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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างความรูท้างโภชนาการ ทศันคตทิางดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการบริโภคน ้าผกั -ผลไม้คัน้สดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร             
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคทีอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานครทีซ่ื้อ/เคยซื้อ และดื่ม/เคยดื่มน ้าผกั -
ผลไม้คัน้สด จ านวนทัง้สิ้น 400 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ประกอบดว้ย ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน t-test, ANOVA และสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่าย
ของเพยีรส์นั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 21-25 ปี อาชพี
ลกูจา้งทัว่ไป/พนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ 10,000-20,000 บาทต่อเดอืน ระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
ผลทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 พบว่า 

ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะส่วนบุคคลโดยรวม ประกอบด้วย อายุ และรายได้ มพีฤติกรรมการบรโิภคน ้าผกั -
ผลไมค้ัน้สดโดยรวมแตกต่างกนั 

ความรูท้างดา้นโภชนาการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดในดา้นค่าใชจ้่าย
ในการบรโิภคต่อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก 
ส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคน ้าผกั -ผลไมค้ัน้สด ในดา้นความถี่
ในการบริโภค ด้านค่าใช้จ่ายในบริโภคต่อครัง้ และด้านแนวโน้มในการบริโภคในอนาคต โดยความสมัพนัธ์             
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 
 
ค าส าคญั: น ้าผกั-ผลไมค้ัน้สด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ทศันคต ิ
 
 
 
 

                                                   
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 
 
 The aim of this research is aimed to study the relationship between knowledge of nutrition, 
attitudes towards the marketing mix and cold pressed juice consumption behavior of consumers in the 
Bangkok metropolitan area. The sample in this research is four hundred consumers in the Bangkok 
metropolitan area who had consumed cold pressed juice. Questionnaires were used as a tool to collect 
statistical data using data analysis, which includes percentage, mean and standard deviation. The statistical 
analysis of variance by using a t-test, One-Way Analysis of Variance and Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient. 
 The results of the research are as follows: The majority of sample group are female, aged between 
twenty-one to twenty-five years old, holding a Bachelor’s degree, private company employees and an 
average monthly income between 10,001-20,000 Baht. Most consumers have a low level of nutrition 
knowledge. The mean score is 5.90 overall attitudes towards the marketing mix towards cold pressed juice 
at a good level. The majority of survey respondents consume cold pressed juice types of vegetables and 
fruits mixed on an average of three types per time, with an average consumption of three glasses or a 
bottle per week. The average expenses is around 40.12 Baht per time. 

The results of hypotheses testing with a statistical significance of .05 are as follows: Consumers 
of overall personal characteristics, including age and income, behaved differently in the consumption of 
cold pressed juice. Nutritional knowledge about fruit and vegetable juice consumption have a relationship 
with consumption behavior of cold pressed juice by consumers in Bangkok, in term of consumption 
expenses per time. The relationship is in the same direction at a very low level. Attitudes toward the 
marketing mix in the aspects of price and promotion, has relationship with the consumption behavior of 
cold pressed juice with consumers in Bangkok, in terms of frequency of consumption per week, 
consumption expenses per time and future consumption trends  
 
Keyword: Cold Pressed Juice, Behavior of Consumers, Attitudes 
 
บทน า 
 วถิชีวีติของประชากรไทยมกีารเปลีย่นแปลงไปส่งผลใหเ้กดิพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทีไ่ม่เหมาะสม 
เช่น การรบัประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ การซื้ออาหารจากร้านสะดวกซื้อ และการรบัประทานอาหารที่ผ่าน
กระบวนการแปรรูป เช่น ไสก้รอก แฮม เบคอน เพิม่มากขึน้ ซึ่งพฤติกรรมการบรโิภคดงักล่าวเป็นสาเหตุของ
โรคมะเรง็ล าไส ้และโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั เช่น โรคอ้วน และโรคเบาหวาน ท าให้คณะกรรมการอาหารแห่งชาตไิด้
ออกมารณรงคใ์หม้กีารบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพการบรโิภคอาหารจากธรรมชาตทิีไ่ม่ผ่านกระบวนการใหค้วาม
รอ้น และเพิม่ปรมิาณการบรโิภคผกั-ผลไมใ้หม้ากยิง่ขึน้ 
 ปัจจุบนัสถานการณ์ของตลาดน ้าผกั-ผลไมม้แีนวโน้มทีเ่ตบิโตมากขึน้ ซึง่ทางบรษิทั เตด็ตรา แพค้ จ ากดั 
ผูน้ าทางดา้นกระบวนการผลติและบรรจุอาหารไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตวัเลขการเตบิโตของตลาดน ้าผกั-ผลไมแ้ท ้100% 
ของประเทศไทย ซึ่งมสี่วนแบ่งในตลาดอาเซยีนที่สูงมาก และยงัสามารถเติบโตได้อกีถึง 6% ในปี 2559พบว่า 
ผู้บรโิภคคนไทยมกีารดื่มน ้าผลไมอ้ยู่ที่อตัรา4 ลติรต่อคนต่อปี ซึ่งในแถบตะวนัตกนัน้มกีารบรโิภคน ้าผลไมอ้ยู่ที่
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อตัรา 10 ลติรต่อคนต่อปีจงึแสดงใหเ้หน็ว่าตลาดน ้าผลไมภ้ายในประเทศไทยยงัสามารถเตบิโตไดอ้กี โดยปัจจยัที่
สามารถท าใหต้ลาดน ้าผลไมเ้ตบิโตไดน้ัน้มอียู่ 3 ปัจจยัไดแ้ก่ 1.) การน าผกัเขา้มารวมเพื่อเป็นการเสรมิคุณค่าทาง
โภชนาการ ซึง่การน าผกัเขา้มานัน้ไดร้บัความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยผลติภณัฑน์ ้าผลไมท้ีม่นี ้าผกัเป็นสว่นประกอบ
นัน้มอีตัราทีเ่พิม่สงูขึน้ถงึ 3 เท่าเมื่อเทยีบกบัปี พ.ศ. 2555 2.) น ้าผลไมแ้ท ้100% ซึง่มาจากธรรมชาตทิัง้หมดไม่มี
การปรุงแต่ง มกีารเติบโตจาก 25% ในปี พ.ศ. 2552 เป็น30% ในปี พ.ศ. 2557 และ 3.) การเพิม่เติมประโยชน์
เฉพาะทาง เช่น การเสรมิวติามนิ เพื่อเป็นการเพิม่คุณสมบตัทิางดา้นการดแูลสขุภาพใหม้ากยิง่ขึน้  
 ศูนย์วจิยักสกิรไทยชีถ้งึธุรกจิน ้าผกั-ผลไมว้่าเป็นธุรกจิทีน่่าจบัตามอง และมกีารขยายตวัอย่างต่อเนื่อง             
ซึ่งในปัจจุบนัพบว่ามูลค่าตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของโลกมแีนวโน้มที่เพิม่มากขึน้ดว้ยอตัราเฉลีย่
รอ้ยละ 6 - 7 ต่อปี และมกีารคาดการณ์ว่าในปี 2560 มูลค่าตลาดจะสงูถงึ 1 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ นอกจากนี้มี
การคาดการณ์ว่าตลาดอาหารฟังกช์นันัล (Functional Food) จะเขา้มาครองส่วนแบ่งตลาดอาหารสุขภาพมากถงึ
รอ้ยละ 60 
 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งต้นแสดงให้เหน็ว่าความนิยมในการบรโิภคน ้าผกั -ผลไม้มแีนวโน้มที่เพิม่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องจงึท าใหผู้ว้จิยัเกดิความสนใจศกึษาเรื่อง “ความสมัพนัธร์ะหว่างความรูท้างดา้นโภชนาการ ทศันคติ
ทางด้านส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการบริโภคน ้ าผัก -ผลไม้คัน้สด ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยการศกึษาครัง้นี้มุ่งเน้นไปยงักลุ่มผูบ้รโิภคทีซ่ือ้/เคยซือ้ และดื่ม/เคยดื่มน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดใน
เขตกรุงเทพมหานครเพราะมีแนวโน้มในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ซึ่งการ
ศึกษาวิจัยนี้สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคน ้าผัก -ผลไม้คัน้สด รวมถึง
การศกึษาแนวโน้นพฤตกิรรมการบรโิภคในอนาคตว่าผูบ้รโิภคยงัคงบรโิภคน ้าผกั -ผลไมค้ัน้สดต่อไปหรอืไม่ เพื่อ
น าไปเป็นแนวทางการส าหรบัผูท้ีส่นใจประกอบธุรกจิเครื่องดื่มเพื่อสขุภาพในอนาคตต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน ้าผกั  - ผลไม้คัน้สดของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาความรูท้างดา้นโภชนาการ ทศันคตทิางดา้นส่วนประสมทางการตลาด และพฤตกิรรมการ
บรโิภคน ้าผกั - ผลไมค้ัน้สดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาความรูท้างดา้นโภชนาการ ทศันคตทิางดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการบรโิภคน ้าผกั - ผลไมค้ัน้สดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ  ประกอบดว้ย 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
  1.1 เพศ 
   1.1.1 ชาย 
   1.1.2 หญงิ 
  1.2 อาย ุ
   1.2.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20ปี 
   1.2.2 21 – 25 ปี 
   1.2.3 26 – 30ปี 
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   1.2.4 31 – 35 ปี 
   1.2.5 36 – 40ปี 
   1.2.6 มากกว่า 40 ปี 
  1.3 อาชพี 
   1.3.1 นกัเรยีนนกัศกึษา 
   1.3.2 ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
   1.3.3 ลกูจา้งทัว่ไป / พนกังานบรษิทัเอกชน 
   1.3.4 คา้ขาย / ธุรกจิสว่นตวั 
   1.3.5 พ่อบา้นแม่บา้น 
   1.3.6 อื่นๆ (โปรดระบุ....................................) 
  1.4 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
   1.4.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
   1.4.2 10,001 – 20,000 บาท 
   1.4.3 20,001 – 30,000 บาท 
   1.4.4 30,001 – 40,000 บาท 
   1.4.5 มากกว่า 40,000บาท 
  1.5 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
   1.5.1 ประถมศกึษา 
   1.5.2 มธัยมศกึษาตอนตน้ / ปวช. 
   1.5.3 มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวส. 
   1.5.4 ปรญิญาตร ี
   1.5.5 สงูกว่าปรญิญาตร ี
  2. ความรูท้างดา้นโภชนาการ 
   2.1 ดา้นคุณค่าทางโภชนาการดา้นขอ้มลูพืน้ฐาน 
   2.2 ความรูท้างโภชนาการดา้นผกั-ผลไม ้
   2.3 ความรูท้างโภชนาการดา้นการบรโิภคน ้าผกั-ผลไม ้

3. ทศันคตทิางดา้นสว่นประสมทางการตลาด 
   3.1  ดา้นผลติภณัฑ ์
   3.2  ดา้นราคา 
   3.3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
   3.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 
  พฤตกิรรมการบรโิภคน ้าผกั – ผลไมค้ัน้สด 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน และระดบัการการศกึษา แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดแตกต่างกนั 
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2. ความรู้ทางด้านโภชนาการด้านข้อมูลพื้นฐาน ด้านโภชนาการของผัก -ผลไม้ และด้านโภชนา             
การบรโิภคน ้าผกั-ผลไมม้คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สด 

3. ทศันคตทิางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการสง่เสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สด 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัประชากรศาสตร ์ 

ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2538: 41) ได้ให้ความหมายของ ประชากรศาสตร์ ไว้ว่าเป็น ลกัษณะที่
ประกอบดว้ย เพศ อายุ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา ซึง่เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้น
การแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญัและเป็นตัวช่ วยในการก าหนดตลาด
เป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น โดยตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตรท์ีส่ าคญัมดีงันี้ 

เพศ (Sex)  เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคญั เนื่องจากผู้หญิงกบัผู้ชายมคีวามแตกต่างกนัใน
เรื่องของความคิด และทศันคติ เนื่องจากสงัคมและวฒันธรรมเป็นตัวก าหนดบทบาทของหญิงชายไว้ต่างกนั              
สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมของหญงิและชายมคีวามแตกต่างกนั นอกจากนี้ผูห้ญงิมกัจะถูกโน้มน้าวใจไดง้่ายกว่าผูช้าย 

อายุ (Age) ผลติภณัฑ์แต่ละประเภทสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั  
การศกึษา (Education) เป็นตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรทีเ่กีย่วกบัการใชส้ือ่ การศกึษาของผูร้บัสารเป็นผล
ใหผู้ร้บัสารมพีฤตกิรรมการสือ่สารทีแ่ตกต่างกนัออกไป โดยคนทีม่กีารศกึษาสงูจะเป็นผูร้บัสารทีด่ี 

อาชีพ (Occupation) บุคคลในแต่ละอาชีพมีความจ าเป็นและความต้องการในสนิค้าบริการที่ต่ างกัน
รายได ้(Income)  ผูท้ีม่รีายไดป้านกลางและมรีายไดต้ ่าเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ และถงึแมผู้ท้ีม่รีายไดส้งูจะจดัอยู่
ในตลาดขนาดเลก็แต่มกี าลงัในการซือ้ค่อนขา้งสงู 

ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัหลกัโภชนาการ และผกั – ผลไม้  
ค้วน หนูขาว (2529: 1) ได้ให้ความหมายของค าว่า โภชนาการ ว่าหมายถึง อาหารที่เขา้สู่ร่างกายแลว้

ร่างกายสามารถน าไปใชป้ระโยชน์โดยเป็นช่วยให้ร่างกายนัน้มกีารเจรญิเตบิโต และท าการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย ดงันัน้โภชนาการจงึมีความเกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพ และในการบรโิภคอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกายใน
ปรมิาณทีพ่อเหมาะและเพยีงพอต่อความตอ้งการ สง่ผลใหร้่างกายนัน้เกดิความแขง็แรง มสีขุภาพทีด่ ีดงันัน้ในการ
ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัความส าคญัของโภชนาการจงึมคีวามส าคญัเป็นอย่างมากในการด ารงชวีติเพื่อใหม้สีขุภาพ
ที่ดี สารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างการแบ่งออกเป็น 5 ประเภท (วิวัฒน์ โชติเลอศักดิ,์ 2540: 39)  คือ โปรตีน 
คารโ์บไฮเดรต ไขมนั วติามนิ และเกลอืแร่ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ  
เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 106) ได้ให้ความหมายของทศันคต ิ(Attitude) ไว้ว่า ทศันคตินัน้เป็นความรูส้กึ  

นึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งของ หรือความคิด ซึ่งทัศนคติเป็นสิ่งที่สามารถชักน าบุคคลให้มีการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมได ้ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งใชเ้ครื่องมอืการตลาดเพื่อก าหนดทศันคตทิีด่ต่ีอผลติภณัฑ ์หรอืการชกัน าใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงทศันคตไิปในทศิทางบวก  
 
วิธีการด าเนินงานวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื้อ/เคยซื้อ และดื่ม/เคยดื่ม       
น ้าผกั-ผลไมค้ัน้สด ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้/เคยซือ้ และดื่ม/เคยดื่มน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดทีอ่าศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้จึงใช้วิธีการในการก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (กลัยา วานิชบญัชา. 2548: 28) และมกีารค านวณหากลุ่มตวัอย่างจากสตูรค านวณ โดย
ใหค้่าความผดิพลาดอยู่ที ่5% ระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 คน และเพิม่ตวัอย่าง 
15 คน ดงันัน้ ขนาดของกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการศกึษาวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 400 คน 
 
ผลการวิจยั 
 จากการวเิคราะหข์อ้มูลเรื่อง “ความสมัพนัธร์ะกว่างความรูท้างโภชนาการ ทศันคตทิางดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด และพฤตกิรรมการบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สรุปผลไดด้งันี้ 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร ์
 ผลการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย โดยมเีพศหญงิจ านวน 
281 คน คดิเป็นร้อยละ 70.2 และเพศชาย 119 คน คดิเป็นร้อยละ 20.8 ส่วนใหญ่มอีายุ 21 – 25 ปี จ านวน 122 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.5 รองลงมา คอื อายุมากกว่า 40 ปี จ านวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.8 และอายุต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 20 ปี มจี านวนน้อยสุด คดิเป็นรอ้ยละ 9.2 มอีาชพีเป็นลูกจา้งทัว่ไป/พนักงานบรษิทัเอกชน มจี านวน 177 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.2 รองลงมาเป็นนักเรยีน/นักศกึษา มจี านวน 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.5 และมรีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดือนอยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาท มีจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 – 30,000 บาท มจี านวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.8 โดยมรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัการศกึษาปรญิญา
ตร ีมจี านวน 270 คน คดิเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมาคอืต ่ากว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 79 คน คดิเป็นร้อยละ 19.8 
ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.7  
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัความรูท้างด้านโภชนาการ 
 ระดับความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของตอบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานครมคีวามรูท้างดา้นโภชนาการอยู่ในระดบัน้อย ซึง่ค่าเฉลีย่เท่ากบั 5.90 คะแนน 
มีผู้ตอบแบบสอบถามตอบถูกมากที่สุดคือ 10 ข้อ และมีผู้ตอบแบบสอบถามตอบถูกน้อยที่สุดคือ 1 ข้อ เมื่อ
พจิารณาเป็นสดัสว่นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามรูอ้ยูใ่นระดบัปานกลางมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 42.3) รองลงมาคอื 
มคีวามรูอ้ยู่ในระดบัน้อย (รอ้ยละ 40.8) และมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัด ี(รอ้ยละ 17.0) 
 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัทศันคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 ทศันคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ต่ีอน ้าผกั -ผลไมค้ัน้
โดยรวม มทีศันคตอิยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีทศันคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถามในเขต
กรุงเทพมหานครทีม่ต่ีอน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สด ดา้นผลติภณัฑ ์โดยรวมอยู่ในระดบัทีด่มีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.38 และ
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมทีศันคตอิยู่ในระดบัดมีากในเรื่องของการมวีตัถุดบิให้เลอืกหลากหลาย
ตามความชอบ มีความสดใหม่ ช่วยท าให้ร่างกายมสีุขภาพที่ดี มีส่วนช่วยในการป้องกนัโรคบางชนิด ช่วยดบั
กระหายไดเ้ป็นอย่างด ีและมรีสชาตทิีด่กีว่าน ้าผกั-ผลไมช้นิดกล่อง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.42  4.48  4.30  4.38  
4.32  และ 4.47 ตามล าดบั 
 ด้านราคา ผู้บริโภคมีทัศนคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถามในเขต
กรุงเทพมหานครที่มต่ีอน ้าผกั-ผลไม้คัน้สด ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดบัที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 และเมื่อ
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พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมทีศันคตอิยู่ในระดบัดมีากในเรื่องของราคาความคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัคุณภาพที่
ได้รบั และราคามคีวามคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รบั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.52 และ 4.21 
ตามล าดบั และผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตทิศันคตอิยู่ในระดบัดใีนเรื่องของราคามคีวามเหมาะสมเมื่อเทยีบกบั
ปรมิาณที่ได้รบั ราคาไม่แพงเกนิไปเมื่อเทยีบกบัผลติภณัฑ์น ้าผกั -ผลไม้ชนิดกล่อง ราคามใีห้เลอืกหลากหลาย
ระดบัขึน้อยู่กบัชนิดหรอืจ านวนผกั-ผลไมท้ีเ่ลอืก และมกีารบ่งบอกราคาอย่างชดัเจน โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.14  
4.08  4.14  และ 4.16 ตามล าดบั 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้บริโภคมีทัศนคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบ
แบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ต่ีอน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบั 
ทีด่ ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมทีศันคตทิศันคตอิยู่ในระดบัดใีนเรื่องของ 
รปูแบบการจดัวางผกั-ผลไมด้งึดดูใจ ชัน้วางผกั-ผลไมค้วรมกีารตกแต่งใหส้วยงาม อุปกรณ์ภายในรา้น เช่น เครื่อง
แยกกาก ตู้โชวผ์กั-ผลไม ้มคีวามสะอาด ปลอดภยั และรา้นมกีารตกแต่งอย่างสวยงาม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04  
4.19  4.10  และ 3.96 ตามล าดบั และผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตทิศันคตอิยู่ในระดบัปานกลางในเรื่องของการ
หาซือ้ไดง้่าย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.40 
 ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ผูบ้รโิภคมทีศันคตทิางดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม
ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ต่ีอน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สด ดา้นlสว่นประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัทีด่ ีมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.98 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมทีศันคตทิศันคตอิยู่ในระดบัดใีนเรื่องของการไดท้ดลอง
ชมิผลติภณัฑน์ ้าผกั-ผลไมก้่อนการตดัสนิใจซือ้ พนกังานขายมคีวามรูใ้นการใหต้ าแนะน าในการเลอืกชนิดของผกั-
ผลไม้ การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น Line Facebook Website ฯลฯ มีผลต่อการตัดสินใจ มีบัตรสะสมแต้ม           
เพื่อแลกผลติภณัฑน์ ้าผกั-ผลไมค้ัน้สด และมโีปรโมชัน่น ้าผกั-ผลไมต้ามฤดูกาล โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62  3.99  
3.84  3.69 และ 4.15 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคน ้าผกั-ผลไม้คัน้สดของผู้ตอบ
แบบสอบถามในเขตกรงุเทพมหานคร 
 ด้านเหตุผลหลกัในการเลอืกบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สด (เลอืกค าตอบเพยีง 1 ขอ้) พบว่า ผู้บรโิภคส่วน
ใหญ่เลือกเหตุผลหลกัในการบริโภคน ้าผกั-ผลไม้คัน้สดในขอ้ เพื่อสุขภาพ จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34 
รองลงมาเป็นขอ้คูค่าทางโภชนาการ มจี านวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.7 ถดัมาเป็นขอ้มรีสชาตอิร่อย มจี านวน 
49 คน คดิเป็น 12.2 ขอ้เพื่อดบักระหาย มจี านวน 44 คน คดิเป็น 11 ขอ้ความสดใหม่ของน ้าผกั-ผลไม ้มจี านวน 
37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.3 ขอ้เพื่อทดแทนการบรโิภคผกัผลไม ้มจี านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.2 ขอ้ตอ้งการลา้ง
พษิ มจี านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.3 ขอ้มคีวามหลากหลายเลอืกไดต้ามตอ้งการ มจี านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 3.8 และในขอ้ทดแทนมือ้อาหาร มจี านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ .5  
 ช่วงเวลาในการบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สด พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่บรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดในช่วงเชา้ 
มจี านวน 153 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.2 รองลงมา คอื ช่วงกลางวนั มจี านวน 124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.0 ช่วงเยน็
มีจ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และอื่น ๆ เช่น แล้วแต่สะดวก มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 
ตามล าดบั 
 ลักษณะของร้านน ้ าผัก-ผลไม้คัน้สดที่ท่านชอบ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบลักษณะร้านที่เป็น              
รา้นเลก็ ๆ มจี านวน 183 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.7 รองลงมาคอื บูธเลก็ ๆ มจี านวน 134 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.5 
เคาน์เตอร์มทีี่นัง่ มจี านวน 68 คน คดิเป็นร้อยละ 17.0 และอื่น ๆ เช่น ลกัษณะร้านแบบใดกไ็ด้ทีม่คีวามสะอาด 
และปลอดภยั มจี านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.8  
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 สถานทีใ่นการซือ้น ้าผกั-ผลไมท้ีท่่านซือ้เป็นประจ า พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ซือ้น ้าผกั-ผลไมท้ีต่ลาดนดั มี
จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมาคือ ห้างสรรพสินค้า มีจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0  
Community Mall มีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 และอื่นๆ เช่น ตามทางผ่านในการเดนิทาง ข้างทาง มี
จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.8 ตามล าดบั 
 ประเภทของภาชนะทีท่่านชื่นชอบ พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ชอบภาชนะที่เป็นขวดแกว้ มจี านวน 148 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 37.0 รองลงมาคอื แกว้พลาสตกิ มจี านวน 140 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.0 และขวดพลาสตกิ มจี านวน 
112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.0 ตามล าดบั 
 การเลอืกชนิดของผกั-ผลไมใ้นการสัง่น ้าผกั-ผลไมค้ัน้สด พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มกีารเลอืกชนิดของ
ผกั-ผลไม้จากชนิดที่ชอบ มีจ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 รองลงมาคือ ตามเมนูแนะน าของทางร้าน มี
จ านวน 74 คน คดิเป็นร้อยละ 18.5 ตามค าแนะน าของเพื่อน มจี านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 0.5 และอื่น ๆ เช่น 
ตามค าแนะน าทางอนิเตอรเ์น็ต มจี านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.3 ตามล าดบั 
 ราคาน ้าผกั-ผลไม้คัน้สดต่อ 1 บรรจุภณัฑ์ที่ท่านยนิดจี่าย พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ยนิดใีนการจากอยู่
ในช่วง 31 – 35 บาท มจี านวน 151 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.7 รองลงมาคอื 36 – 40 บาท มจี านวน 99 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 24.7 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 บาท มจี านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.5  41 – 45 บาท มจี านวน 31 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 7.8 มากกว่า 50 บาทขึน้ไป มจี านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 และ 46 – 50 บาท มจี านวน 11 คน 
คดิเป็น 2.8 ตามล าดบั 
 ด้านชนิดของผกั-ผลไมท้ีท่่านชื่นชอบมากที่สุด พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ชื่นชอบสม้มากทีสุ่ด มจี านวน 
80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.0 รองลงมาคอื แอปเป้ิล จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.0 แครอท จ านวน 38 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 9.5 แตงโม จ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 ฝรัง่ จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.7 สบัปะรด จ านวน 
19 คน คดิเป็นร้อยละ 4.7 มะเขอืเทศ จ านวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 4.5 เสาวรส จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
4.0 มะนาว จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 แบรทีรทู จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.3 ตามล าดบั และชนิดอื่น 
ๆ ไดแ้ก่ กลว้ย สตรอเบอรี ่ มะม่วง กวีี ่องุ่น เมล่อน แกว้มงักร ใบบวับก ขงิ ลิน้จี่  สาระแหน่ สาล ีเมล่อน รวมกนั
ไดท้ัง้หมดจ านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.8  
 โดยมากท่านผสมผกั-ผลไมก้ีอ่ย่างต่อ 1 ครัง้ พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ผสมผกั-ผลไม ้โดยเฉลีย่ประมาณ 
3 อย่าง / ครัง้ ต ่าสดุที ่1 อย่าง / ครัง้ และสงูสดุที ่7 อย่าง / ครัง้ 
 ท่านบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดโดยเฉลีย่สปัดาหล์ะ (แกว้ / ขวด) พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มกีารบรโิภค
น ้าผกั-ผลไมค้ัน้สด โดยเฉลีย่ประมาณสปัดาหล์ะ 3 แกว้ / ขวด ต ่าสดุที ่1 แกว้ / ขวด และสงูสดุที ่10 แกว้ / ขวด 
 ค่าใชจ้่ายในการบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดต่อครัง้ (บาท) พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มกีารใชจ้่ายโดยเฉลีย่
ประมาณ 40.12 บาท / ครัง้ ต ่าสดุที ่20 บาท / ครัง้ และสงูสดุที ่105 บาท / ครัง้ 
 ดา้นของแนวโน้มในการบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดในอนาคต พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมแีนวโน้มในการ
บรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้ในอนาคตทีร่ะดบับรโิภคแน่นอน 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่อง “ความสมัพนัธ์ระกว่างความรู้ทางโภชนาการ ทศันคติทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาด และพฤติกรรมการบริโภคน ้าผัก-ผลไม้คัน้สดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เมื่อพิจารณา
เกีย่วกบัการศกึษาในครัง้นี้แลว้มปีระเดน็ทีน่่าสนใจซึง่สามารถน ามาอภปิรายผล ดงันี้ 

ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
บรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดแตกต่างกนัพบว่า 
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ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้ ในดา้นจ านวนชนิดของผกั-ผลไม้           
ที่ผสมกนัต่อ 1 ครัง้ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 โดยพบว่า ผู้บรโิภคเพศหญิงมพีฤตกิรรม
การบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สด ดา้นจ านวนชนิดของผกั-ผลไมท้ีผ่สมกนัต่อ 1 ครัง้ มากกว่าผูบ้รโิภคเพศชาย โดย
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วภิาว ีสรุโิย (2548) ศกึษาเรื่องปัจจยัทีม่อีทิธต่ิอพฤตกิรรมการซือ้น ้าผกั-ผลไมพ้รอ้มดื่ม
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคมเีพศแตกต่างกนั จะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
เลอืกประเภทของน ้าผกั-ผลไมพ้ร้อมดื่ม ตรายี่ห้อและลกัษณะบรรจุภณัฑข์องน ้าผกั-ผลไมพ้รอ้มดื่มแตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538) ไดก้ล่าวไว้
ว่า ผูห้ญงิกบัผูช้ายมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องของความคดิ และทศันคต ินอกจากนี้ผูห้ญงิมกัจะถูกโน้ม
น้าวใจไดง้่ายกว่าเพศชาย 

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดในดา้นจ านวนชนิดของผกั-ผลไม้
ที่ผสมกนัต่อ 1 ครัง้ และด้านความถี่ในการบรโิภคต่อสปัดาห ์แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.5 
โดยพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า 40 ปี มีพฤติกรรมการบริโภคน ้าผกั-ผลไม้คัน้สด ด้านจ านวนชนิดของ           
ผัก-ผลไม้ และด้านความถี่ในการบริโภคต่อสปัดาห์มากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคในช่วงอายุดังกล่าว เริ่มให้
ความส าคญัในเรื่องสุขภาพมากขึน้ และต้องการบรโิภคอาหาร หรอืเครื่องดื่มที่สามารถส่งเสรมิใหสุ้ขภาพมคีวาม
แขง็แรง และปลอดภยัจากโรคภยัต่าง ๆ นอกจากนี้ช่วงอายุดงักล่าวยงัเป็นช่วงอายุทีม่กีารงานอาชพีทีม่ ัน่คง ท า
ใหม้กี าลงัในการซือ้ผลติภณัฑน์ ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดมากกว่าผูบ้รโิภคในช่วงอายุทีน้่อยกว่า โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ณัฐกฤตา นันทะสิน (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและความภักดีต่ออาหาร               
เพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ
บรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพ ในดา้นความถี่ในการบรโิภค (ครัง้/เดอืน) และในดา้นมูลค่าในการบรโิภค (บาท/ครัง้) 
แตกต่างกนั โดยในดา้นความถีใ่นการบรโิภคนัน้กลุ่มทีม่อีายุ 36-45 ปี มคีวามถีใ่นการบรโิภคมากกว่ากลุ่มทีม่ชี่วง
อายุน้อยกว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดในดา้นค่าใชจ้่ายในการบรโิภค
ต่อครัง้ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 โดยพบว่า ผู้บรโิภคที่มอีาชพีอื่นๆ เช่น ค้าขาย/ธุรกจิ
ส่วนตวั ลูกจา้งทัว่ไป/พนักงานบรษิทัเอกชน พ่อบา้นแม่บา้น และตวัแทนขายประกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคน ้า
ผกั-ผลไมค้ัน้สด ดา้นค่าใชจ้่ายในการบรโิภคต่อครัง้มากกว่าอาชพีนกัเรยีน/นักศกึษา ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ และ
ลกูจา้งทัว่ไป/พนกังานเอกชน เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีอื่น ๆ เช่น คา้ขาย/ธุรกจิสว่นตวั ลกูจา้งทัว่ไป/พนกังาน
บรษิทัเอกชน พ่อบา้นแม่บา้น และตวัแทนขายประกนั เป็นกลุ่มทีม่รีายไดเ้ขา้มาทุกเดอืนแน่นอน และมคีวามมัน่คง
ในระดบัหนึ่ง จงึท าให้มกี าลงัในการซื้อมากกว่าผู้บรโิภคที่ยงัเป็นนักเรยีน/นักศกึษา ที่ยงัมรีายได้ที่ไม่แน่นอน             
ท าใหเ้กดิขอ้จ ากดัในการใชจ้่าย ซึง่พฤตกิรรมการบรโิภคของผูบ้รโิภคแต่ละอาชพีมคีวามแตกต่างกนั จะสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ศศธิร สุภาวรรณ (2554) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อ
ความงามของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ในแต่ละเดอืน (บาทต่อเดอืน) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/แม่บ้าน และอื่นๆ                
มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ในด้านจ านวนเงนิที่ใช้ในการซื้อในแต่ละ
เดอืน (บาทต่อเดอืน) มากทีส่ดุ 

ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการบรโิภคน ้าผกั -ผลไมค้ัน้สด ด้านจ านวน
ชนิดของผกั-ผลไมท้ีผ่สมกนัต่อ 1 ครัง้ ด้านความถี่ในการบรโิภคต่อสปัดาห ์ด้านค่าใชจ้่ายในการบรโิภคต่อครัง้ 
และดา้นแนวโน้มการบรโิภคในอนาคต แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ี
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รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนมากกว่า 40,000 บาท มพีฤติกรรมการบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สด ด้านจ านวนชนิดของผกั-
ผลไม้ที่ผสมกนัต่อ 1 ครัง้ ด้านความถี่ในการบริโภคต่อสปัดาห์ ด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภคต่อครัง้ และด้าน
แนวโน้มการบรโิภคในอนาคตมากทีส่ดุ เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี และช่วงอายุดงักล่าวมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนใน
ระดบัมาก จงึท าใหม้กี าลงัในการซือ้มาก สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดของกลุ่มรายไดด้งักล่าว
มมีากกว่าผูบ้รโิภคในกลุ่มรายไดอ้ื่นๆ ซึง่งานวจิยัของ ธดิาวรรณ จงเกรยีงไกร (2557) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการ
บริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการบรโิภคชาผลไม้โอชายะในด้านความถี่ในการบริโภคต่อสปัดาห์ ด้านปริมาณการ
บรโิภคต่อสปัดาห์ และด้านมูลค่าในการซื้อต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ .01 
ตามล าดบั โดยพบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนในระดบัสูง (รายได้เฉลี่ย 20,001-30,000 บาทต่อเดอืน)             
มพีฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะ ในดา้นมลูค่าในการซือ้ต่อครัง้มากทีส่ดุ 

ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สด ดา้นความถี่ในการ
บรโิภคต่อสปัดาห ์แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกวา่
ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการบริโภคน ้าผกั-ผลไม้คัน้สดด้านความถี่ในการบริโภคต่อสปัดาห์มากที่สุด อาจจะ
เนื่องจาก ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาดงักล่าว มคีวามรูใ้นเรื่องของการบรโิภคอาหารหรอืเครื่องมากกว่าผูบ้รโิภค
ที่มรีะดบัการศกึษาทีน้่อยกว่า จงึท าใหผู้บ้รโิภคในระดบัการศกึษาดงักล่าวมกีารเลอืกบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สด
อย่างถูกตอ้ง และมกีารบรโิภคเป็นประจ าเพื่อท าใหเ้หน็ผลทางดา้นสขุภาพมากทีส่ดุ โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
พรรณราย แสวงผล (2554) ศกึษาเรื่อง การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟสตารบ์คัสก์บับ้านไร่กาแฟ
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ
บรโิภคกาแฟสตาร์บคัสก์บับ้านไร่กาแฟที่แตกต่างกนัในด้านวตัถุประสงค์ในการบรโิภคกาแฟ ช่วงเวลาที่นิยม
บรโิภค ความถีใ่นการบรโิภคกาแฟเฉลีย่ต่อสปัดาห ์ปรมิาณการบรโิภคกาแฟเฉลีย่ต่อครัง้ และค่าใชจ้่ายในการซือ้
กาแฟเฉลีย่ต่อครัง้ ซึง่ในดา้นความถีใ่นการบรโิภคกาแฟเฉลีย่ต่อสปัดาห ์พบว่า ระดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอน
ปลาย/ปวช. อนุปรญิญา/ปวส. และปรญิญาตร/ีเทยีบเท่า มคีวามถีใ่นการบรโิภคกาแฟน้อยกว่าระดบัการศกึษาสงู
กว่าปรญิญาตร ี

ความรู้ทางด้านโภชนาการของผู้บริโภคมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคน ้าผกั -ผลไม้คัน้สด            
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความรูท้างดา้นโภชนาการของผูบ้รโิภคดา้นขอ้มูลพืน้ฐาน และความรูท้างดา้นโภชนาการของผูบ้รโิภค
ดา้นผกั-ผลไม ้ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดในดา้นจ านวนชนิดผกั-ผลไมท้ีผ่สม
กบัต่อ 1 ครัง้ ด้านความถี่ในการบรโิภคต่อสปัดาห ์ด้านค่าใชจ้่ายในการบรโิภคต่อครัง้ และด้านแนวโน้มในการ
บรโิภคในอนาคต เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่อาจไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการบริโภคตามหลกัโภชนาการ และอาจ
มคีวามรูท้างโภชนาการไม่มากเท่าทีค่วร จงึท าใหก้ารเลอืกรบัประทานอาหารหรอืเครื่องดื่มไม่ไดค้ านึงถงึจ านวน
ชนิดของผกั-ผลไมท้ีผ่สมกนัในน ้าผกั-ผลไม้คัน้สด ความถี่ในการบรโิภค ซึ่งผกั-ผลไมบ้างชนิดเมื่อน ามารวมกนั
แลว้มสีว่นช่วยท าใหคุ้ณค่าทางโภชนาการเพิม่มากขึน้  และถา้หากบรโิภคน ้าผกั-ผลไมม้ากจนเกนิพอดนีัน้มผีลท า
ใหร้่างกายเกบ็สะสมน ้าตาลจากผกั-ผลไมม้ากจนเกนิพอด ีจนเป็นตน้เหตุของการเกดิโรคต่าง ๆ แทนทีจ่ะเป็นการ
บรโิภคเพื่อการรกัษา นอกจากนี้ความรูท้างโภชนาการไม่มคีวามสมัพนัธก์บัทางดา้นค่าใชจ้่าย และแนวโน้มการ
บรโิภคในอนาคตนัน้ เป็นเพราะว่า ราคาของน ้าผกั-ผลไมใ้นแต่ละรา้นนัน้มรีาคาทีเ่ท่าเทยีมกนั และไม่จ าเป็นตอ้ง
ใช้ความรู้ทางโภชนาการในดา้นขอ้มูลพืน้ฐาน และด้านผกั-ผลไม้ มาตดัสนิในการใช้จ่ายในการซื้อน ้าผกั-ผลไม ้
ส่วนด้านแนวโน้มการบริโภคในอนาคต ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่มแีนวโน้นการบริโภคในอนาคตในระดบัที่บรโิภค
แน่นอน เน่ืองจากมคีวามชื่นชอบรสชาตขิองน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สด ดงันัน้ความรูท้างโภชนาการไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั
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พฤตกิรรมการบรโิภค โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นพวรรณ เปียชื่อ และคณะ (2552) ศกึษาเรื่อง ความรูท้าง
โภชนาการ ทศันคตเิกีย่วกบัอาหาร พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารและภาวะโภชนาการของนักศกึษาพยาบาล 
ผลการวจิยัพบว่า ความรู้ทางโภชนาการและทศันคติเกี่ยวกบัอาหารไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัภาวะโภชนาการของ
นกัศกึษาพยาบาล 

ความรู้ทางโภชนาการด้านการบริโภคน ้าผกั-ผลไม้ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคในด้าน
ค่าใชจ้่ายในการบรโิภคต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบั
ต ่ามาก กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามรูท้างโภชนาการดา้นการบรโิภคน ้าผกั-ผลไมเ้พิม่ขึน้ จะท าใหพ้ฤตกิรรมการ
บรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สด ดา้นค่าใชจ้่ายในการบรโิภคต่อครัง้เพิม่ขึน้ในระดบัต ่ามาก เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีม่คีวามรู้
ทางโภชนาการด้านการบริโภคน ้าผกั-ผลไม้ จะมีการบริโภคน ้าผกั-ผลไม้คัน้สดทุกวนัในปริมาณที่เหมาะสม              
เพื่อช่วยใหร้่างกายไดร้บัสารอาหารทีค่รบถว้น และยงัสามารถช่วยป้องกนัโรคบางชนิดได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ของ กองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข และสถาบนัวจิยัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหดิล (2542)                 
โภชนบญัญตัิ 9 ประการ ที่กล่าวว่า การกนิผกัให้มาก และกนิผลไม้เป็นประจ า จะสามารถส่วนยบัยัง้สารอนุมูล
อสิระต่างๆ ได ้และโดยส่วนมากผกัและผลไมเ้ป็นอาหารทีใ่หพ้ลงังานต ่า จงึเสีย่งต่อภาวะโรคอว้นน้อยกว่าอาหาร
ประเภทแป้ง และไขมนั 

ทศันคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และด้านการส่งเสริมการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคน ้าผกั -ผลไม้คัน้สดของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ทศันคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภค            
น ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจ านวนชนิดของผกั-ผลไมท้ีผ่สมกนัต่อ 1 ครัง้ ดา้น
ความถีใ่นการบรโิภคต่อสปัดาห ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการบรโิภคต่อครัง้ และดา้นแนวโน้มการบรโิภคในอนาคต อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัระดบัต ่ามากและค่อนขา้งต ่า กล่าวคอื ถ้า
ผูบ้รโิภคมทีศันคตต่ิอส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑท์ีด่มีากขึน้ กจ็ะท าให้ระดบัพฤตกิรรมในการบรโิภค
น ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดของผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ในระดบัต ่ามากและระดบัค่อนขา้งต ่า เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบั
ตวัผลติภณัฑเ์ป็นอย่างมาก เช่น ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากผลติภณัฑ์ และรสชาตขิอง
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ เสรี วงษ์มณฑา (2541) ได้กล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์เป็นสิง่ที่น าเสนอต่อ
ผูบ้รโิภค เพื่อเป็นตอบสนองความพงึพอใจ ซึง่ผลติภณัฑน์ัน้ตอ้งมคีุณค่าในสายตาของผูบ้รโิภค เมื่อผูบ้รโิภคเกดิ
ความพงึพอใจต่อผลติภณัฑท์ีด่ ีท าใหผู้บ้รโิภคเกดิทศันคตทิีด่ต่ีอผลติภณัฑเ์ช่นกนั โดยสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง 
เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าวไว้ว่า ทศันคตินัน้เป็นความรู้สกึนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิง่ของ หรือความคดิ             
ซึ่งเป็นสิง่ที่สามารถชกัน าให้มกีารเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมได้ และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศศธิร สุภวรรณ 
(2553) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทางทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ในด้านความถี่ในการซื้อต่อสปัดาห์(ครัง้ต่อสปัดาห์) และด้านจ านวนเงินที่ใช้ในการซื้อ              
แต่ละเดอืน (บาทต่อเดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ทัศนคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค                
น ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการบรโิภคต่อสปัดาห ์อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติทีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัต ่ามาก กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคมทีศันคตต่ิอส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นราคาทีด่มีากขึน้ จะท าใหร้ะดบัพฤตกิรรมในการบรโิภคน ้าผกั -ผลไมค้ัน้สดของผูบ้รโิภค
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ด้านความถี่ในการบรโิภคต่อสปัดาหเ์พิม่ขึน้ในระดบัต ่ามาก เนื่องจาก ผู้บรโิภคมกีารพจิารณาในด้านราคาของ
ผลิตภัณฑ์เป็นอนัดบัแรก ซึ่งร้านน ้าผกั-ผลไม้คัน้สดในปัจจุบนัมีการบ่งบอกราคาอย่างชดัเจน และราคาของ
ผลติภณัฑอ์ยู่ในราคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพ ประโยชน์ และคุณค่าทีผู่บ้รโิภคไดร้บั เมื่อผูบ้รโิภคเกดิทศันคตทิีด่ใีน
ดา้นราคาของผลติภณัฑจ์ะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามถีใ่นการบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดเพิม่มากขึน้ โดยสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีของ เสรีวงษ์มณฑา (2541) ที่ได้กล่าวว่า ราคาเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคจ่ายไปในการรับผลิตภัณฑ์นัน้มา           
โดยผู้บรโิภคมกัมกีารพจิารณาทางด้านราคาก่อนการตดัสนิใจซื้อ โดยผู้บรโิภคจะน ามาเปรยีบเทยีบกนัระหว่าง
มูลค่าของผลติภณัฑ์กบัราคาของผลติภณัฑ์นัน้ๆ ถ้ามูลค่าสูงกว่าต้นทุนผู้บรโิภคกจ็ะตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑน์ัน้             
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎขีอง เสร ีวงษ์มณฑา (2541) ราคา (Price) หมายถงึ สิง่ทีผู่บ้รโิภคจ่ายไปในการ
ได้รบัผลติภณัฑ์นัน้มา โดยผู้บรโิภคมกัมกีารพจิารณาทางด้านราคาก่อนการตัดสนิใจซื้อโดยผู้บรโิภคจะน ามา
เปรยีบเทยีบกนัระหว่างมลูค่า (Value) ของผลติภณัฑก์บัราคาของผลติภณัฑน์ัน้ๆ ถ้ามูลค่าสงูกว่าตน้ทุนผูบ้รโิภค
กจ็ะท าการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์นัน้ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ เรอืงยศ วทิวสัการเวช (2547) ศกึษาเรื่อง 
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มน ้าเสาวรสพรอ้มดื่มของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และ            
ดา้นการส่งเสรมิทางตลาดเป็นตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มน ้าเสาวรสพรอ้ม
ดื่มในดา้นจ านวนทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ 

ทศันคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นแนวโน้มการบรโิภคในอนาคต อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัต ่ามาก กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมทีศันคติ
ต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายทีด่มีากขึน้ จะท าใหแ้นวโน้มการบรโิภคน ้าผกั -ผลไมค้ัน้
สดในอนาคตของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นในระดับต ่ ามาก เนื่ องจาก ผู้บริโภคเห็นว่าสถานที่ในการจัดจ าหน่าย                 
มคีวามส าคญัต่อการบรโิภค ซึ่งการมชี่องทางการจดัจ าหน่ายที่เพิม่ขึ้น และมคีวามหลากหลายท าให้ผู้บริโภค
สามารถหาซื้อได้ง่าย และสะดวก และท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต                
โดยสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง เสร ีวงษ์มณฑา (2541) ไดก้ล่าวว่า การจดัจ าหน่าย หมายถงึ โครงสรา้งของช่องทาง
ที่ใช้เพื่อเคลื่อนยา้ยสนิค้าจากธุรกจิไปยงัตลาด ตวักลางทางการตลาดเป็นธุรกจิที่ส่งเสรมิการขาย และจ าหน่าย
สนิคา้ไปยงัผูซ้ือ้ข ัน้สุดทา้ย และสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550) ไดก้ล่าวไวว้่า ทศันคตนิัน้เป็น
การแสดงความรู้สึกภายในที่สะท้อนว่าบุคคลมีความโน้มเอียงที่พอใจหรือไม่พอใจต่อบางสิ่งที่ไม่สามารถ
สงัเกตเหน็ไดโ้ดยตรง ดงันัน้สิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็เป็นรปูธรรมของความพงึพอใจจงึอาจพจิารณาจากปรมิาณการซือ้ 

ทศันคตทิางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
บรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการบรโิภคต่อสปัดาห ์และดา้น
แนวโน้มการบรโิภคในอนาคต อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ.01 ตามล าดบั โดยมคีวามสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดทีด่มีากขึน้ จะท าใหร้ะดบัพฤตกิรรมการบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดของผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการบรโิภค
ต่อสัปดาห์ และด้านแนวโน้มการบริโภคในอนาคตเพิ่มขึ้นในระดับต ่ ามาก ซึ่งสอดคล้องกับท ฤษฎีของ                   
เสรี วงษ์มณฑา (2541) ได้กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดเป็นการสื่อสารเกี่ยวกบัขอ้มูลระหว่างผู้ขายกบัผู้ซื้อ              
เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ โดยการสือ่สารน้ีอาจจะใชบุ้คคลหรอืไม่กไ็ด ้เช่น การโฆษณา การขายโดย
การใช้พนักงาน การทดลองใช้ และการประชาสมัพนัธ ์นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศศธิร สุภวรรณ 
(2553)  ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่                  
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ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  และการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่ม ในดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อสปัดาห์ (ครัง้ต่อสปัดาห)์ และดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้
แต่ละเดอืน (บาทต่อเดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศกึษาตวัแปรอื่น ๆ เพื่อเติมนอกเหนือจากตวัแปรทีไ่ดศ้กึษาแลว้ เช่น รูปแบบการด าเนิน
ชวีติ หรอืปัจจยัในด้านอื่น ๆ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจบรโิภค เช่น ปัจจยัทางดา้นสงัคม ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน าไปวางแผนทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

2. ควรท าการศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคกบักลุ่มตวัอย่างทีอ่ยู่ในภาคอื่นๆ ของประเทศไทย เนื่องจาก
ลกัษณะประชากรของแต่ละภาคจะมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป เพื่อเป็นการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมและแนวโน้ม
การบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดของผู้บรโิภคภาคอื่น ๆ และสามารถน ามาใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
และขยายตลาดไปยงัภาคอื่น ๆ ต่อไป 

3. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวต่างชาติ เนื่องจากปัจจุบนัมีชาวต่างชาติเข้ามาอาศยัใน 
ประเทศไทยเพิม่มากขึน้ และการบรโิภคน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดไดร้บัความนิยมมากในกลุ่มคนต่างชาต ิเพื่อน าขอ้มลู 
ทีไ่ดไ้ปใชใ้นการพฒันารา้นน ้าผกั-ผลไมค้ัน้สดใหส้ามารถดงึดดูชาวต่างชาตไิดเ้พิม่มากขึน้ 

  
กิตติกรรมประกาศ  
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาอย่างดยีิง่จาก อาจารย ์ดร.ศุภณิญา ญาณสมบูรณ์ อาจารย์ที ่
ปรกึษาสารนิพนธ์ ที่ได้ให้ความกรุณาในการให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลอื ตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ             
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจ ัย ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของอาจารย์ไว้                     
ณ โอกาสนี้  
 ผู้วิจยัขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวขอ้งกบังานวจิยั ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในภาควชิา เพื่อนๆ ในหลกัสูตร 
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอื ใหค้ าแนะน า             
ทีด่ ีและใหก้ าลงัใจแก่ผูท้ าวจิยั รวมทัง้เป็นสว่นหนึ่งทีท่ าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยดี  
 สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ที่ได้ให้การสนับสนุนในการศกึษา คณาจารย์ทุกท่ านที่ได้ 
ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ผูม้อุีปการคุณทุกท่านทีส่นบัสนุนทัง้แรงกาย และแรงใจตลอดจนผูต้อบแบบสอบถาม 
ทุกท่านทีไ่ดส้ละเวลาในการตอบแบบสอบถามงานวจิยัครัง้นี้ ท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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