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บทคดัย่อ 

 
การวิจัยครัง้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับผลิตภัณฑ์  และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง
ทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานคอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา และอาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้
ยีห่อ้ดอยค า ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เครื่องดื่มน ้าผักผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ระดบัผลติภณัฑ ์ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอย
ค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (ครัง้/เดอืน) อย่าง มี
นยัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่ามาก  
 ระดบัผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลกั และด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงั มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้
ดอยค า (ครัง้/เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า 
 ระดบัผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลกั และด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เครื่องดื่มน ้าผกั
ผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (บาท/ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่ามาก 
 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการโฆษณา ดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการ
ขายโดยพนกังาน และดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค า (ครัง้/เดือน) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่ามาก 
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 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการส่งเสรมิการขาย และดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่             
ทีซ่ือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (บาท/ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่ามาก 
 
ค าส าคญั: ระดบัผลติภณัฑ ์การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร พฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไม ้ 
 

Abstract 
 

The objective of this research was to study product level and integrated marketing communication 
related to consumers’ buying behavior of DoiKham fruit and vegetable juice in Bangkok Metropolitan area. The 
sample of this research was 400 consumers who have ever bought DoiKham fruit and vegetable juice in 
Bangkok Metropolitan area. The questionnaire was used for data collection. The statistics for data analysis 
included percentage, mean, standard deviation. Hypothesis testing was conducted by the comparison analysis 
using t-test and One-Way ANOVA. The relationships were analyzed by Pearson product moment correlation 
coefficient.  

The results of hypothesis testing were as follows:  
Consumer with different age, marital status, education, and occupation had different buying behaviors 

of DoiKham fruit and vegetable juice with the average expense per time at a statistically significant level of 0.05.  
Product level in the aspects of product appearance had a relationship with buying behaviors of DoiKham fruit 
and vegetable juice in the buying frequency per month at a statistically significant level of 0.05. in the same 
direction at a very low level.  

Product level in the aspects of main benefit and expected product had a relationship with buying 
behaviors of DoiKham fruit and vegetable in the buying frequency per month at a statistically significant levels 
of 0.01 and 0.05, respectively in the same direction at a low level.     

Product level in the aspects of main benefit and product appearance had a relationship with buying 
behaviors of DoiKham fruit and vegetable juice in the average expense per time at a statistically significant 
level of 0.01. in the same direction at a very low level.     

Integrated marketing communication in the aspects of advertising, promotion, public relations, personal 
selling and event marketing had a relationship with buying behaviors of DoiKham fruit and vegetable juice in 
the buying frequency per month at a statistically significant level of 0.05. in the same direction at a very low level.     

Integrated marketing communication in the aspects of promotion and event marketing had a 
relationship with buying behaviors of DoiKham fruit and vegetable juice in the average expense per time at a 
statistically significant level of 0.05. in the same direction at very low levels.  

 
Keywords: Product Level, Integrated Marketing Communication, Buying behavior fruit and vegetable juice 
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บทน า 
 ในปัจจุบนัผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัการดูแลสุขภาพของตนเองมากกว่าในอดตีทีผ่่านมา โดยค านึงถงึสุขภาพ
ของร่างกายเป็นหลกั และตามมาด้วยการดูแลผวิพรรณหรอืรูปร่างเพื่อความสวยงาม ซึ่งกม็หีลากหลายวธิแีตกต่างกนั
ออกไป การเลือกรบัประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้บริโภคให้ความส าคญั ซึ่งอาหารก็มี
หลากหลายประเภทใหเ้ลอืกรบัประทาน ไม่ว่าจะเป็นการรบัประทานอาหารใหส้มดุลกนัครบทัง้ 5 หมู่ การเลอืกรบัประทาน
อาหารเสรมิ เครื่องดื่มเพื่อสขุภาพ รวมถงึการเลอืกดื่มน ้าผกัผลไม ้ซึง่กเ็ป็นอกีทางเลอืกหนึ่งในการดแูลสขุภาพทีข่าดไม่ได ้
เพราะเป็นการช่วยใหร้่างกายไดร้บัวติามนิและสามารถดบักระหายไดอ้กีดว้ย ซึง่น ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มนัน้สามารถพบเหน็
และหาซือ้ไดท้ัว่ไป ดงันัน้การเลอืกดื่มน ้าผกัผลไมจ้งึเป็นอกีวธิหีนึ่งทีไ่ดร้บัความนิยมในการดแูลสขุภาพ  
 อย่างไรกต็ามถงึแมว้่าการหนัมาบรโิภคน ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มจะมจี านวนผูบ้รโิภคมากขึน้ แต่กไ็ม่ไดห้มายความว่า
การท าการตลาดของบรษิัทผู้ผลิตสนิค้าประเภทน ้าผกัผลไม้พร้อมดื่มจะสามารถท าได้ง่ายนัก เนื่องจากการที่ผู้คนนิยม
บรโิภคน ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มมากขึน้ กท็ าใหเ้กดิการแข่งขนัเพื่อแย่งชงิความเป็นผูน้ าตลาดเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย จากขอ้มูลปี 
2558 มมีลูค่าตลาดรวมประมาณ 10,320 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นตลาดน ้าผลไม ้(Premium) มมีลูค่าประมาณ 4,500 ลา้นบาท 
ผูน้ าตลาดเป็นทปิโก ้มสี่วนแบ่งตลาดประมาณ 43% รองลงมาเป็นมาล ี24% ยูนิฟ 16% และอื่นๆ 17% ส่วนตลาดน ้าผลไม้ 
(Medium) มมีลูค่าตลาดอยู่ที ่770 ลา้นบาท สว่นตลาดน ้าผลไม ้(Economy) มมีลูค่า 3,250 ลา้นบาท และสว่นตลาดน ้าผลไม ้
(Super Eco) มมีูลค่า 1,800 ล้านบาท (MARKETEER.  2558: ออนไลน์) ส่วนมูลค่าตลาดน ้าผกัผลไม้ (น ้ามะเขอืเทศ) นัน้ 
จากขอ้มูลปี 2557 มมีูลค่า 547 ล้านบาท ผู้น าตลาดเป็นดอยค า มสี่วนแบ่งตลาดประมาณ 56% รองลงมาเป็น คาโกเมะ  
21%  มาล ี10% ยนูิฟ 8% และทปิโก ้2% (บรษิทั โอสถสภา คาโกเมะ จ ากดั.  2558: ออนไลน์) 
 จากการทีต่ลาดเครื่องดื่มน ้าผกัผลไมม้กีารแข่งขนัสงู จงึเป็นผลดต่ีอผูบ้รโิภคเนื่องจากท าใหผู้ป้ระกอบการมี
การพฒันาตนเองมากขึน้ โดยเฉพาะด้านคุณภาพและมาตรฐานของสนิค้าและราคาที่เหมาะสม การส่งเสรมิการขาย
ต่างๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดในด้านต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งก็จะมีกลยุทธ์
การตลาดทีแ่ตกต่างกนั และมกีารออกผลติภณัฑต์วัใหม่ๆ เขา้สู่ตลาดตลอดจนบางครัง้ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความสบัสน
ต่อการเลอืกซือ้ ดงันัน้จงึท าใหผู้ป้ระกอบการศกึษาถงึปัจจยัต่างๆ และใหค้วามส าคญัในการเลอืกใช้เครื่องมอืสื่อสาร
การตลาด โดยเฉพาะการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ซึง่จะต้องพจิารณาการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนี้ใหม้ี
ความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลติภณัฑ์ คู่แข่งขนั สภาวะการแข่งขนั และสถานการณ์ทางเศรษฐกจิในปัจจุบนั เพื่อที่จะ
สามารถพฒันาผลติภณัฑใ์หป้ระสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายทางธุรกจิทีต่ัง้ไว ้บรษิทั ดอยค าผลติภณัฑอ์าหาร จ ากดั จงึวางแผน
ทีจ่ะเพิม่พืน้ทีส่ว่นแบ่งทางการตลาดใหม้ากยิง่ขึน้ รวมไปถงึกลยุทธก์ารใชเ้ครื่องมอืการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคเกดิความต้องการทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑเ์พิม่มากขึน้ และสรา้งเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ 
ยีห่อ้ดอยค า ใหเ้ป็นผูน้ าตลาดในทีส่ดุ 

จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้วิจ ัยสนใจที่จะศึกษาระดับผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร                
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไม ้ยีห่อ้ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้จากการวจิยัมาเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการหรือบริษัทผู้ผลิตในการปรบัปรุงกลยุ ทธ์การตลาด รวมถึง
ปรบัปรุงและพฒันาผลติภณัฑ์ให้ตรงต่อความต้องการของผู้บรโิภค สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัในตลาดในรูปแบบ         
ต่างๆ และเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในการท าวิจัยได้เลือกท าวิจยักบักลุ่มผู้บริโภคที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากตลาดหลกัของน ้าผลไม้อยู่ในกรุงเทพมหานคร และมอีตัราส่วนการบรโิภคน ้าผลไมม้ากทีสุ่ด (ส านักข่าวเอซนีิวส์. 
2559: ออนไลน์). 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
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 2. เพื่อศึกษาระดบัผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงั                 
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ์ 
การขายโดยพนักงาน และการตลาดเชงิกจิกรรม ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค า
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. ระดบัผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย ประโยชน์หลกั รปูลกัษณ์ผลติภณัฑแ์ละผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัมคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไม ้ยีห่อ้ดอยค า ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์                
การขายโดยพนักงานและการตลาดเชงิกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไม ้ยีห่อ้ดอยค า ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 39) กล่าวว่า ลกัษณะ
ทัว่ไปของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี ซึง่เป็นตวัแปร
ทีใ่ชเ้พื่อแบ่งกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหเ้ลก็ลง เพื่อต้องการทราบว่าลูกคา้เป้าหมายของเราคอืใคร และแต่ละคนมลีกัษณะ
ความตอ้งการแตกต่างกนัอย่างไร 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 308)  กล่าวว่า ระดับของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Levels) หมายถึง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีการใส่คุณค่าเพิ่มขึ้นเพื่อการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าตามระดับมูลค่าที่ลูกค้าคาดหวัง องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วย ประโยชน์หลกั 
รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ผลติภณัฑค์วบ และศกัยภาพเกีย่วกบักบัผลติภณัฑ ์และผูว้จิยัไดต้ดัหวัขอ้
ผลติภณัฑ์ควบ และศกัยภาพเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ออก เนื่องจากผลติภณัฑ์เครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ เป็นสนิค้าประเภท
บริโภค กลุ่มสนิค้าเครื่องดื่มจึงไม่มีบริการก่อนและหลงัการขาย จึงไม่มีในส่วนของผลิตภัณฑ์ควบ และศกัยภาพ
เกีย่วกบัผลติภณัฑเ์ขา้มาเกีย่วขอ้ง 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร เสรี วงษ์มณฑา (2547: 90-94)          
กล่าวว่า การสื่อสารดว้ยวธิ ี“การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ” เป็นกลยุทธว์ธิกีารสื่อสารแนวใหม่ทีห่ลายภาคธุรกจิ
นิยมน ามาใชก้นัอย่างกวา้งขวางเพื่อใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคเป้าหมายใหไ้ด้มากทีสุ่ด เพื่อสรา้งภาพพจน์โดยรวมของสนิคา้ 
บรกิาร และองค์กร ซึ่งสามารถสร้างภาพพจน์เชงิบวกใหเ้กดิขึน้ในใจของผู้บรโิภคได้กจ็ะเป็นเครื่องมอืส าคญัทีช่่วย
สนับสนุนงานดา้นการตลาด การขายและเป็นทีม่าของยอดขาย ซึง่ส่งผลการเตบิโตของธุรกจิอย่างต่อเนื่อง เครื่องมอื
ของการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการทีเ่หมาะสมกบัผูบ้รโิภคหรอืเป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคเปิดรบั ประกอบดว้ย การโฆษณา 
การขายโดยใชพ้นกังานขาย การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง การตลาดโดยการจดักจิกรรม
พเิศษ และเครื่องมอืการติดต่อสื่อสารอื่นๆ เพื่อส่งมอบขอ้มูล ข่าวสาร รวมถงึคุณค่าใหไ้ดต้รงตามความต้องการของ
ลกูคา้ ซึง่จะเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัอย่างยิง่ต่อการบรรลุเป้าหมายทางการตลาดขององคก์ร  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2550) การศึกษาพฤติกรรม
ผู้บรโิภคเป็นการศกึษากระบวนการบรโิภคของผู้บรโิภคแต่ละคนว่า จะท าการเลอืกบรโิภคสนิค้าและบรกิารอย่างไร           
จึงจะเหมาะสมและสร้างความพอใจในการบริโภคให้แก่ตนมากที่สุด ในการเลือกบริโภคของผู้บริโภคนัน้                         
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เป็นผลสบืเนื่องมาจากอทิธพิลของสภาพแวดลอ้มหลายประการ บา้งกเ็กดิจากภายนอก โดยเริม่ตน้จากสภาพแวดลอ้ม
ในสงัคม รวมถงึกระบวนการพืน้ฐานทางจติวทิยาต่างๆ ดงันัน้การทีจ่ะเสาะหาวธิกีารทีจ่ะเขา้ใจและสามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าไดจ้งึจ าเป็นตอ้งวเิคราะหถ์งึองคป์ระกอบหรอืตวัแปรต่างๆ ทีผู่บ้รโิภคใชย้ดึถอืประกอบในการตดัสนิใจซือ้ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรที่ใช้การวิจัยครัง้นี้  คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อเครื่องดื่มน ้ าผักผลไม้ยี่ห้อดอยค าในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้คอื ผู้บริโภคที่ซื้อหรอืเคยซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ ยี่ห้อดอยค า ในเขต
กรุงเทพมหานครเนื่องจากผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรการค านวณ
ขนาดกลุ่มตวัอย่างในกรณีทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากร(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 26) โดยระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% 
และความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมให้เกิด 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่างและส ารองตัวอย่างไว้ จ านวน             
15 ตวัอย่าง รวมเป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง  
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
  ขัน้ท่ี 1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยวธิจีบัฉลากเลอืกเขตทีจ่ะใชเ้กบ็ขอ้มูลในพืน้ทีข่องแต่ละเขต จ านวน  
5 เขต ซึง่ผลของการจบัฉลาก ไดแ้ก่ เขตดุสติ เขตประเวศ เขตบางพลดั เขตบางขนุเทยีน เขตหลกัสี ่   
  ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา โดยค านวณจากขนาดตัวอย่าง 400 คน เพื่อให้ได้สดัส่วนของ               
แต่ละเขตในจ านวนที่เท่าๆ กนั โดยเลือกสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างที่อาศยัในเขตดุสติ เขตประเวศ เขตบางพลดั                     
เขตบางขนุเทยีน เขตหลกัสี ่เขตละ 80 คน 
  ขัน้ท่ี 3 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง โดยเลอืกกลุ่มเป้าหมายและสถานทีต่ามรา้นดอยด าและตวัแทนจ าหน่าย  
 

เขต สถานท่ีเกบ็กลุม่ตวัอยา่ง จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
ดุสติ รา้นดอยค า สาขาสวนจติรลดา 80 

ประเวศ รา้นดอยค า สาขาพาราไดซพ์ารค์ 80 
บางพลดั รา้นดอยค า สาขาจรญัสนิทวงศ ์ 80 

บางขนุเทยีน รา้นดอยค า สาขาพระราม ๒ 80 
หลกัสี ่ รา้นดอยค า สาขาศนูยร์าชการแจง้วฒันะ 80 

 

 ขัน้ท่ี 4 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก โดยเลอืกสอบถามเฉพาะผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามใน
การวจิยัครัง้นี้ จนครบจ านวน 400 ตวัอย่าง 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการศกึษาเรื่อง ระดบัผลติภณัฑแ์ละการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย 4 ตอน ดงันี้ 
  ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลด้านลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 229 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.2 มอีายุ 15 – 24 ปี จ านวน 
181 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.2 มสีถานภาพโสด 294 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.5 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 268 คน 
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คดิเป็นร้อยละ 67.0 มอีาชพีนักเรยีน/นักศกึษา จ านวน 166 คน คดิเป็นร้อยละ 41.5 มรีายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 
10,000 บาท จ านวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.8  
  ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลระดบัผลิตภณัฑ ์ประกอบด้วย ประโยชน์หลกั รปูลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ และ
ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัระดบัผลิตภณัฑ์โดยรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็             
อยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น สามารถสรุปผลได ้ดงันี้ 

ด้านประโยชน์หลกั ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก            
โดยรวมอยู่ในระดบัดี เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเหน็ในระดบัดทีุกขอ้ โดยขอ้
วตัถุดบิทีน่ ามาใชม้คีวามสดและสะอาด  ขอ้มปีระโยชน์ต่อสุขภาพไม่มผีลขา้งเคยีงหรอืสารตกคา้ง ขอ้มสีารอาหารหรอื
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัตรงกบัความตอ้งการ ขอ้แคลอรีต่ ่า ขอ้รสชาตอิร่อย และขอ้ไม่ผสมน ้าตาล  

ด้านรปูลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัระดบัผลติภณัฑ ์ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ์
โดยรวมอยู่ในระดบัดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีมาก ได้แก่ ข้อเป็น           
ตราสนิค้าที่ผู้บรโิภครู้จกัด ีและขอ้ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเหน็อยู่ในระดบัดีได้แก่ ขอ้บรรจุภณัฑ์มคีวามสะดวก             
ในการบรโิภค ขอ้มรีสชาตใิหเ้ลอืกหลากหลาย ขอ้มขีนาดบรรจุภณัฑใ์หเ้ลอืกซือ้ไดต้ามตอ้งการ และขอ้บรรจุภณัฑท์นัสมยั 

ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัระดบัผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์           
ทีค่าดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีาก ไดแ้ก่ 
ขอ้คุณค่าทางดา้นโภชนาการและคุณค่าทางวติามนิ และขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัดี  ไดแ้ก่ 
ขอ้ประโยชน์ทีไ่ดร้บัมคีวามคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัราคา ขอ้มชี่องทางการจดัจ าหน่ายทีห่ลากหลาย หาซือ้ไดง้่าย และขอ้มี
สนิค้าวางจ าหน่ายที่เพยีงพอต่อความต้องการ ส่วนขอ้มกีารแจกสนิคา้ตวัอย่างใหท้ดลองดื่ม ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง  
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ประกอบด้วย การโฆษณา               
การส่งเสริมการขาย การประชาสมัพนัธ ์การขายโดยพนักงาน การตลาดเชิงกิจกรรม  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรโดยรวม พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม           
มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ด้านการโฆษณา ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการ
โฆษณาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัดี
ไดแ้ก่ ขอ้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ทีต่ดิตัง้บนอาคารรา้นคา้ตามทอ้งถนนชดัเจน สวยงาม ขอ้มกีารโฆษณาผ่านสือ่ต่างๆ 
เช่น โทรทศัน์ วทิยุ หนังสอืพมิพ ์นิตยสาร ขอ้การโฆษณาดว้ยโปสเตอรต์ดิตัง้หน้ารา้นดงึดูดใจใหเ้ขา้ไปซือ้สนิคา้ และ
ขอ้ใบปลวิ แผ่นพบั มคีวามสวยงาม ดงึดดูใจ   
 ด้านการส่งเสริมการขาย ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ดา้น
การสง่เสรมิการขาย โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัดี
ทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้การจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย ซือ้ 2 แถม 1 ขอ้มกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายตามรา้นสะดวกซือ้ 
หรือห้างสรรพสนิค้า ข้อมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการลดราคาสนิค้า  และข้อมีการจดักิจกรรมส่งเสรมิ              
การขาย โดยการมอบของแถมเมื่อสัง่ซือ้สนิคา้ครบตามทีก่ าหนด 
 ด้านการประชาสมัพนัธ ์ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ดา้น
การประชาสมัพนัธ ์โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัดี
ทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้การประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัเครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า โดยจดังานดอยค าโครงการหลวง ขอ้การ
ประชาสมัพนัธเ์กี่ยวกบัเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม ้ยี่ห้อดอยค า ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น facebook, twitter และเวบ็ไซต์หลกั
ของผลติภณัฑด์อยค า ขอ้การจดักจิกรรมประชาสมัพนัธ ์เช่น ออกบูธแสดงสนิคา้ การจดัแถลงข่าวเปิดตวัสนิคา้ใหม่
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ของเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม ้ยีห่อ้ดอยค า และขอ้การใหด้ารา/นกัรอ้ง/นกัแสดง/ผูม้ชีื่อเสยีงในสงัคม เป็นพรเีซนเตอรใ์นการ
ประชาสมัพนัธเ์ครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า  
 ด้านการขายโดยพนักงาน ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 
ด้านการขายโดยพนักงานโดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็           
ในระดบัดทีุกขอ้ ได้แก่ ขอ้มบีุคลกิภาพที่ด ีน่าเชื่อถือและเหมาะสมกบัสนิคา้ทีจ่ าหน่าย ขอ้สามารถใหค้ าแนะน าและ
สามารถแกไ้ขสถานการณ์หากมปัีญหาหลงัจากการซือ้สนิคา้ ขอ้พนกังานขายมคีวามรูค้วามสามารถใหร้ายละเอยีดของ
สนิคา้ไดด้ ีท าใหท้่านซือ้สนิคา้ง่ายขึน้ และขอ้พนกังานขายใหบ้รกิารที่รวดเรว็  
 ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร                
ดา้นการตลาดเชงิกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัดี
ทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้การจดักจิกรรมในช่วงเทศกาลต้อนรบัวนัแม่ดว้ยกจิกรรม“บอกรกัแม่ดว้ยดอยค า” ขอ้การจดักจิกรรม
พเิศษเฉพาะเทศกาลหรอืบางช่วงฤดขูองปี เช่น เทศกาลกนิเจ เทศกาลปีใหม่ และขอ้การจดักจิกรรมต่างๆ เช่น ดอยค า 
สรา้งสงัคมแห่งการให ้คนืก าไรสู่ผูบ้รโิภค และ และขอ้การจดักจิกรรมพเิศษนอกสถานที ่เช่น งานเสวนา "บทบาทของ
สมาชกิในครอบครวัดอยค า" น่าสนใจ  
 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือเครือ่งด่ืมน ้าผกัผลไมย่ี้ห้อดอยค าของผูบ้ริโภค
ในเขตกรงุเทพมหานคร  
 ด้านความถ่ีในการซ้ือเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ ย่ีห้อดอยค า (ครัง้/เดือน)  ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามถี่              
ในการซื้อเครื่องดื่มน ้าผักผลไม้ยี่ห้อดอยค าน้อยที่สุดจ านวน 1 ครัง้ต่อเดือน มากที่สุดจ านวน 35 ค รัง้ต่อเดือน                  
มคี่าเฉลีย่ประมาณ 4 ครัง้ต่อเดอืน  

ด้านจ านวนเงินโดยเฉล่ียท่ีซ้ือเครือ่งดื่มน ้าผกัผลไม้ย่ีห้อดอยค า (บาท/ครัง้) ผูต้อบแบบสอบถามมจี านวนเงนิ
โดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค าน้อยทีสุ่ดจ านวน 10 บาทต่อครัง้ มากทีสุ่ดจ านวน 900 บาทต่อครัง้ มจี านวน
เงนิทีซ่ือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า โดยเฉลีย่ประมาณ 81 บาทต่อครัง้  

รสชาติของเครือ่งด่ืมน ้าผกัผลไม้ย่ีห้อดอยค าท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามซือ้น ้าสตรอเบอรร์ี ่98%  
บ่อยทีส่ดุ จ านวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20  

สถานท่ีท่ีซ้ือเครื่องด่ืมน ้าผกัผลไม้ย่ีห้อดอยค าบ่อยท่ีสุด ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อที่ร้านสะดวกซื้อ เช่น 
เซเว่นอเีลฟเว่น, แฟมลิีม่ารท์ บ่อยทีส่ดุ จ านวน 223 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.8  

เหตุผลหลกัท่ีซ้ือเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ย่ีห้อดอยค า  ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อเพราะมีส่วนผสมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสขุภาพ จ านวน 248 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.0  

วตัถปุระสงคใ์นการซ้ือเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ย่ีห้อดอยค า ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อเพื่อรบัประทานเอง 
จ านวน 345 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.3  

กลุ่มหรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อเพราะ                
บุคคลในครอบครวั จ านวน 182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.5  

สมมติฐานข้อท่ี 2 ระดบัผลิตภณัฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ และ
ด้านผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซ้ือเครื่องด่ืมน ้าผกัผลไม้ย่ีห้อดอยค าของผูบ้ริโภค
ในเขตกรงุเทพมหานคร จ าแนกออกเป็น 
 ระดบัผลติภณัฑด์้านประโยชน์หลกัโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้
ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (ครัง้/เดอืน) อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า 
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 ระดบัผลติภณัฑ ์ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑโ์ดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้
ดอยค าของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค า (ครัง้/เดอืน) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก 
 ระดบัผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้
ยีห่อ้ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (ครัง้/เดอืน) 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า  
 ระดบัผลติภณัฑ ์ดา้นประโยชน์หลกัโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่้อดอย
ค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (บาท/ครัง้) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก 
 ระดบัผลติภณัฑ ์ดา้นรูปลกัษณ์ผลติภณัฑโ์ดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้
ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (บาท/ครัง้) อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก 
 ระดบัผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้
ยี่ห้อดอยค าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค า   
(บาท/ครัง้)  
 สมมติฐานข้อท่ี 3 การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา  ด้านการส่งเสริม
การขาย ด้านการประชาสมัพนัธ ์ด้านการขายโดยพนักงาน และด้านการตลาดเชิงกิจกรรม มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซ้ือเครือ่งด่ืมน ้าผกัผลไม้ย่ีห้อดอยค าของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการโฆษณาโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่ม
น ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า 
(ครัง้/เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก 
 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการส่งเสรมิการขายโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้
เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้
ดอยค า (ครัง้/เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก  

การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการประชาสมัพนัธ์โดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้
ดอยค า (ครัง้/เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก  

การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการขายโดยพนักงานโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้
ดอยค า (ครัง้/เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก  

การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการตลาดเชงิกจิกรรมโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้
ดอยค า (ครัง้/เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก  
 การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นโฆษณาโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้า
ผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงนิ โดยเฉลี่ยที่ซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้              
ดอยค า (บาท/ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการส่งเสรมิการขายโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้
เครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงิน  โดยเฉลี่ยที่ซื้อเครื่องดื่ม               
น ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค า (บาท/ครัง้) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั            
ในระดบัต ่ามาก  

การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการประชาสมัพนัธโ์ดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้
เครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงิน  โดยเฉลี่ยที่ซื้อเครื่องดื่ม             
น ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (บาท/ครัง้) ว ้ 

การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการขายโดยพนักงานขายโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิ โดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เครื่องดื่ม
น ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (บาท/ครัง้)  
 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการตลาดเชงิกจิกรรมโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
เครื่องดื่มน ้าผักผลไม้ยี่ห้อดอยค าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านจ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อเครื่องดื่ม                
น ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค า (บาท/ครัง้) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนั              
ในระดบัต ่ามาก  
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

จากผลการศกึษา เรื่องระดบัผลติภณัฑแ์ละการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภปิรายผลดงันี้ 
 เพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค า ด้านความถี่ในการซื้อ
เครื่องดื่มน ้าผกัผลไม ้ยีห่อ้ดอยค า (ครัง้/เดอืน) และดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (บาท/ครัง้) 
ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถบริโภคได้ทัง้เพศชายและเพศหญิง               
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมนา ศรุตพิรหม (2548) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การบริโภคเครื่องดื่มรงันกส าเร็จรูปบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนั                 
มพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรงันกส าเรจ็รปูบรรจุขวด  ไม่แตกต่างกนั 
 อายุ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า ดา้นความถี่ในการ
ซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม ้ยี่ห้อดอยค า (ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั  เนื่องจากในปัจจุบนัผูบ้รโิภคทุกวยัใหค้วามส าคญั           
กับสุขภาพ อีกทัง้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน ้ าผักผลไม้ยี่ห้อดอยค าที่ออกมานัน้ครอบคลุมทุกช่วงอายุของผู้บริโภค                
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สมนา ศรุติพรหม (2548) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรงันกส าเร็จรูปบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรงันกส าเรจ็รูปบรรจุขวด ไม่แตกต่างกนั 

ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ที ่ระดบั 0.05 โดยกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 – 44 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า ดา้นจ านวนเงนิโดย
เฉลีย่ทีซ่ือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (บาท/ครัง้) มากทีสุ่ด เนื่องจากผู้บรโิภคทีม่อีายุ 35 – 44 ปีส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ผู้บรโิภคที่มอีาชพีและฐานะทางการเงนิค่อนขา้งมัน่คงอยู่ในระดบัที่ด ีจงึท าให้ผู้บรโิภคกลุ่มนี้มกี าลงัซื้อที่เพิม่สูงขึน้และ
สามารถซื้อสนิค้าได้อย่างต่อเนื่อง ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศศธิร  สุภาวรรณ (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง “ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
พฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคทีม่ี
อายุแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) แตกต่างกนั 
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 สถานภาพ ผู้บริโภคที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผักผลไม้ยี่ห้อดอยค า              
ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ ยี่ห้อดอยค า (ครัง้/เดือน) ไม่แตกต่างกัน  เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภค             
ใหค้วามส าคญักบัสุขภาพเป็นอย่างมาก ไม่ว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพใดกต็ามต่างมคีวามตอ้งการดูแลสุขภาพไดอ้ย่าง
เท่าเทียมกัน ส่งผลให้ผู้บริโภคทุกสถานภาพมีความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ ยี่ห้อดอยค า (ครัง้/เดือน)                  
ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ จิตติมา ศิริมงคล (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาปัจจยัทางด้าน
ผลติภณัฑแ์ละการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารคลนิิกผวิหนังและ
ความงามของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร” พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรม              
การตดัสนิใจใชบ้รกิารคลนิิกผวิหนงัและความงามของผูบ้รโิภคเพศหญงิในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค าดา้นจ านวนเงนิโดย
เฉลี่ยที่ซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค า (บาท/ครัง้)  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนัมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค า ด้านจ านวนเงินโดยเฉลี่ ยที่ซื้อ
เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (บาท/ครัง้) มากกว่าสถานภาพโสด เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีส่ถานภาพสมรสแลว้ การซือ้
สนิค้าจะซื้อเผื่อบุคคลในครอบครวัด้วย ซึ่งท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการซื้อทลีะจ านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ     
อฐัพล นนัทขวา้ง (2552) ไดศ้กึษาเรื่อง “ทศันคตต่ิอผลติภณัฑ ์พฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มกลุ่ม
บิว้ตี้ดรงิคข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่ม
กลุ่มบิว้ตีด้รงิคแ์ตกต่างกนั 
 ระดบัการศึกษา ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ยีห่อ้ดอยค า 
ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้
ยี่ห้อดอยค ามีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย และวตัถุดิบจากธรรมชาติในการผลิตมีความสะดวกในการบริโภค จึงเหมาะกบั
ผู้บรโิภคทุกระดบัการศกึษา ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อานันทกา ศกัดิว์รวชิญ์ (2558) ที่ได้ศกึษาเรื่อง “การสื่อสาร
การตลาดแบบครบวงจรที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าและบริการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรลัพลาซา แกรนด์ 
พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิค้า
และบรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 ไม่แตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า ดา้นจ านวนเงนิ
โดยเฉลี่ยที่ซื้อเครื่องดื่มน ้ าผักผลไม้ยี่ห้อดอยค า (บาท/ครัง้)  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05             
โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า ดา้นจ านวนเงนิ
โดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (บาท/ครัง้) มากทีสุ่ด เนื่องจากผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาสงู มกัจะมหีน้าทีก่าร
งานที่ดี จึงส่งผลให้มีรายได้สูงขึ้นตามไปด้วย ดงันัน้จึงสามารถที่จะซื้อสนิค้าได้ในจ านวนที่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ภาวณีิ พบิูลยพ์ฒัน์ (2547) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์และการสื่อสารการตลาด ทีม่อีทิธพิลต่อการ
ซื้ออาหารเสรมิสุขภาพยี่ห้อ “แบรนด์” ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศึกษาสูงสุด             
ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ด้านจ านวนเงินโดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการซื้ออาหารเสริมสุขภาพยี่ห้อ “แบรนด์” 
แตกต่างกนั  
 อาชีพ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค าดา้นความถีใ่นการ
ซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไม ้ยีห่อ้ดอยค า (ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากเครื่องดื่มน ้าผกัผลไมเ้ป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ต่อ
ร่างกาย จงึท าให้คนในสงัคมไม่ว่าจะประกอบอาชพีใดกต็าม นิยมบรโิภคเครื่ องดื่มน ้าผกัผลไม้ เพื่อดบักระหายและ
สุขภาพทีด่ ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นันทน์ภสั ชยัเมธพรพศิาล (2558) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
การบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั               
มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มสมุนไพร ไม่แตกต่างกนั  
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 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่  
ทีซ่ือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่ี
อาชพีลูกจ้าง/พนักงานบรษิทัเอกชน มพีฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่้อดอยค า ด้านจ านวนเงนิโดยเฉลีย่              
ที่ซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค า (บาท/ครัง้) มากที่สุด เนื่องจากอาชพีลูกจ้าง/พนักงานบรษิัทเอกชนมหีน้าที่                
การงานมเีงนิเดอืน จงึสามารถทีจ่ะซือ้สนิคา้ไดใ้นปรมิาณทีม่ากกว่าอาชพีนักเรยีน/นักศกึษาทีย่งัมรีายไดท้ีไ่ม่แน่นอน 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วรณัฐ บุญพทิกัษ์ (2549) ได้ศกึษาเรื่อง “การสื่อสารการตลาด (IMC) และปัจจยัด้าน
ผลติภณัฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผลไม้ผสมแอล-คาร์นิทนี ยี่ห้อยูนิฟ ไอเฟิร์ม ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคที่เป็นขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ และนักธุรกจิ/เจา้ของกจิการ มจี านวนเงนิทีใ่ช้
ในการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมผ้สมแอล-คารน์ิทนี ยีห่อ้ยนูิฟ ไอเฟิรม์ต่อครัง้ แตกต่างกนั 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้
ยีห่อ้ดอยค า ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไม ้ยีห่อ้ดอยค า (ครัง้/เดอืน) และดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยที่ซื้อ
เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากเครื่องดื่มน ้าผกัผลไมไ้ด้มกีารก าหนดราคาไว้
ชดัเจนและมรีาคาทีไ่ม่สงูนัก จงึท าใหผู้บ้รโิภคมคี่าใชจ้่ายในการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมไ้ม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้ ง
กบังานวิจยัของ ศศิธร สุภาวรรณ (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม              
เพื่อความงาม (Beauty Drink) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ไม่แตกต่างกนั 
 ระดบัผลิตภณัฑ ์ด้านประโยชน์หลกั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า 
ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (ครัง้/เดอืน) และดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เครื่องดื่มน ้าผกั
ผลไม้ยี่ห้อดอยค า (บาท/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ์ ได้แก่ 
วตัถุดบิที่น ามาใชม้คีวามสดและสะอาด ไม่ผสมน ้าตาล มสีารอาหารหรอืประโยชน์ทีไ่ด้รบัตรงกบัความต้องการของ
ผู้บริโภค ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการรักสุขภาพของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี จึงท าให้ผู้บริโภค                
เกดิความสนใจในผลติภณัฑ์และส่งผลให้เกดิพฤติกรรมซื้อผลติภณัฑ์ดงักล่าวตามมา ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ              
สมนา ศรุติพรหม (2548) ที่ได้ศกึษาเรื่อง ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม              
รังนกส าเร็จรูปบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลกั                  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                     
ด้านความถี่ในการบริโภคเครื่องดื่มรงันกส าเร็จรูปบรรจุขวด และด้านจ านวนเงินที่ใช้จ่ายต่อครัง้ในการซื้อเครื่องดื่ม             
รงันกส าเรจ็รปูบรรจุขวด 
 ระดบัผลิตภณัฑ ์ด้านรปูลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้
ดอยค า ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (ครัง้/เดอืน) และดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เครื่องดืม่
น ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค า (บาท/ครัง้) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์มีความ
ทนัสมยั มีความสะดวกในการบริโภค มีขนาดบรรจุภัณฑ์ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ และ                
มรีสชาติให้เลอืกรบัประทานได้อย่างหลากหลาย อกีทัง้ยงัเป็นตรายีห่อ้ทีม่ชีื่อเสยีงเป็นทีรู่้จกัอย่างกวา้งขวางอยู่แลว้             
จงึสามารถดงึดูดใจให้ผู้บรโิภคเกิดพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์ได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วรณัฐ บุญพทิกัษ์ 
(2549) ไดศ้กึษาเรื่อง “การสื่อสารการตลาด (IMC) และปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้า
ผลไม้ผสมแอล-คาร์นิทีน ยี่ห้อยูนิฟ ไอเฟิร์ม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์              
ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมผ้สมแอล-คารน์ิทนียีห่อ้ยูนิฟไอเฟิรม์ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มน ้ าผลไม้แอล -คาร์นิทีนยี่ห้อไอเฟิร์มต่อเดือน และด้าน             
จ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมผ้สมแอล-คารน์ิทนียีห่อ้ยนูิฟไอเฟิรม์ต่อครัง้ 
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 ระดบัผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้          
ยี่ห้อดอยค า ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค า (ครัง้/เดือน) เนื่องจากผลิตภัณฑ์น ้าผกัผลไม้             
ยีห่อ้ดอยค า มกีารสรา้งคุณประโยชน์ใหก้บัผูบ้รโิภคเกนิความคาดหวงัทีต่ัง้ไวเ้ป็นอย่างมาก ไดแ้ก่ มกีารสนิคา้ตวัอย่าง
ใหท้ดลองดื่ม สนิคา้มวีางจ าหน่ายทีเ่พยีงพอต่อความต้องการ อกีทัง้มชี่องทางการจดัจ าหน่ายทีห่ลากหลาย ผูบ้รโิภค
สามารถเลือกซื้อได้ตามความสะดวก ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ผู้บริโภคมีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้น                             
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2546) ที่กล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงั คือกลุ่มของ
คุณสมบตัแิละเงื่อนไขทีผู่ซ้ือ้คาดหวงัว่าจะไดร้บัและใชเ้ป็นขอ้ตกลงจากการซือ้สนิคา้  
 ระดบัผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้
ยีห่อ้ดอยค า ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (บาท/ครัง้) เนื่องจาก ผูบ้รโิภคบางกลุ่ม
อาจมคีวามต้องการซือ้ทีช่ดัเจนว่าจะซือ้ผลติภณัฑอ์ะไรบา้งในการซือ้แต่ละครัง้ ดงันัน้ถงึแมว้่าผลติภณัฑจ์ะมขีอ้เสนอ
อื่นๆ เพิม่เตมิทีน่อกเหนือจากประโยชน์หลกัของผลติภณัฑแ์ลว้กไ็ม่อาจจูงใจใหผู้บ้รโิภคมกีารซือ้สนิคา้ทีเ่พิ่มมากขึน้
ต่อครัง้การซือ้ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรณัฐ บุญพทิกัษ์ (2549) ไดศ้กึษาเรื่อง “การสื่อสารการตลาด (IMC) 
และปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผลไม้ผสมแอล -คาร์นิทีนยี่ห้อยูนิฟไอเฟิร์มของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไม้ผสม
แอล-คารน์ิทนียีห่อ้ยนูิฟ ไอเฟิรม์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไม้
ผสมแอล-คารน์ิทนียีห่อ้ยนูิฟไอเฟิรม์ต่อครัง้ 
 การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการโฆษณา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกั
ผลไมย้ีห่อ้ดอยค า ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า(ครัง้/เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 เนื่องจากสื่อโฆษณาทางโทรทศัน์ นิตยสาร หนังสอืพมิพ ์วารสาร ป้ายโฆษณา เป็นสื่อที่เขา้ถึงผูบ้รโิภคไดง้่าย 
และสามารถกระจายไดท้ัง้ภาพและเสยีง ท าให้ผู้บรโิภครู้จกัสนิค้าได้มากขึน้ ส่งผลให้ผูบ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมการซือ้  
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต และเป็นสื่อที่ผู้บริโภคสามารถติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุภาพร                 
ชุมทอง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารบ ารุงสมองและความจ าประเภทเครื่องดื่มของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า  การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ ด้านโฆษณา มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารบ ารุงสมองและความจ า
ประเภทเครื่องดื่มของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีเ่ฉลีย่ในการบรโิภคต่อสปัดาห ์ 
 การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการโฆษณา ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกั
ผลไม้ยี่ห้อดอยค า ด้านจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยที่ซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค า (บาท/ครัง้) เน่ืองจากการโฆษณาของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน ้าผักผลไม้ยี่ห้อดอยค าเน้นไปที่การสร้างการรับรู้ และประโยชน์ของสินค้ามากกว่าการกระตุ้น                 
ดา้นการขาย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรรมรตัน์ ค าวชิติ (2558) ไดศ้กึษาเรื่อง การรบัรูก้ารสือ่สารทางการตลาด ทศันคติ
เกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีม่ต่ีอพฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มเดก็ส าเรจ็รูปกนูน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสาร
การตลาดแบบครบวงจร ด้านการโฆษณา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กส าเร็จรูปกูนน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิโดยประมาณทีใ่ชใ้นการซือ้ผา้ออ้มเดก็ส าเรจ็รปูกนูน์ต่อครัง้ 
 การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการส่งเสริมการขาย มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (ครัง้/เดอืน) และดา้นจ านวน
เงนิโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (บาท/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากการ
ส่งเสรมิการขายเป็นการส่งเสรมิและจูงใจให้ผู้บรโิภคตัดสนิใจซื้อผลติภณัฑ์มากขึน้ เมื่อผู้บรโิภครู้สกึดแีละพอใจกบั
กจิกรรมสง่เสรมิการขายนัน้ กจ็ะเกดิพฤตกิรรมซือ้ในอนาคต ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ญาตมิา พราหมณ์ช ู(2555) 
ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้การสื่อสารการตลาด และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรร มการซื้อ
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คฟูจติสขึองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการขาย 
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มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คฟูจติสขึองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิ
โดยประมาณทีใ่ชใ้นการซือ้คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คต่อครัง้ และ ดา้นความถีใ่นการซือ้คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คต่อเครื่อง 
 การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการประชาสมัพนัธ์ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (ครัง้/เดอืน) อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากการประชาสมัพนัธ์เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลกัษณ์ที่ดต่ีอผลติภณัฑ์             
มากขึน้ ผูบ้รโิภคกจ็ะเกดิความเขา้ใจเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึเชื่อถอืและมัน่ใจในคุณภาพของผลติภณัฑ ์
ส่งผลให้เกดิพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธรรมรตัน์ ค าวชิติ (2558) ได้ศกึษาเรื่อง การรบัรู้การ
สื่อสารทางการตลาด ทศันคตเิกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีม่ต่ีอพฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้มเดก็ส าเรจ็รูปกูนน์ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นความถีใ่นการซือ้ผา้ออ้มเดก็ส าเรจ็รปูกนูน์ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการซือ้
ผา้ออ้มเดก็ส าเรจ็รปูกนูน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการประชาสมัพนัธ์ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (บาท/ครัง้) เน่ืองจาก
ผู้บรโิภคจะซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ตามความต้องการและความพงึพอใจส่วนตวั โดยจะค านึงถึงสุขภาพและความ
คุม้ค่าในการบรโิภคเป็นหลกั ถงึแมว้่าการประชาสมัพนัธจ์ะเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดใีหก้บัผลติภณัฑแ์ละบรษิัทก็
ตาม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ พรรณมณี องอาจ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการดื่มกาแฟของผูบ้รโิภคทีร่า้นกาแฟสตารบ์คัสใ์นเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารการตลาด 
ด้านการประชาสมัพนัธ์ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดื่มกาแฟของผู้บรโิภคที่ร้านกาแฟสตาร์บคัสใ์นเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการดื่มกาแฟทีร่า้นการแฟสตารบ์คัส ์
 การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการขายโดยพนักงาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่ม
น ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (ครัง้/เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 เนื่องจากการขายโดยใช้พนักงานนัน้เป็นการตดิต่อสื่อสารจากผู้ขายไปยงัผู้บรโิภคโดยตรง ถือเป็นการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคล สามารถรบัรูแ้ละประเมนิผลไดท้นัท ีเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูข้ายและผูบ้รโิภคท าใหผู้บ้รโิภค
เกิดความประทบัใจในการให้บริการ แนะน าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของพนักงานขาย ซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จในการขายและ             
การกลบัมาซือ้ซ ้าทีเ่พิม่มากขึน้ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ญาตมิา พราหมณ์ช ู(2555) ไดศ้กึษาเรื่อง การรบัรูก้ารสือ่สาร
การตลาด และปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คฟูจติสขึองผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารการตลาด ดา้นการขายโดยพนักงาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้คอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊คฟูจติสขึองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คต่อเครื่อง 
 การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการขายโดยพนักงาน ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค า ด้านจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยที่ซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค า (บาท/ครัง้) เนื่องจาก             
ในการซื้อแต่ละครัง้ของผู้บริโภคนัน้ ผู้บริโภคอาจมีความต้องการซื้อที่เจาะจงชดัเจนมาแล้วว่าจะซื้ออะไรบ้าง ดังนัน้                  
การจูงใจต่างๆ ที่พนักงานขายสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นการบริการที่เอาใจใส่ การแนะน าหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของ
ผลติภณัฑอ์ื่นๆ เพิม่เตมิอาจจะสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคได ้แต่กไ็ม่สามารถดงึดูดใหผู้บ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมการซื้อ
เพิม่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ญาตมิา พราหมณ์ช ู(2555) ไดศ้กึษาเรื่อง การสือ่สารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวาน รา้น After you ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการซื้อขนมหวานและเครื่องดื่มต่อครัง้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ริการ
รา้นกาแฟและขนมหวาน รา้น After you ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
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 การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (ครัง้/เดอืน) อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจาก การตลาดเชงิกจิกรรมเป็นเครื่องมอืการสือ่สารการตลาดทีท่ าใหเ้กดิการมสีว่นร่วม เกดิ
การตอบสนอง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บับรษิทั เพื่อเป็นการย ้าจุดขายสนิคา้ ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ เปรมชยั โรจนอารยี ์(2551) ไดศ้กึษาเรื่อง การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละ
การสื่อสารการตลาดกบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑป์ลาแมคเคลเรลกระป๋องของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการตลาดเชิงกิจกรรมมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์                   
ปลาแมคเคลเรลกระป๋องของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อผลติภณัฑ์ปลาแมคเคลเรลกระป๋อง            
ต่อเดอืน 
 การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค า (บาท/ครัง้) อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรดา้นการตลาด
เชงิกจิกรรม ประกอบดว้ย การออกบูธตามสถานทีต่่างๆ เพื่อใหผู้บ้รโิภคมสี่วนร่วมในกจิกรรม เป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้บริโภคได้รู้จ ักสินค้าและได้ทดลองใช้ในกิจกรรมนัน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วรณัฐ บุญพิทักษ์ (2549)                
ไดศ้กึษาเรื่อง การสื่อสารการตลาด (IMC) และปัจจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมผ้สม
แอล-คาร์นิทนี ยี่ห้อยูนิฟไอเฟิร์ม ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร             
ดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไมผ้สมแอล-คารน์ิทนี ยีห่อ้ยนูิฟไอเฟิรม์ 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงินที่ใช้ในการซื้อเครื่องดื่มน ้ าผลไม้ผสมแอล -คาร์ทีนยี่ห้อ                               
ยนูิฟไอเฟิรม์ต่อครัง้  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารขยายพื้นที่ในการท าวจิยัเพื่อใหไ้ด้กลุ่มตวัอย่างในพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มตวัอย่างที่ได้            
ไปเก็บมา เพื่อให้ได้ข้อมูลประชากรศาสตร์ที่หลากหลายและครอบคลุม สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปวางแผนการสื่อ                 
การทางการตลาดไดอ้ย่างแม่นย ามากยิง่ขึน้ 

2. ส าหรบัผลติภณัฑ์ใดที่ไม่ประสบความส าเรจ็ในตลาด ควรมกีารศกึษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดว่า 
การสื่อสารการตลาดด้านใดที่ผู้บริโภคให้ความสนใจและมีอิทธิพลมากเพียงพออันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค าได ้

3. ควรศกึษาเพิม่เตมิในปัจจยัดา้นอื่นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้หรอืมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ 
เช่น ความพึงพอใจ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เพื่อจะได้น าข้อมูลจากการวิจยัไปเปรียบเทียบและปรบัปรุง
พฒันาการสือ่สารทางการตลาดดา้นต่างๆ ในอนาคตใหด้มีากยิง่ขึน้ 

4. ควรมกีารศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ต่อตราสนิคา้ยีห่อ้ “ดอยค า” เพื่อจะไดเ้ขา้ใจ
ถงึความสมัพนัธแ์ละความต้องการของผูบ้รโิภค แลว้น าผลทีไ่ดไ้ปปรบัใช ้วางแผนกลยุทธ ์และพฒันาธุรกจิ ใหส้อดคลอ้งกบั
ความสมัพนัธแ์ละความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหม้ากยิง่ขึน้ เพื่อเป็นการรกัษาฐานลกูคา้เก่าและเพิม่ฐานลกูคา้ใหม่ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิน์รงค์ อาจารย์                 
ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่านับตัง้แต่เริม่ตน้จนเสรจ็สมบรูณ์ ในการใหค้ าปรกึษา ค าแนะน าทีม่ี
คุณค่าและเป็นประโยชน์ ช่วยเหลอื ตรวจสอบ และแก้ไขขอ้บกพร่องและขอ้ผดิพลาดต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ             
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ท าสารนิพนธฉ์บบันี้เป็นอย่างยิง่ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา ความเมตตา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้
ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีใ่หค้วามเมตตา ให้ความรู้ ทัง้ในทาง
ทฤษฎ ีรวมถงึการประยุกตใ์ชใ้นทางปฏบิตั ิและขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีทุ่กท่านทีช่่วยประสานงาน และอ านวยความ
สะดวกต่างๆ พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 

สุดทา้ยนี้ ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุน ส่งเสรมิ พรอ้มทัง้เป็นก าลงัใจใหต้ลอดมา 
รวมถงึเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนๆ นิสติ MBA สาขาวชิาการตลาด รุ่นที ่17 (นอกเวลาราชการ) ส าหรบัน ้าใจ มติรภาพ 
และค าแนะน าต่างๆ ทีม่สี่วนช่วยให ้สารนิพนธเ์ล่มนี้สมบูรณ์ รวมถงึผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีส่ละเวลา ใหค้วาม
ร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผูม้สีว่นช่วยเหลอืทุกท่านทีม่ไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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