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บทคัดยอ   
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความสําคัญและความสัมพันธของปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุม
ตัวอยางท่ีทําการวิจัย  ไดแก  ผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําดื่ม จํานวน 297 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือแบบสอบถาม
ซ่ึงมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.87 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาไค - สแควร  

ผลการวิจัยพบวา 
1. ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ  ในการเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยูในระดับมาก  
2. ปจจัยสวนบุคคลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  ไมมีความสัมพันธกับการ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่ม  สวนรายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ น้ําดื่มอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05   

3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ มีความสัมพันธกับการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑน้ําดื่มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 

 

1) นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                  
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2),อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                   
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
3)   อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                           
   ในพระบรมราชูปถัมภ  
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the important level and find out the relationship 

of factors to select buying drinking water product of consumers in Pranakorn Sri Ayutthaya Province. 
The sample was 297 respondents. The questionnaire with reliability of 0.87 was used to collect data.  
The statistics used in analyzing data were percentage, mean, standard deviation (S.D.) and Chi-square. 

The finding were as follows : 
1.  The important level of marketing mixed factors and other factors to select buying drinking 

water product of consumers in Pranakorn Sri Ayutthaya Province was high. 
2.  The personal factors such as gender, age, educational attainment and occupation had no 

significant relationship with select buying drinking water product except income factor  had  significant 
relationship at the .05 level.    

3.  There were the significant relationship among the marketing mix factors and other factors 
with the select buying drinking water product t at the level of .05  
 
ความสําคัญของปญหา 

เนื่องจากนํ้าเปนปจจัยส่ีท่ีสําคัญตอรางกาย เพราะนํ้าจะเขาสูสวนตาง ๆ ของรางกายเพื่อทํา
หนาท่ีท่ีสําคัญ เชน ทําใหโครงสรางของเซลลคงรูปและทํางานได นอกจากน้ีน้ํายังชวยรักษาควบคุม
อุณหภูมิในรางกาย ชวยนําอาหารไปเล้ียงสวนตาง ๆ ของรางกาย ชวยยอยอาหาร ชวยใหโลหิต
ไหลเวียนท่ัวรางกาย เปนตน ดังนั้นคุณภาพของน้ําเพื่อการบริโภค จึงตองเปนน้ําท่ีสะอาดและปลอดภัย  
เนื่องจากน้ําท่ีไมสะอาด อาจทําใหเกิดการเจ็บปวยได เนื่องจากสารเคมีท่ีเปนพิษปนเปอนอยูในน้ํา เชน  
สารปราบศัตรูพืช โลหะหนัก และเช้ือโรคตาง ๆ 

จากปญหาแหลงน้ําตามธรรมชาติตาง ๆ  ท่ีมีปญหาเส่ือมโทรมเนาเสีย  จนไมสามารถนํามา
บริโภคได  หรือแมแตน้ําประปาซ่ึงผูบริโภคยังไมม่ันใจในคุณภาพวา  สามารถบริโภคไดอยางวางใจ  
และจากสภาพอากาศท่ีรอนข้ึนทุกป  สงผลใหความตองการน้ําดื่มของประชาชน โดยเฉพาะในเมืองท่ีมี
ประชากรหนาแนน มีแนวโนมเพิ่มข้ึน  จากปจจัยท้ังหมดขางตนสงผลใหน้ําดื่มบรรจุขวดเขามามี
บทบาทในชีวิตประจําวันของคนไทย 

อุตสาหกรรมน้ําดื่มบรรจุขวดไดมีการเร่ิมตน ธุรกิจในประเทศไทยนับต้ังแตป พ.ศ. 2499
หรือเม่ือ 42 ปท่ีผานมา โดยตลาดนํ้าดื่มบรรจุขวดไดมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนมาโดยลําดับ จากมูลคาตลาด
ประมาณจํานวน 2,000  ลานบาท ในชวงป พ.ศ. 2537 ไดขยายตัวเพิ่มข้ึนเปนจํานวน 4,000 ลานบาท   
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ในป พ.ศ. 2540 จนถึงปจจุบัน โดยมีอัตราการขยายตัวระหวางป พ.ศ. 2535-2540 ไมตํ่ากวารอยละ 20-30 
(นรชัย  ลือวัฒนะกุล, 2542 : 29) ท้ังนี้ปจจัยท่ีเอ้ือตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้มาจาก 

ปจจุบันแหลงน้ําตามธรรมชาติตาง ๆ อาทิ แมน้ําลําคลอง รวมไปถึงน้ําฝนประสบกับปญหา
เส่ือมโทรม เนาเสีย จนไมสามารถนํามาใชบริโภคได 

ประชาชนไมม่ันใจในคุณภาพของน้ําประปา ซ่ึงผลิตโดยภาครัฐเองวาสามารถบริโภคไดภาพ
อากาศท่ีรอนข้ึนทุกป  สงผลใหความตองการน้ําดื่มของประชาชน โดยเฉพาะในเมืองท่ีมีประชากร
หนาแนนมีแนวโนมเพิ่มข้ึน  ประกอบกับการท่ีธุรกิจทองเท่ียวของไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง  
ทําใหน้ําดื่มบรรจุขวดเขามามีบทบาทมากข้ึน 

ประชาชนมีความสนใจในเร่ืองสุขภาพมากข้ึน และตองการความปลอดภัยในส่ิงท่ี  ตนเองจะ
บริโภควิถีชีวิตของคนทํางานท่ีเปล่ียนแปลงไป ตองการความสะดวกสบาย และมีความเรงรีบผูบริโภค
บางกลุม จึงซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดแทนการตมน้ําทาน หรือการกรองจากเคร่ืองท่ีบานแลวบรรจุใสขวด 

จากปจจัยตาง ๆ  ดังกลาว  สงผลใหน้ําดื่มบรรจุขวดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคน
ไทยเพิ่มข้ึนจนคาดวามีมูลคาการขยายตัวไมตํ่ากวารอยละ 20 ตอป  (นรชัย  ลือวัฒนะกุลชัย, 2542 : 31)  
ในขณะท่ีจํานวนผูประกอบการ ก็มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ท้ังนี้เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตน้ําดื่มบรรจุ
ขวด  ท่ีไมยุงยากและซับซอนนักเนื่องจากผูวิจัยไดรับทราบขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับความสําคัญของน้ํา
ดื่ม ในฐานะเคร่ืองดื่มท่ีผูบริโภคทั่วไปเลือกบริโภคในชีวิตประจําวัน รวมท้ังความใสใจท่ีผูบริโภคมีตอ
คุณภาพของผลิตภัณฑท่ีเลือกซ้ือ ดังนั้นหากผูศึกษาสามารถศึกษาเกี่ยวกับสภาวะตลาดนํ้าดื่มบรรจุขวด 
รวมท้ังพฤติกรรมของผูบริโภค หวังวาการศึกษาคร้ังนี้ จะทําใหทราบถึงโอกาสทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวด เพื่อประโยชนนักลงทุน 
 
คําสําคัญ 
 สวนประสมการตลาด  ผลิตภัณฑน้ําดื่ม 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ  มีความสัมพันธกับการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ ในการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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2.  เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัย
อ่ืน ๆ กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริโภคที่ซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดขนาดตาง ๆ  

ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวนรวม 1,160 คน  กลุมตัวอยาง ใชขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัยคร้ังนี้ไดจากการใชวิธีคํานวณตามสูตรของทาโร ยามาเน (Tara Yamane อางถึงในประคอง  
กรรณสูต, 2542 : 10) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05 ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 297 คน 

การสุมตัวอยาง  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic) โดยสุมตัวอยางทุก ๆ คน
ท่ี 4 จากบัญชีรายช่ือลูกคา 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค  ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีโครงสรางแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน คือ 

สวนท่ี 1  ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดตอเดือน และลักษณะผูซ้ือ 

สวนท่ี 2  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด  ปจจัยอ่ืนๆ ประกอบดวยเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม  

2.1  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
2.1.1  การหาคาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ (Validity) 

นําแบบสอบถามเสนอตอผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน  
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเท่ียงตรงในเนื้อหา (Validity) โดยหาคาดัชนีของความสอดคลองกัน
ระหวางขอคําถามแตละขอกับจุดประสงค (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) ระหวาง 
ขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะของ ยุทธพงษ  กัยวรรณ (2543 : 123)  

2.1.2  การหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) 
โดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวทดลองใช (Try-out) กับผูบริโภคน้ําดื่ม 

ท้ังสามผลิตภัณฑน้ําดื่ม จํานวน 30 คน ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลมาหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(∝- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970 : 161 อางถึงใน ยุทธพงษ  กัยวรรณ,  2543 : 137)  ไดคา
ความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.87 
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3.  การวิเคราะหขอมูล 
3.1  การศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ ใน

การเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ  คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ียหรือมัชฉิมเลขคณิต (Arithmetic mean)  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) 

3.2 ในการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
และปจจัยอ่ืน ๆ กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใชสถิติ 
คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square) 
 
ผลการวิจัย   

ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค ในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี ้

1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่ม
ของผูบริโภค ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก  

2.  ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค ในเขต 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานผลิตภัณฑ ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานสังคมและวัฒนธรรม  
อยูในระดับมาก  

3.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการเลือก ซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่ม ใน
เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา และดานอาชีพไมมีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานรายไดตอเดือน  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05   

4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
น้ําดื่ม ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน
การสงเสริมการตลาด  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

5.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มในเขต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานสังคมและวัฒนธรรม มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค ในเขตจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  มีประเด็นท่ีนาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่ม

ของผูบริโภค ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก  ผลการวิจัยพบวา ในดานชองทางการจัดจําหนาย 
ผูบริโภคใหความสําคัญสูงสุด อาจเนื่องจากผลิตภัณฑน้ําดื่มหาซ้ือสะดวก  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของจันทนา  เตวิยะ (2548)  ท่ีไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัย
อ่ืน ๆ กับการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา  ปจจัย
สวนประสมการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือกาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภค โดยภาพรวมและราย
ดาน อยูในระดับมาก   และผลงานวิจัยของ ประภาพร  ภูมิธรรมรัตน (2548) ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญให
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือสินคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัย
ดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 

2. ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ  ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค ในเขต 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดานผลิตภัณฑ  ดานเศรษฐกิจ  ดานเทคโนโลยี  ดานสังคมและวัฒนธรรม อยู
ในระดับมาก  ผลการวิจัยพบวา  ในดานเศรษฐกิจ ผูบริโภคใหความสําคัญสูงสุด   อาจเนื่องจาก  การ
บริโภคน้ําดื่มชวยประหยัดเวลา  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยอ่ืน ๆ  มีความสําคัญกับการซ้ือนิตยสารของ
ผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานสังคม
และวัฒนธรรม อยูในระดับมาก  

3.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการเลือก ซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่ม ใน
เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา และดานอาชีพไมมีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานรายไดตอเดือน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  

3.1  ดานเพศ  ผลการวิจัยพบวา  ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค  แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของทิภารัตน ชุมนุม 
(2548) ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญ               
ในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา เพศ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีก
ขนาดใหญ ในจังหวัดปทุมธานี 
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3.2  ดานอายุ  ผลการวิจัยพบวา  ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ทิภารัตน  ชุมนุม (2548) 
ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคา ในรานคาปลีกขนาดใหญ ในจังหวัด
ปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา อายุ ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญ 
ในจังหวัดปทุมธานี 

3.3  ดานระดับการศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค  ผลการวิจัยพบวา  ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.4  ดานอาชีพ  ผลการวิจัยพบวา  ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค  แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของทิภารัตน  ชุมนุม 
(2548)  ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคา ในรานคาปลีกขนาดใหญ ใน
จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา อาชีพ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกขนาด
ใหญ ในจังหวัดปทุมธานี 

3.5  ดานรายไดตอเดือน  ผลการวิจัยพบวา  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค อาจเนื่องจาก  กลุมตัวอยางสวนมากเปนผูมี
รายได และกลุมตัวอยางมีท้ังโรงงาน สวนราชการ และประชาชนท่ัวไป จึงมีความเช่ือม่ันวา การดื่มน้ํา
บรรจุขวดหรือผลิตภัณฑมีความปลอดภัยกวาการดื่มน้ําจากแหลงอ่ืนๆ  ผลการวิจัยพบวา  รายไดตอ
เดือน  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
น้ําดื่ม ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน
การสงเสริมการตลาด  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

4.1  ดานผลิตภัณฑ  ผลการวิจัยพบวา  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค  อาจเนื่องจาก  ผูบริโภคใหความสําคัญในเร่ืองของ
ตราสินคา คุณภาพ ปริมาตรที่บรรจุ รูปลักษณ และกระบวนการผลิตท่ีไดมาตรฐานของผลิตภัณฑน้ําดื่ม  
ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ทิภารัตน  ชุมนุม (2548) ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคา ในรานคาปลีกขนาดใหญ ในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานผลิตภณัฑ
มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญ ในจังหวัดปทุมธานีผลการวิจัย
พบวา  ดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

4.2 ดานราคา  ผลการวิจัยพบวา  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  กับ
การเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค  อาจเนื่องจาก  ผูบริโภคใหความสําคัญในเร่ืองของราคาท่ี
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เหมาะสม มีการระบุราคาท่ีชัดเจน และการใหสวนลดในกรณีส่ังซ้ือเปนจํานวนมาก ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ  ทิภารัตน  ชุมนุม (2548)  ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธ  ตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาในรานคาปลีกขนาดใหญ  ในจังหวัดปทุมธานี  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยดานราคามีความสัมพันธ
ตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญ  ในจังหวัดปทุมธานี  

4.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย  ผลการวิจัยพบวา  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค  อาจเนื่องจาก  ผูบริโภคใหความสําคัญ
ในเร่ืองการซ้ือสะดวก การจัดวางสินคาหรือตูแชทําใหมองเห็นงาย และมีการจัดสงสินคาเม่ือลูกคา
ส่ังซ้ือเปนจํานวนมาก  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ทิภารัตน  ชุมนุม (2548) ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ี
มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญ ในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกขนาด
ใหญ ในจังหวัดปทุมธานี  ผลการวิจัยพบวา  ดานชองทางการจัดจําหนาย  มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

4.4 ดานการสงเสริมการตลาด ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค อาจเนื่องจากผูบริโภคใหความสําคัญในเร่ือง
การไดรับคําแนะนําจากผูขาย การโฆษณาของสมนาคุณและความนาเช่ือถือของบริษัทผูผลิต  
ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของทิภารัตน ชุมนุม (2548) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญ  ในจังหวัดปทุมธานี  ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญ ในจังหวัดปทุมธานี  
ผลการวิจัยพบวา  ดานการสงเสริมการตลาด   มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

5.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่ม ในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานสังคมและวัฒนธรรม มีความ สัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

5.1  ดานเศรษฐกิจ   ผลการวิจัยพบวา   มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค  อาจเนื่องจาก  ผูบริโภคใหความสําคัญในเร่ือง
ภาวะเศรษฐกิจ  การประหยัดเวลา  และความปลอดภัยตอสุขภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
ทิภารัตน  ชุมนุม  (2548)  ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคา
ปลีกขนาดใหญ  ในจังหวัดปทุมธานี  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยดานเศรษฐกิจ  มีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ดานเศรษฐกิจ มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05    
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5.2  ดานเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบวา  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค อาจเนื่องจากผูบริโภคใหความสําคัญในเร่ือง 
การนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการผลิตชวยทําใหน้ําดื่มมีคุณภาพดีข้ึน  มีการพัฒนารูปแบบภาชนะ
ใหม ๆ ใหดูนาซ้ือ และมีการออกแบบภาชนะใหมีความสวยงามนาซ้ือ แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ จันทนา  เตวิยะ (2548)  ท่ีไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัย
อ่ืน ๆ กับการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา  
ดานเทคโนโลยี ไมมีความสัมพันธกัน   

5.3  ดานสังคมและวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค อาจเนื่องจากผูบริโภคใหความสําคัญ
เร่ืองการดื่มน้ําบรรจุขวดเปนวัฒนธรรมของการเขาสังคม มีความเช่ือม่ันวาการดื่มน้ําบรรจุขวดปลอดภยั
กวาการดื่มน้ําจากแหลงอ่ืน ๆ และคนในครอบครัวนิยมดื่มน้ําบรรจุขวดมากกวาน้ําจากแหลงอ่ืน ๆ ซ่ึง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ทิภารัตน  ชุมนุม (2548) ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคา ในรานคาปลีกขนาดใหญ ในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสังคมและ
วัฒนธรรม มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญ ในจังหวัดปทุมธานี 
ผลการวิจัยพบวา ดานสังคมและวัฒนธรรม มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05    
 
ขอเสนอแนะ 

1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช 
1.1  ผลิตภัณฑน้ําดื่มอูทอง  ควรเนนและปรับปรุงดานผลิตภัณฑ  ขอคุณภาพของน้ํา เชน 

เคร่ืองหมาย อ.ย.  ดานราคา  ขอการใหสวนลดในกรณีส่ังซ้ือเปนจํานวนมาก  ดานชองทางการจัด
จําหนาย  ขอการจัดสินคาบนช้ันวางหรือตูแชทําใหมองเห็นงาย  ดานการสงเสริมตลาด  ขอการ
โฆษณาผานส่ือชนิดตาง ๆ  ดานเศรษฐกิจ  ขอการบริโภคน้ําดื่มปลอดภัยตอสุขภาพ ดานเทคโนโลยี  
ขอการนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการผลิตชวยทําใหน้ําดื่มมีคุณภาพดีข้ึน ดานสังคมและ
วัฒนธรรม  ขอความเช่ือม่ันวาการดื่มน้ําบรรจุขวดปลอดภัยกวาการดื่มน้ําจากแหลงอ่ืน ๆ  

1.2  ผลิตภัณฑน้ําดื่มเพชรทรี  ควรเนนและปรับปรุงดานผลิตภัณฑ  ขอคุณภาพของน้ํา 
เชน เคร่ืองหมาย อ.ย.  ดานราคา  ขอระบุราคาสินคาชัดเจน  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ขอการจัดสง
สินคาในกรณีลูกคาส่ังซ้ือเปนจํานวนมาก  ดานการสงเสริมตลาด  ขอการโฆษณาผานส่ือชนิดตาง ๆ  
ดานเศรษฐกิจ  ขอการบริโภคน้ําดื่มปลอดภัยตอสุขภาพ  ดานเทคโนโลยี  ขอมีการออกแบบภาชนะให
มีความสวยงามนาดื่ม  ดานสังคมและวัฒนธรรม  ขอความเช่ือม่ันวาการดื่มน้ําบรรจุขวดปลอดภัยกวา
การดื่มน้ําจากแหลงอ่ืน ๆ  
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1.3  ผลิตภัณฑน้ําดื่มมีชัย ควรเนนและปรับปรุงดานผลิตภัณฑ ขอกระบวนการผลิตท่ีได
มาตรฐานดานราคา ราคาเหมาะสม และระบุราคาสินคาชัดเจน ดานชองทางการจัดจําหนาย ขอการจัดสง
สินคาในกรณีลูกคาส่ังซ้ือเปนจํานวนมาก ดานการสงเสริมการตลาด ขอความถ่ีของการโฆษณา/
ประชาสัมพนัธ ดานเศรษฐกิจ ขอการบริโภคน้ําดื่มปลอดภัยตอสุขภาพ ดานเทคโนโลยี ขอมีการพัฒนา
รูปแบบภาชนะใหม ๆ ใหดูนาซ้ือ ดานสังคมและวัฒนธรรม ขอคนในครอบครัวนิยมดื่มน้ําบรรจุขวด 

2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
2.1  การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของ

ผูบริโภค โดยมีกลุมตัวอยางเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเทานั้น  ผูสนใจควรทําการศึกษา
จากกลุมตัวอยางในพื้นท่ีท่ีแตกตางกันเพื่อเปนการตรวจสอบผลท่ีไดจากการวิจัยวามีความ
สอดคลองกันหรือไม  

2.2  การวิจัยคร้ังตอไปอาจศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับการจัดสงหรือการใหบริการแตละ
ประเภทของผลิตภัณฑน้ําดื่ม  

2.3  อาจศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค 
เชน ปจจัยคุณภาพการใหบริการ  ปจจัยความพึงพอใจ เพื่อจะใหไดทราบผลการวิจัยท่ีชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน และเปนประโยชนแกผูประกอบการตอไป   
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