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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ศึกษาในครัง้นี้ คือ ผู้บริโภคที่ดื่มหรือเคยดื่มน ้าผลไม้ตราดอยค า จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนสถิติในที่ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมตฐิานคอื การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติค่ิาสมัประสทิธิ ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  
 ผลการทดสอบสมมตฐิานในการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้น ้า
ผลไม้ตราดอยค า ด้านความถี่ในการซื้อแตกต่างกนั (ครัง้/เดอืน) และผู้บรโิภคที่มอีายุ และการศกึษาต่างกนั มี
พฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค าแตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า (บาท/ครัง้) ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 สว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคา และดา้นการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้า
ผลไม้ตราดอยค า ดา้นความถี่ในการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า (ครัง้/เดอืน) ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัค่อนข้างสูงมาก ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสรมิการตลาด
จ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า ดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า 
(บาท/ครัง้) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน            
ในระดบัสงูมาก 
 ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ดา้นคุณค่า และดา้นผูใ้ช ้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไมต้ราดอย
ค า ดา้นความถี่ในการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า (ครัง้/เดอืน) ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนปานกลาง และสูงมาก ส่วนดา้นคุณสมบัติ และด้านบุคลกิภาพ มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้น ้าผลไม้ตราดอยค า (บาท/ครัง้) ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัสงูมาก และค่อนขา้งสงู ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาด ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ พฤตกิรรมการซือ้ 

                                         
 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ABSTRACT 
 
 This research aimed to study the marketing mix and brand image relating to purchasing 
behavior of Doi Kham juice in Bangkok metropolitan area. The sample group consisted of four hundred 
consumers who have drunk or ever drank Doi Kham juice. A questionnaire is used for deviation, t-test, 
one-way analysis of variance and the Pearson product moment correlation coefficient. 
 The results of the hypotheses testing were as follows: consumer of different status levels 
demonstrated different frequencies in terms of purchasing and consumers of different ages and 
educational levels demonstrated different purchasing costs at a statistically significant level of 0.05 
respectively. 
 The marketing mix in the aspects of price and place had a relationship with purchasing 
behavior through Doi Kham juice in the frequency of purchases per month. The aspects of product and 
promotion had a relationship with purchasing behavior through Doi Kham juice in purchasing costs per 
time at a statistically significant level of 0.01 and 0.05, in the same direction and at a very high level. 
 The brand image in the aspects of value and users had a relationship with purchasing of Doi 
Kham juice in the frequency of purchases per month at a moderate level and very high level. The 
aspects of attribution and personality had a relationship with purchasing behavior of Doi Kham juice in 
the cost of purchases per time at a statistically significant level of 0.01 and 0.05, in the same direction 
and at a very high and rather high level. 

 
Keyword: Marketing Mix, Brand Image, Consumer Behavior 
 
บทน า 
 เนื่ องจากสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทยมีความเหมาะสมกับการเพาะปลูก                   
ท าการเกษตร จงึท าใหป้ระเทศไทยมผีลผลติทางการเกษตรเป็นจ านวนมากสามารถหาซือ้ไดง้่ายและราคาไม่แพง  
ท าใหป้ระเทศไทยมอีุตสาหกรรมแปรรปูน ้าผลไมเ้ป็นจ านวนมากซึง่เป็นการสรา้งและเพิม่มูลค่าใหก้บัผลผลติมาก
ขึ้นจึงเกิดเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปน ้าผลไม้พร้อมดื่ม ถึงแม้ว่าจะมีอุตสาหกรรมการแปรรูปน ้าผลไม้พร้อมดื่ม
เพิม่ขึน้แต่อุตสาหกรรมนี้กย็งัไม่ขยายตวัมากนัก อาจเป็นเพราะว่าอุตสาหกรรมแปรรูปน ้าผลไมพ้รอ้มดื่มมคีู่แข่ง
เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมน ้าดื่ม น ้าอดัลม น ้าดื่ม เป็นตน้ รวมไปถงึผูบ้รโิภคอาจจะยงัไม่เชื่อมัน่ใน
คุณภาพการแปรรปูจงึไม่ไดร้บัความสนใจมากพอจากผูบ้รโิภค 
 จากการส ารวจตลาดเครื่องดื่มพร้อมดื่มในปี 2559 (ฐานเศรษฐกิจ.  2559, 10 กนัยายน: ออนไลน์) 
พบว่า เมื่อพิจารณาโครงสร้างตลาดเครื่องดื่มพร้อมดื่มของประเทศไทยในปี 2559  พบว่าเครื่องดื่มประเภท
น ้าอดัลมและโซดา (Carbonates) มสี่วนแบ่งทางการตลาดมูลค่าสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 39.6 รองลงมาเป็นน ้าเปล่า
บรรจุขวด (Bottled water) และชาพรอ้มดื่ม (Ready-to-drink tea) ตามล าดบั รวมถงึการการส ารวจพฤตกิรรมการ
ดื่มเครื่องดื่มของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทีม่คีวามนิยมดื่มน ้าอดัลมเป็นอนัดบัหนึ่ งคดิเป็นรอ้ย
ละ 26 รองลงมาเป็นนม รอ้ยละ 25 และผกัน ้าผลไม ้รอ้ยละ 22 ซึง่จะเหน็ไดว้่ามปีรมิาณการบรโิภคไม่แตกต่างกนั
มากนัก และจากการส ารวจพฤติกรรมของผู้บรโิภค (ว๊อยส์ทวีี 2559, 10 กนัยายน: ออนไลน์) พบว่า ผู้บรโิภค              
หนัมาให้ความสนใจกบัเรื่องของสุขภาพมากขึ้น ซึ่งผู้บริโภคนิยมรบัประทานอาหารสด ปลอดสาร และการมี                
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ไลฟสไตลท์ีเ่กีย่วกบัธรรมชาตมิากขึน้ถอืว่าเป็นแนวโน้มทีไ่ดร้บัความนิยมในปีหน้า ผูบ้รโิภคจะมคีวามต้องการที่
จะด าเนินชวีติตามวถิธีรรมชาต ิเช่น  การท าอาชพีเกษตรกร  การใชส้นิคา้ไลฟสไตลท์ี่เป็นธรรมชาต ิการท่องเทีย่ว
ทีใ่ชช้วีติอยู่ร่วมกบัคนทอ้งถิน่ และดว้ยสภาพวะเศรษฐกจิและรปูแบบการด าเนินชวีติทีเ่ปลีย่นไปมกีารใชช้วีติแบบ
เร่งรบีแต่ผู้บริโภคยังคงให้ความใส่ใจสุขภาพมากขึ้นและการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของประชากรพร้อมกับความ
สะดวกสบายกลายเป็นปัจจยัส าคญัทีช่่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมแปรรูปน ้าผลไมพ้รอ้มดื่มในประเทศใหเ้ตบิโตอย่าง
ต่อเนื่องควบคู่ไปกบักระแสการรกัสขุภาพทีม่าแรงมากในปี 2559 
 ขอ้มูลจาก (นิวสพ์ลสั. 2559, 10 กนัยายน: ออนไลน์) พบว่า บรษิัท ดอยค าผลติภณัฑ์อาหาร จ ากดั    
ในปัจจุบนัตลาดน ้าผลไม้ระดบัพรเีมยีมของไทยมมีูลค่าตลาดรวมประมาณ 6,000 ลา้นบาท ซึ่งแบรนด ์“ดอยค า”  
มสีดัส่วนการตลาดอยู่ที่ 16% โดยเฉพาะน ้ามะเขอืเทศดอยค ามสี่วนแบ่งการตลาดมากถึง 80% ครองอนัดบั 1             
ในตลาดน ้ามะเขอืเทศ โดยการท าตลาดในปีนี้จะเน้นในทิศทางในเชิงรุกมากขึ้น เน้นความส าคัญในการสร้ าง          
ตราสนิค้า “ดอยค า” ให้เป็นที่รู้จกัอย่างแพร่หลายที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ “ดอยค า” และความใส่ใจในทุก
ขัน้ตอนการผลติ 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาขา้งต้น จะเห็นว่าการแข่งขนัในอุตสาหกรรมแปรรูปน ้าผลไม้มมีาอย่างต่อเนื่อง 
บริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมต้องมีการปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันและรับมือกับสถานการณ์                        
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคอยู่ตลอดเวลา ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่องส่วนประสมทาง
การตลาดและภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า เพราะปัจจยัเหล่านี้
ถือเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมีความรู้สึกพึงพอใจและมีความสมัพันธ์กันจึงเกิดเป็นพฤติกรรมการซื้อและพฤติกรรม              
การซือ้ซ ้าในทีส่ดุ รวมถงึยงัเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการทีต่้องการทราบถงึความรูส้กึและทศันคตขิองผูบ้ริโภค              
ที่มต่ีอตราสนิค้า เพื่อน าขอ้มูลที่ได้จากการวจิยัไปปรบัปรุงและพฒันาในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้บรโิภคได้รบัความ          
พงึพอใจสงูสดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาถงึพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่  
เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาพลกัษณ์ตราสนิคา้กบัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค าของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 1. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด และพฒันาปรบัปรุงผลติภณัฑ์น ้าผลไม้ตราดอยค าให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ 
 2. เพื่อเป็นขอ้มลูใหก้บับรษิทัในการวางแผลกลยุทธต่์อไปในอนาคต 
 3. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคน ้ าผลไม้ตราดอยค า รวมถึงปัจจัยในด้านต่างๆ              
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในปัจจุบนั 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) แบ่งไดด้งันี้ 
     1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
   1.1.1 เพศ 
    1) ชาย 
    2) หญงิ 
   1.1.2 อาย ุ
    1) ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 
    2) 21 – 30 ปี 
    3) 31 – 40 ปี 
    4) 41 – 50 ปี 
    5) 51 ปีขึน้ไป 
   1.1.3 สถานภาพ 
    1) โสด 
    2) สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
    3) หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 
   1.1.4 ระดบัการศกึษา 
    1) ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    2) ปรญิญาตร ี
    3) สงูกว่าปรญิญาตร ี
   1.1.5 อาชพี 
    1) นกัเรยีน / นิสติ / นกัศกึษา 
    2) ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
    3) พนกังานเอกชน 
    4) ธุรกจิสว่นตวั / อาชพีอสิระ 
    5) อื่นๆ โปรดระบุ……………………….. 
   1.1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
    1) ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 
    2) 15,001 – 25,000 บาท 
        3) 25,001 – 35,000 บาท 
        4) 35,001 – 45,000 บาท 
    5) 45,001 บาทขึน้ไป 
  1.2 สว่นประสมทางการตลาด 
   1.2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 
   1.2.2 ดา้นราคา (Price) 
   1.2.3 ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) 
   1.2.4 ดา้นสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 
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  1.3 ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้  
   1.3.1 ดา้นสมบตั ิ(Attributes) 
   1.3.2 ดา้นคุณประโยชน์ (Benefits) 
   1.3.3 ดา้นคุณค่า (Value) 
   1.3.4 ดา้นวฒันธรรม (Culture)  
   1.3.5 ดา้นบุคลกิภาพ (Personality) 
   1.3.6 ดา้นผูใ้ช ้(User) 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ พฤติกรรมการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค าของผู้บรโิภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 2. ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด           
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ได้แก่ คุณสมบัติ คุณประโยชน์ คุณค่า วฒันธรรม บุคลิกภาพ และผู้ใช ้            
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดและทฤษฎีด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 
 ศิริว รรณ  เสรีรัต น์  และคณ ะ (2552: 190-191) ก ล่าวว่ า  ก ารแบ่ งส่ วนตลาดตามลักษณ ะ
ประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลักด้านประชากรศาสตร ์
ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาด ครอบครวั รายได้ การศกึษา และอาชพี ซึ่งใช้ในการแยกแยะความแตกต่างของ
กลุ่มผู้บรโิภค โดยถือเกณฑ์ความต้องการจากผู้บรโิภค และพฤติกรรมการใช้ผลติภัณฑ์ของลูกค้า ซึ่งมกัจะมี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรทางประชากรศาสตร ์
 2. แนวคิดและทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาด  
 วเิชยีร วงศณิ์ชชากุล และคณะ (2550: 13-16) ทีไ่ดน้ าเสนอแนวคดิเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง หัวใจส าคญัของการบริหารการตลาด              
การด าเนินงานของกจิการจะประสบความส าเรจ็ได ้ขึน้อยู่กบัการปรบัปรุงความสมัพนัธท์ีเ่หมาะสมของสว่นประสม
ทางการตลาดเหล่านี้ ซึง่ส่วนประสมทางการตลาดนัน้ถอืว่าเป็นปัจจยัภายในทีส่ามารถควบคุมได ้บรษิทัสามารถ 
ทีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ เพื่อท าใหก้จิการสามารถอยู่รอดได ้หรอือาจ
เรยีกไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาด ซึง่เป็นเครื่องมอืทางการตลาดทีถู่กใชเ้พื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมาย ท าใหล้กูคา้กลุ่มเป้าหมายพอใจและมคีวามสขุ โดยประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีส่ าคญั 4 ประการ 
เรยีกว่า 4P’s   
 3. แนวคิดและทฤษฎีด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้า 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 215-218) และแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2542:100-102) กล่าว
ว่า ตราสนิคา้ (Brand name) หมายถงึ ชื่อ (Name) ค า (Term) สญัลกัษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรอื
สว่นประกอบของสิง่ดงักล่าวเพื่อระบุถงึสนิคา้และบรกิารของผูข้ายรายใดรายหนึ่งหรอืกลุ่มของผูข้าย เพื่อแสดงถงึ
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ลกัษณะที่แตกต่างจากคู่แข่งขนั ตราสนิค้าเป็นค ามัน่สญัญาของผู้ขายที่จะส่งมอบคุณค่า คุณประโยชน์ และ
คุณสมบตัต่ิางๆของผลติภณัฑไ์ปยงัผูซ้ือ้ ตลอดจนการรบัประกนัคุณภาพ คุณค่าของตราสนิคา้เป็นการสรา้งคุณค่า
ให้เกิดแก่ตราสนิค้าในสายตาของผู้บรโิภค (Customer-based brand equity) ซึ่งตราสนิค้าจะสื่อความหมาย 6 
ประการประกอบดว้ย ดา้นคุณสมบตั ิ(Attribute) ดา้นคุณประโยชน์ (Benefit) ดา้นคุณค่า (Value) ดา้นวฒันธรรม 
(Culture) ด้านบุคลกิภาพ (Personality) และดา้นผู้ใช ้(User) ซึง่ทัง้ 2 แนวคดิไดใ้หค้วามหมายและอธบิายไวไ้ด้
อย่างครอบคลุม 
 4. แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 9 - 10) กล่าวว่า การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค (Analyzing Consumer 
Behavior) หมายถึง การค้นหาหรอืวจิยัเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บรโิภคเพื่อทราบถึงลกัษณะ
ความต้องการและพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค ซึง่ค าถามทีใ่ชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
คอื 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย Who? What? Why? Who? When? Where? และ How? เพื่อคน้หาค าตอบ 7 
ประการ หรอื 7Os ซึง่ประกอบดว้ย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets and 
Operation 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ  ผู้บริโภคหรือเคยบริโภคน ้ าผลไม้ตราดอยค า ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรที ่
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ  ผู้บริโภคหรือเคยบริโภคน ้ าผลไม้ตราดอยค า ในเขต
กรุงเทพมหานครทัง้เพศชายและเพศหญิง และกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  ดงันัน้ผู้วจิยัจงึใช้สูตร
ค านวณ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. 2549: 177) ซึ่งได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างไวโ้ดยก าหนดค่าความ
เชื่อมัน่ที่ 95% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 385 คน และผู้วิจ ัยท าการส ารองกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดค่าความ
คลาดเคลื่อน 4% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 15 คน  รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 400 คน ในการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างผูว้จิยัจะใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างโดยใช้ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น (Probability Sampling) 1 ขัน้ตอน และไม่ใช้
ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 2 ขัน้ตอน รวมทัง้หมด 3 ขัน้ตอน 
 
ผลการวิจยั 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  302 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 มีอายุระหว่าง               
21 – 30 ปี จ านวน 134 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.50 มสีถานภาพโสด/หม้าย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ านวน 267 คน 
คดิเป็นร้อยละ 66.80 มรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 241 คน คดิเป็นร้อยละ 29.80 มอีาชพีเป็น
นักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา จ านวน 194 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.50 และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 25,001-35,000 บาท 
จ านวน 107 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.80 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน มรีะดบัความคดิเหน็ด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมของ 
น ้าผลไม้ตราดอยค าอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายได้ พบว่า            
ดา้นผลติภณัฑ ์พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 สว่นดา้นราคา ดา้นการ
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จดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาดมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.63, 4.56 และ 4.29 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้า 
 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน มีระดับความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าโดยรวมของ           
น ้าผลไมต้ราดอยค าอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.52 เมื่อพจิารณาเป็นรายได ้พบว่า ดา้น
คุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า ด้านวฒันธรรม ดา้นบุคลกิภาพ และดา้นผูใ้ช ้มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ ในระดบัเหน็ด้วย
อย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19, 4.80, 4.51, 4.75, 4.54, 4.42 และ 4.42 ตามล าดับ ส่วนด้านคุณสมบัต ิ          
มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 
 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลด้านพฤติกรรมการซ้ือน ้าผลไม้ตราดอยค า 
 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า ด้านความถี่ในการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า (ครัง้/เดอืน)             
มีค่าต ่าสุด 1 ครัง้/เดือน ค่าสูงสุด 22 ครัง้/เดือน ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 5.09 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.83          
ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า (บาท/ครัง้) มีค่าต ่าสุด 12 บาท/ครัง้ ค่าสูงสุด 283 บาท/ครัง้ 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 91.16 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 61.72 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั จากผลการวจิยัสามารถสรุปได ้ดงันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไม้
ตราดอยค า แตกต่างกนั พบว่า 
 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อน ้ าผลไม้ตราดอยค า              
ด้านความถี่ในการซื้อน ้ าผลไม้ตราดอยค า (ครัง้/เดือน) ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05                     
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อน ้ าผลไม้ตราดอยค า                
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้ าผลไม้ตราดอยค า (บาท/ครัง้)  ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05                  
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไม้
ตราดอยค า แตกต่างกนั พบว่า 
 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อน ้ าผลไม้ตราดอยค า            
ด้านความถี่ในการซื้อน ้ าผลไม้ตราดอยค า (ครัง้/เดือน) ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05                    
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า ดา้นดา้น
ค่าใชจ้่ายในการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลองกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามแตกต่างกนั 2 คู่ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรม
การซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า (บาท/ครัง้) น้อยกว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุ  
31- 40 ปี  และผู้บริโภคที่มีอายุต ่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการซื้อน ้ าผลไม้ตราดอยค า                   
ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า (บาท/ครัง้) น้อยกว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป 
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 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อ 
น ้าผลไมต้ราดอยค า แตกต่างกนั พบว่า 
 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า  
ดา้นความถี่ในการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า  
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้ าผลไม้ตราดอยค า (บาท/ครัง้)  ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05                  
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีะดบัการศกึษา แตกต่างกนั มพีฤติกรรม 
การซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า แตกต่างกนั พบว่า 
 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไมต้ราดอย
ค าดา้นความถี่ในการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า (ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อน ้ าผลไม้              
ตราดอยค า ดา้นดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิต ิ
0.05 ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามแตกต่างกนั 1 คู่ ได้แก่ ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีมพีฤติกรรมการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/ครัง้)  มากกว่า ผู้บรโิภคที่มี
ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ               
น ้าผลไมต้ราดอยค า แตกต่างกนั พบว่า 
 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อน ้ าผลไม้ตราดอยค า             
ด้านความถี่ในการซื้อน ้ าผลไม้ตราดอยค า (ครัง้/เดือน) ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05                 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อน ้ าผลไม้ตราดอยค า               
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้ าผลไม้ตราดอยค า (บาท/ครัง้)  ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05             
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
การซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า แตกต่างกนั พบว่า 
 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อน ้าผลไม้             
ตราดอยค าดา้นความถีใ่นการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า (ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อน ้าผลไม้              
ตราดอยค าดา้นค่าใช้จ่ายในการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือน ้ าผลไม้ตราดอยค าของผู้บริโภคในเขต
กรงุเทพมหานคร จากผลการวจิยัสามารถสรุปได ้ดงันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.1 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการ
ส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค าของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ดา้นความถีใ่นการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า (ครัง้/เดอืน) พบว่า 
 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา และด้านการจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ            
น ้าผลไมต้ราดอยค า ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า (ครัง้/เดอืน) 
ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสูง และ           
ไปในทศิทางเดยีวกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.2 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และ              
การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน ้ าผลไม้ตราดอยค า ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า (บาท/ครัง้) พบว่า 
 สว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า 
(บาท/ครัง้) ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 และ0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพันธ์           
ในระดบัสงูมาก และไปในทศิทางเดยีวกนั 
 สมมติฐานท่ี 3 ภาพลกัษณ์ตราสินค้า มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือน ้าผลไม้ตราดอยค า
ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร จากผลการวจิยัสามารถสรุปได ้ดงันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 3.1 ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า  
(ครัง้/สปัดาห)์ พบว่า 
 ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านผู้ใช้  และด้านคุณค่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน ้ าผลไม้             
ตราดอยค า ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า (ครัง้/เดอืน) ทีร่ะดบั
นัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัสูงมาก และปานกลาง            
ไปในทศิทางเดยีวกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 3.2 ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า  
(บาท/ครัง้) พบว่า 
 ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ด้านคุณประโยชน์ และด้านบุคลิกภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ            
น ้าผลไมต้ราดอยค า ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า (บาท/ครัง้) 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพันธ์ในระดับสูงมาก และ
ค่อนขา้งสงู ไปในทศิทางเดยีวกนั 
  
อภิปรายผล  
 จากผลการศกึษาการวจิยัเรื่อง สว่นประสมทางการตลาดและภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัและน ามา
อภปิรายผลได ้ดงันี้ 
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 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซ้ือน ้าผลไม้ตราดอยค าของผู้บริโภคในเขต
กรงุเทพมหานคร แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 
 อายุ พบว่า ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า แตกต่างกนั ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า (บาท/ครัง้) ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 โดยผู้บรโิภคทีม่อีายุต ่ากว่า
หรอืเท่ากบั 20 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า 
(บาท/ครัง้) น้อยกว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุ 31- 40 ปี เนื่องจากผู้บรโิภคที่มอีายุ 31-40 ปีนัน้เป็นช่วงอายุที่ให้ความ
สนใจและดูแลสุขภาพ รวมทัง้ยงัเป็นช่วงอายุทีส่่วนใหญ่มหีน้าทีก่ารงานที่มัน่คงและมรีายไดเ้พยีงพอกบัการซื้อ         
ซึง่ท าใหผู้้บรโิภคในช่วงอายุดงักล่าวนิยมดื่มน ้าผลไม้เพื่อเป็นการดูและสุขภาพมากขึ้น จงึสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ พรชนก กฤษณรุ่งเรือง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผลไม้ผสม           
แอล-คารน์ิทนี ตรายนูิฟไอเฟิรม์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 31-40ปี ซือ้เพราะมี
ประโยชน์ต่อสขุภาพ มมีลูค่าในการซือ้น ้าผลไมผ้สมแอล-คารน์ิทนี ตรายนูิฟไอเฟิรม์ สงูกว่าผูบ้รโิภคในช่วงอายุอื่น
อกีดว้ย 
 สถานภาพ พบว่า ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อ             
น ้าผลไม้ตราดอยค าด้านความถี่ในการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า (ครัง้/เดือน) แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทาง          
สถิติ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ มีความถี่ในการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า  
(ครัง้/เดอืน) มากกว่าผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั เน่ืองจากผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั 
สว่นใหญ่อาจจะมภีาระค่าใชจ้่ายภายในครอบครวัทีต่อ้งรบัผดิชอบ จงึไม่สามารถจบัจ่ายใชส้อยไดบ้่อย หรอือาจจะ
เพราะผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งอยู่คนเดยีวจงึต้องหนัมาใสใ่จใน
การดูแลสุขภาพมากขึน้ จงึความต้องการและความถี่ในการซื้อน ้าผลไม้เป็นเครื่องดื่มมากกว่า ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ วธู ปั้นจติร (2556) ได้ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้าผกัผลไม้พรอ้มดื่มตรา            
ยูนิฟของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อน ้า ผกั
ผลไมพ้รอ้มดื่มตรายนูิฟ ดา้นความถีใ่นการซือ้ครัง้ (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั 
 ระดบัการศึกษา พบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
การซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั
ทางสถิต ิ0.05 โดยผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ (บาท/ครัง้) น้อยกว่า ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีเนื่องจากผู้ทีม่รีะดบัการศกึษา
ปริญญาตรีส่วนใหญ่ อาจมีเงินเดือนหรือรายได้ที่มัน่คงกว่าจึงมีความสามารถในการซื้อมากกว่ากลุ่มอื่น                    
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุภาภรณ์ โหตระไวศนะ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้จ ัด
จ าหน่ายน ้าผลไม้ส าเรจ็รูปที่มอีทิธพิลต่อการซื้อของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบั
การศึกษาปริญญาตรีมีการซื้อน ้ าผลไม้ส าเร็จรูป ด้านจ านวนเงินที่ผู้บริโภคซื้อน ้าผลไม้แต่ละครัง้ มากกว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี
 รายได้เฉล่ีย พบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
การซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั
ทางสถติ ิ0.05 และ 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้
น ้าผลไม้ตราดอยค า ดา้นค่าใชจ้่ายในการซื้อน ้าผลไมต้ราดอยค า (บาท/ครัง้) น้อยกว่า ผู้บรโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ย           
ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และ ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท เนื่องจากรายได้           
เป็นตวัก าหนดความสามารถในการซือ้ของแต่ละบุคคล ดงันัน้ผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-25,000 บาท และ 
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ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท จึงมีความสามารถในการซื้อมากกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย             
ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุ่งตะวนั สว่างไพศาลกุล (2551) ไดศ้กึษา
เรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมต้ราบอีิง้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือน ้ าผลไม้ตราดอยค าของผู้บริโภคในเขต
กรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า  
 ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน ้ าผลไม้ตราดอยค า ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช้จ่ายในการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า (บาท/ครัง้) ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก และไปในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากน ้าผลไมต้ราดอยค ามใีหเ้ลอืกหลากหลายรสชาติ
มาพร้อมกบับรรจุภัณฑ์ที่สะดวกในการบริโภค และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจึงมีการรบัรองมาตรฐานอย่าง
ชดัเจน (เครื่องหมาย อย. วนัทีผ่ลติและวนัหมดอายุ) ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความมัน่ใจและเกดิเป็นพฤติกรรมในการ
ซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรชนก กฤษณรุ่งเรอืง (2555) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้
เครื่องดื่มน ้าผลไมผ้สมแอล-คารน์ิทนี ตรายนูิฟไอเฟิรม์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านราคา  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน ้ าผลไม้ตราดอยค า ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า (ครัง้/เดอืน) ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสงู และไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจาก น ้าผลไมต้ราดอยค ามรีาคาทีเ่หมาะสมกบั
ปรมิาณ คุณภาพ เมื่อเปรยีบเทยีบกบั เครื่องดื่มประเภทเดยีวกนัในยี่หอ้อื่นๆ รวมถึงยงัมกีารระบุราคาที่ชดัเจน 
อกีดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มนชยา โพธยิพ (2555) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัการสื่อสารการตลาดทีม่ผีลต่อ
การซือ้น ้าผลไมพ้รอ้มดื่ม 100% 
 ด้านการตลาด ด้านการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า ของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า (ครัง้/เดอืน) ที่ระดบันัยส าคญัทาง 
สถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสงู และไปในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจาก น ้าผลไมต้ราดอยค ามกีาร
จัดเรียงบนชัน้วางท าให้สามารถมองเห็นได้ง่าย มีสถานที่จ าหน่ายเป็นจ านวนมาก (เช่น ร้านสะดวกซื้อ 
หา้งสรรพสนิคา้) จงึสามารถหาซือ้ไดง้่าย และสถานทีจ่ดัจ าหน่าย มปีรมิาณสนิคา้มากเพยีงพอตามความตอ้งการ
อกีดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คมกรชิ ปรริตัน์ (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัดา้นการตลาดทีม่ผีลต่อการซือ้
น ้าผลไมส้ าเรจ็รปูทอ้งถิน่ 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้น ้าผลไม้ตราดอยค า ของผู้บรโิภค           
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า (บาท/ครัง้) ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก และไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากน ้าผลไมต้ราดอยค า มกีารโฆษณาโดยผ่าน
สื่อหลากหลายช่องทาง (เช่น โทรทศัน์ หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร) มกีารใช้พนักงานขายในการแนะน าขอ้มูลสนิค้า
พร้อมทัง้ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อต่างๆและแสดงสินค้าท าให้จูงใจในเกิดการซื้อ  จึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ            
สมุนตก์าญจน์ เอือ้ศริวิงศ ์(2557) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่พีลต่อการเลอืกซือ้น ้าผลไมพ้รอ้มดื่มของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 3 ภาพลกัษณ์ตราสินค้า มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือน ้าผลไม้ตราดอยค า
ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 
 ด้านคุณประโยชน์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช้จ่ายในการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า (บาท/ครัง้) ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก และไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจาก  
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น ้าผลไมต้ราดอยค ามกีารคดัสรรความสดของผลไมท้ีม่าจากธรรมชาต ิไม่ใส่วตัถุกนัเสยี ไม่เจอืส ีและไม่แต่งกลิน่
สงัเคราะห ์จงึสามารถดื่มไดทุ้กเพศทุกวยั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรณระพ ีฉพัพรรณรงัส ี(2556) ไดศ้กึษา
เรื่อง การสื่อสารการตลาดและภาพลกัษณ์ผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไมพ้รอ้มดื่มรอ้ย
เปอรเ์ซน็ตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านคุณค่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน ้ าผลไม้ตราดอยค า ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า (ครัง้/เดอืน) ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และไปในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากน ้าผลไมด้อยค าเป็นองคต์ามแนวพระราชด าร ิ
“อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพฒันาชุมชน” จงึท าให้เกษตรกรมคีุณภาพชวีิตที่ดขี ึ้น เป็นองค์กรที่มีชื่อเสยีงมาเป็น
เวลานานทีย่ดึหลกัธุรกจิเพื่อสงัคม และแสดงถงึความสมัพนัธท์ีท่ าใหท้่านไดช้่วยอุดหนุนสนิคา้ของโครงการหลวง 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญัวฒัน์ อพิภูดม (2556) ไดศ้กึษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดเชงิประสาทสมัผสัและ
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ประเภทน ้าผลไมพ้รอ้มดื่ม 
 ด้านบุคลิกภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน ้ าผลไม้ตราดอยค า ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช้จ่ายในการซือ้น ้าผลไมต้ราดอยค า (บาท/ครัง้) ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสงู และไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากตราสนิคา้ของน ้าผลไมต้ราดอยค าแสดงถึง
ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต (ส่วนประกอบ วัตถุดิบ) แสดงถึงความจริงใจที่มีต่อผู้บริโภค (วันที่ผลิต            
วันหมดอายุ) และแสดงถึงความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจ (ข้อมูลโภชนาการ)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ              
วรรณระพ ีฉัพพรรณรงัส ี(2556) ไดศ้กึษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดและภาพลกัษณ์ผลติภณัฑท์ี่มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไมพ้รอ้มดื่มรอ้ยเปอรเ์ซน็ตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านผู้ ใช้  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน ้ าผลไม้ตราดอยค า ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า (ครัง้/เดอืน) ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก และไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจาก ผูซ้ือ้หรอืผูบ้รโิภคน ้าผลไมต้ราดอยค าเป็นกลุ่มที่
ให้ความใส่ใจในการเลือกซื้อน ้าผลไม้ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และเป็นกลุ่มที่ค านึงถึงคุณภาพ และ
ประโยชน์ที่ได้รบั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธญัวฒัน์ อิพภูดม (2556) ได้ศกึษาเรื่อง การสื่อสารการตลาด          
เชงิประสาทสมัผสัและภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ประเภทน ้าผลไมพ้รอ้มดื่ม 
 

ข้อเสนอแนะในการท าการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคหลงัการซื้อน ้าผลไม้ตราดอยค า ที่เป็นผลมาจากปัจจยั           
ส่วนประสมทางการตลาดและลกัษณ์ตราสนิค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการน าไปประยุกต์ใชใ้นการวางแผนการตลาด            
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 2. ควรมีการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่อื่นด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย           
มากขึน้ 
 3. ควรมีการวิจยัและศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มข้อค าถามให้ละเอยีดมากขึน้ เพื่อพฒันากลยุทธ์            
ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย และความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปอกีดว้ย 
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