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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ
ทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์
โภชนาการทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปัจจัยด้านประชากร (3) เพื่อศึกษาปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ คือผู้บริโภคที่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถ่ีค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบ
แบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  



ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ทําให้กระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพไม่ต่างกัน และผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทําให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือก
สุขภาพต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน
การจัดจําหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มี
สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
คําสําคัญ: ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด; กระบวนการตัดสินใจ; เคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือก
สุขภาพ 

Abstract 

 The Purpose of this research is to (1) To study a decision to buy healthier choice 
nutritional logo beverages in Bangkok. (2) To study a decision to buy healthier choice nutritional 
logo beverages in Bangkok separated by population. (3) To study 4Ps of marketing mix affecting a 
decision to buy healthier choice nutritional logo beverages in Bangkok. The sample used in this 
research is 400 people in Bangkok, using online questionnaires as a tool for data collection. The 
statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation by testing 
the hypothesis by using t-test statistics, one-way variance statistics (One-way ANOVA), if differences 
are found by using LSD methods and using multiple regression statistics. 

The hypothesis test found that the population in Bangkok with different gender does not 
affect the decision to buy healthier choice nutritional logo beverages and the population in 
Bangkok with different age, education level and income has different effects on the decision to 
buy healthier choice nutritional logo beverages. 4Ps of marketing mix factors included product 
price place and promotion evidence affect to the decision to buy healthier choice nutritional logo 
beverages and the population in Bangkok. 

Keywords: Marketing mix (4Ps); Decision behavior; Healthier Choice Nutritional Logo Beverages 

บทนํา 

 คนไทยบริโภคน้ําตาลมากถึง 20 ช้อนชาต่อวัน ซ่ึงสูงเกินมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่กําหนดไว้ไม่เกิน 

6 ช้อนชา จนเป็นที่มาของการที่คนไทยมากกว่า 5 ล้านคน ป่วยเป็นโรคเบาหวานและต้องได้รับการรักษาไปตลอดชีวิต 

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการบริโภคน้ําตาลเกินขนาด ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความ

เชื่อมโยงด้านอาหารและโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การดําเนินงานของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ดําเนิน

โครงการสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" ซ่ึงสัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้ผ่านเกณฑ์การ

พิจารณาแล้วว่ามีปริมาณน้ําตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ที่เหมาะสม ซ่ึงขณะนี้มีการนําร่องใช้กับผลิตภัณฑ์อาหาร 

3 กลุ่ม ได้แก่ อาหารม้ือหลัก เคร่ืองดื่ม และเคร่ืองปรุงรส โดยตัวอย่างหลักเกณฑ์การพิจารณาของกลุ่มเคร่ืองปรุงรส 



เช่น น้ําปลา จะต้องมีโซเดียมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6,000 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ซอสปรุงรส ซีอ๊ิว จะต้องมี
โซเดียมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 มิลลิกรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร เป็นต้น (BBC ไทยออนไลน์, กรกฎาคม, 2562) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเร่ืองกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือก
สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคที่จะตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพได้อย่างชัดเจนมากข้ึน โดยข้อมูลที่ได้หลังจากการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยจะเป็นโอกาสเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นําเอาข้อมูลงานวิจัยไปใช้ต่อยอดเชิงธุรกิจ และเป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างการวางแผนทางการตลาดให้ทราบถึงส่วนแบ่งทางการตลาด และแผนการดําเนินธุรกิจให้ประสบ
ความสําเร็จ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครจําแนกตามปัจจัยด้านประชากร 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์
โภชนาการทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตการศึกษาวิจัยด้านประชากรของการวิจัยคร้ังนี้จะศึกษาผู้บริโภคที่ซ้ือ
เคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ
ทางเลือกสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยต่าง ๆ รวมไปถึงศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยตัวแปร
ดังต่อไปนี้ 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการ
ขาย 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การรับรู้ถึงความต้องการการแสวงหาข้อมูลการพิจารณาทางเลือกการตัดสินใจ
ซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

  



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อให้องค์การและผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องได้นําผลการศึกษาวิจัยในด้านปัจจัยด้านประชากรและด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสินค้าให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
อย่างแท้จริง 
 3. เพื่อเป็นข้อมูลให้องค์การและผู้ประกอบการที่กําลังวางแผนธุรกิจเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ
ทางเลือกสุขภาพนําข้อมูลไปศึกษาเพื่อวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้ 

บททบทวนวรรณกรรม 

 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้าบทความวิชาการเอกสารงานวิจัยทฤษฎีต่าง ๆ รวมไปถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องโดย
สามารถจําแนกการทบทวนวรรณกรรมออกเป็นหัวข้อได้ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

ภาวิณี กาญจนาภา (2559) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ เป็นอีกปัจจัยที่องค์การธุรกิจนํามาใช้ในการอธิบาย
คุณลักษณะของประชากรทางด้านขนาด การกระจาย และโครงสร้างของประชากร ธุรกิจนิยมใช้ประชากรศาสตร์ใน
การแบ่งส่วนตลาด เนื่องจากคุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านค่านิยมส่วนบุคคลและรูปแบบการตัดสินใจของบุคคล 

2. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

Kotler & Keller (2012, p. 14) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า เป็นเคร่ืองมือชนิดหนึ่งที่
นักการตลาดใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งที่องค์การเสนอต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความจําเป็นหรือความ
ต้องการของเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจ 
 2.2 ราคา (Price) เป็นองค์ประกอบทางการตลาดที่ทําให้เกิดรายได้กับธุรกิจ เนื่องจากราคามีส่วนในการทํา
ให้สินค้าและบริการต่าง ๆ มีความแตกต่างกันและมีผลต่อผู้บริโภคในการรับรู้ถึงคุณค่าที่ได้รับ 
 2.3 การจัดจําหน่าย (Place) เป็นโครงสร้างของช่องทางต่างๆที่เก่ียวข้องเพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และ
บริการจากแหล่งผลิตไปยังตลาดสถาบันที่นําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย 
 2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการ โดยจูงใจให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ์ 

  



3. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

Schiffman & Kanuk (2007) ให้ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทําของที่ผู้บริโภคที่
แสดงออกไม่ว่าเป็นการเสาะแสวงหา การใช้ การวิเคราะห์ประเมินผล การซ้ือ การบริโภคสินค้าและบริการ ซ่ึง
ผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อสินค้าว่าสามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ซ่ึงผู้บริโภคจะต้องใช้ทรัพยากรที่
ตนเองมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเวลา เงิน และกําลัง เพื่อบริโภคหรือให้ได้มาซ่ึงสินค้านั้น ๆ ประกอบด้วย จะซ้ืออะไร ทําไมถึง
ได้ซื้อ จะซ้ือเม่ือไร จะซ้ืออย่างไร จะซ้ือที่ไหน และจะซ้ือบ่อยแค่ไหน 

4. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

Assael (1998, p. 43) ได้กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคเป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคตัดสินใจ
ว่าจะซ้ือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด และจะซ้ือที่ไหน ซ่ึงแนวทางที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจนั้นเป็นผลโดยตรงมาจาก 
กลยุทธ์การตลาดของนักการตลาด 

 4.1 การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) หมายถึงการที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของ
ตนซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้น 
 4.2 การเสาะหาข้อมูล (Information search) ผู้บริโภคจะพยายามแสวงหาข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
ของตนเองจากแหล่งต่าง ๆ 
 4.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) ผู้บริโภคจะนําข่าวสารที่ได้รับมาใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจเลือกสินค้า ซ่ึงการตัดสินใจอาจข้ึนอยู่กับตัวผู้บริโภคเองหรือสถานการณ์รอบข้างหรือทั้งสอง
อย่างประกอบกัน 
 4.4 การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลังจากประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ แล้วในข้ันนี้ผู้บริโภคจะซ้ือ
หรือตัดสินใจซ้ือการตัดสินใจซ้ือนี้เป็นการตอบสนอง (Response) สิ่งกระตุ้น (Stimulus) โดยประเมินผลคุณสมบัติ
ตราสินค้าต่าง ๆ 
 4.5 พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post-purchase behavior) ผู้บริโภคจะมีการประเมินผลหลังการซ้ือสินค้า 
(Post purchase evaluation) ว่าสินค้าดังกล่าวสามารถสร้างความพึงพอใจหรือตอบสนองความต้องการให้แก่ตนเอง
ได้มากน้อยเพียงใด 

5. ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 (กาญจนา บุญนาที, 2551) ที่ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพประเภท Functional 
Drink ของสตรีวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 
กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญด้านการส่งเสริมการตลาด มากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

 (กิตยาภรณ์ ลําลึก, 2558) ที่ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองดื่มชาสมุนไพรพร้อมดื่ม
ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซ้ือผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออิชิตัน 
รูปแบบขวด จากร้านสะดวกซ้ือ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่ํากว่าหรือเท่ากับ 20 บาท สาเหตุที่ซ้ือเพราะชื่นชอบในรสชาติ
ของสมุนไพร และส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือด้วยตนเอง โดยได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์/วิทยุ ปัจจัยทางการตลาด
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือโดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ พบว่า ผู้ซื้อส่วนใหญ่ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก 



(ศจิญญา สท้านไตรภพ, 2557) ที่ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มสมุนไพรบรรจุขวด
ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักน้ําสมุนไพรจากร้านค้า/
ร้านสะดวกซ้ือ นิยมซ้ือน้ําสมุนไพรจากห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าต่าง ๆ มีความต้องการดื่มน้ําสมุนไพรบรรจุขวด 2-3 
คร้ังต่อสัปดาห์ มีความต้องการซ้ือน้ําสมุนไพรบรรจุขวดต่ํากว่า 2 คร้ังต่อสัปดาห์ ด้วยการตัดสินใจด้วยตนเอง พบเห็น
ทางโทรทัศน์ ซ้ือเพื่อบริโภคเป็นประจํา เนื่องจากใส่ใจเร่ืองสุขภาพ เล็งเห็นว่าคุ้มค่าเม่ือเทียบกับประโยชน์  

(อรุณโรจน์ เอกพณิชย์, 2558) ที่ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน้ําผักและผลไม้อินทรีย์แบบ
สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน้ําผัก
และผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคา 
และในส่วนของลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างในปัจจัยด้านเพศนั้นส่งผลต่อการเลือกซ้ือน้ําผักและผลไม้อินทรีย์
แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การทําวิจัยเร่ือง กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างคือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามที่ใช้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที่ 1: แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านประชากรที่ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2: แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  

ส่วนที่ 3: แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มี 
สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 4: แบบสอบถามเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลครบ 400 ชุด ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจะใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม

ซ่ึงได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร 
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่

ระดับการวัดเชิงปริมาณซ่ึงได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มี
สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. สถิติอนุมาน (Inferential statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
2.1 ใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือก

สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ 
  



2.2 ใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One -Way ANOVA) และหากการวิเคราะห์พบความแตกต่างจะนําไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD ในการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ
ทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยด้านประชากร ด้านอายุ ด้านการศึกษา และ
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

2.3 ใช้ใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมีระดับความสําคัญมาก โดยเรียงลําดับได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงความ
ต้องการ ด้านการพิจารณาทางเลือกด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ ด้านการตัดสินใจซ้ือ และด้านการแสวงหาข้อมูล 

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยด้านประชากร 

2.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ทําให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มี
สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพไม่ต่างกัน 

2.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทําให้
กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์
โภชนาการทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดทุกด้านมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยรวม โดยเรียงลําดับจากด้านที่มีผลสูงสุด คือด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านการจัดจําหน่าย 
(Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และด้านราคา (Price) 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเร่ือง กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมีระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้
ดังนี้ 

1.1 การรับรู้ถึงความต้องการอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความต้องการในการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มเพราะช่วยในการดับกระหายได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ
ชวนวล คณานุกูล (2553) ที่กล่าวว่า การตระหนักรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Need recognition) เป็นข้ันตอนที่
ผู้บริโภคพึงตระหนักถึงความต้องการของตนเอง หรือการยอมรับปัญหา ซ่ึงข้ันตอนนี้จะเป็นจุดเร่ิมต้นที่ผู้บริโภค
พยายามแก้ไขปัญหาที่จะนําไปสู่ข้ันตอนต่อไป  



1.2 ด้านการแสวงหาข้อมูลอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าโดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ใช้การแสดงหาข้อมูลจากประสบการณ์ของตน และจากสื่อต่าง ๆ รวมไปถึงสอบถามคนใกล้ชิด
เพื่อให้ได้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของชวนวล คณานุกูล (2553) ที่กล่าวว่าการเสาะหาข้อมูล 
(Information search) ผู้บริโภคจะพยายามแสวงหาข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของตนเองจากแหล่งต่าง ๆ 

1.3 ด้านการพิจารณาทางเลือกอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าโดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครจะมีการพิจารณาทางเลือกก่อนตัดสินซ้ือ โดยอาจข้ึนอยู่กับตัวผู้บริโภคเองหรือสถานการณ์รอบข้าง 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด Armstrong (2012) ที่กล่าวว่าการประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เกิดข้ึน
เม่ือมีข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจแล้ว จะเป็นข้ันตอนของการประเมินทางเลือก 

1.4 ด้านการตัดสินใจซ้ืออยู่ในระดับมาก ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าโดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมีการตัดสินใจซ้ือภายหลังประเมินผลคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แล้วมีความพึงพอใจ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
แนวคิดของชวนวล คณานุกูล (2553) ที่กล่าวว่าการซ้ือสินค้า (Purchase decision) ในข้ันตอนนี้ผู้บริโภคจะทําการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการตามที่ตนเองได้ประเมินทางเลือกไว้แล้ว ซ่ึงอาจข้ึนอยู่กับตัวผู้บริโภคเองหรือสถานการณ์
รอบข้างหรือทั้งสองอย่างประกอบ 

1.5 ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ืออยู่ในระดับมาก ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าโดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจ มีการบอกต่อและต้องการซ้ือซํ้าภายหลังการซ้ือไปแล้ว ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Schiffman & Kanuk (2000, p. 6) ที่กล่าวว่า หลังจากซ้ือและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผู้บริโภคจะมีความพอใจ
หรือไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ 

2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามประชากรด้านเพศด้านอายุด้านระดับการศึกษาและด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

2.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ทําให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มี
สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความสําคัญกับเร่ืองสุขภาพ และแสวงหาเคร่ืองดื่มที่ให้คุณประโยชน์แก่ร่างกาย
นอกเหนือจากแค่การดื่มเพื่อช่วยดับกระหายเท่านั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตยาภรณ์ ลําลึก (2558) ที่ศึกษาเร่ือง  
“ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองดื่มชาสมุนไพรพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี” พบว่า ลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ด้านเพศที่แตกต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยทางการตลาดไม่แตกต่างกัน 

2.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกันทําให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่ มี
สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพโดยภาพรวมต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความหลายหลายของช่วงอายุ การรับรู้ข่าวสาร การทําความเข้าใจและการให้ความสําคัญในด้านสุขภาพจึงแตกต่าง
ออกไป สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตยาภรณ์ ลําลึก (2558) ที่ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองดื่ม
ชาสมุนไพรพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี” พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุที่แตกต่างกันให้
ความสําคัญกับปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน 

2.3 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกันทําให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่ม
ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพโดยภาพรวมต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร



ที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีการให้ความสนใจ และการแสวงหาความรู้ที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศจิญญา สท้านไตรภพ (2557) ที่ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มสมุนไพรบรรจุขวดของกลุ่ม
วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่าผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของสมุนไพรต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือน้ําสมุนไพรบรรจุขวดแตกต่างกัน 

2.4 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันทําให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพโดยภาพรวมต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความกล้าลองสิ่งใหม่ ๆ และความสามารถในการซ้ือเคร่ืองดื่มได้
ยากง่ายแตกต่างกันด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิธร สุภาวรรณ (2554) ที่ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink)” พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ในด้านปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ังแตกต่างกัน  

3. ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่ มีสัญลักษณ์
โภชนาการทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

3.1 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มี
สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครให้ความสําคัญกับประเภทของเคร่ืองดื่มที่ชื่นชอบ รสชาติของเคร่ืองดื่มที่ถูกใจ ตราสินค้าที่มีความ
น่าเชื่อถือ ฉลากหรือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัย และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวนิดา นิเวศน์มรินทร์ (2555) ที่ศึกษาเร่ือง “ภาพลักษณ์ของเคร่ืองดื่มสมุนไพรไทยกับการตัดสินใจซ้ือของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุด 
คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีตรารับรองความปลอดภัยเช่น อย. และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีการแจ้งประโยชน์บน
บรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจนตามลําดับ 

3.2 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา (Price) มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มี
สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครให้ความสําคัญกับความคุ้มค่าของมูลค่าเงินที่สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ที่แลกมา และการแสดงป้ายราคา
ที่ชัดเจนจะทําให้การตัดสินใจซ้ือรวดเร็วข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559) ที่ศึกษา
เร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือชาเขียวยี่ห้อโออิชิ และอิชิตันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 
พบว่า ปัจจัยด้านราคา และความคุ้มค่า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือชาเขียวยี่ห้อโออิชิ และอิชิตันของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้บริโภคจะพิจารณาถึงความคุ้มค่า คุ้มราคาในการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชาเขียวไม่ว่าจะเป็น 
คุณภาพของวัตถุดิบที่นํามาผลิตเคร่ืองดื่ม อีกทั้งยังทําการเปรียบเทียบราคาของเคร่ืองดื่มที่มีรสชาติที่คล้ายคลึงกัน 
และจะเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มยี่ห้อที่มีราคาต่ํากว่าเพื่อประหยัดและคุ้มค่ามากข้ึน 

3.3 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจําหน่าย (Place) มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่
มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครให้ความสําคัญกับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และความสะดวกในการซ้ือผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวนิดา นิเวศน์มรินทร์ (2555) ที่ศึกษาเร่ือง “ภาพลักษณ์ของเคร่ืองดื่มสมุนไพรไทยกับการตัดสินใจซ้ือของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  พบว่า สถานที่จัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มสมุนไพรไทย 



 3.4 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้ความสําคัญกับการรับชมผลิตภัณฑ์ผ่านทางโฆษณาจากสื่อต่าง ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกาญจนา บุญนาที (2551) ที่ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพประเภท 
Functional Drink ของสตรีวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มเพื่อ
สุขภาพ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเร่ือง กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ปัจจัยด้านประชากร ไม่ควรสนใจกับปัจจัยด้านประชากรด้านเพศ แต่ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านประชากร 
ด้านอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เนื่องจากมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์
โภชนาการทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นต้องบริหารจัดการส่วนประสมทางการตลาดให้
มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
หลากหลาย 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เม่ือพิจารณาอย่างละเอียดรายด้านพบว่า ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มากที่สุด ดังนั้นควรวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ โดยต้องทําให้รสชาติไม่ต่างจากเดิมเพื่อให้ผู้บริโภคมี
ความคุ้นชิน ต้องซ่ือสัตย์และทําให้ผู้บริโภคมองว่าเคร่ืองดื่มที่มีคุณประโยชน์ยังคงมีรสชาติคงเดิม รวมไปถึงการจัดการ
ออกเคร่ืองหมายที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของรัฐบาล ซ่ึงจะ
ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความม่ันใจในตัวผลิตภัณฑ์มากข้ึน 
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