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บทคัดย่อ
การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อ และ
(2) ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการในเขต อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ประชากร
คือ ผู้บริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดที่อาศัยอยู่ในเขตอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน
398 คน เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม ใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัย พบว่า ความคิด เห็น ด้า นส่ว นประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ใ นระดับ มากทุก ปัจ จัย ผลการทดสอบ
สมมติฐาน เรียงตามลําดับดังนี้ ด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสูงสุด ( X =0.305, S.D.=0.57) คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ( X =0.283,
S.D.=0.60) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X =0.186, S.D.=0.50) และด้านการจัดจําหน่าย ( X =0.100, S.D.=0.39) ตามลําดับ
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ส่วนประสมการตลาด การตัดสินใจซื้อ น้ําดื่มบรรจุขวด

Abstract
The purposes of this research were to study the opinion level of marketing mixes, buying decision
and the effect of marketing mixes toward the bottled water buying decision of entrepreneurs in Thoen
district, Lampang province. The sampling group was 398 bottled water consumers in Thoen district by
convenience sampling method. It was survey research with questionnaire as the research tool by applying
descriptive statistics to find frequency, percentage, standard deviation and inferential statistics to analyze
related variable correlations with multiple regression technique.
The outcomes of research revealed that the majority of opinions toward marketing mixes were
at high level on all factors. The hypothesis test revealed that price factor had the highest effect toward
buying decision ( X =0.305, S.D.=0.57) and followed by product factor ( X =0.283 S.D.=0.60), marketing
promotion factor ( X =0.186, S.D.=0.50) and distribution factor ( X =0.100 S.D.=0.39) subsequently which in
line with hypothesis at .05 statistical significance level.
Key words: Marketing Mixes; Buying Decision; Bottled Water
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บทนํา
น้ํ าดื่ มเป็ นสิ นค้ ายอดนิ ยมที่ ทุ กคนต้ องดื่ มอยู่ เป็ น
ประจํา และนับวันยิ่งสําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับ
ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ การเข้ าถึงน้ํ าดื่มที่ดี จึงขยายตัวเป็นวงกว้าง
อย่างมากในยุคนี้ นอกจากนี้ในด้านสุขภาพของการดื่มน้ําที่ดี
ความสะดวกสบาย การบริโภคในรูปแบบขวดก็ง่ายต่อการใช้
บริ โภคมากยิ่ งขึ้ น ความต้ องการน้ํ าดื่ มได้ สร้ า งโอกาสใหม่
สําหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเปิดโรงงานน้ําดื่มเพื่อจําหน่าย
(อ๊อด พานทอง, 2557) โดยมีการพยากรณ์มูลค่าตลาดน้ําดื่ม
บรรจุขวด ที่มีการเพิ่มกําลังการผลิตอย่างต่อเนื่องจึงถือเป็น
ช่องทางหนึ่งในการประกอบธุรกิจให้มีความหลากหลายในการ
ทํากําไรได้ในระดับหนึ่ง

รูปที่ 1 มูลค่าตลาดน้ําดื่มบรรจุขวด ที่มา รายงานตลาด
อาหารประเทศไทย (2557)
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตลาดน้ําดื่มบรรจุขวดมีมูลค่า
ตลาดค่อนข้างสูง(รูปที่1) โดยเฉพาะในสังคมเมืองใหญ่ เนื่องจาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งมีการดําเนินชีวิต
ที่เร่งรีบ เน้นความสะดวกสบาย ทําให้ธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวดได้
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการเติบโตของตลาดน้ําดื่มบรรจุขวด
ทํา ให้ธุร กิจ น้ํา ดื่ม บรรจุข วดมีคู่แ ข่ง หลากหลายเข้า มาชิง
ส่วนแบ่งยอดจําหน่ายตลาดน้ําดื่มบรรจุขวดได้เป็น 4 ประเภท
คือ (1) แบบขวดพลาสติก หรือขวด PET (2) แบบขวดแก้ว
(3) แบบขวดขาวขุ่น และ (4) แบบถังพลาสติ กขนาดใหญ่
โดยน้ําดื่มบรรจุขวดแบบ PET มีสัดส่วนร้อยละ 50 (รูปที่ 2) และ
ได้ความนิยมจากผู้บริโภคมากที่สุด (พัชรี ปั้นโต, 2553)

รูปที่ 2 สัดส่วนตลาดน้ําดื่มบรรจุขวด ที่มา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2554)

เนื่องจากขวดมีลักษณะใส สามารถมองเห็นความ
สะอาดปลอดภัยของน้ําดื่ม มีความสะดวกในการบริโภค และ
สามารถพกพาได้ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์มีลักษณะโดดเด่น ทําให้
ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น
ในปัจจุบันธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวดมีผู้ประกอบการ
เป็นจํานวนมาก เนื่องจากมีขั้นตอนในการผลิตที่ไ ม่ยุ่งยาก
ไม่ ซั บ ซ้ อ น และใช้ เ งิ น ลงทุ น ไม่ สู ง มากนั ก จึ ง ทํ า ให้ มี ก าร
แข่งขันที่รุนแรงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ําดื่มบรรจุขวดชนิด
ขาวขุ่น ซึ่งมีผู้ประกอบการรายย่อยเป็นจํานวนมาก อาจมีการ
ตัดราคาเพื่อให้ ร้านค้ ารั บสิ นค้ าเข้ าไปวางจําหน่ าย ในขณะที่
ผู้ประกอบการรายใหญ่มีเพียงไม่กี่ราย แต่มีข้อได้เปรียบในส่วน
ของระบบการขนส่ ง และช่ องทางจั ด จํ าหน่ ายที่ แ ข็ งแกร่ ง
ครอบคลุ มทั่ วประเทศ อี กทั้ งยั งมี การสร้ างแบรนด์ และการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดและ
ความเป็ นผู้ นําในตลาดน้ําดื่มบรรจุขวด (ศูนย์วิ จัยกสิ กรไทย,
2554)
เช่นเดียวกับพื้นที่อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เป็นพื้นที่
ที่เหมาะกับการลงทุนผลิตน้ําดื่มเพื่อจําหน่าย เนื่องจากมีพื้นที่
ประมาณ 1,634.8 ตารางกิ โลเมตร มี จํ านวน 8 ตํ าบล 88
หมู่บ้าน จํานวนประชากร 61,575 คน ความหนาแน่น 37.66
คน/ตารางกิโลเมตร (สํานักทะเบียนที่ว่าการอําเภอเถิน, 2557)
จากข้อ มูล ประชากร ทํา ให้เ ล็ง เห็น การเข้า สู่ต ลาดน้ํา ดื่ม
สํา หรับ บริโ ภค อํา เภอเถิน จัง หวัด ลํ า ปางมีจํา นวนมาก
ทั้ง นี้เพื่อต้องการปรับเปลี่ยนวิถีการดื่มน้ําของประชากรจาก
น้ําฝน น้ําประปา และน้ําบาดาล ให้หันมาดื่มน้ําดื่มบรรจุขวด
พลาสติกที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย
โดยมีผู้ประกอบการผลิตและจําหน่ายน้ําดื่มบริโภค จํานวน 8
ราย ดังนี้ (1) หจก. เถินพัฒนกิจ (2) น้ําดื่มกรองทอง (3) น้ําดื่ม
เปรมฤทัย (4) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด (5) น้ําดื่มลีลา
วดี (6) น้ําดื่มวาทิน (7) น้ําดื่มช้างทิพย์ อาร์ โอ และ (8) น้ําดื่ม
MT Water (เอ็มที วอเตอร์) (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลําปาง, 2557) ส่งผลให้ธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวด อําเภอเถิน
จั งหวั ดลํ าปาง มี การแข่ งขั นทางด้ านการตลาดค่ อนข้ างสู ง
โดยเฉพาะฤดูร้อนเป็นฤดูที่สร้างผลกําไรให้ธุรกิจเป็นอย่างดี
รวมทั้งผู้ประกอบการมีการจัดการส่งเสริมการตลาดเพื่อเป็น
การส่งเสริมยอดขาย และแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดของคู่แข่งใน
พื้ น ที่ โดยอาศั ย ด้ า นคุ ณ ภาพ ด้ า นราคา ด้ า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เพื่อรักษา และแย่ง
ชิงส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งเห็นได้ว่าผู้ประกอบการที่มีการพัฒนา
ด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ําดื่มตามความ
ต้องการของผู้บริโภคจะส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญ เติบโต
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อยู่รอดได้ และสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และ ภัทรี
สุภานุกานนท์ (2550) พบว่า ระดับความสําคัญของปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจั ยอื่ น ๆ ในการเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์น้ําดื่มของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยู่ในระดับมาก และมีความสัมพั นธ์ กับการเลือกซื้ อจํานวน
ผลิตภัณฑ์น้ําดื่มอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้นจึงสนใจศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการ
ในเขตอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ว่าปัจจัยใดที่เป็นตัวกําหนด
และมีผ ลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค นอกจากนี้ยัง
พิจารณาศึก ษาถึ งปัจจั ยส่ว นประสมทางการตลาด 4 ด้า น
ประกอบด้ว ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นช่ องทางการ
จํ าหน่ าย และ ด้ านการส่ง เสริม การตลาด ปัจ จัย ใดที ่เ ป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่แท้จริง

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อศึกษาระดับความคิ ดเห็นของส่วนประสม
ทางการตลาดและการตั ด สิ น ใจซื้ อ น้ํ า ดื่ ม บรรจุ ข วดของ
ผู้ประกอบการในเขตอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดของผู้ป ระกอบการในเขต
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
การศึกษาแนวคิดเรื่องส่วนประสมการตลาด และ
การตัดสินใจซื้อ ได้มีนักวิชาการกล่าวถึงนิยามไว้ดังนี้
1. ส่วนประสมการตลาด Kotler (2003) ได้กล่าวว่า
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือ
ทางการตลาดที่ส ามารถควบคุม ได้ ซึ่ง กิจ การนํา มาใช้ใ น
การตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย โดยส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 4
กลุ่ม ที่เรียกว่า “4 Ps” ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา
(Price) การจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด
(Promotion)
2. การตัดสินใจซื้อ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ให้
นิยามการตัดสินใจว่า กระบวนการในการเลือกที่จะกระทํา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้อง
ตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดย
ที่เขาจะเลือกสินค้า หรือบริการตามข้อมูล และข้อจํากัดของ
สถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่สําคัญและอยู่
ภายในจิตใจของผู้บริโภค
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วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ คือ ประชาชนผู้บริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด
ของผู้ ประกอบการในเขตอํ า เภอเถิ น จั ง หวั ด ลํ า ปาง และ
เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ทราบจํานวนผู้บริโภค
น้ําดื่ มบรรจุ ขวดของผู้ ประกอบการในเขตอํ าเภอเถิ น จั งหวั ด
ลําปางที่แน่นอน จึงคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับความผิดพลาดไม่เกิน .05
โดยใช้สูตรของ Cochran (1953 อ้างใน กัลยา วานิชย์ปัญญา,
2554) ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 385 คน ดังนั้นจึง
ใช้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งจํ า นวน 400 คน ใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบบั งเอิ ญ
ได้ตัวอย่างกลับคืนมาจํานวน 398 คน คิดเป็นร้อยละ 99.5
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้แ บบสอบถามรวบรวมข้อ มูล จาก
กลุ่มตัวอย่าง มีจํานวน 398 ชุด จํานวนข้อคําถามทั้งหมด 3 ส่วน
ประกอบไปด้วย (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะคําถาม
เป็ นแบบมี คํ าตอบให้ เลื อกตอบ (2) ข้ อมู ลทั่ วไปในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์น้ําดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการในเขตอําเภอ
เถิน จังหวัดลําปาง ลักษณะของคํา ถามเป็นแบบมีคํา ตอบ
ให้เลือกตอบ และ (3) ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ น้ํ า ดื่ ม บรรจุ ข วดของ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น ในเขตอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
โดยลั ก ษณะของคํ า ถาม เป็ น แบบมาตราส่ ว น
ประยุกต์ตามวิธีของ Likert (1970) ซึ่งกําหนดมาตราไว้ 5
ระดับ ดังนี้
ค่าคะแนน 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ค่าคะแนน 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
ค่าคะแนน 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ค่าคะแนน 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
ค่าคะแนน 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
การสร้างแบบสอบถามมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1)
ศึ ก ษาข้ อ มู ล ของเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี และงานศึ ก ษาที่
เกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
น้ําดื่มบรรจุขวดในเขตในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง (2) สร้าง
ข้อคําถามในแบบสอบถามให้มีเนื้อหาและตัวแปรครอบคลุม
ทุกตัวแปรตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ส่ว นประสม
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้าํ ดื่มบรรจุขวดใน
เขตอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง (3) นําแบบสอบถามที่สร้าง
เสร็ จ เรี ยบร้ อยผ่ านผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ เพื่ อตรวจสอบความถู กต้ อง
เที่ ย งตรง เชิ ง เนื้ อ หา ภาษาที่ ใ ช้ แ ละแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
แบบสอบถาม (4) แบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้
กั บ กลุ่ ม ที่ มี ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ ประชากร แต่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม
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ประชากรของการศึก ษา คือ ผู้บ ริ โภคน้ํา ดื่ม บรรจุข วดของ
ผู้ประกอบการในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง รวมจํานวน
30 ราย เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ โดยการ
ทดสอบหาความเชื่อ มั่น ของความเชื่อ ถือ ได้ข องมาตรวัด
เพื่อ ประเมิน ว่า เครื่อ งมือ การศึก ษาแต่ล ะด้า นมีคุณ ภาพ
เพียงพอที่จะนําไปใช้ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ตามวิธี
ของ Cronbach’s มากกว่า .7 พบว่าส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (.804) ด้านราคา (.815) ด้านการ
จัดจําหน่าย (.715) ด้านการส่งเสริมการตลาด (.867) แสดง
ว่า คํ า ถามในแบบสอบถามนั้ น มี ค วามน่า เชื่ อ ถื อ ในระดั บ ที่
ยอมรับได้ สามารถนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ และ (5)
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการกําหนดแหล่งข้อมูลดังนี้ ข้อ มูล
ปฐมภูมิเ ป็น การเก็บ ข้อ มูล จากกลุ่ม ตัว อย่า งที่ซื้อ น้ําดื่ม
บรรจุขวด โดยใช้แ บบสอบถามตามวัต ถุป ระสงค์ข องการ
ใช้ แ บบสอบถาม และเพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ในสิ่ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถ
สังเกตการณ์ได้ และได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่าง
เป็นขั้นตอนดังนี้ (1) นําแบบสอบถามไปแจกให้ประชากรที่
ศึกษาคือซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด จํานวน 398 คน โดยใช้เ วลา
รวบรวมแบบสอบถามประมาณ 30 วัน และ (2) รวบรวม
แบบสอบถามที่ได้รับคืนตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ นํา
ข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
สําเร็จรูปและประมวลผล โดยมีขั้นตอนดังนี้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม และบันทึกรหัส เพื่อประมวลผล
โดยโปรแกรมสําเร็จรูป และ (2) นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์
แล้วมาตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ที่กําหนด
หลังจากนั้นนําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการ
ทางสถิติใช้สถิติพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ใช้สถิติอนุมานวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถดถอย
พหุ คูณ เพื่อ ศึก ษาความสัม พั นธ์ ระหว่ างตัว แปรอิ สระและ
ตัวแปรตาม

ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้ําดื่ม
บรรจุขวดของผู้ประกอบการในเขตอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
พบว่าผู้บริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการ ในเขตอําเภอ
เถิน จังหวัดลําปาง ทั้งหมดจํานวน 398 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จํานวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59 มีอายุระหว่าง
41-50 ปี จํานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ ในระดั บมั ธยมปลาย/ปวช. คิ ดเป็นร้ อยละ 31.5
(126 คน) อาชีพส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกร คิ ดเป็ นร้อยละ 27.3

(109 คน) และรายได้ ต่ อเดื อนส่ วนใหญ่ อยู่ ระหว่ าง 10,00015,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.00 (185 คน) ส่วนใหญ่ใช้
น้ํา บรรจุข วดขนาด 950 ซีซีข วดขาวขุ่น (น้ํา ลัง ) คิด เป็น
ร้อยละ 48.3 (193 คน) ใช้น้ํา ดื่ม 3–5 ลัง/ถัง ต่อ สัป ดาห์
คิด เป็น ร้อ ยละ 48.8 (195 คน) ใช้บ ริก ารผู้ผ ลิต จัด ส่ง ถึง
บ้าน คิดเป็นร้อ ยละ 72.5 (290 คน) คิดว่า น้ํา บรรจุขวดมี
ความจําเป็นต่อชีวิต ระดับ ปานกลาง คิด เป็น ร้อ ยละ 33.3
(133 คน) ส่วนใหญ่คิดว่าราคาน้ํา ดื่ม บรรจุข วดที่จํา หน่า ย
มีราคาแพงเกินไป คิดเป็นร้อยละ 77.5 (310 คน) หากน้ําดื่ม
บรรจุขวดปรับราคาสูงขึ้น ในอนาคต จะเปลี่ย นเป็น ยี่ห้อ ที่
ถูกกว่า คิดเป็นร้อยละ 43.5 (174 คน) และน้ําดื่มบรรจุขวด
ที่มีผู้บริโภคมากที่สุดคือ กรองทอง คิดเป็นร้อยละ 19.8 (79 คน)
สรุประดับความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มในเขตอําเภอเถิน มีดังนี้
1. ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
มี ค วามสํ า คั ญ ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( X =3.77,
S.D.=0.62) พิจ ารณาโดยเรีย งลํา ดับ จากมากไปหาน้อ ย
พบว่า คุณภาพและความสะอาดของน้ําดื่ม คุณภาพและความ
สะอาดของบรรจุภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความแปลกใหม่
ทัน สมัย มีใ ห้เ ลือ กหลายขนาด และความสะดวกของ
ผลิต ภัณ ฑ์ที่ใ ช้ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ นิจ จารีย์ ประสูติรุ่ง เรือ ง
(2551) พบว่า ปัจ จัยที่มีอิท ธิพ ลสูง สุด ต่อ การตัดสินใจคือมี
ความหลากหลายของปริมาณบรรจุให้เลือกซื้อ ตามมาด้ว ย
ความสะอาด ไร้สีกลิ่น และไม่มีสิ่งเจือปน และยังสอดคล้อง
กับแนวความคิดของ Kotler & Keller (2006) ได้กล่าวว่า
แนวความคิด ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ แนวความคิด นี้ยึด หลัก ว่า
ผู้บริโภคจะพอใจผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรูปลักษณ์ที่ดีสุด
ผู้ จั ด การองค์ ก รที่ มุ่ ง ความสํ า คั ญ ที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะใช้ ค วาม
พยายามในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีและปรับปรุง ผลิต ภัณ ฑ์
ให้ดีขึ้นตลอดเวลา ลักษณะแนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์ มี
ดังนี้ (1) ผู้บริโภคสนใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก
และ (2) งานขององค์กร คือ การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ
2. ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี อิ ทธิ พ ลต่ อ การ
ตัด สิน ใจซื ้อ น้ํ า ดื ่ม บรรจุข วดของผู ้ป ระกอบการในเขต
อําเภอเถิน จังหวัดลําปางพบว่า
2.1 ด้านราคา มีความสําคัญในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X =3.76, S.D.=0.61) โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย
พบว่า ราคาถูกเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ราคามีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ ไม่เสียค่าบรรจุภัณฑ์ (มัดจําบรรจุภัณฑ์ในการซื้อ
ครั ้ง แรก) การให้ส ิน เชื ่อ (ค้า งชํ าระได้ เมื่ อไม่ พบเจ้ าของ)
สามารถต่อรองราคาเมื่อซื้อจํานวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
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ของสกาวเดื อน พลเยี่ ยม (2553) อี ก ทั้ ง ด้ า นราคามี ค วาม
เหมาะสมกั บ ปริ ม าณมี ค วามสํ า คั ญ โดยรวมมากที่ สุ ด
รองลงมา ได้ แ ก่ ราคาเหมาะสมกั บ คุ ณ ภาพ และราคา
เหมาะสมกั บ ประโยชน์ ท างสุ ข ภาพตามลํ า ดั บ โดยมี
ความสําคัญมาก
2.2 ด้ า นการจั ด จํ า หน่ า ย มี ค วามสํ า คั ญ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.83, S.D.=0.66) โดยเรียง
จากมากไปหาน้อยพบว่า มารยาทของพนักงานขาย บริการ
ส่งตรงตามวันที่กําหนด (ไม่ล่าช้า) ร้านค้าอยู่ใกล้บ้าน และมี
บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติพนธ์
ประโรรส (2555) พบว่า ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความพึงพอใจโดยรวมของน้ําดื่มตราโรส มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
3 ลําดับแรก คือ การส่งตรงเวลา รองลงมา คือ การได้น้ําดื่มครบ
ตามจํานวนที่สั่งและการติดต่อง่าย สะดวกในการสั่ง
2.3 ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด มี ค วามสํ า คั ญ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.75, S.D.=0.65) พิจารณา
โดยเรี ย งจากมากไปหาน้ อ ยพบว่ า คื น กํ า ไรให้ ลู ก ค้ า
รับเปลี่ยนสินค้าเมื่อสินค้ามีตําหนิ มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
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และการโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ จั ด รายการสมนาคุ ณ
ซึ่งไม่สอดคล้องกับนิจจารีย์ ประสูติรุ่งเรือง (2551) พบว่า
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของผู้ ค้ า ปลี ก ในการซื้ อ น้ํ า ดื่ ม ตรา เนสท์ เ ล่ เพี ย วไลฟ์
มาจําหน่าย ผู้ตอบให้ความสําคัญโดยรวมน้อย โดยปัจจัยย่อย
ที่มี ค่ า เฉลี่ย สู ง สุ ด 2 อั น ดั บ แรกคื อ การโฆษณาน้ํ า ดื่ ม ตรา
เนสท์เล่ เพียวไลฟ์และการส่งเสริมการตลาด เช่น คะแนน
แลกของรางวัล
2.4 ด้านการตัดสินใจ มีความสําคัญในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก พิจารณาโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย
พบว่า ต้องการน้ําดื่มที่สะอาด มีมาตรฐาน เพื่อนหรือคนรู้จัก
แนะนําข้อมูลน้ําดื่ม ตราสินค้าเป็นที่จดจํา เลือกซื้อเพราะ
ราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่น ต้องการน้ําดื่มที่ส่งเป็นประจํา ไม่ส่งช้า
หรือขาดส่ง มีบริการหลังการขาย และเลือกซื้อเพราะสะดวก
หาซื ้อ ได้ง่า ยซึ ่ง สอดคล้อ งกับ แนวความคิด ของวิท ฐพร
อุ ทั ย ฉาย (2554) ได้ ศึ ก ษาความไว้ ว างใจที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ ไวน์ ที่ ผ ลิ ต ในประเทศไทยของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะไว้วางใจไวน์ที่
ผ่านการประกวด หรือผ่านการรับรองโดยหน่วยงานต่าง ๆ

ตารางที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ก ารถดถอยแบบพหุคูณของส่ว นประสมทางการตลาดและการตัดสิ นใจซื้ อน้ําดื่ มบรรจุขวดของ
ผู้ประกอบการในเขตอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
การตัดสินใจซื้อ
ส่วนประสมทางการตลาด
สัมประสิทธิก์ ารถดถอย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
p-value
VIF
ค่าคงที่ (a)
.444
0.92
4.830
ผลิตภัณฑ์
0.283
0.60
4.734
0.000
7.705
ราคา
0.305
0.57
5.351
0.000
6.732
ด้านการจัดจําหน่าย
0.100
0.39
2.586
0.010
3.113
การส่งเสริมการตลาด
0.186
0.50
3.708
0.000
6.070
2
2
F=367.948 p=0.000 R = 0.788 AdjR = 0.768
* แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 พบว่า ด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจ
จากการวิเ คราะห์พ บว่า ปัจ จัย ที่เ ป็น ตัว แปรต้น
ซื้อมากที่สุด (ß=0.305) รองลงมาคือ ด้า นผลิตภั ณฑ์ (ß=
ไม่สามารถตัดออกจากตัวแบบถดถอยได้ เนื่องจากพบว่า ค่า
0.283) ด้านการส่งเสริมการตลาด (ß=0.186) และด้านการ
P-Value ของสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต้นมีค่าน้อยกว่า α =.05
จั ด จํ า หน่ า ย (ß=0.100) ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง สนั บ สนุ น ตาม
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า ด้านราคา
สมมติฐานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด (ß=.305) รองลงมาคือ ด้าน
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้ค่า
ผลิตภัณฑ์ (ß = .283) ด้านการส่งเสริมการตลาด (ß = .186)
VIF ปรากฏว่าค่า VIF ของแต่ละตัวแปรมีค่าตั้งแต่ 3.113–7.705
และด้านการจัดจําหน่าย (ß=.100) ตามลําดับ ซึ่งสนับสนุน
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรตามแต่ละตัวไม่มีความ
ตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญที่ .05 สอดคล้องกับ ชุติพนธ์
สัมพันธ์กันเองที่มากเกินไป (Lee, et al., 2000) ดังนั้นตัวแปร
ประโรรส (2555) ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจ
ทุกตัวสามารถนําไปวิเคราะห์หาตัวแบบถดถอยพหุคูณได้
โดยรวมต่อส่ วนประสมการตลาดด้ านราคาเป็น ลําดั บแรก
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สัมพันธ์กับงานของ วรรณดี ทิพย์เนตร (2554) ที่พบว่าปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคของน้ําดื่มบรรจุขวด

สรุป
ส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละปัจจัยมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการ ในเขต
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเท่ากัน
ทั้ง 4 ปัจจัย โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจสูงสุด คือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด และด้ า นการจั ด จํ า หน่ า ย
ตามลําดับ

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากผลการศึกษา สามารถสรุปและเสนอแนะเพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้
สามารถต่ อ สู้ กั บ คู่ แ ข่ ง ขั น และดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นการจั ด
จําหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้อยที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการ
ควรเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายให้เข้าถึงตัวลูกค้าให้มากขึ้น
ด้วยการติดต่อตัวแทนขายให้ครอบคลุมพื้นที่จัดส่งเพื่อให้ผซู้ อื้
หาซื้อสินค้าได้สะดวกและผู้ซื้อสามารถเข้าถึงได้ง่าย พร้อม
จัดระบบการขนส่งเพื่อให้ตรงตามเวลาที่นัดหมายกับลูกค้า
พร้อมฝึกพนักงานขายด้านบริการและมารยาทเพื่อสร้างความ
ประทับใจต่อพนักงาน
2. ปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคามี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสูงสุด แสดงให้เห็นราคาเมื่อเทียบกับ
คู่แข่งมีความสําคัญมาก ดังนั้นจึงควรเพิ่มผลิตภัณฑ์เพื่อวาง
ตําแหน่งสินค้าในราคาที่ถูกลงเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด
ราคาต่ํา เพื่อไม่ให้เสียภาพลักษณ์สินค้าเดิม และเพื่อสร้าง
ทางเลือกให้ลูกค้า

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาส่วนประสมการตลาดทั้ ง 4 ด้า น
เพิ่ ม เติ ม ในบริ บ ทที่ ต่ า งกั น เช่ น การศึ ก ษาส่ ว นประสม
การตลาดในเขตพื้นที่ที่ต่างกัน เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมและ
ความต้องการของประชากรที่แตกต่างกันของแต่ละสถานที่
เพื่อจะได้นําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม
ตามสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามกระแส
โลกาภิวัตน์
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