
คณุค่าตราสินค้าท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซ้ือน ้าแร่ย่ีห้อหน่ึง 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

THE INFLUENCE OF BRAND EQUITY ON THE PURCHASING BEHAVIOR OF 
CONSUMERS OF MINERAL WATER IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA 

 
นารนิ  ตน้สกุลลาภ1 

 
บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาขอ้มลูสว่นบุคคลและคุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้น ้าแร่ยีห่อ้หนึ่งของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว และสถิติค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  
 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 25-34 ปี สถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีรายไดต่้อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 
 ความคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิคา้ของน ้าแร่ยีห่อ้หนึ่งดา้นการรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้
และด้านความภักดต่ีอตราสนิค้า มีความคดิเห็นอยู่ในระดบัด ีและด้านคุณภาพที่เกดิจากการรบัรู้ตราสนิค้ามีความ
คดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง 
 ดา้นพฤตกิรรมการซือ้พบว่า ความถี่ในการซื้อต่อเดอืนประมาณ 6 ครัง้/เดอืนผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้น ้าแร่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 
 คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านคุณภาพที่เกิดจากการรบัรู้ตราสนิค้า ด้านความภักดีต่อตราสนิค้าและด้าน
ความสมัพนัธ์กบัตราสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์พฤติกรรมการซื้อน ้าแร่ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมรีะดบั
ความสมัพนัธต์ ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: คุณค่าตราสนิคา้ พฤตกิรรมการซือ้ น ้าแร่  
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research was to study the personal data and brand equity with regard to 
consumer purchasing behavior a single brand of mineral water in the Bangkok metropolitan area. The 
samples consisted of four hundred consumers and the research tool was a questionnaire. The statistics used 
included percentage, average, standard deviation, independent t–test, one-way ANOVA and Pearson product 
moment correlation coefficient. 
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 The research indicated that the majority of the respondents were female, single, between the ages 
of twenty five and thirty four years old, graduated with a Bachelor’s degree. Their average income was above 
THB 30,001 per month and they worked as office workers in private companies. 
 The opinions on brand equity of a brand of mineral water, in terms of brand awareness, brand 
associations and brand loyalty, was at a good level and the perceived quality aspect was at a moderate 
level. 
 As for their purchasing behavior, it was found that the frequency of purchases were six times a 
month. The hypothesis testing revealed that consumers with different occupations exhibited different 
purchasing behaviors in terms of mineral water, at a statistically significant level of 0.05. 
 The brand equity, including the dimensions of perceived quality, brand loyalty and brand 
associations were related to the purchasing behavior of consumers with regard to mineral water in Bangkok 
metropolitan area in the same direction and at a low level, with a statistically significant level of 0.01. 
 
Keywords: Brand Equity, Purchasing Behavior, Mineral water  
 
บทน า 
 ตลาดน ้าดื่มบรรจุขวด มมีูลค่าประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ก าลงัมกีารแข่งขนักนัอย่างหนัก ตลาดน ้าแร่เป็น
เพียง 10% ของมูลค่าตลาดของน ้าดื่ม ก็มาแรงจากเทรนด์ด้านสุขภาพที่ก าลงัมาแรงทัว่โลกโดยมูลค่าตลาดน ้าแร่
ธรรมชาติของประเทศไทยในปี 2557 มีมูลค่าประมาณ 2.5 พันล้านบาทและเติบโตเพิ่มขึ้น 18% (ที่มา:นิตยสาร 
Marketeer ประจ าเดอืนเมษายน 2558) ซึง่นบัว่าสงูมากเมื่อเทยีบกบัเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะเมื่อเทยีบกบัน ้า
ดื่มธรรมดา จากการเติบโตของตลาดน ้าแร่ในปีที่ผ่านมาจึงเป็นสญัญาณบ่งบอกว่า กลุ่มผู้บรโิภคเป้าหมายที่มอีายุ
ระหว่าง 20-34 ปี ที่รกัสุขภาพและใส่ใจดูแลด้านผวิพรรณได้หนัมาดูแลดว้ยการดื่มน ้าแร่มากขึน้ และประกอบกบัใน
ปัจจุบนัน้ีเทรนดก์ารรกัสขุภาพเป็นแรงหนุนส าคญัทีท่ าใหต้ลาดโตขึน้  
 จากเหตุผลดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษา คุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าแร่
ยี่ห้อหนึ่งของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะ ปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นและผู้บริโภคใ นเขต
กรุงเทพมหานคร มรีูปแบบการด าเนินชวีติแบบเร่งรบี ท างานแข่งขนักบัเวลา มสีภาวะตึงเครยีด ซึ่งส่งผลให้ท าให้มี
ปัญหาดา้นสุขภาพ ซึง่ผูบ้รโิภคกลุ่มดงักล่าว ใหค้วามใส่ใจเรื่องสุขภาพร่างกายเป็นส าคญั และความสะดวกในการหา
ซือ้สนิคา้น ้าแร่ ในเขตกรุงเทพมหานครนัน้ สามารถหาซื้อได้ง่ายและสะดวก จากเหตุผลดงักล่าวจงึเป็นที่มาของการ
วจิยั เน่ืองจาก น ้าแร่ธรรมชาตทิีม่แีหล่งก าเนิดในประเทศไทย มใีหเ้ลอืกหลายยีห่อ้และมแีหล่งก าเนิดทีแ่ตกต่างกนั แต่
คุณประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากน ้าแร่กลบัมคีวามคลา้ยคลงึกนั ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ถงึความน่าสนใจของคุณค่าตราสนิคา้ทีม่ผีล
ต่อพฤติกรรมการซื้อน ้าแร่ของผู้บรโิภค ซึ่งผู้วจิยัจงึต้องการทราบถึงพฤติกรรมการซื้อน ้าแร่ของผู้บรโิภค เพื่อเป็น
ประโยชน์ส าหรบัผู้ประกอบการในการพฒันาคุณค่าตราสนิค้าให้เป็นที่รู้จกัและเป็นที่ยอมรบัของผู้บรโิภคต่อไปใน
อนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่ อศึกษาพฤติกรรมการซื้อน ้ าแร่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะ                      
ดา้นประชากรศาสตร ์ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ากับพฤติกรรมการซื้อน ้ าแร่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและ
อาชพี แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้น ้าแร่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพ มหานครแตกต่างกนั   
 2. คุณค่าตราสนิคา้ของน ้าแร่ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าแร่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์อา้งองิแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538 : 41-42) ผูว้จิยัได้
น ามาใช้วเิคราะห์หาความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี การศกึษา และ
รายได ้ 
 แนวคิดเก่ียวกบัคณุค่าตราสินค้า อา้งองิแนวคดิของ Aaker, D.A. (1991) ซึง่แบ่งองคป์ระกอบของคุณค่า
ตราสนิค้าไว้ 5 ส่วน คือ 1.การรู้จกัตราสนิค้า 2.คุณภาพการรบัรู้  3.ความผูกพนักบัตราสนิค้า 4.ความภกัดต่ีอตรา
สนิคา้ 5.สนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ซึง่ไดอ้ธบิายถงึองคป์ระกอบของคุณค่าตราสนิคา้ไดอ้ย่างชดัเจน แต่ในทีน่ี้ผูว้จิยัไดน้ า
แนวคดิของคุณค่าตราสนิคา้มาใชเ้พยีง 4 ดา้น จงึขอยกเวน้ดา้นสนิทรพัยอ์ื่นๆ เน่ืองจากดา้นสนิทรพัยอ์ื่นๆ คอื สิง่ทีท่ า
ให้ตราสนิค้านัน้ได้เปรยีบเหนือคู่แข่งขนั อาทิ สทิธบิตัร (Patent), ลิขสทิธิ ์(Copyright), หรอืการมีอ านาจต่อรองใน
ช่องทางการจดัจ าหน่ายเหนือคู่แข่ง (Channel Relationship) องคป์ระกอบส่วนนี้หากเป็นองคป์ระกอบทีเ่ป็นของตรา
สนิคา้โดยล าพงัจะถอืว่ามคีุณค่าต่อตราสนิคา้มากกว่าองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิัท (ศรกีญัญา มงคลศริ.ิ 2547) ซึง่
ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัฉบบันี้                            
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค อา้งองิทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546:196 ) เพื่อ
คน้หาพฤตกิรรมการซือ้หรอืการใชข้องผูบ้รโิภค นอกจากน้ียงัรวมถงึการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเกีย่วกบัค าถาม 7 
ค าถามที ่6Ws  และ 1H  เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการ หรอื 7Os ท าให้ทราบถึงความต้องการทีแ่ท้จรงิของผู้บรโิภค
และสามารถน ามาปรบัใชก้ลยุทธใ์นการน าเสนอสนิคา้ การจดัรายการส่งเสรมิการขาย การสื่อสารสนิคา้ไปยงัผูบ้รโิภค
กลุ่มเป้าหมายไดต้รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

สุจริา วรรณศวิรกัษ์. (2547). ไดร้วบรวม เรื่องคุณค่าตราสนิคา้และปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤติกรรม
การตดัสนิใจซื้อ ซึ่งน าแนวทางและขอ้มูลดงักล่าว เป็นแนวทางของกรอบแนวคดิ และแบบสอบถาม ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยที่ผู้วิจ ัยก าลังศึกษา ถ้าผู้บริโภคมีลักษณะประชากรศาสตร์เหมือนกันจะมีพฤติกรรมในก ารตัดสนิใจซื้อ
คลา้ยคลงึกนั  

หรรษา เมฆกุลวโิรจน์. (2552). ได้รวบรวมเรื่องคุณค่าตราสนิค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อของ
ผูบ้รโิภค กล่าวคอื งานวจิยัทีผู่ว้จิยัก าลงัศกึษา ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัคุณสมบตัขิองน ้าแร่มากกว่าคุณค่าตราสนิคา้ 
เน่ืองจาก สนิคา้น ้าแร่เป็นสนิคา้ชวีติประจ าวนั  

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้าที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อน ้าแร่ยี่ห้อหนึ่งของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยการเก็บข้อมูลเชิงส ารวจ (Survey 
Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จากผู้บริโภคที่ซื้อน ้าแร่ยี่ห้อหนึ่ง ผู้ศึกษาได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจยั
ดงัต่อไปนี้  
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ประชากรท่ีใช้ในวิจยั  
 ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั คอื  ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่บรโิภคน ้าแร่ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากร           
ทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีบ่รโิภคน ้าแร่ โดยก าหนดระดบัความ
เชื่อมัน่ที ่95% ยอมใหค้วามคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5% ค านวณไดจ้ากสตูรไม่ทราบจ านวนประชากร (นราศร ีไววานิชกุล 
และ ชศูกัดิ ์อุดมศร ี(2538 :104)) ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 คน เพิม่จ านวนตวัอย่าง 15 คน จะไดเ้ท่ากบั 400 คน 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ศกึษาค้นคว้าครัง้นี้ ผู้วจิยัใช้วธิกีารเลอืกสุ่มตวัอย่าง โดยการสุ่มตวัอย่างม ี4 ขัน้ตอน คอื

ขัน้ตอนที่ 1 การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยการจับฉลากเลอืกเขตในกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 เขต ได้แก่ เขตพระ
โขนง เขตบางนา เขตบางรกั เขตวฒันา และเขต ดินแดง ขัน้ตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา ก าหนดให้เก็บ
ตวัอย่างในแต่ละเขต 80 ตวัอย่าง ขัน้ตอนที ่3 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยเจาะจงไปสถานทีท่ างาน สถานศกึษา 
หรอืหา้งสรรพสนิคา้ ขัน้ตอนที่ 4 การสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามสะดวก โดยการเลอืกตวัอย่างตามความสะดวกโดยแจก
แบบสอบถามกบัผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้น ้าแร่ชนิดหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
ผลการวิจยั 

ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและอาชพี  สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา                                                                                                         
ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษ า  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น            
เพศหญิง จ านวน 288 คนคดิเป็นรอ้ยละ 72 มอีายุระหว่าง 25-34 ปี จ านวน 196 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49 มสีถานภาพ
โสด จ านวน 268 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 236 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59 รายไดต่้อเดอืน 
30,001 บาทขึ้นไป จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 257 คน           
คดิเป็นรอ้ยละ 64.3 
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้ของน ้าแร่ยีห่อ้หนึ่งทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซือ้น ้าแร่ยีห่อ้หนึ่ง การวเิคราะหค์ุณค่าตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 ดา้นการรูจ้กัชื่อตรา
สนิคา้เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัคุณค่าตราสนิคา้อยู่ในระดบัด ีคอื ตราสนิคา้น ้าแร่ที่
ซือ้เป็นตราสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง ผูบ้รโิภครูส้กึคุน้เคย รูจ้กัตราสนิคา้น ้าแร่ทีซ่ือ้และเมื่อพูดถงึน ้าพุเยน็ตามธรรมชาตนิึกถงึ
น ้าแร่ที่ซื้อ ด้านความสมัพนัธ์กบัตราสนิค้า ระดบัคุณค่าตราสนิค้าอยู่ในระดบัด ีคือ ผู้บรโิภครู้สกึมัน่ใจในคุณภาพ             
เชื่อว่าน ้าแร่ทีซ่ือ้ดกีว่าน ้าแร่ยีห่อ้อื่น รูส้กึผูกพนักบัตราสนิคา้น ้าแร่และเชื่อว่ากระบวนการผลติน ้าแร่ ทีซ่ื้อดกีว่าน ้าแร่
ยีห่อ้อื่น ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ อยู่ในระดบัด ีคอื ซือ้น ้าแร่ยีห่อ้เดมิเป็นประจ า ครัง้ต่อไปทีจ่ะซือ้น ้าแร่ซือ้แต่ยีห่อ้
เดมิและเมื่อพูดถงึน ้าแร่นึกถงึแต่น ้าแร่ยีห่อ้นี้เท่านัน้ ดา้นคุณภาพทีเ่กดิจากการรบัรูต้ราสนิคา้มรีะดบัคุณค่าตราสนิคา้
อยู่ในระดบัด ีน ้าแร่ทีด่ื่มสมัผสัไดถ้งึรสชาตขิองน ้าแร่มากกว่ายีห่อ้อื่นและ น ้าแร่ทีซ่ือ้ เป็นน ้าแร่ทีส่ะอาดเพราะบรรจุน ้า 
ณ แหล่งก าเนิด คุณค่าตราสนิคา้อยู่ในระดบัปานกลางในขอ้รบัรู้ว่าน ้าแร่ที่ซื้อ มแีร่ธาตุซลิกิ้า ที่ช่วยสร้างคอลลาเจน
ใหก้บัร่างกาย รบัรูว้่าน ้าแร่ทีท่่านซือ้ มาจากแหล่งน ้าพุเยน็บนเทอืกเขาสงู 2,700 ฟุต 
 ตอนท่ี  3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อน ้ าแร่ยี่ห้อหนึ่ ง  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผูบ้รโิภคซือ้น ้าแร่ต่อเดอืน มากทีสุ่ด คอื 30 ครัง้และน้อยทีส่ดุ คอื 1 ครัง้ ซึง่ขนาดของผลติภณัฑ์
ที่ผู้บริโภคซื้อส่วนใหญ่เป็นขนาด 500-600 มล. โดยปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจซื้อน ้ าแร่ คือ หาซื้อได้สะดวก              
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ผูม้อีทิธพิลต่อการบรโิภคน ้าแร่ของผู้บรโิภคนัน้คอื ผู้บรโิภคเองเป็นหลกั ช่วงเวลาทีผู่้บรโิภคซื้อผลติภณัฑ์น ้าแร่มาก
ทีส่ดุคอื ช่วงเยน็ เวลาประมาณ 16.01-20.00 น..ซึง่สถานทีท่ีผู่บ้รโิภคซือ้คอื รา้นสะดวก โดยผูบ้รโิภคจะซือ้ผลติภณัฑ์
น ้าแร่เมื่อมชี่วงทีล่ดราคาหรอืโปรโมชัน่ และวตัถุประสงคใ์นการซือ้ผลติภณัฑน์ ้าแร่อนัดบัแรกคอื เพื่อสขุภาพ  
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ขอ้ ดงันี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนและอาชพี แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้น ้าแร่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั   
 ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อน ้ าแร่            
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทางการวจิยั 
 ด้านอาชีพ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อน ้าแร่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทางการวจิยั โดยผูบ้รโิภคทีเ่ป็นนักเรยีน/นักศกึษามพีฤตกิรรมการซือ้น ้าแร่มากกว่าผูบ้รโิภค             
ทีม่อีาชพี ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย/แม่บา้น 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 คุณค่าตราสนิคา้ของน ้าแร่ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าแร่ ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านคุณภาพที่เกดิจากการรบัรู้ตราสนิค้า ด้านความภักดีต่อตราสนิค้าและด้าน
ความสมัพันธ์กับตราสนิค้ามีความสมัพันธ์พฤติกรรมการซื้อน ้าแร่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 
สรปุและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ คุณค่าตราสนิค้าที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน ้าแร่ยี่ห้อหนึ่งของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อน ้าแร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  
ผลการวจิยัพบว่า 
 1. อาชพี ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้น ้าแร่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 พบว่า ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีนักเรยีน/นักศกึษา มพีฤตกิรรมการซือ้น ้าแร่มากที่สุด เนื่องจาก กลุ่มผูบ้รโิภคดงักล่าว    
มรีายไดค้่อนขา้งจ ากดัและใหค้วามส าคญักบัคุณประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการดื่มน ้าแร่มากกว่าการดื่มน ้าเพื่อดบักระหาย
เพยีงอย่างเดยีว ซึง่ในน ้าแร่มแีร่ธาตุในการบ ารุงผวิพรรณ และสุขภาพตลอดจนมรีาคาไม่สงูมากนกัเมื่อเทยีบกบัน ้าแร่ 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สจุริา วรรณศวิรกัษ์ (2547) ท าการศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และปัจจยัทางการตลาดที่
มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อคุกกี้ร้านเอส แอนด์ พี ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า 
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการการตดัสนิใจซือ้คุกกีร้า้นเอส แอนด ์พ ีแตกต่าง
กนั โดยกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มอีาชพีนักเรยีน/นกัศกึษา มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า และมรีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
 สมมติฐานท่ี 2 คุณค่าตราสนิค้าของน ้าแร่ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อน ้าแร่ ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านคุณภาพที่เกิดจากการรับรู้ตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้าน
ความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ และภาพรวมมคีวามสมัพนัธพ์ฤตกิรรมการซื้อน ้าแร่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยด้านคุณภาพที่เกิดจากการรบัรู้ตราสนิค้า ด้านความภักดีต่อตราสนิค้า ด้านความสมัพันธ์กบัตราสนิค้าและใน
ภาพรวม มคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจาก ผูบ้รโิภค
ใหค้วามส าคญักบัคุณสมบตัหิลกัของน ้าแร่ ทีช่่วยดบักระหายและช่วยบ ารุงผวิพรรณมากกว่าตราสนิคา้ทีเ่ลอืกซือ้เป็น
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ส าคญั ถึงแม้สื่อโฆษณาต่างๆ จะท าการสื่อสารไปยงัผู้บรโิภค ถึงความแตกต่างของแต่ละตราสนิคา้ แต่ผูบ้รโิภคเกดิ
การรบัรูเ้พียงอย่างเดยีวเท่านัน้ และมคีวามภกัดต่ีอตราสนิค้าในระดบัต ่ามาก ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัยของ หรรษา  
เมฆกุลวิโรจน์  (2552) เรื่องคุณค่าตราสินค้า คริสตัล ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค                      
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสินค้าโดยรวมและรายด้านมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ                 
ของผูบ้รโิภค 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั  
 ผลจากการศกึษาคุณค่าตราสนิค้าที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าแร่ยี่ห้อหนึ่งของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ สรุปไดด้งันี้ 
 1. ผูผ้ลติควรวางแผนส าหรบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีม่เีป็นนกัเรยีน/นักศกึษา โดยปรบักล
ยุทธใ์หต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย 
 2. คุณค่าตราสนิคา้ จากผลการวจิยัผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะแต่ละดา้นดงันี้ 
  2.1 ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ผูป้ระกอบการควรท าการส่งเสรมิการขายโดยการจดัท าโปรแกรม
การสะสมการซือ้สนิคา้ผ่านทางหา้งสรรพสนิคา้ หรอืผ่านหน่วยแทนขายโดยตรง เพื่อใหผู้บ้รโิภคซือ้สนิคา้อย่างต่อเนื่อง 
เกดิการซือ้ซ ้า เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า ในดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดียวกนัในระดบั
ต ่ามาก 
  2.2 ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ ผูป้ระกอบการควรมกีารจดังานแขง่ขนัภายนอก เช่น งานแขง่วิง่
มนิิมาราธอน เพื่อใหผู้บ้รโิภคเขา้มามสีว่นร่วมกบักจิกรรมดงักล่าวและเป็นการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูบ้รโิภคโดยตรง 
ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการรบัรูแ้ละเชื่อมโยงระหว่างกนั เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัต ่ามาก 
  2.3 ดา้นคุณภาพที่เกดิจากการรบัรูต้ราสนิค้า ผูป้ระกอบการต้องท าการส่งเสรมิการตลาดผ่านทาง
สือ่ออนไลน์มากยิง่ขึน้ เพื่อเขา้ถงึบรโิภคไดอ้ย่างใกลช้ดิและท าใหผู้บ้รโิภครูจ้กัและเกดิการจดจ าตรายีห่อ้น ้าแร่ พรอ้ม
ทัง้ควรใหข้อ้มูลคุณประโยชน์น ้าแร่พุเยน็ และแร่ธาตุอาหารทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บั ซึง่แตกต่างจากยีห่อ้อื่นๆ กบัผูบ้รโิภค 
เน่ืองจาก ผลการวจิยัพบกว่าดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑน์ ้าแร่ยีห่อ้หนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก 
  2.4 ดา้นการรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัการสรา้งชื่อตราสนิคา้ผลติภณัฑ์
น ้าแร่ของตวัเองให้เป็นที่รูจ้กัมากยิง่ขึน้ พรอ้มกบัการท ารายการส่งเสรมิการขายควบคู่กนัไป เนื่องจาก ตราสินค้าที่
ผูบ้รโิภคคุน้เคยและมชีื่อเสยีง ผูบ้รโิภคใหค้วามคดิเหน็ในระดบัดี 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

จากการศึกษาคุณค่าตราสนิค้าที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน ้าแร่ยี่ห้อหนึ่งของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. ควรศกึษาสว่นประสมทางการตลาด เพราะเป็นสว่นส าคญัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้น ้าแร่ยีห่อ้หนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้ควรน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาเพิม่เตมิเป็นแนวทางการในปรบัปรุงและพฒันาตราสนิคา้
ใหม้คีวามแขง็แกร่งมากยิง่ขึน้ 

2. ควรศกึษากลยุทธท์างการตลาดของผูป้ระกอบการรายอื่นๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัใชแ้ละวางแผน
การตลาดใหป้ระสบความส าเรจ็เพิม่มากขึน้ 
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3. ควรศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสนิค้ากลุ่มน ้าดื่ม น ้าแร่เพิ่มมากยิง่ขึ้น นอกเหนือจากกลยุทธ์ทางการ
สง่เสรมิการขาย เพื่อจะไดน้ ามาปรบัและประยุกต์ใช ้เพื่อพฒันาสนิคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้ ักและเหมาะกบัผูบ้รโิภคไดอ้ย่างตรง
กลุ่มเป้าหมาย 

4. ควรศกึษาระดบัความพงึพอใจ และความต้องการของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑน์ ้าแร่ยีห่อ้อื่นๆ เพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดในอนาคตและปรบัปรุงธุรกจิใหด้ขีึน้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษา 
ไดใ้หค้ าปรกึษา ค าแนะน า และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อกีทัง้ยงัคอยใหค้วามชว่ยเหลอืในงานวจิยันับ้ตัง้แต่เริม่ตน้ 
จนงานวจิยัฉบบันี้เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาของอาจารยท์ีป่รกึษาจงึขอกราบขอบพระคุณ
อาจารยเ์ป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้                                                                                                                  

ขอกราบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกิุตตา และ อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่ได้กรุณาเป็น
ผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม ได้แก้ไขเครื่องมอืให้สมบูรณ์จนสามารถเกบ็กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัครัง้นี้ได้
รวมถงึ คณาจารยท์ุกท่านในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ และคณาจารยใ์น
โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทีไ่ดอ้บรม สัง่สอน ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่มีปีระโยชน์
อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั 

ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีส่ละเวลาและใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามซึง่มสี่วน
ช่วยในการท าวจิยัส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
 ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบริหารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจนผู้มี
สว่นส าเรจ็ต่องานวจิยันี้ทุกท่าน 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณบดิา มารดา ทีค่อยดแูลเอาใจใส ่มอบโอกาสทางการศกึษาและเป็นก าลงัใจในการท าวจิยั
ครัง้นี้ และขอบคุณเพื่อนร่วมชัน้เรยีนทุกคน ทีท่ าใหผู้ว้จิยัสามารถจดัท าวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุลวงดว้ยด ี

ทา้ยสดุนี้ผูว้จิยัขอมอบความส าเรจ็ ความด ีและประโยชน์ใหก้บัผูอ้ยู่เบือ้งหลงัความส าเรจ็ ผูส้นบัสนุนทุกท่าน 
ขอบพระคุณทุกท่านอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
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