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บทคัดย>อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค| 1) เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�

มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อชาเขียวพรBอมดื่ม

สูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามป�จจัยประชากร 3) เพื่อศึกษาป�จจัยส�วน

ประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลต�อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของ

ผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ�มตัวอย�างในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีตัดสินใจซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตร

ไม�มีน้ำตาล จำนวน 400 คน โดยใชBแบบสอบถามเป�นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขBอมูล สถิติที่ใชBในการ

วิเคราะห|เชิงพรรณนาไดBแก� ค�าความถี่ ค�ารBอยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน

ดBวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต�างจะนำไปเปรียบเทียบเป�นราย

คู� โดยใชBวิธีของ LSD และใชBสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว�า ผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ และรายไดBเฉลี่ยต�อเดือน

ต�างกันทำใหBกระบวนการตัดสินใจซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลโดยภาพรวมไม�ต�างกัน และผูBบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต�างกัน ทำใหBกระบวนการตัดสินใจซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มี

น้ำตาลโดยภาพรวมแตกต�างกัน ส�วนป�จจัยส�วนประสมทางการตลาดดBานผลิตภัณฑ| ดBานราคา ดBานช�องทาง

การจัดจำหน�าย และดBานการส�งเสริมการตลาด มีผลต�อกระบวนการตัดสินใจซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มี

น้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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Abstract 

The objectives of this study were 1) to study a decision of consumer of ready-to-

drink no sugar green tea in Bangkok area 2) to study a decision of consumer of ready-to-

drink no sugar green tea in Bangkok area separated by sex, age, education, income per month 

3) to study marketing mix affecting a decision of consumer of ready-to-drink no sugar green 

tea in Bangkok area. 

The sample group was 400 people of consumers in Bangkok who consumes of ready-

to-drink no sugar green tea. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. 

The data collected were analyzed by using the Frequency, percentage, mean and standard 

deviaton. The hypotheses were tested by One-way ANOVA (F-test) in case of its had 

statistical significant different testing a pair of variable by LSD was used to test hypothesis 

for each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression. 

The results of  hypothesis testing showed that consumers in Bangkok with sex,  age, 

income per month were different, making the decision of consumes of ready-to-drink no 

sugar green tea in Bangkok area was no different. But the results of  hypothesis testing 

showed that consumers in Bangkok with education was different, making the decision of 

consumes of ready-to-drink no sugar green tea in Bangkok area was different. Moreover, 

marketing mix included product price place and promotion affect to the decision of 

consumer of ready-to-drink no sugar green tea in Bangkok area. 

บทนำ 

ชา เป�นผลผลิตทางเกษตรกรรมจากใบยอดอ�อนและกBานของตBนชานำมาผ�านกรรมวิธีแปรรูป

หลากหลาย "ชา" ยังหมายรวมถึงเครื่องดื่มกลิ่นหอมที่ทำจากพืชตากแหBงชนิดต�างๆ นำมาชงหรือตBมกบัน้ำ

รBอนชาเป�นเคร่ืองดื่มท่ีมีผูBบริโภคมากท่ีสุดเป�นอันดับสองของโลกรองจากน้ำ 

 ชา เป�นเคร่ืองดื่มท่ีไดBรับความนิยมอย�างแพร�หลายในประเทศไทยไม�ว�าจะเป�นชาจีนชาเขียวหรือว�า

ชาฝร่ังเน่ืองจากไดBรับวัฒนธรรมการดื่มเคร่ืองดื่มประเภทชามาจากประเทศต�างๆเช�นประเทศจีนญี่ปุ�นหรือ

ประเทศแถบตะวันตกดังน้ันการดื่มชาแต�ละประเภทจะมีลักษณะการดื่มท่ีแตกต�างกันออกไป แต�ชาท่ีไดBรับ

ความนิยมจากผูBบริโภคในประเทศไทยมากท่ีสุดคือ ชาเขียวพรBอมดื่ม ชาเขียวพรBอมดื่มไดBรับความนิยมอย�าง

แพร�หลายและยังมีแนวโนBมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกดBวยเนื่องจากความสะดวกในการบริโภครสชาติและ

สถานท่ีขายเคร่ืองดื่มท่ีสามารถหาไดBง�ายขึ้น การท่ีเคร่ืองดื่มชาเขียวท่ีไดBรับความนิยมน้ัน เน่ืองจากประเทศ

ไทยเป�นเมืองรBอนจึงทำใหBผูBบริโภคมีความตBองการเคร่ืองดื่มท่ีช�วยแกBอาการกระหายเพ่ือใหBรูBสึกสดชื่นรวมไป

ถึงรสชาติท่ีอร�อยอีกท้ังชาเขียวยังมีสรรพคุณท่ีเป�นประโยชน|แก�ผูBบริโภคอีกดBวย เช�น ช�วยลดระดับไขมันใน

เลือด และการป�องกันโรคมะเร็งเป�นตBน แต�เครื่องดื่มชาเขียวก็ไม�ไดBมีเพียงคุณประโยชน|อย�างเดียวเท�าน้ัน 

เนื่องจากส�วนผสมของเครื่องดื่มชาเขียวที่น�าสนใจคือ ปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มซึ่งน้ำตาลที่เป�นส�วนผสม

น้ันมีปริมาณท่ีสูงบางยี่หBอหรือบางขนาดมีปริมาณน้ำตาลเกินกว�าท่ีจะตBองบริโภคน้ำตาลต�อวันต�อคน ดังน้ัน
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ผูBบริโภคจึงตBองใหBความสำคัญกับการเลือกซื้อเครื่องดื่มชาเขียวเช�นกัน เพื่อประโยชน|ที่ผูBบริโภค ควรไดBรับ

มากท่ีสุด  

 ป�จจุบันผูBบริโภคใหBความสำคัญกับสุขภาพมากยิ่งขึน้โดยเฉพาะกลุ�มผูBบริโภคท่ีอาศัยอยู�ในเมืองใหญ�

สินคBาหรือบริการที่เกี่ยวขBองกับสุขภาพจึงมีบทบาทต�อพฤติกรรมการบริโภคเป�นอย�างสูง ดังจะเห็นไดBจาก

การเจริญเติบโตของธุรกิจสถานออกกำลังกาย สปา รBานเสริมสวยของท้ังเพศหญิงและชายรวมท้ังอาหารและ

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลเป�นเครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งที่ไดBรับการตอบรับจาก

ผูBบริโภคเป�นอย�างสูงในฐานะเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ ประกอบกับกระแสการรับวัฒนธรรมจากญี่ปุ�น  ไม�ว�าจะ

เป�นแฟชั่นหรือการบริโภคอาหารญี่ปุ�นป�จจัยดังกล�าวลBวนทำใหBเกิดกระแสบริโภคชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มี

น้ำตาล และขยายวงกวBางอย�างรวดเร็ว 

 ชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาล จึงถือเป�นเซ็กเมนต|ใหม�ในตลาดเคร่ืองดื่มไทย เน่ืองจากการดูแล

สุขภาพ ไม�ไดBเป�นแค�เทรนด|ท่ีมาแลBวก็ไป แต�กลายเป�นส�วนหน่ึงของ “ไลฟ¡สไตล|” คนยุคน้ีทำใหBอุตสาหกรรม

อาหารและเคร่ืองดื่มท่ัวโลกตBองปรับตัวขนานใหญ�จะคำนึงถึงแต�เพียง “ความอร�อย” อย�างเดียวไม�ไดBตBองใหB

ความสำคัญกับ“สุขภาพ”ดBวยเช�นกันส�งผลใหBในช�วงไม�กี่ป£มานี้ ทั้งในฝ�¤ง Supply และ Demand ในกลุ�ม

สินคBา “Sugarless”ท้ังสูตรลดน้ำตาลและสตูรไม�มีน้ำตาลกลายเป�นเซ็กเมนต|ท่ีขยายตัวอย�างรวดเร็วและทำ

ใหBจุดขายท่ีตอบโจทย|“สุขภาพ”เป�นสิ่งท่ีตBองมีสำหรับสินคBาอาหารเคร่ืองดื่มในยุคน้ีจากป�จจัยหลักขBางตBนท่ี

เป�นแรงผลักดันใหBอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มท่ัวโลกตBองขยับตัวคร้ังใหญ�มุ�งมาดBาน“สุขภาพ”มากขึ้น

ดBวยการพัฒนาสูตรไม�มีน้ำตาล และสูตรน้ำตาลนBอยรวมไปถึงใชBวัตถุดิบใหBความหวานประเภทอื่นเพ่ือ

ทดแทนความหวานจากน้ำตาล 

 จากเหตุผลท่ีกล�าวมาขBางตBนทำใหBผูBวิจัยสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มชาเขียว

พรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือจะไดBรับทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

และหลักเกณฑ|ตลอดจนรูปแบบส�วนประสมทางการตลาดท่ีทำใหBเกิดการตัดสินใจซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตร

ไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือตอบสนองความตBองการของผูBบริโภค สามารถนำขBอมูล

ท่ีไดBไปใชBในการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ|ใหBตรงกับพฤติกรรมและความตBองการของผูBบริโภคไดB 

ใชBปรับกลยุทธ|การแข�งขันและส�วนประสมทางการตลาดใหBสามารถแข�งขันคู�แข�งไดBอย�างมีประสิทธิภาพและ

สามารถรักษาส�วนแบ�งตลาดท่ีครองอยู�ไดB 

วัตถุประสงคdงานวจิัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามป�จจัยประชากร 

3. เพ่ือศึกษาป�จจัยส�วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีผลต�อกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือชาเขียว

พรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตงานวิจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป�นการศึกษาเก่ียวกับ กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มี

น้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยคร้ังน้ีมีขอบเขตของงานวิจัยดังหัวขBอต�อไปน้ี 
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1 ขอบเขตของประชากร ขอบเขตการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจะศึกษาผูBบริโภคท่ีบริโภคชาเขียวพรBอมดื่ม

สูตรไม�มีน้ำตาลท่ีอาศัยอยู�ในกรุงเทพมหานคร เน่ืองการกรุงเทพมหานครเป�นเมืองหลวงท่ีสำคัญและเป�นเขต

ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของประเทศไทย เป�นจุดศูนย|กลางทางการคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกต�างๆ 

ซึ่งมีโอกาสและอำนาจในการซื้อผลิตภัณฑ|เพื่อการบริโภค จึงเป�นประชากรที่เหมาะสมที่จะเป�นตัวแทนใน

การศึกษากระบวนการตัดส ินใจเล ือกซื ้อชาเข ียวพร Bอมดื ่มส ูตรไม �ม ีน้ำตาลของผู Bบร ิโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2 ขอบเขตของกลุ>มตัวอย>าง เน่ืองจากไม�ทราบจำนวนประชากรท่ีบริโภคชาเขียวพรBอมดืม่สูตรไม�มี

น้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แน�นอนการกำหนดกลุ�มตัวอย�างจึงตBองกำหนดโดยการเป¥ด

ตารางหาขนาดกลุ�มตัวอย�างของ Yamane (1973) ซ่ึงทางผูBวิจัยไดBกำหนดค�าความคลาดเคลื่อนของการสุ�ม

ตัวอย�างที่ยอมรับไดB 0.05 จึงทำใหBมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจาการเป¥ดตารางที่ระดับความเชื่อม่ัน 

95% พบว�าจำนวนกลุ�มตัวอย�างท่ีไดBมีจำนวน 400 ตัวอย�าง 

 3 ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช9ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้จะใชBเครื่องมือในการเก็บขBอมูลการวิจัย 

คือ แบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  4 ขอบเขตด9านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือชาเขียว

พรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อชา

เขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจำแนกตามป�จจัยต�างๆ รวมถึงเพ่ือศึกษา

คBนควBาหาว�าป�จจัยใดบBางที่ส�งผลต�อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของ

ผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรที่ใช9ในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ไดBแก� เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดBต�อเดือน และป�จจัยดBานส�วนประสมทาง

การตลาด 

2. ตัวแปรตาม ไดBแก� กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชนdที่คาดว>าจะได9รับ 

1. เพื่อใหBทราบถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อใหBทราบถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามป�จจัยประชากร 

3. เพื่อใหBทราบถึงป�จจัยส�วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลต�อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อชา

เขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขBอง ผูBวิจัยไดBแยกกระบวนการตัดสินใจซ้ือออกเป�น 5 ดBาน 

ด"านการรับรู"ป+ญหาและความต"องการ 

 ป¥ยะนันท| บุญณะโยไทย (2556) อธิบายว�า การรับรูBคือการแสดงออกถึงความรูBสึกนึกคิด ความรูB 
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ความเขBาใจในเรื ่องต�างๆ ซึ ่งเกิดขึ ้นในจิตใจของแต�ละบุคคล โดยผ�านกระบวนการตีความหรือแปล

ความหมายของขBอมูลสิ่งเรBาจากอวัยวะรับความรูBสึกแลBวจึงแสดงออกถึงความรูB ความเขBาใจจากการตความ

น้ัน อันจะนำไปสู�การตอบสนองต�อไป 

 ณัฐวุฒิ สง�างาม (2554) อBางถึงป¥ยะนันท| บุญณะโยไทย (2556) อธิบายว�า การรับรูBหมายถึง 

กระบวนการท่ีผูBบริโภคเลือกท่ีจะรับรูB สรุปการรับรูBตีความหมายจากการรับรูBสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีสัมผัส เพ่ือท่ีจะ

สรBางภาพในสมองใหBเป�นภาพท่ีมีความหมายและมีความกลมกลืน  

 จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจดBานการรับรูBป�ญหาและความตBองการ ผูBวิจัยสามารถสรุป

ความหมายโดยรวมของการรับรูBป�ญหาและความตBองการไดBว�าการรับรูBป�ญหาและความตBองการ คือ การท่ี

ผูBบริโภครับรูBและเขBาใจกับขBอมูลนั้นๆโดยผ�านกระบวนการตีความหมายของขBอมูล ผ�านการแสดงออกถึง

ความรูB และความเขBาใจถึงป�ญหาท่ีเกิดขึ้น เช�นความตBองการบริโภค ความตBองการดBานสุขภาพ เป�นตBน 

ด"านการแสวงหาข"อมูล 

จุฬาพร ประสพสุข (2556) การคBนหาขBอมูลคือ การขBอหาขBอมูลเมื่อความตBองการถูกกระตุBนมาก

พอและสิ่งที่สามารถสนองต�อความตBองการอยู�ใกลBผูBบริโภค ผูBบริโภคจะดำเนินการเพื่อใหBเกิดความพอใจ

ทันทีนักการตลาดจึงใหBความสนใจเก่ียวกับแหล�งขBอมูลท่ีผูBบริโภคประกอบดBวย แหล�งบุคคล ไดBแก� ครอบครัว 

เพ่ือน คนรูBจักเป�นตBน แหล�งชุมชน ไดBแก� สื่อมวลชน องค|กรต�างๆ เป�นตBนแหล�งทดลอง ไดBแก� หน�วยงานท่ี

สำรวจคุณภาพผลิตภัณฑ|หรือหน�วยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ| ประสบการณ|ตรงของผูBบริโภคในการ

ทดลองใชBผลิตภัณฑ|  

 ชลันธร อนันต|ไวทยะกิจ (2560) การคBนหาขBอมูล คือ เมื ่อผู Bบริโภคทราบถึงป�ญหาหรือความ

ตBองการแลBว แต�อาจยังไม�รูBว�าจะตัดสินใจอย�างไรจึงตBองหาขBอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคBา เพ่ือ 

ช�วยในการตัดสินใจโดยอาจจะถามเพ่ือน ครอบครัว รBานคBา หรือคBนหาจากสื่อโฆษณาและสื่อออนไลน|ต�างๆ 

 จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจดBานการแสวงหาขBอมูล ผูBวิจัยสามารถสรุปความหมายโดยรวม

ของการแสวงหาขBอมูลไดBว�า การแสวงหาขBอมูล คือ กระบวนการคBาหาขBอมูลเพ่ือหาทางสนองความตBองการ

ที่ถูกกระตุBน เพื่อมาใชBในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกสินคBา หรือบริการนั้นๆ โดยแสวงหาขBอมูล

จากแหล�งต�างๆ เช�น ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบBาน คนรูBจัก สื่อโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนการคBา การบรรจุ

ภัณฑ| การจัดแสดงสินคBาเป�นตBน 

ด"านการประเมินทางเลือก 

กรกมล แสงจันทร|ฉาย (2559) อธิบายว�า การประเมินทางเลือกคือ เป�นขั้นตอนท่ีเม่ือไดBขBอมูลของ

สินคBาหรือบริการจากแหล�งขBอมูลต�างๆแลBวผูBบริโภคก็จะนำขBอมูลที่ไดBมาประเมินเปรียบเทียบเพื่อเลือกหา

สินคBาหรือบริการท่ีดีท่ีสุด 

 ชลันธร อนันต |ไวทยะกิจ (2560) อธิบายว�า การประเมินทางเลือกคือ เป�นขั ้นตอนในการ

เปรียบเทียบขBอดี ขBอเสียจากทางเลือกต�างๆ โดยอาจจะพิจารณาจากคุณสมบัติท่ีโดดเด�นของผลิตภัณฑ| และ

อรรถประโยชน|ท่ีไดBรับจากผลิตภัณฑ|ในแต�ละทางเลือก รวมถึงความเชื่อถือหรือทัศนคติของตัวผูBบริโภคเอง

ต�อทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง 

 จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจดBานการประเมินทางเลือก ผูBวิจัยสามารถ สรุปความหมาย

โดยรวมของการประเมินทางเลือกไดBว�า การประเมินทางเลือก คือ เป�นขั้นตอนการนำเอาขBอมูลสินคBาหรือ
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บริการจากแหล�งขBอมูลต�างๆมาเปรียบเทียบขBอดี ขBอเสีย จากทางเลือกต�างๆ เพื่อเลือกสินคBาหรือบริการท่ี

ตอบสนองความตBองการ ไดBมากท่ีสุดโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประโยชน| ตราสินคBา ราคา ขนาด เป�นตBน  

ด"านการตัดสินใจซ้ือ 

 ชลันธร อนันต|ไวทยะกิจ (2560) อธิบายว�าการตัดสินใจซื้อคือ เป�นขั้นตอนหลัง จากประเมิน

ทางเลือกแลBว โดยจะตัดสินใจซ้ือ ผลิตภัณฑ|ท่ีผูBบริโภคเห็นว�าดี และเหมาะสมท่ีสุด 

 กรกมล แสงจันทร|ฉาย (2559) อธิบายว�าการตัดสินใจซื้อคือ ขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกสินคBา

หรือบริการอย�างใดอย�างหน่ึงท่ีผูBบริโภคคิดว�าสามารถแกBป�ญหาหรือตอบสนองต�อความตBองการของตนเองไดB

มากท่ีสุด พรBอมท้ังดำเนินการเพ่ือใหBไดBสินคBา หรือบริการน้ันมา 

 จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจดBานการตัดสินใจซื้อ ผูBวิจัยสามารถสรุป ความหมายโดยรวม

ของการตัดสินใจซื้อไดBว�า การตัดสินใจซื้อ คือ ขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกสินคBาหรือบริการอย�างใดอย�าง

หนึ่งที่ผูBบริโภคคิดว�าสามารถแกBป�ญหาหรือตอบสนองต�อความตBองการของตนเองไดBมากที่สุด โดยการ

ตัดสินใจซ้ือผูBบริโภคจะทำการตัดสินใจซ้ือก็ต�อเม่ือทำการประเมินผลทางเลือกต�างๆ เรียบรBอยแลBว  

ด"านพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 กิตยาภรณ| ลำลึก (2558) อธิบายว�า พฤติกรรมหลังการซ้ือคือ การประเมินผล ภายหลังการซ้ือ เม่ือ

ผูBบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคBาไปบริโภคแลBว ก็จะเรียนรูBว�าสินคBาน้ัน ดีหรือไม�อย�างไร ถBาสินคBาดี มีคุณภาพ น�า

พอใจ สำหรับ ผูBบริโภคก็จะเกิดการซื้อซ้ำอีก แต�ถBานำไปบริโภคแลBวไม�สามารถตอบสนองความตBองการ 

ใหBแก�ผูBบริโภค ไดBในระดับท่ีน�าพอใจ การซ้ือซ้ำก็จะไม�เกิดขึ้นในอนาคต 

 พัชรี สุวรรณเกิด (2556)  อธิบายว�า พฤติกรรมหลังการซ้ือคือ เป�นขัน้ตอนสุดทBายภายหลังจากการ

ซ้ือ ผูBบริโภคก็จะนำผลิตภัณฑ|ที่ซ้ือนั้นมาใชB และใน ขณะเดียวกันก็จะทำการ ประเมินผลผลิตภัณฑ|น้ันไป

ดBวย โดยการเปรียบเทียบ การใชBงานหรือ ประโยชน|ท่ีไดBรับจากผลิตภัณฑ|อย�างแทBจริง กับความคาดหวัง ท่ี

คาดคิดเอาไวB หากผลที่ไดBเป�นไป ตามความคาดหวังก็จะทำใหBเกิดความพอใจ (Satisfaction) แต�หากผลท่ี

ไดBรับไม�เป�นอย�างท่ีคาดหวังไวBก็จะทำใหBเกิดความไม�พอใจ (Dissatisfaction) ซ่ึงผลลัพธ|ท้ังสองทางน้ัน อาจ

นำไปส�ูการแสวงหา ขBอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ|ตรงน้ัน หรืออาจเปลี่ยนความเชื่อ ซ่ึงจะเห็นไดBว�า

กระบวนการ ตัดสินใจซ้ือของผูBบริโภคเป�นกระบวนการต�อเน่ือง ไม�ไดBหยุดตรงท่ีการซ้ือ   

 จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจดBานพฤติกรรมหลังการซื้อ ผูBวิจัยสามารถสรุปความหมาย

โดยรวมของพฤติกรรมหลังการซ้ือไดBว�า พฤติกรรมหลังการซ้ือ คือ ความรูBสึกภายหลังจากการท่ีผูBบริโภค ไดB

ทดลองใชBสินคBาหรือ บริการท่ีเลือกซ้ือแลBว และเกิดเป�นความรูBสึกว�าพึงพอใจ หรือไม�พึงพอใจ ถBามีความพึง

พอใจผูBซ้ือก็จะมีการซ้ือซ้ำและบอกต�อ ถBาหากไม�พอใจก็อาจจะกลับมา ซ้ือซ้ำหรือไม�กลับไปซ้ือซ้ำอีก 

งานวิจัยที่เกี่ยวข9อง 

 ชลันธร อนันต|ไวทยะกิจ (2560) ศึกษาป�จจัยท่ีส�งผลต�อการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ|นมโฟร|โมสต| ของ

ผูBบริโภคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว�า ป�จจัยส�วนประสมทางการตลาดที่มีผลต�อการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ|นมโฟร|โมสต|ของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มี 2 ป�จจัย ไดBแก� ป�จจัยดBาน

ราคาและคุณภาพ และป�จจัยดBานส�งเสริมทางการตลาด เนื่องจากผูBบริโภคมักจะเลือกผลิตภัณฑ|นมที่ราคา

เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ| ซ่ึงคุณภาพของนมจะตBองเขBมขBนและมีคุณค�าทางโภชนาการ

เป�นไปตามท่ีระบุไวBบนบรรจุภัณฑ| รวมถึงเม่ือเปรียบเทียบกับยีห่Bออ่ืนจะตBองเป�นราคาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี 
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การมีกิจกรรมส�งเสริมการตลาดต�าง ๆ  เช�น การโฆษณาผลิตภัณฑ|ผ�านสื่อต�างๆอย�างต�อเน่ือง การจัดกิจกรรม

นอกสถานท่ี และการมีกิจกรรมส�งเสริมการขายอย�างสม่ำเสมอและน�าสนใจ อาทิ การลดราคา การชิงโชค 

การแถม และการแจกสินคBาใหBทดลองชิม ยิ่งทำใหBผูBบริโภครูBจักและจดจำในตราสินคBาไดB และสามารถเพ่ิม

ปริมาณการซ้ือมากขึน้สำหรับในส�วนของป�จจัยดBานประชากร พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีมีอาย ุระดับการศึกษา

และรายไดBเฉลี่ยต�อเดือนแตกต�างกัน จะมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ|นมโฟร|โมสต|ไม�แตกต�างกันเนื่องจาก

ผูBบริโภคทุกวัย ทุกระดับการศึกษา เกิดการรับรูBตั้งแต�เด็กแลBวว�า นมมีประโยชน|ต�อร�างกายและราคาของ

ผลิตภัณฑ|นมไม�ไดBมีราคาสูงมากนักและทุกยี่หBอมีระดับราคาใกลBเคียงกัน จึงทำใหBผูBบริโภคทุกระดับรายไดB

สามารถซ้ือผลิตภัณฑ|นมโฟร|โมสต|ไดB 

 ศศิธร สุภาวรรณ (2554) ศึกษาป�จจัยที่มีผลต�อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ|เครื่องดื่มความงาม 

(Beauty Drink)ผลการวิจัยพบว�า 1. ผูBตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เป�นเพศหญิง อายุ 25-34 ป£ มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงงานเอกชน และรายไดBเฉลี่ยต�อเดือน 5001-15000 บาท 2.ดBาน

ส�วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ|เคร่ืองดื่มเพ่ือความงาม (Beauty Drink) 

พบว�า ผูBตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีทัศนคติดBานผลิตภัณฑ| ดBานช�องทางการจัดจำหน�าย และดBานการ

ส�งเสริมการตลาดโดยรวมอยู�ในระดับดี ส�วนทัศนคติดBานราคาโดยรวมอยู�ในระดับปานกลาง 3. ดBานความรูB 

ความเขBาใจ ท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ|เคร่ืองดื่มเพ่ือความงาม (Beauty Drink) พบว�าผูBตอบ

แบบสอบถามโดยมีความรูBความเขBาใจในผลิตภัณฑ|เคร่ืองดื่มเพ่ือความงามโดยรวมอยู�ในระดับปานกลาง 4.

ป�จจัยดBานแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ|เคร่ืองดื่มเพ่ือความงาม (Beauty Drink) เม่ือ

พิจารณาเป�นรายดBานพบว�า ผูBตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจดBานเหตุผลโดยรวมอยู �ในระดับมาก และมี

แรงจูงใจดBานอารมณ|โดยรวมอยู�ในระดับปานกลาง 5. ดBานสังคมที่มีผลต�อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ|

เครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) เมื่อพิจารณาเป�นรายดBานแลBวพบว�า ผูBตอบแบบสอบถามไดBรับ

อิทธิพลจากกลุ �มอBางอิงทางตรงและกลุ �มอBางอิงทางอBอม โดยรวมอยู �ในระดับปานกลาง 6. ผู Bตอบ

แบบสอบถามส�วนใหญ�ซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือความงามยี่หBอบิวตี้ดริงค| ประเภทเคร่ืองดื่มเพ่ือความงามสูตรคอลา

เจน มีความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มเพื่อความงามเฉลี่ยต�อ 3 ครั้งต�อสัปดาห| มีปริมาณการซื้อเฉลีย่ 2 ขวดต�อ

ครั้ง และมีจำนวนเงินเฉลี่ยในการซื้อ 379 บาทต�อเดือนสถานที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ|เครื่องดื่มเพื่อความงามคือ 

รBานสะดวกซื้อ และแหล�งที่มาของการรับรูBข�าวสาวขBอมูลของผลิตภัณฑ|เครื่องดื่มเพื่อความงามผ�านทาง

โทรทัศน|  

วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยแบบไม�ทดลอง และเก็บรวบรวมขBอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง ใชB

เคร่ืองมือการวิจัยเป�นแบบสอบถาม แลBวทำการวิเคราะห|ขBอมูลดBวยวิธีทางสถิต ิ

 ประชากรท่ีใชBในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูBท่ีบริโภคชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยผลจากการเป¥ดตารางขนาดกลุ�มตัวอย�างของ Yamane (1973) ไดBขนาดของกลุ�ม

ตัวอย�างจำนวน 400 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใชBในการวิจัยประกอบดBวย  

 1. แบบสอบถามแบบปลายป¥ดและแบบปลายเป¥ด โดยมีรายละเอียดประกอบดBวย 
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  1.1 ขBอมูลส�วนบุคคลของผูBตอบแบบสอบถาม เป�นคำถามท่ีเก่ียวขBองกับลักษณะประชากร 

ไดBแก� เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดBเฉลี่ยต�อเดือน มีจำนวนท้ังหมด 6 ขBอ 

  1.2 ป�จจัยดBานส�วนประสมทางการตลาดชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร เป�นคำถามที่เกี่ยวขBองกับป�จจัยดBานส�วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบดBวย ดBาน

ผลิตภัณฑ| ดBานราคา ดBานช�องทางการจัดจำหน�าย และดBานการส�งเสริมการตลาด มีจำนวนขBอคำถามท้ังหมด 

16 ขBอ กำหนดใหB ระดับความสำคัญมากที่สุด = 5 ระดับความสำคัญมาก = 4 คะแนน ระดับความสำคัญ

ปานกลาง = 3 ระดับความสำคัญนBอย = 2 ระดับความสำคัญนBอยท่ีสุด = 1  

  1.3 กระบวนการตัดสินใจซื ้อชาเขียวพรBอมดื ่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผู Bบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เป�นคำถามท่ีเก่ียวขBองกับการตัดสินใจซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดBวย ดBานการรับรูBป�ญหาและความตBองการ ดBานการแสวงหาขBอมูล ดBาน

การประเมินทางเลือก ดBานการตัดสินใจซื้อ และดBานพฤติกรรมหลังการซื้อ มีจำนวนขBอคำถามทั้งหมด 18 

ขBอ กำหนดใหB ระดับความสำคัญมากที่สุด = 5 ระดับความสำคัญมาก = 4 คะแนน ระดับความสำคัญปาน

กลาง = 3 ระดับความสำคัญนBอย = 2 ระดับความสำคัญนBอยท่ีสุด = 1  

  1.4 ขBอเสนอแนะ เป�นคำถามที่เกี่ยวขBองกับแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนขBอคำถาม 1 ขBอ  

  1.5 ช�วงเกณฑ|เฉลีย่ความคดิเห็นของกระบวนการตดัสินใจซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มี

น้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กำหนดใหB ค�าเฉลีย่ 1.00-1.80 = มีระดับความคดิเห็นในระดับ

นBอยท่ีสุด ค�าเฉลีย่ 1.81-2.60 = มีระดับความคิดเห็นในระดับนBอย ค�าเฉลี่ย 2.61-3.40 = มีระดับความ

คิดเห็นในระดับปานกลาง ค�าเฉลี่ย 3.41-4.20 = มีระดับความคดิเห็นในระดับมากค�าเฉลี่ย 4.21-5.00 = มี

ระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสดุ 

การวิเคราะหdข9อมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชBในการวิเคราะห|ขBอมูลดังน้ี 

   1.1 ใชBค�ารBอยละ (Percentage) และค�าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีการวัดเช ิงกลุ�ม

ไดBแก�  ป�จจัยส�วนบุคคลท่ีประกอบดBวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและรายไดBเฉลี่ย

ต�อเดือน 

  1.2 ใชBค�าเฉลี่ย (Mean) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรท่ีมีระดบั

การวัดเชิงปริมาณ ไดBแก� ป�จจัยดBานส�วนประสมการตลาด ไดBแก� ดBานผลิตภัณฑ| ดBานราคา ดBานช�องทางการ

จัดจำหน�าย ดBานการส�งเสริมการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของ

ผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดBแก� ดBานตระหนักถึงป�ญหาหรือความตBองการ ดBานคBนหาขBอมูล ดBาน

ประเมินทางเลือก ดBานการตัดสินใจซ้ือ ดBานพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ท่ีผูBวิจัยกำหนดในกรอบแนวคิดการ

วิจัย 

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชBในการวิเคราะห|ขBอมูลดังต�อไปน้ี 

     2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามป�จจัยประชากร ไดBแก�  อายุ ระดับการศึกษา รายไดBเฉลี่ยต�อเดือน จะใชBการ
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วิเคราะห|ขBอมูลดBวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต�างจะนำไปสู�การ

เปรียบเทียบเป�นรายคู� โดยใชBวิธีของ LSD  

     2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามป�จจัยประชากร ไดBแก�  เพศ จะใชBการวิเคราะห|ขBอมูลดBวยสถิติ t-test  

    2.3 เพ่ือศึกษาป�จจัยส�วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีผลต�อกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือชา

เขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะใชBการวิเคราะห|ขBอมูลดBวยสถิติถดถอย

พหุคูณ Multiple Regression 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห|กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายดBาน พบว�า 

กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู�ใน

ระดับมาก โดยเรียงตามลำดับไดBแก� ดBานการรับรูBป�ญหาและความตBองการ ดBานการตัดสินใจซื้อ ดBานการ

ประเมินทางเลือก ดBานพฤติกรรมหลังการซ้ือ และดBานการแสวงหาขBอมูล 

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดBเฉลี่ยต�อเดือน สามารถสรุปการ

วิจัยไดBดังน้ี 

2.1 ผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที ่มีเพศ อายุ รายไดBเฉลี่ยต�อเดือนต�างกัน ทำใหB

กระบวนการตัดสินใจซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลโดยภาพรวมไม�ต�างกัน 

2.2 ผู Bบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที ่มีระดับการศึกษาต�างกัน ทำใหBกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาล โดยรวมต�างกัน 

3. ผลการวิเคราะห|ส�วนประสมทางการตลาดที่มีผลต�อกระบวนการตัดสินใจซื้อชาเขียวพรBอมดื่ม

สูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัยไดBดังน้ี 

3.1 ส�วนประสมทางการตลาดดBานผลิตภัณฑ| ดBานราคา ดBานช�องทางการจัดจำหน�าย และ

ดBานการส�งเสริมทางการตลาดมีผลต�อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของ

ผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค|ไดBดังน้ี 

 1.  ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก 

  1.1 ดBานการรับรูBป�ญหาและความตBองการ ของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายขBอพบว�า ขBอการรับรูBถึงประโยชน|ของชาท่ีมีต�อร�างกาย เป�นขBอท่ีมีค�าเฉลีย่

มากท่ีสุด  ซ่ึงผูBวิจัยมีความเห็นว�า ผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส�วนใหญ�มีความตBองการรับรูBถึงประโยชน|

ของชา ซึ่งสอดคลBองกับแนวคิดของ เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค| (2560) กล�าวว�า ป�จจัยดBานราคา และ
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ความคุBมค�า เน่ืองจากผูBบริโภคพิจารณาจากถึงความคุBมค�า คุBมค�าในการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชาเขียว ไม�ว�าจะ

เป�นคุณค�า คุณประโยชน| คุณภาพของวัตถุดบิท่ีนำมาผลิตเคร่ืองดื่ม  

1.2 ดBานการแสวงหาขBอมูล ของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป�นรายขBอพบว�า ขBอท�านคBนหาขBอมูลเกี่ยวกับชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลจากสื่อโฆษณา 

การจัดแสดงสินคBา เพ่ือช�วยในการตัดสินใจ เป�นขBอท่ีมีค�าเฉลีย่มากท่ีสุด ซ่ึงผูBวิจัยมีความเห็นว�า ผูBบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครส�วนใหญ�คBนหาขBอมูลเก่ียวกับชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลจากสื่อโฆษณา การจัดแสดง

สินคBา เพื่อช�วยในการตัดสินใจ ซึ่งสอดคลBองกับแนวคิดของ ชลันธร อนันต|ไวทยะกิจ (2560) กล�าวว�า การ

คBนหาขBอมูล  เม่ือผูBบริโภคทราบถึงป�ญหาหรือความตBองการแลBว แต�อาจยังไม�รูBว�าจะตัดสินใจอย�างไรจึงตBองหา

ขBอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคBา เพื่อ ช�วยในการตัดสินใจโดยอาจจะถามเพื่อน ครอบครัว รBานคBา 

หรือคBนหาจากสื่อโฆษณาและสื่อออนไลน|ต�างๆ 

        1.3 ดBานการประเมินทางเลือก ของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป�นรายขBอพบว�า ขBอท�านเปรียบเทียบขBอมูลชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลระหว�างยี่หBอต�างๆ

ก�อนตัดสินใจ และขBอท�านประเมินความเป�นไปไดBในดBานราคา ขนาด เพ่ือตัดสินใจซ้ือหลังไดBรับขBอมูล เป�น

ขBอท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงผูBวิจัยมีความเห็นว�า ผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส�วนใหญ�เปรียบเทียบขBอมูล

ชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลระหว�างยี่หBอต�างๆก�อนตัดสินใจ และประเมินความเป�นไปไดBในดBานราคา 

ขนาด เพ่ือตัดสินใจซ้ือหลังไดBรับขBอมูล ซ่ึงสอดคลBองกับแนวคิดของ สุขญา อาภาภัทร (2559) กล�าวว�า  ผูBซ้ือ

จะนำขBอมูลท่ีไดBมาประเมินทางเลือก โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ|ในการประเมิน เช�น ราคา ความจุ น้ำหนัก 

ขนาด ตราสินคBา เป�นตBน 

  1.4 ดBานการตัดสินใจซื้อ ของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคโดยรวมในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเป�นรายขBอพบว�า ขBอท�านตัดสินใจซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลเนื่องจากตอบสนองความ

ตBองการไดB เป�นขBอที่มีค�าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งผูBวิจัยมีความเห็นว�า ผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส�วนใหญ�

ตัดสินใจซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลเนื่องจากตอบสนองความตBองการไดB ซึ่งสอดคลBองกับแนวคิด

ของ กรกมล แสงจันทร|ฉาย (2559) กล�าวว�า ขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกสินคBาหรือบริการอย�างใดอย�าง

หนึ่งที่ผูBบริโภคคิดว�าสามารถแกBป�ญหาหรือตอบสนองต�อความตBองการของตนเองไดBมากที่สุด พรBอมท้ัง

ดำเนินการเพ่ือใหBไดBสินคBา หรือบริการน้ันมา  

  1.5 ดBานพฤติกรรมหลังการซ้ือ ของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป�นรายขBอพบว�า ขBอท�านจะกลับมาซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลอีกในครั้งต�อไป และ

ขBอหากท�านไม�พอใจในการบริโภคชาเขียวพรBอมดื่มท�านจะไม�กลับมาซ้ือซ้ำอีก เป�นขBอท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุดซ่ึง

ผูBวิจัยมีความเห็นว�า ผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส�วนใหญ� จะกลับมาซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาล

อีกในคร้ังต�อไป และหากไม�พอใจในการบริโภคชาเขียวพรBอมดื่มท�านจะไม�กลับมาซ้ือซ้ำอีก ซ่ึงสอดคลBองกับ

แนวคิดของ สุชญา อาภาภัทร (2559) กล�าวว�า  เป�นกระบวนการขั้นตอนสุดทBาย หลังจากท่ีผูBซ้ือไดBตัดสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑ|หรือ บริการไปแลBว นักการตลาดมีหนBาท่ีตBองทำการสำรวจเก่ียวกับความพึงพอใจ หลังการซ้ือ

ผลิตภัณฑ| หรือบริการ โดยเปรียบเทียบระหว�างสิ่งท่ีผูBซ้ือคาดหวัง จากผลิตภัณฑ|หรือบริการ กับคุณสมบัติ

ของผลิตภัณฑ|หรือบริการ ว�าผูBซ้ือมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ|หรือบริการน้ันหรือไม� ถBามีความพึงพอใจผูB ซ้ือ

ก็จะมีการซ้ือซ้ำและบอกต�อ แต�หากไม�พอใจก็จะเปลี่ยนไปใชBผลิตภัณฑ| หรือบริการของตราสินคBาอ่ืนแทน  
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 2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดBเฉลี่ยต�อเดือน สามารถสรุปการวิจัยไดB

ดังน้ี 

  2.1 ผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต�างกัน ทำใหBกระบวนการตัดสินใจซ้ือชาเขียว

พรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลโดยภาพรวมไม�ต�างกัน ซึ่งผูBวิจัยมีความเห็นว�า ผุBบริโภคทั้งเพศหญิงและเพศชาย 

ต�างก็มีความตัดสินใจซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลคลBายคลึงกัน ซ่ึงสามารถอธิบายไดBว�า ป�จจุบัน คน

หันมารักสุขภาพมากขึ้น ตBองการดูแลตัวเองมากขึ้น ตBองการมีรูปร�างที่ดีขึ้น และยังสนใจบริโภคอาหาร

สุขภาพ ท่ีไม�มีไขมัน และปราศจากน้ำตาลมากขึ้นดBวย ซ่ึงดBวยเหตุผลน้ีจึงทำใหBผูBบริโภคไม�ว�าจะเพศหญิงหรือ

เพศชาย มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดย

ภาพรวมไม�ต�างกัน ซ่ึงสอดคลBองกับงานวิจัยของ วันวิสาข| รักพงษ|ไพบูลย| (2558) ไดBศึกษาเร่ืองกลยุทธ|ส�วน

ประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือน้ำดื่มคริสตัลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณทล พบว�า ลักษณะ

ทางประชากรที่แตกต�างกันในดBานเพศ ส�งผลต�อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มคริสตัลในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลไม�แตกต�างกันอย�างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจากผูBบริโภคทราบว�าน้ำดื่ม

คริสตัลเหมาะกับทุกเพศทุกวัย  

  2.2 ผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต�างกัน ทำใหBกระบวนการตัดสินใจซ้ือชาเขียว

พรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลโดยภาพรวมไม�ต�างกัน    ซ่ึงผูBวิจัยมีความเห็นว�า การท่ีผูBบริโภคมีช�วงอายุท่ีแตกต�าง

กันนั้นไม�ไดBจะทำใหBมีพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคที่แตกต�างกัน ซึ่งป�จจุบันนี้คนหันมารักสุขภาพมากขึ้น 

และผูBบริโภคทุกช�วงอายุก็ตBองการสินคBาบริโภคที่มีประโยชน|ต�อร�างกาย  และสามารถตอบสนองความ

ตBองการไดB ซ่ึงสอดคลBองกับแนวคิดของ ชลันธร อนันต|ไวทยะกิจ (2560) ไดBศึกษาเร่ืองป�จจัยท่ีส�งผลต�อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ|นมโฟร|โมสต| ของผูBบริโภคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว�า ป�จจัยส�วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต�อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ|นมโฟร|โมสต|ของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

พบว�า ป�จจัยดBานประชากร ท่ีมีอาย ุแตกต�างกัน จะมีการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ|นมโฟร|โมสต|ไม�แตกต�างกัน

เน่ืองจากผูBบริโภคทุกวัย เกิดการรับรูBตั้งแต�เด็กแลBวว�า นมมีประโยชน|ต�อร�างกายและราคาของผลิตภัณฑ|นม

ไม�ไดBมีราคาสูงมากนักและทุกยี่หBอมีระดับราคาใกลBเคียงกัน จึงทำใหBผูBบริโภคทุกระดับรายไดBสามารถซ้ือ

ผลิตภัณฑ|นมโฟร|โมสต|ไดB 

  2.3 ผู Bบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที ่มีระดับการศึกษาต�างกัน ทำใหBกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมต�างกัน ซ่ึง

ผูBวิจัยมีความเห็นว�า ผูBบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่ำกว�า มีการตัดสินใจซ้ือมากกว�าผูBบริโภคท่ีมีการศึกษาสูง

กว�า ซ่ึงสอดคลBองกับแนวคิดของ กรกมล แสงจันทร|ฉาย (2559) ศึกษาเร่ืองป�จจัยส�วนประสมทางการตลาด

ที่มีผลต�อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำนมถั่วเหลืองพรBอมดื่มโทฟุซัง ของผูBบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร พบว�า 

ผูBบริโภคท่ีมี ระดับการศึกษา แตกต�างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ำนมถั่วเหลืองพรBอมดื่มโทฟุซัง

แตกต�างกัน เพราะบุคคลท่ีมีการศึกษาสูงกว�าจะคาดหวังกับสิ่งท่ีไดBรับสูง เน่ืองจากมีการแสวงหาขBอมูลก�อน

การตัดสินใจซ้ือ   

  2.4 ผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดBเฉลี่ยต�อเดือนต�างกัน ทำใหBกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลโดยภาพรวมไม�ต�างกัน ซ่ึงผูBวิจัยมีความเห็นว�า ผูBท่ีมีรายไดBเฉลี่ย
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ต�อเดือนต�างกัน แต�ความตBองการบริโภคไม�ต�างกัน เพราะชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลน้ัน มีราคาไม�สูง 

ไม�ว�าผูBบริโภคจะมีรายไดBต่ำหรือรายไดBสูงก็สามารถซื้อมาบริโภคไดB ซึ่งสอดคลBองกับงานวิจัยของ ชลันธร 

อนันต|ไวทยะกิจ (2560) ศึกษาเรื่องป�จจัยที่ส�งผลต�อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ|นมโฟร|โมสต| ของผูBบริโภค

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว�า ป�จจัยดBานประชากร พบว�า รายไดBเฉลี่ยต�อเดือนแตกต�างกัน จะมี

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ|นมโฟร|โมสต|ไม�แตกต�างกันเนื่องจากผูBบริโภคทุกวัย ทุกระดับการศึกษา เกิดการ

รับรูBตั้งแต�เด็กแลBวว�า นมมีประโยชน|ต�อร�างกายและราคาของผลิตภัณฑ|นมไม�ไดBมีราคาสูงมากนักและทุกยีห่Bอ

มีระดับราคาใกลBเคียงกัน จึงทำใหBผูBบริโภคทุกระดับรายไดBสามารถซ้ือผลิตภัณฑ|นมโฟร|โมสต|ไดB  

3. ศึกษาส�วนประสมทางการตลาดที่มีผลต�อกระบวนการตัดสินใจซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มี

น้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดBดังน้ี 

  3.1 ส�วนประสมทางการตลาดดBานผลิตภัณฑ| มีผลต�อกระบวนการตัดสินใจซื้อชาเขียว

พรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผู Bบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูBวิจัยมีความเห็นว�า ผูBบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ใหBความสำคัญกับป�จจัยดBานผลิตภัณฑ|ในระดับมาก ในเรื่องของ หีบห�อบรรจุมีความ

มาตรฐานน�าเชื่อถือ ซ่ึงสอดคลBองกับงานวิจัยของ ศิริประภา นพชัยยา (2558) ไดBศึกษาเร่ือง ป�จจัยท่ีมีผลต�อ

การตัดสินใจซื้อกาแฟ รBานคาเฟ�อเมซอนในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล พบว�าป�จจัยป�จจัยดBานผลิตภัณฑ| มีผลต�อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากรBาน ค�าเฟ�อเมซอนใน

สถานีบริการน้ำมันปตท.ของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูBบริโภคใหBความสำคัญในเรื่องของ หีบห�อ

บรรจุมีความมาตรฐานน�าเชื่อถือในระดับมาก  

  3.2 ส�วนประสมทางการตลาดดBานราคา มีผลต�อกระบวนการตัดสินใจซ้ือชาเขียวพรBอมดืม่

สูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูBวิจัยมีความเห็นว�า ผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ใหBความสำคัญกับป�จจัยดBานราคา ในเรื่องของการตั้งราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ ซ่ึง

สอดคลBองกับงานวิจัยของกรกมล แสงจันทร|ฉาย (2559) ศึกษาเร่ืองป�จจัยส�วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต�อการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ำนมถั่วเหลืองพรBอมดื่มโทฟุซัง ของผูBบริโภคเขตกรุงเทพมหานครพบว�า ดBานป�จจัย

ราคา ถูกเหมาะสม ของราคากับคุณภาพ และป�จจัยดBานความคุBมค�าของราคา 

  3.3 ส�วนประสมทางการตลาดดBานช�องทางการจัดจำหน�าย มีผลต�อกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูBวิจัยมีความเห็นว�า ผูBบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ใหBความสำคัญกับป�จจัยดBานช�องทางการจัดจำหน�าย ในเรื่องของสินคBาหาซื้อไดBง�าย

สะดวกสะบายในการซ้ือ ซ่ึงสอดคลBองกับงานวิจัยของ เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค| (2560) ศึกษาเร่ืองป�จจัย

ท่ีส�งผลต�อการตัดสินใจซ้ือชาเขียวยี่หBอโออิชิและอิชิตันของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว�า มีป�จจัย

ดBานช�องทางการจัดจำหน�าย และรสชาติ เน่ืองจากผุBบริโภคตBองการความสะดวกสบายในการหาซ้ือเคร่ืองดืม่

เพ่ือบริโภค รBานคBาจะตBองเขBาถึงง�าย สินคBาสามารถหาไดBง�าย มีการแสดงสินคBาชัดเจน ไม�ตBองเสียเวลาในการ

หาสินคBาอีกท้ังยังตBองมีเพียงพอต�อความตBองการของผูBบริโภคอีกดBวย  

  3.4 ส�วนประสมทางการตลาดดBานการส�งเสริมการตลาด  มีผลต�อกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูBวิจัยมีความเห็นว�า ผูBบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ใหBความสำคัญกับป�จจัยดBานการส�งเสริมการตลาด ในเร่ืองของการจัดโปรโมชั่นและขBอ

การโฆษณาเผยแพร�ความรูBเกี่ยวกับผลิตภัณฑ|ผ�านสื่อออนไลน|ต�างๆ ซึ่งสอดคลBองกับงานวิจัยของ ชลันธร 
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อนันต|ไวทยะกิจ (2560) ศึกษาเรื่องป�จจัยที่ส�งผลต�อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ|นมโฟร|โมสต| ของผูBบริโภค

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว�า ป�จจัยดBานส�งเสริมทางการตลาด มีผลต�อการตัดสนิใจซื้อ เนื่องจาก

ผูBบริโภคมักจะเลือกผลิตภัณฑ|นม ที่มีกิจกรรมส�งเสริมการตลาดต�าง ๆ  เช�น การโฆษณาผลิตภัณฑ|ผ�านสื่อ

ต�างๆอย�างต�อเนื่อง การจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี และการมีกิจกรรมส�งเสริมการขายอย�างสม่ำเสมอและ

น�าสนใจ อาทิ การลดราคา การชิงโชค การแถม และการแจกสินคBาใหBทดลองชิม ยิ่งทำใหBผูBบริโภครูBจักและ

จดจำในตราสินคBาไดB และสามารถเพ่ิมปริมาณการซ้ือมากขึ้น  

ข9อเสนอแนะ 

ข9อเสนอแนะการนำไปใช9 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีขBอสนอแนะในการวิจัยเพื่อใชBใหBเป�นประโยชน|และเป�นแนวทางสำหรบัผูB

ประกอบชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาล ดังน้ี 

ป+จจัยด"านประชากร 

 จากการวิจัยแสดงใหBเห็นว�า ผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ รายไดBเฉลี่ยต�อเดือน

ต�างกัน ทำใหBกระบวนการตัดสินใจซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยรวมไม�แตกต�างกัน ดังนั้นนักการตลาด ผูBประกอบการ ผูBผลิตจึงไม�ควรเนBนประเด็นความสนใจเกี่ยวกับ

เรื่อง เพศ อายุ รายไดBเฉลี่ยต�อเดือนของผูBบริโภค เพราะเนื่องจากชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาล มี

ประโยชน| มีคุณค�า สามารถบริโภคไดBง�ายและมีความเหมาะสมกับผูBบริโภค ทุกเพศ ทุกวัย และทุกรายไดB

เฉลี่ยต�อเดือนอยู�แลBว 

 ส�วนผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต�างกัน ทำใหBกระบวนการตัดสินใจซื้อชา

เขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมแตกต�างกัน ดังนั้นนักการตลาด 

ผูBประกอบการ ผูBผลิตควรใหBความสำคัญเป�นอย�างยิ่ง เพราะเน่ืองจากการท่ีผุBบริโภคมีระดับการศึกษาต�างกัน

นั้นมีการซื้อที่ต�างกัน เพราะบุคคลที่มีการศึกษาสูงกว�าจะคาดหวังกับสิ่งที่ไดBรับสูง เนื่องจากมีการแสวงหา

ขBอมูลก�อนการตัดสินใจซื้อ  ดังนั้นนักการตลาดจึงควรนำเสนอชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลที่แสดงใหB

ผูBบริโภคทุกระดับการศึกษาเหน็ว�าการซ้ือผลิตภัณฑ|ไปบริโภคมีความคุBมค�า ต�อประโยชน|ท่ีไดBรับ 

ป+จจัยด"านสFวนประสมทางการตลาด 

 ป�จจัยดBานส�วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต�อกระบวนการตัดสินใจซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสตูรไม�มี

น้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขBอเสนอแนะดังน้ี 

1. ดBานราคา 

 จากผลการวิจัยแสดงใหBเห็นว�า ส�วนประสมทางการตลาด ดBานราคามีผลต�อกระบวนการตัดสินใจ

ซื ้อชาเขียวพรBอมดื ่มส ูตรไม�ม ีน้ำตาลของผู Bบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั ้นนักการตลาดและ

ผูBประกอบการ ผูBผลิต จึงควรใหBความสำคัญเป�นอย�างมากเพราะผูBบริโภคใหBความสำคัญอย�างมาก ในเร่ือง

ของการตั้งราคาใหBมีความเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ นักการตลาดควรมีการตั้งราคาท่ีสมเหตุสมผล

กับคุณภาพของผลิตภัณฑ| ลูกคBาทุกเพศ ทุกวัย สามารถเขBาถึงราคานี้ไดB และควรมีขนาดของผลิตภณัฑ|ท่ี

หลากหลายเพ่ือท่ีลูกคBาจะสามารถซ้ือไดBตามกำลังทรัพย|ท่ีมีอยู� อาจจะมีการใหBราคาพิเศษสำหรับลูกคBาท่ีซ้ือ

สินคBาในจำนวนท่ีมาก  
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2. ดBานผลิตภัณฑ| 

 จากผลการวิจัยแสดงใหBเห็นว�า ส�วนประสมทางการตลาด ดBานผลิตภัณฑ|มีผลต�อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นนักการตลาดและ

ผูBประกอบการ ผูBผลิต จึงควรใหBความสำคัญเป�นอย�างมาก นักการตลาดควรออกแบบบรรจุภัณฑ|ใหBมีความ

หลากหลาย ไม�ว�าจะเป�นขวด เป�นกล�อง หรือเป�นถุง และมีการพัฒนาทางดBานกลิ่นของชาใหBมีกลิ่นสมุนไพร

อ่ืนเขBามาดBวย ไม�ว�าจะเป�นกลิ่นมะลิ กลิ่นกุหลาบ เพ่ือความหลากหลายและตอบโจทย|กลุ�มผูBบริโภค และการ

นำเสนอผลิตภัณฑ|ท่ีไดBรับการรับรองจากองค|กรท่ีมีความเชื่อถือผ�านกระบวนการตรวจสอบอย�างเป�นสากล 

เพ่ือใหBผูBบริโภคเกิดความไวBวางใจในผลิตภัณฑ| 

3. ดBานช�องทางการจัดจำหน�าย 

 จากผลการวิจัยแสดงใหBเห็นว�า ส�วนประสมทางการตลาด ดBานช�องทางการจัดจำหน�าย มีผลต�อ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ันนักการ

ตลาดและผูBประกอบการ ผูBผลิต จึงควรใหBความสำคัญเป�นอย�างมากเพราะผูBบริโภคใหBความสำคัญอย�างมาก 

นักการตลาดควรมีช�องทางการจัดจำหน�าย ที่สะดวกสบายในการหาซื้อชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาล 

รBานคBาจะตBองเขBาถึงง�าย สินคBาสามารถหาไดBง�าย มีการแสดงสินคBาชัดเจน ไม�ตBองเสียเวลาในการหาสินคBาอีก

ท้ังยังตBองมีเพียงพอต�อความตBองการของผูBบริโภคอีกดBวย และอยู�ในทำเลท่ีง�ายต�อการคBนหาและเขBาถึงไดB อยู�

ใกลBในเขตชุมชน หรือที่มีการสัญจรไปมาที่สะดวก และอาจจะมีช�องทางออนไลน|เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น 

4. ดBานการส�งเสริมการตลาด 

จากผลการวิจัยแสดงใหBเห็นว�า ส�วนประสมทางการตลาด ดBานการส�งเสริมการตลาด ส�งผลต�อ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือชาเขียวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ันนักการ

ตลาดและผูBประกอบการ ผูBผลติ จึงควรใหBความสำคญัเป�นอย�างมาก  นักการตลาดควรมีการนำเสนอ

ผลิตภัณฑ|ชาเขียวพรBอมดื่มสตูรไม�มีน้ำตาล ผ�านทางช�องทางต�างๆ อาจจะเป�นการโฆษณาตามสื่อ เช�น 

โทรทัศน| วิทยุ ป�ายโฆษณา หนังสือพิมพ| เป�นตBน หรืออาจจะมีการลดแลกแจกแถม จัดโปรโมชั่น ออกบูท มี

กิจกรรมใหBเล�นกับลูกคBา ในขณะเดยีวกันอาจจะมีการนำบุคคลท่ีมีชื่อเสียงมาเป�นตัวดึงจุดขายว�า บคุคลน้ีก็

บริโภคชาเขยีวพรBอมดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลเช�นกัน 

ข"อเสนอแนะเพ่ือการวจิัยครั้งตFอไป 

 1.  ควรมีการศึกษาตัวแปรในป�จจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจจะส�งผลต�อกระบวนการตัดสินใจซ้ือชาเขยีวพรBอม

ดื่มสูตรไม�มีน้ำตาลของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เช�นป�จจัยดBานแรงจูงใจ ป�จจัยดBานทัศนะคติ และ

ป�จจัยดBานพฤติกรรมและนำขBอมูลท่ีไดBรับไปใชBในการปรับปรุง พัฒนาสินคBา ใหBตรงกับความตBองการของ

ลูกคBาต�อไป 

 2. การศึกษาคร้ังน้ีเป�นการศึกษาเฉพาะผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเท�าน้ัน ดงัน้ันในการวิจัย

คร้ังต�อไปควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาใหBกวBางและครอบคลุมยิง่ขึ้น เช�นอาจจะสำรวจไปยงัพ้ืนท่ี

ต�างจังหวัด  
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 3. ควรใหBมีการนำสถติิอ่ืนมาใชBในการวิเคราะห|ท่ีนอกเหนือจากท่ีใชBวิเคราะห|ผลในคร้ังน้ี เพ่ือใหB

ไดBผลการวิเคราะห|ท่ีมีความหลากหลายแตกต�างก�อใหBเกิดความน�าสนใจและสามารถนำไปใชBประโยชน|ไดB

มากยิ่งขึ้น 

เอกสารอ9างอิง 

กนกพรรณ สุขฤทธ์ิ. (2557). ส�วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใชBบริการ    รBานอาหารญี่ปุ�น 

ย�าน Community Mall ของผูBบริโภคในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ| บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

กรกมล แสงจันทร|ฉาย. (2559). ป�จจัยส�วนประสมทางการตลาดที่มีผลต�อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำนมถั่ว

เหลืองพรBอมดื่มโทฟุซัง ของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. คณะพาณิชยศาสตร|และการบัญชี, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร| 

กิตยาภรณ| ลำลึก. (2558). ป�จจัยท่ีมีผลต�อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองดื่มชาผสมสมุนไพรพรBอมดื่มของผูBบริโภค

ในจังหวัดปทุมธานี. การคBนควBาอิสระ คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

จันฑิสา ศิริสุนทร. (2559). ป�จจัยทางการตลาดท่ีส�งผลต�อพฤติกรรมการซ้ือน้ำดื่มบรรจุขวดของผูBบริโภคใน

จังหวัดนนทบุรี. การคBนควBาอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

จารุวรรณ วิจิตตรวงค|วาน. (2556). การตัดสินใจของผูBบริหารกับการปฎิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา. 

บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จุฬาพร ประสพสุข. (2556). ป�จจัยที่มีผลต�อการตัดสินใจซBือสินคBาผ�านระบบพาณิชย|อิเล็กทรอนิกส|ของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ| ศิลปะศาสตร|มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เจนจิรา ลิ้นธนสาร. (2554). กระบวนการตัดสินใจซ้ือทองคํารูปพรรณ 96.5% ของผูB  บริโภคในอําเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสาคร. สารนิพนธ| ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด, มหาวิทยาลัย

ศรนครินวิโรฒ 

ชมพูนุช กิตติดุลยการ. (2558). กระบวนการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ|อาหารเสริมของผู Bบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร. การคBนควBาอิสระ คณะพาณิชยศาสตร|และการบญัชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร| 

ชุติมา ชุติเนตร. (2554). พฤติกรรมผูBบริโภคที่มีอิทธิพลต�อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มเพิ่มคุณค�าเพ่ือ

สุขภาพ. การคBนควBาอิสระ คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ฐิตาภา พรหมสวาสดิ์. (2555). ป�จจัยดBานส�วนประสมทางการตลาดที่มีผลต�อพฤติกกรมการซื้อผลิตภัณฑ|

เสริมอาหารบำรุงสมองและความจำของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

บำรุง สังข|ขาว. (2554). ความคิดเห็นของนักท�องเท�ียวดBานป�จจัยท�ีมีผลต�อการตัดสินใจเลือกเขBามาท�องเท�ียว

ในอำเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ,  มหาวิทยาลัยบูรพา 

  


