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ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญ้าหวานตราดอยค าของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Factors influencing decision to purchase mixed beverage with stevia Doikham brand  
of people in Bangkok 

 
ฉววีรรณ ทองยอน 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพทัว่ไปของทศันคติท่ีมีต่อหญา้หวาน คุณค่าตราสินคา้

ดอยค า ส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค าของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติท่ีมีต่อหญา้หวาน คุณค่าตราสินคา้ดอยค า ส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญ้าหวานตราดอยค าของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถาม คือประชากรท่ีมีอายุระหวา่ง 15-60 ปีท่ีเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมหญ้า
หวานตราดอยค าในเขตกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาในการศึกษาเดือนมิถุนายน จนถึง สิงหาคม 2562 ใชก้าร
กระจายแบบสอบถามผา่นส่ือออนไลน์ ซ่ึงสามารถเก็บขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามไดจ้  านวน 400 ชุดสถิติ
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
ทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติการถดถอยพหุคูณ  

จากผลการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 31-45 ปีสถานภาพ
โสด การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-30,000 บาท 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัทศันคติท่ีมีต่อหญา้หวานและส่วนประสมทางการตลาด อยูใ่นระดบั
มาก และให้ความคิดเห็นกบัคุณค่าตราสินคา้ดอยค า และการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอย
ค า อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ทศันคติท่ีมีต่อหญา้หวาน คุณค่าตราสินคา้ดอยค า
และส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญ้าหวานตราดอยค าของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01  

 
ค าส าคัญ : ตราสินคา้ดอยค า หญา้หวาน ทศันคติ คุณคา้ตราสินคา้ ส่วนประสมทางการตลาด 
 
 
 
ฉวีวรรณ  ทองยอน นกัศึกษาตามหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต โครงการ Modern leader weekend (MLW11) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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ABTRACT 
 

The purpose of this research was to study (1) The general state of attitude towards Stevia, 
Doikham brand equity, the marketing mix and the decision to purchase mixed beverage with stevia of 
people in Bangkok (2) Study to the correlative between attitude towards Stevia, Doikham brand equity 
and the marketing mix that affects the decision to purchase mixed beverage with stevia of people in 
Bangkok. Research scope is the people aged between 15-60 years who drink to mixed beverage with 
stevia Doikham in Bangkok.The period of June until August 2019. The questionnaires via online media 
was data from 400 respondents, the data collected were analyzed by using the Frequency, percentage, 
mean and standard deviation. The hypotheses analysis by multiple regression analysis 

The results of this research was found that most of the respondents were female, aged between 
31-45 years, single status, bachelor degree, employees and estimate salary 15,000-30,000 baht. 
Respondents value the attitude towards stevia and marketing mix. at a high level .provide comments on 
the Doikham brand equity and the decision to purchase mixed beverage with stevia in the level of agree 
The results of the hypothesis testing showed that the attitude towards stevia, Doikham brand equity and 
the marketing mix influenced the decision to Purchase beverage mixed with stevia With statistical 
significance at 0.01 
 
Keyword : Doikham brand, Stevia, Attitude, Brand equity, Marketing mix 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัน้ีพบว่าคนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีปัจจยัเส่ียงส าคญัหลายประการท่ีท าให้เกิดโรค
อว้น โรคเบาหวานและมีน ้ าหนกัตวัท่ีเกินมาตรฐาน สาเหตุท่ีท าให้เกิดภาวะน้ีไม่ได้เกิดจากอาหารหรือ
เคร่ืองด่ืมประเภทใดประเภทหน่ึงเพียงอยา่งเดียว แต่เกิดจากปัจจยัหลายอยา่งร่วมกนั ซ่ึงหน่ึงในสาเหตุนั้นก็
คือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนประกอบของน ้ าตาล เคร่ืองด่ืมเหล่าน้ีมีการใชส่้วนประกอบของน ้ าตาลในปริมาณมาก 
เพื่อให้ความหวานท่ีท าให้หลายคนติดใจรสชาติ จนกลายเป็นอาการเสพติดน ้ าตาล โดยท่ีไม่รู้ตวัวา่ร่างกาย
ของคนเราตอ้งการน ้ าตาลมากน้อยเพียงใดและปริมาณเท่าไรถึงเรียกวา่มากเกินความจ าเป็น ผูบ้ริโภคอาจ
มองดูวา่ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพมากมายนกั แต่ความเป็นจริงแลว้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาวได ้
จากเหตุขา้งตน้น้ี ท าให้มีผูบ้ริโภคบางส่วนไดใ้ห้ความส าคญั และห่วงใยในเร่ืองสุขภาพมากข้ึน ท าให้เกิด
กระแสการรักสุขภาพ โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เร่ิมศึกษาและหาความรู้เร่ืองการอุปโภคบริโภคเพื่อสุขภาพท่ีดี 
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ด้วยการเลือกรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณประโยชน์ท่ีดีต่อร่างกาย ทั้งยงัเลือกท่ีจะหลีกเล่ียง
อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่งผลกระทบท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงการออกก าลงักายท่ีสม ่าเสมอ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
เน้นการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพจะสนใจวา่อะไรท่ีควรทานหรืออะไรท่ีควรหลีกเล่ียง 
ส่ิงหน่ึงท่ีได้รับความสนใจจากผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีคือ เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของน ้ าตาลในปริมาณน้อย
หรือไม่มีน ้ าตาลเป็นส่วนผสม ในขณะท่ีภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความส าคญัดา้นสุขภาพของประชาชนคนไทย 
จึงไดมี้กฎหมายเพื่อใชค้วบคุมการใชส่้วนผสมของน ้าตาลในการให้ความหวานต่อผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมต่างๆ
ท่ีบรรจุขวดพร้อมด่ืม โดยจดัเก็บภาษีตามปริมาณความหวานเพื่อไม่ใหป้ระชาชนบริโภคน ้ าตาลในปริมาณท่ี
มากเกินไป จนก่อเกิดปัญหาดา้นสุขภาพในระยะยาว  

ภาคอุตสาหกรรมของผูป้ระกอบการ ดา้นเคร่ืองด่ืมบรรจุขวดไดพ้ยายามพฒันาสินคา้เคร่ืองด่ืมท่ีไม่
มีส่วนประกอบของน ้าตาล เพื่อเป็นอีกทางเลือกหน่ึงใหแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดปัญหาดา้นสุขภาพ 
และกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการควบคุมน ้ าหนกั ทางบริษทั ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) จึงไดพ้ฒันา
สินคา้เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีส่วนประกอบของน ้าตาลและวางตลาดสินคา้ใหม่ ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีห่วงใยในสุขภาพ
ท่ีตอ้งหลีกเล่ียงการรับประทานน ้ าตาล โดยเคร่ืองด่ืมประเภทน้ียงัคงมีความหวานตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 
เพียงแต่มีการใชส้ารให้ความหวานทดแทนการใชน้ ้ าตาล ซ่ึงสารให้ความหวานท่ีน ามาใช้ คือสารสกดัจาก
หญา้หวาน เรียกว่า สตีวิโอไซด์ (Stevioside) มีความหวานมากกว่าน ้ าตาล 200-300 เท่า เป็นสารให้ความ
หวานท่ีมีแคลอร่ีต ่ามาก มีคุณสมบติัทนต่อความร้อน ไม่ท าใหอ้าหารหรือเคร่ืองด่ืมเกิดสีคล ้า หรือมีรสชาติท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยทางบริษทัไดอ้อกผลิตภณัฑ ์เคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค า เป็นผลิตภณัฑ์ส าหรับ
กลุ่มผูรั้กสุขภาพหรือผูท่ี้ห่วงใย ใส่ใจ และต้องการควบคุมปริมาณน ้ าตาลท่ีมีกระแสอยู่ในปัจจุบันน้ี 
นอกจากน้ีเพื่อสามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการปรับปรุง  และพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดของบริษทัผูจ้ดั
จ  าหน่ายผลิตภณัฑ์ในปัจจุบนั และผูล้งทุนท่ีสนใจจะเขา้มาแข่งขนัในตลาด อนัจะน าไปสู่การท่ีผูบ้ริโภคจะ
ไดรั้บผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งสูงสุด 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของทศันคติท่ีมีต่อหญา้หวาน คุณค่าตราสินคา้ดอยค า ส่วนประสมทาง
การตลาด และการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค า ของประชากรในกรุงเทพมหานคร (2) 
เพื่อศึกษาทศันคติท่ีมีต่อหญา้หวาน คุณค่าตราสินคา้ดอยค า ส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค าของประชากรในกรุงเทพมหานคร  
ขอบเขตของงานวจัิย 

(1) ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง ประชากรท่ีมีอายุระหวา่ง 15-60 ปี ท่ีเคยด่ืมเคร่ืองด่ืม
ผสมหญา้หวานตราดอยค าในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา หมายถึง เน้ือหาท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ ทศันคติต่อท่ีมีต่อหญา้หวาน คุณค่าตราสินคา้ดอยค า ส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจซ้ือ
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เคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค า ของประชากรในกรุงเทพมหานคร(3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลา
ในการด าเนินการศึกษาตั้งแต่ เดือนมิถุนายน2562 ถึง เดือนสิงหาคม 2562 รวมระยาเวลา 3 เดือน 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าไปใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา

และเพื่อพฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ รวมไปถึงการศึกษาทางดา้นทศันคติ คุณค่าตรา

สินค้าและส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูว้ิจ ัยคาดหวงัว่า ผลจากการวิจัยคร้ังน้ีจะเป็น

ประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และใชเ้พื่อศึกษาได ้(2) ประโยชน์เชิงนโยบายผลจากการวจิยัคร้ังน้ีท าให้ผูบ้ริหาร

และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินคา้เคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค าไดท้ราบถึง ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม

ผสมหญา้หวานตราดอยค าท่ีเกิดจากปัจจยัดา้น ทศันคติท่ีมีต่อหญา้หวาน คุณค่าตราสินคา้ดอยค า และส่วน

ประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค าว่ากลุ่มลูกคา้มีความคิดเห็นอย่างไรบา้งต่อ

ผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจและสามารถก าหนดกลยุทธ์ และวางแผน

ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
แนวคิดและทฤษฏี 

1. แนวคิดและทฤษฎีทศันคติ คอทเลอร์ (Kotler, 1997, p.188) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความวา่เป็นความรู้สึก
พอใจ หรือไม่พอใจของมนุษย์ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทั้ งทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก น าไปสู่การปฏิบัติ 
(Allport, 1995:22) กล่าววา่ ทศันคติเป็นสภาวะท่ีมีก่อนการแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมนัน่คือ ทศันคติเป็น
ส่ิงท่ีช่วยเตรียมบุคคลให้รู้จกัการสังเกต และตดัสินใจอยา่งเหมาะสมเก่ียวกบัส่ิงท่ีบุคคลไดย้ิน ไดฟั้ง แลว้
น ามาคิดพิจารณา และแสดงออกมาเป็นการกระท า (Mun, 1971:77) ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึก และความ
คิดเห็นท่ีบุคคลมีต่อส่ิงของ บุคคล สถาบนั สถานการณ์ และขอ้เสนอใดๆในทางท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธซ่ึงมี
ผลท าใหบุ้คคลพร้อมท่ีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดว้ยพฤติกรรมอยา่งเดียวกนั  

2. แนวคิดและทฤษฎีคุณค่าตราสินคา้ Kotler และ Armstorng ไดใ้ห้ความหมายของตราสินคา้ว่า
เป็นช่ือ(Name) ค า (Term) สัญลกัษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรือส่วนประสมของส่ิงดงักล่าวเพื่อ
ระบุถึงสินคา้และบริการของผูข้ายรายใดรายหน่ึงหรือกลุ่มของผูข้าย เพื่อแสดงถึงลกัษณะท่ีแตกต่างจากคู่
แข่งขนัและปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ (2548,) ไดใ้ห้ความหมายของตราสินคา้วา่ เป็นคาขอ้ความสั้น ๆ หรือ
สัญลักษณ์ท่ีสามารถส่ือสารให้ผูบ้ ริโภคได้ทราบถึงบุคลิกภาพของผลิตภัณฑ์ต าแหน่งของผลิตภัณฑ ์
ตลอดจนประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจาการใชผ้ลติภณัฑ์นั้น Aaker (1991) ซ่ึงอธิบายวา่ 
คุณค่าตราสินคา้มีองคป์ระกอบ 5 ส่วน ดงัน้ี (1) การตระหนกัตราสินคา้ (Brand Awareness) หมายถึง การ
จดจ ารับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภค ถือวา่เป็นส่ิงส าคญัในการสร้างคุณค่าตราสินคา้ เพราะเม่ือผูบ้ริโภคเกิดการ
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ตระหนกัถึงตราสินคา้แลว้ ผูบ้ริโภคก็สร้างความคุน้เคย (Familiarity) ในตราสินคา้นั้น ท าให้สินคา้นั้นเป็นท่ี
น่าไวว้างใจ (Reliability) หรือมีความน่าเช่ือถือ (Credible) และมีคุณภาพท่ีสมเหตุสมผล (Reasonable 
Quality) และเป็นเหตุส าคญัในการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด (2) คุณภาพท่ีถูกรับรู้ (Perceived Quality) เป็นการ
รับรู้คุณภาพโดยรวมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ของบริษทั ซ่ึงการรับรู้คุณภาพจะท าให้เกิดความส าเร็จดา้น
ยอดขายให้กบับริษทั ในการสร้างการรับรู้ถึงคุณภาพของผูบ้ริโภค  จะตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัค าว่า 
“คุณค่า” ให้ถูกตอ้ง (3) การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ (Brand Associations) เป็นความสัมพนัธ์ซ่ึงเช่ือมโยงส่ิง
ต่างๆของตราสินคา้เขา้กบัความทรงจ าของผูบ้ริโภค โดยความสัมพนัธ์ดงักล่าวจะช่วยสร้างทศันคติเชิงบวก
ให้กบัตราสินคา้และกลายเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงความรู้สึกของผูบ้ริโภคเขา้กบัตราสินคา้นั้น ๆ(4) ความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ (Brand Loyalty)เป็นท่ีส่ิงแสดงถึงความยึดมัน่ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ ซ่ึงความภกัดีต่อตรา
สินคา้ของผูบ้ริโภคเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัซ่ึงจะส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้ เพราะจะเป็นเคร่ืองสะทอ้น
ความเป็นไปท่ีผูบ้ริโภคจะเปล่ียนไปใช้ตราสินคา้อ่ืน  ๆ หรือไม่(5)สินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆของตราสินคา้ 
(Other Proprietary Brand Assets) 

3. ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539, น. 11) กล่าวถึง ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) วา่หมายถึง 
กลุ่มของเคร่ืองมือการตลาดซ่ึงธุรกิจใช้ร่วมกนั เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดในกลุ่มตลาด
เป้าหมาย ซ่ึงเคร่ืองมือทางการตลาดประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์ ( Product)ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย 
(Place or Distribution) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)ซ่ึงนกัการตลาดจะเรียกส่วนประสมการตลาด
วา่ 4Ps ซ่ึงจะมีความเก่ียวขอ้งกบัการพฒันากลยุทธ์การตลาด (Marketing strategy) ซ่ึงหมายถึง การดาเนิน
การของบริษทัในการเลือกตลาดเป้าหมายเฉพาะ และสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
โดยใชส่้วนประสบการตลาดในการเสนอส่วนประสมการตลาด ซ่ึงเพื่อก าหนดกลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ Kotler (2000) กล่าวว่า วิธีการท่ีผูบ้ริโภคท าการ
ตดัสินใจประกอบดว้ยปัจจยัภายใน คือแรงจูงใจการรับรู้การเรียนรู้บุคลิกภาพและทศันคติของผูบ้ริโภค  ซ่ึง
จะสะทอ้นถึงความตอ้งการ ความตระหนกัในการท่ีมีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มา
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู่หรือขอ้มูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตให้มาและสุดทา้ยคือการประเมินค่าของทางเลือก
เหล่านั้น  

 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

วนิดา นิเวศน์มรินทร์และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของ
เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยกบัการตดัสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเก็บ
ขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง ช่วงอายุ 11-60 ปีข้ึนไป จ านวน 400 คน 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 21-30 ปี ประ กอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายได้
ต่อเดือนอยูใ่นช่วง 10,001-15,000 บาท จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และอยูใ่นสถานภาพโสด โดยปัจจยั
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ด้านภาพลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความเช่ือมัน่ว่า 
เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยท าใหสุ้ขภาพดีข้ึน 

นราพร บ าเพญ็.(2550). พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ดอยค าของผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยั
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตราดอยค าโดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกด้าน เรียงตามล าดบั 
ดงัน้ี ผลิตภณัฑ ์การประชาสัมพนัธ์ สถานท่ี และราคา  

พิมพน์ภาณัท ศรีดอนไผและดร.อุไรวรรณ แยม้บริสุทธ์ิและปิยณัฐ ศรีดอนไผ่ (2560) การส ารวจ
ทศันคติ ความรู้และพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการบริโภคเคร่ืองด่ืมมีรสหวาน และทศันคติต่อนโยบาย การลด
ปริมาณน ้าตาลในเคร่ืองด่ืมของผูป้ระกอบการภายในและบริเวณโดยรอบมหาวทิยาลยัภาครัฐ พบวา่ ทศันคติ
และความเห็นในการเลือกซ้ือ/เคร่ืองด่ืมนกัศึกษาและบุคลากรใน มหาวิทยาลยัภาครัฐ เห็นดว้ยวา่ เม่ือรู้สึก
อยาก อ่อนเพลียหรือตอ้งการความสดช่ืนจะเลือกเคร่ืองด่ืมรสหวานเม่ือท่ีขายในซ่ึงปัจจุบนัมีส่วนประกอบ
ของน ้ าตาลสูง และมีความรู้ว่าหากด่ืมเคร่ืองด่ืมเป็นประจ าจะมีความเส่ียงต่อการเป็นโรคอ้วนและ
โรคเบาหวาน และคิดเห็นวา่หากจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีมีน ้ าตาลในปริมาณนอ้ย จะไดรั้บการตอบรับท่ีดีจาก
ผูบ้ริโภค  

ภรณี แยม้พนัธ์ (2559) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผกัและผลไม้
แปรรูปตราดอยค าผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผกัและผลไมแ้ปรรูปตราดอย
ค ามีทั้งหมด 3 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยจากมากไปนอ้ย คือปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นบุคคลและระบบการจดัคิว ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ในขณะท่ีปัจจยัดา้นรูปลกัษณ์ของ
บรรจุภณัฑ์และความหลากหลายของสินคา้ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการ
ขาย และปัจจยัด้านกายภาพและกระบวนการ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผกัและผลไมแ้ปรรูป
ตราดอยค า 

สุดารักษ ์วงษเ์จริญ (2556) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อความภกัดีในการซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร ระดบัความคิดเห็นมาก ดงัน้ีคือดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นการรับรู้
คุณภาพ มีอิทธิพลต่อความภกัดีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ เสริมอาหาร Blackmore ดงันั้นผลการทดสอบ
สมมติฐานการวจิยัพบวา่ คุณค่าตราสินคา้ในแต่ละ ดา้นส่งผลต่อความภกัดีในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
Blackmore แตกต่างกนั โดยคุณค่าตราสินคา้ส่งผลมากท่ีสุด คือคุณค่าตราสินคา้ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ 
รองลงมาคือคุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพและคุณค่าตราสินคา้ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ดงันั้นคุณค่า
ตราสินค้าส่งผลต่อ ความภักดีในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Blackmore ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิดการวจัิย 
ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 

 
 
 
สมมติฐานงานวจัิย 

(1) ทศันคติท่ีมีต่อหญา้หวาน มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค าของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร (2) คุณค่าตราสินคา้ดอยค า มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้
หวานตราดอยค าของประชากรในกรุงเทพมหานคร (3) ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค า ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
  

การด าเนินการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค า ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัใช้
สูตรการค านวณขนาดตวัอยา่งเพื่อใชป้ระมาณสัดส่วนของประชากร โดยก าหนดความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับ

ทศันคติท่ีมีต่อหญา้หวาน  
1.ความรู้และความเขา้ใจ  
2.ความความรู้สึก 
3.ดา้นพฤติกรรม 

คุณค่าตราสินคา้ดอยค า 

1.การตระหนกัถึงตราสินคา้  

2.ดา้นคุณภาพการรับรู้  

1. 3.ความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้  
4.ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

 
ส่วนประสมทางการตลาด 
1.ผลิตภณัฑ์ 

2.ราคา 

3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4.กิจกรรมส่งเสริมการขาย 

 

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวาน

ตราดอยค าของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 



8 
 

ได ้0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และใชสู้ตรคอแครน (Cochran,1977) ท าให้ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 
คน การวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิติประกอบด้วย (1) สถิติเชิง
พรรณนา เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและตวัแปรทุกตวัตามกรอบแนวความคิด และ 
(2) สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยพหุ(multiple regression analysis) 
 

สรุปผลการวจัิย 

 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมีช่วงอายุระหว่าง 31-45 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชนและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-30,000 บาท  

ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัข้อท่ี 1 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักับ
ทศันคติท่ีมีต่อหญา้หวานโดยภาพอยูใ่นระดบัมาก ใหค้วามส าคญัดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นพฤติกรรมและ
ดา้นความรู้สึก ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้ดอยค าโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ย ใหค้วามคิดเห็นดา้นการตระหนกัรู้ตราสินคา้ดอยค าและดา้นการรับรู้ตราสินคา้ดอยค าสูงสุด 
รองลงมา คือด้านความเช่ือมโยงต่อตราสินค้าและด้านความภักดีต่อตราสินค้า ตามล าดับ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด อยูใ่นระดบัมาก ให้ความส าคญัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นราคาและดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั ในขณะท่ีดา้นส่งเสริมการตลาดอยู่
ระดบัปานกลาง ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคิดเห็นกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค า
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย เพราะเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค าเป็นผลิตภณัฑด์า้นสุขภาพ 

ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 2 พบว่า การวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 
ทศันคติท่ีมีต่อหญา้หวานมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค าของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณารายละเอียด จะเห็นว่าด้านพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค ามากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความรู้สึก ส่วนดา้นความรู้ความเขา้ใจไม่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร การ
วิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ คุณค่าตราสินคา้ดอยค ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสม
หญา้หวานตราดอยค าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณารายละเอียด จะเห็นว่าดา้นความ
ภกัดีต่อตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค ามากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ด้านการเช่ือมโยงตราสินค้าดอยค าและด้านการตระหนักถึงตราสินคา้ดอยค า ตามล าดับ ส่วนการรับรู้
คุณภาพตราสินคา้ดอยค าไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค าของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค า เม่ือพิจารณารายละเอียด จะเห็นว่า ดา้นการส่งเสริม
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การตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค ามากท่ีสุด รองลงมาคือมีด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

 

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีช่วงอายุระหว่าง 31-45 ปี มีสถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชนและมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000-30,000 บาท 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชุตินนัท ์โรจน์เพญ็เพียรและ ดร.วรัญญา ติโลกะวิชยั (2560) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 21 –30 ปี ศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง 
โดยมีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 20,000 –30,000 บาทต่อเดือน ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีเร่ิมหนัมาใส่
ใจในเร่ืองของการเลือกเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในระยะยาว เพื่อดูแลรูปร่างท่ีสมสัดส่วนและ
การมีสุขภาพท่ีดีมากข้ึน ดงันั้นเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค า จึงถือไดว้า่ เป็นสินคา้ท่ีเหมาะสมกบั
ผูบ้ริโภคท่ีห่วงใยในเร่ืองสุขภาพ เพราะเป็นสินคา้ท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้ าตาล ใช้หญา้หวานทดแทนซ่ึง
ไม่ใหพ้ลงังาน แคลอร่ีต ่า ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาโรคอว้น  

ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับทัศนคติท่ีมีต่อหญ้าหวานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ให้
ความส าคญัดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นพฤติกรรมและดา้นความรู้สึก ตามล าดบั  แนวคิดและทฤษฎีของ 
Allport (1995) กล่าวไวว้า่ ทศันคติเป็นสภาวะท่ีมีก่อนการแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม นัน่คือทศันคติเป็นส่ิง
ท่ีช่วยเตรียมบุคคลให้รู้จกัการสังเกตและตดัสินใจอยา่งเหมาะสมเก่ียวกบัส่ิงท่ีบุคคลไดย้ินไดฟั้งแลว้น ามา
คิดพิจารณาและแสดงออกมาเป็นการกระท า สอดคลอ้งกนังานวจิยัของพิมพน์ภาณทั ศรีดอนไผ และดร.อุไร
วรรณ แยม้บริสุทธ์ิและปิยณัฐ ศรีดอนไผ ่(2560) การส ารวจทศันคติ ความรู้และพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมมีรสหวาน และทศันคติต่อนโยบาย การลดปริมาณน ้ าตาลในเคร่ืองด่ืมของผูป้ระกอบการ
ภายในและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัภาครัฐ พบว่ามีแนวโน้มท่ีเห็นดว้ยกบันโยบายการจดัให้มีการจดั
จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณน ้าตาลนอ้ยเพื่อเป็นการสร้างทางเลือกท่ีดีทางหน่ึงให้กบัผูบ้ริโภค ซ่ึงปัจจุบนัมี
ส่วนประกอบของน ้ าตาลสูง และมีความรู้วา่หากด่ืมเคร่ืองด่ืมเป็นประจ าจะมีความเส่ียงต่อการเป็นโรคอว้น
และโรคเบาหวาน และคิดเห็นวา่หากจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีมีน ้ าตาลในปริมาณนอ้ย จะไดรั้บการตอบรับท่ีดี
จากผูบ้ริโภค ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ผูบ้ริโภคส่วนมากมีทศันคติต่อการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีน ้ าตาลใน
ปริมาณสูงวา่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย ก่อให้เกิดโรคอว้น แต่ก็เลือกเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวานเพื่อให้เกิดความสด
ช่ืน นอกจากน้ียงัมีทศันคติท่ีเห็นดว้ย หากมีเคร่ืองด่ืมท่ีมีน ้าตาลในปริมาณนอ้ยวางจ าหน่าย  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้ดอยค าโดยรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ย เม่ือ
พิจารณาความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค่าดอยค าดา้นต่างๆ พบวา่ ดา้นการตระหนกัรู้ตราสินคา้ดอยค าและ
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ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ดอยค า อยูร่ะดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากนั รองลงมา คือดา้นความเช่ือมโยงต่อ
ตราสินคา้และด้านความภกัดีต่อตราสินคา้ ตามล าดบั สอดคล้องกบั Kotler และ Armstorng  ได้ให้
ความหมายของตราสินคา้วา่เป็นช่ือ(Name) ค า (Term) สัญลกัษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรือ
ส่วนประสมของส่ิงดงักล่าวเพื่อระบุถึงสินคา้และบริการของผูข้ายรายใดรายหน่ึงหรือกลุ่มของผูข้าย เพื่อ
แสดงถึงลกัษณะท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุศิษฎา อินทรา (2551) ศึกษาเก่ียวกบัการ
ส่ือสารตราสินคา้กบัความแข็งแกร่งของตราสินคา้ดอยค า พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความเห็นว่า ความแข็งแกร่ง
ของตราสินคา้ดอยค า อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง ระดบัความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้
ดอยค า ทั้งยงัส่งผลให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ คุณภาพท่ีถูกรับรู้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และการตระหนกัรู้ตรา
สินคา้ของดอยค าอีกดว้ย ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ ความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้ดอยค าโดยรวม อยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย แต่ล าดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัทศันคติ ความคุน้เคย การจดจ าตราสินคา้ 
ประสบการณ์จากสินคา้ประกอบการ ควรน ามาปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้ผูบ้ริโภคความคุน้เคยใน
ตราสินคา้ดอยค า ท าให้สินคา้นั้นเป็นท่ีน่าไวว้างใจ หรือมีความน่าเช่ือถือและมีคุณภาพท่ีสมเหตุสมผล เป็น
เหตุส าคญัในการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด นอกจากน้ีการตระหนกัถึงตราสินคา้เป็นการสร้างความแข็งแกร่งท่ี
เกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภค โดยการรับรู้ถึงตราสินคา้จะวดัไดถึ้งระดบัการจดจ าตราสินคา้ของผูบ้ริโภค ท าให้
เกิดความส าเร็จดา้นยอดขายใหก้บับริษทัอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายละเอียด จะเห็นว่า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านราคาและด้าน
ผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั และดา้นส่งเสริมการตลาดอยูร่ะดบัปานกลาง จากแนวคิดและทฤษฎีศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2539) ไดก้ล่าวถึงส่วนประสมการตลาด หมายถึงกลุ่มของเคร่ืองมือการตลาดซ่ึงธุรกิจใชร่้วมกนั เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดในกลุ่มตลาดเป้าหมาย ซ่ึง ประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์ ( Product) ราคา 
(Price) การจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของนภาพร บ าเพญ็(2550)ศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ดอยค าของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ 
พบวา่ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตราดอยค าโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียง
ตามล าดบั ดงัน้ี ผลิตภณัฑ์ การประชาสัมพนัธ์ สถานท่ี และราคา ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ส่วนประสมทาง
การตลาดของเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั  อยู่ในระดบัมาก 
แมว้่าล าดบัความคิดเห็นก็แตกต่างกนัไป แต่ผูป้ระกอบการควรล าดบัความตอ้งการหรือความส าหรับของ
ความต้องการของผูบ้ริโภคและปรับกลยุทธ์วางแผนการตลาดให้สมเหตุสมผลให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค าอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย เม่ือพิจารณารายละเอียด จะเห็นวา่ การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค าเพราะ
เป็นผลิตภณัฑ์ดา้นสุขภาพ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ เพราะตอ้งการหลีกเล่ียงความหวานจากน ้ าตาล 
เพราะเป็นผลิตภณัฑจ์ากโครงการหลวง ตามล าดบั ส่วนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค า
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เพราะเป็นค าแนะน าจากแพทย ์อยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ คือ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  แนวคิดและทฤษฎีของ Walters 
(1978) ไดอ้ธิบายความหมายการตดัสินใจ (Decision) ไวว้า่ หมายถึงการเลือกท่ีจะกระท าการส่ิงใดส่ิงหน่ึง
โดยเฉพาะจากบรรดาทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู ่แนวคิดและทฤษฎีของ Kotler (2000) กล่าววา่การตดัสินใจซ้ือ 
คือวิธีการท่ีผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจประกอบดว้ยปัจจยัภายใน คือแรงจูงใจการรับรู้การเรียนรู้บุคลิกภาพ
และทศันคติของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะสะทอ้นถึงความตอ้งการ ความตระหนกัในการท่ีมีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย 
กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยูห่รือขอ้มูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตให้มาและสุดทา้ยคือการ
ประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชุตินนัท ์โรจน์เพญ็เพียรและดร.วรัญญา ติโลกะ
วิชยั (2560) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองด่ืม เพื่อสุขภาพ (96%) โดยด่ืมเพื่อสุขภาพเพราะมี
คุณประโยชน์มาก  

จากการวิเคราะห์สมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่าทศันคติท่ีมีต่อหญา้หวานโดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญ้าหวานตราดอยค าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณา
รายละเอียด จะเห็นวา่ ดา้นพฤติกรรมมีอิทธิพลมากท่ีสุด รองมาคือดา้นความรูสึก ขณะท่ีดา้นความรู้ความ
เข้าใจไม่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญ้าหวานตราดอยค าของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร จากแนวคิดและทฤษฎีของMun, (1971)ยงักล่าววา่ ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกและความ
คิดเห็นท่ีบุคคลมีต่อส่ิงของ บุคคล สถาบนั สถานการณ์และขอ้เสนอใดๆในทางท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธซ่ึงมี
ผลท าให้บุคคลพร้อมท่ีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดว้ยพฤติกรรมอยา่งเดียวกนั มณฑกาญจน์ วิจิตรสกลธ์ 
(2552) ไดศึ้กษาทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ ความพึงพอใจ และแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคนมเปร้ียวของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า าทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจในทิศทางบวกในระดบัปานกลาง ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ทศันคติท่ีมีต่อหญา้หวานโดยภาพรวมมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น 
ผูป้ระกอบการตอ้งวางแผนเพื่อท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก ท่ีดีต่อหญา้หวาน เช่นอาจมี
บทความหรือกิจกรรมท่ีท าให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการการบริโภคหญ้าหวาน
ทดแทนน ้าตาล เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค า 

จากการวิเคราะห์สมมติฐานขอ้ท่ี 2 คุณค่าตราสินคา้ดอยค าโดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค า เม่ือพิจารณารายละเอียด จะเห็นว่า ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้มี
อิทธิพลมากท่ีสุดการเช่ือมโยงตราสินคา้ รองลงมาคือคุณค่าตราสินคา้ดอยค าดา้นการเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ 
ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ ส่วนดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดอยค าไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบัสุดารักษ ์วงษเ์จริญ 
(2556) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อความภกัดีในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Blackmore 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัความคิดเห็นมาก คือด้านการรู้จกัตราสินคา้ ด้านการ
เช่ือมโยงตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพ มีอิทธิพลต่อความภกัดีในการซ้ือผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร 
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Blackmore ดงันั้นผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยัพบวา่ คุณค่าตราสินคา้ในแต่ละ ดา้นส่งผลต่อความภกัดี
ในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Blackmore แตกต่างกนั โดยคุณค่าตราสินคา้ส่งผลมากท่ีสุด คือคุณค่าตรา
สินคา้ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ รองลงมาคือคุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพและคุณค่าตราสินคา้
ด้านการรู้จกัตราสินค้า ดังนั้นคุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อ ความภกัดีในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
Blackmore ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครประเด็นท่ีน่าสนใจคือ คุณค่าตราสินคา้ดอยค าโดยภาพรวม
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญ้าหวานตราดอยค า  แม้ว่าละดับจะแตกต่างกัน แต่
ผูป้ระกอบการยงัต้องวางแผนกลยุทธ์การท าการตลาดเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ตราสินค้า ท าให้มีความ
แขง็แกร่ง เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถดา้นเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการตระหนกัถึง
ตราสินคา้และดา้นการรับรู้ตราสินคา้ เพื่อใหเ้กิดการซ้ือซ ้ าจนกลายมาเป็นลูกคา้ประจ าในอนาคตได ้

จากการวิเคราะห์สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญ้าหวานตราดอยค าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเม่ือพิจารณา
รายละเอียดจะเห็นวา่ดา้นดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
และช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั แนวคิดและทฤษฎีศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) ไดก้ล่าวถึงส่วนประสม
การตลาด หมายถึงกลุ่มของเคร่ืองมือการตลาดซ่ึงธุรกิจใชร่้วมกนั เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด
ในกลุ่มตลาดเป้าหมาย ซ่ึงเคร่ืองมือทางการตลาดประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์ ( Product) ราคา (Price) การจดั
จ าหน่าย (Place or Distribution) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงนกัการตลาดจะเรียกส่วนประสม
การตลาด ซ่ึงจะมีความเก่ียวขอ้งกบัการพฒันากลยุทธ์การตลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัขอภรณี แยม้พนัธ์ 
(2559) ศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผกัและผลไม้แปรรูปตราดอยค า
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผกัและผลไมแ้ปรรูปตราดอยค ามีทั้งหมด 3 
ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยจากมากไปนอ้ย คือปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น
บุคคลและระบบการจดัคิว ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ในขณะท่ีปัจจยัดา้นรูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์และความ
หลากหลายของสินคา้ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย และปัจจยัดา้น
กายภาพและกระบวนการ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผกัและผลไมแ้ปรรูปตราดอยค า ประเด็นท่ี
น่าสนใจคือ ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวาน
ตราดอยค า ถึงแม้ว่าล าดับความส าคญัจากต่างกัน แต่ผูบ้ริโภคยงัคงใช้ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นส่งเสริมทางการตลาดเป็นปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้
เคร่ืองด่ืมหญา้หวานตราดอยค า ดงันั้น ผูป้ระกอบการตอ้งให้ความส าคญัในการวางแผนกลยุทธ์ให้รัดกุม 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด ไม่วา่จะเป็นดา้นผลิตภณัฑ์ วา่ตอ้งมีคุณลกัษณะโดดเด่นอยา่งไรบา้ง
ราคาท่ีเหมาะสม ควรเป็นราคาท่ีเท่าไร ช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นอยา่งไรบา้ง สะดวกสบายในการซ้ือหา
หรือไม่ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรท าเช่นไรเพื่อใหผ้ลิตภณัฑ ์ซ่ึงจะส่งผลใหย้อดขายเพิ่มข้ึนดว้ย 
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค าของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะทางดา้นวิชาการ คือนกัศึกษาสามารถใช้งานวิจยั น าไปใช้เป็น
ขอ้มูลพื้นฐานเพื่อศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ รวมไปถึงการศึกษาทางดา้นทศันคติ คุณค่าตราสินคา้ และ
ส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้ และขอ้เสนอแนะจากการวิจยัเชิงนโยบาย โดยผลจากการวิจยัคร้ังน้ีท า
ใหผู้ป้ระกอบการสินคา้เคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค า ไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานว่ามีปัจจยัใดบา้ง ดงัน้ี (1) ทศันคติท่ีมีต่อหญา้หวานมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค า ดงันั้น จึงควรให้ความส าคญัในดา้นของการให้ความรู้ความเขา้ใจ ถึง
คุณประโยชน์ของหญา้หวานท่ีมีต่อสุขภาพ รวมทั้งฝ่ายวิจยัและพฒันา ควรศึกษาและปรับปรุงรสชาติของ
เคร่ืองด่ืมให้อร่อยใกลเ้คียงกบัน ้ าตาล เพื่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อหญา้หวาน ซ่ึงจะส่งผลให้มีพฤติกรรมใน
การตดัสินใจซ้ือซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค า (2) คุณค่าตราสินคา้ดอยค ามีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค า ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงควรใหค้วามส าคญัในดา้นของ การ
สร้างคุณค่าตราสินคา้ เพราะเม่ือผูบ้ริโภคเกิดการตระหนกัถึงตราสินคา้ดอยค า  ผูบ้ริโภคจะเกิดความคุน้เคย 
ในตราสินคา้ดอยค า ท าใหสิ้นคา้นั้นเป็นท่ีน่าไวว้างใจ มีความน่าเช่ือถือ และคุณภาพท่ีสมเหตุสมผล เป็นเหตุ
ส าคญัในการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด จากการวจิยัจะเห็นวา่ การเช่ือมโยงตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ 
มีอิทธิต่อการตดัสินใจซ้ือ ดังนั้น ควรวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ท่ีสามารถเช่ือมโยงความรู้สึกของ
ผูบ้ริโภคเขา้กบัตราสินคา้ดอยค า จะช่วยสร้างคุณค่าตราสินคา้ดอยค าในสายตาผูบ้ริโภค แสดงถึงความยึดมัน่
ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ดอยค า ซ่ึงก่อใหเ้กิดความภกัดีต่อตราสินคา้ดอยค าถือเป็นองคป์ระกอบส าคญั ท่ีจะ
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค า (3) ดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญ้าหวานตราดอยค าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้ น 
ผูป้ระกอบการควรวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ให้มีความโดดเด่นมีเคร่ืองหมายรับรอง
คุณภาพ มีฉลากแสดงขอ้มูลรายละเอียดสินคา้อยา่งชดัเจน เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจ ดา้นราคา ควร
มีความคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ควรจดัการวางแผนใหส้ามารถหาซ้ือไดง่้ายและสะดวก จดัวางสินคา้โดดเด่น ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควร
ให้ความส าคญั ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์ ดงันั้น ผูป้ระกอบการ ควรมีการให้ข้อมูลด้าน
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค าอยา่งต่อเน่ือง 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 

ผูว้ิจยัขอเสนอแนะแนวทางการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการศึกษามาก
ยิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี(1) ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆท่ีอาจจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมหญา้
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หวานตราดอยค าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเช่น ปัจจยัดา้นความคิดเห็น ปัจจยัดา้นความสนใจ 
ปัจจัยความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ (2) การศึกษาคร้ัง น้ี เ ป็นการศึกษาเฉพาะประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันั้นเพื่อให้ได้ผลการวิจยัท่ีคลอบคลุมและกวา้งมากยิ่งข้ึน การวิจยัคร้ังต่อไป
ผูว้ิจยัขยายขอบเขตด้านประชากร เช่น อาจไปส ารวจเขตปริมณฑล เพื่อศึกษาความสนใจ ความตอ้งการ 
ค่านิยม ทศันคติ ของประชาชนท่ีท าการศึกษา(3) ควรศึกษาวิจยัในหลายมิติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมผสมหญา้หวานตราดอยค าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น การวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อให้
ไดผ้ลการวจิยัท่ีตอบโจทยก์ารวจิยัสามารถน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ได้ 
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