
 

 

กระบวนการตัดสนิใจซ้ือน้้าดื่มตราน้้าทิพย์ของประชาชนในกรงุเทพมหานคร 
A decision to buy Namthip brand drinking water of the people in Bangkok 

 
เมธัสศิกานต ์พลอยปรีดา  

สาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
ผู้รับผิดชอบบทความ 

 
Miss.Metadsikarn Ploypreeda 

E-mail: metadsikarn999@hotmail.com 
Faculty of Business Administration Program in Management, Ramkhamhaeng University 

Corresponding author 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร 3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่ซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ จ านวน 
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทยีบเป็นรายคู ่โดยใช้วิธี
ของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย 
เพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษาทีต่่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์โดยภาพรวมไม่
ต่างกัน นอกจากน้ีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
 
ค าส าคัญ: กระบวนการตัดสินใจ; น้ าดื่มตราน้ าทิพย์ 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were 1) to study a decision to buy Namthip brand drinking 

water of the people in Bangkok 2) to study a decision to buy Namthip brand drinking water of 
the people in Bangkok separated by population 3) to study marketing mix affecting a decision 
to buy Namthip brand drinking water of the people in Bangkok. 

The sample group was 400 people of personnel in Bangkok. To buy Namthip brand 
drinking water. 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 deviation. 
The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-test), in case 
of its had statistical significant different testing a pair of variables 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 personnel in Bangkok. with population 
factors include gender, age, income and education were different, making the decision to buy 
Namthip brand drinking water was no different, marketing mix included product price 
promotion affect to the decision to buy Namthip brand drinking water of the people in 
Bangkok. 
 
Keywords: a decision to buy; Namthip brand drinking water 
 
บทน้า 

ส าหรับน้ าดื่มที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสตกิโดยทั่วไป ผลการตรวจสอบพบว่า โดยน้ าดื่มโดยเฉลี่ยมีปริมาณไม
โครพลาสติกปะปนอยู่ที่ 325 เม็ดต่อปริมาณน้ าหน่ึงลิตร  ยี่ห้อที่มากที่สุดมีปริมาณไมโครพลาสติกปะปนอยู่ถึง 
10,000 เม็ด โดยหลังจากตรวจสอบน้ าดื่มทั้ง 259 ขวดแล้ว พบว่ามีเพียง 17 ขวดเท่าน้ัน ที่ไม่มีไมโครพลาสติก
ปะปนอยู่ โดยการวิจัยคร้ังน้ี ได้ท าการสุ่มกรวดน้ าดื่มชื่อดัง 11 ยี่ห้อ จ านวน 259 ขวด จาก 19 พื้นที่ใน 9 
ประเทศ อันประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา จีน บราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก เลบานอน เคนยา และไทย โดย
ผลงานดังกล่าวเป็นขององค์การอนามัยโลก สั่งทดสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดจากพลาสติก หลังจากการตรวจสอบ
ล่าสุดพบว่า น้ าดื่มบรรจุขวดชื่อดังหลายยี่ห้อกว่า 90% มีชิ้นส่วนพลาสติกขนาดเล็กที่เรียกว่าไมโครพลาสติก
ปะปนอยู่ในขวด 

ปัญหาการใช้ขวดน้ าพลาสติกที่เพิ่มขึ้นจะแก้ปัญหาขยะขวดพลาสติกจากภาครัฐและเอกชนโดย  หา
ไอเดียแปลกใหม่ในการน าขวดที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เพื่อใช้ใหม่ หรือการแยกขยะ แต่นโยบายเหล่าน้ีไม่ได้แก้ไข
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ปัญหาที่แท้จริง ทุกวันน้ีเราสร้างขยะขวดพลาสติกได้เร็วกว่าการน ากลับมาใช้ใหม่อย่างมากมาย  แต่ก็ยังเป็น
ปัญหาอยู่ดี ส าหรับขวดพลสาติกที่เป็นขยะล้นโลก 

ดังน้ัน บริษัทไทยน้ าทิพย์ จึงอยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ี ทีมีความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม เป็น
มิตรกับชุมชน  

“น้ าทิพย์” จากกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย เป็นน้ าดื่มภายใต้แนวคิด “น้ าทิพย์ คิดมาเพื่อ
โลก” ด้วยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความมุ่งม่ันของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ใน
การพัฒนาและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ให้สามารถเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อไปและมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
  การผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ยังเป็นหน่ึงในความมุ่งม่ันในการด าเนินธุรกิจของโคคา -โคลาทั่วโลก 
และการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ของน้ าดืม่ “น้ าทิพย์” ท าให้เราสามารถน าเสนอน้ าดื่มในบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภค ทั้งยังสานต่อความตั้งใจของเราที่ต้องการช่วยให้โลกใบน้ีดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

การวิจัยเร่ืองกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานครก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ดังน้ี 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม

ปัจจัยด้านประชากร 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์

ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของงานวจิัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ก าหนดของเขตการศึกษาไว้ดังน้ี 
 1. ด้านเน้ือหา 

การก าหนดตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยกลุ่มตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านประชากร และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ส่วนตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 
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 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด 
 ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการ
ตัดสินใจซ้ือ ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ 
 2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ า
ดื่มตราน้ าทิพย์ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดการสุ่มตัวอย่างด้วยตารางของ  Yamane โดย
ก าหนดระดับความเชื่อม่ันที่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดกลุ่มของประชากรตัวอย่างเท่ากับ 400 คน 
 3. ดา้นระยะเวลาในการศึกษา 
 ระหว่างเดือน กันยายน 2562 - ตุลาคม 2562 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนก

ตาม เพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษา ซ่ึงเป็นการศึกษาด้านประชากร 
3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์

ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม  
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร จะมีกระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอนดังน้ี 
ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ 

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวมาน้ี สามารถให้การจ ากัดความว่า การรับรู้ปัญหาและความ
ต้องการ คือการที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมีหลายสาเหตุหลายอย่าง เช่น การถูก
กระตุ้นให้เกิดความต้องการในสินค้า การเสื่อมสภาพของสินค้า รวมถึงสิ่งที่มากระตุ้นประชาชนผู้บริโภคในเร่ือง
สภาวะที่เกิดจากอุดมคติ และสภาวะเกิดจากความเป็นจริงในปัจจุบัน ซ่ึงผู้ขายสร้างสิ่งกระตุ้นน้ีมาเพื่อให้
ประชาชนผู้บริโภคเกิดความต้องการในสินค้าหรือบริการ 
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ด้านการแสวงหาข้อมูล 
จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและให้ความหมาย การแสวงหาข้อมูล เป็นการที่ประชาชนผู้ผู้บริโภคต้องการที่จะ

แสวงหาข้อมูลของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในความทรงจ าที่ผ่านมา โดยการทบทวนเก่ียวกับสินค้า  ราคาสินค้า 
สถานที่จ าหน่าย และข้อมูลต่างๆของสนิค้าในปัจจุบัน ซ่ึงประชาชนผู้บริโภคจะค้นหาแหล่งข้อมูลตา่งๆ ที่หามาได้ 
ให้ตรงตามความต้องการของตนเอง 
ด้านการประเมินทางเลือก 

จากการได้ทบทวนงานวิจัยของนักวิจัยหลายๆท่าน ได้ให้ความหมายของ การประเมินทางเลือกว่า 
ประชาชนกลุ่มผู้บริโภคจะมีความต้องการ ข้อมูลทั้งที่เป็นความทรงจ าในอดีตที่มีข้อมูลและไม่มีข้อมูลอะไรเลย 
น ามารวมกับข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเป็นการตัดสินใจในการเป็นเมินทางเลือกให้กับตนเองในการ
เลือกซ้ือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการ เช่นราคา คุณภาพ และสิ่งต่างที่ประชาชนผู้บริโภคจะ
ได้รับตามมา โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่มีความจ าเป็นต่อการประเมินทางเลือกให้กับตนเอง 
ด้านการตัดสินใจซื้อ 

จากแนวความคิดของผู้วิจัย ส าหรับการตัดสินใจซ้ือ ผู้วิจัยหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ว่า การตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าของประชาชนผู้บริโภคน้ัน มีอยู่หลายปัจจัย ทั้งความต้องการในการตัดสินใจซ้ือของตนเองและคนอ่ืน 
ก้อมีผลมาเก่ียวข้องด้วย โดยการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า ประชาชนผู้บริโภคจะคิดถึงประโยชน์ที่จะให้สอยที่ได้รับ 
ราคาที่ถูกหรือแพง และมีความจ าเป็นมากหรือน้อยเพียงใด ซ่ือเสียงของร้านค้า เป็นต้น เป็นการน ามา
ประกอบการพิจารณาที่จะตัดสินใจซ้ือสินค้า รวมทั้งประชาชนผู้บริโภคยังสนใจและให้ความส าคัญในเร่ืองของ
ตราสินค้าอีกด้วย 
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 

จากแนวความคิดของผู้วิจัย ได้ให้ความหมายของ พฤติกรรมหลังการซ้ือ ว่าเป็นความรู้สึกต้องการของ
ประชาชนผู้บริโภค จากผลประโยชน์และความคุ้มค่าที่ได้รับจากสินค้าหรือการใช้บริการน้ัน สามารถท าให้เกิด
ความพึงพอใจในตัวสินค้าหรือบริการหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่เกิดความพึงพอใจท่ีได้ซ้ือสินค้าหรือบริการ ก้ออาจจะ
เลิกเป็นลูกค้า แต่ถ้าเกิดความพึงพอใจหรือได้รับผลประโยชน์เกินความคาดหวัง ก็จะเกิดการซ้ือซ้ า และเป็นกา
แนะน า บอกต่อให้เป็นที่รู้จักกับคนอ่ืนๆต่อไป 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
แบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) โดยใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่ซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ ซ่ึงการ
วิจัยน้ีไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดระดับค่าความเชื่อม่ันที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ 
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5% ใช้การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากการเปิดตารางของ Yamane ท าให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย จ านวนประมาณ 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามท่ีเก่ียวข้องกับ ลักษณะปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ 

เพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษา  มีจ านวนข้อค าถามท้ังหมด 4 ข้อ 
1.2 ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เป็นค าถาม

เก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบด้วย ด้านการ
รับรู้ปัญหาและความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซ้ือและด้าน
พฤติกรรมหลังการซ้ือ ซ่ึงมีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 14 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตีความหมาย ดังน้ี 5 = 
ระดับความส าคัญมากที่สุด , 4 = ระดับความส าคัญมาก , 3 = ระดับความส าคัญปานกลาง , 2 = ระดับ
ความส าคัญน้อย, 1 = ระดับความส าคัญน้อยที่สุด 

1.3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร เป็นค าถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ซ่ึงประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านประเมินทางเลือก ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด  ซ่ึงมี
จ านวนข้อค าถามทั้งหมด 15 ข้อ โดยมีเกณฑ์การใหค้ะแนนเพื่อตีความหมาย ดังน้ี 5 = ระดับความส าคัญมากที่สุด, 

4 = ระดับความส าคัญมาก, 3 = ระดับความส าคัญปานกลาง , 2 = ระดับความส าคัญน้อย, 1 = ระดับ
ความส าคัญน้อยที่สุด 

1.4 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 1 ข้อ เป็นค าถามในลักษณะค าถามปลายเปิด 

1.5 ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการประเมินความส าคัญ ก าหนดให้ 4.21-5.00 = ระดับความส าคัญมาก
ที่สุด, 3.41-4.20 = ระดับความส าคัญมาก, 2.61-3.40 = ระดับความส าคัญปานกลาง , 1.81-2.60 = ระดับ
ความส าคัญน้อย, 1.00-1.80 = ระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. สถิตพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
            1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 
ได้แก่ ปัจจัยประชากร ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษา  
            1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรท่ีมีระดับการ
วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ า ดื่มตราน้ าทิพย์ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
 2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตาม เพศ จะใช้สถิติ t -test ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตาม อายุ รายได้ และระดับการศึกษา จะใช้ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - 
Way ANOVA) และหากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 
 2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จะใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 
 
ผลการวิจัย  

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเร่ือง กระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลจากการวิจัยได้ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดย
ภาพรวม มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่ม
ตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญระดับมาก โดยเรียงล าดับดังน้ี ด้านการรับรู้ปัญหา
และความต้องการ ด้านประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ ด้านการแสวงหาข้อมูล  
 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร ดังน้ี 

2.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ โดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ า
ทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลจากการวิจัยได้ดังน้ี 
 3.1 ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ 
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 3.2 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่ม
ตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
อภิปรายผล  

ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยท าการ
สรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี  
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 1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
 1.1  ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ซ่ึงผู้วิจัย
มีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร  ให้ความส าคัญกับน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ที่มีบรรจุภัณฑ์
บิดฝาง่าย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ ลลิตวดี คงขวัญ (2559) ได้กล่าวได้ว่า กระบวนการตัดสินใจของผู้
ซ้ือมี  การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) โดย จุดเร่ิมต้นของกระบวนการ ซ้ือสินค้า หรือ
บริการ คือการที่ประชาชนผู้บริโภคน้ันตระหนักถึงความต้องการ ซ่ึงผู้ปริโภคจะตระหนักถึงปัญหาหรือความ 
ต้องการ ผู้บริโภคมีความรู้สึกถึงที่ความแตกต่างระหว่างที่ผู้ผู้บริโภค มีความต้องการอาจถูกกระตุ้นจักจูง โดย
ตัวกระตุ้นและชัดจูงจากภายใน (กระตุ้นความต้องการที่มีอยู่แล้วตามปกติของธรรมชาต ิเช่น ความหิวต่ออาหาร) 
และยังได้สอดคล้องกับแนวความคิดของ ชมพูนุท กิตติดุลยการ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า การตระหนักถึงปัญหา 
(Problem recognition) เป็นสภาวะการตระหนักถึงปัญหาที่เก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ า
ทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เกิดเม่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงปัญหา และมองเห็น
ความแตกต่างระหว่างสภาวะที่เกิดจากอุดมคติกับสภาวะที่เกินจากความเป็นจริง  
 1.2  ด้านการแสวงหาขอ้มูล ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็น
ว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญที่มีการแสวงหาข้อมูลมีผลต่อการตัดสินใจ ซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ ลลิตวดี คงขวัญ (2559) ได้ให้ความหมายของ การเสาะแสวงหาข่าวสาร 
(Information Search) ของประชาชนกลุ่มผู้บริโภคที่ถูกกระตุ้นความต้องการทางการตลาด ให้ท าเกิดการซ้ือ
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ มิฉะน้ันแล้วประชาชนกลุ่มผู้บริโภคอาจเก็บความต้องการน้ันไว้เพียงแค่เป็นความทรงจ า
หรือไม่ก็จะท าการเสาะแสวงหาข่าวสารกับความต้องการของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์น้ันๆ และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ วิวิศน์ ใจตาบ (2556) ได้ศึกษาเก่ียวกับ การค้นหาข้อมูล (Search) เม่ือประชาชนได้ตระหนักถึง
ความต้องการแล้ว ประชาชนผู้บริโภค ซ่ึงเป็นลูกค้าน้ันจะค้นหาวิธีการ ที่จะท าให้ความต้องการต่างๆ ได้รับความ
พึงพอใจ การค้นหาอาจท าขึ้นได้โดยสัญชาตญาณด้วยความรวดเร็ว หรือจะต้องมีการใช้ความพยายามและการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
 1.3  ด้านการประเมินทางเลือก ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ซ่ึงผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญของราคาส่งผลต่อการเลือกซ้ือน้ าดื่มตราน้ า
ทิพย์ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ ลลิตวดี คงขวัญ (2559) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินทางเลือก 
(Evaluation of Alternatives) เป็นตัวช่วยอธิบายกระบวนการในประเมินว่าประชาชนผู้บริโภค มีดังน้ี เช่น มี
การสมมุติฐานว่าประชาชนผู้บริโภคแต่ละรายมองสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ว่าเป็นลักษณะ ต่าง ๆ ของสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ เช่นกรณีน้ าดื่มลักษณะของผลิตภัณฑ์รวมถึงคุณภาพของ สะอาดมีประโยชน์ต่อร่างการ แก้การกะ
หาย การใช้ ขนาดบรรจุภัณฑ์ ราคา และลักษณะอ่ืน และยังได้ไปสอดคล้องกับแนวความคิดของ วิวิศน์ ใจตาบ 
(2556) ส าหรับ การประเมินผลทางเลือกต่างๆที่เกิดขึ้น (Evaluation of Alternatives) หลังจากขั้นตอนของ
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การแสวงหาข้อมูลแล้ว ประชาชนบริโภคต้องท าการประเมินผลทางเลือกต่าง ที่ก่อให้เกิดความเป็นไปได้ในการ
ตัดสินใจ  ในขั้นน้ีประชาชนผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์การพิจารณาที่จะใช้ส าหรับการประเมินทางเลือก ซ่ึง
เกณฑ์การพิจารณาเป็นเร่ืองของเหตุผลที่เข้ามาเชื่อมโยง เช่น ราคา ความคงทน ความทันสมัย หรือคุณสมบัติ
ของสินค้า ที่ประชาชนผู้บริโภคจะได้รับ เป็นต้น หรือเป็นเร่ืองของ ความพึงพอใจสินค้าส่วนตัว เช่น ชื่อเสียงของ
ตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ แบบหรือสีสัน เป็นต้น  

1.4  ด้านการตัดสินใจซ้ือ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
โดยส่วนใหญ่ประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญกับการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์เพราะราคา
เหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ลลิตวดี คงขวัญ (2559) ได้ศึกษา การตัดสินใจซ้ือสินค้า (Purchase 
Decision) ประชาชาชนผู้บริโภคจะสร้างความตั้งใจซ้ือสินค้าขึ้น โดยทั่วไปการตัดสินใจซ้ือสินค้าของประชาชน
ผู้บริโภคมักจะท าการซ้ือสินค้าที่มีตราสินค้าที่มีกลุ่มเป้าหมาย สนใจให้ความชอบมากที่สุด และยังสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ ชมพูนุท กิตติดุลยการ (2558) ได้อธิบายถึง การตัดสินใจซ้ือ (Purchasing decision) คือ
รูปแบบการตัดสินใจซ้ือสินค้าของประชาชนผู้บริโภค ประชาชนผู้บริโภคมีรูปแบบในการตัดสินใจซ้ือเลือกซ้ือ
สินค้า ที่เน้นประโยชน์ใช้สอย จะประกอบด้วยรูปแบบที่เน้นคุณภาพและแบบเน้นราคา 
 1.5 ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ซ่ึงผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความส าคัญเร่ืองความคุ้มค่าจากน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ 
เป็นความพึงพอใจหลังจากการได้ซ้ือบริโภค ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ ลลิตวดี คงขวัญ (2559) ได้ศึกษา
เก่ียวกับ พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) หลังจากที่มีการซ้ือสินค้าหรือบริการ ประชาชน
ผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจหรือไม่ และจะก่อพฤติกรรมหลังการซ้ือสินค้า ส าหรับปัญหาอยู่ที่ว่าปัจจัยอะไรเป็น 
ตัวก าหนดบ่งชี่ว่าประชาชนผู้ซ้ือสินค้าหรือบริการ มีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในการซ้ือสินค้าหรือบริการ 
และยังไปสอดคล้องกับแนวความคิดของ ชมพูนุท กิตติดุลยการ (2558) ได้ศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมหลังการซ้ือ 
(Post purchasing behavior) ว่าคือ การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังลูกค้ากับผลลัพธ์ที่ที่ได้เกิดขึ้นจริง 
ประชาชนผู้บริโภคจะตัดสินใจว่าคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ได้ใช้น้ัน มีความสอดคล้องกับความคาดหวังของ
ประชาชนผู้บริโภคหรือไม่ เน่ืองจากส่วนประกอบที่ท าให้ผู้บริโภครู้สึกเกิดความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจต่อการ
บริโภคสินค้าหรือบริการมาจากผลที่ได้รับของประสิทธิภาพการท างานของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (product 
performance) และผลจากความคาดหวัง (expectation) ของประชาชน 
 2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามประชากร ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านรายได้ และด้านระดับ สามารถสรุปได้ดังน้ี  
 2.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ โดย
ภาพรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีเพศที่ต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์เหมือนกัน และคล้ายคลึงกัน โดยที่เพศต่างกัน แต่ก็ไม่สามารถบ่งชี้ถึงการตัดสินใจ
ซ้ือน้ าดื่มที่แตกต่างกัน เน่ืองจากในปัจจุบัน ทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างก็ให้ความส าคัญในเร่ืองของการบริโภค
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แล้วได้รับทั้ง ประโยชน์ คุณค่า คุณภาพมากขึ้น เกิดจากการใส่ใจดูและสุขภาพ มีความต้องการและความพึง
พอใจคล้ายๆกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรจิตร คงคารัตน์ (2555) อ้างใน มงคล รอดศรี (2561) ได้กล่าว
ไว้ว่า เพศ ส าหรับการวิจัยทางจิตวิทยาในหลายๆเร่ืองแสดงให้เห็นว่า ระหว่างเพศหญิงกับเพศชายมีความ
แตกต่างกันมากในเร่ืองความคดิ และค่านิยม มุมมอง รวมถึงทัศนะคติ เพราะว่าสังคมเป็นตัวก าหนดบทบาทและ
กิจกรรม ของทั้งสองเพศให้ตา่งกัน เพศหญิงจึงมักจะมีจิตใจท่ีอ่อนโยน อ่อนไหวหรือเจ้าอารมณ์ ตามสถานการณ์
ที่มาปลุกเร้าทางจิตใจ มีความเป็นแม่บ้าน ดังน้ันในการตัดสินใจ จึงมีความต้องการ ความต้องการมากน้อยก้อ
ต่างกัน และสอดคล้องกับแนวความคิดของ สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) อ้างใน มงคล รอดศรี (2561) ได้กล่าวว่า 
เพศ ถือว่าเป็นตัวแปรท่ีส าคัญในการแบ่งส่วนตลาด โดยความแตกต่างของเพศน้ันเป็นตัวแปรที่ส าคัญสามารถ
บอกได้ถึงความต้องการของประชาชนที่ต้องการตัดสินใจซ้ือที่แตกต่างกัน เพราะลักษณะของเพศเป็นตัวก าหนด
ความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน เน่ืองจากเพศหญิงและเพศชายมีกระบวนการตัดสนิใน และวิธีการคิด ค่านิยม 
ทัศนะคิด  ที่แตกต่างกันในการตัดสินใจเลือกซ้ือ 
 2.2 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ โดย
ผลรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยได้ให้ความคิดเห็นว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีความคิดอาจจะต่างกันหรือไม่ต่างกันเช่น
ไรบ้าง ด้วยกลไกลทางความคิดที่ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวิกร สยามิภักดิ์ (2559) ในการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได้พบว่า อายุที่ 
แตกต่างกันของผู้บริโภค ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แตกต่างกันในกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า อายุที่แตกต่างกันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อ 
กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือแตกต่างกันออกไป และได้ไปสอดคล้องกับแนวความคิดของ ดนุพนธ์ จักรวาล  
(2545) อ้างใน วันวิสาข์ รักพงษ์ไพบูลย์ (2558) ได้ให้ความหมายของการศึกษา เปรียบเทียบทัศนคติ การรู้จัก 
และการรับรู้ที่ส่งผลต่อความภักดตี่อตราสินค้าและพฤตกิรรมการบริโภคน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชน มีความ
พึงพอใจในด้านส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือน้ าดื่ม มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือ
ต่างกัน ในด้านอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มที่ต่างกัน 
 2.3 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ 
โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่ารายได้ของประชาชนในกรุงเพมหานคร ได้ไปสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ วีณา วงศ์งามใส (2550) อ้างใน ศิรประภา นพชัยยา (2558) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดในเร่ืองกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ ที่มีผลต่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ที่พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน และยังไปสอดคล้องกับแนวความคิดของ สุวดี กันภัย (2550) อ้างใน วันวิสาข์ 
รักพงษ์ไพบูลย์ (2558) ได้มีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชา
ชนในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างชองผู้ที่มีการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่ม พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 
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สามารถจ าแนกได้ตามระดับรายได้ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ าดื่ม จ าแนกตามส่วนประสมทาง
การตลาด โดยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน 
 2.4 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ า
ทิพย์ โดยรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยได้ให้ความเห็นว่า ทุกระดับการศึกษาน้ันมีความต้องการและใส่ใจต่อการบริโภค
น้ าดื่มเพื่อสุขภาพของร่างกายเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณภรณ์ สุวรรณศรี (2552) อ้างใน วันวิ
สาข์ รักพงษ์ไพบูลย์ (2558 ) ได้ท าการศึกษา ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์และพฤติกรรม
กากตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนวัยรุ่นที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีความคดิเหน็ต่อน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาดไม่ได้แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ จันทร์ญาวรรณ ไพรวัน (2555) อ้างใน 
เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559) มีการศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบภาพลักษณ์ ของตราสินค้าน้ าดื่มตรา
น้ าทิพย์กับตราสินค้าน้ าดื่มอ่ืนๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนที่
มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นส่งต่อภาพลักษณ์ด้านคุณค่าตราสินค้าของ ตราสินค้าน้ าดื่มตราน้ า
ทิพย์และน้ าดื่มตราอ่ืนๆไม่แตกต่าง 

3.ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุป ได้ดังน้ี 
 3.1 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าประชาชนในกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับ
ผลิตภัณฑ์ในเร่ืองของบรรจุภัณฑ์เบาเป็นพิเศษ น ากลับมารีไซเคิลได้ง่าย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ ศิร
ประภา นพชัยยา (2558) ได้ศึกษาเก่ียวกับ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product) ในการก าหนดกลยุทธ์ ไม่ว่าจะ
เป็นในธุรกิจหน่วยงานที่ผลิตสินค้าหรือบริการก็ตาม  ความแตกต่างจะต้องพิจารณาไปถึงประชาชน ในเร่ือง
ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์น้ าดื่ม จะต้องได้รับทั้งผลประโยชน์และทั้ง
คุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ าดื่มน้ันๆ และยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559) ได้
กล่าวถึง กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product strategy) ไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ คือสิ่งที่เสนอให้กับตลาด เพื่อให้เกิดความ
สนใจ เกิดความอยากได้ เกิดความต้องการใช้ หรือการบริโภค ที่สามารถจะตอบสนองความต้องการได้ หรือ  
ความจ าเป็นต่อประชาชน ซ่ึงการตัดสินใจซ้ือเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการจะส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาชน 
 3.2 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าประชาชนในกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญในเร่ือง
ของราคาเหมาะสม ยอมรับได้ ซ่ึงได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิสาข์ รักพงษ์ไพบูลย์ (2558) ได้กล่าวว่า การ
ตั้งราคาสินค้า เป็นสิ่งที่ก าหนดรายได้ของธุรกิจ การตั้งราคาสูงไป ก็อาจจะท าให้ธุรกิจมีรายได้สูงขึ้น แต่การตั้ง
ราคาที่ต่ าลงก็จะท าให้รายได้ ของธุรกิจน้ันต่ าลงด้วยเช่นกัน ซ่ึงอาจน าไปสู่ภาวะขาดทุนได้ และอะไรก็ตามไม่ได้
หมายความว่า ธุรกิจหน่ึงจะตั้งราคา ได้อย่างตามใจชอบ ธุรกิจจะต้องอยู่ในสภาวะปัจจุบันที่มีคู่แข่ง และหาก
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ด าเนินการตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่งมากไป จะเกิดมีการเปรียบเทียบราคาระหว่างสินค้าหรือบริการกับคู่แข่ง และได้
สอดคล้องกับแนวความคิดของ ศิรประภา นพชัยยา (2558) ได้กล่าวไว้ว่า ราคา หมายถึง ต้นทุนของกลุ่ม
ประชาชนลูกค้าที่ต้องเสียไป เพื่อให้ได้รับมาซ่ึงตัวผลิตภัณฑ์ โดยต้นทุนที่กล่าวถึงน้ีอาจเป็นไปได้ทั้งมูลค่าของ
จ านวนเงินที่ต้องจ่ายไปในการแลกเปลีย่น เช่น ต้นทุนค่าเดินทาง ต้นทุนค่าเช่าที่จอดรถ รวมถึงต้นทุนค่าเสียเวลา
ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยประชาชนกลุ่มลูกค้าจะมีการเปรียบเทียบกับต้นทุนน้ีว่าด้วย คุณค่า (Value) ของ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าน้ันมีความคุ้มค่าหรือจะไม่เลือกซ้ือสินค้าน้ันๆ และราคายังเป็นตัวก าหนดความคาดหวังของ
ประชาชนกลุ่มลูกค้าว่า จะได้รับผลตอบแทนที่คงความคุ้มค่ากับมูลค่าของจ านวนเงินที่เสียไป 
 3.3 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
น้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับการมีสถานที่จัดจ าหน่ายมากมาย ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรประภา นพชัยยา (2558) ได้ให้ความหมาย ทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place) มีส่วนประกอบที่จ าเป็นต้องพิจารณาถึงเก่ียวกับเร่ืองความสะดวกสบาย ของประชาชนผู้บริโภค 
(Convenience) ในการรับสินค้าหรือบริการ เป็นการส่งมอบสู่ลูกค้า สถานที่ และเวลาตามที่ได้การส่งมอบ 
กล่าวคือ ลูกค้าควรจะได้เข้าถึงสินค้าได้ง่ายที่สุด เท่าที่จะท า ในเวลาและสถานที่ที่ลูกค้ารู้สึกว่าท าให้เกิดความ
สะดวกสบายที่สุด และยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559) ได้ศึกษาเก่ียวกับ
กลยุทธ์ ของช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place or distribution strategy) ในช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง 
การเลือกผู้ที่เป็นคนกลาง บริษัทขนส่งสินค้า และบริษัทเก็บรักษาสินค้าที่เหมาะสมกับประชาชนกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย โดยจะสร้างประโยชน์ ทางด้านเวลา ด้านสถานที่ หรืออาจหมายถึงโครงสร้างของช่องทางการจัด
จ าหน่ายใช้เพื่อเป็นการขนส่งสนค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากหน่วยงานไปยังตลาดเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 3.4 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ า
ทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยให้ความคิดเห็นว่าประชาชนในกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญ
ในเร่ืองของการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ และข้อมูลที่ได้รับมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ วันวิสาข์ รักพงษ์ไพบูลย์ (2558) ได้ให้ความหมายของ การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) คือ การติดต่อสื่อสารที่เก่ียวกับข้อมูลระหว่าง ผู้จ าหน่ายกับผู้บริโภค เพื่อสร้างทัศนคติและการ
ตัดสินใจซ้ือ การติดต่อสื่อสารอาจจะใช้ประชาชน หรือไม่ใช้ก็ได้ และยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ เหมือน
ดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559) ได้ศึกษาในเร่ือง กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion strategy) ว่าการ
ส่งเสริมการตลาดน้ัน หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จ าหน่าย และประชาชนผู้ได้รับการบริโภค เพื่อสร้าง
ทัศนคติและ การตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงวัตถุประสงค์หลักของการติดต่อสื่อสารของข้อมูล คือ การแจ้งข่าวสารเพื่อท าให้
เกิดจูงใจ ท าให้เกินการย้ าเตือนความทรงจ า เป็น กลยุทธ์ ในการส่งเสริมการตลาด 
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ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะการน้าไปใช้  
 ผู้วิจัยจึงสรุปข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการตามกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และข้อมูลต่างๆท่ีได้จากการวิจัย เป็นประโยชน์มีหัวข้อ ดังน้ี 
ปัจจัยด้านประชากร  
 1 ปัจจัยด้านเพศ จากการศึกษาวิจัยกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่าประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศที่ตา่งกัน แต่ปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ 
โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ดังน้ัน นักการตลาดหรือหน่วยงานธุรกิจต่างๆ ที่ให้ความส าคัญในเร่ืองของเพศชายเพศ
หญิงที่จะส่งผลต่อการบริโภค ก็ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงเพศที่ต่างกัน เพราะในปัจจุบันการดูแลใส่ใจในการเลือกน้ า
ดื่มมาบริโภคก็ให้ความเห็นเก่ียวกับความต้องการไม่ต่างกัน ทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์เหมือนกัน 
 2 ปัจจัยด้านอายุ จากการศึกษาวิจัยกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่าประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีอายทุี่ตา่งกัน แต่ปัจจัยด้านประชากร ด้านอายุ 
โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ดังน้ัน นักการตลาดหรือหน่วยงานธุรกิจ ผู้ประกอบการ ร้านค้า ไม่จ า เป็นต้องให้
ความส าคัญในเร่ืองของอายุ เพราะไม่ว่าช่วงอายุจะต่างกันมากหรือน้อยเพียงใด ทุกช่วงอายุ มีความต้องการน้ า
ดื่มที่มีคุณภาพ  และน้ าดื่มตราน้ าทิพย์เป็นน้ าดื่มที่ให้คุณค่า และประโยชน์ต่อร่างการ เหมาะสมกับทุกช่วงอายุ 
และทุกช่วงอายุของแต่วัยมีความต้องการน้ าดื่มตราน้ าทิพย์เหมือนกัน 
 3 ปัจจัยด้านรายได้ จากการศึกษาวิจัยกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่าประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ที่ต่างกัน แต่ปัจจัยด้านประชากร ด้าน
รายได้โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ดังน้ัน นักการตลาด หน่วยงานหรือนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ร้านค้า จึงไม่ควรมุ่ง
ประเด็นไปที่การให้ความส าคัญของรายได้ของผู้บริโภค เพราะเน่ืองด้วย รายได้จะมีมากหรือน้อย ส าหรับความ
ต้องการที่จะบริโภคน้ าดื่มตราน้ าทพิย์ ก็ไม่ต่างกันไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย ์และด้วย
การตัดสินใจซ้ือในราคาที่ผู้มีรายได้มากไปจนถึงผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถจับต้องได้ จึงเกิดกระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ได้เหมือนกัน 
 4 ปัจจัยด้านระดับการศึกษา จากการศึกษาวิจัยกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่าประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาที่ ต่างกัน แต่
ปัจจัยด้านประชากร ด้านระดับการศึกษาโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ดังน้ัน นักการตลาด หน่วยงานหรือนักธุรกิจ 
ผู้ประกอบการ ร้านค้า จึงไม่ควรมุ่งประเด็นไปให้ความส าคัญกับเร่ืองระดับการศึกษา เพราะไม่ว่าระดับการศึกษา
จะต่างกัน แต่ความต้องการในการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ไม่ต่างกัน ทุกระดับการศึกษา มีความรู้ ความ
คิดเห็น ทัศนคติและ มีความต้องการที่จะบริโภคน้ าดื่มตราน้ าทิพย์เหมือนกัน 
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
1 ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจัยแสดงให้เหน็ว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริม

การตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน นักการ
ตลาด หน่วยงานหรือนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ร้านค้า จึงควรให้ความส าคัญอย่างมากในเร่ืองของการส่งเสริม
การตลาด การกระจ่ายข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้บริโภครับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ จากสื่อทางช่างทางอ่ืนๆที่ท าให้ผู้บริโภคได้
เข้าถึงรับรู้ได้ง่าย รวดเร็ว และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารจากช่องทางการโฆษณาทางทีวี วิทยุ 
อินเตอร์ หรือสื่อทางช่องทางอ่ืนๆ เพราะข้อมูลที่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้บริโภคน ามา
พิจารณาในการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่ม นอกจากน้ี การที่มีโปรโมชั่น ลดราคา หรือแจกฟรี ก็ยังเป็นตัวกระตุ้นให้
ผู้บริโภคเกิดความต้องการและสนใจในการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์อีกด้วย 

2 ด้านราคา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน นักการตลาด หน่วยงานหรือนักธุรกิจ 
ผู้ประกอบการ ร้านค้า จึงควรให้ความส าคัญอย่างมากในเร่ืองของราคาที่ผู้บริโภคเห็นว่าเหมาะสม ยอมรับได้ 
ต้องเป็นราคาที่ไม่แพงเกินไป และราคาก็ต้องไม่ดูแพงกว่าน้ าดื่มของตราอ่ืนๆ ทั้งๆท่ีปริมาณและคุณภาพ ต้องท า
ให้ผู้บริโภคที่ดื่มน้ าตราน้ าทิพย์ได้รับความคุ้มค่ากับจ านวนเงินที่ต้องจ่ายไป เพราะราคาเป็นอีกหน่ึงตัวเลือกที่ท า
ให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจท่ีจะซ้ือน้ าดื่มมาบริโภค เม่ือผู้บริโภคได้รับรู้ว่าราคาและคุณค่าจากน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ 
ก็จะท าให้มีความต้องการจะบริโภคน้ าดืม่ตราน้ าทิพยไ์ด้งา่ยขึ้น โดยผู้บริโภคสามารถน าข้อมูลที่ไดม้าเปรียบเทียบ
กับน้ าดื่มตราอ่ืนๆ และไม่รู้สึกถึงการโดนเอาเปรียบจากผู้จ าหน่ายน่ันเอง 

3 ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน นักการตลาด หน่วยงานหรือ
นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ร้านค้า จึงควรให้ความส าคัญอย่างมากในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีรูปลักษณ์ของ
ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ได้สัดส่วนพอดี ตราสินค้ามีความชัดเจน มีสีสัน มีความสวยงามเป็นจุดเด่นในการดึงดูใจ
ผู้บริโภค และด้วยตัวบรรจุภัณฑ์เบาเป็นพิเศษ สามารถน ากลับมารีไซเคิลใหม่ได้ง่าย ซ่ึงสื่อให้เห็นว่าน้ าดื่มตราน้ า
ทิพย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาธรรมชาติ มีความแตกต่างน้ าดื่มตราอ่ืนๆทั่งๆไป โดยรวมแล้ว
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ต้องน าเสนอให้เห็นถึงกระบวนการผลิต มีการตรวจสอบ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้บริโภค เม่ือผู้บริโภคไว้วางใจ ก็จะเกิดการตัดสินใจซ้ือ โดยไม่ลังเล กับความกังวลใดๆตามมา 
 
ข้อเสนอแนะในการท้าวจิัยครั้งต่อไป  

1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆท่ีอาจจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ ปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้า ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัย
ด้านสังคม และศึกษาถึงแรงจูงใจและแรงกระตุ้นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มตราน้ าทิพย์ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคต่อไป 
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2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะประชาชนในกรุงเทพมหานครเท่าน้ัน ดังน้ันเพื่อให้ได้ผล
วิเคราะห์การวิจัยที่หลายหลายยิ่งขึ้น ควรขยายขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาให้กว้างและครอบคลุม
ยิ่งขึ้น เช่น ในปริมณฑล เพิ่มกลุ่มตัวอย่างไปยังต่างจังหวัดหรือครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้เพื่อครอบคลุม
ประชาชน เพื่อให้ทราบถึงผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย ที่อาจจะมีความต้องการแตกต่าง ค่านิยม ความคิด ของ
ประชาชนในแต่ละพื้นที่ 
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