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 การวจิยัครัง้นี้เพื่อศกึษาถงึ ความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาด 4C's และคุณค่าตราสนิคา้

ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไม ้100% ตรามาล ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ
วจิยัในครัง้นี้คอื ผู้บรโิภคที่ซื้อและเคยซื้อน ้าผลไม้ 100% ตรามาล ีในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้สิน้ 400 
ตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวมรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่า
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอืการวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการ
หาค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์ความสมัพนัธใ์ช้สถติิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ
เพยีร์สนั ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 18 -25 ปี มอีาชพี นิสติ/
นักศกึษา/อื่นๆ มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่าว่าหรอืเท่ากบั10,000 บาท และมรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ด้านความจ าเป็นและความต้องการของผูบ้รโิภค 
ดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และดา้นการสื่อสาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้า
ผลไม ้100% ตรามาล ีในดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้และความถีใ่นการซือ้ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบั
ต ่ามาก คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้ดา้นความเชื่อมโยงต่อตราสนิคา้ ดา้นความ
ภกัดต่ีอตราสนิคา้ และดา้นสนิทรพัยอ์ื่นๆ ของตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไม ้100% ตรา
มาล ีโดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก 

 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาด 4C's และคุณค่าตราสนิคา้ พฤตกิรรมการซือ้ 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were to study the relationship between marketing mix 4C’s and 
brand equity on consumer buying behavior of Malee 100% fruit juice in Bangkok metropolitan area. The 
sample in this research consisted of four hundred consumers in the Bangkok metropolitan area who bought 
Malee 100% fruit juice. The research tool used in this study was a questionnaire. The statistics included 
percentage, average, standard deviation, independent t-test, one-way ANOVA and the Pearson product 
moment correlation coefficient. The results found that most of the consumers were female, aged between 
eighteen to twenty-five, occupied as students with an average monthly income lower or within 10,000 Baht 
and held a Bachelor’s degree or lower. The results of the hypotheses testing included the following: The 
marketing mix (4C’s) in terms of need and wants, cost, convenience and communication were related at 
the lowest positive level to consumer buying behavior of Malee 100% fruit juice. Brand equity in terms of 
brand awareness, perceived quality, brand associations, brand loyalty and other proprietary brand assets 
were related at the lowest positive level to consumer buying behavior of Malee 100% fruit juice. 

 
Keywords: Marketing Mix 4C’s, Brand Equity, Consumer Buying Behavior 
 
บทน า 
 ปจัจุบนัอตัราการบรโิภคน ้าผลไมพ้รอ้มดื่มของคนไทยเฉลีย่อยู่ที ่4 ลติรต่อปี เมื่อเทยีบกบัชาวยุโรปที่
บรโิภค 20 ลติรต่อปี แสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการเตบิโตและอตัราการบรโิภคของคนไทยทีย่งัสามารถพุ่งสงูได้
อกี ในขณะทีต่ลาดน ้าผลไมร้วมในไทย ปี 2560 มมีูลค่า 14,000 ลา้นบาท โดยแยกเป็น น ้าผลไมร้ะดบัพรเีมี่ยม 
100% มมีลูค่า 4,500 ลา้นบาท  น ้าผลไมร้ะดบักลาง 40-99% มมีลูค่า 1,500 ลา้นบาท น ้าผลไมร้ะดบัล่าง 20-39% 
มมีลูค่า 8,000 ลา้นบาท  

ส าหรับบริษัท มาลีกรุ๊ป ผู้ผลิตน ้ าผลไม้และผลไม้กระป๋องภายใต้ ตรามาลี ได้โลดแล่นอยู่ใน
อุตสาหกรรมน ้าผลไม ้และผลไมก้ระป๋อง มาเป็นเวลา 39 ปี ท าใหเ้มื่อเอ่ยถงึชื่อ มาล ีคนสว่นใหญ่นึกถงึสนิคา้สอง
กลุ่มนี้ ดา้นน ้าผลไมต้รามาล ีแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคอื น ้าผลไมร้ะดบัพรเีมีย่ม 100% และน ้าผลไมร้ะดบัล่าง 20 -
39% โดยสนิคา้หลกัของมาลจีะเป็นน ้าผลไมร้ะดบัพรเีมีย่ม 100% (hooncenter, 2560) ในตลาดน ้าผลไม ้100% 
มาลเีป็น 1 ใน 3 โดยผูท้ีส่ามารถครองสว่นแบ่งการตลาดในน ้าผลไม ้100% คอืทปิโก ้ครองสว่นแบ่งตลาดอยู่ทีร่อ้ย
ละ 28 รองลงมาคือดอยค า ครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 21 และมาลี ครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อ ยละ 20 
ตามล าดบั (Brand buffet, 2560) 

ตลาดน ้าผลไม ้100% เป็นตลาดทีแ่ขง่ขนักนัอย่างสมบรูณ์ มคีู่แข่งรายใหม่เกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง มกีาร
โฆษณาประชาสมัพนัธห์รอืปรบักลยุทธท์างการตลาดอยู่ตลอดเวลา ท าใหผู้บ้รโิภคมสีนิคา้เลอืกซือ้มากขึน้ ในขณะ
ทีน่ ้าผลไม ้100% ถอืเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึง่ทุกวนันี้วยัรุ่นหนัมาใส่ใจสุขภาพ ส าหรบับางคนอาจจะไม่ชอบ
บรโิภคโปรตีนผงหรอืเครื่องดื่มประเภท ฟงัก์ชัน่นอลดริ๊งค์ (Functional Drink) แต่หนัมาบรโิภคน ้าผลไม้ที่ไม่มี
น ้าตาลแทน ดงันัน้ น ้าผลไม ้จงึเป็นอกีหนึ่งทางเลอืกทีไ่ม่สามารถมองขา้มไดส้ าหรบัผูท้ีใ่สใ่จในสขุภาพ  

จากเหตุผลดงักล่าวนี้ ท าให้ผู้วจิยัสนใจที่จะศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 
4C's และคุณค่าตราสนิคา้ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไม ้100% ตรามาล ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เนื่ องด้วยมูลค่าของตลาดน ้ าผลไม้ 100% มีมูลค่ามหาศาล อีกทัง้มาลียังอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานาน มี
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ความสามารถทีจ่ะเป็นผูน้ าทางดา้นน ้าผลไม1้00% ได ้แต่กลบัครองส่วนแบ่งตลาดไดเ้ป็นอนัดบั 3  ทัง้นี้กเ็พื่อให้
บรษิทัน าผลวจิยัทีไ่ดไ้ปปรบักลยุทธห์รอืพฒันาคุณภาพของสนิคา้เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ใหต้รง
ต่อความต้องการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมยัของผู้บริโภค และเพื่อให้บริษัทก้าวขึน้เป็นผู้น า
ทางดา้นตลาดน ้าผลไม ้ 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซื้อน ้าผลไม้100% ตรามาล ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างสว่นประสมทางการตลาด 4C’s กบัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไม1้00% 
ตรามาล ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณค่าตราสนิคา้กบัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไม้100% ตรามาล ีของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานการวิจยั         

1. ผู้บริโภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดบั
การศกึษา และสถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไม1้00% ตรามาล ีแตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาด 4C's ประกอบดว้ย ดา้นความจ าเป็นและความต้องการของผูบ้รโิภค ดา้น
ต้นทุนของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และดา้นการสื่อสารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไม ้
100% ตรามาล ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. คุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้ดา้นความเชื่อมโยงต่อ
ตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และสนิทรพัยอ์ื่นๆ ของตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้า
ผลไม ้100% ตรามาล ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2552, p. หน้า 148) กล่าวไว้ว่า 
หลกัประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย ขนาด ความหนาแน่น ท าเลทีต่ัง้ อายุ เพศ ศาสนา อาชพี และลกัษณะอื่นๆ 
การแบ่งส่วนตลาดตามปจัจยัทางประชากรศาสตรท์ีนิ่ยมใชแ้พร่หลาย ได้แก่ อายุ เพศ ขนาด ครอบครวั รายได้ 
การศกึษาและอาชพี  

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด 4C's Lauterborn (1990) ได้กล่าวไว้ว่า            
กลยุทธ ์4C’s เป็นการมุ่งเน้นไปทีผู่บ้รโิภคมากขึน้กว่ากลยุทธ ์4 P’s เพื่อทีจ่ะผลกัดนัใหส้นิคา้ทีอ่ยู่ในตลาดใหญ่
เป็นตลาดเฉพาะใหไ้ด ้ผูผ้ลติควรจะเรยีนรูก้ารสร้างเครอืข่ายทางการตลาดเพื่อก าหนดกลยุทธท์ีเ่หมาะสมให้กบั
บรษิทั ดงันี้  

2.1 ความจ าเป็นและความต้องการของผู้บรโิภค (Consumer Wants and Needs) ผู้ผลติต้องขาย
เฉพาะสิง่ทีล่กูคา้ตอ้งการซือ้ ควรศกึษาความจ าเป็นและความตอ้งการของผูบ้รโิภคก่อน เพื่อทีจ่ะดงึดดูผูบ้รโิภคให้
เกดิความตอ้งการซือ้  

2.2 ต้นทุนของผู้บริโภค (Cost to Satisfy) ราคาเป็นเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทัง้หมด และเพื่อ
ตอบสนองต่อความจ าเป็นและความต้องการของผูบ้รโิภค ซึง่การตัง้ราคานัน้ต้องพจิารณาถงึค่าใชจ้่ายทีผู่บ้รโิภค
ตอ้งจ่ายออกไป ไม่ว่าจะเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง ค่าจอดรถ และค่าเสยีเวลา  
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2.3 ความสะดวกในการซื้อ (Convenience to buy) เพื่อตอบสนองต่อความจ าเป็นและความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคทีไ่รข้ดีจ ากดั นกัการตลาดควรศกึษาว่าตลาดเป้าหมายตอ้งการซือ้อย่างไรและจะไปซือ้ทีไ่หน 
ควรขยายช่องทางในการซื้อเพื่อที่จะรบัรองความสะดวกในการซื้อ ด้วยการเพิม่ขึน้ของการซื้อทางอนิเตอรเ์น็ต 
การจดัสถานทีภ่ายในรา้นทีส่นิคา้มคีวามเกีย่วขอ้งกนัใหอ้ยู่ใกลก้นั เพื่อความสะดวกสบายในการคน้หาและการซือ้
สนิคา้ 

2.4 การสื่อสาร (Communication) วธิกีารสื่อสารนัน้ควรให้ความส าคญัในเรื่องการคุณประโยชน์
ของสนิ ศกัยภาพของสนิคา้ตามความตอ้งการหรอืไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภค การสือ่สารอาจรวมถงึ การโฆษณา การ
ประชาสมัพนัธ ์การขายสว่นบุคคล โฆษณาแบบไวรสัและรปูแบบการตดิต่อสือ่สารระหว่างผูผ้ลติกบัผูบ้รโิภค  

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณค่าตราสินค้า ฟาควัฮาร์ ได้กล่าวไว้ว่า คุณค่าตราสนิค้าเป็น
มูลค่าเพิม่ทีต่ราสนิคา้หนึ่งมอบใหก้บัสนิคา้นัน้ๆ และนอกจากนัน้ คุณค่าตราสนิคา้ยงัเป็นสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมูลค่า
ของตราสนิคา้ ซึง่มากไปกว่าคุณประโยชน์ทางกายภาพของสนิคา้ หากมองในดา้นของผูบ้รโิภคแลว้ คุณค่าตรา
สนิคา้เป็นการเสนอขายทีผู่บ้รโิภคสามารถเป็นเจา้ของได ้มคีวามน่าเชื่อถอืและดโูดดเด่นในสายตาลกูคา้   

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค Schiffman และ Kanuk (ธนกฤต วนัเต๊ะเมล์, 
2555, p. หน้า 85) ไดก้ล่าวไวว้่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมการแสดงออกในการคน้หา การซือ้ การ
ใช ้การประเมนิ และการก าจดัทิง้ซึง่สนิคา้ บรกิาร และแนวคดิต่างๆของผูบ้รโิภค 
   
 วิธีด าเนินการวิจยั          
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั       
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้คือ ผู้บริโภคที่ซื้อและเคยซื้อน ้ าผลไม้100% ตรามาลี ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั     

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ผูบ้รโิภคทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ทีซ่ือ้และเคยซือ้ผลไม ้100% 
ตรามาล ีในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ผู้วจิยัจงึค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง
โดยค านวณจากสูตรที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กลัยา วานิชย์ปญัญา, 2557, p. หน้า 259) ที่ระดบั
ความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5  

 วิธีการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง    
ขัน้ตอนท่ี 1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากเลอืกเขต

ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ปจัจุบนักรุงเทพมหานคร แบ่งพืน้ทีก่ารปกครองเป็น 50 เขต โดยจะท าการสุ่มตวัอย่าง
จ านวน 5 เขต ไดแ้ก่ เขตดอนเมอืง เขตบางนา เขตบางรกั เขตปทุมวนั และเขตดนิแดง 

ขัน้ตอนท่ี 2 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเกบ็ตวัอย่างในเขตทีสุ่่มไดใ้น
ขัน้ที ่1 จาก 5 เขต ๆ ละเท่า ๆ กนั  เขตละ 80 ตวัอย่าง รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 

ขัน้ตอนท่ี 3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลอืกสุ่มตวัอย่าง
ตามความสะดวกตามแต่ละเขตในขัน้ที ่1 และ 2 เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูจนครบจ านวนรวม 400 ตวัอย่าง  
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ผลการวิจยั 
  การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 
มอีายุระหว่าง 18-25 ปี มอีาชพี นิสติ/นักศกึษา/อื่นๆ มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่าว่าหรอืเท่ากบั10,000 บาท และมี
ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 4C’s พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความ
คดิเหน็เกีย่วกบั สว่นประสมทางการตลาด 4C’s โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า 

ด้านความสะดวกในการซื้อ อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 รองลงมาคอื ด้านความจ าเป็น
และความต้องการของผูบ้รโิภค อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 ด้านต้นทุนของผูบ้รโิภค อยู่ในระดบัด ี
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 และดา้นการสือ่สาร อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 ตามล าดบั 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัคุณค่าตราสินค้า พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกบั
คุณค่าตราสนิคา้ โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 รองลงมาคอื ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ อยู่
ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 ดา้นความเชื่อมโยงต่อตราสนิค้า อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 
ดา้นสนิทรพัยอ์ื่นๆ ของตราสนิคา้ อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ อยู่ใน
ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 ตามล าดบั 

การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมรีะยะเวลาในการซือ้
โดยเฉลีย่จนถงึปจัจุบนัมากสดุ 320 เดอืน น้อยสดุ 1 เดอืน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 30.94 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 44.166  

จ านวนเงนิในการซือ้น ้าผลไมโ้ดยเฉลีย่(บาท/ครัง้) พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามใชจ้ านวนเงนิโดย
เฉลี่ยมากสุด 4,500 บาท น้อยสุด 15 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 121.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
281.646  

ความถี่ในการซือ้น ้าผลไม ้โดยเฉลีย่ (ครัง้/3เดอืน) พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมคีวามถี่ในการซือ้
น ้าผลไมโ้ดยมเีฉลีย่มากสดุ 70 (ครัง้/3เดอืน) น้อยสุด 1 (ครัง้/3เดอืน) โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.74 และค่าเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากบั 5.819 

สถานที่ซื้อน ้าผลไม้บ่อยที่สุด พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อที่ร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น 
อเีลฟเว่น) จ านวน 245 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.3 รองลงมารา้นโมเดริน์เทรด ( ทอ็ป โลตสั บิก๊ซ ีฯลฯ) จ านวน 107
คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.8 และรา้นคา้ทัว่ไป จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12 

บุคคลใดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้น ้าผลไม ้พบว่า บุคคลทีม่อีทิธพิลสว่นใหญ่คอืตวัเอง จ านวน 
339 คน คดิเป็นร้อยละ 84.8 รองลงมา ผู้ที่มชีื่อเสยีง (ดารา นักแสดง ฯลฯ) จ านวน 42 คน คดิเป็นร้อยละ 10.5 
เพื่อน จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3 ครอบครวั จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1 และแฟน/คนรกั จ านวน 3 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 0.8 ตามล าดบั 

เหตุผลหลกัทีต่ดัสนิใจซื้อน ้าผลไม้ พบว่า เหตุผลหลกัที่ตดัสนิใจซื้อ ส่วนใหญ่คอืสนิค้ามคีุณภาพ 
จ านวน 217 คน คดิเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมา ราคามคีวามเหมาะสม จ านวน 131 คน คดิเป็นร้อยละ 32.8 มี
ชื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบั จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.3 และความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์จ านวน 7 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 1.8 ตามล าดบั  
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วตัถุประสงคใ์นการซือ้น ้าผลไม ้พบว่า วตัถุประสงคใ์นการซือ้สว่นใหญ่ คอืเพื่อดแูลสขุภาพ จ านวน 
226 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.5 รองลงมา เพื่อดบักระหาย จ านวน 146 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.5 เพื่อควบคุมน ้าหนกั 
จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 และเพื่อความสวยงามของรปูร่าง จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 ตามล าดบั 

 
อภิปรายผลการวิจยั 

 1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์  
 1.1 เพศ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการการซือ้น ้าผลไม ้แตกต่างกนั ใน

ดา้นระยะเวลาในการซื้อน ้าผลไมโ้ดยเฉลีย่จนถงึปจัจุบนั(เดอืน ) ดา้นความถี่ในการซือ้น ้าผลไมโ้ดยเฉลีย่(ครัง้/3 
เดอืน)  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากการเลอืกซื้อสนิค้านัน้จะเป็นเพศหญิงเป็นหลกั และมี
ความต้องการซือ้มากกว่าเพศชาย จงึท าใหเ้พศหญงิมรีะยะเวลาในการซือ้และความถี่ในการซือ้มากกว่าเพศชาย 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อริศรา รุ่งแสง (2555) ได้ศึกษาเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผกัปลอด
สารพษิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศที่แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อผกัปลอดสารพษิของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั    

1.2 อายุ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการการซือ้น ้าผลไม ้ไม่แตกต่างกนั ใน
ดา้นจ านวนเงนิในการซือ้น ้าผลไมโ้ดยเฉลีย่จนถงึปจัจุบนั (บาท/ครัง้) ดา้นความถี่ในการซือ้น ้าผลไม ้100% ตรา
มาลี โดยเฉลี่ย(ครัง้/3เดือน) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจาก ผู้บริโภคไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุ
เท่าไหร่ หากใหค้วามสนใจกบัการดื่มน ้าผลไมก้ส็ามารถทีจ่ะซือ้น ้าผลไมไ้ด ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุ่งตะวนั 
สว่างไพศาลกุล (2551) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมต้ราบอีิง้ ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมต้ราบอีิง้ ไม่แตกต่าง
กนั 

  1.3 อาชพี พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการการซือ้น ้าผลไม ้แตกต่างกนั 
ในดา้นระยะเวลาในการซือ้น ้าผลไมโ้ดยเฉลีย่จนถงึปจัจุบนั (เดอืน ) ดา้นจ านวนเงนิในการซือ้น ้าผลไม ้โดยเฉลีย่ 
(บาท/ครัง้) ด้านความถี่ในการซื้อน ้าผลไม้โดยเฉลี่ย(ครัง้/3เดอืน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี นิสติ/นกัศกึษา/อื่นๆ มพีฤตกิรรมการการซือ้น ้าผลไมม้ากสดุ เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้อยู่ในวยั
ทีร่กัสวยรกังามและรกัสขุภาพ จงึมคีวามเตม็ใจทีจ่ะจ่ายเงนิและมคีวามสะดวกในการซือ้น ้าผลไม ้ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ดฐิพล ภู่ประดยิุทธกุล ( 2552) ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมต่อน ้าผลไม้
พรอ้มดื่ม ตรามาล ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อน ้า
ผลไมพ้รอ้มดื่ม ตรามาล ีแตกต่างกนั     

 1.4 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ
การซือ้น ้าผลไม ้แตกต่างกนั ในดา้นระยะเวลาในการซือ้น ้าผลไมโ้ดยเฉลีย่จนถงึปจัจุบนั (เดอืน ) ดา้นจ านวนเงนิ
ในการซือ้น ้าผลไมโ้ดยเฉลีย่(บาท/ครัง้) ดา้นความถีใ่นการซือ้น ้าผลไมโ้ดยเฉลีย่(ครัง้/3เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่าว่าหรอืเท่ากบั10 ,000 บาท มพีฤตกิรรมการการซือ้น ้า
ผลไม ้มากสดุ เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้จะยงัคงไม่มภีาระ หรอืค่าใชจ้่ายต่อเดอืนทีต่อ้งรบัผดิชอบมากนกั ผูบ้รโิภค
จงึสามารถซือ้น ้าผลไม ้ไดด้ว้ยความสบายใจ ซึง่แตกต่างจากผูท้ีม่รีายไดส้งู แต่กม็ภีาระหนี้สนิทีต่อ้งรบัผดิชอบสงู 
จงึท าใหก้ารซือ้น ้าผลไม ้เป็นแค่ทางเลอืกของผูท้ีม่รีายไดส้งู ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดฐิพล ภู่ประดยิุทธกุล 
(2552) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมต่อน ้าผลไมพ้รอ้มดื่ม ตรามาล ีของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อน ้าผลไมพ้รอ้มดื่ม ตรามาล ี
แตกต่างกนั          
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1.5 ระดบัการศกึษา พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษา แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อน ้า
ผลไม ้แตกต่างกนั ในดา้นระยะเวลาในการซือ้น ้าผลไม ้โดยเฉลีย่จนถงึปจัจุบนั (เดอืน ) อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา ต ่ากว่าปรญิญาตร ีมรีะยะเวลาในการซือ้น ้าผลไมม้ากสุด เนื่องจาก
อยู่ในช่วงทีเ่ป็นนกัศกึษา รกัสวยรกังามและรกัสขุภาพ ผู้บรโิภคกลุ่มนี้จงึมคีวามเตม็ใจซือ้มากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอืน่ 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อรศิรา รุ่งแสง (2555) ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผกัปลอด
สารพษิของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อผกัปลอด
สารพษิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

           1.6 สถานภาพ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการการซือ้น ้าผลไม ้ไม่
แตกต่างกนั ในดา้นระยะเวลาในการซือ้น ้าผลไมโ้ดยเฉลีย่จนถงึปจัจุบนั (เดอืน ) ดา้นจ านวนเงนิในการซือ้น ้าผลไม ้
โดยเฉลีย่ (บาท/ครัง้) และดา้นความถี่ในการซือ้น ้าผลไมโ้ดยเฉลีย่(ครัง้/3เดอืน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 เนื่องจากผู้บรโิภคไม่ว่าจะมสีถานภาพใดกต็าม มกัจะดูแลสุขภาพอย่างสม ่าเสมอ เรื่องของการบรโิภคน ้า
ผลไมจ้งึเขา้มามบีทบาทมากขึน้ อกีทัง้ยงัขึน้อยู่กบัความสะดวกของผูบ้รโิภคในการทีจ่ะซือ้น ้าผลไม ้อกีดว้ย และ
ในยุคปจัจุบนัผู้บรโิภคมคีวามใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึน้ เพื่อเพิม่ความมัน่ใจในการพบปะผู้คน ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ นารนิ ต้นสกุลลาภ (2559) ได้ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้าที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
น ้าแร่ยีห่อ้หนึ่ง ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้น ้าแร่ยีห่อ้
หนึ่ง ไม่แตกต่างกนั  

2. ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s    
 2.1 ดา้นความสะดวกในการซือ้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไม ้อย่างมนีัยส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 ในดา้นระยะเวลาทีซ่ือ้น ้าผลไมโ้ดยเฉลีย่จนถงึปจัจุบนั (เดอืน) เน่ืองจากปจัจุบนัมชี่องทางการ
จ าหน่ายทีม่ากขึน้ และยงัมกีารจ าหน่ายแบบออนไลน์ซึง่ท าใหผู้บ้รโิภคได้รบัความสะดวกสบายในการซือ้น ้าผลไม ้
มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นนัทน์ภสั ชยัเมธพรพศิาล (2558) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
การบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสขุภาพ ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร    

2.2 ด้านความจ าเป็นและความต้องการของผู้บรโิภค ด้านต้นทุนของผู้บรโิภค ด้านความสะดวกใน
การซื้อ ด้านการสื่อสาร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อน ้าผลไม้ ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ในด้าน
จ านวนเงนิในการซือ้น ้าผลไม้ โดยเฉลีย่ (บาท/ครัง้) ปจัจุบนัมกีารจดัโปรโมชัน่มากขึน้ท าใหร้าคาถูกลงเมื่อซือ้ใน
ปริมาณที่เยอะขึ้น มีช่องทางการจ าหน่ายที่เพียงพอ ซึ่งท าให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายในการซื้อ 
นอกจากนี้ทีข่า้งกล่องยงับอกถงึคุณค่าทางโภชนาการทีจ่ะไดร้บั ท าใหผู้บ้รโิภคมัน่ใจเมื่อซือ้น ้าผลไม ้ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ นันทน์ภสั ชยัเมธพรพศิาล (2558) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสขุภาพ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร   

2.3 ด้านความจ าเป็นและความต้องการของผู้บรโิภค ด้านต้นทุนของผู้บรโิภค ด้านความสะดวกใน
การซื้อ ด้านการสื่อสาร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อน ้าผลไม้ ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ในด้าน
ความถี่ในการซื้อน ้าผลไม้ โดยเฉลี่ย(ครัง้/3เดือน ) เน่ืองจาก ปจัจุบนัมกีารจดัโปรโมชัน่มากขึน้เพื่อกระตุ้นให้
ผู้บริโภคซื้อบ่อยขึ้น มีช่องทางการจ าหน่ายที่เพียงพอ ซึ่งท าให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายในการซื้อ 
นอกจากนี้ยงัมกีารตดิต่อสือ่การกบัลกูคา้ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ท าใหผู้บ้รโิภคเชื่อมัน่ในน ้าผลไม ้ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ธนกร ฉิมพดั (2552) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์“ดอยค า” ของเจา้หน้าทีก่รม
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พฒันาทีด่นิ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สว่นประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑ ์“ดอยค า” ของเจา้หน้าทีก่รมพฒันาทีด่นิ ในเขตกรุงเทพมหานคร    

 3. คณุค่าตราสินค้า 
   3.1 ดา้นความเชื่อมโยงต่อตราสนิคา้ ดา้นความภกัดกีบัตราสนิคา้ ดา้นสนิทรพัยอ์ื่นๆ ของตราสนิคา้ 

มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไม ้ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ในดา้นระยะเวลาทีซ่ือ้น ้าผลไม ้โดย
เฉลี่ยจนถึงปจัจุบนั(เดอืน) เน่ืองจาก น ้าผลไม้มกีารผลติออกมาจดัจ าหน่ายเป็นระยะเวลานานและเป็นทีรู่จ้กักนั
อย่างแพร่หลาย อกีทัง้ยงัมกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธท์างสื่อโทรทศัน์ ท าใหเ้ป็นทีจ่ดจ าไดง้่าย ซึง่สิง่เหล่านี้
เป็นตวักระตุ้นทีท่ าให้ผูบ้รโิภคยงัคงจดจ าและบรโิภคน ้าผลไม ้ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ นารนิ ต้นสกุลลาภ 
(2559) ไดศ้กึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าแร่ยีห่อ้หนึ่ง ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสินค้าได้แก่ การรู้จกัชื่อตราสนิค้า คุณภาพที่ถูกรบัรู้ ความเชื่อมโยงต่อตรา
สนิคา้ ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ สนิทรพัยอ์ื่นๆ ของตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าแร่ยีห่อ้หนึ่ง
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

   3.2 ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้ดา้นความเชื่อมโยงต่อตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอ
ตราสนิคา้ ดา้นสนิทรพัยอ์ื่นๆ ของตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไม ้ทีร่ะดบันัยส าคญัทาง
สถติ ิ0.05 ในดา้นจ านวนเงนิในการซือ้น ้าผลไม ้โดยเฉลีย่(บาท/ครัง้) เนื่องจากน ้าผลไม ้ได้รบัรองมาตรฐานและ
คุณภาพ รวมถงึตราสนิคา้ต้องเป็นทีรู่จ้กัในระดบัหนึ่ง ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จงึยอมจ่ายจ านวนเงนิทีม่ากขึน้ตามการ
รบัรูต้ราสนิคา้นัน้ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุศษิฎา อนิทรา ( 2551) ไดศ้กึษาเรื่อง การสื่อสารตราสนิคา้กบั
ความแขง็แกร่งของตราสนิคา้ “ดอยค า” พบว่า พฤตกิรรมการเปิดรบัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัตราสนิคา้ “ดอยค า” มี
ความแขง็แกร่งต่อตราสนิคา้ “ดอยค า”  

3.3 ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้ดา้นความเชื่อมโยงต่อตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอ
ตราสนิคา้ ดา้นสนิทรพัยอ์ื่นๆ ของตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไม ้ทีร่ะดบันัยส าคญัทาง
สถติ ิ0.05 ในดา้นความถี่ในการซือ้น ้าผลไมโ้ดยเฉลีย่(ครัง้/3เดอืน) เนื่องจาก น ้าผลไม ้มรีาคาถูก ผูบ้รโิภคทัว่ไป
สามารถซือ้ได ้นอกจากนี้ยงัมกีารจดัโปรโมชัน่เพื่อกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคซือ้ถีข่ ึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดฐิพล 
ภู่ประดยิุทธกุล (2552) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมต่อน ้าผลไมพ้รอ้มดื่ม ตรามาล ีของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพงึพอใจโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตัง้ใจซือ้น ้าผลไมพ้รอ้มดื่ม 
ตรามาล ี  

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
  จากการศกึษาวจิยัขา้งต้น ท าให้ทราบถึงความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 4C’s และ
คุณค่าตราสนิคา้ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไม ้ทัง้นี้ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้    
    1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ผูป้ระกอบการ ควรก าหนดกลยุทธท์างการตลาด เพื่อสื่อสารผ่าน
สื่อต่างๆ ไปยงักลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการขยายฐานลูกคา้เพิม่ โดยจากผลการวจิยัควรเน้นไปทีก่ลุ่มผูบ้รโิภคเพศ
หญงิ มอีายุระหว่าง 18-25 ปี มอีาชพี นิสติ/นักศกึษา/อื่นๆ มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่าว่าหรอืเท่ากับ10,000 บาท 
และมรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีซึง่ผูป้ระกอบการ ควรน ากลยุทธต่์างๆมาปรบัใช ้เพื่อกระตุ้นใหผู้บ้รโิภค
ส่วนนี้ซือ้ถี่มากขึน้ เช่น การจดัท าโปรโมชัน่ หรอืการท าโฆษณาโดยใชด้ารานักแสดงทีม่ชีื่อเสยีงและสุขภาพดมีา
เป็นพรเีซน็เตอร ์เป็นตน้ 
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2. ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s 
2.1 ด้านความจ าเป็นและความต้องการของผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ควรหารือกบัฝ่ายพฒันา

ผลติภณัฑ ์เพื่อพฒันารสชาตขิองสายผลติภณัฑน์ ้าผลไม ้ใหม้หีลากหลายและยงัคงคุณประโยชน์ของน ้าผลไมไ้ว ้
เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคซือ้ในจ านวนมากและถีข่ ึน้  

2.2. ดา้นตน้ทุนของผูบ้รโิภค ผูป้ระกอบการ ควรจดัใหม้กีารร่วมมอืกบัแผนกต่างๆ ภายในบรษิทั 
เช่น ฝ่ายจดัซือ้ ฝ่ายวจิยัและพฒันา ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวางแผนห่วงโซ่อุปทาน เพื่อใหไ้ดต้้นทุนการผลติทีต่ ่าสุด 
แต่ยงัคงคุณภาพของผลติภณัฑไ์ว ้ทัง้นี้ควรมกีารจดัโปรโมชัน่ เพื่อใหผู้บ้รโิภครูส้กึคุม้ค่าเมื่อซือ้  

2.3. ดา้นความสะดวกในการซือ้ ผูป้ระกอบการ ควรจดัระบบขนส่งใหม้ปีระสทิธภิาพ ทัง้ผูบ้รโิภค
คา้ส่งและคา้ปลกี เพื่อไม่ใหเ้กดิสภาวะของขาดตลาด และควรเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายทีห่ลากหลาย เช่น การ
เพิม่ตูจ้ าหน่ายอตัโนมตั ิเพื่อตอบสนองต่อความรวดเรว็ของผูบ้รโิภค  

2.4. ด้านการสื่อสาร ผู้ประกอบการ ควรส่งเสริมการท างานเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารกบั
ผูบ้รโิภค และควรจดัท าโฆษณาผ่านสือ่โดยใชน้กัแสดงทีม่ชีื่อเสยีง เพื่อใหผู้บ้รโิภคสามารถจดจ าได ้ผูบ้รโิภค  

3. คณุค่าตราสินค้า 
3.1 ด้านรู้จกัตราสนิค้า ผู้ประกอบการ ควรมกีารประชาสมัพนัธ์หรอืจดักจิกรรมทีม่กีารส่งเสรมิ

เพื่อให้ผู้บรโิภค รู้จกัและจดจ าตราสนิค้าได้มากขึน้ เพื่อให้ผู้บรโิภคเหน็ถึงคุณค่าตราสนิค้า รวมถึงการส่งเสรมิ
ช่องทางการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ทางทวี ีโปสเตอร ์เพื่อสรา้งการรบัรูถ้งึคุณภาพของผลติภณัฑท์ีม่มีาตรฐาน  
3.2 ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้ผูป้ระกอบการ ควรมกีารคดิคน้พฒันาผลติภณัฑท์ีม่นีวตักรรมเทคโนโลยกีระบวนการ
ผลติ ที่ปลอดสารพษิไม่มโีทษต่อร่างกาย บรรจุภณัฑ์มคีวามทนทานและบอกขอ้มูลฉลากเกี่ยวกบัผลติภัณฑ์ที่
ชดัเจน และตระหนกัถงึความปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคในการบรโิภคผลติภณัฑ์ 

3.3 ดา้นความเชื่อมโยงต่อตราสนิคา้ ผูป้ระกอบการ ควรเน้นการสือ่สารแก่ผูบ้รโิภคถงึจุดเด่นของ
ผลติภณัฑ์ สื่อถึงคนยุคใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพ และเป็นทางเลอืกในการดูแลสุขภาพและความงาม จากภายในสู่
ภายนอก จะท าใหผู้บ้รโิภคนึกถงึตราสนิคา้ทีม่คีุณภาพและความคุม้ค่าเป็นอนัดบัแรก  

3.4 ด้านความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ผู้ประกอบการ ควรวางกลยุทธใ์นการสื่อสารทางการตลาด ใน
ดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์รายการส่งเสรมิทางการตลาดของผลติภณัฑ ์เพื่อตอกย ้าผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ 
รวมถงึการพฒันาผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 

3.5 ดา้นสนิทรพัยอ์ื่นๆ ของตราสนิคา้ ผูป้ระกอบการ ควรสรา้งลกัษณะเฉพาะของบรรจุภณัฑใ์ห้
แตกต่างจากคู่แขง่รายอื่น และควรจดักจิกรรมทีส่ามารถใหผู้บ้รโิภคเขา้ร่วมเล่นกจิกรรมได ้เพื่อตอกย ้าใหผู้บ้รโิภค
จดจ าผลติภณัฑไ์ด ้

 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบกบัตราสนิคา้อื่น ทีเ่ป็นสนิคา้ประเภทเดยีวกนั เพื่อใหท้ราบถงึความ
คดิเหน็ของผูบ้รโิภคต่อตราสนิคา้อื่น รวมถงึใชเ้ป็นแนวทางสรา้งความแตกต่างใหเ้หนือกว่าคู่แขง่ ท าใหเ้กดิความ
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั  

2. ควรศกึษาถงึปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้าผลไม ้เพื่อให้
ทราบปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการซือ้น ้าผลไม ้ 

3.ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัทศันคต ิและความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีซ่ือ้น ้าผลไม ้เพื่อพฒันาปรบัปรุงใหด้ ี
ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
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กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร. วรินทรา ศิริสุทธิกุล อาจารย์ที่

ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสยีสละเวลาอนัมีค่าให้ความอนุเคราะห์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ค าแนะน า
ช่วยเหลอื รวมไปถงึการดูแลตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนเสรจ็สมบูรณ์ ผูว้จิยัซาบซึง้ในความกรุณาและ
ขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพ ไว ้ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณ รองศาตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา อาจารย์ ดร. อัจฉรียา ศักดิน์รงค์ และ
คณาจารยใ์นโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีใ่หค้วามกรุณาเสยีสละเวลาเป็นคณะกรรมการในการสอบ
สารนิพนธ ์และใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอืแบบสอบถาม และใหค้ าแนะน าใน
การวจิยัในครัง้น้ี  รวมไปถงึคณาจารยท์ีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้และสัง่สอนประสบการณ์ต่างๆ อนัเป็นทุน
ของชวีติใหแ้ก่ผูว้จิยั รวมถงึเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติและบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจนผูม้ี
สว่นร่วมในความส าเรจ็ทุกท่าน ทีไ่ดอ้ านวยความสะดวกและใหค้วามช่วยเหลอืในทุกดา้น 

ผู้วจิยัขอขอบพระคุณบดิา มารดา สมาชกิทุกคนในครอบครวัและเพื่อนๆ ทุกคน ที่คอยห่วงใยและ
คอยใหก้ าลงัใจเสมอมา ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามมุ่งมัน่ พยายามจนประสบความส าเรจ็ในวนัน้ี 
สุดท้าย คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมพีงึได้จากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผู้วจิยัขอน้อมบูชาคุณบดิา มารดา ผู้ใหท้ัง้
ชวีติ จติวญิญาณ สตปิญัญา และก าลงัใจในการศกึษาเล่าเรยีนจนประสบความส าเรจ็ 
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