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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืม
ผสมวติามิน (VITAMIN WATER) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ได้แก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN 
WATER) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ การรู้จกัช่ือตราสินคา้ 
คุณภาพท่ีรับรู้ ความส าคญัของตราสินคา้ และความภกัดีของตราสินคา้ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยั
แบบไม่ทดลอง โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือบุคคลทัว่ไปในกรุงเทพมหานครท่ีเคย
บริโภคน ้ าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) จ  านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการ
ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ค่าสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมเท่ากบั 0.9573 และ
คุณค่าตราสินคา้ โดยรวมเท่ากบั 0.9692  เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ไดแ้ก่ค่าความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ
การทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่าง 
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จะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)   
 ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี มีสถานภาพโสด  
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวนทั้งส้ินมีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  มีรายไดต่้อเดือน 10,000-
20,000 บาท มีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
เม่ือพิจารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเป็นรายดา้น พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เม่ือพิจารณาคุณค่าตราสินคา้เป็นรายดา้น พบว่า คุณภาพท่ีถูกรับรู้ มีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด และ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนัส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
นอกจากน้ี ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์
ต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบั
ความมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และ คุณค่าตราสินคา้ดา้นการรู้จกัช่ือตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีถูกรับรู้ 
ด้านความภกัดีของตราสินค้า มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN 
WATER) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study demography factors such as sex, age, 
marriage status, degree of study, occupation and  monthly income that affected  the decision to 
buy Vitamin Water of consumers in Bangkok. 2) To study marketing mix factors such as product, 
price, place, promotion that correlates to the purchasing decision of vitamin water of consumers 
in Bangkok. 3) To study brand equity such as brand awareness, perceived quality, importance of 
the brand, brand loyalty that correlates to the purchasing decision of vitamin water of consumers 
in Bangkok. The sample group was 400 people of consumers in Bangkok. The questionnaire was 
used to be a tool for collecting the data with the total Cronbach’s Alpha marketing mix factor 
0.9573 and brand equity 0.9692. The data collected were analyzed by using the frequency, 
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 are 
different and Multiple Regression Analysis. 
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 The results of study showed that the most of the respondents are female, aged between  
41 - 50 years old with single marital status, have bachelor’s degree, work ascivil servants / state 
enterprises, have average monthly income between 10,001 - 20,000 baths. The decisions to buy 
vitamin water are at a high level, when focus the marketing mix factors found that the price aspect 
was the highest average and brand equity found that the perceived quality was the highest 
average. The results of hypothesis testing showed that consumers in Bangkok different sexes 
affect the decision to buy vitamin water were significantly different at 0.05. In addition marketing 
mix factors such as product and promotion correlated with consumers’ purchasing decision for 
vitamin water in Bangkok at statistical significance of 0.05 levels and Brand equity such as brand 
awareness, perceived quality, brand loyalty correlated with consumers’ purchasing decision for 
vitamin water in Bangkok at statistical significance of 0.05 levels. 
 
บทน ำ 
 ปัจจุบนัปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่ การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้
โลกเกิดการเปล่ียนแปลงในหลาย ๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตท่ีตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัวิถีชีวิตใหม่ 
หรือ New Normal  ภาคธุรกิจ ท่ีตอ้งปรับรูปแบบบริการ หรือสินคา้ ให้เขา้กบัวิถีชีวิตคน ฯลฯ  
ไม่เวน้แมแ้ต่ "อุตสาหกรรมอาหาร" ท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิตตอ้งปรับตวัเพื่อรองรับ
ผูบ้ริโภคท่ีหันมาดูแลในเร่ืองของสุขภาพกนัมากข้ึน เลือกวตัถุดิบท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า
จะมองแค่เร่ืองของราคา รวมถึงการซ้ือวตัถุดิบมาปรุงอาหารรับประทานเอง แทนการออกไป
รับประทานอาหารนอกบา้น จากท่ีเคยเลือกด่ืมน ้ าหวานประเภทต่าง ๆ ก็เลือกหันมาด่ืมเคร่ืองด่ืม
ทางเลือกท่ีมีน ้ าตาลน้อยหรือไม่มีน ้ าตาลมากข้ึน ซ่ึงในปี 2563 น ้ าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN 
WATER) มีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากและมีแนวโนม้ท่ีการแข่งขนัจะทวีความรุนแรงมากข้ึน โดยมา
จากกระแสการดูแลสุขภาพท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท่ีเขา้มากระทบจึงเป็นปัจจยัเสริมส่งผลให้ผูบ้ริโภคหนัมาใส่ใจสุขภาพมากข้ึน 
และปรับตวัเลือกซ้ือ เลือกบริโภค เลือกด่ืมของท่ีดีต่อสุขภาพและมีประโยชน์ น ้ าด่ืมผสมวิตามินจึง
เป็นหน่ึงทางเลือกของผูบ้ริโภค จากจุดเด่นส าคญัคือ ใส ไม่มีสี น ้ าตาลนอ้ยจนถึงไม่มีน ้ าตาล และ
สามารถดบักระหายไดเ้ช่นเดียวกบัน ้ าเปล่า แต่ให้สารอาหารเพิ่มเขา้มา อาทิ วิตามิน B และ C   
ท่ีร่างกายไม่สามารถสร้างเองได ้รวมถึงสารอาหารอ่ืน ซ่ึงอาจท าให้มีกล่ินหรือรสชาติแตกต่างจาก
น ้ าเปล่า แต่ให้แคลอร่ีนอ้ยมากจนถึงไม่มีแคลอร่ี อีกทั้งผูป้ระกอบการผลิตน ้ าด่ืมต่าง ๆ ตอ้งการหา
ตลาดใหม่ ๆ จึงมีการผลิตน ้ าด่ืมผสมวิตามินซ่ึงเป็นสินคา้ใหม่ออกมาท าตลาด และยงัเป็นช่องวา่ง
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ทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการพยายามปรับตวัให้สอดรับกบันโยบายภาครัฐท่ีหนัมาคุมเขม้มากข้ึน 
(การปรับอตัราภาษีแอลกอฮอล์/ภาษีปริมาณน ้ าตาล) ซ่ึงส่งผลให้สินคา้เดิมในตลาดท่ีเขา้ข่าย อาทิ 
น ้ าอดัลม ชาเขียว น ้ าผลไม ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จ  าเป็นตอ้งปรับแผนการผลิต หลงัจากเผชิญกบั
ตน้ทุนทางธุรกิจท่ีมีแนวโน้มจะเพิ่มข้ึน การออกสินคา้เคร่ืองด่ืมทางเลือก น ้ าตาลน้อยหรือไม่มี
น ้าตาลจึงเป็นส่ิงท่ีตอบโจทย ์และเป็นทางเลือกใหม่ท่ีตอบรับกบัเทรนดสุ์ขภาพไดดี้ 
 แมว้่าธุรกิจน ้ าด่ืมผสมวิตามินจะมีแนวโน้มสูงข้ึน จะเป็นเพียงแค่กระแสความนิยมนาน
เพียงใด จะเหมือนเคร่ืองด่ืมอ่ืนซ่ึงเป็นกระแสชัว่คราวและค่อย ๆ หายไปหรือไม่ และมีปัจจยัใดท่ี
ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญในการตัดสินใจ ซ้ือซ่ึงมีความเก่ียวข้องหลายปัจจัยด้วยกันซ่ึงปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน มีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ สอดคลอ้งกบั วรวิกร สยามิภกัด์ิ (2559) อธิบายวา่ การตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่
บรรจุขวด ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย ด้านเพศ ช่วงอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนนั้นมีความแตกต่างในการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่บรรจุขวด
อยา่งมีนยัส าคญั โดยเพศหญิงเป็นเพศท่ีมีค่าเฉล่ียในการตดัสินใจเลือกซ้ือมากกวา่เพศชาย เพราะให้
ความสนใจในการดูแลสุขภาพ เช่น รูปร่าง ผิวพรรณ มากกวา่ ระดบัอายุท่ีมากกวา่ 35 ปี มีค่าเฉล่ีย
ตดัสินใจซ้ือนอ้ยกวา่ช่วงอายุอ่ืน อาจมีการคิดไตร่ตรองถึงอรรถประโยชน์และความคุม้ค่าก่อนการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือ ในส่วนของระดบัการศึกษา ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า
นั้น มกัจะมีขั้นตอนการคิดไตร่ตรองท่ีซบัซ้อนเน่ืองจากการเรียนรู้ทฤษฎีความรู้ต่าง ๆ ท่ีมากกว่า
ระดบัปริญญาตรีหรือต ่ากวา่ ในทางกลบักนักลุ่มตวัอยา่งระดบัปริญญาตรีหรือต ่ากวา่จะมีอิสระทาง
ความคิดในการตดัสินใจเลือกซ้ือตามอารมณ์ความรู้สึกของตนเป็นหลกั ในส่วนของอาชีพ อาชีพ
อิสระจะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือมากกวา่อาชีพอ่ืน ๆ เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีไม่มีสถานท่ีท างานประจ า 
จึงท าให้มีโอกาสในการเลือกซ้ือจากร้านคา้ท่ีมีความหลากหลายของสินคา้ท่ีเป็นน ้ าด่ืมท่ีมากกว่า 
และสุดทา้ยในส่วนของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั อาจเป็นเพราะความสามารถในการซ้ือ 
หากมีรายได้ท่ีมากก็จะสามารถซ้ือสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการและให้อรรถประโยชน์ท่ีสูง
ท่ีสุดใหก้บัตวัเอง ในทางกลบักนัรายไดท่ี้นอ้ย ก็จะไม่สามารถซ้ือสินคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ได้อย่างสมบูรณ์ เช่นเดียวกับ พรพิมล สัมพนัธ์วงศ์ (2559)  อธิบายว่าปัจจยัทางประชากรศาสตร์  
มีความสัมพนัธ์กับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้า ซ่ึงปัจจัย
ประชากรศาสตร์ดา้นเพศ พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีความแตกต่างกนั ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั  ปัจจยัทางประชากรศาสตร์
ด้านอายุ พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาดมีความแตกต่างกนั และปัจจยัดา้นดา้นราคา ไม่มีความแตกต่างกนั ปัจจยัประชากรศาสตร์
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ดา้นสถานภาพครอบครัว ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายไดต่้อเดือนในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพ พบว่า ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความ
แตกต่างกนั ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีความแตกต่างกนั ใน
ทฤษฎีดา้นคุณค่าตราสินคา้ของ Kotler (2009) กล่าวไวว้่า คุณค่าตราสินคา้เป็นคุณค่าเพิ่มของ
ผลิตภณัฑ์และบริการ โดยจะสะทอ้นถึงวิธีคิด ความรู้สึก อารมณ์ หรือการแสดงออกของผูบ้ริโภค 
โดยให้ความส าคญักบัตราสินคา้เช่นเดียวกบัราคา ส่วนแบ่งการตลาด และความสามารถในการท า
ก าไรคุณค่าตราสินคา้ เป็นสินทรัพยท่ี์ไม่สามารถจบัตอ้งไดซ่ึ้งจะมีคุณค่าดา้นจิตใจและดา้นการเงิน
ของ องค์กร สอดคลอ้งกบั ลลิตวดี คงขวญั (2559) พบว่าปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้และดา้นทศันคติ
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมของคนในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัยะส าคญั ทั้งน้ี 
อาจเน่ืองมาจากในการตดัสินใจซ้ือน ้ าอดัลมของคนในกรุงเทพมหานครนั้น ผูซ้ื้อไดใ้ชคุ้ณค่าตราสินคา้ 
(Brand Equity) มาเป็นปัจจยัเพื่อช่วยในการตดัสินใจ  
 ดงันั้นผูท้  าวจิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามินเพื่อจะไดท้ราบ
ถึงปัจจยัใดท่ีผูบ้ริโภคใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาในการตดัสินใจซ้ือ โดยจ าแนกตามปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ ทั้งด้านเพศ อายุ  สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน ได้แก่  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และจ าแนกตามคุณค่าตราสินคา้ 
ไดแ้ก่ การรู้จกัช่ือตราสินคา้ คุณภาพท่ีรับรู้ ความส าคญัของตราสินคา้ และความภกัดีของตราสินคา้ 
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถน าผลวิจยัท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง  
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย  
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมผสมวติามิน (VITAMIN WATER) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ การรู้จกัช่ือตราสินคา้ คุณภาพท่ีรับรู้ ความส าคญัของ
ตราสินคา้ และความภกัดีของตราสินคา้ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน 
(VITAMIN WATER) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตงำนวจัิย 
 งานวจิยัฉบบัน้ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN 
WATER) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอบเขตของประชำกร ขอบเขตการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ี กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา
เป็นผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.  ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ท่ีบริโภคน ้าด่ืมผสมวติามิน (VITAMIN WATER) 
 3. ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่สามารถทราบถึงจ านวนประชากรท่ีบริโภคน ้ าด่ืม
ผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) ในกรุงเทพมหานครไดอ้ย่างแน่นอน การก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งจึงใชว้ธีิการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane (1973) โดยท าการเลือกจาก
ตารางแบบไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน หรือ  (Infinity) จากค่าความคลาดเคล่ือน 5% ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ท าใหไ้ดค้่าประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจ านวน 400 คน 
ขอบเขตของเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 การวจิยัคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประเด็นส าคญัต่าง ๆ 
ในดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และคุณค่าตราสินคา้ 
ขอบเขตด้ำนเนือ้หำและประเด็นในกำรศึกษำ 
ตัวแปรทีศึ่กษำ 
 1. ตวัแปรอิสระ  
  1.1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 
  1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
  1.3 คุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ การรู้จกัช่ือตราสินคา้ คุณภาพท่ีรับรู้ ความส าคญัของ
ตราสินคา้ และความภกัดีของตราสินคา้ 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) ของผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท  าให้ทราบถึงปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืม
ผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลดังกล่าวไป
ปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อตอบสนองต่อความตอ้งการขอผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน 
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 2. สามารถน าผลการวิจยัส่วนประสมทางการตลาดไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนทาง
การตลาดเพื่อการเขา้ถึงผูบ้ริโภค และสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดม้ากข้ึน  
 3. สามารถน าผลการวิจยัคุณค่าตราสินคา้ไปใชใ้นการวางแผนการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้
ของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้  
 4. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจธุรกิจน ้ าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) ซ่ึง
สามารถน าผลวิจยัท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขนั และพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้
อยา่งแทจ้ริง 
แนวคิด ทฤษฎ ีงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด 
 Kotler (2000) อธิบายวา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือ
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ กิจการมกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึง
พอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย สอดคลอ้งกบั Wheelen and Hunger (2012) 
กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การรวมกนัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งตวัแปรท่ีส าคญัภายใต้
การควบคุมขององค์กรท่ีสามารถใช้ในการท าให้เกิดความความตอ้งการ (Demand) และได้รับ
ประโยชน์จากการ แข่งขนั (Competitive Advantage) ตวัแปรเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ส่วนส่งเสริมการตลาด (Promotion) และราคา (Price) โดยตวัแปร
เหล่าน้ีจะมีองคป์ระกอบยอ่ยท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์ เพื่อปรับให้เหมาะสมกบัความสามารถของ
องคก์ร สอดคลอ้งกบัอดุลย ์จาตุรงคกุล (2546) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาดคือตวักระตุน้ทาง
การตลาดท่ีท าให้เกิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือสอดคลอ้งกบัเสรีวงษ ์มณฑา (2552) อธิบายวา่ ส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย ไดข้ายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได้ และผูบ้ริโภคยินดีจ่าย เพราะเห็นวา่คุม้ รวมถึงมี
การจดัจ าหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหา เพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ย
ความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้า และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ได้ให้ความหมายของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไวว้่าปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดเป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีองค์กรสามารถควบคุมได้  ซ่ึงองค์กรใช้เพื่อ
ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจแก่เป้าหมาย 
 แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัคุณค่ำตรำสินค้ำ 
 Aaker (1991) ให้ความหมายว่าคุณค่าตราสินค้า หมายถึง ประโยชน์ คุณสมบัติและ
เอกลักษณ์เฉพาะท่ีโดดเด่นของตราสินค้าท่ีผูบ้ริโภคตระหนักได้  ยงัทั้ งทรัพย์สินและหน้ีสิน 
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ท่ีเช่ือมโยงถึงตราสินคา้ ช่ือ และ สัญลกัษณ์ ท่ีสามารถเพิ่มหรือลดคุณค่าของสินคา้หรือบริการของ
ธุรกิจ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีดา้นคุณค่าตราสินคา้ของ Kotler (2009) ไดก้ล่าวไวว้่า คุณค่าตราสินคา้
เป็นคุณค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ์และบริการ โดยจะสะท้อนถึงวิธีคิด ความรู้สึก อารมณ์ หรือการ
แสดงออกของผูบ้ริโภค โดยใหค้วามส าคญักบัตราสินคา้เช่นเดียวกบั ราคา ส่วนแบ่งการตลาด และ
ความสามารถในการท าก าไร คุณค่าตราสินคา้เป็นสินทรัพยท่ี์ไม่สามารถจบัตอ้งไดซ่ึ้งมีคุณค่าดา้น
จิตใจและดา้นการเงินต่อองคก์ร  
 แนวคิด และทฤษฏีเกีย่วกบักำรตัดสินใจซ้ือ  
 Walters (1978) อธิบายวา่ การตดัสินใจ (Decision) วา่หมายถึง การเลือกทางส่ิงใดส่ิงหน่ึง
โดยเลือกจากทางเลือกท่ีมีอยูห่ลายทางเลือก สอดคลอ้งกบั Kotler (2000) ท่ีกล่าววา่ การตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภคเกิดจากปัจจยัภายใน คือแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทศันคติซ่ึงจะ
แสดงให้เห็นถึงความตอ้งการ และตระหนกัวา่มีสินคา้ให้เลือกมากมาย กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มา
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู่ หรือขอ้มูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตให้มาและสุดทา้ยคือการประเมินค่าของ
ทางเลือกเหล่านั้น สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
(Decision Making) วา่ กระบวนการเลือกจากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีไดพ้ิจารณาอยา่งดีว่าเป็นทางให้
บรรลุวตัถุประสงค ์ไดใ้นทุก ๆ เร่ือง จนน าไปสู่การตดัสินทางเลือกท่ีก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด  
งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 วรวิกร สยามิภกัด์ิ (2559) ไดศึ้กษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่บรรจุขวด 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสม
ทางการตลาดของธุรกิจน ้ าแร่บรรจุขวดในปัจจุบนั (Marketing Mix: 4Ps) ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) รวมไปถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนันั้น จะส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
น ้ าแร่บรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนัหรือไม่ โดยกลุ่ม
ประชากรท่ีใชศึ้กษาในงานวจิยัน้ีคือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเคยด่ืมน ้ าแร่
บรรจุขวด ซ่ึงไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีสมบูรณ์จากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุดผลการวิจยัพบว่า 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่บรรจุขวด ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณภาพของน ้าแร่ ปัจจยัดา้นบรรจุภณัฑแ์ละหาซ้ือไดง่้าย และปัจจยัดา้น
ราคา ซ่ึงส่งผลทางบวกต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ โดยปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดนั้นส่งผล
ทางลบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ อาจเป็นเพราะการท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีมากเกินไปท าให้
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ความน่าเช่ือถือของสินค้าลดลง นอกจากน้ีปัจจัยด้านการรับรู้ผลิตภัณฑ์นั้ น ไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่บรรจุขวด อาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคมองวา่น ้ าแร่ท่ีวางจ าหน่ายนั้นมีมาตรฐาน
และคุณประโยชน์ท่ีเหมือนกนั จึงไม่ไดค้  านึงถึงปัจจยัน้ีเป็นหลกัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ ในส่วน
ของปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือพบวา่ ไม่วา่จะเป็นเพศ 
ช่วงอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลว้นส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือทั้งส้ิน 
 ลลิตวดี คงขวญั (2559)ไดศึ้กษา “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมของ
คนในกรุงเทพมหานคร” โดยมีวตัถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดน ้าอดัลม 2) เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินคา้เคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลม 3) เพื่อศึกษาทศันคติท่ีมีการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าอัดลม และ  4) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซ้ือน ้ าอัดลมของคนใน
กรุงเทพมหานคร ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษามาจากประชากรท่ีบริโภคเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลม โดยใช้
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย จ านวน 400 ซ่ึงแบ่งตวัอยา่งเป็น 2 กลุ่มจ าแนกตาม 2 เขต คือเขตดินแดง 
และเขตพญาไท เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือการแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มูล  จากผูท่ี้
สมคัรใจตอบแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่ได ้0.948 และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้และดา้นทศันคติส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมของคนในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัยะส าคญั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมของคนในกรุงเทพมหานคร 
 เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559) ไดศึ้กษา “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือชา
เขียวยี่ห้อโออิชิและอิชิตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือชาเขียวยี่ห้อโออิชิ และอิชิตนัของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือชาเขียวยี่ห้อโออิชิ และอิชิตนั โดย
ขอบเขตงานวิจยัและกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูท่ี้เคยซ้ือชาเขียวยี่ห้อโออิชิ และอิชิตนั และอาศยัอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถามดว้ยวิธีการเจาะจงโดยใชก้ารกระจายแบบสอบถามผ่าน
ส่ือออนไลน์ ซ่ึงสามารถเก็บข้อมูลได้จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 402 ชุด งานวิจยัน้ีมีสมมติฐาน
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน) และ
ปัจจยัดา้นกลยุทธ์การตลาด 4Ps ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยตั้งสมมติฐาน
ว่าปัจจยัท่ีได้กล่าวมาข้างต้นน้ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือชาเขียวยี่ห้อโออิชิ และอิชิตนัของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ มีปัจจยัดา้นกลยุทธ์การตลาด 2 ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือชาเขียวยี่ห้อโออิชิ และอิชิตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คือ 
(1) ปัจจยัดา้นราคา และความคุม้ค่า เน่ืองจากผูบ้ริโภคจะพิจารณาถึงความคุม้ค่า คุม้ราคาในการ
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เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวไม่ว่าจะเป็นคุณค่า คุณประโยชน์ คุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาผลิต
เคร่ืองด่ืม อีกทั้งยงัท าการเปรียบเทียบราคาของเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสชาติท่ีคลา้ยคลึงกนั และจะเลือกซ้ือ
เคร่ืองด่ืมยี่ห้อท่ีมีราคาต ่ากว่าเพื่อประหยดั และคุม้ค่ามากข้ึน และ (2) ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และรสชาติ เน่ืองจากผูบ้ริโภคต้องการความสะดวกสบายในการหาซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อ
บริโภค ร้านคา้จะตอ้งเขา้ถึงไดง่้าย สินคา้สามารถหาไดง่้าย มีการแสดงสินคา้อยา่งชดัเจน ไม่ตอ้ง
เสียเวลาในการหาสินคา้ อีกทั้งยงัตอ้งมีเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเคร่ืองด่ืมชาเขียว
ท่ีจ าหน่ายจะตอ้งเป็นชาเขียวท่ีมีรสชาติท่ีอร่อยอีกดว้ย 
ระเบียบวธีิกำรวจัิย 
 กำรออกแบบกำรวจัิย 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) ซ่ึงเป็นการ
วจิยัโดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยั
ตดัขวาง (Cross sectional studies) คือ เป็นการเก็บขอ้มูลเพียงคร้ังเดียวในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยใช้
เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการ
ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง และวธีิกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรในการวจิยัในคร้ังน้ี คือ บุคคลทัว่ไปในกรุงเทพมหานคร
และกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ บุคคลทัว่ไปในกรุงเทพมหานครท่ีเคยบริโภคน ้าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN 
WATER) 
 2.ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่สามารถทราบถึงจ านวนประชากรท่ีบริโภคน ้ าด่ืม
ผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจึงใชว้ิธีการเปิดตารางหาขนาด
กลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane (1973) โดยท าการเลือกจากตารางแบบไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน หรือ 
 (Infinity) จากค่าความคลาดเคล่ือน 5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ท าให้ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการศึกษาจ านวน 400 คน 
 3. วิธีการสุ่มตวัอย่าง จากขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีได้ก าหนดข้ึนจ านวน 400 คน ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอย่าง คือบุคคลทัว่ไปท่ีบริโภคน ้ าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) ในกรุงเทพมหานคร 
โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดรูปแบบในการสุ่มตวัอยา่ง แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการ
ด าเนินการวจิยั โดยผูว้จิยัไดศึ้กษา คน้ควา้ ทบทวนทฤษฎี แนวคิด และผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้น
การก าหนดกรอบแนวคิดและตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั และน าไปสู่การให้ความหมายนิยามศพัท์
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เฉพาะส าหรับเป็นแนวทางในการพฒันาการสร้างแบบสอบถามท่ีครอบคลุม ส าหรับการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงในการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงส ารวจท่ีใช้แบบสอบถามแบบ
ปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มีจ านวนขอ้ค าถาม
ทั้งหมด 6 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบชนิดก าหนดใหเ้ลือกตอบ (Checklist) เพียงแค่ 1 ค าตอบ 
 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมผสมวติามิน (VITAMIN WATER) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  
ซ่ึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 18 ขอ้ เป็นค าถามในลกัษณะประเมิน
ระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั (Rating Scale) 
 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืม
ผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงคุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ 
การรู้จกัช่ือตราสินคา้ คุณภาพท่ีรับรู้ ความส าคญัของตราสินคา้ และความภกัดีของตราสินคา้  ซ่ึงมี
จ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 12 ขอ้ เป็นค าถามในลกัษณะประเมินระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั (Rating Scale) 
 ส่วนที ่4  เป็นค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมผสมวติามิน (VITAMIN WATER) ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 3 ขอ้ เป็นค าถามในลกัษณะประเมิน
ระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั (Rating Scale) 
 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบ
แบบสอบถามแสดงขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติม ซ่ึงมีจ านวนขอ้ค าถาม
ทั้งหมด 1 ขอ้ 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ โดยเลือกใชส้ถิติดงัน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผูว้ิจยัใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี 
(Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน และใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด  และคุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรู้จกัช่ือตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ี
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รับรู้ ดา้นความส าคญัของตราสินคา้ ดา้นความภกัดีของตราสินคา้ และปัจจยัการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืม
ผสมวติามิน (VITAMIN WATER)   
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ผูว้ิจยัใช ้t-test ในการวิเคราะห์ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
ไดแ้ก่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือต่างกนัหรือไม่ระหวา่งเพศ
ชายกบัเพศหญิง ใช ้One - Way ANOVA ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นอายุ สถานภาพครอบครัว 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ หากพบความแตกต่าง
จะเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี Multiple Comparisons (LSD) และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) กับแก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ
คุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรู้จกัช่ือตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ ดา้นความส าคญัของ
ตราสินคา้ ด้านความภกัดีของตราสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN 
WATER) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
สรุปผลกำรวจัิย 
 1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน 
(VITAMIN WATER) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ส่วน อายุ สถานภาพ
ครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน 
(VITAMIN WATER) 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) ของผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 
 3. คุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกัช่ือตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีถูกรับรู้ ของตราสินคา้ 
และดา้นความภกัดีของตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN 
WATER) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวจัิย 
 1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ แตกต่างกนั โดยเพศชายมีการตดัสินใจซ้ือโดยรวมน้อยกวา่ เพศหญิง จากผลการวิจยั
ดงักล่าวอาจเป็นเพราะเพศหญิงเป็นเพศท่ีให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากกว่าเพศชาย เช่น 
การดูแลผวิพรรณ รูปร่าง หนา้ตา ซ่ึงเพศหญิงส่วนใหญ่มกัจะตอ้งการคุณประโยชน์มากกวา่แค่การ
ช่วยดบักระหาย เช่น ช่วยในดา้นสุขภาพผิวท่ีดีสดใสข้ึน ช่วยชะลอวยั ช่วยชดเชยแร่ธาตุท่ีร่างกาย
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สูญเสียไป เป็นตน้ ผลการวิจยัน้ียงัท าให้ทราบถึงกระแสรักสุขภาพท่ีเพศชายเร่ิมให้ความส าคญัใส่
ใจดูแลสุขภาพมากข้ึน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าผูบ้ริโภคเพศหญิงมีการตดัสินใจซ้ือในเร่ืองสุขภาพ
ความงามอยูแ่ลว้จึงควรเน้นประโยชน์จากการบริโภคน ้ าด่ืมผสมวิตามินในดา้นคุณภาพให้มากข้ึน  
มีพฒันาสูตรอยา่งต่อเน่ืองปรับปรุงส่วน ผสมวิตามินท่ีดีให้เห็นผลจริงมากกว่าการด่ืมน ้ าธรรมดา 
รวมทั้งรสชาติท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และควรศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภค
เพศชายใหต้รงจุดทั้งทางดา้นคุณประโยชน์และทางการตลาด เพื่อน าไปปรับกลยุทธ์ขององคก์รให้
ผูบ้ริโภคมีความสนใจและมีการตดัสินใจซ้ือท่ีมากข้ึน 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืม
ผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะจาก
ผลการวิจยัท่ีพบว่า ส่วนผสมวิตามินท่ีดีต่อสุขภาพเป็นประเด็นท่ีส าคญัมากท่ีสุด ดงันั้นจึงตอ้งให้
ความส าคญักบัเร่ืองน้ีมากท่ีสุดเช่นกนั โดยตอ้งเนน้ส่วนผสมวติามินท่ีต่อสุขภาพเป็นส่ิงแรก  ล าดบั
ถดัมาคือส่วนผสมท่ีมีน ้ าตาลนอ้ยจนถึงไม่มีน ้ าตาล เป็นขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก จะเห็นไดว้า่ผูบ้ริโภค
ใส่ใจในเร่ืองของความหวาน เน่ืองจากอาจท าใหเ้กิดโรคอว้น และการเกิดโรคเบาหวาน ล าดบัถดัมา
คือการพิจารณาจากคุณภาพของผลิตภณัฑ์ เป็นขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมากเช่นกนั ซ่ึงนอกจากเน้นดา้น
ส่วนผสมท่ีดีต่อสุขภาพแลว้ คุณภาพโดยรวมของน ้ าด่ืมผสมวิตามินจะตอ้งมีคุณภาพท่ีดีดว้ย ทั้งใน
เร่ืองการผลิตท่ีมีมาตรฐาน ใช้น ้ าด่ืมท่ีมีการก าจดัเช้ือโรค บรรจุภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพสามารถรักษา
คุณภาพของวติามินและความสะอาดไวไ้ด ้จึงท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจในน ้าด่ืมผสมวติามิน 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
ซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครผูว้ิจยัจึงเสนอแนะ
จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ มีการสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อผูบ้ริโภคเก่ียวกบัประโยชน์ของน ้ าด่ืมผสม
วิตามิน (VITAMIN WATER) เป็นข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ดังนั้ นจึงต้องให้ความส าคญัมาก 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคยงัไม่มัน่ใจและยงัมีความสงสัยเก่ียวกบัประโยชน์ของน ้ าด่ืมผสมวิตามินว่ามี
ประโยชน์อยา่งไรบา้ง มีความแตกต่างจากการด่ืมน ้าธรรมดาอยา่งไร จึงตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ต่อผูบ้ริโภคในด้านน้ีให้มาก เช่น การท าข้อมูลข่าวสาร การท าบทความผ่านทางอินเทอร์เน็ต  
ส่ือโซเชียลมีเดีย นิตยสาร วารสารสุขภาพต่าง ๆ วิทยุ หลัก และเม่ือผู ้บริโภคได้เห็นการ
ประชาสัมพนัธ์ โฆษณา บ่อย ๆ จะท าให้ผูบ้ริโภคจดจ าสินคา้ได ้และเกิดความสนใจส่งผลให้เกิด
การตดัสินใจซ้ือท่ีเร็วข้ึน มากข้ึน และซ้ืออยา่งต่อเน่ือง 
 3 คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรู้จกัช่ือตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสม
วิตามิน (VITAMIN WATER) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยั 
ท่ีพบวา่ สามารถอธิบายถึงรสชาติภายใตต้ราสินคา้น ้าด่ืมผสมวติามิน (VITAMIN WATER) เป็นประเด็น 
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ส าคญัมากท่ีสุด ท าให้เห็นวา่รสชาติเป็นหน่ึงในเร่ืองท่ีท าให้ผูบ้ริโภคจดจ าตราสินคา้ ดงันั้นจึงตอ้ง
ให้ความส าคญัในเร่ืองรสชาติท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบ คือ เม่ือนึกถึงน ้ าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN 
WATER) ตอ้งนึกถึงรสชาติภายใตต้ราสินคา้น้ี  รองลงมาไดแ้ก่ สามารถจดจ าตราสินคา้น ้ าด่ืมผสม
วติามิน (VITAMIN WATER) ไดเ้ป็นอยา่งดี องคก์รควรเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มากข้ึน
และต่อเน่ือง โดยการกระตุน้ผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น ทางส่ือสังคมออนไลน์ วิทยุ โทรทศัน์ ฯลฯ เพื่อตอกย  ้า
ให้ผูบ้ริโภคจดจ ามากข้ึน โดยเฉพาะการประชาสัมพนัธ์ถึงคุณประโยชน์ ภาพลกัษณ์ คุณค่าและ
ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ ท าให้ตราสินคา้เป็นท่ีจดจ าและอยูใ่นใจผูบ้ริโภคได ้ควรเพิ่มการสร้าง
จุดเด่นในสินคา้  ท าสินคา้ให้แตกต่างจากคู่แข่งขนัโดยคุณสมบติัท่ีโดดเด่นของตราสินคา้นั้นคุม้ค่า 
เงินท่ีจ่ายไป เช่น การผสมวิตามินเกรดพรีเม่ียม หรือการพฒันาสูตรใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง ท าให้เกิด
ความแตกต่างภายในจิตใจของผูบ้ริโภค จนเป็นท่ีรู้จกัและจดจ าตราสินคา้ไดเ้ร็วข้ึน  
 คุณค่าตราสินค้าด้านคุณภาพท่ีถูกรับรู้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสม
วิตามิน (VITAMIN WATER) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยั
ท่ีพบวา่ ในขอ้ท่านเลือกท่ีจะจดจ าคุณสมบติัท่ีดีของน ้ าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) เป็น
ขอ้ท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือผูบ้ริโภคเกิดรับรู้คุณภาพท่ีดีของสินคา้แลว้ ก็จะเกิด
การจดจ าคุณสมบติัท่ีดี ดงันั้นองคก์รควรใหค้วามส าคญัมากตามไปดว้ย  
 คุณค่าตราสินคา้ด้านความภกัดีของตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืม
ผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะจาก
ผลการวิจยัท่ีพบวา่  ท่านบริโภคน ้ าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) ตราสินคา้ท่ีท่านช่ืนชอบ
เท่านั้น เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด นั้นองคก์รควรใหค้วามส าคญักบัคุณค่าตราสินคา้ดา้นความภกัดี
ต่อตราสินคา้ โดยการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้ริโภคเช่น การช่วยเหลือ
สังคม การให้ความใส่ใจด้านคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท าให้ผูบ้ริโภคมีสุขภาพท่ีดีข้ึน เป็นตน้ ให้
ผูบ้ริโภคเกิดความยึดเหน่ียวและประทบัใจท าให้ตราสินคา้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเป็น
การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางการตลาดท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่ง
รุนแรงไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาขอบเขตดา้นประชากร และกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มอ่ืน ๆ โดยขยายขอบเขตของ
กลุ่มตวัอย่างไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมมากข้ึน เน่ืองจาก
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแค่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ดงันั้นควรท าการศึกษาในพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
ร่วมดว้ย จะไดท้ราบว่าผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเหมือนหรือแตกต่างจากเดิมหรือไม่อยา่งไรอีกทั้งเป็น
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ประโยชน์กบัผูท่ี้สนใจในธุรกิจน ้ าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนัและเพิ่มยอดขายไดอี้กดว้ย 
 2. ควรศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะส่งผลต่อ หรือ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
น ้ าด่ืมผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) เช่น ดา้นพฤติกรรมการซ้ือ ดา้นทศันคติของผูบ้ริโภค เป็นตน้ 
เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้เกิดการตดัสินใจ
ซ้ือด่ืมผสมวติามิน (VITAMIN WATER) ไดดี้มากยิง่ข้ึนไป 
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