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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาทศันคตดิา้นองคป์ระกอบผลติภณัฑ ์และแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่ของผู้บรโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง คอื ผู้บรโิภค
เพศชายที่มอีายุ 18 ปีขึน้ไป ที่เคยซื้อและบรโิภคผลติภณัฑ์เครื่องดื่มแมนซัม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน              
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่                  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย การวิเคราะห์  
ความแปรปรวนทางเดยีวการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
ผลการศกึษาวจิยั พบว่า       
 ผู้บริโภคเพศชายส่วนใหญ่ อายุ 28-37 ปี มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด 
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน/ลกูจา้งทัว่ไป และมรีายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท 
 ความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อเครื่องดื่มแมนซัม่ด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก ,            
ดา้นรปูลกัษณ์, ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั และดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์อยู่ในระดบัด ี
 ระดบัแรงจูงใจของผูบ้รโิภคต่อเครื่องดื่มแมนซัม่ โดยระดบัแรงจูงใจดา้นเหตุผล อยู่ในระดบัด ีและระดบั
แรงจงูใจดา้นอารมณ์ อยู่ในระดบัปานกลาง 
 ผูบ้รโิภคเพศชายทีม่อีายุ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่ ดา้นความถี่ (ขวด/สปัดาห์) 
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และผูบ้รโิภคเพศชายทีม่อีายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด และรายได้
ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ ด้านค่าใช้จ่าย โดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) 
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ทัศนคติต่อเครื่องดื่มแมนซัม่ด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก , ด้านรูปลักษณ์, ด้าน
ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั และดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่ 
ด้านความถี่ (ขวด/สปัดาห์) และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) โดยมคีวามสมัพนัธ์ระดบัค่อนขา้งต ่า และ             
ต ่ามากในทศิทางเดยีวกนัตามล าดบั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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 แรงจูงใจของผู้บรโิภคเพศชายต่อเครื่องดื่มแมนซัม่ ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ มีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ ด้านความถี่ (ขวด/สปัดาห์)  และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งต ่า และต ่ามากในทศิทางเดยีวกนัตามล าดบั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั: ทศันคต ิผลติภณัฑ ์พฤตกิรรมการซือ้ เครื่องดื่ม 
 

ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to study the Attitudes to the product components and motivation 
of male consumer behavior related to drinking Mansome beverage in the Bangkok metropolitan area. The 
samples of this study consisted of four hundred male consumers aged eighteen and older who have bought 
and consumed Mansome beverage products. A questionnaire was used as a tool to collect the data and 
the statistics used for data analysis included percentage, mean and standard deviation. The hypotheses 
were tested by One-way analysis of variance and the Pearson product moment correlation coefficient. The 
results of the research were as follows: 
 Most of the male consumers were aged between twenty eight to thirty seven, single, held a 
Bachelor’s degree, worked as employees in private companies and had an average monthly income 
between 20,001 to 30,000 Baht. 
 The opinions of the male consumers regarding their attitudes to the product components of 
Mansome beverage products in the aspect of core product, formal product, expected product and potential 
product were at a good level.  
 The motivation level of male consumers regarding Mansome beverage products in the aspect of 
rational motives were at a good level, while the aspect of emotional motives were at a moderate level. 
 Male consumers of different ages were varied in terms of their purchasing behaviour of Mansome 
beverage products in terms of the frequency of purchases per week at a statistically significant level of 
.05. Male consumers of different ages, education and monthly income differed in terms of their purchasing 
behaviour of Mansome beverage products in terms of average expense per purchase at a statistically 
significant level of .05. 
 The attitudes to the product components of Mansome beverages included the core product, formal 
product, expected product and potential product which correlated with the purchasing behavior of Mansome 
beverage in terms of the frequency of purchases per week and in terms of the average expense per time 
at a slightly low level and a very low level respectively and in the same direction with a statistical level of 
.01. 
 The motivation of male consumers of Mansome beverage products included rational and emotional 
motives which correlated with the purchasing behaviour of Mansome beverage products in terms of the 
frequency of purchases per week and in terms of the average expense per time at a slightly low level and 
a very low level respectively in the same direction and with a statistical level of .05.    
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บทน า 
 ปจัจุบนัสภาวะเศรษฐกจิ และสงัคมในประเทศไทยมกีารแขง่ขนักนัเป็นอย่างสงู ท าใหรู้ปแบบการด าเนิน
ชีวิตนัน้เปลี่ยนแปลงไปด้วยเพื่อแข่งขนักบัเวลา จึงท าให้ประชาชนไม่ได้ใส่ใจดูแลตัวเองเท่าที่ควร อย่างเช่น               
ในเรื่องของการรบัประทานอาหารทีม่สีารอาหารไม่ครบถว้น หรอืรบัประทานอาหารจานด่วน (Fast Food) รวมถงึ
การที่จะต้องอยู่ภายใต้มลภาวะแวดล้อมต่างๆ ฝุ่นละออง สภาพอากาศที่ร้อนจัด ความเหน็ดเหน่ือย                     
จากการเดนิทาง การพกัผ่อนไม่เพยีงพอ และการขาดการออกก าลงักาย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่ส่งผลเสยี
ให้กบัสุขภาพ ผวิพรรณ และรูปร่างของผู้บรโิภคได้ทัง้หมด ด้วยเหตุผลเหล่านี้จงึส่งผลใหเ้ครื่องดื่มเสรมิอาหาร 
เป็นเครื่องดื่มทีผู่บ้รโิภคใหค้วามสนใจ และเป็นตวัเลอืกในการบรโิภคเพื่อดแูลสขุภาพ (Scbeic. 2557: ออนไลน์)  
 ในอดตีที่ผ่านมาผู้หญิงจะเป็นเพศที่ให้ความสนใจในเรื่องความสวยความงาม ส่งผลให้ผู้บรโิภคไม่ได้             
มองว่าเครื่องดื่มเป็นสิง่ทีช่่วยเพื่อดบักระหาย หรอืท าใหรู้้สกึสดชื่นเท่านัน้ แต่ผู้บรโิภคยงัค านึงถงึคุณประโยชน์              
ที่จะได้รบัด้วย นัน่จงึท าให้เครื่องดื่มเสรมิอาหารถือก าเนิดขึน้มาในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมาย                
ที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะ แต่ในปจัจุบนัผู้ชายก็มทีศันคติ และพฤติกรรมการบริโภคสนิค้าเพื่อดูแลสุขภาพ และ
รปูลกัษณ์ทีด่ขีองตวัเองมากขึน้ จงึท าใหม้เีครื่องดื่มเสรมิอาหาร ทีมุ่่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเพศชายขึน้ในประเทศไทย
นัน่กค็อื เครื่องดื่มแมนซัม่ (Prachachat. 2555: ออนไลน์) 
 แต่อย่างไรกต็าม กระแสของเครื่องดื่มเสรมิอาหาร กลบัพบว่า ตลาดของเครื่องดื่มเสรมิอาหาร ไม่มกีาร
เตบิโตมา 2 ปีตดิต่อกนัในช่วงปี 2558-2559 ซึง่แตกต่างจากเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้ ทีต่ลาดเครื่องดื่มเสรมิอาหารนี้
เป็นตลาดที่มีการเติบโตสูง และถูกกระตุ้นตลาดด้วยการส่งเสรมิการตลาดของตราสนิค้าต่างๆ  มากมาย เช่น                
การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์แต่ปจัจุบนัสภาพตลาดเครื่องดื่มเสรมิอาหารเริม่คงที ่และการแข่งขนักไ็ม่รุนแรง
เหมอืนในอดตี โดยในปี 2559 ตลาดเครื่องดื่มเสรมิอาหาร มมีูลค่าอยู่ที่ 1 ,900 ล้านบาท เช่นเดยีวกบั ปี 2558             
นัน่หมายความว่า ตลาดเครื่องดื่มเสรมิอาหาร ไม่มกีารเตบิโตในช่วงระหว่างปี 2558-2559 ซึง่ปจัจยัหลกัมาจาก             
ทีต่ลาดไม่ค่อยมกีารเคลื่อนไหว ไม่มสีนิคา้ใหม่ๆ ออกมา รวมถงึผูบ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึน้ มกีระแสเรื่องการดแูล
สุขภาพเขา้มา โดยผูบ้รโิภคหนัไปดื่มน ้าดื่มประเภทอื่น เช่น น ้าผลไมค้ัน้สด น ้าตะไคร ้น ้าว่านหางจระเข ้เป็นต้น 
ในปี 2559 สดัส่วนทางการตลาดของเครื่องดื่มเสรมิอาหาร เครื่องดื่มแมนซัม่ไดเ้ป็นผูน้ าตลาด (Leader) ดว้ยสว่น
แบ่งตลาด 35% โดยมเีซป็เป้เป็นผูท้้าชงิ (Challenger) ด้วยส่วนแบ่งตลาด 28% และที่เหลอืเป็นตราสนิคา้อื่นๆ 
(Positioningmag. 2560: ออนไลน์) 
 แต่ถึงแม้ว่าตลาดเครื่องดื่มเสริมอาหาร จะไม่มีการเติบโต แต่ส่วนแบ่งตลาดของเครื่องดื่มแมนซัม่                  
ที่วางต าแหน่งตวัเองว่าเป็นเครื่องดื่มส าหรบัผูช้ายนัน้กลบัสามารถมสี่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบั 1 ในตลาด โดยมี
อตัราการเติบโตสูงถงึ 62% เมื่อเทยีบกบัปีที่ 2558 และเมื่อเทยีบกบัคู่แข่งรายอื่นๆในตลาด ที่พบว่าคู่แข่งอื่นๆ               
มสีว่นแบ่งการตลาดทีต่ดิลบจากปีก่อนหน้าทัง้หมด (Brandbuffet. 2559: ออนไลน์) 
 และส าหรบัตลาดเครื่องดื่มเสรมิอาหารในปจัจุบนันัน้ที่ไม่มกีารเติบโต หรอืเติบโตลดลง เหตุผลส าคญั                
ที่นอกเหนือสภาวะเศรษฐกิจแล้ว คือการที่ผู้บริโภคบริโภคแล้วไม่เหน็ผลเหมอืนอย่างที่โฆษณากล่าวไว้ หรือ
อาจจะเหน็ผลแต่ชา้ไม่รวดเรว็ทนัใจเหมอืนอย่างที่คาดหวงั ท าใหผู้บ้รโิภคไม่มคีวามเชื่อในตวัสนิคา้ว่าเครื่องดื่ม
เสรมิอาหารจะตอบสนองความต้องการได้ จงึท าให้ผู้บรโิภคบางกลุ่มอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงไปบรโิภคสนิค้า
ทดแทนชนิดต่างๆ เช่น น ้าผลไมท้ีม่สีว่นผสมของวติามนิหลากหลายชนิดแทน (Marketeer. 2560: ออนไลน์) 
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 จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเสริมอาหารส่วนใหญ่ อาจจะเกิดมาจาก              
ความเชื่อ ความรู้สกึนึกคดิ ความคาดหวงัของผู้บรโิภค หรอืแรงขบั ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึเกดิความสนใจที่จะศึกษา
ทัศนคติด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ และแรงจูงใจที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่                  
ของผูบ้รโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าเป็นอย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรบักลยุทธท์างการตลาด
ให้สอดคล้องต่อตลาดเครื่องดื่มเสริมอาหารที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังอาจใช้เป็นแนวทางให้กบั
ผู้ประกอบการที่มีกิจการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของเพศชายในปจัจุบัน หรือส าหรับผู้ที่สนใจที่อาจสามารถ                    
น าผลการวจิยัไปใชใ้นการวางแผนพฒันาปรบัปรุงและก าหนดกลยุทธท์างการตลาดต่างๆ ในกจิการของตนต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาถงึพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่ ของผูบ้รโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติดา้นองคป์ระกอบผลติภณัฑ ์(Product Components) ไดแ้ก่ 
ด้านประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ ด้านผลติภณัฑ์ที่คาดหวงั และด้านศกัยภาพ กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม
แมนซัม่ ของผูบ้รโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจ ไดแ้ก่ แรงจงูใจทางดา้นเหตุผล และแรงจงูใจทางดา้นอารมณ์ 
กบัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่ ของผูบ้รโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานงานวิจยั 
 1. ผู้บรโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครที่มลีกัษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่    
แตกต่างกนั 
 2. ทัศนคติด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์ ด้านผลิตภัณฑ์                    
ที่คาดหวงั และด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ของ
ผูบ้รโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. แรงจูงใจของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ แรงจูงใจทางดา้นเหตุผล และแรงจูงใจทางดา้นอารมณ์มคีวามสมัพนัธ์  
กบัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่ของผูบ้รโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์อา้งองิแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 
(2550) ซึง่อธบิายว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายไดต่้อเดอืน การศกึษาตวัแปรเหล่านี้เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งสว่นตลาด ซึง่ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์
เป็นตวัแปรทีส่ าคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีจ่ะช่วยก าหนดตลาดเป้าหมายได ้
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ อ้างอิงแนวคิดของ นภวรรณ คณานุรกัษ์ (2556) จากแนวคดิ 
Schiffman, Kanuk และ Lazer (2007) ที่ได้ให้ความหมายของทศันคตไิวว้่า ทัศนคติ หมายถึง ทศันคติคอืความ
โน้มเอียงที่เรียนรู้ที่จะประพฤติไปในแนวทางที่ชอบหรือไม่ชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสม ่าเสมอ โดยทศันคติ                    
จะประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ประการ  ได้แก่ 1. ส่วนประกอบความเข้าใจ (Cognitive Component)  
2. สว่นประกอบความรูส้กึ (Affective Component) 3. สว่นประกอบพฤตกิรรม (Conation Component) 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ อ้างอิงแนวคิดของ ฟรีรีล และเฮอทิน (Ferrell; & Hartline.  
2008) ไดอ้ธบิายว่า ผลติภณัฑค์อืสิง่ทีผู่ซ้ือ้สามารถครอบครองโดยการแลกเปลีย่น เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรอื
ความต้องการ โดยระดบัของผลติภณัฑป์ระกอบดว้ยคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์5 ระดบั แต่ส าหรบังานวจิยันี้ผูว้จิยั
ไดน้ าคุณสมบตัขิองผลติภณัฑม์าใชเ้พยีง 4 ระดบัเท่านัน้ ไดแ้ก่ ประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑ์               
ที่คาดหวงั และศกัยภาพเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแมนซัม่นัน้จะไม่ม ีผลิตภัณฑ์ควบ                
นัน่คอื ทางผู้บรโิภคจะไม่ไดร้บัผลประโยชน์เพิม่เตมิหรอืบรกิารที่ผูบ้รโิภคจะได้รบัควบคู่ไปกบัการซื้อเครื่องดื่ม
แมนซัม่ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ อ้างองิแนวคดิของ นภวรรณ คณานุรกัษ์ (2556) ซึ่งอธบิายว่า
แรงจูงใจคอื แรงขบัภายในบุคคลทีก่ระตุ้น หรอืบงัคบัใหเ้กดิการกระท าตามแรงขบันัน้ๆ ซึง่แรงขบันัน้จะเกดิจาก
ความกดดนัทีม่ผีลมาจากความจ าเป็นทีไ่ม่ไดร้บัการตอบสนอง โดยทางผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิ และทฤษฎมีาพจิารณา 
และท าการศกึษาเป็นบางสว่น ไดแ้ก่ แรงจงูใจดา้นเหตุผล และแรงจงูใจดา้นอารมณ์ 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภค อ้างอิงแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ 
(2552) อธบิายเกี่ยวกบัทฤษฎีโมเดลผู้บรโิภคประกอบด้วยสิง่กระตุ้น ความรู้สกึนึกคดิของผูซ้ื้อ (Buyer’s black 
box) ทีผู่ผ้ลติและผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้สง่ผลต่อการตอบสนองหรอืการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ทีแ่ตกต่างกนัและ
พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ส าหรบัการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการคน้หาพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค
เพื่อทีจ่ะทราบถงึลกัษณะความต้องการของผูบ้รโิภค ค าถามทีใ่ชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 6Ws 
และ 1H ซึ่งประกอบไปด้วย Who, What, Why, Who, When, Where และ How ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงได้น าขอ้มูลมา            
ตัง้ค าถามในพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่ ไดแ้ก่ ความถี ่จ านวนเงนิทีซ่ือ้ สตูรเครื่องดื่มแมนซัม่ เหตุผลหลกั
ในการซือ้เครื่องดื่ม บุคคลทีม่อีทิธพิล ช่วงเวลา และสถานทีท่ีซ่ือ้เครื่องดื่ม เป็นตน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ ผู้บริโภคเพศชายที่เคยซื้อและบริโภค เครื่องดื่มแมนซัม่ในเขต
กรุงเทพมหานครทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป เนื่องจากเป็นวยัทีร่่างกายถูกใชง้านมากเป็นพเิศษ ไม่ว่าจากการเรยีน 
การท ากจิกรรม หรอืการท างานหนักเพื่อสรา้งฐานะ จนบางครัง้การดูแลสุขภาพอาจถูกละเลยไป และเป็นช่วงวยั           
ทีพ่รอ้มพบปะกบัผูค้นมากมาย รวมถงึมคีวามสนใจเพศตรงขา้มจงึมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งท าใหต้นเองดดูอียู่เสมอ  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคเพศชายที่เคยซื้อและบริโภค เครื่องดื่มแมนซัม่ ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มอีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป เนื่องจากไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน จงึใช้การก าหนดขนาดตวัอย่าง 
โดยใช้สูตรการหาขนาดตวัอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร อ้างอิงจาก กลัยา วานิชย์บญัชา (2550)                  
ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และความผดิพลาดที่ยอมให้เกดิขึ้น 5% หรอื 0.05 ซึ่งจะได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างที่ใช้              
ในการวจิยัจ านวน 384.16 หรอืประมาณ 385 คน และได้มกีารส ารองตวัอย่างเพื่อป้องกนัความคลาดเคลื่อนไวอ้กี 
15 คน ดงันัน้ กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ เท่ากบั 400 คน 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง การสุม่ตวัอย่างครัง้นี้ผูว้จิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้  
 ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยวธิจีบัฉลากเลอืกเขตตวัแทนที่จะใช้เกบ็ขอ้มูลในพื้นที่ของ             
แต่ละเขต จ านวน 5 เขต จากเขตการปกครองทัง้หมดจ านวน 50 เขตในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยผลการ                
จบัสลาก คอื เขตคลองสาน เขตบางรกั เขตลาดพรา้ว เขตปทุมวนั และเขตบางแค  
 



6 
 

 
 ขัน้ตอนท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดสดัส่วนของขนาด
ตวัอย่างแต่ละเขตใหไ้ดจ้ านวนเท่าๆ กนั จ านวน 5 เขตๆ ละ 80 คน  
 ขัน้ตอนท่ี 3 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ก าหนดสถานที่ชุมชนในแต่ละเขตโดยเป็นการเลอืก
สอบถามตามห้างสรรพสินค้า อาคารส านักงาน เนื่องจากในแต่ละสถานที่นัน้เป็นจุดที่มีประชากรหนาแน่น            
มกีลุ่มตวัอย่างทีห่ลากหลาย ซึง่สามารถเป็นตวัแทนประชากรทีด่ไีด้ 
 ขัน้ตอนท่ี 4 วิธีการสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลตามความสะดวกซึง่จะเลอืกเกบ็เฉพาะผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามจนครบจ านวน           
ทีต่อ้งการ 
 
ผลการวิจยั 
 ตอนท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้บริโภคเพศชายส่วนใหญ่มีอายุ 28-37 ปี มีสถานภาพ 
สมรส/อยู่ดว้ยกนั มรีะดบัการศกึษาสงูในระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน/ลูกจา้งทัว่ไป และรายได้
สว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท 

ตอนท่ี 2 ทัศนคติต่อเครื่องด่ืมแมนซัม่ในด้านองค์ประกอบผลิตภณัฑ์ พบว่า ผู้บริโภคเพศชาย             
ส่วนใหญ่ใหท้ศันคตต่ิอเครื่องดื่มแมนซัม่ดา้นองคป์ระกอบผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายด้าน  
พบว่า ผู้บริโภคเพศชายส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น  ในระดับมาก ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และด้าน              
ประโยชน์หลกั และใหค้วามคดิเหน็ในระดบัสงู ไดแ้ก่ ดา้นศกัยภาพผลติภณัฑ ์และดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั 
 

ตอนท่ี 3 แรงจูงใจของผู้บริโภคในการซ้ือเครื่องด่ืมแมนซัม่ พบว่า ผู้บริโภคเพศชายส่วนใหญ่ให้
แรงจงูใจในการซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่โดยรวมอยู่ในระดบัสงู เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ผูบ้รโิภคเพศชายสว่นใหญ่
ให้แรงจูงใจในการซื้อในระดบัสูง ได้แก่ แรงจูงใจด้านเหตุผล และให้แรงจูงใจในการซือ้ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 
แรงจงูใจดา้นอารมณ์ 

ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการซ้ือเครือ่งด่ืมแมนซัม่ ของผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรงุเทพมหานคร พบวา่ 
ผู้บริโภคเพศชายส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ ด้านความถี่ในการซื้อ 2 ขวด/สปัดาห์ และมี
ค่าใชจ้่ายเฉลีย่โดยเฉลีย่ในการซือ้จ านวน 32 บาท/ครัง้ 
 ตอนท่ี 5 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดงัต่อไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ดา้นลกัษณะประชากรศาสตรก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่ 
 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ ีอายุ แตกต่างกนัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่แตกต่างกนั ทัง้ดา้นความถีท่ีซ่ือ้
ต่อสปัดาห์ (ขวด/สปัดาห์) และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อต่อครัง้ (บาท/ครัง้) ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ                  

ลกัษณะประชากรศาสตร ์

พฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่ 
ความถีท่ีซ่ือ้ต่อสปัดาห ์

 (ขวด/สปัดาห)์ 
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ 

ในการซือ้ต่อครัง้ (บาท/ครัง้) 

One Way-ANOVA Brown–Forsythe One Way-ANOVA Brown–Forsythe 
อาย ุ - Sig = 0.013* - Sig = 0.000** 
สถานภาพสมรส Sig = 0.698 - Sig = 0.956 - 
ระดบัการศกึษาสงูสดุ Sig = 0.822 - - Sig = 0.039* 
อาชพี Sig = 0.309 - - Sig = 0.145 

รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน - Sig = 0.193 - Sig = 0.000** 
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ที่ระดบั .05 และผู้บริโภคที่มี ระดบัการศึกษาสูงสุด และรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมพีฤติกรรม              
การซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่แตกต่างกนั ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้ (บาท/ครัง้) ทีร่ะดบันัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 

สมมติฐานท่ี 2 ดา้นทศันคตดิา้นองคป์ระกอบผลติภณัฑ ์และแรงจูงใจของผูบ้รโิภคทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่ของผูบ้รโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ทัศนคติด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ พบว่า ในด้านประโยชน์หลัก, ด้านรูปลักษณ์, ด้านผลิตภัณฑ์                 
ที่คาดหวงั และด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ของ
ผู้บริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถี่ที่ซื้อต่อสปัดาห์ โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งต ่า
ทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อต่อครัง้ โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากทศิทางเดยีวกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 แรงจูงใจทางด้านเหตุผล และแรงจูงใจทางด้านอารมณ์ พบว่า มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มแมนซัม่ของผูบ้รโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถี่ทีซ่ื้อต่อสปัดาห ์โดยมคีวามสมัพนัธ์               
ในระดบัค่อนขา้งต ่าทศิทางเดยีวกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซื้อ 
ต่อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากทศิทางเดยีวกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
  สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์  ได้แก่ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่ม
แมนซัม่ แตกต่างกนั 
 ด้านอายุ 
 ผู้บริโภคเพศชายที่มีอายุที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ในด้านความถี่ในการซื้อ
เครื่องดื่มแมนซัม่ต่อสัปดาห์ และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ต่อครัง้แตกต่างกัน                    
โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 38 ปีขึน้ไปมพีฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถี่ และดา้นค่าใชจ้่ายมากทีสุ่ด เนื่องจาก เมื่ออายุ
ของผูบ้รโิภคมากขึน้ ความเสือ่มสภาพของร่างกาย และผวิพรรณจงึเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ไดท้ีจ่ะตอ้งเกดิขึน้ ดงันัน้
เครื่องดื่มแมนซัม่ที่เป็นเครื่องดื่มเสริมอาหารที่ไว้ดูแล สุขภาพร่างกาย และผิวพรรณจงึเป็นที่นิยมกบักลุ่มคน                  
ทีม่อีายุค่อนขา้งเยอะทีต่้องการบ ารุง ดูแลร่างกายของตนเองใหดู้ดอียู่ตลอดเวลา อกีทัง้ในเรื่องของอายุทีม่ากขึน้
ส่วนใหญ่จะมีความมัน่คง และรายได้ที่มากขึ้น จึงท าให้ผู้บริโภคเพศชายที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรม                   
การซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ในด้านความถี่และด้านค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยัของ นันท์นภัส                  
ชยัเมธพรพศิาล (2558: 120) พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพร
เพื่อสขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสขุภาพต่อสปัดาห์
แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศศธิร สุภาวรรณ (2554: 208) พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศึกษา
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ในด้านจ านวนเงินที่ใช้ซื้อ                
ในแต่ละเดอืนแตกต่างกนั 
 ด้านสถานภาพสมรส 
 ผู้บริโภคเพศชายที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่แตกต่างกนั               
ในดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่ต่อสปัดาห ์และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั 
เนื่องจาก ผู้บริโภคทุกสถานภาพสมรสนัน้มีโอกาสในการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ได้เท่าเทียมกัน เพราะแต่ละ
สถานภาพสมรสมีหน้าที่ดูแลบุคคลและสมาชิกในครอบครัวเหมือนกันตามบทบาทหน้าที่ร ับผิดชอบ                       
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ในแต่ละครอบครวั ซึง่อาจจะเป็นตนเอง หรอืลูก ตามวาระโอกาส จงึท าใหผู้บ้รโิภคที่เพศชายทีม่สีถานภาพสมรส     
ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ในดา้นความถี่และด้านค่าใชจ้่ายไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ พรชนก กฤษณรุ่งเรือง (2549: 200) พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผลไม้ผสมแอล-คาร์นิทนีตรายูนิฟ ไอเฟิร์มของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร                
ในด้านความถี่และด้านค่าใช้จ่ายไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันท์นภัส ชัยเมธพรพิศาล                   
(2558: 120) พบว่า ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพร  
เพื่อสขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นความถีต่่อสปัดาหแ์ละดา้นค่าใชจ้่ายไม่แตกต่างกนั 
 ด้านระดบัการศึกษาสูงสุด 
 ผู้บริโภคเพศชายที่มรีะดบัการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ในด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่ต่อสปัดาหไ์ม่แตกต่างกนั เนื่องจากผูบ้รโิภคทุกระดบัการศกึษามคีวามตอ้งการ
ที่จะต้องการดูแลสุขภาพ หรอืผวิพรรณ จากรูปแบบการใช้ชวีติในปจัจุบนัที่เร่งรบีอยู่ตลอดเวลา และเครื่องดื่ม         
แมนซัม่ไดม้กีารบรรยายสรรพคุณและประโยชน์ทีช่ดัเจน ผูบ้รโิภคทุกระดบัการศกึษาสามารถเขา้ใจได้ง่าย และ          
มคีวามเชื่อว่าเครื่องดื่มแมนซัม่จะสามารถตอบสนองสิง่ทีต่้องการได้ จงึท าใหผู้้บรโิภคที่มีระดบัการศกึษาสงูสุด               
ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ในด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ต่อสัปดาห์                    
ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ ชนิดา ประทกัษ์สนิ (2557: 91) พบว่า ผู้บริโภคที่มรีะดบัการศกึษา
แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสขุภาพในดา้นความถีไ่ม่แตกต่างกนั 
 ผู้บริโภคเพศชายที่มรีะดบัการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ในด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรจีะมพีฤตกิรรม
การซื้อในด้านค่าใชจ้่ายมากที่สุด เนื่องจาก ผู้ที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรยี่อมมรีายไดท้ี่มากกว่าระดบั
อื่นๆ จึงท าให้การตัดสินใจซื้อสามารถท าได้ง่าย และซื้อได้ในจ านวนที่มากเพื่อแลกกับความคุ้มค่า หรือ                 
การประหยัดเวลาในการซื้อซ ้า จึงท าให้ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มแมนซัม่ในด้านค่าใชจ้่ายแตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศศธิร สุภาวรรณ (2554: 208) พบว่า 
ผู้บริโภคที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink)               
ในด้านจ านวนเงนิที่ใช้ซือ้ในแต่ละเดอืนแตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศรญัญา วรีมหาวงศ ์(2550: 
143) พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมในการบรโิภคเครื่องดื่มเพื่อสขุภาพ
รา้นสควชิ ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เครื่องดื่มต่อเดอืนแตกต่างกนั 
 ด้านอาชีพ 
 ผูบ้รโิภคเพศชายทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่แตกต่างกนัในดา้นความถี่
ในการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ต่อสปัดาห์ และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั  เนื่องจาก                
โดยพืน้ฐานของบุคคลทัว่ไปตอ้งการทีจ่ะอยากมรีปูร่างหน้าตา ผวิพรรณด ีจงึท าใหทุ้กๆ อาชพี ลว้นมคีวามจ าเป็น 
ทีจ่ะตอ้งใสใ่จใหร้ปูลกัษณ์ภายนอกของตนเองนัน้ใหด้ดู ีเพื่อประโยชน์ในการเจรจา ตดิต่อ หรอืเพิม่ความน่าเชื่อถอื 
ดงันัน้การบรโิภคเครื่องดื่มแมนซัม่ จงึถือเป็นอกีหนึ่งทางเลอืกทีก่ลุ่มคนทุกอาชพีเลอืกที่จะบรโิภคเพราะหาซือ้                
ได้ง่าย และเข้าใจว่าดีต่อสุขภาพ รวมทัง้บ ารุงผิวพรรณ จึงท าให้ผู้บริโภคที่มอีาชีพที่แตกต่างกนัมพีฤติก รรม            
การซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ในดา้นความถี่และดา้นค่าใชจ้่ายไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ ประสทิธิพ์ร  
วรีะยุทธวไิล (2550: 134) พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพร
บ ารุงสขุภาพ ในดา้นความถีแ่ละดา้นค่าใชจ้่ายไม่แตกต่างกนั 
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 ด้านรายได้ส่วนตวัเฉล่ียต่อเดือน 
 ผู้บริโภคเพศชายที่มีรายได้ส่วนตวัเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่                
ในด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ต่อสปัดาห์ไม่แตกต่างกนั เนื่องจาก เครื่องดื่มแมนซัม่เป็นเครื่องดื่ม                
ทีไ่ม่ไดม้รีาคาสงูมากนกั สามารถตดัสนิใจซือ้ไดง้่ายจงึเหมาะกบัผูบ้รโิภคทีไ่ดร้ายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนทุกระดบั 
และตวัของกลุ่มเครื่องดื่มไม่ไดม้กีารแบ่งกลุ่มเป้าหมายทีช่ดัเจน แต่แบ่งไปตามความตอ้งการสารอาหารทีผู่บ้รโิภค
ตอ้งการ จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่รีายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่ในดา้น
ความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ต่อสปัดาห์ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจยัของ ศรญัญา วีรมหาวงศ์  
(2550: 147) พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่ม                 
เพื่อสขุภาพรา้นสควชิ ในดา้นความถีต่่อเดอืนไม่แตกต่างกนั 
 ผู้บริโภคเพศชายที่มีรายได้ส่วนตวัเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่               
ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้่วนตวัเฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาท
ขึน้ไป จะมพีฤติกรรมการซื้อในด้านค่าใช้จ่ายมากที่สุด เนื่องจาก กลุ่มคนที่มรีายได้ 40,001 บาทขึน้ไปมคีวาม
มัน่คงทางการเงนิ มีก าลงัในการจบัจ่ายใช้สอยหรือซื้อสนิค้าต่างๆตามฐานะทางการเงนิ จึงท าให้ผู้บรโิภคที่มี
รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ในด้านค่าใช้จ่ายแตกต่างกนั
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิดา ประทักษ์สิน (2557: 91) พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน               
ที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ ในด้านค่าใช้จ่ายแตกต่างกนั และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ประสทิธิพ์ร วรีะยุทธวไิล (2550: 131) พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้่วนตวัเฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั 
มผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรบ ารุงสขุภาพ ในดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ทัศนคติด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์                      
ด้านผลติภณัฑ์ที่คาดหวงั และด้านศกัยภาพเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม    
แมนซัม่ของผูบ้รโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ทศันคตดิา้นองคป์ระกอบผลติภณัฑใ์นดา้นประโยชน์หลกั, ดา้นรปูลกัษณ์, ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั และ
ด้านศกัยภาพเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ของผู้บรโิภคเพศชาย                
ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถี่ทีซ่ือ้ต่อสปัดาห์ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่าทศิทางเดยีวกนั และ
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภค
มทีศันคตทิีด่ต่ีอการบรโิภคเครื่องดื่มเสรมิอาหารอย่างสม ่าเสมอว่าเป็นตวัทีจ่ะช่วยทีจ่ะท าใหม้ผีวิพรรณ และรปูร่าง
ทีด่ขี ึน้ การแสดงสารอาหารทีด่มีคีุณค่าต่อผวิพรรณ และรปูร่าง อย่างชดัเจนบนบรรจุภณัฑ ์รวมถงึการบรโิภคแลว้
ไม่ท าให้เกิดผลข้างเคยีงต่อร่างกาย ซึ่งทศันคติหรือความรู้สกึนึกคิดที่ดีนัน้เกิดจากการที่เคยบรโิภค และเกดิ                
ความพงึพอใจในตวัเครื่องดื่มแมนซัม่ จากการทีเ่ครื่องดื่มแมนซัม่นัน้อาจจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ตัวเครื่องดื่มแมนซัม่ไม่ส่งผลกระทบใดต่อร่างกาย ด้วยคุณสมบัติที่ดีของ
เครื่องดื่มแมนซัม่ จึงท าให้ทศันคติด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม               
แมนซัม่ของผู้บรโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถี่ที่ซื้อต่อสปัดาห์ และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย             
ในการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ นิภาพร รุ่งสว่าง (2551 : 126) ศึกษาทศันคติ และ
แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารทีม่สีว่นผสมของคอลลาเจน พบว่า ทศันคตดิา้นประโยชน์หลกั 
ทศันคติด้านตราสนิค้า และทศันคติด้านความคาดหวงั มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารทีม่สีว่นผสมของคอลลาเจน และงานวจิยัของ ประสทิธิพ์ร วรีะยุทธวไิล (2550: 148) ศกึษาปจัจยั
ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรบ ารุงสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคตเิกีย่วกบัประโยชน์พืน้ฐานและบรรจุภณัฑข์องผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า
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มากในทศิทางเดยีวกนัในดา้นความถี่ในการซือ้ต่อเดอืน และมคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งต ่าในทศิทางเดยีวกนั             
ในดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้ 
 สมมติฐานท่ี 3 แรงจูงใจของผู้บรโิภค ได้แก่ แรงจูงใจทางด้านเหตุผล และแรงจูงใจทางด้านอารมณ์            
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่ของผูบ้รโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 แรงจูงใจทางด้านเหตุผล และแรงจูงใจทางด้านอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม
แมนซัม่ของผู้บรโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถี่ที่ซื้อต่อสปัดาห์ โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบั
ค่อนข้างต ่าทิศทางเดียวกนั และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อต่อครัง้ โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก
ทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ผู้บรโิภคมแีนวโน้มการดูแลตวัเองมากขึน้ และสงัคมหรอืนักการตลาดในปจัจุบนัไดม้ ี      
การสื่อสารขอ้มูลต่างๆ ออกผ่านทางสื่อท าใหทุ้กคนสามารถรบัรูถ้งึสรรพคุณ และประโยชน์ของเครื่องดื่มแมนซัม่ 
สิง่เหล่านี้จงึมสี่วนช่วยในการกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มเสรมิอาหารที่สงูขึน้ได ้นัน่จงึท าให้
ผูบ้รโิภคมคีวามแสวงหาผลติภณัฑท์ีต่อบสนองต่อความตอ้งการไดอ้ย่างเตม็ที ่โดยเครื่องดื่มแมนซัม่ เป็นเครื่องดื่ม
ทีไ่ม่ไดใ้หแ้ค่ความสดชื่นเท่านัน้ แต่ยงัใหใ้นเรื่องของแร่ธาตุ สารอาหาร และวติามนิ ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิแรงจูงใจ           
ในการเลอืกบรโิภคเครื่องดื่มแมนซัม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยในดา้นเหตุผลผูบ้รโิภคมคีวาม
แรงจูงใจว่าเครื่องดื่มแมนซัม่มสีารอาหารที่แก้ปญัหาเรื่องผวิพรรณ และน ้าหนักสดัส่วน ส าหรบัในด้านอารมณ์ 
ผู้บรโิภคมคีวามต้องการที่จะให้ตนเองดูด ีตามกระแสสงัคมนิยมในปจัจุบนั และต้องการบรโิภคเพื่อให้เป็นดูดี              
ตามแบบบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรชนก กฤษณรุ่งเรอืง (2549 : 221) ศกึษาปจัจยัทีม่ผีล
ต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมผ้สมแอล-คารน์ิทนี ตรายูนิฟไอเฟิรม์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า แรงจูงใจที่ซื้อเครื่องดื่มน ้าผลไม้ผสมแอล-คาร์นิทีนตรายูนิฟไอเฟิร์มมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่าในทศิทาง
เดียวกันในด้านจ านวนที่ซื้อในแต่ละครัง้(ขวดต่อครัง้) และในด้านมูลค่าที่ซื้อในแต่ละครัง้(บาทต่อครัง้) และ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550: 244) ใหค้วามหมาย โดยการใชค้ าว่า
การจูงใจ แทนค าว่า แรงจูงใจ กล่าวคือ การจูงใจเป็นพลังผลักดัน (Drive) ภายในที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาของ             
บุคคลนัน้ เมื่อเกิดแรงขบัความเครียด (Tension) จะก่อตัวขึ้นจากความต้องการที่ยงัไม่ได้รับการตอบสนอง               
จงึท าให้บุคคลมแีรงจูงใจในการกระท าต่างๆ ที่จะช่วยลดความตึงเครยีดหรอืลดความต้องการนัน้ๆ  ลง ซึ่งการ              
ที่บุคคลจะมกีารกระท า หรอืพฤติกรรมที่ตอบสนองความต้องการนัน้  อย่างไรกข็ึน้อยู่กบัการคดิและการเรยีนรู้          
ของบุคคลนัน้ๆ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 จากผลการวจิยัเรื่อง ทศันคติด้านองคป์ระกอบผลติภณัฑ ์และแรงจูงใจที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม 
การซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่ ของผูบ้รโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 กลุ่มผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ของผู้บริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร              
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยที่ซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ (บาท/ครัง้) มากที่สุด  คือ ผู้บริโภคที่มอีายุ 38 ปีขึ้นไป มีระดบั
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป และทีน่่าสนใจเพิม่เตมิคอืกลุ่มผูบ้รโิภค
ที่มีอายุ 38 ปีขึ้นไปมคีวามถี่ที่ซื้อต่อสปัดาห์มากที่สุด (ขวด/สปัดาห์) ซึ่งนักการตลาดและผู้ประกอบการธุรกจิ
เครื่องดื่มแมนซัม่ควรน ากลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ มาปรับใช้เพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อ
เครื่องดื่มแมนซัม่มากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาให้เครื่องดื่มมีสารอาหารที่มากยิ่งขึ้น และการสื่อสารข้อมูล                   
ทางการตลาดและสทิธิพิเศษต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มประโยชน์ให้กับธุรกิจในการเพิ่มยอดขายและขยายฐาน
ผู้บริโภค รวมถึงสามารถน าไปใชว้างต าแหน่งผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายที่ได้จากงานวจิยัครัง้น้ี              
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แต่ทัง้นี้แลว้ผูป้ระกอบการกไ็ม่ควรมองขา้มผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นๆ ควรทีจ่ะใหค้วามส าคญัดว้ยเช่นกนั เพื่อไม่ใหเ้สยี
ฐานลกูคา้หรอืสว่นแบ่งทางการตลาด 
 2. ทศันคติด้านองคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์
 จากผลการศกึษา ผูว้จิยัเรยีงล าดบัขอ้เสนอแนะจากดา้นทีม่ากทีส่ดุถงึน้อยทีส่ดุ ดงันี้ 
 2.1 ด้านรปูลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์
 นกัการตลาด/ผูป้ระกอบการ ควรมุ่งเน้นการออกแบบใหบ้รรจุภณัฑส์ะดวกต่อการบรโิภค สามารถพกพา
ไดส้ะดวก และควรทีจ่ะออกแบบฉลากทีร่ะบุสารอาหาร ประโยชน์ทีไ่ดร้บัใหช้ดัเจน ทีซ่ึง่สามารถบ่งบอกถงึความ
แตกต่างของแต่ละสูตรได้อย่างชดัเจน และควรที่จะออกแบบบรรจุภณัฑใ์ห้มคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะดูสดใส
สวยงาม เพื่อความโดดเด่นทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคสามารถรบัรู้ไดท้นัทวี่านี่คอืเครื่องดื่มแมนซัม่ เน่ืองจากผลการศกึษา
พบว่า ทัศนคติด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ในด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มแมนซัม่ ของผูบ้รโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่ 
(ขวด/สปัดาห์) โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนข้างต ่า และค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อ
เครื่องดื่มแมนซัม่ (บาท/ครัง้) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก ตามล าดบั 
 2.2 ด้านศกัยภาพผลิตภณัฑ ์
 นักการตลาด/ผู้ประกอบการควรที่จะพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนา              
สินค้าใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีในท้องตลาด หรือก าลังเป็นที่นิยมในตลาด เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถ               
ให้สารอาหารที่เพยีงพอส าหรบั 1 วนั ซึ่งรวมถึงการพฒันาปรบัปรุงใหส้ารอาหารทีบ่รรจุอยู่ในเครื่องดื่มแมนซัม่
สามารถคงสภาพไว้ได้ก่อนส่งมอบใหก้บัทางลูกค้า และการพฒันาสูตรใหม่ๆออกมาใหต้อบสนองความต้องการ
ลูกค้าและตลาด ณ ช่วงเวลานัน้ๆ เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า ทศันคติด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ในด้าน
ศักยภาพผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ ของผู้บริโภคเพศชายในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ (ขวด/สปัดาห)์ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า และค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ (บาท/ครัง้) โดยมคีวามสมัพนัธ์            
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก ตามล าดบั 
 2.3 ด้านผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 
 นักการตลาด/ผู้ประกอบการควรที่จะมุ่งเน้นควบคุมดูแลคุณภาพ ดูแลกระบวนการผลติให้ผลิตภัณฑ์               
ที่ออกมามรีสชาติที่ไม่ผดิเพี้ยน เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค และต้องค านึงการใส่ใจต่อผู้บริโภค ว่าเมื่อบรโิ ภค
เครื่องดื่มแมนซัม่จะไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง หรืออันตรายต่อร่างกาย รวมถึงเมื่อบริโภคเครื่องดื่มแมนซัม่                  
อย่างต่อเนื่องแล้วจะให้ผลลัพธ์ตรงตามสรรพคุณของแต่ละสูตรที่ทางผู้ประกอบการได้ระบุไว้ เนื่องจากผล
การศกึษา พบว่า ทศันคติด้านองค์ประกอบผลติภณัฑ์ในด้านผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรม 
การซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่ ของผูบ้รโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการซือ้เครื่องดื่ม
แมนซัม่ (ขวด/สปัดาห์) โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต ่า และค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย                 
ในการซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่ (บาท/ครัง้) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก ตามล าดบั 
 2.4 ด้านประโยชน์หลกั 
 นักการตลาด/ผู้ประกอบการ ควรที่จะใส่ใจในเรื่องของคุณประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับหลงัจากการ               
ที่ผู้บริโภคดื่มเครื่องดื่มแมนซัม่ ว่าจะเป็นไปตามที่ผู้บริโภคต้องการ เช่น  การช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื้น สดใส                 
ไม่หมองคล ้า การช่วยให้ผวิดูเรยีบเนียน หรอืในเรื่องของการช่วยระบบเผาผลาญไขมนั และการท าให้ร่างกาย                 
สดชื่น เพราะสิง่เหล่านี้เป็นสิง่ส าคญัที่ผู้บรโิภคเลอืกซื้อเครื่องดื่มเสรมิอาหาร ดงันัน้จงึควรเพิม่ในส่วนของการ
ส่งเสริมการตลาดในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ เพื่อสร้างให้ผู้บริโภคเกิดทศันคติที่ดี เนื่องจากผลการศกึษา  
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พบว่า ทศันคติด้านองค์ประกอบผลติภณัฑ์ในด้านประโยชน์หลกัมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม 
แมนซัม่ ของผู้บรโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถี่ โดยเฉลี่ยในการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ (ขวด/
สปัดาห์) และค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ (บาท/ครัง้) โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั               
ในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 3. แรงจงูใจของผูบ้ริโภค 
 จากผลการศกึษา ผูว้จิยัเรยีงล าดบัขอ้เสนอแนะจากดา้นทีม่ากทีส่ดุถงึน้อยทีส่ดุ ดงันี้ 
 3.1 แรงจงูใจด้านเหตผุล 
 นกัการตลาด/ผูป้ระกอบการ ควรทีจ่ะมกีารสง่เสรมิการตลาดในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์เพื่อชีแ้จงให้
ผู้บริโภครับทราบว่า เครื่องดื่มแมนซัม่นัน้มีสารอาหารอะไรบ้าง เช่น มีสารอาหารที่ช่วยแก้ปญัหาเรื่องของ
ผวิพรรณ หรอืสารอาหารที่ช่วยแก้ปญัหาในเรื่องของน ้าหนักและสดัส่วน เมื่อผู้บรโิภครบัรู้ถึงคุณประโยชน์ของ            
ตวัเครื่องดื่มแมนซัม่แล้ว จะก่อให้เกดิแรงจูงใจที่ต้องการซื้อ หรือทดลองบรโิภค เนื่องจากผลการศกึษา พบว่า 
แรงจูงใจทางด้านเหตุผลมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ของผู้บริโภคเพศชายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่ (ขวด/สปัดาห)์ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า และค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ (บาท/ครัง้) โดยมคีวามสมัพนัธ์              
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก ตามล าดบั 
 3.2 แรงจงูใจด้านอารมณ์ 
 นักการตลาด/ผู้ประกอบการ ควรที่จะมกีารส่งเสรมิการตลาดในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ในการท า           
สื่อออกมาใหผู้บ้รโิภคเชื่อว่า เมื่อดื่มเครื่องดื่มแมนซัม่แลว้จะท าใหต้นเองดูดตีามกระแสสงัคมนิยมในปจัจุบนั และ
ควรมกีารใช ้พรเีซน็เตอรห์รอืบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงที่คุณลกัษณะคลา้ยคลงึกบัตวัผลติภณัฑ ์เพื่อก่อใหเ้กดิแรงจูงใจ              
ที่จะท าให้ผู้บรโิภคเกดิความต้องการอยากเป็น หรอืเลยีนแบบเพื่อให้ตนเองมผีวิพรรณสดใส หรอืดูดตีามแบบ
ของพรีเซ็นเตอร์ จนกระทัง่เกิดการบริโภคตามกลุ่มอ้างอิงไม่ว่าจะเป็น พรีเซ็นเตอร์ หรือเพื่อน เนื่องจาก                   
ผลการศกึษาพบว่า แรงจูงใจทางดา้นอารมณ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่ของผูบ้รโิภค
เพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่ (ขวด/สปัดาห)์ และค่าใชจ้่าย
โดยเฉลีย่ในการซือ้เครื่องดื่มแมนซัม่ (บาท/ครัง้)  โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป  
 1. ควรมีการศึกษาถึงกลุ่มตัวอย่างที่ยงัไม่เคยมาซื้อเครื่องดื่มเพิม่เติมและน าขอ้มูลที่ได้จากงานวจิยั              
มาท าการวเิคราะหเ์พื่อใชใ้นการวางแผนเชงิกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งจะสามารถเพิม่จ านวนกลุ่มผู้บรโิภคใหม่ๆ              
ทีซ่ือ้เครื่องดื่มแมนซัม่ได ้
 2. ควรมีการศึกษาเรื่องอื่นๆ เช่น ความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาดบริการ               
ในมุมมองของผู้บริโภคหรือความพึงพอใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ หรือการตัดสนิใจซื้อเครื่องดื่มแมนซัม่
เพิม่เตมิ เพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนการตลาดต่อไปได ้
 3. การวิจยัครัง้นี้เป็นการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ดงันัน้  ในการวิจยั             
ครัง้หน้า อาจจะท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการอื่นๆ เพื่อที่จะได้ข้อมูลอีกด้าน และมีความละเอียดชดัเจนของ           
ตวัขอ้มลู 
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารย์ที่ปรึกษา                
อาจารย ์ดร.ณัฐยา ประดษิฐสุวรรณ ทีใ่หค้ าแนะน าช่วยเหลอื ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์
อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ที่นี้ดว้ย 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ศุภิญญา  ญาณสมบูรณ์ และ อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์               
และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานวจิยัครัง้นี้  
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย                                   
ศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน ที่ประสทิธิ ์ประสาทวชิาความรู้ให้ความช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั    
อีกทัง้ให้ความเมตตาด้วยดีเสมอมา  ขอขอบคุณ ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ให้ความร่วมมือและสละเวลา                
ตอบแบบสอบถามใหเ้สรจ็ตามก าหนดเวลา เพื่อการวจิยัครัง้นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ บดิา มารดา ทีไ่ดใ้หค้วามรกั แรงใจ รวมถงึใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลอืเป็นก าลงัใจ 
เป็นแรงผลกัดนัที่ส าคญัที่สุดในการท างานวจิยัฉบบันี้  ขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น สามคัคชีุมนุมกรุ๊ป MBA การตลาด               
รุ่นที ่18 ทีช่่วยเหลอืรวมถงึใหค้ าปรกึษาตลอดหลกัสตูรใหเ้กดิผลส าเรจ็ในครัง้นี้ 
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