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บทคดัยอ่ 

 

การวิจยัเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดและส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืม วิตามินของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อ (1)เพื่อศึกษา
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร (2)เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (3)เพื่อ
ศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดและส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอย่างท่ีใชส้ าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี 
โดยอา้งอิงสูตรจากการก าหนดตวัอยา่งของ Taro Yamane ไดข้นาดกลุ่ม ตวัอยา่ง จ านวน 400 คน โดย
ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือแบบสะดวก (Convenience Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
ฉบบัน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม โดยขอ้ค าถามในแบบสอบถามน้ี เป็นแบบสอบถามปลายปิด โดย
แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั
ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบัรายได ้สถานภาพ  
ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกับความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย  การส่งเสริมทางการตลาด 
ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม 



ดา้นสภาพแวดลอ้ม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และ ส่วนท่ี 4 การประเมินการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการศึกษาพบว่า ผูท่ี้เคยบริโภคเคร่ืองด่ืมวิตามิน ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ  อาย ุอาชีพ และสถานภาพ ต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
วิตามินท่ีไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และ ผูบ้ริโภค ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมวิตามินท่ีต่างกนั และ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนั มีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
วิตามินท่ีต่างกนั และพบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ และ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ, ดา้นสังคม, ดา้น
สภาพแวดลอ้ม โดยมีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่า ปัจจยัดงักล่าว มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญั ในขณะท่ี 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด ทั้งสามตวัแปรดังกล่าวขา้งตน้น้ีไม่มีนัยส าคญั แสดงว่าไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 

The objectives of the research subject Marketing mix and external environment 
affecting beverage purchasing decisions consumer vitamin drink in Bangkok with 
research objectives to (1)To study consumers' decision to purchase vitamin drink in 
Bangkok (2)To study consumers' decision to purchase vitamin drink in Bangkok, 
classified by demographic factors (3) to study the factors of the marketing mix and 
external environment that affect consumers' decision to purchase vitamin drink In 
Bangkok, the sample group used for this research By referring to the formula from Taro 
Yamane's sample determination, the sample size of 400 people was obtained using a 
random or convenient sampling method. The tools used in this research were 
questionnaires, which were data collection tools. and to analyze the data to answer 
research problems, the researcher has studied and reviewed the concepts, theories, and 
related research documents. as a guideline for the development of questionnaires in 
collecting data from the sample group specified by the researcher The questionnaire 
questions in this questionnaire cover specific terminology. This research is a survey 
research method. using closed-ended questionnaires In which the researcher has the 
answer options for the respondents to answer, divided into 4 parts as follows: Part 1 
Demographic data. It is a question related to the personal factors of the respondents such 
as gender, age, education level, occupation, income level, and status. Part 2 is a question 
about factors of the marketing mix. that affect consumers' decision to buy vitamin drinks 
in Bangkok It is a question related to opinions about marketing factors such as products, 
prices, distribution channels. Marketing Promotion Part 3 deals with external 
environmental factors, including economic, social, and environmental aspects. that 
affect consumers' decision to buy vitamin drinks in Bangkok and part 4, the evaluation 
of consumers' purchasing decision of vitamin drink. in Bangkok, It is a question related 
to the purchase decision. 



The results of the study found that people who have consumed vitamin drinks 
residing in Bangkok With different demographic factors, gender, age, occupation, and 
status, have different decisions to buy vitamin drinks. with statistical significance at 0.05 
and consumers with different educational levels. There are different purchasing 
decisions of vitamin drinks and consumers with different incomes. It was decided to buy 
different vitamin drinks. and found that the marketing mix factor and external 
environmental factors that affect consumers' decision to buy vitamin drinks in Bangkok 
by marketing mix factors product and environmental factors economic, social, 
environmental with a statistically significant level of 0.05, indicating that such factors 
affect consumers' decision to buy vitamin drinks in Bangkok significantly while the 
factors of the marketing mix, price, distribution channel, and marketing promotion The 
three variables mentioned above are insignificant. This shows that there is no influence 
on consumers' decision to buy vitamin drinks. in Bangkok. 
 
Keyword: Vitamin drinks 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ตลาดเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอลห์รือ กลุ่มเคร่ืองด่ืม “Functional Drinks”เป็นอีก
หมวดหมู่สินคา้ที่มีมูลค่ามหาศาลโดยหที่ร้อนแรงสุดจะเป็นประเภทเคร่ืองดื่มเพื่อ
สุขภาพ ท่ีเห็นการแข่งขนัดุเดือด ยิ่งเจาะลึกลงไปจะเห็นว่า เคร่ืองด่ืมวิตามิน และ น ้ า
ผสมวิตามิน ซ่ึงมี คู่แข่ง เขา้มาแห่แหนเขา้มาชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมากรา ความ
นิยมของกลุ่มเคร่ืองด่ืม “Functional Drinks” เพ่ิมข้ึนอยา่งน่าสนใจในช่วงหลายปีท่ีผ่าน
มา ยิ่งปัจจุบนักระเเสมากกว่าเดิม เม่ือผูค้นทัว่โลกต่ืนตวัหันมาดูเเลสุขภาพ โดยปัจจยั
หลกัๆ ท่ีสนบัสนุนการเติบโตน้ี คือ พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป โดยเฉพาะช่วงการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีผูค้นตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เเละ
“วิตามินซี” ก็เป็นทางเลือกท่ีดี เพราะอยู่ใกลต้วัและขา้ถึงง่าย คุน้หูกนัตั้งเเต่เด็กจนถึง
ผูใ้หญ่ และผูผ้ลิตจหรือเเบรนดต่์างๆ จะเลือกท่ีจะท าผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมวิตามินซีออกมา



ตีตลาด มากกว่าจะไปป้ันเคร่ืองด่ืมวิตามินอ่ืนๆ ท่ีผูค้นรู้จกันอ้ยกว่าหรือเเทบไม่รู้จกัเลย
การท่ี “วิตามินซี” มีคุณประโยชน์ช่วยเร่ืองความสวยความงาม ผวิพรรณสดใส พร้อมกบั
สร้างภูมิคุม้กนัใหร่้างกาย บรรเทาอาการหวดั ป้องกนัโรคหวัใจ  เเละหลอดเลือด ต่อตา้น
อนุมูลอิสระ ด่ืมไดทุ้กวนั ราคาไม่สูงมากนกั กท็ าใหเ้คร่ืองด่ืมวิตามินซีเจาะตลาดน้ีไดไ้ม่
ยาก 

หากเปรียบเทียบการแข่งขนัในตลาดเคร่ืองด่ืม “Functional Drinks” ท่ีเป็นวิตามิน
ซี ณ ปัจจุบนั คงมีภาพไม่พน้การเป็นสมรภูมิ “เรด โอเช่ียน” ท่ีเต็มไปดว้ยการแข่งขนั
ของแบรนดต่์างๆไม่เพียงเท่านั้น ยงัมีคู่แข่งทางออ้มท่ีมีการขายท่ีให้คุณประโยชน์หรือมี
คุณสมบติัท่ีคล้ายๆ กันอย่าง น ้ าด่ืมผสมวิตามิน หรือหลายแบรนด์ ซ่ึงแม้ตลาดของ
เคร่ืองด่ืมผสมวิตามินท่ีถูกประเมินรวมกนัว่าในปีน้ีน่าจะทะลุหม่ืนลา้นบาท ยงัคงเป็น 
“ขาข้ึน” ท่ีอตัราการขยายตวัของตลาดยงัคงออกมาค่อนขา้งดี ตามเทรนด์การใส่ใจ
สุขภาพท่ีผูบ้ริโภคหนัมาป้องกนัก่อนเกิดโรค ซ่ึงช่วยส่งให้ตลาดน้ีดีวนัดีคืน ซ่ึงปัจจุบนั 
เราจึงไดเ้ห็นเคร่ืองด่ืมวิตามินวางขายทัว่ไปในร้านสะดวกซ้ือและเเต่ละเเบรนดก์็มีทีเด็ด
การเเข่งขนักนัเเบบไม่มีใครยอมใคร ตั้งเเต่ดา้นกลยุทธ์ทางดา้นการตลาด การโฆษณา 
การส่งเสริมการขาย และเก่ียวกบัส่วนผสมวตัถุดิบท่ีแตกต่างหรือเหนือจากจากคู่แข่งขนั
ท่ีท าใหร้าคาสามารถเขา้ถึงไดข้องผูบ้ริโภค 

ณ ปัจจุบนักระแสรักสุขภาพ ถือเป็นเทรนด์ท่ีไดรั้บการนิยมจากผูบ้ริโภคอย่าง
มาก ทั้งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มผูสู้งอาย ุและในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิท19 
ก่อใหเ้กิดกระแส การต่ืนตวัของการระวงัป้องกนั รวมถึงการเสริมภูมิคุม้กนัและสุขภาพ
ให้แข็งแรง ส่งผลให้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพไดรั้บความสนใจและใส่ใจมากยิ่งข้ึน
(ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2563) 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท19 ท่ีแพร่ระบาดตลอด 2 ปีท่ี
ผ่านมา และจนถึงปัจจุบนั ท าใหผู้บ้ริโภคหนัมาใส่ใจสุขภาพมากข้ึนโดยเร่ิมจากส่ิงท่ีอยู่
ใกลต้วัท่ีสุด คือการเลือกบริโภคส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพ่ือเสริมสร้าง
ภูมิคุม้กนัให้แก่ร่างกาย และในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิท19น้ีก็ไดมี้ผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆมากมายออกสู่ตลาดโดยจะมีการน าเสนอสรรพคุณท่ีช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเพ่ือ



ป้องกนัโรคได ้รวมถึงผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมวิตามินท่ีมีมากมายหลากหลายยี่ห้อท่ีแข่งขนั
กนัอยา่งดุเดือดในตลาดปัจจุบนัน้ี ทั้งน้ีจากสถานการณ์ดงักล่าวผูวิ้จยัจึงเลือกท่ีจะศึกษา
ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดและส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ทราบว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และเพ่ือให้ผูท่ี้สนใจหรือก าลงัศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองน่ีน าไปต่อ
ยอดในการวิจยัต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2.เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  

3.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวจิัย 
 1.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัน่าจะมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
วิตามินของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 

2.ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดและส่ิงแวดลอ้มภายนอกน่าจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

Kotler (1997, p.92) ไดอ้ธิบายไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย 
ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด จะเป็นตวัการท่ีสามารถ
ควบคุมไดเ้พ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในกลุ่มเป้าหมาย
ขององคก์ร 



เสรี วงษม์ณฑา (2542)  ไดอ้ธิบายไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การ
มีผลิตภณัฑ์หรือบริการเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได้ ใน
ระดบัราคาท่ีผูบ้ริโภคคิดว่าเหมาะสมและยินดีท่ีจะจ่าย รวมถึงช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
เขา้ถึงง่ายและสดวกรวดเร็ว และมีการจูงใจใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือ 

จากทฤษฎี PEST Analysis ของ Thomas L. Wheelen and J. David Hunger  
(2002) เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอก โดย 
 มธุรดา สมยักุล (2556) และนายวีระ สมความคิด เครือข่ายประชาชนตา้นคอร์รัป
ชนั (2558) ไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 
 1.ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ เช่น อตัราเงินเฟ้อ เงินฝืด อตัราดอกเบ้ีย อตัราการจา้งงาน 
อตัราค่าแรง เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวจะมีผลกระทบกบัธุรกิจเพราะเป็นตวัก าหนดก าลงั
ซ้ือของผูบ้ริโภคได ้
 2.ปัจจยัดา้นสงัคมวฒันธรรม เช่น สภาพสงัคม ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม
และประเพณี และพฤติกรรมการอุปโภคบริโภค รายละเอียดของปัจจยัดงักล่าว จะมี
ความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละสถานท่ี ชุมชน พ้ืนท่ีท่ีอยู่อาศยั ดงันั้นตอ้งศึกษาวิถี
ความเป็นอยูข่องแต่ละสถานท่ีก่อนการท าธุรกิจเพ่ือใหต้รงกบัตลาดกลุ่มเป้าหมาย 
 3.ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอก คือ ส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมได ้และอาจเกิด
เหตุการณ์โดยไม่คาดคิด เช่น โรคระบาด ภยัพิบติั มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน ้า  

ดลนัสม์ โพธ์ิฉาย (2562) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจบริโภคผลไมพ้รีเมียม กรณีศึกษาผูบ้ริโภค ในอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
พบว่าปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้น
กระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมพ้รีเมียม อยา่งมีนยัส าคญัททางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคล ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ 
ดา้นราคากบัผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 

 

  



ชัยณรงค์ พิพิธวีรนันท์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใช้บริการท่ีพกัประเภทโฮสเทล ในเขต
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงพบว่าปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการท่ีพกั โดยพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ รองลงมาคือ ดา้น
กระบวนการและดา้นพนังงสนในการให้บริการ เม่ือจ าแนกตามลกัษณะบุคคล พบว่า 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพท่ีต่างกนัมีความเห็นต่อ
การเขา้พกัท่ีโฮเทลต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงพบวา่กลุ่มส่วนใหญ่มีจุดประสงคท่ี์
เลือกพกักบัเพ่ือนและพกัแบบครอบครัว 

ฐิตาภา พรหมสวาสด์ิ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารบ ารุงสมอง และความจ าเป็นของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการซ้ือของกลุ่มตวัอย่าง คือ ซ้ือ
ประมาณ 3 คร้ังต่อ 6 เดือน โดยปริมาณในการซ้ือ คือ 2 ช้ินต่อคร้ัง โดยค่าใชจ่้ายอยู่ท่ี
ประมาณ 1,290.36 บาทต่อคร้ัง ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนังงานบริษทัเอกชนและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 20,000 บาท จากผลการศึกษาวิจัยในเร่ืองความสัมพนัธ์ พบว่ามีระดับ
นยัส าคญั 0.05  
 จุรีพร ชอ้นใจ (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือน ้า
ผลไมพ้ร้อมด่ืม ตรากรีนเมท ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัราชบุรี ซ่ึงพบว่าปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การขาย ทั้งหมดลว้นแลว้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยผูวิ้จยัใช ้กลุ่มตวัอยา่งต านวน 400 
คน ซ่ึงพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 27-35 ปีมีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,001-15,000 
บาท โดยปริมาณในการซ้ือคือ 1-2 คร้ังต่อเดือน และชอบซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือมากท่ีสุด 
 
 
 
 



กรอบแนวคิดการวิจัย 
        ตัวแปรอสิระ                                                                              ตัวแปรตาม  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการวจิัย 

 

 

ระเบียบวธีิการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยบริโภคเคร่ืองด่ืมวิตามินท่ีอาศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงขอ้มูลจากส านกัทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาด 
ไทย ในปี 2564 มี ประชากรในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมานครอยูท่ี่ 5,527,994 คน  

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- ระดบัรายได ้
- สถานภาพ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 
- ผลิตภณัฑ ์
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสริมทางการตลาด 

 
การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมวิตามิน 

ของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมภายนอก 

- ดา้นเศรษฐกิจ 

- ดา้นสังคม 

- ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
 



โดยค าถามคดักรองส าหรับผูต้อบแบบสอบถาม คือ 1.)ท่านเคยซ้ือเคร่ืองด่ืม
วิตามิน หรือไม่?  ซ่ึงจะสามารถเลือกตอบไดเ้พียงหน่ึงค าตอบถา้เลือกตอบว่า เคย ก็
สามารถตอบขอ้ถดัไปได ้2.)ท่านพกัอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ี เขตกรุงเทพมหานคร หรือไม่ ? ซ่ึง
จะสามารถเลือกตอบไดเ้พียงหน่ึงค าตอบถา้เลือกตอบว่า ใช่ ก็สามารถตอบขอ้ค าถามท่ี
เก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ได ้

การก าหนดตวัอยา่งท่ีใชส้ าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี โดยอา้งอิงสูตรจากการก าหนด

ตวัอยา่งของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือน

ของการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 5 ไดข้นาดกลุ่ม ตวัอยา่ง จ านวน 400 คน โดยใชวิ้ธีการ

สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือแบบสะดวก (Convenience Sampling)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัน่าจะมีการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 

จากการวิจยัน้ีจะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One -
Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ 
LSD พบว่า ผูท่ี้เคยบริโภคเคร่ืองด่ืมวิตามิน ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อายุ  อาชีพ และสถานภาพ ต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมวิตามินท่ีไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และ พบวา่การตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมวิตามินท่ีต่างกัน และการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมวิตามินของ
ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายไดต่้างกนั มีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมวิตามินท่ี
ต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดและส่ิงแวดลอ้มภายนอกน่าจะมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการ
วิจยัน้ีจะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 



ตารางที่ 4.21 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ของปัจจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาด และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอก ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม

วิตามินของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ปัจจัยด้านประสมทาง

การตลาดและส่ิงแวดล้อม
ภายนอก 

B 
Std. 

Error 
Beta t Sig. F Sig. 

Constant 0.822 0.265  3.100 0.002* 39.213 0.000* 

1. ผลติภัณฑ์ 0.155 0.059 0.115 2.631 0.009*   

2. ราคา -0.045 0.064 -0.031 -0.712 0.477   

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.099 0.055 0.080 1.799 0.073   

4. การส่งเสริมทางการตลาด 0.032 0.049 0.030 0.642 0.521   

5. ด้านเศรษฐกจิ 0.151 0.037 0.178 4.138 0.000*   

6. ด้านสังคม 0.110 0.042 0.132 2.651 0.008*   

7. ด้านสภาพแวดล้อม 0.286 0.034 0.392 8.418 0.000*   

R = 0.642, R2 = 0.412, Adjusted R Square = 0.401, SEE = 0.580 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) ซ่ึง

พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอก ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจยั

ดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ (Sig=0.009) และ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ดา้นเศรษฐกิจ (Sig=0.000), ดา้นสังคม (Sig=0.008), ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Sig=0.000) 

โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่ ปัจจยัดงักล่าว มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญั ในขณะท่ี 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา (Sig=0.477), ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

(Sig=0.073), ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Sig=0.521) ทั้งสามตวัแปรดงักล่าวขา้งตน้



น้ีไม่มีนยัส าคญั แสดงว่าไม่มีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือด้านสภาพแวดล้อม มีค่า

สมัประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.286 รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าสมัประสิทธ์ิการ

พยากรณ์เท่ากบั 0.155 และดา้นเศรษฐกิจ มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.151 

และรองลงมา คือ ดา้นสังคม ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.110 ซ่ึงทั้ง 4 ตวัแปร

ขา้งตน้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และ

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอก ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดด้งัน้ี 

 Y = 0.822 + 0.286 (ดา้นสภาพแวดลอ้ม) + 0.155 (ดา้นผลิตภณัฑ์) + 0.151 ดา้น

เศรษฐกิจ + 0.110 (ดา้นสังคม)  

สรุปผลการวจิัย 
ส าหรับปัจจยัประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งการศึกษาวิจยัประกอบดว้ย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ สถานภาพ  พบว่า ผูท่ี้เคยบริโภคเคร่ืองด่ืม
วิตามินท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จากการน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือ ใช้
ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม 
ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ คือ ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง ส าหรับช่วงอายสุ่วนใหญ่จะ
อยูใ่นช่วงช่วงอาย ุ25-40 ปี และระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ของผูบ้ริโภคท่ีเคยด่ืมเคร่ืองด่ืม
วิตามินนั้นมีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ซ่ึงส่วนใหญ่ของผูบ้ริโภคนั้นจะประกอบ
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และส่วนใหญ่จะมีระดบัรายไดอ้ยูท่ี่ 15,000-35,000 ส าหรับ
สถานภาพโสดนั้นจะเป็นประชากรณ์ส่วนมากของผูบ้ริโภคท่ีเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมวิตามิน  

ส าหรับปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม

วิตามินของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูล

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมมีระดบัความ

คิดเห็นอยู่ระดับมาก, ดา้นราคาโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ระดบัมาก, ดา้น



ช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่ระดบัมาก, และดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด  

ส าหรับปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมภายนอก ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม

วิตามินของบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูล

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า ดา้นเศรษฐกิจ โดยภาพรวมมีระดบัความ

คิดเห็นอยู่ระดบัปานกลาง, ดา้นสังคมโดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่ระดบัปาน

กลาง, และดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูร่ะดบัมาก มี 

ส าหรับปัจจัยด้านการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมวิตามินของผู ้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร จากการใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยพบว่าด้านท่ีมี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดซ่ึงจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร  คือ จากปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้าน

ส่ิงแวดลอ้มภายนอกในขา้งตน้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของท่าน 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยคร้ังน้ี ข้อเสนอในการวิจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ้ือเคร่ืองด่ืม วิตามินของผูบ้ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและเป็นประโยชน์ในการท าวิจยัส าหรับ
ผูท่ี้สนใจจะศึกษาในล าดบัต่อไป  
 1.ควรท าการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองคุณประโยชน์ท่ีแทจ้ริงท่ีจะไดรั้บจากการบริโภค

เคร่ืองด่ืมวิตามิน และการทดสอบหรือมีเอกสารยืนยนัท่ีน่าเช่ือถือเก่ียวกบัโภชนาการท่ี

จะไดรั้บจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมวิตามิน  

2. ควรส ารวจและท าการศึกษาเร่ืองปริมาณการซ้ือเคร่ืองด่ืมวิตามินของผูบ้ริโภค 

ว่ามีความถ่ีและปริมาณในการซ้ืออย่างไร เพ่ือจะไดน้ าไปวิเคราะห์ตลาดกลุ่มเคร่ืองด่ืม

วิตามินต่อไป 
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