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บทคดัย่อ 

 

การวิจยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาถึงปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อ

สุขภาพของผู้ชายในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ กลุ่มผู้บริโภคชายที่เคยซื้อ

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Drink) ในกรุงเทพมหานครจํานวนทัง้สิน้ 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบวา่ 

กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มอีาย ุ20 – 29 ปี มรีะดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังาน

บรษิทัเอกชน และมรีายไดต่้อเดอืน15,000-25,000 บาท มทีศันคตเิกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์

โดยรวมอยูใ่นระดบัด ีดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัด ีดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก และ 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัด ีสถานทีท่ีผู่บ้รโิภคส่วนใหญ่ซือ้ คอืรา้นสะดวกซือ้ เหตุผลที่เลอืก

ซือ้ คอื เพื่อบํารุงสุขภาพ ตราสนิค้าทีซ่ือ้มากทีสุ่ดคอื บอีิง้ โดยซือ้สารอาหารวติามนิต่างๆ มากทีส่ดุ บุคคลทีม่ ี

อทิธพิลในการซือ้คอื ตวัเอง และ ช่วงเวลาทีซ่ือ้มากทีสุ่ด คอื ช่วงเวลา 18.01น. – 21.00 น. มคีวามถีใ่นการซือ้ 

โดยเฉลีย่ประมาณ  4 ขวด/สปัดาห ์และมค่ีาใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้โดยเฉลีย่ประมาณ 27.48 บาท/ครัง้   

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 

ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส อาชพี และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่ม

เพื่อสขุภาพในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 

ตามลําดบั พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผู้ชายในกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ  

(บาท/ครัง้) มคีวามสมัพนัธ์กบัปจัจยัด้านส่วนประสมการตลาด ด้านผลติภณัฑ์ และ ด้านการส่งเสรมิการตลาด 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามลาํดบั โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั  

 

คาํสาํคญั: ปจัจยั พฤตกิรรมการซือ้ เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ 
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Abstract 

 

This research aims to study Factors Associated with Purchasing Behavior on Functional Drink 

Male Consumers in Bangkok Metropolis. The sample is 400 male customers who have purchased 

functional drink in Bangkok metropolis. Questionnaire is used as the tool to collect data. 

The results are as follows; 

Most of consumers aged between 20 – 29 years old, be single, hold a bachelor’s degree, work 

as a private company employee, and earn an average monthly income between THB15,000-25,000.  The 

factors for marketing mix such as product, price and promotion aspects are at good level. The factors for 

marketing mix such as place aspects is at very good level. 2.Most of consumers buy functional drink 

product through convenience store. The reason that the majority of respondents drink functional drink 

because of good for health. The majority of respondents had purchase “B-ing” brand. The nutrient of 

functional drink which most respondents buy is vitamins. Consumers purchasing decisions were 

influenced by most their own opinion. Most of consumers will purchase in time period at 18.01–21.00 

pm. 3. The average unit of functional drink per each purchase is 4 units per week and the average 

value of functional drink product per each purchase is THB27.48. 

The results of hypotheses testing are as follows;  

Consumers with different marital status, occupation and average monthly income have different 

purchasing behaviors of Functional drink of the volume of purchasing per time with statistical significance 

of 0.01 and 0.05 levels, respectively. Consumer purchasing behaviors of Functional drink of the volume 

of purchasing per time have a low positive related with marketing mix in term of product and promotion 

aspects with statistical significance of 0.01 and 0.05 levels, respectively. 

 

Keywords: Factors, Purchasing Behavior, Functional Drink 

  

บทนํา 

 ปจัจุบนัผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัและสนใจสขุภาพมากยิง่ขึน้ สง่ผลใหธุ้รกจิเครื่องดื่มทีอ่อกมา ไม่เพยีงแต่

เป็นเครื่องดื่มเพื่อดบักระหายเท่านัน้ ผูบ้รโิภคยงัคํานึงถงึคุณประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัดว้ย ซึ่งเครื่องดื่มทีก่ําลงัเป็นที่

นิยมของผูบ้รโิภคอยูใ่นขณะน้ีคอื "เครื่องดืม่เพือ่สขุภาพ" หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ "ฟงักช์นันลัดรงิก"์  

 ฟงักช์นันัลดรงิก ์ถอืเป็นเครื่องดื่มไรแ้อลกอฮอลก์ลุ่มใหม่ ทีค่นไทยนิยมเป็นอย่างมากในปจัจุบนั แมว้่า

ตลาดในไทยยงัไม่ใหญ่มากนัก และถือเป็นเรื่องใหม่สําหรบัคนไทย ผู้ประกอบการจําเป็นต้องมกีารให้ขอ้มูลแก่

ผูบ้รโิภคอกีมาก แต่กถ็อืเป็นกลุ่มเครื่องดื่มที่มโีอกาสเติบโตอย่างมากในอนาคต เพราะนอกจากการเตบิโตของ
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ตลาดจะมาจากการทีผู่บ้รโิภคใสใ่จในเรือ่งของสขุภาพแลว้ ยงัมาจากการทีผู่ป้ระกอบการหลายรายเริม่หนัมาสรา้ง

ตลาดกลุ่มน้ีมากขึน้อกีดว้ย 

 ปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหต้ลาด ฟงัก์ชนันัลดรงิก ์ยงัคงมแีนวโน้มเตบิโตกว่าเท่าตวั และผูป้ระกอบการต่างๆ 

ไดห้นัมาลงทุนในตลาดดงักล่าวน้ีมากขึน้ เป็นเพราะปจัจุบนักระแสการรกัสุขภาพของผูบ้รโิภคยงัคงมเีพิม่สงูขึน้

อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกนัโรค การมสีุขภาพประกอบด ีความสวยความงาม หรอืแม้แต่การ

ควบคุมน้ําหนัก ทําใหผู้้บรโิภคมกีารปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการเลอืกซื้อสนิคา้ โดยหนัมารบัประทานอาหารและ

เครื่องดื่มทีใ่หป้ระโยชน์กบัร่างกาย และคุม้ค่ากบัเงนิทีไ่ดใ้ชจ้่ายไป และเครื่องดื่ม ฟงักช์นันัลดรงิก ์กเ็ป็นอกีหน่ึง

ทางเลอืกทีก่ําลงัมาแรงในขณะน้ี ประกอบกบัวถิชีวิติทีเ่ร่งรบี เน้นความสะดวกสบาย และรวดเรว็มากขึน้ ทําให้

ผูบ้รโิภคไม่ค่อยมโีอกาสทีจ่ะบรโิภคอาหารใหค้รบตามความต้องการของร่างกาย จงึต้องมองหาอาหารทีส่ามารถ

ชดเชยสารอาหารทีข่าดไป และสงัคมใหค้วามสาํคญักบัรปูลกัษณ์ภายนอกมากขึน้ สง่ผลใหป้จัจุบนัผูบ้รโิภคไดค้ดั

สรรสิง่ดีๆ  ใหก้บัตวัเอง เน่ืองจากตอ้งการใหม้ภีาพลกัษณ์ทีด่ ีเป็นทีย่อมรบัของสงัคม ทาํใหผ้ลติภณัฑด์งักล่าวเป็น

ทีต่อ้งการมากขึน้ (หนงัสอืพมิพแ์นวหน้า -- พธุที ่11 สงิหาคม 2553) 

 ไม่เพยีงแต่ผูห้ญงิทีใ่หค้วามสนใจในเครื่องดื่มฟงักช์นันัลดรงิก ์แต่ปจัจุบนัผูช้ายมทีศันคตแิละพฤตกิรรม

การบรโิภคสนิคา้เพือ่ดแูลสขุภาพและรปูลกัษณ์ทีด่ขีองตวัเองมากขึน้ ถอืเป็นโอกาสดสีาํหรบัการเปิดตวัผลติภณัฑ์

ใหม่ๆ เพื่อเจาะกลุม่เป้าหมาย"ผูช้าย" โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องดื่ม ซึง่มกีารเปิดตวัสนิคา้ใหม่ของทัง้ผู้ประกอบการ

รายใหมแ่ละรายเดมิอย่างต่อเน่ืองตลอดปีน้ี ซึง่สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของศูนยว์จิยัธุรกจิ สาํนักวจิยัเอแบคโพลล ์ที่

พบว่าชายไทย 1 ใน 4 คน มพีฤติกรรมดูแลรูปลกัษณ์ ตดิตามแฟชัน่ ใชข้องแบรนดเ์นม และความสวยงาม ซื้อ

ผลติภณัฑบ์าํรุงร่างกาย บาํรุงผวิ รวมถงึใชบ้รกิาร คลนิิกและสถานเสรมิความงาม จากแนวโน้มดงักล่าวส่งผลให้

สนิคา้ฟงักช์ัน่นอล ดริง๊ค ์สาํหรบัผูช้าย มกีารทาํตลาดอยา่งคกึคกัในปี 2555 จากเดมิทีไ่มเ่น้นการสือ่สารการตลาด 

ส่งผลให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองจาก 100-200 ล้านบาทในปีน้ี คาดว่าปี 2556 จะมีมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท 

(กรุงเทพธรุกจิออนไลน์ วนัที ่10 ธนัวาคม 2555) 

 จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจ ัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษา ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผู้ชายในกรุงเทพมหานคร โดยเหตุผลที่ผูว้จิยัเลอืกที่จะศกึษากลุ่มตวัอย่างเพศชายใน

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากปจัจุบนัผูช้ายเริม่ทีจ่ะหนัมาใส่ใจสุขภาพ และดูแลตวัเองกนัมากขึน้ ดงัจะเหน็ไดจ้าก

สนิค้าที่มีการแยกส่วนแบ่งตลาดสนิค้าสําหรบัผู้ชายมากขึ้นรวมไปถึงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และอีกทัง้วิถีการ

ดาํรงชวีติ หรอื รปูแบบการดาํเนินชวีติของคนในกรุงเทพมหานครคอ่นขา้งจะเป็นชวีติทีม่คีวามเร่งรบี รบัประทาน

อาหารที่ง่ายๆ สะดวก รวดเรว็ เน่ืองจากไม่มเีวลา ส่งผลให้ได้รบัสารอาหารไม่ครบ 5 หมู่ จงึต้องหาสิง่ที่จะมา

ทดแทนสิง่ต่าง ๆ เหล่านัน้ และ ลดระยะเวลาที่จะดูแลตวัเอง รวมถึงเป็นกรุงเทพเป็นจงัหวดัที่มีกลุ่มผู้บรโิภค

ขนาดใหญ่  ดงันัน้เพื่อต้องการทราบถึงของพฤตกิรรมในการเลอืกซื้อสนิค้าเครื่องดื่มเพื่อสุข ภาพ ของผู้ชายใน

กรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยัทีไ่ดจ้ะนํามาช่วยในการวางแผนกลยุทธใ์นการดําเนิน งานดา้นการตลาด เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้อนัจะนําไปสูค่วามเป็นผูนํ้าทางดา้นการตลาดของสนิคา้ 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ของผูช้ายในกรุงเทพมหานครจําแนกตามลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มของผู้ชายใน

กรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบด้วย 

1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) แบง่ออกเป็น 

              1.1 ปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ 

              1.2 ปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ 

              2.1 พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ ของผูช้ายในกรุงเทพมหานคร ความถี่ในการดื่ม (ขวด/

สปัดาห)์ ค่าใชจ้า่ยในการซือ้ (บาท/ครัง้) 

สมมติฐานการวิจยั 

 1. ผู้บรโิภคชายในกรุงเทพมหานครที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์  ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน   แตกต่างกนั    มพีฤตกิรรมการซือ้เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพแตกต่างกนั 

 2. สว่นประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูช้ายในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฏีประชากรศาสตร ์ฮาวกนิสแ์ละมาเธอรบ์าฟ (Hawkins; & Mothersbaugh. 2010: 

116-124) กล่าวว่า อายุ (Age) จะมวีฒันธรรมเป็นตวักําหนดพฤตกิรรมและบรรทดัฐานทางทศันคต ิ การศกึษา 

(Education) เป็นส่วนหน่ึงทีม่อีทิธพิลต่อการชือ้สนิคา้ โดยพจิารณาบางส่วน จากกําไรและอาชพี นอกจากน้ียงัมี

อทิธพิลต่อความคดิ การตดัสนิใจ และความสมัพนัธอ์ืน่ๆ รายได ้(Income) ซึง่ระดบัของรายไดใ้นครวัเรอืนรวมกบั

ความมัง่คัง่สะสม (accumulated wealth) จะเป็นตวักาํหนดอาํนาจในการชือ้ 

แนวคิดและทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด คอทเลอร ์(Kotler. 1997: 92-94) กล่าวว่า ส่วนประสม

ทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมได ้ซึง่บรษิทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความ 

พงึพอใจแก่ กลุ่มเป้าหมาย หรอือาจหมายถงึความเกีย่วขอ้งของ 4 สว่น คอื ผลติกณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย และ

การสง่เสรมิการตลาด ซึง่สว่นประสมทางการตลาดจดัเป็นสิง่เรา้ทีน่กัการตลาดสามารถควบคมุ และจดัใหม้ขีึน้ 

แนวคิดเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคนอื่นๆ (2541,น. 124) ได้กล่าวว่า 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤตกิรรมซึง่ผูบ้รโิภคทํา การคน้หา การซือ้ การใช ้การ

ประเมนิผล การใช้สอยผลติภณัฑ ์และการบรกิารซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา  คําถามทีใ่ช้เพื่อการ



5 

 

คน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคคอื 6Ws และ1H ซึง่ประกอบดว้ย WHO?, WHAT?, WHY?, WHO?, WHEN?, 

WHERE? และ HOW? การศกึษาถงึพฤติกรรมการตดัสนิใจและการกระทําของผูบ้รโิภคทีม่กีารซือ้และการใช้

สนิคา้เดยีวกนั  

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย หมายถึง ผู้บริโภคชายที่เคยซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผู้ชายใน

กรุงเทพมหานคร โดยไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั หมายถงึ กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคชายที่

เคยซือ้เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ โดยทาํการสุม่จากประชากรในอาคารสาํนกังานในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ตกึซพีทีาว

เวอร1์, ตกึ เจมส ์ทาวเวอร,์ ตกึ Exchange, ตึก Q House, ตกึ ทปิโก ้จาํนวน 400 ตวัอย่าง โดยนับเฉพาะ

แบบสอบถามทีต่อบสมบรูณ์เทา่นัน้ โดยใชส้ตูรการหาจาํนวนตวัอย่างทีต่อ้งการสาํรวจ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2541: 

222-223) โดยทีไ่มท่ราบขนาดประชากร โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี    

ขัน้ตอนที ่1 การสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยเลอืกกลุ่มเป้าหมายตามทีก่ําหนด 

ในการจดัเกบ็แบบสอบถามนัน้ จะเจาะจงเลอืกเกบ็ที่ ตกึอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานครเพื่อทําการศกึษา 

และ แจกแบบสอบถามใหแ้ก่ผูช้ายทีซ่ือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ไดแ้ก่ ตกึซพีทีาวเวอร1์, ตกึ เจมส ์ทาวเวอร,์ ตกึ 

Exchange, ตกึ Q House, ตกึ ทปิโก ้ซึง่ผูว้จิยัเลอืกเกบ็ขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่งจากตกึทัง้ 5 ขา้งตน้ เน่ืองจากเป็น

ตกึอาคารสาํนกังานทีม่ชีือ่เสยีงในยา่นธรุกจิทีส่าํคญั และ เป็นอาคารทีม่บีรษิทัหลากหลายรวมอยูใ่นตกึดงักล่าว   

ขัน้ตอนที ่2 กําหนดโควตา (Quota Sampling) เลอืกกลุ่มตวัแทนอาคารสาํนักงานละ 80 คน จํานวน 5 

อาคารสํานักงาน เท่ากบั 400 คน ด้วยการเกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ได้แก่ ตึก ซพี ีทาว

เวอร1์ ตกึ เจมส ์ทาวเวอร ์ตกึ Exchange ตกึ Q House ตกึ ทปิโก ้ 

ขัน้ตอนที ่3 การสุ่มตวัอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยเลอืก

เกบ็เฉพาะผูช้ายทีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในบรเิวณทีเ่ลอืก ใหค้รบตามจาํนวน 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อศกึษาปจัจยั

ปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์ต่อการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผู้ชายในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 3 สว่น ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศกึษา อาชพี และ รายได ้ซึง่เป็นแบบสอบถามทีม่คีําถามใหเ้ลอืกตอบหลายคําตอบ (Multiple Choice 

Questions) จาํนวน 5 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบั พฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึง่มคีาํถามลกัษณะปลายปิด 

(Closed end Questionnaire) จาํนวน 6 ขอ้ และ คาํถามแบบปลายเปิด (Opened-ended Questionnaire) จาํนวน 

2 ขอ้  
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ส่วนท่ี 3  สว่นที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรม

การซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด              

ซึ่งแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมนิคําตอบ (Rating Scale) โดยใช้ระดบัการวดัความขอ้มูลประเภท              

อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จาํนวน 20 ขอ้  

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

 1. วเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณา (Descriptive Statistic) โดยใชต้ารางแจกแจงความถี่ (Frequency) 

แสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 

: SD) เพือ่ใชอ้ธบิายลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อ

เดอืน ดา้นทศันคตเิกีย่วกบัปจัจยัดา้นประสมการตลาด และ พฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูช้ายใน

กรุงเทพมหานคร 

 2. วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) เพือ่ทดสอบสมมตฐิานดงัน้ี 

 สมมติฐานขอ้ที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใน

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ใชส้ถติ ิสถติ ิt-test และ One-Way Anova (F-test) หรอื Brown-Forsythe (β) 

 สมมตฐิานขอ้ที ่2 สว่นประสมการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย และดา้นสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพในกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั ใช้สถิติวเิคราะห์สหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation 

Coeffcient) ในการทดสอบสมมตฐิาน 

 

ผลการวิจยั 

 1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 20 – 29 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพี

พนกังานบรษิทัเอกชน และ รายไดเ้ฉลีย่ 15,000-25,000 บาทต่อเดอืน ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ซือ้เครือ่งดืม่เพื่อสขุภาพ

จากร้านสะดวกซื้อ เหตุผลเพื่อบํารุงสุขภาพ ตาสนิค้าที่เลอืกซื้อคอื บอีิ้ง สารอาหารที่ซื้อคอื วติามนิต่างๆ โดย

บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอื ตนเอง และส่วนใหญ่ซือ้ในช่วงเวลา 18.01น. – 21.00น. ผูบ้รโิภคส่วน

ใหญ่มคีวามถีใ่นการดื่มเครื่องดื่มเพื่อสขุภาพของผูช้าย โดยเฉลีย่ประมาณ  4 ขวด/สปัดาห ์ มคี่าใชจ้่ายในการซือ้

ต่อครัง้โดยเฉลี่ยประมาณ 27.48 บาท/ครัง้ ผู้บริโภคมีทศันคติต่อส่วนประสมการตลาดของของเครื่องดื่มเพื่อ

สขุภาพ ในดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้นราคา  และ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัด ีและทศันคตต่ิอส่วน

ประสมการตลาด ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบัดมีาก 

 2. ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในดา้นค่าใชจ้่ายใน

การซือ้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01    

 3. ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ 

(บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 4. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพในดา้นค่าใชจ้่าย

ในการซือ้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 5. พฤตกิรรมการซือ้เครือ่งดืม่เพื่อสขุภาพของผูช้ายในกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการซือ้ (ขวด/

สปัดาห)์ และดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้ (บาท/ครัง้) ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ดา้นราคา  

และ ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 6. พฤตกิรรมการซือ้เครือ่งดืม่เพื่อสขุภาพของผูช้ายในกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการซือ้ (ขวด/

สปัดาห์) และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/ครัง้) มีความสมัพันธ์กับปจัจัยด้านส่วนประสมการตลาด ด้าน

ผลติภณัฑ ์และ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่า ใน

ทศิทางเดยีวกนั 

 

สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

 1.ปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตร ์

 อายุ  พบว่า  ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผู้ชาย                      

ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความถี่ในการดื่ม (ขวดต่อสปัดาห)์ และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาทต่อครัง้)             

ไมแ่ตกต่างกนั  

 การศกึษา  พบว่า   ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาแตกต่างกนัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูช้าย

ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความถี่ในการดื่ม (ขวด/สปัดาห์)  และ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาทต่อครัง้)              

ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

 เน่ืองจากในปจัจุบนัผู้บรโิภคมทีศันคติและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป โดยมีแนวโน้มการดูแล

ตวัเองมากขึน้ในทุกๆช่วงอายุ และ ในแต่ละระดบัการศกึษา ทัง้น้ีประกอบกบัตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกเ็ตบิโต

มากขัน้ ผูป้ระกอบการต่างๆ ไดอ้อกผลติภณัฑใ์หม่ ๆ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคในทุก

วยัทีม่คีวามตอ้งการคลา้ยๆกนั เชน่ ตอ้งการขาว ลดความอว้น บาํรุงสขุภาพ เป็นตน้ อกีทัง้นกัการตลาดยงัมกีาร

สื่อสารขอ้มูลต่าง ๆ ออกผ่านทางสื่อทีท่ําใหทุ้กคนสามารถรบัรูแ้ละเขา้ถงึได ้ส่งผลให ้อายุ กบัระดบัการศกึษาที่

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพในดา้นความถีใ่นการดืม่ (ขวด/สปัดาห)์ และ ดา้นค่าใชจ้่ายใน

การซือ้ (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุ่งตะวนั สว่างไพศาลกุล (2551). ไดท้ําการศกึษา

เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มน้ําผลไมต้ราบอีิง้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กล่าววา่ ผลการศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ และ สถานภาพ มี

การตดัสนิใจซือ้เครือ่งดืม่น้ําผลไมต้ราบอีิง้ไมแ่ตกต่างกนั และ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิชุดา ว่องเจรญิพชืผล 

(2554). กล่าววา่ ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟลดน้ําหนกัเพือ่สขุภาพของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกต่างกนั 

 สถานภาพสมรส  พบว่า   ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่ม

เพื่อสุขภาพของผู้ชายในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/ครัง้)  แตกต่างกัน พบว่า                

ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาทต่อครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยสถานภาพโสด /  
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หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ / หม้าย จํานวน 304 คน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 26.43 ซึ่งมากกว่า สถานภาพสมรส จํานวน          

96 คน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 30.79 และพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูช้ายในกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการดื่ม (ขวด/สปัดาห)์ ไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เน่ืองมาจากผู้บรโิภคที่มสีถานภาพโสด /            

หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่ / หมา้ย มคีวามต้องการทีจ่ะดูแลรูปลกัษณ์ตวัเองใหด้มีากขึน้ เพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบัในสงัคม 

ในกลุ่มเพื่อน อกีทัง้ยงัสามารจบัจ่ายใช้สอยได้โดยพจิารณาด้วยตวัเองอกีด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิ อดุลย ์           

จาตุรงคกุล. (2541 : 38 - 39)  กล่าวว่า วงจรชวีติครอบครวั ขัน้ตอนแต่ละขัน้ของวงจรชวีติของครอบครวัเป็น

ตวักาํหนดทีส่าํคญัของพฤตกิรรมโดยขัน้ตอนของวงจรชวีติของครอบครวัม มพีฤตกิรรมการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั 

 อาชีพ พบว่า  ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผู้ชายใน

กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้ (บาทต่อครัง้) แตกต่างกนั  พบวา่ โดยอาชพีนักศกึษา มพีฤตกิรรมการ

ซือ้เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ ในดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกบั อาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยพนักงานบริษัทเอกชนมคี่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/ครัง้) มากกว่านักศึกษา 

เน่ืองมาจากพนักงานบริษัทเอกชนมีรายได้ที่แน่นอน จึงทําให้มีกําลงัการซื้อที่มากกว่านักศึกษา และ อาชีพ

พนกังานบรษิทัเอกชน มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกบั 

อาชพีธุรกจิส่วนตวั/อสิระ/คา้ขาย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพนักงานบรษิทัเอกชนมคี่าใชจ้่ายใน

การซือ้ (บาท/ครัง้) มากกวา่อาชพีธรุกจิสว่นตวั/อสิระ/คา้ขาย ซึง่อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน อาจจะมเีวลาในการ

ดแูลตวัเองน้อยกวา่ มวีถิชีวีติทีเ่ร่งรบีมากกวา่ กลุ่มทีม่อีาชพีธุรกจิสว่นตวั/อสิระ/คา้ขาย ทาํใหม้พีฤตกิรรมการซือ้

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพด้านค่าใช้จ่ายมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ วิชชุดา ว่องเจริญพืชผล. (2554).             

กล่าวว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการบรโิภคกาแฟลดน้ําหนักเพื่อสุขภาพของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร กล่าววา่ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟลดน้ําหนกัเพือ่สขุภาพของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจาํนวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา มจีาํนวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ (บาท/ครัง้) น้อยกว่าผูบ้รโิภคที่

มอีาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ และ ธรุกจิสว่นตวั 

 รายไดเ้ฉลีย่ พบวา่  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั พฤตกิรรมการซือ้เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ

ของผู้ชายในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ (บาทต่อครัง้) แตกต่างกนั โดยผูท้ีม่รีายได ้

45,000 บาทขึน้ไปมค่ีาใชจ้า่ยในการซือ้ (บาท/ครัง้) มากทีสุ่ด เน่ืองจากเป็นผูท้ีม่รีายไดส้งู จงึทําใหม้กีําลงัการซือ้

ไดม้ากกว่า ประกอบกบัผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีต่ํ่ากว่า จะมคี่าใชจ้่ายที่น้อยกว่า เน่ืองจากต้องคํานึงถงึความ

จําเป็นอื่น ๆ ให้มคีวามเหมาะสมกบัรายได้ และไม่กระทบกบัค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ของผู้บรโิภคเอง ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ วชิชุดา ว่องเจรญิพชืผล. (2554). กล่าวว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ

บรโิภคกาแฟลดน้ําหนกัเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปรมิาณการซือ้ (กล่อง / ครัง้) และ

ดา้นจาํนวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และพบว่า ผูบ้รโิภค

ทีม่สีถานภาพสมรส อาชพี และ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของ

ผู้ชายในกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการดื่ม(ขวด/สปัดาห์) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิ              
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ทีร่ะดบั .05 เน่ืองจากเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นเครื่องดื่มทีด่ื่มได้ทุกสถานภาพสมรส อาชพี และ ทุกกลุ่มรายได ้

โดยที่กลุ่มของเครื่องดื่มไม่ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายดว้ย สถานภาพสมรส อาชพี และ รายได ้แต่แบ่งไปตามความ

ต้องการสารอาหารที่ผู้บริโภคต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชชุดา ว่องเจริญพืชผล. (2554).                 

ได้ทําการศึกษาเรื่องปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่มีความสมัพันธ์กับ

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟลดหนักเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มี

สถานภาพสมรส อาชพี และ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟลดน้ําหนักเพื่อ

สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกต่างกนั 

 2. ปจัจยัดา้นสว่นประสมการตลาด 

 ปจัจยัด้านส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทศันคติเกี่ยวกบัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัด ีซึ่งผูบ้รโิภคมทีศันคตดิใีนเรื่องการมเีครื่องหมาย อย.

รบัรอง และ ความชดัเจนของรายละเอียด วนัผลติ/หมดอายุ เมื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องดื่มเพื่อสขุภาพของผูช้ายในกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่การดื่ม (ขวดต่อสปัดาห)์ และค่าใชจ้่ายในการ

ซื้อ (บาทต่อครัง้) พบ ปจัจัยด้านส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องดื่มเพื่อสขุภาพของผูช้ายในกรุงเทพมหานคร  ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/ครัง้) ทศิทางเดยีวกนัในระดบั

ตํ่า ทัง้น้ีแสดงว่า ผู้บรโิภคให้ความสําคญักบัผลติภณัฑ์มเีครื่องหมาย อย. รบัรองชดัเจน และความชดัเจนของ

รายละเอยีด วนัผลติ/หมดอายุ หากทางผูบ้รโิภคไดข้อ้มูลรายละเอยีดทีช่ดัเจน จนเกดิความมัน่ใจในคุณภาพของ

สนิค้าจนทําให้เกดิพฤติกรรมการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/ครัง้) เพิ่มขึน้ในระดบัตํ่า ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ รุ่งตะวนั สว่างไพศาลกุล (2551). ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มน้ํา

ผลไมต้ราบอีิง้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัในเรื่องการรบัรองคุณภาพหรอื

มาตรฐานต่าง ๆ เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจในการบรโิภคสนิคา้  

 ปจัจยัด้านส่วนประสมการตลาด ด้านราคา พบว่า  ผู้บรโิภคมรีะดบัปจัจยัโดยรวมอยู่ในระดบัด ี ซึง่มี

ทศันคตดิใีนเรื่องความคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัคุณภาพ เมื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มเพื่อ

สขุภาพของผูช้ายในกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการดืม่ (ขวด/สปัดาห)์ และ ค่าใชจ้า่ยในการซือ้ (บาท/ครัง้)

พบ ปจัจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ดา้นราคา ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของ

ผูช้ายในกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการดื่ม (ขวด/สปัดาห์)และ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/ครัง้) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบ้ 0.05 เน่ืองจากราคาของสนิคา้กลุ่มน้ีค่อนชา้งใกลเ้คยีงกนั และผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้เพราะ

ความต้องการสารอาหารในเครื่องดื่มนัน้ๆ และ พจิารณาจาก ความคุม้ค่าเมื่อเทยีบราคากบัคุณภาพ อกีทัง้เป็น

สนิคา้ทีซ่ือ้เมื่อมคีวามต้องการดื่ม ไม่ไดซ้ือ้ตุนไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุง่ตะวนั สว่างไพศาลกุล (2551) 

ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม น้ําผลไม้ตราบีอิ้งของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัความคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัคุณภาพ อาจะเป็นเพราะ

ผูบ้รโิภคมคีวามคาดหวงัในตวัสนิคา้ว่าเมื่อจ่ายเงนิเพื่อซือ้สนิคา้ดงักล่าวมาดื่มแลว้จะไดร้บัคุณประโยชน์จากสนิคา้

ตามทีไ่ดร้บัขอ้มูลข่าวสารมา และ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาวณีิ   ตนัตผิาติ พบว่า ดา้นราคากบัปจัจยัความ

เหมาะสมของราคากบัคุณภาพมากทีสุ่ด โดยยงัสอดคล้องกบั แนวคดิและทฤษฏขีองคอทเลอร์ (Kotler. 1997:  
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92-94) กล่าวว่า ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ผลติภณัฑก์บัราคาผลติภณัฑน์ัน้ ถา้คุณค่าสงูกว่า

ราคาเขากจ็ะตดัสนิใจซือ้  

 ปจัจยัดา้นสว่นประสมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย  พบว่า ผูบ้รโิภคมรีะดบัปจัจยัโดยรวมอยู่

ในระดบัดมีาก  โดยเหน็วา่ ดมีาก ซึง่ผูบ้รโิภคม ีทศันคตดิมีากทกุดา้นไดแ้ก่ สถานทีจ่าํหน่ายสนิคา้เดนิทางสะดวก 

ชอ่งทางในการจดัจาํหน่ายมคีวามหลากหลาย และ สถานทีจ่ดัจาํหน่ายมเีป็นจาํนวนมาก หาซือ้ง่าย เมื่อวเิคราะห์

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูช้ายในกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการดื่ม 

(ขวด/สปัดาห)์และ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/ครัง้)  พบ  ปจัจยัด้านส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจดั

จําหน่าย  ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผู้ชายในกรุงเทพมหานคร ในด้าน

ความถี่ในการดื่ม (ขวด/สปัดาห)์ และ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/ครัง้) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระด้บ 0.05 

เน่ืองจากสนิค้าในกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นสนิค้าที่มจีําหน่ายอยู่ทัว่ไป หาซื้อได้ง่าย  ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า

สะดวกซือ้ หา้งสรรพสนิคา้ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ และ รา้นคา้โชวห์ว่ย ผูบ้รโิภคมรีะดบัปจัจยัโดยรวมอยูใ่นระดบั ดมีาก  

โดยเหน็ว่า สถานทีจ่ําหน่ายสนิคา้เดนิทางสะดวก ช่องทางในการจดัจําหน่ายมคีวามหลากหลาย และ สถานทีจ่ดั

จําหน่ายมีเป็นจํานวนมาก หาซื้อง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุง่ตะวัน สว่างไพศาลกุล (2551) ได้

ทําการศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําผลไม้ตราบีอ้ิงของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากในปจัจุบนัเป็นยุคทีม่คีวามเร่งรบี ผูบ้รโิภคไม่มเีวลา ดงันัน้ ผูบ้รโิภคจะมคีวามต้องการ

ในเรื่องของความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นสะดวกในการเดนิทาง หรอื หาซื้อได้ง่าย เพื่อเป็นการตอบสนองความ

ตอ้งการไดร้วดเรว็ และ สอดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฏขีองคอทเลอร ์(Kotler. 1997: 92-94) กล่าวว่า ความสะดวก

ในการซื้อ หมายถึง การพิจารณาถึงความสะดวกในการไปซื้อสนิค้า การศึกษาถึงความสะดวกด้านเวลาหรือ

สถานทีจ่ะนําไปสูก่ารกาํหนดจาํนวนคนกลางในชอ่งทาง 

 ปจัจยัดา้นสว่นประสมการตลาด ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  พบวา่  ผูบ้รโิภคมรีะดบัปจัจยัโดยรวมอยู่ใน

ระดบัด ี โดยเหน็ว่า ซึง่มทีศันคตทิีด่ ีไดแ้ก่ การสง่เสรมิการขาย (Promotion) เช่น ลด แลก แจก แถม สื่อโฆษณา

ต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ นิตยสาร  รายละเอยีดสนิคา้ทีแ่สดง ณ จุดขาย  และ แจกสนิคา้ตวัอย่าง เมื่อวเิคราะห์

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูช้ายในกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการดื่ม 

(ขวด/สปัดาห์) และ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/ครัง้) พบ  ปจัจยัด้านส่วนประสมการตลาด ด้านการส่งเสริม

การตลาด  มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผู้ชายในกรุงเทพมหานคร ในด้าน

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ (บาท/ครัง้) ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบ้ 

0.05 โดยผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัการสง่เสรมิการขาย (Promotion) เชน่ ลด แลก แจก แถม สือ่โฆษณาต่าง ๆ เชน่ 

โทรทศัน์ วิทยุ นิตยสาร รายละเอียดสนิค้าที่แสดง ณ จุดขาย และ แจกสนิค้าตัวอย่าง โดยหากมีการทําการ

ส่งเสรมิการตลาดเพิม่มากขึน้ จะทําให้พฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ (บาท/

ครัง้) เพิ่มขึน้ในระดบัตํ่า นัน่แสดงใหเ้หน็ว่า หากทางเจา้ของสนิคา้มกีารจดัการส่งเสรมิการตลาดมากขึน้ กจ็ะเป็น

การกระตุ้นการซื้อของผู้บรโิภค ทัง้น้ีโปรโมชัน่ ณ จุดขายจะทําใหผู้้บรโิภคตดัสนิใจได้ง่ายขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวิจยัของ วิชชุดา ว่องเจรญิพชืผล. (2554). ได้ทําการศึกษาเรื่อง ปจัจยัด้านผลิตภณัฑ์และการสื่อสารทาง

การตลาดแบบครบวงจรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟลดน้ําหนกัเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร. พบว่า ผูบ้รโิภคมกีารรบัรู้ต่อปจจยัดา้นการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามมกีารรบัรู้การส่งเสรมิการขาย ได้แก่ กาแฟลดน้ําหนักเพื่อสุขภาพมกีาร

ส่งเสรมิการขายเป็นประจําและมคีวามน่าสนใจเช่น ลด แลก แจก แถม กาแฟลดน้ําหนักเพื่อสุขภาพมกีารจดัให้

ทดลองสนิคา้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.ดา้นลกัษณะขอ้มลูปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตร ์

 จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด/หม้าย/แยกกันอยู่/หย่าร้าง มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน และเป็นผู้มีรายได้เฉลี่ย 45,000 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในด้าน

ค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/ครัง้) มากที่สุด ซึง่ผู้ประกอบการจะนําไปวางแผน และกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายอบสนองความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายไดถ้กูตอ้ง 

 2.ดา้นปจัจยัดา้นสว่นประสมการตลาด  

 ผูบ้รหิารควรใหค้วามสําคญัในการระบุรายละเอยีดต่างๆ ใหช้ดัเจน เพื่อให้ผูบ้รโิภคสามารถรบัรูไ้ด ้จน

เกดิความมัน่ในในการบรโิภค และ เพือ่ใหผู้บ้รโิภคสามารถมทีางเลอืกทีม่ากขึน้และงา่ยต่อการตดัสนิใจซือ้ ควรทาํ

การพฒันาและออกสนิคา้ทีม่คีวามหลากหลายในดา้นของสารอาหาร ปรมิาณของสารอาหารทีใ่สใ่นเครื่องดื่ม หรอื

แมแ้ต่การออกผลติภณัฑท์ีม่ขีนาดบรรจทุีห่ลากหลาย เพือ่เป็นการตอบสนองความตอ้งการทีค่รอบคลุมลกูคา้กลุ่ม

อืน่ๆ ดว้ยและการออกแบบบรรจุภณัฑท์ีท่นัสมยั โดดเด่นกว่าคู่แข่งในชัน้วางสนิคา้ ทําใหผู้บ้รโิภคเลอืกซือ้สนิคา้

ของบริษัท นอกจากน้ีควรพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่มีส่วนผสมเกี่ยวกับวิตามินที่ผู้บริโภคให้ความสําคญั และมี

คุณประโยชน์ตอบโจทยค์วามต้องการได ้เช่น สารสกดัของซงิค์ทีก่ําลงัมแีนวโน้มความนิยมเพิม่มากขึน้ในกลุม่

ผูบ้รโิภคชาย ซึ่งดูจากผลการศกึษาผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกซือ้เครื่องดื่มตราแมนซัม่ ที่มสี่วนผสมของสารสกดั

จากซงิค ์ซึง่เป็นสารสกดัที่เป็นตวัช่วยควบคุมใหก้ระบวนการต่างๆในร่างกายดําเนินไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

และคอยช่วยซ่อมบาํรุงระบบเอนไซมแ์ละเซลลต่์างๆ ช่วยในการรกัษาสวิ บรรเทาอาการอกัเสบของสวิ และ ช่วย

ป้องกนัโรคต่อมลกูหมากและมะเรง็ต่อมลูกหมาก เป็นต้น  อกีทัง้ควรใชพ้รเีซน็ต์เตอรท์ีม่ชีื่อเสยีงทีม่บีุคลกิภาพที่

ตรงกบัสนิคา้และกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพื่อมาช่วยเพิม่ความน่าสนใจ และ ดงึดูดใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ไดม้ากขึน้ 

ซึง่ผลการศกึษาครัง้น้ีพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่ากบัพฤตกิรรมการ

ซือ้เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพในดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้ (บาท/ครัง้) 

 ผูผ้ลติสนิค้าจะต้องรกัษามาตรฐานของคุณภาพและปรมิาณไว ้เพื่อใหผู้้ บรโิภคพจิารณาแลว้รูส้กึคุ้มค่า 

และ เหมาะสมกบัคุณภาพและปรมิาณของเครื่องดื่มทีผู่บ้รโิภคไดร้บั สง่ผลใหก้ารกาํหนดราคาทีผู่บ้รโิภครูส้กึพอใจ

และเตม็ใจทีจ่ะจ่าย กข็ึน้อยู่ กบัคุณประโยชน์ผูบ้รโิภคไดร้บั และจะตอ้งคาํนึงถงึกลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกั จะต้องตัง้

ราคาให้เหมาะสมกบักลุม่ลูกค้านัน้ๆ รวมถึงเหมาะสม คุ้มค่ากบัคุณภาพของสนิคา้ หรอื การตัง้ราคาสนิค้าให้มี

ความหลากหลายตามปรมิาตรของสนิคา้ เพื่อทีจ่ะทําใหส้นิคา้สามารถจําหน่ายไดห้ลายกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่

ตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยตอ้งคาํนึงถงึตอ้งตัง้ราคาใหส้อดคลอ้งกบัราคาของคู่แข่งขนั เพื่อไม่ใหเ้กดิ
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การเปรยีบเทยีบราคาระหว่างสนิค้าของบรษิทักบัสนิคา้ของคู่แข่ง ซึง่ผลการศกึษาครัง้น้ีพบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพของผูช้ายในกรุงเทพมหานคร  

 ผู้ผลิตควรกระจายสนิค้าให้ทัว่ถึง โดยจดัจําหน่ายผ่านทัง้ช่องทางร้านค้าสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ไฮเปอรม์ารเ์กต็ และ รา้นโชวห์ว่ย เพือ่ใหล้กูคา้สะดวกในการหาซือ้ รวมไปถงึมสีนิคา้เพยีงพอ ไมเ่กดิปญัหาสนิคา้

ขาดตลาด เพื่อป้องกนัไม่ให้บริษัทสูญเสยีโอกาสในการขาย และป้องกนัไม่ให้ลูกค้าหนัไปซื้อสนิค้าของคู่แข่ง

ทดแทน พร้อมทัง้หาช่องทางการจําหน่ายใหม่ๆ เพื่อให้เขา้ถึงลูกค้ามากขึน้ ซึ่งผลการศกึษาครัง้น้ีพบว่า ส่วน

ประสมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของ

ผูช้ายในกรุงเทพมหานคร  

 ผู้ผลิตควรจดัรายการโปรโมชัน่ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการลดราคา ณ จุดขาย เลย เพื่อเป็นการ

กระตุน้การซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค หรอืการจดัรายการซือ้ 2ขวดในราคาทีถู่กกว่า หรอื การซือ้ 4 ขวดแถมกระเป๋า

ใส่ขวดน้ํา เพื่อใหผู้้บรโิภคสามารถพจิารณาถงึความต้องการและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นของผู้บรโิภคเอง ทัง้น้ี

เพื่อเป็นการรองรบัความต้องการของผู้บริโภคที่มคีวามจําเป็นด้านค่าใช้จ่ายไม่เหมอืนกนั อกีทัง้การให้ข้อมูล 

รายละเอยีดของสนิคา้ผ่านทางสื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น โซเชยีลมเีดยี โทรทศัน์ วทิยุ นิตยสาร รายละเอยีดสนิคา้ที่

แสดง ณ จุดขาย เพื่อใหผู้บ้รโิภคสามารถศกึษาและตดัสนิใจซือ้ รวมไปถงึการออกบูธแจกสนิคา้ตวัอย่าง เพื่อให้

เกดิการทดลอง ซึง่จากรายละเอยีดขา้งต้นเป็นปจัจยัสาํคญั ทีจ่ะทําผูบ้รโิภคนํามาใชใ้นการพจิารณาเกีย่วกบัดา้น

คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ นอกจากนัน้ทางผูผ้ลติควรมกีารจดัรายการสง่เสรมิการขาย การจดัรายการโปรโมชัน่ซือ้ 2 ขวด ใน

ราคาที่ถูกกว่า รวมไปถึงการทําการสื่อสารผ่านทางสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิสเตอร ์

อนิสตาแกรม เพื่อใหเ้ขา้ถงึและตรงกบักลุ่มเป้าหมาย และมกีารแจกสนิคา้ตวัอย่างเพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิการทดลอง 

และ ไดร้บัการกระตุ้นจากรายการการส่งเสรมิการขายเพื่อเป็นการกระตุ้นการซือ้ซํ้า ซึง่ผลการศกึษาครัง้น้ีพบว่า 

ส่วนประสมการตลาด ด้านการส่งเสรมิการตลาด  มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่ากบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อ

สขุภาพในดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้ (บาท/ครัง้) 
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