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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมการตลาดกบัพฤตกิรรมการซือ้น ้า
ผกัผลไม้พร้อมดื่มตราสินค้าดอยค าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้  คือ 
ผู้บรโิภคน ้าผกัผลไม้ตราสนิค้าดอยค าในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทัง้สิน้จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชส้ถติทิดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์
ความสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตร ีอาชีพพนักงาน
บรษิทัเอกชน สถานภาพโสด รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 30,000 บาท 

ผู้บรโิภคให้ความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบั            
มากทีส่ดุ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา อยู่ในระดบัมาก และ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง  
 ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ซื้อน ้าผกัผลไม้ตราสนิค้าดอยค าโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ครัง้ ต่อสปัดาห์จ านวนที่ซื้อเฉลี่ย             
3 กล่อง ต่อครัง้ และ มลูค่าโดยทีซ่ือ้ 80.79 บาท ต่อครัง้ 
 ผูบ้รโิภคที่ม ีอายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ สถานภาพสมรส แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ
ซือ้น ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค า ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
และ 0.05 ตามล าดบั 

ผู้บริโภคที่มี สถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อน ้ าผักผลไม้พร้อมดื่มตราสินค้าดอยค า             
ดา้นจ านวนทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ผู้บริโภคที่มี อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ               
น ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค า ดา้นมลูค่าในการซือ้ต่อครัง้แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 สว่นประสมการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผกัผลไมพ้รอ้ม
ดื่มตราสนิค้าดอยค าของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านมูลค่าในการซื้อต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ            
ทีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
 
________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาศรนีครนิทรวโิรฒ 
2อาจารย ์ดร.ประจ าภาคบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาศรนีครนิทรวโิรฒ 



2 
 

ค าส าคญั: สว่นประสมการตลาด พฤตกิรรมการซือ้ น ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่ม 
 

Abstract 
 
 The purpose of this research is to study the relationship between marketing mix and the purchasing 
behavior of consumers on Doikham fruit and vegetable juice in the Bangkok metropolitan area. The sample 
group consisted of four hundred consumers who bought Doikham fruit and vegetable juice in the Bangkok 
metropolitan area. The statistical analysis in this study included the percentage, mean, standard deviation,            
t-test, one-way analysis of variance and a Pearson product moment correlation coefficient. 
 The results of the finding were as follows: 
 The results were analyzed and it was found that the majority of the sample was female, aged 
between thirty one and forty years old, graduated with a Bachelor’s degree, employed by private companies, 
single with an average monthly income of between 15,001–30,000 Baht Consumers have also placed the 
highest importance level on Place and a high level on Product and Price. They also placed Promotion at a 
moderate level. Most consumers bought Doikham fruit and vegetable juice three times a week on average, 
with an average of three cartons per time and an average spending amount of 80.79 Bath per time. 
  The result of the hypotheses testing showed that consumers who with different levels of age, 
occupations, average monthly income and marital status demonstrated different purchasing behavior in the 
dimension of the frequency of purchasing within one week with a statistical significance of 0.05 and 0.01 
respectively. The consumers who had different marital status also had different purchasing behaviors in the 
dimension of purchasing volume per time with the statistical significance at a level 0.01. Consumers with 
different levels of age, occupation, marital status and average monthly income had different purchasing 
behaviors in the dimension of spending amount per time with a statistical significance of 0.01. The overall 
marketing mix on the aspect of promotion is related to consumer purchasing behavior on Doikham fruit and 
vegetable juice in the dimension of spending amount per time with a statistical significance of 0.05. The 
correlation is in a positive direction. 
 
Keywords: Marketing Mix, Purchasing Behavior, Fruit and Vegetable Juice  
 
บทน า 

หากจะกล่าวถงึน ้าผลไมพ้รอ้มดื่มในประเทศไทย ในช่วงปีก่อนหน้าตลาดเตบิโตมาโดยตลอด โดยยงัมสีดัสว่น
ของผู้ครองตลาดหลัก คือตราสินค้า ทิปโก้ มาลี ยูนีฟ ตามล าดับ แต่ในช่วงปี 2557 ประเทศไทยประสบสภาวะ
เศรษฐกิจซบเซา ประกอบกับการเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าทดแทนอื่นๆ  เช่น เครื่องดื่มชาเขียว 
ฟังก์ชนันัลดริง๊ค์ ฯลฯ ท าให้การแข่งขนัในตลาดรุนแรงมากขึน้ และส่งผลให้การเติบโตของธุรกจิน ้าผลไม้พร้อมดื่ม            
มอีตัราการเตบิโตทีล่ดลง   
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หากแต่มนี ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิค้าหนึ่งทีม่ยีอดขายเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกจิดงักล่าว 
ซึง่ถึงแม้จะเป็นตราสนิค้าที่ไม่ได้เป็นทีน่ิยมอย่างกวา้งขวางหรอืเป็นผู้น าในตลาดน ้าผกัและผลไม ้ไม่ไดม้กีารแข่งขนั
ด้านการตลาดที่โดนเด่น แต่ด้วยแนวทางการด าเนินงานที่ให้ความส าคญักบัการช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีความ          
มุ่งหมายดา้นผลประกอบการเชงิพาณิชยท์ีไ่ม่มากจนเกนิไป กส็ง่ผลให ้น ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ "ดอยค า" มกีาร
เตบิโตทีด่ขี ึน้ตลอดมา คอืมอีตัราเตบิโตเฉลีย่ 10% ต่อปี 

ด้วยการที่เป็นวตัถุดบิสดใหม่และปลอดสารพิษจากโครงการหลวงเป็นจุดขายหลกัที่ท าให้ผู้บรโิภคเขา้ถึง
คุณภาพและรสชาติจากธรรมชาติ เสรมิดว้ยความรูส้กึจากการที่ได้สนับสนุนเกษตรกรให้มรีายได้และมคีวามเป็นอยู่              
ทีด่ขี ึน้ ท าให้ยอดขายของน ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค ามกีารเตบิโตขึน้อย่างต่อเน่ืองท่ามกลางกระแสการรกั
สขุภาพและการมุ่งน้นการช่วยเหลอืสงัคมของกลุ่มผูบ้รโิภคในชุมชนเมอืง 

การปรบัเปลีย่นภาพลกัษณ์ด้วยการเปลี่ยนบรรจุภณัฑ์จากเดมิที่อยู่ในรูปแบบกระป๋องมาเป็นรูปแบบกล่อง
แบบยูเอชทเีพื่อตอบสนองผู้บรโิภคที่มัน่ใจในบรรจุภัณฑ์แบบยูเอชทมีากกว่า รวมไปถึงการเปิดตวัของแคมเปญจ ์
“สร้างสงัคมสุขภาพด ีด้วยน ้ามะเขอืเทศดอยค า (Tomato Society)” ซึ่งถือการตลาดเชงิรุกที่มากขึน้ของน ้าผกัผลไม้
พร้อมดื่มตราสนิค้า ดอยค าในช่วงกลางปี 2558 ที่โดดเด่นด้วยการเปิดตัวผลติภัณฑ์น ้ามะเขือเทศ 2 สูตรใหม่ คือ               
น ้ามะเขอืเทศผสมน ้าสตรอวเ์บอรร์แีละน ้าเสาวรส (Mock tail) และน ้ามะเขอืเทศสตูรโซเดยีมต ่า (Low Sodium) เพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคในปัจจุบนัทีใ่สใ่จสขุภาพและความงามมากขึน้ 

จากทีป่รากฏการณ์และความส าเรจ็ดงักล่าวมาในขา้งตน้ ผูว้จิยัเหน็ถงึความส าคญัทีส่ะทอ้นถงึการปรบัตวัของ
น ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ ดอยค าต่อกลุ่มลกูคา้จากเดมิทีเ่ป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Consumer) มาเป็นตลาด
ของคนกลุ่มใหญ่มากขึน้ (Mass Consumer) โดยเลง็เหน็ถงึการเพิม่บทบาทของการท าการตลาดมากกว่าในยุคแรกเริม่
ก่อตัง้ ท าใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษาในเรื่อง “ส่วนประสมการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตรา
สนิค้า ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยในการศกึษาวจิยัครัง้นี้มุ่งเน้นไปยงักลุ่มผูบ้รโิภคที่ซือ้น ้าผกั
ผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ ดอยค าในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นพืน้ทีห่ลกัในการเปิดตวัผลติภณัฑใ์หม่ จงึท าให้
มกีารรบัรูแ้ละเขา้ถึงค่อนขา้งมาก ประกอบกบัเป็นพื้นที่ที่มชี่องทางในการกระจายสนิค้าที่หนาแน่นภายในประเทศ            
มากที่สุด ซึ่งการศึกษาวจิยันี้สามารถน าข้อมูลมาวเิคราะห์เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการบรโิภค เพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรบัผูป้ระกอบการในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่่อศกึษาพฤติกรรมการซื้อน ้าผกัผลไม้พรอ้มดื่มตราสนิค้าดอยค าของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส อาชพี และรายได้เฉลี่ย            
ต่อเดอืน 

2. เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องการจดัจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสรมิการตลาดที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อน ้าผกัผลไม้พร้อมดื่มตราสนิค้าดอยค าของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรสอาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้น ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค าแตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทาางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิ
การตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค าของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดข้อมูลประชากรศาสตร ์ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2550: 57-59) ได้กล่าวว่า ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ซึง่ประกอบดว้ย 6 ตวัแปร คอื 1.เพศ (Sex) 2.อายุ (Age)   3.ระดบัการศกึษา (Education) 4.อาชพี 
(Occupation) 5.สถานภาพสมรส (Status) และ 6.รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน (Income) ซึ่งเป็นตวัแปรส าคญัในการทราบ
ขอ้มลูผูต้อบแบบสอบถาม  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ไดน้ าแนวคดิของ Kotler (1997: 92-94) มาก าหนด
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 อย่างคือ 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ราคา 
(Price) 3. การจดัจ าหน่าย (Place) 4. การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ของศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 193) ที่กล่าวว่า 
การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการบรโิภคซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค และ
ทฤษฎีพฤติกรรมการบรโิภค (6W และ 1H) อนัประกอบไปด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผู้บรโิภคซื้ออะไร ท าไม
ผูบ้รโิภคจงึซือ้ ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซือ้ ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน และ ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร  ซึง่จะ
จ ามาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม  

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอืผูบ้รโิภคทีซ่ือ้น ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค าในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ ผู้บริโภคที่ซื้อน ้ าผักผลไม้พร้อมดื่มตราสินค้าดอยค าในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้สูตรการหาขนาดตวัอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรของยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดบั
ความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ยอมใหค้ลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 (Yamane, 1973: 125) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างทีค่ านวณประมาณ 
385 คน แต่ทัง้นี้ผูว้จิยัไดเ้พิม่ตวัอย่างอกี 15 คน จงึเท่ากบั 400 คน 
 
ผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลด้านประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ 31-40 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บรษิทัเอกชน สถานภาพโสด มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 30,000 บาท  

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัระดบัความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดของน ้าผกัผลไม้
พรอ้มด่ืมตราสินค้าดอยค าของผูต้อบแบบสอบถาม 

ระดบัความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดของน ้าผกัผลไม้พร้อมดื่มตราสนิคา้ดอยค าโดยรวม พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อน ้าผกัผลพรอ้มดื่มตราสนิค้าดอยค าในภาพรวม
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ตอบให้ความส าคัญมากที่สุดคือด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
รองลงมาผู้ตอบให้ความส าคญัมาก ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลติภณัฑ์ และน้อยที่สุดคอืด้านการส่งเสรมิการตลาด ให้
ความส าคญัในระดบัปานกลาง  

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือน ้าผกัผลไม้พร้อมด่ืมตราสินค้าดอยค า
ผูต้อบแบบสอบถาม 

พฤตกิรรมการซือ้น ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิค้าดอยค า พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ซื้อน ้าผกัผลไม้ตราสนิค้า
ดอยค าโดยเฉลีย่ประมาณ 3 ครัง้ ต่อสปัดาหจ์ านวนทีซ่ือ้เฉลีย่ 3 กล่อง ต่อครัง้ และ มลูค่าโดยทีซ่ือ้ 80.79 บาท ต่อครัง้ 
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ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์ พฤติกรรมการซ้ือน ้าผกัผลไมพ้รอ้มด่ืมตราสินค้าดอยค า 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 ความถ่ีในการซ้ือ 
ต่อสปัดาห ์

จ านวนท่ีซ้ือ 
ในแต่ละครัง้ 

มูลค่า 
ในการซ้ือต่อครัง้ 

 เพศ 0.377 (0.706) 1.196 (0.233) 0.283 (0.778) 
 อาย ุ 6.11** (0.000) 2.253 (0.065) 7.405** (0.000) 
 ระดบัการศกึษา 5.53** (0.004) 0.328 (0.720) 2.472 (0.086) 
 อาชพี 1.63 (0.182) 2.308 (0.077) 5.81** (0.001) 
 สถานภาพสมรส 2.074* (0.039) 2.872** (0.004) 3.439** (0.001) 
 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 3.494** (0.008) 0.233 (0.920) 7.016** (0.000) 

 
ส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซ้ือน ้าผกัผลไมพ้รอ้มด่ืมตราสินค้าดอยค า 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 ความถ่ีในการซ้ือ 

ต่อสปัดาห ์

จ านวนท่ีซ้ือ 
ในแต่ละครัง้ 

มูลค่า 
ในการซ้ือต่อครัง้ 

           ดา้นผลติภณัฑ ์ .042 (.404) .080 (.111) .078 (.122) 
           ดา้นราคา -.009 (.861) .049 (.330) -.002 (.969) 
           ดา้นช่องทางการจดั 
           จ าหน่าย 

.094 (.059) -.064 (.204) -.060 (.231) 

           ดา้นการสง่เสรมิ 
           การตลาด 

.002 (.964) .093 (.064) .104* (.038) 

*มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
**มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาวจิยัเกีย่วกบั ปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้น ้าผกัผลไม้
พรอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

1. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้น ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ต่อสปัดาห ์จ านวนทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ และมูลค่าในการซือ้น ้าผกัผลไมต้ราสนิคา้
ดอยค าต่อครัง้ ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้เนื่องจากน ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่ม เป็นเครื่องดื่มที่มี
รสชาตอิร่อย  มปีระโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยดบักระหาย จงึเป็นเครื่องดื่มทีช่ื่นชอบของทัง้เพศชายและหญงิ ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ณรงค์ วรรณากลุพงศ์ (2546) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ทศันคติและพฤติกรรมการบรโิภคกาแฟคัว่บด 
(กาแฟสด) รา้นแบลค็แคนยอน ในศนูยก์ารคา้มาบุญครอง พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภค
กาแฟคัว่บด (กาแฟสด) รา้นแบลค็แคนยอน ในศนูยก์ารคา้มาบุญครองไม่แตกต่างกนั 
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2. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้น ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อสปัดาห ์และ ดา้นมูลค่าในการซือ้ต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี มคีวามถี่ในการซือ้
ในการซือ้ต่อสปัดาหส์งูทีสุ่ด เนื่องจากสว่นใหญ่เป็นนักเรยีนนักศกึษาซึง่เป็นกลุ่มทีย่งัไม่มกี าลงัซือ้มากนัก จงึไม่มกีาร
ซือ้มาครัง้ละมากๆ และมกัซือ้รบัประทานครัง้ต่อครัง้ทนัทจีากรา้นสะดวกซือ้มากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ และในสว่นผูบ้รโิภค
ทีม่อีายุ 50 ปี ขึน้ไป มมีลูค่าในการซือ้ต่อครัง้สงูทีส่ดุ เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่คีวามตอ้งการดแูลสขุภาพและสว่นใหญ่มกัมี
ก าลงัซื้อสูง ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เรอืงยศ วทิวสัการเวช (2547) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรม 
การซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน ้าเสาวรสพร้อมดื่ม ด้านความถี่ในการซื้อ แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
อาจารยี ์ธานีรณานนท ์(2548) ศกึษาเรื่อง ทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
น ้าผลไม้พร้อมดื่มตราทิปโก้ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกัน                 
มพีฤติกรรมการซือ้น ้าผลไม้พร้อมดื่มตราทปิโก้ของผู้บรโิภคในเขตุกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อต่อเดอืน 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ แตกต่างกนั 
 3. ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อน ้าผกัผลไม้พร้อมดื่มตราสนิค้าดอยค าของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ต่อสปัดาห ์แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้ ซึง่ในการศกึษาครัง้นี้พบว่า ผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรจีะมรีะดบั
พฤติกรรมการซือ้ด้านความถี่ในการซือ้ต่อสปัดาห์ สูงกว่าผูท้ี่มกีารศกึษาสงูกว่า ทัง้นี้เนื่องจากผูท้ี่มกีารศกึษาต ่ากว่า
ปรญิญาตรสีว่นใหญ่มกัเป็นกลุ่มทีย่งัไม่จบการศกึษา สง่ผลใหม้กี าลงัซือ้น้อยกว่าท าใหซ้ือ้ไดค้รัง้ละไม่มาก สง่ผลใหเ้กดิ
การซือ้ถีก่ว่า ในขณะเดยีวกนัผูท้ีม่กีารศกึษาสงูกว่าสว่นใหญ่จะมกี าลงัซือ้ทีส่งูกว่า ซึง่สามารถท าใหซ้ือ้ไดค้รัง้ละเยอะๆ 
เพื่อที่จะลดความถี่ในการที่จะต้องเดินทางมาซื้อ  ซึ่งสอดคล้องกบัค ากว่าวของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ ( 2541: 
133-135) ได้กว่าวว่า การตัดสนิใจซื้อของผู้ซื้อ ได้รบัอิทธพิลจากลกัษณะส่วนบุคคลในด้านต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ 
ขัน้ตอนวฏัจกัรชวีติิครอบครวั อาชพี โอกาส เศรษฐกจิ การศกึษา โดยลกัษณะส่วนบุคคลในแต่ละด้านทีแ่ตกต่างกนั           
จะมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั 

4. ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อน ้าผกัผลไม้พร้อมดื่มตราสนิค้าดอยค าของผู้บรโิภค             
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านมูลค่าในการซื้อต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้ ผูท้ีม่อีาชพี ธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ มคี่าเฉลี่ย ดา้นมูลค่าในการซือ้ต่อครัง้มากทีสุ่ด เพราะผูท้ี่
มอีาชพี ธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ มกัมรีายไดค้่อนขา้งสงูเมื่อเทยีบกบัอาชพีอื่นจงึมมีลูค่าการซือ้สงูสดุ ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ กนกพรรณ สุขฤทธิ ์(2557) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารและพฤตกิรรมการใช้
บริการร้านอาหารญี่ปุ่ น ย่าน Community Mall ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ที่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/
อาชพีอสิระ มมีูลค่าในการใชจ้่ายเฉลีย่ในแต่ละครัง้สงูกว่า กลุ่มอาชพีอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ
สอดคล้องกบั แนวคิดทางด้านประชากรศาสตร์ของ ปรมะ สตะเวทิน (2533: 122) ที่กล่าวว่า ฐานะทางสงัคมและ
เศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ ซึ่งเป็นปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของ
บุคคล โดยมรีายงานหลายเรื่องทีไ่ดพ้สิจูน์แลว้ว่าฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจินัน้ มอีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรม
ของคน 

5. ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อน ้าผกัผลไม้พร้อมดื่มตราสนิค้าดอยค าของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ต่อสปัดาห ์จ านวนทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ และมลูค่าในการซือ้น ้าผกั
ผลไมต้ราสนิคา้ดอยค าต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้โดยผู้บรโิภคที่มสีถานภาพโสด/หม้าย/หย่ารา้งมคี่าเฉลี่ยด้านความถี่ในการซื้อสูงกว่าผู้บรโิภค              
ที่สมรส/อยู่ด้วยกนั เนื่องมาจากรูปแบบการด าเนินชวีติที่มคีวามคล่องตัวมากกว่าผู้บรโิภคที่สมรส/อยู่ด้วยกนั และ
ผู้บรโิภคที่สมรส/อยู่ด้วยกันมีค่าเฉลี่ยด้านจ านวนที่ซื้อในแต่ละครัง้ และมูลค่าในการซื้อต่อครัง้ที่สูงกว่าผู้บรโิภคที่มี
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สถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง เน่ืองจากการมสีมาชกิในครอบครวั ท าใหต้อ้งดแูลคนในครอบครวัส่งผลใหจ้ านวนทีซ่ือ้
ในแต่ละครัง้ และมูลค่าในการซือ้ต่อครัง้เพิม่ขึน้ตามไปด้วย ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญัญรตัน์ ศริกิาญจนพงศ ์
(2554) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม (Low Calorie Drink) ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนัมคีวามสมัพนัธก์บัค่าใชจ้่ายในการซือ้แต่ละครัง้ ปรมิาณการซือ้ในแต่ละครัง้ และความถีใ่น
การซื้อเครื่องดื่มโลว์แคลอรี่อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ แสงเดอืน พรรตัน์ 
(2554) เรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อค่าใช้จ่ายในการบรโิภคผลติภัณฑ์เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพของผู้บรโิภคในจงัหวดัสระบุร ี
พบว่า สถานภาพสมรสแตกต่างกนัมคี่าใชจ้่ายในการบรโิภคผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มบ ารุงสขุภาพดา้นค่าใชจ้่ายในการซื้อ
ต่อครัง้และด้านค่าใช้จ่ายโดยรวมในการซื้อต่อเดอืนแตกต่างกนั โดยผู้ตอบแบบสอบถามสถานภาพโสด มคี่าใช้จ่าย
โดยรวมในการซือ้ต่อเดอืนน้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามทีม่สีถานภาพสมรส อย่างมนียัส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 

6. ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อน ้าผกัผลไม้พรอ้มดื่มตราสนิค้าดอยค า
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ต่อสปัดาห์  แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท มีความถี่ในการซื้อ              
มากที่สุด เพราะผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า มีก าลังซื้อต่อครัง้ต ่ากว่าท าให้ซื้อได้ครัง้ละน้อยๆ ซึ่งมี
พฤติกรรมในการซื้อสนิค้าแบบครัง้ละไม่มากแต่ค่อยๆซือ้แบบทยอยซื้อ  ส่งผลให้เกดิการซื้อถี่กว่า ซึ่งสอดคล้องกบั 
งานวจิยัของ อาทติยา จนิดามณี (2553) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจที่มผีลต่อพฤตกิกรรมการบรโิภคไอสกรมีโยเกริ์ต
ของลูกค้าในร้าน Red Mango ในเขตกรุุงเทพมหานคร ผลการวจิยัผบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายได้ต่อเดือนแตกต่างกนัมี
พฤตกิรรมดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืนแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยกลุ่มทีร่ายไดต่้อ
เดอืน ต ่ากว่า 10,000 บาท มคี่าเฉลีย่ความถีใ่นการซือ้สงูทีส่ดุ 

7. ส่วนประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค าของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อสปัดาห์  

ดา้นผลติภณัฑ ์พบว่า ในขอ้ รสชาตขิองน ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค า มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรม
การซือ้น ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค าของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อสปัดาห ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก และไปในทศิทางเดยีวกนั เนื่องมาจาก น ้าผกัผลไม้
พรอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค ามแีทบจะไม่มกีารแต่งกลิน่และรสชาตขิองสนิค้า ท าให้เกดิความแตกต่างจากผูผ้ลติรายอื่น  
ในตลาดและถูกใจผูบ้รโิภคไดม้ากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรชนก กฤษณรุ่งเรอืง (2549) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่
มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมผ้สมแอล-คคารน์ิทนีตรายูนิฟไอเฟิรม์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ์ ในขอ้รสชาต ิมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ
ด้านความถี่ในการซื้อต่อสัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน                 
ในระดบัต ่า   

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ในขอ้ ความสะดวกและง่ายในการหาซือ้น ้าผักผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิค้า
ดอยค า และ สถานที่จ าหน่ายน ้ าผักผลไม้พร้อมดื่มตราสินค้าดอยค าอยู่ใกล้บ้านหรือที่ท างาน มีความสัมพันธ์                  
ต่อพฤติกรรมการซื้อน ้าผกัผลไม้พร้อมดื่มตราสนิค้าดอยค าของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อ             
ต่อสปัดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสมัพันธ์ในระดับต ่ามากและไปในทิศทางเดียวกัน 
เน่ืองจาก ในปัจุบนัผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค าไดถู้กกระจายเขา้สูช่อ่งทางทีส่ะดวกมากขึน้เมื่อเทยีบกบัการขาย
ในช่วงแรก สง่ผลใหม้ผีูบ้รโิภคสามารถซือ้สนิคา้มาบรโิภคไดบ้่อยมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา 
(2542: 11) กล่าวว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็นการกระจายสินค้าให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ
ผู้บรโิภค โดยถ้าช่องทางการจดัจ าหน่ายดีกม็ีการจะท าให้ยอดขายดีขึน้ตามไปด้วย และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ศศธิร สุภวรรณ (2554) เรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อความงาม (beauty drink) ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย                   
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มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์เครื่องดื่ม ในดา้นความถี่ในการซือ้ต่อสปัดาห ์(ครัง้ต่อสปัดาห)์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

8. ส่วนประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค าของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้   

ดา้นผลติภณัฑ ์พบว่า ในขอ้ ความสวยงามทนัสมยัของบรรจุภณัฑ ์และ มชีนิดของน ้าผกัผลไมท้ีแ่ตกต่างจาก
ตราสินค้าอื่นในตลาด มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ าผักผลไม้พร้อมดื่มตราสินค้าดอยค าของผู้บริโภค                  
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบั
ต ่ามาก และไปในทิศทางเดยีวกนั เนื่องจาก ผลติภณัฑ์น ้าผลไม้เป็นเครื่องดื่มที่รูจ้กักนัโดยทัว่ไป มผีู้ผลติหลายราย 
และมีการแข่งขนักนัสูง การสร้างความแตกต่างด้วยบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และการมีความแตกต่างของรสชาติให้
ผูบ้รโิภคไดเ้ลอืกซือ้เมื่อเทยีบกบัตราสนิคา้อื่นทีไ่ม่ม ีการตอบโจทยค์วามตอ้งการบรโิภคทีไ่รคู้่แขง่ดงักล่าว สง่ผลใหเ้กดิ
จ านวนซื้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ พรชนก กฤษณรุ่งเรือง (2549) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้ าผลไม้ผสมแอล-คาร์นิทีนตรายูนิฟไอเฟิร์ม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อด้านจ านวนที่ซื้อ               
ในแต่ละครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 

 ด้านราคา พบว่า ในข้อ ราคาของน ้าผักผลไม้พร้อมดื่มตราสนิค้าดอยค าเหมาะสมกับคุณภาพ                 
มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ าผักผลไม้พร้อมดื่มตราสินค้าดอยค าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร                    
ด้านจ านวนที่ซื้อในแต่ละครัง้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก และไปใน
ทศิทางเดยีวกนั เนื่องมาจาก การตัง้ราคาของน ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค าทีม่กีารตัง้ราคาแตกต่างกนัไปตาม
ตน้ทุนของวตัถุดบิของแต่ละรสชาตขิองผกัและผลไมน้ัน้ๆแมจ้ะมปีรมิาตรเดยีวกนั ซึง่แตกต่างไปจากตราสนิคา้อื่นทีต่ัง้
ราคาในระดบัเดียวกนัที่ปรมิาตรเดียวกนั ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจรงิใจต่อผู้บริโภค และที่ส าคญัคือเป็นราคาที่
ผูบ้รโิภคยอมรบัไดไ้ม่แพงจนเกนิไปเมื่อเทยีบกบัคุณภาพทีผู่บ้รโิภคไดร้บั แต่อย่างไรกต็ามปัจจยัดา้นราคากเ็ป็นปัจจยั
ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมผู้รโิภค ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคดิและทฤษฎีของ Kotler; Armstrong (1997: G7) ที่กล่าวว่าราคา 
หมายถึง จ านวนเงินที่บุคคลจ่าย เพื่อซื้อสินค้าและบริการ แสดงเป็นมูลค่าที่ผู้บริโภคจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
ผลประโยชน์ ทีไ่ด้รบัจากการใชส้นิค้าและบรกิาร ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่าง
คุณค่าของผลติภณัฑก์บัราคา ถา้คุณค่าสงูกว่าราคา ผูบ้รโิภคกต็ดัสนิใจซือ้ ราคาจงึสรา้งใหเ้กดิรายไดจ้ากการขายและ
น าไปสู่การสรา้งก าไรในที่สุด และ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550) กล่าวว่า ราคา หมายถึงสิง่ที่บุคคลจ่ายเพื่อให้
ไดม้าซึง่ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ลกัษณะความแตกต่างของผลติภณัฑ ์และความสามารถในการตอบสนองความพงึพอใจ
ของผูบ้รโิภคท าใหเ้กดิมูลค่าในตวัสนิคา้ มลูค่าทีส่ง่มอบมากกว่าต้นทุนหรอืราคาของสนิคา้นัน้ ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้                
กต่็อเมื่อมลูค่าเกนิกว่าราคาสนิคา้ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ในข้อ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ณ จุดขาย เช่น ตู้แช่สินค้า                  
จุดช าระค่าสนิค้า เป็นต้น มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อน ้าผกัผลไม้พร้อมดื่มตราสนิค้าดอยค าของผู้บรโิภค                
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนั เน่ืองจากการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ณ จุดขายในปัจจุบนัของน ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค าช่วยสรา้ง
ความโดดเด่นขึ้นมาให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ าและชัดเจนกว่าคู่แข่งตราสินค้าอื่ นได้บ้าง แต่ยังไม่ชัดเจนมากนัก            
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ลกัขณา ศริริตัน์ (2559) เรื่องปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคน ้าดื่มบรรจุ
ขวดตราเนสท์เล่เพยีวไลฟ์ในจงัหวดันนทบุร ีพบว่า ส่วนประสมการตลาด ด้านการส่งเสรมิการตลาดของน ้าดื่มบรรจุ
ขวดยีห่อ้เนสทเ์ล่ห ์เพยีวไลฟ์ ในขอ้ มแีผ่นป้าย โฆษณาในพื้นทีข่ายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อน ้าดื่มบรรจุ
ขวดยีห่อ้เนสทเ์ล่เพยีวไลฟ์ ของผูบ้รโิภคในจงัหวดันนทบุรอีย่างมนียัส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05   
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9. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ์ และ ด้านการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรม 
การซือ้น ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค าของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นมลูค่าในการซือ้ต่อครัง้   

ดา้นผลติภณัฑ ์พบว่า ในขอ้ ความสวยงามทนัสมยัของบรรจุภณัฑ ์และ มชีนิดของน ้าผกัผลไมท้ีแ่ตกต่างจาก
ตราสินค้าอื่น  มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ าผักผลไม้พร้อมดื่มตราสินค้าดอยค าของผู้บริโภค                          
ในกรุงเทพมหานคร ด้านมูลค่าในการซื้อต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสมัพันธ์ใน              
ระดบัต ่ามาก และไปในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจาก ผลติภณัฑ์น ้าผลไม้เป็นเครื่องดื่มทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไป มผีู้ผลติหลาย
ราย และมกีารแข่งขนักนัสงู การสรา้งความแตกต่างดว้ยบรรจุภณัฑท์ีส่วยงามสามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ขึน้ได ้และการมี
ความแตกต่างของรสชาตใิห้ผูบ้รโิภคไดเ้ลอืกซือ้เมื่อเทยีบกบัตราสนิคา้อื่นที่ ไม่ม ีการตอบโจทยค์วามต้องการบรโิภค              
ที่ไร้คู่แข่งดังกล่าว ส่งผลให้เกิดมูลค่าในการซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจยัของ                
ธดิาวรรณ จงเกรยีงไกร (2557) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไม้โอชายะของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบว่าความพงึพอใจต่อสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค
ชาผลไม้โอชายะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านมูลค่าในการบริโภคต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ทีร่ะดบั 0.01 

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด พบว่า สว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค าของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นมลูค่าในการซือ้ต่อ
ครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากน ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค าไดม้คีวามพยายามใชก้ารส่งเสรมิการตลาด
เขา้มาสื่อสารไปยงัผูบ้รโิภคมากขึน้ โดยจะเหน็ไดจ้ากการลงสื่อโฆษณาผ่านสือ่ต่างๆ เพื่อใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึภาพลกัษ์  
ทีดู่สดใหม่และมคีวามจรงิใจต่อผูบ้รโิภค ส่งผลใหเ้กดิมูลค่าในการซื้อทีเ่พิม่มากขึน้ได ้และพบว่า ในขอ้ การโฆษณา
ผ่านสื่อต่างๆ ณ จุดขาย เช่น ตู้แช่สนิค้า จุดช าระค่าสนิค้า เป็นต้น มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อน ้าผกัผลไม้
พร้อมดื่มตราสนิค้าดอยค าของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ด้านมูลค่าในการซื้อต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ                
ที่ระดับ 0.01 โดยมีความสมัพันธ์ในระดับต ่ามาก และไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ                 
ณ จุดขายของน ้าผกัผลไม้พรอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค าอาจส่งผลต่อการสรา้งการรบัรู้และสรา้งความพงึพอใจส่วนเพิ่ม
ให้แก่ผู้บรโิภคได้ในระดบัหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธดิาวรรณ จงเกรียงไกร (2557) เรื่อง พฤติกรรมการ
บรโิภคชาผลไมโ้อชายะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพงึพอใจต่อสว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้น
มลูค่าในการบรโิภคต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 จากผลการวจิยัเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อน ้าผกัผลไม้พรอ้มดื่มตรา
สนิคา้ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. กลุ่มเป้าหมายหลกัไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคที่มอีายุต ่ากว่า 20 ปี มกีารศกึษาต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ีมสีถานภาพ 
โสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้ในดา้น
ความถีใ่นการซือ้ต่อสปัดาหส์งูทีส่ดุ ในขณะทีก่ลุ่มผูบ้รโิภคทีม่มีสีถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ในดา้น
จ านวนที่ซื้อในแต่ละครัง้สูงที่สุด และ ผู้บรโิภคที่มีอายุ  50 ปีขึ้นไป มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอสิระ มีสถานภาพ 
สมรส/อยู่ด้วยกนั และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึน้ไป มพีฤติกรรมการซื้อในด้าน มูลค่าในการซื้อต่อครัง้             
สงูทีสุ่ด การวางกลยุทธจ์งึควรใหค้วามส าคญักบัผูบ้รโิภคทัง้สามกลุ่มนี้เป็นหลกัอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิในการสรา้ง
ยอดขาย 



10 
 

2. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  
                     2.1 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรมีการส่งเสริมการตลาดในด้าน การโฆษณา               
ผ่านสื่อต่างๆ ณ จุดขาย เช่น ตู้แช่สนิคา้ จุดช าระค่าสนิค้า อย่างต่อเน่ือง และพฒันารูปแบบใหม่อยู่เสมอ เพื่อใหเ้กดิ
ความแตกต่างและเพิม่มูลค่าของผลติภรัฑ์และเพิม่การจดจ าอตัลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ ตามไปดว้ย เนื่องจาก ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ณ จุดขาย เช่น ตู้แช่สินค้า จุดช าระค่าสินค้า เป็นต้น                          
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อน ้าผกัผลไม้พร้อมดื่มตราสนิค้าดอยค าของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครในด้าน
มลูค่าในการซือ้ต่อครัง้ และ จ านวนในการซือ้ต่อครัง้  

2.2 ด้านผลติภณัฑ์ ผู้ประกอบการควรพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มคีวามหลากหลายมากขึน้ เพื่อดึงดูด
ความสนใจของลกูคา้และสรา้งความแตกต่างของสนิคา้เรากบัคู่แข่งขนั เช่น น ้าผกัผลไมพ้ืน้บา้นของไทยทีม่ปีระโยชน์
ต่อร่างกาย เช่นน ้าใบบวับก น ้าโสมผสมน ้าผึ้ง ซึ่งเป็น ผลิตผลของโครงการหลวง เป็นต้น ควรปรบัใช้บรรจุภัณฑ์               
ให้ทนัสมยัสวยงามและโดดเด่นอยู่เสมอเพื่อที่ผู้บรโิภคจะสามารถเห็นตราสนิค้าได้อย่างชดัเจนเพื่อสร้างการจดจ า               
ในตราสนิค้า ร่วมกบัการรกัษามาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพ โดยการใช้วตัถุดิบและกระบวนการผลิตที่มีคุณภ าพ                
คงรสชาตเิดมิ คงความสดใหม่ของน ้าผกัผลไม ้เพื่อสรา้งความพงึพอใจแก่ผูบ้รโิภคเน่ืองจาก ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
พบว่า รสชาตขิองน ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค า ความสวยงามทนัสมยัของบรรจุภณัฑ์ และ มชีนิดของน ้าผกั
ผลไมท้ีแ่ตกต่างจากตราสนิคา้อื่นในตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค า
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในด้าน ความถี่ในการซือ้ต่อสปัดาห ์มูลค่าในการซื้อต่อครัง้ และ จ านวนในการซื้อ           
ต่อครัง้ 
                     2.3 ด้านราคา ผู้ประกอบการควรใช้การตัง้ราคาที่เหมาะสมให้เหมาะกบัต้นทุนน ้าผักผลไม้นัน้ๆ              
เพื่อสร้างความแตกต่าง และแสดงออกถึงความจรงิใจที่มีต่อผู้บรโิภคต่อเนื่อง เนื่องจาก ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ราคาของน ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค าเหมาะสมกบัคุณภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้าผกั
ผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค าของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นจ านวนการซือ้ต่อครัง้  
                    2.4 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผู้ประกอบการสามารถเพิม่ช่องทางในการเขา้ถึงผลติภัณฑ์น ้าผกั
ผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค าผ่านช่องทางใหม่ๆเช่น การขายผ่านตูก้ดน ้าอตัโนมตั ิซึง่สามารถเขา้ถงึกลุ่มผูอ้ยู่อาศยั
ในอาคารสถานที่ รวมไปถึงออฟฟิซต่างๆ ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกและเพิ่มยอดขายได้อีกทางหนึ่งด้วย  
เน่ืองจาก ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ความสะดวกและง่ายในการหาซื้อน ้าผกัผลไมพ้ร้อมดื่มตราสนิคา้ดอยค า 
และ สถานที่จ าหน่ายน ้าผกัผลไม้พร้อมดื่มตราสนิค้าดอยค าอยู่ใกล้บ้านหรอืที่ท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรม             
การซื้อน ้าผกัผลไม้พร้อมดื่มตราสนิค้าดอยค าของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อต่อสปัดาห ์
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการไดร้บัการตอบรบัทีด่ผี่านทางช่องทางการขาย ณ ปัจจุบนั อย่างรา้นสะดวกซือ้  

3. พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคส่วนใหญ่บรโิภคในช่วงเยน็ถงึกลางคนื เพื่อประโยชน์ต่อร่างกาย และเลอืก
ซื้อด้วยตัวเอง จากข้อมูลที่ได้จากการวจิยัผู้ประกอบการควรมีการส่งเสรมิการขายในช่วงเวลาดงักล่าวเพื่ อกระตุ้น             
การซือ้ และควรมกีารพฒันาผลติภณัฑ์ต่อยอดไดอ้กีหลายประเภทเพื่อใหเ้หมาะกบัพฤตกิรรมผู้บรโิภคกลุ่มดงักล่าว 
เช่น น ้าผกัผลไม้ประเภทที่ทานแล้วมีกากใยอาหารช่วยให้อิ่มท้อง มีน ้าตาลในปริมาณที่น้อย มีแคลอรี่ต ่า เป็นต้น               
เมื่อผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในผลติภณัฑจ์นเกดิการซือ้ซ ้าจนกระทัง่เกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้เป็นผลท าใหผู้บ้รโิภค  
มคีวามถีแ่ละค่าใชจ้่ายในการซือ้เพิม่ขึน้ 
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กิตติกรรมประกาศ  
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากความเมตตากรุณาจาก อาจารย์ ดร.รสิตา สงัข์บุญนาค 

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการตรวจแก้ไข รวมถึง
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์และ อาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิทุธกิุล ทีก่รุณาในการเป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ตรวจคุณภาพของเครื่องมอื และเป็นคณะกรรมการ ตลอดจนคณาจารย์ในคณะสงัคมศาสตร์ ภาควชิาบรหิารธุรกิจ            
ทุกท่าน ที่ประสทิธิป์ระสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจยั ผู้ท าสารนิพนธ์ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง          
ไว ้ณ ทีน่ี้ 

นอกจากนี้แล้ว ผู้ท าสารนิพนธข์อกราบขอบพระคุณ บดิา มารดา และครอบครัว ที่เป็นก าลงัส าคญัในเรื่อง
การศึกษา ขอขอบคุณ อัญชลี แสงพัฒนากรกิจ พัชรภรณ์ บุบผาดีนุกูล และทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้               
สารนิพนธค์รัง้นี้ส าเรจ็โดยด ี 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ได้กรุณาเสยีสละเวลาและให้ความร่วมมือเป็นอย่างด ีหวงั เป็น           
อย่างยิง่ว่า สารนิพนธเ์ล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการศกึษากบัผูอ้ื่นต่อๆ ไปไม่มากกน้็อย หากมขีอ้ผดิพลาดประการใด 
ผูท้ าสารนิพนธต์อ้งขออภยัไว ้ณ ทีน่ี้  
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