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บทคดัย่อ 
 
 การวิจัยครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตีา้ ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง
ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยซือ้และบรโิภคเครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ี่
ยี่ห้อแบรนด์วตี้า จ านวน 400 คน ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บรโิภค และปจัจยั
รปูแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีผูบ้รโิภคมคี่าใชจ้่ายในการซือ้เครื่องดื่มในแต่
ละครัง้ 145 บาท มปีรมิาณการซื้อเครื่องดื่มในแต่ละครัง้ 4 ขวด และมีความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มโดยเฉลี่ยต่อเดือน         
5 ขวด 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกัน  มี
พฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตี้า ของผูบ้รโิภคเพศหญงิ แตกต่างกนั อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ี่ยีห่อ้แบรนดว์ตี้า ของผูบ้รโิภคเพศหญิง 
ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มโดยเฉลีย่ต่อเดอืน (ขวด) โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตีา้ ของผูบ้รโิภคเพศหญงิใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปรมิาณการซือ้เครื่องดื่มในแต่ละครัง้ (ขวด) โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก และมทีศิทาง
ตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 และรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้ าผลไม้สกัดจากพรุนและเบอร์รี่ยี่ห้อแบรนด์วีต้า ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มโดยเฉลี่ยต่อเดอืน (ขวด)  โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก และมี
ทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.011 
 
ค าส าคญั: รปูแบบการด าเนินชวีติ พฤตกิรรมการซือ้ แบรนดว์ตีา้ 
 

                                                           
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2รองศาสตราจารย ์ดร. คณะบรหิารธรุกจิเพือ่สงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



2 
 

ABSTRACT 
 
 The objectives of this research were to study the lifestyles related to the buying behavior of Brand Vita prune 
and berry beverage of "brand Vita" among female consumers in the Bangkok metropolitan area. The sample 
consisted of four hundred female consumers.  The results found that most of the overall marketing mix in terms of 
customer perspectives and lifestyles was at good level. The average amount spent on Brand Vita prune and berry 
beverage per time was one hundred and forty-five Baht. The average amount of Brand Vita prune and berry 
beverage bought was four bottles. The average amount purchased of Brand Vita prune and berry beverage per 
month was five bottles.  

The results of the hypotheses testing can be concluded as follows: the respondents with a different marital 
status, average income per month, and occupation had different buying behaviors on Brand Vita prune and berry 
beverage among female consumers in the Bangkok metropolitan area at a statistically significant level of 0.01. 
 The marketing mix for customer perspective in in terms of consumer costs to satisfy had a positively very 
low relationship with the buying behavior of Brand Vita prune and berry beverage among female consumers in the 
Bangkok metropolitan area in terms of the average bottle of Brand Vita prune and berry beverage per month at a 
statistically significant level of 0.05. The marketing mix for customer perspective in in terms of convenience to buy had 
a negatively very low relationship regarding the buying behavior of Brand Vita prune and berry beverage among 
female consumers in the Bangkok metropolitan area in term of the average bottle of Brand Vita prune and berry 
beverage per time at a statistically significant level of 0.01. The aspect of lifestyle in terms of activity had a positively 
very low relationship with the buying behavior of Brand Vita prune and berry beverage among female consumers in 
the Bangkok metropolitan area in term of the average bottle of Brand Vita prune and berry beverage per time at a 
statistically significant level of 0.01. 
 
Keywords: Lifestyles, Buying Behavior, Brand Vita Prune   

 
บทน า 
 ผลไมอ้ย่างตระกลูเบอรร์ี่ ลกูพรุน และแอปเป้ิล เป็นผลไมท้ีใ่หคุ้ณประโยชน์มาก ทัง้วติามนิ  แร่ธาตุ และช่วย
ต้านอนุมูลอสิระเมื่อได้รบัประทานเป็นประจ า ปจัจุบนัจงึมเีครื่องดื่มผลไม้สกดัเข้มข้นผลติออกมาตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคใหส้ามารถหาดื่มไดท้ัง้ปี  เรยีกว่า “ฟงักช์นันลัดรงิก”์ ซึง่เป็นเครื่องดื่มแนวใหม่ ทีใ่หคุ้ณประโยชน์
มากกว่าดบักระหายคอืเป็นเครื่องดื่มเพื่อสขุภาพ ประกอบกบัรปูแบบการด าเนินชวีติในปจัจุบนัมคีวามเปลีย่นแปลงให้
สอดคลองกบัวถิีความเป็นอยู่มากขึน้ พฤตกิรรมความต้องการของคนทุกเพศ ทุกวยั หนัมาดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพกนั
มาก พฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มจงึเปลี่ยนไปจากเดมิที่ต้องการดื่มเพื่อดบักระหายเพียงอย่างเดียว เน้นคุณค่า
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเครื่องดื่มเขา้ไปดว้ย  
      ฟงักช์นันัลดรงิก ์จดัเป็นผลติภณัฑก์ลุ่มเครื่องดื่ม (พรอ้มดื่ม) ซึง่เป็นเครื่องดื่มประเภทไม่มแีอลกอฮอล ์โดยมี
การให้ค านิยามว่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีการดดัแปลงองค์ประกอบด้วยการเติมสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
นอกเหนือจากเครื่องดื่มทัว่ไป เพื่อเพิม่คุณสมบตัใิหส้ามารถลดความเสีย่งจากการเป็นโรค ป้องกนัโรค หรอืชะลอการ
เกดิโรค รวมถงึส่งผลใหผู้บ้รโิภคมสีุขภาพทีด่ขี ึน้ เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดรงิก ์ทีม่อียู่ในตลาดขณะน้ี มมีากกว่า 30 ชนิด 
(tcijthai.2558) บรษิทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหารเสรมิและเครื่องดื่มสกดั  ให้
ความส าคญักบั “แบรนด์วตี้า” เครื่องดื่มผลไม้สกดัจากพรุนและเบอร์รี่ หนึ่งในเซกเมนต์ของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
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(Functional Drink) ที่มีอตัราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีภาพรวมของตลาดเครื่องดื่มผลไม้สกัดในปี 2557 มีมูลค่า
ประมาณ 2 พนัลา้นบาท (ผูจ้ดัการ. 2558)      
 ในดา้นของสว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของลกูคา้ 4Cs เป็นการตลาดแนวใหม่ทีไ่ดร้บัความนิยม ดว้ย
เหตุผลที่ถูกพฒันาขึน้มาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคให้ตรงประเดน็ไดม้ากทีสุ่ด ประกอบกบัไลฟ์สไตล ์
หรอืรูปแบบการด าเนินชวีติของคนในยุคดจิติอลกเ็ปลีย่นแปลงไป ดว้ยเทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มามบีทบาทในวถิกีารแห่ง
การด าเนินชีวิตของบุคคล การจะทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์  จึง
จ าเป็นต้องน าการวธิวีดัเชงิปรมิาณมาใช้เพื่อประเมินแบบการด าเนินชีวติของผู้บรโิภคด้วยการวเิคราะห์ (AIO)  คือ 
กจิกรรม  ความสนใจ  และความคดิเหน็ ว่าผลติภณัฑม์สีว่นสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัผูบ้รโิภคอย่างไร        
 จากเหตุผลทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้น ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษา  พฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มผลไมส้กดัจากพรุน
และเบอร์รี่ตราสินค้า “แบรนด์วีต้า” ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้ด้วยเหตุผลที่เลือกพื้นที่
ท าการศกึษานี้เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง และมปีระชากรมากที่สุดของประเทศไทย บางกอกพาร์ท 
(2558) และการทีเ่ลอืกศกึษาเฉพาะผูบ้รโิภคเพศหญิง เนื่องจากประชากรหญิงในเขตกรุงเทพมหานครมมีากกว่าชาย 
301,246 คน ตามหลกัฐานทะเบยีนราษฎร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2557 เดลนิิวส ์(2558) ประกอบกบัเป็นผลติภณัฑท์ี่
ตอบสนองความต้องการในเรื่องของความงามโดยเฉพาะผู้บรโิภคเพศหญิง ท าให้ผลติภณัฑ์ “แบรนด์วตี้า” ต้องการ
สือ่สารในแง่การเป็นผลติภณัฑ์เพื่อสุขภาพ และเป็นผลติภณัฑเ์พื่อเสรมิสรา้งความงามและบุคลกิที่ดี จงึเลง็เหน็ความ
น่าสนใจต่อด้านผลิตภัณฑ์และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ โดยการวิจัยในครัง้นี้ จะ
ท าการศกึษาเพยีง  “แบรนดว์ตี้า” เท่านัน้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในการพฒันาสนิคา้ไปในทศิทางทีต่อบ
สองความตอ้งการองผูบ้รโิภคในอนาคต 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ ีตราสนิคา้ “แบรนดว์ตี้า” ของผูบ้รโิภค
เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ การศกึษา รายได้ต่อเดอืน 
และอาชพี  
 2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้ากับพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ี ่ตราสนิคา้ “แบรนดว์ตีา้” ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชวีติของผู้บรโิภค กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้า
ผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ี ่ตราสนิคา้ “แบรนดว์ตีา้” ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคลไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ การศกึษา รายไดต่้อเดอืน และอาชพี แตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้ าผลไม้สกัดจากพรุนและเบอร์รี่ตราสินค้า “แบรนด์วีต้า” ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลกูคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจาก
พรุนและเบอรร์ีต่ราสนิคา้ “แบรนดว์ตีา้” ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. รูปแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุน
และเบอรร์ีต่ราสนิคา้ “แบรนดว์ตีา้” ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร์ ผู้วิจยัได้อ้างอิงถึงแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) ที่

กล่าวถงึลกัษณะสว่นบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ การศกึษา รายได ้อาชพี และสถานภาพ โดยเป็นเกณฑน์ิยมใชเ้พื่อ
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางด้านคุณสมบัติทางประชากรระหว่างบุคคล ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ผลติภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มที่แตกต่างกนัออกไปท าให้เห็นว่าคนที่มคีุณสมบตัิทางประชากรที่แตกต่างกนักจ็ะมผีลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลติภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่ม มาใช้ในการศึกษาความแตกต่างทางลกัษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลติภณัฑก์ลุ่มเครื่องดื่มผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ ียีห่อ้ “แบรนดว์ตีา้” 

แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (4C’s Marketing) ผู้วจิยัได้อ้างอิงจาก im2market (2015) 
สรุปได้ว่ากลยุทธ์ 4Cs ถูกพัฒนามาจาก กลยุทธ์ 4Ps ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer Wants and 
Needs) ตน้ทุนของผูบ้รโิภค (Consumer’s Cost to satisfy) ความสะดวกในการซือ้ (Convenience to buy) การสือ่สาร 
(Communication that Connects) เป็นกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ที่พฒันาขึ้นเพื่อตอบโจทย์และความต้องการของ
ลกูคา้ในยุคทีอ่นิเตอรเ์น็ตเขา้มามบีทบาทส าคญั ดงันัน้กลยุทธ์ 4C จงึมสี่วนใหเ้กดิจากการพฒันาการตลาดใหป้ระสบ
ความส าเรจ็และแขง็แกร่งยิง่ขึน้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิต (AIO) ผูว้จิยัไดอ้า้งองิจาก อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543, 
หน้า 261) สรุปได้ว่าการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น เพื่อ
ต้องการทราบข้อมูลจากผู้บริโภคว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์มีส่วนสมัพันธ์
เกี่ยวข้องกบัผู้บริโภคอย่างไร เพื่อนักวิจยัจะได้น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรืออาจน ามาใช้ปรบัปรุง
เปลีย่นแปลง ผลติภณัฑใ์หม่ หรอืปรบัเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารบางอย่าง เพื่อใหส้อดคลอ้งตรงตามความตอ้งการตามแบบ
การด าเนินชวีติของผูบ้รโิภค 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ผูว้จิยัอา้งองิแนวคดิของ Schiffman, L. G., & Kanuk, 
L. L. (2000) ซึง่ไดก้ล่าวถงึส่วนของ พฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคท าการคน้หา การคดิ การซือ้ การใช ้การประเมนิผล การใช้
สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา หรือเป็นขัน้ตอนซึ่งเกี่ยวกับความคิด 
ประสบการณ์ การซื้อ การใช้สนิค้าและบรกิารของผู้บรโิภคเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ และได้
อา้งองิแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) ซึง่ไดก้ล่าวถงึสว่นของ 6Ws และ 1H ดงันี้ Who คอื ใครอยู่ใน
ตลาดเป้าหมาย  What คอื ผูบ้รโิภคซือ้อะไร Why คอื ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้ Who คอื ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซือ้ 
When คอื ผูบ้รโิภคซื้อเมื่อใด Where คอื ผูบ้รโิภคซื้อที่ไหน และ How คอืผูบ้รโิภคซื้ออย่างไร จากการศกึษาคาดว่า
ปจัจยัทัง้หมดดงักล่าวจะสามารถตอบสนองผูบ้รโิภคอย่างตรงจุด ใชลู้กคา้เป็นจุดศูนย์กลางหลกัและใชใ้นการก าหนด
ตวัแปรเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้ “แบรนดว์ตีา้” 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยซื้อและบรโิภคเครื่องดื่มน ้าผลไม้
สกดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้ "แบรนดว์ตีา้" ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยซือ้และบรโิภคเครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดั
จากพรุนและเบอรร์ีย่ ี่หอ้ "แบรนดว์ตี้า" การค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชย์
บญัชา 2545 : 26) ขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยันี้เท่ากบั 400 คน 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
ขัน้ที่ 1 วิธกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยการจบัฉลากจากเขตในกรุงเทพมหานครทัง้หมดจ านวน 50 เขต 

เลอืก 10%  จาก 50 เขต ได ้5 เขต คอื คอื เขตจตุจกัร เขตปทุมวนั เขตสลีม เขตราษฎรบ์รูณะ และเขตพญาไท  
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ขัน้ที่ 2 วธิกีารสุ่มแบบก าหนดตัวอย่าง โดยการก าหนดจ านวนตวัอย่างในแต่ละเขตจ านวนเท่าๆ กนั ตาม
สดัสว่นจะแบ่งไดเ้ขตละ 80 คน 

ขัน้ที ่3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยการเลอืกสุม่ตวัอย่างเฉพาะผูห้ญงิทีเ่คยซือ้และบรโิภคเครื่องดื่มน ้า
ผลไม้สกดัจากพรุนและเบอร์รี่ยี่ห้อ "แบรนด์วตี้า" และก าหนดสถานที่ที่จะเก็บแบบสอบถาม ในแต่ละเขตดงักล่าว
ขา้งตน้เพราะเป็นสถานทีท่ีม่ผีูค้นจ านวนมาก มคีวามหลากหลายของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นกัเรยีน นักศกึษา พนกังาน
ออฟฟิต ฯลฯ เป็นตน้ จงึน่าจะเป็นตวัแทนกลุ่มตวัอย่างไปในทางทีด่ ี 

ขัน้ที ่4 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก กบักลุ่มตวัอย่างเฉพาะผู้หญิงทีเ่คยซื้อและบรโิภคเครื่องดื่มน ้าผลไม้
สกดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้ "แบรนดว์ตีา้" ตามพืน้ทีท่ีก่ าหนดไวข้า้งตน้ใหค้รบจ านวน 400 ชุด 

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ได้แก่ ความต้องการของ

ผูบ้รโิภค ต้นทุนของผู้บรโิภค ความสะดวกในการซื้อ และการสื่อสารที่เขา้ถงึ โดยใช้แบบสอบถามแบบ Likert scale 
จ านวน 14 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

สว่นที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัรปูแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ ดา้น
ความคดิเหน็ โดยใช้แบบสอบถามแบบ Likert scale จ านวน 9 ขอ้ โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) 

ส่วนที่  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing Behavior) จ านวนทัง้หมด 7 ข้อ เป็น
ลกัษณะค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) จ านวน 4 ขอ้และอกี 3 ขอ้เป็นลกัษณะของค าถามเป็นค าถาม
ปลายเปิด (Open-ended Question) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale)  

ส่วนที่  4 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา  อาชพี สถานภาพและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน รวม 5 ขอ้ 
 ขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมอืและการหาคุณภาพของเครื่องมอื 
 1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ จากต าราและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษา เพื่อเป็น
แนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
 2. สอบถามและเกบ็ขอ้มลูจากหน่วยตวัอย่าง เพื่อเป็นขอ้มลูในการสรา้งแบบสอบถาม 
 3. น าขอ้มลูทีร่วบรวมไดท้ัง้หมดสรา้งแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็นทัง้หมด 4 สว่น 
 4. น าแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 5. น าแบบสอบถามทีแ่กไ้ขปรบัปรุงแล้วไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 คน เพื่อทดสอบ
ความน่าเชื่อถือของชุดค าถามในแบบสอบถาม เพื่อหาค่าสัมประสิทธิอ์ ัลฟาของคอนบรัค (Cronbachs’ alpha 
Coefficient) โดยมคี่าระหว่าง 0 ≤ ∞ ≤ 1 ค่าใกล้เคยีงกบั 1 มาก แสดงว่ามรีะดบัความเชื่อมัน่สูง ซึ่งแบบสอบถาม
ตอ้งมคีวามค่าความเชื่อมัน่มากกว่า 0.7  (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา  2561) หากพจิารณารายดา้น มรีายละเอยีดดงันี้ 
 ส่วนประสมการตลาดในมุมมอง    
 ความตอ้งการของผูบ้รโิภค     0.740 
 ตน้ทุนของผูบ้รโิภค     0.881 
 ความสะดวกในการซือ้     0.744 
 การสือ่สาร      0.818 
 รปูแบบการด าเนินชีวิต      
 กจิกรรม      0.768 
 ความสนใจ     0.796 
 ความคดิเหน็     0.766 
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สรปุผลการวิจยั 
 สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้รโิภคโดยรวม ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองผูบ้รโิภคอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
มคีวามคดิเหน็ดา้นสว่นประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้รโิภคอยู่ในระดบัด ีทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวกในการซือ้ 
ดา้นการสื่อสาร ดา้นความต้องการของผู้บรโิภค และดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภค โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 4.13 3.97 และ 
3.91 ตามล าดบั  
 รูปแบบการด าเนินชวีติของผู้บรโิภคโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อรูปแบบการด าเนินชวีติ
ของผูบ้รโิภคอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.08 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็
ต่อรปูแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคอยู่ในระดบัด ีทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสนใจ ดา้นความคดิเหน็ และดา้นกจิกรรม 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 4.05 และ 4.02 ตามล าดบั เมื่อพจิารณารายดา้น ไดแ้ก่ 
 ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตีา้ในแต่ละครัง้ (บาท) พบว่า 
โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 145 บาท 
 ดา้นปรมิาณการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตี้าในแต่ละครัง้ (ขวด) พบว่า โดย
มคี่าเฉลีย่ประมาณ 4 ขวด  
 ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มน ้าผลไม้สกดัจากพรุนและเบอรร์ี่ยี่ห้อแบรนด์วตี้า โดยเฉลี่ยต่อเดอืน (ขวด) 
พบว่า โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 5 ขวด  
 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 - 29 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน 
สถานภาพโสด รายไดต่้อเดอืน 10,000 - 19,999 บาท  

การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 3 ขอ้ดงันี้  
ตาราง 1 ทดสอบสมมตฐิาน 

 
ตวัแปรต้น ด้านค่าใช้จ่ายในการ

ซ้ือเครื่องด่ืมในแต่ละ
ครัง้ (บาท) 

ด้านปริมาณการซ้ือ
เคร่ืองด่ืมในแต่ละ

ครัง้ (ขวด) 

ด้านความถ่ีในการซ้ือ
เคร่ืองด่ืมโดยเฉล่ียต่อ

เดือน (ขวด) 
ลกัษณะประชากรศาสตร ์    
อายุ 0.943 0.999 0.746 
สถานภาพสมรส 0.003** 0.007** 0.924 
การศกึษา 0.251 0.211 0.546 
รายไดต่้อเดอืน 0.080 0.004** 0.016* 
อาชพี 0.003** 0.002** 0.152 
ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า    
ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค  -0.009 -0.001 -0.005 
ดา้นตน้ทุนของผูบ้รโิภค 0.054 -0.064 0.106** 
ดา้นความสะดวกในการซื้อ -0.029 -0.143** 0.004 
ดา้นการสือ่สาร 0.079 -0.045 0.068 
ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้โดยรวม 0.044 -0.097 0.073 
รปูแบบการด าเนินชีวิต    
ดา้นกจิกรรม 0.051 -0.007 0.189** 
ดา้นความสนใจ -0.034 -0.008 0.088 
ดา้นความคดิเหน็ -0.006 -0.044 0.005 
รปูแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคโดยรวม 0.007 0.028 0.142** 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05, **มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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สรปุและอภิปรายผล 
อายุ พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผลไม้สกดัจากพรุนและเบอร์รีย่ ี่ห้อ  

แบรนดว์ตี้า ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เครื่องดื่มในแต่ละครัง้ (บาท) ดา้น
ปรมิาณการซื้อเครื่องดื่มในแต่ละครัง้ (ขวด) และดา้นความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มโดยเฉลีย่ต่อเดอืน (ขวด) ไม่แตกต่าง
กนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากเครื่องดื่มน ้าผลไม้สกดัจากพรุนและเบอร์รี่ยี่ห้อแบรนด์วีต้า             
เป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติกลมกล่อม และมคีุณประโยชน์ เพราะประกอบด้วยเบอร์รี่หลากหลายชนิด ท าให้ผู้บรโิภค              
เพศหญิงทุกวยั ไม่ว่าจะมชี่วงอายุเท่าใดเลอืกซื้อเครื่องดื่มดงักล่าวไว้ดื่มเพื่อแก้กระหาย และเพื่อคุณประโยชน์ต่อ
สุขภาพที่ดไีด้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ กติยาภรณ์ ล าลกึ (2558) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มชาผสมสมุนไพรพรอ้มดื่มของผู้บรโิภคในจงัหวดัปทุมธานี และสอดคล้องกบังานวจิยัของ  ศศธิร สุภาวรรณ 
(2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร  

สถานภาพสมรส พบว่า ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดั
จากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตีา้ ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เครื่องดื่มใน
แต่ละครัง้ (บาท) และด้านปริมาณการซื้อเครื่องดื่มในแต่ละครัง้ (ขวด) มากที่สุด เนื่องจากผู้บรโิภคเพศหญิงที่มี
สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั เป็นผู้บรโิภคทีม่บีุคคลใกลช้ดิหรอืสมาชกิครอบครวัอยู่ร่วมด้วย และมคีวามต้องการซื้อ
เครื่องดื่มน ้าผลไม้สกดัจากพรุนและเบอร์รี่ยี่ห้อแบรนด์วตี้าเพื่อดื่มภายในครอบครวั จึงท าให้ผู้บรโิภคเพศหญิงที่มี
สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มคี่าใชจ้่ายในการซือ้แต่ละครัง้สงูกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพอื่นๆ เพราะตอ้งซือ้ในปรมิาณ
มากให้เพียงพอกบัความต้องการของสมาชิกในครอบครวั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ กติยาภรณ์ ล าลึก (2558) 
ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มชาผสมสมุนไพรพรอ้มดื่มของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี  

การศกึษา พบว่า ผู้บรโิภคทีม่กีารศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและ
เบอรร์ีย่ ี่หอ้แบรนด์วตี้า ของผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช้จ่ายในการซือ้เครื่องดื่มในแต่ละครัง้ 
(บาท) ดา้นปรมิาณการซือ้เครื่องดื่มในแต่ละครัง้ (ขวด) และดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มโดยเฉลีย่ต่อเดอืน (ขวด) ไม่
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05  เนื่องจากเครื่องดื่มน ้าผลไม้สกดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ี่หอ้แบรนด์
วตีา้ เป็นเครื่องดื่มทีค่่อนขา้งมคีุณสมบตัแิละคุณประโยชน์ชดัเจน คอื มปีระโยชน์ต่อร่างกายเพราะอุดมไปดว้ยวติามนิ
หลากชนิด เหมาะสมกบัผูบ้รโิภคเพศหญงิทุกระดบัการศกึษา เพราะไม่ว่าจะมรีะดบัการศกึษาใดก็สามารถดื่มเครื่องดื่ม
ดงักล่าวเพื่อคุณประโยชน์ต่อร่างกายได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชุตนิันท ์โรจน์เพญ็เพยีร (2560) ศกึษาเรื่อง ปจัจยั
ที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
กติยาภรณ์ ล าลกึ (2558) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มชาผสมสมุนไพรพรอ้มดื่มของผูบ้รโิภค
ในจงัหวดัปทุมธานี  

รายไดต่้อเดอืน ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 30,000 - 39,999 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดั
จากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตีา้ ของผู้บรโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปรมิาณการซือ้เครื่องดื่มในแต่
ละครัง้ (ขวด) มากทีส่ดุ เนื่องจากผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่รีายไดต่้อเดอืน 30,000 - 39,999 บาท เป็นกลุ่มทีม่รีายไดร้ะดบั
ปานกลาง สามารถซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตีา้ในแต่ละครัง้ไดใ้นปรมิาณทีส่งู เพราะมี
สภาพคล่องทางการเงนิสงูกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ ่ากว่า ท าใหเ้มื่อผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการซือ้เครื่องดื่มดงักล่าวไวด้ื่ม 
จะสามารถซือ้ไดท้นัทโีดยไม่ตอ้งแบง่ซือ้หรอืจ ากดัจ านวนในการซือ้แต่ละครัง้ ดงันัน้จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 
30,000 - 39,999 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตีา้ ของผูบ้รโิภคเพศ
หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านปรมิาณการซื้อเครื่องดื่มในแต่ละครัง้ (ขวด) มากที่สุด สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ณัฎฐ ์นิธวิฒัน์วโรดม (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มเปปทนีของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร  
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ผูบ้รโิภคที่มรีายไดต่้อเดอืน 20,000 - 29,999 บาท มพีฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและ
เบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตีา้ ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มโดยเฉลีย่ต่อเดอืน 
(ขวด) มากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่รีายไดต่้อเดอืน 20,000 - 29,999 บาท เป็นกลุ่มทีม่รีายไดไ้ม่สงูมากเมื่อ
เทยีบกบัผูบ้รโิภคกลุ่มอื่น ท าใหเ้มื่อผูบ้รโิภคกลุ่มดงักล่าวต้องการซือ้เครื่องดื่มวตีา้ ผู้บรโิภคจะซือ้เครื่องดื่มใหพ้อดื่มใน
แต่ละครัง้ และค่อยซือ้ใหม่เมื่อต้องการดื่ม อาจท าใหผู้บ้รโิภคซือ้เครื่องดื่มวตี้าค่อนขา้งบ่อย ทัง้นี้เพราะไม่อยากจะใช้
เงนิจ านวนเยอะส าหรบัซือ้เครื่องดื่มวตี้าในปรมิาณมากในแต่ละครัง้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธดิาวรรณ จงเกรยีงไกร 
(2557) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ธญัญรตัน์ ศริกิาญจนพงศ์ (2554) ศกึษาเรื่อง พฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มโลว์แคลอรี ่(Low Calorie Drink) 
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบ
รนด์วีต้า ของผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่มในแต่ละครัง้ (บาท) ไม่
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 เนื่องจากผู้บรโิภคเพศหญิงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทีม่รีะดบัเงนิเดอืนที่
ระดบัใด ต่างมคีวามตอ้งการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตีา้แทบทัง้สิน้ เพราะเครื่องดื่ม
วตี้าอุดมไปด้วยวติามินและแร่ธาตุ มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย และมีรสชาติที่กลมกล่อม รบัประทานค่อนข้างง่าย 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศธิร สุภาวรรณ (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรม
การซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  

อาชพี ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอร์
รีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตีา้ ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ค่าใชจ้่ายในการซือ้เครื่องดื่มในแต่ละครัง้ (บาท) และ
ดา้นปรมิาณการซือ้เครื่องดื่มในแต่ละครัง้ (ขวด) มากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่อีาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
เป็นกลุ่มที่มรีายไดไ้ม่สงูมากเมื่อเทยีบกบักลุ่มอาชพีพนักงานเอกชนหรอืเจา้ของกจิการ ผู้บรโิภคมคีวามต้องการซื้อ
เครื่องดื่มเพื่อบ ารุงร่างกายและเพื่อสขุภาพทีด่ ีรวมถงึตอ้งมรีาคาย่อมเยา ทัง้นี้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอร์
รีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตี้า เป็นเครื่องดื่มทีม่คีุณประโยชน์ทีห่ลากหลาย และมรีาคาไม่สงูมากเมื่อเทยีบกบัเครื่องดื่มเพื่อสขุภาพ
ชนิดอื่นๆ จงึท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มดงักล่าวรบัรูถ้งึคุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่มวตี้า และซื้อเครื่องดื่มวตี้าในแต่ละ
ครัง้ค่อนข้างสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตยาภรณ์ ล าลึก (2558) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม                     
การซื้อเครื่องดื่มชาผสมสมุนไพรพร้อมดื่มของผู้บรโิภคในจงัหวดัปทุมธานี และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ณัฎฐ ์
นิธิวัฒน์วโรดม (2554) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเปปทีนของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตี้า 
ของผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องดื่มโดยเฉลีย่ต่อเดอืน (ขวด) เน่ืองจากผูบ้รโิภคเพศหญงิทุกอาชพีส่วนใหญ่ซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจาก
พรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตี้าเป็นประจ าอยู่แลว้ ตลอดจนเครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตี้า  
ถูกวางจ าหน่ายตามรา้นค้าสะดวกซือ้ทัว่ไป ทัง้รา้นขายยา และหา้งสรรพสนิค้า ท าใหผู้้บรโิภคเพศหญิงซือ้เครื่องดื่ม
วตี้าบ่อยไม่ต่างกนั เพราะสามารถหาซือ้เครื่องดื่มวตี้าได้ง่ายทุกเมื่อตามที่ตนเองต้องการ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  
ศศิธร สุภาวรรณ (2554) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty 
Drink) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  
 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
 ดา้นความต้องการของผูบ้รโิภค ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไม้สกดัจากพรุนและ
เบอรร์ีย่ ี่หอ้แบรนด์วตี้า ของผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช้จ่ายในการซือ้เครื่องดื่มในแต่ละครัง้ 
(บาท) ด้านปรมิาณการซือ้เครื่องดื่มในแต่ละครัง้ (ขวด) และด้านความถี่ในการซือ้เครื่องดื่มโดยเฉลีย่ต่อเดอืน (ขวด) 
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อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากปจัจุบนัผูบ้รโิภคค่อนขา้งใส่ใจดูแลตนเองโดยการรบัประทานหรอืดื่ม
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอยู่แลว้ ประกอบกบัเครื่องดื่มหรอือาหารเสรมิเพื่อสุขภาพที่มคีุณประโยชน์ รสชาตกิลมกล่อมมี
ค่อนขา้งหลากหลาย โดยเฉพาะเครื่องดื่มน ้าผลไม้สกดัจากผกัผลไม้ ดงันัน้ผู้บรโิภคจงึไม่ได้ให้ความส าคญักบัความ
ต้องการดื่มเครื่องดื่มน ้าผลไม้สกดัจากพรุนและเบอร์รีย่ ี่ห้อแบรนด์วตี้ามากนัก เพราะเครื่องดื่มหรอือาหารเสรมิเพื่อ
สขุภาพต่างๆ มวีางขายและหาซือ้ไดง้่ายอยู่แลว้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศราธวิฒัน์ ธนะไพรนิทร ์(2559) ศกึษาเรื่อง 
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกค้า ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสด ร้าน Café 
Amazon ของผูบ้รโิภค ณ สถานีจ าหน่ายน ้ามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้
แบรนด์วตี้า ของผูบ้รโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มโดยเฉลีย่ต่อเดอืน (ขวด) 
โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากราคาเครื่องดื่ม
น ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตีา้เหมาะสมกบัคุณภาพของสนิคา้ผูบ้รโิภครบัรูไ้ดว้่า เครื่องดื่มน ้าผลไม้
สกดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนด์วตี้ามรีาคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพของสนิคา้ มรีาคาไม่สงูมากและค่อนขา้งคุม้ค่า
กับคุณประโยชน์ที่ได้รบั ท าให้ผู้บริโภคซื้อเครื่องดื่มวีต้าค่อนข้างบ่อยในแต่ละเดือน สอดคล้องกับงานวิจยัของ 
ศราธวิฒัน์ ธนะไพรนิทร ์(2559) ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกคา้ ทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ของผูบ้รโิภค ณ สถานีจ าหน่ายน ้ามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ดา้นความสะดวกในการซื้อ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผลไม้สกดัจากพรุนและเบอร์รี่
ยีห่อ้แบรนดว์ตี้า ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปรมิาณการซือ้เครื่องดื่มในแต่ละครัง้ (ขวด) โดยมี
ความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก และมทีิศทางตรงกนัขา้ม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจากหากผู้บรโิภค
สามารถหาซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตี้าไดง้่าย ในปรมิาณทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ 
และรา้นที่จ าหน่ายสามารถส่งสนิคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ทนัเวลา จะท าให้ผู้บรโิภคที่มเีพศหญิงซื้อเครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดั
จากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตีา้ในแต่ละครัง้น้อยลง เพราะสามารถซือ้สนิคา้เวลาใดกไ็ดต้ามทีผู่บ้รโิภคตอ้งการ ไม่
จ าเป็นตอ้งซือ้จ านวนมากในแต่ละครัง้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริวรรณ บุญม ี(2559) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการซือ้
เครื่องดื่มบรรจุถุงกระดาษของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่  
 ดา้นการสือ่สาร ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนด์
วตี้า ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เครื่องดื่มในแต่ละครัง้ (บาท) ดา้นปรมิาณ
การซือ้เครื่องดื่มในแต่ละครัง้ (ขวด) และดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มโดยเฉลีย่ต่อเดอืน (ขวด) อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากเครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตีา้มรีาคาไม่สงูมาก แมจ้ะมกีารจดั
รายการโปรโมชัน่ตามเทศกาลอยู่แลว้ กไ็ม่ไดท้ าใหม้ผีลต่อการซือ้ของผูบ้รโิภคมากขึน้ เพราะโดยทัว่ไปเครื่องดื่มวตี้า
หากผูบ้รโิภคซือ้เป็นแพค็หรอืบรรจุภณัฑข์นาด 12 ขวด กจ็ะไดร้าคาพเิศษมากกว่าซือ้แยกอยู่แลว้ ดงันัน้จงึไม่จ าเป็นที่
จะต้องให้พนักงานแนะน าสนิค้า เพราะผู้บรโิภคสามารถสงัเกตจากป้ายตามชัน้วางสนิค้า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ศราธวิฒัน์ ธนะไพรนิทร ์(2559) ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกคา้ ทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ของผูบ้รโิภค ณ สถานีจ าหน่ายน ้ามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 รปูแบบการด าเนินชีวิต 
 ดา้นกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตี้า 
ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มโดยเฉลี่ยต่อเดือน (ขวด)  โดยมี
ความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก และมทีิศทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เน่ืองจากปจัจุบนัผู้บรโิภค
ค่อนขา้งใหค้วาส าคญัเกีย่วกบัการรกัษาสุขภาพ ใสใ่จบรโิพคหรอืรบัประทานอาหารเพื่อสขุภาพ โดยทัว่ไปผูบ้รโิภคมกั
มกีจิกรรมหาขอ้มูลเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพ นิยมซื้อสนิค้าเพื่อสุขภาพ เช่น วติามนิบ ารุง อาหารคลนี อุปกรณ์ออก
ก าลงักาย เป็นต้น ประกอบกบัเครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตี้า เป็นเครื่องดื่มทีอุ่ดมไปดว้ย
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วติามนิ มคีุณประโยชน์ต่อร่างกาย จงึท าใหผู้บ้รโิภคซือ้เครื่องดื่มวตี้าเพื่อดื่มค่อนขา้งบ่อย สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ 
ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558) ศึกษาเรื่องปจัจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ดของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกบังานวจิยั ของ ปญัชลี สงัขรตัน์ (2554) ศกึษาเรื่อง การรบัขอ้มูลจากการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional 
Drink) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ดา้นความสนใจ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนด์
วตี้า ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เครื่องดื่มในแต่ละครัง้ (บาท)  ดา้นปรมิาณ
การซือ้เครื่องดื่มในแต่ละครัง้ (ขวด) และดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มโดยเฉลีย่ต่อเดอืน (ขวด) อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากผู้บรโิภคไม่ได้ให้ความส าคญักบัการที่มีนักแสดง นักร้อง คนดงัที่เป็นพรเีซน็เตอรใ์ห้กบั
สนิคา้ทีเ่กีย่วกบัสขุภาพ หรอืเครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่้อแบรนดว์ตีา้ หรอืรวมไปถงึสือ่ขา่วสารต่างๆ
ทีน่ าเสนอเกี่ยวกบัเครื่องดื่ม เพราะผู้บรโิภครูจ้กัเครื่องดื่มวตี้าอยู่แลว้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ปญัชล ีสงัขรตัน์ 
(2554) ศกึษาเรื่อง การรบัขอ้มูลจากการสือ่สารทางการตลาดแบบบูรณาการ และรปูแบบการด าเนินชวีติทีส่่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มเพื่อสขุภาพ (Functional Drink) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ดา้นความคดิเหน็ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบ
รนด์วตี้า ของผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ ายในการซื้อเครื่องดื่มในแต่ละครัง้ (บาท) ด้าน
ปรมิาณการซื้อเครื่องดื่มในแต่ละครัง้ (ขวด) และด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มโดยเฉลี่ยต่อเดือน (ขวด) อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากกระแสการรกัสุขภาพ เป็นกระแสที่มมีาค่อนขา้งนาน ประกอบกบัหาอาหาร
คลนีหรอืเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมจี าหน่ายค่อนขา้งหลากหลายและหาซื้อไดง้่าย จงึท าให้ความนิยม หรอืกระแสสงัคม
เกีย่วกบัการรกัษาสุขภาพ ไม่ไดเ้ป็นตวักระตุ้นใหผู้บ้รโิภคซือ้เครื่องดื่มวตี้ามากขึน้ เพราะผูบ้รโิภคค่อนขา้งเขา้ใจและ
รบัรูถ้งึคุณประโยชน์อยู่แลว้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั ของ ปญัชล ีสงัขรตัน์ (2554) ศกึษาเรื่อง การรบัขอ้มูลจากการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
(Functional Drink) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 รปูแบบการด าเนินชวีติโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอร์
รีย่ ี่ห้อแบรนด์วตี้า ของผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มโดยเฉลี่ยต่อเดือน 
(ขวด) โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากผูบ้รโิภค
ใหค้วามส าคญักบัการใส่ใจดูแลสขุภาพ ทัง้ดา้นการออกก าลงักาย ตลอดจนการเลอืกซือ้สนิคา้ อาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่ง
เครื่องดื่มน ้าผลไม้สกดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ี่ห้อแบรนด์วตี้า เป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยวติามนิมคีุณประโยชน์ตามที่
ผูบ้รโิภคต้องการ และค่อนขา้งหาซือ้ไดง้่าย จงึท าใหผู้บ้รโิภคซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนด์
วตี้าค่อนขา้งบ่อย เพราะเครื่องดื่มดงักล่าวตอบโจทยก์ารใช้ชวีติในปจัจุบนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ นุตพิงษ์ สุติก 
และคณะ (2559) ศกึษาเรื่อง ศกึษาวฒันธรรมการบรโิภคกาแฟของประชากรในจงัหวดัภูเกต็  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 1. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ ์บรษิทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากดั ควรใหค้วามส าคญักบัการ
น าเสนอขายในรูปแบบแพคเกจในราคาพิเศษ และเพิ่มสูตรเครื่องดื่มวีต้าหรือรสชาติใหม่ๆ เนื่องจากผู้บรโิภคซื้ อ
เครื่องดื่มวตี้าเยอะอยู่แลว้ หากบรษิทัออกแพคเกจขนาดใหญ่ทีม่สีว่นลดมากขึน้ และหากออกสตูรหรอืรสชาตใิหม่ กจ็ะ
ท าให้ผู้บรโิภคซื้อมากขึน้ไปด้วย เพราะจากผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั  มีอาชพีรบั
ราชการ/รฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่้อแบรนด์วตี้า ของผูบ้รโิภคเพศ
หญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เครื่องดื่มในแต่ละครัง้ (บาท) มากทีส่ดุ 
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 2. ฝ่ายออกแบบผลติภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ บรษิัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากดั ควรให้ความส าคญักบัการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์เครื่องดื่มวตี้าให้ถือง่าย หรอือาจจะท าบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องขนาดใหญ่ขึน้ เช่น ขนาด 24 ขวด 
ขนาด 36 ขวด เน่ืองจากผูบ้รโิภคซือ้เครื่องดื่มวตี้าในประมาณสงูอยู่แลว้ หากบรษิทัจดัท าแพคเกจทีม่จี านวนขวดมาก
ขึ้น ก็จะท าให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเครื่องดื่มได้ในปริมาณมากขึ้นเช่นกัน เพราะจากผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคที่มี
สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มรีายไดต่้อเดอืน 30,000 - 39,999 บาท มอีาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการ
ซื้อเครื่องดื่มน ้าผลไม้สกดัจากพรุนและเบอร์รี่ยี่ห้อแบรนด์วตี้า ของผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้าน
ปรมิาณการซือ้เครื่องดื่มในแต่ละครัง้ (ขวด) มากทีส่ดุ 
 3. ฝ่ายสื่อสารทางการตลาด บรษิทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากดั ควรจดัรายการส่งเสรมิทางการตลาดการ
ซื้อสนิค้าราคาพิเศษในจ านวนที่บริษัทก าหนด เช่น  ซื้อสินค้า 2 กล่องในราคาพิเศษ หรือได้รบัของแถม เป็นต้น 
เพื่อทีจ่ะเป็นการกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคซือ้ในปรมิาณทีส่งูขึน้ในแต่ละครัง้ เพราะจากผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
ต่อเดอืน 20,000 - 29,999 บาท มพีฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอร์รีย่ ี่ห้อแบรนด์วตี้า ของ
ผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มโดยเฉลีย่ต่อเดอืน (ขวด) มากทีส่ดุ 
 4. ฝ่ายวางแผนและพฒันากลยุทธ์ทางการตลาด บรษิัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากดั ควรท าการส ารวจ
ราคาของเครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตี้า และเครื่องดื่มอื่นๆ ทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
เพื่อทีจ่ะน าขอ้มูลมาปรบัปรุงเป็นแนวทางในการก าหนดราคา หรอืจดัรายการส่วนลดสนิคา้  เพื่อให้ผูบ้รโิภครบัรูไ้ดว้่า
เครื่องดื่มวตี้ามีราคาที่ค่อนข้างย่อมเยา และเหมาะสมกบัคุณภาพที่ได้รบัอยู่เสมอ ตลอดจนเกิดเป็นการกระตุ้นให้
ผูบ้รโิภคซือ้เครื่องดื่มวตี้าบ่อยมากขึน้ เพราะจากผลการวจิยัพบว่า สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้รโิภค ดา้น
ต้นทุนของผู้บรโิภค มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผลไม้สกดัจากพรุนและเบอร์รีย่ ี่ห้อแบรนด์วตี้า 
ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มโดยเฉลี่ยต่อเดื อน (ขวด) โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั 
 5. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์ บรษิัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากดั ควรให้ความส าคญักบั
ช่องทางการขายเครื่องดื่มน ้าผลไม้สกดัจากพรุนและเบอร์รี่ยี่ห้อแบรนด์วตี้าให้สามารถเขา้ถึงผู้บรโิภคได้มากที่สุด 
โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ซึง่ค่อนขา้งมอีทิธพิลกบัผูบ้รโิภคในปจัจบุนั เพราะหากบรษิทัเพิม่ความสะดวกในการซือ้กบั
ผู้บรโิภคมากขึ้น ก็จะท าให้ผู้บรโิภคซื้อสนิค้าได้ง่าย ทุกวนัและเวลาตามต้องการ ตลอดจนการน าเสนอสนิค้าตาม
รา้นคา้ใหเ้พยีงพอกบัความต้องการของผูบ้รโิภคอยู่เป็นประจ า เพราะจากผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อ
สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ในระดบัด ีโดยมคี่ามากทีส่ดุ และส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไม้สกดัจาก
พรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้แบรนดว์ตี้า ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นปรมิาณการซือ้เครื่องดื่มในแต่ละ
ครัง้ (ขวด) โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก และมทีศิทางตรงกนัขา้ม 
 6. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากัด ควรให้
ความส าคญักบัการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทวี ีอนิเตอรเ์น็ต นิตยสาร ป้ายประกาศ หนงัสอืพมิพ ์แผ่นพบั เป็น
ตน้ เพื่อทีจ่ะเป็นการกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคไดร้บัรูถ้งึขอ้มูลคุณประโยชน์ของเครื่องดื่มวตี้ามากขึน้ โดยอาจจะใชส้สีนัทีน่่า
ดงึดูดตา ในการน าเสนอขอ้มลูสถิตทิีแ่ปลกใหม่ เพราะจากผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อสว่นประสมทาง
การตลาดในมุมมองผูบ้รโิภค ดา้นการสือ่สารในระดบัด ี
 7. ฝ่ายสื่อสารทางการตลาด บรษิทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากดั ควรใหค้วามส าคญักบัการสอบถาม หรอื
ท าแบบส ารวจ เกี่ยวกับเครื่องดื่มน ้าผลไม้สกัดจากพรุนและเบอร์รี่ยี่ห้อแบรนด์วีต้า ว่าผู้บริโภคพอใจกับรสชาต ิ
คุณประโยชน์ หรอือยากให้มขี้อแนะน าใดบ้าง เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้บรษิัทน าผลที่ได้มาศกึษาต่อยอด ตลอดจน
ปรบัเปลี่ยนเครื่องดื่มวตี้าให้ตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภคมากขึน้ เพราะจากผลการวจิยัพบว่าผู้ บรโิภคมคีวาม
คดิเหน็ต่อสว่นประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้รโิภค ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภคในระดบัด ี  
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 8. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากัด ควรให้
ความส าคญักบัการสนบัสนุนเป็นสปอนเซอรห์ลกัในกจิกรรมเกีย่วกบัการออกก าลงักาย หรอืเพื่อสขุภาพต่างๆ หรอืการ
จดังานใส่ใจรกัสขุภาพประจ าปี เพื่อเป็นการกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเขา้ร่วมกจิกรรมและสนใจในตวัสนิคา้เครื่องดื่มวตีา้มาก
ขึน้ เพราะจากผลการวจิยัพบว่า รูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้า
ผลไม้สกดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ี่ห้อแบรนดว์ตี้า ของผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อ
เครื่องดื่มโดยเฉลีย่ต่อเดอืน (ขวด) โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั 
 9. ฝา่ยการตลาดและฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ ์บรษิทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากดั ควรใหค้วามส าคญักบัการ
น าเสนอความรูห้รอืเน้ือหารูปใหม่ใหม่ๆ ของเครื่องดื่มน ้าผลไม้สกดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่้อแบรนดว์ตี้าในช่องทางที่
หลากหลาย เพื่อให้ผูบ้รโิภคเกดิความสนใจ รบัรูไ้ด้ถงึคุณประโยชน์ทีด่ขีองเครื่องดื่ม หรอือาจจะร่วมเป็นผู้สนับสนุน
หลกัให้กบักิจกรรมการออกก าลงักาย หรอืกจิกรรมเพื่อสุขภาพ เพื่อที่จะเป็นการดึงดูดหรอืสร้างความสนใจให้กบั
ผูบ้รโิภค เพราะจากผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อ รปูแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภค ดา้นความสนใจ
ในระดบัด ีโดยมคี่ามากทีส่ดุ 
 10. ฝา่ยการตลาดและฝา่ยพฒันาผลติภณัฑ ์บรษิทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากดั ควรใหค้วามส าคญัและท า
การสือ่สารขา่วสารในเรื่องการใสใ่จสขุภาพ โดยสอดแทรกขอ้แนะน าความคดิเหน็ทางการแพทย ์เกีย่วกบัสรรพคุณของ
ตระกูลเลอรร์ีเ่ป็นส่วนหนึ่งของเครื่องดื่มวตี้า เช่น บลิเบอรร์ี ่แบลก็เคอรแ์รนต์ แครนเบอรร์ี ่โชค้เบอรร์ี ่เอลเดอรเ์บอรร์ี ่
อะซาอเิบอรร์ี ่และสตรอเบอรร์ี ่รวมถงึวติามนิ ไดแ้ก่ ไบโอฟลาโวนอยด ์และแอนโธไซยานินที ่เพื่อทีจ่ะเป็นการกระตุ้น
ให้ผู้บรโิภครบัรู้ถึงคุณประโยชน์ และหนัมาซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากขึน้ เพราะจากผลการวจิยัพบว่าผู้บรโิภคมี
ความคดิเหน็ต่อ รปูแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภค ดา้นดา้นความคดิเหน็ในระดบัด ี

ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาปจัจยัทฤษฎอีื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมส้กดัจากพรุนและเบอรร์ีย่ ีห่อ้
แบรนดว์ตีา้ ของผูบ้รโิภคเพศหญงิ ไดแ้ก่ ความพงึพอใจ ทศันคต ิแรงจงูใจ คุณค่าตราสนิคา้ เป็นต้น เพราะขอ้มลูทีไ่ด้
จะสามารถน ามาพฒันาผลติภณัฑใ์หม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 2. ควรศึกษาโดยเปรยีบเทยีบเครื่องดื่มน ้าผลไม้สกดั หรอืเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกบัตราสนิค้าอื่นๆ ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดยีวกนั เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูในเชงิลกึมากขึน้ ทัง้ข้อดขีอ้เสยี หรอืเอกลกัษณ์ของแต่ละตราสนิคา้ และสามารถ
น าแนวทางๆ ขอ้มูลต่างๆทีไ่ดม้าพฒันามาตรฐานในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมถงึอาจจะ
ช่วยในการเพิม่จุดแขง็ของผลติภณัฑใ์นสภาะการแขง่ขนัทางการตลาดทีรุ่นแรงในปจัจุบนั 
 3. ควรท าการศึกษาข้อมูลวิจัยในเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์ จัดกลุ่มสนทนาผู้บริโภคเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะทราบถึงความคิดเห็น แง่มุม ข้อคิด และตลอดจนข้อเสนอแนะ ทัง้นี้ข้อมูลที่ได้จะเป็น
ประโยชน์อย่างนิ่งต่อการพฒันาผลติภณัฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อไป 
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