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อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ท่ีมีต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE EFFECT OF PACKAGING ON THE DECISION OF BUYING DRINKING WATER  
IN BANGKOK 

ปรีย์วรา   ฝั้นพรหมมินทร์ 1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 
                                           ---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอ่ืนๆที่ มีต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ซื้อน้้ าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์  โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบบปลายปิด จ้านวน 400 ชุด เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติทดสอบความแตกต่าง T-test ,F-test(One-way ANOVA) และ Multiple 
Regression Analysis(MRA) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งน้ีพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/
พนักงานธนาคาร โดยมีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท การศึกษาปริญญาตรี และสถานภาพโสด  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคน้้าดื่มในกรุงเทพมหานคร มีเพียงปัจจัย
ด้าน อายุ รายได้ และการศึกษา เท่านั้นที่มีความแตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคน้้าดื่มในกรุงเทพมหานคร มีเพียง
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เท่านั้นที่มีความแตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร และด้านปัจจัยด้านอื่นๆ ของผู้บริโภคน้้าดื่มในกรุงเทพมหานครได้แก่ ภาพลักษณ์ของ
ตราสินค้า ความภัคดีต่อสินค้า และความไว้วางใจ ที่มีความแตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่ม
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 
ค้าสาคัญ: การตัดสินใจซื้อ, น้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ 
__________________________________________ 
 1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Abstract 
The studies on the Effect of Packaging on the Decision of Buying Drinking Water in 

Bangkok. The following objective: To study the difference of personal factors which affect the buying 
decision drinking water in Bangkok. To study the relationship between mixes marketing witch 
differences of personal factors that affect the buying decision drinking water in Bangkok. To study the 
relationship between consumer in Bangkok and other factors that affect the buying decision drinking 
water. By selecting sample of people who consumer that purchase drinking water in Bangkok. The 
data was collecting by using the questionnaire from 400 respondents. This study would be use the 
methods were descriptive statistic, ANOVA and multiple regression analysis method which describe to 
quantities term. 
 The results buying decision drinking water, mostly are female, aged between 31-40 years old, 
working at banks and private companies, income of 30,001 – 40,000 baht per month, graduated 
Bachelor degree and single.  

The result of hypothesis test is personal factors difference: age, income and graduated have 
relation with decision buying drinking water in Bangkok. The mix marketing factors: product factor 
have relation with decision buying drinking water in Bangkok. The other factors:  
Brand Image, Brand Loyalty and Trust factors have relation with decision buying drinking water in 
Bangkok.  
Keywords: Decision Buying, Drinking Water 
 
บทน้า 

ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลกมีความเกี่ยวข้องกับน้้ามาโดยตลอด เนื่องจากน้้า
สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งในแง่ของที่อยู่อาศัย อุปโภค บริโภค เกษตรกรรม และคมนาคม ซึ่งน้้า
เป็นสารประกอบที่มีมากที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่โลกถึง 3 ใน 4 ส่วน และน้้าส้าคัญต่อทุกชีวิตบน
โลก ชีวิตจะด้ารงอยู่ไม่ได้หากปราศจากน้้า ซึ่งน้้าถือเป็นสารอาหารหนึ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้รองจาก
ออกซิเจนที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต (วรวุฒิ เจริญศิริ : 2555) นับได้ว่า “น้้า” มีความส้าคัญต่อร่างกายเป็น
อย่างมาก จึงท้าให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองดื่มได้พัฒนาเคร่ืองดื่มต่างๆ  เพื่อเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกในการด่ืมน้้าให้แก่ผู้บริโภคได้เลือกสรรมากยิ่งขึ้น 

ในทางกลับกัน ในปัจจุบันจึงก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้้าดื่มมากมาย และมีการแข่งขัน
ทางด้านน้้าดื่มกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นภาวการณ์หนึ่งที่ท้าให้เกิดการพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่
เกี่ยวกับน้้าดื่มขึ้นมาก ตลอดทั้งมีการคิดค้นกลยุทธ์ทางการตลาดขึ้นมาอย่างมากมาย โดยมีจุดมุ่งหมายที่
คล้ายกัน คือ “ความสนใจของลูกค้า” เพื่อให้ธุรกิจด้าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตต่อไปได้ใน
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อนาคต ผู้ประกอบการต่างๆ จึงให้ความส้าคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับน้้าดื่มมากขึ้น เพื่อท้าให้ผลิตภัณฑ์
ของตนเองโดดเด่น สะดุดตา และน่าสนใจ  

ด้วยเหตุนี้ บรรจุภัณฑ์จึงได้รับความส้าคัญขึ้นเป็นอย่างมาก และเป็นองค์ประกอบหลักของ
ผู้ผลิตที่น้ามาเป็นเคร่ืองมือช่วยให้การแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบัน ดังนั้นสินค้าและบรรจุภัณฑ์จึง
เป็นของคู่กันมาโดยตลอด ยิ่งสินค้าที่มีการแข่งขันมากเท่าใด บรรจุภัณฑ์ก็จะยิ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาก
เท่านั้น กระทั่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับการโดยทั่วไปแล้วว่า บรรจุภัณฑ์มีบทบาทที่ส้าคัญยิ่งต่อความส้าเร็จ
ของธุรกิจ ซึ่งในสมัยก่อนนั้น การใช้บรรจุภัณฑ์ก็เพื่อเก็บรักษาสินค้าให้คงสภาพ ในระยะเวลาหนึ่งหรือ
จนกว่าจะน้าไปใช้ แต่เมื่อมีการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น บรรจุภัณฑ์จึงมีบทบาทในด้านการส่งเสริม
การตลาด คือเร่ิมมีการเน้นเร่ืองความสวยงาม สะดุดตา ตลอดจนความสะดวกในการน้าไปใช้ 

นอกจากรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่มีบทบาทต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคแล้ว ในการเลือก
บริโภคสินค้า หรือน้้าดื่มนั้น ผู้บริโภคจะมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งมี
ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน หรืออาจเรียกว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นเอง ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภค เป็น
เร่ืองเกี่ยวกับด้านการแสดงออกของมนุษย์เฉพาะในบางเร่ือง คือ เร่ืองที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการ
จากองค์การ ทางการตลาดทั้งหลาย ผู้บริโภคมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการอะไร ที่ไหน 
เมื่อไหร่ อย่างไรและซื้อจากใคร การตัดสินใจดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ ทั้งทางใจและทาง
กายที่ จ้าเป็นต่อการตัดสินใจ โดยส่วนมากเป็นเร่ืองของความเข้าใจของแต่ละบุคคลที่มีอยู่และการปฏิบัติ 
หรือกระท้าต่อกันระหว่างตัวเขาเหล่านั้นกับสภาพแวดล้อม รวมทั้งองค์กรธุรกิจทั้งหลาย ธงชัย สันติวงษ์ 
(2540 : 23)   

โดยพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้าหรือบริการ จะผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนที่บุคคลต้องมีการตัดสินใจทั้งก่อนและหลังการกระท้าต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ
และความต้องการของบุคคล ซึ่งจะต้องมีสิ่งกระตุ้นที่ท้าให้เกิดความต้องการ  แล้วท้าให้เกิดการ
ตอบสนอง โดยลักษณะของผู้ซื้อ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัย
ด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา 

ดังนั้นธุรกิจต่างๆ จึงต้องท้าการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อเป็น
แนวทางในการก้าหนดนโยบายทางการค้าและการลงทุน เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือก้าไรในทาง
ธุรกิจได้สูงสุด การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภค จะท้าให้ธุรกิจนั้นมีความ
เป็นผู้น้าในตลาดได้ง่ายขึ้น 

ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา สถานภาพ ที่แตกต่างกัน ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุ
ภัณฑ์ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความแตกต่างทางด้าน
ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์  และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคด้วย เพื่อช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่
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ซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และสามารถน้าผลการศึกษาดังกล่าวเป็นแนวทางใน
การวางกลยุทธ์ของธุรกิจน้้าดื่ม เพื่อเข้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และท้าให้
ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปอย่างสูงสุด และจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มยอดขายให้
ทั้งธุรกิจในประเทศไทย และต่างประเทศได้ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุ
ภัณฑ์ 

2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่ม
ที่มีบรรจุภัณฑ์ 

3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอ่ืนๆที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
ข้อเสนอแนะ 

1.สามารถน้าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของ
น้้าดื่มได้ 

2.สามารถน้าผลการวิจัยไปใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค และมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจได้ 

3.เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และธุรกิจน้้าดื่มได้ 
4.สามารถน้างานวิจัยนี้ไปใช้ในการเพิ่มพูนความรู้เร่ืองรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรม

ความต้องการของผู้บริโภคได้ 
5.สามารถน้างานวิจัยนี้ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนของวิชาที่เกี่ยวข้องได้ 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1.ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา สถานภาพ ที่แตกต่างกันมีผล
การตัดสินใจซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน 

2.ปัจจัยส่วนประสมทางด้านการตลาดประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทางด้านราคา 
ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- อาชีพ 
- รายได้ 
- การศึกษา 
- สถานภาพ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
- ปัจจัยทางการด้านผลิตภัณฑ์ 
- ปัจจัยทางด้านราคา 
- ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
- ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด 
 

ปัจจัยอื่นๆ 
- ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า 
- ปัจจัยด้านความภัคดีต่อตราสินค้า 
- ปัจจัยด้านความไว้วางใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การตัดสินใจซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ 
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3.ปัจจัยอื่นๆที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ความภักดีต่อสินค้า ความไว้วางใจ มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ ์
ขอบเขตของการวิจัย 

1.ศึกษาอิทธิพลที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ เฉพาะประเภทน้้าดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์
เป็นขวดพลาสติก 

2.ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคน้้าดื่มในกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มทั้งหมด 50 เขต 
3.ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยคือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 – ตุลาคม 2556  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. น้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ หมายถึง น้้าดื่มที่บรรจุในขวดน้้าชนิดพลาสติกที่วางขายตามท้อง

ตลอดทั่วไป  
2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง สิ่งที่ผู้ประกอบการสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นแรงจูงใจ

ให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้านั้นๆ  
2.1  ผลิตภัณฑ์ หมายถึง น้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์  
2.2  ราคา หมายถึง ราคาของน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์  
2.3  ช่องทางการจัดจ้าหน่าย หมายถึง สถานที่จ้าหน่ายน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ ที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามสามารถหาซื้อได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.4  การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์มาก

ขึ้น โดยการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 
3. ปัจจัยอื่นๆ หมายถึง ปัจจัยอ่ืนๆที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ 

3.1  ภาพลักษณ์ของตราสินค้า หมายถึง ภาพลักษณ์ของน้้าดื่มที่มีอยู่ในใจของผู้บริโภคที่เคยซื้อ
น้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ 

3.2  ความภัคดีต่อสินค้า หมายถึง การที่ผู้บริโภคที่เคยซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ แล้วเกิด
ความมั่นใจในผลิตภัณฑ์จนเกิดการซื้ออย่างต่อเนื่อง 

3.3  ความไว้วางใจ หมายถึง ความเชื่อมั่นในน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดยอาศัย
แนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดยน้าเสนอเป็นประเด็นตามหัวข้อต่อไปนี้   
แนวคิดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการบรรจุภัณฑ์ไว้ดังนี้ 

งามทิพย์ ภู่วโรดม (2538: 6) ได้ให้ความหมายของ “การบรรจุภัณฑ์” ไว้ว่า หมายถึง 
กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตภาชนะบรรจุและบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในภาชนะบรรจุ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อน้าผลิตภัณฑ์นั้นไปถึงผู้บริโภคในสภาพที่สมบูรณ์ 
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ปู่นและสมพร คงเกียตรติ(2541: 7) ได้ให้ความหมายของ “การบรรจุภัณฑ์” ไว้ว่า หมายถึง การ
ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการบรรจุสินค้าเพื่อสนองความต้องการของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคด้วยต้นทุนที่
เหมาะสม 

ดังนั้นจากทฤษฎีดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า “บรรจุภัณฑ์” หมายถึง ภาชนะหรือโครงสร้างใด ๆที่ใช้
เพื่อบรรจุหรือห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์ มีความสะดวกในการขนถ่ายสิ่งของหรือสินค้า 
และยังมีบทบาทในการส่งเสริมการขายเมื่อผลิตภัณฑ์ไปวาง ณ จุดขายอีกด้วย ซึ่งในงานวิจัยนี้  “บรรจุ
ภัณฑ์” จะหมายถึง ขวดน้้าชนิดพลาสติกที่ใช้ในการบรรจุน้้าด่ืมที่วางขายตามท้องตลอดทั่วไป 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 
ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Five - stage model of the consumer buying process) 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี ้(เฉลิมชัย ค้าแสน. 2545: 75)  
1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) การที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการของ ตนเองซึ่ง

อาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้นความต้องการภายในบุคคล ได้แก่ ความหิว  
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและสิ่งที่ สามารถ

ตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะด้าเนินการเพื่อให้เกิดความพอใจ 
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลมาแล้วจาก ขั้นที่

สองผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ  นักการตลาดจ้าเป็นจะต้องรู้ วิธีการต่างๆ 
ที่ผู้บริโภคใช้ประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผลไม่ใช่สิ่งที่ง่ายและไม่ใช่ กระบวนการเดียวที่
ใช้กับผู้บริโภคทุกคน และไม่ใช่เป็นของผู้ซื้อคนใดคนหนึ่งในทุกสถานการณ์ใน การซื้อ แนวความคิด
พื้นฐานที่ช่วยเหลือในกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผู้บริโภคหลายประการ 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่ 3 จะช่วย ให้
ผู้บริโภคก้าหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นทางเลือกโดยทั่วไปผู้บริโภคจะตัดสินใจ ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ชอบมากที่สุด  

5. ความรู้สึกภายหลังการซื้อ (Post purchase Feeling) หลังซื้อและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ซื้อ ไป
แล้วผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่พอใจในผลิตภัณฑ์  ซึ่งนักการตลาดจะท้าการ
วิเคราะหแ์ละสรุปเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป 

(วารุณี ตันติวงศ์วาณิช 2546 : 77 – 79) ให้ค้าจ้ากัดความค้าว่า พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 
หมายถึง พฤติกรรมที่แตกต่างกันย่อมมีผลมาจากความรู้สึกนึกคิดที่ต่างกัน  โดยทั่วไปผู้ซื้อมีส่วนร่วม ต่อ
การซื้อและท้าด้วยความรอบคอบในความซับซ้อนไว้ ดังนี ้ 

1. พฤติกรรมการซื้อที่ซับซ้อน (Complex Buying Behavior) เมื่อผู้บริโภคทุ่มเทและใช้ ความ
พยายามสูงในการซื้อสินค้าและรับรู้ว่าแต่ละตราผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันมาก  ผู้บริโภคต้อง เรียนรู้
อย่างมากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อน้าไปสู่การสร้างทัศนคติและท้าการซื้อ นักการตลาดจึงทุ่มเท 
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2. พฤติกรรมการซื้อแบบลดความสงสัย (Dissonance Reducing Buying Behavior) ผู้บริโภคอาจ
พิจารณาสินค้าที่มีราคาแพง ที่มีระดับราคาที่อยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากภายหลัง การซื้ออาจเกิด
ความสงสัยหลังการซื้อ (Post purchase Dissonance) สังเกตจากข้อเสียของสินค้าจึงเกิด การหาข้อมูลของ
ผู้บริโภคและเป็นการสนับสนุนให้มีความรู้สึกที่ดีต่อตราสินค้าท้าให้เลือกสินค้าที่ ดีกว่า  

3. พฤติกรรมการซื้อที่ติดเป็นนิสัย (Habitual Buying Behavior) เกิดขึ้นหลังจากผู้ซื้อที่มี ความ
พยายามต่้าในการซื้อสินค้าและเห็นว่าแต่ละตราสินค้ามีความแตกต่างกันไม่มากนัก  เพราะว่า ผู้บริโภคมี
ความภักดีสูงในตราสินค้านั้น เนื่องจากไม่มีการหาข้อมูล ประเมินลักษณะตราผลิตภัณฑ์ และไม่ให้
ความส้าคัญกับตราสินค้าในด้านการตัดสินใจ  

4. พฤติกรรมการซื้อโดยแสวงหาความหลากหลาย (Variety Seek Buying Behavior) ผู้บริโภค
รับรู้ว่าแต่ละตราผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันมาก  ในกรณีผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์บ่อย 
โดยดูจากความโดดเด่นของสินค้า การวางสินค้า และการโฆษณาสินค้า  
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

(เฉลิมชัย ค้าแสน 2542 : 11 – 14) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด คือ การตัดสินใจใน
องค์ประกอบตัวแปร 4 อย่างด้วยกัน คือ  

1. การตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ในแง่ของตลาดแล้วค้าว่า ผลิตภัณฑ์ เป็นแนวคิด แบบ
กว้างๆ เป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อความจ้าเป็นและความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจ  โดย
ผลิตภัณฑ์ อาจหมายถึง สินค้าที่มีตัวตน บริการ องค์กร บุคคล และแนวคิด เป็นต้น  

2. การตัดสินใจด้านราคา (Price) การตัดสินใจทางด้านราคาเป็นหนึ่งในการตัดสินใจทาง 
การตลาดที่ค่อนข้างยาก การก้าหนดราคาในทางธุรกิจจะตัดสินใจได้โดยการก้าหนดก้าไรกับด้าน  ความ
เหมาะสมกับราคา อย่างไรก็ตาม การก้าหนดราคา เป็นไปตามเป้าหมายหลายๆ อย่างของธุรกิจ  

2.1 การก้าหนดราคาควรสนับสนุนกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ  
2.2 การก้าหนดราคาควรท้าให้เกิดความส้าเร็จของเป้าหมายทางการเงินของธุรกิจ  
2.3 การก้าหนดราคาต้องสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงของสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ  

3. การตัดสินใจด้านการจ้าหน่าย (Place) มีความเกี่ยวข้องกับการตอบสนองความพึง พอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ในเร่ืองความถูกต้องด้านปริมาณ เวลาและสถานที่ การตัดสินใจ เกี่ยวกับช่อง
ทางการจัดจ้าหน่ายนั้นเป็นการตัดสินใจด้านระบบการขนส่ง คลังสินค้า การควบคุม สินค้าคงคลัง ระบบ
การซื้อ และการเลือกช่องทางการตลาด  

4. การตัดสินใจด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสื่อสารจากธุรกิจไปยังผู้ ซื้อ โดย
ธุรกิจมีวิธีการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ  

4.1 การโฆษณา (Advertising)  
4.2 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)  
4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)  
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4.4 การขายโดยบุคคล (Personal Selling)  
4.5 การตลาดเจาะตรง (Direct Marketing)  

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2547 : 12 - 15) ให้ค้านิยามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประกอบของธุรกิจทั่วไปมี 4P’s ดังนี ้ 

1. ผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจพัฒนาและผลิตภัณฑ์ขึ้นเพื่อตอบสนองตาม  ความ
ต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าและบริการนั้นมีทั้งจับ ต้องได้
และจับต้องไม่ได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงตราสินค้า (Brand) การบรรจุหีบห่อ (Packaging) การ
รับประกัน (Guarantee) คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Quality) เป็นต้น  

2. ราคา จ้านวนเงินที่ลูกค้าต้องช้าระให้กับผู้ขายเพื่อให้ได้รับสินค้าและบริการโดยธุรกิจ  ต้อง
ก้าหนดราคาในระดับที่ลูกค้าสามารถซื้อได้ต้องสอดคล้องกับการแข่งขันทางธุรกิจและก้าไร  

3. การจัดการจ้าหน่าย การจัดการเกี่ยวกับการอ้านวยความสะดวกในการซื้อสินค้าของ  ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายให้มีความสะดวกสบายสูงสุด ด้วยการน้าสินค้าและบริการไปส่งมอบให้กับลูกค้า ในเวลา
ที่ต้องการ  

4. การส่งเสริมการตลาด การก้าหนดแนวทางการสื่อสารไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ  
สินค้าและบริการ ราคา ข้อมูลอ่ืนๆ ของสินค้าและบริการ ให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ด้วย
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และพนักงานขาย 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อดุลย์ คล้ายพุฒ (2550) ได้ท้าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าอัดลมของ
ผู้บริโภคบริษัทไทยน้้าทิพย์ จ้ากัด ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าอัดลมของผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส้าคัญต่อความส้าคัญต่อรสชาติของเคร่ืองดื่มโค้ก  รสชาติของเคร่ืองดื่มแฟนต้า รูปทรงของบรรจุ
ภัณฑ์ รสชาติของเคร่ืองดื่มสไปรท์ บรรจุภัณฑ์แบบกระป๋อง บรรจุภัณฑ์แบบขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์
แบบขวดแก้วแบบไม่ต้องคืนขวด ในระดับมาก ในขณะที่ให้ความส้าคัญต่อบรรจุภัณฑ์แบบขวดแก้ว
แบบคืนขวดในระดับปานกลาง 

วราวุฒ ิตรีเวชวินิจ (2552) ได้ท้าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
กาแฟสดของผู้บริโภคในอ้าเภอเมืองนครสวรรค์ พบว่า ปัจจัยด้านเพศ เพศชาย และ เพศหญิง ให้
ความส้าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัด
จ้าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งเพศชายและ หญิง ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยย่อยด้านรสชาติและกลิ่น
ของกาแฟดี เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ Food Quality: ความสม่้าเสมอของคุณภาพ และมีหลากหลาย
รสชาต ิปัจจัยย่อยทางด้านราคาที่มีผลในระดับมากคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาเหมาะสมกับ
ปริมาณ ปัจจัยย่อยทางด้านการจัดจ้าหน่ายที่มีผลในระดับมากคือ ร้านที่จ้าหน่ายไปมาสะดวก ใกล้บ้าน 
สถานศึกษา ที่ท้างานโรงพยาบาล มีบรรยากาศและการตกแต่งร้านที่ดี  
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วิทฐพร อทุัยฉาย (2554) ได้ศึกษาความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไวน์ที่ผลิตในประเทศ
ไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะไว้วางใจ ไวน์ที่ผ่านการประกวด 
หรือ ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานต่างๆ เช่นเดียวกับกับงานวิจัยนี้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้ความ
ไว้วางใจกับเคร่ืองดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมอาหาร
และยา เป็นต้น ผู้บริโภคถึงจะตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มนั้นๆ  
วิธีด้าเนินการวิจัย 

จ้านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่เลือกซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่อาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยก้าหนดสุ่มตัวอย่างจ้านวน 400 คน และท้าการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม – 
ตุลาคม 2556 โดยเก็บข้อมูลในทุกๆวันศุกร์ ช่วงเวลา 18.00-21.00 น. 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 

4 ส่วน ดังนี ้
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และ

สถานภาพ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมีลักษณะเป็น Check List วิเคราะห์ค้านวณจ้านวน และค่าร้อยละ 
ส่วนที่ 2  แบบสอบถามปัจจัยส่วนประสมการตลาดประกอบด้วยด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา 

ช่องทางการจัดจ้าหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรฐานส่วน
ประมาณค่า 10 ระดับ โดยเรียงล้าดับจาก ระดับที่ 1 น้อยที่สุด ไปจนถึงระดับที่ 10 มากที่สุด 

ส่วนที่ 3  แบบสอบถามปัจจัยอ่ืนๆ ซึ่งเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรฐานส่วน
ประมาณค่า 10 ระดับ โดยเรียงล้าดับจาก ระดับที่ 1 น้อยที่สุด ไปจนถึงระดับที่ 10 มากที่สุด 

ส่วนที่ 4  แบบสอบถามความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 10 ระดับ โดย
เรียงล้าดับจาก ระดับที่ 1 น้อยที่สุด ไปจนถึงระดับที่ 10 มากที่สุด 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ้านวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 55.8 และมีเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 44.3 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.0 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/พนักงานธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 63.8 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง  30,001 – 
40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.8 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.5 ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด  คิดเป็นร้อยละ 71.0 
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2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (4P) 
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เฉลี่ยในระดับ

มาก (8.89) โดยให้ความส้าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์น้้าดื่มที่สามารถช่วยลดโลกร้อนได้ ด้านราคา 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยด้านราคาเฉลี่ยในระดับมาก (8.83) โดยให้
ความส้าคัญกับราคาที่มีหลายระดับให้เลือก ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส้าคัญต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย เฉลี่ยในระดับมาก (9.07) โดยให้ความส้าคัญกับ
สถานที่จ้าหน่ายเดินทางไปมาสะดวก และด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส้าคัญต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เฉลี่ยในระดับมาก (8.44) โดยให้ความส้าคัญกับการ
โฆษณาส่งเสริมการขายในสื่อต่างๆเช่นโทรทัศน์  

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอื่น ๆ 
ด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยด้าน

ภาพลักษณ์ของตราสินค้า เฉลี่ยในระดับมาก (9.06) โดยให้ความส้าคัญกับตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ 
ด้านความภัคดีต่อตราสินค้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยด้านความภัคดีต่อตรา
สินค้า เฉลี่ยในระดับมาก (8.48) โดยให้ความส้าคัญกับการเลือกซื้อน้้าดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นและ
ทันสมัย มากกว่าน้้าดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์แบบธรรมดา และด้านความไว้วางใจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยด้านความไว้วางใจ เฉลี่ยในระดับมาก (8.67) โดยให้ความส้าคัญกับความ
ไว้วางใจในบริษัทผู้ผลิตสินค้า  

4. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลท่ีมีต่อการตัดสินใจ 
กลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญกับการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในระดับ

มาก (8.51) โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรงที่โดดเด่นและทันสมัยท้าให้
ตัดสินใจซื้อน้้าดื่ม  
สรุปผลการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ
การศึกษา และสถานภาพ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่า T-test (independent t-test) ในกรณีตัวแปรอิสระเพศ และใช้สถิติ
วิเคราะห์ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส้าหรับตัวแปรอิสระ
อ่ืน ๆ สรุปได้ดังนี้ 

มีเพียงปัจจัยด้าน อายุ รายได้  และการศึกษา เท่านั้นที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ 
อายุ รายได้ และการศึกษา ที่มีความแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่ม ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทางด้านราคา ปัจจยัทางด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และปัจจัยทางด้านการส่งเสริมทาง



37 

( วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 ) 
 

การตลาด ที่มีความแตกต่างกันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

 

B 
Std. 

Error 

 

Beta 
Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.483 .379  3.914 .000   
Product (  ) 0.166 0.057 0.144 2.897 0.004* 0.371 2.697 
Price (  ) -0.033 0.050 -0.034 -0.658 0.511 0.347 2.879 
Place (  ) 0.057 0.055 0.056 1.035 0.301 0.308 3.242 
Promotion (  ) 0.002 0.029 0.003 0.070 0.944 0.655 1.526 

R = 0.692   ,R2 =  0.479   ,Adjusted R Square = 0.474   ,Std. Error of the Estimate = 0.87132 
* มีระดับนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 

สามารถน้าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาด ทั้ง 4 ตัวแปร มา
เขียนเป็นสมการถดถอยได้ ดังนี้ 

Y = 1.483 +         + (          +         +           
 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส้าคัญที่ 0.05 มีตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับการตัดสินใจ
ซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มี 1 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรที่มีค่านัยส้าคัญ น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 0.05 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์     โดยมีค่าสัมประสิทธ์เท่ากับ 0.166 จากผลการวิเคราะห์ 
ได้สมการถดถอยใหม่ ดังนี้ 

Y = 1.483 +         
 
 
สมมติฐานที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ความภัคดีต่อ

สินค้า และความไว้วางใจ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์  โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

 

B 
Std. 

Error 

 

Beta 
Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.127 .287  3.931 .000   
Brand Image (  ) 0.195 0.059 0.193 3.286 0.001* 0.267 3.750 
Brand Loyalty (  ) 0.151 0.034 0.193 4.470 0.000* 0.494 2.024 
Trust (  ) 0.385 0.053 0.364 7.277 0.000* 0.368 2.719 

R = 0.797   ,R2 =  0.635  ,Adjusted R Square = 0.632   ,Std. Error of the Estimate = 0.73322 
* มีระดับนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 

สามารถน้าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระด้านปัจจัยอื่นๆ มาเขียนเป็นสมการถดถอยได้ ดังนี ้
Y = 1.127 +         +         +         

 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส้าคัญที่ 0.05 มีตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับการตัดสินใจ
ซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 3 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรที่มีค่านัยส้าคัญ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า     ด้านความภักดีต่อตราสินค้า     และด้าน
ความไว้วางใจ     โดยมีค่าสัมประสิทธ์เท่ากับ 0.195 ,0.151 ,0.385 ตามล้าดับ จากผลการวิเคราะห์ ได้
สมการถดถอยใหม่ ดังนี้ 

Y = 1.127 +         +         +         
อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัย “อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร” ได้น้าแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1.ด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 
 ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคน้้าดื่มในกรุงเทพมหานคร มีเพียง
ปัจจัยด้าน อายุ รายได้  และการศึกษา เท่านั้นที่มีความแตกต่างกันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 เมื่อพิจารณาถึงด้านอายุ พบว่า อายุที่มีความแตกต่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติสุข ด้ารงศรี (2550) ที่ได้วิจัยเร่ืองปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไวน์ผลไม้ของผู้บริโภค โดยพบว่า อายุ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ  
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เมื่อพิจารณาถึงด้านรายได้  พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้า
ดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิภัทร  อัศวิชัยโรจน์ (2548) ที่
ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ อชา เขียวพร้อมดื่มของผู้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ในส่วนของระดับรายได้ของนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และระดับรายได้ของผู้ที่ท้างานมีความสัมพันธ์กับขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื้อ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งเทียน สนณ์ณกิตตน์กุล (2550) ที่พบว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน จะ
มีความคิดเห็นที่มีต่อการบริโภคน้้าดื่มบรรจุภาชนะ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน  

เมื่อพิจารณาถึงด้านระดับการศึกษา พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
น้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กิติพงษ์ ผู้มีคุณ (2549) ที่ศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนมเปร้ียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในอ้าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน จะให้ความส้าคัญปัจจัยในด้านต่างๆ แตกต่างกัน และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนชยา โพธิยพ (2553) ที่ท้าการศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้พร้อมดื่ม 100% พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะท้าให้อิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้ที่แตกต่างกัน  
2.ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

ผลจากการศึกษาวิจัย  พบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ ผู้บ ริโภคน้้ าดื่มใน
กรุงเทพมหานคร มีเพียงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เท่านั้นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกันจะส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับอดุลย์ คล้ายพุฒ (2550) ที่
ท้าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าอัดลมของผู้บริโภคบริษัทไทยน้้าทิพย์ จ้ากัด ในเขต
ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าอัดลมของ
ผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญต่อความส้าคัญต่อรสชาติของ
เคร่ืองดื่มโค้ก รสชาติของเคร่ืองดื่มแฟนต้า รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ รสชาติของเคร่ืองดื่มสไปรท์ บรรจุ
ภัณฑ์แบบกระป๋อง บรรจุภัณฑ์แบบขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์แบบขวดแก้วแบบไม่ต้องคืนขวด ในระดับ
มาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Audrey Michael Whaling (2007) ที่ศึกษาอิทธิพลของรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์น้้าเชอร์ร่ีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งพบว่า รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถท้าลาย
ได้ หรือช่วยลดโลกร้อนได้ 
3.ด้านปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ความภัคดีต่อสินค้า และความไว้วางใจ   

ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่าปัจจัยด้านอ่ืนๆ ทุกด้านของผู้บริโภคน้้าดื่มในกรุงเทพมหานคร ที่มี
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 



40 

( วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 ) 
 

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า พบว่าปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า ที่
มีความแตกต่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้อง
งานวิจัยของวิทฐพร อุทัยฉาย (2554) ได้ศึกษาความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไวน์ที่ผลิตใน
ประเทศไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะไว้วางใจ ไวน์ที่ผ่านการ
ประกวด หรือ ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานต่างๆ เช่นเดียวกับกับงานวิจัยนี้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้
ความไว้วางใจกับเคร่ืองดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุม
อาหารและยา เป็นต้น ผู้บริโภคถึงจะตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มนั้นๆ  

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านความภัคดีต่อสินค้า พบว่าปัจจัยด้านความภัคดีต่อสินค้าที่มีความ
แตกต่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องงานวิจัย
ของปวีณา วงศ์งามใส (2553) ที่ท้าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่ร้านคาเฟ่อเมซอน ณ สถานีบริการน้้ามัน 
ปตท. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่นี่เนื่องจากติดใจรสชาติของกาแฟ 
ดังนั้นแสดงว่า ผู้ตอบสอบถามมีความพึงพอใจในสินค้ามาก จึงมีการตัดสินใจซื้อซ้้าและมีความภักดีต่อ
สินค้า 

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านความไว้วางใจ พบว่าปัจจัยด้านความไว้วางใจที่มีความแตกต่างกันจะ
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของพีระ อิสระ
พิทักษ์กุล (2550) ที่ศึกษาพฤติกรรมของผู้หญิงวัยท้างานในกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อการเลือกเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่ท้าการส้ารวจ ให้ความส้าคัญกับด้านภาพลักษณ์ของสินค้ามาก
ที่สุด ได้แก่ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่มียี่ห้อที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
ข้อเสนอแนะ 
  จาก ก ารศึ กษ า ปั จจั ย ของบ รรจุภัณฑ์ ที่ มี ต่ อก ารตัดสินใ จซื้ อน้้ าดื่ ม ของผู้ บ ริโภคใ น
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เพื่อที่ผู้ที่สนใจจะได้น้าข้อมูลจากการวิจัยฉบับนี้ไปใช้ใน
การศึกษา วางแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อพัฒนาศักยภาพของกิจการ และสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการต้องสร้างการรับรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และใส่ใจกับ
รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น เนื่องจากความคิดเห็นของผู้บริโภคจ้านวนมากได้ให้ความส้าคัญ
กับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์น้้าดื่มที่สามารถช่วยลดโลกร้อนได้ในระดับที่มากสุด ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์
ต่างๆก็ให้ความส้าคัญกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดโลกร้อนค่อนข้างสูง ดังนั้นถ้าผู้ประกอบการได้รับ
ข้อมูลและน้าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนเองก็จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ตอบสนองต่อความ
ต้องการสินค้าได้ 

2) ปัจจัยด้านราคา จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับราคาที่มีหลาย
ระดับให้เลือก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องให้ความสนใจและให้ความส้าคัญกับระดับราคาของสินค้าที่มี
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หลายระดับ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้ตามก้าลังซื้อของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันค่าครองชีพค่อนข้าง
สูง และส่งผลกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยตรง  

3) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย จากผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคได้ให้ความส้าคัญกับสถานที่
จ้าหน่ายเดินทางไปมาสะดวกในระดับสูง เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องเดินทางไปท้างาน 
ทั้งการเดินทางด้วยรถส่วนตัว โดยสารรถประจ้าทาง หรือรถไฟฟ้า ซึ่งผู้บริโภคต้องแข่งกับเวลาเพื่อ
รีบเร่งไปท้างาน ดังนั้นจึงตัดสินใจซื้อน้้าดื่มที่สถานที่จ้าหน่ายที่เป็นทางผ่าน หรือเดินทางไปมาสะดวก 
ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรจะเลือกท้าเลในการจัดท้าร้านค้าให้ตรงกับความต้องการผู้บริโภค  

4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด เฉลี่ยในระดับมาก โดยให้ความส้าคัญกับการโฆษณาส่งเสริมการขายในสื่อต่างๆเช่น
โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันสื่อที่ส้าคัญมากคือ อินเตอร์เน็ต อาจจะดูผ่านคอมพิวเตอร์ 
หรือสมาทโฟน ก็ได้ ดังน้ันสื่อโฆษณาจึงใช้สื่อเหล่านี้ช่วยในการประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆ  
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 

ในการศึกษาครั้งน้ีได้พิจารณาถึงปัจจัยหลักที่ผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่ม ซึ่งบางปัจจัยควรจะมี
การวิเคราะห์ให้ลึกลงไปมากกว่านี้ เช่น ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ อาจจะต้องเพิ่มเติมในส่วนของรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์แบบไหนที่ผู้บริโภคให้ความสนใจมากที่สุด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลวิจัยที่ครอบคลุมทุก
ปัจจัย และทุกรายละเอียดได้ยิ่งขึ้น  
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