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บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมสูตรไม่มีน ้าตาล 

ของผูบ้ริโภคในเขตบางนา มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริโภคท่ีเลือกเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมสูตรไม่มีน ้ าตาล 2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการตลาด
บริการของเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมสูตรไม่มีน ้าตาล 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกเคร่ืองด่ืม
น ้าอดัลมสูตรไม่มีน ้าตาล 
 โดยในการศึกษาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได ้และปัจจยัดา้นการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด บุคคล การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการจดัการดา้น
บริการ ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมสูตรไม่มี
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น ้ าตาล ในเขตบางนา กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีจ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ีหรือการแจกแจง ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีอายรุะหว่าง 
20-25 ปี ซ่ึงมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพนกัเรียน นกัศึกษา และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 15,001-20,000 บาท 
 ปัจจยัด้านการตลาดบริการ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัด้าน
การตลาดบริการโดยรวมในระดับมากท่ีสุดและเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ด้านการจัดจ าหน่าย โดยด้านท่ีอยู่ระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ
จดัการดา้นบริการ ส่วนดา้นท่ีอยูร่ะดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และบุคคล 
 พฤติกรรมการเลือกเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมสูตรไม่มีน ้ าตาล พบว่า ผูบ้ริโภคในเขต
บางนาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเหตุผลในการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมสูตร
ไม่มีน ้าตาล เน่ืองจากเพื่อควบคุมน ้ าหนกั โดยมีความถ่ีในการบริโภคเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลม
สูตรไม่มีน ้ าตาลโดยเฉล่ียต่อเดือน คือ 2-3 กระป๋องหรือขวด ซ่ึงจ านวนการซ้ือเคร่ืองด่ืม
น ้ าอดัลมสูตรไม่มีน ้ าตาลโดยเฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 1 คร้ัง และลกัษณะ 
บรรจุภณัฑท่ี์เลือกซ้ือเป็นแบบกระป๋อง 

ค าส าคัญ : ปัจจยัดา้นการตลาดบริการ; พฤติกรรมการตดัสินใจ; เคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมสูตร
ไม่มีน ้าตาล 

Abstract 
 The study of decision behavior to purchase sugar-free carbonated soft drink of 
consumers in Bangna, The objectives of this research are 1) To study personal factors 
of consumers 2) To study marketing mix (7Ps) of sugar-free carbonated soft drink 

3) To study of decision behavior to purchase sugar-free carbonated soft drink of 
consumers in Bangna 
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 Personal factors which are sex, age, education level, occupation, and income. 
Marketing factors or 7Ps which are product, price, place, promotion, people, physical 
evidence, and process. The populations in this research are consumers who used to 

purchase sugar-free carbonated soft drink in Bangna. The sample group was 400 
consumers. The tools used in research were questionnaires. The data collected were 
analyzed by using the frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
 The results revealed that the most of respondent were female, aged 20 – 25 
years old, held a bachelor’s degree, students and average monthly income of between 
15,001-20,000 baht. 
 The marketing mix (7Ps) for sugar-Free carbonated soft drink in Bangna 
overall at highest level. When considered each aspect, it was found that the place was 
at highest average. As for the aspects that are in the highest level as Product, Price, 
Place, Physical Evidence, and Process. As for the aspects that are in the high level as 
Promotion, and People. 
 For the most part, consumers buy sugar-Free carbonated soft drink because of 
diet. Regarding decision behaviors, the majority drunk 2-3 units per month, bought 
less than or equal to 1 unit per month, and drunk from a can. 

Keywords : Marketing mix (7Ps); Decision behavior; Sugar-free carbonated soft drink 

บทน า 
เคร่ืองด่ืมประเภทน ้ าอัดลมสูตรไม่มีน ้ าตาล นั้นถือว่าเป็นเคร่ืองด่ืมประเภท

น ้ าอดัลมท่ีมีการปรับตวัเพื่อให้เขา้กบักระแสการดูแลสุขภาพ เน่ืองจากมีปริมาณของ
พลงังานท่ีไดรั้บเม่ือบริโภคต ่ากว่าเคร่ืองด่ืมประเภทน ้ าอดัลมแบบธรรมดา เน่ืองจาก
เลือกใช้สารท่ีให้ความหวานแทนน ้ าตาล ดังนั้นจึงท าให้มีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีหันมาดูแล
สุขภาพ ตอ้งการควบคุมน ้ าหนัก หรือกลุ่มผูท่ี้มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถท่ีจะเลือก
บริโภคเพื่อดับกระหายหรือเพื่อตอบสนองความตอ้งการแทนการบริโภคเคร่ืองด่ืม
ประเภทน ้ าอดัลมแบบธรรมดาได ้อีกทั้งในปัจจุบนัเคร่ืองด่ืมประเภทน้ีก็ยงัสามารถหา
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ซ้ือไดง่้าย มีปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการ มีราคาไม่สูงดว้ย จึงท าใหไ้ดรั้บความนิยม
จากผูบ้ริโภคไม่นอ้ยไปกวา่เคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืนๆ 

ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
เคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมสูตรไม่มีน ้ าตาลของผูบ้ริโภคในเขตบางนา เพื่อใหท้ราบถึงแนวโนม้
และความตอ้งการของผลิตภณัฑใ์นอนาคต สามารถน าขอ้มูลไปใชว้างแผนกลยทุธ์ทาง
การตลาด หรือเพื่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มท่ี
หนัมาดูแลสุขภาพไดเ้พื่อใหมี้ความสามรถในการแข่งขนัทางการตลาด  

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีเลือกเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมสูตรไม่มีน ้าตาล 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการตลาดบริการของเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมสูตรไม่มีน ้าตาล 
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมสูตรไม่มีน ้าตาล 

ขอบเขตของการวจิัย 

ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตการศึกษาวจิยัดา้นประชากรของการวจิยัคร้ังน้ีจะ
ศึกษาบริโภคท่ีเลือกเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมสูตรไม่มีน ้าตาลในเขตบางนา 

ขอบเขตด้านเน้ือหา  การวิจัยคร้ังน้ีเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
เคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมสูตรไม่มีน ้ าตาลของผูบ้ริโภคในเขตบางนาจ าแนกตามปัจจยัต่างๆ 
รวมไปถึงศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลม
สูตรไม่มีน ้าตาลของผูบ้ริโภคในเขตบางนา โดยการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปร
ดงัต่อไปน้ี 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
 1.2 ปัจจยัดา้นการตลาดบริการประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด บุคคล การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการจดัการดา้น
บริการ 
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2. ตวัแปรตาม 
2.1 พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมสูตรไม่มีน ้าตาล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัดา้นการตลาดบริการ พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืม  
    น ้าอดัลมสูตรไม่มีน ้าตาลของคนในเขตบางนา 
2. สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลม 
   สูตรไม่มีน ้าตาล เพื่อใหมี้ความสามรถในการแข่งขนัทางการตลาด 
3. สามารถน าขอ้มูลไปเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ ์
    เคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีหนัมาดูแลสุขภาพ 

บททบทวนวรรณกรรม 
ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้บทความวิชาการ เอกสารงานวิจยั ทฤษฎีต่างๆ รวม

ไปถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยสามารถจ าแนกการทบทวนวรรณกรรมออกเป็นหวัขอ้ ได้
ดงัต่อไปน้ี 
1. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัน ้าอัดลมและน ้าอัดลมสูตรไม่มีน ้าตาล 
 เคร่ืองด่ืมประเภทหน่ึงท่ีมีการอดัแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปในเคร่ืองด่ืม 
โดยมีส่วนประกอบหลกัๆ ไดแ้ก่ น ้าโซดา โดยมีการเติมรสหวานดว้ยสารใหค้วามหวาน
แทนน ้ าตาล เช่น แอสปาแตม อะซีซัลเฟมโพแทสเซียม ซูคราโรส อีริทริทอล เป็นตน้ 
อาจมีการเติมสีและอาจมีการเติมวตัถุปรุงแต่งกล่ินรสลงไป แต่ไม่มีส่วนประกอบของ
แอลกอฮอล ์พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศแ์ละนิธิยา รัตนาปนนท ์(ม.ป.ป.) 
2. แนวคดิและทฤษฎด้ีานปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538 อา้งถึงใน ปกภณ จนัทศาสตร์ 2557) กล่าวว่าการแบ่ง
ส่วนตลาดตามตัวแปรของลักษณะส่วนบุคคลนั้นประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได ้เป็นตน้ ลกัษณะส่วนบุคคลนั้นเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญั 
สามารถวดัได ้และสามารถน าสถิติเขา้มาวดั วิเคราะห์เก่ียวกบัประชากรเพื่อช่วยในการ
ก าหนดตลาดเป้าหมายได ้
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3. แนวคดิและทฤษฎด้ีานการตลาดบริการ 
 การตลาดบริการ (Service Marketing) เป็นแนวคิดท่ีพฒันาข้ึนมาเพื่อธุรกิจ
บริการ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 7 ปัจจยั (7Ps) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (Theerakiti Navarat 
Na Ayudhya 2006 อา้งถึงใน นลินี พานสายตา ประวีณา คาไซ และจตุพล จรูญโรจน์ ณ 
อยธุยา, 2561) 
 3.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) หากพิจารณาในดา้นของผลิตภณัฑจ์ะตอ้งพิจารณา
ถึงการบริการดว้ย รวมถึงคุณภาพของสินคา้ ระดบัชั้นของการบริการ ตราสินคา้ เป็นตน้ 
 3.2 ดา้นราคา (Price) มีผลโดยอาจท าใหเ้กิดการบริการท่ีแตกต่างกนัและมีผลต่อ
การรับรู้ของผูบ้ริโภคโดยมีการเทียบกนัระหว่างคุณภาพของบริการท่ีไดรั้บกบัราคาท่ี
จ่ายไป 

 3.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ท่ีตั้งของการใหบ้ริการ ความสามารถใน
การเขา้ถึงการบริการ โดยความสามารถในการเขา้ถึงนั้นไม่เพียงแต่ทางดา้นกายภาพ
เท่านั้นแต่ยงัครอบคลุมไปถึงการส่ือสาร สรุปโดยรวม คือ ตอ้งค านึงถึง การเขา้ถึงได ้
(Accessibility) และความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการได ้(Availability) 

 3.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการส่ือสารทางการตลาด เช่น 
การโฆษณา การใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขายต่างๆ การประชาสัมพนัธ์ การบอก
แบบปากต่อปาก การตลาดทางตรง เป็นตน้ 

 3.5 ดา้นบุคคล (People) ครอบคลุมถึง บทบาทของบุคลากรเน่ืองจากเป็นธุรกิจ
ประเภทการบริการบุคลากรจึงท าหนา้ท่ีเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูข้ายไปพร้อมกนั 

3.6 ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) ถือว่าเป็นส่วนท่ีส าคญัเก่ียวกบัการตดัสินใจของลูกคา้ โดยส่วนมากมกั
เก่ียวกับสภาพแวดล้อม สถานท่ีท่ีให้บริการซ่ึงเป็นท่ีเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้
ใหบ้ริการและลูกคา้ การสร้างบรรยากาศของสถานท่ี รวมไปถึงการเลือกใชสี้ แสง เสียง 
เป็นตน้ รวมถึงองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีจบัตอ้งไดท่ี้มีหนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกหรือส่ือสาร
การบริการ 
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 3.7 ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นขั้นตอนหรือกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในการ
ให้บริการ วิธีการท างานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและการน าเสนอบริการให้กบั
ลูกคา้ โดยกระบวนการท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการบริการ 
4. แนวคดิและทฤษฎพีฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2538 อา้งถึงใน จุฬารัตน์ เณรศิริ, 2554) กล่าวว่า
รูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้อ (Consumer Behavior Model) นั้นเป็นการศึกษาถึงเหตุท่ีจูงใจท่ี
ท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ โดยเร่ิมตน้จากการกระตุน้ (Stimulus) ท าใหเ้กิดความตอ้งการ 
ส่ิงท่ีเป็นตวักระตุน้จะผ่านมาในความคิดของผูซ้ื้อ ซ่ึงเปรียบเสมือนกบักล่องด าท่ีผูข้าย
ไม่สามารถคาดการณ์ได ้ซ่ึงผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงต่างๆ แลว้เกิดการตอบสนอง 
(Buyer’s Response) 
5. งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

เปรมฤทยั แกว้สมนึก (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าอัดลมสูตรไม่มีน ้ าตาลของผู ้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านส่งเสริม
การตลาด รวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอน โดยในการวิจยัใชเ้คร่ืองมือเป็น
แบบสอบถาม ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง อาย ุ
26-35 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,001-30,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด 
คือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนระดบัมาก คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ดา้นการส่งเสริม
การตลาด และกระบวนการตดัสินใจโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีมีความส าคญัมาก 

หทัยชนก แสงโชติ (2557) ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการบริโภคและปัจจยัระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าอัดลมรสโคล่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใช้
เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม มีการใชส้ถิติในการวิเคราะห์ โดยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ 
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
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ดว้ยเคร่ืองมือ Chi-Square จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีทั้งเพศชายและ
หญิงเท่าๆ กนั โดยมีอายุ 19-25 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ
นกัเรียนนกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 10,001-20,000 บาท ผูบ้ริโภคมกัด่ืม
เพื่อแกก้ระหาย บรรจุภณัฑ์ท่ีเลือกส่วนมากเป็นแบบกระป๋อง ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจาก
การประชาสัมพนัธ์สินคา้ผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน ์และกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้น
ราคา การส่งเสริมการตลาดและการส่ือสาร และดา้นผลิตภณัฑต์ามล าดบั 

ศิรินภา พิมรินทร์ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมกาแฟสดของผูบ้ริโภคท่ีร้าน True Coffee 
สาขาอาคารเมืองไทยภทัรคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมกาแฟสดท่ี
ร้าน True Coffee สาขาอาคารเมืองไทยภทัรคอมเพลก็ซ์ ถนนรัชดาภิเษก กลุ่มตวัอยา่ง 
คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือและด่ืมเคร่ืองด่ืมกาแฟสดท่ีร้าน True Coffee สาขาอาคารเมืองไทย
ภทัรคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก จ านวน 400 คน ในการวิจยัใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว และการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน จาก
การศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมกาแฟสดโดยรวม
ระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในดา้น
การสร้าง การน าเสนอลักษณะทางกายภาพ รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด และดา้นราคา ตามล าดบั 

ธญัญรัตน์ ศิริกาญจนพงศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
โลวแ์คลอร่ี (Low Calorie Drink) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการศึกษาคร้ัง
น้ีผูว้ิจยัได้ใช้เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ใช ้
Pearson Chi-Squre หากพบว่ามีความสัมพนัธ์แบบมีนัยส าคญัจะทดสอบดว้ยสถิติ 
Cramer’s V หรือ Somer’s จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัในดา้นประชากรศาสตร์ คือ เพศมี
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ความสัมพนัธ์กบัค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ัง อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบั
การศึกษา สถานภาพมีความสัมพนัธ์ทั้งในดา้นของค่าใชจ่้าย ปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ัง 
ความถ่ีในการซ้ือ ปริมาณการด่ืมแต่ละคร้ัง และประโยชนท่ี์ตอ้งการจากการด่ืม 
 ลกัษณะผลิตภณัฑ์ดา้นคุณประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ดา้นความสอดคลอ้งกบั
ผูบ้ริโภค ดา้นความสามารถทดลองบริโภคผลิตภณัฑ์ ดา้นความสามารถติดต่อส่ือสาร
นั้นมีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้าย ปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ัง ความถ่ีในการซ้ือ ปริมาณ
การด่ืมแต่ละคร้ัง และประโยชนท่ี์ตอ้งการจากการด่ืม 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวจิยัเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมสูตรไม่มีน ้ าตาลของ
ผูบ้ริโภคในเขตบางนา จ านวน 400 คน โดยในการวิจยัผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือส าหรับเกบ็
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามท่ี
ใชแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 : ขอ้ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการตลาดบริการ 
ส่วนท่ี 3 : ขอ้ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลม 

                             สูตรไม่มีน ้าตาล 
หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลครบ 400 ชุด ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมจะน าไป
วิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติจะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การวิเคราะห์ ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistic) เพื่อใชใ้นการบรรยายลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
 1. ค่าความถ่ีหรือการแจกแจง (Frequency) ใชอ้ธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม ปัจจยัดา้นการตลาดบริการ และพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืม
น ้าอดัลมสูตรไม่มีน ้าตาล 
 2. ค่าร้อยละ (Percentage) ใชอ้ธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ปัจจยัดา้นการตลาดบริการ และพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมสูตรไม่มี
น ้าตาล 
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3. ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชอ้ธิบายปัจจยัดา้นการตลาดบริการ 
4. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิบายปัจจยัดา้น

การตลาดบริการ 

สรุปผลการวจิัย 
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตบางนาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 20-25 ปี ซ่ึงมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
อาชีพนกัเรียน นกัศึกษา และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 15,001-20,000 บาท 

ปัจจัยด้านการตลาดบริการ พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตบางนาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างใน
การศึกษาคร้ังน้ี ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการตลาดบริการโดยรวมในระดบัมาก
ท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ระดับมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ด้านผลิตภณัฑ ์
ราคา การจดัจ าหน่าย การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการจดัการดา้น
บริการ ส่วนดา้นท่ีอยูร่ะดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และบุคคล 

พฤติกรรมการเลือกเคร่ืองดื่มน ้าอัดลมสูตรไม่มีน ้าตาล พบว่า ผูบ้ริโภคในเขต
บางนาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเหตุผลในการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมสูตร
ไม่มีน ้าตาล เน่ืองจากเพื่อควบคุมน ้ าหนกั โดยมีความถ่ีในการบริโภคเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลม
สูตรไม่มีน ้ าตาลโดยเฉล่ียต่อเดือน คือ 2-3 กระป๋องหรือขวด ซ่ึงจ านวนการซ้ือเคร่ืองด่ืม
น ้ าอดัลมสูตรไม่มีน ้ าตาลโดยเฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 1 คร้ัง และลกัษณะบรรจุ
ภณัฑท่ี์เลือกซ้ือเป็นแบบกระป๋อง 

อภิปรายผลการวจิัย 
 จากผลการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมสูตรไม่มี
น ้าตาลของผูบ้ริโภคในเขตบางนา พบวา่ 

1. ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ในส่วนของเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายได ้ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกตอบอยา่งหลากหลาย โดยไม่มีตวัเลือกใดเลยท่ีไม่ถูก
เลือก แต่สัดส่วนของขอ้มูลจะแตกต่างกนัออกไป แสดงใหเ้ห็นถึงความหลากหลายของ
กลุ่มตวัอยา่งในเบ้ืองตน้ 
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2. ปัจจยัดา้นการตลาดบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ตรายี่ห้อเป็นท่ีรู้จกั มีการรับรอง
คุณภาพ มีมาตรฐานเช่ือถือได้ รสชาติอร่อย ขนาดบรรจุของผลิตภณัฑ์ท่ีมีให้เลือกใน
ทอ้งตลาดมีปริมาณท่ีเหมาะสม และการติดฉลากผลิตภณัฑ์ส่วนมากเห็นไดช้ัดเจน มี
ขอ้มูลทางโภชนาการครอบถว้น ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเปรมฤทยั แกว้
สมนึก (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมน ้ าอัดลมสูตรไม่มีน ้ าตาลของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจาก
การศึกษาพบว่า ในดา้นผลิตภณัฑ์ส่วนท่ีมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุดนั้น เป็นเร่ืองของ
สินคา้ท่ีมีรสชาติอร่อย มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความส าคญัมาก เป็นเร่ืองของตรา
สินคา้และความหลากหลาย 

2.2 ดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ มีราคาไม่สูงเกินไปเม่ือเทียบกบั
เคร่ืองด่ืมอ่ืน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เปรมฤทยั แกว้สมนึก (2561) ไดศึ้กษา
เร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมสูตรไม่
มีน ้ าตาลของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นท่ีมีความส าคญัระดบัมาก คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และกระบวนการตดัสินใจโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีมีความส าคญัมาก 

2.3 ดา้นการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และยงัเป็นปัจจยั
ดา้นการตลาดบริการท่ีมีค่าเฉล่ียของความส าคญัสูงท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
หทยัชนก แสงโชติ (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นพฤติกรรมการ
บริโภคและปัจจยัระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมรสโคล่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายมากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นราคา การส่งเสริมการตลาดและการส่ือสาร และดา้น
ผลิตภณัฑต์ามล าดบั 
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2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า  ข้อท่ีมีความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุดและมีค่าเฉล่ียของระดับ
ความส าคญัสูงสุด คือ ผลิตภณัฑมี์การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ Social 
network เป็นตน้ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของหทยัชนก แสงโชติ (2557) ได้
ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยระดับ
ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมรสโคล่า
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารจากการประชาสัมพนัธ์สินคา้ผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน ์

2.5 ดา้นบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียความส าคญัสูงท่ีสุด ซ่ึงอยู่ในระดบัความส าคญัมาก คือ บุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสม ใหค้วามพึงพอใจ เช่น พนกังานขาย 
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิรินภา พิมรินทร์ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองส่วนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมกาแฟสดของ
ผูบ้ริโภคท่ีร้าน True Coffee สาขาอาคารเมืองไทยภทัรคอมเพลก็ซ์ ถนนรัชดาภิเษก จาก
การศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมกาแฟสดโดยรวม
ระดบัมากโดยเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัดา้นบุคคลหรือ
พนกังาน รองจากดา้นการสร้าง การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการและ
ดา้นผลิตภณัฑ ์

2.6 ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิรินภา พิมรินทร์ (2556) จากท่ีไดก้ล่าวถึงในดา้น
บุคคล พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในดา้นการสร้าง การน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ในการตดัสินใจท่ีจะซ้ือซ้ือผลิตภณัฑ ์

2.7 ดา้นกระบวนการจดัการดา้นบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึง
มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิรินภา พิมรินทร์ (2556) จากท่ีไดก้ล่าวถึงในดา้น
บุคคล พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัดา้นกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
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3. พฤติกรรมการเลือกเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมสูตรไม่มีน ้ าตาล พบว่า ผูบ้ริโภคในเขต
บางนาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเหตุผลในการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมสูตร
ไม่มีน ้าตาล เน่ืองจากเพื่อควบคุมน ้ าหนกั โดยมีความถ่ีในการบริโภคเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลม
สูตรไม่มีน ้ าตาลโดยเฉล่ียต่อเดือน คือ 2-3 กระป๋องหรือขวด ซ่ึงจ านวนการซ้ือเคร่ืองด่ืม
น ้ าอดัลมสูตรไม่มีน ้ าตาลโดยเฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 1 คร้ัง และลกัษณะ 
บรรจุภณัฑ์ท่ีเลือกซ้ือเป็นแบบกระป๋อง ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของธัญญรัตน ์ 
ศิริกาญจนพงศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมโลวแ์คลอร่ี (Low 
Calorie Drink) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัในดา้น
ประชากรศาสตร์ คือ เพศมีความสัมพนัธ์กบัค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ัง อายุ อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา สถานภาพมีความสัมพนัธ์ทั้งในดา้นของค่าใชจ่้าย 
ปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ัง ความถ่ีในการซ้ือ ปริมาณการด่ืมแต่ละคร้ัง และประโยชน์ท่ี
ตอ้งการจากการด่ืม ลกัษณะผลิตภณัฑ์ด้านคุณประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ด้านความ
สอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภค ดา้นความสามารถทดลองบริโภคผลิตภณัฑ์ ดา้นความสามารถ
ติดต่อส่ือสารนั้นมีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้าย ปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ัง ความถ่ีในการ
ซ้ือ ปริมาณการด่ืมแต่ละคร้ัง และประโยชนท่ี์ตอ้งการจากการด่ืม 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมสูตรไม่มี
น ้าตาลของผูบ้ริโภคในเขตบางนา มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

ในส่วนของปัจจยัดา้นการตลาดบริการจะเห็นไดว้่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการตลาดบริการโดยรวมในระดับมากท่ีสุด ดังนั้นธุรกิจเคร่ืองด่ืม
น ้ าอดัลมสูตรไม่มีน ้ าตาลตอ้งใหค้วามสนใจเก่ียวกบัการจดัการตลาด โดยไม่เพียงแต่ให้
ความส าคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เท่านั้น แต่ควรจดัท าการตลาดในรูปแบบ
การเป็นตลาดบริการ เพื่อเสริมใหเ้กิดความพึงพอใจและตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด เพื่อให้เกิดศกัยภาพท่ีเหนือกว่า สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมี
สินคา้ประเภทเดียวกนัหรือสินคา้ท่ีเป็นสินคา้ทดแทนกนัได ้
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เม่ือพิจารณาอยา่งละเอียดรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นการจดั
จ าหน่าย ดงันั้น เพื่อใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ผูผ้ลิตหรือผูด้  าเนินธุรกิจจึงต้องเน้นการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพด้านการจัด
จ าหน่าย เพื่อปรับปรุงขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในดา้นน้ี ใหเ้กิดการน าผลิตภณัฑใ์หอ้อกไปสู่
ผูบ้ริโภคไดอ้ย่างทนัท่วงที โดยตอ้งจดัหาสถานท่ีจ าหน่ายหรือใชต้วักลาง คนกลางทาง
การตลาด เพื่อกระจายสินคา้และเสนอสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคไดใ้นเวลาและสถานท่ีท่ี
เหมาะสม 
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