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บทคัดย่อ 

 การศกึษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่การเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมปราศจากน า้ตาลของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

เลือกซือ้เคร่ืองด่ืมปราศจากน า้ตาลของผู้บริโภค ในเขต กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ซึ่งประชากรในงานวิจยันีคื้อ ผู้บริโภคที่เคยด่ืม

เคร่ืองด่ืมปราศจากน า้ตาลในพืน้ที่เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามมีจ านวน 420 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ทางคอมพิวเตอร์ หาคา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย (x)̄ ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (SD) ตามล าดบั 
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 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ บริโภคตอบแบบสอบถามทัง้หมดจ านวน 420 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 61.40 และเพศชายจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ

26 – 35 ปี จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10 รองลงมาคือ 19 – 25 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.60, 36 – 45 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 17.90, ไม่เกิน 18 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 11.40, 

มากกวา่ 45 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 286 คน 

คิดเป็นร้อยละ 68.10 รองลงมาคือ สมรส จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 , หยา่ร้าง จ านวน 12 คน คิด

เป็นร้อยละ 2.90, หม้าย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,000 – 50,000 บาท จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ  

38.30 รองลงมาคือ 15,000 – 30,000 บาท จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1, 50,000 บาทขึน้ไป จ านวน 

68 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20, ต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30ตามล าดบั ส่วนใหญ่ 

มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 211คน คิดเป็นร้อยละ 50.20 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 70 

คน คิดเป็นร้อยละ 16.70, นกัเรียน – นกัศึกษาจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0, พนกังานรัฐวิสาหกิจ/

ข้าราชการ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50, รับจ้างหรืออื่น ๆ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 

ตามล าดบั   

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลตอ่การเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมปราศจากน า้ตาลของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านราคา อยูใ่นระดบัมากที่สุด 

ส่วนรายด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ตามล าดบั 

ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด; เคร่ืองด่ืมปราศจากน า้ตาล 

Abstract 

This Independent Study aimed to study Marketing mix factors affecting consumer buying 

of sugar-free beverages in Bangkok. The objective is to study the marketing mix factors affecting 

the purchase of sugar-free drinks by consumers in Bangkok, namely product, price, distribution. 

Marketing promotion by personal characteristic such as sex, age, status, education level, 

occupation, average monthly income. The population in this research is Consumers who used to 

drink sugar-free beverages in the Bangkok area the sample group that responded to the 
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questionnaire was 420 persons. The instrument used for data collection was the questionnaire. 

The data analysis was done using computer software to find frequency, percentage, means, and 

standard deviation. 

The respondent of this study were 420 persons. Most of them were female at 258 persons 

counted as 61.40% and male at 162 persons counted as 38.60% Age between 26 - 35 years old 

177 persons counted as 42.10%, 19 - 25 years old 78 persons counted as 18.60%, 36 - 45 years 

75 persons counted as 17.90%, Younger than 18 years old 48 persons counted as 11.40%, Older 

than 45 years 42 person counted as 10.0%. Single 286 persons counted as 68.10%, Married 107 

persons counted as 25.50%, Divorce 12 persons counted as 2.90%, Widow 15  persons 

counted as 3.60%, Average monthly income 30,000 - 50,000 baht 161 persons counted as 

38.30%, 15,000 - 30,000 baht 135 persons counted as 32.1%, Higher than 50,000 baht 68 

persons counted as 16.20%, Lower than 15,000 baht 56 person  counted as 13.30%, Private 

company employees 211 persons counted as 50.20%, Private businesses 70 persons counted as 

16.70%, Students 63 persons counted as 15.0%, State enterprises/Government official 40 persons 

counted as 9.50%, Mercenaries or others 36 persons counted as 8.60% respectively. . 

Marketing mix factors affecting consumer buying of sugar-free beverages in Bangkok 

Overall at a high level When considering each aspect, it was found that the price was at the 

highest level. As for the aspects that are in the high level as Product, Place, Promotion 

respectively. 

Keyword: Marketing mix; Sugar-free beverages 

บทน า 

เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจบุนัที่มีการขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะพืน้ที่ในเขต  

กรุงเทพมหานคร ที่มีจ านวนประชากรเป็นจ านวนมาก ประชาชนจากแหล่งอื่นในประเทศไทยหรือจาก

หลากหลายพืน้ที่ได้เข้ามาอาศัยและตัง้รกรากถ่ินฐานกันมากขึน้ เร่ือย ๆทุกปี ท าให้วิถีชีวิตของคน

กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในพืน้ที่เขตที่มีแหล่งห้างสรรพสินค้า ห้างร้าน ตึกส านักงาน รวมไปถึงแหล่ง

ชมุชนต่าง ๆ มกัจะมีการจราจรที่หนาแน่น และการเร่งรีบสูง ท าให้ประชากรบางกลุ่มไม่มีเวลาในการเลือก
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สินค้าที่มาบริโภคได้มากนกัเทา่ที่ควร เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการด าเนินชีวิตที่ไมเ่อือ้อ านวยในการเลือก

ซือ้สินค้าอุปโภคปริโภคมากนกั รวมไปถงึประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจดัและอบอ้าว

เกือบตลอดทัง้ปี ประชาชนก็จะค่อนข้างชินกบัสภาพภูมิอากาศแบบนี ้ท าให้ต้องหาเคร่ืองด่ืมที่ช่ วยให้ดับ

กระหายคลายร้อนและท าให้ร่างกายมีความสดชื่น กระปร่ีประเปร่าเพื่อมาทดแทนน า้ในร่างกายที่ระเหยในรูป

ของเหง่ือ ซึ่งเคร่ืองด่ืมที่มีส่วนผสมของน า้ตาลเป็นหลักหรือน า้อดัลมที่คนไทยเรารู้จกักนัดี เป็นที่นิยมของคน

ไทยมาเป็นเวลานานตัง้แต่อดีตถงึปัจจุบนั ซึ่งเคร่ืองด่ืมประเภทนีมี้ปริมาณน า้ตาลที่ท าให้มีพลังงานในการ

ด าเนินชีวิตประจ าวนัได้เป็นอย่างดี แต่ใครจะรู้ว่าน า้ตาลคือมจัจุราชตวัส าคญัที่ท าให้คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนลดน้อยลง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมปราศจากน า้ตาลของ

ผู้บริโภค ในเขต กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศกึษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่การเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมปราศจาก 

น า้ตาลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจยั ดงันี ้

 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจยัส่วนบคุคล ประกอบด้วย เพศ, อาย,ุ สถานภาพสมรส, ระดบั 

การศกึษา, อาชีพ, รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่การเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมปราศจาก

น า้ตาลของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร มีดงันี ้ด้านผลิตภณัฑ์ 

ด้านราคา, ด้านการจดัจ าหนา่ย, ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยั หมายถงึ ผู้บริโภคที่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมปราศจากน า้ตาลในพืน้ที่ 

เขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ผู้วิจยัได้ใช้วิธีการค านวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้สูตรการค านวณของ ทาโร่ ยา

มาเน ่(Taro Yamane) ท าให้ได้กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
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ด าเนินการวิจยัตัง้แตใ่นชว่งเดือน พฤษภาคม - มิถนุายน พ.ศ. 2562  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อทราบถงึปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมที่ปราศจาก 

น า้ตาลของประชาชนในพืน้ที่เขตกรุงเทพมหานคร 

2.ผลการส ารวจในครัง้นี ้สามารถน าไปตอ่ยอดธุรกิจสินค้าในประเภทเคร่ืองด่ืมที่ก าลงัมีการพฒันา 

อยา่งต่อเนื่อง ท าให้รู้ถงึความต้องการของผู้บริโภคมากขึน้ รวมถงึทางผู้ ผลิตสามารถน าข้อมลูเหล่านีไ้ปปรุง

ปรุงแก้ไขกลยทุธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ เพื่อผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างตรง

จดุตอ่ไป 

 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

เสรี วงษ์มณฑา (2542, หน้า 17) กล่าววา่ ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing  

Mix หรือ 4Ps) ไว้วา่ส่วนประสมทางการตลาด หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดที่ควบคมุได้ ซึง่บริษัทใช้ร่วมกนั

เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ร่วมกนั เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ทางการติดตอ่ส่ือสารขององค์การ 

Kotler (1997, p.72) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด คือ กลุ่มเคร่ืองมือทางการตลาดที่ธุรกิจจะ 

ท าการผสมผสาน เคร่ืองมือเข้าด้วยกนัเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แบ่ง

เคร่ืองมือทางการตลาดไว้ 4 ประเภทดงันี ้

1. ผลิตภณัฑ์ (product) คือ การผลิตสินค้าให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภค 

จะต้องพิจารณาสต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดงันี ้แนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง การที่รู้ว่าส่ิงที่ตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค คณุสมบติัผลิตภัณฑ์ จุดเดน่ของผลิตภัณฑ์ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ 

ผลประโยชน์โดยหน้าที่ของผลิตภณัฑ์ ตราสินค้า บรรจภุณัฑ์ หมายถงึ เป็นส่ิงที่หุ้มหอ่สินค้า อาจท าหน้าที่ใน

การบรรจ ุหุ้มหอ่ รวมทัง้ส่ือสารทางการตลาด  

2.   ราคา (price) คือ การก าหนดราคาสินค้าให้มีก าไร รวมไปถึงการก าหนดราคาเป็นกลยุทธ์ที่

ส าคญัมาก ซึง่การก าหนดราคาจะต้องมีความชดัเจนในเร่ืองวตัถปุระสงค์ของการก าหนดราคา เชน่ ลดราคา
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เพื่อสกดัคู่แข่ง ตัง้ราคาต ่าเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการได้ลูกค้าใหม่ ลดราคาเพื่อไล่ตามคู่แข่ง ส่ิงส าคญัอีก

ประการหนึง่คือ การท าให้ลูกค้ายอมรับในการเปล่ียนแปลงราคา 

3. ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย (place) คือ การหาซือ้สินค้าได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว รวมไปถงึเร่ือง 

ครอบคลุมปัจจัยการน าสินค้าจากผู้ ผลิตไปถึงมือผู้ บริโภค การควบคุมปริมาณสินค้า การขนส่ง  การ

ติดตอ่ส่ือสาร จนกระทัง่เร่ืองประเภทของร้านจ านวนของร้าน โกดงั การกระจายทางกายภาพ วิธีการกระจาย

สินค้า ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยต้องค านงึเร่ืองของ การเข้าถงึ ขายสินค้าได้  

4. การส่งเสริมการตลาด (promotion) คือ การส่งเสริมให้ลูกค้าเกิดความต้องการ 

ในสินค้านัน้ ๆซึ่งส่วนประสมทางการตลาดถูกสร้างขึน้โดยค านงึถึงความจ าเป็น และความต้องการ (need 

and want) ของตลาดส่วนตา่ง ๆ เพื่อให้บรรลุถงึวตัถปุระสงค์ทางการตลาดของบริษัท  

 
ข้อมูลทัว่ไปของเคร่ืองดื่มปราศจากน ้าตาล 

ในปัจจบุนัเคร่ืองด่ืมปราศจากน า้ตาลได้มีการนิยมบริโภคกนัอยา่งแพร่หลาย เพราะคนไทยส่วน

ใหญ่หนักลบัมาดแูลสขุภาพกนัเพิ่มขึน้ เนื่องจากปัญหาด้านโรคไมติ่ดตอ่ที่ส าคญัก าลงัมีจ านวนผู้ ป่วยและ

ผู้ เสียชีวิตมากขึน้ รวมไปถงึได้มีผู้ผลิตหลายๆสินค้าและผลิตภณัฑ์ริเร่ิมพฒันาสูตรเคร่ืองด่ืมที่ไมมี่น า้ตาล

มากขึน้ อาทิ เชน่ น า้อดัลมไมมี่น า้ตาล ย่ีห้อ Pepsi Max, Coke Zero, Sprit Zero, น า้ดืม่ไมมี่น า้ตาล ย่ีห้อ 

Nestle pure life sparking water, กาแฟส าเร็จรูปพร้อมด่ืมไมมี่น า้ตาล ย่ีห้อ เพรียวคอฟฟ่ีสูตรไมมี่น า้ตาล 

ชาเขียวสูตรไมมี่ตาล ย่ีห้อ Fuji cha เคร่ืองด่ืมชกู าลงัแบบไมมี่น า้ตาล ย่ีห้อ XS Zero เคร่ืองด่ืมลดน า้หนกั 

ย่ีห้อ Cocoa flavor เป็นต้น ส าหรบัผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมที่ไมมี่น า้ตาลสามารถสงัเกตได้จากสญัลกัษณ์ 

“ทางเลือกสขุภาพ” ได้บนฉลากเคร่ืองด่ืมทีผ่่านการรับรองจาก คณะอนกุรรมการพฒันาและสง่เสริมการใช้

สญัลกัษณ์โภชนาการอยา่งง่าย กระทรวงสาธารณสขุ ซึง่ได้มีกฎเกณฑ์สารอาหารหรือคณุคา่ทางโภชนาการ 

ในแตล่ะกลุ่มของประเภทสินค้าอปุโภคบริโภค เพื่อลดความเส่ียงการเกิดภาวะโภชนาการเกินและลดความ

เส่ียงการเกิดโรคไมติ่ดตอ่เรือ้รงั ซึง่ประมาณน า้ตาลทัง้หมดจะต้องน้อยกวา่ 6 กรัมตอ่ 100 มิลลิลิตร ส าหรับ

บรรจภุณัฑ์ที่มีปริมาณหนึง่หนว่ยบริโภคไมเ่กิน 150 ซึง่มีบริษทัมากกวา่ 238 ผลิตภณัฑ์ที่ได้ส่งผลิตภณัฑ์เพือ่

ขอตราสญัลกัษณ์และเป็นอนัดบัที่มากที่สุดในกลุ่มของเคร่ืองด่ืม (คณะอนกุรรมการพฒันาและสง่เสริมการ

ใช้สญัลกัษณ์โภชนาการอยา่งง่าย กระทรวงสาธารณสขุ,2562 ) 
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

พชัรี สุวรรณเกด (2556) ศกึษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคน า้สมนุไพรผสมวา่นหางจระเข้ของ 

นกัศกึษา ผลการศกึษาพบวา่ บริโภคน า้ สมนุไพรผสมวา่นหาง จระเข้โดยข้อมลูที่ศกึษาได้แก ่เพศ อาย ุชัน้ปี

ที่ศกึษากลุ่มวิชาที่ศึกษา พฤติกรรมการบริโภค และ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจ

บริโภคน า้สมุนไพรผสมว่านหางจระเข้อีกทัง้การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของน า้ 

สมนุไพรผสมวา่นหางจระเข้สูตรเฉพาะ 3 สูตร ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นีคื้อ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี

ในกรุงเทพมหานคร ที่เคยบริโภคน า้สมุนไพรผสมวา่นหางจระเข้ซึง่มีขนาดตวัอยา่ง จ านวน 315 คน โดยใช้ 

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ค่าสถิติที่ใช้คือ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียแบบเป็นคู่และแบบไคสแควร์และหา  ความสัมพนัธ์อยา่ง

ง่ายโดยใช้สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ผลการศกึษา พบวา่ ตวัอยา่งที่เป็นนกศักึษาส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงอายุระหวา่ง 21-25 ปี ก าลังศกึษาอยูช่ ัน้ปีที่2 ในกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ โดยส่วนใหญ่

ด่ืมน า้สมนุไพรผสมวา่นหางจระเข้ด้วยเหตผุลคือเพื่อสขุภาพ และซือ้บริโภคด้วยความชอบสว่นตวั เฉล่ียด่ืม 3 

ครัง้ตอ่สปัดาห์ในปริมาณ 250 ซีซีตอ่การดื่มแตล่ะครัง้ โดยด่ืมแบบบรรจขุวดแชเ่ย็น ที่มีรสชาติ หวาน และซือ้

ตามซุ้มจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมในมหาวิทยาลัยปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่นกัศึกษาให้ความส าคญั

มากที่สุด คือ ปัจจยัด้าน ผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด และ

ปัจจยัด้านชอ่งทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั จากผลการทดสอบการยอมรับในผลิตภณัฑ์ของน า้สมนุไพร

ผสมวา่นหางจระเข้สูตรเฉพาะ 3 สูตร พบวา่คะแนนความชอบเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย น า้ใบเตยผสม

วา่นหาง จระเข้ น า้อญัชนัผสมวา่นหางจระเข้ และน า้องุ่นผสมวา่นหางจระเข้  อีกทัง้ยงัพบวา่ความคาดหวงั

ของคณุภาพผลิตภณัฑ์น้อยกวา่การรับรู้ของคุณภาพ ผลิตภณัฑ์ที่แท้จริงอยา่งมีนยัส าคญั 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มผู้บริโภคที่เคยบริโภคเคร่ืองด่ืมปราศจากน า้ตาล ใน 

เขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบข้อมลูประชากรทีช่ดัเจน จงึท าให้ต้องก าหนดกลุม่ตวัอยา่งโดยการเปิดตาราง

หาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ ทาโร่ ยามาเน ่Taro Yamane (1973) โดยการก าหนดคา่ของความคลาดเคล่ือนใน
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การสุ่มตวัอย่างที่ยอมรับได้ที่ 0.05 จึงท าให้มีระดบัความเชื่อมั่นที่ 95% และการเปิดตารางที่ระดับความ

เชื่อมัน่ที่ 95% ท าให้พบวา่จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งที่ได้มีจ านวนทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง  

โดยวิธีสุ่มกลุ่มตวัอย่าง หมายถึง การก าหนดกลุ่มจ านวนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเขต

กรุงเทพมหานครได้จัดแบ่งเขตทัง้ 50 ส านักงานเขตออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร: 

Online, 2544) ตามที่ตัง้ของพืน้ที่ ได้แก ่

1.เขตชัน้ใน ประกอบด้วย 21 เขตปกครอง คือ พระนคร ป้อมปราบศตัรูพ่าย สัมพนัธวงศ์ ปทุมวนั 

บางรัก ยานนาวา สาทร บางคอแหลม ดุสิต บางซื่อ พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง คลองเตย จตุจกัร ธนบุรี 

คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ดินแดง วฒันา 

2.เขตชัน้กลาง ประกอบด้วย 18 เขตปกครอง คือ พระโขนง ประเวศ บางเขน บางกะปิ ลาดพร้าว  

บงึกุม่ บางพลดั ภาษีเจริญ จอมทอง ราษฎร์บรูณะ สวนหลวง บางนา ทุง่ครุ บางแค วงัทองหลาง คนันายาว 

สะพานสูง สายไหม 

3.เขตชัน้นอก ประกอบด้วย 11 เขตปกครอง คือ มีนบุรี ดอนเมือง หนองจอก ลาดกระบงั ตล่ิงชนั 

หนองแขม บางขุนเทียน หลกัส่ี คลองสามวา บางบอน ทวีวฒันา 

 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างหลายข้ันตอน (Multistage Sampling ) ดังต่อไปน้ี 

ตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีจบัฉลากเพื่อเลือก

เขตที่เป็นตวัแทนของแตล่ะกลุ่มการปกครอง ดงันัน้จะได้เขตการปกครองทัง้สิน้ 6 เขต ประกอบไปด้วย  

1.1 กรุงเทพมหานครเขตชัน้ใน จ านวน 2 เขต ได้แก ่เขตปทมุวนั และ เขตห้วยขวาง 

1.2 กรุงเทพมหานครเขตชัน้กลาง จ านวน 2 เขต ได้แก ่เขตบางกะปิ และ เขตบางนา 

1.3 กรุงเทพมหานครเขตชัน้นอก จ านวน 2 เขต ได้แก ่เขตลาดกระบงั และ เขตบางขุนเทียน 

ตอนที่ 2 ใช้วิธีการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกสถานที่ของแต่

ละเขตที่ได้มาจากขัน้ตอนที่ 1 โดยการเก็บแบบสอบถามในการศึกษานีเ้ลือกเก็บข้อมลูที่ศนุย์การค้าชัน้น าใน

เขตกรุงเทพมหานคร ท าให้กลุ่มคนเหล่านีส้ามารถเป็นตวัแทนของประชากรที่ต้องการจะศกึษาในครัง้นีไ้ด้ดี 

โดยชว่งเวลาที่เก็บตวัอยา่งจะเป็นวนัหยดุเสาร์อาทิตย์ และชว่งเย็นหลงัเลิกงานวนัจันทร์ถงึวนัศกุร์ 

ตอนที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยจะท าการเก็บตวัอย่าง

ข้อมูลเพื่อให้ได้จ านวนที่ต้องการในแตล่ะสถานที่ที่ได้ก าหนดไว้ในขัน้ตอนที่ 2 ให้มีจ านวนเทา่กนั เพื่อความ
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เข้าใจง่าย ผู้วิจยัขอปัดตวัเลขเป็นเลขกลมๆ คือ 70 ตวัอยา่ง เพราะฉะนัน้ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของแตล่ะ

สถานที่ที่ได้ก าหนดไว้ คือ สถานที่ละ 70 คน รวมเป็น จ านวน 420 คน 

 
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

ส าหรับเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้คือ ผู้ วิจยัได้เลือก แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัที่มีอิทธิพล

ตอ่การเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมปราศจากน า้ตาลของผู้บริโภค ในเขต กรุงเทพมหานคร (Questionnaire) ซึง่สร้างขึน้

และสามารถแบง่ได้ 3 ส่วน ดงันี ้  

ส่วนที่ 1 ปัจจัยทางด้านส่วนบุคคล เป็นค าถามที่ เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล  เช่น เพศ อาย ุ

การศกึษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน รวมทัง้หมด 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 นิยามศพัท์เฉพาะ โดยการน าความหมายของตวัแปรตามเพื่อมาวดัผลให้เกิดความชดัเจน

มากย่ิงขึน้ รวมไปถงึเพื่อครอบคลุมนิยามศพัท์ของตวัแปรเพื่อส าหรับการท าแบบสอบถามที่สมัพนัธ์กนั 

 ส่วนที่ 3 ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด เป็นค าถามที่ส ารวจความส าคญัของปัจจยัที่มี

อิทธิพลในการเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมปราศจากน า้ตาล ซึ่งได้ใช้หลักส่วนประสมทางการตลาด 4P ในการส ารวจ

ครัง้นี ้ได้แก ่ผลิตภณัฑ์ ราคา ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย และการส่งเสริมการตลาด รวมทัง้หมด 30 ข้อ 

 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 ในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือต้องมีกระบวนการและขัน้ตอนในการตรวจสอบคณุภาพอยา่งมี 

ระบบและด าเนินการไปตามขัน้ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 ตรวจสอบด้วยตนเอง โดยตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ การวิจยัด้วยตนเอง กอ่นที่จะน า 

เคร่ืองมือการวจิยัไปให้ผู้ เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบ   

ตอนที่ 2 ตรวจสอบโดยผู้ เชี่ยวชาญ โดยต้องวางแผนการตรวจสอบในการน าเคร่ืองมือไปให้ 

ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบโดยคณาจารยผ์ู้ทรงคณุวฒิุ เพื่อตรวจสอบคณุสมบติัของเนือ้หา เพื่อเตรียมที่จะ

วิเคราะห์ตอ่ไป 

ตอนที่ 3 การน าเคร่ืองมือไปทดลองใช้ โดยน าเคร่ืองมือไปทดลองใช้ โดยมีวิธีการด าเนินการน า 
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เคร่ืองมือไปทดลองใช้กบักลุ่ม Try Out โดยการคดัเลือกสุ่มตวัอยา่ง จ านวน 40 เพื่อปรับปรุงแก้ไขคณุภาพ

เคร่ืองมืออีกรอบ โดยทีเ่ตรียมเคร่ืองมือเพือ่เก็บรวบรวมข้อมลูจริงให้มากกวา่จ านวนของขนาดกลุ่มตวัอยา่งที่

ก าหนดไว้ เนื่องจากอาจจะมีเคร่ืองมือบางส่วนทีสู่ญหายไประหวา่งการเก็บข้อมลู 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมปราศจากน า้ตาล

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัได้ท าตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้

 ล าดบัที่ 1 ผู้ วิจยัได้ระบุความส าคัญของปัญหา วตัถุประสงค์ในการศึกษา ประโยชน์ที่จะได้รับ 

ขอบเขตในการศกึษา นิยามศพัท์เฉพาะ   

 ล าดบัที่ 2 ผู้ วิจยัได้ตรวจสอบเอกสารเก่ียวกบัการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆของผลงานวิจยัที่

เก่ียวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นความส าคญัของปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาค้นคว้าได้อีกตอ่ไป 

 ล าดับที่  3 ผู้ วิจัยได้ก าหนดขัน้ตอนต่าง ๆในการศึกษาข้อมูล ได้แก่ การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่จะน ามาใช้ในการศึกษา เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ การเก็บ

รวบรวมข้อมลูตา่ง ๆ การวิเคราะห์ข้อมลูตา่ง ๆ และการวิเคราะห์ข้อมลู 

 ล าดบัที่ 4 ผู้ วิจยัสามารถเลือกใช้แบบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมือที่ใช้การศึกษาข้อมูลในครัง้นี ้เพื่อ

น าเสนอคณาจารย์ผู้ทรงคณุวฒิุ เพื่อปรึกษาเก็บรวบรวมในการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็น 

 ล าดบัที่ 5 ผู้วิจยัได้ใช้ตวัอยา่งจ านวนทัง้สิน้ 420 ฉบบั เพื่อเป็นการก าหนดเง่ือนไขในการสุ่มตวัอยา่ง

ข้างต้น และได้น าแบบสอบถาม มาตรวจสอบหาความสมบรูณ์ และสามารถน าข้อมลูไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทาง

สถิติตอ่ไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การที่ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจความถูกต้องของข้อมูลแล้ว โดยที่สามาร ถ

ประมวลผลและวิเคราะห์ผลในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัทางสถิติ ซึง่จะ

สามารถบนัทกึข้อมลูในแผ่นบนัทกึข้อมลู ประมวลผลและน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นผลการศกึษา 
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การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. คา่ร้อยละ (Percentage) หมายถงึ คา่มชัฌิมา หรือ คา่เฉล่ีย 

 2. คา่เฉล่ีย (x̄) หมายถงึ การค านวณจากผลรวมของข้อมลูและหารด้วยจ านวนข้อมลู 

 3. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หมายถงึ การหาคา่ทางสถิติพืน้ฐานเพื่อแสดงผลการ

กระจายของค าตอบหรือข้อคิดเห็นและสามารถอธิบายคุณลักษณะของข้อมูลเบือ้ง ต้นจากการใช้วิธีหา

จ านวน ร้อยละ (Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.)  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตอนที่ 1 ปัจจยัด้านส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมดจ านวน 420 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 61.40 และเพศชายจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อย

ละ 38.60 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ26 – 35 ปี จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10 รองลงมาคือ 19 – 25 ปี จ านวน 

78 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60, 36 – 45 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 17.90, ไม่เกิน 18 ปี จ านวน 48 คน 

คิดเป็นร้อยละ 11.40, มากกวา่ 45 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีสถานภาพ

โสด จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 68.10 รองลงมาคือ สมรส จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 , หย่า

ร้าง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90, หม้าย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามล าดบัส่วนใหญ่ มี

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,000 – 50,000 บาท จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 รองลงมาคือ  15,000 – 

30,000 บาท จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1, 50,000 บาทขึน้ไป จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 , 

ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30ตามล าดับ  ส่วนใหญ่  มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน จ านวน 211คน คิดเป็นร้อยละ 50.20 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 

16.70, นกัเรียน – นกัศกึษาจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 , พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ จ านวน 40 

คน คิดเป็นร้อยละ 9.50, รับจ้างหรืออื่น ๆ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 ตามล าดบั   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซือ้เคร่ืองด่ืม

ปราศจากน า้ตาลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านราคา อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัด

จ าหนา่ย ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x ̄= 4.16 )  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านที่มีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมากที่สุด คือ ด้านราคา ( x ̄= 4.25 )  ส่วนด้านที่มีระดบัความส าคญั
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อยูใ่นระดบัมาก คือ ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสริมการขาย ( x ̄= 4.18, x ̄= 4.17, x ̄

= 4.02 ) ตามล าดบั 

สรุปผลการวิจัย 

 ปัจจัยส่วนบคุคล 

การศกึษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่การเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมปราศจาก 

น า้ตาลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมดจ านวน 420 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 61.40 และเพศชายจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60 ส่วนใหญ่ มี

อาย ุ26 – 35 ปี จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10 รองลงมาคือ 19 – 25 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.60, 36 – 45 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 17.90, ไม่เกิน 18 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 11.40, 

มากกวา่ 45 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 286 คน 

คิดเป็นร้อยละ 68.10 รองลงมาคือ สมรส จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 , หยา่ร้าง จ านวน 12 คน คิด

เป็นร้อยละ 2.90, หม้าย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

30,000 – 50,000 บาท จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 รองลงมาคือ  15,000 – 30,000 บาท จ านวน 

135 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1, 50,000 บาทขึน้ไป จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 , ต ่ากวา่ 15,000 บาท 

จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 211คน คิด

เป็นร้อยละ 50.20 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70, นกัเรียน – นกัศึกษา

จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 , พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50, 

รับจ้างหรืออื่น ๆ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 ตามล าดบั   

 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มปราศจากน ้าตาลของ 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านราคา อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ส่วนราย

ด้านที่อยูใ่นระดบัมาก คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการจดัจ าหนา่ย ด้านการสง่เสริมการขาย ตามล าดบั 
  
 อภิปรายผล 

 การศกึษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่การเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมปราศจาก 
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น า้ตาลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากด้านที่มีคา่เฉล่ีย

สูงสุด คือ ด้านราคา ด้านการจดัจ าหนา่ย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการสง่เสริมการขาย โดยมีประเด็นอภิปราย

เพิ่มเติม เร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่การเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมปราศจากน า้ตาลของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ข้อที่มีระดบัความส าคญัอยู่

ในระดบัมากทีสุ่ด คือ ผู้บริโภคมกัจะเลือกซือ้จากฉลากผลิตภณัฑ์ที่บง่บอกสว่นประกอบอยา่งชดัเจน 

ผู้บริโภคเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์เพราะค านงึถงึเร่ืองสุขภาพเป็นหลกั ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ พชัรี สวุรรณ

เกด (2556) ศกึษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคน า้สมนุไพรผสมวา่นหางจระเข้ของนกัศกึษา ผลการศกึษา

พบวา่ บริโภคน า้ สมนุไพรผสมวา่นหางจระเข้โดยข้อมลูที่ศกึษาได้แก ่เพศ อาย ุชัน้ปีที่ศกึษากลุ่มวิชาที่ศกึษา 

พฤติกรรมการบริโภค และ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีมี่ผลตอ่การตดัสินใจบริโภคน า้สมนุไพรผสมวา่น

หางจระเข้อีกทัง้การทดสอบการยอมรับผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ของน า้ สมนุไพรผสมวา่นหางจระเข้สูตร

เฉพาะ 3 สูตร ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นีคื้อ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร ที่เคย

บริโภคน า้สมนุไพรผสมวา่นหางจระเข้ซึง่มีขนาดตวัอยา่ง จ านวน 315 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ 

คา่สถิติทีใ่ช้คือ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ียเลขคณิต คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ

แตกตา่งของคา่เฉล่ียแบบเป็นคูแ่ละแบบไคสแควร์และหา ความสมัพนัธ์อยา่งงา่ยโดยใช้สมัประสิทธิ

สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ผลการศกึษา พบวา่ ตวัอยา่งที่เป็นนกศักึษาสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงอายรุะหวา่ง 21-

25 ปี ก าลงัศกึษาอยูช่ ัน้ปีท่ี2 ในกลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ โดยสว่นใหญ่ด่ืมน า้สมนุไพรผสม

วา่นหางจระเข้ด้วยเหตผุลคือเพื่อสุขภาพ และซือ้บริโภคด้วยความชอบส่วนตวั เฉล่ียด่ืม 3 ครัง้ตอ่สปัดาหใ์น

ปริมาณ 250 ซีซีตอ่การด่ืมแตล่ะครัง้ โดยด่ืมแบบบรรจขุวดแชเ่ย็น ที่มีรสชาติ หวาน และซือ้ตามซุ้มจ าหนา่ย

เคร่ืองด่ืมในมหาวิทยาลยัปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดที่นกัศกึษาให้ความส าคญัมากที่สุด คือ ปัจจยั

ด้าน ผลิตภณัฑ์ รองลงมา คือ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัด้านชอ่งทางการ

จดัจ าหนา่ย ตามล าดบั  
  
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมปราศจาก

น า้ตาล ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั ดงันี ้

1.ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า โดยภาพรวม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซือ้

เคร่ืองด่ืมปราศจากน า้ตาล ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก 
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ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ ฉลากของเคร่ืองด่ืมในปัจจุบันบางชนิด ไม่ได้บอกถึงส่วนประกอบของ

เคร่ืองด่ืมที่มีความชดัเจนให้แกผู่้ บริโภค ท าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใส่ใจในเร่ืองของฉลากผลิตภณัฑ์เป็นอยา่ง

มาก เพราะฉลากผลิตภัณฑ์สามารถบอกถึง ประเภทของเคร่ืองด่ืม เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน ข้อมูล

โภชนาการ คณุคา่ทางโภชนาการ พลงังานทัง้หมดและบอกถงึวตัถทุี่ให้ความหวานแทนน า้ตาลได้ 

2.ด้านราคา พบวา่ โดยภาพรวม ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซือ้เคร่ืองด่ืม

ปราศจากน า้ตาล ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมากที่สุด 

ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ สินค้าในท้องตลาดส่วนมากจะไม่มีปา้ยแสดงราคาที่ชดัเจน ท าให้ผู้ บริโภคไม่

สามารถทราบถงึราคาที่แท้จริงกอ่นที่จะท าการซือ้เคร่ืองด่ืม โดยแท้ที่จริงแล้วผู้บริโภคให้ความส าคญักบัเร่ือง

ของราคาของสินค้าประเภทเคร่ืองด่ืมเป็นอนัดบัต้น ๆ ซึง่เร่ืองของปา้ยราคาสินค้าเป็นกระบวนการรับรู้แรกที่

ท าให้ผู้ บริโภคตัดสินใจเลือกซือ้ เคร่ืองด่ืมนัน้หรือไม่ โดยที่ป้ายราคาสินค้าจะต้องมีความชัดเจนของ

รายละเอียดในปา้ยราคาสินค้า  

3.ด้านการจดัจ าหน่าย พบว่า โดยภาพรวม ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่การเลือกซือ้

เคร่ืองด่ืมปราศจากน า้ตาล ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ เคร่ืองด่ืมปราศจากน า้ตาลมีกลุม่ลกูค้าที่คอ่นข้างจ ากดัและยงัไมแ่พร่หลาย จงึ

ท าให้การจดัจ าหน่ายสินค้าประเภทนีจ้ าเป็นต้องเข้าถึงผู้ บริโภคให้ได้มากที่สุด โดย ท่ีผู้ ผลิตและจ าหน่าย

จ าเป็นจะต้องวางจ าหนา่ยสินค้าที่ร้านค้าสะดวกซือ้ที่ใกล้ตามแหล่งชมุชนตา่ง ๆ เพิ่มมากขึน้ 

 4.ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า โดยภาพรวม ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

เลือกซือ้เคร่ืองด่ืมปราศจากน า้ตาล ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก 

 ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ เนื่องจากสินค้าประเภทเคร่ืองด่ืมปราศจากน า้ตาลยังไม่ได้มีการนิยมของ

ผู้ บริโภคอย่างแพร่หลาย ท าให้ผู้ บริโภคค านึงถึงเร่ืองของการจัดโปรโมชั่นของสินค้าหรือร้านค้าอย่าง

สม ่าเสมอ เพื่อเป็นการกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคเกิดความอยากรู้อยากลองสินค้า

ประเภทนีเ้พิ่มมากขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

ผู้ วิจัยจะต้องท าการศึกษาการวิจัยเพื่อเป รียบเทียบกับคุณภาพชีวิตของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครเพิ่มขึน้ เพื่อจะได้ทราบถึงความต้องการในการเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมที่ปราศจากน า้ตาลหรือ

เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพมากขึน้ ตามยคุสมยัที่เปล่ียนแปลงไป ซึง่จะท าให้การวิจยัในเร่ืองนีส้มบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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