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 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม และส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์และการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาความสัม- 
พนัธ์ของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์และส่วน
ประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
มอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีคือ 
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งชาย และหญิงท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ท่ีรู้จกั หรือเคยบริโภค
เคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์จ านวน 400 คน โดยการใชแ้บบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ20 – 29 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า อาชีพเป็นพนกังานบริษทั หรือลูกจา้ง และมีรายไดต่้อเดือนท่ี 20,001 – 30,000 บาท ให้
ความส าคญักบัทศันคติต่อผลิตภณัฑโ์ดยรวมในระดบัมาก โดยทศันคติต่อผลิตภณัฑด์า้นความรู้ ความเขา้ใจ
มากท่ีสุด ใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดบัมาก โดยในดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด ผลจากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลท่ี์ไม่แตกต่างกนั ผลจากการทดสอบ
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ ทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลท่ี์แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั และ
ผลจากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั  
  
ค าส าคัญ : เคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล์, ทศันคติต่อผลิตภณัฑ,์ ส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจ
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were (1) to study demographic of consumers, attitude on non – 
alcoholic malt beverage, non – alcoholic malt beverage’s marketing mix and purchasing decision on non – 
alcoholic malt beverage of consumers in Bangkok metropolitan area. (2) To study relations of 
demographic of consumers, attitude to non – alcoholic malt beverage, non – alcoholic malt beverage’s 
marketing mix and purchasing decision on non – alcoholic malt beverage with purchasing decision of 
consumers in Bangkok metropolitan area. The samples for this research were 400 peoples in Bangkok 
metropolitan area who are 20 years old or over and be non – alcoholic malt beverage consumers. The 
result of research found that the samples gave high level of significance to attitude on non – alcoholic malt 
beverage in cognitive about non – alcoholic malt beverage is the soft drink that have alcohol not more 
than 0.5 percent. The samples gave high level of significance to non – alcoholic malt beverage’s 
marketing mix in product about non – alcoholic malt beverage made you fresh after drink it. The result of 
first hypothesis testing found the different demographic of consumers not affect to the different 
purchasing decision on non – alcoholic malt beverage of consumers in Bangkok metropolitan area. The 
result of second hypothesis found the different attitude on non – alcoholic malt beverage not affect to the 
different purchasing decision on non – alcoholic malt beverage of consumers in Bangkok metropolitan 
area. The result of third hypothesis found the different non – alcoholic malt beverage’s marketing mix 
affect to the different purchasing decision on non – alcoholic malt beverage of consumers in Bangkok 
metropolitan area.  
 
Keywords: Non – alcoholic malt beverage, Attitude on non – alcoholic malt beverage, Marketing mix, 
Purchasing decision 
 

บทน า 

 
ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
 เม่ือเรานึกถึงการสังสรรค ์ส่ิงท่ีขาดไม่ไดก้็คือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ ท่ีช่วยเพิ่มรสชาติ
ใหก้บัอาหาร และการสนทนา แต่ในปัจจุบนักระแสรักสุขภาพก าลงัเป็นท่ีนิยมของผูค้นในปัจจุบนัมากข้ึน 
อีกทั้งดว้ยการใชชี้วติของคนยคุใหม่ท่ีเปล่ียนไป เนน้การด่ืมแบบมีความรับผิดชอบ และตอ้งการรักษา
สุขภาพ แต่ยงัสามารถสนุกไดแ้บบไม่ขาดสติ ท าใหเ้คร่ืองด่ืมชนิดหน่ึงท่ีคลา้ยคลึงกบัเบียร์แบบมี
แอลกอฮอลไ์ดรั้บความนิยม นัน่คือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์ท่ีมีหนา้ตา รสสัมผสัเหมือนกบัเบียร์ แต่



ต่างกนัท่ีปริมาณของแอลกอฮอลใ์นเคร่ืองด่ืมนั้นมีการควบคุมปริมาณใหอ้ยูท่ี่ไม่เกิน 0.5 เปอร์เซ็นต ์ท าให้
เคร่ืองด่ืมประเภทน้ีถูกจดัอยูใ่นเคร่ืองด่ืมประเภทท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 
  “เคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์หรือเบียร์ไร้แอลกอฮอล์” คือเคร่ืองด่ืมประเภทเดียวกนั แต่เรียก
ต่างกนัตามแต่วธีิการท าการตลาดของแต่ละแบรนด ์คุณสมบติัของเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์นอกจาก
เร่ืองของการท่ีไม่ท าใหร่้างกายไดรั้บผลขา้งเคียงจากแอลกอฮอลแ์ลว้ ยงัดีต่อสุขภาพมากกวา่เบียร์แบบปกติ 
เม่ือเปรียบเทียบกบัเบียร์แบบมีแอลกอฮอลแ์ลว้ มีผลวจิยับอกวา่ เบียร์ไร้แอลกอฮอลมี์ประโยชน์ต่อสุขภาพ
มากกวา่ วตัถุดิบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตเคร่ืองด่ืม ไดแ้ก่ ฮอปส์ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของเคร่ืองด่ืมมีสรรพคุณ
ช่วยลดความเครียด ความวติกกงัวล นอนไม่หลบั รวมไปถึงช่วยท าใหก้ลา้มเน้ือผอ่นคลาย ขา้วบาร์เลยช่์วย
ลดระดบัน ้าตาลในเลือด ความดนั และคอเรสเตอรอล ยสีตท่ี์เป็นแหล่งของโครเมียม โปรตีน และซีเลเนียม 
ท่ีช่วยใหต้บั และต่อมไทรอยดท์  างานไดดี้ การหมกับ่มส่วนผสมต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั น ามากลัน่ท าใหเ้กิดสาร
โพลีฟีนอล เป็นสารท่ีช่วยตา้นอนุมูลอิสระ นอกจากน้ียงัมีโพแทสเซียม ส่วนประกอบของวติามินบี 6 ท่ีช่วย
ใหห้ลอดเลือดแขง็ตวัชา้ลง รวมไปถึงแร่ธาตุอ่ืน ๆ ท่ีดีต่อร่างกาย สามารถด่ืมเพื่อเพิ่มความสดช่ืนใหก้บั
ร่างกายหลงัจากออกก าลงักายไดท้นัที  และยงัเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณแคลอร่ีนอ้ยกวา่เบียร์แบบมี
แอลกอฮอล์ 
 ดา้นส านกังานงานคณะกรรมการอาหาร และยาอนุญาต (อย.) ใหน้ าเบียร์ไร้แอลกอฮอลข้ึ์นทะเบียน
เป็นผลิตภณัฑ์อาหารตามกฎหมาย และอนุญาตใหท้ าการโฆษณาได ้แต่ตอ้งแสดงขอ้ความ “เคร่ืองด่ืมมอลต์
ไม่มีแอลกอฮอล ์หรือสกดัแอลกอฮอลอ์อก” ควบคู่ทุกคร้ัง และตอ้งไม่ท าการโฆษณาเช่ือมโยงถึงผลิตภณัฑ์
เบียร์ หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลป์ระเภทอ่ืน 
 ส าหรับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ตลาดเบียร์ไร้แอลกอฮอล์มีมูลค่ามากถึง 1.5 พนัลา้นเหรียญ
ดอลลาห์สหรัฐฯ โดยท่ีตลาดหลกัจะอยูใ่นประเทศจีน อินเดีย เกาหลีใต ้และญ่ีปุ่น แต่ส าหรับในประเทศ
ไทยเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลเ์ร่ิมมีการน าเขา้มาวางจ าหน่ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และมีแนวโนม้วา่ทิศ
ทางการเติบโต และความนิยมในเคร่ืองด่ืมประเภทน้ีจะเพิ่มสูงข้ึนตามตลาดเอเชียแปซิฟิกและยโุรป 
 จากเหตุผลขา้งตน้ท าใหผู้ว้ิจยัเกิดความสนใจในเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์จึงไดท้  าการวจิยั
เร่ือง “ทศันคติ และการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มี
วตัถุประสงคใ์นการวจิยัเพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มี
แอลกอฮอล ์และส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มี
แอลกอฮอล ์ส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์และการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
มอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของลกัษณะ



ทางประชากรศาสตร์ ทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์และส่วนประสมทางการตลาด
ของเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลข์อง
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
(1) ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งชาย และหญิงท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไป ท่ีรู้จกั หรือเคยบริโภคเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล์ (2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา ตวัแปรท่ีใช้
ในการศึกษาวจิยั ไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล์ 
ส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร (3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ มิถุนายน พ.ศ. 2562 – 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
(1) ประโยชน์เชิงวชิาการ \ สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา และเพื่อพฒันารูปแบบ
การศึกษาเก่ียวกบัทศันคติ ส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์
ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป และ (2) ประโยชน์เชิงนโยบายผลจากการวจิยัคร้ังน้ีท า
ใหผู้บ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลไ์ดท้ราบถึงทศันคติของผูบ้ริโภค 
และส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์ทั้งน้ี
เพื่อใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจ และสามารถก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
นิยามศัพท์ 
 เคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์หมายถึง เคร่ืองด่ืมท่ีมีลกัษณะ สี กล่ิน รสชาติ เหมือนกบัเบียร์แบบ
ปกติ แต่มีการจ ากดัปริมาณแอลกอฮอลใ์นเคร่ืองด่ืมให้อยูท่ี่ไม่เกิน 0.5 เปอร์เซ็นต ์
 ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูท่ี้บริโภคเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล์ 

ทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์หมายถึง ความคิดเห็น หรือพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีแสดงออกต่อเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์ประกอบไปดว้ยทศันคติดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ดา้น
ความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม เป็นตน้ 

ทศันคติดา้นความรู้ ความเขา้ใจ หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมมอลต์
ไม่มีแอลกอฮอล ์

ทศันคติดา้นความรู้สึก หมายถึง ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีรู้สึกต่อเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์
ทศันคติดา้นพฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแสดงออกต่อเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มี

แอลกอฮอล์ 



 ส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์หมายถึง ปัจจยัทางการตลาดของ
เคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลท่ี์สามารถควบคุมได ้ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด เป็นตน้ 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์หมายถึง ผลิตภณัฑ ์หรือสินคา้ท่ีใชต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ใน
ท่ีน้ีคือ เคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์
 ปัจจยัดา้นราคา หมายถึง ราคาของเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล์ 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางในการจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มี
แอลกอฮอล์ 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด หมายถึง การส่งเสริมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มี
แอลกอฮอล์ 
 การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภค หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บการ
กระตุน้จากปัจจยัภายนอก เช่น ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัภายในซ่ึงอาจมาจากทศันคติของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการเปรียบเทียบระหวา่งสินคา้ตั้งแต่ 2 ตวัเลือกข้ึนไป ก่อนท า
การตดัสินใจซ้ือ 
 
แนวคิด และทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 
 ประชากรศาสตร์ (demography) ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ (2542, หนา้ 44-52) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิด
ดา้นประชากรน้ีเป็นทฤษฎีท่ีใชห้ลกัการของความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวคือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
เกิดข้ึนตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ เป็นความเช่ือท่ีวา่คนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนั
จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย ในส่วนของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550, หนา้ 57-59) ไดก้ล่าววา่ 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ยอายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายไดอ้าชีพ 
การศึกษา ซ่ึงเกณฑท์างดา้นประชากรศาสตร์เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นกัการตลาดนิยมใชใ้นการแบ่งส่วน
การตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์จึงเป็นส่ิงส าคญั และสถิติท่ีสามารถวดัไดข้องประชากร ท่ีช่วยในการ
ก าหนดเป้าหมายทางการตลาด รวมทั้งง่ายต่อการวดัผลมากกวา่ตวัแปรอ่ืน 
 ทศันคติ (attitude) ความหมายตามราชบณัฑิตยสถาน (2525, หนา้ 125) หมายถึง ท่าที หรือ
ความรู้สึกของบุคคลต่อสิงใดส่ิงหน่ึง ชิฟแมน และคานุค (Schiffman & Kanuk, 2000, p. 200) ไดใ้ห้
ความหมายของทศันคติวา่ เป็นความโนม้เอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ท าใหมี้พฤติกรรมลกัษณะท่ีชอบหรือไม่
ชอบท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง เช่นเดียวกบัซิมบาโด และเอบบีเซน (Zimbardo & Ebbesen, 1970) กล่าววา่ 
องคป์ระกอบของทศันคติสามารถแยกออกได ้3 ประการคือ (1) องคป์ระกอบดา้นความรู้คือส่วนท่ีเป็นความ
เช่ือของบุคคล ท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ทัว่ไปทั้งท่ีชอบ และไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้ หรือคิดวา่ส่ิงใดดี มกัจะ
มีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น แต่หากมีความรู้มาก่อนวา่ส่ิงใดไม่ดีก็จะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้น (2) องคป์ระกอบ
ดา้นความรู้สึก คือส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงมีผลแตกต่างกนัไปตามบุคลิกภาพ



ของคนนั้นเป็นลกัษณะท่ีเป็นค่านิยมของแต่ละบุคคล (3) องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม คือการแสดงออกของ
บุคคลต่อส่ิงหน่ึง หรือบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากองคป์ระกอบดา้นความรู้ ความคิด และความรู้สึก  
 คอทเลอร์ (Kotler, 2003, p. 16) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมการตลาด ไวว้า่ ส่วนประสมทาง
การตลาด เป็นตวัแปรท่ีสามารถควบคุมไดท้างการตลาดท่ีสามารถควบคุม และสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ใหพ้ึงพอใจ ส่วนศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ (2547, หนา้ 35 - 36) ไดก้ล่าววา่ ทฤษฎีดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด เป็นปัจจยัทางการตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ 
กลุ่มเป้าหมาย หรือเพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของตน 
ประกอบดว้ยส่วนประกอบ 4 ประการคือ (1) ผลิตภณัฑห์มายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการ หรือความจ าเป็นของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัได ้และไม่ได ้
ผลิตภณัฑจึ์งเป็นไดท้ั้งสินคา้ และบริการซ่ึงตอ้งมี อรรถประโยชน์มีคุณค่าในความรู้สึกของลูกคา้ (2) ราคา
หมายถึง จ านวนเงิน หรือส่ิงแลกเปล่ียนเพื่อใหไ้ดสิ้นคา้หรือผลิตภณัฑ ์ (3) การจดัจ าหน่ายหมายถึง ช่องทาง
ท่ีใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ และบริการจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย (4) การส่งเสริมการตลาด
เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ หรือจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการเพื่อเตือนความทรงจ าใน
ผลิตภณัฑ ์  
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (consumer behavior) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, หนา้ 124-125) ไดใ้ห้
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึง
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าแลว้ซ่ึงการใชสิ้นคา้และบริการ หมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจ 
และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
  
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 นิภาพร รุ่งสวา่ง (2551) ศึกษาเร่ือง “ทศันคติ และแนวโนม้พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารท่ีมีส่วนผสมของคอลลาเจน” ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีสถานภาพโสด มี
อายรุะหวา่ง 20 - 29 ปี มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ หรือเท่ากบั 10,000 บาท ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑร์ะดบันอ้ย มีทศันคติผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัดี มีทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา
โดยรวมในระดบัปานกลาง มีทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในระดบัดี 
และมีทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดโดยรวมในระดบัปานกลาง  
 ภาวณีิ อรุณแสงสุรีย ์(2558) ศึกษาเร่ือง “ทศันคติ และส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความ
ตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑพ์ืชเพื่อทดแทนเน้ือสัตว”์ ผลการศึกษาทศันคติ และส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ 
ผูบ้ริโภคมีการเล็งเห็นคุณประโยชน์-โทษ และการสร้างบุญจากการรับประทานผลิตภณัฑพ์ืช เน่ืองจาก
แนวโนม้การใส่ใจสุขภาพ ซ่ึงส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์ แต่ส าหรับปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์การ
ติดป้ายบอกราคาอยา่งเหมาะสม ดา้นการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดนั้น พบวา่ ไม่ส่งผลต่อความ



ตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ ์และยงัพบวา่ ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพส่งผลใหผ้ลิตภณัฑพ์ืชมีคุณประโยชน์ และสารอาหาร
คงอยูม่ากข้ึน โดยการใส่ใจในการคดัสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ไม่จ  าเป็นท าการลดราคา เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัทางดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑม์ากกวา่ และราคาสามารถเป็นตวัสะทอ้นถึงคุณภาพ และ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของสินคา้ นอกจากน้ีสถานท่ีจดัจ าหน่าย ควรมีท าเลท่ีตั้งท่ีสะดวก เน่ืองจากผูบ้ริโภคตอ้งการ
เดินทางมาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีร้านคา้ เพื่อตรวจสอบสินคา้ไดเ้อง 
 ภครินทร์ จนัทร์สืบเช้ือสาย (2550) ศึกษาเร่ือง “ทศันคติ และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ของ
ผูบ้ริโภคในยา่นอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ทศันคติดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ ศึกษา
ความสัมพนัธ์ของความชอบกบัความถ่ีในการซ้ือ รวมทั้งศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
กบัความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้ของผูบ้ริโภคในยา่นอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน ต ่ากวา่ หรือเท่ากบั 10,000 บาท มีระดบัทศันคติทางดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีความชอบเส้ือผา้แต่ละชนิด โดยรวมในระดบัปานกลาง 
 ศิริพร สุภโตษะ (2560) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภท
เบียร์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” จากการศึกษาพบวา่ ร้อยละ 52.25 เป็นเพศชาย และร้อยละ 
47.75 เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 26 ปี - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.25 สถานภาพโสด การศึกษา
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า เป็นพนกังานบริษทั มีรายได ้20,001 - 30,000 บาท จากการส ารวจนั้น สามารถ
สรุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยพบวา่ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมี
เพียงปัจจยัเดียว คือ ปัจจยัดา้นความคุม้ค่า และรสชาติดี คือ คุณภาพตอ้งเหมาะสมกบัราคา ท าใหผู้บ้ริโภค
รับรู้ถึงความคุม้ค่าในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ยีห่้อนั้น ๆ การทดสอบสมมติฐาน
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบวา่ ระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
แตกต่างกนั ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์อ่ืน ๆ นั้น คือ เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย พบวา่ ไม่ส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั  
 ศิริพร วณามี และคณะ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง “ทศันคติของผูบ้ริโภค และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์บียร์สิงห์ขวดแกว้ ขนาด 500 มิลลิลิตร ท่ีวางจ าหน่ายแทนแบบเดิม” ผลจากการศึกษา
พบวา่ ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยมากท่ีสุดในดา้นพฤติกรรมวา่ แมจ้ะเปล่ียนแปลงขนาดขวดใหม่ ผูบ้ริโภคก็จะด่ืม
เบียร์สิงห์ต่อไป และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดในดา้นความรู้ความเขา้ใจวา่ ขวดแกว้แบบเดิม มีขนาด และปริมาณท่ี
เหมาะสมดีอยูแ่ลว้ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดเร่ือง
รสชาติของเบียร์ภายใตย้ีห่้อเบียร์สิงห์ และใหค้วามส าคญัดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายนอ้ย ใหร้ะดบัความส าคญั
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑ์โดยรวมแตกต่างกนั ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบันอ้ย เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ทศันคติดา้นความรู้ความ
เขา้ใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ในระดบัปานกลาง 



 ชิสา โชติลดาคีติกา (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัดา้นทศันคติ และการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 
(social media marketing) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบบเฉพาะบุคคล (personalized products) ผา่น
ช่องทางออนไลน์” ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20 – 30 ปี การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี อาชีพ เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท ส่วน
ใหญ่ชอบซ้ือสินคา้แบบเฉพาะบุคคล (personalized product) ประเภทเส้ือผา้ เดือนละคร้ัง ราคา 500 – 1,000 
บาท เหตุผลในการเลือกซ้ือ เพราะสะดวก ไม่มีช่วงเวลาท่ีแน่นอน และช าระเงินแบบ online banking ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา่ ทศันคติ และการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ (social media marketing) ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย การตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ ดา้นการส่ือสารแบบปากต่อปากผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ดา้นชุมชนออนไลน์ และดา้นการโฆษณาออนไลน์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบบเฉพาะบุคคล 
(personalized product) ผา่นช่องทางออนไลน์ 
 
กรอบแนวคิดของการวจัิย 
   ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มี
แอลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืม
มอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์

- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

 

 

ทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มี
แอลกอฮอล ์

- ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ 
- ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก 
- ดา้นพฤติกรรม 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
-เพศ  
- อาย ุ 
- สถานภาพ  
- ระดบัการศึกษา  
- อาชีพ  
- รายไดต้่อเดือน 



สมมติฐานของการวจัิย 
 (1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ
เดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลแ์ตกต่างกนั (2) ทศันคติต่อ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์ไดแ้ก่ ทศันคติดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติดา้นความรู้สึก และ
ทศันคติดา้นพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลท่ี์แตกต่างกนั (3) ส่วน
ประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล์
ท่ีแตกต่างกนั 
 

วธีิการด าเนินงาน 
 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัในคร้ังน้ีคือ ประชากร (population) ท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี คือ ประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งชาย และหญิงท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ท่ีรู้จกั หรือเคยบริโภคเคร่ืองด่ืม
มอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์จ านวน 400 คน ก าหนดใหป้ระชากรในกรุงเทพมหานครทั้งหมดคิดเป็น 5,676,648 
คน โดยยดึตามขอ้มูลสถิติทางทะเบียน 

 
สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวเิคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อย
ละ 52.5 และเพศหญิง ร้อยละ 47.5 มีอายรุะหวา่ง 20 – 29 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบั
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั หรือลูกจา้ง และมีรายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ระหวา่ง 
20,001 – 30,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัทศันคติต่อผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มี
แอลกอฮอลโ์ดยรวมในระดบัมาก โดยทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลด์า้นความรู้ 
ความเขา้ใจมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด โดยทราบวา่เคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์คือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนประกอบ
ของแอลกอฮอลน์อ้ยกวา่ 0.5 เปอร์เซ็นต ์ให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่
มีแอลกอฮอลโ์ดยรวมในระดบัมาก โดยส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลด์า้น
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ในดา้นของเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์สามารถช่วยเพิ่มความสดช่ืน
ใหก้บัร่างกายได ้ใหค้วามส าคญักบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลโ์ดยรวมในระดบัมาก 
โดยคุณสมบติัของเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลท่ี์ดีกวา่เบียร์แบบปกติ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
มอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ผลการวเิคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2  โดยผลจากการ
ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลท่ี์ไม่
แตกต่างกนั  ผลจากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ ทศันคติต่อเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลโ์ดย
ภาพรวม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 



อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ี จากทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มี
แอลกอฮอลท์ั้ง 3 ดา้น มีเพียงทศันคติดา้นความรู้สึกเพียงดา้นเดียว ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
มอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบวา่ 
ส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลโ์ดยภาพรวม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งไปกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 3 
ทั้งน้ี จากส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลท์ั้ง 4 ดา้น พบวา่ มีเพียง 2 ดา้น
เท่านั้น ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  

 
อภิปรายผล 

 ผลการวเิคราะห์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.5 และเพศหญิง ร้อยละ 
47.5 มีอายรุะหวา่ง 20 - 29 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  ประกอบ
อาชีพพนกังานบริษทั หรือลูกจา้ง และมีรายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ระหวา่ง 20,001 - 30,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของศิริพร สุภโตษะ (2560) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ประเภทเบียร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีพบวา่ ร้อยละ 52.25 เป็นเพศชาย และ
ร้อยละ 47.75 เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 26 ปี - 30 ปี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
การศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ท างานเป็นพนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง 20,001 - 30,000 บาท 
และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของ ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ (2542, หนา้ 44 - 
52) ท่ีไดก้ล่าวถึงแนวความคิดลกัษณะทางประชากรวา่ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษยเ์กิดข้ึนตามแรงบงัคบั
จากภายนอกมากระตุน้ เป็นความเช่ือท่ีวา่คนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนัไปดว้ยซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีสามารถอธิบายเป็นกลุ่ม ๆ ไดคื้อ บุคคลท่ีมีพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนั
มกัจะอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มี
แอลกอฮอลโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลด์า้นความรู้ 
ความเขา้ใจมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด โดยผูต้อบแบบสอบถามทราบวา่เคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์คือ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนประกอบของแอลกอฮอลน์อ้ยกวา่ 0.5 เปอร์เซ็นต ์และล าดบัสุดทา้ยคือ ทศันคติต่อ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลด์า้นพฤติกรรม โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้ชอบเขา้สังคมอยู่
เป็นประจ า ซ่ึงสวนทางกบัผลจากงานวจิยัของศิริพร วณามี ท่ีศึกษาเร่ือง ทศันคติของผูบ้ริโภค และปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์บียร์สิงห์ขวดแกว้ขนาด 500 มิลลิลิตร ท่ีวางจ าหน่ายแทนแบบเดิม 
โดยพบวา่ ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยมากท่ีสุดในดา้นพฤติกรรมท่ีแมจ้ะเปล่ียนแปลงขนาดขวดใหม่ ผูบ้ริโภคก็จะด่ืม
เบียร์สิงห์ต่อไป และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดในดา้นความรู้ ความเขา้ใจวา่ ขวดแกว้แบบเดิม มีขนาด และปริมาณท่ี
เหมาะสมดีอยูแ่ลว้ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มี
แอลกอฮอลโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 



รองลงมาคือ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของภาวณีิ อรุณแสงสุรีย ์(2558) ศึกษาเร่ือง ทศันคติ และส่วน
ประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์พืชเพื่อทดแทนเน้ือสัตว ์ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑม์ากกวา่ ไม่จ  าเป็นตอ้งท าการลดราคา และราคาสามารถเป็นตวั
สะทอ้นถึงคุณภาพ และภาพลกัษณ์ท่ีดีของสินคา้ได้ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด และทฤษฎีส่วนประสม
ทางการตลาดของศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ (2547, หนา้ 35-36) ไดก้ล่าววา่ ทฤษฎีดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด เป็นปัจจยัทางการตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพึงพอ หรือเพื่อกระตุน้ใหก้
ลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้ และบริการของตน โดยใหค้วามหมายของส่วนของผลิตภณัฑว์า่ 
ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการ หรือความจ าเป็นของ
ลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัได ้และสัมผสัไม่ได ้ผลิตภณัฑจึ์งเป็นไดท้ั้งสินคา้ และ
บริการซ่ึงตอ้งมีอรรถประโยชน์ และมีคุณค่าในความรู้สึกของลูกคา้ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบั
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยคุณสมบติัของเคร่ืองด่ืมมอลต์
ไม่มีแอลกอฮอลท่ี์ดีกวา่เบียร์แบบปกติ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด ผลจากการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัคุณค่า หรือประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะ
ไดรั้บจากสินคา้มากกวา่ เพราะในปัจจุบนัช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ มีร้านคา้ออนไลน์ท่ีผูบ้ริโภค
สามารถสั่งซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งสะดวก อีกทั้งถา้หากผูบ้ริโภคเห็นวา่ สินคา้สามารถมอบคุณค่าใหแ้ก่ผูบ้ริโภค
ไดอ้ยา่งเหมาะสม เร่ืองราคาก็อาจไม่ใช่เหตุผลส าคญัท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัใน
บางส่วนของภาวณีิ อรุณแสงสุรีย ์(2558) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ทศันคติ และส่วนประสมทางการตลาด ท่ี
ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑพ์ืชเพื่อทดแทนเน้ือสัตว ์พบวา่ ผูบ้ริโภคมีการเล็งเห็นคุณประโยชน์-โทษ 
และการสร้างบุญจากการรับประทานผลิตภณัฑพ์ืช และมีทศันคติท่ีวา่โปรตีนจากพืชสามารถทดแทน
โปรตีนจากเน้ือสัตวไ์ดเ้ช่นกนั ผลจากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์มมี่แอลกอฮอลท่ี์แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัในบางส่วนของนิภาพร รุ่งสวา่ง (2551) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัทศันคติ และแนวโนม้พฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีส่วนผสมของคอลลาเจน พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ สถานภาพ และการศึกษา
ท่ีแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีส่วนผสมของคอลลาเจนไม่แตกต่าง
กนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัในบางส่วนของศิริพร สุภโตษะ (2560) ท่ีท าศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยพบวา่ ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ี
อาจเพราะในปัจจุบนั สังคมไทยมีความเปิดกวา้ง และมีค่านิยมในเร่ืองของความเท่าเทียมกนั ท าใหใ้นส่วน
ของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไม่ไดมี้ความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ หรือบริการ ผลจากการ



ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ ทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลโ์ดยภาพรวม มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
สอดคลอ้งไปกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ี จากทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลท์ั้ง 3 ดา้น 
มีเพียงทศันคติดา้นความรู้สึกเพียงดา้นเดียว ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชิสา โชติลดาคีติกา ท่ีท าการศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัดา้นทศันคติ การตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ (social media marketing) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้แบบเฉพาะบุคคล (personalized products) ผา่นช่องทางออนไลน์ โดยพบวา่ ทศันคติท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้แบบเฉพาะบุคคล (personalized products) ผา่นช่องทางออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้สึกวา่สินคา้แบบเฉพาะบุคคล (personalized products) บ่ง
บอกความเป็นตวัตน ก าลงัเป็นท่ีนิยมของสังคม และทนัสมยั เน่ืองจากผูบ้ริโภคจะแสวงหาความเป็นตวัตน
มากยิง่ข้ึน และยนิดีจ่ายเงินเพื่อซ้ือสินคา้ท่ีสะทอ้นตวัตน จึงท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ อีกทั้ง
ผลการวจิยัยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติของชิฟแมน และคานุค (Schiffman & 
Kanuk, 2000, p. 200) ท่ีไดใ้หค้วามหมายของทศันคติวา่ เป็นความโนม้เอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ท าใหมี้
พฤติกรรมลกัษณะท่ีชอบ หรือไม่ชอบท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง อาจแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล และยงัสอดคลอ้งกบั
แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติของซิมบาโด และเอบบีเซน (Zimbardo & Ebbesen, 1970) ท่ีไดก้ล่าววา่ 
องคป์ระกอบของทศันคติสามารถแยกออกได ้3 ประการคือ องคป์ระกอบดา้นความรู้ องคป์ระกอบดา้น
ความรู้สึก และองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม การแสดงออกของบุคคลต่อส่ิงหน่ึง หรือบุคคลหน่ึง เป็นผลมา
จากองคป์ระกอบดา้นความรู้ ความคิด และความรู้สึก  ผลจากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบวา่ ส่วน
ประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล์โดยภาพรวม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งไปกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 3 
ทั้งน้ี จากส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลท์ั้ง 4 ดา้น พบวา่ มีเพียง 2 ดา้น
เท่านั้น ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ทั้งน้ีท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
เพราะวา่การส่งเสริมทางการตลาด จะท าใหผู้บ้ริโภครับรู้ และเขา้ใจในสินคา้ หรือบริการไดดี้ยิง่ข้ึน  และ
หากสินคา้ หรือบริการสามารถมอบคุณค่าใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึง
พอใจ เร่ืองของราคา และช่องทางการจดัจ าหน่าย อาจจะไม่ใช่เหตุผลส าคญัท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค เพราะในปัจจุบนัสินคา้ และบริการต่าง ๆ สามารถสั่งซ้ือไดจ้ากร้านคา้ออนไลน์ ท่ีทั้งง่าย และมี
ความสะดวกสบาย สอดคลอ้งกบังานวจิยัในบางส่วนของภครินทร์ จนัทร์สืบเช้ือสาย (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง 
ทศันคติ และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ของผูบ้ริโภคในยา่นอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ โดยพบวา่ ทศันคติ
ต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ของผูบ้ริโภคใน
ยา่นอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ อีกทั้งผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาดของศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ (2547, หนา้ 35 - 36) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ ทฤษฎีดา้นส่วนประสมทาง



การตลาด เป็นปัจจยัทางการตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย หรือเพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการ 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 (1) จากการศึกษาพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือนของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มี
แอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั ดงันั้นผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญั
ในเร่ืองของการเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อท าการตลาด เช่น การเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นผูท่ี้ตอ้งการรักษา
สุขภาพ หรือผูท่ี้อยากด่ืม แต่ตอ้งขบัข่ียานพาหนะ เป็นตน้ (2) จากการศึกษาพบวา่ ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลด์า้นความรู้สึก มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัการท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อสินคา้ แสดงใหผู้บ้ริโภคเห็นถึงคุณสมบติั และขอ้ดีของสินคา้ท่ีใหป้ระโยชน์
แก่ผูบ้ริโภค เพื่อท่ีลูกคา้จะไดเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อสินคา้ และเกิดการตดัสินใจซ้ือ (3) จากการศึกษาพบวา่ ส่วน
ประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลด์า้นการส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากกวา่ส่วน
ประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอลด์า้นผลิตภณัฑ ์ดงันั้น ผูป้ระกอบการ
ควรใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นการส่งเสริมทางการตลาด เช่น การจดัท าบทความ
ใหค้วามรู้ เพื่อการประชาสัมพนัธ์สินคา้ หรือการจดักิจกรรมการใหลู้กคา้ทดลองชิมสินคา้ เพื่อใหผู้บ้ริโภค
สามารถเขา้ถึง และไดส้ัมผสักบัตวัสินคา้โดยตรง 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับท าการวิจัยในคร้ังต่อไป 
 ผูว้จิยัขอเสนอแนะแนวทางการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ของการศึกษาวจิยัมาก
ยิง่ข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (1) การศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภค เช่น การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ เป็นตน้ เพราะจะไดท้ราบขอ้มูลท่ี
ครอบคลุมถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค (2) การศึกษาคร้ังต่อไป เป็นการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัขอแนะน าใหท้  าการศึกษา กบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ หรือใชส้ถานท่ีใน
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั เพื่อจะไดท้ราบขอ้มูลของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัออกไป (3) การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็น
การวจิยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัแนะน าวา่ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรใชว้ธีิการศึกษาเชิงคุณภาพเขา้มามีส่วนร่วมใน
การวจิยัควบคู่ไปดว้ย เช่น การสุ่มสัมภาษณ์ การสังเกต เป็นตน้ เพื่อใหม้องเห็นภาพรวมแนวคิดท่ีมีความ
ละเอียดและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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