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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดประสงค์เพื่อการศกึษาการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตราเซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร การวจิยัครัง้น้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู ตวัอย่างไดแ้ก่ ผูบ้รโิภควยัทํางานที่

ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตราเซป็เป้ บวิต ิดริง้คใ์นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน  

 ผลการวจิยั และผลการทดสอบสมมตฐิาน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 - ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 21 – 30 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี อาชพี

พนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท และมสีถานภาพโสด 

 - สว่นประสมทางการตลาดโดยรวมมคีวามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก 

 - ผู้บรโิภคมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ใน

ระดบัมาก 

 - สว่นประสมการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้คข์องผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซือ้ มนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และมทีศิทางเดยีวกนั โดยมรีะดบัความ

ความสมัพนัธป์านกลางไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มรีะดบัความความสมัพนัธค์่อนขา้งตํ่าไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์

และดา้นราคา และมรีะดบัความความสมัพนัธต์ํ่าไดแ้ก่ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ตามลาํดบั 

 

คาํสาํคญั: การตดัสนิใจซือ้ เครื่องดื่ม ผูบ้รโิภค 

 

Abstract 

 

           The purpose of this research is to study consumer’s buying decisions in Sappe Beauti Drink 

Beverage in Bangkok with a selected sample of 400, with questionnaire as the tool of data collection.  

  The result of hypotheses testing concluded that: 

 Most of the sample is female, age between 21 – 30 years old who have obtained a Bachelor’s degree, their 

occupations are as employees of private companies, their monthly income is between 20,001 – 30,000 baht, 

and they are single. 

     

 

 

__________________________________ 
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There is much importance given to the overall marketing mix.  

  The consumer has buying decision in Sappe Beauti Drink beverage in Bangkok metropolis at much 

level.  Marketing Mix has positive relationships with purchase decision at the statistically significant level of 

0.01 moderate relationship with place, slightly low relationship with product and price aspects, and low 

relationship with promotion aspect. 

 

Keywords: The Decision to Buy, Drink, Consumer 

 

บทนํา 

 จากสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ประกอบกบัวธิกีารดําเนินชวีติของคนในปจัจุบนัมคีวามเร่ง

รบีมากขึน้ ทาํใหผู้บ้รโิภคสว่นใหญ่ขาดการดแูลเอาใจใสใ่นเรื่องของสขุภาพของตนเอง รบัประทานอาหารทีม่สีารอาหาร

ไม่ครบถ้วน อีกทัง้การพกัผ่อนที่ไม่เพยีงพอ และขาดการออกกําลงักาย ซึ่งสภาวะดงักล่าวล้วนแต่ส่งผลเสยีให้กบั

สุขภาพ ผวิพรรณ และรูปร่างเพิม่มากขึน้ ทําให้ความต้องการในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มทีใ่ห้คุณประโยชน์ต่อ

สขุภาพและความงามเพิม่มากขึน้ จนเกดิเป็นกระแสความนิยมแพร่หลายในกลุ่มผูบ้รโิภค ส่งผลใหต้ลาดของเครื่องดื่ม

เพื่อสขุภาพและความงามเตบิโตอย่างต่อเน่ืองตามความนิยมการบรโิภคของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป  

 เครื่องดื่มฟงักช์นันัลดริง้คย์งัคงเป็นสนิค้าทีเ่ป็นเทรนดร์ะดบัโลก เน่ืองจากผูบ้รโิภคยงัคงสนใจในเรื่องของ

กระแสสขุภาพและมุ่งเน้นชวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ (สาํนกัข่าวเอซนิีวส.์ 2557: ออนไลน์ 6 กุมภาพนัธ ์2558) เครื่องดื่ม

ฟงักช์ัน่นลั ดรงิค ์ทีม่อียู่ในตลาดขณะน้ี มมีากกว่า 30 ชนิด ราคาตกราว ๆ 20-40 บาท โดยสามารถจดัหมวดหมู่ได ้3 

ประเภทหลกัๆ คอื ดื่มเพื่อสวย (Beauty) ดื่มเพื่อฉลาด (Smarty) และดื่มเพื่อสุขภาพด ี(Healthy) ซึง่มมีูลค่าตลาด

ประมาณ 5,000 ลา้นบาท (ศนูยข์อ้มลู&ขา่วสบืสวนเพื่อสทิธพิลเมอืง. 2558: ออนไลน์ 6 กุมภาพนัธ ์2558) 

 จากขอ้มลูจากนิตยสารมารเ์กต็เทยีร ์ณ วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ระบุว่า ตลาดฟงักช์นันลัดริง้คปี์ 2557 

ตดิลบ 13% เป็นผลกระทบจากปญัหาเศรษฐกจิและการเมอืงที่ฉุดกําลงัซือ้ของผู้บรโิภคให้ชะลอตวัลงต่อเน่ืองตัง้แต่

ปลายปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ก่อนหน้านัน้ในแต่ละปีตลาดฟงัก์ชนันัลดริ้งค์มกีารเติบโตโดยเฉลี่ย 15% ต่อปี จาก

บรรดาสนิคา้ใหม่ทีเ่ขา้สูต่ลาดอย่างต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2558 น้ี ตลาดฟงักช์นันลัดรงิกเ์มอืงไทยน่าจะไปไดอ้กีไกล จาก

ปจัจัยบวกในหลายๆด้าน ทัง้เศรษฐกิจ การเมืองที่เริ่มคงที่ บวกกับกําลังซื้อของผู้บริโภคเริ่มกลับมาอีกครัง้ 

(หนงัสอืพมิพฐ์านเศรษฐกจิ. 2558: ออนไลน์ 6 กุมภาพนัธ ์2558) 

  แนวทางการดาํเนินธุรกจิของเครื่องดื่ม “เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค”์ ยงัคงรกัษาจุดเด่นในเรื่องของคุณภาพ รสชาต ิ

และภาพลกัษณ์สนิคา้ (สาํนักข่าวเอซนิีวส.์ 2557: ออนไลน์ 6 กุมภาพนัธ ์2558) ในช่วงครึง่ปีหลงัน้ี เซป็เป้ ยงัคงมุ่ง

พฒันาสนิคา้ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบโจทยล์ูกคา้ภายในประเทศ เน่ืองจากเครื่องดื่มฟงัชนันัลดรงิก ์ 

จะมยีอดขายดใีนช่วงไตรมาสที ่1 และ 3 ของแต่ละปี เซป็เป้คาดว่าจะมยีอดขายเพิม่ขึน้ไม่ตํ่ากว่า 800 ลา้นบาท และ

ผลกัดนัให ้เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์มยีอดขายในสิน้ปีน้ีเป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไวป้ระมาณ 3,000 ลา้นบาท เตบิโตจากปี

ทีผ่่านมาประมาณ 36% (สาํนกัขา่วเอซนิีวส.์ 2557: ออนไลน์ 6 กุมภาพนัธ ์2558) 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดที่มี

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิติ ดริ้งค์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการ

ศกึษาวจิยัน้ีจะเน้นไปที่กลุ่มผู้บรโิภคที่นิยมดื่มเครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิติ ดริ้งค์ ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสําคญั 

เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางทางธุรกจิและการคา้ ย่อมมชี่องทางการจดัจําหน่ายทีค่รอบคลุมและรวดเรว็

กว่าต่างจงัหวดั และเป็นผลติภณัฑท์ีต่อบโจทยไ์ลฟ์สไตลค์นเมอืงทีไ่ม่มเีวลาดูแลตวัเอง จนต้องหนัมาพึง่เครื่องดื่มเพื่อ

สุขภาพและความงามอย่างเครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิติ ดริ้งค์ มากขึน้ ด้วยเหตุน้ีจงึทําให้สามารถเกบ็ขอ้มูลได้อย่าง
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ถูกตอ้งแน่นอน และความนิยมน้ีทัง้เพื่อสขุภาพและและเน้นแฟชัน่การดื่ม ซึง่การศกึษาวจิยัน้ีเพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐานและ

เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกจิใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาถึงการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มตราเซ็ปเป้ บวิติ ดริ้งค์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพ มหานคร 

จาํแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

 2. เพื่อศกึษาถงึสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจําหน่าย ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มตราเซป็เป้ บวิติ ดริ้งค์ ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. ตวัแปรอิสระ (Independent variable) ไดแ้ก่ 

  1.1  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

   1.1.1 เพศ ซึง่แบ่งออกเป็น 

    1) ชาย 

    2) หญงิ 

   1.1.2 อายุ ซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 

    1) ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 

    2) 21-30 ปี 

    3) 31-40 ปี 

    4) 41-50 ปี 

    5) 51 ปีขึน้ไป 

   1.1.3 ระดบัการศกึษา ซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 

    1) ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    2) ปรญิญาตร ี

    3) สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.4  อาชพี 

    1)  นกัเรยีน/นกัศกึษา 

    2)  รบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    3)  พนกังานบรษิทัเอกชน 

    4)  ประกอบธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 

    5)  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ .............................. 

   1.1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

    1)  ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 

    2)  10,001 – 20,000 บาท 

    3)  20,001 – 30,000 บาท 

     4)  30,001 บาทขึน้ไป 
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   1.1.6  สถานภาพสมรส 

    1)  โสด 

    2)  สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

    3)  หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

   1.2  สว่นประสมทางการตลาด 

   1.2.1  ผลติภณัฑ ์

   1.2.2  ราคา 

   1.2.3  การสง่เสรมิการตลาด 

   1.2.4  ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 2. ตวัแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ การตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค์ ของ

ผูบ้รโิภคใน เขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดือน สถานภาพสมรส แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มตรา เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2. สว่นประสมการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของประชากรศาสตร ์

 ดวงพร ภทัรเปรมเจรญิ (2545: 27-28) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะประชากรเป็นปจัจยั

สาํคญัต่อการบรโิภค รวมไปถงึพฤตกิรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรโิภค 

 นิพนธ์ เทพวัลย์ (2523) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประชากร-ศาสตร์อย่างมี

หลกัเกณฑใ์นเรื่องเกีย่วกบัขนาด โครงสรา้ง และพฒันาการทางประชากร 

 วไิลพร สตุนัไชยนนท ์(2550) กล่าวว่า ประชากรศาสตร ์หมายถงึ ศาสตรท์ีท่ําการศกึษาเกีย่วกบัขนาดหรอื

จํานวนของคนทีม่อียู่ในแต่ละสงัคม ภูมภิาคและระดบัโลก นอกจากน้ี ยงัศกึษาเกีย่วกบัการกระจายตวัของประชากร

และองคป์ระกอบต่างๆ ของประชากร 

 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 

 คอตเลอร ์(Kotler. 2000: 14) ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่าเป็นกลุ่มของเครื่องมอืทาง

การตลาดทีอ่งคก์รใชใ้นการปฏบิตัติามวตัถุประสงคท์างการตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

 เสรี วงษ์มณฑา (2547: 17) ให้ความหมายส่วนประสมทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งใช้ร่วมกนั เพื่อ

ตอบสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรอืเป็นเครื่องมอืทีใ่ชร่้วมกนัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตดิต่อสื่อสาร

ขององคก์ร 

 ธงชยั สนัติวงษ์ (2540: 34) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถงึ การผสมที่เขา้กนัได้อย่างดเีป็น

อนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของการกําหนดราคา การส่งเสรมิการขาย ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายและระบบการจดัจําหน่ายซึง่ไดม้ี

การจดัออกแบบเพื่อใชส้าํหรบัการเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคทีต่อ้งการ 

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 53) ให้คําจํากดัความส่วนประสมทางการตลาดว่าเป็นตวัแปรทาง

การตลาดทีค่วบคุมได ้ซึง่บรษิทัใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 
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 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  วชัร ีวงศศ์ริวิฒัน์ (2536: 13) กล่าวว่า การ

ตดัสนิใจซือ้ หมายถงึ การคดิพจิารณาจากทางเลอืกเพื่อนําไปสูท่างเลอืกทีด่ทีีส่ดุในการปฏบิตัติามเป้าหมายทีว่างไว ้

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคเครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้

เพศชายและเพศหญงิซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคเครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้

เพศชายและเพศหญงิ กรณีไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน จงึกาํหนดค่าความเชื่อมัน่ที ่95% ค่าความผดิพลาดไม่

เกนิ 5% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 25-26) ไดจ้ํานวนกลุ่มตวัอย่าง 385 คน เพิม่ตวัอย่างอกี 15 คน รวมผูว้จิยัขอ

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างเป็น 400 คน 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการศกึษา ส่วนประสมการตลาดที่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

 ผลการศกึษา พบว่า ผูบ้รโิภคเครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีต่อบแบบสอบถาม

ทัง้หมด 400 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 249 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.25 มอีายุระหว่าง 21 – 30 ปี จํานวน 289 

คน คิดเป็นร้อยละ 72.25 มีการศึกษาระดบัปรญิญาตรี จํานวน 258 คน คดิเป็นร้อยละ 64.50 มีอาชีพ พนักงาน

บรษิทัเอกชน จํานวน 290 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.50 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 

223 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.75 และมสีถานภาพโสด จาํนวน 355 คน คดิเป็นรอ้ยละ 88.75 

 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของเครือ่งด่ืมตรา เซป็เป้ บิวติ ดร้ิงค ์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรงุเทพมหานคร 

 ผลการศกึษาขอ้มลูสว่นประสมทางการตลาดของเครื่องดืม่ตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา การสง่เสรมิกาตลาด และช่องทางการจดัจาํหน่าย ของจาํนวนผูบ้รโิภค 400 

คน โดยพจิารณารายดา้น ดงัน้ี สว่นประสมทางการตลาดมรีะดบัความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ช่องทางการจดั

จาํหน่าย ราคา และผลติภณัฑ ์และอยู่ในระดบัน้อย ไดแ้ก่ การสง่เสรมิการตลาด ตามลาํดบั 

 ข้อมูลการตดัสินใจซ้ือเครือ่งด่ืมตรา เซป็เป้ บิวติ ดร้ิงค ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 ผลการศกึษาขอ้มูลการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไดแ้ก่ การรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มูล การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจซื้อ และความรูส้กึภายหลงัการซื้อ ของ

จํานวนผู้บรโิภค 400 คน โดยพจิารณารายด้าน ดงัน้ี การตดัสนิใจซือ้มรีะดบัความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ การ

ประเมนิผลทางเลอืก อยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซือ้ ความรูส้กึภายหลงัการซือ้ การรบัรูป้ญัหา และดา้น

การคน้หาขอ้มลู ตามลาํดบั 

 

 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพสมรส แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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ซึง่สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานย่อยไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 เมื่อพจิารณาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ดา้นการ

รบัรูป้ญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นความรูส้กึภายหลงัการซือ้ 

ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 เมื่อพจิารณาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้  บวิต ิดริง้ค ์ดา้นการ

รบัรูป้ญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก และดา้นการตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีว่างไว ้

 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ดา้นความรูส้กึภายหลงัการ

ซือ้ ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิ

ดริง้ค ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 เมื่อพจิารณาพบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิ

ดริง้ค ์ดา้นการรบัรูป้ญัหา แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ดา้นการคน้หา

ขอ้มูล ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นความรูส้กึภายหลงัการซือ้ ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้ 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มตรา เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค ์

แตกต่างกนั ด้านการรบัรู้ปญัหา ด้านการค้นหาขอ้มูล ด้านการประเมนิผลทางเลอืก ด้านการตดัสนิใจซื้อ และด้าน

ความรูส้กึภายหลงัการซือ้ แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ 

บวิต ิดริง้ค ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 เมื่อพจิารณาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิ

ดริง้ค ์แตกต่างกนั ดา้นการรบัรูป้ญัหา แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ในดา้นการ

คน้หาขอ้มลู ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นความรูส้กึภายหลงัการซือ้ ไม่แตกต่างกนั ซึง่

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิ

ดริง้ค ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 เมื่อพจิารณาพบว่า ผู้บรโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิติ ดริง้ค ์

ดา้นการคน้หาขอ้มลู แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิติ ดริ้งค ์ด้านการรบัรู้

ปญัหา ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นความรู้สกึภายหลงัการซือ้ ไม่แตกต่างกนั ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้
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 สมมติฐานข้อท่ี 2 สว่นประสมการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค์

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานข้อท่ี 2.1 สว่นประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และ

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ ดา้นการรบัรูป้ญัหา เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค์

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

เมื่อพจิารณาพบว่า ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ ด้านการรบัรู้

ปญัหา เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์

 ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ ดา้นการรบัรูป้ญัหา เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์

 สมมติฐานข้อท่ี 2.2 สว่นประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และ

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ ดา้นการคน้หาขอ้มลู เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค์

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 เมื่อพิจารณาพบว่า ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ ดา้นการคน้หาขอ้มลู เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์

 สว่นประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ 

ดา้นการคน้หาขอ้มลู เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์

 สมมติฐานข้อท่ี 2.3 สว่นประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และ

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ ดา้นการประเมนิทางเลอืก เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิ

ดริง้คข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 เมื่อพิจารณาพบว่า ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการ

ตดัสนิใจซือ้ ดา้นการประเมนิทางเลอืก เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์

 สว่นประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บั

การตดัสนิใจซือ้ ดา้นการประเมนิทางเลอืก เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์

 สมมติฐานข้อท่ี 2.4 สว่นประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และ

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ ดา้นการตดัสนิใจซือ้ เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค์

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 เมื่อพจิารณาพบว่า ส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสรมิการตลาด และ

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ ดา้นการตดัสนิใจซือ้ เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลการศกึษา สว่นประสมการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ทีส่ามารถนํามาอภปิรายผล ดงัน้ี 

 1.  ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน สถานภาพสมรส แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดืม่ตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

  1.1  การตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพ- มหานคร จําแนก

ตามอายุ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 21 - 30 ปี มขีัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มูล การประเมนิผลทางเลอืก และ

การตัดสินใจซื้อมากที่สุด เน่ืองมาจากผู้บริโภคที่มีอายุ 21 - 30 ปี เกิดการใส่ใจในการดูแลรูปร่างมากขึ้น ให้

ความสาํคญักบัรปูลกัษณ์ภายนอก เกดิการรบัรูถ้งึรสชาตขิองเครื่องดื่มทีม่รีสชาตดิกีว่าเครื่องดื่มประเภทอื่น ประกอบ
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กบัคนใกลช้ดิ เพื่อน คนสนิท อาจสามารถใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑไ์ด ้สามารถเขา้ถงึขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องดื่มไดง้่าย 

ทัง้สือ่ออนไลน์ อนิเตอรเ์น็ต รบัรูไ้ดว้่าเครื่องดื่มมคีุณภาพ มคีวามปลอดภยัต่อสุขภาพ และมคีวามพอใจภายหลงัจาก

การดื่มเครื่องดื่มชนิดน้ี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฎฐ ์นิธวิฒัน์วโรดม (2554) เรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มเปปทนีของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนั โดยบรโิภคทีม่อีายุ 15 – 23 ปี 

มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มเปปทนี ดา้นปรมิาณการดื่มเปปทนี (ขวด/สปัดาห)์ น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 24 

– 32 ปี และสอดคลอ้งกบังานวจิยั แสงเดอืน พรรตัน์ (2554) เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อค่าใชจ้่ายในการบรโิภคผลติภณัฑ์

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในจงัหวดัสระบุรี พบว่า อายุแตกต่างกัน มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มบาํรุงสขุภาพ ดา้นค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการซือ้ต่อครัง้และดา้นค่าใชจ้่ายโดยรวมในการซือ้ต่อเดอืนแตกต่างกนั และ

งานวิจยัของ อจัฉรา พจนา (2550) ศกึษาเรื่องส่วนประสมการตลาดที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อ

สขุภาพของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพ-     มหานคร พบว่าอายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  1.2  การตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

ระดบัการศกึษา พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี มขีัน้ตอนการรบัรูป้ญัหามากที่สุด เน่ืองจาก

ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี เป็นผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาสงูและมคีวามรูใ้นเรื่องต่างมากกว่ากลุ่มอื่น 

เกิดความตระหนักในการใส่ใจรูปร่าง ผิวพรรณ รวมไปถึงสุขภาพ โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมทําให้รูปร่าง 

ผวิพรรณด ีและมรีาคาย่อมเยาทีส่ามารถหาบรโิภคได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ของ ณัฎฐ ์นิธวิฒัน์วโรดม (2554) 

เรื่องปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อเครื่องดื่มเปปทีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบั

การศึกษาที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อเครื่องดื่มเปปทีน ด้านปริมานการดื่มเปปทีน (ขวด/สปัดาห์) 

แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเท่ากบัมธัยมศกึษาตอนตน้ มธัยมศกึษาตอนปลาย อนุปรญิญา 

และปริญญาตร ีมพีฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อเครื่องดื่มเปปทนี ด้านปริมานการดื่มเปปทนี (ขวด/สปัดาห)์ น้อยกว่า

ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีและสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศศธิร สุภาวรรณ (2554) ศกึษาเรื่อง 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) 

ในดา้นปรมิานการซือ้ในแต่ละครัง้ (ขวดต่อครัง้) แตกต่างกนั 

  1.3  การตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

อาชพี พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีรบัราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ มขีัน้ตอนการรบัรู้ปญัหา การคน้หาขอ้มูล การ

ประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจซื้อ และความรู้สกึภายหลงัการซือ้มากที่สุด เน่ืองจากกลุ่มผู้บรโิภคที่มอีาชพีรบั

ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ มรีายรบัที่แน่นอนและสมํ่าเสมอทุกเดอืน จงึทําให้เกดิการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มตรา  

เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค์ โดยผ่านการรบัรูถ้ึงความต้องการทีจ่ะดื่มเครื่องดื่มทีม่สี่วนผสมทีท่ําใหม้รีูปร่างทีด่ ีสามารถเขา้ถึง

ขอ้มลูไดง้่ายและสะดวกทัง้จากเวบ็ไวต ์สือ่โฆษณา และคนสนิท เปรยีบเทยีบกบัเครื่องดื่มตราสนิคา้อื่นและสามารถรบัรู้

ไดถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั เกดิเป็นการตดัสนิใจซือ้ ตลอดจนเกดิการแนะนําบอกต่อไปยงับุคคลรอบขา้ง ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ศศธิร สภุาวรรณ (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อความงาม 

(Beauty Drink) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีาชพีรบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ/

อาชพีอสิระ มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ดา้นจํานวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้แต่ใน

แต่ละเดือน และสอดคล้องกับงานวิจัย แสงเดือน พรรัตน์ (2554) เรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการบริโภค

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในจงัหวดัสระบุรี พบว่าอาชพีที่แตกต่างกนัมีค่าใช้จ่ายในการบรโิภค

เครื่องดื่มบาํรุงสขุภาพ ดา้นค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการซือ้ต่อครัง้ และดา้นค่าใชจ้่ายโดยรวมในการซือ้ต่อเดอืนแตกต่างกนั 

  1.4  การตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริ้งค์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพ- มหานครจําแนก

ตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท มขี ัน้ตอนการรบัรู้
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ปญัหามากที่สุด เน่ืองมาจากผู้บรโิภคทีม่รีายได ้ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท มคีวามต้องการดูแลรูปร่างและมี

รายไดท้ีจ่าํกดั ทาํใหก้ารรบัรูค้วามตอ้งการดื่มเครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ผ่านราคาทีย่อมรบัได ้และผลทีจ่ะไดร้บั 

ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ แสงเดือน พรรตัน์ (2554) เรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการบริโภคผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มเพื่อสขุภาพของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสระบุร ีพบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมคี่าใชจ้่ายในการบรโิภค

ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มบํารุงสุขภาพดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้และดา้นค่าใชจ้่ายโดยรวมในการซือ้ต่อเดอืนแตกต่าง

กนั โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีายได้ ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มคี่าใชจ้่ายในการซื้อต่อครัง้น้อยกว่าผูต้อบ

แบบสอบถามทีม่รีายได้ 10,000 – 20,000 บาท และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญัญรตัน์ ศริกิาญจนพงศ ์(2554) 

ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม (Low Calorie Drink)ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า รายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 บาทขึน้ไป มคีวามสมัพนัธก์บัค่าใชจ้่าย ปริ

มานการซื้อในแต่ละครัง้ และความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มโลว์แคลอรี่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศธิร สุภาวรรณ (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่ม

เพื่อความงาม (Beauty Drink) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

5,001 – 15,000 บาท และผูท้ีม่รีายได ้15,001 – 25,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อความงาม 

(Beauty Drink) ดา้นจาํนวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้แต่ในแต่ละเดอืน 

  1.5  การตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพ- มหานคร จําแนก

ตามสถานภาพสมรส พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส สมรส/อยู่ด้วยกนั มีขัน้ตอนการค้นหาข้อมูลมากที่สุด 

เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส สมรส/อยู่ดว้ยกนั เป็นวยัทีต่้องการดูแลตวัเองและคนในครอบครวั ประกอบ

กับกระแสการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม คุณประโยชน์ที่จะทําให้มีรูปร่างดีขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทําให้ผู้บริโภค

สถานภาพสมรส สมรส/อยู่ด้วยกนั เกิดการค้นหาขอ้มูล ผ่านสื่อทัง้นิตยสาร เวบ็ไซต์ โฆษณา และอนิเตอร์เน็ต ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญัญรตัน์ ศริกิาญจนพงศ ์(2554) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม (Low Calorie 

Drink) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนัมคีวามสมัพนัธก์บัค่าใชจ้่ายในการซือ้แต่ละ

ครัง้ ปรมิานการซือ้ในแต่ละครัง้ และความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มโลวแ์คลอรี ่อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แสงเดอืน พรรตัน์ (2554) เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อค่าใชจ้่ายในการบรโิภคผลติภณัฑเ์ครื่องดื่ม

เพื่อสุขภาพของผู้บรโิภคในจงัหวดัสระบุร ีพบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกนัมคี่าใช้จ่ายในการบรโิภคผลติภณัฑ์

เครื่องดื่มบํารุงสุขภาพด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้และด้านค่าใช้จ่ายโดยรวมในการซื้อต่อเดอืนแตกต่างกนั โดย

ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพโสด มค่ีาใชจ้่ายโดยรวมในการซื้อต่อเดอืนน้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามทีม่สีถานภาพ

สมรส อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 2  สว่นประสมการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้คข์องผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

  จากการทดสอบสมมตฐิานความสมัพนัธ ์โดยจาํแนกเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

  2.1 สว่นประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ปญัหา เครื่องดื่มตรา เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งตํ่า และมทีศิทางเดยีวกนั 

ตามลําดบั เน่ืองจากราคาที่ย่อมเยาว ์เหมาะสมกบัคุณภาพ มกีารกระตุ้นผูบ้รโิภคผ่านสื่อโฆษณา กจิกรรม ส่วนลด

ต่างๆ การลุน้ชงิโชค และความสะดวกสบายในการหาซื้อสนิคา้ ทําให้เกดิการรบัรูป้ญัหาในการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่ม

ตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฎัฐ ์นิธวิฒัน์วโรดม (2554) เรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มเปปทีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 

ผลติภณัฑ์ ราคา การจดัจําหน่าย และการส่งเสรมิการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่ม

เปปทนี ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกบังานวจิยัของ มไหศวรรย ์มหทัธนาภิวฒัน์ (2554) เรื่อง 
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ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ําข้าวกล้องงอกของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร พบว่าปจัจยัสว่นประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการ

สง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้น้ําขา้วกลอ้งงอกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

  2.2  ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านราคา และด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจซื้อ ด้านการค้นหาขอ้มูล เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิติ ดริ้งค์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมทีศิทางเดยีวกนั ในดา้นราคา สาํหรบัดา้นช่อง

ทางการจดัจําหน่าย มคี่าความสมัพนัธ์ระดบัค่อนขา้งตํ่า และมีทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากราคาที่สามารถจบัต้องได ้

เหมาะสมกบัปรมิาณ และเหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเครื่องดื่มตราสนิคา้อื่น รวมไปถงึความสะดวกและง่ายในการซือ้

เครื่องดื่ม ทําใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ การคน้หาขอ้มูล เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

กามลีะฮะ หะยยีะโกะ (2554) ศกึษาเรื่องปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคน้ํานมถัว่เหลอืง

ของผูบ้รโิภคในเขต 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า ดา้นสถานทีจ่ดัจาํหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคใน

การเลอืกสถานทีซ่ือ้ เหตุผลในการซือ้ ความถี่ในการซือ้ ยีห่อ้ทีซ่ือ้ การเดนิทางไปซือ้ ช่วงเวลาทีซ่ือ้ และผูท้ีม่อีทิธพิล

ในการซือ้อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฎฐ์ นิธวิฒัน์วโรดม (2554) เรื่อง

ปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มเปปทนีของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัด้านส่วน

ประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา การจดัจําหน่าย และการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มเปปทนี ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

  2.3  ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ มี

ความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อ ด้านการประเมินทางเลอืก เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิติ ดริ้งค์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคี่าความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมทีศิทางเดยีวกนั ใน

ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย สําหรบัด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์มคีวามสมัพนัธ์ระดบัค่อนข้างตํ่า และมีทศิทาง

เดยีวกนั ตามลาํดบั เน่ืองจากความหลากหลายของรสชาตเิครื่องดื่ม สรรพคุณทีท่ําใหเ้กดิความสดชื่น ช่วยสลายไขมนั 

ปลอดภยัต่อสขุภาพ ราคาทีเ่หมาะสมกบัปรมิานเครื่องดื่ม และสามารถหาซือ้ไดง้่ายและสะดวก จนเกดิการเปรยีบเทยีบ

กบัตราสนิคา้อื่น จงึทาํใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ ดา้นการประเมนิทางเลอืก เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ ชุตมิา ชุตกิาโม (2553) เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกดื่ม Functional Drink ดา้นบํารุงสมอง

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกบัปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลติภณัฑม์ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกดื่ม Functional Drink ดา้นบํารุงสมอง และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อจัฉรา 

พจนา (2550) ศกึษาเรื่องส่วนประสมการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภค ใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนประสมการตลาดมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภคในดา้น

เครื่องดื่มเพื่อสขุภาพทีซ่ือ้ เหตุผลทีซ่ือ้ บุคคลทีม่อีทิธพิลในการซือ้ และสถานทีซ่ือ้ แต่มผีลในระดบัน้อย 

  2.4  สว่นประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อ ด้านการตัดสนิใจซื้อ เครื่องดื่มตรา เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมทีศิทาง

เดยีวกนั ตามลาํดบั ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย สาํหรบัดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นราคามคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้ง

ตํ่า และมทีศิทางเดยีวกนั และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่า และมทีศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากความ

หลากหลายของรสชาต ิสรรพคุณของเครื่องดื่ม ราคาทีส่ามารถจบัต้องได ้และเหมาะสมกบัปรมิานคุณภาพ มกีารร่วม

โปรโมชัน่ผ่านรา้นคา้ และมจีําหน่ายในสถานทีท่ีส่ะดวกเขา้ถงึไดง้่าย จงึทําใหผู้บ้รโิภคเกดิความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้ 

เกดิเป็นกระบวนการตดัสนิใจซือ้ เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฎฐ ์นิธวิฒัน์วโรดม 

(2554) เรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มเปปทนีของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยั

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา การจดัจําหน่าย และการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บั
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พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มเปปทนี ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กามลีะฮะ 

หะยยีะโกะ (2554) ศกึษาเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการบรโิภคน้ํานมถัว่เหลอืงของ

ผูบ้รโิภคในเขต 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบว่า ปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ ดา้นราคา 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสถานที่จดัจําหน่าย มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกสถานที่ซื้อ 

เหตุผลในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ ยี่ห้อที่ซื้อ การเดินทางไปซื้อ ช่วงเวลาที่ซื้อ และผู้ที่มีอทิธพิลในการซื้ออย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  2.5  ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน

ผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อ ด้านความรู้สกึภายหลงัการซื้อ เครื่องดื่มตรา เซป็เป้ บวิติ ดริ้งค์ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมทีศิทาง

เดยีวกนั ในดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาด และมคีวามสมัพนัธ์ระดบัค่อนขา้งตํ่า และมี

ทศิทางเดยีวกนัในดา้นผลติภณัฑ ์เน่ืองจากรสชาตแิละสรรพคุณทีต่รงกบัความต้องการของตลาด ประกอบกบักระแส

การใส่ใจรกัษาสุขภาพ รูปร่าง และผวิพรรณ การร่วมจดัสนิค้าสมนาคุณ ชงิโชค แจกทอง สื่อสารผ่านช่องทางทาง

อนิเตอรเ์น็ต เกดิเป็นความพงึพอใจต่อผลติภณัฑ ์บอกต่อไปยงับุคคลใกลช้ดิและกลบัมาซือ้สนิคา้อกี จงึทําใหผู้บ้รโิภค

เกิดความรู้สึกภายหลังการซื้อ เครื่องดื่มตรา เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มไหศวรรย ์                  

มหทัธนาภวิฒัน์ (2554) เรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้น้ําขา้วกลอ้งงอก

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าปจัจยัส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจดั

จําหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาด มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสนิใจซื้อน้ําข้าวกล้องงอกของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

  

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรศกึษาส่วนประสมการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มตรา   เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์

ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัอื่นๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในการขยายกลุ่มลกูคา้เป้าหมายใหม้ากขึน้ 

 2.  ควรมกีารศกึษาทฤษฎี ปจัจยัตัวแปรต้นอื่นๆ ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร เครื่องมอืการ

สือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ กบัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่ม เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์เพื่อทีจ่ะสามารถนําขอ้มูลทไีดไ้ปปรบั

เป็นกลยุทธเ์พื่อใหท้นัต่อความตอ้งการของตลาดต่อไป  

 3.  ควรมกีารศกึษาเพิ่มเติมในประเด็นทศันคติ ความพงึพอใจของผู้บริโภค คุณค่าตราสนิค้าที่มีต่อการ

ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่ม เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ทัง้น้ีเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูทีค่รอบคลุมมากขึน้ 

 4.  ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบเครื่องดื่มเซป็เป้ บวิต ิดริ้งค ์กบัตราสนิค้าอื่น เพื่อทีจ่ะไดท้ราบถึงจุดอ่อน 

จุดแขง็ อุปสรรค และโอกาสของสนิคา้เมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ในตลาด 

 5.  ควรทาํการศกึษาขอ้มลูวจิยัในเชงิคุณภาพ เป็นการเจาะจงขอ้มูลในเชงิลกึ และสามารถนําผลไปต่อยอด

เป็นการพฒันาผลติภณัฑ ์และตลาดต่อไป 

 6.  ควรมกีารศกึษาในดา้นของพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค เพราะจะสามารถไดม้าซึง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรม 

ทัง้ราคาทีร่บัได ้ความถี ่การบอกต่อแนะนําผลติภณัฑ ์รสชาต ิรวมถงึขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาให้คําปรึกษา คําแนะนํา และความช่วยเหลือ ตลอดจน

ปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดยีิง่จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ ์          

จนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็สมบรูณ์ ซึง่ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน้ี่ 
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 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกุิตตา และอาจารย์ ดร.อจัฉรียา ศกัดิน์รงค์ ที่กรุณาเป็น

ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถามรวมทัง้คณาจารยภ์าควชิาบรหิารธุรกจิและอาจารยพ์เิศษหลกัสตูรบรหิารธรุกจิทกุ

ท่านทีไ่ดก้รุณาอบรมสัง่สอนวชิาความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ 

 ขอขอบคุณบดิามารดาซึง่ใหก้ารสนับสนุนและคอยชีแ้นะในการศกึษาเล่าเรยีนมาโดยตลอด อกีทัง้ยงัคอย          

ใหก้าํลงัใจมาโดยตลอด รวมทัง้ยงัคอยเป็นกําลงัใจเสมอมา ทําใหผู้ว้จิยัมคีวามมุมานะพยายามจนประสบความสาํเรจ็ 

ในวนัน้ี 

 ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนทีค่อยช่วยเหลอืและแนะนําในการจดัทําวจิยัของผูว้จิยัมาโดยตลอด ขอขอบคุณ

ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีส่ละเวลาเพื่อใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานวจิยัในครัง้น้ี 

 สุดท้ายน้ีผู้วิจยัขอให้งานวจิยัน้ีได้เป็นประโยชน์สําหรบัผู้ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจและผู้ที่สนใจคุณประโยชน์           

และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ีผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิามารดาตลอดจนครอูาจารยท์ุกท่าน 
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