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บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตดัสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลมสูตรไมมี

น้ําตาลของผูบรโิภค ในเขตกรงุเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม

การตลาด กระบวนการตัดสินใจซื้อ (5 ขั้นตอน) ดานการรบัรูปญหาและความตองการ ดานการเสาะแสวงหา

ขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตดัสินใจซื้อ ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ 

 โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได

เฉล่ียตอเดือน ประชากรในการวจิัยนี้ คือ ผูบริโภคที่เคยดื่มเครื่องดื่มน้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาล ในเขต

กรงุเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เครือ่งมอืที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู คือ 
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แบบสอบถามดาํเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร หาคาความถี่ คารอยละ 

คาเฉล่ีย (X�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

 จากผลการศึกษาพบวา สวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม เปนผูหญิง โสด อาย ุ26 – 35 ป จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี และมีอาชีพเปนพนักงานบรษิัทเอกชน โดยที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูที ่15,001 – 30,000 บาท  

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps เครื่องดื่มน้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาล ของผูบริโภคในเขต

กรงุเทพมหานคร โดยรวม อยุในระดับมาก เมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่อยูในระดบัมากที่สุดคือ ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย สวนดานที่อยูในระดบัมาก คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด 

ตามลําดับ 

 กระบวนการตดัสินใจซื้อเครือ่งดื่มน้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาลของผูบริโภค ในเขตกรงุเทพมหานคร 

โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่อยูในระดบัมาก คือ ดานการรับรูปญหาและ

ความตองการ ดานการประเมนิทางเลือก ดานการตดัสินใจซือ้ ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ  ตามลําดับ สวนดานที่

อยูในระดับปานกลาง คือ ดานการเสาะแสวงหาขอมูล 

 

คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด; กระบวนการตดัสินใจซื้อ; เครื่องดื่มน้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาล 

 

Abstract 

 The study of marketing mix factors affecting consumer buying decision of sugar-free 

carbonated soft drink in Bangkok, This study intend to study about marketing factors or 4Ps 

which are product, price, place and promotion, and also buying decision process (5 stages) which 

are problem or need recognition, search for information, evaluation of alternative, decision 

marking, post purchase behavior. 

 And classify by personal status; sex, age, education level, status, occupation, average 

monthly income. The populations in this study are consumers who used to drink sugar-free 

carbonated soft drink in Bangkok. The sample group was 400 consumers, and collects the data 

by using questionnaire. The data was analyzed using computer software to find frequency, 

percentage, average (X�)  and standard deviation (SD). 
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 The results showed that the most of respondents were single female, aged 26-35 years 

old, held a bachelor’s degree and were working as an employee in private companies with the 

average monthly income of between 15,001-30,000 baht. 

The marketing mix factors (4Ps) for sugar-free carbonated soft drink in Bangkok overall 

at a high level when considering each aspect, found that the place was at the highest level. As 

for the aspects that are in the high level as Product, Price and Promotion respectively. 

 The buying decision process for sugar-free carbonated soft drink in Bangkok overall at a 

high level when considering each aspect, found that the problem or need recognition, 

evaluation of alternative, decision marking and post purchase behavior respectively were at the 

high level. As for the aspects that is in the medium level as search for information. 

 

Keywords: Marketing mix; Buying decision process; Sugar-free carbonated soft drink 

 

บทนํา 

 เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบนัที่เปล่ียนแปลงไป ทําใหพฤติกรรมการบรโิภคและการดําเนินชีวิตของ

ประชากรไทยเปล่ียนแปลงไปอยางมาก วิถชีีวิตสมัยใหมรับประทานอาหารนอกบานหรือซือ้อาหารสําเร็จมีมาก 

สงผลใหปจจุบนัประชากรไทยมีปญหาสุขภาพมากขึ้น สวนหนึ่งมาจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม องคการ

อนามัยโลก จัดอันดบัประเทศที่มีประชากรน้ําหนักตัวเกินมาตรฐานและเปรียบเทยีบกันระหวางประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน ประจําป 2559 พบวา ไทยมีประชากรทีม่ีน้ําหนักเกินมาตรฐานหรืออวนมากถงึ 32.2% ซึ่ง

นับเปนอันดับ 2 ของอาเซียน ถาหากคํานวณจากประชากรทัง้ประเทศที่มีอยูประมาณ 60 ลานคน ประเทศไทย

จะมีคนอวนถึง 19 ลานคน หรอืคิดเปน 1 ใน 3   

ตลาดเครื่องดื่มในไทยมีมูลคาทางเศรษฐกจิปละไมต่ํากวา 2 แสนลานบาท สินคาประเภทน้ําอัดลมใน

ไทยมีมูลคาตลาดสูงถงึ 5 หมื่นลานบาท สะทอนถึงความนิยมบรโิภคน้ําอัดลมกันอยางกวางขวาง เนื่องจากคนไทย

ติดการทานหวาน ภาครัฐจงึตองการแกไขปญหาพฤตกิรรมของผูบริโภค ใหหันมาลดการทานหวาน เพือ่สุขภาพที่

ดีขึ้น โดยกรมสรรพสามิต ออกมาตรการจัดเกบ็ภาษีความหวาน เพื่อแกไขปญหาคนไทยตดิรสหวาน  

เนื่องจากตองการใหทั้งผูผลิตทีคิ่ดสวนผสมของเครื่องดื่มตาง ๆ หันมาปรับสูตรใสน้ําตาลนอยลง ซึ่งเปน

การปรับตั้งแตตนทาง เพือ่ที่ไดประโยชนทั้งตัวผูประกอบการที่เสียภาษีลดลง และผูบริโภคที่มีเครื่องดื่มทางเลือก

เพื่อสุขภาพมากขึ้น  
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ดังนั้น ผูวิจยัจึงมีความสนใจศึกษา “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซือ้เครื่องดื่ม

น้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาลของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อนําขอมลูที่ไดมาวางแผนการกําหนดปจจัย 

กลยุทธทางการตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพภายในประเทศไทย และเพื่อพฒันาสินคาเครื่องดื่มใหตรงตามความ

ตองการของผูบริโภคและตลาดที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาใหไดมากที่สุด 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพื่อศึกษาปจจยัสวนประสมทางการตลาดที่มผีลตอการตดัสินใจซื้อเครื่องดืม่น้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาล

ของผูบริโภค ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ คือ ประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร 

ขอบเขตดานเน้ือหา มุงศึกษาดานปจจัยสวนบุคคล และปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4 Ps) ที่มีผล

ตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอน สําหรบัการตดัสินใจซือ้เครื่องดื่มน้ําอดัลมสูตรไมมีน้ําตาลของผูบริโภค ใน

เขตกรงุเทพมหานคร 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

1. ตัวแปรอสิระ ไดแก 

1.1 ปจจัยสวนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครประกอบดวย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดอืน 

1.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ซึ่งประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) และดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) 

2. ตัวแปรตาม ไดแก กระบวนการตดัสินใจซือ้ 5 ขั้นตอน สําหรับการตัดสินใจซื้อเครื่องดืม่น้ําอัดลมสูตรไมมี

น้ําตาล ประกอบดวย ดานการรับรูปญหาและความตองการ ดานการแสวงหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก 

ดานการตัดสินใจซื้อ และดานพฤติกรรมหลังการซื้อ 
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ประโยชนที่จะไดรับ 

 1. เปนแนวทางใหผูประกอบการเครื่องดื่มน้ําอัดลมในตลาดกําหนดกลยุทธในการจําหนายผลิตภัณฑ

เครื่องดื่มน้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาล เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาทัง้ในประเทศ และตางประเทศให

ไดมากที่สุด 

 2. เปนแนวทางใหกับผูประกอบการรายใหมในการคิดคนและพัฒนาสูตรเครื่องดื่มน้ําอัดลมใหตรงกับ

ความตองการของลูกคาในปจจบุันที่หันมาใสใจสุขภาพกันมากขึ้น 

  

บททบทวนวรรณกรรม 

 ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกีย่วของ จงึไดแบงแยก

ทบทวนวรรณกรรม ดงันี ้

แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองปจจยัสวนประสมทางการตลาด (4 Ps) 

 ศิริวรรณ เสรรีัตนและคณะ (2552, หนา 80-81) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดไว ดังนี้  

 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ทกุส่ิงที่นกัการตลาดนํามาเสนอกับตลาด เพื่อเรียกรองความสนใจ 

เพื่อการไดกรรมสิทธิ์ หรือเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของตลาดได โดยมี

องคประกอบผลิตภัณฑ ดังนี้ ผลิตภัณฑหลัก (Core Product) คุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product Attribute) จดุเดน

ของผลิตภัณฑ (Product Feature) ผลประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณฑ (Product Benefit) (การตลาด, 2553 : 

ระบบออนไลน) 

 2. ราคา (Price) หมายถงึ คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) 

ผลิตภัณฑกับราคาผลิตภัณฑนั้น หากคุณคาสูงกวาราคาผลิตภัณฑ ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ โดยตองคํานงึถงึเรือ่ง

ตนทุนการผลิต คาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอการตัง้ราคาขาย หากมสิีนคาประเภทอืน่ที่มี

คุณสมบัติ และคุณภาพใกลเคียงกัน ควรพิจารณาการตัง้ราคาขายใหเหมาะสม (วาสนา สุจสินธุ, 2555) 

 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถงึ โครงสรางของชองทางจําหนาย ประกอบไปดวยสถาบัน

และกิจกรรม เพื่อใชเคล่ือนยายผลิตภัณฑหรือบรกิารจากองคการไปยงัตลาดกลุมเปาหมาย สถาบันที่นํา

ผลิตภัณฑไปสูตลาดเปาหมาย คือ สถาบันการตลาด สวนกจิกรรมที่ชวยในการกระจายตัวสินคา ประกอบดวย 

การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรกัษาสินคาคงคลัง ประกอบดวย 2 สวน คือ  ชองทางการจัดจําหนาย และ 

การกระจายตัวสินคา หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (ลลิตวดี คงขวญั, 2559) 

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การส่ือสารที่ผูผลิตทําไปยังตลาดเปาหมาย โดยมี

วัตถุประสงคเพือ่เปนการใหขอมูล ขาวสาร ชกัจูงใจ เพื่อเปนการเตือนความจําของผูบริโภค รวมทัง้การเปล่ียน
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ทัศนคติของผูบริโภค เพื่อสรางพฤตกิรรมการซือ้ของผูบริโภค การสงเสริมการตลาด ประกอบดวย 5 สวน ดังนี้

การโฆษณา การขายโดยใชบุคคล การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรง (กัญญพิชา        วร

ไพสิฐกุล, 2560) 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Kotler, 1997) 

อดุลย จาตรุงคกุล (2543, หนา 160-166) ไดระบุวาแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภค ผูซื้อจะตองผานขั้นตอนตาง ๆ เพื่อนําไปสูการตัดสินใจซื้อทั้ง 5 ขัน้ตอน ดังนี ้

1. การรับรูปญหาและความตองการ (Problem or Need Recognition) การเริ่มตนกระบวนการ

ซื้อ คือ การที่บคุคลนั้นตระหนักถงึปญหา หรอืความตองการสวนบุคคล  ซึ่งผูบริโภคมีความรูสึกถงึความแตกตาง

ระหวางสภาวะที่เปนอยู กับ สภาวะที่ตองการ อาจถูกกระตุนโดยตัวกระตุนจากภายใน ในระดับที่มากพอจน

กลายเปนแรงขบัดัน ทั้งนีอ้าจถกูกระตุนจากตัวกระตุนภายนอกดวยเชนกัน 

2. การเสาะแสวงหาขอมูล (Information Search) ผูบริโภคที่ถูกกระตุนอาจจะเสาะแสวงหาขอมูล 

หรืออาจจะไมเสาะแสวงหาขอมูล หากมีแรงผลักดันของผูบริโภคที่แข็งแกรง และสินคาที่ตอบสนองอยูใกล 

ผูบริโภคมักจะซื้อ ดังนั้นแลวผูบริโภคอาจเก็บความตองการไวในความทรงจาํ หรือเสาะแสวงหาขอมูลที่เกีย่วของ

กับความตองการดังกลาว 

3. การประเมินทางเลอืก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูบริโภคไดรับขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่

จะซื้อเพียงพอแลว ในขั้นนี้ผูบรโิภคจะนําขอมูลที่เก็บไวในความทรงจํา รวมทั้งขอมูลที่แสวงหามาไดจากแหลงตาง 

ๆ มากําหนดเปนเกณฑสําหรับประเมินขึ้น และจากเกณฑที่กาํหนดขึ้นนี้ กจ็ะทําใหผูบริโภคสามารถประเมนิและ

เปรียบเทียบขอดี ขอเสียสําหรบัแตละทางเลือกได (วาสนา สุจสินธุ, 2555) 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมินทางเลือก ผูบริโภคจะสรางความ

ตั้งใจซื้อขึ้น โดยทั่วไปการตดัสินใจซื้อของผูบรโิภคมักจะซื้อตราสินคาที่กลุมเปาหมายชอบมากที่สุด แตมีปจจัย 2 

ประการ ที่มาขวางระหวางความตั้งใจซื้อกับการตัดสินใจซื้อ คือ ทัศนคติของผูอื่น และปจจัยทางสถานการณที่

คาดไมถึง  

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากที่มีการซื้อสินคาแลว ผูบริโภคจะเกิด

ความพอใจในสินคาหรือไม ขึน้อยูกับวาผูบริโภคใชปจจัยอะไรเปนเกณฑกําหนด ถาความคาดหวังตอสินคามีสูง

กวาสินคาที่ไดรบั ผูบริโภคจะผิดหวัง แตในทางตรงกันขาม ถาความหวังตอสินคามีต่ํากวาสินคาที่ไดรับ ผูบรโิภค

จะพอใจ ดังนั้น ผูขายจําเปนอยางมากในการเสนอขอมูลที่เปนจริง ตรงกับสินคา  

งานวิจยัที่เกีย่วของ 



7 
 

 กัญญพิชา วรไพสิฐกุล (2560) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความคาดหวังของผูบริโภคในการเลือกซือ้

เครื่องดื่มพรอมดื่มที่ชวยควบคุมน้ําหนัก ในเขตกรงุเทพมหานคร โดยงานวิจัยนี้เปนการศึกษาระดับความคาดหวัง

ของผูบริโภคในการเลือกซื้อเครือ่งดื่มพรอมดื่มที่ชวยควบคุมน้าํหนัก ในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาปจจยัที่มี

ผลตอความคาดหวังของผูบริโภคในการเลือกซือ้เครื่องดื่มพรอมดื่มที่ชวยควบคุมน้ําหนัก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยใชวิธกีารเกบ็รวบรวมแบบสอบถามของกลุมตัวอยางผูที่เคยซื้อเครื่องดื่มพรอมดื่มที่ชวยควบคุมน้ําหนัก และ

อาศัยอยูในกรงุเทพมหานคร โดยไดทําการกระจายแบบสอบถาม ทั้งหมด 400 ชุด ผลการวจิัยนี้พบวา ปจจยัสวน

ประสมทางการตลาด 4Ps ทีม่ีผลตอความคาดหวังของผูบริโภคในการเลือกซื้อเครื่องดื่มพรอมดื่มที่ชวยควบคุม

น้ําหนัก ในเขตกรงุเทพมหานคร มี 3 ปจจัย ไดแก ปจจยัดานผลิต ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 

ในขณะที่ปจจัยดานชองทางจดัจําหนายไมมีอทิธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครือ่งดื่มพรอมดื่มที่ชวยควบคุมน้ําหนัก

ของผูบริโภค ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 อรุณโรจน เอกพณิชย (2558) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการเลือกซื้อน้าํผักและผลไมอินทรียแบบ

สกัดเย็นของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล งานวิจัยมวีัตถุประสงคเพื่อปจจยัที่มีอทิธิพลตอการ

เลือกซื้อน้ําผักและผลไมอินทรียแบบสกัดเย็นของผูบริโภค ในเขตกรงุเทพมหานคร และปริมณฑล โดยใชปจจัย

ดานสวนประสมทางการตลาด (4Ps) และศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร (อาย,ุ เพศ, การศึกษา, และรายได) ที่

แตกตางกันสงผลตอการเลือกซือ้น้ําผักและผลไมอินทรยีแบบสกัดเย็นหรือไม ทั้งนีก้ลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคในเขต

กรงุเทพมหานครและปริมณฑล ที่เคยบริโภคน้าํผักและผลไมอินทรียแบบสกดัเย็น ผลวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอทิธิพล

ตอการเลือกซือ้น้ําผักและผลไมอินทรยีแบบสกดัเย็นของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คือ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑและราคา และในสวนของลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางในปจจยัดานเพศ นั้นสงผลตอ

การเลือกซื้อน้ําผักและผลไมอินทรียแบบสกดัเย็นของผูบริโภค ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 เหมือนดาว วาสุเทพรงัสรรค (2559) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อชาเขียวยีห่อ    

โออิชิ และอิชิตันของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซือ้ชาเขียวยี่หอโออิชิ และอิชิตันของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร รวมถงึพฤติกรรมของผูบริโภค

ในการเลือกซือ้ชาเขียวยี่หอโออิชิ และอิชิตัน โดยขอบเขตงานวิจัยและกลุมตัวอยาง คือ ผูที่เคยซื้อชาเขยีวยี่หอ

โออิชิ และอิชิตัน และอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร โดยใชการกระจายแบบสอบถามทัง้หมด 402 ชุด ผลการวิจัย

ครั้งนี้พบวา มปีจจัยดานกลยทุธการตลาด 2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อชาเขียวยี่หอโออิชิ และอิชิตัน

ของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร คือ (1) ปจจัยดานราคา และ ความคุมคา และ (2) ปจจยัดานชองทางการจัด

จําหนาย และรสชาติ  

 กิตยาภรณ ลําลึก (2558) ศึกษาเรือ่ง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเครือ่งดื่มชาผสมสมุนไพรพรอม

ดื่มของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี การศึกษาครั้งนี้มวีัตถปุระสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องดื่มชาผสมสมุนไพรพรอมดื่ม และศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรม

การซื้อเครื่องดืม่ชาผสมสมุนไพรพรอมดื่ม กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษา ไดแก ผูบริโภคในจังหวัดปทุมธาน ี

จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
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ใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป การศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นกัศึกษา สถานภาพโสด มีรายไดต่ํากวา

หรือเทากับ 10,000 บาท และรูปแบบการดํารงชีวตินอนดกึเปนกิจนิสัย สวนใหญนิยมซือ้ผลิตภัณฑยี่หออชิิตัน 

รูปแบบขวด จากสะดวกซื้อ คาใชจายในการซือ้ต่ํากวาหรือเทากับ 20 บาท ความถี่ในการซือ้ไมแนนอน สาเหตุที่

ซื้อ เพราะชื่นชอบรสชาติของสมุนไพร และสวนใหญตดัสินใจซื้อดวยตนเอง โดยไดรับขอมูลขาวสารผานส่ือ

โทรทัศน/วิทยุ ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซือ้ โดยภาพรวม รายดาน และรายขอ พบวา ผูซือ้สวน

ใหญใหความสําคัญอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ 

ระดับรายไดที่แตกตางกันใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดไมแตกตางกัน สวนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

สถานภาพที่แตกตางกันใหความสําคัญกับปจจยัทางการตลาดแตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ

ระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มชาผสมสมุนไพรพรอมดืม่ พบวา ลักษณะทาง

ประชากรศาสตรสวนใหญมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดานยี่หอ สถานที่ คาใชจาย กลุม/บุคคลที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อและชองทางการรับขอมูลขาวสาร 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ทางผูวิจยัใชแบบสอบถามในการดําเนินการวจิยั โดยกลุมตวัอยางทีใ่ชในการวจิัย คือ ผูบริโภคที่เคยดื่ม

เครื่องดื่มน้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาล ในเขตกรงุเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ในการเก็บขอมลู แบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน ดังนี ้

สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps 

สวนที่ 3 กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลมสูตรไมมนี้ําตาล  

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 

โดยหลังจากที่ไดขอมูลครบทั้ง 400 ชุด ผูวจิัยทําการประมวลผลวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ซึง่สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชงิพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ไดแก 

1 คาความถี่ (Frequency) ใชสําหรับคําถามเกีย่วกับขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล 

2 คารอยละ (Percentage) ใชสําหรับคําถามเกี่ยวกับขอมูลดานปจจัยสวนบคุคลที่มีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อเครือ่งดื่มน้ําอดัลมสูตรไมมีน้ําตาล ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อดกูารกระจายของตัวแปร 
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3 คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสาหรับการวเิคราะห

ขอมูลเกีย่วกับปจจัยสวนประสมการตลาด 4Ps ที่สงผลตอกระบวนการตดัสินใจซื้อเครือ่งดื่มน้ําอัดลมสูตรไมมี

น้ําตาล ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวจิัย 

ดานปจจัยสวนบุคคล สวนใหญของผูที่ตอบแบบสอบถาม เปนผูหญิง โสด อายุระหวาง 26 - 35 ป จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอาชีพเปนพนักงานบริษทัเอกชน โดยที่มรีายไดเฉล่ียตอเดอืนอยูที่ 15,001 - 

30,000 บาท 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps เคร่ืองด่ืมนํ้าอัดลมสูตรไมมีนํ้าตาล ในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่อยูในระดบัมากที่สุดคือ ดานชองทางการจัด

จําหนาย สวนดานที่อยูในระดับมาก คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืมนํ้าอัดลมสูตรไมมีนํ้าตาล ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม อยูใน

ระดับมาก เมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่อยูในระดับมาก คือ ดานการรับรูปญหาและความตองการ ดาน

การประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ ดานพฤตกิรรมหลังการซือ้  ตามลําดับ สวนดานที่อยูในระดับปาน

กลาง คือ ดานการเสาะแสวงหาขอมูล 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps เคร่ืองด่ืมนํ้าอัดลมสูตรไมมีนํ้าตาล ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม 

อยูในระดับมาก  

1.1 ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความสําคัญอยูใน

ระดับมากที่สุดคือ สินคามีรสชาติอรอย ถูกปาก สินคามีคุณภาพ มาตรฐาน ใสใจสุขภาพมากขึ้น ตามลําดับ สวน

ขอที่มีความสําคัญอยูในระดับมาก คือ ตราสินคามีชื่อเสียง/ไดรับความนยิม สินคามีหลากหลายขนาด/รปูแบบ 

ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของกัญญพชิา วรไพสิฐกุล (2560) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มผีลตอความคาดหวัง

ของผูบริโภคในการเลือกซื้อเครือ่งดื่มพรอมดื่มที่ชวยควบคุมน้าํหนัก ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยงานวิจยันีเ้ปน

การศึกษาระดับความคาดหวังของผูบริโภคในการเลือกซือ้เครื่องดื่มพรอมดื่มทีช่วยควบคุมน้ําหนัก ในเขต

กรงุเทพมหานคร และศึกษาปจจัยที่มีผลตอความคาดหวังของผูบริโภคในการเลือกซือ้เครื่องดื่มพรอมดื่มทีช่วย

ควบคุมน้ําหนัก ในเขตกรงุเทพมหานคร โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมแบบสอบถามของกลุมตัวอยางผูที่เคยซื้อ

เครื่องดื่มพรอมดื่มที่ชวยควบคุมน้ําหนัก และอาศัยอยูในกรงุเทพมหานคร โดยไดทําการกระจายแบบสอบถาม 

ทั้งหมด 400 ชดุ ผลการวจิัยนีพ้บวา ปจจยัสวนประสมทางการตลาด 4Ps ที่มผีลตอความคาดหวังของผูบริโภคใน
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การเลือกซื้อเครือ่งดื่มพรอมดื่มที่ชวยควบคุมน้าํหนัก ในเขตกรุงเทพมหานคร มี 3 ปจจยั ไดแก ปจจัยดานผลิต 

ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ในขณะที่ปจจัยดานชองทางจดัจําหนายไมมีอทิธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องดื่มพรอมดื่มที่ชวยควบคุมน้ําหนักของผูบริโภค ในเขตกรงุเทพมหานคร 

1.2 ดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความสําคัญอยูในระดับ

มากที่สุดคือ การตั้งราคาคุมคากับคุณภาพที่ไดรับ การตัง้ราคาเหมาะสมกับปรมิาณที่ไดรับ ตามลําดับ สวนขอที่มี

ความสําคัญอยูในระดับมาก คือ มีสวนลดในการซื้อราคาพเิศษ ราคาไมแตกตางจากคูแขงในตลาด ตามลําดบั ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของอรณุโรจน เอกพณิชย (2558) ศึกษาเรือ่ง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซือ้น้ําผักและ

ผลไมอินทรียแบบสกัดเย็นของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล งานวิจัยมีวตัถปุระสงคเพื่อปจจัยที่

มีอิทธิพลตอการเลือกซือ้น้ําผักและผลไมอินทรียแบบสกัดเย็นของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล โดยใชปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (4Ps) และศึกษาปจจยัดานประชากรศาสตร (อายุ, เพศ, 

การศึกษา, และรายได) ที่แตกตางกันสงผลตอการเลือกซื้อน้ําผักและผลไมอินทรียแบบสกดัเย็นหรอืไม ทัง้นี้กลุม

ตัวอยางคือ ผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล ทีเ่คยบริโภคน้ําผักและผลไมอินทรียแบบสกดัเย็น ผล

วิจัยพบวา ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการเลือกซือ้น้ําผักและผลไมอินทรียแบบสกัดเย็นของผูบริโภค ในเขต

กรงุเทพมหานคร และปริมณฑล คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑและราคา และในสวนของลักษณะประชากรศาสตรที่

แตกตางในปจจยัดานเพศ นั้นสงผลตอการเลือกซื้อน้ําผักและผลไมอินทรียแบบสกัดเย็นของผูบริโภค ในเขต

กรงุเทพมหานคร 

1.3 ดานชองทางการจัดจาํหนาย โดยรวมอยูในระดับมากทีสุ่ด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอ

มีความสําคัญอยูในระดับมากทีสุ่ดคือ มีความสะดวกในการเดินทางไปซื้อ มีสินคาครบพรอมจําหนายเสมอ 

สถานที่ขายสินคาตั้งอยูในที่ชุมชน การจดัวางสินคามองเห็นงาย สะดวกตอการหยิบ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ เหมือนดาว วาสุเทพรงัสรรค (2559) ศึกษาเรื่อง ปจจยัที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อชาเขียวยี่หอ

โออิชิ และอิชิตันของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซือ้ชาเขียวยี่หอโออิชิ และอิชิตันของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร รวมถงึพฤติกรรมของผูบริโภค

ในการเลือกซือ้ชาเขียวยี่หอโออิชิ และอิชิตัน โดยขอบเขตงานวิจัยและกลุมตัวอยาง คือ ผูที่เคยซื้อชาเขยีวยี่หอ

โออิชิ และอิชิตัน และอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร โดยใชการกระจายแบบสอบถามทัง้หมด 402 ชุด ผลการวิจัย

ครั้งนี้พบวา มปีจจัยดานกลยทุธการตลาด 2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อชาเขียวยี่หอโออิชิ และอิชิตัน

ของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร คือ (1) ปจจัยดานราคา และ ความคุมคา และ (2) ปจจยัดานชองทางการจัด

จําหนาย และรสชาติ 

1.4 ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี

ความสําคัญอยูในระดับมาก คือ มีการจัดโปรโมชั่นลดราคา มีการประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ เชน การโฆษณา 

จัดงานแสดงสินคา การเปนผูสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ เชน งานกีฬา งานดนตรี เปนตน การใชบุคคลที่มีชือ่เสียง

เปนพรีเซนเตอรนําเสนอสินคา ตามลําดับ ซึง่สอดคลองกับแนวคิดของ กติยาภรณ ลําลึก (2558) ศึกษาเรือ่ง 

ปจจัยที่มีผลตอพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มชาผสมสมุนไพรพรอมดื่มของผูบริโภคในจังหวดัปทุมธานี การศึกษา
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ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มชาผสมสมุนไพรพรอมดื่ม และศึกษา

ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มชาผสมสมุนไพรพรอมดืม่ กลุม

ตัวอยางทีใ่ชในการศึกษา ไดแก ผูบริโภคในจงัหวัดปทุมธาน ี จํานวน 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชในการศึกษา ไดแก 

แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป การศึกษาปริญญา

ตรี อาชพีนักเรยีน/นักศึกษา สถานภาพโสด มรีายไดต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท และรปูแบบการดํารงชีวิต

นอนดึกเปนกิจนิสัย สวนใหญนิยมซื้อผลิตภัณฑยี่หออิชิตัน รปูแบบขวด จากสะดวกซื้อ คาใชจายในการซื้อต่ํากวา

หรือเทากับ 20 บาท ความถี่ในการซื้อไมแนนอน สาเหตุที่ซื้อ เพราะชื่นชอบรสชาติของสมุนไพร และสวนใหญ

ตัดสินใจซื้อดวยตนเอง โดยไดรบัขอมูลขาวสารผานส่ือโทรทัศน/วิทยุ ปจจยัทางการตลาดที่มผีลตอพฤตกิรรมการ

ซื้อ โดยภาพรวม รายดาน และรายขอ พบวา ผูซื้อสวนใหญใหความสําคัญอยูในระดับมาก 

2. กระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืมนํ้าอัดลมสูตรไมมีนํ้าตาลของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยูในระดับมาก  

2.1 ดานการรับรูปญหาและความตองการ โดยรวมอยูในระดับมาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอ

ที่มีความคิดเหน็อยูในระดับมากที่สุด คือ ทานรับรูถึงโทษของการดื่มน้ําอัดลม ทานรับรูปญหาดานสุขภาพจาก

การดื่มเครื่องดืม่น้ําอัดลม ทานตองการดื่มน้ําอดัลม แตไมอยากใหเกิดโทษตอรางกาย ตามลําดับ สวนขอที่มคีวาม

คิดเห็น อยูในระดับมาก คือ ทานไดรับทราบขอมูลเทรนดการรักสุขภาพเกี่ยวกับเครื่องดื่มน้ําอัดลมสูตรไมมี

น้ําตาล ทานตองการซื้อน้ําอดัลม เพราะตระหนักถงึความตองการของรางกาย ตามลําดบั ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของชุตนิันท โรจนเพ็ญเพียร และดร.วรัญญา ติโลกะวชิัย (2560) ศึกษาเรือ่ง ปจจัยที่มีผลตอการตดัสินใจ

ซื้อเครื่องดื่มเพือ่สุขภาพ ของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร งานวิจัยนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาปจจยัที่มผีลตอ

การตดัสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูบริโภค ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดย

จําแนกตามเหตผุลการซื้อ คือ ตัวเองมอีิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดืม่เพื่อสุขภาพมากที่สุด รองลงมาคือ 

ครอบครัว ดื่มเพื่อสุขภาพเพราะมีคุณประโยชนมาก รองลงมา ดื่มเพื่อลดความกระหาย 

2.2 ดานการเสาะแสวงหาขอมูล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี

ความสําคัญอยูในระดับมาก คือ ทานไดรับขอมูลเกี่ยวกับน้ําอัดลมสูตรไมมนี้ําตาลจากบุคคลที่เกี่ยวของ เชน 

ครอบครัว เพือ่น ทานไดรบัขอมูลเกีย่วกับน้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาลจากบคุคลผูมีอิทธิพลทางส่ือ ทานมีการ

แสวงหาขอมูลเกี่ยวกับน้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาลจากส่ือตาง ๆ  อยูเสมอ เพื่อใหทันสมัย ตามลําดับ สวนขอที่มคีวาม

คิดเห็น อยูในระดับปานกลาง คือ ทานไดรบัขอมูลเกีย่วกับน้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาลจากผูขาย ตามลําดับ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของ Kotler (1997) กลาวไววา ผูบริโภคที่ถกู

กระตุนอาจจะเสาะแสวงหาขอมูล หรืออาจจะไมเสาะแสวงหาขอมูล หากมแีรงผลักดันของผูบริโภคที่แข็งแกรง 

และสินคาที่ตอบสนองอยูใกล ผูบริโภคมักจะซื้อ ดังนั้นแลวผูบริโภคอาจเก็บความตองการไวในความทรงจํา หรือ

เสาะแสวงหาขอมูลที่เกีย่วของกับความตองการดังกลาว 
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2.3 ดานการประเมินทางเลือก โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทกุขอที่มีความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก คือ ทานประเมนิถึงผลกระทบตอสุขภาพจากการดื่มน้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาล ทาน

ประเมินดานราคา ขนาด ของน้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาล ประกอบการตัดสินใจ ทานเปรียบเทียบขอมูลน้าํอัดลม

สูตรปกตกิับสูตรไมมีน้ําตาล ประกอบการตดัสินใจ ทานเปรียบเทียบขอมูลน้าํอัดลมสูตรไมมนี้ําตาลเทียบระหวาง

ยี่หอตาง ๆ ประกอบการตัดสินใจ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของวาสนา สุจสินธุ (2555) ไดกลาวไวใน

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานการประเมินทางเลือก 

โดยการประเมนิทางเลือกอาจทําไดไมงายนัก เนื่องจากผูบริโภคมักมีทางเลือก 2 ทาง หรือมากกวา โดยมีลักษณะ

เดนที่นาสนใจพอกัน ในกรณี้นี้ผูบริโภคจําเปนตองตัง้เกณฑการตัดสินใจขึน้มา โดยนําลักษณะที่สําคัญมา

เปรียบเทียบ และจัดลําดับ เชน คุณภาพ ราคา รูปแบบ ความทนทาน การรบัประกันสินคา เปนตน 

2.4 ดานการตัดสินใจซื้อ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความคิดเห็น

อยูในระดับมาก คือ ทานตัดสินใจซื้อน้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาล เนื่องจากใสใจสุขภาพมากขึน้ ทานตัดสินใจซื้อ

น้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาลในยี่หอที่เห็นตามส่ือตาง ๆ  ทานตัดสินใจซื้อน้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาล เนื่องจากตอบสนอง

ความตองการของรางกาย  ทานมักเลือกซื้อน้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาล ขณะที่มกีารจัดโปรโมชั่นเปนประจํา 

ตามลําดับ สวนขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดบัปานกลาง คือ ทานเลือกซือ้น้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาลตามพรีเซน

เตอรที่ชื่นชอบ ซึ่งสอดคลองกับการอภิปรายทฤษฎีการตัดสินใจซื้อดานการตัดสินใจซื้อของ ลลิตวด ี คงขวัญ 

(2559) ไดกลาววาจากการตัดสินใจซื้อน้ําอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร ผูซื้อมีทัศนคติตอการตดัสินใจซื้อเปน

ปจจัยในการตัดสินใจ โดยใหความสําคัญกับการคิดวาการบริโภคน้ําอัดลมทําใหหายเหนือ่ย ทราบวาน้ําอัดลม

นอกจากนํามาบริโภคแลว ยังสามารถทําความสะอาดคราบสกปรกตามเส้ือผาได โดยตัดสินใจเลือกบริโภค

น้ําอัดลมเพราะวามีบริการใหบริโภคที่หลากหลายสามารถตอบสนองความตองการของผูบรโิภค การเลือกบริโภค

น้ําอัดลมทุกครัง้ที่เห็นวามีสินคาวางจําหนาย มีการตดัสินใจบริโภคน้ําอัดลมทําใหรูสึกวาไดลองอะไรใหมๆ ทราบ

วาน้ําอัดลมสามารถนําไปเปนสวนประกอบในการทําอาหารได และคิดวาการบริโภคน้ําอัดลมทําใหรูสึกวาทนัสมัย 

ไมตกเทรนด 

2.5 ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก คือ ทานรูสึกพงึพอใจหลังจากไดดื่มน้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาล ทานจะกลับมาซื้อซ้ํา 

หลังจากไดลองดื่มน้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาล ทานจะแนะนําใหคนอื่นรูจกัหลังจากทีท่านไดดื่มน้ําอัดลมสูตรไมมี

น้ําตาล ตามลําดับ สวนขอที่มคีวามคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คือ ทานจะซื้อน้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาลบอยขึ้น

หลังจากไดลองดื่ม ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีอดลุย จาตุรงคกุล (2543) กลาวไววา หลังจากที่มีการซื้อสินคาแลว 

ผูบริโภคจะเกิดความพอใจในสินคาหรือไม ขึ้นอยูกับวาผูบริโภคใชปจจัยอะไรเปนเกณฑกําหนด ถาความคาดหวัง

ตอสินคามีสูงกวาสินคาที่ไดรับ ผูบริโภคจะผิดหวัง แตในทางตรงกันขาม ถาความหวังตอสินคามีต่ํากวาสินคาที่

ไดรับ ผูบริโภคจะพอใจ ดังนั้น ผูขายจําเปนอยางมากในการเสนอขอมูลที่เปนจริง ตรงกับสินคา 

 



13 
 

ขอเสนอแนะจากผลการวจิยั 

1. ปจจยัสวนประสมทางการตลาด 4Ps เคร่ืองด่ืมนํ้าอัดลมสูตรไมมีนํ้าตาลของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 1.1 ดานผลิตภัณฑ ส่ิงที่ตองปรับปรุง คือ ควรมีการพัฒนา ปรุงปรุงรสชาติของน้ําอัดลมใหมีรสชาติ

อรอย ถกูปากผูบริโภค โดยการแตงกล่ินรส เชน รสเลมอน เปนตน และพัฒนาปรับปรงุสูตรไมมีน้ําตาลใกลเคียง

กับสูตรปกติใหไดมากที่สุด เพื่อใหผูบริโภคที่นิยมดื่มน้ําอัดลมสูตรปกติ หันมาดื่มน้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาลได และ

โรงงานผูผลิตควรใหความสําคัญกับการรกัษาคุณภาพ มาตรฐานการผลิตตัง้แตกระบวนการรับเขาวัตถดุิบ จนถึง

จัดจําหนายถึงมอืผูบริโภค ใหอยูในเกณฑทีก่ําหนดไวอยางเครงครดั เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค เชน การ

จัดทําคุณภาพมาตรฐาน GMP  HACCP เปนตน  

1.2 ดานราคา ส่ิงที่ตองปรับปรุง คือ ควรมกีารตัง้ราคาสินคาคุมคากับคุณภาพที่ไดรับ เชน หากมกีาร

ปรับเปล่ียนวัตถดุิบที่มีคุณภาพมากขึ้น อาจปรบัราคาสินคาเพียงเล็กนอย หรอืไมควรปรับราคาสินคาเพิ่มขึ้น ทาง

ผูผลิตควรควบคุมคาใชจายในดานอื่นแทน เชน ตั้งราคาขายน้ําอัดลมสูตรไมมีน้ําตาลราคาเดียวกับสูตรปกติ ใน

ขนาดกระปองละ 14 บาทเทากัน เพื่อใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสูตรไมมีน้ําตาลไดมากขึ้น การตั้งราคา

เหมาะสมกับปรมิาณที่ไดรับ ทางผูผลิตควรตั้งราคาขายตอขนาดบรรจุภัณฑ เปนราคาเดียวกันหรือใกลเคียงกับ

ของคูแขง ไมควรตัง้ราคาแพงจนเกินไป  ไมเอาเปรียบผูบริโภค เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญใหความใสใจในดาน

ราคาเปนอันดับตนๆ ในการเลือกซื้อสินคา 

1.3 ดานชองทางการจัดจาํหนาย ส่ิงที่ตองปรับปรงุ คือ ชองทางการจดัจําหนายควรอยูในจดุที่ผูบริโภค

สะดวกในการเดินทางไปซือ้ อยูในทําเลที่เขาถงึและมองเห็นไดชัดเจน เนื่องจากปจจุบันผูบริโภคสวนใหญมีความ

รีบเรงในการดําเนินชีวิต สวนใหญจะเลือกใชบริการรานสะดวกซื้อตาง ๆ  ที่เปนเสนทางผานในการเดินทาง เชน 7-

11, Family mart รานคาในปมน้ํามัน รานขายของฝากตามสถานที่ตาง ๆ  และควรมีสินคาพรอมจําหนายในทุก

รสชาติ ทุกขนาดบรรจุภัณฑใหพรอม มขีองเติมในสต็อกตลอดในสภาวะที่มคีวามตองการซือ้มาก เชน เทศกาล 

หรืองานสังสรรคตาง ๆ 

1.4 ดานการสงเสริมการตลาด ส่ิงที่ตองปรับปรุง คือ ควรมกีารจัดโปรโมชั่นลดราคา แลกของสมนาคุณ 

ของแถมอยูเสมอ เพื่อกระตุนการซื้อของผูบรโิภค เชน โปรโมชั่นซื้อแพคคูถูกกวา หรือเปนสวนลดการซือ้ครั้ง

ถัดไป และควรมีการประชาสัมพันธสินคาผานส่ือตาง ๆ เชน การลงโฆษณาทางทีวี ส่ือออนไลนตาง ๆ ทาง 

Facebook Line@ เปนตน เนื่องจากปจจุบนักลุมลูกคาไดหันมาสนใจการลงโฆษณาผานทางส่ือออนไลนมากขึ้น 

และการนําสินคาไปจัดแสดงสินคาในงานตาง ๆ  เพื่อเปนการประชาสัมพันธ ใหขอมูล และแนะนําลูกคาไดโดยตรง 

2. กระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืมนํ้าอัดลมสูตรไมมีนํ้าตาลของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.1 ดานการรับรูปญหาและความตองการ ส่ิงที่ตองปรับปรุง คือ การรับรูโทษของการดื่มน้ําอัดลม ทาง

ผูผลิตควรใหขอมูลแกผูบริโภคถึงโทษของการดื่มน้ําอัดลมในปริมาณมาก ๆ รวมถึงการรับรูปญหาดานสุขภาพที่
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เกิดจากการดื่มน้ําอัดลม เชน ใหขอมูลผานส่ือออนไลน Facebook Line@ เปนตน พรอมแนะนําการบริโภคแต

พอดี เพื่อดับกระหาย และใหรางกายสดชื่นขึน้ หากตองการดื่มน้ําอัดลม แตไมอยากใหเกดิโทษตอรางกาย ควร

แนะนําเสนอทางเลือกใหผูบริโภคหันมาดื่มสูตรไมมีน้ําตาลแทน โดยการโฆษณาตามส่ือตาง ๆ ใหเขาถงึผูบริโภค

มากที่สุด 

 2.2 ดานการเสาะแสวงหาขอมูล ส่ิงทีต่องปรับปรงุ คือ การไดรับขอมูลเกี่ยวกับน้ําอดัลมสูตรไมมี

น้ําตาลจากบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ครอบครวั เพื่อน บุคคลผูมีอิทธิพลทางส่ือ ทางผูผลิตควรเพิ่มการโฆษณาตัว

สินคาใหเพิ่มมากขึ้น ทั้งทางส่ือโทรทัศน วทิยุ รวมถงึส่ือออนไลนตาง ๆ โดยใหขอมูลในดานการบริโภคน้ําอัดลม

สูตรไมมีน้ําตาลนั้น ดีกวาบริโภคสูตรปกติอยางไร เนื่องจากเมือ่ผูบริโภคไดรับขอมูลที่เปนประโยชนและเพียงพอ 

เกิดความเชือ่มัน่ในตัวสินคาแลวนั้น จะเกิดการบอกตอ หรือแนะนําผูทีอ่ยูใกลชิดใหหันมาบริโภคตามตัวเอง 

รวมถงึผูมีอิทธพิลทางส่ือ ปจจุบันผูบริโภคเขาถึงส่ือตาง ๆ ไดงายขึ้น และมักเชื่อหรือทําตามผูมีอิทธิพลทางส่ือที่

ตัวเองชื่นชอบไดงาย 

 2.3 ดานการประเมินทางเลือก ส่ิงที่ตองปรับปรุง คือ เนื่องจากปจจุบันผูบริโภคหันมาใสใจสุขภาพกัน

มากขึ้น และเขาถึงขอมูลดานสุขภาพตาง ๆ มากขึ้น เกดิเปนเทรนดรกัสุขภาพตามมาในปจจุบัน  ดังนั้น ทาง

ผูบริโภคจึงมีการประเมินถึงผลกระทบตอสุขภาพจากการดื่มน้าํอัดลมสูตรไมมนี้ําตาลเทียบกับสูตรปกติ ผูผลิต

ควรมีการใหขอมูลเปรียบเทียบการไดรับน้ําตาลจากทัง้ 2 สูตรนั้น ตางกันอยางไร เพือ่ใหผูบริโภคมองเหน็ภาพ

การไดรับน้ําตาลในปริมาณมาก จากการบริโภคสูตรปกติ รวมถึงการประเดินดานราคา ขนาด ของน้ําอัดลมสูตรไม

มีน้ําตาลประกอบการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญจะนิยมและชินกับรสชาติสูตรปกติ ซึง่หากราคาและ

ขนาดเทากันกับสูตรปกติ ทางผูบริโภคจะมีแนวโนมในการทดลองหรือหันมาบริโภคสูตรไมมีน้ําตาลมากขึน้ เชน 

ผูผลิตตั้งราคาขายสูตรไมมีน้ําตาล และสูตรปกติ ราคา 14 บาทเทากันสําหรับบรรจุภัณฑกระปอง เปนตน 

 2.4 ดานการตัดสินใจซื้อ ส่ิงที่ตองปรับปรุง คือ เพื่อใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อน้ําอดัลมสูตรไมมี

น้ําตาลเพิ่มขึ้น ทางผูผลิตควรโฆษณาใหขอมูลและประโยชนของการบริโภคสูตรไมมีน้ําตาลนั้น ดีตอสุขภาพ

อยางไร และเปนการกระตุนการใสใจสุขภาพมากขึ้นใหแกผูบริโภค และเปนการใหผูบริโภคจดจํายี่หอไดมากขึ้น 

เชน การเปรียบเทีบบขอมูลปริมาณน้ําตาลในสูตรปกติมีมากถึง 7 ชอนชา หากบริโภคสูตรไมมีน้ําตาล จะไดรับ

น้ําตาล เทากับ 0 อกีทัง้ยังเพิม่การโฆษณาในดานชวยดับกระหาย ทําใหรางกายสดชื่นไดไมแตกตางกับสูตรปกติ 

และใสใจสุขภาพไปพรอมกัน 

 2.5 ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ ส่ิงที่ตองปรับปรงุ คือ ทางผูผลิตควรทําการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูบริโภคหลังจากไดดื่มน้ําอดัลมสูตรไมมีน้ําตาล เชน ใหเขาไปตอบคําถามในเว็ปไซต เพจ Facebook Line@ เปน

ตน เพื่อประเมนิผลตอบรับและนําไปปรับปรุงพัฒนาสินคาตอไป และควรทําโปรโมชั่นสินคา เชน เมื่อซื้อน้ําอดัลม

สูตรไมมีน้ําตาล สามารถนําใบเสร็จมาแสดงเพือ่ไดสวนลดในการซื้อครัง้ถัดไป เพื่อกระตุนการกลับมาซื้อซ้ําของ

ผูบริโภค เปนการสรางความตองการซื้อของผูบริโภคใหมากขึน้ จนเกิดการซือ้บริโภคเองในครั้งถดัไป โดยไมรอ

โปรโมชั่น 
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