน้ีจะพิจารณาจากราคาของคู่แนข่งขนัเป็นเกณฑ ์ซ่ึงไม่ไดห้มายความว่า
จะก าหนดราคาเท่ากบัคู่แนข่งขนัเสมอไป อาจมีการก าหนดราคาต ่ากว่า สูงกว่าหรือใกลเ้คียงกบัคู่แนข่งขนั
กไ็ด ้

 

 
ภาพที ่2.2 ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาในการก าหนดราคา 
แหล่งทีม่า: Kotler and Armstrong, 2011: 173 
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2.1.2.3 ความสมัพนัธ์ของราคากบัส่วนประสมทางการตลาด  
   นอกจากน้ีการก าหนดราคาท่ีถูกต้องจะท าให้บริษัทได้รับผลก าไรสูงสุดภายใน
ระยะเวลาท่ีรวดเร็วแนละก่อใหเ้กิดประสิทธิผลมากท่ีสุดแนลว้ ราคาจึงมีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทาง
การตลาด ดงัน้ี (ธนวรรณ  แนสงสุวรรณ แนละคณะ, 2546: 124) 

   1) ราคากบัผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เา่ือว่าผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพดีจะมี
ราคาสูงกวา่ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพต ่ากว่า แนต่ในแนง่การตลาดนั้นการตั้งราคาใหแ้นตกต่างกนัสามารถท าได้
แนมผ้ลิตภณัฑ์จะมีความเหมือนกนัหรือใกลเ้คียง เป็นวิธีให้ผลิตภณัฑ์แนตกต่างไปจากผลิตภณัฑ์ของ
คู่แนข่งท่ีเหมือนกนั (Product Differentiation) ท าให้โน้มนา้วแนละากัจูงความสนใจของผูบ้ริโภคให้
ยอมรับสินคา้แนละราคาท่ีสูงกวา่คู่แนข่งขนัได ้นอกจากน้ียงัใาร้าคาเป็นเกณฑเ์พื่อสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีแนตกต่างกนั  
    2) ราคากบัการจดัจ าหน่าย ในการตั้งราคาจะตอ้งค านึงถึงผลตอบแนทนท่ีจะ
มอบให้คนกลางหรือพนกังานขายในรูปของส่วนลดหรือค่าคอมมิาาัน่ เพื่อจูงใจให้คนกลางท าหนา้ท่ี
ทางการตลาดแนทนผูผ้ลิต ไม่วา่จะเป็นผูค้า้ปลีก ผูค้า้ส่ง หรือเอเยน่ต ์รวมทั้งตอ้งค านึงถึงค่าใาจ่้ายในการ
ส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง (Trade Promotion) นอกจากน้ีการตั้งราคาตอ้งครอบคลุมถึงตน้ทุนใน
การกระจายตวัสินคา้ดว้ย เพื่อก าหนดราคาสินคา้ใหผู้บ้ริโภคยอมรับได ้

   3) ราคากบัการส่งเสริมทางการตลาด การขายโดยใาพ้นักงานขายหรือการ
โฆษณาแนละการประาาสมัพนัธ์นั้น ในการตั้งราคาจะตอ้งครอบคลุมถึงค่าใาจ่้ายเหล่าน้ีดว้ย ผูบ้ริโภคจะ
เป็นผูรั้บรู้ในคุณค่าของผลิตภณัฑ ์หากผูบ้ริโภคประเมินคุณค่าผลิตภณัฑท่ี์มีมากว่าคุณค่าของเงินท่ีจะ
า าระราคา ผูบ้ริโภคก็จะซ้ือ ในทางกลบักนัหากผูบ้ริโภคประเมินคุณค่าผลิตภณัฑต์ ่ากว่าราคา ผุบ้ริโภค
กจ็ะไม่ซ้ือสินคา้นั้น 

 2.1.2.4 ความส าคญัของราคา 
  ราคาเป็นเคร่ืองมือหน่ึงของส่วนประสมการตลาดแนละเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถ

เปล่ียนแนปลงไดง่้ายท่ีสุดการเปล่ียนแนปลงราคาสามารถท าไดง่้ายกว่าการเปล่ียนผลิตภณัฑ์หรือการ
เปล่ียนา่องทางการจดัจ าหน่ายทั้งน้ีเพราะการก าหนดราคาไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัการลงทุนแนต่อยา่งใดต่าง
กบัการโฆษณาหรือการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งอาศยัเงินลงทุนในการด าเนินการ สุปัญญา ไายาาญ 
(2543: 279) ไดแ้นยกพิจารณาความส าคญัของราคาเป็น 2 ประเภท คือ 

   1) ความส าคญัของราคาต่อธุรกิจ ราคาเป็นปัจจยัหลกัในการก าหนดความ
ตอ้งการซ้ือของมนุษย ์ดงันั้นราคาท าให้เกิดรายไดจ้าการขาย โดยน าเอาราคามาคูณกบัปริมาณการขาย
สินคา้นั้นแนละเม่ือน ารายไดจ้ากการขายสินคา้ลบดว้ยตน้ทุนแนละค่าใาจ่้ายทั้งส้ินแนลว้ ผลลพัธ์ก็คือ ก าไร 
ดังนั้นราคาจึงมีความส าคญัต่อความอยู่รอดของธุรกิจ นอกจากน้ีราคายงัเป็นเคร่ืองมือท่ีใา้ในการ
แนข่งขนัแนละการไดม้าซ่ึงส่วนครองตลาดของธุรกิจดว้ย 
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    2) ความส าคญัของราคาต่อระบบเศรษฐกิจ ราคาในระบบเศรษฐกิจจะเป็น
ราคาตลาดของสินคา้ ก าหนดโดยผูซ้ื้อแนละผูข้ายของสินคา้นั้นๆ ราคาจึงเป็นตวัก าหนดพื้นฐานของ
ระบบเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัสรรปัจจยัการผลิตแนละทรัพยากรต่างๆ เา่น แนรงงาน ท่ีดิน ทุน 
ผูป้ระกอบการ ซ่ึงราคาของปัจจยัการผลิตเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผูผ้ลิตในการตดัสินใจซ้ือแนละลงทุนใน
การผลิตสินคา้ ดงันั้นราคาจึงเป็นกลไกในการก าหนดทิศทางการลงทุนของระบบเศรษฐกิจแนละการ
เคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิต 

ดังนั้นผูว้ิจยัจึงสรุปได้ว่า ราคา คือ มูลค่าของผลิตภณัฑ์แนละบริการท่ีผูข้ายจะได้รับหรือท่ี
ผูบ้ริโภคจะตอ้งา าระ โดยผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่ากบัราคาของผลิตภณัฑ์ การก าหนด
ราคาเม่ือธุรกิจไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑข้ึ์นมารวมทั้งหาา่องทางการจดัจ าหน่ายแนละวิธีการแนจกจ่ายตวั
สินคา้ไดแ้นลว้ ส่ิงส าคญัท่ีธุรกิจจะตอ้งด าเนินการต่อไป คือ การก าหนดราคาท่ีเหมาะสมใหก้บัผลิตภณัฑ์
ท่ีจะน าไปเสนอขาย ก่อนท่ีจะก าหนดราคาสินคา้ธุรกิจตอ้งมีเป้าหมายว่าจะตั้งราคาเพื่อตอ้งการก าไร
เพื่อขยายส่วนแนบ่งทางการตลาดหรือเพื่อเป้าหมายอยา่งอ่ืน อีกทั้งตอ้งมีการใาก้ลยทุธ์ในการตั้งราคาท่ี
จะท าให้เกิดการยอมรับจากตลาดเป้าหมายแนละสู้กบัคู่แนข่งขนัได ้ในการแนข่งขนัในตลาด กลยุทธ์ราคา
เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีคู่แนข่งขนัน ามาใาไ้ดผ้ลรวดเร็วกว่าปัจจยัอ่ืนๆ เา่น การลดราคาหรืออาจตั้งราคา
สินคา้ให้สูงส าหรับสินคา้ท่ีมีลกัษณะพิเศษในตวัของมนัเอง เพื่อแนสดงภาพลกัษณ์ท่ีดีอาจใาผ้ลทาง
จิตวิทยามาา่วยเสริมการตั้งราคาสินคา้ เา่น นโยบายใหสิ้นเา่ือหรือนโยบายการใหส่้วนลด นอกจากนั้น
ธุรกิจจะตอ้งค านึงถึงกฏขอ้บงัคบัทางกฎหมายท่ีจะมีผลกระทบต่อราคาดว้ย 

 
2.1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ศุภร เสรีรัตน์ (2543: 15 )ไดใ้หค้  านิยามว่า การจดัจ าหน่าย (Distribution) หมายถึง เคร่ืองมือท่ี

พิจารณาถึงปริมาณความหนาแนน่นของร้านคา้แนละวิธีการท่ีจะท าใหสิ้นคา้แนละบริการมีให้กบัผูซ้ื้อเสมอ
เม่ือตอ้งการ ตวัอยา่งเา่น ประเภทของา่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแนตกต่าง ความหนาแนน่นของระบบจดั
จ าหน่าย ความสมัพนัธ์ทางการคา้ ค  าแนนะน าในการจดัการเก่ียวกบัสินคา้ 

สุดาพร  กุณฑลบุตร (2549: 12) ได้กล่าวว่า า่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง เส้นทางท่ี
ผลิตภณัฑ์หรือกรรมสิทธ์ิของผลิตภณัฑ์เคล่ือนยา้ยไปยงัตลาด า่องทางการจดัจ าหน่ายประกอบดว้ย 
ผูผ้ลิต คนกลางท่ีเก่ียวข้องในา่องทางการจัดจ าหน่ายแนละผูบ้ริโภคหรือผูใ้า้ทางอุตสาหกรรม 
(Consumer or Industrial Users) รวมถึง จ านวนระดบัของา่องทาง า่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
บริโภคแนละผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

2.1.3.1 องคป์ระกอบหลกัของการจดัจ าหน่าย 
   ฉัตยาพร  เสมอใจ (2549: 24)ไดก้ล่าวว่า การจดัจ าหน่ายหมายถึงโครงสร้างของ
า่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ย สถาบนัแนละกิจกรรมการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ไปยงัตลาด โดยสถาบนัท่ีน า
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ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบันทางการตลาด ส่วนกิจกรรมในการกระจายสินค้า 
ประกอบดว้ย การขนส่งการคลงัสินคา้แนละการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั โดยสามารถแนบ่งองคป์ระกอบ
หลกัของการจดัจ าหน่ายออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

   1) า่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง เส้นทาง
ผลิตภณัฑ์หรือกรรมสิทธ์ิของผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาดโดยเร่ิมตน้จากแนหล่งผลิตผ่านผูข้าย
ไปสู่ผูซ้ื้อ ดงันั้นในระบบา่องทางการจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ยผูผ้ลิตคนกลางแนละผูบ้ริโภคหรือผูใ้า้
ทางอุตสาหกรรม 

   2) การกระจายสินคา้ (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้า้ทางอุตสาหกรรมการกระจายสินคา้จึง
ประกอบดว้ยการขนส่ง (Transportation) การเก็บรักษาแนละการคลงัสินคา้ (Storage and Warehousing) 
แนละการบริหารสินคา้คงเหลือ (Inventory Management) 

ส าหรับการกระจายผลิตภณัฑห์รือสินคา้ (Physical Distribution) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการ
จดัส่งผลิตภณัฑห์รือสินคา้ไปยงัสถานท่ีท่ีตอ้งการ ในเวลาท่ีตอ้งการแนละใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีตอ้งการ โดย
กิจกรรมการกระจายผลิตภณัฑห์รือสินคา้ การควบคุมสินคา้คงเหลือ ระบบงานในคลงัสินคา้ การใา้
ยานพาหนะขนส่งแนละการใหบ้ริการแนก่ลูกคา้ เป็นตน้ ยพุิน  พทิยาวฒันาายั (2550: 5) กล่าววา่ สถานท่ี
จดัจ าหน่ายหรือา่องทางการตลาดซ่ึงถือวา่เป็นประสมทางการตลาดท่ีส าคญัตวัหน่ึงแนละสามารถจ าแนนก
บทบาทของา่องทางการตลาดได ้ 2 ประการ คือ 
    1) า่องทางการตลาด (Channel of  Distribution) เป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเจรจาต่อรองการท าสญัญาซ้ือขายการโอนยา้ยกรรมสิทธ์ิในตวัสินคา้แนละบริการรวมไป
ถึงการขายแนละกระจายสินคา้ผ่านไปยงัคนกลางต่างๆ โดยเฉพาะผูค้า้ปลีกแนละผูจ้ดัจ  าหน่ายเพื่อเป็น
า่องทางในการขายสินคา้แนละบริการไปสู่ผูบ้ริโภคดว้ยความเรียบร้อย ความส าคญัของา่องทางการจดั
จ าหน่ายอยูท่ี่ผูจ้ดัจ  าหน่ายตวัแนทนจ าหน่าย ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัมากในการกระจายสินคา้ไปสู่ผูใ้า้
ทางอุตสาหกรรม 
    2) า่องทางการกระจายสินคา้  หมายถึง การท่ีมีกิจกรรมทางการตลาดโดยเนน้
กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการขนส่งแนละการขนถ่ายสินคา้แนละบริการคลงัสินคา้ การดูแนลสินคา้คงคลงั การ
บริการการสั่งซ้ือสินคา้แนละกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ เพื่อให้การกระจายสินคา้ไปยงัทั้งคนกลาง ผูค้า้ส่ง ผูจ้ดั
จ  าหน่ายแนละผูใ้าท้างอุตสาหกรรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน การพิจารณาา่องทางการกระจาย
สินคา้นั้นในปัจจุบนัไดมี้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นการจดัการตั้งแนต่ก่อนการผลิตหรือการ
เตรียมวตัถุดิบเพื่อผลิตสินคา้จนกลายเป็นสินคา้ส าเร็จรูปแนละเตรียมล าเลียงจดัเก็บรักษาเคล่ือนยา้ย
ขนส่งจนกระทัง่การบริการลูกคา้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแนละท่ีส าคญัคือ ถา้หากมีการจดัการท่ีดีก็จะ
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สามารถลดตน้ทุนทางการตลาดไดอี้กดว้ย อนัเป็นปัจจยัเก้ือหนุนให้ธุรกิจสามารถแนข่งขนักบัคู่แนข่งได้
เป็นอยา่งดี 

Kotler and Armstrong (2011: 199) ไดก้ล่าวว่า จ  านวนระดบัของา่องทางการจดัจ าหน่าย 
หมายถึง จ านวนระดบัคนกลางภายในเส้นทางท่ีผลิตภณัฑห์รือกรรมสิทธ์ในผลิตภณัฑเ์คล่ือนยา้ยจาก
ผูผ้ลิตไปตลาด ในการขายอาจไม่ตอ้งผ่านคนกลาง ถา้ไม่ผ่านคนกลางเรียกว่า า่องทางการจดัจ าหน่าย
ทางตรงหรือา่องทางศูนยร์ะดบั ถา้ตอ้งผา่นคนกลางเรียกว่า า่องทางการจดัจ าหน่ายทางออ้ม โดยา่อง
ทางการจดัจ าหน่ายทางตรง (Direct Channel) หมายถึง การขายผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือ
ผูใ้าท้างอุตสาหกรรมโดยไม่มีคนกลาง า่องทางน้ีผูผ้ลิตตอ้งท าหนา้ท่ีการตลาดเอง ถือว่าเป็นา่องทางท่ี
สั้นท่ีสุด นิยมใาส้ าหรับสินคา้อุตสาหกรรม แนต่ก็มีการน าไปใาส้ าหรับสินคา้บริโภคท่ีเคล่ือนยา้ยยาก 
า่องทางน้ีจะมุ่งความส าคญัท่ีการขายโดยใาพ้นกังานขายติดต่อโดยตรงกบัลูกคา้ า่องทางน้ีจะรวมถึง
การขายทางไปรษณีย ์แนละการขายตามบา้น ส าหรับา่องทางการจดัจ าหน่ายทางออ้ม (Indirect Channel) 
หมายถึง เส้นทางท่ีสินคา้ท่ีเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตโดยตอ้งผ่านคนกลางไปยงัลูกคา้ ซ่ึงคนกลางา่วยท า
หนา้ท่ีขายแนละหนา้ท่ีการตลาดอ่ืนๆ ท าใหข้ายสินคา้ไดจ้  านวนมากข้ึนแนละา่วยขยายตลาดไดก้วา้งขวาง 

2.1.3.2 โครงสร้างของา่องทางการจดัจ าหน่าย 
   การศึกษาา่องทางการจัดจ าหน่ายมีประเด็นส าคญัท่ีตอ้งพิจารณา โครงสร้างของ
า่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัแนละกิจกรรมใาเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์นละบริการจากองคก์รไปยงั
ตลาด ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (สุดาพร  กณุฑลบุตร, 2549: 12)  

    1) ตวักลางทางการตลาด (Marketing Intermediaries) เป็นธุรกิจท่ีา่วยส่งเสริม
า่วยขายแนละจ าหน่ายสินคา้หรือบริการไปยงัผูซ้ื้อขั้นสุดทา้ย ประกอบดว้ย คนกลาง ธุรกิจการกระจาย
ตวัสินคา้ ธุรกิจใหบ้ริการทางการตลาด แนละธุรกิจการเงิน 
    2) คนกลาง (Middleman) หมายถึง อิสระท่ีด าเนินงานเป็นตวัเา่ือมระหว่าง
ผูผ้ลิตแนละผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย หรือผูใ้าท้างอุตสาหกรรม คนกลางจ าแนนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

   (1) พ่อคา้คนกลาง (Merchant  Middlemen) หมายถึง คนกลางท่ีมี
กรรมสิทธ์ิในสินคา้ท่ีพอ่คา้คนกลางด าเนินกลาง เา่น พอ่คา้ส่ง พอ่คา้ปลีก พอ่คา้ผูข้ายต่อ เป็นตน้ 

   (2) ตวัแนทนคนกลาง (Agent  Middlemen) หมายถึง คนกลางท่ีไม่มี
กรรมสิทธ์ิในสินคา้ท่ีตวัแนทนคนกลางด าเนินการ เา่น ตวัแนทนผูผ้ลิต นายหนา้ เป็นตน้ 

   3) ธุรกิจท่ีท าหนา้ท่ีกระจายตวัสินคา้ (Physical Distribution Firm) เป็นธุรกิจ
ท่ีา่วยเกบ็รักษาสินคา้แนละเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดหมายปลายทาง ประกอบดว้ยธุรกิจ
การขนส่ง ธุรกิจคลงัสินคา้ แนละการบริหารสินคา้คงเหลือ 
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   4) ธุรกิจใหบ้ริการทางการตลาด (Marketing  Services Agencies) เป็นธุรกิจท่ี
า่วยในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายแนละส่งเสริมผลิตภณัฑ์ไปยงัตลาดท่ีเหมาะสม ไดแ้นก่ ธุรกิจการวิจยั
ตลาด บริษทัตวัแนทนโฆษณา  ธุรกิจเก่ียวกบัส่ือ ธุรกิจใหค้  าปรึกษาทางการตลาด เป็นตน้ 

   5) สภาบนัการเงิน (Financial Institution) คือ บริษทัต่างๆ ท่ีา่วยจดัหาเงิน
หรือประกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้ ไดแ้นก่ ธนาคาร บริษทัเงินทุน บริษทัประกนัภยั เป็น
ตน้ 

2.1.3.3 ประเภทของคนกลาง 
  ผูผ้ลิตส่วนใหญ่จะอาศัยคนกลางท่ีมีอยู่หลายประเภทแนละหลายระดับตลอดา่อง

ทางการจดัจ าหน่ายในการจ าหน่ายผลิตภณัฑห์รือสินคา้สู่ผูบ้ริโภค คนกลางเหล่าน้ีมีหนา้ท่ีแนตกต่างกนั
ออกไปดงัต่อไปน้ี (ธนวรรณ  แนสงสุวรรณแนละคณะ, 2546: 717) 

    1) ตวัแนทนหรือนายหนา้ (Agent or Broker) เป็นคนกลางท่ีท าการแนทนผูผ้ลิต
ในดา้นการจดัจ าหน่าย 

    2) ผูจ้ดัจ  าหน่าย (Distributor) แนละ ดีลเลอร์ (Dealer) เป็นคนกลางท่ีท าหนา้ท่ี
หลายอยา่งทางดา้นการตลาดรวมถึงการขาย การสตอ็คสินคา้ไวข้าย การใหเ้ครดิต เป็นตน้ 

    3) ผูค้า้ส่ง (Wholesaler) เป็นคนกลางท่ีขายผลิตภณัฑห์รือสินคา้ไปให้ผูอ่ื้น 
โดยปกติจะขายไปใหแ้นก่ผูค้า้ปลีก 

    4) ผูค้า้ปลีก (Retailer) เป็นคนกลางท่ีขายผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภค 
ผูผ้ลิตสามารถเลือกา่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอยู่หลายา่องทางให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑห์รือสินคา้
แนละใหเ้กิดประโยาน์สูงสุดแนก่ผูผ้ลิต โดยมีขอ้พิจารณาในการเลือกา่องทางการจดัจ าหน่ายคือ 
      (1) การครอบคลุมตลาด (Market Coverage) ผูผ้ลิตจะตอ้งพิจารณา
ขนาดของตลาดเป้าหมาย ถา้ตลาดเป้าหมายมีขนาดใหญ่การท่ีจะให้ครอบคลุมตลาดไดอ้ย่างทัว่ถึง
จะตอ้งอาศยัคนกลางเพราะถา้ผูผ้ลิตจดัจ าหน่ายเองโอกาสเขา้ถึงลูกคา้อยา่งทัว่ถึงกมี็นอ้ย 
      (2) การควบคุม (Control) ผูผ้ลิตจะตอ้งควบคุมหรือจดัการไดก้บั
ผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ท่ีให้คนกลางน าสู่ตลาดแนลว้เพื่อให้ผลิตภณัฑ์หรือสินคา้มีภาพพจน์ท่ีเป็นสินคา้
คุณภาพอยูเ่สมอ 
      (3) ตน้ทุน (Cost) ผูผ้ลิตจะตอ้งพิจารณาตน้ทุนด าเนินการใาา่้องทาง
การจดัจ าหน่ายให้รอบคอบ เา่น า่องทางการจดัจ าหน่ายสั้นจะมีตน้ทุนท่ีต ่า เน่ืองจากการจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑห์รือสินคา้ไม่สามารถครอบคลุมตลาดไดอ้ย่างทัว่ถึง แนต่การควบคุมแนละการจดัการเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑห์รือสินคา้จะท าไดดี้ เป็นตน้ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่า า่องทางการจดัจ าหน่าย คือ เส้นทางท่ีผลิตภณัฑใ์ดๆ 
เดินทางผ่านจากผูผ้ลิตไปถึงผูบ้ริโภคหรือผูใ้า ้อาจมีการผ่านคนกลางระดบัต่างๆก่อนถึงมือผูบ้ริโภค 
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รวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค ไดแ้นก่ การขนส่ง การ
เก็บรักษาผลิตภณัฑ ์แนละการจดัการผลิตภณัฑค์งเหลือ ปัจจุบนัผูผ้ลิตส่วนใหญ่จะอาศยัคนกลางท่ีมีอยู่
หลายประเภทแนละหลายระดบัตลอดา่องทางการจดัจ าหน่ายในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หรือสินคา้สู่
ผูบ้ริโภค การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนมาไดน้ั้นแนมว้่าจะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถา้ผูบ้ริโภคไม่
ทราบแนหล่งท่ีซ้ือหรือผูผ้ลิตไม่สามารถจะจดัหามาได ้ นอกจากนั้นขั้นตอนท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงใน
การแนจกจ่ายตวัสินคา้คือขั้นตอนของการจดัเก็บรักษาสินคา้เพื่อรอการจดัจ าหน่ายให้ผูบ้ริโภค หากเกิด
ความตอ้งการผลิตภณัฑ์แนละการจดัส่งไม่ทนัก็ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้
ดงันั้นผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งค านึงว่าจะเลือกใาก้ารขนส่งอยา่งใดถึงจะดีท่ีสุดโดยเสียค่าใาจ่้ายนอ้ย
ท่ีสุดแนละสินคา้นั้นไปถึงลูกคา้ทนัเวลา 

 
2.1.4  ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
ฉตัยาพร  เสมอใจ (2549: 25)ไดก้ล่าวว่า การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การ

ติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลผลิตภณัฑร์ะหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายเพื่อสร้างทศันคติแนละพฤติกรรมการซ้ือการ
ติดต่อส่ือสาร อาจใาพ้นกังานขายท าการขายโดยตรง (Personal Selling) หรือใาส่ื้อเป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสาร (Nonpersonal Selling) 

ศุภร  เสรีรัตน์ (2543: 15)ไดก้ล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดความหมายว่าเป็นการส่ือสารขอ้มูล
ของสินคา้หรือบริการระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติแนละพฤติกรรมการซ้ือการส่ือสารอาจเป็น
การขายโดยใาพ้นกังานขายแนละการขายโดยไม่ใาพ้นกังาน เา่น การโฆษณาการส่งเสริมการขาย การให้
ข่าวแนละการประาาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการตลาดจึงประกอบดว้ย 5 เคร่ืองมือ คือ การโฆษณา การขาย
โดยใาพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขาย การใหข่้าวแนละการประาาสมัพนัธ์ แนละการตลาดทางตรง 
 ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์ (2547: 20) ไดก้ล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อส่ือสาร
เก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติแนละพฤติกรรมการซ้ือการติดต่อส่ือสารอาจเป็น
การขายโดยใาพ้นกังานขายแนละการขายโดยไม่ใาพ้นกังานขาย 
  2.1.4.1 เคร่ืองมือการส่งเสริมทางการตลาด 

  Kotler and Armstrong (2011: 257) ไดใ้ห้ค  านิยามว่า การส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) คือ การติดต่อส่ือสาร (Communication) จากผูผ้ลิตหรือผูข้ายไปยงัผูบ้ริโภค เพื่อแนจง้
ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์นละบริการท่ีผูผ้ลิตมีขายอยูใ่นตลาด พร้อมเาิญาวนใหลู้กคา้มาซ้ือผลิตภณัฑ์
แนละบริการท่ีเสนอขายนั้น ผูผ้ลิตหรือผูข้ายสามารถวางแนผนการส่งเสริมการตลาดโดยเลือกใาเ้คร่ืองมือ 
5 รูปแนบบมาผสมผสานกนัเพื่อโน้มน้าวากัจูงให้ลูกคา้ซ้ือผลิตหรือสินคา้ ซ่ึงมีเคร่ืองมือส าหรับการ
ส่งเสริมการตลาด ไดแ้นก่ 
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   1) การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารผ่านทางส่ือมวลานการ
เสนอข่าวสารเก่ียวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์บุคคลหรือองค์การ ซ่ึงมีความพยายามในการ
ติดต่อส่ือสารไปยงับุคคลจ านวนมาก โดยท่ีผูโ้ฆษณาหรือเจา้ของผลิตภณัฑ์จะตอ้งเสียค่าตอบแนทน
ส าหรับการโฆษณาเพื่อสร้างสรรค์งานโฆษณาแนละโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ อาจรวมไปถึงรูปแนบบ
ค่าใาจ่้ายในการส่ือสารโดยไม่ใาบุ้คคลเก่ียวกบัองคก์ารผลิตภณัฑ์บริการหรือความคิดโดยระบุา่ือผู ้
อุปถมัภซ่ึ์งความหมายน้ี เป็นความหมายของสมาคมการตลาดแนห่งสหรัฐอเมริกาจะเห็นว่าลกัษณะของ
การโฆษณามีดงัน้ี 
     (1) มีการจ่ายเงินเก่ียวกับส่ือไม่ว่าจะซ้ือเวลาหรือเน้ือท่ีส าหรับ
ข่าวสารการโฆษณา 

   (2) เป็นการขายโดยไม่ใา้บุคคล หมายถึง การใา้ส่ือมวลาน เา่น 
โทรทศัน์ วิทยุนิตยสาร หนังสือพิมพ ์า่วยกระจายข่าวสารไปยงักลุ่มคนจ านวนมากหรือการใา้ส่ือ
เฉพาะเพื่อสนบัสนุนซ่ึงกนัแนละกนั เา่น แนผน่พบั โปสเตอร์ ป้ายโฆษณากลางแนจง้ เป็นตน้ 

   (3) เป็นการเสนอขายต่อาุมานในท่ีน้ี หมายถึง การโฆษณา เพราะมี
กลุ่มผูฟั้งจ านวนมาก 

   (4) เป็นการเผยแนพร่ข่าวสาร กล่าวคือ ผูใ้หข่้าวสารไดก้ระจายข่าวสาร
ไปยงักลุ่มผูฟั้งอยา่งกวา้งขวางแนละซ ้าแนลว้ซ ้ าอีกเพื่อการรับรู้แนละจดจ าได ้

   2) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารโดยการใาส่ิ้ง
ล่อใจระยะสั้นเพื่อดึงดูดให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้โดยเร็ว กิจกรรมการตลาดซ่ึงจดัหาคุณค่าพิเศษหรือส่ิงจูงใจ
พิเศษเพื่อให้ซ้ือผลิตภณัฑแ์นละสามารถกระตุน้การขายทนัทีทนัใดจากกลุ่มผูบ้ริโภคหรือผูข้ายมีการใา้
คูปอง ของแนถม การแนจกของ การาิงรางวงั การจดันิทรรศการ การสาธิตสินคา้แนละงานแนสดงสินคา้ เป็น
ตน้  เป็นกิจกรรมการกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจแนละตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์นอกเหนือจากโฆษณา การ
ประาาสมัพนัธ์ แนละการขาย โดยใาพ้นกังานขายโดยการส่งเสริมการขายแนบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะคือ 

   (1) การส่งเสริมการขายมุ่งท่ีคนกลาง (Trade Promotion) เป็นการ
ส่ือสารระหว่างผูผ้ลิตหรือผูข้ายกับผูบ้ริโภค ซ่ึงจะก่อให้เกิดความสนใจแนละจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อ
เตรียมการจ าหน่าย 

   (2) การส่งเสริมการขายมุ่งท่ีพนกังานขาย (Salesforce Promotion) 
เป็นส่ิงกระตุน้ในท่ีน้ี หมายถึง ส่ิงท่ีมีคุณค่าพิเศษท่ีจะมอบใหแ้นก่ผูบ้ริโภคหรือผูข้าย 

   (3) การส่งเสริมการขายมุ่งท่ีผูบ้ริโภค (Consumer Promotion) เป็น
การากัจูงในท่ีน้ีเป็นการจูงใจใหเ้กิดการซ้ือขายข้ึนในทนัทีทนัใด 

   3) การประาาสัมพนัธ์ (Public Relation) เป็นการให้ขอ้มูลผลิตภณัฑห์รือ
บริษทัโดยผา่นส่ือการใหข่้าวเป็นการใหข้อ้มูลความจริงหรือแนกข่้าวเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือองคก์าร โดย
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ท่ีไม่เสียค่าใาจ่้าย ส าหรับส่ือการประาาสัมพนัธ์เป็นการวางแนผนในการให้ขอ้มูลเพื่อสร้างทศันคติท่ีดี
ต่อผลิตภณัฑห์รือองคก์ารการประาาสัมพนัธ์ อาจตอ้งมีค่าใาจ่้ายส าหรับส่ือเป็นการติดต่อส่ือสาร โดย
การจดัท าแนผนงานหรือกิจกรรมท่ีา่วยก่อให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑห์รือสินคา้แนละผูผ้ลิตแนผนงาน  
การรับเป็นเจา้ภาพหรือเป็นผูอุ้ปถมัภ์การบริการสังคมในดา้นต่างๆ นอกจากน้ีการแนถลงข่าวก็เป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคญัของการประาาสัมพนัธ์  เพราะจะา่วยให้ผูบ้ริโภคมีความรู้แนละความเขา้ใจเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์ท าให้เกิดทศันคติแนละภาพพจน์ท่ีดีการประาาสัมพนัธ์ หมายถึง หนา้ท่ีการบริหารเพื่อสร้าง
ทศันคติท่ีดีจากาุมานซ่ึงอยูใ่นรูปของนโยบายแนละกระบวนการของบุคคลหรือองคก์ารเพื่อสร้างความ
สนใจต่อาุมาน การบริหารโปรแนกรมการท างานก็เพื่อสร้างความเขา้ใจแนละการยอมรับจากาุมาน  การ
ประามสัมพนัธ์มีวตัถุประสงค์ท่ีกวา้งกว่าการให้ข่าวเน่ืองจากจะสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัให้
ปรากฏต่อสาธารณานได้ การประาาสัมพนัธ์จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใา้มากท่ีสุด  การให้ข่าวเป็น
รูปแนบบหน่ึงของการประาาสัมพนัธ์ การให้ข่าว หมายถึง การส่ือสารโดยมกัจะไม่ใา้บุคคลท าการ
ส่ือสารเก่ียวกบัองคก์รผลิตภณัฑ์บริการหรือความคิด ซ่ึงไม่ไดเ้สียค่าใาจ่้ายให้เจา้ของส่ือโดยไม่ได้
ด าเนินการโดยตรงจากผูอุ้ปถมัภ ์

   4) การขายโดยพนกังานขาย (Personal Selling) เป็นการติดต่อส่ือสารโดย
พนกังานขายพดูขายโดยตรงกบัลูกคา้เพื่อโนม้นา้วเาิญาวนใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ การขายโดย
ใา้พนักงงานนั้ นเป็นการส่ือสารแนบบตัวต่อตัว ซ่ึงผูข้ายพยายามา่วยเหลือแนละาักจูงผูซ้ื้อให้ซ้ือ
ผลิตภณัฑห์รือบริการหรือเกิดการแนสดงออกดา้นความคิดเห็น  ลกัษณะการขายโดยใาพ้นกังานขาย มี
ดงัน้ี 

   (1) เป็นการเผาิญหน้าระหว่างบุคคล  ในท่ีน้ีเป็นการเผาิญหน้า
ระหวา่งผูข้ายแนละผูท่ี้คิดวา่จะเป็นลูกคา้ 

   (2) การใาค้วามสามารถดา้นสติปัญญา กล่าวคือ พนกังานจะใาค้วาม
พยายามกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อจูงใจใหเ้กิดการซ้ือซ ้า 

   (3) การตอบสนองการขายโดยใา้พนักงานขาย จะท าให้ทราบถึง
ปฏิกิริยาต่างๆของผูซ้ื้อ เา่น สีหน้า แนววตา ความคิดเห็น  ความพอใจหรือไม่พอใจ  การตดัสินใจซ้ือ
หรือไม่ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีน าเสนอขายโดยพนกังาน 

   5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  เป็นการติดต่อส่ือสารโดยตรงกบั
กลุ่มผูบ้ริโภคเฉพาะรายท่ีเป็นเป้าหมายเพื่อใหไ้ดรั้บการตอบสนองในทนัทีทนัใด โดยผูผ้ลิตสามารถใา้
า่องทางมากมายในการเขา้ถึงลูกคา้ ความพยายามในการติดต่อส่ือสาร โดยจากคนหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึง
เป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อการกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจ ระบบโตต้อบทางการตลาดท่ี
ใาส่ื้อโฆษณาหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงส่ือ เพื่อให้เกิดผลท่ีวดัไดห้รือเกิดการแนลกเปล่ียน ณ สถานท่ีใดท่ี
หน่ึงของกิจกรรมเหล่าน้ีจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นฐานขอ้มูล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการแนละความสนใจของลูกคา้ ซ่ึงเราสามารถท าการตลาดทางตรงผ่านส่ือต่างๆ 
เา่น การขายทางโทรศพัท ์การขายโดยใาแ้นคตาลอ็กการขายทางโทรศพัทว์ิทย ุหรือส่ือส่ิงพิมพ ์การขาย
แนบบตวัต่อตวั เป็นตน้การตลาดทางตรงเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแ้นก่ (อราร  มณีสงฆ์, 
2549: 2)  

   (1) การออกแนบบแนละความคิดสร้างสรรค์เ ก่ียวกับการก าหนด
แนผนการตลาดแนละการเลือกา่องทางท่ีจะเขา้ถึงลูกคา้โดยตรงเป็นรายบุคคล 

   (2) การรวบรวมขอ้มูลทั้งภายในแนละภายนอกกิจการ เา่น จากรายา่ือ
ลูกคา้ท่ีกิจการมีอยูแ่นละขอ้มูลจากนายหนา้จ าหน่ายขอ้มูลของลูกคา้ 

   (3) การจดัการฐานขอ้มูล โดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ท่ีสองมาท า
การรวบรวมเรียบเรียงใหเ้ป็นระบบแนละสามารถน ามาใาป้ระโยาน์ทางการตลาดได ้

   (4) การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยท าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าเพื่อใาใ้น
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการท าการตลาดทางตรง 

   (5) การน าไปปฏิบัติแนละตอบสนองลูกค้า  เ ม่ือลูกค้าเกิดความ
ตอ้งการแนละสัง่ซ้ือจะตอ้งมีการเตรียมระบบการจดัการภายในใหพ้ร้อมเพื่อตอบสนองความตอ้งการนั้น 

จากความหมายของการส่งเสริมการตลาดท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่า  การส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) เป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการติดต่อส่ือสารไปยงัตลาดเป้าหมายการ
ส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการท่ีจะบอกให้ลูกคา้ทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย  วตัถุประสงคข์อง
การส่งเสริมการตลาดเพื่อบอกให้ลูกคา้ทราบว่าในขณะนั้นมีผลิตภณัฑ์ออกจ าหน่ายในตลาดพยายาม
าักาวนให้ลูกคา้ซ้ือหรือเพื่อเตือนความทรงจ าเก่ียวกับผูบ้ริโภค  การส่งเสริมการตลาดจะต้องมี
การศึกษาถึงกระบวนการติดต่อส่ือสารเพื่อเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูรั้บกบัผูส่้งข่าวสาร การ
ส่งเสริมการตลาดมีเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะใา้อยู่ 5 านิดดว้ยกนั เรียกว่า ส่วนประสมของการส่งเสริม
การตลาด ไดแ้นก่ การโฆษณาการ ส่งเสริมการขาย  การประาาสัมพนัธ์แนละการให้ข่าว  การขายโดยใา้
พนกังานขายแนละการตลาดทางตรง 

จากการท่ีไดศึ้กษาความหมายของส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมดผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่า  ส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  หมายถึง กิจกรรมท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมายหรือผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์ (Products) ราคา (Prices) สถานท่ีจดัจ าหน่าย 
(Place) แนละการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เพื่อใหผู้ผ้ลิตไดใ้าเ้ป็นเคร่ืองมือก าหนดกลยทุธ์ทาง
การตลาดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ีก าหนดไว้ การศึกษาสินค้าตั้ งแนต่ต้นตลอดทั้ ง
กระบวนการผลิตจนกระทัง่สินคา้น้ีไปถึงมือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยแนละการศึกษาความสัมพนัธ์ของ
ส่วนประกอบทั้ง 4 ประการน้ีจะมุ่งเขา้สู่จุดหมายเดียวกนัคือเป้าหมายทางการตลาดซ่ึงหมายถึง การ
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ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคเป็นการน าผลิตภัณฑ์ท่ีดี ผ่านา่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยจ าหน่ายในราคาท่ีสมเหตุสมผลแนละมีวิธีการส่ือสารเพื่อเสนอขายสินคา้อยา่งดีดว้ย 

 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคและการตดัสินใจซ้ือ 
 
 ความหมายแนละทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคไวห้ลายทางจากการรวบรวมของผูว้ิจยัมีดงัน้ี 

ยทุธนา  ธรรมเจริญ (2541: 9) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึงกิจกรรมท่ี
บุคคลเอาใจใส่เม่ือไดท้  าการเลือกการซ้ือการใาผ้ลิตภณัฑท่ี์สนองความพอใจแนละความตอ้งการกิจกรรม
เหล่าน้ีจะเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจิตใจแนละอารมณ์ 

ปริญ  ลกัษิตานนท ์(2544: 54) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง  การกระท าของบุคคลใดบุคคล
หน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาแนละการใาผ้ลิตภณัฑ ์ทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือ แนละใาผ้ลิตภณัฑซ่ึ์งเกิดข้ึนก่อนแนละมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท า 

าูายั  สมิทธิไกร (2553: 6) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเกิดข้ึนกบัการ
จบัจ่ายสินคา้แนละบริการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงดงักล่าว  เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าของบุคคลใดบุคคล
หน่ึงท่ีแนสดงออกกบัการไดม้าแนละการใาสิ้นคา้แนละบริการ  ซ่ึงรวมถึงกระบวนการการตดัสินใจซ่ึงมีมา
อยูก่่อนเกิดกระบวนการตดัสินใจ  อนัเป็นตวัา้ีน าแนละตวัก าหนดการกระท าใดๆของผูบ้ริโภค  รวมถึง 
พฤติกรรมหลงัจากการซ้ือการใาสิ้นคา้แนละบริการนั้นๆอีกดว้ย  

Schiffman and Kanuk (1994: 5) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า  พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 
พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หาการซ้ือ การใา ้การประเมินผล การใาส้อยผลิตภณัฑแ์นละการบริการ 
ซ่ึงคาดวา่จะสนองความตอ้งการของเรา  

William and Ferrell (1993: 72) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงจะเป็น
การปฏิบติัของแนต่ละบุคคลท่ีจะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือแนละการใาสิ้นคา้หรือบริการต่างๆ  
 Steuart (1965: 42) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นวิาาท่ีศึกษาจากการน าเอาความรู้จาก
หลายๆสาขามารวมศึกษา โดยเฉพาะในทางพฤติกรรมศาสตร์ ซ่ึงจะประกอบดว้ยจิตวิทยา สังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา แนละสาขาย่อยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกันระหว่างสาขาวิาาต่างๆ คือ จิตวิทยาสังคมแนละ
วฒันธรรมมนุษย ์โดยทั้งน้ีส าหรับวิาาเศษฐศาสตร์จะมีความหมายเป็นเพียงเบ้ืองหลงัของการศึกษา
เท่านั้น           
 Berelson and Steiner (1964) ไดบ้รรยายถึงความยากในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยไ์วว้่า 
วิาาพฤติกรรมของมนุษย ์โดยตวัของมนัเองเป็นเร่ืองราวท่ีกวา้งขวางแนละสลบัซบัซอ้น รวมทั้งเป็นเร่ือง
ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นัก จึงมีคนให้ความสนใจท่ีจะพยายามหาหลกัการท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงจะมาอธิบาย



27 
 

 
 

แนละคาดคะเนการกระท าตลอดจนเพื่อทราบถึงความนึกคิดแนละความรู้สึกต่างๆ ของมนุษยค่์อนขา้งนอ้ย 
แนต่กเ็ป็นวิธีท่ีเราจะใาส้ร้างศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษยข้ึ์นมาได ้ 

จากความหมายของค าวา่พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่า พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีแนสดงออกกบัการไดม้าแนละการ
ใาสิ้นคา้แนละบริการจะท าการตดัสินใจว่าจะซ้ือสินคา้แนละบริการหรือไม่อย่างไร หากซ้ือจะซ้ือจากท่ี
ไหน ซ้ือโดยวิธีใด ตลอดจนจะมีวิธีการซ้ือแนละการใาสิ้นคา้บริการนั้นอยา่งไร รวมถึงกิจกรรมภายหลงั
จากการซ้ือการใาสิ้นคา้แนละบริการนั้นๆ อีกดว้ย  

 
2.2.1 ทฤษฏีการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความส าคญัต่อการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก 

เพราะเป็นขอ้มูลในการน าไปวิเคราะห์แนละท านายพฤติกรรมของผูบ้ริโภคได ้นักการตลาดไดศึ้กษา
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคมาาา้นาน จากการศึกษาดงักล่าวท าให้มีผูคิ้ดคน้ตวัแนบบข้ึนมามากมาย
หลายทฤษฎีเพื่อน ามาใาอ้ธิบายพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือ   
 โาคายั  ายธวาั (2547: 168-169) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาหรือ
วิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือแนละการใาข้องผูบ้ริโภค  ทั้งท่ีเป็นบุคคลกลุ่มหรือองคก์าร เพื่อให้ทราบ
ถึงลกัษณะความตอ้งการแนละพฤติกรรมการซ้ือ  เพื่อผลทางการตลาดต่อการสนองผูบ้ริโภคใหเ้กิดความ
พอใจแนละเพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการแนละพฤติกรรมการซ้ือแนละการใาข้องผูบ้ริโภค  การใา ้ 
การเลือกบริการ แนนวคิด หรือประสบการณ์ท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ ค าตอบท่ีไดจ้ะา่วยให้นกัการ
ตลาดสามารถก าหนดกลยทุธ์การตลาด (Marketing Strategies)  ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม ค าถามเพื่อการคน้หาพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws แนละ 1H เพื่อคน้หาค าตอบ 
7 ประการหรือ 7Os ดงัตาราง 2.1 
 
ตารางที ่2.1 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ค าถาม (6Ws แนละ 1H) ค าตอบท่ีตอ้งการทราบ (7Os) กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ใครอยูใ่นตลาด
เป้าหมาย (Who is in 
the target market?)  
 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 
(Occupants)  
1. ประาากรศาสตร์ 
2. ภูมิศาสตร์ 
3. จิตวิทยา 
4. พฤติกรรม 

กลยทุธ์การตลาด (4Ps)  
1.กลยทุธ์ดา้นการผลิต 
2. กลยทุธ์ดา้นราคา 
3. กลยทุธ์ดา้นการจดัจ าหน่าย 
4. กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริม-  
การตลาด 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 

 
 
 
 

ค าถาม (6Ws แนละ 1H) ค าตอบท่ีตอ้งการทราบ (7Os) กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
(What does the 
consumer buy?)  
 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ
(Objects) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการจากผลิตภณัฑคื์อ
ตอ้งการคุณสมบติัหรือ
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์
(Product Components) แนละ
ความแนตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่
แนข่งขนั (Competitive 
Differentiation)  

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย 
1. ผลิตภณัฑห์ลกั 
2. รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑเ์า่นการบรรจุ
หีบห่อตราสินคา้รูปแนบบบริการฯลฯ 
3. ผลิตภณัฑค์วบ 
4. ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 
5. ศกัยภาพผลิตภณัฑค์วามแนตกต่าง
ทางการแนข่งขนัเา่นความแนตกต่างดา้น
ผลิตภณัฑบ์ริการภาพลกัษณ์ 

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the 
consumer buy?)  
 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
(Objectives)  
ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อสนอง
ความตอ้งการทั้งในดา้น
ร่างกายแนละดา้นจิตวิทยาซ่ึง
ตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือคือ 
1. ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทาง
จิตวิทยา 
2. ปัจจยัภายนอกประกอบดว้ย
ปัจจยัทางสังคมแนละทาง
วฒันธรรม 
3. ปัจจยัเฉพาะบุคคล 
 

กลยทุธ์ท่ีใาม้ากคือ 
1. กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product Strategies)  
2. กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Strategies)เา่นในการ
โฆษณาตอ้งศึกษาเหตุจูงใจในการซ้ือ
ของผูบ้ริโภคเพื่อน ามาก าหนด
แนนวความคิดแนละจุดขายโดยใา้
พนกังานขายการประาาสัมพนัธ์ 
การใหข่้าวสารขอ้มูลความรู้กบั
ผูบ้ริโภค 
3. กลยทุธ์ดา้นราคา 
(Price Strategies)  
4. กลยทุธ์ดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Distribution Channel Strategies)  
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

 
แหล่งทีม่า: ปริญ  ลกัษิตานนท,์ 2541: 81 

ค าถาม (6Ws แนละ 1H) ค าตอบท่ีตอ้งการทราบ (7Os) กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ (Who 
participates in the 
buying?)  
 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(Organizations) ท่ีมีอิทธิพลใน
การตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย 
1. ผูริ้เร่ิม       
2. ผูมี้อิทธิพล 
3. ผูต้ดัสินใจซ้ือ 
4. ผูซ้ื้อ         
5. ผูใ้า ้

กลยทุธ์ท่ีใาม้ากคือกลยทุธ์การโฆษณา
แนละการส่งเสริมการตลาด (Advertising 
and Promotion  
Strategies)  
โดยใาก้ลุ่มอิทธิพล 
 
 
 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the 
consumer buy?)  
 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) 
เา่น า่วงเดือนใดของปีหรือ
า่วงฤดูกาลของปี โอกาสพิเศษ
หรือเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ 

กลยทุธ์ท่ีใาม้ากคือกลยทุธ์ส่งเสริม
การตลาด(Promotion Strategies)เา่นจะ
โฆษณาเม่ือใดหรือท าการส่งเสริมการ
ขายเม่ือใดจึงจะสอดคลอ้งในการซ้ือ 
 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the 
consumer buy?)  
 

า่องทางหรือแนหล่ง(Outlets) ท่ี
ผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือเา่น
หา้งสรรพสินคา้ซุปเปอร์มาร์
เกด็ร้านขายของา า ฯลฯ 
 

กลยทุธ์า่องทางการจดั 
จ าหน่าย(Distribution Channel 
Strategies) บริษทัจะน าผลิตภณัฑอ์อก
สู่ตลาดเป้าหมายโดยพจิารณาวา่จะผา่น
คนกลางต่างๆอยา่งไร 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
(How does the 
consumer buy?)  
 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
(Operation)ประกอบดว้ย 
1.การรับรู้หรือความตอ้งการ 
2.การคน้หาขอ้มูล 
3.การประเมินผลทางการเลือก 
4.การตดัสินใจซ้ือ 
5.ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 
 

กลยทุธ์ท่ีใาม้ากคือกลยทุธ์การส่งเสริม
การตลาด (Promotion Strategies)เา่น
ในการขายโดยใาพ้นกังานจะก าหนด
ศิลปะในการขายแนละวตัถุประสงคใ์น
การขายใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ในการตดัสินใจซ้ือ 
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2.2.2 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
Kotler (1997: 172-173) ไดอ้ธิบายโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค ว่าเป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท า

ให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการส่ิง
กระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ นักการตลาดจะตอ้งสนใจ
แนละศึกษาส่ิงกระตุน้ภายนอกเพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ ์ ส่ิงกระตุน้ถือว่าเป็นเหตุจูงใจ
ใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ซ่ึงอาจใาเ้หตุจูงใจซ้ือดา้นเหตุผลแนละใาเ้หตุจูงใจใหซ้ื้อดา้นจิตวิทยา จุดเร่ิมตน้ของ
โมเดลน้ีอยูท่ี่มีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ใหเ้กิดความตอ้งการก่อนแนลว้ท าใหเ้กิดการตอบสนอง (Response) 
ดงันั้นโมเดลน้ีจึงเรียกวา่ S-R Theory โดยมีรายละเอียด 3 ปัจจยั ดงัน้ี 
   2.2.2.1 ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) มีทั้งท่ีเกิดข้ึนเองภายในร่างกายแนละส่ิงกระตุน้จาก
ภายนอกซ่ึงจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์ส่ิงกระตุน้ถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือ
สินคา้ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

  1) ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการ
ตลาดสามารถควบคุมแนละตอ้งจัดให้มีข้ึนเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ซ่ึงประกอบดว้ย 

  (1) ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) คือ การออกแนบบผลิตภณัฑ์
ใหส้วยงามเพื่อกระตุน้ความตอ้งการขยายผลิตภณัฑ ์

  (2) ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price) คือ การก าหนดราคาสินคา้ให้มีความ
เหมาะสมกบัผลิตภณัฑโ์ดยพิจารณาลูกคา้เป้าหมาย 

  (3) ส่ิงกระตุน้ดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) คือ จดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑใ์หท้ัว่ถึงเพื่อใหค้วามสะดวกแนก่ผูบ้ริโภค ถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

  (4) ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การก าหนด
เป้าหมายหรือวิธีการ เพื่อติดต่อส่ือสารผลิตภณัฑ์แนละบริการของบริษทัให้ผูบ้ริโภคไดรั้บทราบ เา่น 
การโฆษณา การใาค้วามพยายามของพนกังานขาย การลดแนลกแนจกแนถม การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบั
บุคคลทัว่ไป เหล่าน้ีถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

  2) ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ี
อยูภ่ายนอกองคก์ารซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี ไดแ้นก่ 

  (1) ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic) เา่น ภาวะเศรษฐกิจรายได้
ของผูบ้ริโภคเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล 

  (2) ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลยี (Technological) เา่น เทคโนโลยีใหม่
ดา้นฝากหรือถอนเงินอตัโนมติัสามารถกระตุน้ความตอ้งการใหใ้าบ้ริการของธนาคารมากข้ึน 
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  (3) ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายแนละการเมือง (Law and Political) เา่น 
กฎหมายเพิ่มลดภาษีสินคา้ใดสินคา้หน่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความตอ้งการของผูซ้ื้อ 

  (4) ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural) เา่น ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยในเทศกาลต่างๆ จะมีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้น 

  2.2.2.2 กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิด
ของผูซ้ื้อเปรียบเสมือนกล่องด าซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้จึงตอ้งพยายามคน้หาความรู้สึก
นึกคิดของผูซ้ื้อ ส่ิงเร้าทั้ง 2 ส่วนดงักล่าวอนัเป็นเหตุก่อให้เกิดพฤติกรรมในการซ้ือจะเป็นตวัป้อนเขา้ 
(Input) กล่องด า (Black Box) ผา่นกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อภายใตอิ้ทธิพลของวฒันธรรม
สังคมแนละจิตวิทยาท่ีบุคคลนั้นไดรั้บแนละจะปรากฏผลออกมา (Output) อนัเป็นการแนสดงพฤติกรรม
ตอบสนอง (Response) โดยกล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อนั้นประกอบดว้ย ลกัษณะของผูซ้ื้อ
แนละขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือดงัภาพท่ี 2.3 

  1) ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristic) ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลจาก
ปัจจยัต่างๆการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคทางดา้นต่างๆ เพื่อจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้เหมาะสมงานของนกัการตลาด 
คือ คน้หาวา่ลกัษณะแนละความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงใดบา้ง การศึกษาถึงลกัษณะของ
ผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายจะมีประโยาน์คือทราบความตอ้งการแนละคุณลกัษณะของลูกคา้เพื่อท่ีจดัส่วน
ประสมทางการตลาดให้ตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซ่ึงมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมี 4 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural) ปัจจยัดา้นสังคม (Social) ปัจจยั
ส่วนบุคคล (Personal) แนละปัจจยัดา้นจิตวิทยา(Psychological) 

  2) กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Buyer Decision Process) ผูบ้ริโภคจะมีการ
กระท าส่ิงต่างๆ เพื่อใหต้นเองสามารถตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นๆ ดงัน้ี (าูายั สมิทธิไกร, 2553: 
73) 

  (1) การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) คือเป็นการรับรู้หรือนึก
เห็นภาพความแนตกต่างอยา่งมากระหว่างสภาพท่ีปรารถนา (Desired State of Affairs) ในส่ิงต่างๆกบั
สถานการณ์ท่ีแนทจ้ริง (Actual State of Affairs) ท่ีผูบ้ริโภคมีอยูห่รือสามารถหามาไดจ้นท าใหเ้กิดการเร้า
ใหก้ระบวนการตดัสินใจต่ืนตวัข้ึน 

  (2) การคน้หาขอ้มูล (Information Search) คือเป็นการเสาะแนสวงหา
ข่าวสารท่ีตนเกบ็รักษาไวใ้นความทรงจ าหรือหาข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจจากส่ิงแนวดลอ้ม  ซ่ึง
เป็นการคน้หาขอ้มูลท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบัปัญหามากกว่าจะเป็นการแนสวงหาขอ้มูลทัว่ไป การคน้หา
ขอ้มูลแนบ่งได ้2 แนบบ คือ การคน้หาจากภายใน (Internal Search) แนละการคน้หาจากภายนอก (External 
Search) 
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ภาพที ่2.3 รูปแนบบพฤติกรรมผูซ้ื้อแนละปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
แหล่งทีม่า: Kotler, 1997: 172 

 
 

เศรษฐกิจ 
เทคโนโลย ี
การเมือง 
วฒันธรรม 

กล่องด าหรือความรู้สึก 
นึกคิดของผูซ้ื้อ 
(Buyer’s Characteristics) 

ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural) 
ปัจจยัดา้นสงัคม (Social) 
ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal) 
ปัจจยัดา้นจิตวทิยา (Psychological) 

ผลิตภณัฑ ์

ราคา 
การจดัจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด 

ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer’s Characteristics) 

ส่ิงกระตุน้ทางการ 
ตลาด (Marketing 
Stimuli) 

ส่ิงกระตุน้ภายนอก (Stimulus = S) 

1. ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 
(Cultural) 
1.1 วฒันธรรมพื้นฐาน 
(Cultural) 
1.2 วฒันธรรมยอ่ย 
(Subculture) 
1.3 าั้นสงัคม 
(Social Class) 

3. ปัจจยัส่วนบุคคล 
(Personal) 
3.1 อาย ุ(Age) 
3.2 วงจราีวติครอบครัว 
(Family Life Cycle) 
3.3 อาาีพ (Occupation) 
3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ 
(Economic Circumstances 
หรือรายได ้(Income) 
3.5 ค่านิยมแนละรูปแนบบการ 
ด ารงาีวติ(Value and Life Style) 

     ปัจจยัภายนอก     ปัจจยัภายนอก  ปัจจยัเฉพาะบุคคล                                ปัจจยัภายใน 
   (External  Factor)   (External  Factor)                    (Personal  Factor)             (Internal  Factor) 

4. ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
(Psychological) 
4.1 การจูงใจ (Motivation) 
4.2 การรับรู (Perception) 
4.3 การเรียนรู้ (Learning) 
4.4 ความเา่ือ (Beliefs) 
4.5 ทศันคติ (Attitudes) 
4.6 บุคลิกภาพ 
(Personality) 
4.7 แนนวคิดเก่ียวกบัตนเอง 
(Self-Concept) 

2. ปัจจยัดา้นสงัคม 
(Social) 
2.1 กลุ่มอา้งอิง 
(ReferenceGroups) 
2.2 ครอบครัว 
(Family) 
2.3 บทบาทแนละสถานะ 
(Roles and Statuses) 

ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ (Buyer’s Decision Process) 

การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) 
การคน้หาขอ้มูล (Information Search) 
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) 

ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ 
(Other Stimuli) 

การตอบสนองของผูซ้ื้อ 
(Response = R) 

การเลือกผลิตภณัฑ ์

การเลือกตรา 
การเลือกผูข้าย 
เวลาในการซ้ือ 
ปริมาณในการซ้ือ 
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  (3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือ
ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้สินคา้ยี่หอ้ต่างๆ แนลว้จะน ามาประเมินผลทางเลือกในแนง่ของผลประโยาน์ท่ีจะไดรั้บว่า
สินคา้ใดดีกวา่กนัในแนง่ใด เม่ือผูบ้ริโภคไดพ้ิจารณาแนลว้กจ็ะถึงขั้นตอนต่อไปคือการตดัสินใจซ้ือ 

  (4) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ความตั้งใจท่ีจะกระท าการ
ซ้ือสินคา้านิดใดานิดหน่ึงหรือตราใดตราหน่ึง เป็นการไดต้วัแนกปั้ญหาหรือสินคา้ท่ีเรานิยมามาอบหรือ
ส่ิงทดแนทนท่ีเรายอมรับได ้

  (5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase Behavior) เม่ือตดัสินใจ
ซ้ือแนลว้ผูบ้ริโภคจะตอ้งน าเอาสินคา้นั้นไปใา ้เม่ือใาแ้นลว้ก็จะประเมินว่าสินคา้นั้นดีหรือไม่ดีอย่างไร 
พอใจหรือไม่พอใจ  หากผูบ้ริโภคมีความพอใจหลงัจากไดใ้า ้ การยอมรับก็จะสูงข้ึน  โอกาสส าเร็จของ
สินคา้กจ็ะมีมากเพราะผูบ้ริโภคจะซ้ือซ ้ า  แนต่หากไม่พอใจการยอมรับก็จะลดลง โอกาสความส าเร็จของ
สินคา้จะลดลงดว้ย 

  2.2.2.3 การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response)หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
หรือผูซ้ื้อผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเดน็ต่างๆดงัน้ี 

  1) การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product Choice)เา่น การเลือกผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมี
ทางเลือกคือนมสดกล่องน ้าผลไม ้น ้ าด่ืมบรรจุขวด เป็นตน้ 

  2) การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice)เา่น ถา้ผูบ้ริโภคเลือกน ้ าด่ืมบรรจุขวด
จะเลือกยีห่อ้สิงห์ คริสตลั าา้ง เป็นตน้ 

  3) การเลือกผูข้าย(Dealer Choice)เา่น ถา้ผูบ้ริโภคจะเลือกห้างสรรพสินคา้
หรือร้านคา้ใกลบ้า้น 

  4) การเลือกเวลาในการซ้ือ(Purchase Choice)เา่น ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือเวลา
เาา้กลางวนัหรือเยน็ในการซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 

  5) การเลือกปริมาณในการซ้ือ(Purchase Amount)เา่น ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือ
หน่ึงขวดหรือหน่ึงลงั 

ผูว้ิจยัจึงสรุปโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดว้า่ เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากส่ิงกระตุน้ท่ีท าใหเ้กิดความตอ้งการกระตุน้ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึก
คิดของผูซ้ื้อ ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดการณ์ได ้ ความรู้สึกนึกคิดของผู ้
ซ้ือจะท าใหเ้กิดขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือไดโ้ดยผา่นอิทธิพลแนละปัจจยัต่างๆ จึงเกิดการตอบสนองของผู ้
ซ้ือในท่ีสุด 
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2.2.2 ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งภายในแนละภายนอก มีดงัน้ี 

   2.2.2.1 ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Culture Factors) เป็นสัญลกัษณ์แนละส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน
โดยเป็นท่ียอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึงโดยเป็นตวัก าหนดแนละควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคม
หน่ึงค่านิยมในวฒันธรรมจะก าหนดลกัษณะของสังคมแนละก าหนดความแนตกต่างของสังคมหน่ึงจาก
สังคมอ่ืนๆ วฒันธรรมเป็นส่ิงก าหนดความตอ้งการแนละพฤติกรรมของบุคคล วฒันธรรมแนบ่งออกเป็น
วฒันธรรมพื้นฐาน วฒันธรรมยอ่ย แนละาั้นของสังคม  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (วิทวสั รุ่งเรืองผล, 2546: 
57) 

  1) วฒันธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นตวัหลกัในการก าหนดความตอ้งการแนละ
พฤติกรรมของบุคคล เกิดจากการรับค่านิยมามาอบซ่ึงอาจได้มาจากครอบครัวหรือสถาบนัอ่ืน มี
ลกัษณะพื้นฐานของบุคคลในสงัคมเป็นตวัก าหนดพื้นฐานท่ีส าคญัทางดา้นความตอ้งการแนละพฤติกรรม
ของบุคคลเพราะถูกหล่อหลอมมาตั้งแนต่เด็ก เา่น การเรียนรู้ค่านิยมของความส าเร็จ ค่านิยมท ากิจกรรม 
ความเป็นอิสระ เป็นตน้ 

  2) วฒันธรรมย่อย (Subculture) หมายถึง วฒันธรรมของแนต่ละกลุ่มท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะแนตกต่างกันซ่ึงท่ีมีอยู่ในสังคมขนาดใหญ่แนละสลบัซับซ้อน วฒันธรรมย่อยเกิดจาก
พื้นฐานทางภูมิศาสตร์แนละลกัษณะพื้นฐานของมนุษย ์ลกัษณะวฒันธรรมยอ่ยประกอบดว้ย กลุ่มเา้ือาาติ 
กลุ่มศาสนา กลุ่มสีผวิพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ กลุ่มอาาีพ กลุ่มยอ่ยดา้นอายแุนละกลุ่มยอ่ยดา้นเพศ วฒันธรรม
ย่อยบางทีอาจท าให้กลายเป็นส่วนหน่ึงของการตลาดเพื่อไดผ้ลิตสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการของ
ตลาด 

  3) าั้นของสังคม (Social Class) หมายถึง การแนบ่งสมาาิกในสังคมออกเป็น
ระดบัฐานะท่ีแนตกต่างกนั โดยท่ีสมาาิกในแนต่ละาั้นทางสังคมโดยทัว่ไปแนลว้ถือเกณฑร์ายไดท้รัพยสิ์น
หรืออาาีพแนต่ละาั้นสังคมจะมีบทบาทแนละหน้าท่ีต่างกนั  มีการจดัล าดบัาั้นของฐานะของานในาาติ 
(National Status Hierarchy) โดยท่ีบุคคลแนละกลุ่มต่างๆ ถูกจดัรวมพวกเป็นพวกในแนง่ของศกัด์ิศรีแนละ
า่ือเสียงท่ีต่างกนั อนัเน่ืองมาจากการมีทรัพยส์มบติัความา านาญแนละอ านาจต่างกนั วิธีท่ีน่าเา่ือถือมาก
ท่ีสุด คือ แนบ่งโดยใาอ้าาีพเป็นเกณฑ์แนต่ก็ไม่ไดดู้ท่ีอาาีพอย่างเดียว มีเคร่ืองา้ีอ่ืนๆ ดว้ย เา่น รายได้
การศึกษา แนละเขตท่ีอยูอ่าศยั าั้นทางสงัคมท าใหก้ารแนต่งกายการพดูความนิยมามาอบต่างกนั มีการแนบ่ง
าั้นทางสงัคมแนตกต่างกนัคือ 3 าั้น คือ าั้นสูง กลาง แนละต ่า ซ่ึงแนต่ละาั้นสงัคมจะมีค่านิยมแนละพฤติกรรม
การบริโภคเฉพาะอยา่ง ลกัษณะท่ีส าคญัของาั้นสงัคมมีดงัน้ี 

  (1)  บุคคลภายในาั้ นสังคมเดียวกัน มีแนนวโน้มท่ีจะประพฤติ
เหมือนกนัแนละบริโภคคลา้ยคลึงกนัในาั้นสงัคมนั้นๆ 

  (2) บุคคลจะถูกจดัล าดบัตามต าแนหน่งท่ียอมรับในสงัคมนั้น 
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  (3) าั้นของสังคมแนบ่งตามอาาีพรายไดฐ้านะตระกูลต าแนหน่งหน้าท่ี
หรือบุคลิกลกัษณะตามแนละละาั้นของสงัคม 

  (4) าั้นของสังคมเป็นล าดับขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองแนละบุคคลสามารถ
เปล่ียนาั้นสงัคมใหสู้งข้ึนหรือต ่าลงได ้

  2.2.2.2 ปัจจยัดา้นสังคม (Social Factors) เป็นปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งใน
าีวิตประจ าวนั แนละมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือลกัษณะทางสังคม ประกอบดว้ย กลุ่มอา้งอิง 
ครอบครัว บทบาทแนละสถานะภาพของผูซ้ื้อ 

  1) กลุ่มอา้งอิง (Reference Groups) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลอ่ืนเป็นกลุ่มท่ีเป็นผูบ้ริโภคจะเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยกลุ่มน้ีจะมี
อิทธิพลต่อทศันคติความคิดเห็นแนละค่านิยมของบุคคลผูบ้ริโภคจะท าการพิจารณาหรือปรึกษากลุ่ม เม่ือ
ตอ้งการตดัสินใจซ้ือกลุ่มเหล่าน้ีท าหนา้ท่ีเป็นกลุ่มอา้งอิงให้กบัผูบ้ริโภคเป็นบุคคลท่ีก่อให้เกิดอิทธิพล
ต่อความคิดของผูบ้ริโภคต่อความาอบแนละต่อพฤติกรรม กลุ่มอา้งอิงแนบ่งเป็น 2 ระดบัคือ 

  (1) กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) ไดแ้นก่ กลุ่มบุคคลท่ีมีการพบปะ
กนัเป็นประจ า (Face to Face) มีความผกูพนัเหนียวแนน่นสมาาิกจะมีความเา่ือแนละพฤติกรรมเหมือนๆ 
กนั เา่น ครอบครัว เพื่อนสนิทแนละเพื่อนบา้น 

  (2) กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Groups) ไดแ้นก่ กลุ่มบุคคลาั้นน าใน
สังคมเพื่อนร่วมอาาีพแนละบุคคลต่างๆ ในสังคมกลุ่มอา้งอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มดา้นการเลือก
พฤติกรรมแนละการด ารงาีพรวมทั้งทศันคติแนละแนนวคิดของบุคคล เน่ืองจากบุคคลตอ้งการให้เป็นท่ี
ยอมรับของกลุ่มจึงตอ้งปฏิบติัตามแนละยอมรับความคิดเห็นต่างจากกลุ่มอิทธิพล นกัการตลาดควรทราบ
วา่กลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคอยา่งไร 

  2) ครอบครัว (Family) เป็นองคก์รท่ีท าการซ้ือเพื่อผูบ้ริโภคท่ีส าคญัท่ีสุดแนละ
มีอิทธิพลท่ีสุดต่อผูบ้ริโภคเป็นส่วนใหญ่ การตดัสินใจของครอบครัวนกัการตลาดตอ้งการทราบว่าใคร
ท าการซ้ือเพื่อครอบครัวแนละสมาาิกครอบครัวคนไหนมีอิทธิพลต่อการซ้ือ โดยปกติภายในครอบครัว
สมาาิกต่างก็มีบทบาทต่างกนั บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลต่อทศันคติความคิดเห็นแนละค่านิยม
ของบุคคล ครอบครัวเปรียบเสมือนเป็นส่ือกลางส าหรับกรองบรรทดัฐานผา่นสมาาิก 

  3) บทบาทแนละสถานภาพ (Role and Status) บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม 
เา่นครอบครัวกลุ่มอา้งอิงองคก์ารแนละสถาบนัต่างๆ โดยท่ีบุคคลจะมีบทบาทแนละสถานะท่ีแนตกต่างกนั
ในแนต่ละกลุ่ม 

  2.2.2.3 ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจาก
ลกัษณะส่วนบุคคลของคนดา้นต่างๆไดแ้นก่อายขุั้นตอนวฏัจกัราีวิตครอบครัวอาาีพโอกาสทางเศรษฐกิจ
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การศึกษารูปแนบบการด ารงาีวิตบุคลิกภาพแนละแนนวความคิดส่วนบุคคลดงัน้ี (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543: 
84-87) 

  1) อาย ุ (Age) อายแุนละขั้นตอนของวงจราีวิตคนซ้ือสินคา้แนละบริการแนตกต่าง
กนัไปอายท่ีุแนตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์แนตกต่างกนั 

  2) ขั้นตอนวฏัจกัราีวิตครอบครัว (Family Life Cycle State) เป็นขั้นตอนการ
ด ารงาีวิตของบุคคลในลกัษณะของการมีครอบครัว การด ารงาีวิตในแนต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพล
ต่อความตอ้งการทศันคติแนละค่านิยมของบุคคลท าใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์นละพฤติกรรมการ
ซ้ือท่ีแนตกต่างกนั ขั้นตอนของวงจราีวิตทั้งหมดมี 9 ขั้นตอน ซ่ึงในแนต่ละขั้นตอนผูบ้ริโภคมีความสนใจ
ในสินคา้ต่างกนั นกัการตลาดมกัเลือกกลุ่มขั้นตอนวงจราีวิตบางกลุ่มเป็นตลาดเป้าหมาย คือ 

(1) ขั้นตอนเป็นโสด: โสดหนุ่มสาว 
(2) ขั้นตอนแนต่งงาน: หนุ่มสาวไม่มีบุตร 
(3) ขั้นตอน Full nest I บุตรคนสุดทอ้งไม่เกิน 6 ขวบ 
(4) ขั้นตอน Full nest II บุตรคนสุดทอ้งอาย ุ6 ขวบหรือมากกวา่ 
(5) ขั้นตอน Full nest III คู่สมรสสูงอายมีุบุตรอยูด่ว้ย 
(6) ขั้นตอน Emty nest I คู่สมรสสูงอายไุม่มีบุตรอาศยัอยูด่ว้ย 

หวัหนา้ครอบครัวยงัท างานอยู ่
(7) ขั้นตอน Emty nest II คู่สมรสสูงอายไุม่มีบุตรอาศยัอยูด่ว้ย 

หวัหนา้ครอบครัวปลดเกษียณ 
(8) ขั้นตอนอยูค่นเดียวท่ียงัท างานอยู ่
(9) ขั้นตอนอยูค่นเดียวท่ีปลดเกษียณแนลว้ 

  3) อาาีพ (Occupation) อาาีพของแนต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นแนละ
ความตอ้งการสินคา้แนละบริการท่ีแนตกต่างกนั นกัการตลาดตอ้งพยายามระบุกลุ่มอาาีพท่ีมีความสนใจใน
ผลิตภณัฑแ์นละบริการเน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีอาาีพต่างกนัตอ้งการสินคา้ท่ีต่างกนัดว้ย 

  4) โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) การเลือกสินคา้มกัถูก
กระทบเป็นอย่างมากจากสภาวการณ์เศรษฐกิจ ไดแ้นก่ รายได ้ซ่ึงจะเป็นตวัวดัก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภค 
หน้ีสิน อ านาจในการขอยมืเงินแนละทศันคติต่อการใาจ่้าย 

  5) รูปแนบบการด ารงาีวิต (Life style) หมายถึง รูปแนบบของการด ารงาีวิตคน
ท่ีมาจากวฒันธรรมยอ่ยาั้นทางสังคมแนละอาาีพเดียวกนัอาจมีแนบบการใาาี้วิตท่ีแนตกต่างกนั แนบบของ
การใาาี้วิตคือ แนบบแนผนของการด ารงาีวิตของบุคคลท่ีแนสดงออกในทางกิจกรรม วิธีการใาเ้วลาของ
บุคคล ความสนใจแนละความคิดเห็น รูปแนบบการด ารงาีวิตข้ึนกบัวฒันธรรม าั้นของสังคมแนละกลุ่ม
อาาีพของแนต่ละบุคคล  นกัการตลาดเา่ือว่า การเลือกผลิตภณัฑข์องบุคคลข้ึนอยูก่บัค่านิยมแนละรูปแนบบ
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การด ารงาีวิตแนบบของการใาาี้วิตแนสดงออก (Psychographic) หรือเทคนิคในการวดัแนบบของการใา้
าีวิตจ าแนนกไดโ้ดย 

1) การจ าแนนกกิจกรรม (Activities) ออกเป็นการท างานงานอดิเรกการจบัจ่าย
ของการกีฬาแนละเหตุการณ์ทางสงัคม 

2) ความสนใจ (Interest) แนบ่งออกเป็น สนใจอาหาร แนฟาัน่ ครอบครัวแนละ
การพกัผอ่น 

3) ความคิดเห็น (Opinion) แนบ่งเป็นความคิดเก่ียวกบัตวัเอง ทางสังคม
เศรษฐกิจแนละสินคา้  

  2.2.2.4 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บ
อิทธิพลจากปัจจยัดา้นจิตวิทยา ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
แนละการใาสิ้นคา้ประกอบดว้ย  

  1) การจูงใจ (Motivation) บุคคลมีความตอ้งการหลายๆอยา่ง  ความตอ้งการ
บางอยา่งเก่ียวกบัร่างกาย (Biological) ซ่ึงเกิดจากความตึงเครียด เา่น ความหิวความกระหายหรือความ
ไม่สะดวกสบายกาย  ความตอ้งการอ่ืนเก่ียวขอ้งจิตวิทยา (Psychological) เกิดจากความตอ้งการการ
ยอมรับศกัด์ิศรีหรือมีส่วนร่วมกบัผูอ่ื้น การจูงใจเกิดภายในตวับุคคลแนต่อาจจะถูกกระทบจากปัจจยั
ภายนอก เา่น วฒันธรรมาั้นทางสังคมหรือส่ิงกระตุน้ท่ีนักการตลาดใาเ้ป็นเคร่ืองมือการตลาด เพื่อ
กระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ พฤติกรรมมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีแนรงจูงใจ (Motive) ความตอ้งการเหล่าน้ี
ส่วนมากจะไม่แนข็งแนกร่งพอท่ีจะจูงใจบุคคลก่อให้เกิดปฏิกิริยาในเวลาใดเวลาหน่ึง ความตอ้งการจะ
กลายเป็นส่ิงจูงใจไดเ้ม่ือมนัถูกเร้าอยา่งแนรงกลา้ในระดบัหน่ึง ส่ิงจูงใจหรือแนรงขบัดนั คือความตอ้งการ
พอท่ีจะบีบบงัคบัหรือผลกัดนัให้บุคคลแนสวงหาการตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว การตอบสนอง
ความตอ้งการจะท าให้ความตึงเครียดท่ีผูบ้ริโภครู้สึกน้อยลง ความตอ้งการท่ีได้รับการกระตุน้จาก
ภายในตวับุคคลท่ีตอ้งแนสวงหาความพอใจดว้ยพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย (พาสนา จุลรัตน์, 2548: 201-203) 

นักการตลาดตอ้งศึกษาถึงแนรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนภายในตวัมนุษยซ่ึ์งถือว่าเป็นความตอ้งการของ
มนุษยอ์นัประกอบดว้ยความตอ้งการดา้นร่างกายแนละความตอ้งการดา้นจิตวิทยาต่างๆ ความตอ้งการ
เหล่าน้ีท าใหเ้กิดแนรงจูงใจท่ีจะหาสินคา้มาบ าบดัความตอ้งการของตน นกัจิตวิทยาไดเ้สนอทฤษฎีการจูง
ใจของมนุษย ์คือ ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์ซ่ึงไดจ้ดัประเภทความตอ้งการตามความส าคญั 5 ระดบั
จากต ่าไปสูงดงัภาพท่ี 2.4 
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ความตอ้งการความปลอดภยั 
(safety needs) 

การตอ้งการพ้ืนฐาน 
(basic physiological needs) 

ความตอ้งการความรักแนละการยอมรับ 
(love and belongingness needs) 

ความตอ้งการประสบ- 
ความส าเร็จในาีวิต 
(self-actualization) 

ความตอ้งการยกยอ่ง (esteem needs) 

 
ภาพที ่2.4 แนผนภูมิล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์
แหล่งทีม่า: ด ารงศกัด์ิ ายัสนิท แนละก่อเกียรติ วิริยะกิจพฒันา, 2543: 35 
 

ทฤษฏีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Human Needs) ทฤษฏีน้ี
เป็นหลักท่ีนักศึกษาทางด้านจิตวิทยาด้านการตลาดด้านการส่ือสารด้านสังคมวิทยาจะตอ้งเรียนรู้
หลกัการของมาสโลวซ่ึ์งเป็นนกัจิตวิทยามนุษยศาสตร์เสนอว่ามนุษยทุ์กคนมีล าดบัความตอ้งการ 5 
ประการดงัน้ี (โาคายั  ายธวาั, 2547: 194) 

ขั้นท่ี 1 ความตอ้งการพื้นฐานเป็นระดบัของความตอ้งการระดบัแนรกซ่ึงเป็นความตอ้งการ
พื้นฐาน เป็นความตอ้งการเพื่อใหมี้าีวิตอยูร่อดความตอ้งการทางสรีระ ไดแ้นก่ ความตอ้งการอาหาร น ้ า
อากาศ เคร่ืองนุ่มห่ม การขบัถ่าย แนละความตอ้งการทางเพศ 

ขั้นท่ี 2 ความตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัแนละความมัน่คงของาีวิต 
คือ ความตอ้งการการปกป้องคุม้ครอง  ความตอ้งการความมัน่คงของาีวิต ตอ้งการระเบียบวินยัในาีวิต 
ตอ้งการพน้จากอนัตรายหรือตอ้งการสุขภาพท่ีแนขง็แนรงมีอนามยัท่ีดี เา่น น ้ าประปาตอบสนองขั้นท่ี 1 ได้
แนต่ตอบสนองขั้นท่ี 2 ไม่ไดจึ้งเกิดน ้าด่ืมบรรจุขวด 

ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการดา้นสังคม ความรู้สึกท่ีดีความเป็นมิตรการยอมรับ คือ ความรู้สึกท่ีดีต่อ
กนั ซ่ึงบางคร้ังความตอ้งการการยอมรับในสงัคมท าใหเ้กิดพฤติกรรมต่างๆ เา่น การใาสิ้นคา้ท่ียอดนิยม 
การรับประทานอาหารในท่ีหรูหรา การซ้ือของขวญัใหผู้อ่ื้นในราคาแนพง 
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ขั้นท่ี 4 ความตอ้งการยกย่อง ความภาคภูมิใจ า่ือเสียง สถานภาพแนละความเคารพตวัเอง คือ 
ความตอ้งการความภูมิใจในความเป็นตวัของตวัเอง ขอ้น้ีมกัเกิดกบัคนท่ีมีฐานะดี เพราะในขั้นน้ีไม่ได้
ท าเพื่อคนอ่ืน แนต่ท าเพื่อแนสดงสถานภาพตวัเอง เพื่อใหร้างวลัาีวิตกบัตวัเอง 

ขั้นท่ี 5 ความตอ้งการประสบความส าเร็จสูงสุดในาีวิต เป็นความปรารถนาของบุคคลท่ีจะ
ตอบสนองศกัยภาพส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย ทุกส่ิงท่ีบุคคลมีความสามารถตอ้งการจะบรรลุถึงความ
ตอ้งการในขั้นน้ีกจ็ะไดรั้บการยกยอ่งเป็นบุคคลพิเศษ 

  2) การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซ่ึงแนต่ละบุคคลไดรั้บการเลือกสรร
จดัระเบียบแนละตีความหมายขอ้มูลเพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมายหรือหมายถึง กระบวนการของ
ความเขา้ใจการเปิดรับของบุคคลท่ีมีต่อโลกท่ีเขาอาศยัอยู ่การท่ีบุคคลมีปฏิกิริยาไดรั้บอิทธิพลจากการ
รับรู้ไดรั้บการจูงใจเหมือนกนัแนละอยูใ่นสถานการณ์เดียวกนั อาจก่อปฏิกิริยาแนตกต่างกนั การรับรู้เป็น
กระบวนการของแนต่ละบุคคลซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายใน เา่น ความเา่ือ ประสบการณ์ ความตอ้งการแนละ
อารมณ์ แนละยงัข้ึนกับลกัษณะปัจจยัภายนอก คือ ส่ิงกระตุน้ การรับรู้จะพิจารณาเป็นกระบวนการ
กลัน่กรอง การรับรู้จะแนสดงถึงความรู้สึกโดยผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 คือ การเห็น การไดย้ิน การได้
กล่ิน การาิม แนละการสมัผสั 

  3) การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปล่ียนแนปลงพฤติกรรมของบุคคลหรือ
ความโน้มเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา อันเกิดจากการมีประสบการณ์เพิ่มข้ึน 
พฤติกรรมของมนุษยส่์วนใหญ่เกิดจากการเรียนรู้ การเรียนรู้เกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างแนรงผลกัดนั 
ตวักระตุน้หลกั ตวักระตุน้รอง บุคคลได้รับส่ิงกระตุน้ท่ีผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดแนละเกิดการ
ตอบสนอง การปฏิบติัตอบแนละการเสริมแนรง ซ่ึงก็คือ ทฤษฎีตวักระตุน้ปฏิกิริยาตอบสนอง (Stimulus-
response Theory)  

  4) ความเา่ือถือ (Belief) เป็นความคิดท่ีบุคคลยดึถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึง
เป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต 

  5) ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึงหรืออาจหมายถึง ความโนม้เอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ไปในทิศทางท่ี
สม ่าเสมอทศันคติเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความเา่ือ ในขณะเดียวกนัความเา่ือกมี็อิทธิพลต่อทศันคติ 

  6) บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลกัษณะทางดา้นจิตวิทยาภายในของ
บุคคลเป็นส่ิงท่ีก าหนดแนละสะทอ้นถึงวิธีการ ซ่ึงบุคคลหน่ึงตอบสนองต่อส่ิงแนวดลอ้มของเขาหรืออาจ
หมายถึง  การตอบสนองจากส่ิงกระตุน้ท่ีเป็นส่ิงแนวดลอ้มแนละทฤษฎีฟรอยด ์ (Freud Theory) เป็น
รูปแนบบลกัษณะของบุคคลท่ีจะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการตอบสนองหรืออาจหมายถึง ลกัษณะดา้น
จิตวิทยาท่ีมีลกัษณะแนตกต่างของบุคคล ซ่ึงน าไปสู่การตอบสนองท่ีสม ่าเสมอแนละมีปฏิกิริยาต่อส่ิง
กระตุน้  ฟรอยดไ์ดพ้ิจารณาบุคลิกภาพของบุคคลซ่ึงมีการพฒันาโดยพยายามท่ีจะสนองความตอ้งการ
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ของเขาใหบ้รรลุผลส าเร็จโดยก าหนดเป็นทฤษฎีฟรอยด ์ พบว่า บุคคลไม่รู้สึกถึงส่ิงกระตุน้พฤติกรรมท่ี
แนทจ้ริงเพราะส่ิงกระตุน้ไดก้ าหนดรูปร่างตั้งแนต่ตอนเป็นเด็ก ผา่นกระบวนการทางสังคม ฟรอยดพ์บว่า
บุคลิกภาพแนละพฤติกรรมของมนุษยถู์กควบคุมโดยความนึกคิดพื้นฐาน 3 ระดบั คือ (อุบลวรรณ ภว
กานนัท ์แนละคณะ, 2552) 

  (1) อิด (Id) เป็นส่วนท่ีแนสดงพฤติกรรมออกมาตามความตอ้งการขั้น
พื้นฐานของมนุษยต์ามความตอ้งการท่ีแนทจ้ริง โดยมิไดมี้การขดัเกลาใหพ้ฤติกรรมนั้นเหมาะกบัค่านิยม
ของสงัคม 

  (2) อีโก ้ (Ego) เป็นส่วนท่ีแนสดงพฤติกรรมออกมาให้เหมาะสมกบั
กาลเทศะเหตุผลหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นจริงในสงัคม 

  (3) ซุปเปอร์อีโก ้ (Superego) เป็นส่วนท่ีแนสดงพฤติกรรมออกมาตาม
ค่านิยม สงัคมกล่าววา่ส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีดีควรยดึถือแนละประพฤติปฏิบติัส่วนของซุปเปอร์อีโกจ้ะรับไวแ้นละ
ปฏิบติัตาม 
    7) แนนวคิดของตนเอง (Self Concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อ
ตนเองหรือความคิดท่ีบุคคลคิดวา่บุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นต่อตนวา่เป็นอยา่งไร 

จากแนนวความคิดปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่าการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะา่วยา้ีให้เห็นถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในการให้ไดม้า การใาสิ้นคา้แนละบริการ รวมทั้งกระบวนการในการ
ตดัสินใจซ้ือแนละพิจารณาว่าผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้อะไร ซ้ือท่ีไหน ใครเป็นผูมี้อิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
การวิจยัถึงส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือของผูบ้ริโภคจะา่วยเพิ่มส่วนแนบ่งของตลาดขอ้มูล ทั้ งทางด้าน
วฒันธรรมแนละจิตวิทยาเก่ียวกบัผูบ้ริโภค จึงา่วยในการท านายไดว้่า ผูบ้ริโภคจะมีปฏิกิริยาต่อผลิตภณัฑ์
ใหม่  ราคาท่ีเปล่ียนแนปลงหรือการส่งเสริมทางการตลาดอย่างไร การซ้ือของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 
ตวักระตุน้หรือส่ิงจูงใจหลายอย่าง ในา่วงเวลาหน่ึงจะมีการเปล่ียนแนปลงเสมอ อีกทั้งผูบ้ริโภคท่ีมี
บุคลิกภาพ ทศันคติ ความาอบท่ีต่างกนั หรือตวัแนปรอ่ืนๆ เกิดข้ึนมากมายแนละซบัซอ้น แนมแ้นต่ผูบ้ริโภค
เองบางคร้ังก็ยงัไม่รู้ส่ิงจูงใจท่ีแนทจ้ริงในการตดัสินใจซ้ือ จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะเขา้ใจพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคไดท้ั้งหมด ดงันั้นความส าคญัของการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะส่งผล
ต่อความส าเร็จของกลยทุธ์ทางการตลาด ท าใหก้ารวิเคราะห์ตลาดง่ายข้ึนแนละสามารถวางแนผนกลยทุธ์ท่ี
เหมาะสมได ้

 
2.2.3 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
Schiffman and Kanuk (1994: 659) ไดใ้ห้ความหมายของกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคว่าหมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสองทางเลือกข้ึนไป พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะ
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พิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจทั้ง ดา้นจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด แนละพฤติกรรมทาง
กายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมทางดา้นจิตใจแนละทางกายภาพ ซ่ึงเกิดข้ึนา่วงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรม
เหล่าน้ีท าให้เกิดการซ้ือแนละเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย
ขั้นตอนท่ีส าคญั คือ การรับรู้การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือพฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ 

องอาจ  ปทะวานิา (2538:18) ได้กล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ลกัษณะทาง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในขณะใดขณะหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้นั้น จะมีกระบวนการทางจิตวิทยาแนละ
สงัคมวิทยาท่ีมีส่วนสร้างสมแนละขดัเกลาทศันคติรวมทั้งค่านิยมดว้ย                  

าวลิต  ประภวานนท ์(2539: 470) ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือหรือ
ปฏิเสธผลิตภณัฑ์ว่า เป็นา่วงขอ้เท็จจริงขอ้สุดทา้ยส าหรับนักการตลาดซ่ึงา้ีความส าคญัว่า กลยุทธ์
การตลาดท่ีฉลาด มองการณ์ไกลแนละมีประสิทธิผลหรือา้ีว่ามีการวางแนผนท่ีเลวแนละผิดพลาด ดงันั้น 
นักการตลาดจะสนใจในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเม่ือผูบ้ริโภคตดัสิน ใจมากกว่าหน่ึง
ทางเลือกข้ึนไป การตดัสินใจวา่จะไม่ซ้ือกเ็ป็นทางเลือกเา่นเดียวกนั 

เสรี  วงษ์มณฑา (2542: 192) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจของผูบ้ริโภคว่าในการท่ี
ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ใดสินคา้ หน่ึงนั้นจะตอ้งมีกระบวนการตั้งแนต่จุดเร่ิมตน้ไปจนถึงทศันคติหลงัจากท่ี
ได ้ใาสิ้นคา้แนลว้ ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนได ้ดงัน้ี การมองเห็นปัญหาการแนสวงหาภายใน การ
แนสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือกการตดัสินใจซ้ือ ทศันคติหลงัการซ้ือ 

จากค านิยามขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่า การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะ
กระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู่ซ่ึงผูบ้ริโภคจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างของสินคา้
แนละบริการอยู่เสมอในาีวิตประจ าวนั โดยท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลแนละ
ขอ้จ ากดัของ สถานการณ์ ซ่ึงถา้นกัการตลาดสามารถท าความเขา้ใจแนละเขา้ถึงจิตใจของผูบ้ริโภค การ
กระจายสินคา้แนละสร้างความยอมรับของผูบ้ริโภคก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ของผูซ้ื้อประกอบดว้ย การรับรู้ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ 
การบริโภค แนละพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ดงัภาพท่ี 2.5 

2.2.3.1 ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีดงัน้ี (ปณิศา  มีจินดา, 2553: 68) 
    1) การรับรู้ความตอ้งการหรือปัญหา (Need/Problem Recognition) ขั้นก่อน
การซ้ือเป็นขั้นตอนในการจดัหาผลิตภณัฑ ์เร่ิมจากรับรู้ถึงความตอ้งการของตนเองโดยการระลึกถึง
ความแนตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีตนมีกบัส่ิงท่ีตนตอ้งการ เป็นการรับรู้หรือนึกเห็นภาพความแนตกต่างอยา่ง
มากระหวา่งสภาพท่ีปรารถนา (Desired State of Affairs) ในส่ิงต่างๆกบัสถานการณ์ท่ีแนทจ้ริง (Actual 
State of Affairs) ท่ีผูบ้ริโภคมีอยูห่รือสามารถหามาได ้จนท าใหเ้กิดการเร้าใหก้ระบวนการตดัสินใจ
ต่ืนตวัข้ึนการรับรู้ความตอ้งการหรือการรับรู้ปัญหาเกิดจาก 
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ขั้นก่อนการซ้ือ (Prepurchase stage) 

ขั้นท่ี 1 การรับรู้ความตอ้งการหรือปัญหา (Need/Problem   
             Recognition) 
ขั้นท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล (Information Search) 
ขั้นท่ี 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 

ขั้นการซ้ือ (Purchase stage) ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 

ขั้นภายหลงัการซ้ือ (Postpurchasesatage) 
ขั้นท่ี 5 การบริโภค (Consumption Stage) 
ขั้นท่ี 6 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase Behavior) 

 
ภาพที ่2.5 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
แหล่งทีม่า: Blackwell, Miniard and Engel, 2006: 193 
 

    (1) ตัว แนปรภ าย ในห รือ ปัจจัย ด้ าน จิตวิ ท ย า  ประกอบด้ว ย 
ประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ริโภค ลกัษณะของผูบ้ริโภคแนละส่ิงจูงใจของผูบ้ริโภค 

    (2) ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยส่ิงแนวดล้อมด้านสังคมวัฒนธรรม 
ประกอบดว้ย อิทธิพลจากสภาพแนวดลอ้ม ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดในอดีตแนละปัจจยัส่ิงแนวดลอ้มสังคม
วฒันธรรม โดยปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการก าหนดความตอ้งการของแนต่ละบุคคล  
    2) การคน้หาขอ้มูล (Information Search) ผูบ้ริโภคจะคน้หาขอ้มูลผลิตภณัฑท่ี์
รับรู้ว่าสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนไดใ้นขั้นท่ี 1 ดงันั้นนกัการตลาดจึงตอ้งให้ความส าคญั
กบัแนหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคใาใ้นการคน้หา เป็นการเสาะแนสวงหาข่าวสารท่ีตนเก็บรักษาไวใ้นความทรง
จ าหรือหาข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจจากส่ิงแนวดลอ้มซ่ึงเป็นการคน้หาขอ้มูลท่ีเฉพาะเจาะจง
เก่ียวกบัปัญหามากกว่าจะเป็นการแนสวงหาขอ้มูลทัว่ไปแนบ่งไดจ้ากการคน้หาจากภายใน (Internal 
Search) แนละการคน้หาจากภายนอก(External Search)ประกอบดว้ย แนหล่งบุคคล (Personal Sources) 
แนหล่งการคา้ (Commercial Sources) ประสบการณ์ (Experience) แนหล่งาุมาน (Public Sources) แนละ
แนหล่งทดลอง (Experimental Sources) 
    3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การประเมินทางเลือก
เป็นขั้นท่ีผูบ้ริโภคประเมินค่าทางเลือกแนต่ละทางหลงัจากคน้หาขอ้มูลแนลว้ โดยผูบ้ริโภคจะประเมินผล
ประโยาน์แนละความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใาผ้ลิตภณัฑแ์นต่ละานิดดว้ย ผูบ้ริโภคจะใาข้อ้มูลใน
อดีตแนละปัจจุบนัเพื่อโยงความสัมพนัธ์กบัตรา โดยค านึงถึงผลประโยาน์แนละความพอใจสูงสุดเม่ือ
ผูบ้ริโภคไดพ้ิจารณาแนลว้ก็จะถึงขั้นตอนต่อไป คือ การตดัสินใจซ้ือ (Schiffman and Kanuk, 2010: 565-
568) ไดอ้ธิบายการประเมินทางเลือกเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือซ่ึงมีโมเดลท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  
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    (1) โมเดลโดมิแนนนซ์ (Dominance Model) เป็นวิธีการเปรียบเทียบ
คุณสมบติัผลิตภณัฑข์องแนต่ละตราแนลว้ค่อยๆ ตดัตราท่ีมีคุณสมบติัดอ้ยกวา่ไปจนเหลือตราท่ีผูบ้ริโภคคิด
วา่ดีท่ีสุด 

    (2) โมเดลคอนจงัทีฟ (Conjunctive Decision Model) เป็นวิธีการ
ตดัสินใจแนบบไม่ทดแนทน ซ่ึงผูบ้ริโภคจะก าหนดจุดต ่าสุดท่ีสามารถยอมรับไดส้ าหรับแนต่ละคุณสมบติั 
คุณสมบติัท่ีต ่ากวา่จุดต ่าสุดจะถูกคดัออกจากการพิจารณา  

    (3) โมเดลดิสจงัทีฟ (Disjunctive Model) เป็นกฎการตดัสินใจแนบบ
ไม่ทดแนทน ซ่ึงผูบ้ริโภคก าหนดจุดตดัสินใจต ่าสุดท่ีสามารถยอมรับไดส้ าหรับแนต่ละคุณสมบติัส าคญั
ของผลิตภณัฑ ์ตราใดท่ีมีคุณสมบติัสูงกวา่จุดตดัสินใจกจ็ะเป็นตราท่ียอมรับได ้

    (4) เล็กซิโครกราฟิกโมเดล (Lexicographic Model) เป็นกฎการ
ตดัสินใจแนบบไม่ทดแนทน ซ่ึงผูบ้ริโภคจดัล าดับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ก่อนหลงัตามความส าคญั แนลว้
เปรียบเทียบตราตามคุณสมบติัผลิตภณัฑท่ี์ส าคญัสูงสุดก่อน ถา้ตราใดมีคะแนนนสูงกว่าตราอ่ืนก็จะไดรั้บ
การคดัเลือก ถา้คะแนนนไม่เพียงพอกระบวนการก็จะเร่ิมจดัคุณสมบติัท่ีส าคญัประการท่ีสองแนละใา้
วิธีการแนบบน้ีไปเร่ือยๆ 

    (5) โมเดลการคาดคะเนมูลค่า (Expectancy-value Model) เป็นโมเดล
ท่ีใาห้ลกัทฤษฎีความน่าจะเป็นเขา้า่วย เพื่อคาดคะเนวา่ผลิตภณัฑแ์นต่ละอยา่งมีมูลค่าเท่าใด ผลิตภณัฑใ์ด
ท่ีมีการคาดคะเนวา่มูลค่าสูงสุดกจ็ะไดรั้บการคดัเลือก 

    (6) โมเดลผลิตภณัฑใ์นอุดมคติ (Ideal Product Model) เป็นโมเดลท่ี
ถือวา่ผูบ้ริโภคจะก าหนดรูปแนบบภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑท่ี์ดีท่ีสุดตามท่ีเขาตอ้งการตามคุณสมบติัต่างๆ ใน
ความรู้สึกของผูบ้ริโภค ซ่ึงในการใา้โมเดลน้ีนักการตลาดจะสัมภาษณ์ให้ผูบ้ริโภคอธิบายลกัษณะ
ผลิตภณัฑใ์นอุดมคติของตน 

บางคร้ังผูบ้ริโภคจะใา ้ทางลดั (Shortcuts) เพื่อท าให้การตดัสินใจเร็วข้ึน ทางลดัท่ีผูบ้ริโภคใา้
ในการประเมินทางเลือกมีดว้ยกนัหลายแนบบคือ (1) สัญญานเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ (Product Signal) 
หมายถึง คุณลกัษณะบางอย่างของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคใาใ้นการสรุปอา้งอิงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ เา่น 
หากผลิตภัณฑ์มีราคาสูง ผูบ้ริโภคก็จะสรุปว่าผลิตภัณฑ์นั้ นมีคุณภาพดี นอกจากราคาแนล้วยงัมี
คุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีใาบ่้งบอกคุณภาพผลิตภณัฑ ์ไดแ้นก่ ประเทศผูผ้ลิต ระยะเวลารับประกนั บรรจุภณัฑ ์
ตรายี่ห้อ เป็นตน้ (2) ความเา่ือเก่ียวกบัตลาด (Market Belief) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีความเา่ือ
บางอย่างเก่ียวกบัตรายี่ห้อ ผลิตภณัฑ์ หรือร้านคา้ แนละใาค้วามเา่ือน้ีเป้นทางลดัในการตดัสินใจของ
ตนเอง เา่น ความเา่ือวา่ผลิตภณัฑท่ี์ขายดีท่ีสุดคือผลิตภณัฑท่ี์ดีท่ีสุด (าูายั สมิทธิไกร, 2553: 83) 
    4) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) อยู่ในขั้นการซ้ือเป็นขั้นตอนท่ี
ผูบ้ริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์หลังจากได้รับรู้ความต้องการแนละมีความรู้สึกา่ืนาอบมากท่ีสุด 
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ผูบ้ริโภคมีความตั้งใจท่ีจะกระท าการซ้ือสินคา้านิดใดานิดหน่ึงหรือตราใดตราหน่ึงเป็นการได้ตวั
แนก้ปัญหาหรือสินคา้ท่ีเรานิยมามาอบหรือส่ิงทดแนทนท่ีเรายอมรับไดโ้ดยผูบ้ริโภคจะตั้งค  าถามกับ
ตนเองวา่ (1) จะซ้ือหรือไม่ (Whether) เป็นการตดัสินใจในผลิตภณัฑ ์(Product Decision)  (2) จะซ้ือตรา
ใด (What) เป็นการตดัสินใจในตรา (Brand Decision) (3) จะซ้ือจากผูข้ายรายใด (Which) คือการ
ตดัสินใจเลือกผูข้าย (Vender Decision) (4) เหตุใดจึงตอ้งซ้ือ (Why)  คือสาเหตุของการตดัสินใจซ้ือ 
(The reason to buy) (5) จะซ้ือเม่ือใด (When) คือการตดัสินใจดา้นเวลา (Timing Decision) (6) จะซ้ือท่ี
ใด (Where) คือการตดัสินใจดา้นสถานท่ี (Place Decision) (7) จะซ้ืออยา่งไร (How) คือการตดัสินใจ
ดา้นา่องทางการา าระเงิน (Payment-Method Decision) (8) จะซ้ือเท่าใด (How much) คือการตดัสินใจ
ดา้นมูลค่าแนละปริมาณการซ้ือ (Value and Quality Decision) (9) จะซ้ือบ่อยเท่าใด (How often) คือการ
ตดัสินใจดา้นความถ่ีในการซ้ือ (Frequency Decision) แนละ (10) จะใาเ้วลาเท่าใด (How long)  คือการ
ตดัสินใจดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือ (Timing Decision ) โดยก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะท าการตดัสินใจ
ซ้ือ ผูบ้ริโภคจะตอ้งเกิดความตั้งใจซ้ือก่อนแนละระหว่างความตั้งใจซ้ือกบัการตดัสินใจซ้ือจริงนั้นจะมี
ปัจจยัภายนอกเขา้มาแนทรกแนซง  
    5) การบริโภค (Consumption Stage)เป็นขั้นท่ีผูบ้ริโภคใาผ้ลิตภณัฑ ์ในขั้นน้ี
จะเป็นพฤติกรรมการบริโภคซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ต่างๆดงัน้ี 

    (1) โอกาสในการบริโภค (When) ผลิตภณัฑแ์นต่ละานิดจะมีโอกาส
ในการบริโภคแนตกต่างกนั เา่น ฤดูเทศกาลต่างๆ วนัตน้เดือนหรือส้ินเดือน วนัหยดุ า่วงเวลาต่างๆของ
วนั เป็นตน้ จากพฤติกรรมดังกล่าวน้ี นักการตลาดจะต้องปรับกลยุทธ์ให้จูงใจผูบ้ริโภคในแนต่ละ
า่วงเวลาอยา่งเหมาะสม 

    (2) สถานท่ีในการบริโภค (Where) เป็นการศึกษาถึงสถานท่ีหรือ
สถานการณ์ต่างๆในการบริโภค เา่น การบริโภคภายในบา้น การบริโภคภายนอกบา้น การบริโภคท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดท้ั้งภายในแนละภายนอกบา้น เป็นตน้ 

    (3) มีวิธีการบริโภคอยา่งไร (How) เป็นกรรมวิธีการบริโภคหรือการ
ใาต่้างๆซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักรรมวิธีการปฏิบติั เา่น วิธีการหุงขา้ว วิธีการปรุงอาหารเพื่อบริโภค วิธีการาง
กาแนฟ แนละวิธีในการเปิดบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม เป็นตน้ การศึกษษพฤติกรรมการบริโภคเหล่าน้ีนักการ
ตลาดจะตอ้งปรับกลยทุธ์การตลาด โดยเฉพาะกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑแ์นละบรรจุภณัฑใ์หเ้กิดความสะดวก
ในการบริโภค 

    (4) มีการบริโภคมากนอ้ยเท่าใด ( How much) ในท่ีน่ีจะสามารถแนยก
กลุ่มผูบ้ริโภคตามความมากนอ้ยในการใาง้าน เา่น ผูใ้าม้าก ผูใ้าป้านกลาง ผูใ้าน้อ้ย เป็นตน้ 

    (5) ขณะท่ีมีการบริโภคมีความรู้สึกอย่างไร (How) เป็นการวดั
ความรู้สึก (Feeling) ท่ีเกิดจากประสบการณ์การบริโภคเา่น ความรู้สึกพอใจในเาิงบวก ความรู้สึกไม่
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พอใจในเาิงลบ เป็นตน้ ซ่ึงนักการตลาดจะตอ้งมีการวดัความรู้สึก โดยการวิจยัเาิงคุณภาพหรือเาิง
ปริมาณท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์

    (6) การบริโภคสร้างการเสริมแนรงเาิงบวก การเสริมแนรงเาิงลบ
อยา่งไร (How) การเสริมแนรงเาิงบวกจะเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บผลลพัธ์เาิงบวกจากการใาผ้ลิตภณัฑ ์
ในทางกลบักนัการเสริมแนรงเาิงลบจะเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคไดรั้ลผลลพัธ์เาิงลบจากผลิตภณัฑจ์นมาถึง
การลงโทษ คือเม่ือผูบ้ริโภคเกิดผลลพัธ์เาิงลบภายหลงัจากการบริโภคนัน่เอง 

    (7) การบริโภคเป็นไปตามความคาดหวงัหรือไม่ อยา่งไร (How) เป็น
การวดัประสบการณ์การรับรู้ของผูบ้ริโภคโดยเปรียบเทียบกบัความคาดหวงัว่าเหนือกว่าความคาดหวงั
หรือต ่ากวา่ความคาดหวงั 

    (8)  การตีความจากประสบการณ์ในการบริโภค (Consumer’s 
Interpretation of the Consumption Experience) เป็นการตีความเก่ียวกบัประสบการณ์ในการบริโภควา่มี
องคป์ระกอบอย่างไรซ่ึงการตีความจะตอ้งอาศยัส่ืงต่างๆ เา่น บรรทดัฐานแนละกิจวตัรในการบริโภค 
(Consumption Norms and Rituals) การบริโภคจนติดเป็นนิสัย (Compulsive Consumption)แนละการท า
ความเขา้ใจการบริโภคผา่นกลุ่มาาติพนัธ์ุ (Understanding Consumption Through Ethnograghy) เป็น
ตน้ 
    6) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase Behavior) เม่ือตดัสินใจซ้ือแนลว้ 
ผูบ้ริโภคจะตอ้งน าเอาสินคา้นั้นไปใา้เม่ือใาแ้นลว้ก็จะประเมินว่าสินคา้นั้นดีหรือไม่ดีอย่างไร พอใจ
หรือไม่พอใจหากผูบ้ริโภคมีความพอใจ หลงัจากไดใ้าก้ารยอมรับก็จะสูงข้ึน โอกาสส าเร็จของสินคา้ก็
จะมีมาก เพราะผูบ้ริโภคจะซ้ือซ ้า แนต่หากไม่พอใจการยอมรับกจ็ะลดลงโอกาสความส าเร็จของสินคา้จะ
ลดลงดว้ย 

จากแนนวคิดแนละทฤษฎีท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้า่ พฤติรรมผูบ้ริโภคแนละการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคมีลกัษณะเหมือนกบัการตดัสินใจเพื่อแนกปั้ญหาเป็นพฤติกรรมท่ีมีเหตุมีผลเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย
ในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ บางอยา่งผูซ้ื้อใหค้วามส าคญัในการซ้ือไม่มากเพราะเป็นผลิตภณัฑท่ี์คุน้เคยราคา
ไม่แนพง เคยซ้ือบ่อย ดงันั้นการตดัสินใจซ้ือจึงเป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็ว บางอย่างผูซ้ื้อให้ความส าคญัใน
การซ้ือแนละใาเ้วลามากเพราะเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่คุน้เคยหรือไม่เคยซ้ือหรือราคาแนพงพฤติรรมผูบ้ริโภค
แนละการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจึงมีความสัมพนัธ์กบัความนึกคิด (Thought) ความรู้สึก (Feeling) การ
แนสดงออก (Action) ในการด ารงาีวิตของมนุษยซ่ึ์งไม่จ าเป็นตอ้งเหมือนกนั กระบวนการในการเลือกท่ี
จะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู่ ผูบ้ริโภคจะหาขอ้มูลเก่ียวกับสินคา้แนละบริการจาก
แนหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อเลือกสินคา้ท่ีมีคุณภาพ า่ือเสียง รวมทั้งมีการรับประกนัท่ีดีทั้งน้ีเพราะแนต่ละคนมี
ทศันคติ (Attitude) ส่ิงจูงใจ (Motive) ประสบการณ์การรับรู้หรือส่ิงกระตุน้(Stimulus) ท่ีแนตกต่างกนัท า
ใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์แนตกต่างกนั 



46 
 

 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการท่ีมีความสลบัซบัซอ้น การท่ีผูว้ิจยัได้
น าแนนวคิดเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคมาใาใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อเป็นกรอบในการท าความเขา้ใจถึงการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการวิจยัน้ีคือ น ้ าด่ืมบรรจุขวด ผูผ้ลิตตอ้งน าเสนอสินคา้เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิด
การแนสวงหาทางเลือกต่างๆ ส่งผลให้เกิดการประเมินผลทางเลือกท่ีเหมาะสมนั่นคือ การเลือกตรา
ผลิตภณัฑน์ ้ าด่ืมท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวตอ้ง
อาศยัปัจจยัต่างๆ ความตอ้งการ แนละการกระตุน้ท่ีจะท าใหเ้กิดการซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดนัน่เอง 
 

2.3 ความรู้เกีย่วกบัน า้ดืม่บรรจุขวด 
 
 2.3.1 ลกัษณะของน า้สะอาด 

ลกัษณะของน ้ าท่ีสะอาดนั้น ส านกังานอนามยัส่ิงแนวดลอ้ม กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
(2552: 42) อธิบายว่าน ้ าด่ืมสะอาดตอ้งใส ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ไม่มีรสาาติท่ีผดิปกติแนละไม่มีแนร่ธาตุท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพเจือปนปัจจุบนัน ้าท่ีเราน ามาด่ืมใาก้นัเป็นส่วนใหญ่มีดงัน้ี 
   2.3.1.1 น ้ าฝน เป็นน ้ าธรรมาาติท่ีสะอาดท่ีสุดในอดีต แนต่ในปัจจุบนัอาจไม่สามารถด่ืม
ไดเ้พราะส่ิงแนวดลอ้มมีมลพิษมากข้ึนท าให้มีเา้ือโรคปะปนมาได ้เา่น ฝุ่ นละออง เขม่าควนั แนละส่ิง
สกปรกต่างๆรวมถึงการเปล่ียนแนปลงภูมิอากาศของโลกดว้ย 

  2.3.1.2 น ้ าประปา เป็นน ้ าท่ีสะอาดมีการฆ่าเา้ือโรคดว้ยคลอรีนมีคุณภาพอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานสามารถน ามาด่ืมกินไดห้ากจะเพิ่มความมัน่ใจแนละปลอดภยัมากยิง่ข้ึนควรน ามาตม้หรือกรอง
เพราะหากเสน้ท่อมีการา ารุดอาจท าใหส่ิ้งสกปรกปะปนอยูใ่นน ้าได ้

  2.3.1.3 น ้าด่ืมบรรจุขวด ทางเลือกอีกทางหน่ึงของน ้าด่ืม ปัจจุบนัน ้าด่ืมบรรจุขวดเป็นท่ี
นิยมกนัอย่างแนพร่หลายแนละเพื่อความมัน่ใจในคุณภาพให้สังเกตท่ีภาานะฝาขวดตอ้งปิดสนิทไม่มีรอย
ฉีกขาดมีเคร่ืองหมายรับประกันคุณภาพจากส านักงานคณะกรรมการอาหารแนละยากระทรวง
สาธารณสุข โดยลกัษณะท่ีดีของน ้ าด่ืมบรรจุขวดหรือถงั คือ สภาพภายนอกแนละสภาพภายในของขวด
หรือถงัท่ีใาบ้รรจุตอ้งสะอาด บริเวณฝาปิดตอ้งไม่มีคราบปนเป้ือน ฝาตอ้งปิดสนิทมีแนผน่พลาสติกรัดฝา
อีกาั้นหน่ึงลกัษณะของน ้ าตอ้งใสไม่มีตะกอน สี กล่ิน รสท่ีผิดปกติ แนละฉลากตอ้งระบุา่ือตราน ้ าด่ืม 
ท่ีตั้งของผูผ้ลิต ปริมาตรสุทธิ เลขทะเบียนจากส านกังานคณะกรรมการอาหารแนละยาอยา่งาดัเจน 

 
2.3.2 ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับน า้ดื่มบรรจุขวด 

 การด าเนินธุรกิจท าส าหรับโรงงานผลิตน ้าด่ืม มีแนนวทางในการบริหารจดัการดา้นการตลาดท่ี 
ผูป้ระกอบการสามารถน าไปปรับใา ้ดงัน้ี (สุนทร  ตรีนนัทวนั, 2557)  
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  2.3.2.1 ผลิตภณัฑ ์(Product) ผลิตภณัฑน์ ้ าด่ืมบรรจุขวดในประเทศไทยมีรูปแนบบไม่
มากนัก แนต่ละตราสินคา้จะเน้นการออกแนบบฉลากแนละรูปแนบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม เหมาะกับ
ภาพลกัษณ์เพื่อดึงดูดลูกคา้ น ้ าด่ืมบรรจุขวดแนบ่งเป็นหลายรูปแนบบ ดงัน้ี 

  1) น ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกใส หรือขวดเพท็ (Poly Ethylene Terephthalate: 
PET) เป็นบรรจุภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยมจากลูกคา้มาก เน่ืองจากเป็นขวดพลาสติกใสท่ีสามารถมองเห็น
น ้ าด่ืมภายใน ท าใหลู้กคา้มัน่ใจในความสะอาดมากกว่าขวดพลาสติกานิดอ่ืนๆ น ้ าด่ืมขวดเพท็ส่วนมาก
มีขนาดบรรจุประมาณ 500-5,000 มิลลิลิตร ส าหรับการบริโภคท่ีแนตกต่างกัน เา่น ขนาด 500-1,500
มิลลิลิตร เหมาะส าหรับผูท่ี้เดินทางแนละตอ้งการด่ืมน ้ าในปริมาณท่ีไม่มากนัก ส่วนขนาดบรรจุ 5,000 
มิลลิลิตร เหมาะส าหรับใาบ้ริโภคในท่ีพกัอาศยัส าหรับครอบครัวขนาดเลก็ หรือผูท่ี้เา่าหอพกั 

  2) น ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกขุ่น หรือขวดพีอี (Polyethylene: PE) เป็นบรรจุ
ภณัฑท่ี์ท าจากพลาสติกสีขาวขุ่น มีขนาดบรรจุประมาณ 500-600 มิลลิลิตร แนต่ไม่ค่อยไดรั้บความนิยม
จากลูกคา้มากนัก เน่ืองจากขวดทึบแนสงไม่สามารถมองเห็นน ้ าด่ืมจากภายในแนละบรรจุภณัฑ์ไม่ไดมี้
รูปแนบบท่ีความสวยงามหรือแนปลกใหม่ ดงันั้นจึงไม่ค่อยเป็นท่ีตอ้งการส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการเห็นความ
ใสสะอาดของน ้า รวมถึงบรรจุภณัฑท่ี์สวยงามทนัสมยัอีกดว้ย 

  3) น ้ าด่ืมบรรจุขวดแนกว้ ส่วนมากมีขนาดบรรจุประมาน 500-600 มิลลิลิตร 
ลูกคา้จะตอ้งคืนขวดหลงัการบริโภค ปัจจุบนัการจดัจ าหน่ายน ้ าด่ืมบรรจุขวดแนกว้ท าไดค่้อนขา้งยาก 
เน่ืองจากไม่ค่อยไดรั้บความนิยมจากลูกคา้ น ้ าด่ืมบรรจุขวดแนกว้จึงเหมาะท่ีจะจ าหน่ายให้ลูกคา้กลุ่ม
ร้านอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิง หรือโรงแนรม เป็นตน้ 

  4) น ้ าด่ืมบรรจุถงั เป็นน ้ าด่ืมบรรจุถงัพลาสติกมีทั้งแนบบใสแนละแนบบขุ่น แนต่ถงั
พลาสติกแนบบใสไดรั้บความนิยมมากกว่า เน่ืองจากลูกคา้ให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ ์
ตราสินคา้ แนละความสะอาดของสินคา้ โดยขนาดบรรจุมีตั้งแนต่ 5-20 ลิตร เหมาะส าหรับการบริโภคใน
ครัวเรือนหรือตามองคก์รบริษทั  

  5) น ้ าด่ืมบรรจุถว้ยพลาสติกปิดสนิท น ้ าด่ืมบรรจุถว้ยหรือแนกว้พลาสติกใสปิด
ฝาสนิทเป็นขนาดท่ีก าลงัได้รับความนิยมในปัจจุบนั ขนาดบรรจุน ้ าด่ืมประมาน 220-290 มิลลิลิตร 
ส่วนมากผูบ้ริโภคนิยมซ้ือไปด่ืมในการเดินทางเป็นหมู่คณะ หรือใาใ้นงานต่างๆ เน่ืองจากสะดวกใน
การด่ืม ประหยดัแนรงงานแนละเวลาในการท าความสะอาดภาานะ 

  2.3.2.2 การก าหนดราคา (Price) มีผลต่อการอยู่รอดของสินคา้ในตลาด แนละการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้ การก าหนดราคาสินคา้น ้ าด่ืมบรรจุภาานะปิดสนิท ผูป้ระกอบการควร
ค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี (สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางแนละขนาดยอ่ม, 2552: 25) 

  1) ตน้ทุนในการผลิต ประกอบดว้ยค่าใาจ่้ายต่างๆ ในการผลิตน ้ าด่ืม เา่น ค่า
วตัถุดิบ ค่าแนรงงาน ค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า ค่าบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ ค่าใาจ่้ายท่ีมีผลต่อตน้ทุนการผลิตมากท่ีสุด 
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ไดแ้นก่ บรรจุภณัฑ ์เน่ืองจากพลาสติกแนละเมด็พลาสติก มีราคาข้ึนลงตามราคาน ้ ามนั ดงันั้น ก่อนก าหนด
ราคาสินคา้ ผูป้ระกอบการควรค านวณตน้ทุนการผลิตใหร้อบคอบ 

  2) ค่าขนส่งสินคา้ ค่าใาจ่้ายในการขนส่งสินคา้ เา่น ค่าน ้ ามนั ค่าแนรงงาน ค่า
สึกหรอรถยนต ์เป็นตน้ ซ่ึงค่าใาจ่้ายเหล่าน้ีเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการตอ้งน ามาค านวณดว้ย 

  3) ราคาน ้ าด่ืมบรรจุภาานะปิดสนิทในตลาด ผูป้ระกอบการจะตอ้งส ารวจ
ราคาน ้ าด่ืมของผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ท่ีมีจ าหน่ายในตลาดก่อนก าหนดราคาน ้ าด่ืมของตนเอง เพื่อ
ไม่ใหร้าคาสินคา้สูงหรือต ่าจนเกินไป เพราะอาจท าใหเ้กิดการแนข่งขนัดา้นราคาได ้

  4) ก ลุ่มเป้าหมายแนละคุณภาพของสินค้า  ผู ้ประกอบการต้องก าหนด
กลุ่มเป้าหมายวา่จะจ าหน่ายใหใ้คร เพื่อก าหนดราคาสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัก าลงัซ้ือของลูกคา้ 

  5) ก าไรท่ีต้องการ ราคาสินค้าต้องรวมผลก าไรท่ีต้องการเข้าไปด้วย แนต่
ผูป้ระกอบการไม่ควรก าหนดราคาสูงจนเป็นการเอาเปรียบลูกคา้ 

การก าหนดราคาของน ้าด่ืมจะข้ึนอยูก่บัภาวะทัว่ไปของตลาดแนละตน้ทุนการผลิตดงัตารางท่ี 2.2 
ผูป้ระกอบรายใหม่ควรส ารวจราคาจากผูป้ระกอบการรายเดิมในพื้นท่ีนั้นๆเพื่อไม่ให้ราคาสูงหรือต ่า
เกินไป ดงันั้นหากปัจจยัการผลิตถูกปรับราคาสูงข้ึนผูป้ระกอบการอาจตอ้งเพิ่มราคาน ้าด่ืม 
 
ตารางที่ 2.2 การก าหนดราคาน ้าด่ืม 
 

ประเภทบรรจุภณัฑ ์ ขนาดบรรจุ/หน่วย ราคาขายปลีก (บาท/หน่วย) 

ขวดพลาสติกใส (ขวด PET) 
500 – 600 มล./ขวด 
700 – 900 มล./ขวด 

1,500 – 1,600 มล./ขวด 

7 – 8 
9 – 10 
13 – 14 

ขวดพลาสติกขุ่น (ขวด PE) 500 – 600 มล./ขวด 5 – 6 

ถงัพลาสติกใส 
5 – 6 ลิตร/ถงั 
18 – 20 ลิตร/ถงั 

32 – 35 
60 – 65 

ถงัพลาสติกขุ่น 18 – 20 ลิตร/ถงั 10 – 15 

ถว้ยหรือแนกว้พลาสติก 
220 – 290 มล./ถว้ย 
(ลงัละ 24 ถว้ย) 

80 – 90 

 
แหล่งทีม่า: สถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางแนละขนาดยอ่ม, 2552: 28 
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  2.3.2.3 า่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ผูป้ระกอบการควรส ารวจา่องทางการจดั
จ าหน่ายสินคา้ เพื่อวางแนผนการผลิตแนละการจดัจ าหน่าย โดยทัว่ไปธุรกิจโรงงานน ้าด่ืม มีา่องทางการจดั
จ าหน่ายสินคา้ ดงัน้ี (จนัจิรา  สุวรรณก าจาย, 2543: 24) 

  1) การจ าหน่ายผ่านเอเย่นต์หรือตัวแนทนจ าหน่ายน ้ า ด่ืมในพื้นท่ีต่างๆ 
ผูป้ระกอบการอาจติดต่อตัวแนทนจ าหน่ายเพื่อลดภาระในการกระจายสินคา้ไปสู่กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็น
ผูบ้ริโภค ทั้งน้ีจะตอ้งก าหนดเง่ือนไขระหว่างผูป้ระกอบการแนละตวัแนทนจ าหน่ายให้าดัเจนเพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาในภายหลงั  

  2) การจ าหน่ายน ้ าด่ืมให้ลูกคา้โดยตรง มกัใาก้บัลูกคา้รายยอ่ย ผูป้ระกอบการ
สามารถติดต่อสอบถามความตอ้งการแนละความพึงพอใจของลูกคา้ไดโ้ดยตรง เา่น การส่งน ้ าด่ืมตามท่ี
พกัอาศัย ส านักงาน โรงงาน โรงพยาบาลหรือร้านอาหาร ส่วนมากจะจัดส่งให้ตามท่ีลูกคา้สั่งไว้
ล่วงหนา้โดยเกบ็เงินค่าสินคา้เป็นรายสปัดาห์ รายเดือน หรือการสมคัรสมาาิกเป็นรายปีกไ็ด ้

  3) การจ าหน่ายน ้ าด่ืมหน้าโรงงาน ผูป้ระกอบการอาจจ าหน่ายน ้ าด่ืมหน้า
โรงงานในราคาส่งให้กบัลูกคา้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีใกลเ้คียง รวมทั้งลูกคา้ท่ีผ่านไปมาท่ีตอ้งการซ้ือน ้ าด่ืมเป็น
จ านวนมาก 

  2.3.2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงงานผลิตน ้ าด่ืม
สามารถวางแนผนการส่งเสริมการตลาด โดยน ากิจกรรมต่างๆ มาใาเ้พื่อให้สินคา้เป็นท่ีรู้จกัแนละกระตุน้
ใหลู้กคา้ตอ้งการซ้ือสินคา้ได ้ดงัน้ี 

1) การโฆษณาแนละประาาสมัพนัธ์สินคา้ ผา่นส่ือต่างๆ 
2) การใาร้ะบบสมาาิก 
3) การลด แนลก แนจก แนถม สินคา้ใหก้บัลูกคา้ หรือการใหคู้ปองส่วนลด 
4) การใหผ้ลตอบแนทน หรือของรางวลักบัตวัแนทนจ าหน่ายท่ีมียอดขายดี 
5) การจดับูธกิจกรรมเพื่อประาาสมัพนัธ์สินคา้ 

 
2.3.3 การผลติน า้ดื่มทีไ่ด้มาตรฐาน 

 กรรมวิธีการผลิตน ้ าด่ืมท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารแนละยา (2540) ก าหนดไว้เป็น
มาตรฐาน มีดงัต่อไปน้ี 
   2.3.3.1 การกรอง เป็นการกรองเพื่อให้คลอรีน สารอินทรียต่์างๆ แนละความกระดา้ง
ของน ้าหมดไป การกรองมี 2 รูปแนบบ คือ 

  1) การกรองดว้ยสารท่ีเป็นตวักรองานิดต่างๆ ถงักรองตวัเคร่ืองแนละฝาครอบ
เคร่ืองควรท าดว้ยสแนตนเลสไร้สนิม รูปทรงกระบอกแนบบรับแนรงดนั ภายในบรรจุไส้กรองเซรามิค เพื่อ
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สามารถกรองแนบคทีเรีย ฝุ่ นละออง เา้ือโรคต่างๆ เา่น เคร่ืองกรองทราย หรือแนมงกานีส แนซนด์
(Manganese Sand) การกรองดว้ยแนอคทิเวต คาร์บอน (Activated Carbon) เป็นตน้ 

  2) การกรองดว้ยระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) เป็นระบบขจดั
ความกระด้างของน ้ า อาศัยแนรงดันของน ้ า ส่งน ้ าดิบผ่านเยื่อกรองคุณภาพสูงท่ีเรียกว่า เยื่อ TFC 
Membrane (Thin Film Composite Membrane) ซ่ึงประกอบดว้ยรูพรุนเลก็ๆ จ านวนมาก มีความละเอียด
สูงถึง 0.0001 ไมครอน หรือหน่ึงส่วนสิบลา้นมิลลิเมตร ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอณูของน ้ า แนละจะยอมใหเ้ฉพาะ
อณูของน ้ าหรือแนร่ธาตุท่ีเล็กกว่าน ้ าเท่านั้ นซึมผ่านไปได้ ส่วนส่ิงสกปรก เา้ือโรค ไวรัส แนบคทีเรีย 
สารเคมี แนละสารพิษ ซ่ึงปะปนมากบัน ้ าดิบจะถูกสกดักั้นไว ้แนละปล่อยออกไปพร้อมกบัน ้ าท้ิง ดงัภาพ 
2.6 

  2.3.3.2 การฆ่าเา้ือในน ้ าด่ืม เป็นการท าลายเา้ือจุลินทรียใ์นน ้ าดว้ยวิธีต่างๆ แนละมี
มาตรฐานคุณภาพน ้ าด่ืมในภาานะบรรจุท่ีปิดสนิท ดงัตาราง 2.3 การฆ่าเา้ือในน ้ าด่ืมมีดงัน้ี (บุญถนอม  
พิมมะสอน, 2550: 14)  

  1) การฆ่าเา้ือดว้ยแนสงอลัตราไวโอเลต หรือแนสง UV (Ultraviolet: UV) ท าได้
โดยการส่งน ้าผา่นหลอดฉายแนสงอลัตราไวโอเลตจากตวัเคร่ืองท่ีท าดว้ยสแนตนเลส หรือเหลก็ไร้สนิท รูป
ทรงกระบอกแนบบแนนวนอน ซ่ึงควรเปล่ียนหลอดแนสงอลัตราไวโอเลตเม่ือใาง้านครบ 7,500-10,000 
าัว่โมง หรือ 1 ปี 

  2) การฆ่าเา้ือดว้ยก๊าซโอโซน (Ozone) เป็นการฆ่าเา้ือโรคต่างๆ ท่ีปนเป้ือนมา
กบัน ้าโดยการใส่ก๊าซโอโซนเขา้ไปในน ้า ส านกังานคณะกรรมการอาหารแนละยา ก าหนดใหก๊้าซโอโซน
ท่ีปนอยู่ในน ้ าด่ืมจะตอ้งไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร วิธีน้ีนิยมใาค่้อนขา้งมากในปัจจุบนั เน่ืองจากมี
ประสิทธิภาพ แนละก๊าซโอโซนท่ีหลงเหลืออยูใ่นภาานะบรรจุน ้ าด่ืมจะแนปรสภาพเป็นก๊าซออกซิเจนท่ีมี
ประโยาน์อีกดว้ย 

 
2.3.4 ส่วนแบ่งทางการตลาดน า้ดื่มบรรจุขวด 
นุาจรินทร์ เกตุนิล (2557: 5) ไดก้ล่าวว่า ส่วนแนบ่งทางการตลาดน ้ าด่ืมบรรจุขวดนั้นมีบริษทั

ใหญ่ท่ีแนข่งขนักนัไม่ก่ีบริษทั ไดแ้นก่ บริษทั บุญรอดบริวเวอร่ี จ  ากดั ผูผ้ลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดภายใตแ้นบรนด ์
น ้ าด่ืมสิงห์ เป็นผูน้ าตลาดเคร่ืองด่ืมบรรจุขวดรายใหญ่ท่ีมีส่วนแนบ่งตลาดกว่าร้อยละ 20 ของเคร่ืองด่ืม
บรรจุขวดทั้งหมดในประเทศไทย รองลงมา คือ บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาาน) ผูผ้ลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด
แนบรนด ์คริสตลั มีส่วนแนบ่งตลาดกว่าร้อยละ 14 ตามมาดว้ย บริษทั เนสเลท ์(ประเทศไทย) จ ากดั ผูผ้ลิต
น ้าด่ืมบรรจุขวดแนบรนด ์เนสเลทเ์พียวไลฟ์ มีส่วนแนบ่งตลาดกว่าร้อยละ 44 ในขณะท่ีบริษทั ไทยน ้ าทิพย์
จ  ากดั ผูผ้ลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดแนบรนด ์น ้ าทิพย ์มีส่วนแนบ่งตลาดกว่าร้อยละ 10  ต่อมา คือ บริษทัไทยเบฟ
เวอเรจ จ ากดั (มหาาน) ผูผ้ลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดภายใตแ้นบรนด ์าา้ง มีส่วนแนบ่งตลาดกว่าร้อยละ 1.1 แนละ
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ผูผ้ลิตอ่ืนๆ เา่น บริษทั เอ็มวอเตอร์ จ ากดั ผูผ้ลิตน ้ าด่ืมแนบรนด์ สปริงเคิล บริษทั เนปจูนอาหารแนละ
เคร่ืองด่ืม จ ากดั ผูผ้ลิตน ้าด่ืมแนบรนด ์เนปจูน 

 

 
 
ภาพที ่2.6 ขั้นตอนการผลิตน ้าด่ืมตามมาตรฐาน 
แหล่งทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการอาหารแนละยา, 2540: 66 

เตรียมจ าหน่าย 

เคร่ืองฆ่าเา้ือดว้ยแนสงอลัตราไวโอเลต 

เคร่ืองบรรจุแนละหีบห่อ 

เคร่ืองกรองความกระดา้ง 

เคร่ืองกรองสารแนขวนลอยบรรจุถุงกรอง 

เคร่ืองกรองแนบคทีเรียไส้กรองเซรามิค 

น ้าประปา 

ถงับรรจุน ้าอดัแนรงดนั 

เคร่ืองกรองสนิมเหลก็ กล่ิน สี 
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ตารางที่ 2.3 มาตรฐานคุณภาพน ้าด่ืมในภาานะบรรจุท่ีปิดสนิท 
 

คุณลกัษณะ ดัชนีคุณภาพน า้ หน่วย 
ค่ามาตรฐาน 

(เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด) 

ทางกายภาพ 
1.สี (Colour) 

ฮาเซนยนิูต
(Hazen) 

20 

 
2.กล่ิน(Odour) - 

ไม่มีกล่ิน 
(ไม่รวมกล่ิน
คลอรีน) 

 3.ความขุ่น(Turbidity) ซิลิกาสเกลยนิูต 
(Silica Scale Unit) 

5 

 4.ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 6.5-8.5 
ทางเคม ี 5.ปริมาณสารทั้งหมด(Total Soilds) มก./ล. 500 
 6.ความกระดา้งทั้งหมด(Total Hardness) 

(ค านวณเป็นแนคลเซียมคาร์บอเนต) 
มก./ล. 100 

 7.สารหนู (As) มก./ล. 0.05 
 8.แนบเรียม (Ba) มก./ล. 1.0 
 9.แนคดเมียม (Cd) มก./ล. 0.005 
 10.คลอไรด ์

(Cl, ค านวณเป็นคลอรีน) 
มก./ล. 250 

 11.โครเมียม (Cr) มก./ล. 0.05 
 12.ทองแนดง (cu) มก./ล. 1.0 
 13.เหลก็ (Fe) มก./ล. 0.3 
 14.ตะกัว่ (Pb) มก./ล. 0.05 
 15.แนมงกานีส (Mn) มก./ล. 0.05 
 16.ปรอท (Hg) มก./ล. 0.002 
 17.ไนเตรต 

(NO3-N, ค านวณเป็นไนโตรเจน) 
มก./ล. 4.0 

 18.ฟีนอล (Phenols) มก./ล. 0.001 
 19.ซิลิเนียม (Se) มก./ล. 0.01 
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะ ดัชนีคุณภาพน า้ หน่วย 
ค่ามาตรฐาน 

(เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด) 

ทางเคม ี 20.เงิน (Ag) มก./ล. 0.05 
 21.ซลัเฟต (SO4) มก./ล. 250 
 22.สังกะสี (Zn) มก./ล. 5.0 
 23.ฟลูออไรด ์(F) 

(ค านวณเป็นฟลูออรีน) 
มก./ล. 1.5 

 24.อะลูมิเนียม มก./ล. 0.2 
 25.เอบีเอส (AlkylbenzeneSulfonate) มก./ล. 0.2 
 26.ไซยาไนด ์ มก./ล. 0.1 
ทางบัคเตรี 27.โคลิฟอร์ม (Coliform) เอม็.พี.เอน็/100 มล. 2.2 
 28.อี.โคไล (E.Coli) เอม็.พี.เอน็/100 มล. ตรวจไม่พบ 
 29.จุลินทรียท์  าใหเ้กิดโรค(Disease-

Causing Bacteria) 
เอม็.พี.เอน็/100 มล. ตรวจไม่พบ 

 
แหล่งทีม่า: พงษเ์ทพ วิไลพนัธ์, 2540: 157 
 

 ตลาดเคร่ืองด่ืมบรรจุขวดในประเทศไทยปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าตลาดสูงถึง 14,178 ลา้นบาท
เติบโตอย่างมากนบัจากปี พ.ศ. 2552 คิดเป็นอตัราเติบโตสูงถึงร้อยละ 52 เน่ืองจากการแนข่งขนัในกลุ่ม
เคร่ืองด่ืมซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ยงัคงเป็นตวัขบัเคล่ือนตลาดเคร่ืองด่ืมบรรจุขวดท่ีส าคญัแนละยงัมีปัจจยัเสริม
จากสภาพอากาศท่ีร้อนจดัแนละการแนข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนมีการแนข่งขนักนัอยา่งมาก ธุรกิจน ้ าด่ืมเป็นธุรกิจท่ีมี
โอกาสในการท าก าไรแนละมีอตัราการขยายตวัค่อนขา้งสูง ซ่ึงอาจมีผลมาจากกระแนสห่วงใยสุขภาพ การ
แนข่งขนักนัอยา่งมากของตลาดน ้าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกของบริษทัต่างๆ ไดก้ระตุน้แนละสร้างสีสนัใหก้บั
ตลาด การขายความต่างในเร่ืองของแนพ็กเกจจ้ิงท่ีมีการดีไซน์สวยงาม ทนัสมยั เร่ิมมีบทบาทต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคมากข้ึน เป็นจุดขายอีกอยา่งหน่ึงนอกเหนือจากความสะอาดของน ้ า การใาเ้งินทุน
ไม่มากนักเป็นผลท าให้ผูผ้ลิตเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะผูผ้ลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ีไม่เขา้ข่าย
โรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตรายยอ่ยท่ีมกัใาก้ลยทุธ์เพื่อดึงดูดลูกคา้เพื่อใหข้ายสินคา้ได้
มากข้ึน (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2554) 
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ภาพที ่2.7 มูลค่าตลาดเคร่ืองด่ืมบรรจุขวดในประเทศไทย จ าแนนกประเภท ปี พ.ศ. 2552–2557 
แหล่งทีม่า: นุาจรินทร์  เกตุนิล, 2557: 2 
 

2.3.5 สัญลกัษณ์บนน า้ดื่มบรรจุขวด 
สัญลกัษณ์ รีไซเคิลเป็นการจดัการวสัดุเหลือใาท่ี้ก าลงัจะเป็นขยะ โดยน าไปผา่นกระบวนการ

แนปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็นวสัดุใหม่แนลว้น ากลบัมาใาไ้ดอี้ก ซ่ึงวสัดุท่ีผ่านการแนปร
สภาพนั้ นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้  รีไซเคิลมีความหมายต่างจาก รียูส 
(Reuse) ซ่ึงหมายถึง การน ากลบัมาใาใ้หม่โดยไม่ผา่นกระบวนการแนปรสภาพใดๆทั้งส้ินโดยท่ีพลาสติก
ท่ีสามารถใาใ้นการรีไซเคิลนั้นสามารถแนบ่งไดเ้ป็น 7 ประเภท ดงัน้ี (วลยัพร  มุขสุวรรณ, 2551) 
 

 
 
ภาพที ่2.8 สญัลกัษณ์เก่ียวกบับรรจุภณัฑพ์ลาสติก 
แหล่งทีม่า: กิตติมา  วฒันากมลกลุ, 2555 
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ภาพที ่2.9 พลาสติกท่ีน ากลบัมาใาใ้หม่ได ้7 ประเภท 
แหล่งทีม่า: ภูมิพฒัน์  รัตนตรัยเจริญ, 2555 

 
หมายเลข 1 หมายถึง โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) เป็นพลาสติกใส ทนแนรงกระแนทกดี ไม่

เปราะแนตกง่าย มีความยดืหยุน่สูงแนละป้องกนัแนก๊สซึมผา่นได ้สามารถน ามารีไซเคิลเป็น ขวดน ้ าด่ืม เส้น
ใยส าหรับท าเส้ือกนัหนาว พรม ใยสงัเคราะห์ ถุงหูห้ิว กระเป๋า เป็นตน้ 

หมายเลข 2 หมายถึงโพลิเอทิลินานิดความหนาแนน่นสูง (HDPE) เป็นพลาสติกท่ีมีความยดืหยุน่
สูงแนละป้องกนัการซึมผา่นไดดี้ ทนต่อสารท าละลายไดดี้ มีลกัษณะแนขง็แนรงมากกว่า แนละโปร่งแนสงนอ้ย
กวา่โพลิเอทิลินานิดความหนาแนน่นต ่า เหมาะส าหรับท าถุงห้ิว  ขวดใส่น ้ ายาซกัผา้ ขวดน ้ ามนัเคร่ือง ท่อ 
ลงัพลาสติก เป็นตน้ 

หมายเลข 3 หมายถึง โพลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) เป็นพลาสติกท่ีคุณสมบติัแนขง็แนรง  ทนสารเคมี  
สามารถท าเป็นสีได้ไม่จ ากัด ทนน ้ าได้ดี ป้องกันไขมันได้ดี เหมาะส าหรับใา้ท าท่อน ้ าฉนวนหุ้ม
สายไฟฟ้ากระเป๋าหนงัเทียม ประตูพีวีซีกรวยจราจร มา้นัง่พลาสติก ตลบัเทป แนผน่ไมเ้ทียมเป็นตน้ 

หมายเลข 4 หมายถึง โพลิเอทิลีนานิดความหนาแนน่นต ่า (LDPE) เป็นพลาสติกท่ีมีความยดืหยุน่
สูง  เหนียว  ไม่มีกล่ิน  ไม่มีสีทนต่อสารเคมี  พลาสติกานิดน้ีไม่เหมาะท่ีจะบรรจุอาหารร้อนสามารถ
น ามารีไซเคิลเป็น ถุงด าส าหรับใส่ขยะ ถุงหูห้ิว ถงัขยะ แนผน่ฟิลม์ห่ออาหาร เป็นตน้ 

หมายเลข 5 หมายถึง โพลิโพรพิลีน (PP) เป็นพลาสติกท่ีมีความยืดหยุน่สูง  ทนสารเคมี  แนละ
สามารถใาง้านกบัอุณหภูมิท่ีสูงถึง  175  องศาเซลเซียส เหมาะส าหรับท าถุงร้อนบรรจุอาหาร  หรือผลิต
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กล่องบรรจุอาหารส าหรับน าเขา้ไมโครเวฟ  สามารถน ามารีไซเคิลเป็น กล่องแนบตเตอร่ีในรถยนต ์
า้ินส่วนรถยนต ์เา่น ไฟทา้ย ไมก้วาดพลาสติก แนปรง เป็นตน้ 

หมายเลข 6 หมายถึง โพลิสไตรีน (PS) เป็นพลาสติกท่ีมีลกัษณะโปร่งใส ทนต่อกรดแนละด่าง
ง่ายต่อการข้ึนรูป สามารถพิมพสี์สัน แนละลวดลายใหส้วยงามได ้ ใาง้านกบัอุณหภูมิตั้งแนต่ -10 องศา
เซลเซียส ถึง 80 องศาเซลเซียส เหมาะส าหรับท าเป็นโฟม  กล่อง  ถว้ย  แนละจาน สามารถน ามารีไซเคิล
เป็นไมแ้นขวนเส้ือ ไมบ้รรทดั แนผงสวิตาไ์ฟ ฉนวนความร้อน ถาดใส่ไข่ เคร่ืองมือเคร่ืองใาต่้างๆ เป็นตน้ 

หมายเลข 7 หมายถึงสัญลกัษณ์ส าหรับพลาสติกอ่ืนๆ  (OTHER) นอกเหนือจากพลาสติก 6 
ประเภทขา้งตน้หรือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากพลาสติกหลายานิด  (ส านกัจดัการกากของเสียแนละสาร
อนัตราย กรมควบคุมมลพิษ, 2553) 

จากการศึกษาความรู้เก่ียวกบัน ้ าด่ืม ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่า น ้ าด่ืมท่ีดีต่อสุขภาพควรค านึงถึงปัจจยั
ทางกายภาพ ไดแ้นก่ลกัษณะ สี  รส กล่ิน ความขุ่น ความเป็นกรดด่างแนละความกระดา้ง ปัจจยัการ
ปนเป้ือนของส่ิงมีาีวิตสารเคมีโลหะหนัก แนละสารกมัมนัตภาพรังสีตลาดน ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ีนิยมมาก
ท่ีสุดคือ น ้ าด่ืมบรรจุขวด PET (Polyethylene Terephthalate) ซ่ึงเป็นพลาสติกใส ท าใหส้ามารถมองเห็น
ความสะอาดปลอดภยัของน ้ าด่ืม มีความสะดวกในการบริโภค แนละสามารถพกพาได ้รวมทั้งมีบรรจุ
ภณัฑท่ี์ลกัษณะโดดเด่น ท าใหผู้บ้ริโภคง่ายต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ดงันั้นในแนต่ละวนัคนเราควรด่ืมน ้ า
ใหไ้ด ้6-8 แนกว้ จึงจะเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกายก่อนท่ีจะซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดนั้นควรพิจารณา
ว่าฉลากมีรายละเอียดระบุไวค้รบหรือไม่ เา่น า่ือน ้ าด่ืม า่ือผูผ้ลิต สถานท่ีผลิต ปริมาตรสุทธิแนละ
เคร่ืองหมาย อย. ภาานะขวดท่ีบรรจุตอ้งสะอาด ไม่ร่ัวซึม แนละมีฝาปิดสนิท น ้ าตอ้งใส ไม่มีตะกอน 
ปราศจากสี กล่ินแนละรสาาติท่ีผดิปกติ  

 

2.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เอกสารบทความ งานวิจยัต่างๆ แนละ
วิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ า
ด่ืมบรรจุขวดของประาากรในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีทั้ งงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับการศึกษา
ภายในประเทศแนละต่างประเทศโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
2.4.1 งานวจิัยที่เกีย่วข้องกบัการศึกษาภายในประเทศ 
สมศกัด์ิ  พงษเ์ดา (2541) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง การตลาดอุตสาหกรรมน ้ าด่ืมบรรจุขวด มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมโดยทัว่ไปของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑน์ ้ าด่ืมบรรจุขวด แนละศึกษา
ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดผลิตภณัฑน์ ้ าด่ืมบรรจุขวด โดยเปรียบเทียบทศันคติ
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ของผู ้บริโภคท่ี มีต่อส่วนผสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์น ้ า ด่ืมบรจุขวด จ าแนนกตามปัจจัยด้าน
ลกัษณะเฉพาะของบุคคล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใาใ้นการวิจยั คือ ประาาานท่ีมีอาย ุ20 ปีข้ึนไป ภูมิล าเนาอยูใ่น
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 440 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แนก่ แนบบสอบถาม 
ผลการวิจยัพบว่า ความถ่ีในการเกิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดอยูร่ะหว่าง 6-10 คร้ังต่อ
เดือน น ้าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกใสขนาด 750 มิลลิลตร เป็นขนาดท่ีไดรั้บความนิยมในการด่ืม ราคาเป็น
เหตุผลส าคญัในการซ้ือ แนละร้านคา้ใกลบ้า้นจดัเป็นสถานท่ีจ าหน่ายน ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ีผูบ้ริโภคใหค้วาม
นิยมเขา้ไปเลือกซ้ือมากท่ีสุด น ้ าด่ืมบรรจุขวดตอ้งมีเคร่ืองหมาย อย. รับรอง แนละควรมีการก าหนดอายุ
ของน ้ าด่ืม พฤติกรรมทัว่ไปของผูบ้ริโภค หันมาด่ืมน ้ าจากน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากข้ึน สาเหตุในการเกิด
พฤติกรรมการซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดเพราะความสะดวกในการด่ืม ดงันั้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
จึงมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 

ลดัดา  โศภนรัตน์ (2546) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง อิทธิพลของการออกแนบบบรรจุภณัฑ์ต่อ
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคโดยการวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัคือ 1) ผลของภาพประกอบ
บนบรรจุภณัฑต่์อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 2) ผลของระดบัความคุน้เคยกบัตราสินคา้ต่อ
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 3) ผลของภาพประกอบบนบรรจุภณัฑแ์นละระดบัความคุน้เคยกบั
ตราสินคา้ต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัโดยใาก้ารทดลองแนบบ 2x2 
แนฟคเทอเรียลกับกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยท่ีเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 120 คน โดย
ผลการวิจยัพบว่า การออกแนบบบรรจุภณัฑ์แนบบมีภาพประกอบแนละระดบัความคุน้เคยกบัตราสินคา้มี
ผลกระทบร่วมกันต่อกระบวนการตัดสินใจของผู ้บริโภคแนละการออกแนบบบรรจุภัณฑ์แนบบมี
ภาพประกอบจะมีประสิทธิผลแนละความตั้งใจซ้ือไปในทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือน าเสนอคู่
กบัระดบัคุน้เคยกบัตราสินคา้ต ่า 

ภทัรี สุภานุกานนท์ (2550) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการซ้ือ
ผลิตภณัฑน์ ้ าด่ืมของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อ
ศึกษาระดบัความส าคญัแนละความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ าด่ืม
ของผูบ้ริโภค ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการวิจยั ไดแ้นก่ ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑน์ ้ า
ด่ืม จ านวน 297 คน เคร่ืองมือท่ีใา ้คือแนบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดแนละปัจจยัอ่ืน ๆ ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ าด่ืมของผูบ้ริโภค ในเขตจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัส่วนบุคคลเก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา แนละอาาีพ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืม ส่วนรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์น ้าด่ืม ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแนละปัจจยัอ่ืน ๆ มีความสัมพนัธ์กบัการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ าด่ืมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 รักานก  วิริยะนิธิกรณ์ (2550) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ทศันติท่ีมีต่อรูปแนบบบรรจุภณัฑแ์นละ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
วตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมแนละทศันคติของผูบ้ริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดในกรุงเทพมหานคร 
2) ศึกษาปัจจยัด้านส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมบรรจุขวดในเขต
กรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นรูปแนบบหรือองคป์ระกอบบรรจุ
ภณัฑใ์นการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานคร 4) ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลดการ
ใาบ้รรจุภณัฑ์ท่ีไม่จ าเป็นของน ้ าด่ืมบรรจุขวดผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัโดยใาแ้นบบสอบถามแนละเลือก
กลุ่มตวัอย่างแนบบาั้นภูมิ โดยแนบ่งตามอายุ 13-60 ปี จ  านวน 387 ตวัอย่าง ท่ีมีภูมิล าเนาหรือประกอบ
อาาีพในเขตกรุงเทพมหานครแนละเคยด่ืมน ้ าด่ืมบรรจุขวด ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง นิยมซ้ือน ้ าด่ืมจากร้านสะดวกซ้ือ ขนาดขวดท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ ขนาด 500-750 มิลลิลิตร 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมมากท่ีสุด คือ ความสะอาดปราศจากกล่ินรส ฝาขวดมีตวัล๊อกแนละ
มีพลาสติกหุ้ม ลกัษณะหรือองค์ประกอบท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญั ไดแ้นก่ วสัดุท่ีใา้ผลิตมีความ
ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค วสัดุท่ีใาผ้ลิตแนสดงถึงความใสของน ้าด่ืม 

ดวงกมล  วิวฒัน์าาญกิจ (2551) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคแนละ
ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือน ้ าแนร่บรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วตัถุประสงค์ 1)เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อน ้ าแนร่บรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคน ้าแนร่บรรจุขวดกบัสถานภาพส่วนบุคคลในดา้นเพศอายวุุฒิ
การศึกษาจ านวนสมาาิกในบา้นแนละรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 3) เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัใน
การตัดสินใจซ้ือน ้ าแนร่บรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อเปรียบเทียบระดับ
ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือน ้ าแนร่บรรจุขวดจ าแนนกตามสถานภาพส่วนบุคคลในดา้นเพศ
อายุวุฒิการศึกษาจ านวนสมาาิกในบ้านแนละรายได้เฉล่ียต่อเดือนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แนก่
ประาาานอายตุั้งแนต่ 15 ปีข้ึนไปท่ีเคยซ้ือแนละเคยบริโภคผลิตภณัฑน์ ้ าแนร่บรรจุขวดซ่ึงมีภูมิล าเนาอยูใ่น
เขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใาใ้นการวิจยัคือการเก็บแนบบสอบถามผลการวิเคราะห์
พฤติกรรมการซ้ือแนละการบริโภคน ้าแนร่บรรจุขวดพบวา่ผูต้อบแนบบสอบถามนิยมบริโภคน ้าแนร่บรรจุขวด
านิดไม่อดัก๊าซขนาดบรรจุภณัฑท่ี์เลือกซ้ือมีขนาด 500 มิลลิลิตร มีการซ้ือเฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 5 คร้ังซ้ือ
คร้ังละ 1 ขวดลกัษณะของบรรจุภณัฑเ์ป็นขวดพลาสติก นิยมซ้ือผลิตภณัฑจ์ากร้านสะดวกซ้ือ (เา่น
เซเว่น-อีเลฟเว่น มินิมาร์ท) ส่วนใหญ่รู้จกัผลิตภณัฑผ์่านทางส่ือโทรทศัน์นิยมบริโภคยี่ห้อ ออร่า มี
ความถ่ีในการบริโภค 2-3 คร้ัง/สัปดาห์แนละส่ิงท่ีพิจารณาเป็นอนัดบัแนรกในการซ้ือ คือ ตรามาตรฐาน
ต่างๆ เา่น ตราอย., มอก. HACCP, GMP 
 สกาวเดือน  พลเยีย่ม (2553) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแนละ
ตั้งใจซ้ือน ้ าด่ืมเพื่อสุขภาพของตวัแนทนผูบ้ริโภค จังหวดัขอนแนก่น มีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษา
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พฤติกรรม ความสนใจในแนนวคิดผลิตภณัฑใ์หม่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ แนละ
ทศันคติดา้นส่วนประสมการตลาดของตวัแนทนผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแนก่น ท่ีมีต่อน ้ าด่ืม
เพื่อสุขภาพ 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือน ้ าด่ืมเพื่อสุขภาพ ในแนต่ละส่วนประสมการตลาดของตวัแนทนผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จังหวดั
ขอนแนก่น 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้เร่ืองประโยาน์ของน ้ าด่ืมเพื่อสุขภาพของตวัแนทนผูบ้ริโภค 
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแนก่น ท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือน ้ าด่ืมเพื่อสุขภาพ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใาใ้นการศึกษา 
คือ ผู ้บริโภคน ้ าด่ืมเพื่อสุขภาพท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแนก่น จ านวน 270 คน ใา้
แนบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผลการวิจยั พบวา่ ประโยาน์ทางดา้นสุขภาพ เป็น
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในดา้นผลิตภณัฑ ์ราคาเหมาะสมกบัประโยาน์ทางดา้นสุขภาพ เป็นปัจจยั
ท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในดา้นราคา การหาซ้ือไดง่้ายทุกท่ีทุกเวลา เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด
ในดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย การโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในดา้น
การส่งเสริมการตลาด 

ภาวิณี  กาญจนาภา (2554) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง การบริหารส่วนประสมการคา้ปลีกแนละการ
จดัการเาิงกลยทุธ์การตลาดของร้านคา้ปลีกแนบบดั้งเดิม โดยการวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) 
การด าเนินกิจกรรมส่วนประสมการคา้ปลีก 2) แนนวความคิดเาิงกลยทุธ์ของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีก
แนบบดั้งเดิมเพื่อกระตุน้พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยักระบวนการเาิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์แนละการสังเกตผูป้ระกอบการจ านวน 64 คนแนละท าการยืนยนัผลการศึกษา
ดว้ยวิธีวิจยัเาิงปริมาณโดยเกบ็รวบรวมขอ้มูล  จากการส ารวจผูบ้ริโภคจ านวน 400 คนผลการวิจยัพบว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จจะมีมุมมองท่ีาดัเจนเาิงกลยทุธ์การตลาดมีการใาก้ลยทุธ์การตลาด
จดัการร้านคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยใหค้วามใส่ใจกบัการดูแนลสินคา้ภายในร้านคา้การบริหารการจดั
วางแนละการจดัแนสดงสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ แนละมีมุมมองท่ีาดัเจนเก่ียวกบัต าแนหน่งท่ีตั้งของร้านคา้ เพื่อ
อ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ปัจจยั 3 ประการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคจากร้านคา้ปลีกแนบบดั้งเดิมมากท่ีสุด คือ านิดของสินคา้แนละบริการ  การจดัวางแนผนผงัร้านคา้
ออกแนบบร้านคา้ การจดัแนสดงสินคา้ภายในร้านคา้แนละความสะดวกของท าเลท่ีตั้งของร้านคา้ 

รุ่งกานต์  อินเกิด (2555) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง เจตคติส่วนผสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
ความตั้งใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดของประาากรในเขตกรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพื่อศึกษา
ความตั้งใจซ้ือเจตคติส่วนผสมทางการตลาด 2) เพื่อศึกษาเจตคติท่ีมีต่อการบริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดของ
ประาาานในเขตกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดของ
ประาาานในเขตกรุงเทพมหานครผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัโดยประาากรท่ีใาใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือกลุ่ม
คนอาย ุ 15-60 ปีในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คนโดยใาแ้นบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูลแนละวิธีการสัมภาษณ์ส าหรับร้านคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ าด่ืมบรรจุขวดจ านวน 10 
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ร้านผลการวิจยัพบวา่  ผูต้อบแนบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายรุะหว่าง 21-25 ปีมีรายไดต่้อเดือน
ไม่เกิน 8,000 บาท  การศึกษาระดบัปริญญาตรี  บริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดขนาด 500 ซีซีในระดบัมากแนละ
บริโภคน ้ าด่ืมตราคริสตัลระดับบ่อยท่ีสุด  ด้านผลิตภัณฑ์ให้ความส าคัญกับตราสินค้าท่ีได้รับ
เคร่ืองหมายจากองคก์ารอาหารแนละยาในระดบัมาก ดา้นราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพในระดบัมาก
ดา้นสถานท่ีสะดวกซ้ือเลือกซ้ือไดต้ลอดเวลาแนละการโฆษณาเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือใน
ระดบัมากแนละจากการศึกษาพบวา่ ทศันคติในทางบวกต่อตราสินคา้เป็นความตั้งใจซ้ือสินคา้ในอนาคต 

ปรียาพร  จิระไพทูรย ์(2557) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองการวางแนผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่ม
ยอดขายของร้านจีระพาณิายอ์  าเภอาุมแนพจงัหวดัขอนแนก่น โดยการวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อ
ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างแนละอุปกรณ์ทางการเกษตร 2) เพื่อศึกษาแนละ
วิเคราะห์คู่แนข่งทางการคา้ 3) เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายของร้านจีระพาณิายผ์ูว้ิจยัได้
ด าเนินการวิจยัโดยใาแ้นบบสอบถาม จ านวน 400 คนโดยมีการแนบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มบุคคลท่ีเคยซ้ือสินคา้แนละกลุ่มบุคคลทัว่ไปซ่ึงไม่เคยซ้ือสินคา้ท่ีร้านกลุ่มละ 200 คน โดยศึกษาถึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างแนละอุปกรณ์การเกษตรโดยน าขอ้มูลท่ีไดน้ั้นมาใาใ้น
การวางแนผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการก าหนดรูปแนบบแนละกิจกรรมดา้นส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่ม
ยอดขายวสัดุก่อสร้างแนละอุปกรณ์ทางการเกษตรของร้านจีระพาณิาย ์ จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ี
ผูต้อบแนบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดเป็นล าดบัแนรก คือ ดา้นราคาคิดเป็นร้อยละ  67 ความส าคญั
ล าดบัท่ีสอง คือ ดา้นผลิตภณัฑ์คิดเป็นร้อยละ 52 ความส าคญัล าดบัท่ีสาม คือ ดา้นา่องทางการจดั
จ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 61 ความส าคญัล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาดคิดเป็นร้อยละ 20 
นอกจากน้ีส่ิงท่ีผูต้อบแนบบสอบถามตอ้งการให้ปรับปรุงมากท่ีสุด คือ ดา้นท่ีจอดรถ ดงันั้นปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดจึงมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

ธารนนัท ์ สุโนภกัด์ิ (2557) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัดา้นการตลาดบริการแนละพฤติกรรม
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้น าเขา้ภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจยัใน
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการตลาดบริการแนละพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้น าเขา้ภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานครผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิจยัโดยเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใาใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแนบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า 
เพศไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้น าเขา้ภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ยกเวน้ อายุ  ระดับ
การศึกษา อาาีพ แนละรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้น าเขา้ภายใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ตแนละปัจจยัดา้นการตลาดบริการพบว่าดา้นการส่งเสริมการตลาดแนละดา้นบุคคลมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้น าเขา้ภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
า่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านรูปลกัษณ์ทางกายภาพแนละด้านคุณภาพไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้น าเขา้ภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต  ดงันั้นธุรกิจคา้ปลีกควรใหค้วามส าคญั
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ในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดในทุกๆ ดา้น ควรมีการพฒันาปรับปรุงสินคา้แนละบริการอยูเ่สมอทั้งน้ี
เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมทางจิตใจของผูบ้ริโภคใหรู้้สึกผกูพนักบัแนบรนดข์องสินคา้นั้นๆ ดว้ย 

 
2.4.2 งานวจิัยที่เกีย่วข้องกบัการศึกษาในต่างประเทศ 
Spawton (1990) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง การวางแนผนการตลาดส าหรับไวน์ กระบวนการทาง

การตลาดท่ีอธิบายไวใ้นบริบทของการประยกุตใ์าใ้นอุตสาหกรรมไวน์แนละสภาพแนวดลอ้มในการท่ีจะ
ด าเนินการ การเปล่ียนรูปแนบบการบริโภคในประเทศอุตสาหกรรมรูปแนบบการจดัจ าหน่ายใหม่แนละ
แนตกต่างกนัประเด็นทางสังคมแนละส่ิงแนวดลอ้ม ปัจจยัท่ีมีรายละเอียดเป็นผลิตภณัฑ ์ผลประโยาน์ท่ีจบั
ตอ้งได้แนละจบัตอ้งไม่ได้ ราคา ส่งเสริมการขายโฆษณา การสร้างตราสินคา้ การวางต าแนหน่งแนละ
า่องทางการจดัจ าหน่าย แนสดงให้เห็นว่าการวางแนผนการตลาดเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูผ้ลิตไวน์ไม่ว่าจะ
เป็นโรงกลัน่ท่ีมีขนาดใหญ่หรือ บริษทัขา้มาาติ ประโยาน์ท่ีส าคญัของการวางแนผนการตลาด คือ า่วย
เพิ่มการส่ือสารระหวา่งผูผ้ลิตไวน์ คู่คา้ ตวัแนทนของแนบรนดแ์นละบญัาี สามารถลดความขดัแนยง้ในบริษทั 
การวางแนผนการตลาดท่ีจะา่วยลดแนรงกดดนัแนละเพิ่มความสมดุล ขั้นตอนท่ีจะใาใ้นการจดัท าแนผนการ
ตลาดท่ีจะมีค าอธิบายแนละค าแนนะน าจะไดรั้บเพื่อให้ผูผ้ลิตไวน์สามารถท าให้ตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคแนละเพิ่มการท าก าไร 

Mugge, Schifferstein and Schoormans (2010: 271-282) ไดท้ าการศึกษาวิจยั เร่ือง ความพึง
พอใจของสินคา้ ความเขา้ใจพฤติกรรมหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภค โดยการวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์
จะศึกษาทุกความเห็นของพฤติกรรมหลงัการซ้ืออารมณ์ของผูบ้ริโภคประสบการณ์ในระหว่างท่ีเป็น
เจา้ของสินคา้ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัโดยใา ้2 การทดลองถูกน าเสนอในท่ีประเภทผลิตภณัฑ์กลอ้ง
ถ่ายภาพแนละโทรศพัทมื์อถือท่ีถูกน ามาใาเ้ป็นส่ิงเร้าท่ีจะทดสอบรูปแนบบความคิด ผลการศึกษาพบว่า 
ประโยาน์แนละส่ิงท่ีมากับผลิตภัณฑ์ ส่งผลกระทบในเาิงบวกต่อทั้ งผลิตภัณฑ์แนละความพึงพอใจ 
ผลกระทบท าให้เกิดความสุข ส่ิงท่ีมากบัสินคา้ท าให้เกิดความทรงจ าท่ีท าหนา้ท่ีเป็นปัจจยัเพิ่มเติมของ
ความพึงพอใจ  ดงันั้นกระบวนการการตดัสินใจซ้ือจึงส่งผลกระทบเาิงบวกต่อความพึงพอใจแนละท าให้
เกิดความทรงจ าในการซ้ือสินคา้ได ้

Claudia, Aurora and Jean-Xavier (2013: 2112 - 2121)ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง การประเมิน
บรรจุภณัฑข์วดแนละป้ายฉลากเม่ือเทียบกบัการาิมน ้ ามนัมะกอก ผลของการติดป้ายฉลากบรรจุภณัฑก์บั
ความาอบของผู ้บริโภคท่ีคาดหวังแนละตั้ งใจซ้ือน ้ ามันมะกอกบริสุทธ์ิ โดยการวิจัยในคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคในทางเหนือของแนคลิฟอร์เนียผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยั
โดยท าการศึกษาจากการศึกษาเาิงประจกัษ์ โดยท าการศึกษาแนบ่งผูบ้ริโภคออกเป็น 2 กลุ่ม ภายใต้
เง่ือนไขท่ีแนตกต่างกนักลุ่มแนรกจ านวน 102 คน ประเมินจากการใหดู้บรรจุภณัฑแ์นละป้ายฉลากของน ้ามนั
มะกอก อีกกลุ่มหน่ึงจ านวน 110 คน ให้าิมรสน ้ ามนัมะกอกแนละจากนั้นดูผลลพัธ์ท่ีา้ีให้เห็นความา่ืน
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าอบแนละความตั้งใจซ้ือน ้ามนัมะกอกของผูบ้ริโภค ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่าอบบรรจุภณัฑ์
ของน ้ามนัมะกอกแนละมีความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเงินมากข้ึนส าหรับบรรจุภณัฑท่ี์ดูสวยงามมากกว่าผูบ้ริโภค
ท่ีไม่ไดเ้ห็นบรรจุภณัฑ์ ความพึงพอใจท่ีเกิดจากการจดัอนัดบัความาอบในการศึกษาบรรจุภณัฑ์ เม่ือ
ผลิตภณัฑมี์บรรจุภณัฑท่ี์สวยงามแนละท าให้ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยท่ีจะซ้ือมากกว่าแนค่การาิม ตวัแนปร
ผลิตภณัฑข์องส่วนประสมทางการตลาด แนสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบของความาอบแนละการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์  

Nelson and Taylor (2013: 203-226)ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง วิธีการทดลองเพื่อประเมิน
พฤติกรรมการซ้ือไวน์ท่ีเกิดข้ึนจริง โดยการวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1) การใาค้วามตั้งใจท่ีจะ
คาดการณ์พฤติกรรมน้ีมาจากสมมติฐานท่ีว่าความตั้งใจเป็นตวับ่งา้ีของพฤติกรรมการซ้ือท่ีเกิดข้ึนจริง
ของแนต่ละบุคคล 2) เพื่อส ารวจว่านกัการตลาดควรรวมมาตรการท่ีแนสดงถึงความตั้งใจซ้ือกบัขอ้มูลท่ีมี
อยู่อ่ืนๆ ท่ีจะคาดการณ์ความน่าจะเป็นของการซ้ือแนละท าให้ตดัสินใจในการก าหนดราคาได ้ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการวิจยัโดยวดัจิตวิทยาของผูบ้ริโภคแนละความตั้งใจซ้ือแนสดงออกในการท านายพฤติกรรมการ
ซ้ือท่ีเกิดข้ึนจริง โดยใาก้ารส ารวจออนไลน์ ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติของประาาานแนละความตั้งใจซ้ือ
ของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริง ความสมัพนัธ์ระหวา่งความตั้งใจซ้ือแนละพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงแนตกต่างกนั
มาก แนต่ท่ีน่าสนใจโดยเฉพาะอยา่งยิง่ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีความตั้งใจซ้ือต ่าจะแนสดงพฤติกรรมความ
เตม็ใจท่ีจะจ่ายในการซ้ือไวน์มากกวา่ท่ีเป็นบุคคลท่ีมีความตั้งใจซ้ือท่ีสูงกวา่ 

Aghaei, Vahedi, Kahreh and Pirooz (2014: 865-869) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง การตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดแนละมิติของตราสินค้า โดยการวิจัยในคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค ์ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ส่วนประสมทางการตลาด คือ ราคา สินคา้ สถานท่ี การโฆษณา 
กระบวนการ หลกัฐานทางกายภาพแนละคน ในมิติท่ีมีส่ีมิติตราสินคา้ คือ คุณภาพการรับรู้ ความภกัดีแนบ
รนด์ การรับรู้แนบรนด์แนละสมาคมแนบรนด์ผูว้ิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยใา้การส ารวจ กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบดว้ยร้านคา้ 10 ร้านในเมืองเตหะราน ใาว้ิธีส าหรับการเก็บตวัอยา่งแนละปริมาณของตวัอยา่งท่ี
ค  านวณไดจ้ากตารางมอร์แนกนเท่ากบั 385 ตวัอยา่งเคร่ืองมือการรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัในปัจจุบนัมี
การท าแนบบสอบถามแนละค าถามท่ีเก่ียวขอ้งในบริบทของทางการตลาด ผลการวิจยัน้ีแนสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์เาิงบวกแนละมีความหมายระหว่างมิติตราสินคา้แนละส่วนประสมทางการตลาดท่ีแนขง็แนกร่ง
ของร้านคา้ในโลกการแนข่งขนัของวนัน้ีตราสินคา้เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภณัฑ์แนละยงัเป็นหน่ึงในทรัพยสิ์นท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์ร ตราสินคา้ยงัให้ความา่วยเหลือในการ
สร้างมูลค่าให้กบัลูกคา้แนละองคก์รแนละแนสดงให้เห็นถึงเหตุผลในการใาจ่้ายเงินมากข้ึนส าหรับการซ้ือ
สินคา้หรือบริการ 

Kushwaha and Agrawal (2014: 85-95) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ลูกคา้อินเดียลอ้มรอบดว้ยการ
บริการของส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  โดยการวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัของการศึกษา คือ
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การตรวจสอบผลกระทบของการบริการองค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้อินเดีย
ส าหรับการท ากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมในบริบทธนาคาร ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยั
โดยการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 351 ลูกคา้ธนาคารในประเทศอินเดีย แนละใาแ้นบบสอบถามออนไลน์ ผลวิจยั
พบว่า หลกัฐานทางกายภาพ กระบวนการ สถานท่ี แนละผูค้น มีผลในเาิงบวกแนละมีนยัส าคญักบัลูกคา้ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนนะการบริการกลยทุธ์การตลาดท่ีเหมาะสมส าหรับมุมมองของลูกคา้อินเดีย
ในบริบทของการบริการดา้นการธนาคาร งานวิจยัน้ีจะา่วยธนาคารในการวางแนผนสร้างกลยุทธ์ท่ีจะ
รักษาลูกคา้ท่ีมีอยู่ แนละเพื่อดึงดูดลูกคา้ใหม่ ผลการวิเคราะห์แนสดงให้เห็นว่าการจดัการมิติส่วนประสม
ทางการตลาดของผลิตภณัฑ ์ราคาแนละการส่งเสริมทางการตลาดท่ีมีความส าคญันอ้ยกว่า ยกเวน้สถานท่ี 
จดัการมิติตลาดเาิงโตต้อบ เา่น คน หลกัฐานทางกายภาพ แนละกระบวนการ 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบ
ไปดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา า่องทางการจดัจ าหน่ายแนละการส่งเสริมการตลาด ทั้ง 4 ดา้นน้ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการแนละความทรงจ าในผลิตภณัฑ์โดยมี
อิทธิพลต่อความรู้สึกความเา่ือแนละพฤติกรรมเม่ือใดท่ีผูบ้ริโภคตระหนักว่าตัวเองต้องการสินค้า
ผูบ้ริโภคก็จะเร่ิมกระบวนการการตัดสินใจซ้ือ โดยจะซ้ือสินคา้เม่ือใด ท่ีไหนแนละจะซ้ืออย่างไร 
ภายหลงัการซ้ือสินคา้ผูบ้ริโภคจะเกิดความพอใจหรือไม่พอใจ ดงันั้นไม่ว่าผูบ้ริโภคจะเกิดกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือหรือไม่ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีจะเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ ท าให้ผูว้ิจยั
น าไปศึกษากบังานวิจยัในคร้ังน้ี 
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บทที ่3 

 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด
ของประาากรในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเาิงปริมาณ (Quantitative  Research) ซ่ึงใาก้ารวิจยั
เาิงส ารวจ (Survey Research) โดยผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาจากแนนวคิดทฤษฎีแนละคน้ควา้จากเอกสาร
ผลงานวิจยัต่างๆ โดยการใาแ้นบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแนละ
ไดด้ าเนินการศึกษาตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

3.1.1 ประาากร (Population) ท่ีใาใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 15–60 ปี 
สามารถตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดไดด้ว้ยตนเองแนละอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจากขอ้มูล
สถิติประาากรในเขตกรุงเทพมหานคร ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 มีประาากรจ านวนทั้ งหมด 
3,837,161 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2557) สามารถจ าแนนกอายไุดด้งัตาราง 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 สถิติประาากรในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนนกตามอาย ุ

 
อายุ ชาย หญงิ รวม  อายุ ชาย หญงิ รวม 
15 ปี 34,217 33,669 67,886  16 ปี 36,210 35,132 71,342 
17 ปี 40,947 40,307 81,254  18 ปี 41,581 40,397 81,978 
19 ปี 41,350 41,157 82,507  20 ปี 38,484 38,657 77,141 
21 ปี 42,001 38,630 80,631  22 ปี 44,297 38,796 83,093 
23 ปี 38,149 37,990 76,139  24 ปี 37,162 38,030 75,192 
25 ปี 35,666 36,300 71,966  26 ปี 35,931 36,826 72,757 
27 ปี 34,018 35,282 69,300  28 ปี 35,471 37,517 72,988 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 
 

อายุ ชาย หญงิ รวม  อายุ ชาย หญงิ รวม 
29 ปี 37,726 40,075 77,801  30 ปี 38,329 41,225 79,554 
31 ปี 39,790 43,575 83,365  32 ปี 40,811 45,614 86,425 
33 ปี 42,365 47,202 89,567  34 ปี 43,948 49,559 93,507 
35 ปี 44,401 49,766 94,167  36 ปี 42,743 48,997 91,740 
37 ปี 43,523 50,264 93,787  38 ปี 43,626 50,448 94,074 
39 ปี 42,081 49,049 91,130  40 ปี 41,847 49,034 90,881 
41 ปี 40,742 47,906 88,648  42 ปี 42,367 50,032 92,399 
43 ปี 43,561 51,731 95,292  44 ปี 42,888 50,850 93,738 
45 ปี 42,081 50,290 92,371  46 ปี 43,500 51,808 95,308 
47 ปี 42,226 49,992 92,218  48 ปี 40,658 49,131 89,789 
49 ปี 42,003 50,502 92,505  50 ปี 42,462 50,598 93,060 
51 ปี 40,810 48,987 89,797  52 ปี 39,540 48,102 87,642 
53 ปี 38,621 46,248 84,869  54 ปี 38,720 47,194 85,914 
55 ปี 37,172 44,835 82,007  56 ปี 34,296 41,348 75,644 
57 ปี 33,086 40,134 73,220  58 ปี 31,857 38,719 70,576 
59 ปี 29,260 36,684 65,944  60 ปี 29,074 36,974 66,048 

 
แหล่งทีม่า: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2557 
 

3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง (Sample) คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดแนละอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นการสุ่มแนบบอาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling)โดยใาก้ารก าหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งจากสูตรตามวิธีของยามาเน่ (Yamane, 1973 อา้งถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ท่ีระดบัความ
เา่ือมัน่ร้อยละ 95 ขนาดความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ท าการสุ่มตวัอย่างแนบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Sampling) ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 6 กลุ่มเขต แนบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นท่ีฝ่ังพระนครแนละ
ฝ่ังธนบุรี ดงัตาราง 3.2 แนละ 3.3 
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ตารางที่ 3.2 แนสดงการแนบ่งกลุ่มเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฝ่ังพระนคร 
 
กลุ่มเขต ช่ือกลุ่มเขต ช่ือส านักงานเขต 

1 รัตนโกสินทร์ 1. บางซ่ือ 
2. ดุสิต 
3. พญาไท 
4. ราาเทว ี

5. พระนคร 
6. ป้อมปราบศตัรูพา่ย 
7. สัมพนัธวงศ ์
8. บางรัก 

2 บูรพา 1. ดอนเมือง 
2. หลกัส่ี 
3. สายไหม 
4. บางเขน 
5. จตุจกัร 

6. ลาดพร้าว 
7. บึงกุ่ม 
8. บางกะปิ 
9. วงัทองหลาง 

3 ศรีนครินทร์ 1. สะพานสูง 
2. มีนบุรี 
3. คลองสามวา 
4. หนองจอก 

5. ลาดกระบงั 
6. ประเวศ 
7. สวนหลวง 
8. คนันายาว 

4 เจา้พระยา 1. ดินแนดง 
2. หว้ยขวาง 
3. วฒันา 
4. คลองเตย 
5. บางนา 

6. พระโขนง 
7. สาทร 
8. บางคอแนหลม 
9. ยานนาวา 

 
แหล่งทีม่า: ศูนยข์อ้มูลกรุงเทพมหานคร, 2557 
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ตารางที่ 3.3 แนสดงการแนบ่งกลุ่มเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฝ่ังธนบุรี 
 
กลุ่มเขต ช่ือกลุ่มเขต ช่ือส านักงานเขต 

5 กรุงธนใต ้ 1. บางขนุเทียน 
2. บางบอน 
3. จอมทอง 
4. ราษฎร์บูรณะ 

5. ทุ่งครุ 
6. ธนบุรี 
7. คลองสาน 
8. บางแนค 

6 กรุงธนเหนือ 1. บางพลดั 
2. ตล่ิงานั 
3. บางกอกนอ้ย 
4. บางกอกใหญ่ 

5. ภาษีเจริญ 
6. หนองแนขม 
7. ทวีวฒันา 

 
แหล่งทีม่า: ศูนยข์อ้มูลกรุงเทพมหานคร, 2557 
 

ขั้นตอนท่ี 2 สุ่มอยา่งง่ายเลือกกลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีฝ่ังพระนครมา 1 กลุ่มเขต ไดแ้นก่ กลุ่มเขต
เจา้พระยา แนละพื้นท่ีฝ่ังธนบุรี 1 กลุ่มเขต ไดแ้นก่ กลุ่มเขตกรุงธนใต ้ จากนั้นค านวณสดัส่วนจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีสุ่มได ้ใหไ้ด ้400 คนดงัตาราง 3.4 
 
ตารางที่ 3.4 แนสดงจ านวนประาากรแนละจ านวนกลุ่มตวัอยา่งของแนต่ละส านกังานเขตในกลุ่มเขต
เจา้พระยาแนละกรุงธนใต ้
 

กลุ่มเขต ช่ือกลุ่มเขต/ส านักงานเขต 
จ านวนประชากร 

(คน) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง (คน) 

4 เจา้พระยา    
 1. ดินแนดง 

2. หว้ยขวาง 
3. วฒันา 
4. คลองเตย 
5. บางนา 
 

127,260 
80,002 
83,520 
107,221 
94,315 

 

15.14 
9.52 
9.93 
12.75 
11.22 

 

28 
18 
19 
24 
21 
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ) 
 

กลุ่มเขต ช่ือกลุ่มเขต/ส านักงานเขต 
จ านวนประชากร 

(คน) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง (คน) 

 6. พระโขนง 
7. สาทร 
8. บางคอแนหลม 
9. ยานนาวา 

92,448 
82,432 
92,273 
80,843 

11.00 
9.81 
10.98 
9.62 

21 
18 
21 
18 

 รวม 840,314  188 
5 กรุงธนใต ้    
 1. บางพลดั 

2. ตล่ิงานั 
3. บางกอกนอ้ย 
4. บางกอกใหญ่ 
5. ทุ่งครุ 
6. ธนบุรี 
7. คลองสาน 
8. บางแนค 

96,787 
105,857 
116,653 
70,003 
119,349 
115,330 
75,224 
191,966 

10.86 
11.87 
13.08 
7.85 
13.39 
12.94 
8.44 
21.54 

23 
25 
28 
17 
28 
27 
18 
46 

 รวม 891,169  212 
 รวมทั้งหมด 1,731,483  400 

 
แหล่งทีม่า: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2557 
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 

ผูว้ิจยัไดก้ าหนดวิธีการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใาใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
3.2.1 ศึกษาลกัษณะรูปแนบบแนละวิธีการเขียนแนบบสอบถามจากเอกสารงานวิจยัแนนวคิดทฤษฎี

แนละผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแนปรท่ีศึกษา รวบรวมสาระแนละเน้ือหาต่างๆท่ีไดจ้ากเอกสารแนนวคิด
ทฤษฎีแนละผลการวิจยัเพื่อเป็นขอ้มูลในการสร้างแนบบสอบถาม 
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3.2.2 สร้างแนบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีใาแ้นบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการรวบรวมขอ้มูล ประกอบไปดว้ย  4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่  1 ขอ้มูลดา้นประาากรศาสตร์เก่ียวกบัผูต้อบแนบบสอบถาม ลกัษณะแนบบสอบถามเป็น
แนบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาาีพ  
ระดบัรายได ้จ านวนสมาาิกในบา้นแนละลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั   

ส่วนที่ 2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีม่ีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมี
ลกัษณะเป็นแนบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามเทคนิคการวดัของลิเคิร์ท 
(Likert Scale)ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้ าหนดค่าน ้าหนกัคะแนนน ไวด้งัน้ี 

คะแนนน 5 หมายถึง ส าคญัมากท่ีสุด 
คะแนนน 4 หมายถึง ส าคญัมาก 
คะแนนน 3 หมายถึง ส าคญัปานกลาง 
คะแนนน 2 หมายถึง ส าคญันอ้ย 
คะแนนน 1 หมายถึง ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 
เกณฑ์ความหมายของค่าเฉล่ีย โดยการหาค่าพิสัยแนละอนัตรภาคาั้นแนลว้ น าผลต่างท่ีได้มา

ก าหนดเกณฑก์ารวดัระดบัค่าเฉล่ีย ใาสู้ตรดงัน้ี  

ความกวา้งของอนัตรภาคาั้น =
ค่าคะแนนนสูงสุด   ค่าคะแนนนต ่าสุด

จ านวนาั้น
 

 

=     
 

 
 

= 0.8 
 

ดงันั้นเกณฑเ์ฉล่ียส าหรับอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือเป็นดงัน้ี 
 

คะแนนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 แนสดงวา่ ส าคญัมากท่ีสุด 
คะแนนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 แนสดงวา่ ส าคญัมาก 
คะแนนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 แนสดงวา่ ส าคญัปานกลาง 
คะแนนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 แนสดงวา่ ส าคญันอ้ย 
คะแนนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 แนสดงวา่ ส าคญันอ้ยท่ีสุด 



70 

   

 
 

ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด ไดแ้นก่ ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์
ซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ปริมาณในการซ้ือ สถานท่ีในการซ้ือ โดยลกัษณะแนบบสอบถามเป็นค าถามานิด
ปลายปิด (Close-ended Question) ใหผู้ต้อบแนบบสอบถามเลือกค าตอบ 

ส่วนที่ 4  แนบบสอบถามเก่ียวกบัเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดแนละขอ้เสนอแนนะ
อ่ืนๆ เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 ดา้น คือดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นา่องทางการจดั
จ าหน่ายแนละดา้นการส่งเสริมการตลาด  

3.2.3 น าแนบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปตรวจสอบหาคุณภาพของแนบบสอบถาม โดยหาความ
เท่ียงตรง (Validity) แนละการหาความเา่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 

3.2.3.1 ทดสอบความเท่ียงตรง(Validity)โดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความ
เหมาะสมของเน้ือหา (Content Validity) ภาษาท่ีใา ้ความครอบคลุม แนละความสอดคลอ้งตามนิยาม
น ามาปรับปรุงแนกไ้ขขอ้ค าถามตามค าแนนะน า แนลว้จึงน าไปให้ผูเ้า่ียวาาญจ านวน 3 คน ลงความเห็น
เก่ียวกบัความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์เพื่อประเมินค่าดาันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Objective Congruence: IOC) โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา คือ 1 หมายถึง แนน่ใจว่าแนบบสอบถาม
สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์หรือตรงตามเน้ือหา 0 หมายถึง ไม่แนน่ใจว่าแนบบสอบถามสอดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค์หรือตรงตามเน้ือหา แนละ -1 หมายถึง แนน่ใจว่าแนบบสอบถามไม่ได้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคห์รือตรงตามเน้ือหา ผูว้ิจยัจะเลือกใาเ้ฉพาะค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแนต่ 0.50–1.00 ในการเก็บ
ขอ้มูล  

3.2.3.2 ทดสอบความเา่ือมัน่ (Reliability) โดยผูว้ิจยัไดน้ าแนบบสอบถามท่ีผ่านการ
ตรวจสอบความเท่ียงไป น าไปทดลองใา้ (Try-out) กบัประาากรท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร
จ านวน 30 ตวัอยา่งแนลว้น าแนบบสอบถามไปหาค่าความเา่ือมัน่ โดยใาสู้ตรสัมประสิทธ์ิอลัฟาครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเา่ือมัน่ของแนบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั 0.874 หลงัจาก
นั้นผูว้ิจยัจึงน าแนบบสอบถามท่ีไดไ้ปท าการเกบ็ขอ้มูลจริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 

3.2.4 สถิติท่ีใาใ้นการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)โดยผูว้ิจยัไดใ้าส้ถิติในการ
ทดสอบสมมติฐานดงัตาราง 3.5 
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ตารางที่ 3.5 แนสดงสถิติท่ีใาใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
 

ล าดบั 
สมมติฐานท่ีใาใ้น

การศึกษา 
านิดขอ้มูล 

สถิติท่ีใา้
ทดสอบ 

ตวัแนปรท่ีใาใ้นการ
ทดสอบ 

1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั 
มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืม
บรรจุขวดแนตกต่างกนั 

ข้อมูลเาิงคุณภาพสเกล
แนบ่งกลุ่ม (Nominal 
Scale) กับขอ้มูลเาิง
ปริมาณสเกลอันตรภาค
าั้น (Interval Scale)  

Independent 
Sample  
(t-test) 

ตัวแนปรอิสระได้แนก่
เพศ ตัวแนปรตามคือ
การตัดสินใจซ้ือน ้ า
ด่ืมบรรจุขวด 

2 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั 
มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืม
บรรจุขวดแนตกต่างกนั 

ข้อมูลเาิงปริมาณสเกล
อนัดบั (Ordinal Scale) 
กับข้อ มู ล เ าิ งป ริม าณ
ส เ ก ล อั น ต ร ภ า ค าั้ น 
(Interval Scale)  

One-way 
ANOVA  
(F-test) 

ตัวแนปรอิสระได้แนก่
อายุ ตัวแนปรตามคือ
การตัดสินใจซ้ือน ้ า
ด่ืมบรรจุขวด 

3 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ
สมรส ต่ า งกัน  มีก า ร
ตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดแนตกต่างกนั 
 

ข้อมูลเาิงคุณภาพสเกล
แนบ่งกลุ่ม (Nominal 
Scale) กับขอ้มูลเาิง
ปริมาณสเกลอันตรภาค
าั้น (Interval Scale) 
 

One-way 
ANOVA  
(F-test) 

ตัวแนปรอิสระได้แนก่
สถานภาพทางสังคม 
ตัวแนปรตามคือการ
ตัดสินใจซ้ือน ้ า ด่ืม
บรรจุขวด 

4 ผู ้ บ ริ โ ภ ค ท่ี มี อ า าี พ
ต่างกัน มีการตัดสินใจ
ซ้ื อน ้ า ด่ื ม บ ร ร จุ ข ว ด
แนตกต่างกนั 

ขอ้มูลเาิงคุณภาพสเกล
แนบ่งกลุ่ม (Nominal 
Scale) กบัขอ้มูลเาิง
ปริมาณสเกลอนัตรภาค
าั้น (Interval Scale) 

One-way 
ANOVA  
(F-test) 

ตัวแนปรอิสระได้แนก่
อาาีพ ตัวแนปรตาม
คือ การตดัสินใจซ้ือ
น ้าด่ืมบรรจุขวด 

5 ผู ้ บ ริ โ ภ ค ท่ี มี ร ะ ดั บ
การศึกษาต่างกนั มีการ
ตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดแนตกต่างกนั 

ขอ้มูลเาิงปริมาณสเกล
อนัดบั (Ordinal Scale) 
กบัขอ้มูลเาิงปริมาณ
สเกลอนัตรภาคาั้น 
(Interval Scale)  

One-way 
ANOVA  
(F-test) 

ตวัแนปรอิสระไดแ้นก่
ระดบัการศึกษา ตวั
แนปรตามคือ การ
ตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืม
บรรจุขวด 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 
 

ล าดบั 
สมมติฐานท่ีใาใ้น

การศึกษา 
านิดขอ้มูล 

สถิติท่ีใา้
ทดสอบ 

ตวัแนปรท่ีใาใ้นการ
ทดสอบ 

6 ผู ้ บ ริ โ ภ ค ท่ี มี ร ะ ดั บ
รายได้ต่ า งกัน  มีการ
ตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดแนตกต่างกนั 

ขอ้มูลเาิงปริมาณสเกล
อนัดบั (Ordinal Scale) 
กบัขอ้มูลเาิงปริมาณ
สเกลอนัตรภาคาั้น 
(Interval Scale)  

One-way 
ANOVA  
(F-test) 

ตวัแนปรอิสระไดแ้นก่ระดบั
รายได้ ตัวแนปรตามคือ 
การตัดสินใจซ้ือน ้ า ด่ืม
บรรจุขวด 

7 จ า น ว น ส ม า าิ ก ใ น
ครอบครัวต่างกนั มีการ
ตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดแนตกต่างกนั 

ขอ้มูลเาิงปริมาณสเกล
อนัดบั (Ordinal Scale) 
กบัขอ้มูลเาิงปริมาณ
สเกลอนัตรภาคาั้น 
(Interval Scale)  
 

One-way 
ANOVA  
(F-test) 

ตั ว แน ป ร อิ ส ร ะ ไ ด้ แน ก่
จ า น ว น ส ม า าิ ก ใ น
ครอบครัว ตัวแนปรตาม
คือ การตัดสินใจซ้ือน ้ า
ด่ืมบรรจุขวด 

8 ลั ก ษ ณ ะ ท่ี อ ยู่ อ า ศั ย
ต่างกัน มีการตัดสินใจ
ซ้ื อน ้ า ด่ื ม บ ร ร จุ ข ว ด
แนตกต่างกนั 

ขอ้มูลเาิงคุณภาพสเกล
แนบ่งกลุ่ม (Nominal 
Scale) กบัขอ้มูลเาิง
ปริมาณสเกลอนัตร
ภาคาั้น (Interval 
Scale)  
 

One-way 
ANOVA  
(F-test) 

ตั ว แน ป ร อิ ส ร ะ ไ ด้ แน ก่
ลักษณะท่ีอยู่อาศัย  ตัว
แนปรตามคือการตดัสินใจ
ซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 

 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
ผูว้ิจยัไดใ้ารู้ปแนบบในการรวบรวมขอ้มูล 2 แนบบ ดงัน้ี  

3.3.1 การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary  Data) ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
ใาแ้นบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคน ้าด่ืมบรรจุขวดจ านวน 400 คน 

3.3.2 การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) เป็นการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารโดยรวบรวม
ขอ้มูลจากหนงัสือ ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ รายงานทางวิาาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศแนละ
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ต่างประเทศ ขอ้มูลระบบออนไลน์ บทความ วารสารส่ิงพิมพ ์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทาง
การตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค การตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดแนละความรู้เก่ียวกบัน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดย
น ามาท าการสรุปประเดน็ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์แนละน ามาใาป้ระกอบในงานวิจยัน้ี 

 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัไดใ้ารู้ปแนบบในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
3.4.1 น าแนบบสอบถามท่ีไดเ้ก็บรวบรวมทั้งหมด มาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนน าไป

วิเคราะห์ขอ้มูล 
3.4.2 ผู ้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของแนบบสอบถามด้วยการลงรหัสข้อมูล จัดท า

ตารางขอ้มูลเพื่อน าขอ้มูลไปประมวลผลดว้ยโปรแนกรม SPSS for Windows ในการค านวณค่าทางสถิติ
ต่างๆ ดงัน้ี (กลัยา  วานิายบ์ญัาา, 2555) 

3.4.2.1 สถิติเาิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้นก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะ
ทางประาากรศาสตร์ของผูต้อบแนบบสอบถามในส่วนท่ีเก่ียวกบัเพศ อาย ุ สถานภาพสมรส อาาีพ ระดบั
การศึกษา ระดับรายได้จ  านวนสมาาิกในครอบครัว แนละลักษณะท่ีอยู่อาศัย โดยหา ค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืม
บรรจุขวด โดยการหาค่าคะแนนนเฉล่ีย (Arithmetic Mean) แนละค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

3.4.2.2 สถิติเาิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใาท้ดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์
หาค่าทางสถิติ โดยก าหนดค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีใาใ้นการวิเคราะห์คร้ังน้ี ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
การทดสอบหาความแนตกต่างของค่าคะแนนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มโดยใาก้ารทดสอบหาค่าที (t-
test) เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคโดยวิเคราะห์ความแนปรปรวนแนบบทาง
เดียว (One-way ANOVA) ในกรณีท่ีพบความแนตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจึงทดสอบความแนตกต่าง
รายคู่โดยใาว้ิธี LSD (Least Significant Difference)  

ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลแนลว้มาจดัเรียงแนละน าเสนอการวิจยัในรูปแนบบ
ของการบรรยายแนละตารางแนสดงขอ้มูลในล าดบัต่อไป 
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บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
การวิเคราะห์แนละการน าเสนอผลของการวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเคร่ืองมือท่ีใาใ้นการวิจยัคร้ัง
น้ีคือ แนบบสอบถาม (Questionnaire) แนละการสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคจ านวน 3 คน กลุ่มตวัอย่างคือ ผูท่ี้
บริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน ผูว้ิจยัจะน าเสนอในรูปตารางแนละ
ภาพประกอบ ค าบรรยาย หรือตารางประกอบค าบรรยาย โดยไดแ้นบ่งการน าเสนอดงัน้ี 

 
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแนบบสอบถาม  
4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการตดัสินใจของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด  
4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
4.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นแนละขอ้เสนอแนนะอ่ืนๆ 
4.6 การวิเคราะห์เาิงคุณภาพ 
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4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางที ่4.1 แนสดงจ านวนแนละค่าร้อยละ ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งแนบ่งตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
    าาย 148 37.00 
    หญิง 252 63.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งแนบ่งตามเพศพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 ท่ีเหลือเป็นเพศาาย จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.00 

 
ตารางที ่4.2 แนสดงจ านวนแนละค่าร้อยละ ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งแนบ่งตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
    15–23 ปี 98 24.50 
    24–32 ปี 176 44.00 
    33–41 ปี 85 21.30 
    42–50 ปี 31 7.80 
    51–60 ปี 10 2.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งแนบ่งตามอาย ุพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี

อาย ุ24–32 ปี จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาไดแ้นก่ อาย ุ15–23 ปีจ านวน 98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.50 อายุ 33–41 ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 มีอาย ุ42–50 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.80 แนละนอ้ยท่ีสุดไดแ้นก่ อาย ุ51–60 ปีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 
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ตารางที ่4.3 แนสดงจ านวนแนละค่าร้อยละ ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งแนบ่งตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 
    โสด 290 72.50 
    สมรส 94 23.50 
    หยา่ร้าง 16 4.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.3 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างแนบ่งตามสถานภาพสมรส พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นโสดจ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 แนละสมรสแนลว้จ านวน 94 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.50แนละนอ้ยท่ีสุดไดแ้นก่ หยา่ร้างจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 

 
ตารางที ่4.4 แนสดงจ านวนแนละค่าร้อยละ ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งแนบ่งตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
    ต  ่ากวา่มธัยมศึกษา 15 3.80 
    มธัยมศึกษาหรือปวา. 45 11.20 
    อนุปริญญาหรือปวส. 37 9.20 
    ปริญญาตรี 231 57.80 
    ปริญญาโท 72 18.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งแนบ่งตามระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ57.80 รองลงมาไดแ้นก่ ปริญญาโท 
จ านวน 72 คนคิดเป็นร้อยละ 18.00 มธัยมศึกษาหรือปวา. จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30 
อนุปริญญาหรือปวส. จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 แนละน้อยท่ีสุด ได้แน ก่ ต ่ากว่ามธัยมศึกษา
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 
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ตารางที ่4.5 แนสดงจ านวนแนละค่าร้อยละ ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งแนบ่งตามอาาีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
    นกัเรียนหรือนกัศึกษา 118 29.50 
    ขา้ราาการ 20 5.00 
    พนกังานรัฐวิสาหกิจ 46 11.50 
    พนกังานบริษทัเอกาน 147 36.80 
    ธุรกิจส่วนตวัหรือคา้ขาย 61 15.20 
    พอ่บา้นหรือแนม่บา้น 8 2.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.5 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งแนบ่งตามอาาีพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

ประกอบอาาีพพนกังานบริษทัเอกาน จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 รองลงมา ไดแ้นก่ นกัเรียน
หรือนกัศึกษา จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 ธุรกิจส่วนตวัหรือคา้ขาย จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.30 พนกังานรัฐวิสาหกิจจ านวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ11.50ขา้ราาการ จ านวน 20 คนคิดเป็นร้อย
ละ 5.00แนละนอ้ยท่ีสุดไดแ้นก่พอ่บา้นหรือแนม่บา้น จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ2.00 
 
ตารางที ่4.6 แนสดงจ านวนแนละค่าร้อยละ ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งแนบ่งตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
    ต  ่ากวา่ 10,000 บาท 88 22.00 
    10,000–20,000 บาท 159 39.70 
    20,001–30,000 บาท 63 15.70 
    30,001–40,000 บาท 39 9.80 
    40,001–50,000 บาท 27 6.80 
    50,001 บาทข้ึนไป 24 6.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.6 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งแนบ่งตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000–20,000 บาท จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.80 
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รองลงมาไดแ้นก่ ต ่ากว่า 10,000 บาทจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ22.00รายได ้20 ,001–30,000 บาท 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ15.80 รายได ้30 ,001–40,000 บาท จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 
รายได ้40,001–50,000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 แนละน้อยท่ีสุดไดแ้นก่ รายไดม้ากกว่า
50,000 ข้ึนไปจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 
 
ตารางที ่4.7 แนสดงจ านวนแนละค่าร้อยละ ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งแนบ่งตามจ านวนสมาาิกในครอบครัว 
 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
   อยูค่นเดียว 57 14.20 
   2–3 คน 141 35.30 
   4–6 คน 193 48.20 
   7–10 คน 9 2.30 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.7 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งแนบ่งตามจ านวนสมาาิกในครอบครัวพบว่า 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีจ านวนสมาาิกในครอบครัว 4–6 คน จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30
รองลงมาไดแ้นก่สมาาิกในครอบครัว 2–3 คน จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ35.30 อยู่คนเดียว จ านวน 
57 คน คิดเป็นร้อยละ14.20 แนละนอ้ยท่ีสุด ไดแ้นก่ สมาาิกในครอบครัว7–10 คนจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.30 
 
ตารางที ่4.8 แนสดงจ านวนแนละค่าร้อยละ ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งแนบ่งตามลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 
 

ลกัษณะทีอ่ยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 
    บา้นเด่ียว 155 38.70 
    ทาวน์เฮาส์ 116 29.00 
    คอนโดมิเนียม 90 22.50 
    แนฟลตหรืออพาร์ตเมนต ์ 13 3.30 
    ตึกแนถวหรืออาคารพาณิาย ์ 26 6.50 
รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 4.8 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง แนบ่งตามลกัษณะท่ีอยู่อาศยัพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ มีท่ีอยู่อาศยัเป็นบา้นเด่ียวจ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 รองลงมาคือ 
ทาวน์เฮาส์จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00คอนโดมิเนียม จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 
แนฟลตหรืออพาร์ตเมน้ต์ จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30แนละน้อยท่ีสุด ไดแ้นก่ ตึกแนถวหรืออาคาร
พาณิาย ์จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ6.50 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัระดบัการตัดสินใจของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตดัสินใจเลอืกซ้ือน า้ดืม่บรรจุขวด 
  

โดยการวิเคราะห์จะแนบ่งเป็น 4 ดา้นไดแ้นก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นา่องทางการจดั
จ าหน่ายแนละดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.9 แนสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แนละระดบัการตดัสินใจของขอ้มูลรวมปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือน า้ดื่มบรรจุขวด 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(X) 

 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

 
ระดับการ
ตัดสินใจ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.97 .362 มาก 
ดา้นราคา 3.94 .501 มาก 
ดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย 3.67 .620 มาก 
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 3.22 .655 ปานกลาง 
รวมปัจจัยส่วนประสมการตลาด 3.71 .405 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีการตดัสินใจซ้ือ

น ้าด่ืมบรรจุขวด โดยพิจารณาจากปัจจยัส่วนประสมการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
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3.71 เม่ือพิจารณาในแนต่ละปัจจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ส าหรับปัจจยัดา้นท่ีเหลือ มีการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก 

 
ตารางที่ 4.10 แนสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แนละระดบัการตดัสินใจของขอ้มูลปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดา้นผลิตภณัฑ ์    
   

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(X) 

 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

 
ระดับการ
ตัดสินใจ 

ความสะอาดของน ้าด่ืม 4.65 .533 มากท่ีสุด 
รสาาติของน ้าด่ืม 4.16 .770 มาก 
การระบุวนัเดือนปีท่ีผลิตของน ้าด่ืม 3.77 .816 มาก 
า่ือเสียงของตราผลิตภณัฑน์ ้าด่ืม 4.14 .786 มาก 
บรรจุภณัฑน์ ้ าด่ืมมีใหเ้ลือกหลายขนาด 3.58 1.010 มาก 
ฝาปิดของน ้าด่ืมมีพลาสติกซีลหุม้มิดาิด 4.46 .866 มากท่ีสุด 
ผลิตภณัฑไ์ดรั้บรองมาตรฐานต่างๆ 4.45 .713 มากท่ีสุด 
รูปแนบบบรรจุภณัฑมี์ความแนปลกใหม่ 3.45 .790 มาก 
บรรจุภณัฑน์ ้ าด่ืมเป็นมิตรต่อส่ิงแนวดลอ้ม 3.59 .706 มาก 
รูปทรงบรรจุภณัฑน์ ้ าด่ืมมีความสวยงาม 3.51 .668 มาก 

รวม 3.97 .362 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีการตดัสินใจซ้ือ
น ้าด่ืมบรรจุขวด โดยพิจารณาจากปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 เม่ือพิจารณาในแนต่ละขอ้พบว่า มีการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้นก่ ความ
สะอาดของน ้ าด่ืม ฝาปิดของน ้ าด่ืมมีพลาสติกซีลหุ้มมิดาิด แนละผลิตภณัฑ์ไดรั้บรองมาตรฐานต่างๆ 
ส าหรับขอ้อ่ืนๆท่ีเหลือ มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที่ 4.11 แนสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แนละระดบัการตดัสินใจของขอ้มูลปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดา้นราคา 
 

ปัจจัยด้านราคา 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(X) 

 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

 
ระดับการ
ตัดสินใจ 

การท่ีราคาน ้าด่ืมถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน 3.59 .836 มาก 
การท่ีราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 
น ้าด่ืม 

4.41 .647 มากท่ีสุด 

การท่ีราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณ
บรรจุน ้าด่ืม 

4.28 .675 มากท่ีสุด 

การท่ีราคาน ้าด่ืมคุม้ค่ากวา่เม่ือเทียบกบั 
ยีห่อ้อ่ืน 

3.92 .691 มาก 

การมีน ้าด่ืมหลายระดบัราคาใหเ้ลือก 3.68 .816 มาก 
การมีป้ายระบุราคาน ้าด่ืมาดัเจน 3.78 .955 มาก 

รวม 3.94 .501 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีการตดัสินใจซ้ือ

น ้ าด่ืมบรรจุขวด โดยพิจารณาจากปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 เม่ือพิจารณาในแนต่ละขอ้พบว่า มีการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้นก่ การท่ี
ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพน ้าด่ืม แนละการท่ีราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณบรรจุน ้ าด่ืม ส าหรับ
ขอ้อ่ืนๆท่ีเหลือ มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที่ 4.12 แนสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แนละระดบัการตดัสินใจของขอ้มูลปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(X) 

 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

 
ระดับการ
ตัดสินใจ 

การวางจ าหน่ายน ้าด่ืมครอบคลุมทุกพื้นท่ี 4.11 .763 มาก 
การวางจ าหน่ายน ้าด่ืมในร้านสะดวกซ้ือ 4.18 .774 มาก 
การบริการจดัส่งน ้าด่ืมถึงท่ีหมาย 3.49 1.137 มาก 
การมีา่องทางการเลือกซ้ือท่ีหลากหลาย  2.97 1.065 ปานกลาง 

รวม 3.67 .620 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีการตดัสินใจซ้ือ
น ้ าด่ืมบรรจุขวด โดยพิจารณาจากปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 เม่ือพิจารณาในแนต่ละขอ้พบว่า มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ไดแ้นก่ การมีา่องทางการเลือกซ้ือท่ีหลากหลาย ส าหรับขอ้อ่ืนๆท่ีเหลือ มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที่ 4.13 แนสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แนละระดบัการตดัสินใจของขอ้มูลปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(X) 

 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

 
ระดับการ
ตัดสินใจ 

การมีโฆษณาน ้าด่ืมทางโทรทศัน ์ 3.61 .916 มาก 
การมีโฆษณาน ้าด่ืมทางวิทย ุ 2.87 1.010 ปานกลาง 
การมีโฆษณาน ้าด่ืมทางส่ือส่ิงพิมพ ์ 2.91 1.093 ปานกลาง 
การมีส่วนลดราคาน ้าด่ืม 3.81 .879 มาก 
การแนจกของแนถมจากการซ้ือน ้าด่ืม 3.61 .922 มาก 
การจดักิจกรรมาิงโาคแนจกของรางวลั 3.10 .841 ปานกลาง 
การจดับูธแนนะน าสินคา้น ้าด่ืม 2.94 .971 ปานกลาง 
การแนจกเอกสารใหข้อ้มูลน ้าด่ืมโดย
พนกังานขาย 

2.81 1.094 ปานกลาง 

การรับแนลกเปล่ียนหรือคืนสินคา้น ้าด่ืมได ้ 3.10 1.092 ปานกลาง 
การจดักิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบั
าุมาน  

3.40 .994 ปานกลาง 

รวม 3.22 .655 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีการตดัสินใจซ้ือ

น ้าด่ืมบรรจุขวด โดยพิจารณาจากปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมทางการตลาด โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 เม่ือพิจารณาในแนต่ละขอ้พบว่า มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้นก่ การมีส่วนลดราคาน ้าด่ืม การมีโฆษณาน ้าด่ืมทางโทรทศัน์ แนละการแนจกของแนถมจากการซ้ือน ้าด่ืม 
ส าหรับขอ้อ่ืนๆท่ีเหลือ มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือน า้ดืม่บรรจุขวดของผู้บริโภค 
 
ตารางที ่4.14 แนสดงจ านวน ค่าร้อยละ ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดา้น
ลกัษณะบรรจุภณัฑ ์
 

ลกัษณะบรรจุภัณฑ์ทีท่่านซ้ือเป็นประจ า จ านวน ร้อยละ 
    ขวดพลาสติกขาวขุ่น  15 3.80 
    ขวดพลาสติกใส  332 83.00 
    ขวดแนกว้ 22 5.50 
    ถงัแนกลลอน 31 7.80 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.14 เม่ือพิจารณาตามขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด

ดา้นลกัษณะบรรจุภณัฑ์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดลกัษณะเป็นขวดพลาสติกใส 
(PET) มากท่ีสุดจ านวน 332 คนคิดเป็นร้อยละ83.00รองลงมาคือ ถงัแนกลลอน จ านวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.80 ขวดแนกว้ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50ตามล าดบั แนละนอ้ยท่ีสุดคือ ขวดพลาสติกขุ่น 
(PE) จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 
 
ตารางที่ 4.15 แนสดงจ านวน ค่าร้อยละ ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดา้น
ขนาดขวดบรรจุ 
 

ขนาดขวดบรรจุทีท่่านเลอืกซ้ือบ่อยทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 
    330 มิลลิลิตร  33 8.30 
    500 มิลลิลิตร 102 25.50 
    600 มิลลิลิตร 148 37.00 
    1,000มิลลิลิตร 52 13.00 
    1,500 มิลลิลิตร 65 16.30 
รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 4.15 เม่ือพิจารณาตามขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด
ดา้นขนาดขวดบรรจุ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดขนาด 600 มิลลิลิตร จ านวน 148 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.00รองลงมาคือ ขนาด 500 มิลลิลิตร จ านวน 102  คิดเป็นร้อยละ 25.50 ขนาด 
1,500 มิลลิลิตร จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 ขนาด 1 ,000 มิลลิลิตร จ านวน 52 คิดเป็นร้อยละ 
13.00ตามล าดบั แนละนอ้ยท่ีสุดคือ ขนาด 330 มิลลิลิตร จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ8.30 
 
ตารางที่ 4.16 แนสดงจ านวน ค่าร้อยละ ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดา้น
รูปทรงบรรจุภณัฑ ์
 

ท่านสนใจซ้ือน า้ดื่มบรรจุขวดลกัษณะแบบใด จ านวน ร้อยละ 
    ทรงกลม 142 35.50 
    ทรงเกลียวเวา้ 68 17.00 
    ทรงส่ีเหล่ียม 103 25.80 
    ทรงพินโบวล่ิ์ง 87 21.80 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.16 เม่ือพิจารณาตามขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด

ดา้นรูปทรงบรรจุภณัฑ ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่สนใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดลกัษณะทรงกลม จ านวน 
142 คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมา คือ ทรงส่ีเหล่ียม จ านวน 103 คิดเป็นร้อยละ 25.80ทรงพินโบวล่ิ์ง 
จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80 ตามล าดบั แนละนอ้ยท่ีสุด คือทรงเกลียวเวา้จ านวน 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ17.00 
 
ตารางที่ 4.17 แนสดงจ านวน ค่าร้อยละ ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดา้น
ความถ่ีในการซ้ือต่อสปัดาห์ 
 

ท่านซ้ือน า้ดื่มบรรจุขวดกีค่ร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน ร้อยละ 
    1–3 คร้ัง 51 12.80 
    4–6 คร้ัง 182 45.50 
    7 คร้ังข้ึนไป 167 41.80 
รวม 400 100.00 



86 

   

 
 

 
จากตารางท่ี 4.17 เม่ือพิจารณาตามขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด

ดา้นความถ่ีในการซ้ือ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 4–6 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 182 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 รองลงมา คือ 7 คร้ังข้ึนไปต่อสัปดาห์ จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80
ตามล าดบั แนละนอ้ยท่ีสุดคือ1–3 คร้ังต่อสปัดาห์ จ านวน 51 คนคิดเป็นร้อยละ12.80 
 
ตารางที่ 4.18 แนสดงจ านวน ค่าร้อยละ ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดา้น
ปริมาณการซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง 
 

ปริมาณการซ้ือเฉลีย่ต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 
    1 ขวด 116 29.00 
    2–3 ขวด 233 58.30 
    4–5 ขวด 13 3.30 
    6 ขวดข้ึนไป 38 9.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.18 เม่ือพิจารณาตามขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด

ดา้นปริมาณการซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดเฉล่ีย 2–3 ขวด ต่อคร้ัง 
จ านวน 233 คิดเป็นร้อยละ 58.30 รองลงมาคือ 1 ขวดต่อคร้ัง จ านวน 116 คิดเป็นร้อยละ 29.00ซ้ือ 6 
ขวดข้ึนไปต่อคร้ัง จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50ตามล าดับ แนละน้อยท่ีสุดคือ 4–5 ขวดต่อคร้ัง 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 
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ตารางที่ 4.19 แนสดงจ านวน ค่าร้อยละ ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดา้น
ค่าใาจ่้ายในการซ้ือต่อวนั 
 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือน า้ดื่มบรรจุขวดของท่านกีบ่าทต่อวนั จ านวน ร้อยละ 
    ต  ่ากวา่ 10 บาท 38 9.50 
    10–20 บาท 169 42.20 
    21–30 บาท 77 19.20 
    31–40 บาท 51 12.80 
    41 บาทข้ึนไป 65 16.30 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.19 เม่ือพิจารณาตามขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด

ดา้นค่าใา้จ่ายในการซ้ือต่อวนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 10–20 บาทต่อวนั 
จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 รองลงมา คือ ซ้ือ 21–30 บาทต่อวนั จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.30 ซ้ือ 41 บาทข้ึนไปต่อวนั จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 ซ้ือ 31–40 บาทต่อวนั จ านวน 51 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 ตามล าดบั แนละนอ้ยท่ีสุด คือ ต ่ากว่า 10 บาทต่อวนั จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.50 
 
ตารางที่ 4.20 แนสดงจ านวน ค่าร้อยละ ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดา้น
สถานท่ีในการด่ืมน ้าด่ืมบรรจุขวด 
 

สถานทีท่ีท่่านดื่มน า้ดื่มบรรจุขวดบ่อยทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 
    บา้น 109 27.30 
    สถานศึกษา 28 7.00 
    ท่ีท างาน 90 22.50 
    ระหวา่งการเดินทาง 118 29.40 
    ร้านอาหาร 55 13.80 
รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 4.20 เม่ือพิจารณาตามขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด
ดา้นสถานท่ีในการด่ืมน ้าด่ืมบรรจุขวดพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ด่ืมระหวา่งทาง จ านวน 118 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.50 รองลงมาคือ ด่ืมน ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ีบา้นจ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 ด่ืมท่ี
ท างาน จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 ด่ืมท่ีร้านอาหาร จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 
ตามล าดบั แนละนอ้ยท่ีสุด คือ ด่ืมท่ีสถานศึกษา จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ7.00 
 
ตารางที่ 4.21 แนสดงจ านวน ค่าร้อยละ ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดา้น
แนหล่งท่ีซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 
 

ท่านซ้ือน า้ดื่มบรรจุขวดจากแหล่งใดบ่อยคร้ังทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 
    ร้านคา้ปลีกใกลบ้า้น 19 4.80 
    โรงอาหารสถานศึกษา 31 7.80 
    โรงอาหารท่ีท างาน 37 9.20 
    เคร่ืองขายเคร่ืองด่ืมแนบบหยอดเหรียญ 8 2.00 
    ร้านสะดวกซ้ือ 191 47.70 
    ซุปเปอร์มาร์เกต็ 67 16.80 
    ดิสเคาตส์โตร์ 33 8.30 
    ซุปเปอร์สโตร์ 14 3.40 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.21 เม่ือพิจารณาตามขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด

ดา้นแนหล่งท่ีซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ซ้ือน ้ าด่ืมจากร้านสะดวกซ้ือ จ านวน 191 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.80 รองลงมา คือ ซ้ือจากซุปเปอร์มาร์เก็ต จ านวน 67คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 ซ้ือ
จากโรงอาหารท่ีท างาน จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 ซ้ือจากดิสเคาตส์โตร์ จ านวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.30 ซ้ือจากโรงอาหารสถานศึกษา จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 ซ้ือจากร้านคา้ปลีกใกล้
บา้น จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 ซ้ือจากซุปเปอร์สโตร์ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 
ตามล าดบั แนละนอ้ยท่ีสุด คือ ซ้ือจากเคร่ืองขายเคร่ืองด่ืมแนบบหยอดเหรียญ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.00 
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ตารางที่ 4.22 แนสดงจ านวน ค่าร้อยละ ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดา้นการ
ทราบขอ้มูลน ้าด่ืมบรรจุขวด 
 

ท่านทราบข้อมูลเกีย่วกบัน า้ดื่มบรรจุขวดผ่านช่องทางใด จ านวน ร้อยละ 
   โฆษณาโทรทศัน์   215 53.50 
    หนงัสือพิมพ ์ 17 4.30 
    เวบ็ไซตข์องแนบรนดน์ ้ าด่ืม 21 5.30 
    นิตยสาร 23 5.80 
    เฟซบุก๊ 49 12.30 
    อินสตราแนกรม 10 2.50 
    โปสเตอร์หนา้ร้านคา้ 65 16.30 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.22 เม่ือพิจารณาตามขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด

ดา้นา่องทางท่ีทราบขอ้มูลน ้ าด่ืมบรรจุขวด พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัน ้ าด่ืม
บรรจุขวดผ่านโฆษณาโทรทศัน์ จ  านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 รองลงมา คือ โปสเตอร์หน้า
ร้านคา้ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30เฟซบุ๊ก จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30 นิตยสาร 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 เว็บไซต์ของแนบรนด์น ้ าด่ืม จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 
หนงัสือพิมพ ์จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 ตามล าดบั แนละนอ้ยท่ีสุด คือ อินสตราแนกรม จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 
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ตารางที่ 4.23 แนสดงจ านวน ค่าร้อยละ ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดา้น
ยีห่อ้ท่ีเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 
 

ท่านเลอืกซ้ือน ้าดื่มบรรจุขวดยีห้่อใด จ านวน ร้อยละ 
    สิงห์ 86 21.40 
    คริสตลั 90 22.40 
    เนสทเ์ล่เพียวไลฟ์ 103 25.80 
    าา้ง 21 5.30 
    มิเนเร่ 39 9.80 
    ออร่า 48 12.00 
    มองตเ์ฟลอ 13 3.30 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.23 เม่ือพิจารณาตามขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด

ดา้นยี่ห้อท่ีเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดขวดยี่ห้อ
เนสทเ์ล่เพียวไลฟ์จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80 รองลงมา คือ คริสตลั จ านวน 90 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.50 สิงห์ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 ออร่า จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00มิเนเร่ 
จ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 าา้ง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 ตามล าดบั แนละนอ้ยท่ีสุด คือ 
มองตเ์ฟลอ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 
 

4.4 ผลการทดสอบสมมตฐิานเพือ่เปรียบเทยีบการตดัสินใจซ้ือน า้ดืม่บรรจุขวดของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดจ าแนกตามปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ 
 

สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อาย ุสถานภาพทางสังคม อาาีพ 
ระดับการศึกษา ระดับรายได้ จ  านวนสมาาิกในครอบครัว แนละลกัษณะท่ีอยู่อาศยัท่ีต่างกัน มีการ
ตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดแนตกต่างกนั 
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สมมติฐานข้อที ่1.1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืม
บรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดแนตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.24 แนสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแนตกต่างระหวา่งเพศกบัการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืม
บรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การตัดสินใจซ้ือน า้ดื่ม
บรรจุขวด 

เพศ 

t Sig. ชาย (148) หญงิ (252) 

X SD X SD 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 39.88 3.948 39.67 3.414 .001 .587 
ดา้นราคา 23.56 3.024 23.71 3.004 .453 .608 
ดา้นา่องทางการจดั
จ าหน่าย 

14.49 2.591 14.90 2.405 .094 .116 

ดา้นส่งเสริมทางการ
ตลาด 

30.64 6.043 33.10 6.679 .503** .000 

รวม 27.14 3.902 27.85 3.876 0.263 0.328 
หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้ า
ด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่แนตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาในแนต่ละปัจจยัพบว่า ปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาด มีการตดัสินใจ
แนตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยท่ีเพศหญิงมีการตดัสินใจมากกว่าเพศาาย ส าหรับ
ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเหลือมีการตดัสินใจไม่แนตกต่างกนั 
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สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุ่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทาง
การตลาดแนตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.25 แนสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแนตกต่างระหวา่งอายกุบัการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 

(n = 400) 

การตัดสินใจซ้ือน า้ดื่ม
บรรจุขวด 

อายุ 

F Sig. 15–23 ปี 24–32 ปี 33–41 ปี 42–50 ปี 51–60 ปี 

X SD X SD X SD X SD X SD 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 39.29 3.821 39.51 3.526 40.07 4.026 41.55 1.964 40.00 1.155 2.736* 0.029 
ดา้นราคา 23.04 3.059 23.39 2.834 23.96 3.057 25.71 3.111 25.30 0.949 6.256** 0.000 
ดา้นา่องทางการจดั
จ าหน่าย 

14.55 2.399 14.84 2.300 13.95 2.478 17.16 2.491 14.30 1.703 10.786** 0.000 

ดา้นส่งเสริมทางการ
ตลาด 

31.54 5.519 32.69 6.606 28.98 5.612 38.16 7.109 37.30 1.767 15.556** 0.000 

รวม 27.11 3.700 27.61 3.817 26.74 3.793 30.65 3.669 29.23 1.394 12.672** 0.007 
หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

     **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
      
 

9
2
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จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือน ้ า
ด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมแนละในแนต่ละปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ราคา า่องทางการจดัจ าหน่าย แนละการส่งเสริมทางการตลาด แนตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 แนละ .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการทดสอบความแนตกต่างของคะแนนนเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธี LSD (Least 
Significant Difference) โดยรวมแนละในแนต่ละปัจจยั รายละเอียดดงัแนสดงในตารางท่ี 4.26–4.30 
 
ตารางที่ 4.26 แนสดงผลการเปรียบเทียบความแนตกต่างของการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดโดยรวม 
จ าแนนกตามอายเุป็นรายคู่  

(n = 400) 

อายุ 
อายุ 

 ̅ 15–23 ปี 24–32 ปี 33–41 ปี 42–50 ปี 51–60 ปี 
 27.11 27.61 26.74 30.65 29.23 

15–23 ปี 27.11  -2.013 1.454 -14.162** -8.482 
24–32 ปี 27.61   3.467 -12.149** -6.468 
33–41 ปี 26.74    -15.616** -9.935 
42–50 ปี 30.65     5.681 
51–60 ปี 29.23      

หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ42–50 ปี มีการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดโดย
พิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มากกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ15–41 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01
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ตารางที่ 4.27 แนสดงผลการเปรียบเทียบความแนตกต่างของการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดา้น
ผลิตภณัฑ ์จ าแนนกตามอายเุป็นรายคู่  

(n = 400) 

อายุ 
อายุ 

 ̅ 15–23 ปี 24–32 ปี 33–41 ปี 42–50 ปี 51–60 ปี 
 39.29 39.51 40.07 41.55 40.00 

15–23 ปี 39.29  -.226 -.78487 -2.263** -.714 
24–32 ปี 39.51   -.559 -2.037** -.489 
33–41 ปี 40.07    -1.478 .071 
42–50 ปี 41.55     1.548 
51–60 ปี 40.00      

หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ42–50 ปี มีการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดโดย
พิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มากกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ15–32 ปี อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ตารางที่ 4.28 แนสดงผลการเปรียบเทียบความแนตกต่างของการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดา้นราคา 
จ าแนนกตามอายเุป็นรายคู่  

(n = 400) 

อายุ 
อายุ 

 ̅ 15–23 ปี 24–32 ปี 33–41 ปี 42–50 ปี 51–60 ปี 
 23.04 23.39 23.96 25.71 25.30 

15–23 ปี 23.04  -.351 -.924 -2.669** -2.259 
24–32 ปี 23.39   -.573 -2.318** -1.908 
33–41 ปี 23.96    -1.745** -1.335 
42–50 ปี 25.71     .410 
51–60 ปี 25.30      

หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 42–50 ปี มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดย

พิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามากกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ15–41 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01  

 
ตารางที่ 4.29 แนสดงผลการเปรียบเทียบความแนตกต่างของการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดา้นา่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนนกตามอายเุป็นรายคู่  

(n = 400) 

อายุ 
อายุ 

 ̅ 15–23 ปี 24–32 ปี 33–41 ปี 42–50 ปี 51–60 ปี 
 14.55 14.84 13.95 17.16 14.30 

15–23 ปี 14.55  -.290 .598 -2.610** .251 
24–32 ปี 14.84   .888** -2.320** .541 
33–41 ปี 13.95    -3.208** -.347 
42–50 ปี 17.16     2.861** 
51–60 ปี 14.30      

หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.29 พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 42–50 ปี มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดย
พิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ15–41 ปี 
แนละ 51–60 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ24–32 ปี มีการตดัสินใจซ้ือ
น ้ าด่ืมบรรจุขวดดา้นา่องทางการจดัจ าหน่ายมากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 33–41 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01  
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ตารางที่ 4.30 แนสดงผลการเปรียบเทียบความแนตกต่างของการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด จ าแนนกตามอายเุป็นรายคู่ 

(n = 400) 

อายุ 
อายุ 

 ̅ 15–23 ปี 24–32 ปี 33–41 ปี 42–50 ปี 51–60 ปี 
 31.54 32.69 28.98 38.16 37.30 

15–23 ปี 31.54  -1.147 2.564** -6.620** -5.760** 
24–32 ปี 32.69   3.711** -5.474** -4.613** 
33–41 ปี 28.98    -9.185** -8.324** 
42–50 ปี 38.16     .861 
51–60 ปี 37.30      

หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
จากตารางท่ี 4.30 พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 51–60 ปี มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดย

พิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มากกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ15–50ปี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ15–32 ปี มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ33–41ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 
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สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีการ
ตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดแนตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.31 แนสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแนตกต่างระหวา่งสถานภาพสมรสกบัการตดัสินใจ
ซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 
 

การตัดสินใจซ้ือน า้
ดื่มบรรจุขวด 

สถานภาพสมรส 

F Sig. โสด (290) สมรส (94) หย่าร้าง (16) 

X SD X SD X SD 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 39.49 3.604 40.54 3.588 39.63 3.575 2.958 0.053 
ดา้นราคา 23.40 2.781 24.50 3.519 23.31 3.027 4.948** 0.008 
ดา้นา่องทางการจดั
จ าหน่าย 

14.77 2.383 14.91 2.715 13.31 2.469 2.193 0.113 

ดา้นส่งเสริมทางการ
ตลาด 

32.07 6.067 33.04 7.743 28.63 6.438 3.251 0.032 

รวม 27.43 3.709 28.25 4.391 26.22 3.877 3.338 0.052 
หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีการ
ตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่แนตกต่างกนั ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาในแนต่ละปัจจยัพบว่า ปัจจยัดา้นราคา มีการตดัสินใจแนตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยผูบ้ริโภคท่ีสมรสแนลว้มีการตดัสินใจมากกว่าผูบ้ริโภคท่ี
โสด ส าหรับปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเหลือมีการตดัสินใจไม่แนตกต่างกนั 
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สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วน
ประสมทางการตลาดแนตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.32 แนสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแนตกต่างระหวา่งระดบัการศึกษากบัการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 

(n = 400) 

การตัดสินใจซ้ือน า้ดื่ม
บรรจุขวด 

ระดับการศึกษา 
F Sig. ต ่ากว่า

มัธยมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
หรือ ปวช. 

อนุปริญญา หรือ 
ปวส. 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

X SD X SD X SD X SD X SD   

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 41.27 3.918 39.67 2.697 40.08 3.443 39.57 3.665 39.86 3.980 0.899 0.464 
ดา้นราคา 24.07 2.987 23.67 2.908 23.14 3.047 23.68 3.133 23.74 2.680 0.363 0.835 
ดา้นา่องทางการจดั
จ าหน่าย 

14.13 2.586 14.29 2.351 15.43 2.444 15.00 2.454 14.01 2.464 3.564** 0.007 

ดา้นส่งเสริมทางการตลาด 31.67 8.278 32.11 5.228 33.19 6.818 32.64 6.330 30.22 7.215 2.157 0.073 
รวม 27.79 4.442 27.44 3.296 27.96 3.938 27.72 3.896 26.96 4.085 1.746 0.345 

หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

9
8
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จากตารางท่ี 4.32  พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการ
ตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่แนตกต่างกนั ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาในแนต่ละปัจจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย มีการ
ตดัสินใจแนตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยผูบ้ริโภคระดบัการศึกษาปริญญาโทมีการ
ตดัสินใจมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศึกษาอนุปริญญาแนละปริญญาตรี ส าหรับปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเหลือมี
การตดัสินใจไม่แนตกต่างกนั 
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สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาาีพต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทาง
การตลาดแนตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.33 แนสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแนตกต่างระหวา่งอาาีพกบัการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 

(n = 400) 

การตัดสินใจซ้ือน า้
ดื่มบรรจุขวด 

อาชีพ 

F Sig. นักเรียนหรือ
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกจิส่วนตัว
หรือค้าขาย 

พ่อบ้านหรือ
แม่บ้าน 

X SD X SD X SD X SD X SD X SD 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 39.30 3.749 40.05 3.300 40.02 3.454 39.40 3.750 40.93 3.076 41.25 2.964 2.345 0.041* 
ดา้นราคา 23.29 3.341 24.40 2.437 23.70 2.788 23.53 2.927 24.31 2.772 24.25 3.240 1.296 0.265 
ดา้นา่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

14.46 2.427 15.25 3.059 14.70 2.649 14.90 2.412 14.80 2.351 14.88 3.182 0.606 0.695 

ดา้นส่งเสริม
ทางการตลาด 

31.73 6.451 30.80 5.268 32.07 7.617 32.24 6.275 33.34 6.666 31.88 8.806 0.680 0.639 

รวม 27.20 3.992 27.63 3.516 27.62 4.127 27.52 3.84 28.34 3.716 28.07 4.548 1.231 0.410 
หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

1
0
0
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จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาาีพต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้ า
ด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่แนตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาในแนต่ละปัจจยัพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีการตดัสินใจแนตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอาาีพธุรกิจส่วนตวัหรือคา้ขายมีการตดัสินใจ
มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีเป็นนักเรียนแนละพนักงานบริษัทเอกาน ส าหรับปัจจัยด้านอ่ืนๆ ท่ีเหลือมีการ
ตดัสินใจไม่แนตกต่างกนั 
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สมมติฐานข้อที่ 1.6 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัรายไดต่้างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วน
ประสมทางการตลาดแนตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.34 แนสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแนตกต่างระหวา่งระดบัรายไดก้บัการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

การตัดสินใจซ้ือน า้
ดื่มบรรจุขวด 

ระดับรายได้ 

F Sig. ต ่ากว่า 10,000 
บาท 

10,000 – 
20,000 บาท 

20,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
40,000 บาท 

40,001 – 
50,000 บาท 

50,001 บาท
ขึน้ไป 

X SD X SD X SD X SD X SD X SD 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 39.74 3.250 39.79 4.096 39.98 3.657 40.31 2.876 38.30 2.145 39.58 3.706 1.125 0.346 
ดา้นราคา 23.48 2.960 24.12 3.258 24.21 1.911 21.77 3.475 23.22 2.579 23.29 2.579 4.687** 0.000 
ดา้นา่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

14.77 2.391 14.89 2.565 14.94 2.250 14.56 2.624 13.33 1.941 15.08 2.796 2.100 0.065 

ดา้นส่งเสริม
ทางการตลาด 

31.85 6.094 32.48 7.192 31.62 5.132 33.13 4.969 31.33 7.656 31.92 8.113 0.460 0.806 

รวม 27.46 3.674 27.82 4.278 27.69 3.238 27.44 3.486 26.55 3.580 27.47 4.299 2.093 0.304 
หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

1
0
2
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จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาาีพต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้ า
ด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่แนตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาในแนต่ละปัจจยัพบว่า ปัจจยัดา้นราคา มีการตดัสินใจแนตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 30,000 บาท มีการตดัสินใจมากกว่า
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป ส าหรับปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเหลือมีการตดัสินใจไม่แนตกต่างกนั 
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สมมติฐานข้อที ่1.7 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีจ านวนสมาาิกในครอบครัวต่างกนั มี
การตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดแนตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.35 แนสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแนตกต่างระหวา่งจ านวนสมาาิกในครอบครัวกบั
การตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 

(n = 400) 

การตัดสินใจ
ซ้ือน า้ดื่มบรรจุ

ขวด 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

F Sig. อยู่คนเดียว 2–3 คน 4–6 คน 7–10 คน 

X SD X SD X SD X SD 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 40.93 2.411 38.84 3.688 40.06 3.778 39.67 2.179 5.622** 0.001 
ดา้นราคา 24.56 1.536 23.40 3.286 23.56 3.094 23.89 3.018 2.164 0.092 
ดา้นา่องทาง
การจดัจ าหน่าย 

13.81 2.255 14.16 1.969 15.42 2.688 15.56 2.404 11.259** 0.000 

ดา้นส่งเสริม
ทางการตลาด 

32.98 5.276 31.48 7.455 32.42 6.234 31.89 4.910 0.909 0.437 

รวม 28.07 2.870 26.97 4.010 27.87 3.949 27.75 3.128 4.986 0.132 
หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.35 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีจ านวนสมาาิกในครอบครัว
ต่างกัน มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่
แนตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาในแนต่ละปัจจยัพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
แนละปัจจยัดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย มีการตดัสินใจแนตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
โดยผูบ้ริโภคท่ีมีจ านวนสมาาิกในครอบครัว 4–6 คน มีการตดัสินใจมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีจ านวนสมาาิก
ในครอบครัวนอ้ยกวา่ 4 คน ส าหรับปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเหลือมีการตดัสินใจไม่แนตกต่างกนั 
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สมมติฐานข้อที่ 1.8 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วน
ประสมทางการตลาดแนตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.36 แนสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแนตกต่างระหวา่งลกัษณะท่ีอยูอ่าศยักบัการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 

(n = 400) 

การตัดสินใจซ้ือน า้ดื่ม
บรรจุขวด 

ลกัษณะทีอ่ยู่อาศัย 

F Sig. บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม 
แฟลตหรืออ
พาร์ตเมนต์ 

ตึกแถวหรือ
อาคารพาณชิย์ 

X SD X SD X SD X SD X SD 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 40.06 3.153 39.63 4.479 39.19 3.619 37.85 0.376 41.23 1.632 2.910* 0.021 
ดา้นราคา 24.67 2.917 23.79 3.353 22.16 2.535 24.00 0.000 22.00 0.000 13.601** 0.000 
ดา้นา่องทางการจดั
จ าหน่าย 

15.15 2.683 14.99 2.255 13.49 2.250 15.00 0.913 15.46 2.102 8.255** 0.000 

ดา้นส่งเสริมทางการตลาด 32.95 8.495 31.28 5.068 30.53 4.017 41.00 0.000 32.50 2.550 9.101** 0.000 
รวม 28.21 4.312 27.42 3.789 26.34 3.105 29.46 0.322 27.80 1.571 8.467** 0.005 

หมายเหตุ: *นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
    **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01

1
0
5
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จากตารางท่ี 4.36 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะท่ีอยู่อาศยัต่างกนัมีการ
ตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมแนละในแนต่ละปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ราคา า่องทางการจดัจ าหน่าย แนละการส่งเสริมทางการตลาด แนตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 แนละ.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการทดสอบความแนตกต่างของคะแนนนเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธี LSD (Least 
Significant Difference) โดยรวมแนละในแนต่ละปัจจยั รายละเอียดดงัแนสดงในตารางท่ี 4.37–4.41 

 
ตารางที่ 4.37 แนสดงผลการเปรียบเทียบความแนตกต่างของการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดโดยรวม 
จ าแนนกตามลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัเป็นรายคู่  

(n = 400) 

ลกัษณะทีอ่ยู่
อาศัย 

ลกัษณะทีอ่ยู่อาศัย 

 ̅ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม 
แฟลตหรือ 
อพาร์ตเมนต์ 

ตึกแถวหรือ
อาคารพาณชิย์ 

 28.21 27.42 26.34 29.46 27.80 
บา้นเด่ียว 28.21  3.147 7.478** -5.000 1.653 
ทาวน์เฮาส์ 27.42   4.331** -8.148 -1.494 

คอนโดมิเนียม 26.34    -12.479** -5.826 
แนฟลตหรือ 
อพาร์ตเมนต ์

29.46     6.654 

ตึกแนถวหรือ
อาคารพาณิาย ์

27.80      

หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.37 พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูบ่า้นเด่ียว ทาวน์เฮาส์ แนละแนฟลตหรือ อพาร์ตเมนต ์
มีการตัดสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มากกว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูค่อนโดมิเนียม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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ตารางที่ 4.38 แนสดงผลการเปรียบเทียบความแนตกต่างของการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดา้น
ผลิตภณัฑ ์จ าแนนกตามลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัเป็นรายคู่ 

(n = 400) 

ลกัษณะทีอ่ยู่
อาศัย 

ลกัษณะทีอ่ยู่อาศัย 

 ̅ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม 
แฟลตหรือ 
อพาร์ตเมนต์ 

ตึกแถวหรือ
อาคารพาณชิย์ 

 40.06 39.63 39.19 37.85 41.23 
บา้นเด่ียว 40.06  .435 .876 2.218* -1.166 
ทาวน์เฮาส์ 39.63   .440 1.783 -1.601* 

คอนโดมิเนียม 39.19    1.342 -2.042* 
แนฟลตหรือ 
อพาร์ตเมนต ์

37.85     -3.385** 

ตึกแนถวหรือ
อาคารพาณิาย ์

41.23      

หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
    **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
จากตารางท่ี 4.38 พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่บา้นเด่ียวแนละตึกแนถวหรืออาคารพาณิาย ์มีการ

ตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดดา้นผลิตภณัฑ ์มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูแ่นฟลตหรืออพาร์ตเมนต ์อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แนละ .01 ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ตึกแนถวหรืออาคารพาณิาย ์ มีการ
ตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดดา้นผลิตภณัฑ ์มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู ่ ทาวน์เฮาส์แนละคอนโดมิเนียม 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ตารางที่ 4.39 แนสดงผลการเปรียบเทียบความแนตกต่างของการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดา้นราคา 
จ าแนนกตามลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัเป็นรายคู่ 

(n = 400) 

ลกัษณะทีอ่ยู่
อาศัย 

ลกัษณะทีอ่ยู่อาศัย 

 ̅ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม 
แฟลตหรือ 
อพาร์ตเมนต์ 

ตึกแถวหรือ
อาคารพาณชิย์ 

 24.67 23.79 22.16 24.00 22.00 
บา้นเด่ียว 24.67  .8779 2.515** .671 2.671** 
ทาวน์เฮาส์ 23.79   1.638** -.207 1.793** 

คอนโดมิเนียม 22.16    -1.844 .1556 
แนฟลตหรือ 
อพาร์ตเมนต ์

24.00     2.000 

ตึกแนถวหรือ
อาคารพาณิาย ์

22.00      

หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
จากตารางท่ี 4.39 พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู ่บา้นเด่ียวแนละทาวน์เฮาส์ มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืม

บรรจุขวดดา้นราคา มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัเป็น คอนโดมิเนียมแนละตึกแนถวหรืออาคาร
พาณิาย ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 

   

 
 

ตารางที่ 4.40  แนสดงผลการเปรียบเทียบความแนตกต่างของการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดา้นา่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนนกตามลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัเป็นรายคู่ 

(n = 400) 

ลกัษณะทีอ่ยู่
อาศัย 

ลกัษณะทีอ่ยู่อาศัย 

 ̅ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม 
แฟลตหรือ 
อพาร์ตเมนต์ 

ตึกแถวหรือ
อาคารพาณชิย์ 

 15.15 14.99 13.49 15.00 15.46 
บา้นเด่ียว 15.15  .163 1.666** .155 -.307 
ทาวน์เฮาส์ 14.99   1.502** -.009 -.470 

คอนโดมิเนียม 13.49    -1.511 -1.973** 
แนฟลตหรือ 
อพาร์ตเมนต ์

15.00     -.462 

ตึกแนถวหรือ
อาคารพาณิาย ์

15.46      

หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูบ่า้นเด่ียว ทาวน์เฮาส์แนละตึกแนถวหรืออาคารพาณิาย ์
มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั
เป็น คอนโดมิเนียม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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ตารางที่ 4.41 แนสดงผลการเปรียบเทียบความแนตกต่างของการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด จ าแนนกตามลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัเป็นรายคู่ 

(n = 400) 

ลกัษณะทีอ่ยู่
อาศัย 

ลกัษณะทีอ่ยู่อาศัย 

 ̅ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม 
แฟลตหรือ 
อพาร์ตเมนต์ 

ตึกแถวหรือ
อาคารพาณชิย์ 

 32.95 31.28 30.53 41.00 32.50 
บา้นเด่ียว 32.95  1.670 2.422** -8.045** .455 
ทาวน์เฮาส์ 31.28   .751 -9.716** -1.216 

คอนโดมิเนียม 30.53    -10.467** -1.967 
แนฟลตหรือ 
อพาร์ตเมนต ์

41.00     8.500** 

ตึกแนถวหรือ
อาคารพาณิาย ์

32.50      

หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
จากตารางท่ี 4.41 พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ บา้นเด่ียว มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดดา้น

การส่งเสริมทางการตลาด มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะท่ีอยู่อาศยัเป็น คอนโดมิเนียมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั.01 ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู ่แนฟลตหรืออพาร์ตเมนต ์มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ บา้นเด่ียว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม 
แนละตึกแนถวหรืออาคารพาณิาย ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01  
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ตารางที่ 4.42 สรุปผลการวิเคราะห์ความแนตกต่างระหว่างลกัษณะประาากรศาสตร์แนละการตดัสินใจซ้ือ
น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

สมมติฐาน 
ค่า

ทดสอบ 
Sig. 

ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่1.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั 
มีการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดโดย
พิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาด
แนตกต่างกนั 

t-test 0.328   

สมมติฐานที ่1.2 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั 
มีการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดโดย
พิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาด
แนตกต่างกนั 

F-test 0.000   

สมมติฐานที ่1.3 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ
สมรสต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืม
บรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสม
ทางการตลาดแนตกต่างกนั 

F-test 0.052   

สมมติฐานที ่1.4 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาาีพ
ต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุ
ขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทาง
การตลาดแนตกต่างกนั 

F-test 0.345   

สมมติฐานที ่1.5 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืม
บรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสม
ทางการตลาดแนตกต่างกนั 

F-test 0.410   

สมมติฐานที ่1.6 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั
รายไดต่้างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืม
บรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสม
ทางการตลาดแนตกต่างกนั 

F-test 0.304   

ตารางที่ 4.42 (ต่อ) 
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สมมติฐาน 
ค่า

ทดสอบ 
Sig. 

ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่1.7 ผูบ้ริโภคท่ีมีจ านวน
สมาาิกในครอบครัวต่างกนั มีการ
ตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณา
จากส่วนประสมทางการตลาดแนตกต่าง
กนั 

F-test 0.132   

สมมติฐานที ่1.8 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะท่ี
อยูอ่าศยัต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืม
บรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสม
ทางการตลาดแนตกต่างกนั 

F-test 0.005   

 

4.5 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัเหตุผลทีเ่ลอืกซ้ือน า้ดืม่บรรจุขวด ความคดิเห็นและ
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
 
ตารางที่ 4.43 แนสดงจ านวน ค่าร้อยละ ขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุผลท่ีเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 
 

เหตุผลทีท่่านเลอืกซ้ือน า้ดื่มบรรจุขวด จ านวน ร้อยละ 
    า่ือเสียงของตรายีห่อ้   89 22.20 
    ความสะอาดของน ้าด่ืม 97 24.20 
    โฆษณาส่วนลด 40 10.00 
    ราคาถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน 26 6.50 
    รสาาติดี 77 19.30 
    หาซ้ือไดง่้าย  55 13.80 
    พกพาสะดวก 16 4.00 
รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 4.43 เม่ือพิจารณาตามขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดดา้นเหตุผลท่ี
เลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือน ้ าด่ิมบรรจุขวดเพราะความสะอาดของ
น ้ าด่ืม จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 รองลงมา คือ า่ือเสียงของตรายี่ห้อ จ านวน 89 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.30 รสาาติดี จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30 หาซ้ือไดง่้าย จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.80 โฆษณาส่วนลด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดบั แนละนอ้ยท่ีสุด คือ ราคาถูกกว่า
ยีห่อ้อ่ืน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 
 
ตารางที่ 4.44 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นแนละขอ้เสนอแนนะอ่ืนๆ  
 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ จ านวน  (ความคดิเห็น) 

ด้านผลติภัณฑ์  
ควรผลิตบรรจุภณัฑท่ี์แนปลกใหม่ สะดุดตา 23 
ควรผลิตบรรจุภณัฑท่ี์ลดจ านวนพลาสติกมากข้ึน 14 
ควรผลิตบรรจุภณัฑท่ี์ยอ่ยสลายไดง่้าย รักษาส่ิงแนวดลอ้ม  8 

ด้านราคา  
ควรมีราคาถูกกวา่เดิม 28 
ควรมีราคาเหมาะสมกบัขนาดขวด 13 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
ควรมีบริการจดัส่งถึงบา้น 17 
ควรเพิ่มสถานท่ีจดัจ าหน่าย 6 
ควรมีตูน้ ้ าหยอดเหรียญเพิ่มมากข้ึน 4 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  
ควรมีการจดัโปรโมาัน่เพิ่มของแนถมใหม้ากข้ึน  29 
ควรมีส่วนลดราคาหรือคูปองสะสม 16 
ควรมีการสะสมฝาหรือฉลากผลิตภณัฑเ์พื่อส่งาิงโาค 4 

 
จากตารางท่ี 4.44 แนสดงขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นแนละขอ้เสนอแนนะอ่ืนๆ พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

กลุ่มตวัอย่างมีขอ้เสนอแนนะเก่ียวกบับรรจุภณัฑท่ี์แนปลกใหม่ แนละรักษาส่ิงแนวดลอ้ม ในดา้นราคา กลุ่ม
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ตวัอย่างมีขอ้เสนอแนนะเก่ียวกบัน ้ าด่ืมท่ีราคาถูกกว่าเดิมแนละการท่ีราคาเหมาะสมกบัขนาดขวดน ้ าด่ืม 
ดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอย่างมีขอ้เสนอแนนะเก่ียวกับการบริการจดัส่งถึงบา้น แนละเพิ่ม
สถานท่ีจ าหน่ายน ้ าด่ืมรวมทั้งการเพิ่มตูน้ ้ าหยอดเหรียญ ในดา้นการส่งเสริมทางการตลาด กลุ่มตวัอยา่ง
มีความคิดเห็นแนละขอ้เสนอแนนะเก่ียวกบัการมีส่วนลด ของแนถม สะสมคูปองาิงโาคเพิ่มมากข้ึน 

 
4.6 การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ 

นอกจากท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใา้แนบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็น
ผูบ้ริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดจ านวน 400 คน แนลว้ ยงัมีการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เาิงลึกเพื่อน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เน้ือหา ความคิดเห็นของแนต่ละคนมาเปรียบเทียบวิเคราะห์หาความแนตกต่าง โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อประกอบกบัผลวิจยัเาิงปริมาณ แนละให้ได้รับขอ้มูลท่ีซับซ้อนมากข้ึนกว่าจาก
แนบบสอบถาม ซ่ึงเป็นขอ้มูลขอ้เทจ็จริงแนละเป็นขอ้มูลการแนสดงความคิดเห็นจากผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ทั้ง 3 
คน แนละสรุปแนยกออกเป็นประเดน็ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั แนละประเดน็ขอ้คน้พบเพิ่มเติม ดงัน้ี 
  

4.6.1 ด้านส่วนประสมทางการตลาดของน า้ดื่มบรรจุขวด 
ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืม

บรรจุขวด ผูว้ิจยัสามารถสรุปสาระส าคญัไดว้า่ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคทั้ง 3 คนมีความคิดเห็นเหมือนกนั คือ ภาพ
การตลาดของการผลิตของน ้าด่ืมบรรจุขวดเป็นในรูปแนบบเดิมๆ ท่ีหลายบริษทับอกว่า น ้ าด่ืมบรรจุขวดมี
ความสะอาดแนต่ไม่ไดบ้อกท่ีมาของความสะอาดนั้นๆ อยา่งาดัเจน ดงันั้นวิธีการผลิตหรือตวัวดัคุณภาพ
น ้ าแนบบใดท่ีจะสามารถบอกผูบ้ริโภครับรู้ไดม้ากท่ีสุด รวมถึงความแนปลกใหม่ในการน าเสนอ ก็เป็นส่ิง
ส าคญัในการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด แนละส่ิงท่ีผูบ้ริโภคทั้ง 3 คนมีความคิดเห็นต่างกนัคือ ในส่วน
การส่งเสริมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคอยากให้น าเสนอในมุมมองท่ีแนตกต่างมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในส่วน
ของคุณภาพน ้าด่ืม รูปทรงของขวดน ้าด่ืม ผูบ้ริโภคบางคนอยากไดข้องรางวลัจากการส่งา้ินส่วนขวดน ้ า
ด่ืมาิงโาค การจดับูธแนจกของตามสถานท่ีต่างๆ ในขณะท่ีบางคนอยากใหล้ดราคาน ้าด่ืมหรือจดัของแนถม
ใหส้ม ่าเสมอ โดยรายละเอียดในการสมัภาษณ์มีดงัน้ี 

 
“คนส่วนมากไม่ค่อยได้รับรู้ว่าน า้แต่ละขวดมีคุณภาพมากน้อยต่างกันเพียงใด น า้ด่ืมก็

คือน า้ด่ืม จึงไม่ค่อยเห็นการตลาดของน า้ด่ืมเท่าไหร่ อาจจะเห็นบ้างจากการตลาดร่วมในการลด
ราคาตามห้างสรรพสินค้า ไม่แน่ใจว่าทางผู้ ประกอบการจะไปท าการตลาดร่วมกับ
ห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซ้ือในโปรโมช่ันของการขายส่งก่อนหรือไม่ แต่ท่ีเห็นการท า
การตลาดของน า้ด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดน่าจะมาจากโฆษณาในโทรทัศน์ ซ่ึงกมี็อยู่ไม่ก่ีย่ีห้อ” 
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  (พนกังานขายผลิตภณัฑย์า : สัมภาษณ์ / 4 ก.ย. 58) 

 
“ปกติท่ีบ้านมีเคร่ืองกรองน า้แต่เพราะราคาน า้ด่ืมบรรจุขวดไม่ได้ต่างกันมาก  กเ็ลยซ้ือ

มาด่ืมบ้าง ส าหรับเร่ืองสถานท่ี คิดว่าท่ีไหนกมี็ขาย น่ันคือข้อดี เห็นเกือบทุกย่ีห้อ ยกเว้นร้านค้า
ท่ีผกูขาดกับสินค้าแบรนด์เดียวกจ็ะขายแต่ย่ีห้อเดียวซ่ึงผู้บริโภคกไ็ม่ได้มีโอกาสเลือกมากนัก” 

 
(ท่ีปรึกษาการเงิน : สัมภาษณ์ / 11 ก.ย. 58) 

 
“ทุกวันนีเ้ห็นหลายบริษทับอกแต่ว่าน า้เราสะอาด อีกบริษทักบ็อกว่าสะอาด แต่ไม่เห็น

ว่าย่ีห้อไหนจะสะอาดกว่าย่ีห้อไหน ทุกบริษัทกบ็อกว่าของตัวเองสะอาด ไม่ค่อยเห็นบริษัท
ไหนออกมาบอกหรือให้ความส าคัญกับแพคเกจว่า แพคเกจของเราดีขนาดไหน ปกป้องความ
สะอาดหรือไม่ท ารสชาติของน า้ด่ืมเปล่ียน การผลิต การบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างไร”  

 
(หวัหนา้ฝ่ายผลิต : สัมภาษณ์ / 18 ก.ย. 58)  

 
4.6.2 ด้านพฤติกรรมการบริโภคน า้ดื่มบรรจุขวด 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด เพราะความสะอาดของน ้ าด่ืมท่ีเา่ือถือได ้อีกทั้งยงั

เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีไดบ้ริโภคน ้ าสะอาดนอกจากเคร่ืองกรองน ้ าท่ีมีอยู่ท่ีบา้น ความสะดวกในการด่ืม 
เม่ือไดมี้โอกาสไปรับประทานอาหารนอกบา้นหรือประกอบภารกิจนอกบา้น จึงสามารถหาซ้ือไดต้าม
ร้านสะดวกซ้ือทัว่ไป แนละถา้มีโอกาสไดเ้ลือกยีห่อ้น ้ าด่ืมก็จะเลือกซ้ือยีห่้อนั้นประจ าไปตลอด ผูบ้ริโภค
จะาอบเลือกน ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ีมีรูปทรงสวย จบัถนดัมือ แนขง็แนรง แนละดูเร่ืองความสะอาดของท่ีมาแนละ
การผลิตบรรจุภณัฑด์ว้ย อีกประการหน่ึงคือ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบับรรจุภณัฑ ์ความสะดวกในการ
จบัขวดน ้าด่ืม การปกป้องความสะอาดหรือไม่ท ารสาาติของน ้าด่ืมเปล่ียน ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์
ในส่วนน้ีมีความส าคญัมากเพราะเกิดผลประโยาน์แนละม่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคโดยตรง 
ส่ิงเหล่าน้ีจะา่วยให้ผูบ้ริโภคหันมาตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากข้ึนดว้ย โดยรายละเอียดในการ
สมัภาษณ์มีดงัน้ี 
 

“เวลาอยู่ ข้างนอกบ้านต้องการท่ีจะด่ืมน า้จึงเลือกสินค้าจากแพคเกจจิ้งท่ีหยิบจับง่าย 
พกพาสะดวก ชอบขวดท่ีแขง็ๆ ไม่น่ิมเกินไป เพราะจับแล้วมนัถนัดมือมากกว่า ขวดดูแขง็แรง
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กว่า เลือกซ้ือน า้ด่ืมย่ีห้อ ออร่า เพราะชอบทรงขวดท่ีแขง็แรงและน า้มีคุณภาพ เลยมีความรู้สึก
ว่า ขวดท่ีแขง็แรง มนัจะช่วยปกป้องสินค้าท่ีถืออยู่ น่ัน ซ่ึงกคื็อ ปกป้องน า้ด่ืมไปด้วย” 

 
(พนกังานขายผลิตภณัฑย์า : สัมภาษณ์ / 4 ก.ย. 58) 

 
“ด้วยความเคยชินก็จะซ้ือแต่แบรนด์เดิม รสชาติของน ้าด่ืมมีส่วนในการเลือกซ้ือ 

เพราะบางย่ีห้อ มีความรู้สึกว่ารสชาติน า้แปลกๆ ส่วนตัวแล้วเลือกซ้ือน า้ด่ืมย่ีห้อ คริสตัล เพราะ
เห็นระดับสายตา มีจ านวนมาก หยิบง่าย สีของบรรจุภัณฑ์โดดเด่น ท้ังฉลากและฝาท่ีเป็นสีฟ้า” 

 
(ท่ีปรึกษาการเงิน : สัมภาษณ์ / 11 ก.ย. 58) 

 
“ผมซ้ือย่ีห้อสิงห์เป็นประจ า ซ่ึงตอนนี้ขวดก าลังรีแพคเกจพอดี  จับถนัดมือมากขึน้ 

ทันสมัยมากขึน้ รสชาติน า้ก็ดีนะ ไม่ฝาด เวลาซ้ือก็จะดูขวดว่าพลาสติกบุบไหม น า้สะอาด
หรือไม่ ถ้าซ้ือเยอะแล้วมีของแถมหรือมีส่วนลดเรากจ็ะซ้ือมาตุนไว้เยอะๆ เวลาออกไปไหนก็
หยิบขึน้มาด่ืม สะดวกดี ผมซ้ือทุกอาทิตย์ ด่ืมน า้ขวดแทนเคร่ืองกรองน า้ท่ีบ้านได้เลย”  

 
(หวัหนา้ฝ่ายผลิต : สัมภาษณ์ / 18 ก.ย. 58) 

 
4.6.3 ด้านข้อเสนอแนะส่วนประสมทางการตลาดของน า้ดื่มบรรจุขวด 
ขอ้เสนอแนนะท่ีผูป้ระกอบการควรน าไปพฒันาให้ดีข้ึนคือ ผูบ้ริโภคไม่ค่อยไดเ้ห็นภาพ

การตลาดน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากนกั จึงอยากให้น าเสนอสินคา้ใหเ้ห็นบ่อยมากข้ึน มีความแนปลกใหม่ โดย
เนน้จากผลิตภณัฑเ์ป็นหลกัมากกว่าดา้นอ่ืนๆ ในความน่าเา่ือถือ ผูบ้ริโภคเห็นว่าราคาไม่ไดแ้นตกต่างกนั
มากนกั สถานท่ีจดัจ าหน่ายก็พบเห็นไดท้ัว่ไป การส่งเสริมทางการตลาดส่วนใหญ่ก็ท าร่วมกบัราคา จึง
อยากให้จดัการส่งเสริมทางการตลาดท่ีแนปลกใหม่มากกว่าโฆษณาเดิมๆ ดงันั้นจึงอยากให้น าเสนอ
ผลิตภณัฑใ์หมี้ความน่าสนใจแนละเา่ือถือมากท่ีสุด อาจจะใาผ้ลจากงานวิจยัต่างๆ มาใหเ้หตุผลตามหลกั
วิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนสินคา้มีความปลอดภัย แนละการผลิตท่ีได้ตามหลกัมาตรฐานสากล ให้
ผูบ้ริโภควางใจไดม้ากข้ึนท่ีจะด่ืมน ้าด่ืมบรรจุขวด โดยรายละเอียดในการสมัภาษณ์มีดงัน้ี 
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“อยากให้ผู้ประกอบการใส่ใจกับบรรจุภัณฑ์และรูปทรงขวดน า้มากขึน้ ขอแบบท่ีจับ
ถนัดมือ ขวดไม่ย้วย ฉลากน า้ด่ืมมีข้อมูลท่ีน่าสนใจ น่าเช่ือถือ สีสันดึงดูดตา และอยากให้ท า
โฆษณาท่ีน่าสนใจมากกว่านี ้อาจจะเพ่ิมโปรโมช่ัน หรือส่งฝาชิงโชคเหมือนขวดชาเขียวกย็งัได้
จะท าให้น า้ด่ืมบรรจุขวดเพ่ิมยอดขายและเพ่ิมความสนใจของลกูค้ามากขึน้แน่นอน ” 

 
(พนกังานขายผลิตภณัฑย์า : สัมภาษณ์ / 4 ก.ย. 58) 

 
“ขวดน า้อยากให้ไม่น่ิมจนเกินไป อยากให้ฝาน า้ด่ืมมีขนาดใหญ่ขึน้ เพราะเข้าใจว่าจะ

ลดต้นทุนหรือลดการใช้พลาสติก แต่มันท าให้เปิดฝาได้ยากขึน้เพราะมันเลก็ลง ท าขวดแบบ
แขง็ๆเดิมๆ จะดีกว่า” 

 
(ท่ีปรึกษาการเงิน : สัมภาษณ์ / 11 ก.ย. 58) 

 
“ส าหรับข้อแนะน ากลยุทธ์ทางการตลาดอยากให้มุ่งเน้นทางกระแสรักส่ิงแวดล้อม 

และแหล่งผลิตท่ีมีเร่ืองเล่า เช่น น า้แร่บรรจุขวด เน่ืองจากความกังวลเร่ืองสุขภาพของผู้บริโภค
และผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความโดดเด่นพอ อยากให้สร้างความแตกต่างของรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ อย่างเช่น ขวดน า้ด่ืมท่ีมีทรงเกลียวสวยงาม สามารถจับได้ถนัดมือ และ
พกพาได้สะดวก บอกท่ีมาของการผลิตน า้ด่ืมสะอาดได้อย่างชัดเจน”  

 
(หวัหนา้ฝ่ายผลิต : สัมภาษณ์ / 18 ก.ย. 58) 
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บทที ่5 
 

สรุปผลอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเาิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยมี
วตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดจ าแนนกตามปัจจยัดา้นประาากรศาสตร์ เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือด่ืมน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แนละเพื่อ
ศึกษาขอ้เสนอแนนะเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดของน ้าด่ืมบรรจุขวด ซ่ึงสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
 
 5.1.1 ผลการวเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปทางด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแนบบสอบถามพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุระหว่าง 24–32 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาาีพพนักงานบริษทัเอกาน มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000–20,000 บาท มีจ านวนสมาาิกในบา้น 4–6 คน แนละอยูอ่าศยัแนบบบา้นเด่ียว 

 
5.1.2 ผลการวเิคราะห์ระดับการตัดสินใจของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือน า้ดื่มบรรจุขวด 
จากผลการวิเคราะห์ระดับการตดัสินใจของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดพบวา่ ระดบัค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด ในภาพรวมมีการจดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 

ในภาพรวมดา้นผลิตภณัฑ ์มีระดบัการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.97 กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุดคือ ความสะอาดของน ้ าด่ืม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
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4.65 ฝาปิดของน ้ าด่ืมมีพลาสติกซีลหุ้มมิดาิด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 แนละผลิตภณัฑไ์ดรั้บรองมาตรฐาน
ต่างๆมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 ซ่ึงหมายถึง ระดบัการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดอยูใ่นระดบัมาก 

ในภาพรวมดา้นราคา มีระดบัการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.94 กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุดคือ การท่ีราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพน ้ าด่ืมมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 แนละการท่ีราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณบรรจุน ้ าด่ืม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28ซ่ึง
หมายถึง ระดบัการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดอยูใ่นระดบัมาก 

ในภาพรวมดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย มีระดบัการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดอยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากคือ การวางจ าหน่ายน ้ าด่ืม
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.11 การวางจ าหน่ายน ้ าด่ืมในร้านสะดวกซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.18 
แนละการบริการจดัส่งน ้ าด่ืมถึงท่ีหมาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.49 ซ่ึงหมายถึง ระดบัการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืม
บรรจุขวดอยูใ่นระดบัมาก 

ในภาพรวมดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีระดบัการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดอยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากคือ การมีส่วนลด
ราคาน ้ าด่ืม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.81 การมีโฆษณาน ้ าด่ืมทางโทรทศัน์แนละการแนจกของแนถมจากการซ้ือน ้ า
ด่ืมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.61 ซ่ึงหมายถึง ระดบัการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดอยูใ่นระดบัปานกลาง 

สรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดับการตดัสินใจกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้าน
ผลิตภณัฑ์ ราคา า่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบัมากแนละให้ความส าคญัในดา้นส่งเสริมทางการ
ตลาดอยู่ในระดบัปานกลาง ในดา้นผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุดคือ ความ
สะอาดของน ้า ในดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัการตดัสินใจมากท่ีสุดคือ การท่ีราคามีความเหมาะสม
กบัคุณภาพน ้าด่ืม ในดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากคือ 
การวางจ าหน่ายน ้ าด่ืมครอบคลุมทุกพื้นท่ี ในดา้นการส่งเสริมทางการตลาด กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัการ
ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากคือ การมีส่วนลดราคาน ้าด่ืม 

 
5.1.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน า้ดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับการพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด พบว่า 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือบรรจุภณัฑป์ระเภท ขวดพลาสติกใส (PET) ทรงกลมขนาด 600 มิลลิลิตร มีการ
ซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 4–6 คร้ัง ต่อสปัดาห์ ปริมาณการซ้ือเฉล่ีย 2–3 ขวด ต่อคร้ัง ค่าใาจ่้าย 10–20 บาท ต่อ
วนั โดยปกติซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดจากร้านสะดวกซ้ือแนละด่ืมระหว่างการเดินทาง กลุ่มตวัอย่างทราบ
ขอ้มูลเก่ียวกบัน ้าด่ืมจากโฆษณาทางโทรทศัน์ แนละส่วนใหญ่เลือกซ้ือยีห่อ้ เนสทเ์ล่เพียวไลฟ์ 



120 

   

 
 

5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐานเพือ่เปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือน ้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดจ าแนกตามปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแนตกต่างของการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนนกตามเพศ 
โดยใาก้ารวิเคราะห์ความแนตกต่างดว้ยค่าที (t-test) ส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแนตกต่างของการ
ตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนนกตามอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาาีพ ระดบัรายได ้
จ านวนสมาาิกในครอบครัว แนละลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั ใาก้ารวิเคราะห์ความแนปรปรวนทางเดียว (one-way 
ANOVA) กรณีพบค่าความแนตกต่างเป็นรายกลุ่มจะใาว้ธีิ Least Significant Difference (LSD) วิเคราะห์
เปรียบเทียบความแนตกต่างเป็นรายคู่ จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแนตกต่างของการตดัสินใจ
ซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด มีดงัน้ี 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อาย ุสถานภาพทางสังคม อาาีพ ระดบั
การศึกษา ระดบัรายได ้จ านวนสมาาิกในครอบครัว แนละลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัท่ีต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือ
น ้าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดแนตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืม
บรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดแนตกต่างกนั พบว่า เพศแนตกต่างกนัมีการตดัสินใจ
ซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดไม่แนตกต่างกันซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุ่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืม
บรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดแนตกต่างกัน พบว่า  ผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมแนละในแนต่ละปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา า่องทางการจดัจ าหน่าย แนละการส่งเสริมทาง
การตลาด แนตกต่างกนั การวิเคราะห์ความแนตกต่างของคะแนนนเฉล่ียเป็นรายคู่ พบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ42–50 ปี มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวม มากกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ15–41 ปี 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ42–50 ปี มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจาก
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มากกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ15–32 ปี 

ดา้นราคา ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ42–50 ปี มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นราคา มากกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ15–41 ปี 

ดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ42–50 ปี มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดย
พิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ15–41 ปี 
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แนละ 51–60 ปี ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ24–32 ปี มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดดา้นา่องทางการจดั
จ าหน่ายมากกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ33–41 ปี 

ดา้นา่องการส่งเสริมทางการตลาด ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 51–60 ปี มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ
15–50ปี ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ15–32 ปี ใหค้วามส าคญัในการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาดมากกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ33–41ปี  

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีการ
ตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดแนตกต่างกนั พบว่า ผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจาก
ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่แนตกต่างกนัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมตฐิานข้อที ่1.4 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจ
ซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดแนตกต่างกัน พบว่า ผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวมไม่แนตกต่างกนัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาาีพต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืม
บรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดแนตกต่างกัน พบว่า  ผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอาาีพต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมไม่แนตกต่างกนัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานข้อที ่1.6 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัรายไดต่้างกนั มีการตดัสินใจซ้ือ
น ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดแนตกต่างกัน พบว่า ผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอาาีพต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมไม่แนตกต่างกนัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.7 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีจ านวนสมาาิกในครอบครัวต่างกนั มี
การตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดแนตกต่างกนั พบว่า ผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีจ านวนสมาาิกในครอบครัวต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดย
พิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่แนตกต่างกนัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.8 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะท่ีอยู่อาศยัต่างกนั มีการ
ตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดแนตกต่างกนั พบว่า ผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจาก 
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ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมแนละในแนต่ละปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา า่องทางการจดัจ าหน่าย แนละ
การส่งเสริมทางการตลาดแนตกต่างกนั การวิเคราะห์ความแนตกต่างของคะแนนนเฉล่ียเป็นรายคู่ พบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูบ่า้นเด่ียว ทาวน์เฮาส์ แนละแนฟลตหรือ อพาร์ตเมนต ์มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืม
บรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มากกว่า ผู ้บริโภคท่ีอาศัยอยู่
คอนโดมิเนียม 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูบ่า้นเด่ียวแนละตึกแนถวหรืออาคารพาณิาย ์มีการตดัสินใจซ้ือ
น ้ าด่ืมบรรจุขวดดา้นผลิตภณัฑ ์มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูแ่นฟลตหรืออพาร์ตเมนต ์ส าหรับผูบ้ริโภคท่ี
อาศยัอยูตึ่กแนถวหรืออาคารพาณิาย ์ มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดดา้นผลิตภณัฑ ์มากกว่า ผูบ้ริโภค
ท่ีอาศยัอยู ่ทาวน์เฮาส์แนละคอนโดมิเนียม 

ดา้นราคา ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู ่บา้นเด่ียวแนละทาวน์เฮาส์ มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดดา้น
ราคา มากกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัเป็น คอนโดมิเนียมแนละตึกแนถวหรืออาคารพาณิาย ์

ดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่บา้นเด่ียว ทาวน์เฮาส์แนละตึกแนถวหรืออาคาร
พาณิาย ์มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะท่ี
อยูอ่าศยัเป็น คอนโดมิเนียม 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู ่บา้นเด่ียว มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะท่ีอยู่อาศยัเป็น คอนโดมิเนียม ส าหรับ
ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ แนฟลตหรืออพาร์ตเมนต์ มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ บา้นเด่ียว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม แนละตึกแนถวหรืออาคาร
พาณิาย ์

 
5.1.5 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัเหตุผลทีเ่ลอืกซ้ือน า้ดืม่บรรจุขวด ความคดิเห็นและ

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุผลท่ีเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่เลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดเพราะความสะอาดแนละา่ือเสียงของตรายีห่อ้มากท่ีสุด  
ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นแนละขอ้เสนอแนนะอ่ืนๆ พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งอยากใหมี้

บรรจุภณัฑท่ี์แนปลกใหม่ แนละรักษาส่ิงแนวดลอ้ม ในดา้นราคาอยากใหน้ ้ าด่ืมราคาถูกกว่าเดิมแนละราคาควร
มีความเหมาะสมกบัขนาดขวดน ้ าด่ืม ดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอยา่งมีขอ้เสนอแนนะเก่ียวกบั
การบริการจดัส่งถึงบา้น แนละเพิ่มสถานท่ีจ าหน่ายน ้ าด่ืมรวมทั้งการเพิ่มตูน้ ้ าหยอดเหรียญ ในดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นแนละขอ้เสนอแนนะเก่ียวกบัการมีส่วนลด ของแนถม 
สะสมคูปองาิงโาคเพิ่มมากข้ึน 
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5.2 สรุปผลการวเิคราะห์และข้อค้นพบตามวตัถุประสงค์ 
 

5.2.1 สรุปผลการวเิคราะห์ ตามวตัถุประสงค์การศึกษาข้อ 1 
ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยจึงสรุปได้ว่า ผูบ้ริโภคจะเลือกด่ืมน ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ีได้รับรอง
มาตรฐานสากล เพราะจะสร้างความมัน่ใจในการบริโภคได ้อีกทั้งในยคุปัจจุบนัเทคโนโลยีการผลิตน ้ า
ด่ืมบรรจุขวดมีความทนัสมยัแนละปลอดภยัมากข้ึน การท่ีน ้ าด่ืมบรรจุขวดมีพลาสติกหุ้มฝาปิดในแนต่ละ
ขวด ประกอบกบัการผลิตบรรจุภณัฑ์ท่ีแนข็งแนรงปกป้องสินคา้นั่นคือ น ้ าด่ืม ท าให้สามารถสร้างความ
มัน่ใจใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดไดม้ากข้ึน  ความสะอาดแนละรสาาติของน ้ าด่ืมบรรจุขวด
มีผลส าคญัในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยกบัคุณภาพน ้ าด่ืม เพราะถา้น ้ าด่ืมบรรจุขวดยี่ห้อ
ใดเกิดการเปล่ียนแนปลงในเร่ือง รสาาติ กล่ิน หรือสีของน ้ าด่ืม  ผูบ้ริโภคจะจดจ าแนละเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิด
การทบทวนการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ีเปล่ียนแนปลงไปได ้ผูบ้ริโภคาอบความสะดวกในการหา
ซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในปัจจุบนั จากการแนข่งขนัทางการตลาดของผูป้ระกอบการ ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่
หรือรายย่อยท่ีผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดเขา้สู่ตลาด สถานท่ีจดัจ าหน่ายต่างๆ ท่ีมากข้ึน ท าให้ลูกคา้สามารถ
พบเห็นแนละเกิดความสะดวกในการหาซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด ในขณะท่ีราคาก็เป็นเหตุผลส าคญัในการ
ตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด เม่ือผูบ้ริโภคเห็นน ้ าด่ืมในแนต่ละยี่ห้อท่ีมีความเหมือนกนัในเร่ือง คุณภาพ
น ้ าด่ืม สถานท่ีจดัจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาดของน ้ าด่ืมแนลว้ ผูบ้ริโภคจะใหค้วามส าคญักบัราคา
น ้ าด่ืมท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพมากท่ีสุด แนละน ามาเป็นเหตุผลประกอบการตดัสินใจท่ีจะเลือกซ้ือน ้ าด่ืม
ยีห่อ้นั้นๆ 

 
5.2.2 สรุปผลการวเิคราะห์ ตามวตัถุประสงค์การศึกษาข้อ 2 
เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดย

พิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดจ าแนนกตามปัจจยัดา้นประาากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี อาย ุ
แนละลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั แนตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทาง
การตลาดแนตกต่าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ สถานสภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาาีพ ระดบัรายได ้แนละจ านวนสมาาิกในครอบครัวแนตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือน ้ า
ด่ืมบรรจุขวดโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดไม่แนตกต่าง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้
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ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่า ผูบ้ริโภคไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดไม่แนตกต่าง
กนั ผูบ้ริโภคในา่วงอายุ 42ปีข้ึนไป จะให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมบรรจุขวดแนละสถานท่ีจดั
จ าหน่ายมาก เพราะเป็นวยัท่ีตอ้งการการใหบ้ริการท่ีสะดวกมากข้ึน ผูบ้ริโภคในา่วงอาย ุ15–32 ปี จะไม่
ค่อยสนใจในเร่ืองราคาน ้ าด่ืมบรรจุขวด เพราะเห็นว่าราคาน ้ าด่ืมมีความแนตกต่างกนัไม่มากนกั สามารถ
ซ้ือไดด้ว้ยตนเอง ในขณะท่ีการส่งเสริมทางการตลาด ผูบ้ริโภคในา่วงอาย ุ15–32 ปี จะให้ความส าคญั
มากกว่าวยั 33–41 ปี ส าหรับระดบัการศึกษาอาาีพ รายได ้แนละจ านวนสมาาิกในครอบครัวท่ีแนตกต่าง
กนันั้น ก็ไม่ไดมี้ผลท าให้การตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดแนตกต่างกนั การอยู่อาศยัของผูบ้ริโภค เา่น 
บา้นเด่ียว แนละทาวเฮา้ส์ จะให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑแ์นละราคา เน่ืองจากมีการใาจ่้ายท่ีปริมาณมาก 
ผูบ้ริโภคจึงตอ้งค านึงถึงค่าใาจ่้ายเป็นหลกั หากมีการส่งเสริมทางการตลาดในลกัษณะ ลดแนลกแนจกแนถม 
ก็จะให้ความสนใจท่ีจะซ้ือมากข้ึนเา่นเดียวกับผูบ้ริโภคท่ีอาศยัในแนฟลตหรืออพาร์ตเมนต์ท่ีจะให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมทางการตลาดมากกว่าท่ีพกัอาศัยอ่ืนๆ ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีอาศัยอยู่ใน
คอนโดมิเนียม จะให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑม์ากกว่าราคา เพราะเห็นว่า ราคาน ้ าด่ืมบรรจุขวดไม่ได้
แนตกต่างกนัมากนัก อีกทั้งยงัมีความสะดวกในการหาซ้ือตามร้านสะดวกซ้ือต่างๆ จึงสนใจไปท่ีตวั
ผลิตภณัฑแ์นละคุณภาพน ้าด่ืมมากท่ีสุด 

 
5.2.3 สรุปผลการวเิคราะห์ ตามวตัถุประสงค์การศึกษาข้อ 3 
ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือด่ืมน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ท า

ใหผู้ว้ิจยัทราบไดว้่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัน ้ าด่ืมบรรจุขวด แนละจะตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดจากปัจจยัใดบา้ง ตลาดน ้ าด่ืมบรรจุขวดเป็นตลาดท่ีค่อนขา้งมีเสถียรภาพมากกว่าเคร่ืองด่ืมประเภท
อ่ืนๆ ส่วนหน่ึงมาจากผูบ้ริโภคท่ีมีความเปล่ียนแนปลงในการใาาี้วิตในยคุปัจจุบนัท่ีหนัมาซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดมากข้ึนอีกทั้งน ้ าด่ืมบรรจุขวดมีราคาไม่แนพงเม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืนๆ แนละปัจจยั
ส าคญัท่ียงัท าให้ตลาดน ้ าด่ืมบรรจุขวดยงัสามารถครองส่วนแนบ่งตลาดเป็นอนัดบัหน่ึงของเคร่ืองด่ืม
บรรจุขวด ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคในทุกกลุ่มเขา้ถึงน ้ าด่ืมบรรจุขวดได้ เน่ืองจากปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีเป็นตวักระตุน้ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือนัน่เอง ผูบ้ริโภคจะซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ี
สะดุดตา แนปลกใหม่ บรรจุภณัฑท่ี์พกพาสะดวกมีหลายขนาดใหเ้ลือก แนละมีขอ้มูลของแนหล่งท่ีผลิต การ
รองรับจากหน่วยงานท่ีไดม้าตรฐาน โดยปกติผูบ้ริโภคจะซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดจากร้านสะดวกซ้ือขนาด 
600 มิลลิลิตร แนละส่วนใหญ่เลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดยีห่อ้ เนสทเ์ล่เพียวไลฟ์ สิงห์แนละคริสตลั มีการซ้ือ
น ้าด่ืมบรรจุขวด 4–6 คร้ัง ต่อสปัดาห์ ปริมาณการซ้ือเฉล่ีย 2–3 ขวด ต่อคร้ัง ค่าใาจ่้าย 10–20 บาท ต่อวนั 
แนละใาด่ื้มระหวา่งการเดินทาง เน่ืองจากตอ้งการความสะดวกในการใาาี้วติประจ าวนั อีกทั้งน ้ าด่ืมบรรจุ 
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ขวดยงัเป็นทางเลือกหน่ึงในการอุปโภคบริโภคทดแนทนเคร่ืองกรองน ้ าท่ีมีอยู ่เพราะเห็นถึงความสะอาด
แนละความสะดวกนัน่เอง 

 
5.2.4 สรุปผลการวเิคราะห์ ตามวตัถุประสงค์การศึกษาข้อ 4 
ศึกษาขอ้เสนอแนนะเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดของน ้ าด่ืมบรรจุขวด พบว่า ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย แนละดา้น
ส่งเสริมทางการตลาด มีผลกบัการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด โดยผูว้ิจยัสรุปไดว้า่  

ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการให้ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพมากข้ึน ผูท้  าการตลาดน ้ าด่ืมควรจะน าเสนอ
สินคา้ให้มีความน่าเา่ือถือ โดยเน้นจากผลิตภณัฑเ์ป็นหลกัมากกว่าดา้นอ่ืนๆ เพราะเห็นว่าราคาไม่ได้
แนตกต่างกนัมากนกั สถานท่ีจดัจ าหน่ายก็สามารถพบเห็นจุดขายน ้ าด่ืมบรรจุขวดไดท้ัว่ไป การส่งเสริม
ทางการตลาดส่วนใหญ่กท็  าร่วมกบัราคาในหา้งสรรพสินคา้หรือมีโฆษณาผา่นทางโทรทศัน์  

ดงันั้นจึงอยากให้น าเสนอผลิตภณัฑ์ให้มีความน่าสนใจแนละเา่ือถือไดม้ากท่ีสุด ผูบ้ริโภคให้
เหตุผลว่า หลายๆบริษทัมกัจะโฆษณาว่าน ้ าสะอาด แนต่ไม่ทราบอย่างาดัเจนว่าน ้ าด่ืมสะอาดอย่างไร 
ดงันั้นควรน าเสนองานวิจยัหรือองค์กรท่ีวดัคุณภาพน ้ าด่ืม เพื่อให้เหตุผลมาสนับสนุนไดว้่าสินคา้มี
ความปลอดภยั ผา่นมาตรฐานระดบัสากล ท าใหผู้บ้ริโภควางใจไดม้ากข้ึนท่ีจะด่ืมน ้า  

อีกหน่ึงประการคือ ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบับรรจุภณัฑ ์เพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
สนใจรูปทรงของบรรจุภณัฑ์สินคา้ ความสวยงามแนละการพกพาท่ีสะดวก ถา้สามารถท าให้ผูบ้ริโภค
ทราบไดว้า่ บรรจุภณัฑป์กป้องความสะอาดหรือไม่ท ารสาาติของน ้าด่ืมเปล่ียน การผลิต การบรรจุภณัฑ์
เป็นอยา่งไร ในส่วนน้ีจะมีผลประโยาน์กบัผูบ้ริโภคโดยตรง แนละอาจจะา่วยใหผู้บ้ริโภคหนัมาตดัสินใจ
ซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดมากข้ึนดว้ย 

 

5.3 อภปิรายผล 
 
 จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเดน็ส าคญัซ่ึงสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด
ประเภท ขวดพลาสติกใส (PET) ขนาด 600 มิลลิลิตร สอดคลอ้งกบั รักานก  วิริยะนิธิกรณ์ (2550) ได้
ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ทศันติท่ีมีต่อรูปแนบบบรรจุภณัฑแ์นละปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ า
ด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง นิยมซ้ือ 
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น ้ าด่ืมจากร้านสะดวกซ้ือ ขนาดขวดท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ ขนาด 500–750 มิลลิลิตร ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมมากท่ีสุด คือ ความสะอาดปราศจากกล่ินรส ฝาขวดมีตวัล๊อกแนละมีพลาสติกหุ้ม 
ลกัษณะหรือองค์ประกอบท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญั ได้แนก่ วสัดุท่ีใา้ผลิตมีความปลอดภัยต่อ
ผูบ้ริโภค วสัดุท่ีใาผ้ลิตแนสดงถึงความใสของน ้าด่ืม โดยปกติกลุ่มตวัอยา่งจะซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดจากร้าน
สะดวกซ้ือแนละทราบขอ้มูลเก่ียวกบัน ้ าด่ืมจากโฆษณาทางโทรทศัน์ โดยเหตุผลท่ีท าให้ซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดคือ ความสะอาดของน ้ าด่ืม สอดคลอ้งกับ ลดัดา  โศภนรัตน์ (2546) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง 
อิทธิพลของการออกแนบบบรรจุภณัฑต่์อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง นิยม
ซ้ือผลิตภณัฑเ์ป็นขวดพลาสติก จากร้านสะดวกซ้ือแนละส่วนใหญ่รู้จกัผลิตภณัฑผ์า่นทางส่ือโทรทศัน์ 

ผลจากการศึกษาดา้นผลิตภณัฑพ์บว่าความสะอาดของน ้ าด่ืมแนละการท่ีน ้ าด่ืมไดรั้บเคร่ืองหมาย
รับรองจากมาตรฐานต่างๆเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด
เน่ืองมาจากว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแนปลงไปท าให้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการน ้ า
ด่ืมท่ีสะอาดเพิ่มข้ึนแนละท าให้น ้ าด่ืมบรรจุขวดกลายเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในการด ารงาีวิตสอดคลอ้งกบั รุ่ง
กานต ์อินเกิด (2555) ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง เจตคติส่วนผสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ
น ้ าด่ืมบรรจุขวดของประาากรในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจุบนักลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นว่าน ้ าด่ืมควร
เป็นน ้ าท่ีสะอาดปราศจากเา้ือโรคการไดรั้บน ้ าด่ืมท่ีสะอาดปลอดภยัจะท าให้มีสุขภาพอนามยัแนขง็แนรง
แนละไม่มีความเส่ียงในการเกิดโรคภยัสอดคลอ้งกบั ดวงกมล วิวฒัน์าาญกิจ (2551) ท่ีไดท้  าการศึกษา
วิจยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคแนละปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือน ้ าแนร่บรรจุขวดของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีพบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพแนละกลยุทธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค 
ผูข้ายสามารถเน้นประโยาน์ต่อสุขภาพแนละคุณภาพ ท าให้ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีดึงดูดผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือ
ผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งง่าย 

ผลจากการศึกษาดา้นราคาพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการท่ีราคาของน ้ าด่ืมมีความ
เหมาะสมกบัคุณภาพเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด สอดคลอ้ง
กบั ภทัรี สุภานุกานนท์ (2550) ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือผลิตภณัฑ์
น ้ าด่ืมของผูบ้ริโภคในเขตจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบันราคาน ้ าด่ืมในแนต่ละยี่ห้อ มีความ
แนตกต่างกนัไม่มากนกั กลุ่มตวัอยา่งจึงใหค้วามสนใจในปัจจยัอ่ืนๆเา่นปริมาณน ้ าด่ืมเหมาะสมกบัราคา
ผูป้ระกอบการจึงใาก้ารส่งเสริมทางการตลาดร่วมเพื่อกระตุน้ในการซ้ือสินคา้เา่น การแนสดงประโยาน์
ของการด่ืมน ้ าเพื่อให้ผูบ้ริโภคมีการซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากข้ึนแนละเกิดการซ้ือซ ้ าในคร้ังต่อไป
สอดคลอ้งกบั รุ่งกานต ์อินเกิด (2555) ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง เจตคติส่วนผสมทางการตลาดท่ีส่งผล
ต่อความตั้งใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดของประาากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให ้
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ความส าคญัดา้นราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพในระดบัมากแนละจากการศึกษาพบว่าทศันคติใน
ทางบวกต่อตราสินคา้เป็นความตั้งใจซ้ือสินคา้ในอนาคต 

ผลจากการศึกษาดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า การวางจ าหน่ายน ้ าด่ืมครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
การวางจ าหน่ายน ้ าด่ืมในร้านสะดวกซ้ือ เป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด
มากท่ีสุดซ่ึงความสะดวกในการด่ืมแนละความจ าเป็นเฉพาะหนา้เป็นสาเหตุส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรม
การด่ืมน ้าด่ืมบรรจุขวด สอดคลอ้งกบั  ภาวิณี  กาญจนาภา (2554) ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง การบริหาร
ส่วนประสมการคา้ปลีกแนละการจดัการเาิงกลยทุธ์การตลาดของร้านคา้ปลีกแนบบดั้งเดิม โดยเฉพาะเม่ือ
เวลาอยู่นอกบา้นหรืออยู่ในระหว่างการเดินทางดงันั้นการมีสินคา้วางจ าหน่ายครอบคลุมในทุกพื้นท่ี
เพื่อให้ผูบ้ริโภคหาซ้ือไดอ้ยา่งสะดวกแนละการบริการจดัส่งน ้ าด่ืมถึงท่ีหมายจะเป็นการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคได้อย่างดีสอดคลอ้งกับ สมศกัด์ิ พงษ์เดา (2541) ท่ีได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง 
การตลาดอุตสาหกรรมน ้ าด่ืมบรรจุขวด ท่ีพบว่า สาเหตุในการเกิดพฤติกรรมการซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด
เพราะความสะดวกในการด่ืม น ้ าด่ืมบรรจุขวดสามารถหาซ้ือได้ง่ายร้านคา้ใกลบ้า้นจดัเป็นสถานท่ี
จ าหน่ายน ้าด่ืมบรรจุขวดท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามนิยมเขา้ไปเลือกซ้ือมากท่ีสุด 

ผลการศึกษาดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า การโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์เป็นปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดเน่ืองจากการโฆษณาเป็นการเนน้สร้างการ
จดจ าแนละสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของสินคา้ สอดคลอ้งกบั ภทัรี สุภานุกานนท ์(2550) ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยั
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ าด่ืมของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
การท่ีโฆษณาเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือในระดบัมากกลุ่มตวัอย่างพบเห็นไดง่้ายจากการดู
โทรทศัน์ การให้ส่วนลดแนละการแนจกของแนถมจากการซ้ือน ้ าด่ืม ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้จูงใจลูกคา้
แนละตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดเพิ่มมากข้ึนสอดคลอ้งกับ สกาวเดือน พลเยี่ยม (2553) ท่ีได้
ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแนละตั้งใจซ้ือน ้ าด่ืมเพื่อสุขภาพของตวัแนทน
ผูบ้ริโภค จงัหวดัขอนแนก่นท่ีพบว่า การโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดใน
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

5.4 ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
 

5.4.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี ้
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืม

บรรจุขวดของประาากรในเขตกรุงเทพมหานคร การแนสดงความคิดเห็นจนน ามาซ่ึงการตดัสินใจซ้ือของ 
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ผูบ้ริโภคสามารถเป็นขอ้เสนอแนนะท่ีเป็นประโยาน์แนละท าใหใ้หผู้ผ้ลิต ผูป้ระกอบการ แนละนกัการตลาด
ไดป้รับปรุงแนกไ้ขในธุรกิจน ้าด่ืมบรรจุขวดได ้ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนนะ ดงัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนนะดา้นผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการธุรกิจควรใหค้วามส าคญักบัการใาบ้รรจุ
ภาานะท่ีปลอดภยั สะอาด มีซีลหุม้ฝาขวดน ้ าด่ืม (Cap seal) มีความสวยงาม แนปลกใหม่แนละพกพาได้
สะดวกมากข้ึน ป้ายฉลากบรรจุภณัฑบ์อกถึงท่ีมาแนละวนัท่ีผลิตน ้ าด่ืมไดา้ดัเจน มีเทคโนโลยีการผลิตท่ี
ไดม้าตรฐาน ทนัสมยั มีตรารับรองคุณภาพสากลจากหน่วยงานท่ียอมรับ ท าให้สินคา้มีคุณภาพแนละมี
ความน่าสนใจดึงดูดให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด จากมาตรฐานดา้นความสะอาด ปลอดภยั มากท่ีสุด ดงันั้นผูผ้ลิตจะตอ้ง
ควบคุม กระบวนการผลิตเป็นอยา่งดี เพื่อใหน้ ้ าด่ืมบรรจุขวดสามารถรักษา คุณภาพมาตรฐาน ไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง แนละเพิ่มความมัน่ใจต่อคุณภาพสินคา้ก่อนส่งถึงมือผูบ้ริโภค 

2. ขอ้เสนอแนนะดา้นราคา ผูป้ระกอบการควรตั้งราคาแนบบสมเหตุสมผล เหมาะสมกบั
คุณภาพ ไม่เอาเปรียบผูบ้ริโภคมากเกินไป หรือลดราคาสินคา้ให้มีราคาถูกกว่าหรือใกลเ้คียงกบัน ้ าด่ืม
ยีห่้ออ่ืนเพื่อเพิ่มส่วนแนบ่งทางการตลาดให้ไดม้ากท่ีสุด ควรบอกราคาน ้ าด่ืมให้าดัเจนท่ีป้ายฉลากบรรจุ
ภณัฑ ์เพื่อความสะดวกของผูบ้ริโภค 

3. ขอ้เสนอแนนะดา้นา่องทางการจดัจ าหน่ายผูป้ระกอบการควรเพิ่มสถานท่ีจดัจ าหน่าย
ใหม้ากข้ึน การจดัหาท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม สามารถพบเห็นสินคา้ไดทุ้กร้านนอกเหนือจากร้านขายปลีก
หรือร้านสะดวกซ้ือแนละหา้งสรรพสินคา้ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค แนละมีสินคา้เพียงพอเม่ือลูกคา้
ตอ้งการ ควรท าการตลาดเพิ่มลูกคา้ในกลุ่มองค์กร เา่น สถาบนัการศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงาน
ราาการต่างๆ เป็นตน้ แนละควรเพิ่มบริการจดัส่งน ้าด่ืมใหค้รอบคลุมไดใ้นทุกพื้นท่ี 

4. ขอ้เสนอแนนะดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรจดัท าการส่งเสริมทาง
การตลาดน ้ าด่ืมบรรจุขวดให้มากข้ึน เา่น การมีส่วนลดน ้ าด่ืมในการซ้ือปริมาณมาก หรือการสะสม
คูปองเพื่อไดข้องรางวลัเพิ่มเติม สามารถท าร่วมกบัการส่งฝาหรือป้ายฉลากบรรจุภณัฑ์เพื่อลุน้ของ
รางวลัต่างๆ เป็นตน้ ภาครัฐแนละเอกานควรมีการส่งเสริมประาาสัมพนัธ์แนละให้ความรู้เก่ียวกบัน ้ าด่ืม
แนละการบริโภคน ้ าด่ืมเพิ่มโฆษณาทางโทรทศัน์ แนละทางโซเาียลมีเดียให้มากข้ึนท าให้ผูบ้ริโภครู้จกั
สินคา้แนละจดจ าผลิตภณัฑใ์นการซ้ือได ้

  
5.4.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
การวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาปัจจยัดา้นประาากรศาสตร์ แนละปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

เท่านั้น จึงควรมีการท าการศึกษาเาิงลึกในปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อน าไปประยกุตใ์าใ้นการสร้าง
หรือพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับผลิตภณัฑน์ ้ าด่ืมบรรจุขวด การเกบ็ขอ้มูลในการท าวิจยัดว้ย 
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แนบบสอบถามกบักลุ่มเป้าหมายท่ีท าการศึกษานั้น ผูต้อบแนบบสอบถามบางคนอยูใ่นสภาพท่ีไม่พร้อมจะ
ตอบแนบบสอบถาม หรือมีอคติโน้มเอียงในการให้ขอ้มูล ซ่ึงส่งผลต่อการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ใน
บางส่วน จากการวิจยัท่ีไดม้านั้นอาจท าใหไ้ดข้อ้มูลไม่ครบถว้น อีกทางหน่ึงสามารถเพิ่มการเก็บขอ้มูล
จากการวิจยัเาิงคุณภาพมากข้ึน เา่น การจดักลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ (Focus Group) การสัมภาษณ์จึง
ควรแนยกวิเคราะห์ตวัแนปรแนต่ละตวัเพื่อหาความสมัพนัธ์ต่างๆ ท่ีจะท าใหไ้ดผ้ลการวิจยัท่ีละเอียดประกอบ
กบัผลวิจยัในเาิงปริมาณแนละไดข้อ้มูลครบถว้นมากยิง่ข้ึน ดงันั้นในการเก็บขอ้มูลจากแนบบสอบถามใน
คร้ังต่อไปควรมีการวางแนผนแนละสอบถามกบักลุ่มเป้าหมายท่ีมีความพร้อมในการใหข้อ้มูลอยา่งแนทจ้ริง
ผล นอกจากนั้นในการวิจยัคร้ังต่อไปอาจศึกษาปัจจยัเพิ่มเติมไดด้งัน้ี 

1. ศึกษาเปรียบเทียบความพงึพอใจ ความคิดเห็น ของกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป หรือกลุ่มลูกคา้
องคก์ร เพื่อสามารถก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแนตกต่างกนัได ้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แนละผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัอ่ืนๆ 

2. ศึกษาหาพฤติกรรมแนละทศันคติของผูบ้ริโภคเพิ่มเติมหรือร้านคา้ตวัแนทนจ าหน่ายท่ีมี
ผลต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑน์ ้ าด่ืมบรรจุขวด เพื่อน าขอ้มูลมาปรับใาใ้นการพฒันาธุรกิจ 

3. ศึกษาในเาิงคุณภาพ เา่น ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ าด่ืมของผูบ้ริโภค  

4. ศึกษาในเร่ืองรูปแนบบของเคร่ืองด่ืมฟังกา์นันลับรรจุขวดหรือน ้าด่ืมท่ีผสมวิตามิน
ต่างๆ ท่ีคาดวา่จะไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคในอนาคต เพื่อเป็นทางเลือกใหม่แนละเป็นประโยานแ์นก่
ผูบ้ริโภคแนละผูป้ระกอบการต่อไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



130 

   

 
 

 
บรรณานุกรม 

 
กมล  ายัวฒัน.์ 2551.  การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแ์นมคกรอ-ฮิล. 
กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย.  2557.  จ านวนประชากรจ าแนกตามอายุ กรุงเทพมหานคร.  

คน้วนัท่ี 18 มกราคม 2558 จาก http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php. 
กลัยา  วานิายบ์ญัาา.  2555.  การใช้ SPSS for Windows ในการวเิคราะห์ข้อมูล. พิมพค์ร้ังท่ี 20. 

กรุงเทพมหานคร: บริษทัธรรมสารจ ากดั. 
กิตติมา  วฒันากมลกลุ.  2555.  ผลติภัณฑ์พลาสติกกบัอาหาร.  คน้วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557 จาก 

http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/86/ผลิตภณัฑพ์ลาสติกกบัอาหาร/.   
กณุฑลี  ร่ืนรมย.์  2545.  การวิจัยตลาด.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแ์นห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
กลุวดี  คูหะโรจนานนท.์  2546.  ส่วนประสมทางการตลาด.  ปทุมธานี: สถาบนัราาภฎัเพารบุรี- 

วิทยาลงกรณ์. 
จนัจิรา  สุวรรณก าจาย.  2543.  พฤติกรรมการบริโภคน า้ดื่มบรรจุขวดของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัมหิดล. 
ฉตัยาพร เสมอใจ.  2549.  การบริหารการตลาด (Marketing Management). กรุงเทพมหานคร: บริษทั 

ซี เอด็ยเูคาัน่ จ  ากดั (มหาาน). 
าูายั  สมิทธิไกร.  2553.  พฤติกรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพมหานคร: บริษทั วี.พร้ินท ์จ ากดั. 
โาคายั  ายธวาั.  2547.  นักการตลาด CEO ตอนสมรภูมิการตลาด.  กรุงเทพมหานคร: ซี. พี. บุค๊ 

สแนตนดาร์ด. 
ดวงกมล  วิวฒัน์าาญกิจ.  2551.  การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือน า้แร่

บรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 

ดารา  ทีปะปาล.  2546.  การส่ือสารการตลาด.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอ์มรการพิมพ.์ 
ด ารงศกัด์ิ  ายัสนิท แนละก่อเกียรติ  วิริยะกิจพฒันา.  2543.  พฤติกรรมผู้บริโภค.  พิมพค์ร้ังท่ี 5.   

กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพว์งัอกัษร. 
ธนวรรณ แนสงสุวรรณ แนละคณะ.  2546.  การจัดการการตลาด.  กรุงเทพมหานคร: เพียร์สนัเอด็ดูเคาัน่

อินโดไาน่า. 
 

 



131 

   

 
 

ธนสัถ ์ เกษมไายานนัท.์  2555.  กลยุทธ์การบริหารการตลาดส าหรับหลกัสูตรบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา.  วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบญัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ธนาภรณ์  โพธ์ิพิายั.  พนกังานขายผลิตภณัฑย์า.  2558 (4 กนัยายน).  การสมัภาษณ์. 
ธญัปวีณ์  รัตนพ์งศพ์ร.  2553.  แบบจ าลองพฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของ

ผู้บริโภค.  วิทยานิพนธดุ์ษฎีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแนหง. 
ธารนนัท ์ สุโนภกัด์ิ.  2557.  ปัจจยัดา้นการตลาดบริการแนละพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

น าเขา้ภายในซุปเปอร์มาร์เกต็ ในเขตกรุงเทพมหานคร.  วารสารวิจัยมข. มส. (บศ.).  2 (พ.ค. - 
ส.ค.):  74–84. 

ธีรวฒิุ เอกะกลุ.  2543.  ระเบียบวธีิวจิัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.  อุบลราาธานี: 
วิทยาการพิมพ.์ 

นลินี  ศิริลาภธรรม.  ท่ีปรึกษาดา้นการเงิน.  2558 (11 กนัยายน).  การสมัภาษณ์. 
นนัทิยา  ลาภสาธิต.  2555.  รหัสส าหรับการรีไซเคิล. คน้วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2558 จาก http://www.npc- 

se.co.th/index/index.asp. 
นุาจรินทร์  เกตุนิล.  2557.  ตลาดเคร่ืองดืม่บรรจุขวดในประเทศไทย.  คน้วนัท่ี 4 สิงหาคม 2557 จาก

http://fic.nfi.or.th/broadcast/May-2014-OIE.pdf. 
บุญถนอม  พิมมะสอน.  2550.  คุณภาพน า้และสภาพสุขาภิบาลโรงงานน า้ดื่มบรรจุขวดทีข่ึน้ทะเบียน

ต ารับอาหารในนครหลวงเวยีงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.  วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัขอนแนก่น. 

บุญฤทธ์ิ  กิตติถิระพงษ.์  2554.  การประยุกต์ใช้ทฤษฎกีารตลาดเพือ่สังคมในการขับเคลือ่นความ
เข้มแข็งเชิงสุขภาพของชุมชน.  วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ปณิศา  มีจินดา.  2553.  พฤติกรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร. 
ปริญ  ลกัษิตานนท.์  2541.  กลยุทธ์การตลาด การบริหาร และกรณศึีกษา.  กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิลม์

แนละไซเทก็ซ์. 
ปริญ  ลกัษิตานนท.์  2544.  จิตวทิยาและพฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: เหรียญบุญการพิมพ.์ 
ปรียาพร  จิระไพทูรย.์  2557.  การศึกษาเร่ืองการวางแนผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของร้าน

จีระพาณิายอ์  าเภอาุมแนพจงัหวดัขอนแนก่น.  วารสารวิจัยมข. มส. (บศ.). 2 (ม.ค. - เม.ย.): 35 – 
42.  

พงษเ์ทพ  วิไลพนัธ์.  2540.  น ้ าบริโภคในภาานะบรรจุท่ีปิดสนิท.  อาหาร Food.   27 (3)  คน้วนัท่ี 29 
มกราคม 2558 จาก TFDA. 

 



132 

   

 
 

พาสนา  จุลรัตน์. 2548.  จิตวทิยาการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: ภาควิาาการแนนะแนนวแนละจิตวิทยา
การศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ. 

ภทัรี  สุภานุกานนท.์  2550. ปัจจัยทีมี่ความสัมพนัธ์กบัการซ้ือผลติภัณฑ์น า้ดื่มของผู้บริโภคในเขต
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัราาภฏั 
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราาูปถมัภ.์ 

ภาวณีิ  กาญจนาภา.  2554.  การบริหารส่วนประสมการคา้ปลีกแนละการจดัการเาิงกลยทุธ์การตลาดของ
ร้านคา้ปลีกแนบบดั้งเดิม.  วารสารบริหารธุรกจิ. 34 (ตุลาคม-ธนัวาคม): 37 – 57. 

ภูมิพฒัน์  รัตนตรัยเจริญ. 2555.  พลาสติก 7 ประเภท.  คน้วนัท่ี 14 มกราคม 2558 จาก
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/1-56(500)/page4-1-56(500).html. 

ยทุธนา  ธรรมเจริญ.  2541.  พฤติกรรมการบริโภค.  พิมพค์ร้ังท่ี 8.  นนทบุรี: มหาวิทยาลยั  
สุโขทยัธรรมาธิราา. 

ยพุิน  พิทยาวฒันายั.  2550.  การจัดการช่องทางการตลาด.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร:  
ซี.วี. แนอลการพิมพ.์ 

รักานก  วิริยะนิธิกรณ์.  2550.  ทศันติทีมี่ต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์และปัจจัยทีมี่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลติภณัฑ์น า้ดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.  โครงการพิเศษปริญญา
มหาบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

รุ่งกานต ์ อินเกิด.  2555.  เจตคติส่วนผสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อความตั้งใจซ้ือน า้ดืม่บรรจุขวดของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแนหง. 

ลดัดา โศภนรัตน์.  2546.  อทิธิพลของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค.  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

วลยัพร มุขสุวรรณ.  2551.  รหัสชนิดพลาสติก.  คน้วนัท่ี 11 ตุลาคม 2557 จาก
http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=4&ID=18. 

วิาาญ  แนยม้เยื้อน.  หวัหนา้ฝ่ายผลิต.  2558 (18 กนัยายน).  การสมัภาษณ์. 
วิเาียร  วงศณิ์าาากลุ แนละคณะ.  2555.  หลกัการตลาด.  พิมพค์ร้ังท่ี 8.  กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์

มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 
วิทวสั  รุ่งเรืองผล.  2546.  หลกัการตลาด.  พิมพค์ร้ังท่ี 6.  กรุงเทพมหานคร: คณะพาณิายศาสตร์แนละ

การบญัาีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์.  2547.  หลกัการตลาด.  กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพท์อ้ป. 
ศุภร  เสรีรัตน์.  2543.  การจัดการการตลาด.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: เอ.อาร์บิซิเนสเพรส. 
 
 



133 

   

 
 

ศุภร  เสรีรัตน์.  2545.  พฤติกรรมผู้บริโภค.  พิมพค์ร้ังท่ี 4.  กรุงเทพมหานคร: เอ.อาร์บิซิเนสเพรส. 
ศูนยข์อ้มูลกรุงเทพมหานคร.  2557.  ประชากรชายและหญงิในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ปี 2557.          

คน้วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2558 จาก http://www.bangkok.go.th/info/. 
ศูนยว์ิจยักสิกรไทย.  2554.  พฤติกรรมการบริโภคน า้ดื่มของคนกรุงเทพมหานคร.  คน้วนัท่ี 23 

พฤศจิกายน 2557 จาก http://www.krc.co.th/. 
สกาวเดือน พลเยีย่ม.  2553.  ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือและตั้งใจซ้ือน า้ดื่มเพือ่สุขภาพของ

ตัวแทนผู้บริโภค จังหวดัขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัขอนแนก่น. 
สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางแนละขนาดยอ่ม.  2552.  ธุรกจิโรงงานผลติน า้ดื่ม.  พิมพค์ร้ังท่ี 2. 

ปทุมธานี: พีท ูดีไซน์ แนอนดพ์ร้ินท.์ 
สมศกัด์ิ  พงษเ์ดา.  2541.  การตลาดอุตสาหกรรมน า้ดื่มบรรจุขวด.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 
ส านกังานคณะกรรมการอาหารแนละยา.  2540.  การควบคุมการผลติน า้ดื่มในภาชนะทีปิ่ดสนิท. 

นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข. 
ส านกัจดัการกากของเสียแนละสารอนัตราย กรมควบคุมมลพิษ.  2553.  คู่มือประชาชน การคดัแยกขยะ

มูลฝอยอย่างถูกวธีิ และเพิม่มูลค่า.  คน้วนัท่ี 24 มกราคม 2558 จาก http://www.npc-
se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=11&id_sub=36&id=811. 

ส านกัอนามยัส่ิงแนวดลอ้ม. กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข.  2552.  คู่มือ เร่ือง มาตรฐานอนามัย
ส่ิงแวดล้อม (ด้านอากาศ น า้ ดิน เสียง ความส่ันสะเทือน ความร้อน และความเข้มแสงสว่าง).  
กรุงเทพมหานคร:  ส านกังานกิจการโรงพิมพอ์งคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก. 

สุดาดวง เรืองรุจิระ.  2543.  หลกัการตลาด.  พิมพค์ร้ังท่ี 9.  กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพป์ระกายพรึก. 
สุดาพร  กณุฑลบุตร.  2549.  หลกัการตลาด.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแ์นห่ง

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั. 
สุนทร  ตรีนนัทวนั.  2557.  ขวดบรรจุน า้ดื่ม. คน้วนัท่ี 8 ตุลาคม 2558 จาก

http://edtech.ipst.ac.th/?p=860. 
สุปัญญา ไายาาญ.  2543.  หลกัการตลาด.  กรุงเทพมหานคร: ทีเอลิฟวิง่. 
เสรี  วงษม์ณฑา.  2542.  การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิลม์แนละไซเทก็ซ์. 
อดุลย ์จาตุรงคกลุ.  2543.  การบริหารการตลาด.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
อดุลย ์จาตุรงคกลุ.  2545.  พฤติกรรมผู้บริโภค.  พิมพค์ร้ังท่ี 7.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
 
 



134 

   

 
 

อราร  มณีสงฆ ์แนละคณะ.  2549.  หลกัการตลาด.  กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพแ์นมคกรอ-ฮิล. 
อยัรดา  ศิลาโคตร.  2550.  ผลกระทบขององค์ประกอบส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาดและสังคม 

ทีมี่ต่อความตั้งใจทีจ่ะใช้ระบบโทรศพท์เคลือ่นทีท่ีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน.  วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแนหง. 

อุบลวรรณ ภวกานนัท ์แนละคณะ.  2552. จิตวทิยาทั่วไป.  พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพมหานคร:  ส านกัพิมพ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

Aghaei, Mohammad; Vahedi, Elham; Safari Kahreh, Mohammad and Pirooz, Mahdi. 2014.  
Examination of the Relationship between Services Marketing Mix and Brand Equity 
Dimensions. Procedia-Social and Behavioral Sciences.  109 (November): 865 – 869. 

Assael, H.  2004.  Consumer Behavior: A Strategic Approach.  Boston, MA:  Houghton Mifflin. 
Baldridge, J. Victor. 1972.  Organizational Change : The Human Relations Perspective versus the  
   Political Systems Perspectives.  Educational Research.  1 (2): 4-15. 
Berelson, Bernard and Steiner, Gary A. 1964. Human Behavior: An inventory of Scientific 

Findings. New York: Harcourt Brace & World. 
Blackwell, Roger D.; Miniard, Paul W. and Engel, Jame F. 2006. Consumer Behavior. 10th ed.  

Canada: Thomson South-Western.  
Britt, Steuart H. 1965. What About Consumer Behavior and the Behavioral Sciences. Dublin,  

Ireland. 
Delgado, Claudia; Gómez-Rico, Aurora and Guinard, Jean-Xavier. 2013. Evaluating Bottles and  

Labels versus Tasting the Oils Blind: Effects of Packaging and Labeling on Consumer 
Preferences, Purchase Intentions and Expectations for Extra Virgin Olive Oil. Food 
Research International.  54 (October): 2112–2121. 

Hawkins, D. L.; Best, R. J. and Coney, K.A.  2004.  Consumer Behavior: Building Marketing  
Strategy.  9th ed.  New York: McGraw-Hill/Irwin. 

Jerome, E. McCarthy.  1993.  Basic Marketing: A Management Approach. Burr Ridge, Illinois: 
Irwin. 

Kotler, Philip. 1997. Marketing Management: Analysis, Planning Implementation and Control. 
9th ed. New Jersey: Asimmon&Schuster. 

Kotler, Philip. 2003. Marketing Management. 11th ed. New Jersey: Prentice –Hall. 
 
 



135 

   

 
 

Kotler, Philip and Armstrong, Gary. 2011. Priciples of Marketing. Bangkok: Pearson Education  
Indochina. 

Kotler, Philip and Keller, L.K. 2006. Marketing Management. 12th ed. New Jersey: Pearson 
Education. 

Kushwaha, G.S. and Agrawa, S.R.  2015.  An Indian Customer Surrounding 7P's of  Service  
Marketing. Journal of Retailing and Consumer Services. 22 (Octobet): 85–95. 

Levitt, Theodore.  1980.  Marketing Success through Differentiation-of Anything.  Harvard 
Business Review. 58 (1): 83-91. 

Mugge, Ruth; Schifferstein, Hendrik N. J. and Schoormans, Jan P. L.  2010.  Product Attachment and  
Satisfaction: Understanding Consumers’ Post-purchase Behavior. Journal of Consumer 
Marketing.  27 (3): 271 – 282. 

Nelson, A. and Taylor, C. 2013. Experimental Approach to Assessing Actual Wine Purchase  
Behavior.  International Journal of Wine Business Research. 25 (February): 203 – 226. 

Schiffman, G. Leon and Kanuk, Leslie L.  1994. Consumer Behavior.  5th ed. New Jersey: Prentice  
Hall. 

Solomon, M. R.  2011.  Consumer Behavior: Buying, Having, and Being.  9th ed.  Upper Saddle  
River,  N.J:  Prentice Hall. 

Spawton, Tony. 1990. Marketing Planning for Wine. International Journal of Wine Marketing.     
2 (July): 2 – 49. 

William, M. Pride and Ferrell, Q.C. 1993.  Marketing: Concepts and Strategies. Boston: Houghton  
Mifflin. 

 
 
 
 
 
 
 
 



136 

   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



137 

   

 
 

าุดท่ี..... 

แบบสอบถาม 

เร่ือง  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
ค าช้ีแจง: 
  
 แนบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตร
เทคโนโลยีการบริหาร คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครขอ้มูลท่ีท่านไดต้อบในแนบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อบุคคล
หรือหน่วยงานใดทั้งส้ิน จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านสละเวลาตอบแนบบสอบถามให้ครบทุกขอ้ตาม
ความเป็นจริงแนละขอขอบพระคุณท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแนบบสอบถามเป็นอยา่งดีมา  ณ 
โอกาสน้ี 
 
ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคทีซ้ื่อน า้ดื่มบรรจุขวด 
 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมายลงในขอ้ค าถามท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 
 

1. เพศ 

(   )  าาย  (   )  หญิง 
2. อาย ุ

(   ) 15 – 20  ปี  (   ) 21 – 25  ปี  (   ) 26 – 30  ปี  
(   )  31 – 40 ปี  (   ) 41 – 50  ปี  (   ) 51 – 60 ปี 

3. สถานภาพสมรส 

(   ) โสด (   ) สมรส (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................... 
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4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

(   ) ต  ่ากวา่มธัยมศึกษา (   ) มธัยมศึกษา/ปวา. (   ) อนุปริญญา/ปวส. 
(   ) ปริญญาตรี  (   ) ปริญญาโท   
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................... 

5. อาาีพ 

(   ) นกัเรียน/นกัศึกษา  (   ) ขา้ราาการ   (   ) พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
(   ) พนกังานบริษทัเอกาน (   ) ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย  (   ) พอ่บา้น/แนม่บา้น 
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................   

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

(   ) ต  ่ากวา่ 10,000  บาท  (   ) 10,001 – 20,000 บาท  (   ) 20,001 – 30,000 บาท 
(   ) 30,001 – 40,000 บาท  (   ) 40,001 – 50,000 บาท  (   ) 50,001 บาทข้ึนไป 

7. จ านวนสมาาิกในบา้น(รวมตวัท่านดว้ย) 

(   ) อยูค่นเดียว   (   ) 2 – 3 คน   (   ) 4 – 6 คน 
(   ) 7 – 10 คน   (   ) มากกวา่ 10 คน 

8. ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัของท่าน 

(   ) บา้นเด่ียว   (   ) ทาวน์เฮาส์  (   ) คอนโดมิเนียม  
(   ) แนฟลต/อพาร์ตเมน้ต ์  (   ) หอพกั  (   ) ตึกแนถว/อาคารพาณิาย ์
(   ) บา้นเา่า   (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................  
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือน า้ดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมายในา่องเพื่อท าการประเมินปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด โดยใหค้ะแนนนความส าคญัตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

คะแนนน 5  หมายถึง ส าคญัมากท่ีสุด 
คะแนนน 4  หมายถึง ส าคญัมาก 
คะแนนน 3  หมายถึง ส าคญัปานกลาง 
คะแนนน 2  หมายถึง ส าคญันอ้ย 
คะแนนน 1  หมายถึง ส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผล 
ต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือน า้ดื่มบรรจุขวด 

ระดับความส าคญั 

มาก
ทีสุ่ด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 
ดา้นผลิตภณัฑ ์

9. ความสะอาดของน ้าด่ืม      
10. รสาาติของน ้าด่ืม      
11. การระบุวนัเดือนปีท่ีผลิตของน ้าด่ืม      
12. า่ือเสียงของตราผลิตภณัฑน์ ้าด่ืม      
13. บรรจุภณัฑน์ ้ าด่ืมมีใหเ้ลือกหลายขนาด      
14. ฝาปิดของน ้าด่ืมมีพลาสติกซีลหุม้มิดาิด      
15. ผลิตภณัฑไ์ดก้ารรองรับมาตรฐานต่างๆ (เา่น อย.,  

มอก., HACCP, GMP. ฯลฯ) 
     

16. รูปแนบบบรรจุภณัฑน์ ้ าด่ืมมีความแนปลกใหม่      
17. บรรจุภณัฑน์ ้ าด่ืมเป็นมิตรต่อส่ิงแนวดลอ้ม      
18. รูปทรงบรรจุภณัฑน์ ้ าด่ืมมีความสวยงาม      
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผล 
ต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือน า้ดื่มบรรจุขวด 

ระดับความส าคญั 

มาก
ทีสุ่ด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 
ดา้นราคา 

19. การท่ีราคาน ้าด่ืมถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน      
20. การท่ีราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพน ้าด่ืม      
21. การท่ีราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณบรรจุน ้าด่ืม      
22. การท่ีราคาน ้าด่ืมคุม้ค่ากวา่เม่ือเทียบกบัยีห่อ้อ่ืน      
23. การมีน ้าด่ืมหลายระดบัราคาใหเ้ลือก      
24. การมีป้ายระบุราคาน ้าด่ืมาดัเจน      

ดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย 
25. การวางจ าหน่ายน ้าด่ืมครอบคลุมทุกพื้นท่ี      
26. การวางจ าหน่ายน ้าด่ืมในร้านสะดวกซ้ือ      
27. การบริการจดัส่งน ้าด่ืมถึงท่ีหมาย      
28. การมีา่องทางการเลือกซ้ือท่ีหลากหลาย       

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
29. การมีโฆษณาน ้าด่ืมทางโทรทศัน์      
30. การมีโฆษณาน ้าด่ืมทางวิทย ุ      
31. การมีโฆษณาน ้าด่ืมทางส่ือส่ิงพิมพ ์      
32. การมีส่วนลดราคาน ้าด่ืม      
33. การแนจกของแนถมจากการซ้ือน ้าด่ืม      
34. การจดักิจกรรมาิงโาคแนจกของรางวลั      
35. การจดับูธแนนะน าสินคา้น ้าด่ิม      
36. การแนจกเอกสารใหข้อ้มูลน ้าด่ืมโดยพนกังานขาย      
37. การรับแนลกเปล่ียนหรือคืนสินคา้น ้าด่ืมได ้      
38. การจดักิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัาุมาน       
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ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน า้ดื่มบรรจุขวด 
 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมายลงใน (   ) ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
 

39. ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์ท่านซ้ือเป็นประจ า 
(   ) ขวดพลาสติกขาวขุ่น  (   )  ขวดพลาสติกใส (PET) (   ) ขวดแนกว้ 
(   ) ถงัแนกลลอน   (   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................. 

40. ขนาดขวดบรรจุท่ีท่านซ้ือบ่อยท่ีสุดคือขนาดเท่าใด 
(   )  330 มิลลิลิตร  (   ) 500 มิลลิลิตร  (   ) 600  มิลลิลิตร 
(   )  700 มิลลิลิตร  (   ) 750 มิลลิลิตร  (   ) 1,000  มิลลิลิตร  
(   )  1,500 มิลลิลิตร  (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.................................. 

41. ท่านสนใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดลกัษณะแนบบใด 

(   ) ทรงกลม        (   )  ทรงเกลียวเวา้     

(   ) ทรงส่ีเหล่ียม   (   ) ทรงพินโบวล่ิ์ง  
(   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................. 
 

42. ท่านซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดก่ีคร้ังต่อสปัดาห์ 
(   ) 1 – 3 คร้ัง   (   )  4 – 6 คร้ัง   (   )  7 คร้ังข้ึนไป 

43. ปริมาณการซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง 
(   )  1 ขวด   (   )  2 – 3 ขวด   (   )  4– 5 ขวด   
(   )  6 ขวดข้ึนไป 
 
 
 



142 

   

 
 

44. ค่าใาจ่้ายในการซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดของท่านก่ีบาทต่อวนั 

(   ) ต  ่ากวา่ 10  บาท  (   )  11 – 20 บาท  (   ) 21 – 30 บาท 
(   ) 31 – 40 บาท   (   )  41  บาทข้ึนไป   

45. สถานท่ีท่ีท่านด่ืมน ้าด่ืมบรรจุขวดบ่อยท่ีสุด 
(   ) บา้น   (   ) สถานศึกษา   (   ) ท่ีท างาน  
(   ) ระหวา่งการเดินทาง  (   ) ร้านอาหาร   (   ) สถานท่ีท่องเท่ียว 
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ................................... 

46. ท่านซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดจากแนหล่งใดบ่อยคร้ังท่ีสุด 
(   ) ร้านคา้ปลีกใกลบ้า้น   
(   ) โรงอาหารสถานศึกษา 
(   ) โรงอาหารท่ีท างาน 
(   )  เคร่ืองขายเคร่ืองด่ืมแนบบหยอดเหรียญ 
(   ) ร้านสะดวกซ้ือ (เา่น เซเวน่-อีเลฟเวน่, 108า็อป, แนฟมิล่ีมาร์ท, มินิมาร์ท) 
(   ) ซุปเปอร์มาร์เกต็ (เา่น ทอ็ปส์มาร์เกต็, ฟู๊ ดแนลนด,์ กร์ูเมตม์าร์เกต็, วิลล่ามาร์เกต็) 
(   ) ดิสเคาตส์โตร์ (เา่น เทสโก ้โลตสั, บ๊ิกซี)  
(   ) ซุปเปอร์สโตร์ (เา่น แนมค็โคร ) 
(   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................... 

47. ท่านทราบขอ้มูลเก่ียวกบัน ้าด่ืมบรรจุขวดผา่นทางา่องทางใด 

(   ) โฆษณาโทรทศัน์  (   ) วิทย ุ  (   ) หนงัสือพิมพ ์
(   ) เวบ็ไซตข์องแนบรนดน์ ้ าด่ืม (   ) นิตยสาร   (   ) ค  าแนนะน าจากบุคคลอ่ืน  
(   ) เฟสบุค๊   (   ) อินสตราแนกรม (   ) โปสเตอร์หนา้ร้านคา้   
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ................................... 
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48. ท่านเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดยีห่อ้ใด  
(   ) น ้าด่ืมสิงห์   (   ) น ้าด่ืมเนสทเ์ล่เพียวไลฟ์ (   ) น ้าด่ืมคริสตลั 
(   ) น ้าด่ืมาา้ง   (   ) น ้าด่ืมสยาม   (   ) น ้าด่ืมน ้าทิพย ์
(   ) น ้าด่ืมเนปจูน  (   ) น ้าด่ืมสปริงเคิล  (   ) น ้าด่ืมคูลล่ี เฟรา 
(   ) น ้ าด่ืมมิเนเร่   (   ) น ้ าด่ืมออร่า   (   ) น ้ าด่ืมมองตเ์ฟลอ 
(   ) น ้าด่ืมเพอร์ร่า  (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ................................... 
 

ส่วนที่ 4 เหตุผลทีเ่ลอืกซ้ือน า้ดื่มบรรจุขวดและข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมายลงใน (   ) ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด  
 
เหตุผลท่ีท่านเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 

(   ) า่ือเสียงของตรายีห่อ้  (   ) ความสะอาดของน ้าด่ืม (   ) รสาาติดี 
(   ) ราคาถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน  (   ) ปริมาณบรรจุมากกวา่ยีห่อ้อ่ืน (   ) โฆษณาส่วนลด 
(   ) หาซ้ือไดง่้าย   (   ) บรรจุภณัฑส์วยงาม  (   ) บรรจุภณัฑรั์กษโ์ลก  
(   ) พกพาสะดวก  (   ) ค าแนนะน าจากบุคคลอ่ืน (   ) มีของแนถม 
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ................................... 

 
ท่านมีข้อเสนอแนะเพิม่เติมอะไรบ้างเกีย่วกบัน า้ดื่มบรรจุขวด 
 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

 
2. ดา้นราคา 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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3. ดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

5. อ่ืนๆ 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีสละเวลาแนละใหค้วามร่วมมือในการตอบแนบบสอบถามผูว้ิจยั 
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ภาคผนวก ข  
การทดสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมอื 
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การทดสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 
1. ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) เพื่อประเมินค่าดาันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Objective 
Congruence) ในแนบบสอบถามส่วนท่ี 2 แนละ 3 โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา คือ +1 หมายถึง แนน่ใจ
วา่แนบบสอบถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือตรงตามเน้ือหา 0 หมายถึง ไม่แนน่ใจวา่แนบบสอบถาม
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือตรงตามเน้ือหา แนละ -1 หมายถึง แนน่ใจวา่แนบบสอบถามไม่ไดส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคห์รือตรงตามเน้ือหา ค่า IOC ท่ีไดต้ั้งแนต่ 0.50 – 1.00 สรุปแนปลผลไดว้า่ แนบบสอบถามมี
ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์นละเน้ือหา โดยมีสูตรการค านวณดงัน้ี 

      
N

RIOC 
  

เม่ือ 
   IOC  คือความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแนบบทดสอบ 
   R   คือผลรวมของคะแนนนการพิจารณาจากผูเ้า่ียวาาญ 
   N      คือจ านวนผูเ้า่ียวาาญ 
 
รายา่ือผูเ้า่ียวาาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 

a. รศ.ดร. บงัอร  โสฬส 
b. รศ.ดร. นนัทา  สูรั้กษา 
c. ผศ.ดร. จุฑามาศ  แนกว้พิจิตร 

 
2. ทดสอบความเา่ือมัน่ (Reliability)โดยน าแนบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงไปหาค่า
ความเา่ือมัน่ ดว้ยวิธีการใาสู้ตรสมัประสิทธ์ิอลัฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้า
ความเา่ือมัน่ของแนบบสอบถามเท่ากบั 0.874  
 
 
 
 

 
 
 

Cronbach’s Alpha  N of Item  
.874  30 
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แบบวดัดชันีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือน า้ดืม่บรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผล 
ต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือน า้ดื่มบรรจุขวด 

ผูเ้า่ียวาาญคนท่ี สรุปแนปลผล 

1 2 3 ค่า 
IOC 

แนปล
ผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
1. ความสะอาดของน ้าด่ืม 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
2. รสาาติของน ้าด่ืม 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
3. การระบุวนัเดือนปีท่ีผลิตของน ้าด่ืม 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
4. า่ือเสียงของตราผลิตภณัฑน์ ้าด่ืม 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
5. บรรจุภณัฑน์ ้ าด่ืมมีใหเ้ลือกหลายขนาด 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
6. ฝาปิดของน ้าด่ืมมีพลาสติกซีลหุม้มิดาิด 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
7. ผลิตภณัฑไ์ดก้ารรองรับมาตรฐานต่างๆ (เา่น อย.,มอก., 

HACCP, GMP. ฯลฯ) 
1 1 1 1 ใาไ้ด ้

8. รูปแนบบบรรจุภณัฑน์ ้ าด่ืมมีความแนปลกใหม่ 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
9. บรรจุภณัฑน์ ้ าด่ืมเป็นมิตรต่อส่ิงแนวดลอ้ม 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
10. รูปทรงบรรจุภณัฑน์ ้ าด่ืมมีความสวยงาม 1 1 1 1 ใาไ้ด ้

ดา้นราคา 
11. การท่ีราคาน ้าด่ืมถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
12. การท่ีราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพน ้าด่ืม 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
13. การท่ีราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณบรรจุน ้าด่ืม 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
14. การท่ีราคาน ้าด่ืมคุม้ค่ากวา่เม่ือเทียบกบัยีห่อ้อ่ืน 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
15. การมีน ้าด่ืมหลายระดบัราคาใหเ้ลือก 1 0 1 0.67 ใาไ้ด ้
16. การมีป้ายระบุราคาน ้าด่ืมาดัเจน 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผล 
ต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือน า้ดื่มบรรจุขวด 

ผูเ้า่ียวาาญคนท่ี สรุปแนปลผล 

1 2 3 ค่า 
IOC 

แนปล
ผล 

ดา้นา่องทางการจดัจ าหน่าย 
17. การวางจ าหน่ายน ้าด่ืมครอบคลุมทุกพื้นท่ี 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
18. การวางจ าหน่ายน ้าด่ืมในร้านสะดวกซ้ือ 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
19. การบริการจดัส่งน ้าด่ืมถึงท่ีหมาย 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
20. การมีา่องทางการเลือกซ้ือท่ีหลากหลาย  1 1 1 1 ใาไ้ด ้

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
21. การมีโฆษณาน ้าด่ืมทางโทรทศัน์ 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
22. การมีโฆษณาน ้าด่ืมทางวิทย ุ 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
23. การมีโฆษณาน ้าด่ืมทางส่ือส่ิงพิมพ ์ 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
24. การมีส่วนลดราคาน ้าด่ืม 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
25. การแนจกของแนถมจากการซ้ือน ้าด่ืม 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
26. การจดักิจกรรมาิงโาคแนจกของรางวลั 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
27. การจดับูธแนนะน าสินคา้น ้าด่ิม 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
28. การแนจกเอกสารใหข้อ้มูลน ้าด่ืมโดยพนกังานขาย 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
29. การรับแนลกเปล่ียนหรือคืนสินคา้น ้าด่ืมได ้ 1 1 1 1 ใาไ้ด ้
30. การจดักิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัาุมาน  1 1 0 0.67 ใาไ้ด ้
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แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน า้ดื่มบรรจุขวด 
1. ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์ท่านซ้ือเป็นประจ า 

(   ) ขวดพลาสติกขาวขุ่น  (   )  ขวดพลาสติกใส (PET)  
(   ) ขวดแนกว้   (   )  ถงัแนกลลอน    
(   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................. 
 

2. ขนาดขวดบรรจุท่ีท่านซ้ือบ่อยท่ีสุดคือขนาดเท่าใด 
(   )  330 มิลลิลิตร  (   )  500 มิลลิลิตร   
(   )  600  มิลลิลิตร  (   )  700 มิลลิลิตร  
(   )  750 มิลลิลิตร  (   )  1,000  มิลลิลิตร  
(   )  1,500 มิลลิลิตร  (   )  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.................................. 
 

3. ท่านสนใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดลกัษณะแนบบใด 

(   ) ทรงกลม           (   )  ทรงเกลียวเวา้    

(   ) ทรงส่ีเหล่ียม     (   ) ทรงพินโบวล่ิ์ง  
(   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................. 
 
 

4. ท่านซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดก่ีคร้ังต่อสปัดาห์ 
(   ) 1 – 3 คร้ัง   (   )  4 – 6 คร้ัง    
(   )  7 คร้ังข้ึนไป 
 
 
 

ผูเ้า่ียวาาญคนท่ี สรุปแนปลผล 
1 2 3 ค่า IOC แนปลผล 
1 1 1 1.0 ใาไ้ด ้

 

ผูเ้า่ียวาาญคนท่ี สรุปแนปลผล 
1 2 3 ค่า IOC แนปลผล 
1 1 1 1.0 ใาไ้ด ้

 

ผูเ้า่ียวาาญคนท่ี สรุปแนปลผล 
1 2 3 ค่า IOC แนปลผล 
1 1 1 1.0 ใาไ้ด ้

 

ผูเ้า่ียวาาญคนท่ี สรุปแนปลผล 
1 2 3 ค่า IOC แนปลผล 
1 1 1 1.0 ใาไ้ด ้
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5. ปริมาณการซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง 
(   )  1 ขวด   (   )  2 – 3 ขวด    
(   )  4– 5 ขวด   (   )  6 ขวดข้ึนไป 
 

6. ค่าใาจ่้ายในการซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดของท่านก่ีบาทต่อวนั 

(   )  ต  ่ากวา่ 10  บาท  (   )  11 – 20 บาท   
(   )  21 – 30 บาท  (   )  31 – 40 บาท    
(   )  41  บาทข้ึนไป  
 

7. สถานท่ีท่ีท่านด่ืมน ้าด่ืมบรรจุขวดบ่อยท่ีสุด 

(   ) บา้น   (   ) สถานศึกษา    
(   ) ท่ีท างาน   (   ) ระหวา่งการเดินทาง   
(   ) ร้านอาหาร   (   ) สถานท่ีท่องเท่ียว 
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.................................. 
 

8. ท่านซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดจากแนหล่งใดบ่อยคร้ังท่ีสุด 
(   ) ร้านคา้ปลีกใกลบ้า้น   
(   ) โรงอาหารสถานศึกษา 
(   ) โรงอาหารท่ีท างาน   
(   )  เคร่ืองขายเคร่ืองด่ืมแนบบหยอดเหรียญ 
(   ) ร้านสะดวกซ้ือ (เา่น เซเวน่-อีเลฟเวน่, 108า็อป, แนฟมิล่ีมาร์ท, มินิมาร์ท) 
(   ) ซุปเปอร์มาร์เกต็ (เา่น ทอ็ปส์มาร์เกต็, ฟู๊ ดแนลนด,์ กร์ูเมตม์าร์เกต็, วิลล่ามาร์เกต็) 
(   ) ดิสเคาตส์โตร์ (เา่น เทสโก ้โลตสั, บ๊ิกซี) 
(   ) ซุปเปอร์สโตร์ (เา่น แนมค็โคร ) 
(   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................... 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้า่ียวาาญคนท่ี สรุปแนปลผล 
1 2 3 ค่า IOC แนปลผล 
1 1 1 1.0 ใาไ้ด ้

 

ผูเ้า่ียวาาญคนท่ี สรุปแนปลผล 
1 2 3 ค่า IOC แนปลผล 
1 1 1 1.0 ใาไ้ด ้

 

ผูเ้า่ียวาาญคนท่ี สรุปแนปลผล 
1 2 3 ค่า IOC แนปลผล 
1 1 1 1.0 ใาไ้ด ้

 

ผูเ้า่ียวาาญคนท่ี สรุปแนปลผล 
1 2 3 ค่า IOC แนปลผล 
1 1 1 1.0 ใาไ้ด ้
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9. ท่านทราบขอ้มูลเก่ียวกบัน ้าด่ืมบรรจุขวดผา่นทางา่องทางใด 

(   ) โฆษณาโทรทศัน์  (   ) วิทย ุ  (   ) หนงัสือพิมพ ์
(   ) เวบ็ไซตข์องแนบรนดน์ ้ าด่ืม (   ) นิตยสาร   (   ) ค  าแนนะน าจากบุคคลอ่ืน  
(   ) เฟสบุค๊   (   ) อินสตราแนกรม  
(   ) โปสเตอร์หนา้ร้านคา้   
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ................................... 
 

10. ท่านเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดยีห่อ้ใด  
(   ) น ้าด่ืมสิงห์   (   ) น ้าด่ืมเนสทเ์ล่เพียวไลฟ์ (   ) น ้าด่ืมคริสตลั 
(   ) น ้าด่ืมาา้ง   (   ) น ้าด่ืมสยาม   (   ) น ้าด่ืมน ้าทิพย ์
(   ) น ้าด่ืมเนปจูน  (   ) น ้าด่ืมสปริงเคิล  (   ) น ้าด่ืมคูลล่ี เฟรา 
(   ) น ้ าด่ืมมิเนเร่   (   ) น ้ าด่ืมออร่า   (   ) น ้ าด่ืมมองตเ์ฟลอ 
(   ) น ้าด่ืมเพอร์ร่า  (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ................................... 
 

11. เหตุผลท่ีท่านเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 
(   ) า่ือเสียงของตรายีห่อ้  (   ) ความสะอาดของน ้าด่ืม (   ) รสาาติดี  
(   ) ราคาถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน  (   ) ปริมาณบรรจุมากกวา่ยีห่อ้อ่ืน (   ) โฆษณาส่วนลด 
(   ) หาซ้ือไดง่้าย   (   ) บรรจุภณัฑส์วยงาม  (   ) บรรจุภณัฑรั์กษโ์ลก 
(   ) พกพาสะดวก  (   ) ค าแนนะน าจากบุคคลอ่ืน  
(   ) มีของแนถม  
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ................................... 
 

  
 
 
 

 
 
 

ผูเ้า่ียวาาญคนท่ี สรุปแนปลผล 
1 2 3 ค่า IOC แนปลผล 
1 1 1 1.0 ใาไ้ด ้

 

ผูเ้า่ียวาาญคนท่ี สรุปแนปลผล 
1 2 3 ค่า IOC แนปลผล 
1 1 1 1.0 ใาไ้ด ้

 

ผูเ้า่ียวาาญคนท่ี สรุปแนปลผล 
1 2 3 ค่า IOC แนปลผล 
1 1 1 1.0 ใาไ้ด ้
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ภาคผนวก ค  
บทสัมภาษณ์ผู้บริโภค 
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บทสัมภาษณ์ผู้บริโภคน า้ดืม่บรรจุขวด 

 
1) บทสมัภาษณ์ คุณธนาภรณ์ โพธ์ิพิายั พนกับริษทัเอกาน ต าแนหน่ง พนกังานขายผลิตภณัฑย์า 

บริษทั เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั วนัท่ีท าการสมัภาษณ์ วนัศุกร์ท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2558 
น ้าด่ืมเป็นปัจจยั 4 ท่ีทุกคนตอ้งอุปโภคบริโภคอยูแ่นลว้ บางคนให้ความส าคญักบัเร่ืองราคาเป็น

หลกัในการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืม เา่น ไปร้านสะดวกซ้ือ บางคนกอ็าจจะเลือกน ้ าด่ืมท่ีถูกท่ีสุด คนส่วนมาก
ไม่ค่อยไดรั้บรู้ว่าน ้ าแนต่ละขวดมีคุณภาพมากน้อยต่างกนัเพียงใด จึงไม่ค่อยเห็นการตลาดของน ้ าด่ืม
เท่าไหร่นัก อาจจะเห็นบา้งจากการตลาดร่วมในการลดราคาตามห้างสรรพสินคา้ แนต่ท่ีเห็นการท า
การตลาดของน ้าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดน่าจะมาจากโฆษณาในโทรทศัน์ ซ่ึงก็มีอยูไ่ม่ก่ียีห่อ้ ส าหรับเร่ือง
สถานท่ีในการจดัจ าหน่าย คิดว่าท่ีไหนก็มีขาย นัน่คือขอ้ดี เห็นเกือบทุกยี่หอ้ ยกเวน้ร้านคา้ท่ีผกูขาดกบั
สินคา้กจ็ะขายแนต่ยีห่อ้เดียวซ่ึงผูบ้ริโภคไม่ไดมี้โอกาสเลือกมากนกั  

ส่วนตวัจะตดัสินใจซ้ือจากบรรจุภณัฑเ์ป็นหลกั ราคารองลงมา แนต่ส่วนใหญ่แนลว้การส่งเสริม
ทางการตลาดท่ีท าร่วมกบัราคากไ็ม่ค่อยจะมีผลเท่าไหร่นกั เา่น ซ้ือ 2 ขวด ถูกลง 1 บาท อาจจะไม่ไดท้  า
ให้รู้สึกถึงความแนตกต่างของ 1 บาท มากนกั โดยปกติท่ีบา้นมีน ้ ากรองแนต่เพราะราคาน ้ าด่ืมไม่ไดแ้นพง
มาก เวลาอยูข่า้งนอกบา้นจึงสะดวกท่ีจะซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดมาบริโภค ส่วนตวัเลือกซ้ือน ้ าด่ืมยีห่อ้ ออร่า 
เพราะาอบขวดท่ีแนขง็แนรงแนละน ้ ามีคุณภาพ เลยมีความรู้สึกว่า ขวดท่ีแนขง็แนรง มนัจะา่วยปกป้องสินคา้ท่ี
ถืออยูน่ัน่ ซ่ึงกคื็อ ปกป้องน ้าด่ืมไปดว้ย  

2) บทสมัภาษณ์ คุณนลินี ศิริลาภธรรม พนกับริษทัเอกาน ต าแนหน่ง ท่ีปรึกษาการเงิน บริษทั เอ
ไอเอ จ ากดั วนัท่ีท าการสัมภาษณ์ วนัศุกร์ท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2558 

ภาพการตลาดของน ้ าด่ืมบรรจุขวดในปัจจุบนั มองว่ายงัไม่ค่อยเห็นความแนตกต่างจากเดิมมาก
นกั ผูบ้ริโภคบางคนยงัมีความรู้สึกวา่ น ้ าด่ืมกคื็อน ้าด่ืม ไม่สามารถมีความแนปลกใหม่ไปไดม้ากกว่าน้ี จะ
เห็นว่ามีผูผ้ลิตบางราย เร่ิมผลิตน ้ าด่ืมท่ีมีส่วนผสมของวิตามินบ ารุงร่างกายในรูปแนบบของรสาาติหรือ
กล่ินต่างๆ มาแนข่งขนักบัน ้าด่ืมบรรจุขวดมากข้ึนดว้ย นัน่กเ็ป็นส่ิงท่ีท าใหผู้ป้ระกอบการน ้ าด่ืมบรรจุขวด
ตอ้งใส่ใจรายละเอียดในการท าการตลาดใหม้ากข้ึน  
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ส่วนใหญ่เวลาไปนอกบา้นก็จะซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดด่ืมประจ า เฉล่ียด่ืมวนัละ 1 ขวด ดว้ยความ
เคยาินกจ็ะซ้ือแนต่ยีห่อ้คริสตลั ใหค้วามส าคญักบัรสาาติของน ้าด่ืม เพราะบางยีห่อ้ มีความรู้สึกว่ารสาาติ
น ้ าแนปลกๆ ในส่วนของบรรจุภณัฑไ์ม่อยากให้มีความน่ิมจนเกินไป อยากให้ฝาน ้ าด่ืมมีขนาดใหญ่ข้ึน  
เขา้ใจว่าจะลดตน้ทุนหรือลดการใาพ้ลาสติก แนต่มนัท าให้เปิดฝาไดย้ากข้ึนเพราะมนัเล็กลง ส่วนราคา
เห็นวา่จบัตอ้งได ้ไม่สูงจนเกินไป ในส่วนของสถานท่ีก็รู้สึกว่า พอใจแนลว้อยูท่ี่ไหนก็สามารถซ้ือไดต้าม
ร้านสะดวกซ้ือหรือหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ ส าหรับการส่งเสริมทางการตลาดคิดว่าน ้ าด่ืมบรรจุขวดไม่ได้
มีโฆษณามากมายอยูแ่นลว้   

3) บทสัมภาษณ์ คุณวิาาญ แนยม้เยื้อน พนักบริษทัเอกาน ต าแนหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลิต บริษทั 
เมกกะอ๊ิงค ์ จ  ากดั วนัท่ีท าการสัมภาษณ์ วนัศุกร์ท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2558 

การตลาดน ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ีพบเห็นอยู่มีไม่ก่ียีห้อ ซ่ึงถือว่านอ้ยมากเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑน์ ้ า
ด่ืมประเภทอ่ืนๆ สภาพการแนข่งขนัในกลุ่มเคร่ืองด่ืมบรรจุขวดจะมีความแนตกต่างกนัออกไปในแนต่ละ
กลุ่ม แนต่คิดว่าตลาดท่ีมีการแนข่งขนัมากข้ึนคือ ตลาดเคร่ืองด่ืมฟังก์านันัลบรรจุขวด โดยกลยุทธ์การ
แนข่งขนัจะมุ่งเนน้ในเร่ืองส่วนผสมของวิตามินประเภทต่างๆ ท่ีเติมลงในผลิตภณัฑ ์แนละมีการโฆษณา
มากกว่าน ้ าด่ืมธรรมดา โดยส่วนตวัจะซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดด่ืมประจ า เพราะท่ีบา้นไม่มีเคร่ืองกรองน ้ าจึง
ซ้ือเป็นลงัๆ มาเก็บไวท่ี้บา้น  โดยเลือกยีห่อ้สิงห์เพราะมีรสาาติดี สะอาด ไม่ฝาด ส่วนใหญ่จะดูราคาน ้ า
ด่ืมเป็นประจ า ถา้มีการส่งเสริมทางการตลาด เา่น ลดราคาน ้าด่ืมหรือวา่มีของแนถม กจ็ะสนใจมากข้ึน 
ส าหรับขอ้แนนะน ากลยทุธ์ทางการตลาดอยากใหมุ่้งเนน้ทางกระแนสรักส่ิงแนวดลอ้ม แนละแนหล่งผลิตท่ีมี
เร่ืองเล่า เา่น น ้ าแนร่บรรจุขวด เน่ืองจากความกงัวลเร่ืองสุขภาพของผูบ้ริโภคแนละผลิตภณัฑย์งัไม่มีความ
โดดเด่นอยา่งาดัเจน กลยทุธ์ของตลาดเคร่ืองด่ืมประเภทน้ีจึงควรสร้างความแนตกต่างของรูปลกัษณ์
ผลิตภณัฑโ์ดยเฉพาะบรรจุภณัฑ ์อยา่งเา่น ขวดน ้าด่ืมท่ีมีทรงเกลียวสวยงาม สามารถจบัไดถ้นดัมือ แนละ
พกพาไดส้ะดวก บอกท่ีมาของการผลิตน ้าด่ืมสะอาดไดอ้ยา่งาดัเจน ราคาน ้าด่ืมถา้เป็นไปไดอ้ยากใหอ้ยู่
ประมาน 5–6 บาท ส าหรับน ้าด่ืม 600 มิลลลิตร ส าหรับสถานท่ีจดัจ าหน่าย ในร้านสะดวกซ้ือกมี็
เพียงพออยูแ่นลว้ อยากใหไ้ปวางขายกระจายเพิ่มเติมตามร้านอาหาร อาคารส านกังานจะมีทางเลือกให้
ผูบ้ริโภคไดซ้ื้อมากข้ึน แนละการส่งเสริมทางการตลาดควรเพิ่มา่องทางการโฆษณาผา่นโซเาียลมีเดียให้
มากข้ึน เพราะผูบ้ริโภคในประเทศไทยนิยมเล่นโซเาียลมีเดียผา่นทางมือถือแนละสามารถพบเห็น
ผลิตภณัฑไ์ดง่้ายไม่ต่างจากโฆษณาบนโทรทศัน์ จึงท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดไดม้าก
ข้ึนไม่มากกน็อ้ย
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