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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสขุภาพ

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคอื ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อ

สุขภาพทัง้เพศชายและหญิง จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติทีใ่ช้ในการ

วเิคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่าง ใช้สถิติการ

ทดสอบโดยใชก้ารทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว เมื่อพบความแตกต่างใชท้ดสอบความแตกต่าง

รายคู ่การวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1.  ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายตุํ่ากวา่ 30 ปีสถานภาพโสดระดบัการศกึษาตํ่ากวา่ปรญิญาตรหีรอื

เทยีบเทา่ปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายได ้20,001 – 30,000 บาท 

 2.  ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดต่างๆ พบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ตอบคําถามไดถู้กต้อง

มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเรื่องทัว่ไปของเครื่องดื่มสมุนไพรและสรรพคุณของเครื่องดื่มสมุนไพรในระดบัมาก 

 3.  ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เหน็ถึงความสําคญัของปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดบัมาก เมื่อ

พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผูบ้รโิภคเหน็ถงึความสาํคญัของปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และ

ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาดในระดบัมาก 

 4.  ผูบ้รโิภคนิยมเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสขุภาพจากพชืสมุนไพร (เชน่ เก๊กฮวย ใบบวับก กระเจีย๊บ คําฝอย) 

และนิยมเครื่องดื่มสมุนไพรแบบบรรจุขวดโดยซือ้จากรา้นคา้สะดวกซือ้ เช่น 7-11, แฟมลิีม่ารท์ ฯลฯวตัถุประสงคเ์พื่อ

บาํรุงสขุภาพ เป็นการตดัสนิใจบรโิภคดว้ยตนเอง และไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบัเครื่องดื่มสมุนไพรจากรายการโทรทศัน์การ

บรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเฉลีย่อยู่ที2่.43 ครัง้ต่อสปัดาห ์และจํานวนเงนิเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรคอื 

50.72 บาทต่อครัง้ 

 5.  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพดา้นความถี่ในการดื่ม

เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อสปัดาห์แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั0.01 และผู้บริโภคที่มอีายุ

แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพดา้นความถีใ่นการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสขุภาพ

ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01และ 0.05 

 

 

__________________________________ 
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 6.  ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑใ์นส่วนของ อ.ย.หรอืมาตรฐานต่างๆ ที่รบัรองมคีวามสมัพนัธ์

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ มหานครด้านความถี่ในการดื่ม

เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อสปัดาหอ์ย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์น

ระดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั และในสว่นของฉลากและบรรจุภณัฑข์องเครื่องดื่มสมุนไพรมคีวามสมัพนัธพ์ฤตกิรรมการ

บรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านจํานวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อเครื่องดื่ม

สมุนไพรเพื่อสุขภาพในแต่ละครัง้อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า 

ในทศิทางเดยีวกนั 

 7. ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจําหน่ายมคีวามสมัพนัธ์พฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพร

เพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถีใ่นการดืม่เครือ่งดื่มสมุนไพรเพื่อสขุภาพต่อสปัดาหอ์ย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั 

 

คาํสาํคญั: ผูบ้รโิภค เครื่องดื่มสมุนไพร พฤตกิรรม สขุภาพ 

 

Abstract 

 

 The purpose of this research is to study relationship between  factors and consumers’ behavior of 

drinking functional herb beverage in Bangkok Metropolitan Area. Sample size in this research is 400 

consumers who have experienced herb beverage in Bangkok Metropolitan area. Questionnaire is a tool for 

data collection. Statistics for data analysis are percentage, mean, and standard deviation. Statistics for 

difference analysis are independent sample t-test and One - way analysis of variance when there is a 

difference and pair difference. Statistic for relation analysis is Pearson product moment correlation coefficient.  

 Research results are as follows: 

 1.  Most consumers are female, aging under 30 years old, with single status, had under or 

Bachelor’s degree, working as private company employee, and having income between 20,001 – 30,000 

Baht. 

 2.  Most consumers have a good knowledge about the general and properties of herb beverage. 

 3.  Most consumers realize the importance of marketing mix overall of herb beverage and realize 

the importance ofproduct, price, place, and promotion. 

 4.  Regarding todrinking behavior on herb beverage, it was found that most consumers have 

drinking behavior on herb beverage (Chrysanthemum ,Centellaasiatica, Roselle, safflower) styles with bottle. 

Most customers buy herb beverage from convenience store (7-11, Family Mart, etc.), and the reason to 

choose drinking of most customer is for the benefits of health. The reference group influencing on 

consumer’s consumption are themselves, and Most consumer receive information from television.The 

consumer buy the beverage averagely 2.43 times per week with approximately 50.72 Baht per time. 

 5.  Consumer with different sexhave different on consumption behavior of drinking functional herb 

beverage in term of frequency of drinking time per week with statistically significant of difference 0.01levels. 

And Consumer with different age have different on consumption behavior of drinking functional herb 

beverage in term of frequency of drinking time per week with statistically significant of difference 0.01 and 

0.05 levels. 
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 6.  The marketing mix in product about approved by the Food and Drug Administration or other 

standard certificate 3 is positively correlated with their behavior of drinking functional herb beverage in term 

of frequency of drinking time per week with statistically significant of difference 0.01 levels, about label and 

packaging ispositively correlated with their behavior of drinking functional herb beverage in term of expense 

per time with statistically significant of difference 0.05levels 

 7.  The marketing mix in placeispositively correlated with their behavior of drinking functional herb 

beverage in term of frequency of drinking time per week with statistically significant of difference 0.01 levels 

 

Keywords: Consumers, Herbal, Behavior, Health. 

 

บทนํา 

 สงัคมในยุคปจัจุบนักระแสรกัสุขภาพของผูบ้รโิภคไดร้บัความนิยมมากขึน้เรื่อยๆ มใิช่แค่ในวงจํากดัเฉพาะ

ผู้สูงอายุหรอืคนวยัทํางานเท่านัน้แต่ยงัแผ่ขยายอาณาเขตไปถึงคนรุ่นใหม่เจนวายเจนแซดที่แม้ว่าอายุยงัน้อยไม่มี

ปญัหาสขุภาพเท่าไหร่นกั แต่กลบัเหน็ความสาํคญัของสุขภาพเช่นเดยีวกนัจากกระแสดงักล่าวทําใหค้นหนัมาสนใจสิง่

ที่มาจากธรรมชาติมากขึ้นเห็นได้จากที่คนในปจัจุบันนําสมุนไพรมาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย เช่นยารักษาโรค 

รบัประทานเป็นอาหาร ทําเป็นเครื่องดื่ม ทําอาหารเสรมิบํารุงร่างกาย ใช้เป็นยาลดความอ้วน ใช้ขบัสารพษิ ใช้ทํา

ผลติภณัฑเ์สรมิความงามต่างๆ รวมถงึเป็นวตัถุดบิในการผลติยาแผนปจัจบุนั 

 ผลของกระแสรกัสุขภาพทีเ่หน็ไดช้ดัเจน คอื เรื่องของเครื่องดื่มทีท่ําจากสมุนไพร จากภาพประกอบ 1 จะ

เหน็ว่าผูบ้รโิภคทีบ่รโิภคน้ําผลไม ้100% ในปี 2556 เพิม่จากปี 2555 ประมาณ 7ลา้นคนส่วนชาพรอ้มดื่ม ในปี 2556 

เพิม่จากปี 2555 ประมาณ6ลา้นคนสว่นนมถัว่เหลอืง ในปี 2556เพิม่จากปี 2555 ประมาณ 2 ลา้นคนและเครื่องดื่มเพื่อ

สขุภาพในปี 2556 เพิม่จากปี 2555 ประมาณ5ลา้นคน ซึง่สิง่เหล่าน้ียนืยนัไดว้า่ผูบ้รโิภคกาํลงันิยมในเรือ่งของเครือ่งดืม่

สมนุไพรเพือ่สขุภาพจาํนวนมาก และมแีนวโน้มจะเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง 

 เน่ืองจากประเทศไทยเป็นกลุ่มประเทศเขตรอ้น ทําใหเ้กดิกระแสนิยมเครื่องดื่มสมุนไพรทีช่่วยดบักระหาย

คลายรอ้น โดยทางเวบไซต์ทอ็ปเทนไทยแลนด ์ซึง่เป็นเวบไซต์ทีจ่ดั 10อนัดบัทุกเรื่องในเมอืงไทยไดม้กีารรวบรวมไว ้

ดงัน้ี 1. น้ําเก๊กฮวย 2. น้ําเฉาก๊วย 3. น้ําลําไย 4. น้ํากระเจี๊ยบ 5. น้ํามะตูม 6. น้ําใบเตย 7. น้ําอญัชนั 8. น้ําตะไคร ้9. 

น้ําหล่อฮัง้กว้ย 10. น้ําใบบวับก  (ทอ็ปเทนไทยแลนด.์ 2557: ออนไลน์)[1] 

 จากกระแสรกัสุขภาพที่ทําให้ผู้บรโิภคหนัมาใหค้วามนิยมเรื่องเครื่องดื่มสมุนไพรน้ีเอง ทําให้ในปจัจุบนัมี

เครือ่งดืม่สมนุไพรวางจาํหน่ายในตลาดมากมายหลายชนิดอยา่งไรกด็ปีญัหาทีส่าํคญัของเครื่องดื่มสมุนไพรกค็อืปญัหา

ในเรือ่งของตวัเครือ่งดืม่สมุนไพรเน่ืองจากผูบ้รโิภคบางกลุ่มยงัไม่มคีวามมัน่ใจในเรื่องคุณภาพของผลติภณัฑร์วมถงึไม่

รูจ้กัสรรพคุณของเครื่องดื่มสมุนไพรบางประเภทดเีพยีงพอดงันัน้การขยายตวัของตลาดเครื่องดื่มสมุนไพรจงึขึน้อยู่กบั

ความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งของสรรพคุณของสมนุไพรของผูบ้รโิภคอกีดว้ย (เกษตรกรรมธรรมชาต.ิ 2546) 

 จากขอ้มูลขา้งต้นทําให้ผู้วิจยัเหน็ว่าตลาดเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการนํามา

ศกึษาถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยทําการสาํรวจความรูค้วามเขา้ใจและ

ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรกโดยผูว้จิยัหวงัว่าผลจาก

การวจิยัในครัง้น้ีสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาปจัจยัทางดา้นสว่นประสมทางการตลาดในรปูแบบอื่นๆ ไดต้รง

กบัความต้องการของผู้บรโิภค รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องสรรพคุณของเครื่องดื่มสมุนไพร เพื่อให้ผู้บริโภค

ตระหนกัถงึคณุค่าของสมนุไพรมากขึน้ 
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน 

ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความรูค้วามเขา้ใจต่อเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดต่างๆ กบัพฤตกิรรมการ

บรโิภคเครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.  เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการบริโภค

เครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งได ้ดงัน้ี 

  1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 

   1.1.1  เพศ 

    1.1.1.1 เพศชาย 

    1.1.1.2  เพศหญงิ 

   1.1.2  อายุ 

    1.1.2.1   ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 20 ปี 

    1.1.2.2   21-30 ปี 

    1.1.2.3   31-40 ปี 

    1.1.2.4   41ปีขึน้ไป 

   1.1.3  สถานภาพ 

    1.1.3.1   โสด 

    1.1.3.2   หย่ารา้ง / หม่าย / แยกกนัอยู่ 

    1.1.3.3   สมรส 

   1.1.4ระดบัการศกึษา 

    1.1.4.1  ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี

    1.1.4.2   ปรญิญาตร ี

    1.1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.5อาชพี 

    1.1.5.1   นกัเรยีน / นิสติ / นกัศกึษา 

    1.1.5.2   พนกังานบรษิทัเอกชน 

    1.1.5.3   ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ 

    1.1.5.4   ธรุกจิสว่นตวั / อาชพีอสิระ 

    1.1.5.5   แมบ่า้น / พอ่บา้น 

    1.1.5.6   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ............................ 

   1.1.6รายไดต่้อเดอืน 

    1.1.6.1   น้อยกวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 

    1.1.6.2   10,001-20,000 บาท 

    1.1.6.3   20,001-30,000 บาท 

    1.1.6.4   30,001-40,000 บาท 
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    1.1.6.5   40,001-50,000 บาท 

    1.1.6.6   50,001 บาทขึน้ไป 

  1.2  ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเครือ่งดืม่สมนุไพรชนิดต่างๆ  

  1.3  ปจัจยัทางดา้นสว่นประสมทางการตลาด 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี 

รายได้ต่อเดอืน ที่แตกต่างกนัของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มพีฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อ

สขุภาพแตกต่างกนั 

 2. ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดต่างๆ ของผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

บรโิภคเครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ราคา การจดัจําหน่าย และการส่งเสรมิทางการตลาด มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีและแนวคิดด้านประชากรศาสตร ์ ศริพินัธ ์ถาวรทววีงษ์ (2553: 2)[1] ใหค้วามหมายของคําว่า 

“ประชากรศาสตร”์ ไวว้า่เป็นศาสตรท์ีท่าํการศกึษาเกีย่วกบัขนาดหรอืจาํนวนคนทีม่อียูใ่นแต่ละสงัคม แต่ละภมูภิาค และ

ระดบัโลก นอกจากน้ียงัศกึษาเกี่ยวกบัการกระจายตวัในด้านพื้นที่ของประชากร ตลอดจนองค์ประกอบต่างๆ ทาง

ประชากร รวมทัง้การเปลีย่นแปลงในจํานวนคน การกระจายตวัของคน และองคป์ระกอบต่างๆ ของประชากรดว้ย ซึง่

ขึน้อยูก่บัการเจรญิพนัธุ ์การตาย การอพยพหรอืการยา้ยถิน่ และการเคลือ่นไหวทางสงัคม 

 ความหมายของความรูค้วามเข้าใจ 

 ชวาล แพรตักุล (2516: 11)[2] ไดใ้หค้วามหมายของความรูไ้วว้่า หมายถงึขอ้เทจ็จรงิและ รายละเอยีดของ

เรื่องราวและการกระทําใดๆ ที่บุคคลได้สะสมและถ่ายทอดกนัต่อๆ มาตัง้แต่ในอดตี และบุคคลสามารถรบัทราบสิง่

เหล่าน้ีได ้

 จาํนง พรายแยม้แข (2531: 44)[3] ใหค้วามหมายไวว้่า ความรู ้หมายถงึ ความสามารถในการทรงรกัษาไว ้

ซึง่เรือ่งราวทัง้ปวงของประสบการณ์ทีผ่่านมารวมสิง่ทีส่มัพนัธก์นักบัประสบการณ์นัน้ๆ ดว้ย 

 ประภาเพญ็ สวุรรณ (2520: 10-11)[4] กล่าวว่า ความรู ้เป็นพฤตกิรรมขัน้ตอน ซึง่ผูเ้รยีนเพยีง แต่จาํไดแ้ต่

อาจจะโดยการฝึกหรอืโดยการมองเหน็ ความรูข้ ัน้น้ีไดแ้ก่ ความรูเ้กีย่วกบัคาํจาํกดัความ ความหมายทฤษฏขีอ้เทจ็จรงิ 

กฏโครงสรา้ง และวธิกีารแกป้ญัหาเหล่าน้ี 

 สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร (2533: 120-121)[5] ไดก้ล่าวถงึความรูไ้วว้า่ ความรูน้ัน้เป็นการรบัรูเ้บือ้งตน้ ซึง่บคุคล

สว่นมากจะไดร้บัผ่านประสบการณ์ โดยการเรยีนรูจ้ากการตอบสนองสิง่เรา้(S-R) แลว้จดัระบบโครงสรา้งของความรูท้ี่

ผสมผสานระหว่างความจาํ(ขอ้มลู) กบัสภาพจติวทิยา ดว้ยเหตุน้ีความรูจ้งึเป็นความจําทีเ่ลอืกสรรสอดคลอ้งกบัสภาพ

จติใจของตนเอง ความรูเ้ป็นกระบวนการภายในทีผู่อ้ ืน่จะรบัรูไ้ดจ้ากการอนุมาน มากกวา่การสงัเกตไดโ้ดยตรง อย่างไร

กต็ามความรูอ้าจสง่ผลต่อพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของมนุษยไ์ด ้
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 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 ธงชยั สนัติวงษ์ (2524:124)[6] พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซึ่ง

เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าและการใชส้นิคา้และบรกิาร ทัง้น้ีรวมหมายถงึ กระบวนการตดัสนิใจซึง่มอียู่ก่อน

แลว้ ซึง่มสีว่นในการกาํหนดใหม้กีารกระทาํดงักล่าว 

 ดารา ทปีระปาล (2542: 3; อา้งองิจาก Solomon. 1996: 7)[8] พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การศกึษาถงึ

กระบวนการต่างๆ ทีบุ่คคลหรอืกลุ่มบุคคลเขา้ไปเกีย่วขอ้ง เพื่อทาํการเลอืกสรรการซือ้ การใช ้การบรโิภค อนัเกีย่วกบั

ผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด หรือประสบการณ์เพื่อสนองตอบความต้องการ และความปรารถนาต่างๆ ให้ได้รับ          

ความพอใจ 

 ความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 166)[9] การอธบิายสว่น

ใหญ่เกีย่วกบัการกาํหนดทศันคตแิละ การเปลีย่นแปลงทศันคตจิะมุ่งทีท่ศันคตแิบบดัง้เดมิซึง่ผูบ้รโิภคไดพ้ฒันาทศันคติ

ก่อนการปฏบิตั ิแต่อยา่งไรกต็ามอาจไมจ่รงิเสมอไปทัง้ทฤษฎคีวามไมส่มดุลทีเ่กดิขึน้ภายในใจ ทางดา้นความเขา้ใจและ

ทฤษฎคีณุสมบตัจิะจดัการหาการอภปิรายทางเลอืกในการกาํหนดทศันคต ิและการเปลีย่นแปลง ซึง่เสนอว่า พฤตกิรรม

อาจเกดิขึน้ก่อนทศันคต ิทฤษฎคีวามไมส่มดุลเกดิขึน้ภายในใจ ทางดา้นความเขา้ใจเสนอว่าความคดิทีข่ดัแยง้กนั หรอื

ขอ้มลูทฤษฎคีวามไม่สมดุลเกดิขึน้ภายในใจ ซึง่ตามดว้ยการตดัสนิใจซือ้ อาจชกัจงูผูบ้รโิภคใหเ้ปลีย่นแปลงทศันคตใิห้

เกดิความสอดคลอ้งกนั กบัปฏกิรยิา ทฤษฎคุีณสมบตัจิะมุ่งทีว่ธิกีารทีบุ่คคล กําหนดสาเหตุของเหตุการณ์ และวธิกีาร

ซึง่เขากาํหนดหรอืเปลีย่นแปลงทศันคตซิึง่เป็นผลจากการประเมนิพฤตกิรรมส่วนตวัหรอืพฤตกิรรมของ บุคคลอื่นหรอื

สิ่งใดสิ่งหน่ึง 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยซือ้หรอืบรโิภคเครื่องดื่ม

สมนุไพรเพือ่สขุภาพ ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่ทจ้รงิ 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อหรือบริโภคเครื่องดื่ม

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แท้จรงิจงึใช้การกําหนดขนาดตวัอย่างโดยการใช้สูตรหา

ขนาดตวัอยา่งแบบไมท่ราบจาํนวนประชากร (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2545: 26) โดยใหค้า่ผดิพลาดไมเ่กนิ 5% ค่าความ

เชือ่มัน่ 95% จะไดก้ลุ่มตวัอย่างในการศกึษาจํานวน 385 คน และผูว้จิยัเกบ็ตวัอย่างเพิม่อกีจํานวน 15 คน สาํรองเผื่อ

การสญูเสยีของแบบสองถาม ดงันัน้งานวจิยัครัง้น้ีจะใชก้ลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน โดยมขี ัน้ตอนการสุม่ตวัอย่าง ดงัน้ี 

 1. การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธิจีบัฉลากเลอืกเขตทีจ่ะใชเ้กบ็ขอ้มูลใน

พืน้ที่ของแต่ละเขต จํานวน 5 เขต ซึง่ผลของการจบัฉลาก ได้แก่ เขตสาทร เขตบางรกั เขตบางนา เขตสวนหลวง             

เขตปทุมวนั 

 2. การสุม่ตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยคํานวณจากขนาดตวัอย่าง 400 คน เพื่อให้ได้

สดัส่วนของแต่ละเขตในจํานวนที่เท่าๆ กนั โดยเลือกสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศยัในเขตสาทร เขตบางรัก           

เขตบางนา เขตสวนหลวง เขตปทุมวนัจาํนวนเขตละ 80 คน 

 3. การสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการจดัเกบ็แบบสอบถามนัน้เลอืกสอบถามเฉพาะ

กลุ่มตัวอย่างที่เคยมีประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร โดยเลือกสอบถามตามร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าที่ขาย

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและห้างสรรพสินค้า เน่ืองจากมีกลุ่มตัวอย่างไปซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคจํานวนมาก              

ในแต่ละเขต 
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 4. การสุม่ตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกสอบถามเฉพาะผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอื

ในการตอบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้น้ี 

 

ผลการวิจยั  

 การศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาสรุปไดด้งัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มูลลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน จาํแนกตามตวัแปรไดด้งัน้ี 

 ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มจีํานวน 279 คน คดิเป็นร้อยละ 69.75และเป็นเพศ

ชาย มจีาํนวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.25 

 ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั30 ปีมจีํานวน 242 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.50 

รองลงมาคอืกลุ่มทีม่อีายุ 31–40 ปี มจีํานวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.25 และกลุ่มทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป มจีํานวน 37 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.25 

 ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด/หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ มีจํานวน 321 คน               

คดิเป็นรอ้ยละ 80.25 รองลงมาคอืกลุ่มทีม่สีถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั มจีาํนวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.75 

 ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปรญิญาตร/ีปรญิญาตรมีจีํานวน 289 คน       

คดิเป็นรอ้ยละ 72.25 รองลงคอืระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีมจีาํนวน 111 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.75 

 ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน มีจํานวน 279 คน คดิเป็นร้อยละ 

69.75 รองลงมาคอือาชพีธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ/แม่บ้าน/พ่อบ้าน มจีํานวน 71คน คดิเป็นร้อยละ 17.75 อาชีพ

ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิมจีํานวน 37คน คดิเป็นร้อยละ 9.25 และนักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา มจีํานวน 13 คน คดิเป็น            

รอ้ยละ 3.25 

 ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 20,001–30,000 บาท มจีํานวน 126 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 31.50 รองลงมารายไดต่้อเดอืน 30,001 – 40,000 บาท มจีาํนวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.00 รายไดต่้อเดอืน 

50,001 บาทขึน้ไป มจีํานวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.00 รายไดต่้อเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาทมจีํานวน 

70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.50 และรายไดต่้อเดอืน 40,001–50,000 บาท มจีาํนวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.00  

 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหค์วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเครือ่งดืม่สมนุไพรชนิดต่างๆ  

 คําถามเกี่ยวกบัเรื่องทัว่ไปของเครื่องดื่มสมุนไพร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามตอบถูกโดยเฉลีย่ 4.33 ขอ้ 

โดยตอบถกูมากทีส่ดุ คอื 5 ขอ้และตอบถกูน้อยทีส่ดุคอื 2 ขอ้ จากจาํนวนขอ้ทัง้หมด 5 ขอ้ 

 คาํถามเกีย่วกบัสรรพคุณของเครื่องดื่มสมุนไพร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามตอบถูกโดยเฉลีย่ 2.82 ขอ้ โดย

ตอบถกูมากทีส่ดุ คอื 5 ขอ้และตอบถกูน้อยทีส่ดุคอื 1 ขอ้ จากจาํนวนขอ้ทัง้หมด 5 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวเิคราะหข์อ้มูล แบ่งออกเป็น ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจําหน่าย 

และดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด ดงัน้ี 

 ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเหน็ถึงความสําคญัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์

โดยรวมระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่ 4.13 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเหน็ถงึความสาํคญัของส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑใ์นเรื่องของอ.ย.หรอืมาตรฐานต่างๆ ทีร่บัรองและสรรพคุณของเครื่องดื่มสมุนไพร

มากทีส่ดุ โดยมค่ีาเฉลีย่ 4.36 และ 4.25 ตามลําดบัรองลงมาเป็นเรื่องทีผู่ต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัระดบัมาก 

ไดแ้ก่ คุณภาพของเครื่องดื่มสมุนไพร รสชาตขิองเครื่องดื่มสมุนไพร และฉลากและบรรจุภณัฑข์องเครื่องดื่มสมุนไพร 

โดยมคี่าเฉลีย่ 4.18, 4.06 และ 3.81ตามลาํดบั 
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 ด้านราคา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเหน็ถงึความสาํคญัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาโดยรวมระดบั

มาก โดยมคี่าเฉลี่ย 4.06 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกๆ ข้อผู้ตอบแบบสอบถามเห็นถึงความสําคญัของส่วน

ประสมทางการตลาดด้านราคาระดบัมาก ได้แก่ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกบัคุณภาพ ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกบั

สรรพคุณ ราคาเหมาะสมกบัความสามารถในการซือ้และราคาเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัคู่แข่ง โดยมคี่าเฉลีย่ 4.15, 4.12, 

4.07 และ 3.90 ตามลาํดบั 

 ด้านการจดัจาํหน่าย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเหน็ถงึความสําคญัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดั

จาํหน่ายโดยรวม โดยมค่ีาเฉลีย่ 4.13 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกๆ ขอ้ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ถงึความสาํคญั

ของสว่นประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่ายระดบัมาก ไดแ้ก่ หาซือ้ไดง้า่ย ผลติภณัฑม์จีาํหน่ายอยา่งทัว่ถงึ และมี

จาํหน่ายในสถานทีใ่กลบ้า้นหรอืทีท่าํงาน โดยมคีา่เฉลีย่ 4.20, 4.13 และ 4.07ตามลาํดบั  

 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเหน็ถงึความสาํคญัส่วนประสมทางการตลาด

ด้านการส่งเสริมทางการตลาดโดยรวม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกๆ ข้อผู้ตอบ

แบบสอบถามเหน็เหน็ถงึความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดระดบัมากไดแ้ก่ ให้

ขอ้มลูเกีย่วกบัสรรพคุณของเครื่องดื่มสมุนไพรโฆษณาทางสือ่ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ นิตยสาร วทิยุ เป็นต้น และมกีารให้

ของแถม/สว่นลด โดยมค่ีาเฉลีย่ 4.11, 3.57 และ 3.33 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

 ประเภทของเครือ่งด่ืมสมุนไพรเพื่อสุขภาพนิยมท่ีบริโภคมากท่ีสุดพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

นิยมเครื่องดื่มสมุนไพรจากพชืสมุนไพร(เช่น เก๊กฮวย ใบบวับก กระเจี๊ยบ คําฝอย) คดิเป็นรอ้ยละ 53.75 รองลงมาคอื

เครื่องดื่มสมุนไพรจากผลไม ้(เช่น องุ่น แอปเป้ิล ฝรัง่ มะขาม) คดิเป็นรอ้ยละ 35.50 และเครื่องดื่มสมุนไพรจากผกั 

(เช่น ขงิ ตะไคร)้ คดิเป็นรอ้ยละ 10.75  

 รปูแบบของเครือ่งดืม่สมุนไพรท่ีบริโภคมากท่ีสุดผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมบรโิภคแบบบรรจุ

ขวด คดิเป็นรอ้ยละ 67.50 รองลงมาคอืแบบแกว้ใส่น้ําแขง็คดิเป็นรอ้ยละ 19.25 แบบซอง(เป็นผงนํามาชงรบัประทาน

เอง) และอืน่ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 12.00 และ 1.25 ตามลาํดบั 

 สถานท่ีซ้ือเครื่องด่ืมสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ่อยท่ีสุดพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้จากรา้นค้า

สะดวกซือ้ เชน่ 7-11, แฟมลิีม่ารท์ ฯลฯ คดิเป็นรอ้ยละ 46.25รองลงมาคอืซุปเปอรม์ารเ์กตในหา้งสรรพสนิคา้ เชน่ ทอ็ป

, กรูเม่, โฮมเฟรชมารท์ ฯลฯ คดิเป็นรอ้ยละ 22.75รา้นคา้ในตลาดนัด ดสิเคาน์สโตร ์เช่น บิก๊ซ,ี โลตสั ฯลฯ และอื่นๆ 

คดิเป็นรอ้ยละ 21.25, 5.50 และ 4.25 ตามลาํดบั 

 วตัถปุระสงคใ์นการบริโภคเครื่องดืม่สมุนไพรเพื่อสุขภาพพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บรโิภค

เพื่อบํารุงสุขภาพ คดิเป็นรอ้ยละ 49.00 รองลงมาคอืบรโิภคเพื่อลดการกระหายน้ํา คดิเป็นรอ้ยละ 47 และบรโิภคเพื่อ

ป้องกนัหรอืรกัษาอาการปว่ย คดิเป็นรอ้ยละ 4.00 

 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคเครือ่งด่ืมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ตดัสนิใจดว้ยตวัเอง คดิเป็นรอ้ยละ 76.00 รองลงมาคอืญาต/ิคนในครอบครวัคดิเป็นรอ้ยละ 12.25 เพื่อน/บุคคลทีรู่จ้กั 

แพทย/์นกัวชิาการและคนรกั/แฟน คดิเป็นรอ้ยละ 6.00, 3.50 และ 2.25ตามลาํดบั 

 แหล่งข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งด่ืมสมุนไพรเพื่อสุขภาพพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดร้บัขอ้มูลจาก

รายการโทรทศัน์ คดิเป็นรอ้ยละ 24.25 รองลงมาคอืญาต/ิคนในครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 22.25 วารสาร/นิตยสารเพือ่น/

บุคคลทีรู่จ้กัอื่นๆ คนรกั/แฟน และแพทย/์นกัวชิาการ คดิเป็นรอ้ยละ 21.50, 18.75, 7.50, 3.00 และ 2.75 ตามลาํดบั 

 ความถ่ีในการด่ืมเครือ่งด่ืมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ครัง้ต่อสปัดาห)์ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถาม

ดืม่เครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพโดยเฉลีย่ 2.43 ครัง้ต่อสปัดาหโ์ดยความถีม่ากทีส่ดุคอื 20 ครัง้ต่อสปัดาหแ์ละความถี่

น้อยทีส่ดุคอื1ครัง้ต่อสปัดาห ์
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 จํานวนเงินเฉลี ่ยในการซ้ือเครือ่งดื ่มสมุนไพรเพือ่สุขภาพ (ต่อครัง้) พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบ

แบบสอบถามมคี่าใชจ้่าย 50.72 บาทต่อครัง้โดยจาํนวนเงนิเฉลีย่สงูสดุคอื 1,000 บาทต่อครัง้และจาํนวนเงนิเฉลีย่ตํ่าสดุ

คอื 10 บาทต่อครัง้ 

 ส่วนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน

ทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนั สว่นน้ีสามารถแบง่สมมตฐิานยอ่ยตามขอ้มลูลกัษณะดา้นประชากรศาสตรไ์ดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

แตกต่างกนั 

 ผลการวจิยั พบว่า ผู้บริโภคที่มเีพศแตกต่างกนั ด้านความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อ

สปัดาหม์พีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพแตกต่างกนัระดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.01จงึเป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 และผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัในดา้นจาํนวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้เครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพในแต่ละครัง้

มพีฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 จงึไม่เป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 ผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั ในดา้นความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อ

สปัดาหก์ารบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพแตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 จงึเป็นไปตามสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไวน้ัน่คอื ผูบ้รโิภคกลุ่มอายตุํ่ากวา่หรอืเทา่กบั30ปีและผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 31 – 40 ปีมพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม

สมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อ

สปัดาหน้์อยกวา่ผูบ้รโิภคทีม่อีาย ุ41 ปีขึน้ไป  

 และผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั ในดา้นจํานวนเงนิเฉลีย่ในการซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพในแต่ละ

ครัง้มพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 จงึไม่เป็นไป

ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อ

สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนั ในด้านความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อ

สุขภาพต่อสปัดาห์มพีฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกนัและผู้บรโิภคที่มีสถานภาพ

แตกต่างกนัในด้านจํานวนเงินเฉลี่ยในการซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพในแต่ละครัง้มีพฤติกรรมการบริโภค

เครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม

สมนุไพรเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 ผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั ในดา้นความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อ

สขุภาพต่อสปัดาหม์พีฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพไมแ่ตกต่างกนั และผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา

แตกต่างกนัในด้านจํานวนเงินเฉลี่ยในการซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพในแต่ละครัง้มีพฤติกรรมการบริโภค

เครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานท่ี 1.5 ผู้บรโิภคที่มอีาชีพแตกต่างกนัส่งผลให้พฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อ

สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 ผลการวจิยั พบวา่ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั ในดา้นความถีใ่นการดืม่เครือ่งดืม่สมุนไพรเพื่อสขุภาพต่อ

สปัดาหม์พีฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่สมนุไพรเพื่อสขุภาพไม่แตกต่างกนั และผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัในดา้น

จํานวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพในแต่ละครัง้มพีฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อ

สขุภาพไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพร

เพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 ผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั ในดา้นความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อ

สขุภาพต่อสปัดาหม์พีฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพไมแ่ตกต่างกนั และผู้บรโิภคที่มรีายได้

ต่อเดอืนแตกต่างกนัในดา้นจาํนวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้เครื่องดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพในแต่ละครัง้มพีฤตกิรรมการบรโิภค

เครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 2 ผูบ้รโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเครื่องดื่มสมุนไพร

ชนิดต่างๆ ของผู้บรโิภคมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 2.1 ผูบ้รโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเครื่องดื่มสมุนไพร

ชนิดต่างๆ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ดา้นความถีใ่นการดืม่เครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพต่อสปัดาห ์

 คาํถามเก่ียวกบัเรื่องทัว่ไปของเครื่องด่ืมสมุนไพรพบว่าความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเครื่องดื่มสมุนไพร

ชนิดต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครดา้นความถีใ่นการดืม่เครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพต่อสปัดาห ์อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 คาํถามเกี่ยวกบัสรรพคณุของเครือ่งดืม่สมุนไพรพบว่าความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัเครื่องดื่มสมุนไพร

ชนิดต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครดา้นความถีใ่นการดืม่เครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพต่อสปัดาห ์อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

จงึไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 2.2 ผู้บรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพทีม่รีะดบัความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัเครื่องดื่ม

สมุนไพรชนิดต่างๆ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครดา้นจาํนวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้เครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพในแต่ละครัง้ 

 คาํถามเก่ียวกบัเรื่องทัว่ไปของเครื่องด่ืมสมุนไพรพบว่าความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเครื่องดื่มสมุนไพร

ชนิดต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครดา้นจาํนวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้เครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพในแต่ละครัง้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 คาํถามเกี่ยวกบัสรรพคณุของเครือ่งดืม่สมุนไพรพบว่าความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัเครื่องดื่มสมุนไพร

ชนิดต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครดา้นจาํนวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้เครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพในแต่ละครัง้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นการจดั

จําหน่าย (Place) ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด (Promotion) มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม

สมุนไพรเพื่อสขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนน้ีสามารถแบ่งสมมตฐิานย่อยตามพฤตกิรรมการบรโิภค

เครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 3.1 สว่นประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นการจดั

จําหน่าย (Place) ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด (Promotion) มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม

สมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อ

สปัดาห ์

 ด้านผลิตภณัฑพ์บวา่ สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค

เครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถีใ่นการดืม่เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ต่อสปัดาห ์อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไวเ้มื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

อ.ย.หรอืมาตรฐานต่างๆ ทีร่บัรองมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อสัปดาห์โดยตัวแปรทัง้สองมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้เครือ่งดืม่สมนุไพรไดร้บัการรบัรอง อ.ย.หรอืมาตรฐานต่างๆ ที่

รบัรองเพิม่มากขึน้ ผูบ้รโิภคจะมคีวามถีใ่นการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพือ่สขุภาพต่อสปัดาหเ์พิม่ขึน้เลก็น้อย 

 ด้านราคาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม

สมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อ

สปัดาห ์อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ด้านการจดัจาํหน่าย พบวา่สว่นประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

บรโิภคเครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถีใ่นการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อ

สุขภาพต่อสปัดาห ์อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 จงึเป็นไปตามสมมติฐานทีต่ัง้ไวเ้มื่อพจิารณาดา้นการจดั

จาํหน่ายเป็นรายขอ้ พบวา่  

 ในส่วนของการหาซื้อได้ง่าย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อสปัดาห์โดยตวัแปรทัง้สองมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่าในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้เครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพหาซือ้ไดง้า่ยมากขึน้ ผูบ้รโิภคจะ

มคีวามถีใ่นการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อสปัดาหเ์พิม่ขึน้เลก็น้อยอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึ

เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ในส่วนผลิตภัณฑ์มีจําหน่ายอย่างทัว่ถึงมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อ

สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถีใ่นการดืม่เครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพต่อสปัดาหโ์ดยตวัแปร

ทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัตํ่าในทศิทางเดยีวกนักล่าวคอืถ้าเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพมจีําหน่ายอย่างทัว่ถึง

มากขึน้ ผูบ้รโิภคจะมคีวามถี่ในการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อสปัดาหเ์พิม่ขึน้เลก็น้อยอย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ในสว่นมจีาํหน่ายในสถานทีใ่กลบ้า้นหรอืทีท่าํงานมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่สมนุไพร

เพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถีใ่นการดืม่เครือ่งดืม่สมุนไพรเพื่อสขุภาพต่อสปัดาหโ์ดยตวั

แปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่าในทศิทางเดยีวกนักล่าวคอืถา้เครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพมจีาํหน่ายในสถานที่

ใกลบ้้านหรอืทีท่ํางานเพิม่ขึน้ผูบ้รโิภคจะมคีวามถี่ในการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อสปัดาหเ์พิม่ขึน้เลก็น้อย 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
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 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาดไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถี่

ในการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อสปัดาหอ์ย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 3.2 สว่นประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นการจดั

จําหน่าย (Place) ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด (Promotion) มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม

สมนุไพรเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นจาํนวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสขุภาพ

ในแต่ละครัง้ 

 ด้านผลิตภณัฑ ์พบวา่ สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑไ์มม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค

เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านจํานวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้เครื่องดื่มสมุนไพร

เพื่อสขุภาพในแต่ละครัง้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไวเ้มื่อพจิารณาเป็นราย

ขอ้ พบว่า ฉลากและบรรจุภณัฑข์องเครื่องดื่มสมุนไพรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อ

สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นจาํนวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพในแต่ละครัง้

โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอืถ้าเครื่องดื่มสมุนไพรมฉีลากและบรรจุภณัฑ์

ของเครื่องดื่มสมุนไพรเพิม่ขึ้น ผู้บริโภคจะมีจํานวนเงินเฉลี่ยในการซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพในแต่ละครัง้

เพิม่ขึน้เลก็น้อย 

 ด้านราคา พบว่า สว่นประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม

สมนุไพรเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นจาํนวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ในแต่ละครัง้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ด้านการจดัจาํหน่าย พบวา่ สว่นประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่ายไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การบรโิภคเครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นจํานวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้เครื่องดื่ม

สมุนไพรเพื่อสขุภาพในแต่ละครัง้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาดไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นจํานวน

เงนิเฉลีย่ในการซือ้เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพในแต่ละครัง้อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องสว่นประสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพร

เพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 1. ผู้บริโภคที่มีเพศที่แตกต่างกนัส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคเครือ่งดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

แตกต่างกนัด้านความถี่ในการดื่มเครือ่งดื่มสมุนไพรเพือ่สุขภาพต่อสปัดาหอ์ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.01เน่ืองจากเพศทีแ่ตกต่างกนั ทาํใหม้พีฤตกิรรมในเรือ่งของการบรโิภคอาหารและเครื่องดื่ม รวมทัง้การดแูลเอาใจใส่

สขุภาพทีแ่ตกต่างกนัซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชนชญาน์ จนัทรธ์วิตัรกุล (2548: บทคดัย่อ) ทีไ่ดท้ําการศกึษาเรื่อง

รูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบรโิภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศกึษาพบวา่ พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์พื่อสขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครมคีวามแตกต่างกนั

ตามลักษณะทางประชากรในด้านเพศ เน่ืองจากเพศชายและเพศหญิงมีรูปแบบของสนิค้าเพื่อสุขภาพที่ค่อนข้าง

แตกต่างกนั โดยเพศหญงิสว่นใหญ่จะนิยมซือ้เครื่องดื่มสมุนไพร น้ํามนัหอมระเหย มากกว่าเพศชาย ซึง่สอดคลอ้งกบั
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ทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538:41)ทีก่ล่าวว่า เพศหญงิจะเป็นกลุ่มเป้าหมายและเป็นผูบ้รโิภค

ทีม่อีาํนาจซือ้สงูไมว่า่จะเป็นสนิคา้ประเภทใดกต็ามผูท้ีต่ดัสนิใจซือ้มกัเป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย 

 2.  ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคเครือ่งดื่มสมุนไพรเพื ่อสุขภาพ

แตกต่างกนัด้านความถี่ในการดืม่เครือ่งดืม่สมุนไพรเพือ่สุขภาพต่อสปัดาหอ์ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.01 และ0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั30ปีและผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 31–40 ปีมพีฤตกิรรมการบรโิภค

เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสขุภาพดา้นความถีใ่นการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อสปัดาหน้์อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ

41ปีขึน้ไปเน่ืองจากผู้บริโภคที่มอีายุ 41 ปีขึน้ไป จะรู้สกึว่าร่างกายไม่แขง็แรงเหมอืนเมื่อก่อน เจบ็ป่วยง่าย จงึให้

ความสาํคญักบัเรือ่งของสขุภาพมากขึน้ บรโิภคสิง่ทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย รวมทัง้มอีอกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอจงึทาํ

ใหค้วามถีใ่นการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสขุภาพมากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่อีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั30ปีและผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 

31–40 ปี ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฏขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) ที่กล่าวว่าอายุ เป็นปจัจยัที่ทําให้คนมคีวาม

ตอ้งการผลติภณัฑท์ีม่าตอบสนองแตกต่างกนั เหน็ไดจ้ากทีน่กัการตลาดจะใชอ้ายุในการแบ่งส่วนตลาดเพื่อเสนอสนิคา้

ทีแ่ตกต่างกนั 

 3.  ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลให้

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดืม่สมุนไพรเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกนัด้านความถี่ในการดืม่เครือ่งดืม่สมุนไพร

เพื่อสุขภาพต่อสปัดาห ์อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจากเป็นทีท่ราบกนัดวี่าเครื่องดื่มสมุนไพร

เป็นสิ ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจึงทําให้คนในสงัคมไม่ว่าจะโสดหรือมีครอบครัว ประกอบอาชีพใดก็ตาม หรือมี

การศกึษาระดบัใด กนิ็ยมรบัประทานเครื่องดื่มสมุนไพรซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวนิดา นิเวศน์มรนิทร์ และกติติ

พนัธ ์คงสวสัดิเ์กยีรต ิ(2556: บทคดัย่อ) ทีไ่ดท้ําการศกึษาเรื่องภาพลกัษณ์ของเครื่องดื่มสมุนไพรไทยกบัการตดัสนิใจ

ซื้อของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพระดบัการศึกษาอาชีพและรายได้ต่อเดอืนที่

แตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มสมุนไพรไม่แตกต่างกนั 

 4.  ลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ

เดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคเครือ่งด่ืมสมุนไพรเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกนัด้านจาํนวนเงิน

เฉล่ียในการซ้ือเครือ่งด่ืมสมุนไพรเพื่อสุขภาพในแต่ละครัง้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจาก

สมุนไพรเป็นสิง่ทีห่าไดใ้นธรรมชาต ิจงึทําใหค่้าใชจ้่ายในการซือ้เครื่องดื่มสมุนไพรไม่ไดอ้ยู่ในเกณฑส์ูงบุคคลทัว่ไปมี

กําลงัในการซื้อเพยีงพอ โดยไม่ต้องคํานึงถงึเพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสูง อาชพี และรายไดต่้อเดอืนเพยีงแค่มี

การจดัจําหน่ายอย่างทัว่ถึงกส็ามารถบรโิภคได ้ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของวนิดา นิเวศน์มรนิทร ์และกติตพินัธ์ คง

สวสัดิเ์กยีรต ิ(2556: บทคดัย่อ) ทีไ่ดท้ําการศกึษาเรื่องภาพลกัษณ์ของเครื่องดื่มสมุนไพรไทยกบัการตดัสนิใจซือ้ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพระดบัการศกึษาอาชพีและรายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั

มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครือ่งดืม่สมนุไพรไมแ่ตกต่างกนั 

 5.  ผู้บริโภคเครื่องด่ืมสมุนไพรเพื่อสุขภาพท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเครื่องด่ืมสมุนไพรชนิด

ต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครือ่งดืม่สมุนไพรเพือ่สุขภาพของผู้บริโภคในเขต

กรงุเทพมหานครในด้านความถ่ีในการด่ืมเครือ่งด่ืมสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อสปัดาห ์และด้านจาํนวนเงินเฉล่ีย

ในการซ้ือเครือ่งดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพในแต่ละครัง้อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจาก

ผูบ้รโิภคทราบว่าสมุนไพรเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย และใหโ้ทษน้อย รวมถงึเครื่องดื่มสมุนไพรยงัมรีาคาไม่แพง

จนเกนิไปเพียงแค่มีการจดัจําหน่ายอย่างทัว่ถึงก็สามารถบรโิภคได้ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของศนัสนีย์ ฤทธิท์อง

พทิกัษ์(2546) ทีศ่กึษาเรื่อง การเปิดรบัข่าวสารความรูท้ศันคตแิละการใชส้มุนไพรไทยของคนกรุงเทพมหานครพบว่า

ความรูเ้กีย่วกบัสมุนไพรไทยไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการใชส้มุนไพรไทย 
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 6.  ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครือ่งดืม่สมุนไพรเพือ่

สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานครด้านความถี่ในการดืม่เครื่องดืม่สมุนไพรเพือ่สุขภาพต่อสปัดาห์

หรอืไม่ 

  ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมไม่มีความ สัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถี่ในการดื่ม

เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อสปัดาหอ์ย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจากสมุนไพรเป็นสิง่ทีไ่ด้

จากธรรมชาต ิซึง่คนทัว่ไปมองวา่สมนุไพรชนิดเดยีวกนั ไมว่า่จะทาํออกมาในรปูแบบไหน ตราสนิคา้ใด ยอ่มมสีรรพคณุ

ทีเ่หมอืนกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเนตรพงษ์ กุลจริาธนโชติ (2545) ทีท่ําการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อทศันคติ

และพฤตกิรรมการบรโิภคยาสฟีนัสมุนไพรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัทางดา้นผลติภณัฑไ์ม่มี

ความสมัพนัธก์บัความถีใ่นการใช ้ 

  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในส่วน อ.ย.หรือมาตรฐานต่างๆ ที่ร ับรอง พบว่ามีความ สมัพันธ์กับ

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถี่ในการดื่ม

เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อสปัดาหอ์ย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ใน

ระดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนัเน่ืองจากอ.ย.หรอืมาตรฐานต่างๆ ทีร่บัรองเป็นสิง่สาํคญัทีผู่บ้รโิภคเหน็ความสาํคญัมาก

ทีส่ดุในการบรโิภค ดงันัน้ ผูบ้รโิภคจะบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสขุภาพเพิม่ขึน้เลก็น้อย ถ้าเครื่องดื่มสมุนไพรไดร้บั

การรับรอง อ.ย.หรือมาตรฐานต่างๆ ที่รบัรองเพิม่มากขึ้น สอดคล้องกบังานวิจยัของพรประภา ช่อสม (2551) ที่

ทําการศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มสมุนไพร กรณีศกึษากลุ่มผูผ้ลติ

ภายใต้โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพผลติภณัฑส์ุขภาพชุมชนของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสงิหบ์ุร ีพบว่า ปจัจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑใ์นสว่นของการระบุคุณประโยชน์ สรรพคุณ รสชาตขิองสนิคา้ ความสะอาด สนิคา้มี

ความโดดเด่นและมเีอกลกัษณ์ และมเีครื่องหมายรบัรองขององคก์ารอาหารและยา มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่ม

สมุนไพรผูบ้รโิภคกลุ่มตวัอย่างจดัอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 

  ด้านราคา พบวา่สว่นประสมทางการตลาดดา้นราคาโดยรวมไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค

เครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถีใ่นการดืม่เครือ่งดืม่สมนุไพรเพื่อสขุภาพ

ต่อสปัดาอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจากราคาของเครื่องดื่มสมุนไพรมรีาคาไม่แพง และไม่

แตกต่างกนัมากนกัไม่ว่าจะวางขายในทีใ่ด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรเทพ ฉตัรทพิยม์งคล (2550) ทีไ่ดท้าํการศกึษา

เรื่องปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการอุปโภคบรโิภคสมุนไพรไทยของผู้บริโภคกลุ่มวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่าปจัจยัด้านราคาไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการอุปโภคบรโิภคสมุนไพรไทยของผู้บรโิภคกลุ่มวยัทํางานใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

  ด้านการจดัจาํหน่าย พบว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจําหน่ายโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถี่ในการดื่ม

เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อสปัดาหอ์ย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์น

ระดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคตอ้งการความสะดวกสบายในการบรโิภคจงึใหค้วามสาํคญักบัการจดั

จาํหน่ายในระดบัมาก ดงันัน้ ถา้ผูบ้รโิภคสามารถหาซือ้ไดง้่ายขึน้ มจีดัจําหน่ายอย่างทัว่ถงึมากขึน้ และมกีารจําหน่าย

ในสถานที่ใกล้บา้นหรอืที่ทํางานเพิม่ขึน้ จะส่งผลใหผู้้บรโิภคจะบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพเพิม่ขึน้เลก็น้อย

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวนิดา นิเวศน์มรนิทร ์และกติตพินัธ ์คงสวสัดิเ์กยีรต ิ(2556: บทคดัยอ่) ทีไ่ดท้าํการศกึษาเรือ่ง

ภาพลกัษณ์ของเครื่องดื่มสมุนไพรไทยกบัการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นการจดัจาํหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครือ่งดืม่สมนุไพรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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  ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบวา่สว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิทางการตลาดโดยรวม

ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครด้าน

ความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อสปัดาห์อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจาก

เครื่องดื่มสมุนไพรเป็นเครื่องดื่มที่ผู้บรโิภคมองว่ามีประโยชน์ต่อร่างกาย ดงันัน้ ไม่ว่าจะมีการจดักิจกรรมส่งเสริม

ทางการตลาดหรอืไม่ ผู้บรโิภคกย็นิดทีี่จะบรโิภค สอดคล้องกบังานวจิยัของวนิดา นิเวศน์มรนิทร์ และกติติพนัธ์ คง

สวสัดิเ์กยีรต ิ(2556: บทคดัย่อ) ทีไ่ดท้ําการศกึษาเรื่องภาพลกัษณ์ของเครื่องดื่มสมุนไพรไทยกบัการตดัสนิใจซือ้ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาดไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจซือ้เครือ่งดืม่สมนุไพรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 7.  ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครือ่งดื่มสมุนไพรเพื ่อ

สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานครด้านจาํนวนเงินเฉล่ียในการซ้ือเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพใน

แต่ละครัง้หรอืไม่ 

  ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นจาํนวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้

เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสขุภาพในแต่ละครัง้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจากสมุนไพรเป็นสิง่ทีไ่ด้

จากธรรมชาต ิซึง่คนทัว่ไปมองวา่สมนุไพรชนิดเดยีวกนั ไมว่า่จะทาํออกมาในรปูแบบไหน ตราสนิคา้ใด ยอ่มมสีรรพคณุ

ทีเ่หมอืนกนัและมค่ีาใชจ้า่ยทีไ่มแ่ตกต่างกนัมากนกั 

  อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ในฉลากและ

บรรจภุณัฑข์องเครือ่งดืม่สมนุไพรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นจาํนวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้เครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพในแต่ละครัง้ อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบั

เรื่องของฉลาก และบรรจุภณัฑ ์เพื่อจะไดท้ราบส่วนผสมของเครื่องดื่มและไดร้บัความสะดวกสบายในการบรโิภค ถ้า

เครื่องดื่มสมุนไพรมีฉลากและบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มสมุนไพรเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคจะมีจํานวนเงินเฉลี่ยในการซื้อ

เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสขุภาพในแต่ละครัง้เพิม่ขึน้เลก็น้อยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของประสทิธิพ์ร วรีะยทุธวไิล (2550) ที่

ไดท้ําการศกึษาเรื่อง ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรบํารุงสุขภาพ

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ดา้นบรรจุภณัฑห์วัขอ้ความทนัสมยัของบรรจุภณัฑ์

และสสีนัของบรรจภุณัฑเ์ครือ่งดืม่สมนุไพรมคีวามสมัพนัธก์บัจาํนวนเงนิเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการซือ้ต่อครัง้  

  ด้านราคา พบวา่สว่นประสมทางการตลาดดา้นราคาโดยรวมไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค

เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านจํานวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้เครื่องดื่มสมุนไพร

เพื่อสขุภาพในแต่ละครัง้อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจากราคาของเครื่องดื่มสมุนไพรมรีาคาไม่

แพง และไม่แตกต่างกนัมากนักไม่ว่าจะวางขายในทีใ่ด สอดคล้องกบังานวจิยัของสุรพีร มลิวิงศ ์(2553) ทีศ่กึษาเรื่อง

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางสมนุไพรของผูบ้รโิภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีพบวา่ 

ปจัจยัดา้นราคาไมม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เครือ่งสาํอางสมนุไพร 

  ด้านการจดัจาํหน่าย พบวา่สว่นประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่ายโดยรวมไมม่คีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นจาํนวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้

เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสขุภาพในแต่ละครัง้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจากดา้นการจดัจําหน่าย

นัน้สง่ผลโดยตรงกบัดา้นความถีใ่นการดืม่เครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพต่อสปัดาหม์ากกวา่ดา้นจาํนวนเงนิเฉลีย่ในการ

ซือ้เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสขุภาพในแต่ละครัง้เพราะค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัเครื่องดื่มสมุนไพรนัน้ไม่แตกต่างกนัมากนัก ไม่

ว่าจะขายในสถานที่ใดกต็ามสอดคล้องกบังานวจิยัของพชัร ีสุวรรณเกดิ (2556)ทีศ่กึษาเกีย่วกบัเรื่อง พฤตกิรรมการ
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บรโิภคน้ําสมุนไพรผสมว่านหางจระเขข้องนักศกึษาพบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการจดัจําหน่ายไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคน้ําสมนุไพรวา่นหางจระเขใ้นดา้นจาํนวนเงนิทีซ่ือ้ต่อขนาดบรรจภุณัฑ ์

  ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบวา่สว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิทางการตลาดโดยรวม

ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครด้าน

จํานวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพในแต่ละครัง้อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อาจ

เน่ืองมาจากอาจเน่ืองมาจากเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นเครื่องดื่มทีผู่บ้รโิภคมองว่ามปีระโยชน์ต่อร่างกาย ดงันัน้ ไม่ว่าจะมี

การจดักจิกรรมสง่เสรมิทางการตลาดหรอืไม ่ผูบ้รโิภคกย็นิดทีีจ่ะบรโิภค สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวนิดา นิเวศน์มรนิทร ์

และกติตพินัธ ์คงสวสัดิเ์กยีรต ิ(2556: บทคดัย่อ) ทีไ่ดท้ําการศกึษาเรื่องภาพลกัษณ์ของเครื่องดื่มสมุนไพรไทยกบัการ

ตดัสนิใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครือ่งดืม่สมนุไพรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. เน่ืองจากเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นเครื่องดื่มที่นิยมโดยทัว่ไปดงันัน้จงึควรศกึษาผู้บรโิภคใน

จงัหวดัอืน่ๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เพือ่ใหไ้ดผ้ลการวจิยัทีค่รอบคลุมในทกุประเดน็ 

 2. ควรทําการศึกษาในด้านของทศันคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อ

สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเพือ่ใหไ้ดผ้ลการวจิยัทีค่รอบคลุมในทกุประเดน็ 
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ดาํเนินการจนเสรจ็สมบรูณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

 นอกจากน้ี ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์และ อาจารย์รสติา สงัขบ์ุญนาค

ผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถามรวมถงึเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื และ

อาํนวยความสะดวกเป็นอยา่งดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั 

 สาํหรบัขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์สาํหรบังานวจิยั ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณา

เสยีสละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบคาํถามสาํหรบัการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

 สุดท้ายน้ี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และเพื่อนพี่น้องของผู้วิจัยที่ได้ให้การสนับสนุนด้าน

การศกึษาและเป็นกาํลงัใจตลอดระยะเวลาทีศ่กึษาและทาํงานวจิยัฉบบัน้ีจนสาํเรจ็ลุล่วงไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 
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