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บทคัดย่อ 
การวิจัยเ ร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือน ้ า ด่ืมวิตามินในเขตกรุงเทพมหานคร มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือน ้าด่ืมวิตามินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (2) 
เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมวิตามินในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพ่ือศึกษาปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสุขภาพ และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมวิตามินในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ประชากรในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใชห้ลกัการ
ค านวณขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความ
คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญหรือสะดวก (Convenience Sampling) วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
พร้อมทั้งใช้สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่การใช้สถิติการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) 
และค่า t-Test, F-Test  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 21-30 ปี มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญา
ตรี อาชีพท างานบริษทัเอกชน และมีรายได ้มากกวา่ 30,001 บาท 
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ผลการศึกษา พบว่า เพศชายกบัเพศหญิงมีการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมวิตามินในเขตกรุงเทพมหา
นครแตกต่างกนัในเร่ืองวิตามินรับประทาน ท าใหสุ้ขภาพดี ร่างกายแข็งแรงข้ึน ดา้นอายุและดา้นอาชีพ มี
การตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมวิตามินไม่แตกต่างกนั ดา้นระดบัการศึกษาและรายได ้พบวา่มีการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืม
วิตามินท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ปัจจยัดา้นบุคคมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ า
ด่ืมวิตามินในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัทางสถิติส าคญัท่ี 0.05 

ABSTRACT 
Subject research Factors affecting the decision to buy vitamin drinking water in Bangkok 

Objective: (1) to study the behavior of purchasing vitamin drinking water among people in Bangkok area 
(2) to study factors affecting the decision of purchasing vitamin drinking water in Bangkok area (3) to 
study demographic factors. Health marketing mix and consumer behavior were factors affecting the 
decision of purchasing vitamin drinking water in Bangkok. 

The sample group used in the research was 400 people in Bangkok, using W.G. Cochran's sample 
size calculation principle with 95% confidence level and 5% tolerance level using random or convenient 
sampling method (Convenience Sampling). The data was analyzed by using descriptive statistics such as 
frequency, percentage, mean and standard deviation. Along with using inferential statistics the use of 
multiple linear regression, t-Test and F-Test 

 Most of the respondents were female, age 21-30  years old with a bachelor's degree. Work in a 
private company and earn more than 30,001 baht 

 The results of the study showed that males and females had different decisions to buy vitamin 
water in Bangkok regarding vitamin intake, make it healthy, and stronger body. However, age and 
occupation had no different to make the decision. It was found that the decision was made to buy 
different vitamin water. Social factor, psychological factor, personality factor influences the decision to 
buy vitamin drinking water in Bangkok. Which is consistent with the assumptions set at a significant 
statistical significance level of 0.05 
บทน า 
 ปัจจุบนัพฤติกรรมของประชาชนในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างมีวิถีชีวิตท่ี
เร่งรีบ และพบวา่วิถีชีวิตของผูค้นเปล่ียนไป ผูบ้ริโภคจึงเร่ิมหนัมาห่วงใยเร่ืองสุขภาพ ผิวพรรณ และรูปร่าง
เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเคร่ืองด่ืมท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม จากจุดเด่นส าคญัคือ ใส ไร้สี ดบักระหายไดเ้ช่นเดียวกบั
น ้ าเปล่า คือ น ้ าด่ืมวิตามิน จนเกิดเป็นกระแสความนิยมอย่างแพร่หลาย จึงเป็นทางเลือกของผูบ้ริโภค 
สามารถดบัการหายไดเ้ช่นเดียวกบัน ้าเปล่า และยงัไดป้ระโยชนจ์ากวิตามินต่างๆดว้ย  



 ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมวิตามิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยท าการศึกษาเก่ียวกบัความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นสุขภาพ และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีความแตกต่างท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้าด่ืมวิตามิน 
ในเขตกรุงเทพมหานครได้อย่างชัดเจนมากข้ึน รวมถึงส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้ระกอบการในตลาดตลาด และสามารถน าผลการศึกษาท่ีไดด้งักล่าวไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
และพฒันาผลิตภณัฑน์ ้าด่ืมวิตามินใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 
วตัถุประสงค์ของงานวิจยั  

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือน ้าด่ืมวิตามินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมวิตามินในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมี

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมวิตามินในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมตฐิานของการวจิยั 

 1. ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมวิตามินในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมวิตามินในเขตกรุงเทพมหานคร  

ขอบเขตของงานวจิยั 
 1. ประชากรท่ีใชศึ้กษา ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่
ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 
 2. พ้ืนท่ีเกบ็ขอ้มูล คือ บริเวณกรุงเทพมหานคร 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา ท าการศึกษาในช่วงระหวา่งเดือน ธนัวาคม 2563-กุมภาพนัธ์ 2564 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ใหท้ราบและเขา้ใจแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่วนประสมทางการตลาด 
และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือซ้ือน ้าด่ืมวิตามินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.ท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมวิตามิน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ผูป้ระกอบการธุรกิจสามารถน าขอ้มูลจากการศึกษาในคร้ังน้ีไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
การด าเนินงานธุรกิจของตนเองเพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2547) กล่าววา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้
การศึกษา เช้ือชาติ ศาสนา อตัราการเกิด อตัราการตาย จ านวนประชากร ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจ



เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบับุคคล โดยบุคคลกคื็อลูกคา้กลุ่มเป้าหมายรวมถึงผูน้ าท่ีคาดวา่จะเป็น
ลูกคา้ในอนาคต และปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีมีส่วนท าใหผู้บ้ริโภคแสดงพฤติกรรมต่างกนั 
 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานการตลาด
เป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจตอ้งสร้างส่วนประสมการทางการตลาดท่ีเหมาะสมใน
การวางกลยทุธ์ทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2541) เคร่ืองมือท่ีน ามาใชด้ าเนินกลยุทธ์ทาง
การตลาดใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทางการตลาดท่ีตั้งไว ้ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) 
การก าหนดราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2541) พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการค้นหา การซ้ือ การใช้ การ
ประเมินผล การใช้สอยผลิตภณัฑ์ และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา้ หรือ
หมายถึง การศึกษาพฤติกรรม การตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใช้
บริการ 

Schiffman & Kanuk (1987) ไดใ้ห้ค านิยามของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่า หมายถึง พฤติกรรมท่ี
ผูบ้ริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช ้ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภณัฑ ์บริการ และ
แนวคิดต่างๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้การศึกษาการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ทั้ งเงิน เวลา และก าลังเพ่ือบริโภคสินค้า และบริการต่างๆ อัน
ประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน 
 Hoyer and Macinnis (2010) กล่าวว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นการสะท้อนผลรวมจากการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกิจกรรม ประสบการณ์ บุคคลและความคิด ในช่วงเวลาตั้งแต่การจดัหา หาร
บริโภค ไปจนถึงการท้ิงสินคา้และบริการ 

 Kotler and Keller (2016) กล่าววา่พฤติกรรมการซ้ือสินคา้นั้นไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทาง
วฒันธรรม ปัจจยัทางสงัคม และปัจจยัส่วนบุคคลงของผูบ้ริโภค 
 แนวคิดด้านสุขภาพ 

เพนเดอร์ (Pender  and  Pender, 1987 : 19-27) ไดใ้หค้วามหมายของ “สุขภาพ” ไว ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1) สุขภาพคือความคงท่ี (Definition of health focusing on stability) กล่าวคือ สุขภาพเป็นภาวะท่ี
บุคคลมีความสามารถในการปรับตวั  เม่ือส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป สุขภาพเป็นความสมดุลของระบบ
ยอ่ย ไดแ้ก่ ร่างกาย จิตใจ สงัคม 

2) สุขภาพคือความส าเร็จสูงสุดในชีวิต  (Definition  of  health  focusing  on  actualization)  

กล่าวคือ สุขภาพเป็นการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหบ้รรลุถึงเป้าหมายสูงสุดในชีวิต สุขภาพเป็นภาวะท่ี
ต่อเน่ืองระหว่างการเจ็บป่วย  ภาวะสุขภาพปกติ  ภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด  และอาจเปล่ียนมาเป็น
สุขภาพดี  สุขภาพไม่ดี  เจบ็ป่วยเลก็นอ้ย  เจบ็ป่วยมาก  จนถึงตายในท่ีสุด 



3) สุขภาพคือความคงท่ีและการบรรลุความส าเร็จสูงสุดของชีวิต (Demotism  of  health  focusing 
on stability and actualization) กล่าวคือ สุขภาพเป็นผลรวมของความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ี มีความ
ยืดหยุ่นในการปรับตวัตามส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง และส่งผลให้บุคคลประสบผลส าเร็จสูงสุดในการ
ด าเนินชีวิต และสามารถคงศกัยภาพนั้นไวใ้หย้าวนานท่ีสุด โอเรม  (Orem, 1995 : 96-101) กล่าวว่ า 
“สุขภาพ” เป็นภาวะท่ีมีความสมบูรณ์ไม่บกพร่อง และคนท่ีมีสุขภาพดี คือคนท่ีมีโครงสร้างท่ีสมบูรณ์ ท า
หนา้ท่ีของตนไดท้ั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถดุแลตนเองไดใ้นระดบัท่ีเพียงพอ และต่อเน่ือง สุขภาพ
เป็นส่ิงจ าเป็นต่อบุคคล ความผาสุกเป็นการรับรู้ถึงภาวะท่ีเป็นอยู่ของตนเองซ่ึงแสดงออก โดยความพึง
พอใจ ความยิน และการมีความสุข 

วธีิด าเนินการวจิยั 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง มีการเก็บขอ้มู,ภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross 
Sectional Studies) การทดสอบเคร่ืองมือ โดยการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) 
โดยขอความอนุเคราะห์ใหผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษางานวิจยั จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม จากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน พบวา่ 
ค่า IOC เท่ากบั 1 แสดงว่าค าถามทุกขอ้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั ลน าไปทดลองใช้ (try-out)กับ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ไดค่้าความเช่ือมัน่ค าถามเกิน 
0.70 ทุกขอ้ค าถาม แสดงวา่ ขอ้ค าถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูงและสามารถน าไปเกบ็ขอ้มูลได ้

กรอบแนวคิดของการวจิยั 

 1. ตวัแปรอิสระ 

 - ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายได ้

 - พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม, ปัจจยัทางสังคม, ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา, 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

 - ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ,์ ปัจจยัดา้นราคา, ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด, ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 2. ตวัแปรตาม คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมวิตามิน ประกอบดว้ย ดา้นการรับรู้ความ
ตอ้งการ, ดา้นการคน้หาขอ้มูล, ดา้นการประเมินทางเลือก, ดา้นการตดัสินใจซ้ือ, ดา้นพฤติกรรมภายหลงั
การซ้ือ 

วธีิด าเนินการวจิยั 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง มีการเก็บขอ้มูลแบบออนไลน์ การทดสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ โดยตรวจสอบความเท่ียตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยขอความอนุเคราะห์ใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นการศึกษางานวิจยัทั้ง 3 ท่าน พบว่า ค่า IOC เท่ากบั 1 ซ่ึงค่า IOC ของขอ้ค าถามมีค่ามากกว่า 0.70 
แสดงว่าขอ้ค าถามทุกขอ้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั และน าไปทดลองใช ้(Try-out) กบัประชากรใน



เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน และหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
เท่ากบั 0.89 แสดงวา่ขอ้ค าถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูงและสามารถน าไปเกบ็ขอ้มูลได ้

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 

1.  สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวั
แปรปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นรายได ้ดา้นระดบัการศึกษา และดา้น
อาชีพ 

1.2 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวั
แปรปัจจยัพฤติกรรมประกอบดว้ย ดา้นความถ่ี ดา้นช่องทาง ดา้นจ านวน ดา้นเวลา ดา้นสถานท่ีและดา้น
ระยะเวลา 

1.3 ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตวัแปรปัจจยั
ดา้นสุขภาพ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมวิตามินในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.  สถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ถึงลกัษณะของตวัแปรอิสระท่ี
มีผลต่อตวัแปรตามโดยใชข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งและวิธีการวิเคราะห์ ดงัน้ี 

2.1ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา อาชีพ และพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมวิตามินในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย        t-Test และ F-Test  เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของตวัแปร 

 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมวิตามินในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใชส้ถิติ
การถดถอยพหุคูณเชิงเสน้ (Multiple Linear Regression) 

 2.3 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมวิตามินในเขตกรุงเทพมหานคร จะใช้การ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น Multiple Linear Regression และผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ โดยเทคนิค Factor Analysis ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ คือ 1) ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือสามารถจัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรอิสระและใช้เทคนิค Factor Analysis ได้ 1 
องคป์ระกอบ 2) ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสามารถจดัโครงสร้างกลุ่มตวัแปร
อิสระและใช้เทคนิค Factor Analysis ได้ 1 องค์ประกอบ 3)ปัจจัยด้านการตัดสินใจซ้ือสามารถจัด
โครงสร้างกลุ่มตวัแปรอิสระและใชเ้ทคนิค Factor Analysis ได ้1 องคป์ระกอบ 

สรุปผลการวจิยั 



 จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 21 – 30 ปี เป็นผูจ้บ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรีจ านวนมากท่ีสุด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  และมีรายไดใ้นช่วง 
มากกวา่ 30,001 บาท 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมเก่ียวกบัการซ้ือน ้าด่ืมวิตามินของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
เลือกซ้ือน ้ าด่ืมวิตามินยี่ห้อ C-vitt จ านวนมากท่ีสุด โดยไดรั้บขอ้มูลของน ้ าด่ืมวิตามินยี่ห้อท่ีสนใจผ่าน
ช่องทาง อินเตอร์เน็ต / เวบ็ไซต ์มีความถ่ีในการซ้ือน ้าด่ืมวิตามิน สปัดาห์ละ 1-2 คร้ัง ช่องทางในการซ้ือน ้า
ด่ืมวิตามิน มากกวา่ 2 ช่องทาง ไดรั้บอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมวิตามินดว้ยตวัท่านเองมากท่ีสุด 

 ผลการศึกษาปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมวิตามินในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมมีความเห็นด้วยมากเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทางด้าน
จิตวิทยา และปัจจยัดา้นทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล  ในประเด็น ซ้ือน ้ าด่ืมวิตามินเพราะท าให้รู้สึกด่ืมแลว้
สุขภาพดี เม่ือรับรู้ประโยชนข์องน ้าด่ืมวิตามินนั้น  ๆและเป็นคนรักสุขภาพเพราะตวัท่านเองมีปัญหาสุขภาพหรือ
ทดแทนการขาดวิตามิน คิดว่ารับประทานอาหารแลว้ไดรั้บวิตามินไม่เพียงพอ และตอ้งการคุณประโยชน์ของวิตามิน 
และผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดว้ยปานกลางต่อปัจจยัดา้นทางดา้นสังคม ในประเดน็ ซ้ือน ้าด่ืมเพราะ 
Net Idol คนดังใน Social Blogger และซ้ือน ้ าด่ืมวิตามินตามค าแนะน าของแพทย์ หรือผูท่ี้มีความรู้ด้าน
โภชนาการ 

 ผลการศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืม
วิตามินในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยปานกลางต่อเร่ืองปัจจยัดา้นทางดา้นสังคม ในประเด็นท่านครอบครัว และคนรอบตวั มกัจะ
รับประทานน ้ าด่ืมวิตามินชนิดเดียวกนั ปัจจยัดา้นทางดา้นจิตวิทยา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบั
ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ประเด็นท่านมกัซ้ือน ้าด่ืมวิตามินเพราะท าใหรู้้สึกด่ืมแลว้สุขภาพ
ดี, ท่านมกัซ้ือน ้าด่ืมวิตามินเม่ือรับรู้ประโยชนข์องน ้าด่ืมวิตามินนั้น  ๆและท่านมกัซ้ือน ้าด่ืมวิตามินเพราะบอกว่า
ท่านเป็นคนรักสุขภาพ ปัจจยัดา้นทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความ
คิดเห็นเห็นดว้ยมาก ในประเด็นท่านจะซ้ือน ้ าด่ืมวิตามินเพราะตวัท่านเองมีปัญหาสุขภาพหรือทดแทนการขาด
วิตามิน, ท่านมกัจะซ้ือน ้ าด่ืมวิตามินเพราะท่านท่านอาหารแลว้ไดรั้บวิตามินไม่เพียงพอ และท่านมกัจะซ้ือน ้ าด่ืม
วิตามินเพราะตอ้งการคุณประโยชนข์องวิตามิน 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมวิตามินในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก ในประเดน็น ้าด่ืมวิตามิน มีคุณภาพมาตรฐานไดรั้บการรับรองจาก อย. และเคร่ืองหมาย
รับรองการผลิตท่ีน่าเช่ือถือ, น ้าด่ืมวิตามิน มีรสชาติอร่อย มีสรรพคุณท่ีดีต่อร่างกาย และน ้าด่ืมวิตามิน ตรา
สินคา้มีความน่าเช่ือถือ บรรจุภณัฑส์วยงาม ปัจจยัดา้นราคา (Price) พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยมาก ในประเด็นน ้ าด่ืมวิตามิน มีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ, น ้ าด่ืมวิตามิน มีราคาท่ีเหมาะสมกบั
ปริมาณ และน ้ าด่ืมวิตามิน มีให้เลือกหลายขนาด หลายระดบัราคา ดา้นปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 



(Promotion) พบวา่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ในประเดน็น ้าสามารถหาซ้ือไดง่้าย, มีช่องทาง
ในการขายสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือ และมีช่องทางการขายสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตและสัง่ซ้ือออนไลนไ์ด ้

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศ ระดบัการศึกษา รายได ้การไดรั้บขอ้มูล
ของน ้าด่ืมวิตามิน ความถ่ีในการซ้ือน ้าด่ืมวิตามิน ช่องทางในการซ้ือน ้าด่ืมวิตามิน และบุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซ้ือน ้ า ด่ืมวิตามิน ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเ ลือกซ้ือน ้ า ด่ืมวิตามินในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัทางสถิติส าคญัท่ี 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ปัจจยัดา้นบุคคล มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 
ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ปัจจยัดา้นบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจ
เลือกซ้ือน ้าด่ืมวิตามินในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยั
ทางสถิติส าคญัท่ี 0.05 
 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig = 0.976 , 0.001 , 0.000, และ 0.716 ตามล าดับ แสดงว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคาและด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีการตัดสินใจเลือกซ้ือน ้ า ด่ืมวิตามินในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัทางสถิติส าคญัท่ี 0.05 
อภิปรายผลการวจิยั 

 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 21 – 30 ปี เป็นผูจ้บการศึกษาในระดบัปริญญาตรีจ านวนมาก
ท่ีสุด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดใ้นช่วง มากกว่า 30,001 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ รวิกร สยามิภกัด์ิ. (2559). ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกน ้ าแร่บรรจุขวดของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่าในส่วนของปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือพบว่า ไม่ว่าจะเป็นเพศ ช่วงอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลว้นส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือทั้งส้ิน 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมเก่ียวกบัการซ้ือน ้าด่ืมวิตามินของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
เลือกซ้ือน ้ าด่ืมวิตามินยี่ห้อ C-vitt จ านวนมากท่ีสุด โดยไดรั้บขอ้มูลของน ้ าด่ืมวิตามินยี่ห้อท่ีสนใจผ่าน
ช่องทาง อินเตอร์เน็ต / เวบ็ไซต ์มีความถ่ีในการซ้ือน ้าด่ืมวิตามิน สปัดาห์ละ 1-2 คร้ัง ช่องทางในการซ้ือน ้า
ด่ืมวิตามิน มากกว่า 2 ช่องทาง ไดรั้บอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมวิตามินดว้ยตวัท่านเองมากท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ลินดา พงษศ์กัด์ิ (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือน ้าแร่บรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท และปัจจัยทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อการเลือกซ้ือน ้าแร่บรรจุขวด พบว่าในดา้นผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัรสชาติ
ของน ้าแร่มากท่ีสุด ดา้นราคาผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในเร่ืองมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมากท่ีสุด 

ผลการศึกษาปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมวิตามินในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมมีความเห็นด้วยมากเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทางด้าน



จิตวิทยา และปัจจยัดา้นทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล  ในประเด็น ซ้ือน ้ าด่ืมวิตามินเพราะท าให้รู้สึกด่ืมแลว้
สุขภาพดี เม่ือรับรู้ประโยชนข์องน ้าด่ืมวิตามินนั้น  ๆและเป็นคนรักสุขภาพเพราะตวัท่านเองมีปัญหาสุขภาพหรือ
ทดแทนการขาดวิตามิน คิดว่ารับประทานอาหารแลว้ไดรั้บวิตามินไม่เพียงพอ และตอ้งการคุณประโยชน์ของวิตามิน 
และผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดว้ยปานกลางต่อปัจจยัดา้นทางดา้นสังคม ในประเดน็ ซ้ือน ้าด่ืมเพราะ 
Net Idol คนดังใน Social Blogger และซ้ือน ้ าด่ืมวิตามินตามค าแนะน าของแพทย์ หรือผูท่ี้มีความรู้ด้าน
โภชนาการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ลกัขณา ศิริรัตน ์(2559) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการบริโภคน ้าด่ืมบรรจุขวดตราเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์ในจงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบว่าความ
คิดเห็นต่อการตดัสินใจซ้ือในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑข์องน ้ าด่ืมบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์แต่ละดา้น
แลว้พบวา่มีความคิดเห็นดว้ยมากในดา้นความมัน่ใจในความสะอาดปลอดภยั การไดรั้บรองมาตรฐานดา้น
คุณภาพสากล ฉลากผลิตภณัฑแ์สดงขอ้มูลผูผ้ลิตชดัเจน ช่ือเสียงของน ้าด่ืมตราเนสทเ์ล่เพียวไลฟ์ ฝาบรรจุ
ภณัฑปิ์ดสนิทเปิดง่าย รสชาติของน ้ าด่ืม รูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑส์ามารถจบัถือ และพกพาไดส้ะดวก 
ฉลากผลิตภณัฑ์มีขอ้มูลแสดงการร้องเรียนส าหรับผูบ้ริโภค ฉลากผลิตภณัฑ์มีความสวยงามและความ
ดึงดูดให้ซ้ือ การเขา้ถึงขอ้มูลดว้ย QR Code บนฉลากผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นเหตุผลเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑข์อง
สินคา้เช่นเดียวกบัผลการวิจยั 

ผลการศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืม
วิตามินในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยปานกลางต่อเร่ืองปัจจยัดา้นทางดา้นสังคม ในประเด็นท่านครอบครัว และคนรอบตวั มกัจะ
รับประทานน ้ าด่ืมวิตามินชนิดเดียวกนั ปัจจยัดา้นทางดา้นจิตวิทยา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบั
ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ประเด็นท่านมกัซ้ือน ้าด่ืมวิตามินเพราะท าใหรู้้สึกด่ืมแลว้สุขภาพ
ดี, ท่านมกัซ้ือน ้าด่ืมวิตามินเม่ือรับรู้ประโยชนข์องน ้าด่ืมวิตามินนั้น  ๆและท่านมกัซ้ือน ้าด่ืมวิตามินเพราะบอกว่า
ท่านเป็นคนรักสุขภาพ ปัจจยัดา้นทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความ
คิดเห็นเห็นดว้ยมาก ในประเด็นท่านจะซ้ือน ้ าด่ืมวิตามินเพราะตวัท่านเองมีปัญหาสุขภาพหรือทดแทนการขาด
วิตามิน, ท่านมกัจะซ้ือน ้ าด่ืมวิตามินเพราะท่านท่านอาหารแลว้ไดรั้บวิตามินไม่เพียงพอ และท่านมกัจะซ้ือน ้ าด่ืม
วิตามินเพราะตอ้งการคุณประโยชน์ของวิตามิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รวิกร สยามิภกัด์ิ. (2559). 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่บรรจุขวด ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณภาพของน ้าแร่ ปัจจยัดา้นบรรจุภณัฑแ์ละหาซ้ือไดง่้าย 
และปัจจยัดา้นราคา ซ่ึงส่งผลทางบวกต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ โดยปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดนั้น
ส่งผลทางลบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ อาจเป็นเพราะการท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีมากเกินไปท าให้
ความน่าเช่ือถือของสินคา้ลดลง 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมวิตามินในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ในประเด็นท่านรู้สึกไดว้่าน ้ าด่ืม
วิตามินท่ีรับประทาน ท าใหสุ้ขภาพดี ร่างกายแขง็แรงข้ึน, ท่านไดศึ้กษาคน้หาขอ้มูลน ้าด่ืมวิตามินก่อนการ



ตดัสินใจซ้ือ และท่านมกัซ้ือน ้าด่ืมวิตามินแบรนดเ์ดิมๆเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ลลิตวดี คง
ขวญั (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมของคนในกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้และดา้นทศันคติส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลม
ของคนในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดไม่ส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมของคนในกรุงเทพมหานคร 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศ ระดบัการศึกษา รายได ้การ
ไดรั้บขอ้มูลของน ้าด่ืมวิตามิน ความถ่ีในการซ้ือน ้าด่ืมวิตามิน ช่องทางในการซ้ือน ้าด่ืมวิตามิน และบุคคลท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมวิตามิน ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืม
วิตามินในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัทางสถิติส าคญั
ท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของลกัขณา ศิริรัตน์ (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การบริโภคน ้าด่ืมบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ในจงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัวมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดตราเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์ในจงัหวดันนทบุรี 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ปัจจยัดา้นบุคคล มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 
ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ปัจจยัดา้นบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือน ้าด่ืมวิตามินในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า การซ้ือน ้าด่ืมวิตามินขอผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสนใจดา้นสุขภาพและการคลอ้ยตามบุคคลรอบขา้ง ซ่ึงค านึงถึงประโยชน์ของ
วิตามินท่ีไดรั้บเขา้ร่างกายเป็นหลกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัทางสถิติส าคญัท่ี 0.05 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของลลิตวดี คงขวญั (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
น ้าอดัลมของคนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้และดา้นทศันคติส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมของคนในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมของคนในกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig = 0.976 , 0.001 , 0.000, และ 0.716 ตามล าดับ แสดงว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นราคาและดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมวิตามินในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ตลาดน ้ าด่ืมวิตามินมีการแข่งขันดา้นราคาสูง ท าให้บริโภค
สามารถเปรียบเทียบสินค้าได้สะดวกซ่ึงมีความสัมพนัธ์กับช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีหลาย ท าให้
ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงตวัสินคา้ไดร้วดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัทางสถิติส าคญัท่ี 
0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุดใจ พรหมตรัง (2560) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกในเขตเทศบาลนครยะลา ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ



ส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดพลาสติก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .001 และมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัในคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมวิตามินของประชาชน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือน ้าด่ืมวิตามิน และศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสุขภาพ และ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมวิตามินในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมี
ลกัษณะความแตกต่างกนัทางเพศ เช้ือชาติ อายุ ภูมิล  าเนาเดิม หรือพ้ืนท่ีก าเนิดและท่ีอยู่อาศยัของบิดา
มารดาสามารถส่งผลต่อปัจจยัการการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมวิตามินได ้ดงันั้น ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือน ้าด่ืมวิตามินของประชาชนในภูมิภาคอ่ืนๆ ร่วมดว้ย 

 2. การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลโดยอาศยัพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามเป็นหลกั ซ่ึงมีปัจจยั
หลากหลายในการส่งผลกระทบต่อสุขภาพไม่ได ้จึงจ าเป็นตอ้งมีการดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

 3. หน่วยงานดา้นการส่งเสริมผลิตภณัฑฉ์ลากสินคา้ หรือคุณภาพของสินคา้ ควรมีการลงพ้ืนท่ีสุ่ม
ตรวจหาปริมาณของสารเคมีโดยทัว่ไป เพ่ือยืนยนัไดว้่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไดรั้บการ
ตอบรับอยา่งดีเยี่ยม 
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