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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-
โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า
(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร 3.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชน ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test  แบบสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี 
LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีปัจจัยด้านประชากร 
ประกอบด้วย เพศ และสถานภาพต่างกนั ท าใหก้ระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ไม่
ต่างกัน ปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ท าให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ต่างกัน ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย และด้านส่งเสริมการขาย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
ค าส าคัญ  : กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก), ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 
 The objective of  this study were 1) to study a decision to buy Decision of 
consumer of coca-cola drink of personnel in Bangkok area.  2) to study a decision to 
Decision of consumer of coca-cola drink of personnel in Bangkok area separated by 
population.  3) to study 4P’s of marketing mix affecting to Decision of consumer of coca-
cola drink of personnel in Bangkok area. 
 The sample group 400 people of  personnel  in Bangkok area.  To buy coca - cola 
drink.  The questionnaire was used to be a tool for collecting the data.  The data collected 
were analyzed by using the frequebcy, percentage, mean and standard deviation.  The 
hypotheses were tested by independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-test), in case 
of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test 
hypothesis for each pair in order to see which pair different and Multiple Regression. 
 The results of  hypothesis testing showed that personnel in Bangkok area with 
population factors include gender and status were different, making the decision to buy 
coca - cola drink  was no different.  The personnel . With population factors include level 
of age ,education and income per  month marking the decision to buy coca - cola drink 
was different.  Moreover, 4P’s of marketing mix included product price place and 
promotion to the Decision of consumer of coca-cola drink of personnel in Bangkok area. 
 
Keyword:  Decision of consumer of coca-cola drink, personnel  in Bangkok area 
 
บทน า 

นอกจากปจัจัย 4 จะมี อาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัยแล้ว  เครื่องด่ืมยังเป็นสิ่งจ าเป็นในการยัง
ชีพอีกด้วย  เครื่องด่ืมมีหลายอย่างให้เลือกบริโภค หนึ่งในนัน้คือเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก) เพราะด้วย
รสชาติท่ีหอมหวานซา่บซ่า แถมด้วยความเย็น จึงเหมาะกับสภาพอาการของประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
นอกจากการบริโภคเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก) เพือ่ความสดชื่นแล้ว เครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก) ยังเป็น
กระแสท่ีนิยมของเหล่าวัยรุ่น และวัยท างานอีกด้วย  

ยังคงมีการเติบโตสูงรองลงมาจากน้ าด่ืม จากการรายงานของบริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี 
(ประเทศไทย) จ ากัด รายงานว่า ตลาดน้ าอัดลม มีมลูค่าตลาดราว 5 หมื่นลา้นบาท ซึ่งตลาดเครื่องด่ืมโคคา-
โคล่า (โค้ก) มีมูลค่าตลาดท่ี 3.5 หมื่นล้านบาท และมีอัตราการเจริญเติบโตถึง1.74% ในปี 2561 เมื่อเทียบ
กับปี 2560 ถ้าคิดเป็นสัดส่วนก็เกือบ 2 ใน 3 ของตลาดเครื่องด่ืมน้ าอัดลม ถ้าแบ่งเป็นส่วนแบ่งตลาดใน
ตลาดเร่ืองด่ืมน้ าด า เครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก) มีส่วนแบ่งตลาดประมาน 35% (ท่ีมา: รายงานดัชนีค้าปลีก
ของ บริษัท เดอะ นิลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย จ ากัด , 2562 ) 
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเร่ือง กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีแนวคิดในการวิจัยคือ กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก)  ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ และศึกษา
ปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีจ าแนกตามปัจจัยต่างๆ มีความแตกต่างกันหรือไม่ และ ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผล
ให้ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร มีการตัดสินใจบริโภคเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก) รวมถึง
สามารถรับรู้ ไม่วา่ผู้บริโภคมีความต้องการแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละคน โดยข้อมูลวิจัยท่ีได้หลังการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยจะเป็นโอกาส เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าเอาข้อมูลงานวิจัยไปใช่ต่อยอดในทางธุรกิจ และเป็น
แนวทางเสริมสร้างของแผนงานทางการตลาดและการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ เพื่อให้องค์กรมี
ความสามารถท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุดมากข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร  
3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า

(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตงานวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืม 

โคคา-โคล่า (โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  โดยการวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
1.ประชากรและตัวอย่าง คือ  ผู้บริโภคท่ีบริโภคเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า ของ 

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีบริโภคเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก) ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีแน่นอน  การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจึงต้องก าหนดโดยการเปิดตารางหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่Yamane (1973) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดค่าความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
ท่ียอมรับได้ท่ี 0.05 จึงท าให้ระดับความเชื่อมั่นอยู่ท่ี 95% และจากการท่ีเปิดตารางพบว่าจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีได้มีจ านวน 400 ตัวอย่าง 
 2.ด้านเน้ือหา  ศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร  รวมถึงเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1.ตัวแปรอิสระ ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่  เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) 
 2.ตัวแปรตาม  ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของ 
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก) ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก) ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร 

3.เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แยกแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้าน
ประชากรศาสตร์ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

เพศ 
Will, Goldwater; & Yates. (1980) อ้างถึงใน ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร(2557) ได้ให้ความหมาย

เพศว่า เพศมีความแตกต่างกันออกไป เพศหญิงจะมีความอยากรู้ อยากเห็นมากกว่าเพศชาย สนใจใน
รายละเอียดข่าวสารมากกว่าเพศชาย เพศหญิงจะไม่ค่อยสนใจเร่ืองความสัมพันธ์อนัดีงามจากการรับข่าวสาร 
ซึ่งตรงข้ามกับเพศชายท่ีจะให้ความส าคัญในความสัมพันธ์อันดีให้เกิดจากการรับและส่งข่าวสาร  

อาย ุ
ศิรประภา นพชัยยา(2558) อ้างถึงใน อาภัสรา โสวะภาพ (2562 )ได้ให้ความหมายของอายุว่า อายุ

เป็นปัจจัยประชากรศาสตร์ปัจจัยหนึ่งท่ีนักการตลาดมักใช้ในการศึกษาพฤติกรรม โดยอายุที่แตกต่างกันของ
บุคคลส่งผลต่อ วัยวุฒิ ความสามารถในการท าความเข้าใจเนื้อหาเร่ืองราวต่างๆการรับรู้ ประสบการณ์ชวีิต 
ถามสนใจ และ อารมณ์ท่ีแตกต่างกันออกไปตามแต่ละช่วงวัย 

การศึกษา 
 ชัยวัฒน ์ปัญจพงษ ์และ ณรงค์ เทียนส่ง (2521) อ้างถึงใน วิวรรณดา วันชัยจิระบุญ(2557)อ้างถึง
ในวรวิกร สยามิภักด์ิ (2559)โดยท่ัวไปแล้ว พื้นฐานการศึกษานั้นเป็นปจัจัยท่ีส่งผลต่ออาชีพและรายได้อย่าง
เห็นได้ชัด หากมีการศึกษาท่ีต่างกัน การท่ีจะสรรหาอาชพีท่ีดีและมีรายได้สูงนั้นกจ็ะมีโอกาสน้อย ในทาง
กลับการศึกษาท่ีสูงก็จะมโีอกาสในการสรรหาอาชพีท่ีดีและมีรายได้ท่ีสูงได้ไม่ยากนัก 



5 
 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 อาภัสรา โสวะภาพ (2562 ) ได้ในความหมายของรายได้ว่า  เป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดส่วน
ของตลาด โดยท่ัวไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคท่ีมีความร่ ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายได้ต่ าจะ
เป็นตลาดท่ีมีค่อนข้างขนาดใหญ่  ปัญหาส าคัญในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือหลักเกณฑ์รายได้อย่างเดียว  
รายได้อาจจะเป็นตัวชี้วัดการมีความสามารถหรือไม่มีความสามารถในการจับจ่ายสนิค้า  ในขณะเดียวกันการ
เลือกซื้อสินค้าท่ีแท้จริงอาจถือเป็นตัวแปรท่ีใช่บ่อยมาก นักการตลาดส่วนใหญจ่ะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัว
แปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่นๆเพื่อก าหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งข้ึน 

สถานภาพ 
 ชัยวัฒน ์ปัญจพงษ ์และ ณรงค์ เทียนส่ง (2521) อ้างถึงใน วิวรรณดา วันชัยจิระบุญ(2557)อ้างถึง
ในวรวิกร สยามิภักด์ิ (2559) เป็นลักษณะทางประชากรท่ีมีความส าคัญกับสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย 
หากจ าแนกประเภทของสถานภาพครอบครัวตามองค์การสหประชาชาตินั้นสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท 
ดังนี้โสด สมรสหม้ายและไม่สมรสใหม่ หย่าร้างและไม่สมรสใหม่ สมรสแต่แยกกันอาศัยโดยไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ลลิตวดี คงขวัญ (2559) ปัจจัยท่ีส่งผลผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมน้ าอัดลมของคนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยในด้านส่วนประสมทางการตลาดไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมน้ าอัดลม
ของคนในกรุงเทพมหานคร อาจเนื่องมาจากการท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักจะให้ความส าคัญกับเร่ือง
ของส่วนประสมทางการตลาด หลักในการพจิารณาก่อนการตัดสินใจซื่อเครื่องด่ืมน้ าอัดลม ท้ังในส่วนของ
สถานท่ีจัดจ าหน่ายน้ าอัดลมหาซื้อได้สะดวกและง่าย ต้ังอยู่ใกล้บ้านมีความสะอาด มชีื่อเสียงของเครื่องด่ืม
น้ าอัดลม การโฆษณาสินค้าตามสื่อต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ รสชาติและความสะอาดของผลิตภัณฑ์มี
ความน่าเชื่อถือ อาจเป็นเพราะว่าเครื่องด่ืมน้ าอัดลมสามารถหาซื้อได้ง่าย ร้านค้าส่วนใหญ่จะมีน้ าอัดลมขาย
อยู่แล้ว จึงท าให้ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับสถานท่ีจัดจ าหนา่ย   

จันทิพา เลาหะพงษ์ (2551) ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคน้ าอัดลมของประชากร
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู  พบว่า ในแต่ละกลุ่มอายุ รายได้ การศึกษา ต่างจะให้ความส าคัญกับการ
เลือกซื้อเครื่องด่ืมน้ าอัดลมท่ีต่างกัน โดยกลุ่มอายุ18-20ปี และ 31-40 ปีจะให้ความส าคัญกับเร่ืองของราคา
มากที่สุด เป็นกลุ่มท่ีไวกับเรื่องของราคามาก หากมีสินค้าท่ีออกใหม่สามารถทดแทนกันได้ในราคาท่ีต่ ากว่า
ถูกกว่า ผู้บริโภคกลุ่มนี้ก็พร้อมท่ีจะเปลี่ยนไปซื้อผลติภัณฑ์นัน้ ส่วนกลุ่มอายุระหว่าง21-30 ปี จะให้
ความส าคัญกับการเรื่องของการส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจัดจ าหน่ายมาก คือ จะต้องสามารถหา
ซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก และ รวดเร็ว พร้อมต้องมีโปรโมชั่น ลดแลกแจกแถมด้วยยิ่งดี จะท าให้ผู้บริโภคกลุ่ม
นี้พอใจและตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่าย การศึกษาท าให้การเลือกซื้อเครื่องด่ืมน้ าอัดลมต่างกัน โดยกลุ่มระดับ
การศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีข้ึนไปจะให้ความส าคัญกับการส่วนประสมทางการตลาดมาก และเร่ืองของ
รสชาติท่ีมีความคุ้นเคยมากกว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปจะต้องได้รับความสะดวกสบายจากการท่ี
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จะซื้อเครื่องด่ืมน้ าอัดลม  มีการเปรียบเทียบราคาและปริมาณ ส่วนการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีไม่ค่อยให้
ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาด เพียงให้ความส าคัญกับเร่ืองของราคาเพียงเท่านั้น และสามารถหาซื้อ
สินค้าได้ง่าย 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง เป็นการวิจัยภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง คือ เป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยท าการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว ไม่มีการติดตามผลไป
ข้างหน้าหรือย้อนกลับไปในอดีตจากหน่วยศึกษา ซึ่งการศึกษาแบบตัดขวางเร่ิมต้นจากการก าหนดกลุ่ม
ประชากรท่ีจะศึกษา แล้วท าการเก็บข้อมูลของประชากรโดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามและท า
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 
 ประชากรในการศึกษาวจิัยครั้งนี้ คือ ผู้ท่ีชื่นชอบด่ืมเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก)ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สามารถรู้จ านวนประชากรท่ีแน่นอนได้  

กลุ่มตัวอย่าง มาจากการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) ท่ีค่าระดับ
ความเชื่อมั่นท่ี 95% และค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ 5% โดยผลจากการเปิดตารางหากลุ่มตัวอย่างท่ี
จะศึกษาคือ 400 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยการเลือกกลุ่มประชากรเพื่อให้ได้จ านวน
ตามท่ีต้องการ โดยไม่มีหลักเกณฑ์ โดยกลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ท่ีสามารถให้ข้อมูลต่องานวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
1.แบบสอบถาม ลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ

สถานะภาพ  มีจ านวนข้อค าถามท้ังหมด 5 ข้อ  
2. กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานครซึ่ง

ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหาและความต้องการ การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ 
และพฤติกรรมหลังซื้อ มีจ านวนข้อค าถามท้ังหมด 13 ข้อ  

3.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
เป็นค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีจ านวนข้อค าถามท้ังหมด 10 ข้อ  

4. ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่านได้พิจารณาจากอะไรบ้าง มีจ านวนข้อ
ค าถาม 1 ข้อ เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 
ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานะภาพ  
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1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรท่ีมีระดับ
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-
โคล่า (โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีผู้วิจัยก าหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย  
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้  

2.1เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก) ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test  

2.2เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก) ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
สถานะภาพ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และหากการ
วิเคราะห์พบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ  LSD  

2.3 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานท่ีจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า 
(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

 

ผลการวิจัย 
1.ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดย
ภาพรวมมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญระดับมากด้านการตระหนักถึง
ปัญหาและความต้องการ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ด้านการประเมินทางเลือก ให้ความส าคัญระดับปาน
กลางในด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านการแสวงหาข้อมูล 
2.ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร 
 2.1ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ สถานภาพท่ีต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสนิใจซื้อ
เครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกัน 

2.2 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีต่างกัน ท าให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ต่างกัน 
3.ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า
(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

3.1ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านผลิตภัณฑ ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการขาย มีผล
ต่อต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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3.2ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผลต่อต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้วิจัยท าการสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
1.ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียที่ร้อยละ 3.46 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

1.1 ด้านการตระหนักถึงปัญหา ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วจิัยมี
ความคิดเห็นว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยส่วนใหญ่มีความต้องการท่ีจะด่ืมเครื่องด่ืมน้ าอัดลม เพราะ
เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสิ่งกระตุ้นให้เกิดสิ่งเร้าอยากท่ีจะด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีรสชาติหวาน สดชืน่ ซาบซ่า  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อาภัสรา โสวะภาพ (2560) ท่ีกล่าวว่า การท่ีผู้บริโภครับรู้ถึงปัญหาหรือความ
ต้องการ ซึ่งในความต้องการนั้นอาจเกิดมาจากสิ่งเร้า สิ่งกระตุ้น และในชีวิตประจ าวัน ภายในรา่งกายของแต่
ละคน อย่างเชน่ ความหิว ความง่วง และถ้าเมื่อร่างกายมีความต้องการมากข้ึนก็จะเกิดแรงขับ จาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าจะตอบสนองความต้องการนั้นอย่างไร และขณะเดียวกันนั้นความต้องการนี่อาจจะ
เกิดข้ึนได้จากสิ่งเร้าภายนอกได้อีกด้วย เช่น การชักชวนจากเพื่อนพ้อง บุคคลรอบข้าง การอยากมีสังคม
เพื่อท่ีจะสนทนากนั เป็นต้น และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ  

1.2 ด้านการแสวงหาข้อมูล ของ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการด่ืมเครื่องด่ืมโคคา-โค
ล่า(โค้ก)อยู่แล้ว เพราะเป็นสนิค้าท่ีมีชื่อเสียงดังระดับโลก เป็นท่ีรู้จักกนัมาอย่างยาวนาน และมีขายกนัท่ัว
ประเทศ หาซื้อได้ง่าย จึงท าให้ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญในการแสวงหาข้อมูลปานกลาง
เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ลลิตวดี คงขวัญ (2559) ท่ีกล่าวว่า ผู้บริโภคท่ีถูกกระตุ้น หรือ อาจจะไม่
หาข่าวสาร ในกรณีท่ีแรงผลักดันของผู้บริโภคแข็งแกร่งและสินค้าท่ีตอบสนองอยู่ ใกล้ ผู้บริโภคมักจะท าการ
ซื้อ มิฉะนั้นแล้วผู้บริโภคอาจเก็บความต้องการนั้นไวใ้นความทรงจ าหรือไม่ ก็ท าการเสาะแสวงหาข่าวสารท่ี
เกี่ยวข้องกับความต้องการดังกล่าว  

1.3 ด้านการพิจารณาทางเลือก ของ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและมีการประเมินทางเลือกอยู่
แล้ว ท้ังในด้านยี่ห้อ และรสชาติ เครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ก่อนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ วรวิกร สยามิภักด์ิ (2559)  เป็นกระบวนการประเมินผลสินค้าหรือบริการหลังจากได้รับ 
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด ท้ังในเร่ืองของ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีการให้น้ าหนักความส าคัญ
ของสินค้าและบริการ  นอกจากนั้นยังมีการประเมนิ ความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินค้าของผลิตภัณฑน์ั้น  มี
เร่ืองของทัศนคติในการเลือกตราสินค้าและบริการ    
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1.4 ด้านการตัดสินใจซ้ือ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยท่ี
3.38 ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-
โคล่า (โค้ก) ได้รับสินค้าท่ีมีชื่อเสียง มีคุณภาพ รสชาติดี ผลิตภัณฑส์ะอาด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สุณิสา ตรงจิตร (2559) หลังจากที่ได้ท าการประเมินทางเลือกแล้วนัน้ ผู้บริโภคก็จะมาเข้าสู่ในข้ันของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยส่วนใหญ่การตัดสินใจจะผ่านปจัจัยด้านต่างๆ ท้ังในเร่ืองของตรายี่ห้อท่ีซื้อ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงร้านค้าท่ีซื้อ  ปริมาณของผลิตภัณฑ์ท่ีซื้อ ช่วงจังหวะเวลาท่ีซื้อและยังรวมถึง
วิธีการในการช าระเงนิอีกด้วย  

1.5 พฤติกรรมหลังการซ้ือ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า โดยประชาชนในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจกับรสชาติ ความสะอาด และชื่อเสียง
ของเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า และจะกลับไปซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก)อีก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุณิสา 
ตรงจิตร (2559) ผู้บริโภคจะมีความรู้สึกพึงพอใจเมือ่ได้รับ ประสบการณ์ที่ดีจากการใชส้ินค้าบริการ หรือ
ทดลองสินค้าและบริการ แล้วพบได้ว่า ได้รับคุณค่า ตามความคาดหวังของ ผู้บริโภค หรือสูงกว่า ซึ่งจะน าพา
ไปสู่การซื้อสินค้าหรือ เกิดการใช้บริการซ้ า ยิ่งไปกว่านั้นเกิดการบอกต่อกับคนรอบข้าง คนในครอบครัว ให้
ใช้สินค้า หรือซื้อสนิค้า 
2.ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามประชากร ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ สถานภาพ สามารถสรุป
ได้ดังน้ี 

2.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ ต่างกัน ท าให้ กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-
โคล่า(โค้ก) ไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลินดา พงษ์ศักด์ิ (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ พบว่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุขวด
ในด้านน้ าแร่บรรจุขวดยี่ห้อใดท่ีท่านเลือกซื้อมาบริโภคมากที่สุดในปัจจุบัน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน 
เพศ ไม่มีผลและความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ น้ าแร่บรรจุขวดในด้านน้ าแร่บรรจุขวดยี่ห้อใดท่ีท่าน
เลือกซื้อมาบริโภคมากที่สุดในปัจจุบัน 

2.2 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต่างกัน ท าให้ กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-
โคล่า (โค้ก) ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิพา เลาหะพงษ์ (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคน้ าอัดลมของประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู  พบว่า ในแต่ละ
กลุ่มอายุ ต่างจะให้ความส าคัญกับการเลือกซื้อเครื่องด่ืมน้ าอัดลมท่ีต่างกัน โดยกลุ่มอายุ18-20ปี และ 31-40 
ปีจะให้ความส าคัญกับเร่ืองของราคามากที่สุด เป็นกลุ่มท่ีไวกับเรื่องของราคามาก หากมีสินค้าท่ีออกใหม่
สามารถทดแทนกันได้ในราคาท่ีต่ ากว่าถูกกว่า ผู้บริโภคกลุ่มนี้ก็พร้อมท่ีจะปลี่ยนไปซื้อผลิตภัณฑน์ั้น ส่วนกลุ่ม
อายุระหว่าง21-30 ปี จะให้ความส าคัญกับการเรื่องของการส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจัดจ าหนา่ย
มาก คือ จะต้องสามารถหาซื้อสนิค้าได้อย่างสะดวก และ รวดเร็ว พร้อมต้องมีโปรโมชั่น ลดแลกแจกแถม
ด้วยยิ่งดี จะท าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้พอใจและตัดสนิใจซือ้สินค้าได้ง่าย 
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2.3 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกัน ท าให้ กระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก)  ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิพา เลาหะพงษ์ (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคน้ าอัดลมของประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู  พบว่า  
การศึกษาท าให้การเลือกซื้อเครื่องด่ืมน้ าอัดลมต่างกัน โดยกลุ่มระดับการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีข้ึนไปจะ
ให้ความส าคัญกับการส่วนประสมทางการตลาดมาก และเร่ืองของรสชาติท่ีมีความคุ้นเคยมากกว่า ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปจะต้องได้รับความสะดวกสบายจากการท่ีจะซื้อเครื่องด่ืมน้ าอัดลม  มีการปรียบ
เทียบราคาและปริมาณ ส่วนการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีไม่ค่อยให้ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาด 
เพียงให้ความส าคัญกับเร่ืองของราคาเพียงเท่านั้น และสามารถหาซื้อสินค้าได้ง่าย 

2.4 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ท าให้ กระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก) ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ  เจณิภา คงอิ่ม (2559) ท่ีศึกษาเร่ือง 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ี
แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารต่างกัน คือ กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยต่อเดือนต้ังแต่ 
10,000 บาทไปจนถึง 20,000 บาท ส่วนใหญ่จะนิยมซื้ออาหารและเครื่องด่ืมจากร้านค้าท่ีมีชื่อเสียงมากกว่า
ร้านท่ีไม่มีชื่อเสียง โดยการซื้อประมาณ1-3 ครั้งต่อเดือน เพราะชอบในรสชาติความสะอาด และการบรกิาร
ของร้านค้านั้น นิยมทานอาหารฟาสต์ฟู้ดพร้อมเครื่องด่ืมน้ าอัดลมกับครอบครัวมาก  

2.5 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพ ต่างกัน ท าให้ กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืม
โคคา-โคล่า(โค้ก) ไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลินดา พงษ์ศักด์ิ (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ พบว่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุขวด
ในด้านน้ าแร่บรรจุขวดยี่ห้อใดท่ีท่านเลือกซื้อมาบริโภคมากที่สุดในปัจจุบัน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน 
สถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ น้ าแร่บรรจุขวดในด้านน้ าแร่บรรจุขวด ท่ีไม่แตกต่างกัน
เพราะ น้ าแร่เป็นปัจจัย4 ท่ีทุกคนจะต้องบริโภค  
3.ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังน้ี 

3.1 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืม
โคคา-โคล่า (โค้ก) ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมระดับความส าคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัย
ของ ลินดา พงษ์ศักด์ิ  (2558)ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุขวด
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
โดยรวม ด้านผลิตภัณฑ ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อย่อย พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในเร่ือองรสชาติ ของน้ าแร่มากที่สุด  รองลงมามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก คือ บรรจุ ภัณฑ์มีคุณภาพ ใหม่สะอาด เป็นยีห่้อท่ีมีชื่อเสียง และ มีการแสดง วัน เดือน ปีท่ีผลิตบน
บรรจุภัณฑ ์โดยมีสาเหตุท่ีส าคัญที่ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุขวดทางด้านผลิตภัณฑท่ี์มี
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ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ดังนี้อันดับท่ี1 คือ รสชาติของน้ าแร่ และบรรจุภัณฑ์มีคุณภาพ ใหม่สะอาด สุดท้าย 
คือ เป็นยี่ห้อ ท่ีมีชื่อเสียง 

3.2 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านราคา มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโค
คา-โคล่า (โค้ก) ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมระดับความส าคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ลินดา พงษ์ศักด์ิ  (2558) ท่ีศึกษา เร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุขวดของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยกรุงเทพด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ซึ่งมีความ คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณาข้อย่อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ให้ความ ส าคัญในเร่ืองของการมีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ มากที่สุด รองลงมา ก็คือ มีราคาต่อหน่วยถูก
ลงเมื่อท าการซื้อในปริมาณท่ีเพิ่มมากข้ึน และจะมหีลายราคาให้เลือกตามขนาดของบรรจุภัณฑ์และมีราคา
ถูกกว่ายี่ห้ออื่น ๆ  

3.3 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลในทิศทางตรงกันข้าม
กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก) ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
การท่ีธุรกิจควรลดช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีหลากหลาย และ สะดวกแก่ผู้บริโภค จะท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจ
ซื้อสินค้าได้ง่ายข้ึน เพราะลูกค้าไม่ให้ความส าคัญกับช่องทางการจัดจ าหน่ายมากเท่าไหร่ เพราะในปัจจบุัน
เครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) มีจัดจ าหนา่ยอยู่ท่ัวประเทศและหาซื้อง่ายอยู่แล้ว  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จันฑสิา ศิริสุนทร (2559) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าบรรจุขวดของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย พบว่า ผู้บริโภคใน
จังหวัดนนทบุรี จะมพีฤติกรรมการซื้อน้ าด่ืมบรรจุขวดให้ ความส าคัญกับสถานท่ีจัดจ าหนา่ยมาก ซึง่มี
ความส าคัญกับความสะดวกในการหาซื้อ พร้อมท้ังมสีินค้า ขายอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการบริการจัดส่งสนิค้า
ให้กับผู้บริโภค มีการเพิ่มช่องทางในการโทรสั่งซื้อได้  

3.4 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก) ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมระดับความส าคัญมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จันฑสิา ศิริสุนทร .(2559).  ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าบรรจุขวด
ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี จะมีพฤติกรรมการซื้อน้ าด่ืมบรรจุขวดให้ ความส าคัญกับราคามาก ซึ่งมี
ความส าคัญกับการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ การโฆษณา ผ่านสื่อวิทยุ การโฆษณาผ่านอนิเตอร์เน็ต การ
โฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีการแจกของแถมของ สมนาคุณ มีการแจกสนิค้าตัวอย่าง พร้อมท้ังมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ความช่วยเหลือแก่สังคม โดยมีการออกบูธ จัดบูธ งานจัดแสดงสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้เห็นสินค้าท่ีชัดเจนมากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

ผลจากการศึกษาวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชนส์ าหรับ บริษัทโคคา-โคล่า และ
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บริษัทผลิตเครื่องด่ืมท่ีไม่มีชื่อเสียงเหมือนกับบริษัทโคคา-โคล่า รวมถึงผู้ท่ีก าลังต้องการท่ีจะลงทุนจะท าธุรกิจ
เครื่องด่ืมน้ าอัดลม ดังต่อไปนี้ 
ปัจจัยด้านประชากร 
 จากการศึกษาวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่า 
 1.ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ สถานภาพท่ีต่างกัน ท าให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ไม่ต่างกัน 

2. ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีต่างกัน ท าให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ต่างกัน 

ดังนั้นผู้ประกอบการเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) จึงไม่ต้องให้ความสนใจกับปัจจัยด้านประชากร ท้ัง
ในด้านเพศ และด้านสถานภาพ โดยการผลิตเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก)ออกมาจ าหนา่ยตามปกติ โดยท่ีไม่
ต้องแบ่งว่า จะต้องผลิตกระป๋องเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก)สีชมพูเพื่อเอาใจเพศหญิง หรือผลิตกระป๋อง
เครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก)สีฟ้า เพื่อเอาใจเพศชาย เป็นการประหยัดงบปริมาณบริษัทอีกด้วย เพียงแค่ผลิต
เครื่องด่ืมโคคา-โคล่า (โค้ก) ให้เหมือนวันแรกท่ีจ าหนา่ยให้แก่ผู้บริโภค ไม่ให้คุณภาพเสียหรือตกต่ าลงไปกว่า
นี ้ รักษามาตรฐานและคุณภาพให้สม่ าเสมอ แต่ควรให้ความสนใจกับปัจจัยด้านประชากร ท้ังในด้านอายุ 
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อย่างเช่น มีการใส่ส่วนผสมน้ าตาลนิดเดียวหรือไม่มีน้ าตาลเลย 
ส าหรับกลุ่มผูสู้งอายุ และ ออกรสชาติท่ีแปลกใหม่ส าหรับลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น ในเร่ืองของราคาท่ีดูจากรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภค ก็ผลิตกระป๋องรุ่นลิมิตเต็ดท่ีเป็นรูปร่างแก้วสามารถใช้งานต่อได้ ส าหรับผู้มีรายได้
สูง ไว้เก็บสะสมเป็นคอลเลกชัน่คล้ายๆแก้วของกาแฟสตาร์บัค 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า
(โค้ก) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้าน
ผลิตภัณฑ์มผีลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดังนั้น นักการตลาด หรือ เจา้ของธุรกิจ ควรผลิตเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ให้ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ท่ี
สะอาด รสชาติดี ให้สม่ าเสมอ ไม่ให้มาตรฐานการผลติแย่ลง ใส่ใจรายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ให้บกพร่อง ไม่ท า
ให้ชื่อเสียงของเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) เสียงหาย เพราะผู้บริโภคให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ีมีชื่อเสียง
เป็นอย่างมาก 

2.ด้านราคา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านราคาท่ีมี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
นักการตลาด หรือ เจ้าของธุรกิจ ควรก าหนดราคาให้เหมาะสมกับปริมาณของเครื่องด่ืม ให้คุ้มค่ากับเงินท่ี
ผู้บริโภคได้จ่ายไปเพื่อท่ีจะได้เครื่องด่ืมมา ยิ่งถ้าปริมาณเยอะราคาจะต้องถูกลงกว่า เพราะผู้บริโภคจะได้รู้สึก
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ว่ายิ่งซื้อเยอะ ยิ่งถูกกว่า เพราะในสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในยุคนี้ ข้ึนชื่อว่าข้าวยากหมากแพงซะด้วย 
ผู้บริโภคจึงจะต้องคิดว่าสิ่งไหนคุ้มกับราคามากที่สุด 

3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(4P’s) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ท่ีมีผลในทิศทางตรงกันข้ามต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-
โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น นักการตลาด หรือ เจ้าของธุรกิจ ควรลดช่องทางการ
จัดจ าหนา่ย เนื่องจากลูกค้าไม่ค่อยให้ความส าคัญกับช่องทางการจัดจ าหน่ายมากเท่าไหร่ เอาเงินทุนตรงนั้น 
มาลงทุนในด้านตัวผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดดีกว่า เพราะท้ัง 3 อย่างที่กล่าวมานั้น 
ผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญมากต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสนิค้า 

4.ด้านการส่งเสริมการขาย  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(4P’s) ด้านการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น นักการตลาด หรือ เจ้าของธุรกิจ ในปัจจุบนัมีสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเกิดข้ึน
มากมาย ท าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายข้ึน และการท่ีจะท าให้สินค้าเป็นท่ีรู้จักก็ไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป การ
โฆษณาก็ควรจะใส่ประโยชน์ของเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ในมุมท่ีทุกคนไม่เคยรู้มาก่อนลงไปด้วย โดยการ
ใช้ พรีเซนเตอร์ท่ีก าลังในยุคสมัยนัน้ๆ มีการจัดกจิกรรม ลด แลก แจก แถม อยู่เป็นประจ า เพื่อไม่ให้ลูกค้า
ลืมตราสินค้านั้นเอง 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1.ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ท่ีอาจจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเช่น ปัจจัยด้านรสชาติ ปัจจัยด้านทัศนคติและค่านิยม ปัจจัยการรักสุขภาพ 
ปัจจัยคุณประโยชน์ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของผลิตภณัฑ์ 

2.การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะประชาชนในกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ดังนัน้ เพื่อให้ได้
ผลการวิจัยท่ีมากมายและหลากหลายย่ิงมากข้ึนควรขยายเขตด้านประชากรท่ีใช้ในการศึกษาให้มีความควบ
คลุมมากยิ่งข้ึน เช่น ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีอาศัยอยู่ในเขตลาดพร้าว เพื่อศึกษาถึงความแตกต่าง
ของค่านิยม วัฒนาธรรม ของประชากรท่ีศึกษา 
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