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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่ม
บรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ การทดสอบแบบ t-test แบบสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่   
โดยใช้วิธีของ LSD 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่ม
บรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน  และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์           
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวด
พลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจัยด้านราคา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่ม
บรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

mailto:seenchananchida@gmail.com


2 
 

ค้าส้าคัญ : การตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่ม; ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
Abstract 
 The objectives of this study were 1) to study the purchasing decision bottled water 
of the population in the Bangkok Area. 2) To study the purchasing decision bottled water 
classified by gender, age, education level, occupation and income. 3) To study Product 
factor Price factor Place factor and Promotion factor that affects the purchasing decision 
bottled water.  
 The sample group used in this research was people in Bangkok Area, was 400 
people using a questionnaire to collect data Statistics for data analysis include frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The hypothesis were tested by Independent 
Sample (t-test), one-way ANOVA (f-test), in case of its had statistical significant differences 
testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see 
which pair are different. 
 The results of hypothesis testing showed that people in Bangkok Area with 
different gender, age, education level, occupation and income has different no effects on 
the decision to purchasing bottled water. The Product factor, Place factor and Promotion 
factor affect the decision to purchase bottled water of the population in the Bangkok Area 
but Price factor no affect the decision to purchase bottled water of the population in the 
Bangkok Area. 
 
Keywords: Decision to buy drinking water; Population in Bangkok 
 
บทน้า 
 น้ าดื่ม เป็นสิ่งส าคัญในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค เพราะน้ าเป็นส่วนประกอบของร่างกาย โดยน้ า     
มีความจ าเป็นต่อร่างกาย หากร่างกายเราสูญเสียน้ าไปใน 1 วัน จะท าให้ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ  
ในร่างกายของเราท างานได้ไม่ดีเท่าท่ีควรจะเป็น ในแต่ละวันเราควรดื่มน้ าให้ได้วันละ 6 – 8 แก้ว จึงจะ
เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และท่ีส าคัญน้ าดื่มควรเป็นน้ าท่ีสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเช้ือโรค  
 ปัจจุบันน้ าดื่มบรรจุขวด ท่ีวางจ าหน่ายตามท้องตลาดมีมากมายหลายยี่ห้อ มีสถานท่ีผลิตไม่ต่ ากว่า 
2,000 แห่งท่ัวประเทศ ตั้งแต่สถานท่ีผลิตขนาดใหญ่จนถึงสถานท่ีผลิตขนาดเล็ก การผลิตน้ าดื่มบรรจุขวด   
มีกรรมวิธีการผลิตท่ีไม่ยุ่งยาก อุปกรณ์การผลิตหาซื้อได้ง่าย ผู้ผลิตจ านวนหลายรายขาดความรู้ในการผลิต  
น้ าดื่มท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ดังน้ันผู้บริโภคจึงควรเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดท่ีสะอาดและปลอดภัย  น้ าดื่ม    
ในท้องตลาดมีหลายชนิด เช่น น้ าดื่ม น้ าธรรมชาติหรือน้ าแร่ และน้ าเพียวริไฟด์ น้ าดื่มเป็นน้ าท่ีมาจาก   
แหล่งน้ าท่ีมีคุณภาพ โดยอาจมาจากบาดาลหรือน้ าประปา แล้วน ามาผ่านการกรองช้ันถ่ายเพ่ือดูดกลิ่น 
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จากน้ันฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ ซึ่งอาจปนเป้ือนอยู่ในน้ าโดยการผ่านแสงอุลตร้าไวโอเลตหรือก๊าซโอโซน น้ าแร่      
จะมีความแตกต่างจากน้ าดื่มท่ัวไป เพราะมีจุดเด่นอยู่ท่ีความเป็นธรรมชาติ เกลือแร่ในน้ าแร่บางชนิดก็เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย ในการเลือกซื้อน้ าดื่มควรตรวจดูน้ าในขวดต้องใสสะอาด ไม่มีตะกอน ภาชนะบรรจุต้อง
ไม่รั่วซึมและมีความสะอาดของบรรจุภัณฑ์หีบห่อ 

การท่ีผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หน่ึงนั้น ต้องเริ่มจากการรับรู้ หรือตระหนักว่า
สิ่งน้ันจ าเป็นหรือไม่ โดยผ่านกระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ การตระหนักหรือรับรู้ การค้นหาข้อมูล การตัดสินใจ 
การประเมินผล และพฤติกรรมหลังการใช้ ตามล าดับท่ีกล่าวมา (Kotler, 2003) ซึ่งในปัจจุบันก่อนท่ีผู้บริโภค
จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ มีหลายปัจจัยท่ีท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ โดยปัจจัยหลัก ๆ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจน้ัน
ได้แก่ ปัจจัยประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เป็นต้น 
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาส าหรับธุรกิจรายเดิมหรือ    
รายใหม่ ตลอดจนเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ประชากรและตัวอย่าง คือ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สามารถทราบ
จ านวนประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกได้อย่างชัดเจน     
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 400 คน 
 2. ด้านเนื้อหา คือ เป็นการศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากร     
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหมายวิจัยปัจจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ  
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ทราบถึงการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
 3. ทราบถึงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังน้ี 
ปัจจัยประชากรศาสตร์ 
 1. เพศ 

(เสาวลักษณ์ สมานพิทักษ์วงศ์, 2560 อ้างใน วันชัย แซ่ซู, 2561) การแบ่งส่วนทางการตลาด นิยมใช้เพศ
เพ่ือก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากความต่างทางเพศน้ัน เป็นสิ่งท่ีท าให้กลุ่มผู้บริโภคมีความ
สนใจซื้อที่แตกต่างกัน เช่น เสื้อผ้า เครื่องส าอาง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นต้น จึงควรศึกษา
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือท่ีจะรู้ขนาดของกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า เพศ คือ ความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจใน
ด้านต่าง ๆ 

2. อายุ 
 (วรวิกร สยามิภักดิ์, 2559) อายุเป็นตัวเลขเชิงปริมาณท่ีสามารถบ่งบอกได้ถึงความยาวนานในการ 

มีชีวิตและใช้ชีวิตในสังคมไปจนถึงประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ว่าบุคคลเหล่าน้ันได้มีประสบการณ์การใช้ชีวิต
มายาวนานเพียงใด ซึ่งประสบการณ์ท่ีต่างกันย่อมมีความคิดและการตัดสินใจท่ีแตกต่างเช่นกัน ดังนั้นการน า
อายุมาเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการพิจารณาน้ัน จะท าให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และการวางกลยุทธ์     
ทางการตลาดต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุน้ัน ๆ ได้ อย่าง       
มีประสิทธิภาพ 

ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ความแตกต่างตามแต่ละช่วงวัยของอายุจะท าให้มีความคิด ทัศนคติ หรือมุมมอง
ท่ีแตกต่างกันไป ตามประสบการณ์ 

3. ระดับการศึกษา 
 (ภัทรภร เขียวสอาด, 2555) การศึกษาหรือความรู้ เป็นอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อผู้รับสาร 

ดังน้ันคนท่ีได้รับการศึกษาในระดับต่างกัน จึงย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการท่ีแตกต่างกัน 
ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ระดับการศึกษา คือ ประสบการณ์ท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด 

ทัศนคต ิ
4. อาชีพ 
 (เจษฎาภรณ์ เทียนสงวนกุล, 2555 อ้างใน วรวิกร สยามิภักดิ์, 2559) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกเพ่ือสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพ      
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ท่ีแตกต่างกันของผู้บริโภคน้ัน มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติก            
เพ่ือสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในแง่ของความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน 
ซึ่งอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนน้ัน จะมีความ
ตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากกว่ากลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว หรือค้าขายท่ีความส าคัญต่อกิจการ         
ของตนเองน้ันต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก 

ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า คนท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มักจะต้องการซื้อสินค้าท่ีแตกต่างกันออกไปตามความ
ต้องการของแต่ละบุคคล 

5. รายได้ 
(วินันทา ดวงสุวรรณ, 2560) รายได้เป็นเครื่องก าหนดความต้องการ ตลอดจนความคิดเห็นของคน

เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ และพฤติกรรม คนท่ีมีฐานะดีหรือมีรายได้สูงยังใช้สื่อมวลชนมาก การใช้สื่อของคนท่ีมีฐานะดี
มักใช้เพ่ือการแสวงหาข่าวสารหนัก ๆ เช่น อ่านบทบรรณาธิการ อ่านหรือดูข่าวสารต่าง ๆ คนต่างเช้ือชาติกันย่อมมี
วัฒนธรรมย่อยของแต่ละเช้ือชาติท่ีเป็นตัวก าหนดค่านิยม ทัศนคติ ความคิดของคนในเช้ือชาติแตกต่างกัน 

ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า รายได้ เป็นสิ่งท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในการซื้อสินค้า
และบริการ ระดับรายได้ท่ีแตกต่างกันจะน ามาซึ่งการใช้สินค้าและบริการ  ท่ีแตกต่างกัน เช่น คนท่ีมีระดับ
รายได้ค่อนข้างสูง มักจะใช้ชีวิตแบบกิน หรู อยู่ แพง ต่างกับ คนท่ีมีรายได้ปานกลางค่อนข้างต่ า จะใช้ ชีวิต
แบบเรียบง่าย เป็นต้น 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
(รรรดา อภิวัฒน์ชยางกูล, 2556) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งท่ีองค์กรเสนอขายต่อผู้บริโภคเพ่ือสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ 
ผลิตภัณฑ์จึงประกอบไปด้วย สินค้า การบริการ ความคิด สถานท่ีองค์กรหรือบุคคล ท้ังน้ีผลิตภัณฑ์ต้องมี
ประโยชน์มีคุณค่าในสายตาผู้บริโภคจึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ 

ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ คือ สินค้าหรือบริการ ท่ีนักการตลาดน าเสนอต่อผู้บริโภค สินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลาย จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น 
ผลิตภัณฑ์น้ าดื่มในแต่ละยี่ห้อ มีความใส สะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติ ไม่มีการปนเป้ือนทางเคมี และ
สารอินทรีย์ต่าง ๆ มีแร่ธาตุท่ีจ าเป็นต่อร่างกายแตกต่างกันออกไป ขนาดบรรจุภัณฑ์ของน้ าดื่มมีหลายขนาด 
ผู้บริโภคบางคนอาจเลือกน้ าดื่มท่ีเคยดื่มเป็นประจ า หรือเป็นตราสินค้าหรือตรายี่ห้อท่ีคุ้นเคยหรือรู้จักอยู่แล้ว 
และได้รับความนิยมจึงเลือกดื่ม บางคนอาจเลือกดื่มน้ าดื่ม เพราะ กระบวนการผลิต แหล่งได้มาของน้ าดื่มน้ัน ๆ 
เช่น สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต หรือบางคนเลือกดื่มจากบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม เป็นต้น 

2. ด้านราคา (Price) 
(จุฑารัตน์ ตั้งธรรมากร, 2557 อ้างใน วรวิกร สยามิภักดิ์, 2559) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปัจจัย

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดของประชาชนในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยราคาท่ีเหมาะสมกับขนาด ปริมาณและคุณภาพมากท่ีสุด และให้
ความส าคัญน้อยท่ีสุดในประเด็นราคาน้ าดื่มท่ีถูกกว่าน้ าดื่มตราสินค้าอื่น ๆ 
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ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ราคา คือ สิ่งท่ีเป็นตัวเงินท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ 
ท าให้ผู้บริโภคเกิดการเปรียบเทียบระหว่างสินค้าท่ีซื้อมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพมากน้อยเพียงใด ถ้าสินค้า
ท่ีซื้อมีราคาสูงกว่ายี่ห้ออื่น ก็จะท าให้เกิดความสงสัยในใจ ส่วนใหญ่ผู้บริโภคมักเลือกซื้อสินค้าท่ีมีการระบุ
ราคาไว้อย่างชัดเจน บางคนเลือกเพราะราคาถูกท่ีสุด ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้เร็ว 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
(McCarthy, 1993 อ้างใน จิริฒิพา เรืองกล, 2558) สถานท่ี หรือ ช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นช่องทาง

สถานท่ีการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการสู่ตลาดเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการต้องสามารถ 
มีไว้ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายท่ีสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงท่ีมีความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการสูงสุด
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย 

ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ สถานท่ีหรือช่องทางต่าง ๆ ในการจ าหน่ายสินค้า
หรือให้บริการกับลูกค้าหรือผู้บริโภคคนสุดท้าย เช่น ร้านสะดวกซื้อ เว็บไซต์ ช่องทางขายออนไลน์ต่าง ๆ 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าควรมีหลายช่องทางเพ่ือให้ผู้บริโภค
เข้าถึงได้ง่าย สะดวก ต่อการเดินทาง และสามารถตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว อีกท้ังสินค้าท่ีจ าหน่ายควรมี
เพียงพอต่อการจัดหน่าย และท่ีส าคัญสถานท่ีจัดจ าหน่ายหรือให้บริการต้องสะอาดและปลอดภัยกับลูกค้า 
เพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจท่ีจะมาซื้อสินค้าหรือเข้ารับบริการ และในปัจจุบันมีบริการจัดส่งสินค้า (Delivery) 
ท่ีสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่าย ท าให้ผู้บริโภคสามารถท่ีจะเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต พร้อมท้ัง   
มีบริการจัดส่งจากร้านค้า ท าให้สะดวกในการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
(มัธณา กันชะนะ, 2557 อ้างใน พัชรี บุตรฉ่ า, 2562) การส่งเสริมการตลาด มุ่งเน้นทางด้านของ

การสร้างประสบการณ์ท่ีดีและความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ จะน าไปสู่  
การสร้างความประทับใจกับผู้บริโภค โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ เพ่ือสร้างทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสาร 

ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การส่งเสริมการตลาด คือ การสื่อสารไปยังผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดการซื้อสินค้าหรือ
บริการ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา ผ่านช่างทางออนไลน์ โทรทัศน์ วิทยุหรือหนังสือพิมพ์ การให้ข่าวและ
ประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม การชิงโชค การจัด
แคมเปญ การจัดโปรโมช่ันกับร้านค้า การจ้างพรีเซ็นเตอร์ เป็นต้น 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) ใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สามารถทราบ
จ านวนประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกได้อย่างชัดเจน      

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yammane 
(1973) เพ่ือก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 
    1.1 ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ มีจ านวนข้อค าถามในแบบสอบถามท้ังหมด 5 ข้อ 
    1.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา       

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีจ านวนข้อค าถาม 21 ข้อ ก าหนดให้ 5 = ระดับ
ความคิดเห็นมากท่ีสุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความ
คิดเห็นน้อย, 1 = ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 

    1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติก มีจ านวนข้อค าถาม 5 ข้อ 
ก าหนดให้ 5 = ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 
2 = ระดับความคิดเห็นน้อย, 1 = ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 

    1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติก ซึ่งเป็นข้อค าถามปลายเปิด   
มีจ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ 

    1.5 ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย ก าหนดให้ 4.21 – 5.00 = มีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด, 
3.41 – 4.20 = มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก, 2.61 – 3.40 = มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง, 
1.81 – 2.60 = มีระดับความคิดเห็นในระดับน้อย, 1.00 – 1.80 = มีระดับความคิดเห็นในระดับน้อยท่ีสุด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัย

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตัวแปร

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
2.1 ใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากร   

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ  
2.2 ใช้สถิติ One-Way ANOVA ในการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติก

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 

2.3 ใช้สถิติ multiple regression ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่ มบรรจุขวดพลาสติกของประชากร ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่ มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ คือ 
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกซื้อ
น้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุ
ขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.2 ปัจจัยด้านราคา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อน้ัน ประกอบด้วย 
5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลัง
การซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ท่ีศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-marketplace) คือ 
ปัจจัยประสิทธิภาพของเว็บไซต์และการน าเสนอสินค้า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยความภักดี  
ในตราสินค้า (Brand Loyalty) ปัจจัยด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด และการให้ข้อมูลข่าวสารโปรโมช่ัน, ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และการให้บริการ  
ส่วนบุคคล, ปัจจัยการรับรู้ถึงแบรนด์ (Brand Awareness) และปัจจัยด้านสิทธิประโยชน์ของสินค้าและ  
การต่อรองราคา และสอดคล้องกับปารมี รอดกลิ่น (2562) วิจัยเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจซึ่งท าให้
เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟสบุ๊คไลฟ์ 
(Facebook Live) ของผู้บริโภคในประเทศไทย คือ ปัจจัยด้านความบันเทิง ปัจจัยด้านการปฏิสัมพันธ์ ปัจจัย
ด้านความนิยม ปัจจัยด้านความเฉพาะเจาะจงและการตลาดแบบปากต่อปาก  
 2. ผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ 
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2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวด
พลาสติกไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การท่ีประชากรมีเพศท่ีแตกต่างกันน้ัน ท าให้การตัดสินใจ
เลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ภัทรภร เขียวสอาด (2555) วิจัยเรื่อง
ทัศนคติของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีต่อน้ าดื่มดิวดรอป พบว่า เพศ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับน้ าดื่มดิวดรอป  

2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวด
พลาสติกไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การท่ีประชากรมีอายุท่ีแตกต่างกันน้ัน ท าให้การตัดสินใจ
เลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ภัทรภร เขียวสอาด (2555) วิจัยเรื่อง
ทัศนคติของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีต่อน้ าดื่มดิวดรอป พบว่า อายุ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับน้ าดื่มดิวดรอป  

2.3 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่ม
บรรจุขวดพลาสติกไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การท่ีประชากรมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันน้ัน 
ท าให้การตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ภัทรภร เขียวสอาด 
(2555) วิจัยเร่ืองทัศนคติของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีต่อน้ าดื่มดิวดรอป พบว่า ระดับการศึกษา ไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับน้ าดื่มดิวดรอป  

2.4 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุ
ขวดพลาสติกไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การท่ีประชากรมีอาชีพท่ีแตกต่างกันน้ัน ท าให้การ
ตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ลินดา พงษ์ศักดิ์ (2558) วิจัย
เรื่องปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุขวด 

2.5 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้ต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุ
ขวดพลาสติกไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การท่ีประชากรมีรายได้ท่ีแตกต่างกันน้ัน ท าให้การ
ตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ภัทรภร เขียวสอาด (2555) วิจัย
เรื่องทัศนคติของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีต่อน้ าดื่มดิวดรอป พบว่า รายได้ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับน้ าดื่มดิวดรอป  
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุ
ขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่ม
บรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจั ยมีความคิดเห็นว่า ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องตราสินค้าเป็นท่ีรู้จักและได้รับความนิยม 
ตราสินค้าได้รับรองมาตรฐานการผลิต บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม บรรจุภัณฑ์มีให้เลือกหลายขนาด รสชาติ
ของน้ าดื่ม เลือกน้ าดื่มท่ีให้แร่ธาตุสูง ความสะอาดของน้ าดื่ม และกลิ่นของน้ าดื่ม ซึ่งผลท่ีได้สอดคล้องกับ  
ลินดา พงษ์ศักดิ์ (2558) วิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ น้ าแร่บรรจุขวดของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
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การเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลท่ีได้มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า
มากกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ คือ 0.05 จึงท าให้ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ าแร่บรรจุขวด  

3.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าประชากร   
ในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในเรื่องของผลิตภัณฑ์หาซื้อ    
ได้ง่าย มีจ าหน่ายท่ัวไป สถานท่ีจัดจ าหน่ายต้องมีสินค้าพร้อมจ าหน่ายตลอดเวลา สถานท่ีจัดจ าหน่ายต้องมี     
ความสะอาด มีบริการจัดส่ง และมีความสะดวกในการสั่งซื้อ ซึ่งผลท่ีได้สอดคล้องกับขวัญชนก เจ๊กภู่ (2557) 
วิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติในการเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดกับน้ าแร่ธรรมชาติบรรจุขวดของ
ผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่ายของน้ าดื่มบรรจุขวด มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในการเลือกซื้อน้ าแร่ธรรมชาติของกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 
ผลท่ีได้มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ คือ 0.05 จึงท าให้ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์กับทัศนคติในการเลือกซื้อน้ าแร่ธรรมชาติของกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  

3.3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
น้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ในเรื่องของการมีโปรโมช่ันกับร้านค้า      
มีการจัดชิงโชค แคมเปญลุ้นโชค เช่น เปิดฝาแสกน มีสิทธ์ิได้รับของรางวัลมากมาย มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ 
อย่างหลากหลาย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นป้าย โปสเตอร์ เป็นต้น และพรีเซ็นเตอร์มีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จัก      
ซึ่งผลท่ีได้สอดคล้องกับขวัญชนก เจ๊กภู่ (2557) วิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติในการเลือกซื้อน้ าดื่ม
บรรจุขวดกับน้ าแร่ธรรมชาติบรรจุขวดของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ท่ีมีการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดของน้ าดื่มบรรจุขวด มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติในการเลือกซื้อน้ าแร่ธรรมชาติของกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ผลท่ีได้  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า
มากกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ คือ 0.05 จึงท าให้ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ในการเลือกซื้อน้ าแร่ธรรมชาติของกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  
 
ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยประชากรศาสตร์ 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ โดยแบ่งเป็น เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ดังน้ันผู้ประกอบการอาจจะไม่ต้องให้ความส าคัญกับปัจจัย
ประชากรศาสตร์มากนัก เน่ืองจากการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครไม่มีความแตกต่างกันในปัจจัยประชากรศาสตร์ เพราะ ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกัน ย่อมมีความต้องการซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว 
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์น้ัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญ
กับผลิตภัณฑ์ท่ีออกจ าหน่าย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด เช่น การท าให้    
ตราสินค้าเป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับ น้ าดื่มได้รับรองมาตรฐานการผลิต มีความสะอาด ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความปลอดภัยในการเลือกซื้อน้ าดื่ม 
 2. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการ  
จัดจ าหน่ายน้ัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดังน้ันควรให้ความส าคัญกับสถานท่ีจัดจ าหน่ายต้องเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย สินค้ามีจ าหน่ายท่ัวไป และท่ีส าคัญ
สถานท่ีจัดจ าหน่ายควรมีความสะอาด เน่ืองจากผู้บริโภคจะค านึงถึงความสะอาดและปลอดภัยมากท่ีสุด    
ในการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่ม  
 3. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริม
การตลาดน้ัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดังน้ันควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการขาย มีการจัดโปรโมช่ันเพ่ือส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก 
แจก แถม ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ การน าเสนอผลิตภัณฑ์ของเราให้มีความน่าสนใจ และเป็นท่ีจดจ าของ
ผู้บริโภค ผ่านการโฆษณาบนช่องทางต่าง ๆ ท้ังออนไลน์และออฟไลน์  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระอื่น ๆ เพ่ิมเติม ท่ีอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวด
พลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านกายภาพและการน าเสนอ 
ปัจจัยด้านกระบวนการ เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงหรือสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผลิตภัณฑ์  ให้ตรงกับ     
ความต้องการของลูกค้า 
 2. ประชากรท่ีศึกษาในครั้งน้ีเป็นเพียงประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเท่าน้ัน ซึ่งหากต้องการข้อมูล   
ท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งต่อไปท่ีแตกต่างจากเดิมหรือเปลี่ยน
ขนาดของกลุ่มประชากร จากเดิมเขตกรุงเทพมหานคร อาจเพ่ิมเป็นประชากรในเขตภาคกลาง เพ่ือให้ได้รับ
ข้อมูลท่ีมีความแตกต่างกัน 
 3. การเลือกใช้เทคนิคในการวิจัย อาจจะน าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการอื่น ๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้
ได้ผลการวิเคราะห์ท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น หรือการเลือกวิธีในการสุ่มตัวอย่างจากเดิมเป็นการสุ่มแบบ
สะดวก อาจเปลี่ยนเป็นการสุ่มแบบเจาะจง เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น 
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