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บทคดัย่อ 

 

               การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาขอ้มูลส่วนบุคคล คุณค่าตราสนิค้าและปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ี่มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป 

ทีเ่คยซือ้และเคยดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพฟงักช์ัน่นัลดริง้ค ์ ตราสนิค้า เซป็เป้ บวิต ิ ดริง้ค์ จํานวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย             

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดยีว และสถติคิ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  

 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 15 - 24 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาสงูสุด

ปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน / ลกูจา้ง รายได ้20,001 – 30,000 บาท  

 คุณค่าตราสนิคา้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัด ีปจัจยัผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัด ีการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่ม

ตราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์พบว่า มกีารตดัสนิใจซือ้ในระดบัตดัสนิใจอย่างแน่นอน 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุด รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่าง

กนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.01  

 คุณค่าตราสนิค้า ได้แก่ ด้านคุณภาพที่ลูกค้าได้รบั ด้านการเป็นส่วนร่วมในตราสนิค้า ด้านความภกัดต่ีอ

สนิคา้ และดา้นการรบัรูใ้นตราสนิคา้ เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ มคีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิตดิริง้ค ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมรีะดบั

ความสมัพนัธป์านกลาง และค่อนขา้งตํ่า และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ดา้นประโยชน์หลกั ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ ์ และดา้น

รูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้

เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิตดิริง้ค ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมรีะดบัความสมัพนัธ์

ปานกลาง และค่อนขา้งตํ่า และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

คาํสาํคญั: คุณค่าตราสนิคา้ ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ฟงักช์ัน่นลัดริง้ค ์ผูบ้รโิภคเพศหญงิ 

 

__________________________________ 
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Abstract 

 

  The objective of this research is to study personal characteristics, service quality and product 

factors. The sample was 400 females over 15 years old in Bangkok who had bought and drunk “Sappe 

Beauti Drink”. Questionnaires were tool of data collection. In terms of statistical application, percentage, 

mean, standard deviation, t-test and One-Way Analysis of Variance for differential analysis, and Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient were applied for the correlation analysis. 

  The research findings were as follows: most respondents are aged between 15 – 24, single, had 

obtained a Bachelor's degree, were employees of private companies, with a monthly income  between  

20,001 – 30,000 baht. 

 Brand equity and product factors are overall good. Most of the respondents definitely made the 

decision to buy “Sappe Beauti Drink”. 

 The result of hypotheses testing can be concluded as follows: female consumers with the highest 

education level and monthly income have different buying behavior at the statistical significance level of 0.01. 

  These is a moderately positive relation between brand equity and buying behavior in the aspects of 

perceived quality, brand associations, brand loyalty, and brand awareness at the statistically significant level 

of 0.01 

   These is a moderately positive relation between product factors and buying behavior in the aspects 

of expected product, core product, potential product, and generic product at the statistically significant level of 

0.01 

 

Keywords: Brand Equity, Product Factors, Functional Drink, Female Consumers 

 

บทนํา 

 ตลาดน้ําดื่มบรรจุขวดของประเทศไทยมอีตัราเตบิโตอย่างต่อเน่ืองจากปีทีผ่่านๆมา โดยสาเหตุหลกัจากการ

แขง่ขนัในตลาดน้ําดื่มกลุ่มฟงักช์ัน่นลั กลุ่มผูบ้รโิภคทัง้หญงิและชายใหค้วามสนใจกบัการดแูลรปูร่าง ผวิพรรณ การดแูล

ตนเองกนัมากขึน้ เพื่อสรา้งความมัน่ใจ บุคลกิภาพ รวมไปถงึการเขา้สงัคม เหน็ไดจ้ากการแนวโน้มในตลาดประเทศ

ไทยทีม่เีครื่องดื่มเพื่อความงามมากขึน้ ซึง่มตีวัเลอืกของสนิคา้กลุ่มฟงักช์ัน่นลัมากกว่า 10 ตราสนิคา้ เครื่องดื่มฟงักช์ัน่

นลับรรจุขวด มมีลูค่าตลาด 5,602 ลา้นบาท โดยเครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัเป็นตวัขบัเคลื่อนดว้ยอตัราการเตบิโตเฉลีย่ในช่วง

ปี พ.ศ.2553-2556อยู่ทีร่อ้ยละ 33.25 (Thailand Food Market Report. 2557) 

 

 

 

 

                        ทีม่า:  
 

 

ภาพประกอบ 1 มลูค่าตลาดเครื่องดื่มบรรจขุวดใน  ประเทศไทย จาํแนกประเภท ปี 2552-2557 
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 ผูเ้ล่นในตลาดเครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลบรรจุขวดทีส่าํคญั ในปี 2557 ทีม่าแรงและมยีอดขายสงูทีสุ่ดอนัดบัหน่ึง

ของตลาด ภายใตต้ราสนิคา้ “แมนซัม่”(Mansome) ของบรษิทั ฟารม์าซตูคิอล อุตสาหกรรม จํากดั ทีเ่จาะกลุ่มผูช้ายรกั

สุขภาพ แซงเจา้ตลาดอย่าง “เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค”์ ของบรษิทั เซป็เป้ จํากดั(มหาชน) และ”บ-ีอิง้” ของบรษิทั บุญรอด 

บรวิเวอรี ่จาํกดั ผลติภณัฑก์ลุ่มน้ีมกีารกาํหนดราคาทีไ่ม่มคีวามแตกต่างกนัมากนกัโดยเฉลีย่ราคาอยู่ที ่20 บาทต่อขวด 

การแข่งขนัยงัคงขึน้กบัความแตกต่างของส่วนผสม และสร้างการรบัรูคุ้ณค่าของเครื่องดื่มเน้นประเดน็ความสวยงาม 

โฆษณาโดยใชพ้รเีซน็เตอร ์บรรจุภณัฑ ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย ทีส่ามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคได\้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 สว่นแบ่งตลาดฟงักช์ัน่นลัดริง้ค ์ปี พ.ศ. 2556 

 

 เครื่องดื่มตราสนิคา้“เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค”์ เขา้ตลาดฟงักช์ัน่นัลมาเป็นเจา้แรก เป็นตราสนิคา้ทีรู่จ้กักนัมานาน 

เป็นเครื่องดื่มที่มุ่งเน้นนวตักรรม เพื่อตอบโจทย์เรื่องสุขภาพและความงามให้กบัผู้บรโิภค ในปี พ.ศ. 2553 กส็นิค้า

อนัดบัหน่ึงของตลาด มจีุดขายทีช่ดัเจน (โพซชิัน่น่ิง: ธนัวาคม 2553) ทําใหเ้ครื่องดื่มตราสนิค้า“เซป็เป้ บวิติ ดริ้งค์” 

ประสบความสาํเรจ็อย่างมากในตลาด มกีารทุ่มงบทางการตลาดเพื่อสรา้งแบรนดแ์ละสรา้งการรบัรูใ้นแบรนดจ์ากเคม

เปญต่างๆทีผ่่านมา และการโฆษณาโดยพรเีซน็เตอร ์ดารา นกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีง ในปี พ.ศ.2557 เลอืก อนันดา เอเวอร์

รื่งแฮม แบรนดแ์อมบาสเดอรช์าย เพื่อจงูใจใหก้ลุ่มเป้าหมายหนัมาดแูลตวัเองใหส้วยกว่าเดมิ ดว้ยงบประมาณกว่า 100

ลา้นบาท (นิตยสารแมกเกต็ติ้ง Magketing vol6. 2558) ปจัจุบนัมพีฒันาสนิคา้ใหม่ ปรบัสตูรและแพก็เกจจิง้ทีท่นัสมยั

โดดเด่นออกสูต่ลาดและสรา้งความเคลื่อนไหวใหก้บัผลติภณัฑ ์แต่ยงัคงอยู่ภายใต้แนวคดิเดมิ นัน่คอื เตมิความสดชื่น

ใหค้วามสวย ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ราสือ่สารกบักลุ่มผูบ้รโิภคมาโดยตลอด เมื่อเวลาผ่านไป มคีู่แข่งเขา้มาในตลาดมากขึน้ทําให้

เกดิการแขง่ขนัทีรุ่นแรง การสรา้งตราสนิคา้และความแตกต่างของสนิคา้เองกก็ลายเป็นสิง่สาํคญั  

 จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัตอ้งการศกึษาตราสนิคา้และปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บั

การตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค”์ ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากตราสนิค้าดงักล่าว มีการปรบัโฉมใหม่ เปลี่ยนพรีเซ็นเตอร์ จงึต้องการศกึษาเพื่อใช้ข้อมูลดงักล่าวในการ

วเิคราะหห์าความตอ้งการของผูบ้รโิภคและสิง่ทีท่าํใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกเครื่องดื่มตราสนิคา้เซป็เป้ บวิตดิริง้ค ์โดย

เลอืกศกึษากลุ่มผูบ้รโิภคทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของกลุ่มเครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัล และ

สามารถนําผลทีไ่ด้มาดูเป็นแนวโน้มภาพรวมของผู้บรโิภคกลุ่มน้ีได ้ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี่สนใจและบรษิัทผู้ผลติ

เพื่อการปรบัปรุงผลติภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคในปจัจุบนัและอนาคต 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริ้งคต์ราสนิคา้ “เซป็เป้ บวิติ ดริง้ค”์ ของผูบ้รโิภคเพศ

หญงิในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
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 2. เพื่อศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ดา้นการรบัรูใ้นตราสนิคา้ ดา้นการเป็น

สว่นร่วมในตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีล่กูคา้ไดร้บัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์รา

สนิคา้ “เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค”์ ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ประโยชน์หลกั รปูลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์คุณภาพ ผลติภณัฑ ์และ

ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลั 

ดริง้คต์ราสนิคา้ “เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค”์ ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ลกัษณะของประชากรศาสตรข์องผู้บรโิภคเพศหญงิทีป่ระกอบด้วย อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชพี 

รายได ้แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้คแ์ตกต่างกนั 

 2. คุณค่าตราสนิคา้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค”์ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ

ซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิตดิริง้ค ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ปจัจยัผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ

ซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์อา้งองิ แนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 53-55)  ใช้

เป็นหลกัในการออกแบบสอบถาม ตอนที ่1 ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ  การศกึษา  อาชพี และรายได ้ มาใชเ้พื่อศกึษาดา้น

ประชากรศาสตร ์

 แนวคิดด้านคณุค่าตราสินค้า (Brand Equity) อา้งองิแนวคดิและแบบจําลองคุณค่าตราสนิคา้ของ Aaker 

D.A. (1991) ซึง่แบ่งคุณค่าตราสนิคา้ได ้5 ดา้น  คอื ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้  ดา้นการรบัรูใ้นตราสนิคา้  ดา้นการ

เป็นส่วนร่วมในตราสินค้า ด้านคุณภาพที่ลูกค้าได้รบั และสินทรัพย์อื่นๆของตราสินค้าสินค้า ใช้เป็นหลักในการ

ออกแบบสอบถาม ตอนที ่2 ผูว้จิยั ได้เลอืกใช ้4 ดา้น  ได้แก่ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิค้า  ดา้นการรบัรูใ้นตราสนิค้า  

ด้านการเป็นส่วนร่วมในตราสนิค้า ด้านคุณภาพที่ลูกค้าได้รบั เน่ืองจากสนิค้าของบรษิัท เซ็ปเป้ จํากดั(มหาชน)มี

หลากหลาย และผูว้จิยัเลอืกทาํวจิยัเฉพาะ เครื่องดื่มตราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์เป็นแบรนดอ์นัดบั1 ของกลุ่มฟงักช์ัน่

นลัดริง้คส์าํหรบัผูห้ญงิ และเป็นสนิคา้หลกัของบรษิทั เซป็เป้ จํากดั(มหาชน) ผูว้จิยัจงึไม่ศกึษาในหวัขอ้สนิทรพัยอ์ื่นๆ

ของตราสนิคา้  เน่ืองจากจะทาํใหก้ารเกบ็ขอ้มลูในการทาํวจิยัครัง้น้ีเกดิการสบัสนกบัสนิคา้อื่นๆ ของบรษิทัได ้ 

 แนวคิดด้านผลิตภณัฑ ์อา้งองิแนวคดิ Kotler (1996: 431) ซึง่แบ่งองคป์ระกอบของผลติภณัฑเ์ป็น 5 ดา้น 

ไดแ้ก่ ประโยชน์หลกั  รปูลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์ คุณภาพผลติภณัฑ ์ ผลติภณัฑค์วบ  ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ ใช้

เป็นหลกัในการออกแบบสอบถาม ตอนที่ 3 ผู้วจิยั ได้เลอืกใช้ 4 ด้าน  ได้แก่ ได้แก่ ประโยชน์หลกั  รูปลกัษณ์ของ

ผลติภณัฑ ์ คุณภาพผลติภณัฑ ์ และศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์   ผูว้จิยัไม่ไดนํ้าหวัขอ้ผลติภณัฑค์วบมาใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้งมูล เน่ืองจากเครื่องดื่มยี่ห้อเซป็เป้ บิวติ ดริ้งค์ ไม่ได้มีผลติภัณฑ์อื่นๆ หรือผลประโยชน์ที่ผู้ซื้อได้รบั

เพิม่เตมินอกเหนือจากผลติภณัฑห์ลกั 

 แนวคิดเก่ียวกบัการการตดัสินใจซ้ือ อา้งองิ วมิล จโิรจพนัธุ ์และอุดม เชยกวีงศ ์(2538: 72) ซึง่แบ่ง

กระบวนการออกเป็น 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามตอ้งการ  คน้หาขอ้มลูเพื่อตอบสนองความตอ้งการ พฤตกิรรมการ

ประเมนิผล การตดัสนิใจซือ้ ความรูส้กึหลงัซือ้ ใชเ้ป็นหลกัในการออกแบบสอบถามตอนที ่4เราสามารถทราบปจัจยัที่

สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ได ้
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 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทีผู่ว้จิยัเลอืกเพื่อปรบัใช ้มดีงัน้ี 

  วมิล ลิ้มสุวรรณศิลป์ (2554) ได้ให้ความหมายและรวบรวม เรื่องคุณค่าตราสนิค้าไว้ ซึ่งนําแนวทางและ

ขอ้มูลดงักล่าว เป็นแนวทางของกรอบแนวคดิ และแบบสอบถาม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีผู่ว้จิยักําลงัศกึษา ถ้าตรา

สนิคา้สามารถเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภค จดจาํได ้เขา้ใจตราสนิคา้ กท็าํใหผู้บ้รโิภคเลอืกซือ้ตราสนิคา้นัน้ๆ ได ้

 นิภาพร รุ่งสว่าง (2551) ผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิ ทฤษฎมีาเป็นหลกัเกณฑใ์นการออกแบบเครื่องมอืในการวจิยั

หรอืแบบสอบถาม ซึ่งมกีารเลอืกใช้ทฤษฎทีี่สอดคล้องกบังานวจิยัที่กําลงัศกึษา กล่าวคอื การตดัสนิใจ ขึน้กบัปจัจยั

หลายด้าน ส่วนผสมทางการตลาด ผลติภณัฑ ์ราคา สถานที่จดัจําหน่าย การส่งเสรมิการตลาด รวมไปถงึความภกัด ี

และคุณค่าของตราสนิคา้ดว้ย 

 ชนิดา ประทกัษ์สนิ (2557) วจิยัฉบบัน้ีมคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัทีผู่ว้จิยัศกึษา  ในหวัขอ้กลุ่มผลติภณัฑ์

ทีใ่กลเ้คยีงกนั จงึนํามาเป็นแนวทางในการศกึษา ออกแบบสอบถาม 

อฐัพล นันทขวา้ง (2552) วจิยัดงักล่าวศกึษาตราสนิคา้เดยีวกนั และศกึษาพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มกลุ่มบวิตี้ดริง้ค ์

ซึง่สามารถนํามาประกอบและเป็นแนวทางในการศกึษา และทาํวจิยัในครัง้น้ีได ้

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ในการศกึษาเรื่อง “คุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่ม

ฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขต

การศกึษาไวด้งัน้ี 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป เป็นช่วง

อายุทีเ่ขา้สูว่ยัรุ่นตอนกลาง (ภาณุวฒัน์ กองราช, 2554)[7] เริม่หาผลติภณัฑด์แูลตวัเอง โดยเคยซือ้และเคยดื่มเครื่องดื่ม

เพื่อสขุภาพฟงักช์ัน่นลัดริง้ค ์ตราสนิคา้ เซป็เป้ บวิตดิริง้ค ์ 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการทาํวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้น้ี ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป 

โดยเคยซื้อและเคยดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพฟงัก์ชัน่นัลดริ้งค์ ตราสินค้า เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ ซึ่งไม่ทราบ จํานวน

ประชากรทีแ่น่นอน จงึใชก้ารกาํหนดขนาดตวัอย่าง โดยการใชส้ตูรการหาขนาดตวัอย่างสาํหรบักรณีทีไ่ม่ทราบจํานวน

ประชากรทีแ่น่นอน กาํหนดค่าระดบัความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาดเกนิ 5 % (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 74)[8]  

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 ขัน้ตอนในการสุม่ตวัอย่างม ี4 ขัน้ตอน ดงัน้ี ขัน้ตอนแรก ขัน้ตอนการสุ่มตวัอย่างง่าย จากการจบัฉลากเขต

การปกครองของกรุงเทพมหานครจํานวน 6 เขต ขัน้ตอนที่สอง วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยเจาะจงเลอืกกลุ่ม

ตวัอย่างที่มีอายุ 15 ปีขึน้ไปและเจาะจงสถานที่สํารวจ คือ ห้างสรรพสนิค้าในเขตนัน้ๆ ได้แก่ เขตปทุมวนั สถานที ่

สยามสแควร ์เขตบางกะปิ สถานทีเ่ดะมอลล ์บางกะปิ เขตหว้ยขวาง สถานทีฟ่อรจ์นูทาวเวอร ์เขตวฒันา สถานทีเ่ทอมิ

นอล21 เขตบางรกั สถานทีห่า้งโรบนิสนั และเขตบางเขน สถานทีเ่ซน็ทรลัพลาซ่า รามอนิทรา จากนัน้ในขัน้ตอนการสุม่

ตวัอย่างขัน้ทีส่าม คอื วธิกีารสุ่มอย่างโควต้า โดยแบ่งสดัส่วนการเกบ็แบบสอบถามในสดัส่วนทีเ่ท่าๆกนั และขัน้ตอน

การสุ่มตวัอย่างขัน้สุดทา้ย คอื วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบใชค้วามสะดวก โดยเกบ็แบบสอบถามจากผูท้ีส่ามารถใหค้วาม

ร่วมมอื 
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ผลการวิจยั  

 ผลการศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบั คุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้

เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถสรุป

ผลไดด้งัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา

สงูสดุ อาชพี รายไดต่้อเดอืน ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 15 - 24 ปี จํานวน 193 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.25 อายุ 15 - 24 ปี จํานวน 193 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.25 สถานภาพโสด จํานวน 336 คน คดิเป็นร้อยละ 75.75 ระดบัการศกึษาสงูสุดปรญิญาตร ี

จํานวน 216 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.00 อาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน / ลูกจา้ง จํานวน 144 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.00 

รายได ้20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.00 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัคณุค่าตราสินค้าของเครื่องด่ืมตราสินค้า เซป็เป้ บิวติ ดร้ิงค ์

การวเิคราะหคุ์ณค่าตราสนิคา้ โดยรวมอยู่ในระดบัดโีดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.44 พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถาม มคีุณค่า

ตราสนิคา้อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพทีลู่กคา้ไดร้บั โดยผูต้อบแบบสอบถามรู้สกึปลอดภยัเมื่อดื่มเซป็เป้ บวิต ิ

ดริง้ค ์นอกจากนัน้เชื่อมัน่ว่ามกีารเลอืกใชว้ตัถุดบิ สารอาหาร ทีด่ต่ีอผวิพรรณและรูปร่าง และมัน่ใจในเครื่องดื่มเซป็เป้ 

บวิต ิ ดริง้ค ์ ไดผ้ลจรงิ เมื่อรบัประทานอย่างต่อเน่ือง ในดา้นการรบัรูใ้นตราสนิคา้ ผูต้อบแบบสอบถามสามารถจดจํา

บรรจุภณัฑ ์ขวด ตราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้คไ์ดเ้ป็นอย่างด ีและมคีวามคุน้เคยเครื่องดื่มตราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค์

มากกว่าตราสนิคา้อื่นๆ สว่นดา้นการเป็นสว่นร่วมในตราสนิคา้ เซป็เป้บวิต ิดริง้ค ์มีส่ว่นประกอบและคุณภาพ มากกว่า

ตราสนิคา้อื่นๆ 

  ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัผลิตภณัฑข์องเครือ่งด่ืมตราสินค้า เซป็เป้ บิวติ ดร้ิงค ์

การวเิคราะหป์จัจยัผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 และพบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมปีจัจยั

ผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัดทีุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์หลกั ดา้นรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ ์และ

ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 3.73 3.72 และ 3.58 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัการตดัสินซ้ือเครื่องด่ืมตราสินค้า เซ็ปเป้ บิวติ ดร้ิงค ์ การ

วเิคราะหเ์กีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้ ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูค้วามตอ้งการ ดา้นคน้หาขอ้มลูเพื่อตอบสนอง ดา้นพฤตกิรรมการ

ประเมนิผล ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นความรูส้กึหลงัซือ้แต่ละดา้นจะเหน็ไดว้่าทุกดา้นมรีะดบัการตดัสนิใจซือ้อย่าง

แน่นอนทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ดา้นคน้หาขอ้มูลเพื่อตอบสนอง ดา้นความรูส้กึหลงัซือ้ ดา้นพฤตกิรรมการ

ประเมนิผล และดา้นการรบัรูค้วามตอ้งการ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 3.61 3.61 3.55 และ 3.41ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมตฐิาน จาํนวน 3 ขอ้ ดงัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะของประชากรศาสตร์ของผู้บรโิภคเพศหญิงทีป่ระกอบด้วย อายุ สถานภาพ 

การศกึษา อาชพี รายได้ แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้ค์ตราสนิค้า เซป็เป้ บวิต ิ ดริง้ค ์ 

แตกต่างกนั  

 ด้านอายุ สถานภาพ และอาชีพ พบว่าผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่อีายุ สถานภาพ และอาชพีแตกต่างกนัมกีาร

ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้ค์ตราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิ ดริ้งค ์ ด้านการตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

  ด้านระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่าผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้

เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ดา้นการตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.01 จากการวเิคราะห์ขอ้มูล ผู้บรโิภคเพศหญิงที่มรีะดบัการศกึษาระดบัการศกึษาอนุปรญิญา/ ปวส. มกีาร
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ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ดา้นการตดัสนิใจซือ้สงูทีส่ดุ กลุ่มผูบ้รโิภคดงักล่าวมี

ความสนใจต่อคุณสมบตัขิองเครื่องดื่ม ทีส่ามารถแกก้ระหายได ้รสชาตกิลมกล่อม ราคาย่อมเยาว ์สะดวกในการซือ้ 

 ด้านรายได้ ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิคา้ 

เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ ดา้นการตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จากการวเิคราะหข์อ้มูล

พบว่า ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่รีายได ้10,001-20,000 บาท มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ 

บวิต ิดริง้ค ์ดา้นการตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุ เน่ืองจากกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดด้งักล่าวมคีวามตอ้งการในการดแูลตวัเอง ไม่

ว่าจะเป็นผวิพรรณ รูปร่าง ซึง่เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริ้งคต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิตสิามารถตอบสนองความต้องการได ้

สอดคลอ้งกบัรายได ้

 สมมติฐานท่ี 2 คุณค่าตราสนิคา้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์มคีวามสมัพนัธก์บั

การตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิตดิริง้ค ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการ

วเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 

 คุณค่าตราสนิค้า ได้แก่ ด้านความภกัดต่ีอสนิค้า ด้านการรบัรู้ในตราสนิค้า ด้านการเป็นส่วนร่วมในตรา

สนิคา้ และดา้นคุณภาพทีลู่กคา้ไดร้บั เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์มคีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิตดิริง้ค ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม

ดา้นคุณค่าตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 สมมติฐานท่ี 3 ปจัจยัด้านผลติภัณฑ์เครื่องดื่มฟงัก์ชัน่นัลดริ้งค์ตราสนิค้า เซป็เป้ บวิติ ดริ้งค์ มี

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริ้งค์ตราสนิค้า เซป็เป้ บวิติ ดริ้งค์” ของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 

 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์หลกั ดา้นรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ ์และ

ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้

เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิตดิริง้ค ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมดา้นปจัจยั

ดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลการศกึษาขอ้มูลเกีย่วกบั คุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้

เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุป

ประเดน็สาํคญัมาอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะของประชากรศาสตร์ของผู้บรโิภคเพศหญิงทีป่ระกอบด้วย อายุ สถานภาพ 

การศกึษา อาชพี รายได ้ แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริ้งคต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิ ดริง้ค ์

แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 

 1. ระดบัการศึกษาสูงสุด ผู้บริโภคเพศหญิงที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อ

เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ดา้นการตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.01 พบว่า ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดอนุปรญิญา/ปวส. การตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลด

ริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิ ดริง้ค ์ ดา้นการตดัสนิใจซือ้ มากที่สุด เน่ืองจากกลุ่มผู้บรโิภคดงักล่าวมคีวามสนใจต่อ

คุณสมบตัขิองเครื่องดื่ม ทีส่ามารถแกก้ระหาย มรีสชาตกิลมกล่อม  มรีาคาย่อมเยาทีส่ามารถหาซือ้ได ้เมื่อเทยีบกบัการ

รบับรกิารอื่นๆ เช่น ฟิตเนส พร้อมทัง้กลุ่มดงักล่าวสามารถรบัรู้ถึงสรรพคุณของเครื่องดื่มที่มปีระโยชน์ต่อผวิพรรณ  

รวมถงึกลุ่มระดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย/ ปวช. มรีายไดค้่อนขา้งจํากดั จงึทําใหม้กีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่ม

ฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ดา้นการตดัสนิใจซือ้มากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ดวงรตัน์ 

ภริมยร์ตัน์ (2555) เรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เครื่องสาํอาง Mineral Mnakeup ยีห่อ้ Bloom ของ
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ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีะดบัการศกึษาต่างกนัมพีฤตกิรรมการ

เลอืกซือ้เครื่องสาํอาง Mineral Mnakeup ยีห่อ้ Bloom แตกต่างกนั โดยผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบั

การศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมคี่าเฉลี่ยมากกว่าผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอื

เทยีบเท่า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุ่งตะวนั สว่างไพศาลกุล (2551) เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้

เครื่องดื่มน้ําผลไมต้ราบิง้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่ามธัยามต้นถงึมธัยม

ปลาย มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มน้ําผลไมต้ราบิง้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกบัผูท้ีม่รีะดบั

การศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีโดยผูท้ี่มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่ามธัยามต้นถึงมธัยมปลายมคี่าเฉลีย่มากกว่าผู้ที่มรีะดบั

การศึกษาสูงกว่าปรญิญาตรี และสอดคล้องกบังานวจิยัของ วรพรรณ อินวะษา (2551) เรื่องพฤติกรรมการซื้อซํ้า

เครื่องดื่มชาเขยีวโออชิขิองผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรมีี

พฤติกรรมการซื้อซํ้าเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกับผู้บริโภคที่มีระดับ

การศกึษาปรญิญาตร ีโดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรมีคี่าเฉลีย่มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา

ปรญิญาตร ี

 2. รายได้ ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงัก์ชัน่นัลดริง้คต์ราสนิค้า 

เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ดา้นการตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่า ผูบ้รโิภคเพศหญงิที่

มรีายได ้ 10,001-20,000 บาท มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิ ดริง้ค ์ ดา้นการ

ตดัสนิใจซื้อมากที่สุด เน่ืองจากกลุ่มผู้บรโิภคที่มรีายได้ดงักล่าวมคีวามต้องการในการดูแลตวัเอง ทัง้ผวิพรรณ และ

รปูร่าง ซึง่เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้คส์ามารถสนองความต้องการได ้พรอ้มทัง้มรีาคาทีถู่ก

และย่อมเยาว ์สอดคลอ้งกบัรายไดป้ระจําในแต่ละเดอืน จงึทําใหผู้บ้รโิภคเพศหญงิทีม่รีายได ้10,001-20,000 บาท มี

การตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ดา้นการตดัสนิใจซือ้มากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวิจยั ของ ศิริพร จําปาวลัย์ (2554) เรื่อง การเปรยีบเทียบปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม เปปทีน 

และเบรนฟิตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่าความแปรปรวนของค่าพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มเปปทนี

และเบรนฟิตดา้นการซื้อเครื่องดื่มบํารุงสมอง และดา้นมูลค่าในการซือ้เครื่องดื่มบํารุงสมองทุกกลุ่มระดบัต่างกนั โดย

ผูบ้รโิภคระดบัรายได ้10,001 – 20,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มเบรนฟิตในดา้นความถี่ในการซือ้มากกว่า

ผูบ้รโิภคระดบัรายได ้มากกว่า 30,000 บาท สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แสงเดอืน พรรตัน์ (2554) เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อ

ค่าใชจ้่ายในการบรโิภคผลติภณัฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผู้บรโิภคในจงัหวดัสระบุร ีพบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนที่

แตกต่างกนัมค่ีาใชจ้่ายในการบรโิภคผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มบาํรุงสขุภาพดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้และดา้นค่าใชจ้่าย

โดยรวมในการซือ้ต่อเดอืนแตกต่างกนั โดยผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายได ้ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มคี่าใชจ้่าย

ในการซื้อต่อครัง้น้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามทีม่รีายได้ 10,001 – 20,000 บาท และสอดคล้องกบังานวจิยัของ              

ธดิาวรรณ จงเกรยีงไกร (2557) เรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท มีพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของ            

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านปริมาณการบริโภคต่อสัปดาห์ น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน              

10,001 – 20,000 บาท 

 

 สมมติฐานท่ี 2 คุณค่าตราสนิคา้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์มคีวามสมัพนัธก์บั

การตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิตดิริง้ค ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 คุณค่าตราสนิค้า ได้แก่ ด้านความภกัดต่ีอสนิค้า ด้านการรบัรู้ในตราสนิค้า ด้านการเป็นส่วนร่วมในตรา

สนิคา้ และดา้นคุณภาพทีลู่กคา้ไดร้บั เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์มคีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิค้า เซป็เป้ บวิตดิริง้ค ์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยดา้น

คุณภาพทีล่กูคา้ไดร้บั มคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมทีศิทางเดยีวกนั และดา้นความภกัดต่ีอสนิคา้ ดา้นการรบัรู้
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ในตราสนิคา้ และด้านการเป็นส่วนร่วมในตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งตํ่า และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากผูบ้รโิภคเพศหญงิใหค้วามสาํคญัเกีย่วกบัสรรพคุณของเครื่องดื่ม บรรจุภณัฑ ์

รสชาต ิความเหมาะสมของคุณภาพและราคา ประกอบกบัมคีนรูจ้กัหรอืบุคคลผูม้เีชื่อเสยีงแนะนําเครื่องดื่มน้ี และสื่อ

โฆษณาต่างๆ จงึทาํใหคุ้ณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ ดา้นความภกัดต่ีอสนิคา้ ดา้นการรบัรูใ้นตราสนิคา้ ดา้นการเป็นส่วนร่วม

ในตราสนิคา้ และดา้นคุณภาพทีล่กูคา้ไดร้บั เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์มคีวามสมัพนัธก์บั

การตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิตดิริง้ค์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พมิพพ์รรณอร 

วงศาโรจน์ (2557) เรื่อง คุณค่าตราสนิค้าที่มผีลต่อการตัดสนิใจซื้อโทรศพัท์มอืถือ SAMSUNG ของผู้ซื้อในเขต 

กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้โทรศพัทม์อืถอื SAMSUNG ของผูซ้ือ้ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในเชงิบวก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จกัรพนัธ ์อุพนัวนั (2556) เรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และความ

ต้องการในการใช้นาฬิกาแบรนด์เนม ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ซื้อนาฬิกา G-SHOCK ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสนิค้าแต่ละด้าน ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อนาฬิกา G-SHOCK และสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ รตันา กีเ่อีย่น (2556) เรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัทางการตลาดทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้

ของผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรี ่รา้น พพัฟ์ แอนด ์พาย พบว่า คุณค่าตราสนิคา้โดยรวมและรานดา้นมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ร้าน พพัฟ์ แอนด์ พาย และสอดคล้องกบังานวิจยัของ           

ปรีย์วรา ฝ ัน้พรหมมินทร์ (2556) เรื่อง อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัอื่นๆประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สนิคา้ ความภกัดต่ีอสนิคา้ และความไวว้างใจ ส่งผลต่อ

การตดัสนิใจซือ้น้ําดื่มของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 

 สมมติฐานท่ี 3 ปจัจยัด้านผลติภัณฑ์เครื่องดื่มฟงัก์ชัน่นัลดริ้งค์ตราสนิค้า เซป็เป้ บวิติ ดริ้งค์ มี

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริ้งค์ตราสนิค้า เซป็เป้ บวิติ ดริ้งค์” ของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์หลกั ดา้นรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ ์และ

ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้

เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิตดิริง้ค ์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยดา้นผลติภณัฑ์ที่

คาดหวงั มคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมทีศิทางเดยีวกนั และดา้นประโยชน์หลกั ดา้นรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์

และดา้นคุณภาพผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งตํ่า และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 เน่ืองจากผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์มสีรรพคุณ รสชาต ิความหลากหลาย 

บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้ รวมไปถึงความน่าเชื่อถือต่อการให้ข้อมูลโภชนาการซึ่งมี

สว่นประกอบทีท่าํใหไ้ดร้บัคุณประโยชน์ทัง้รปูร่างและผวิพรรณ จงึทาํใหด้า้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์หลกั ดา้น

รูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ ด้านคุณภาพผลติภณัฑ ์และด้านผลติภณัฑ์ทีค่าดหวงั เครื่องดื่มฟงัก์ชัน่นัลดริ้งค์ตราสนิค้า 

เซป็เป้ บวิต ิ ดริง้ค ์ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิตดิริง้ค ์ ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มธุรนิ ลลีาเลศิโสภณ (2557) เรื่อง ปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ี่

มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้โทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์

โดยรวม ด้านประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ ด้านผลติภณัฑท์ี่คาดหวงั ดา้นผลติภณัฑ์ควบ และด้าน

ศกัยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กบัการตัดสนิใจซื้อโทรศพัท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

ผลจากการศกึษาคุณค่าตราสนิค้าและปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่ม

ฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมี

ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ สรุปไดด้งัน้ี 

1. ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการรา้นคา้ หรอืตวัแทนจําหน่าย เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิ

ดริง้ค ์ควรจดัทําแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายทีม่รีะดบัการศกึษาระดบัมธัยมและมรีายไดไ้ม่สูง 

เพื่อเป็นการต่อยอดทางการตลาดการ โดยการเผยแพร่ขอ้มลูเพื่อใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีมากทีส่ดุ  

2. การร่วมวางแผนกบัฝา่ยพฒันาผลติภณัฑ ์ฝา่ยควบคุมคุณภาพ เกีย่วกบัการควบคุมและพฒันาคุณภาพ

ของผลติภณัฑ์ ให้ตรงตามมาตรฐานที่ยอมรบั เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมัน่ และประสทิธภิาพในตวัเครื่องดื่ม รวมถึง

สง่เสรมินวตักรรมกระบวนการผลติทีม่คีวามปลอดภยัสงู  

3. การวางกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายเกดิความสนใจกบัเครื่องดื่ม ได้แก่ 

การแจกใบปลวิ ขอ้มูล สรรพคุณ ส่วนประกอบที่ช่วยในการดูแลผวิพรรณ การร่วมลุน้ชงิโชค เพราะคุณค่าตราสนิค้า 

ดา้นการเป็นสว่นร่วมในตรา มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิตดิริง้ค ์ 

4. การกาํหนดแนวทางในการทาํการตลาดเพื่อรกัษาฐานลูกคา้เดมิ เพราะคุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความภกัดี

ต่อสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิตดิริง้ค ์ 

5. การทําแผนการตลาดให้ผูบ้รโิภคไดร้บัรู้ในวงกว้าง ทัง้ฐานกลุ่มเป้าหมายเดมิและขยายกลุ่มเป้าหมาย

ใหม่ รวมถงึปรบัปรุงรูปแบบผลติภณัฑ ์บรรจุภณัฑอ์ย่างต่อเน่ือง เพราะคุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการรบัรูใ้นตราสนิคา้ มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิตดิริง้ค ์ 

6. การสื่อสารผ่านสื่อทางการตลาดไปยงักลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกบัสรรพคุณที่ได้รบัจากการดื่มเครื่องดื่ม 

รวมถึงเคลด็ลบัการดูแลผวิพรรณ เกร็ดความรู้ในการใส่ใจสุขภาพ เพื่อที่จะทําให้กลุ่มเป้าหมายรบัรู้และเกดิความ

คาดหวงัในการดื่มเครื่องดื่ม เพราะปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้

เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิตดิริง้ค ์ 

7. กําหนดแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมกบัฝ่ายวิจยั เพื่อพัฒนารสชาติ ส่วนประกอบ 

คุณประโยชน์ ที่จะสามารถทําให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ เพราะปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิตดิริง้ค ์ 

8. การให้ความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า ทัง้การได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับความ

น่าเชื่อถอื ผูบ้รโิภค เพราะปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่ม

ฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิตดิริง้ค ์ 

9. การสาํรวจตลาดในตลาดเครื่องดื่มชนิดเดยีวกนั ศกึษาความต้องการตลาดเกีย่วกบัรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์

ทัง้ส ีบรรจุภณัฑ ์ลกัษณะของขวด ฉลาก ขอ้มลูโภชนาการ เพราะปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นรปูลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิตดิริง้ค ์ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 จากการศึกษา คุณค่าตราสนิค้าและปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อเครื่องดื่ม

ฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ บวิต ิดริง้ค ์ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร             

มขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 
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 1. ควรศกึษาถงึปจัจยัอื่นๆ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มฟงักช์ัน่นลัดริง้คต์ราสนิคา้ เซป็เป้ 

บวิต ิดริง้ค ์ของผูบ้รโิภคเพศหญงิ ไดแ้ก่ ปจัจยัทางการตลาดบรกิาร ปจัจยัการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปจัจยั

ดา้นแรงจงูใจ ปจัจยัดา้นทศันคต ิและปจัจยัดา้นความพงึพอใจ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 2. ควรมกีารศกึษากลุ่มเป้าหมายกลุ่มอื่นนอกเหนือกจากผูบ้รโิภคเพศหญิง หรอืกําหนดเขตการเกบ็กลุ่ม

ตวัอย่างทีจ่งัหวดัอื่น เพื่อทีจ่ะไดข้อ้มลูทีห่ลากหลาย และสามารถนํามาเปรยีบเทยีบในการกาํหนดสดัสว่นตลาดได ้

 3. ควรศกึษาตวัแปรตามเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ความถี ่จาํนวนเงนิ การบอกต่อ การซือ้ซํ้า 

เพื่อทีจ่ะสามารถกาํหนดกลยุทธใ์นการวางแผนการตลาดเครื่องดื่มฟงักช์ัน่นัลดริง้ค ์และเพื่อเพื่อมประสทิธภิาพในการ

แขง่ขนัในตลาดต่อไป 

 4. ควรมกีารศกึษาในเชงิเปรยีนบเทยีบกบัตราสนิค้าอื่นๆ เพื่อที่จะสามารถปรบัปรุงผลติภณัฑ์ให้ทนัต่อ

ความตอ้งการของตลาด และสามารถต่อยอดขยายสายผลติภณัฑไ์ดต่้อไป 

 5. ควรขยายขอบเขตการศึกษา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ผู้ผลิต 

ผูป้ระกอบการหรอืร้านคา้ตวัแทนจําหน่าย เพื่อทีจ่ะสามารถทําการแลกเปลีย่น เสนอขอ้คดิเหน็ และได้รบัคําแนะนํา

เพิม่เตมิ เพื่อนํามาพฒันาผลติภณัฑแ์ละทราบถงึมุมมองของตลาดในการแขง่ขนัต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับ น้ีสําเร็จ ลุลวงได้ดีเ น่ืองจากความกรุณาและความช่วยเหลือเ ป็นอย่างยิ่งจาก                     

รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่านับตัง้แต่เริม่ต้นดําเนินการจน

เสรจ็เรยีบร้อยสมบูรณ์ ในการให้คําแนะนํา ช่วยเหลอื ตลอดจนแก้ไขปรบัปรุงขอ้บกพร่องเพื่อให้สารนิพนธ์ฉบบัน้ีมี

ความสมบรูณ์ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิน์รงค์ ที่ให้ความ

อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืและในการเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบ 

สารนิพนธแ์ละให้ขอ้เสนอต่างๆ รวมถึง คณาจารย์ทุกท่านในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั          

ศรนีครทิรวโิรฒ และคณาจารยใ์นโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติที่ได้อบรม สัง่สอน ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้

ตลอดจนประสบการณ์ทีด่มีปีระโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั 

 ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีส่ละเวลาและให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งมี

สว่นช่วยในการทาํวจิยัสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

 ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจน        

ผูม้สีว่นสาํเรจ็ต่องานวจิยัน้ีทุกท่าน 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณบดิา มารดา ทีค่อยดูแลเอาใจใส่ มอบโอกาสทางการศกึษาและเป็นกําลงัใจในการทํา

วจิยัครัง้น้ี และขอบคุณเพื่อนร่วมชัน้เรยีนทุกคน ทีท่าํใหผู้ว้จิยัสามารถจดัทาํวจิยัฉบบัน้ีสาํเรจ็ลุลวงดว้ยด ี

 ท้ายสุดน้ีผู้วิจยัขอมอบความสําเร็จ ความดี และประโยชน์ให้กบัผู้อยู่เบื้องหลงัความสําเร็จ ผู้สนับสนุน         

ทุกท่าน ขอบพระคุณทุกท่านอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 
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