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การซ้ือนํ้าผกั-นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมในดา้นความถ่ีในการซ้ือนํ้าผกั –  
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ซ้ือนํ้าผกั นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมในดา้นการเลือกลกัษณะ 
ของนํ้าผกั – นํ้าผลไมท่ี้ซ้ือ............................................................................................. 
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ซ้ือนํ้าผกั- นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมในดา้นการเลือกตรายีห่อ้ของ 
นํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม.............................................................................................................. 
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ซ้ือนํ้าผกั-นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมในดา้นการเลือกบรรจุภณัฑ ์
ของนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม............................................................................................... 
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ซ้ือนํ้าผกั-นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมในดา้นความถ่ีในการซ้ือ 
นํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม............................................................................................. 
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การซ้ือนํ้าผกั- นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมในดา้นส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อ 
นํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม..................................................................................... 
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104 
46 ผลการทดสอบอิทธิพลของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผล 

ต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั-นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมในดา้นการเลือกประเภทของ 
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ของนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม............................................................................... 

 
 

106 
49 ผลการทดสอบอิทธิพลของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อ 

พฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั-นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมในดา้นการเลือกบรรจุภณัฑ ์
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พฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั- นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมในดา้นขนาดบรรจุของ 
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หวัขอ้วิทยานิพนธ์   ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าผกั-นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของ   
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ช่ือนกัศึกษา    วิภาวี  สุริโย 
อาจารยท่ี์ปรึกษา  รองศาสตราจารยย์ทุธนา  ธรรมเจริญ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารยศิ์ริชยั  พงษว์ิชยั 
สาขา   บริหารธุรกิจ(การจดัการการตลาด) 
ปีการศึกษา  2547 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยัเร่ือง  “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าผกั-นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมเขต 
กรุงเทพมหานคร” โดยมีวตัถุประสงค ์ (1) เพื่อศึกษาศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นการ
ดูแลสุขภาพท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าผกั-นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  (2) 
เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 420  คน  วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการใชส้ถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่การหาค่าความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อมทั้งใชส้ถิติ
เชิงอนุมาน ไดแ้ก่การใหส้ถิติทดสอบความแปรปรวน ANOVA   และค่าความสมัพนัธ์ Chi-square 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายใุนช่วง 21-30 ปี       มีระดบัการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี โดยกาํลงัศึกษาอยูแ่ละทาํงานบริษทัเอกชน รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000  บาท 
 ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ
โดยใหค้วามสาํคญัดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาไดแ้ก่ดา้นราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริม
การตลาดตามลาํดบั 
 ปัจจยัดา้นการดูแลรักษาสุขภาพ ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือโดยใหค้วามสาํคญัต่อ
ปัจจยัดา้น ความตอ้งการดูแลสุขภาพเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาไดแ้ก่ ตอ้งการไดรั้บสารอาหารครบ 5 หมู่ในแต่
ละวนั  และตอ้งการช่วยในระบบขบัถ่าย   
 ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค พบวา่วตัถุประสงคใ์นการซ้ือคือซ้ือเพื่อบริโภคเอง นํ้า
ผกั-นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือคือนํ้าสม้ รองลงมาคือนํ้าผลไมร้วมและนํ้าผกั-ผลไมร้วม  โดยนิยมซ้ือนํ้าผกั-นํ้า
ผลไม ้ 100 %  เหตุผลในการซ้ือคือซ้ือเพ่ือด่ืมแกก้ระหาย  รองลงมาคือเป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ   ลกัษณะบรรจุ
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ภณัฑท่ี์นิยมซ้ือคือบรรจุกล่อง ขนาด 160 – 190  ซีซี   โดยมีความถ่ีในการซ้ือ สปัดาห์ละ 1-3 คร้ัง และจะเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑท่ี์มีความสด สะอาด  มากท่ีสุด รองลงมาคือ ซ้ือยีห่อ้เดิมประจาํ และมีการรับรองจากคณะกรรมการ
อาหารและยา  ตรายีห่อ้ท่ีนิยมซ้ือมากท่ีสุดคือยนิูฟ  สถานท่ีท่ีสะดวกในการซ้ือคือร้านซุปเปอร์มาร์เกต็ รองลงมาคือ
ร้านคา้สะดวกซ้ือ ส่ือท่ีทาํรู้จกัผลิตภณัฑน์ํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมมากท่ีสุดคือส่ือโฆษณาทางโทรทศันร์องลงมา
คือการจดัแสดงสินคา้ ณ จุดซ้ือ ในร้านซุปเปอร์มาร์เกต็ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์การจดัจาํหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือยกเวน้ดา้นราคาท่ีไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ  ปัจจยั
ดา้นสุขภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ส่วนปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ  
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Abstract 
 

 The  purposes  of  this  research  were  to  (1) study  the  factors  of  marketing  mix  and  health  care  
that  influence  on  consumers’ behavior  in  buying  vegetable  and  fruit  drinking  juice , and (2) study  the 
demographic factors  of  population  science  that  influences  on  consumers’ behavior  in  buying  vegetable  
and  fruit  drinking  juice. 

The  samples  used  in  this  study  were  420  consumers  in  Bangkok.  Data  were  statistically  
analyzed  by  descriptive  method  in  term  of   frequency , percentage , mean ( X ) , standard  deviation ( S.D. 
) , and  inferential  statistics  in  term  of  variance  ( ANOVA )  and  Chi-square. 
 Most  of  the  respondents  were  women who  were  21 – 30 years of  age  and  graduated  in      the  
bachelor  degree.  They  were  both  studying  and  working  in  the  private  companies.  Their  average  
income  were  10,000 – 20,000  baht  per  month. 
 Factor  of  marketing  mix  was  found  that  the  consumers considered  product  first  and  next  
were  price , place , and   promotion  orderly. 
 Factor  of  health  care  was  found  that  the  consumers  considered  need  for  health  care  first , 
and  next  were  need  for  sufficient  nutrients  in  each  day  and  need  for  good  excretory  system  orderly. 
 Factor  of  consumer’s buying  behavior  was  found  that  the  objective  which            the  
consumers  decided  to  buy  vegetable  and  fruit  juice  was  to  drink  for  themselves  and  the  most  popular  
ones  were  orderly  orange  juice ,  mixed  fruit  juice , and  mixed vegetable-fruit  juice.  They  liked  100% 
vegetable-fruit  juice  most  which  they  drank  in  order  that  they  would  not  be  thirsty ; also , the  second  
popularity  was  juice  for  health.  The  most  popular  package  was  a  160 – 190 cc  box.  Buying  frequency  
was 1-3 times  a  week.        Fresh  and  clean  product  was  considered  to  buy  first  , next  was  the  brand  
ever  often  bought  and  certified  by  board  of  food  and  drug.  The  most  popular  brand  was  Unif.  
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Supermarket  was  the  most  convenient  place  to  buy , and the next  was  the  convenience  store.  The  mass  
making  vegetable – fruit  drinking  juice  well-known  most  was  the  advertisement  on  T.V.  and the next  
was  the  product  exhibition  at  the  supermarket. 
 The result was found that factors of marketing in terms of  product, place and promotion 
influenced on consumers’buying behavior  except price.   Moreover, factor of health care influenced on 
consumers’buying behavior; also, factor of  demographic backgraund influenced in terms of gender, age, 
education, occupation and income. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความสําคญัและท่ีมาของปัญหา 

 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอุดมไปดว้ยผกัและผลไมน้านาชนิดท่ีมีคุณค่าทางสารอาหารและ

เป็นประโยชนต่์อร่างกาย โดยหมุนเวียนใหผ้ลผลิตท่ีสามารถบริโภคไดต้ลอดทั้งปี    ทุกฤดูกาล เช่น 
สบัปะรด ล้ินจ่ี ลาํไย สตรอเบอร่ี มะนาว องุ่น สม้ มะเขือเทศ มะม่วง มะขาม   แอปเปิล แครอท เสาวรส 
และพืชผกัชนิดต่าง ๆ แต่อยา่งไรกต็าม ผกัและผลไมเ้ป็นสินคา้ท่ีเน่าเสียง่าย จึงตอ้งมีการแปรรูปใน
ลกัษณะต่าง ๆ เพ่ือรักษาคุณค่าไวใ้หย้งัคงบริโภคไดน้าน การแปรรูปนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม
สาํเร็จรูปกเ็ป็นวธีิหน่ึงท่ีช่วยเกบ็รักษาคุณค่าของผกัและนํ้าผลไมไ้ดน้านและยงัก่อใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิม
สามารถสร้างรายไดอ้ยา่งมหาศาลแก่ผูผ้ลิต นอกจากน้ียงัเป็นอีกหนทางหน่ึงท่ีจะช่วย    แกปั้ญหาผกั
และผลไมล้น้ตลาดเม่ือถึงฤดูกาลใหผ้ลผลิตใหแ้ก่เกษตรกรผูผ้ลิตอีกดว้ย 
 ในอดีตการผลิตนํ้ าผกัผลไมพ้ร้อมด่ืมเป็นธุรกิจท่ีเนน้การส่งออกเป็นส่วนใหญ่  
เน่ืองจากประชาชนในประเทศเคยชินกบัการบริโภคผกัและผลไมส้ดท่ีมีอยูอ่ยา่งอุดมสมบรูณ์หาซ้ือง่าย
และราคาถกูแต่ปัจจุบนัเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป ทุกคนตอ้งดาํเนินชีวิตอยา่งรีบเร่ง   โดยเฉพาะ
คนในเมืองท่ีตอ้งประสบกบัสภาวะแวดลอ้มหรือมลพิษต่างๆ เช่น  ฝุ่ นละอองจากท่อไอเสียรถยนต ์
ควนัพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงสภาวการณ์เหล่าน้ี  นบัวนัจะทวีความรุนแรงมากยิง่ข้ึน  นอกจากน้ี
สภาพความเป็นอยูแ่ละสถานการณ์ของคนเมืองก็ไม่เอ้ืออาํนวยใหส้ามารถปฏิบติัตามหลกัโภชนาการ
ท่ีดีได ้ ดว้ยเง่ือนไขของเวลาและภาระหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีตอ้งผจญอยูก่บัความรีบเร่งตลอดเวลา  ทาํใหต้อ้ง
รับประทานอาหารม้ือสาํคญัอยา่งผา่นไปโดยไม่ใหค้วามสาํคญัหรือบางคร้ังท่ีขา้มบางม้ือไป เป็นผลให้
ร่างกายไดรั้บสารอาหารไม่ครบ  ยิง่ไปกวา่นั้นภาวะการแข่งขนัและความเร่งรีบ ท่ีคนเมืองตอ้งประสบอยู่
ทุกวนัน้ียงัก่อใหเ้กิดแรงกดดนั ส่งผลต่อสภาวะจิตใจและร่างกาย  ทาํใหเ้กิดความเครียด  สภาพร่างกายอ่อนแอ 
 จากสภาวการณ์ดงักล่าว  ทาํใหค้นไทยในปัจจุบนัหนัมาใส่ใจสุขภาพมากยิง่ข้ึน  มีการบริโภค
สินคา้เพ่ือสุขภาพเพิ่มมากข้ึน   และ นํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม เป็นผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ี
ราคาถกู  และปัจจุบนักระแสชีวจิตมีความเขม้ขน้มาก ประกอบกบัไดมี้การรายงานผลการวจิยั เก่ียวกบั
ประโยชนข์องพืชผกัและผลไม ้ออกมาผา่นส่ือต่าง ๆ ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบถึงข่าวสารของสรรพคุณและ
ประโยชนข์องพืชผกัและผลไมท่ี้มีต่อร่างกายกนัเพ่ิมมากข้ึน   ทาํใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ และเอาใส่ใจใน
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การรับประทานอาหารท่ีถกูสุขลกัษณะตลอดจนสรรหาอาหารท่ีมีคุณค่าและประโยชน์ทางโภชนาการมา
บริโภค อยา่งท่ีเราทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ ผกัและผลไมเ้ป็น  1ใน อาหาร 5 หมู่ท่ีเราควรบริโภคเป็นประจาํทุก
วนัและเป็นแหล่งอาหารท่ีจาํเป็นสาํหรับร่างกายท่ีใหท้ั้งวิตามินและเกลือแร่ท่ีสร้างความแขง็แรง และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานของอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกาย  นอกจากผกัและผลไมจ้ะเป็นอาหารท่ี
จาํเป็นต่อชีวิตแลว้การศึกษาวิจยัสมยัใหม่ยงัทาํใหเ้รารู้และเขา้ใจอีกวา่ผกัและผลไมถื้อเป็นยาวิเศษท่ี
สามารถป้องกนัและรักษาโรคร้ายแรงในปัจจุบนัได ้  เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดอุดตนั 
อมัพาต อมัพฤกษ ์ เป็นตน้ เพราะผลการศึกษาวิจยัไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่นอกจากผกัและผลไมจ้ะมีวิตามิน
เกลือแร่แลว้ยงัมีสารอาหารหลายอยา่งท่ีมีคุณสมบติั  ตา้นทานบาํบดัโรคได ้ เช่น  สารตา้นอนุมลูอิสระ 
( antioxidant)   สารผกัหรือสารไฟโตนิวเตรียนท(์phytonutrint)  สารกากใย (fiber)  สารตา้นโรคเป็นตน้ 
ผกัและผลไมจึ้งเป็นทั้งอาหารและเป็นยาท่ีมีความสาํคญักบัคนเราอยา่งมากในปัจจุบนั  

 การด่ืมนํ้ าผกั –นํ้าผลไม ้ มีขอ้แตกต่างจากการรับประทานผกั ผลไม ้สด ๆ  หลายประการไดแ้ก่    
1. การรับประทานผกัและ ผลไม ้สด ๆ จะทาํใหเ้รารับประทานไดไ้ม่มาก แต่ถา้กรณีท่ีด่ืม 

นํ้าผกั – นํ้าผลไม ้จะด่ืมไดม้ากกวา่ 
2. การทาํนํ้ าผกั – นํ้าผลไม ้สามารถนาํผกัและผลไมห้ลายๆ ชนิดผสมกนัได ้ทาํใหไ้ด ้  

รสชาติท่ีอร่อยและแปลก ด่ืมง่าย และเดก็ ๆ กช็อบ 
3. การด่ืมนํ้ าผกั – นํ้าผลไม ้นอกจากจะบริโภคไดง่้ายแลว้   ร่างกายยงัสามารถดูดซึมสาร 

อาหารต่าง ๆ ไปใชป้ระโยชนไ์ดใ้นเวลาท่ีรวดเร็วกวา่การรับประทานผกัและผลไมส้ด ซ่ึงตอ้งผา่น
กระบวนการยอ่ย การดูดซึมจึงชา้กวา่ โดยเฉพาะพลงังาน การด่ืมนํ้าผลไมจึ้งเหมาะท่ีจะเป็นเคร่ืองด่ืมท่ี
ใหพ้ลงังาน ทาํใหร่้างกายรู้สึกสดช่ืนกระปร้ีกระเปร่า (บทความ นํ้าผกัผลไม ้ เคร่ืองด่ืมใหพ้ลงังาน 
ตา้นทานโรค, วารสารเกษตรธรรมชาติ, 2546/10  : 21-22) 

 ดงันั้น การด่ืมนํ้ าผกั – นํ้าผลไม ้จึงเป็นทางเลือกท่ีดี     และสะดวกรวดเร็วท่ีจะเพ่ิม 
พลงังานใหแ้ก่ร่างกาย และเป็นพลงังานตามธรรมชาติ ไม่มีโทษ อีกทั้งการด่ืมนํ้าผกั – นํ้าผลไม ้ ยงัให้
สารอาหารต่าง ๆ จาํนวนมาก ท่ีเป็นประโยชน์ และท่ีสาํคญันํ้าผกั – นํ้าผลไมเ้ป็นเคร่ืองด่ืมท่ีสามารถด่ืม
ไดทุ้กเพศ ทุกวยั และทุกเวลา 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าตลาดนํ้าผกั - นํ้าผลไม ้ของประเทศไทยในปัจจุบนั พบวา่นํ้ าผกั - นํ้าผลไม้
ในประเทศไทย    แบ่งออกเป็น นํ้าผกั-ผลไม ้100% (พรีเมียม) หรือตลาดระดบับน มูลค่า  690  ลา้นบาท  หรือ
ร้อยละ 30.0 ของตลาดนํ้าผกั - นํ้าผลไมท้ั้งหมด นํ้าผกั - นํ้าผลไม ้ 25 – 50 % (Regular)หรือตลาด
ระดบักลางมูลค่า 1,150 ลา้นบาท  หรือ ร้อยละ 50.0 และนํ้าผกั - นํ้าผลไมต้ํ่ากวา่ 25 %(Economy) หรือ
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ตลาดระดบัล่างมีมูลค่า 460 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 20.0 ( บริษทัศนูยว์ิจยักสิกรไทย, 2544 : 2) และมีมูลค่า
ตลาดเพิ่มข้ึนเป็น ตลาดนํ้าผกั - นํ้าผลไม ้100%  (พรีเมียม) หรือตลาดระดบับน   มลูค่า  1,000  ลา้นบาท  
หรือ ร้อยละ 41.66 ของตลาดนํ้าผกั - นํ้าผลไมท้ั้งหมด     นํ้าผกั -นํ้าผลไม ้ 25 – 50 % (Regular)หรือตลาด
ระดบักลางมูลค่า 700 ลา้นบาท  หรือ ร้อยละ 29.17 และนํ้าผกั - นํ้าผลไมต้ํ่ากวา่ 25 %(Economy) หรือ
ตลาด ระดบัล่างมีมูลค่า 700  ลา้นบาท  หรือร้อยละ 29.17  ซ่ึงมีอตัราส่วนแบ่งการตลาดนํ้าผกั – นํ้า
ผลไมพ้ร้อมด่ืม ระดบัพรีเมียม ดงัน้ี  บริษทัทิปโกมี้ส่วนครองตลาด 40 % บริษทัมาลี 30% บริษทัยนิูฟ 
20% และอ่ืน ๆ  10%  และขอ้มูลอตัราการเจริญ เติบโตของตลาด     นํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมเพิม่ข้ึนถึง 
20 %  ขณะท่ีนมพร้อมด่ืมมีตวัเลขการเติบโตอยูท่ี่ 5 %  ส่วนนํ้าอดัลมมีตวัเลขขยายตวัอยูท่ี่ประมาณ 3 –
4 %   และจากการสาํรวจของบริษทัมาลี พบวา่ปัจจุบนัคนไทยด่ืมนํ้ าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 2  ลิตร/
คน/ปี        ( นิตยสาร BrandAge ,2545/9  : 164)   จากตวัเลขอตัราการเจริญเติบโตจะเห็นไดว้า่ ตลาดนํ้า
ผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม มีอตัราการขยายตวัท่ีเพิ่มสูงข้ึน และมีแนวโนม้ท่ีจะมีความตอ้งการเพิม่ข้ึนอีก
ต่อไป 

ตลาดนํ้าผกั -นํ้าผลไมใ้นเมืองไทยนบัวา่เป็นตลาดอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีน่าศึกษา  เน่ืองจาก
มีการพฒันามาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นอุตสาหกรรมส่งออกท่ีทาํรายไดม้หาศาลในปัจจุบนั 
รวมทั้งมีการพฒันาจากท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตผกัและผลไมก้ระป๋องมาเป็นการผลิตนํ้าผกั -นํ้ า
ผลไมโ้ดยเฉพาะ ซ่ึงทาํใหไ้ดน้ํ้ าผกั - นํ้าผลไมท่ี้มีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากลมากข้ึน นํ้าผกั -นํ้า
ผลไมท่ี้ผลิตในประเทศไทยไดรั้บการยอมรับจากต่างประเทศ โดยพิจารณาไดจ้ากมูลค่าการส่งออกท่ีมี
การขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรกต็ามในระยะ 2-3 ปีท่ีผา่นมาผูป้ระกอบการ       อุตสาหกรรมนํ้าผกั - 
นํ้าผลไมข้องไทยตอ้งมีการปรับตวัอยา่งมาก เน่ืองจากแนวโนม้ตลาดมีการเปล่ียนแปลงหนัไปนิยมนํ้า
ผกั - นํ้าผลไม ้100% มากกวา่นํ้ าผกั - นํ้าผลไมผ้สม จากการท่ีผูบ้ริโภคหนัมาใส่ใจในสุขภาพกนัมากข้ึน 
ซ่ึงนํ้ าผกั - นํ้าผลไม ้100% ในระยะแรกเป็นการนาํเขา้ทั้งหมด   ทาํใหผู้ส่้งออกนํ้าผกั – นํ้าผลไมเ้ร่ิมหนั
มาทาํตลาดนํ้าผกั - นํ้าผลไมใ้นประเทศควบคู่ไปกบัตลาดส่งออกเน่ืองจากมองเห็นลู่ทางในการขยาย
ตลาด แมว้า่ตลาดนํ้าผกั - นํ้าผลไมย้งัมีปัญหาและอุปสรรคบา้ง แต่กน็บัวา่อุตสาหกรรมนํ้าผกั - นํ้า
ผลไมย้งัเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีลู่ทางแจ่มใสทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการดูแลสุขภาพท่ีมีอิทธิพลต่อ          

พฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 
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2. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าผกั –  นํ้าไมพ้ร้อมด่ืม 
คาํถามนําในการวจิัย 

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั –นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 
หรือไม่  

2. ปัจจยัการดูแลรักษาสุขภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าผกั–นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม  
หรือไม่  

3. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ต่างกนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ้ือนํ้าผกั – ผลไม ้
พร้อมด่ืมแตกต่างกนัอยา่งไร 
 
สมมตฐิานของการวิจยั 

 1.   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์  ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย และ 
การส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั –นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 

 2.   ปัจจยัดา้นสุขภาพ ได ้การดูแลสุขภาพ  ตอ้งการไดรั้บสารอาหารครบ 5 หมู่ใน 
แต่ละวนัตอ้งการบาํรุงผิว  ตอ้งการลดนํ้าหนกั  ตอ้งการช่วยระบบขบัถ่าย  การปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ
แพทย ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั –นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 

 3.   ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ อาชีพ  รายได ้ การศึกษา   ต่างกนัมี 
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิัย 

 ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั – ผลไมพ้ร้อมด่ืม ของ 
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครน้ีไดก้าํหนดขอบเขตของงานวิจยัไวด้งัน้ี 

- ศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคผูท่ี้ซ้ือหรือเคยบริโภคนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 
- การศึกษาไดศึ้กษาในเขต กรุงเทพฯ เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มผูซ้ื้อนํ้ าผกั – นํ้าผลไมส่้วนใหญ่ 

จะอยูใ่นเมืองและกรุงเทพฯ เป็นเป็นสงัคมเมือง ซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีรีบเร่ง ทาํงานแข่งกบัเวลา  ตอ้งการ
ความสะดวก รวดเร็ว ในขณะเดียวกนักมี็ความตอ้งการดูแลสุขภาพ  และรับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่   

- ขอบเขตดา้นเน้ือหา  จะทาํการศึกษาวิจยัวา่ส่วนประสมทางการตลาดและความ 
ตอ้งการในการดูแลสุขภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม และปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั   
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
1. ตวัแปรอสิระ ในทีนี่ป้ระกอบด้วย 

- ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ   ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายได ้
- ตวัแปรเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  

และการส่งเสริมการตลาด 
-     ตวัแปรดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่   การดูแลสุขภาพ  ตอ้งการไดรั้บสารอาหารครบ 5 หมู่ในแต่ละวนั   

ตอ้งการบาํรุงผวิ  ตอ้งการลดนํ้าหนกั  ตอ้งการช่วยระบบขบัถ่าย  การปฏิบติัตามคาํแนะนาํของแพทย ์
2. ตวัแปรตาม  ในทีนี่ป้ระกอบไปด้วย 

-  พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ไดแ้ก่ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  วิธีการ 
เลือกซ้ือ  เหตุผลในการซ้ือ  ปริมาณในการซ้ือ  ความถ่ีในการซ้ือ  แหล่งท่ีซ้ือ   
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ในการศึกษาน้ีผูว้ิจยัเห็นวา่ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวิจยั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1. เพื่อเป็นขอ้มูลสาํหรับผูป้ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมนํ้าผกั – ผลไมพ้ร้อมด่ืม ไดน้าํ 

ขอ้มูลไปใชป้ระกอบในการกาํหนดกลยทุธ์ การดาํเนินงานในธุรกิจในอุตสาหกรรมนํ้าผกั – นํ้าผลไม้
พร้อมด่ืม  และเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย 

2. เพื่อเป็นขอ้มูลสาํหรับผูป้ระกอบการรายใหม่  ท่ีมีความตอ้งการจะเขา้มาลงทุนใน 
อุตสาหกรรมนํ้าผกั – ผลไมพ้ร้อมด่ืม 
 
นิยามศัพท์ปฏบัิตกิาร 

น้ําผกั - น้ําผลไม้พร้อมดืม่ หมายถึง  นํ้าผกั – นํ้าผลไมท่ี้สามารถด่ืมไดท้นัที ซ่ึงมีส่วนผสม
ของนํ้าผกั – นํ้าผลไมแ้ตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัชนิดผกัหรือผลไมท่ี้นาํมาเป็นวตัถุดิบ และวิธีการผลิตของ
โรงงาน ไดแ้ก่ นํ้าผกั – นํ้าผลไม ้ 100%  ,นํ้าผกั- นํ้าผลไม ้25 –50 % และนํ้าผกั – นํ้าผลไม ้ตํ่ากวา่ 25 %  

น้ําผกั – น้ําผลไม้ระดบัพรีเมียม  หมายถึง  นํ้าผกั - นํ้าผลไมเ้ขม้ขน้ 100 % 
น้ําผกั – น้ําผลไม้ Regular   หมายถึง  นํ้าผกั - นํ้าผลไมเ้ขม้ขน้ 25 – 50 % 

DPU



 
6

ส่วนประสมทางการตลาด  หมายถึง    ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือ
สนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปดว้ย 
1. ผลิตภณัฑ ์ (Product) 
2. ราคา (Price) 
3. การจดัจาํหน่าย(Place) 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ผลติภัณฑ์   หมายถึง   ลกัษณะของนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม   ในลกัษณะของรสชาติ        
คุณประโยชนด์า้นสารอาหาร  ส่วนประกอบและผกัและผลไมท่ี้นาํมาผลิต  สารอาหารท่ีนาํมาผสมเป็น
ส่วนประกอบของนํ้าผกั -นํ้าผลไม ้   บรรจุภณัฑ ์  ตรายีห่อ้  ไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการอาหาร
และยา  ความหลากหลายของชนิดและขนาดของนํ้ าผกั -นํ้าผลไม ้

ราคา  หมายถึง  มูลค่านํ้ าผกั – นํ้าผลไม ้    
ช่องทางการจาํหน่าย  หมายถึง     การกระจายสินคา้  สถานท่ีในจดัจาํหน่าย  ความสะดวก

ในการหาซ้ือ                               
การส่งเสริมการตลาด   หมายถึง    การจดักิจกรรมการโฆษณา  การประชาสมัพนัธ์ การขายโดย

บุคคล การส่งเสริมการขาย  การจดัแสดงสินคา้   ณ จุดซ้ือ  การใหท้ดลองชิมสินคา้ตวัอยา่ง  เพ่ือนหรือคนรู้จกั
แนะนาํ  และการลดราคา  

รายได้  หมายถึง    รายไดข้องครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม 
พฤตกิรรมผู้บริโภค  หมายถึง  กิจกรรมและกระบวนการตดัสินใจของบุคคลท่ีจะประเมินผลและให้

ไดม้าซ่ึงการใชสิ้นคา้และบริการ  โดยศึกษาเร่ือง  6 W  1H    ดงัน้ี 
Who    =  ใครเป็นผูซ้ื้อ 
What =   ซ้ืออะไร 
When = ซ้ือเม่ือไหร่ 
Where = ซ้ือท่ีไหน 
Why = ซ้ือทาํไม 

  Whom = ซ้ือเพ่ือใคร หรือใครมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
  How = ซ้ืออยา่งไร   
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แนวความคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ของ
ผูบ้ริโภค  ในเขตกรุงเทพมหานคร  เป็นการศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะของลูกคา้เป้าหมาย โดยใช้
ลกัษณะทาง   ประชากรศาสตร์เป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม  ฉะนั้นผูว้ิจยัจึงนาํเสนอหลกัการและ
ทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาตามลาํดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบันํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 
2. แนวความคิดเก่ียวกบัการตลาดและทฤษฎี 
3. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบันํา้ผกั - นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 
ทะนง (2540: 7) นํ้าผกั - นํ้าผลไม ้หมายถึง ของเหลวท่ีสกดัไดจ้ากผกั และผลไมส่้วนท่ี

สามารถบริโภคไดอ้าจสกดัโดยวิธีบีบคั้นหรือวิธีเชิงกลอ่ืน ๆ  โดยทัว่ไปนํ้าผกั - นํ้าผลไมท่ี้ไดม้กัจะขุ่น  
มีองคป์ระกอบของเซลลท่ี์เป็นคอลลอยดก์ระจายอยูแ่ตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะเน้ือเยือ่ของผกั
และผลไม ้  นอกจากน้ีอาจมีส่วนท่ีเป็นนํ้ามนัหรือไขมนั เมด็สี เน้ือ หรือเปลือกของผกัและผลไม้
ปะปน        อยูด่ว้ย ทาํใหน้ํ้ าผกั -  นํ้าผลไมบ้างชนิดจะมีสีขุ่นตามธรรมชาติ บางชนิดบริโภคเม่ือผา่น
กระบวนการทาํใหใ้สแลว้ 
 นํ้าผกั - นํ้าผลไม ้ (มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระทรวงการเกษตร)   หมายถึง       
นํ้าผกั - นํ้าผลไมมี้อยูใ่นลกัษณะพร้อมด่ืมท่ีจะบริโภคไดโ้ดยตรงทาํจากผกั และผลไมส้ดสะอาด 
โดยกรรมวิธีเชิงกล นํ้าผกั - นํ้าผลไมอ้าจทาํจากนํ้าผกั - นํ้าผลไมท่ี้ทาํใหเ้ขม้ขน้แลว้นาํมาทาํใหเ้จือ
จางภายหลงัดว้ยประสงคจ์ะรักษาคุณภาพและองคป์ระกอบสาํคญัไว ้ นํ้าผกั - นํ้าผลไมท่ี้อยูใ่น
ภาชนะบรรจุตอ้งผา่นกรรมวธีิการถนอมอาหาร คุณลกัษณะของนํ้าผกั - นํ้าผลไมต้อ้งมีสี กล่ิน รส         
ตามปกติธรรมชาติของนํ้าผกั - นํ้าผลไมน้ั้น และไม่มีสารปนเป้ือนและวตัถุเจือปนอาหาร (เป็นวตัถุ
ตามปกติท่ีไม่ไดใ้ชอ้าหาร เช่น สารกนัเสีย) ยกเวน้ความจาํเป็นของกรรมวิธีการผลิต  สารท่ีใชน้ั้น
จะตอ้งมีกาํหนดภายใตม้าตรฐานการผลิตภณัฑน์ั้นจึงจะนาํมาใชไ้ด ้
 ในการผลิตนํ้าผกั - นํ้าผลไมส้ามารถจาํแนกเป็นประเภทต่าง ๆ (สมคิด,2537: 7) ได้
ดงัน้ีคือ 

1. นํ้าผกั - นํ้าผลไมช้นิดใส  เป็นนํ้าผกั - นํ้าผลไมธ้รรมชาติสกดัโดยการบีบคั้นออกจาก 
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ผกัหรือผลไม ้และไม่มีการเปล่ียนองคป์ระกอบระหวา่งการเตรียมการทาํเป็นนํ้าผลไมส้าํเร็จรูป 
2. นํ้าผกั - นํ้าผลไมป้ระเภทเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม  เป็นนํ้าผกั - นํ้าผลไมท่ี้ใชด่ื้มไดท้นัที โดย 

อาจจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบก่อนท่ีจะใชด่ื้มหรือไม่กไ็ด ้  ซ่ึงจะมีเปอร์เซ็นตข์อง      
นํ้าผกั -นํ้าผลไมแ้ตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัชนิดของผกัและผลไมท่ี้นาํมาเป็นวตัถุดิบ และกรรมวิธี
การผลิตของผูผ้ลิต เช่น นํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมชนิด  100% (Pure Juice)  ตวัอยา่งเช่น  นํ้าสบัปะรด 
นํ้าสม้ นํ้าองุ่น  นํ้าแอปเปิล  นํ้ามะเขือเทศ นํ้าแครอท ถา้มีเปอร์เซ็นตน์ํ้ าผกั - นํ้าผลไม ้ 30 – 50 % 
เรียกวา่ นํ้าผกั - นํ้าผลไมป้รุง (Nectar) ตวัอยา่งเช่น นํ้ามะม่วงปรุง หรือ ถา้มีเปอร์เซ็นต ์ 6 –30 % 
เรียกวา่ Fruit Juice Drink  เป็นตน้ 
 นํ้าผลไมบ้างชนิดไม่สามารถทาํเป็นนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% ได ้ เช่น นํ้าแพสชัน่ฟรุ๊ต   
ตอ้งทาํใหเ้จือจางก่อนแลว้จึงปรุงแต่งรสชาติตามความนิยมของตลาด อาจใชเ้ป็นตวัเสริมใหผ้ลไม้
ชนิดอ่ืนรสเปร้ียว ซ่ึงตรงกบัรสนิยมของชาวต่างประเทศ หรือมีการนาํนํ้าผลไมห้ลายชนิดมาผสม
กนัเพื่อใหร้สดีข้ึน เช่น นํ้าสม้ผสมนํ้าผึ้ง นํ้าสบัปะรดผสมนํ้ามะม่วง เป็นตน้ 

3. นํ้าผลไมห้มกั  (Fermentation Juice)  เป็นนํ้าผลไมท่ี้ทาํใหเ้กิดแอลกอฮอลโ์ดยยสีต ์
ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ะมีแอลกอฮอลป์นอยู ่ตวัอยา่งเช่น  ไวน์องุ่น 

4. นํ้าผลไมป้นเน้ือผลไมเ้ขม้ขน้ (Fruit Pure)  เป็นนํ้าผลไมท่ี้กรองเอาเน้ือผลไมท่ี้บด 
ละเอียดแลว้มารวมดว้ย พร้อมกบัเติมนํ้าตาลเพ่ือใหเ้กิดความหวาน มีลกัษณะขน้เหมือนซุป เช่น     
นํ้าปนเน้ือสม้เขม้ขน้ ใชท้าํเป็นอาหารเสริมทารก ใชใ้นอุตสาหกรรมทาํขนม ผลิตภณัฑน์ม 

5. นํ้าผกั - นํ้าผลไมผ้งสาํเร็จรูป ผลิตโดยเอาผกัและผลไมม้าคั้นแลว้ระเหยนํ้าออก  ป่ันให ้
แหง้เป็นผงบรรจุอยูใ่นภาชนะหรือถุง 

6. นํ้าผลไมป้รุงแต่งกล่ิน ผลิตโดยใชน้ํ้ าผลไมผ้สมกบันํ้าตาล และกรดมะนาวใส่สีแต่งกล่ิน  
มีทั้งชนิดพร้อมด่ืม และชนิดท่ีทาํใหเ้ขม้ขน้โดยใชน้ํ้ าตาล ซ่ึงมีสดัส่วนนํ้าผลไมอ้ยูร่ะหวา่ง  5 –10% 

7. นํ้าผลไมเ้ขม้ขน้(Fruit Juice Concentrate) เป็นนํ้าผลไมซ่ึ้งถูกทาํใหเ้ขม้ขน้โดยการ 
ระเหยเอานํ้าออกไปโดยใชค้วามร้อนหรือความเยน็ ยงัไม่ไดป้รุงแต่งเม่ือจะบริโภคตอ้งทาํใหเ้จือ
จางก่อน นํ้าผลไมช้นิดน้ีนิยมทาํเพื่อส่งออก หรือเพ่ือใชใ้นการผลิตขั้นต่อไป ซ่ึงสะดวกต่อการ
นาํไปใช ้ และประหยดัค่าขนส่ง ส่วนใหญ่จะใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม
ต่าง ๆ เช่น ไอศกรีม  โยเกิร์ต  นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม เบเกอร่ี เป็นตน้ 
กรรมวธีิการผลตินํา้ผกั – นํา้ผลไม้ 

คุณภาพของนํ้าผกั - นํ้าผลไมท่ี้ดีคือ นํ้าผกั – นํ้าผลไมน้ั้นยงัคงตอ้งรักษาลกัษณะกล่ิน 
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และรสของผลไมน้ั้นไวห้ลงัจากผา่นการแปรรูปและการเกบ็รักษา ซ่ึงคุณภาพของนํ้าผกั–นํ้าผลไม้
จะข้ึนอยูก่บัคุณภาพของผกัและผลไม ้ ท่ีใชต้อ้งสดและสะอาด ชนิดของผกั ผลไม ้ พนัธ์ุ ระยะของ
การสุก และสภาวะท่ีใชใ้นการผลิตและเกบ็รักษา(ทะนง,2540: 412 – 416) 
  การคดัเลือกเพือ่ใหไ้ดผ้กั ผลไมท่ี้มีระยะเวลาการสุกเท่ากนั สีของนํ้าผกั – นํ้าผลไมจ้ะได ้
คงท่ี ส่วนการลา้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดปริมาณจุลินทรียแ์ละส่ิงเจือปนท่ีติดมากบัผกัและผลไม ้ ซ่ึงอาจ
ทาํไดโ้ดยการลา้งนํ้าดว้ยมือ การแช่นํ้า หรือการฉีดดว้ยนํ้าท่ีมีแรงดนัสูง และอาจใชส้ารเคมีบางชนิด
ช่วยในการลา้งดว้ย เช่น กรดเกลือจะช่วยลดปริมาณจุลินทรียไ์ด ้แลว้จึงลา้งนํ้าสะอาดอีกคร้ังหน่ึง 
การเตรียมและการสกดันํา้ผกั - นํา้ผลไม้ 
 การสกดันํ้ าผกั - นํ้าผลไมส่้วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นคือ การตีป่น และการคั้นนํ้าผกั–นํ้า 
ผลไม ้ แต่ผกัและผลไมบ้างชนิดสามารถนาํไปคั้นนํ้าไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งผา่นการตีป่นเช่น องุ่นและ
สม้ กรรมวิธีท่ีใชใ้นการสกดันํ้าผกั -นํ้าผลไมแ้ต่ละชนิดจะมีรายละเอียดต่างกนั ข้ึนอยูก่บัโครงสร้าง
ของเน้ือเยือ่ผกัหรือผลไม ้และลกัษณะของนํ้าผกั - นํ้าผลไมท่ี้ตอ้งการ เช่น ขุ่น หรือใส 

1. การตีป่น เป็นขั้นตอนท่ีเพิ่มพื้นผวิของผกั-ผลไมใ้หม้ากข้ึน เพื่อง่ายต่อการคั้น 
นํ้าผกั - นํ้าผลไม ้ นิยมใชเ้คร่ืองสบัทาํใหข้นาดของผกัและผลไมเ้ลก็ลง  ผลไมบ้างชนิดอาจตอ้ง 
ปอกเปลือกออกก่อน เช่น สบัปะรด ในขั้นน้ีตอ้งระวงัไม่ใหอ้ากาศสมัผสักบัผลไมม้ากเพราะจะทาํให้
คุณภาพของผลิตภณัฑเ์กิดการเปล่ียนแปลงจากเอนไซมใ์นผลไม ้และจากโลหะท่ีปะปนอยู ่  เคร่ืองมือ 
ท่ีใชท้าํนํ้ าผกั -นํ้าผลไมน้ี้จะตอ้งทาํจากโลหะ ท่ีไม่ทาํใหน้ํ้ าผกั - นํ้าผลไมเ้กิดการเปล่ียนแปลงไป
เช่น  การเปล่ียนสี เกิดสีคลํ้า เคร่ืองมือต่าง  ๆจึงควรทาํจากเหลก็ปลอดสนิมหรือโลหะเคลือบอะลูมิเนียม ไม่
ควรทาํจากโลหะเหลก็ทองแดง และดีบุก เพราะจะทาํใหสี้และรสชาติของนํ้าผลไมเ้ปล่ียนไป 

2. การคั้นนํ้าผกั - นํ้าผลไม ้ เป็นขั้นตอนการสกดัของเหลวออกจากช้ินส่วนของ 
ผกัและผลไม ้โดยการคั้นซ่ึงทาํไดห้ลายวิธีตั้งแต่ง่ายท่ีสุด คือ การใชผ้า้ขาวบางห่อแลว้ใชไ้มแ้บนกด
ทบัไวห้รือใชมื้อบีบ วิธีน้ีเหมาะท่ีจะทาํในระดบัครัวเรือน ส่วนในทางอุตสาหกรรมนิยมใชเ้คร่ืองมือ
กดแบบตะแกรง (Basket Press) หรือเคร่ืองอดัไฮดรดลิก การสกดันํ้าผกั - นํ้าผลไมบ้างชนิด เช่น 
องุ่น อาจมีการใชค้วามร้อนประมาณ 140 – 150 องศาฟาเรนไฮร์ การสกดั จะช่วยสกดัสีนํ้าองุ่นไดดี้
ข้ึน  ส่วนในนํ้ามะเขือเทศการใหค้วามร้อนก่อนการสกดัจะทาํใหค้วามขุ่นคงตวัดี นอกจากน้ีอาจเติม
เอนไซมพ์วกท่ียอ่ยสลายก่อนใหร้้อนท่ี 50  องศาเซลเซียส แลว้ท้ิงไว ้ 2-3 ชัว่โมง หรือขา้มคืน เพื่อ
เพิ่มปริมาณของเหลวท่ีสกดัได ้ช่วยทาํใหใ้สและช่วยสกดัสีดว้ย 
การไล่อากาศ 

มีวตัถุประสงคเ์พื่อลดปริมาณออกซิเจนในนํ้าผกั–นํ้าผลไมท่ี้เกิดจากขั้นตอนการตีป่น
และการกรองเพราะออกซิเจนจะทาํใหน้ํ้ าผกั - นํ้าผลไมเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีท่ีเรียกวา่ ออกซิเดชัน่ 
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(Oxidation) การไล่อากาศสามารถทาํไดโ้ดยใหน้ํ้ าผกั - นํ้าผลไมผ้า่นเขา้ไปในภาชนะสูญญากาศ ซ่ึง
มีเคร่ืองดูดอากาศออกไปดว้ย 
การเกบ็รักษานํา้ผกั - นํา้ผลไม้ 
  วิธีการเกบ็รักษาเพื่อใหน้ํ้ าผกั - นํ้าผลไมมี้สภาพคงตวัมากท่ีสุดเป็นระยะเวลานานโดยไม่
เส่ือมเสียจากปฏิกิริยาเคมี จุลินทรีย ์เอนไซม ์และโลหะ สามารถทาํไดห้ลายวิธี คือ การพลาสเจอร์ไรซ์ 
โดยปกติจะใชอุ้ณหภูมิ 175 องศาฟาเรนไฮร์  นาน 20 นาที เพื่อทาํลายจุลินทรียท่ี์เป็นอนัตรายต่อ
ผูบ้ริโภค แต่สาํหรับผกัและผลไมท้ัว่ไปจะมี PH  ตํ่ากวา่ 4.5 ซ่ึงเป็นสภาพท่ีสปอร์ของจุลินทรียเ์ป็น
อนัตราย  ไม่สามารถเจริญได ้การใชอุ้ณหภูมิ 160 – 160 องศาฟาเรนไฮร์ กเ็พียงพอต่อการทาํลายเช้ือ
แบคทีเรีย, รา และยสีตใ์นนํ้าผกั - นํ้าผลไม ้ในโรงงานผลิตนํ้าผลไมแ้บบใหม่ จะใชก้าร       พาสเจอร์
ไรซ์แบบต่อเน่ือง  ท่ีเรียกวา่ Flash Pastrurization ใชค้วามร้อนสูง 180 – 195 องศาฟาเรนไฮร์   นาน 2 – 3 
วินาที  แลว้ทาํใหเ้ยน็ลงทนัทีวิธีน้ีจะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกล่ินรสของนํ้าผกั - นํ้าผลไมน้อ้ยมาก 
การใช้สารเคมี  

 นิยมใชว้ิธีน้ีกบัเคร่ืองด่ืมผสมเขม้ขน้ สารเคมีท่ีช่วยในการเกบ็รักษาไดแ้ก่ 
 1. เบนโซเอด ( Benzoate) เป็นเกลือของกรดเบนโซอิก ในรูปเกลือละลายนํ้าไดดี้กว่า
ในรูปของกรดปริมาณท่ีอนุญาตใหใ้ชใ้นอาหารคือ 0.1% หรือ 1000 ppm  ประสิทธิภาพของการ
ทาํลาย          จุลินทรียใ์นสภาวะเป็นกรดจะสูงกวา่สภาพเป็นกลางนิยมใชใ้นนํ้าผกั – นํ้าผลไม ้หรือนํ้ า
ผกั – นํ้าผลไม ้ท่ีมีสีเขม้ขน้ เช่น สคอซ ไซร์ป เป็นตน้ 

 2. ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ (SO2) สารน้ีมีประสิทธิภาพการทาํลายเช้ือราและแบคทีเรียได้
ดีกวา่ยสีตป์ริมาณท่ีอนุญาต คือ 0.1% เช่นเดียวกบัเบนโซเอด แต่ใชป้ริมาณมากเกินไปจะทาํใหมี้
กล่ินใน     นํ้าผกั – นํ้าผลไม ้  ซ่ึงไม่เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค นอกจากน้ีซลัเฟอร์ไดออกไซดย์งัช่วย
ป้องกนัการเกิด   สีนํ้ าตาลหรือการเปล่ียนแปลงสีของนํ้าผกั – นํ้าผลไมด้ว้ย อาจใชส้ารน้ีในรูปก๊าซ
ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์  กรดซลัฟรัูส หรือเกลือโซเดียมหรือโพแทสเซียม สารน้ีอาจะทาํใหสี้แดงหรือ
ม่วงขององุ่นหายไป แต่ถา้นาํไปตม้ไล่ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์สีจะกลบัคืนมา 

3.  นํ้าตาล นอกจากจะเป็นการใหค้วามหวานแลว้ ถา้มีอยูใ่นปริมาณความเขม้ขน้สูง 65  
– 70 % จะยบัยัง้การเจริญเตบิโตของจลุนิทรีย์ได้โดยไมต้่องใสว่ตัถกุนัเสีย   
การใช้ความเยน็  

 ในสภาพอุณหภูมิตํ่าจะเกิดการเปล่ียนแปลงหรือเส่ือมเสียจากปฏิกิริยาเคมีและจุลินทรีย์
ลดลงจึงช่วยยดือายกุารเกบ็รักษาใหก้ารแช่เยน็ท่ีอุณหภูมิ 32 องศาฟาเรนไฮร์ (0 องศาเซลเซียส)      
กย็งัอาจมี   เช้ือราเจริญได ้  ถา้ลดอุณหภูมิใหต้ ํ่าลงในระดบัแช่แขง็จะทาํใหเ้กบ็รักษาใหน้านข้ึน เช่น        
นํ้าองุ่น สามารถเกบ็ไดน้าน 2 ปี  โดยสีและกล่ิน รสชาติไม่เปล่ียนแปลงท่ีอุณหภูมิ 10 –15 องศาฟาเรนไฮร์ 
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 วิธีอ่ืน ๆ  เน่ืองจากนํ้าผกั -นํ้าผลไมส่้วนใหญ่มีสภาพเป็นกรด ยสีตจึ์งเป็นสาเหตุสาํคญัของการ 
เส่ือมเสียพบวา่การใหค้วามดนัสูงเช่น 75,000 ปอนดต่์อตารางน้ิว นาน 30 นาที  ทาํลายยสีตไ์ด ้  การอดัก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดก์เ็ป็นวิธีหน่ึงเพราะช่วยเพิ่มความดนัและลดปริมาณออกซิเจนใน   นํ้าผกั -   นํ้าผลไม ้
ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ 

การปรับปรุงคุณภาพ หมายถึง  การทาํใหน้ํ้ าผกั -นํ้าผลไมท่ี้สกดัได ้ มีลกัษณะคุณภาพ
ตามความตอ้งการสาํหรับประเภทของนํ้าผกั -นํ้าผลไมน้ั้น ไดแ้ก่ นํ้าผกั -นํ้าผลไมแ้บบใส นํ้าผกั -นํ้า
ผลไมแ้บบขุ่น และนํ้าผกั -นํ้าผลไมป้รุงแต่งรสชาติ  ซ่ึงสามารถปรับปรุงคุณภาพไดด้งัน้ี 

1.  การปรับปรุงดา้นคุณภาพลกัษณะปรากฏ 
การทาํนํ้าผกั -นํ้าผลไมช้นิดใส นํ้าผกั -นํ้าผลไมท่ี้สกดัไดจ้ะมีลกัษณะขุ่น เม่ือตั้งท้ิงไวอ้าจ 

แยกชั้น หรือตกตะกอน ทาํใหมี้ลกัษณะต่าง ๆ ดูเหมือนวา่ไม่สด หรือไม่เป็นท่ีพอใจของผูบ้ริโภค 
เช่น นํ้าองุ่น นํ้าแอปเปิล ซ่ึงสามารถท่ีจะทาํใหน้ํ้ าผกั -นํ้าผลไมเ้หล่าน้ีใสไดโ้ดยการกรอง แต่การ
กรองในขั้นตอนน้ีเพื่อไดน้ํ้ าผกั - นํ้าผลไมใ้สแบบโปร่งใส ไม่มีตะกอนเลย ตอ้งใชส้ารช่วยกรอง
(Filter Aids) ไดแ้ก่ Filtar Earth Celite  สารประกอบดงักล่าวจะไม่ดูดสี กล่ินของนํ้าผกั -นํ้าผลไม้
ในกรรมวิธีการใชส้ารช่วยกรองน้ีตอ้งปฏิบติัควบคู่กบัการใชเ้คร่ืองดูดสูญญากาศช่วยดว้ย นอกจากน้ี
สามารถใชเ้อนไซมไ์ปยอ่ยสลายทาํใหน้ํ้ าผกั - นํ้าผลไมใ้สข้ึนได ้

 การทาํนํ้าผกั - นํ้าผลไมช้นิดขุน่   นํ้าผกั -นํ้าผลไมช้นิดขุน่ท่ีนิยมบริโภค ไดแ้ก่  นํ้าสบัปะรด  
นํ้าสม้ นํ้าฝร่ัง นํ้ามะเขือเทศ เป็นตน้ ในการทาํนํ้าผลไมช้นิดขุ่นสามารถทาํไดโ้ดยใชเ้สริมการคงตวั 
หรือการแขวนลอยของเน้ือผกัและผลไม ้ เช่น มอลโตเดดซ์ทริลกมัชนิดต่าง ๆ รวมทั้งปัจจุบนันิยมใช้
แป้งบุก หรือผงคอนยกั เป็นตน้ แต่อยา่งไรกต็าม ถา้หากผูบ้ริโภคไม่รู้สึกผดิปกติท่ีจะยอมรับ       
ผกั -นํ้าผลไมช้นิดขุ่น  แต่ไม่แขวนลอยเป็นเน้ือเดียวกนัตลอดเวลา กไ็ม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งใชส้ารเสริม
การคงตวัของเน้ือผกัและผลไมก้ไ็ด ้  ดงันั้นการทาํนํ้าผกั -นํ้าผลไมช้นิดขุ่นกคื็อ นํ้าผกั - นํ้าผลไมท่ี้
สกดัไดจ้ากขั้นตอนการสกดัซ่ึงตามปกติกจ็ะมีลกัษณะขุ่นโดยธรรมชาติ  แต่อาจจะมีการแยกชั้นเม่ือตั้งท้ิงไว ้

2. การปรับปรุงคุณภาพดา้นรสชาติ  
 นํ้าผกั - นํ้าผลไมต้ามกฎหมายกาํหนด หมายถึง นํ้าผกั - นํ้าผลไมท่ี้ไม่มีการแต่งเติมใด ๆ  

ดา้นคุณภาพทั้งส้ิน แต่สาํหรับในกรณีการผลิตเพือ่จาํหน่าย บางคร้ังการควบคุมคดัเลือกวตัถุดิบไม่
สามารถทาํใหส้มบูรณ์ได ้ กล่าวคือผกัและผลไมท่ี้มีอายพุนัธ์ุท่ีแตกต่างกนั จะใหร้สชาติท่ีแตกต่างกนั 
จึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพดา้นรสชาติ เพื่อใหมี้ความเหมาะสมต่อทั้งผูบ้ริโภค และ
กระบวนการเกบ็รักษา 

2.1 การปรับปรุงดา้นรสเปร้ียว รสเปร้ียวเป็นรสธรรมชาติของนํ้าผลไม ้การปรับปรุงรส 
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เปร้ียวในนํ้าผลไมโ้ดยทัว่ไปนิยมใชก้รดมะนาว หรือกรดซิตริก ซ่ึงเป็นกรดพื้นฐานท่ีใหร้สเปร้ียว
ในผลไมท้ัว่ไป นอกจากน้ีอาจจะใชก้รดมาลิก ซ่ึงเป็นกรดอ่อน กล่ินอ่อนกไ็ด ้

2.2 การปรับปรุงดา้นรสหวาน รสหวานในนํ้าผกั – นํ้าผลไมส่้วนใหญ่มาจากนํ้าตาล    
อินเวอร์ต (กลูโคส และฟรุคโตส) ซ่ึงเป็นรสหวานอ่อน ๆ และมกัจะถูกบดบงั หรือกลบดว้ยรสเปร้ียว  
ซ่ึงจะไม่ถูกกบัรสนิยมของผูบ้ริโภคในแถบเอเชีย ดงันั้นการผลิตนํ้าผกั – นํ้าผลไมส้าํหรับผูบ้ริโภคกลุ่ม
น้ีจึง จาํเป็นตอ้งปรับปรุงรสหวานใหเ้หมาะสม เรียกวา่ เติมนํ้าตาล (Sugar Added)  และประเภทไม่เติม      
นํ้าตาล หรือปลอดนํ้าตาล (No Sugar Added or Sugar Free) สาํหรับนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ถา้มี
การเติมนํ้าตาลจะการควบคุม โดยควบคุมค่าความหวานไดไ้ม่เกิน 13 Brix  หรืออีกนยัหน่ึง ถา้จะมี
การเติมนํ้าตาลกจ็ะเติมซูโครสไดท่ี้ความเขม้ขน้ไม่เกินร้อยละ 6-7 

2.3 การเสริมรสหรือเนน้รสชาตินํ้าผกั -นํ้าผลไม ้ เน่ืองจากนํ้าผกั –นํ้าผลไมมี้สารใหร้ส 
หลกั คือ รสเปร้ียว รสหวานและรสชาติของนํ้าผกั - นํ้าผลไม ้แต่ละชนิดท่ีนาํมาผลิต เพื่อใหร้สชาติ      
ดงักล่าวดีข้ึนจะเนน้รสชาติดว้ยเกลือแกงเลก็นอ้ย ความเขม้ขน้ไม่เกินร้อยละ 0.05–0.10  นอกจากน้ี
รสเคม็ท่ีมาจากเกลือแกงจะสามารถช่วยใหร้สเปร้ียวและรสหวานไม่จดัจนเกินไป 

3. ขั้นตอนการให้ความร้อนผา่นเช้ือจุลินทรียแ์ละการใหค้วามเยน็ทนัที สาํหรับ 
ขั้นตอนในการใหค้วามร้อนน้ีเป็นการฆ่าเช้ือจุลินทรียเ์พือ่ยดือายกุารเกบ็รักษาของผลิตภณัฑท่ี์
บรรจุในภาชนะปิดสนิท ทาํได ้2 ลกัษณะ คือ  

3.1 การให้ความร้อนก่อนบรรจุในภาชนะปิดสนิท สาํหรับนํ้าผกั -นํ้าผลไมท่ี้มีค่า PH  
ไม่สูงกวา่ 3.5 สามารถฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 70 –72 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 15 นาที  เรียกวา่ ระบบ        
พาสเจอร์ไรซ์แบบเร็ว – อุณหภูมิสูง (HTST – Pasteurization) หรือท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส         
เป็นเวลานาน 30 นาที เรียกวา่ ระบบพาสเจอร์ไรซ์แบบชา้ – อุณหภูมิตํ่า (LTLT – pasteurization)     
กถื็อวา่เป็นการเพียงพอ จากนั้นจึงนาํมาบรรจุถุงท่ีสะอาด ในขณะท่ีนํ้าผกั -นํ้าผลไมย้งัร้อน (อุณหภูมิ
ไม่ตํ่ากวา่ 60 องศาเซลเซียส) จะช่วยใหจุ้ลินทรียไ์ม่เกิดการปนเป้ือนซํ้า จดัวา่เป็นการไล่อากาศ
ออกไปในขณะบรรจุดว้ย และใหค้วามเยน็ทนัที (อุณหภูมินํ้าเยน็ไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส) เพื่อ
หยดุการเกิดปฏิกิริยาของจุลินทรียท่ี์หลงเหลือจากกระบวนการใหค้วามร้อน 

3.2 การใหค้วามร้อนหลงัการบรรจุในภาชนะชนิดบรรจุปิดสนิท การใหค้วามร้อนฆ่า 

เช้ือจุลินทรียโ์ดยวิธีน้ีนิยมใชก้บันํ้าผกั - นํ้าผลไมท่ี้บรรจุในภาชนะแบบกระป๋องเคลือบแลคเกอร์ ซ่ึง
นํ้ าผกั - นํ้าผลไมท่ี้บรรจุในภาชนะแบบกระป๋องเคลือบแลคเกอร์ ซ่ึงทนความร้อนเกินจุดเดือดไดจ้ะใช้
กระป๋องเคลือบแลคเกอร์ ซ่ึงทนความร้อนเกินจุดเดือดไดจ้ะใชว้ิธีการฆ่าเช้ือน้ีภายหลงัการบรรจุอาหาร
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เกินจุดเดือดไดจ้ะใชว้ิธีการฆ่าเช้ือน้ีภายหลงัการบรรจุอาหารในกระป๋องแลว้ ขั้นตอนกคื็อการบรรจุนํ้ า
น้ีภายหลงัการบรรจุอาหารในกระป๋องแลว้ ขั้นตอนกคื็อการบรรจุนํ้าผกั - นํ้าผลไมท่ี้เตรียมไวแ้ลว้ (PH 
แลว้ ขั้นตอนกคื็อการบรรจุนํ้าผกั - นํ้าผลไมท่ี้เตรียมไวแ้ลว้ (PH ไม่เกิน 3.5) ในกระป๋องโดยเวน้
ผลไมท่ี้เตรียมไวแ้ลว้ (PH ไม่เกิน 3.5) ในกระป๋องโดยเวน้ช่องวา่งเหนือกระป๋องตาม  สดัส่วนขนาด
กระป๋องโดยเวน้ช่องวา่งเหนือกระป๋องตาม  สดัส่วนขนาดของกระป๋อง เพื่อรองรับการขยายตวั จากนั้น
ตาม  สดัส่วนขนาดของกระป๋อง เพื่อรองรับการขยายตวั จากนั้นเขา้สู่ขั้นตอนการไล่อากาศ แลว้ปิดฝา
รองรับการขยายตวั จากนั้นเขา้สู่ขั้นตอนการไล่อากาศ แลว้ปิดฝากระป๋อง  ตามดว้ยการใหค้วามร้อน
ขั้นตอนการไล่อากาศ แลว้ปิดฝากระป๋อง  ตามดว้ยการใหค้วามร้อนเพื่อฆ่าเช้ือ อุณหภูมิโดยปกติ
ตามดว้ยการใหค้วามร้อนเพื่อฆ่าเช้ือ อุณหภูมิโดยปกติประมาณ 100 องศาเซลเซียส   
อุณหภูมิโดยปกติประมาณ 100 องศาเซลเซียส   
ภาชนะทีใ่ช้บรรจุนํา้ผกั - นํา้ผลไม้ 
 (สุปราณี โกศลศิริลกัษณ์, 2545 : 58-59) นํ้าผกั -นํ้าผลไมท่ี้วางจาํหน่ายในตลาดมีการ
บรรจุในภาชนะหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงลกัษณะแตกต่างกนัตามแต่ละบริษทัผูผ้ลิตจะออกแบบให้
ดึงดูดความสนใจจากลูกคา้ดงัน้ี  

1. ขวดพลาสติก ซ่ึงสะดวกแก่การด่ืม และไม่ตอ้งระวงัในเร่ืองการบุบ แตก ท่ีจะทาํให ้
ภาชนะเกิดการเสียหายได ้ ขนาดบรรจุในทอ้งตลาดมีหลายขนาด เช่น 250 ซี.ซี. 1,000 ซี.ซี. (1 ลิตร) 
เป็นตน้ รูปร่างภาชนะมีทั้งแบบทรงกลม ทรงเหล่ียม มกัจะเป็นนํ้าผกั - นํ้าผลไมท่ี้จาํหน่ายในราคา 
ไม่สูงนกั เน่ืองจากตน้ทุนบรรจุภณัฑมี์ราคาตํ่า เช่น นํ้าผลไมบี้เบอร์ นํ้าผลไมโ้กลเดน้แพน 

2. ขวดแกว้ ผูบ้ริโภคบางคนชอบภาชนะท่ีเป็นขวดแกว้ เพราะดูสะอาด เห็นสีของ 
นํ้าผกั-นํ้าผลไมไ้ดช้ดัเจน และเม่ือด่ืมหมดกส็ามารถนาํภาชนะน้ีไปใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนไดด้ว้ย  
ซ่ึงนํ้ าผกั - นํ้าผลไมเ้ขม้ขน้มกัจะใชบ้รรจุภณัฑช์นิดน้ี มีขนาด 330 ซี.ซี. 350 ซี.ซี. และ 1,000 ซี.ซี. เป็นตน้ 

3. กระป๋องโลหะลกัษณะภายนอกกระป๋องอาจจะแตกต่างกนัไปเพื่อดึงดูดความสนใจ 
มี 2 ชนิด แบบมีสลกัเปิด  และไม่มีสลกัเปิด  โดยนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีวางจาํหน่ายเกือบทุก
ยีห่อ้จะใชบ้รรจุภณัฑก์ระป๋องโลหะมีสลกัเปิด ซ่ึงเป็นกระป๋องทรงสูง เพราะสามารถรักษาคุณภาพ
ของรสชาตินํ้าผกั - นํ้าผลไมไ้ดดี้ มีระยะการเกบ็รักษานานถึง 2 ปี โดยทัว่ไปแลว้จะเป็นขนาด 240 – 250 ซี.ซี 

4. ถุงพลาสติก การบรรจุถุงพลาสติก การบรรจุลงถุงพลาสติกจะตอ้งมีขนาดไม่ใหญ่ 
นกั และมีนํ้าหนกัท่ีพอเหมาะในการถือบริโภคในแต่ละคร้ัง 

5. กล่องกระดาษเตตราแพค ขอ้ดีคือ ขนส่งไดง่้าย และสะดวก สามารถบรรจุนํ้าผกั -    นํ้าผลไม ้
ไดใ้นปริมาณท่ีมาก แต่ผูบ้ริโภคอาจสบัสนเพราะบรรจุภณัฑเ์ป็นชนิดเดียวกบัท่ีใชบ้รรจุนมพร้อมด่ืมยเูอชที 

6. กล่องกระดาษไฮปาแพค เป็นบรรจุภณัฑท่ี์มีตน้ทุนสูง เน่ืองจากทาํจากวสัดุต่าง ๆ  
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ผนึกซอ้นกนั 5 ชั้น  สามารถป้องกนัแสงแดด และกนัความร้อนจากภายนอกไดดี้ ยอ่ยสลายไดง่้าย 
มีลกัษณะเป็นกล่องกระดาษรูปเหล่ียมทรงสูง มีสลกัเปิด แต่อาจบุบหรือสูญเสียรูปทรงไดง่้ายเม่ือ
ถูกแรงกระแทก ซ่ึงตราท่ีใชบ้รรจุภณัฑช์นิดน้ีคือ นํ้าผลไมต้ราทิปโก ้

7. อะลูมินัม่ฟอยล ์เป็นบรรจุภณัฑแ์บบใหม่ เรียกวา่ Flexible Pack มีลกัษณะรูปทรง 
คลา้ยถุงแต่ตั้งได ้มีหลอดพร้อมด่ืมภายในซอง นํ้าหนกัเบา ซ่ึงนํ้ าผลไมท่ี้ใชบ้รรจุภณัฑช์นิดน้ี ไดแ้ก่ 
นํ้าผลไมเ้อทิพ นํ้าผลไมย้โูร่ นํ้าผลไมค้าปริซอน 
 
ลกัษณะตลาดนํา้ผกั - นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 
 เดิมทีตลาดนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมในประเทศมีอตัราการขยายตวัไม่สูงมากนกั เพราะ
เหตุผลท่ีวา่ ผกัและผลไมส้ดในประเทศมีอยูม่ากมายหลายชนิดและมีใหรั้บประทานตลอดทั้งปี เม่ือ
ตอ้งการด่ืมนํ้าผกั -นํ้าผลไมผู้บ้ริโภคเองสามารถนาํผลไมส้ดมาคั้นด่ืมเองได ้ แต่ดว้ยภาวะเศรษฐกิจ
และสภาพความเป็นอยูท่ี่เปล่ียนแปลงไป ความเร่งรีบ ความห่วงใยในสุขภาพและการขยายตวัของ
ประชากร พร้อมกบัตอ้งการความสะดวกสบาย  ทาํใหผู้บ้ริโภคหนัมาบริโภคนํ้าผกั - นํ้าผลไมเ้พิม่มากข้ึน 

 เน่ืองจากมีการแข่งขนักนัสูงโดยตั้งแต่ปี 2535  เป็นตน้มา นํ้าผกั -นํ้าผลไม ้ ไดรั้บความ
นิยมมากข้ึนตามลาํดบั ทาํใหผู้ป้ระกอบการทยอยเขา้สู่ตลาดนํ้าผกั - นํ้าผลไมม้ากข้ึน แต่อยา่งไรก็
ตาม อุตสาหกรรมนํ้าผกั - นํ้าผลไมย้งัมีขอ้จาํกดัดา้นการขยายตวัและปัญหาการดาํเนินงานมาโดย
ตลอดท่ีสาํคญัไดแ้ก่ดา้นวตัถุดิบซ่ึงปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน ควบคุมรสชาติและราคาไดล้าํบาก 
ปัญหาตน้ทุนการผลิต ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาดและการจดัจาํหน่ายซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์สูงโดยเฉพาะบรรจุ
ภณัฑต์อ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ รวมถึงตอ้งเสียภาษีในการจาํหน่าย ถึงร้อยละ 4 ของราคาจาํหน่าย
ปลีก  ปัญหาความตอ้งการบริโภคนํ้าผกั - นํ้าผลไมข้องคนไทยอยูใ่นระดบัตํ่าเพราะมีผกัและผลไม้
สดบริโภคตลอดทั้งปี  (บริษทัศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2541:8)  

 ตลาดนํ้าผกั - นํ้าผลไมใ้นประเทศแบ่งออกเป็น นํ้าผกั -นํ้าผลไม1้00%หรือตลาด
ระดบับนมูลค่า 1,000 ลา้นบาทหรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 41.6 ของมูลค่าตลาดนํ้าผกั - นํ้าผลไม้
ทั้งหมด      นํ้าผกั - นํ้าผลไม ้ 25-50%หรือตลาดระดบักลางมูลค่า 700 ลา้นบาท หรือร้อยละ 29.2 
และตลาด      นํ้าผกั - นํ้าผลไมต้ ํ่ากวา่ 25%หรือตลาดระดบัล่างมีมูลค่า 700 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
29.2 ซ่ึงอตัราการเติบโตของตลาดนํ้าผกั - นํ้าผลไมม้าจากการเติบโตของตลาดนํ้าผกั - นํ้าผลไม ้
100% และตลาดนํ้าผกั - นํ้าผลไม ้25-50%  ในขณะท่ีตลาดนํ้าผกั - นํ้าผลไมต้ ํ่ากวา่ 25% มีอตัราการ
เติบโตลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคหนัไปนิยมบริโภคสินคา้ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน และส่วนแบ่ง
การตลาดนํ้าผกั -นํ้าผลไมร้ะดบัพรีเม่ียม หรือนํ้าผกั –ผลไม ้ 100% มีดงัน้ี  1.  ทิปโก ้  มีส่วนแบ่ง
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การตลาด 40%  2. มาลี มีส่วนแบ่งการตลาด 30%  3. ยนิูฟ มีส่วนแบ่งการตลาด 20% และยีห่อ้อ่ืน ๆ 
มีส่วนแบ่งการตลาด 10%  (นิตยสาร BramdAge :2545/9 ,166) 

 แนวโนม้ของธุรกิจนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมยงัขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะกลุ่มผู ้
นิยมบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพแต่มีเวลาจาํกดั ทาํใหต้อ้งพึ่งพานวตักรรมการผลิตเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค เช่น ตลาดในเขตกรุงเทพและเมืองใหญ่ๆ และในกระแสการเติบโตของตลาด
ผูป้ระกอบการทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยต่างกต็อ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะการแข่งขนั   ของตลาดท่ี
ค่อนขา้งรุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขนัท่ีราคาจาํหน่าย ทั้งน้ีเพื่อรักษาส่วนแบ่งของตลาดและช่วงชิงส่วน
แบ่งตลาดจากคู่แข่งใหไ้ด ้ อยา่งไรกต็ามปัญหาท่ีเป็นขอ้จาํกดัสาํหรับการขยายตวัของนํ้าผกั - นํ้าผลไม้
คือ ราคาท่ีอยูใ่นเกณฑสู์งเม่ือเทียบกบัเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืนๆ โดยเฉล่ียประมาณ     ลิตรละ 30 บาท ทาํ
ใหผู้ผ้ลิตพยายามผลิตนํ้าผกั - นํ้าผลไมท่ี้ความเขม้ขน้ต่างๆกนั เช่น 100% 30-70% และ25% เป็นตน้ 
ทั้งน้ีเพื่อเป็นการตอบสนองผูบ้ริโภคตามกาํลงัซ้ือและความชอบไดต้ามกลุ่มเป้าหมาย 

 ตลาดเคร่ืองด่ืมในกลุ่มนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีมีแนวโนม้เติบโตมากท่ีสุด คือตลาดชา
พร้อมด่ืม ซ่ึงตลาดเคร่ืองด่ืมส่วนน้ีมีบางส่วนเป็นชาท่ีผสมนํ้าผลไมด้ว้ย ในปัจจุบนัตลาดชาพร้อมด่ืมมี
มูลค่าประมาณ 700-800 ลา้นบาทและมีอตัราการขยายตวัสูงถึงร้อยละ 20 ผูป้ระกอบการคาดวา่ตลาดน้ี
สามารถเติบโตจนมีมูลค่าถึง 1,000 ลา้นบาทในอีก 2-3 ปีขา้งหนา้ ซ่ึงผูป้ระกอบการนํ้าผกั – นํ้าผลไม ้
หนัไปขยายการผลิตชาผสมผลไมเ้พิม่ข้ึนดว้ย ปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยกระตุน้ตลาดชาพร้อมด่ืม คือ ตลาดน้ี
ยงัมีผูแ้ข่งขนันอ้ยราย โดยผูน้าํตลาดในปัจจุบนัคือ ลิปตนั และเนสที ทาํใหต้ลาดน้ีเป็นท่ีสนใจของนกั
ลงทุนมีผูผ้ลิตรายใหม่ทยอยเขา้ตลาดอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตท่ีอยูใ่นตลาดผกั-ผลไมก้ระป๋อง
อยูแ่ลว้ นอกจากน้ีปริมาณการบริโภคชาพร้อมด่ืมของไทยมีเพียง 0.4 ลิตรต่อคนต่อปี ซ่ึงนบัวา่เป็นอตัรา
การบริโภคท่ีตํ่ามาก เม่ือเทียบกบัอตัราการบริโภคนํ้าผกั - นํ้าผลไม ้ 1 ลิตรต่อคนต่อปี กาแฟพร้อมด่ืม 3 
ลิตรต่อคนต่อปี นํ้าอดัลม 10 ลิตรต่อคนต่อปี และนม 14 ลิตรต่อคนต่อปี(บริษทัศูนยว์ิจยั กสิกรไทย, 2544:2-3)  

แนวโนม้ของธุรกิจนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมในยคุเศรษฐกิจกาํลงัฟ้ืนตวัอยูใ่นขณะน้ีดูแลว้
ค่อนขา้งสดใส โดยเฉพาะกลุ่มผูนิ้ยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพแต่มีเวลาจาํกดั ทาํใหต้อ้งพึ่งพานวตักรรมการ
ผลิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค เช่น ตลาดในเขตกรุงเทพและเมืองใหญ่  ๆและในกระแสการ
เติบโตของตลาดขณะน้ีนัน่เองท่ีผูป้ระกอบการทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยต่างกต็อ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะการ
แข่งขนัของตลาดท่ีค่อนขา้งรุนแรง เพือ่รักษาส่วนแบ่งของตลาดและช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งใหไ้ด ้ 

 นอกเหนือจากท่ีผูป้ระกอบการตอ้งเผชิญกบัภาวะการแข่งขนัของตลาดแลว้ ปัญหาและ
อุปสรรคอีกประการหน่ึงของธุรกิจกคื็อ ตน้ทุนการผลิตท่ีค่อนขา้งสูง ซ่ึงไดแ้ก่  

 - ตน้ทุนวตัถุดิบ ซ่ึงแบ่งออกเป็น วตัถุดิบผกั ผลไมใ้นประเทศ เช่น นํ้าสบัปะรด ฝร่ัง นํ้าสม้ 
ซ่ึงเป็นวตัถุดิบทางการเกษตรท่ีคุณภาพและปริมาณข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางธรรมชาติและปัจจยัอ่ืน  ๆ ท่ีไม่
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สามารถควบคุมไดท้ั้งหมดท่ีจะส่งผลกระทบต่อราคาของวตัถุดิบใหมี้ความผนัผวน มีปริมาณไม่แน่นอน 
และในการป้องกนัปัญหาความผนัผวนของราคาวตัถุดิบผกัและผลไมด้ว้ยการผลิตและเกบ็รักษาไวก่้อนก็
จะทาํใหมี้ตน้ทุนการเกบ็รักษาสูง นอกจากน้ีอาจเป็นสาเหตุใหคุ้ณภาพเปล่ียนแปลงได ้ ทาํใหต้อ้งพึ่งพา
วตัถุดิบนาํเขา้ เช่น นํ้าสม้ ซ่ึงเป็นนํ้าผลไมท่ี้มีอตัราการบริโภคท่ีอยูใ่นเกณฑสู์ง หรือ หวัเช้ือนํ้าผลไม้
เขม้ขน้บางอยา่งท่ีไม่สามารถผลิตไดใ้นประเทศมาผสม เช่น นํ้าองุ่น แอปเปิล เป็นตน้  

 - ตน้ทุนการบรรจุภณัฑ ์ ทั้งการบรรจุในรูปกระป๋องหรือกล่องกระดาษท่ีตอ้งนาํเขา้จาก
ต่างประเทศ ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งเผชิญปัญหากบัความไม่แน่นอนของอตัราแลกเปล่ียน ในขณะท่ีการ
เปล่ียนแปลงของราคาทาํไดจ้าํกดั  

 แต่ในปัจจุบนัสถานการณ์ทางดา้นตน้ทุนการผลิตนํ้าผกั - นํ้าผลไมจ้ากวตัถุดิบภายในประเทศ
เร่ิมจะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีข้ึน เน่ืองจากราคาผลผลิตผลไมใ้นประเทศค่อนขา้งตํ่ากวา่ทุกปี ประกอบกบั
การตดัสินใจลดภาษีนาํเขา้สินคา้วตัถุดิบของรัฐบาลจากกระดาษบรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมลง      
แผน่อลูมิเนียมทาํกระป๋องเคร่ืองด่ืมและกระดาษพาสเจอร์ไรซ์และยเูอชที ลดลงจาก  ร้อยละ 8-30 เหลือ
เพยีงร้อยละ 1 ซ่ึงจะมีผลทาํใหต้น้ทุนการผลิตลดลง  

 การขยายตวัของอุตสาหกรรมนํ้าผกั-ผลไมแ้ปรรูปพร้อมด่ืมนั้น นบัเป็นโอกาสดีของ
เกษตรกรภายในประเทศท่ีกาํลงัเผชิญปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า ใหมี้แนวทางการเปล่ียนแปลง
รูปแบบการผลิตเป็นการผลิตผกัและผลไมป้้อนเขา้สู่โรงงานเพ่ือแปรรูป เป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหาทางหน่ึง ทั้งน้ีการผลิตควรมีการควบคุมคุณภาพของผกัและผลไมท่ี้จะส่งป้อนโรงงาน 
โดยเฉพาะสารเคมีการเกษตรตกคา้งก่อนการแปรรูป นอกจากน้ีในภาวะการแข่งขนัของตลาดยงัทาํ
ใหเ้กิดผลดีต่อผูบ้ริโภคทั้งในแง่ของราคาท่ีเหมาะสมและคุณภาพของสินคา้ 

 
ตารางที ่1  ราคาจําหน่ายนํา้ผกั –ผลไม้ทีว่างจําหน่ายในห้างสรรพสินค้า 

บริษัทผู้ผลติและผู้
จําหน่าย 

เคร่ืองหมาย 
การค้า 

บรรจุภัณฑ์ ขนาด 
(ซีซี) 

สัดส่วน
นํา้ผลไม้ 

ราคาเฉลีย่ 

1. บ.บูบูน จก. ฟรีส เตตราแพค 
กระป๋อง 
กระป๋อง 
เตตราแพค 

500 
250 
250 
200 

50% 
50% 
25% 
25% 

22.00 
13.00 
12.75 
8.00 

 สไมล ์ ขวดพลาสติก 
ขวดพลาสติก 

1,000 
500 

100% 
100% 

89.00 
43.00 

2.  บ.มิซิแกน  จก. มิซิแกน เตตราแพค 1,000 50% 44.00 
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เตตราแพค 500 50% 25.00 
3. บ.ทิปโกฟู้้ ดส์ จก. ทิปโก ้ เตตราแพค 

เตตราแพค 
เตตราแพท 
เตตราแพค 
เตตราแพค 

1,000 
750 
200 
750 
250 

100% 
100% 
100% 
40% 
40% 

51.50 – 69.00 
49.00 
12.00 
31.00 
9.75 

4. บ.ไทยนํ้าทิพย ์จก. Qoo เตตราแพค 
เตตราแพค 

1,000 
200 

23% 
23% 

39.00 
8.00 

5.บ.ออร์คิดฟดูส์ จก. ย.ูเอฟ.ซี. กระป๋อง 
กระป๋อง 
กระป๋อง 

240 
240 
1,000 

25% 
40% 
100% 

12.50 
12.50 
51.00 

ตารางที่ 1   (ต่อ) 

บริษัทผู้ผลติและผู้
จําหน่าย 

เคร่ืองหมาย 
การค้า 

บรรจุภัณฑ์ ขนาด 
(ซีซี) 

สัดส่วน
นํา้ผลไม้ 

ราคาเฉลีย่ 

6. บ.มาลีสามพราน 
จก. และ บ.มาลีซพั
พลาย  (1994) จก. 

มาลี เตตราแพค 
กระป๋อง 
กระป๋อง 
กระป๋อง 
กระป๋อง 

1,000 
240 
240 
240 
1,360 

100% 
100% 
50% 
25% 
100% 

51.00-65.00 
14.50 
14.50 
12.50 
72.50 

7. บ.ดิออริจิเนอร์ 
    ออสเตรเลีย 

Natur Gif เตตราแพค 1,000 100% 82.50 

8.  บ.ซีโน – แปซิฟิค  
เทรดด้ิง (ไทย
แลนด ์) จก. 

กรานาดอร์ เตตราแพค 1,000 100% 79.50 

9. บ. ยนิูฟ –เพรสซิ
เดนท ์ (ประเทศไทย) 
จก. 

ยนิูฟ เตตราแพค 
เตตราเพค 
เตตราแพค 
เตตราแพค 
กระป๋อง 
กระป๋อง 

1,000 
1,000 

200 
200 
180 
180 

100% 
40% 

100% 
40% 

100% 
40% 

63 –67.50 
43.00 
16.00 

9.00-11.00 
15.50 
13.50 
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10.บ.ไอ.พ.ีแมนูแฟค
เจอร่ิง จก. 

ไอวี ่ เตตราแพค 
เตตราแพค 

500 
200 

100% 
100% 

33.50 
15.50 

12. บ.อาํพลฟดูส์ โป
เซสซ่ิง จก. 

ฟริส -ซี เตตราแพค 150 100% 8.00 

13.บ.ไทซนัฟดูส์ จก. กรีนเมท กระป๋อง 
กระป๋อง 

300 
300 

100% 
25% 

12.50 
12.50 

14.บ.เนสทเ์ลย ์
(ประเทศไทย) จก. 

เนสทเ์ล่ เตตราแพค 
เตตราแพค 
เตตราแพค 

1,000 
1,000 

500 

100% 
30% 

100% 

79.00 
61.00 
45.75 

15.บ.ไบเล่ แคลิฟอ
เนีย ออเร้นจ ์

ไบเล่ ขวดพลาสติก 
ขวดพลาสติก 

1,000 
250 

10% 
10% 

21.00 
9.00 

ตารางที่ 1  (ต่อ) 

บริษัทผู้ผลติและผู้
จําหน่าย 

เคร่ืองหมาย 
การค้า 

บรรจุภัณฑ์ ขนาด 
(ซีซี) 

สัดส่วน
นํา้ผลไม้ 

ราคาเฉลีย่ 

16. บ.พอ็คคา คอร์
เปอร์เรชัน่ (สิงคโปร์) 
ลิมิเตด็ จก. 

แครอท กระป๋อง 
กระป๋อง 

240 
315 

100% 
100% 

22.50 
26.50 

17. บ.คอนติเนนตลั
ฟดู จก. 

บรูก ขวดพลาสติก 
กระป๋อง 
กระป๋อง 
กระป๋อง 

947 
1,210 

560 
1,210 

100% 
100% 
100% 
96% 

159.00 
50.50 
23.00 
42.50 

18.บ.ควีนโปรดกัส์ จก. ไมกาควนี ขวดแกว้ 750 สควอซ 39.00 
19. บ.ดูเมก็ซ์ จก. ซนัควิก ขวดแกว้ 

ขวดแกว้ 
840 
330 

สควอซ 
สควอซ 

127.50 
60.00 

20. แพนสยามฟดูส์
โปร-ดกัส์ จก. 

โกลเดน้แพน ขวดแกว้ 
ขวดพลาสติก 
ขวดพลาสติก 

710 
1,000 

320 

สควอซ 
25% 
25% 

32.00 
19.00 
6.50 

21.บ.เฮาเหวย่ 
(ประเทศไทย) จก. 

ซนัสวีท ขวดแกว้ 946 100% 129.00 

22. บ.บางกอก ที. บีเบอร์ ขวดพลาสติก 1,000 25% 19.00 
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เอม็.เคร่ืองด่ืม   
23.บ.หา้งหุน้ส่วน
จาํกดั ฮะเซง้(888) 

พี.แอนด.์เอส. ขวดพลาสติก 1,250 25% 18.50 

24. บ.ลิเบอร์ตีโกลด ์
     ฟรุต จก. 

ลิโก ้ ขวดพลาสติก 940 24% 1620.00 

25.บ.แคสเคตบริว 
วอร่ี จก.   

แคสเคด ขวดแกว้ 
กระป๋อง 

750 
375 

100% 
100% 

131.00 
82.00 

26. บ.โซติโก ้ เอน็ว ี
ดีเพน็-ปิค จก. 

ซาโตรูจ ขวดแกว้ 750 100% 115.00 

 
 

ตารางที ่1  (ต่อ) 

บริษัทผู้ผลติและผู้
จําหน่าย 

เคร่ืองหมาย 
การค้า 

บรรจุภัณฑ์ ขนาด 
(ซีซี) 

สัดส่วน
นํา้ผลไม้ 

ราคาเฉลีย่ 

27. บ.เอส แอนด ์ดบั
ปลิว ไฟน์ฟดู อิงค ์
จก. 

เอส แอนด ์ 
ดบับลิว 

ขวดแกว้ 
 

947 
 

100% 
 

125.00 
 

28. บ.สปริงวาเลย ์
ฟรุ๊ต จุย้ส์ จก.  

สปริงวาเลย ์ ขวดแกว้ 
ขวดแกว้ 

1,000 
250 

100% 
100% 

162.00 
42.50 

29.บ.เดน็อาร์ 
ดินสแตนท ์โปรดิวซ์ 
จก. 

ฟาร์มเมอร์ส
เฟรซ-เอน็อาร์ 

กระป๋อง 240 100% 18.50 

30..บ.ทวีผลิตภณัฑ ์
จก. 

แอล.พี ขวดพลาสติก 
ขวดพลาสติก 

1,000 
220 

25% 
25% 

16.50 
3.67 

31.บ.ฟู้ ดแอนด ์
ดร้ิงส์ จก. (มหาชน) 

ซมัเมอร์ กระป๋อง 250 100% 15.75 

32. บ.แคมเบลลซุ์ป  
คมัปานี จก. 

วี 8 
 
 
 

ขวดแกว้ 
ขวดแกว้ 
กระป๋อง 
กระป๋อง 

946 
354 
340 
163 

100% 
100% 
100% 
100% 

111.00 
39.00 

32. 
20.50 
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แคมเบลล ์ ขวดแกว้ 
กระป๋อง 
ขวดแกว้ 

354 
163 
340 

100% 
100% 
40% 

42.50 
20.75 
30.50 

33.บ.ซนัยาง
อุตสาหกรรมอาหาร 
จก. 

เคลีพนัธ์ กระป๋อง 250 25% 14.00 

34. บ.บี.บี.ดีเวลบอบ
เมน้ต ์จก. 

สิงห์เฟรซ กระป๋อง 250 25% 14.50 

35.บ.เคล่ีฟฟู้ ดส์ จก. จมัโบ ้-เอ กระป๋อง 540 100% 40.00 
 
 

ตารางที ่1  (ต่อ) 

บริษัทผู้ผลติและผู้
จําหน่าย 

เคร่ืองหมาย 
การค้า 

บรรจุภัณฑ์ ขนาด 
(ซีซี) 

สัดส่วน
นํา้ผลไม้ 

ราคาเฉลีย่ 

36.บ.ดอยคาํ
ผลิตภณัฑอ์าหาร จก. 

ดอยคาํ ขวดแกว้ 
กระป๋อง 
เตตราแพค 

700 
565 
200 

40% 
100% 
40% 

48.00  
25.00 
9.00 

37.บ.กยุบุรีผลไม้
กระป๋อง 

วาร์เลนเซีย เตตราแพค 
เตตราแพค 

1,000 
110 

100% 
100% 

67.00 
8.75 

39.บ.ชบาบางกอก 
จก. 

ชบา เตตราแพค 
เตตราแพค 
กระป๋อง 

1,000 
200 
240 

100% 
100% 
30% 

64.00-66.00 
16.25 
12.50 

40. บ. ควนีโปดกั จก. ควีน ขวดแกว้ 750 สควอซ 37.25 
41.บ.ซี.แอนด ์ เอ 
โปรดสัก ์จก. 

เอทิพย ์ ขวดพลาสติก 300 100% 15.00 

ท่ีมา : สาํรวจหา้งสรรพสินคา้  ปี 2547 
ประโยชน์ของนํา้ผกั - นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

 คุณค่าทางอาหารของนํ้าผกั - นํ้าผลไม ้(ประชา, 2541 : 3-4 ) ข้ึนอยูก่บัปริมาณวิตามินซี 
(กรดแอสคอร์บิค) เป็นส่วนใหญ่ ส่วนวิตามินอ่ืน ๆ มีนอ้ยมาก นํ้าผกั - นํ้าผลไมมี้สารประกอบพวก 
เปคติน ซ่ึงเป็นตวัช่วยในการลดอาการทอ้งเสียได ้ และนํ้าผกั - นํ้าผลไมเ้ป็นแหล่งอาหารท่ีให้
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สารประกอบพวกคาร์โบไฮเดรท ประเภท นํ้าตาล เช่น กลูโคส ฟรุคโตส และซูโครส ซ่ึงร่างกายใช้
ง่ายอีกดว้ย ในขณะเดียวกนักมี็แร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย เช่น โปแตสเซียม แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส คลอไรดซ์ลัเฟอร์ โซเดียม  เหลก็ ทองแดง  และอ่ืน ๆ  
 นํ้าผกั - นํ้าผลไมจ้ะมีวิตามินอยูร่ะหวา่ง 1- 3,000 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
พนัธ์ุและชนิดของผกั ผลไม ้  ปริมาณวิตามินซีในนํ้าผกั - นํ้าผลไมจ้ะข้ึนอยูก่บัขบวนการผลิตนํ้าผกั - 
นํ้าผลไม ้อุณหภูมิและระยะเวลาในการเกบ็รักษา 
 ผกัและผลไมน้อกจากจะเป็นอาหารท่ีจาํเป็นต่อชีวิตแลว้ การศึกษาวิจยัสมยัใหม่ยงัไดท้าํ
ใหเ้รารู้และเขา้ใจอีกวา่ผกัและผลไมถื้อวา่เป็นยาแสนวิเศษท่ีสามารถป้องกนัและรักษาโรคร้าย         
ในปัจจุบนัได ้ เช่น โรคมะเร็ง โรคหวัใจ โรคหลอดเลือดอุดตนั อมัพาต อมัพฤกษ ์ เป็นตน้ เพราะ
การศึกษาวิจยัไดเ้ผยใหเ้ห็นวา่ นอกจากผกัและผลไมจ้ะมีวติามินและเกลือแร่ยงัมีสารอาหารหลายอยา่ง
ท่ีมี  คุณสมบติัตา้นทานและบาํบดัโรคได ้เช่น สารตา้นอนุมูลอิสระ(antioxidant) ผกัหรือสารไฟโรนิวเตรียนท์
(Phytonutrint)  สารกากใย (Fiber)  สารตา้นโรคเป็นตน้ ผกัและผลไมจึ้งเป็นทั้งอาหารและเป็นยาท่ี
มีความสาํคญักบัเราอยา่งมากในยคุปัจจุบนั 
 โดยวฒันธรรมคนไทยนั้นมีนิสยัการกินผกัเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้โดยเฉพาะคนในทอ้งถ่ินต่าง 
ๆ มาเม่ือไม่ก่ีสิบปีมาน้ีเองท่ีเรารับเอาวฒันธรรมการบริโภคอยา่งตะวนัตก กินเน้ือสตัว ์กินแป้ง นํ้าตาล
มากข้ึน กินอาหารฟาสตฟ์ู้ ด ละเลยการกินผกั โดยเฉพาะผกัพ้ืนบา้นของไทย ทาํใหเ้ดก็ไทยสมยัน้ี
โดยเฉพาะเดก็ในเมืองถึงแมจ้ะกินอาหารมาก แต่กเ็ป็นโรคขาดสารอาหาร เป็นโรคกนัมาก เช่น    
โรคอว้น โรคภูมิแพ ้ กด็ว้ยสาเหตุของการกินท่ีไม่ถูกตอ้งน่ีเอง จึงควรใหเ้ดก็ ๆ ไดห้นัมากินผกัและ
ผลไมก้นัใหม้ากข้ึน 
 ในขณะเดียวกนัเมืองไทยเป็นเมืองท่ีอุดมไปดว้ยผกัและผลไมน้านาชนิด เป็นประเทศท่ีมี
ผกั ผลไมม้ากชนิดมากท่ีสุดในโลกประเทศหน่ึง มีทั้งราชาของผลไม ้ คือทุเรียน และราชินีผลไมคื้อ 
มงัคุด  นบัวา่โชคดีของคนไทยเป็นอยา่งยิง่ แต่คนไทยสมยัน้ี โดยเฉพาะคนเมืองกินผลไมก้นันอ้ย 
สงัเกตไดจ้ากอาหารระหวา่งม้ือ หรือเวลาท่ีเราหิว แทนท่ีจะหาผลไมม้ารับประทาน กลบัไป         
รับประทานทานขนมปัง มนัฝร่ัง ขนมกรุบกรอบ โดยเฉพาะเดก็ ๆ ควรจะหนัมาบริโภคผกัและ    
ผลไมแ้ทนขนมกรุบกรอบท่ีใส่ผลชูรสมากไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
 ดงันั้นนอกจากความอร่อยแลว้ ผกัและผลไมย้งัใหเ้กลือแร่ท่ีจาํเป็น มีกากใยท่ีช่วยขบัถ่ายและมี
สารอาหารท่ีช่วยป้องกนัรักษาโรค จึงคงไม่มีใครไม่เห็นดว้ยวา่เราควรรับประทานผกั และ   ผลไมใ้หม้ากข้ึน 
ความจําเป็นในการบริโภคนํา้ผกั- นํา้ผลไม้ 
 ปกติผูบ้ริโภคจะกินผกัในม้ืออาหารและกินผลไมห้ลงัม้ืออาหารและระหวา่งม้ืออาหาร 
การรับประทานผกัและผลไมเ้ป็นส่ิงท่ีควรทาํเป็นประจาํทุกวนัในปริมาณท่ีเพยีงพอและเหมาะสม
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ในแต่ละวนั และถา้เป็นผกัสด ผลไมส้ดไม่ผา่นการปรุงไดย้ิง่ดี โดยเฉพาะผกั ผลไมพ้ื้นบา้นของ
ไทยท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูง ปลอดภยัจากสารเคมีและมีราคาถูก 
 แพทยห์ญิงลลิตา ธีระสิริ ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพแนวธรรมชาติ
บาํบดั แนะนาํวา่สาํหรับคนทัว่ไปท่ีไม่อยากแก่เร็ว มีอายยุนืและไม่อยากเจบ็ป่วยเป็นโรคร้ายแรงแนะนาํให้
รับประทานผกัสด โดยเฉพาะผกัพ้ืนบา้น วนัละ 2 จาน จานละประมาณ 100 – 150 กรัม  ทานผลไมส้ดอะไรกไ็ด้
ท่ีมีขนาดเท่ากบัแอปเปิลวนัละ 2 ลูก และด่ืมนํ้าคั้นสดจากผลไมว้นัละ 1 แกว้ หรือประมาณ 200 ซีซี 

 การด่ืมนํ้าผกั - นํ้าผลไม ้ จึงเป็นทางเลือกของการบริโภคผกัและผลไมท่ี้มีขอ้แตกต่าง
จากการบริโภคผกัและผลไมส้ด ๆ อยูห่ลายประการ คือ การรับประทานผกั - ผลไมส้ด ๆ จะทาํให้
รับประทานไดใ้นปริมาณไม่มาก ในขณะท่ีถา้ด่ืมนํ้าผกั - นํ้าผลไมจ้ะทานไดใ้นปริมาณท่ีมากกว่า 
ซ่ึงจะทาํใหเ้ราไดรั้บสารอาหารต่าง ๆ จากผกัผลไมไ้ดม้ากกวา่ และนํ้าผกั - นํ้าผลไม ้สามารถนาํผกั
และผลไมห้ลายชนิดมาปรุงผสมกนัทาํใหไ้ดน้ํ้ าผกั - นํ้าผลไมท่ี้มีรสชาติอร่อย แตกต่างกนัไป  
 การด่ืมนํ้าผกั- นํ้าผลไม ้ นอกจากจะบริโภคง่ายแลว้ ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหาร
ต่าง ๆ ไปใชป้ระโยชนไ์ดใ้นเวลาท่ีรวดเร็วกวา่ในขณะท่ีการรับประทานผกั - ผลไมส้ด ยงัตอ้งผา่น
กระบวนการยอ่ย การดูดซึมสารอาหารจึงชา้กวา่  โดยเฉพาะพลงังานการด่ืมนํ้าผกั – นํ้าผลไมจึ้ง
เหมาะท่ีจะเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีใหพ้ลงังาน  ทาํใหร่้างกายรู้สึกสดช่ืนกระปร้ีกระเปร่า 
 นํ้าผกั -นํ้าผลไม ้ จึงเป็นทางเลือกของการบริโภคผกั ผลไม ้ ท่ีช่วยเพิ่มพลงังานใหคุ้ณค่า
ทางอาหาร และตา้นทานโรค แต่ตอ้งเขา้ใจวา่การด่ืมนํ้าผกั - นํ้าผลไมมิ้ไดท้ดแทนการบริโภคผกั
และ ผลไมใ้นม้ืออาหารหลกั เราควรบริโภคอาหารในม้ืออาหารหลกัใหค้รบถว้น โดยเฉพาะการกิน
ผกัและผลไมส้ดมาก ๆ นั้นยงัเป็นส่ิงจาํเป็นและมีประโยชน์ การด่ืมนํ้าผกั- นํ้าผลไมเ้ป็นเคร่ืองด่ืม
เสริมหลงัม้ืออาหารหรือระหวา่งม้ือ ซ่ึงน่าจะนาํไปทดแทน กาแฟ หรือนํ้าอดัลม รวมทั้งเคร่ืองด่ืม
บาํรุงกาํลงัทั้งหลาย ท่ีไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ต่างกบันํ้าผกั - นํ้าผลไมท่ี้สามารถตา้นทานโรคได ้
 
ตารางที ่2  ประโยชน์ของวติามินและเกลอืแร่ในผกัและผลไม้ 

วติามิน/เกลอืแร่ ประโยชน์ต่อร่างกาย 
วิตามิน เอ (เบตา้แคโรทีน) เบตา้แคโรทีนจะถูกเปล่ียนเป็นวิตามินในร่างกาย จาํเป็นสาํหรับ

สายตา การเจริญเติบโตและพฒันาการของร่างกาย เป็นสาร  
แอนต้ีออกซิเดนทท่ี์สาํคญั 

วิตามิน บี 1 จาํเป็นสาํหรับการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรท เป็นพลงังาน จาํเป็น
ต่อระบบประสาทและหวัใจ 

วิตามิน บี 2 จาํเป็นสาํหรับกระบวนการเผาผลาญใหพ้ลงังาน และการ
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เจริญเติบโต บาํรุงดวงตา  ผม  และเลบ็ 
วิตามินบี 3 จาํเป็นสาํหรับระบบประสาท บาํรุงผวิพรรณและช่วยยอ่ยอาหาร 
วิตามินบี 5 จาํเป็นสาํหรับการสงัเคราะห์คอเลสเตอรอลและไขมนั 

กระบวนการเผาผลาญธาตุอาหารต่าง  ๆ เพื่อใหพ้ลงังาน การ
เจริญเติบโตของเน้ือเยือ่และการทาํงานของต่อมหมวกไต 

วิตามินบี 6 จาํเป็นสาํหรับระบบภูมิคุม้กนั การเผาผลาญไขมนั โปรตีน และ   
คาร์โบไฮเดรทเพื่อใหพ้ลงังาน ระบบประสาท และเซลลเ์มด็เลือดแดง 

วิตามิน 12 จาํเป็นสาํหรับดีเอนเอ และอาร์เอนเอ ช่วยในการสร้างเซลลเ์มด็
เลือดแดง และบาํรุงรักษาระบบประสาท 

 
 

ตารางที่ 2   (ต่อ) 

วติามิน/เกลอืแร่ ประโยชน์ต่อร่างกาย 
วิตามินซี จาํเป็นสาํหรับการสร้างคอลลาเจน เป็นสารแอนต้ีออกซิแดนซ์ 

บาํรุงกระดูกและฟัน รักษาหลอดเลือด ขบัพิษและเสริมสร้าง
ภูมิคุม้กนั ช่วยในการดูดซึมธาตุเหลก็ 

วิตามินดี บาํรุงกระดูกและฟัน ช่วยในการดูดซึมแคลเซียม และ
ฟอสฟอรัส เสริมระบบประสาท 

วิตามินอี เป็นสารแอนต้ีออกซิแดนท ์ปกป้องกรดไขมนั ขบัพิษ และบาํรุง
เซลลเ์มด็เลือดแดงและเน้ือเยือ่ต่าง  ๆป้องกนัโรคมะเร็งและหวัใจ 

วิตามินเค จาํเป็นสาํหรับการทาํใหเ้ลือดแขง็ตวั และปกป้องกระดูก 
แคลเซียม(Calcium) บาํรุงกระดูกและฟัน ระบบประสาทและกลา้มเน้ือ 
ไอโอดีน(Iodine) มีความสาํคญัต่อการสร้างฮอร์โมนไธรอยด ์
เหลก็(Iron) จาํเป็นสาํหรับการสร้างเฮโมโกลบินและการสร้างเอนไซม ์
แมก็นีเซียม(Magnesium) บาํรุงกระดูกและฟัน บาํรุงกลา้มเน้ือและประสาท 
เซเลเนียม(Potassium) สารแอนต้ีออกซิแดนท ์เพิ่มภูมิตา้นทาน และพฒันาการทางเพศ 
โซเดียม(Sosium) รักษาสมดุลของประจุไฟฟ้าในเซลล ์ ช่วยการทาํงานของหวัใจ 

ความดนัเลือดและปริมาณเลือด (ทาํงานร่วมกบัโปแตสเซียม) 
และบาํรุงกลา้มเน้ือ 

สงักะสี (Zinc) เสริมสร้างระบบภูมิตา้นทาน การทาํงานของเอนไซม ์ การ
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เจริญเติบโตและการสืบพนัธ์ุ เสน้ประสาทและการสงัเคราะห์
อินซูลิน 

ท่ีมา : นิตยสารเกษตรกรรมธรรมชาติ: 2546 
 
สรรพคุณของนํา้ผกั – นํา้ผลไม้ 

จากขอ้มูลวารสารเกษตรธรรมชาติไดบ้รรยายถึงสรรพคุณของนํ้าผกั -  นํ้าผลไมไ้ว ้
ดงัต่อไปน้ี  
1.   นํ้าสบัปะรด  - ขิง – ใบสะระแหน่    มีสรรพคุณ ช่วยในการต่ืนตวั  มีสมาธิ สาํหรับคนทาํงานหนกั 
2. นํ้าแครอท –มะเขือเทศ – แตงกวา –ใบโหระพา  มีสรรพคุณ เป็นเคร่ืองด่ืมกระตุน้การไหลเวยีน

ของโลหิต  ทาํใหก้ระปร้ีกระเปร่า  สาํหรับคนนอนดึก 
3. นํ้ามะม่วง – สตรอเบอร่ี     มีสรรพคุณ เป็นเคร่ืองด่ืมใหพ้ลงังานสาํหรับเดก็ 
4. นํ้าแอปเปิล – องุ่น – กีวี    มีสรรพคุณ เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีใหพ้ลงังานยามบ่าย 
5. นํ้ามะเขือเทศ – ข้ึนฉ่าย     มีสรรพคุณ เป็นเคร่ืองด่ืมชดเชยการสูญเสียเหง่ือมากๆ 
6. นํ้าพริกหยวก – หวัผกักาดแดง – สม้   มีสรรพคุณ เป็นเคร่ืองด่ืมถอนพิษเมา 
7. นํ้ามะละกอ – สม้ – แตงกวา     มีสรรพคุณ  เป็นเคร่ืองด่ืมแกอ้าการเมาคา้ง 
8. นํ้าสม้โอ – แตงกวา – มะนาว   มีสรรพคุณ เป็นเคร่ืองด่ืมช่วงอดอาหาร 
9. นํ้าแตงโม – สตรอเบอร่ี         มีสรรพคุณ  เป็นเคร่ืองด่ืมลา้งพิษ 
10. นํ้าแครอท – กลว้ย – สม้     มีสรรพคุณ  เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีช่วยบาํรุงกระดูกและฟันสาํหรับเดก็ 
11. นํ้าสม้ – สตรอเบอร่ี        มีสรรพคุณ  เป็นเคร่ืองด่ืมบรรเทาอาการหวดั 
12. นํ้าแครอท – แตงกวา – แอปเปิล มีสรรพคุณ  แกสิ้ว  ลา้งพิษ 
13. นํ้าแตงกวา แอปเปิล –ขิง  มีสรรพคุณ  บรรเทาไขขอ้อกัเสบ 
14. นํ้ามะนาว – นํ้าผึ้ง   มีสรรพคุณ บรรเทาหลอดลมอกัเสบ 
15. นํ้าแครอท – กะหลํ่าดอก – แอปเปิล มีสรรพคุณ ป้องกนัมะเร็ง 
16. นํ้ารากข้ึนฉ่าย   มีสรรพคุณ แกป้วดทอ้ง 
17. นํ้ามะละกอ – สม้ – กระวาน  มีสรรพคุณ  แกไ้อ 
18. นํ้าสบัปะรด – ขิง   มีสรรพคุณ แกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อ ช่วยยอ่ย 
19. นํ้าขิง – หวัหอม – แครอท  มีสรรพคุณ แกไ้ซนสั 
20. นํ้าลูกพรุน    มีสรรพคุณ แกท้อ้งผกู 
21. นํ้าแครอท –ผกัชีฝร่ัง   มีสรรพคุณ แกล้มหายใจมีกล่ิน ช่วยระบบยอ่ยอาหาร ฯลฯ   
(นิตยสารเกษตรกรรมธรรมชาติ: 2546) 
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โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior model)  เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้
เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีทาํใหเ้กิดความตอ้งการ 
ส่ิงกระตุน้ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํ ซ่ึง
ผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ 
ของผูซ้ื้อ แลว้จะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s respones) หรือ การตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s 
purchase decision)  
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ภาพที ่1  รูปแบบจําลองพฤตกิรรมผู้บริโภค [Model of buyer (consumer) behavior]และปัจจัยท่ีมี   
              อทิธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค (Factors influencing consumer’buying   behavior) 
 
                  Buyer’s black box 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจยัภายนอก      ปัจจยัภายนอก                        ปัจจยัภายใน                    ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

          (External Factor)                (External Factor)                    (Internal Factor )                                      (Personal) 
  

 
 
 
 
 
 
 

                           ส่ิงกระตุน้ภายนอก 
                              Stimulus = S 
ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด ส่ิงกระตุน้อ่ืน 
(Marketing Stimulus)  (Other Stimulus) 
ผลิตภณัฑ ์   เศรษฐกิจ 
ราคา   เทคโนโลย ี
การจดัจาํหน่าย  การเมือง 
การสง่เสริมการตลาด  วฒันธรรม 

 

 

การตอบสนองของผูซ้ื้อ 
(Response = R) 

การเลือกผลิตภณัฑ ์
       การเลือกตรา 
       การเลือกผูข้าย 
       เวลาในการซ้ือ 
      ปริมาณการซ้ือ 

   ลกัษณะของผูซ้ื้อ  (Buyer’s characteristics) 
 

          ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural) 
          ปัจจยัดา้นสงัคม(Social) 
          ปัจจยัส่วนบุคคล(Personal) 
          ปัจจยัดา้นจิตวทิยา(Psychological) 

ขั้นตอนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ  (Buyer’s decision process) 
การรับรู้ปัญหา (Problem  recognition) 
การคน้หาขอ้มูล (Information search) 
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of altermatives) 
การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) 
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase behavior) 

1.ปัจจยัทางวฒันธรรม 
(Cultural) 
 วฒันธรรมพื้นฐาน 

(Calture) 
 วฒันธรรมยอ่ย 

(Subculture) 
 ชั้นสงัคม 

(Social class) 
 

2.ปัจจยัทางสงัคม 
(Social) 
 กลุ่มอา้งอิง 

(Reference groups) 
 ครอบครัว 

(Family) 
 บทบาทและสถานะภาพ 

(Roles and statuses) 
 

3.ปัจจยัส่วนบุคคล 
(Personal) 
 อาย ุ(Age) 
 วงจรชีวติครอบครัว 

(Family life cycle) 
 อาชีพ (Occupation) 
 โอกาสทางเศรษฐกิจ 
(EconomicCircumstances) 
 ค่านิยมและรูปแบบการ

ดาํรงชีวติ (Value and life 
style) 

4.ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
(Psychological) 
 การจูงใ(Motivation) 
 การรับรู้ (Perception) 
 การเรียนรู้(Learning) 
 ความเช่ือถือ(Beliefs) 
 ทศันคติ (Attitudes) 
 บุคลิกภา(Personality) 

 แนวคิดของตนเอง 
(Self concept) 

 

กล่องดําหรือ
ความรู้สึกนึกคดิ

ของผู้ซ้ือ 
(buyer’s 

characteristic) 

ท่ีมา  : Kotler,1994 
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ภาพท่ี 2 แสดงส่วนประสมการตลาด 
 
 
 
 
 
ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์    ช่องทางการจดัจาํหน่าย(Channels) 
(Product Variety)      การครอบคลุมตลาด(Coverage) 
คุณภาพของสินคา้ (Quality)     การเลือกคนกลาง(Assortment) 
การออกแบบ (Design)      ทาํเลท่ีตั้ง (Location) 
คุณลกัษณะ (Features)                      ตลาดเป้าหมาย  สินคา้คงเหลือ (Inventory) 
ตราสินคา้ (Brand Name)        (Target Market)  การขนส่ง(Transportation)  
การบรรจุหีบห่อ (Packaging) 
ขนาด (Size)  
บริการ (Service) 
การรับประกนั (Warranties) 
การรับประกนัสินคา้ (Returns) 
 
 
 
ราคาสินคา้ในรายการ (List Price)   การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) 
ส่วนลด (Discounts)    การโฆษณา (Advertising) 
ส่วนยอมให ้(Allowances)   การใชพ้นกังานขาย (Sales Force) 
ระยะเวลาการชาํระเงิน    การประชาสมัพนัธ์ (Public relations) 
(Payment Period)    การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือ (Credit Terms)    
 
ท่ีมา  : Kotler,1994 

   ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ผลิตภณัฑ ์ (Product) การจดัจาํหน่าย (Place) 

ราคา (Price)      การส่งเสริมการตลาด 
         (Promotion) 
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พฤติกรรมผู้บริโภค  
 ยทุธนา  ธรรมเจริญ (2544 : 187) พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง  กิจกรรมและกระบวนการ
ตดัสินใจของบุคคลท่ีจะประเมินผลและใหไ้ดม้าซ่ึงการใชสิ้นคา้และบริการ 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกบัปฏิกิริยาระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
องคป์ระกอบ 2 ประการใหญ่ ๆ ของส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลใน
สังคมและหน่วยธุรกิจ ปฏิกิริยาดงักล่าวอาจจะเกิดข้ึนโดยตรงหรือโดยออ้มกไ็ด ้เกิดโดยตรง ไดแ้ก่ การ
โฆษณา หรือ เกิดโดยออ้ม ไดแ้ก่ การท่ีผูร่้วมงานของผูบ้ริโภคแนะนาํสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค ในทาง
กลบักนั ผูบ้ริโภคเองกมี็อิทธิพลต่อกลุ่มสงัคมและหน่วยธุรกิจ เช่น การท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้นอ้ยเกินไป 
หน่วยธุรกิจจาํเป็นตอ้งปรับปรุงสินคา้และบริการใหม่ นอกจากน้ีสภาพการแข่งขนักมี็อิทธิพลทาํให้
หน่วยธุรกิจมีอิทธิพลระหวา่งกนัเองดว้ย 
 ในฐานะผูซ้ื้ออาจกล่าวไดว้า่ เป้าหมายของการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคกคื็อ การไดรั้บความ
พอใจในสินคา้ท่ีซ้ือมา ผูบ้ริโภคจาํเป็นตอ้งกาํหนดรูปแบบการตดัสินใจไดว้า่จะซ้ือดีไหม (Whether) ถา้
ซ้ือซ้ืออะไร (What) ซ้ือเม่ือไหร่ (Where) และซ้ืออยา่งไร (How to purchase)  เป็นตน้ การตดัสินใจ
เบ้ืองตน้วา่จะซ้ือดีไหม (Whether ) สามารถตกลงใจไดท้ั้งก่อนและหลงัจากไปถึงตลาดแลว้ ผูบ้ริโภค
อาจรู้โดยสญัชาตญาณวา่เขาตอ้งการสินคา้นั้นหรือไม่ ในกรณีน้ีไม่จาํเป็นตอ้งมีกิจกรรมทางการตลาด
เขา้มาเก่ียวขอ้ง หรือในอีกแง่หน่ึง การตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคเขา้ตลาดแลว้ การตดัสินใจ
วา่จะซ้ือสินคา้ดีไหมข้ึนกบัการเสาะหาขอ้มูลและการประเมินสินคา้ในตลาดนั้น 
  การตดัสินใจวา่จะซ้ืออะไร (What)มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัสินคา้ท่ีมีใหเ้ลือกในตลาด 
ผูบ้ริโภคคน้หาความพอใจ  หรือประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากสินคา้ แต่ความพอใจจะบรรลุไดก้โ็ดยผา่น
ความเป็นเจา้ของสินคา้เท่านั้นเอง นอกจากน้ียงัข้ึนกบัวา่สินคา้นั้นจะสามารถสร้างความพอใจใหก้บั
ผูบ้ริโภคถึงระดบัท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการหรือไม่  เม่ือใดท่ีผูบ้ริโภคตระหนกัวา่ตวัเองตอ้งการสินคา้เขากจ็ะ
เขา้ไปในตลาด 
 ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้เม่ือใด วนัไหน ฤดูไหน ข้ึนกบัเวลาวา่เขาตอ้งการสินคา้นั้นหรือไม่ 
ทั้งน้ีเพราะ   ณ  เวลาท่ีต่างกนัผูบ้ริโภคจะตอ้งการสินคา้ต่างกนั เช่น แม่บา้นมกัไปตลาดเพื่อจ่ายกบัขา้ว
ทุกเชา้วนัเสาร์ แต่จะซ้ือยาสีฟันกต่็อเม่ือของเก่ากาํลงัจะหมดเท่านั้น   
 ส่วนการตดัสินใจวา่จะซ้ือสินคา้ท่ีไหน เป็นเร่ืองของการเลือกร้านคา้ท่ีจะซ้ือ คนนอกเมือง
อาจซ้ือร้านใกล ้ๆ บา้น ขณะท่ีคนเมือง ซ้ือจากหา้งสรรพสินคา้ 
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 การตดัสินใจวา่ซ้ืออยา่งไร เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัเวลาและความพยายามท่ีใชไ้ปในการ
ซ้ือสินคา้ จาํนวนสินคา้ท่ีซ้ือ ซ้ือดว้ยเงินสดหรือไม่ เดินทางไปซ้ือดว้ยวิธีใด จะแวะร้านไหนบา้งและจะ
เดินซ้ือคนเดียวหรือไปซ้ือกบัใคร ผูบ้ริโภคจะตอ้งตอบคาํถามทั้ง 5 ใหไ้ดจึ้งอาจกล่าวไดว้า่หวัใจสาํคญั
ของพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การตดัสินใจซ้ืออยา่งไร (How) 
 เป้าหมายของการตลาดเพื่อสามารถเขา้ถึงและสร้างความพึงพอใจ ตรงความความตอ้งการ
และความจาํเป็นของผูบ้ริโภคเป้าหมาย โดยมีขอบเขตในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ ผูบ้ริโภคทั้ง
ท่ีเป็นส่วนบุคคล กลุ่ม และองคก์ร มีการเลือกซ้ือ ชอบและไม่ชอบสินคา้  ความคิดหรือประสบการณ์ท่ี
สร้างความพอใจความตอ้งการและปรารถนาของตนไดอ้ยา่งไร 
 กล่าวโดยสรุปแลว้การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค กคื็อการศึกษาเร่ือง  6W และ 1H นัน่เอง 
หมายความวา่เม่ือผูบ้ริโภคกาํลงัตดัสินใจวา่จะซ้ือดีไหม (Whether)  ในแง่ของนกัการตลาดจึงเร่ิม
พิจารณา 6W และ 1H  ดงัน้ี 
 Who   = ใครเป็นผูซ้ื้อ 
 What  = ซ้ืออะไร 
 When  = ซ้ือเม่ือไหร่ 
 Where =  ซ้ือท่ีไหน 
 Why = ซ้ือทาํไม 
 Whom = ซ้ือเพ่ือใครหรือใครมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
 How = ซ้ืออยา่งไร 
 การทาํความเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการรู้จกัผูบ้ริโภค นั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย ผูบ้ริโภคอาจ
กล่าวถึงความจาํเป็นและความตอ้งการของตนเองออกมาลกัษณะหน่ึง แต่กลบัแสดงออกอีกลกัษณะ
หน่ึง ทั้งน้ีเป็นเพราะผูบ้ริโภคอาจจะยงัไม่ไดถู้กสมัผสัแรงกระตุน้มากพอ อาจจะตอบสนองต่ออิทธิพล
ท่ีทาํใหค้วามคิดของเขาเปล่ียนแปลงไปในนาทีสุดทา้ย  
รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ยทุธนา  ธรรมเจริญ (2544 : 194)จุดเร่ิมตน้เพื่อเขา้ใจพฤติกรรมของผูซ้ื้อคือ รูปแบบของการ
ตอบรับต่อส่ิงเร้า  (ภาพท่ี 4 )   ส่ิงเร้าภายนอก สภาวะแวดลอ้มทางการตลาดจะเขา้ไปสู่ภาวะจิตใจของผู ้
ซ้ือ คุณลกัษณะของผูซ้ื้อและกระบวนการในการตดัสินใจ จะนาํไปสู่กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ 
ภาระหนา้ท่ีนกัการตลาดตอ้งทาํความเขา้ใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสภาวะจิตใจของผูซ้ื้อคืออะไร ระหวา่งการ
ไดรั้บส่ิงเร้าภายนอก และการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ   

DPU



 31 

ภาพท่ี  3  แสดงแบบพฤติกรรมการซ้ือ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ยทุธนา  ธรรมเจริญ ,(2544 : 191) 

 
จากภาพท่ี 3 รูปแบบพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคถูกพฒันามาจากกระบวนการประมวล

ขอ้มูลของผูบ้ริโภค ( The Consumer Information Processing Apporch  หรือ CIP) 
 

ภาพที ่ 4    แสดงกระบวนการประมวลขอ้มูลของผูบ้ริโภค (The Consumer Information  
                   Processing Approach  หรือ  CIP) 

 
 
 
 
 
 
 
  
   ท่ีมา : ยทุธนา  ธรรมเจริญ ,(2544 : 192) 

ส่ิงเร้าภายนอก 
ส่ิงกระตุน้ทาง      ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ  
การตลาด 
 
ผลิตภณัฑ ์ เศรษฐกิจ 
ราคา  เทคโนโลย ี
ช่องทางการ- การเมือง 
จดัจาํหน่าย วฒันธรรม 
การส่งเสริม- การแข่งขนั 
การตลาด 

กล่องดาํหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล  กระบวนการตดั- 
ต่อพฤติกรรม      สินใจของผูซ้ื้อ 
 
ปัจจยัวฒันธรรม การรับรู้ปัญหา 
ปัจจยัสังคม การคน้หาขอ้มูล 
ปัจจยัส่วนบุคคล การประเมินผล 
ปัจจยัจิตวทิยา ทางเลือกการ- 
  ตดัสินใจซ้ือ 
  พฤติกรรมหลงั- 
  การซ้ือ 

การตอบสนองของผูซ้ื้อ 
การตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
 
 
การเลือกผลิตภณัฑ ์
การเลือกตรายีห่อ้ 
การเลือกผูจ้าํหน่าย 
การเลือกเวลาในการซ้ือ 
การเลือกปริมาณ- 
ในการซ้ือ 

1. ส่ิงกระตุน้ทางการ
ตลาด 

2. ส่ิงกระตุน้ภายนอก 
 
       ส่ิงกระตุน้ 

CIP 

การตอบสนอง 
ซ้ือหรือไม่ซ้ือ 
 
 
       พฤติกรรม 
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 จากภาพ 3  และ 4  สามารถอธิบายรายละเอียดของรูปแบบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดด้งัน้ี 
1. ส่ิงกระตุน้ภายนอก (Simulus) ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนไดจ้ากการกระทาํของนกัการตลาด 

หรือปัจจยัภายนอกอ่ืน ๆ ส่ิงกระตุน้ภายนอก ประกอบดว้ย 
1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาด 

สามารถควบคุมและตอ้งจดัใหมี้การข้ึน ในท่ีน้ีหมายถึงส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดว้ย 
 ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์เช่น ออกแบบผลิตภณัฑใ์หส้วยงาม  เพื่อกระตุน้ความ 
ตอ้งการ พยายามหาแบบประกนัท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้มาตลอดเวลา  
 ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา เช่นการกาํหนดราคาใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑโ์ดยพิจารณาลูกคา้
เป้าหมาย และคุณภาพของสินคา้ 
 ส่ิงกระตุน้ดา้นการจดัช่องทางการจดัจาํหน่าย  เช่น จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หท้ัว่ถึง การจดั
สถานท่ี เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้ริโภคถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณาสมํ่าเสมอ การใชค้วามพยายามของ
พนกังานขาย การลดแลกแจกแถม การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบับุคคลทัว่ไปเหล่าน้ี ถือวา่เป็นส่ิง
กระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

1.2 ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ (Others Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการผูบ้ริโภคอนัเกิด 
จากปัจจยัภายนอกองคก์าร ซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายไดข้องผูบ้ริโภคเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อ 
ความตอ้งการของบุคคล 
 ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลย ีเช่น การนาํบตัรเครดิตมาใชบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการของหา้ง 
สรรพสินคา้ 
 ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง เช่น กฎหมายเพิ่มลดภาษีสินคา้หน่ึงจะมีอิทธิพล 
ต่อการเพิ่มหรือลดความตอ้งการของผูซ้ื้อ 
 ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาลต่างๆ จะมีผล 
กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้น ๆ  
 ส่ิงกระตุน้ทางการแข่งขนั เช่น การแข่งขนัท่ีรุนแรง ทาํใหผู้บ้ริโภคเร่งการซ้ือหรือซ้ือ 
ในปริมาณท่ีมากข้ึนได ้
 กล่องดาํหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) หมายถึงส่ิงท่ีสามารถจะ 
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ไขปริศนาไดว้า่ ทาํไมผูบ้ริโภคจึงมีพฤติกรรมแบบนั้น แบบน้ี  กล่องดาํประกอบดว้ยองคป์ระกอบใหญ่ 
2 ส่วน ดว้ยกนั คือ คุณลกัษณะของผูซ้ื้อ และกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1.1 คุณลกัษณะของผูซ้ื้อ ประกอบดว้ย 
1.2.1 ปัจจยัดา้นวฒันธรรม  (Cultural Factors) วฒันธรรมเป็นเคร่ืองผกูพนั 

บุคคลในกลุ่มไวด้ว้ยกนั วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีกาํหนดความตอ้งการพ้ืนฐาน และพฤติกรรมของบุคคล
โดยบุคคลจะเรียนรู้เร่ืองค่านิยม ทศันคติ ความชอบ การรับรู้ และมีพฤติกรรมอยา่งไรนั้นจะตอ้งผา่น
กระบวนการทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว และสถาบนัต่าง ๆ ในสงัคม คนท่ีอยูใ่นวฒันธรรม
ต่างกนัยอ่มมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั  
 วฒันธรรมแบ่งเป็นวฒันธรรมพื้นฐาน วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยและชั้นทางสงัคม 
 วฒันธรรมพื้นฐาน เป็นส่ิงท่ีกาํหนดความตอ้งการซ้ือ และพฤติกรรมการซ้ือของบุคคล เช่น 
ลกัษณะนิสัยของคนไทย เป็นคนรักพวกพอ้ง มีนํ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
 วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย มีรากฐานจากเช้ือชาติ ศาสนา สีผวิ และภูมิภาคท่ีแตกต่างกนัเป็นตน้ 
กลุ่มยอ่ยน้ีมีขอ้ปฏิบติัทางวฒันธรรมทางสังคมท่ีแตกต่างกนัไปจากกลุ่มอ่ืน ทาํใหมี้ผลต่อปฏิบติัชีวิต
ความเป็นอยู ่ความตอ้งการ แบบแผนการบริโภค แตกต่างกนัดว้ย 
 ชัน้ทางสงัคม  เป็นการจดัลาํดบับคุคลในสงัคม จากระดบัสงูไประดบัต่ํา โดยใช้ลกัษณะที่
คล้ายคลงึกนั ได้แก ่ฐานะ รายได้ ตระกลู หรือชาติกําเนิด ตําแหน่งหน้าท่ี บคุลกิลกัษณะของบคุคล
เพือ่ท่ีจะเป็นแนวทางในการแบง่สว่นตลาด ชัน้ทางสงัคมสามารถเปลีย่นแปลงได้ หากมีการ
เปลีย่นแปลงอาชีพ รายได้ ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน 
  2.1.2 ปัจจยัดา้นสงัคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนั และมีอิทธิพลต่อ 
พฤติกรรม การซ้ือ ลกัษณะทางสงัคมประกอบดว้ย กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะของผูซ้ื้อ 
  2.1.3 ปัจจยัส่วนบุคคล การตดัสินใจซ้ือ ไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคล 
ทางดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ฐานะ รายได ้หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รสนิยม แบบการดาํรงชีวิต 
บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการติดสินใจเลือกซ้ือ 

  2.1.4 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา  การซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลมากจากปัจจยัทางจิต 
วิทยา ไดแ้ก่ ความตอ้งการ การจูงใจ บุคลิกภาพ การีบรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือถือและทศันคติ 

2.2 กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดว้ย ขั้นตอน  
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คือ การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล  การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงั
การซ้ือ หรือ ประกอบข้ึนดว้ย 5 ขั้นตอน คือความรู้สึกตอ้งการ ความตอ้งการก่อนการซ้ือ การตดัสินใจ
ซ้ือ พฤติกรรมในการใชห้รือความรู้สึกหลกัการซ้ือ นัน่เอง 

2. การตอบสนอง ของผูซ้ื้อ (Buyer Decsion Process) ประกอบดว้ย ขั้นตอน คือ การ 
รับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
หรือประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน คือ ความรู้สึกความตอ้งการ ความตอ้งการก่อนการซ้ือ การตดัสินใจซ้ือ  
พฤติกรรมในการใชห้รือความรู้สึกหลงัการซ้ือ นัน่เอง 

2.1 การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์(Product Choice) ตวัอยา่ง : การเลือกชนิดของนํ้ าผกั – 
นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 

2.2 การเลือกตรายีห่อ้ (Brand Choice) ตวัอยา่งผูบ้ริโภคเลือกบริโภคนํ้าผกั – นํ้าผลไม 
ท่ีมีคุณภาพ  และรสชาติท่ีตนเองช่ืนชอบ เช่น  มาลี  ยนีูฟ  ทิปโก ้ ดอยคาํ เป็นตน้ 

2.3 การเลือกจาํหน่าย (Dealer Choice) ตวัอยา่ง ผูซ้ื้อเลือกซ้ือนํ้ าผกั – นํ้าผลไมจ้าก 
แหล่งต่าง ๆ  

2.4 การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) ผูป้ระสงคจ์ะด่ืมนํ้าผกั – นํ้าผลไม ้ 
ยอ่มมีเง่ือนไขในการซ้ือและการตดัสินใจดว้ยเง่ือนไขเวลาท่ีแตกต่างกนั 

2.5 การเลือกปริมาณการซ้ือ (การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) ตวัอยา่ 
ผูบ้ริโภคจะเลือกวา่จะซ้ือนํ้ าผกั - นํ้าผลไมข้นาดท่ีเหมาะสม 
 
พฤติกรรมผู้บริโภคกบัความต้องการ 
 ความตอ้งการมีความสาํคญัต่อกระบวนการตดัสินใจของบุคคลมากท่ีสุด ประเดน็ 
สาํคญัเก่ียวกบัการทาํความเขา้ใจ ความตอ้งการมี 4 ประการ (ศุภร,2544:12:14) 

1. ความตอ้งการเป็นรากฐานของพฤติกรรมมนุษย ์
2. ความตอ้งการไม่ใช่ความขาดหรือความไม่พอ 
3. ความตอ้งการสามารถเป็นไดท้ั้งกายภาพ หรือดา้นจิตใจ 
4. บุคคลมีระดบัของการรู้ถึงความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 

 ความแตกต่างระหวา่งความตอ้งการ (Needs)  ความอยาก(Want) และความปรารถนา           
( Desires) เพ่ือพิจารณาในแง่ความจาํเป็น หรือความไม่จาํเป็น (Mecessary  and Unnecessary 
Requirements) แลว้ความตอ้งการ (Need) จะหมายถึง ส่ิงจาํเป็นพื้นฐานท่ีร่างกายตอ้งการถา้ปราศจาก
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ส่ิงน้ีจะมีชีวิตอยูไ่ม่ได ้ ความตอ้งการพ้ืนฐานประกอบดว้ย อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และการ
รักษาพยาบาล 

 ความอยาก  (Want) หมายถึง ความทะเยอทะยานท่ีอยากไดท้างการตลาดของผูบ้ริโภค  จะเห็นวา่ 
ความอยาก  (Want) คือส่ิงท่ีตอ้งการในปัจจุบนัซ่ึงไม่วา่จะไดรั้บความพอใจหรือไม่กต็าม ขณะท่ีความ
ปรารถนา (Desire)  เป็นส่ิงท่ีตอ้งการท่ีคาดคะเนเอาไว ้ดงันั้นความปรารถนาจึงเก่ียวขอ้งกบัความใฝ่ฝัน
ของผูบ้ริโภค และเป็นเป้าหมายระยะยาว 

 ความตอ้งการซ้ือ (Demands) หมายถึง อาํนาจซ้ือ ความเตม็ใจจะซ้ือสินคา้หรือบริการนั้น ๆ 
รวมทั้งองคป์ระกอบของผลิตภณัฑใ์นระดบัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 
ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

 สาํหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ่ึงไดป้รับปรุงตามแนวคิดของ  Phillp Kotler 
[Lotler,1997 : 173]  นั้นสามารถสรุปได ้คือ  

1.  ปัจจัยทางด้านวฒันธรรม 
1.1 วฒันธรรมพ้ืนฐาน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อคนส่วนมากในสงัคม และเป็น 

ตวักาํหนดความตอ้งการพฤติกรรมพ้ืนฐานโดยส่วนมากของบุคคล เป็นส่ิงท่ีปลูกฝังโดยเร่ิมจาก
ครอบครัว  โรงเรียนและสังคม ฉะนั้นการตลาดจึงควรใหค้วามสนใจ ศึกษารายละเอียดของวฒันธรรม
เพื่อท่ีจะปรับปรุงสินคา้ หรือเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และเป็นท่ียอมรับในสงัคม 

1.2 วฒันธรรมยอ่ย หรือวฒันธรรมเฉพาะกลุ่ม เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากวฒันธรรม 
ของบุคคลบางกลุ่ม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกกลุ่ม สาํหรับสินคา้บางอยา่ง เจาะจง
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีวฒันธรรมยอ่ยเป็นของกลุ่มนั้น นกัการตลาดจาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจ
ในวฒันธรรมยอ่ยนั้น 

1.3 ระดบัชั้นในสงัคม  เช่น  ฐานะ การศึกษา หรืออาชีพ เป็นตวักาํหนดพฤติกรรม 
การบริโภคของคนในแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างการยอมรับจากระดบัชั้นในสงัคมนั้น ๆ  

2.  ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย 
           2.1 กลุ่มอา้งอิง ประกอบไปดว้ยกลุ่มบุคคลท่ีมีผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อทศันคติ 

และพฤติกรรมของบุคคล โดยกลุ่มท่ีมีผลโดยตรงนั้น จะเรียกวา่ Membership Groups ซ่ึงจะ
ประกอบดว้ย Primary Groups  เช่น ครอบครัว เพ่ือน  ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีติดต่ออยา่งใกลชิ้ดและไม่
เป็นทางการ  และ Secondary Groups  เช่น ศาสนา อาชีพ เป็นกลุ่มท่ีมีการติดต่อกนัอยา่งเป็นทางการ 
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แต่ไม่ไดมี้การติดต่อกนัประจาํ นกัการตลาดจะตอ้งกาํหนดกลุ่มอา้งอิงของกลุ่มเป้าหมาย หรือการสร้าง 
Opinion leader  หรือบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของสินคา้ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสงัคมยอมรับ    เพ่ือเป็นตวัแทนสินคา้ 

         2.2  ครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
นกัการตลาดจะตอ้งศึกษาถึงบทบาทและความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบครัวพฤติกรรมการบริโภค
ของบุคคลในครอบครัวท่ีต่ออาํนาจการตดัสินใจซ้ือ 
 2.3 บทบาทและสถานะ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น  ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง     
องคก์ร และสถาบนัต่าง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 

 3.  ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ 
3.1 อาย ุ การท่ีมีอายแุตกต่างกนัยอ่มจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑต่์างกนั การแบ่ง 

กลุ่มผูบ้ริโภคตามอาย ุ เช่น กลุ่มวยัรุ่น ชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่ และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ และ
การพกัผอ่นหยอ่นใจ 

3.2 อาชีพ  อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็น และความตอ้งการสินคา้ 
และบริการท่ีแตกต่างกนั จะตอ้งศึกษาวา่กลุ่มบุคคลในอาชีพใดใหค้วามมัน่ใจกบัผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด
เพื่อท่ีจะจดักิจกรรมทางการตลาดใหส้นองความตอ้งการใหเ้หมาะสม 

3.3 รายได ้หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อ 
สินคา้หรือบริการท่ีเขาตดัสินใจซ้ือ โอกาสเหล่าน้ีประกอบดว้ยรายได ้ การออมทรัพย ์ อาํนาจการซ้ือ
และทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน นกัการตลาดตอ้งสนใจในแนวโนม้ของรายไดส่้วนบุคคล การออมและ
อตัราดอกเบ้ีย ถา้ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า คนมีรายไดต้ ํ่า กิจการตอ้งปรับปรุงดา้นผลิตภณัฑ ์การจดัจาํหน่าย 
การตั้งราคา ลดการผลิตและสินคา้คงคลงั และวิธีการต่างๆเพ่ือป้องการการขาดแคลนเงินหมุนเวียน 
 3.4 การศึกษา ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดีมากกวา่
ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาตํ่า 
 3.5 รูปแบบการดาํรงชีวิต โดยการแสดงออกในรูปของ AIOs คือกิจกรรม (Activity) ความ
สนใจ (Interest) ความคิดเห็น (Opinions) รูปแบบการดาํรงชีวิตข้ึนกบัวฒันธรรม ชั้นของสังคม และกลุ่ม
อาชีพของแต่ละบุคคล นกัการตลาดเช่ือวา่การเลือกผลิตภณัฑข์องบุคคลข้ึนอยูก่บัแบบการดาํรงชีวิต 
 4. ปัจจัยทางด้านจิตวทิยา  

การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นจิตวทิยา ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัภายในของ
ผูบ้ริโภค ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้ ปัจจยัภายในประกอบดว้ย 
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 4.1 การจูงใจ เป็นส่ิงท่ีเกิดภายในตวับุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจยัภายนอก เช่น ส่ิง
กระตุน้ท่ีนกัการตลาดใชเ้คร่ืองมือการตลาดเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการ 
 4.2 การรับรู้ เป็นกระบวนการของแต่ละบุคคลซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายใน เช่น  ความเช่ือ 
ประสบการณ์ ความตอ้งการ อารมณ์ และจากปัจจยัภายนอก คือ ส่ิงกระตุน้ การรับรู้จากประสาทสัมผสัทั้งหา้ 
 4.3 การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม หรือความโนม้เอียงของ
พฤติกรรมจากประสบการณ์ท่ีผา่นมา นกัการตลาดไดป้ระยกุตแ์นวความคิดน้ี ดว้ยการโฆษณาซํ้าแลว้
ซํ้าอีก หรือจดัการส่งเสริมการตลาด เพ่ือทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ และใชสิ้นคา้เป็นประจาํ   ส่ิงกระตุน้
ท่ีจะมีอิทธิพลท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ได ้ตอ้งมีคุณค่าในสายตาของผูบ้ริโภค 
 4.4 ความเช่ือถือและทศันคติ เป็นความคิดท่ีบุคคลยดึถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผล
มาจากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงบางความเช่ือเป็นความเช่ือในดา้นลบ นกัการตลาดตอ้งรณรงคเ์พ่ือ
แกไ้ขความเช่ือท่ีผดิพลาดนั้น 
 4.5 บุคลิกภาพ เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความเช่ือ นกัการตลาดมีทางเลือก 2 ทางเลือก ทางเลือกแรก คือ การสร้างทศันคติของผูบ้ริโภคให้
สอดคลอ้งกบัสินคา้ของธุรกิจหรือพิจารณาจากทศันคติของผูบ้ริโภค แลว้จึงพฒันาสินคา้ใหส้อดคลอ้ง
กบัทศันคติของผูบ้ริโภค ซ่ึงวิธีหลงัน้ีจะทาํไดง่้ายกวา่ สาํหรับการสร้างทศันคตินั้น  นกัการตลาดจะตอ้ง
ยดึหลกัองคป์ระกอบของการเกิด ทศันคติซ่ึงมี 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนของความเขา้ใจ ส่วนของความรู้สึก 
และส่วนของพฤติกรรม 
 ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีมีความจาํเป็นท่ีนกัการตลาดตอ้งรู้และตอ้งทาํการศึกษา ซ่ึงปัจจยัดา้น
วฒันธรรมและสังคมถือวา่เป็นปัจจยัภายนอก และปัจจยัดา้นจิตวิทยาซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัภายใน รวมทั้ง
ลกัษณะส่วนบุคคล และจากการศึกษาปัจจยัเหล่าน้ีจะมีประโยชนใ์นการนาํไปปรับปรุงผลิตภณัฑ ์ การ
ตดัสินใจดา้นราคา การจดัช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เพ่ือสร้างใหผู้บ้ริโภคเกิด
ทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑแ์ละบริษทั 
 

ตัวแปรทีก่่ออทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
 อดุลย ์  จาตุรงคกลุ (2545 : 25) การตดัสินใจของผูบ้ริโภคมีความหลากหลายและแตกต่าง

กนัในแต่ละรูปแบบ เน่ืองจากปัจจยัหรือตวัแปรหลายอยา่งซ่ึงเราสามารถจดักลุ่มไดด้งัน้ี 
1) ตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาด หรือข่าวสารการตลาด 
2) อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม 
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3) ความแตกต่างของบุคคล 
4) กระบวนการทางจิตวิทยา 
 
1. ตวักระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimuli)  ตวักระตุน้ทางการตลาด หมายถึง 

เคร่ืองมือท่ี   นกัการตลาดใชเ้พื่อจูงใจผูบ้ริโภค ซ่ึงตวักระตุน้ดงักล่าวกคื็อการใชส่้วนประสมทางการตลาด    
(4 P’s)  ซ่ึงกิจกรรมทางการตลาดจึงเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิอยา่งยิง่ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค การ
ใชส่้วนผสมทางการตลาด แต่ละอยา่ง  คือ ผลิตภณัฑ ์ การวางราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการ 
ส่งเสริมการตลาด (ส่ือสารการตลาด)  ต่างกก็ระทบต่อกระบวนการซ้ือในขั้นต่าง ๆ ดว้ย ในฐานะท่ีเป็น
ตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

1.1 ผลิตภณัฑ ์ (Product)   ลกัษณะบางประการของผลิตภณัฑท่ี์อาจกระทบต่อพฤติกรรมการ 
ซ้ือของผูบ้ริโภค คือความใหม่ ความสลบัซบัซอ้นและคุณภาพท่ีคนรับรู้ไดข้องผลิตภณัฑ ์ ผลิตภณัฑท่ี์
ใหม่และสลบัซบัซอ้นอาจตอ้งมีการตดัสินใจแบบเตม็รูปแบบ ถา้เรารู้เร่ืองน้ีแลว้ในฐานะนกัการตลาดเรา
ควรจะเสนอทางเลือกท่ีง่ายกวา่ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคย เพ่ือใหผู้บ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการเสาะแสวงหา
ทางเลือกอยา่งกวา้งขวางพิจารณา 

 รูปร่างของผลิตภณัฑต์ลอดจนหีบห่อและป้ายฉลากสามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการ 
ซ้ือของผูบ้ริโภค หีบห่อท่ี “สะดุดตา”  อาจทาํใหผู้บ้ริโภคเลือกไวเ้พื่อพิจารณาประเมิน เพ่ือการตดัสินใจซ้ือ 
ป้ายฉลากท่ีแสดงใหผู้บ้ริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑท่ี์สาํคญักจ็ะทาํใหผู้บ้ริโภคประเมินสินคา้
เช่นกนั สินคา้คุณภาพสูงหรือสินคา้ท่ีปรับเขา้กบัความตอ้งการบางอยา่งของผูซ้ื้อมีอิทธิพลต่อการซ้ือดว้ย 
 1.2  ราคา  (Price)  ราคาเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของ         
ผูบ้ริโภค โดยเฉพาะในช่วงการประเมินทางเลือกและตดัสินใจซ้ือ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑ์
ราคาตํ่า  นกัการตลาดจึงพยายามท่ีจะลดตน้ทุนการซ้ือ และเสนอขายในราคาท่ีไม่แพง หรือใชล้กัษณะ
อ่ืน ๆ ท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจ เช่น ประเภทสินคา้ เป็นตน้ 
 โดยปกติสาํหรับสินคา้ฟุ่มเฟือย ราคาจะมีอิทธิพลต่อการซ้ือเป็นอยา่งยิง่  เน่ืองจากราคาเป็น
เคร่ืองประเมินคุณค่า (Vaulue)  สินคา้ในสายตาของผูบ้ริโภค ราคาสูงไม่ไดท้าํใหก้ารซ้ือสินคา้ลดลง 
 1.3.  การจดัจาํหน่าย (Place – Channel of Distribution)   กลยทุธ์ของนกัการตลาดในการ
นาํเสนอและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อระดบัการเขา้ถึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค 
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เน่ืองจากการแพร่หลายและระดบัความสะดวกในการซ้ือสินคา้เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคนาํไป
พิจารณาเม่ือมีความตอ้งการสินคา้  นอกจากน้ีประเภทของช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ ยงัก่ออิทธิพลต่อ
ภาพพจน์ของผลิตภณัฑใ์นสายตาผูบ้ริโภคอีกดว้ย   

1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion Marketing Communication) การส่งเสริมตลาด 
สามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารท่ีนกัการตลาด
ส่งไปอาจ “เตือนใจ”  ใหผู้บ้ริโภครู้วา่มีปัญหา สินคา้ของนกัการตลาดสามารถแกปั้ญหาไดแ้ละมนั
สามารถส่งมอบคุณค่าใหไ้ดม้ากกวา่สินคา้ของคู่แข่ง  เม่ือไดข่้าวสารหลงัการซ้ือเป็นการยนืยนัวา่การ
ตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ถูกตอ้ง 
 2. อิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้ม  ผูบ้ริโภคอาศยัอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความสลบัซบัซอ้น 
กระบวนการตดัสินใจและพฤติกรรมของเขาไดรั้บจากวฒันธรรม ชั้นทางสงัคม อิทธิพลจากตวับุคคล 

 3. อิทธิพลและความแตกต่างของตวับุคคล  เป็นปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนัท่ีทรัพยากรมนุษยแ์ละความรู้ของผูบ้ริโภค  การจูงใจ ทศันคติ  บุคลิกภาพ
และแบบของการใชชี้วิต (Lifestyle) เป็นตน้ 

 4. กระบวนการทางจิตวิทยา  จากคาํจาํกดัความของตวัแปรเหล่าน้ี ทาํใหเ้ราไดท้ราบถึง
ลกัษณะเบ้ืองตน้ของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  
 

ภาพที ่  5  ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
 
 
 
  
ท่ีมา : ยทุธนา  ธรรมเจริญ (2544 :240)  

 
ยทุธนา  ธรรมเจริญ ,(2544 : 240)กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  สามารถแบ่งไดเ้ป็น

ลาํดบัขั้นต่าง ๆ  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1  การรับรู้ปัญหา  กระบวนการตดัสินใจซ้ือเกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อตระหนกัถึง 

ปัญหาหรือความตอ้งการ โดยผูบ้ริโภครู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งภาวะความตอ้งการท่ีแทจ้ริงและพึง
ปรารถนา ความตอ้งการอาจถูกกระตุน้โดยส่ิงเร้าภายในหรือภายนอก  ก่อใหเ้กิดความตอ้งการ  ซ่ึงความ

การรับรู้ การคน้หาขอ้มูล การประเมิน
ข่าวสาร 

การ
ตดัสินใจ

พฤติกรรม
หลงัการซ้ือ 
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ตอ้งการปกติธรรมดาของบุคคลไดแ้ก่ ความหิว ความกระหาย และความตอ้งการทางเพศ เกิดข้ึนใน
ระดบัตํ่าสุดจนเป็นแรงขบั ซ่ึงในกรณีท่ีผา่นมา ความตอ้งการไดถู้กปลุกเร้าจากส่ิงกระตุน้ภายนอก เช่น  
คนเดินผา่นร้านเห็นนํ้าผกั - นํ้าผลไมจ้ดัวางโชวอ์ยูใ่นร้านอาจเกิดความกระหายข้ึน 

ขั้นท่ี 2  การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร  เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บการกระตุน้จะมีแนวโนม้ท่ีจะ 
คน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสินคา้นั้น ๆ ซ่ึงสามารถจาํแนกออกเป็น 2 ระดบัดว้ยกนั คือ ภาวะการคน้หา
ขอ้มูลแบบธรรมดา เรียกวา่ การเพิ่มการพิจารณาใหม้ากข้ึน  เช่น การเปิดรับขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้มากข้ึน 

 และระดบัถดัมา บุคคลอาจเขา้สู่การคน้หาขอ้มูลข่าวสารอยา่งกระตือรือร้น โดย 
การอ่านหนงัสือ โทรศพัทถ์ามเพื่อน และยงัเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อเรียนรู้เก่ียวกบัสินคา้ 

 แหล่งขอ้มูลข่าวสารหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
1. แหล่งบุคคล  เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบา้น คนรู้จกั  เป็นตน้ 
2. แหล่งการคา้ เช่น การโฆษณา พนกังานขาย ตวัแทนจาํหน่าย บรรจุภณัฑ ์การสาธิต การใช้

สินคา้ เป็นตน้ 
3. แหล่งชุมชน เช่น ส่ือมวลชน องคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค ตลอดจนหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. แหล่งทดลอง เช่น การจดัการ การตรวจสอบ และการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์
 ขั้นตอนท่ี 3  การประเมินค่าทางเลือก ผูบ้ริโภคประมวลผลขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้เชิง

เปรียบเทียบ และ ทาํการตดัสินใจมูลค่าของตราสินคา้นั้น ๆ ในขั้นตอนสุดทา้ย ความจริงกคื็อ กระบวนการ
ประเมินผลขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายหรือเป็นกระบวนการเพยีงกระบวนการ
เดียว ผูบ้ริโภคทุกคนหรือแมก้ระทัง่เพียงคนเดียวจะมีกระบวนการประเมินเพ่ือการตดัสินใจหลาย
กระบวนการดว้ยกนั และแบบกระบวนการประเมินของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานอยูบ่นทฤษฎีการเรียนรู้ 
ซ่ึงมองวา่ผูบ้ริโภคทาํการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยอาศยัจิตใตส้าํนึกและมีเหตุผลสนบัสนุน 

 ขั้นตอนท่ี 4  การตดัสินใจซ้ือ  ในขั้นตอนการประเมินผลทางเลือกน้ี ผูบ้ริโภคจะสร้าง
รูปแบบความชอบในระหวา่งตราสินคา้ต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นทางเลือกเดียวกนั นอกจากน้ีผูบ้ริโภคอาจสร้าง
รูปแบบความตั้งใจในการซ้ือไวท่ี้ตราสินคา้ท่ีชอบมากท่ีสุด แต่อาจมี 2 ปัจจยั ท่ีเขา้มาสอดแทรกความ
ตั้งใจและการตดัสินใจในการซ้ือ 
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ภาพท่ี  6   แสดงขั้นต่าง ๆ ระหวา่งการประเมินทางเลือกและการตดัสินใจซ้ือ   
 
 

  
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ยทุธนา  ธรรมเจริญ (2544 :246)  
 

ปัจจยัตวัแรก คือ ทศันคติของผูอ่ื้น ทศันคติของผูอ่ื้นจะมีผลต่อทางเลือกท่ีชอบมากนอ้ย
เท่าใดข้ึนอยูก่บัสองปัจจยัคือ 

1) ความรุนแรงของทศันคติในแง่ลบของผูอ่ื้นท่ีมีต่อทางเลือกท่ีพอใจของผูบ้ริโภค 
2) แรงจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีจะคลอ้ยตามความตอ้งการของผูอ่ื้น ซ่ึงความรุนแรง 

ของทศันคติในแง่ลบของผูอ่ื้นจะยิง่เพ่ิมมากข้ึนในตวัผูบ้ริโภค หากบุคคลนั้นมีความใกลชิ้ดกบัผูบ้ริโภค
มากจะยิง่ทาํใหผู้บ้ริโภคปรับเปล่ียนความตั้งใจซ้ือของตนมากข้ึนตามไปดว้ย แต่ในความเป็นจริงอีก
ดา้น ความพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้หน่ึง ๆ จะเพ่ิมข้ึนในกรณีท่ีใครบางคนท่ีเขาช่ืนชอบใน
ตราสินคา้เดียวกนัอยา่งมาก และอิทธิพลของบุคคลอ่ืนจะกลายเป็นส่ิงท่ีซบัซอ้นยุง่ยาก กรณีท่ีบุคคล
ใกลชิ้ดของผูบ้ริโภคมีความเห็นแตกต่างกนัไปในกรณีท่ีผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อเองกต็อ้งการท่ีจะเอาใจคน
ใกลชิ้ดทุกคน 

 ปัจจยัตวัท่ี 2 คือ ปัจจยัดา้นสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดการณ์ล่วงหนา้ อาจเป็นตวัทาํใหเ้กิด
ความเปล่ียนแปลงในการตั้งใจซ้ือได ้  การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลง เล่ือนกาํหนด หรือ
หลีกเล่ียงการตดัสินใจซ้ือจะไดรั้บอิทธิพลอยา่งมากจากความเส่ียงท่ีคาดการณ์ไว ้ ซ่ึงจาํนวนความเส่ียง
ท่ีคาดการณ์ไว ้ จะมีความหลากหลายไปตามจาํหนวนเงินท่ีจ่ายไป จาํนวนความไม่แน่นอนของ
คุณสมบติั และปริมาณความมัน่ใจในตวัเองของผูบ้ริโภค โดยท่ีผูบ้ริโภคจะพฒันาการลดความเส่ียงให้
ตํ่าลงเป็นประจาํทุกวนั  

 ขั้นท่ี 5  พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ  หลงัจากซ้ือผลิตภณัฑม์าแลว้ ผูบ้ริโภคจะมี 

การประเมินทางเลือก

ต่าง ๆ  
ความประสงคซ้ื์อ 

ทศันคติของคนอ่ืน ๆ  

ปัจจยัสถานการณ์ท่ี 
ไม่ไดค้าดไว ้

การตดัสินใจ
ซ้ือ DPU
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ประสบการณ์ตามระดบัของความพอใจหรือไม่พอใจในระดบัหน่ึงระดบัใด งานของนกัการตลาดไม่ใช่
จะจบลงหลงัจากท่ีผลิตภณัฑไ์ดถู้กขายออกไป แต่นกัการตลาดตอ้งคอยดูความพอใจหลงัการซ้ือ  
กิจกรรมหลงัการซ้ือ การใช ้และการจดัการหลงัการซ้ือ 

 ความพอใจหลงัการซ้ือ ส่ิงใดเป็นตวัช้ีท่ีเห็นวา่ผูซ้ื้อมีความพอใจอยา่งมาก ค่อนขา้งพอใจ  
หรือไม่พอใจกบัการซ้ือในคร้ังหน่ึง ๆ ความพอใจของผูบ้ริโภคเป็นการทาํงานของความใกลชิ้ดระหวา่ง
การคาดหวงัในตวัสินคา้ของผูบ้ริโภคและการทาํงานของสินคา้ท่ีคาดหวงั แต่ถา้ตรงกบัความคาดหวงั
พวกเขากจ็ะเกิดความรู้สึกเฉย ๆ และถา้เกินความคาดหวงัผูบ้ริโภคจะเกิดความพอใจยิง่ข้ึน ความรู้สึก
เหล่าน้ีสร้างความแตกต่างในแง่ท่ีวา่ผูบ้ริโภคจะกลบัมาซ้ือสินคา้ใหม่ และจะพดูถึงผลิตภณัฑใ์นแง่ดี
หรือไม่ดีกบับุคคลอ่ืนต่อไปหรือไม่ ผูบ้ริโภคจะสร้างรูปแบบความคาดหวงัของตนตามข่าวสารท่ีไดรั้บ
จากพนกังานขาย เพ่ือน และแหล่งขอ้มลูข่าวสารอ่ืน ๆ หากช่องวา่งระหวา่งความคาดหวงัและการ
ทาํงานของผลิตภณัฑย์ิง่ห่างกนัมากเท่าไร ผูบ้ริโภคบางคนจะขยายช่องวา่งออกไป หากผลิตภณัฑน์ั้น
ไม่สมบูรณ์ ซ่ึงจะทาํใหพ้วกเขารู้สึกไม่พอใจอยา่งยิง่ ในขณะท่ีผูบ้ริโภคบางรายอาจลดช่องวา่งดงักล่าว
ลง และรู้สึกไม่พอใจนอ้ยลง ความสาํคญัหลงัการซ้ือช้ีใหเ้ห็นวา่การอา้งถึงการทาํงานท่ีเป็นไปไดข้อง
ผลิตภณัฑอ์ยา่งแทจ้ริง พนกังานขายบางคนอาจจะกล่าวถึงระดบัการทาํงานของผลิตภณัฑท่ี์ตํ่ากวา่ความ
เป็นจริง เพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดเ้รียนรู้ถึงความพอใจท่ีเกินความคาดหวงักเ็ป็นได ้
 
ส่วนประสมการตลาด  (Marketing Mix) 
  ศิริวรรณ และคณะ, (2541:69)  ส่วนประสมการตลาด หมายถึง  ตวัแปรทางการตลาดท่ี
ควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปดว้ย 

1.  ผลิตภณัฑ ์ (Product) 
2. ราคา (Price) 
3. การจดัจาํหน่าย(Place) 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 
ผลติภัณฑ์ (Product) 
 ศิริวรรณ และคณะ(2539:258) ผลิตภณัฑห์มายถึง  ส่ิงท่ีสามารถตอบสนองต่อความจาํเป็น
หรือความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุ บริการ กิจกรรม ความคิด สถานท่ี หรือองคก์ร เป็น
ตน้ ซ่ึงผลิตภณัฑถื์อเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งทาํการศึกษาเป็นเบ้ืองตน้ ก่อนท่ีจะดาํเนินงาน
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ดา้นการตลาด ใด ๆ เช่น การวิเคราะห์และเลือกตลาดเป้าหมาย หรือการจดัส่วนประสมการตลาดต่อไป 
กล่าวคือ ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งศึกษาถึงคุณลกัษณะ และประเภทของผลิตภณัฑท่ี์จะทาํการตลาดนั้น 
ๆ ใหเ้ขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง จากนั้น จึงทาํการวิเคราะห์และพิจารณาถึงความเหมาะสมระหวา่งผลิตภณัฑแ์ละ
ตลาดเป้าหมาย ซ่ึงเม่ือไดรั้บคาํตอบต่าง ๆ เหล่าน้ีอยา่งชดัเจน จึงจะกลบัมากาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด
ใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์ โดยการกาํหนดส่วนประสมผลิตภณัฑต่์าง ๆ เช่น ผลิตภณัฑอ์าจจะตอ้งปรับแต่ง
คุณสมบติัและบรรจุภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัตลาดเป้าหมายมากยิง่ข้ึน จะตอ้งกาํหนดราคาและการจดั
จาํหน่ายพร้อมทั้งแผนงานส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกนัเพื่อใหก้ารดาํเนินงานดา้น
การตลาดประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์รต่อไป 
  
2.  ราคา  (Price) 

 ราคา  (Price) หมายถึง   อตัราในการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑร์ะหวา่งกนัในตลาด โดยใช ้
เงินเป็นส่ือกลาง ปัจจุบนัราคาเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการบริหารงานการตลาดอยา่งมาก ซ่ึง
ผูบ้ริหารตลาดจาํตอ้งกาํหนดราคาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ต่าง ๆ อาทิ สภาวะการณ์ทาง
เศรษฐกิจ พฤติกรรมและกรอบการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ระดบัความรุนแรงของการแข่งขนัในตลาด 
ความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางการตลาดดา้นอ่ืน ๆ รวมถึงการประยกุตท์ฤษฎีเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบักฎอุป
สงคแ์ละอุปทาน มาเป็นองคป์ระกอบการตดัสินใจกาํหนดดา้นราคา เพ่ือใหผ้ลิตภณัฑมี์ระดบัราคาท่ีเป็นท่ี
น่าพอใจขององคก์ร คือ สามารถตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์ององคก์ร และเหมาะสมกบัระดบั
ความสามารถหรือกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในตลาด 

 อยา่งไรกต็าม โดยทัว่ไปแลก้ารกาํหนดกลยทุธ์ดา้นราคาขององคก์รธุรกิจในช่วงเวลาท่ี 
ผา่นมา มกัจะคาํนึงถึงตน้ทุนการผลิตและการดาํเนินงาน (Cost) ตามวิธีการท่ีเรียกวา่ Markup Pricing 
มากกวา่ท่ีจะพจิารณาถึงปัจจยัดา้นต่าง ๆ ขา้งตน้รอบดา้น จึงเป็นท่ีมาของการสูญเสียโอกาสทาง
การตลาดและธุรกิจได ้ เช่นการกาํหนดราคาของผลิตภณัฑ ์ โดยไม่มีความสอดคลอ้งหรือเหมาะสมกบั
ตาํแหน่งและภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑใ์นตลาด ดงัจะเห็นไดจ้าก การปรับราคาจาํหน่ายบุหร่ีไทยตรา
ยีห่อ้ต่าง  ๆ ของโรงงานยาสูบใหมี้ระดบัราคาท่ีสูงข้ึนกระทัง่ใกลเ้คียงกบัราคาบุหร่ีต่างประเทศ เป็นผลให้
ผูบ้ริโภค จาํนวนหน่ึงหนัไปบริโภคบุหร่ีจากต่างประเทศ ซ่ึงมีภาพลกัษณ์ท่ีดีกวา่ 

 การกาํหนดกลยทุธ์ดา้นราคา จึงเป็นส่ิงทา้ทายความสามารถของผูบ้ริหารการตลาดต่อ 
การกําหนดกลยทุธ์หรือระดบัราคาจําหนา่ยของผลติภณัฑ์ในตลาดให้มีความเหมาะสมตอ่ปัจจยั       
แวดล้อมตา่ง ๆ ประสานได้อยา่งลงตวักบักลยทุธ์ทางการตลาดด้านอ่ืน ๆ 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการกาํหนดราคา 
 ปัจจยัท่ีตอ้งคาํนึงถึงในการกาํหนดราคาไดจ้ดัแบ่งเป็น 

1.  ปัจจยัภายใน 
2. ปัจจยันอก 
 

ปัจจัยภายในทีมี่อทิธิพลต่อการกาํหนดราคา 
1. วตัถุประสงคท์างการตลาด (Marketing Objective) ขององคก์ร ในการกาํหนดราคา 

ใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์ ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งพิจารณาถึงวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายทางการตลาดของ
องคก์ร ก่อนจะกาํหนดราคาจาํหน่ายใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดนั้น ๆ ซ่ึง
อาจจะหมายถึง ความคุม้ค่าต่อการลงทุน การมีกาํไรสูงสุด เป็นตน้ 

2. กลยทุธ์การตลาด (Marketing Strategy)  ดงัท่ีทราบกนัทัว่ไป ราคา คือ  
องคป์ระกอบหน่ึงของกลยทุธ์การตลาด ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจาํหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด ดงันั้น ในการกาํหนดราคาจาํหน่ายของผลิตภณัฑจึ์งจาํเป็นตอ้งกาํหนดข้ึนโดย
พิจารณาถึงความสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ดว้ยเช่นกนั เพ่ือใหแ้ผนงานการตลาด
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

3. ตน้ทุน(Cost)  องคป์ระกอบทัว่ไปของธุรกิจ จะกาํหนดราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์โดย 
พิจารณาจากตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนการดาํเนินงานขององคก์ร ซ่ึงในท่ีน้ี หมายความรวมถึงตน้ทุน
ในการกระจายสินคา้ และการส่งเสริมการตลาด และตน้ทุนทางการตลาดดา้นอ่ืน ๆ รวมถึงการกาํหนด
ราคาจากอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนและความเส่ียงต่าง ๆ ทางธุรกิจอยา่งรอบดา้น ซ่ึงปัจจยั
ดงักล่าวหากใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาหรือกาํหนดราคา อาจเป็นสาเหตุใหผ้ลิตภณัฑข์ององคก์รมี
ราคาสูงกวา่คู่แข่งขนัในตลาด หากตน้ทุนการดาํเนินงานต่าง ๆ ท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาดา้นราคา
ขององคก์รสูงกวา่คู่แข่งขนัอยา่งไรกต็ามตน้ทุนต่าง  ๆจะแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ   ตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร  
 
ปัจจัยภายนอกทีม่ีอทิธิพลต่อการกาํหนดราคา 

 ลกัษณะของตลาดและอุปสงค ์ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งมีความเขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ 
ระหวา่งราคาและอุปสงคข์องผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดในตลาด ซ่ึงปัจจยัดา้นดงักล่าว สามารถประยกุต์
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาปรับใชก้บัการกาํหนดราคาของผลิตภณัฑไ์ดต้ามสภาพหรือลกัษณะของตลาดดว้ย 
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กลยุทธ์การกาํหนดราคา 
 ในการกาํหนดราคาของผลิตภณัฑ ์เพื่อประสบสาํเร็จตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ เพ่ือกระตุน้
หรือโนม้นา้วผูบ้ริโภคใหต้ดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ขององคก์ร รวมถึงการใชก้ลยทุธ์ดา้นราคา เพ่ือ
ชกัจูงใหส้ถาบนัคนกลางทางการตลาดต่าง ๆ เช่น ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก และอ่ืน ๆ ใหค้วามสนใจท่ีจะเป็นผู ้
จดักระจายและจาํหน่ายผลิตภณัฑข์ององคก์รสู่ผูซ้ื้อในระดบัต่าง ๆ กระทัง่ถึงผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 
 นอกจากน้ีการกาํหนดราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑย์งัเป็นเคร่ืองมือสาํคญัทางการแข่งขนัใน
ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพดว้ยเช่นกนั ทั้งในดา้นการป้องกนัการเขา้สู่ตลาดของคู่แข่งขนัรายใหม่ หรือ
แมแ้ต่การรบกวนแผนการดาํเนินงานทางการตลาดของคู่แข่งขนัไม่ใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย  
 กลยทุธ์ทางการตลาดในปัจจยัดา้นราคา จึงนบัเป็นส่ิงท่ีการตลาดตอ้งเรียนรู้ และทาํความ
เขา้ใจ เพื่อการปรับใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ยวิธีการต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. ส่วนลดและส่วนยอมให ้

 1.1 ส่วนลดปริมาณ 
 1.2  ส่วนลดการคา้ 
 1.3  ส่วนลดเงินสด 
 1.4  ส่วนลดตามฤดูกาลและการลงวนัท่ีล่วงหนา้ 
 1.5  ส่วนยอมใหใ้นการส่งเสริมการตลาด 
 1.6  ค่านายหนา้ 

2. การกาํหนดราคาตามหลกัภูมิศาสตร์ 
 2.1  ราคา FOB  ณ จุดผลิต 
 2.2  ราคาส่งมอบเดียวกนั 
 2.3   ราคาผลิตภณัฑต์ามเขต 
 2.4   ราคาท่ีผูข้ายรับภาระค่าขนส่ง 
 2.5  ราคาจากจุดฐาน 

3. การกาํหนดราคาท่ีแตกต่าง 
 3.1  พิจารณาจากผูบ้ริโภค 
 3.2   พิจารณาจากรูปแบบผลิตภณัฑ ์
  3.3  พิจารณาจากสถานท่ี 

 3.4  พิจารณาจากช่วงเวลา 
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4. การกาํหนดราคาเชิงจิตวิทยา 
 4.1  แนวระดบัราคา 
 4.2  การกาํหนดราคาเพ่ือศกัด์ิศรี 
 4.3  การกาํหนดราคาใหเ้สมือนวา่ถูกกวา่ผลิตภณัฑช์นิดเดียวกนั  

5. การกาํหนดราคาในการส่งเสริมการตลาด 
6. การกาํหนดราคาผลิตภณัฑท่ี์เป็นผลพลอยไดจ้ากผลิตภณัฑห์ลกั 
 
3.  การจัดจําหน่าย (Place) 

 ในปัจจุบนัการนาํผลิตภณัฑเ์ขา้สู่ช่องทางการตลาด เพื่อจดักระจายผลิตภณัฑไ์ปสู่ตลาด
เป้าหมายส่วนต่าง ๆ นบัเป็นส่ิงท่ีมีความยากลาํบากกวา่ในอดีต เพราะสถาบนัคนกลางทางการตลาดต่าง 
ๆ เช่น ตวัแทนจาํหน่าย ผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีก ฯลฯ ในตลาดไดน้าํระบบการบริหารและจดัการสมยัใหม่ท่ี
มีประสิทธิภาพในการบริหารพื้นท่ีเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุน และดาํเนินการของ
กิจการ โดยมีวตัถุประสงค ์คือ การลดตน้ทุนดาํเนินการใหต้ ํ่า อนัจะนาํมาซ่ึงความสามารถในการ
บริหารราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑต่์าง ๆ ใหต้ ํ่า อนัจะนาํมาซ่ึงความสามารถในการบริหารราคาจาํหน่าย
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ ใหต้ ํ่า เพื่อเป็นเคร่ืองกระตุน้หรือจูงใจผูบ้ริโภคในตลาดพื้นท่ีเป้าหมายนั้น ๆ เลือกท่ีจะ
มาจบัจ่ายซ้ือหาผลิตภณัฑจ์ากกิจการเพิ่ม 

 ในการกาํหนดกลยทุธ์เก่ียวกบัการกระจายผลิตภณัฑ ์ดว้ยการจดัจาํหน่าย หากผูบ้ริหาร
การตลาดมีความเขา้ใจถึงลกัษณะเฉพาะของการจดัจาํหน่ายแต่ละช่องทาง และศกัยภาพของสถาบนักลาง
ทางการตลาดแต่ละประเภทและแต่ละระดบัต่าง ๆ จะเป็นปัจจยัใหก้ารกาํหนดการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
ขององคก์รมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคในตลาดเป้าหมาย
และสามารถบริหารตน้ทุนดา้นการกระจายผลิตภณัฑแ์ละนาํมาซ่ึงผลกาํไรสูงสุดขององคก์ร กระทัง่ 
เป็นท่ีมาของแนวคิดเก่ียวกบัการวดัความสาํเร็จหรือลม้เหลวทางการตลาดของผูบ้ริหารการตลาด จาก
ความสามารถในการสร้างเครือข่ายดา้นการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์ององคก์รน้ี  
 อยา่งไรกต็าม เพื่อเป็นการสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในเบ้ืองตน้ก่อนจะทาํการศึกษาเน้ือหา
การบริหารการตลาดเก่ียวกบัการวางแผน และกาํหนดกลยทุธ์การกระจายผลิตภณัฑ ์คือ ในเน้ือหาของ
บทน้ี จะกล่าวถึงบทบาทและหนา้ท่ีของผูบ้ริหารการตลาดในองคก์รผูผ้ลิตหรือจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
เป็นสาํคญั ซ่ึงมีสถานะอนัเป็นท่ีเขา้ใจกนัในตลาดปัจจุบนั วา่ Suppliers ของสถาบนักลางทางการตลาด 
แต่ผูบ้ริหารการตลาดสาํหรับองคก์รธุรกิจท่ีมีกิจกรรมทางธุรกิจในลกัษณะการเป็นตวักลางทาง
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การตลาด สมารถท่ีจะศึกษาและปรับใชแ้นวคิดเบ้ืองตน้เหล่าน้ีเพ่ือประโยชน์ต่อการวางแผนและ
กาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดใหแ้ก่องคก์รไดด้ว้ยเช่นกนั 
ช่องทางการจัดจําหน่าย 
 ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง  กลุ่มองคก์ารหรือบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั เพ่ือ
นาํผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปสู่ผูซ้ื้อระดบัต่าง ๆ กระทัง่ถึงผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยในตลาด ไดแ้ก่ตวัแทน
จาํหน่าย ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก และอ่ืน ๆ ซ่ึงในท่ีน้ีจะรวมเรียกวา่สถาบนักลางทางการตลาด ซ่ึงมีหนา้ท่ี
สาํคญัในการจดักระจายผลิตภณัฑ ์ สร้างการรับรู้และกระตุน้ผูใ้หเ้กิดการซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น ๆ จาก 
กิจการหรือร้านคา้ของตนในท่ีสุด โดยมีผลตอบแทนจากส่วนลดประเภทต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากผูผ้ลิตหรือ
จาํหน่ายผลิตภณัฑน์ั้น ๆ และส่วนเพิ่มจากการเป็นผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑน์ั้น ใหแ้ก่ผูซ้ื้อในขั้นต่อไป 
 การเกิดข้ึนของสถาบนักลางทางการตลาดนั้น ท่ีมีมาจากศกัยภาพดา้นการจดัจาํหน่ายของ
ผูผ้ลิตผลิตภณัฑบ์างรายท่ีไม่สามารถดาํเนินผลิตภณัฑข์องตนไปสู่ตลาดเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึง
มีท่ีมาจากขอ้จาํกดัดา้นเงินทุน  เครือข่ายการจดัจาํหน่าย หรือการขาดความเขา้ใจต่อระบบการกระจาย 
และจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นตลาด ไม่ดีเท่าการมอบหมายใหส้ถาบนักลางทางการตลาดท่ีจะมีความ
เช่ียวชาญชาํนาญมากกวา่เป็นผูด้าํเนินการแทน  นอกจากการเป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์อง
องคก์รสู่ตลาดเป้าหมาย สถาบนักลางทางการตลาด ยงัมีบทบาทและหนา้ท่ีท่ีสาํคญั ๆ คือ การเป็น
แหล่งขอ้มูลทางการตลาดท่ีสาํคญัใหแ้ก่องคก์รผูผ้ลิตหรือจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ เพื่อการปรับปรุง
ผลิตภณัฑแ์ละแผนงานการตลาดใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ทางการตลาด ต่าง ๆ 
รวมถึงการเป็นผูรั้บความเส่ียงอนัเกิดข้ึนจากการขนส่ง การเกบ็รักษาผลิตภณัฑ ์ และการบริหารทาง
การเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อ รวมถึง การเส่ึอมอาย ุหรือลา้สมยัของผลิตภณัฑ ์
 ในปัจจุบนัสถาบนักลางทางการตลาดภายในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มร้านคา้
สมยัใหม่  เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เกต็  ซุปเปอร์สโตร์ และร้านคา้ส่วนลด เช่น 7 – Eleven  
โลตสั  คาร์ฟ ู  บ๊ิกซี  ซ่ึงไดเ้ขา้มาเปิดดาํเนินการและสามารถสร้างเครือข่ายการจดัจาํหน่ายไดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง และสร้างพฤติกรรมการบริโภคใหม่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคภายในประเทศ  จึงเกิดอาํนาจต่อรอง
ทางการตลาดในอนัท่ีจะผลกัภาระความเส่ียงบางดา้นจากสถาบนักลางทางการตลาดมายงัองคก์รผูผ้ลิต
หรือตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พ่ิมข้ึนแทน  โดยการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ พร้อมทั้งการกาํหนด
เง่ือนไขใหผู้ผ้ลิตหรือตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  เชน่ การเก็บคา่แรก
เข้า สว่นแบง่จากยอดขายท่ีกําหนด หรือแม้แตค่า่จดักระจายผลิตภณัฑ์ 
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การเลอืกช่องทางการจัดจําหน่าย 
 การเลือกช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑไ์ปยงัผูซ้ื้อระดบัต่าง ๆ และผูบ้ริโภคในตลาด

เป้าหมายใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่องคก์รนั้น ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งคาํนึงถึง
องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งทาํการศึกษาและวิเคราะห์เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจดงัน้ี 

1. ลกัษณะของผูบ้ริโภค  หากความตอ้งการของผูบ้ริหารการตลาดและองคก์ร คือ การ 
ากระจายผลติภณัฑ์ให้เข้าสูต่ลาดอยา่งทัว่ถงึ และครอบคลมุกลุม่เป้าหมายหรือประชากรทัง้หมด      
ควรกําหนดให้การจดัจําหน่ายมีสถาบนักลางทางการตลาดจํานวนมาก ในทกุระดบัตัง้แตร่ะดบัผู้ ค้าสง่      
ถงึผู้ ค้าปลกี จะเกิดประสทิธิภาพตามความต้องการและหากผลติภณัฑ์นัน้ ๆ มีลกัษณะการซือ้ครัง้ละ
จํานวนน้อย ผู้บริหารการตลาดควรเน้นการจําหน่ายโดยผู้ ค้าปลกีเป็นหลกั เพราะจะสอดคล้องกบัลกัษณะ
กรจดัจา่ยของผู้บริโภค และลดต้นทนุดําเนินการขององค์กร ในด้านการกระจายผลติภณัฑ์ผา่นผู้ ค้าสง่ 

2. ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทและแต่ละชนิดจะมีลกัษณะและ 
ความตอ้งการใช้สถาบนักลางทางการตลาดในระดบัและจํานวนท่ีแตกตา่งกนั เช่น ผกั ผลไม้ จะใช้
ชอ่งทางท่ีสัน้ท่ีสดุเพ่ือป้องกนัการเสยีหายของผลติภณัฑ์ แตห่ากเป็นผลติภณัฑ์ท่ีมีราคาแพงอาจจะใช้
การตลาดทางตรง โดยจดัสง่พนกังานขายเป็นผู้แนะนําผลติภณัฑ์ให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง หรือหากเป็นสนิค้า
อปุโภคบริโภคควรเน้นการใช้ผู้ ค้าปลกีจํานวนมาก เพ่ือสร้างการเข้าถึงผู้บริโภคกลุม่เป้าหมายให้มากท่ีสดุ 

3. ลกัษณะของสถาบนักลางต่าง ๆ ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะและ 
ประเภทของสถาบนักลางทางการตลาดแตล่ะระดบัโดยเฉพาะในด้านการบริการท่ีจดัให้แก่ผู้ซือ้หรือ
ผู้บริโภค ทัง้ในด้านการจดัการด้านผลติภณัฑ์ การบริการ และความครอบคลมุพืน้ท่ีทางการตลาด
รวมถงึการกําหนดเง่ือนไขในการนําผลติภณัฑ์เข้าสูก่ารจดัจําหน่ายนัน้ ๆ ทัง้นี ้เพราะสถาบนักลางทาง
การตลาดประเภทตา่ง ๆ นัน้จะมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัผู้ ซือ้หรือผู้บริโภคมากกวา่ผู้ผลติ จงึมีความ
เข้าใจถงึความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค และนํามาซึง่การทําหน้าท่ีด้านการสง่เสริมการตลาดท่ีมี
ประสทิธิภาพในการเพิม่ยอดขายให้กบัผลติภณัฑ์ขององค์กรในที่สดุ 

4. ลกัษณะของคู่แข่งขนั  การกาํหนดแผนงานดา้นการจดักระจายผลิตภณัฑ ์จะไดรั้บอิทธิพลจาก 
การดาํเนินงานของคู่แข่งขนัดว้ยเช่นกนั ซ่ึงโดยทัว่ไปเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ ในการเลือกใชช่้องทางการตาดของ
ผูบ้ริหารการตลาด ยอ่มไม่ตอ้งการใหผ้ลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนัร่วมอยูใ่นช่องทางการตลาดเดียวกนักบัผลิตภณัฑ์
ขององคก์ร และมกัจะกีดกนัผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนัใหอ้อกจากช่องทางการตลาดนั้น ดว้ยวธีิการต่าง ๆ   

5. ลกัษณะขององคก์ร ลกัษณะขององคก์รท่ีมีผลต่อการกาํหนดและเลือกการจดั 
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จาํหน่ายผลติภณัฑ์ คือ ขนาดองค์กร สว่นประสมของผลติภณัฑ์ และวตัถปุระสงค์ขององค์กร เป็นต้น 
กลา่วคือหากองค์กรมีขนาดใหญ่ มีเงินลงทนุสงู องค์กรอาจจะกําหนดหรือสร้างการจดัจําหน่ายขึน้เอง   

6. ลกัษณะของสภาวะแวดลอ้ม การเลือกการจดัจาํหน่าย จะไดรั้บผลกระทบจาก 
สภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ กล่าวคือ หากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจมีทิศทางหรือแนวโนม้ตกตํ่า ผูบ้ริหาร
การตลาดจะตอ้งกาํหนดช่องทางจดัจาํหน่ายท่ีจะสามารถเคล่ือนผลิตภณัฑไ์ปสู่ผูบ้ริโภคใหส้ั้นและมี
ตน้ทุนตํ่าท่ีสุด เพ่ือประโยชน์ต่อการกาํหนดกลยทุธ์ดา้นราคา 
 
การกาํหนดความหนาแน่นของสถาบันกลางการตลาด 

 เม่ือทราบเกณฑก์ารตดัสินใจ และลกัษณะต่าง ๆ ของสถาบนักลางทางการตลาด ท่ีจาํเป็น
ต่อการบริหารหรือกาํหนดกลยทุธ์ดา้นการจดัจาํหน่ายโดยผา่นสถาบนักลางทางการตลาด ผูบ้ริหาร
การตลาดยงัควรทราบถึงเกณฑก์ารกาํหนดความหนาแน่นของสถาบนักลางทางการตลาด ในการจดั
จาํหน่ายผลิตภณัฑข์ององคก์รประกอบดว้ย ซ่ึงถือเป็นปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงก่อนการตดัสินใจดา้น
การกระจายผลิตภณัฑสู่์ผูบ้ริโภค 

 ในการกาํหนดความหนาแน่นของสถาบนักลางทางการตลาดในการจดัจาํหน่ายนั้น จะ
พิจารณาจากวตัถุประสงคข์ององคก์รและแผนงานดา้นการจดัจาํหน่ายเป็นหลกั ดงัน้ี 

1.  การจดัหน่ายอยา่งทัว่ถึง  (Intensive Distribution) คือ ความตอ้งการจดัจาํหน่าย 
ผลิตภณัฑข์ององคก์รในตลาดใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีทางการตลาดอยา่งทัว่ถึง และผูบ้ริโภคจะไดรั้บความ
สะดวกเม่ือตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น ๆ จึงจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาผูค้า้ปลีกจาํนวนมาก 

2. การจดัจาํหน่ายแบบผกูขาด (Exclusive Distribution) คือการจดัจาํหน่ายท่ีผูบ้ริหาร 
การตลาดของผลิตภณัฑจ์ะเลือกผูค้า้ปลีกจาํนวนหน่ึงในพ้ืนท่ีทางการตลาดหน่ึง ๆ ใหเ้ป็นผูจ้าํหน่าย
ผลิตภณัฑข์ององคก์รภายในพ้ืนท่ีนั้น โดยจะตอ้งไม่เป็นผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนั ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ดา้นการควบคุมแผนงานดา้นราคา การจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด และอ่ืน ๆ ของ
ผลิตภณัฑข์ององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงจะนิยมและใชม้ากกบัผลิตภณัฑพิ์เศษ 

3. การจดัจาํหน่ายแบบเลือกสรร (Selective Distribution) คือการกาํหนดความหนาแน่น 
ของสถาบนักลางทางการตลาดในลกัษณะผสมระหวา่งการจดัจําหน่ายอยา่งทัว่ถงึ และการจดัจําหนา่ย
แบบผกูขาด โดยจะทําการเลอืกผู้ ค้าปลกีท่ีมีลกัษณะเฉพาะเหมาะสมกบัการจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์
และแผนงานการตลาดขององค์กร โดยมีวตัถปุระสงค์สาํคญั คือ การกระจายผลติภณัฑ์สูต่ลาดอยา่ง
ทัว่ถงึ ภายใต้ต้นทนุด้านการกระจายผลติภณัฑ์ต่ําท่ีสดุ การจดัจําหนา่ยแบบเลอืกสรร      จงึเหมาะ
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สาํหรับองค์กรผู้ผลติท่ีเพิ่งจดัตัง้ใหม ่ แตต้่องการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถาบนักลางทางการตลาด
ท่ีคดัเลอืกแล้วเพือ่ให้เป็นผู้ จําหน่ายผลติภณัฑ์ขององค์กรอยา่งเตม็ความสามารถ 
 
4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 การส่งเสริมการตลาด คือ การใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ การโฆษณา การขายโดยใช้
พนกังานขาย การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพนัธ์ หรือรวมเรียกว่า ส่วนประสมการส่งเสริม  
การตลาด  ในอนัท่ีจะบอกกล่าวและกระตุน้เตือนถึงการมีอยูข่องผลิตภณัฑใ์นตลาด พร้อมกบัการ
แนะนาํถึงอรรถประโยชน์ท่ีผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากการตดัสินใจซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น ๆ โดย
ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งจดัส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดใหเ้กิดประโยชน์ต่อการดาํเนินงานทาง
การตลาดขององคก์ร และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ดา้นอ่ืน ๆ ดว้ยเช่นกนั ไม่วา่จะเป็นกลยทุธ์ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ราคา หรือช่องทางการกระจายผลิตภณัฑ ์
 

ส่วนประสมการส่งเสริมการตลา 
1. การโฆษณา   

  เป็นวิธีการเสนอขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละองคก์รไปสู่ผูบ้ริโภค 
กลุ่มเป้าหมาย ผา่นส่ือสาธารณะต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์  วิทย ุ  หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร แผน่ป้ายโฆษณา 
และการโฆษณาบนเครือข่ายอินเตอร์เนต   หรือการจดัทาํเอกสาร แผน่พบั หรือรายการผลิตภณัฑ ์
2. การขายโดยพนกังานขาย 

 เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด และมีความคาบเก่ียวกบัการตลาด
ทางตรง เป็นการเสนอผลิตภณัฑข์ององคก์รใหแ้ก่ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย หรือผูท่ี้คาดวา่จะซ้ือ
ผลิตภณัฑข์ององคก์รในอนาคต ดว้ยการพบปะโดยตรง หรือผา่นการติดต่อทางโทรศพัท ์  การบริหาร
การขายโดยพนกังานขาย จึงควรจดัฝึกอบรมบุคลากรและพนกังานขององคก์ร ใหมี้ความพร้อมต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. การส่งเสริมการขาย 

 เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด ในอนัท่ีจะกระตุน้และเร่งเร้าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจ 
ซ้ือผลิตภณัฑข์ององคก์ร ซ่ึงไดแ้ก่ การจดัแสดงผลิตภณัฑ ์การสาธิตการใชผ้ลิตภณัฑ ์รวมถึงกิจกรรมท่ี
ทราบกนัเป็นอยา่งดี คือ การลด แลก แจก แถม แต่ผูบ้ริหารการตลาดควรกาํหนดเง่ือนไขท่ีน่าสนใจและ
ดึงดูดใหผู้บ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวขององคก์ร ดงันั้น การส่งเสริมการขาย
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จึงไม่ควรดาํเนินการจดัใหล้กัษณะประจาํ แต่ควรดาํเนินการในลกัษณะการตลาดตาม   สถานการณ์ ท่ี
จะมีความเหมาะสมและกระตุน้ความสนใจของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ไดอ้ยา่งมี  ประสิทธิภาพมากวา่ 
4. การประชาสมัพนัธ์ 

 การประชาสมัพนัธ์ เร่ิมมีบทบาทมากข้ึนต่อการส่งเสริมการตลาดในปัจจุบนั   ท่ีนกัการ 
ตลาด ทัว่ไปเร่ิมเลง็เห็นถึงความสาํคญัของการกาํหนดตาํแหน่งทางการตลาด และบุคลิกลกัษณะใหแ้ก่
ผลิตภณัฑ ์ เพราะการประชาสมัพนัธ์ คือ เคร่ืองมือในการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารเก่ียวผลิตภณัฑห์รือ
องคก์รในมุมมองท่ีผูบ้ริหารการตลาดกาํหนด ไปสู่ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยไม่เป็นการบงัคบัให้
ไดรั้บรู้ข่าวสารนั้น ๆ แต่จะใหพ้บเห็นไดโ้ดยทัว่ไปในชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภคแต่ละคน 

 การประชาสมัพนัธ์ จึงเป็นเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาด ในดา้นการสร้างภาพลกัษณ์ 
อนัดีใหแ้ก่ผลิตภณัฑแ์ละองคก์รท่ีสาํคญั และยงัสามารถปรับใชเ้พื่อแกไ้ขปรับปรุงภาพลกัษณ์เดิมใหดี้
ข้ึนในความรับรู้ของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย และสงัคมโดยรวม 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบันํา้ผกั –ผลไม้พร้อมดื่ม 
 สาํนกังานงานเศรษฐกิจการเกษตร (2538) โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนพฒันา
การเกษตรและสหกรณ์ ไดท้าํการศึกษาแนวทางพฒันาผลิตภณัฑน์ํ้าผลไม ้ พบวา่อุตสาหกรรมนํ้าผลไม้
ยงัไม่เติบโตเท่าท่ีควร ทั้งท่ีมีศกัยภาพในการผลิตสูงและมีแนวโนม้ความตอ้งการเพิ่มข้ึน     แต่ผูผ้ลิตยงั
ประสบปัญหาท่ีสาํคญัทั้งตน้ทุนวตัถุดิบบางชนิดท่ีไม่เพยีงพอและระบบภาษียงัไม่เอ้ืออาํนวยต่อการ
ลงทุน และประชากรส่วนใหญ่ท่ียงัไม่เคยชินกนัการด่ืมนํ้ าผลไม ้  ซ่ึงรัฐบาลอาจสนบัสนุนให ้
อุตสาหกรรมนํ้าผลไมใ้หเ้ติบโตในอนาคต  โดยส่งเสริมใหมี้การแปรรูปนํ้าผกั         นํ้าผลไม ้โดยใช้
เทคนิคง่าย ๆ ท่ีเกษตรกรสามารถทาํไดเ้อง ซ่ึงจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมและบรรเทาปัญหาราคาผกั ผลไม ้  
ตกตํ่า ในช่วงฤดูกาล โดยวตัถุดิบท่ีใชค้วรจะปลูกเพื่อการแปรรูปโดยเฉพาะ นอกจากน้ีใหใ้ชบ้รรจุภณัฑ ์  ท่ีมี
ตน้ทุนตํ่า เช่น กล่องกระดาษ และขวดแกว้เป็นตน้ ส่วนในดา้นตลาด โดยเฉพาะภายในประเทศ ซ่ึงการ
บริโภคยงัไม่แพร่หลายมากนกัและมีส่วนแบ่งการตลาดนอ้ย      รัฐควรมีส่วนร่วมรณรงคแ์ละส่งเสริม
ใหป้ระชาชนด่ืมนํ้าผลไมม้ากข้ึน พร้อมทั้งการส่งเสริมการจาํหน่าย นํ้าผลไมใ้นแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงจะทาํใหมี้
โอกาสแนะนาํผลิตภณัฑแ์ก่ผูบ้ริโภคทัว่ไป และแก่นกัท่องเท่ียวต่างชาติดว้ย ส่วนตลาดนํ้าผลไมใ้น
ตลาดต่างประทศมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง ตลาดท่ีสาํคญัจะเป็นประเทศท่ีเจริญแลว้ เช่น อเมริกา  
ยโุรป ดงันั้นคุณภาพจึงเป็นส่ิงสาํคญัในการส่งออก การขยายการส่งออก จาํเป็นตอ้งเนน้การลดตน้ทุนและ
รักษาใหส้ามารถแข่งขนักบัประเทศผูผ้ลิตอ่ืนได ้
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 คงเดช  พรหมขติัแกว้ (2541: บทคดัยอ่)ไดว้จิยั เร่ืองพฤติกรรมการบริโภคนํ้าผลไมพ้ร้อม
ด่ืมบรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลเชียงใหม่   ผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เคยด่ืมนํ้ า
ผลไมพ้ร้อมด่ืมบรรจุกระป๋อง โดยซ้ือจากซุปเปอร์มาร์เกต็ในหา้งสรรพสินคา้ซ่ึงเป็นการซ้ือเพื่อนาํไป
บริโภคเอง ทั้งน้ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมด่ืมนํ้าผลไมท่ี้ผลิตจากสม้ และเป็นนํ้าผลไมแ้ท ้ 100% เพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นการแกก้ระหายแต่ไม่แน่นอนวา่จะด่ืมก่ีคร้ังหรือด่ืมเม่ือไหร่ ซ่ึงพฤติกรรม   การซ้ือมีความ
แตกต่างกนัตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากต่อพฤติกรรมการบริโภค
นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมบรรจุกระป๋อง โดยมีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัคุณภาพ และความสะอาดเป็น
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคมากท่ีสุด ส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดอ่ืน ๆ มีค่าคะแนน
เฉล่ียกระจายอยูใ่นระดบัมากและปานกลาง 
 ปัญหาท่ีผูบ้ริโภคเคยประสบในการบริโภคนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมบรรจุกระป๋องส่วนใหญ่
ประสบปัญหาเก่ียวกบันํ้าผลไมมี้รสชาติไม่ถูกปาก ระดบัราคาของผูผ้ลิตแต่ละยีห่อ้ไม่เท่ากนั ร้านคา้หรือ
ตวัแทนจาํหน่ายมีสินคา้ใหเ้ลือกนอ้ยและไม่มีการประชาสมัพนัธ์อยา่งเพียงพอ โดยผูบ้ริโภคเพศหญิง
และเพศชายประสบปัญหาแตกต่างกนั 
 ปราณี โกศลศิริลกัษณ์ (2545: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเร่ือง การวิเคราะห์การส่งออกนํ้าผลไมไ้ทย”    
ผลการวิจยัพบวา่ การดาํเนินกิจการนํ้ าผลไมข้นาดเลก็ จะมีการลงทุนในลกัษณะ     ท่ีเป็นเจา้ของคนเดียว 
หรือร่วมลงทุนภายในครอบครัว ส่วนใหญ่ดาํเนินธุรกิจมาอยูใ่นช่วง 1-3 ปี ยอดผลิตและจาํหน่ายเฉล่ีย 
40,000 – 50,000 ลิตรต่อเดือน ส่วนใหญ่เนน้กลุ่มเป้าหมายท่ีมีอาย ุ36 – 40 ปี รายไดใ้นระดบัปานกลางและ
ไม่เนน้วา่เป็นหญิงหรือชาย นํ้าผลไมท่ี้จาํหน่ายไดป้ริมาณสูงไดแ้ก่  นํ้าสม้ นํ้าฝร่ัง นํ้าสบัปะรด และนํ้า
มะพร้าว บรรจุภณัฑท่ี์ใชส่้วนใหญ่เป็นขวดพลาสติกแบบใส (PET) และแบบขุ่น (PE) ปริมาณบรรจุท่ี
จาํหน่ายไดม้ากท่ีสุดคือขนาด 270 ซี.ซี. ในดา้นคุณค่าทางโภชนาการและมีรสชาติดี กล่ินหอมเป็น
ธรรมชาติมากท่ีสุด ตั้งราคาดว้ยวิธีนาํตน้ทุนบวกกาํไร      ท่ีตอ้งการ เป็นตน้ การจดัจาํหน่ายมีหลาย
ช่องทางไดแ้ก่ การจดัจาํหน่ายไปยงัร้านคา้ปลีก หรือผูบ้ริโภคโดยตรง การจดัจาํหน่ายไปยงัผูค้า้ส่ง และ
การจดัจาํหน่ายผา่นตวัแทน วิธีการท่ีใชใ้นการ   จดัหาตวัแทนจาํหน่าย 1.  การออกร่วมงานแสดงสินคา้
เพื่อใหผู้ส้นใจรู้จกั        2. จดัหาเพื่อนฝงู ญาติ    พ่ีนอ้ง คนรู้จกั   3. ลงโฆษณาในส่ือต่าง ๆ เพ่ือรับ
ตวัแทนจดัจาํหน่าย        4.ใชพ้นกังานขายของบริษทัออกติดต่อกบัร้านคา้ มินิมาร์ท ร้านสะดวกซ้ือ  
หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เกต็ ร้านคา้ปลีกทัว่ไป สถานศึกษา ฯลฯ  การส่งเสริมการตลาดของ
ผูป้ระกอบการนํ้าผลไมข้นาดเลก็ จะใชก้ารส่ือโฆษณา ณ จุดขาย ป้ายโฆษณา ส่วนการส่งเสริมการขาย 
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มีการแจกสินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลองชิม การแถมตวัอยา่งสินคา้ การใหส่้วนลด แนวโนม้การตลาดนํ้า
ผลไม ้ มีแนวโนม้สูงข้ึนและดา้นการจดัจาํหน่ายมีแนวโนม้ท่ีจะใชก้ารจดัจาํหน่ายผา่นคนกลางมากข้ึน 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีสาํคญั คือ ความไม่แน่นอนของราคาวตัถุดิบ ส่งผลใหก้าํไรไม่แน่นอน จาํนวน
ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการรายเก่าท่ีมีอยูม่ากและมีรายใหม่เขา้มาเป็นจาํนวนมาก และสภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวมท่ีอยูใ่นช่วงถดถอย ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการขยายตลาด 
  วรนุช ศรีเจษฏารักข ์และคณะ (2541 :บทคดัยอ่)  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง คุณภาพนํ้าผลไมท่ี้ผลิต
ภายในประเทศและนาํเขา้จากต่างประเทศ ผลการศึกษาพบวา่ นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม (สบัปะรด   นํ้าองุ่น นํ้า
แอปเปิล และนํ้าสม้) ชนิด 100% 50% 25 % และ 20% จาํนวน 22  ชนิดพบวา่ทุกชนิดมีขอ้มูลทางดา้น
ตลาด คือ วนัผลิต และหรือวนัหมดอาย ุลกัษณะภาชนะบรรจุ (กระป๋อง ขวดแกว้ ขวดพลาสติก ) ทุก
ตวัอยา่งมีอายกุารเกบ็ 2 ปี และหากใกลว้นัหมดอายจุะมีลกัษณะปรากฏท่ีมีสีจางลงหรือคลํ้ามากยิง่ข้ึน
ส่วนองคป์ระกอบทางเคมีพบวา่สารใหค้วามหวานส่วนใหญ่เป็นฟรุคโทรส และกลูโคส โดยมีนํ้ า
สับปะรด และนํ้าส้มชนิด 100% ท่ีมีปริมาณซูโครสสูง ส่วนนํ้าองุ่น 100% มีสารละลายของนํ้ าแขง็ตํ่า
กวา่มาตรฐาน 1 ตวัอยา่ง สาํหรับปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซดส์ามารถตรวจพบในทุกตวัอยา่งโดยนํ้ า
องุ่นชนิด 100% จะมีปริมาณวิตามินซีสูงสุด โดยเฉพาะนํ้ าส้มท่ีผลิตจากต่างประเทศ มีนํ้าผลไม ้ 5 
ตวัอยา่งท่ีมีการเติมเบน็โซอิคแต่ปริมาณท่ีเติมไม่เกินมาตรฐานท่ีกาํหนด และจากการตรวจสอบทางดา้น
จุลินทรียพ์บวา่ทุกตวัอยา่งไม่มีเช้ือจุลินทรียป์นเป้ือน 
 ธิดา เขม็ทองใหญ่ (2543:บทคดัยอ่)  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ตลาดอุตสาหกรรมนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ี
มีตรายีห่อ้  ผลการวิจยัพบวา่  นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีมีผูนิ้ยมบริโภค ไดแ้ก่ นํ้าสม้ นํ้าฝร่ัง นํ้ามะพร้าว นํ้า
มะนาว นํ้าสบัปะรด ส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลวา่ด่ืมเพื่อบาํรุงสุขภาพ ผลิตภณัฑท่ี์มีเคร่ืองหมายรับรองจาก 
คณะกรรมการอาหารและยา ทาํใหม้ัน่ใจในการบริโภค มีความถ่ีในการบริโภค 3-4 วนั/สปัดาห์ มี
พฤติกรรมการบริโภคและการเลือกซ้ือแลว้แต่โอกาสไม่มีเกณฑท่ี์แน่นอนและมีความเห็นวา่ราคาของ
นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีมีราคาแพง ส่วนท่ีไม่มีตรายีห่อ้มีราคาท่ีเหมาะสม จะซ้ือด่ืมคร้ังละ 1 กล่องขนาด
บรรจุ 200 –300 ซีซี ความถ่ีในการซ้ือสปัดาห์ละคร้ัง และส่วนใหญ่ซ้ือเพื่อด่ืมเอง เลือกซ้ือโดยวิธี
พิจารณาวนัท่ีผลิตและวนัหมดอาย ุและซ้ือท่ีซุปเปอร์มาร์เกต็มากกวา่แหล่งอ่ืน เพราะอยูใ่นทาํเลสะดวก
ซ้ือและโทรทศัน์เป็นส่ือโฆษณาท่ีดึงดูดความสนใจในการซ้ือมากท่ีสุด 
 การเปรียบเทียบทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีมีตรา
ยีห่อ้ จาํแนกตามชนิดของนํ้ าผลไม ้ไดแ้ก่นํ้าสม้ นํ้าฝร่ัง นํ้าสบัปะรด และจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีด่ืมนํ้าสม้พร้อมด่ืมท่ีมีตรายีห่อ้และจาํแนกตามเพศไม่มีความแตกต่างกนั จาํแนกตามอาย ุ
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พบวา่มีความแตกต่างกนั โดยกลุ่มอายรุะหวา่ง 15 – 25 ปี และกลุ่มอาย ุ35 ปีข้ึนไป กลุ่มอายรุะหวา่ง 25 –35 
ปี เห็นวา่ความพอใจในรสชาติมีผลต่อการบริโภคมากกวา่กลุ่มอาย ุ35 ปีข้ึนไป และกลุ่มอายรุะหวา่ง 25 –35 
ปี เห็นวา่การซ้ือไดง่้ายทัว่ไปมีผลต่อการบริโภคมากวา่กลุ่มอาย ุ 35 ปีข้ึนไป กลุ่มอาย ุ 15 –25 ปี เห็นวา่คาํ
โฆษณามีผลต่อการบริโภคมากกวา่กลุ่มอายรุะหวา่ง 25 – 35 ปี และกลุ่มอาย ุ 35 ปีข้ึนไป เห็นวา่คาํโฆษณามี
ผลต่อการบริโภคมากกวา่กลุ่มอายรุะหวา่ง 25 –35 ปี กลุ่มอายรุะหวา่ง 15 –25 ปี เห็นวา่การเพิ่มปริมาตร
บรรจุแต่ราคาเท่าเดิมมีผลต่อการบริโภคมากกวา่กลุ่มอาย ุ35 ปีข้ึนไป  จาํแนกตามอาชีพ พบวา่กลุ่มนกัเรียน/
นกัศึกษา/ผูไ้ม่ประกอบอาชีพ เห็นวา่ดา้นส่งเสริมการตลาด หาซ้ือง่ายและการใกลก้บัแหล่งผลิตมีผลต่อการ
บริโภคมากกวา่กลุ่มขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/พนกังานบริษทัเอกชน  กลุ่มท่ีประกอบอาชีพส่วนตวั
เห็นวา่การมีหลายขนาดใหเ้ลือกและการเกบ็ไวไ้ดน้านมีผลต่อการบริโภคมากวา่กลุ่มขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ/พนกังานบริษทัเอกชน จาํแนกตามวฒิุการศึกษา พบวา่ กลุ่มมีการศึกษาตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  
เห็นวา่ภาพรวมส่วนผสมการตลาด ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ปราศจากการกาํจดัแมลง ราคา มี
ความเหมาะสมกบัคุณภาพ ราคาถูก คาํโฆษณา การลดราคา การสะสมยอดซ้ือเพ่ือแลกของฟรี    การแนะนาํ
จากพนกังานขายมีผลต่อการบริโภคมากกวา่กลุ่มมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี/สูงกวา่ปริญญาตรี กลุ่มผูมี้
รายได ้10,000 บาทเห็นวา่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด การลดราคาและการสะสมยอดซ้ือเพื่อแลกของฟรี มีผล
ต่อการบริโภคมากกวา่กลุ่มท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท      ผูบ้ริโภคท่ีด่ืมนํ้ าฝร่ังพร้อมด่ืมท่ีมี
ตรายีห่อ้ จาํนวนตามเพศและอาย ุ ไม่มีความแตกต่างกนัจาํแนกตามอาชีพ พบวา่ มีความแตกต่างกนั โดย
กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา/ผูไ้ม่ประกอบอาชีพ เห็นวา่การเกบ็ไวไ้ดน้านมีผลในการบริโภค มากกวา่กลุ่ม
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/พนกังานบริษทั  เอกชน จาํแนกตามวฒิุการศึกษา พบวา่มีความแตกต่างกนั 
โดยกลุ่มผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี/สูงกวา่ปริญญาตรี เห็นวา่ดา้นผลิตภณัฑ ์ มีคุณค่าทางโภชนาการ
และการเพิ่มปริมาตรบรรจุแต่ราคาเท่าเดิมมีผลต่อการบริโภคมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี  
จาํแนกตามรายไดพ้บวา่        ไม่สามารถนาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกนัได ้ผูบ้ริโภคท่ีด่ืมนํ้าสบัปะรดพร้อม
ด่ืมท่ีมีตรายีห่อ้ จาํแนกตามเพศไม่มีความแตกต่างกนั จาํแนกตามอาย ุ อาชีพ และรายไดพ้บวา่ไม่สามารถ
นาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบได ้ จาํแนกตามวฒิุการศึกษา พบวา่มีความแตกต่างกนัโดยกลุ่มผูมี้การศึกษาตํ่า
กวา่ระดบัปริญญาตรี เห็นวา่ ดา้นส่งเสริมการตลาด และการสะสมยอดซ้ือเพ่ือแลกของฟรี มีผลต่อการ
บริโภค มากกวา่กลุ่มผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี/สูงกวา่ปริญญาตรี การเปรียบเทียบความแตกต่างของ
งานวิจยัน้ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
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บทที่ 3 
 

ระเบียบวธีิการวจิัย 
 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นเชิงสาํรวจ (Survey Fesearch) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือนํ้ าผกั - นํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะนาํเสนอ
วิธีการวิจยั ตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1.  กรอบแนวคิด 
 2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

3.  แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยั 
 4.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัและการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
 5.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 6.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 7.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรอสิระ   ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
-      เพศ 
- อาย ุ
- รายได ้
- การศึกษา 
- อาชีพ 

ตวัแปรอสิระ  
- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ตวัแปรอิสระ   ตวัแปรด้านสุขภาพ 
- การดูแลสุขภาพ  
 - ตอ้งการไดรั้บสารอาหารครบ 5 หมู่ในแต่ละวนั   
- ตอ้งการบาํรุงผิว   
- ตอ้งการลดนํ้าหนกั   
- ตอ้งการช่วยระบบขบัถ่าย   
- การปฏิบติัตามคาํแนะนาํของแพทย ์

ตวัแปรตาม 
พฤติกรรมการซ้ือนํ้ าผกั – 
นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 
-วตัถุประสงคก์ารซ้ือ 
-วธีิการเลือกซ้ือ 
-เหตุผลในการซ้ือ 
-ปริมาณการซ้ือ 
-ความถ่ีในการซ้ือ 
-แหล่งท่ีซ้ือสินคา้ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ประชากร  (Population) ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคคนกรุงเทพท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือ        นํ้า

ผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ซ่ึงศึกษาจาก ประชาชนทัว่ไป ท่ีเป็นกลุ่มผูบ้ริโภค ไดแ้ก่  นกัเรียน      นกัศึกษา  แม่บา้น 
และคนทาํงานนอกบา้น  เป็นกลุ่มตวัอยา่ง รวมทั้งส้ิน 5,584,730 คน โดยสามารถแบ่งตามเขตไดด้งัน้ี (สถิติ 
จาํนวนประชากร จาํนวนบา้นในเขตกรุงเทพมหานคร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย : 2545) 
 ตารางที ่ 3   จาํนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

เขต ชาย หญิง รวม 
คลองเตย 69,422 65,881 135,302
คลองสาน 53,066 55,790 108,856
คลองสามวา 56,607 55,520 107,038
คนันายาว 38,034 42,449 80,483
จตุจกัร 85,547 82,759 171,856
จอมทอง 89,037 84,060 173,097
ดอนเมือง 60,358 76,987 154,076
ดินแดง 39,296 75,550 158,314
ดุสิต 83,087 69,112 152,199
ตล่ิงชนั 49,215 53,531 102,746
ทวีวฒันา 26,122 30,117 57,198
ทุ่งครุ 47,721 50,326 95,942
ธนบุรี 88,077 91,478 179,555
บางกะปิ 68,022 78,599 146,621
บางกอกนอ้ย 77,691 79,275 156,966
บางกอกใหญ่ 42,037 44,308 86,345
บางขนุเทียน 56,607 60,518 117,125
บางเขน 85,547 89,692 175,239
บางคอแหลม 68,022 56,693 116,264
บางแค 88,077 85,235 179,381
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ตารางที ่ 3  ( ต่อ ) 

เขต ชาย หญิง รวม 
บางซ่ือ 79,782 76,942 159,622
บางนา 47,409 52,822 101,614
บางบอน 56,203 42,922 82,290
บางพลดั 56,203 61,797 118,000
บางรัก 29,782 31,173 60,955
บึงกุ่ม 83,087 65,952 140,926
ปทุมวนั 48,741 50,162 98,903
ประเวศ 48,741 61,863 128,816
ป้อมปราบศตัรูพา่ย 36,835 36,736 73,571
พญาไท 46,322 44,316 90,638
พระนคร 39,296 39,997 79,293
พระโขนง 47,529 53,299 100,828
ภาษีเจริญ 67,409 72,862 140,271
มีนบุรี 51,886 56,170 108,056
ยานนาวา 45,019 47,856 92,875
ราชเทว ี 45,019 50,745 103,453
ราษฎร์บรูณะ 47,721 49,977 97,698
ลาดกระบงั 60,358 64,910 125,268
ลาดพร้าว 58,342 52,698 113,584
วงัทองหลาง 77,691 58,377 109,261
วฒันา 46,322 39,082 81,876
สะพานสูง 49,215 40,974 76,712
สาทร 49,622 52,501 107,797
สายไหม 73,739 80,023 153,820
สมัพนัธวงศ ์ 18,342 17,932 36,274
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ตารางที ่ 3   (ต่อ) 

เขต ชาย หญิง รวม 
สวนหลวง 47,529 54,112 114,626
หนองจอก 49,622 51,205 100,827
หนองแขม 56,122 62,227 118,349
หลกัส่ี 42,037 60,879 120,471
หว้ยขวาง  37,739 41,789 79,528

รวม 2,684,550 2,900,180 5,584,730
ท่ีมา :   สาํนกังานทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย , สาํนกัผงัเมืองกรุงเทพมหานคร 

 
 กลุ่มตวัอยา่ง (Sample)  ท่ีใชใ้นการวิจยัจากการเปิดตาราง Taro Yamane ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือน  -+ 5% ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4   จํานวนขนาดตัวอย่าง ทีช่่วงความเช่ือม่ัน  95% 

Size of Population (N) Sample Size (n) 
for Precision (e) of + 5% 

500 222 
1,000 286 
1,500 316 
2,000 333 
2,500 345 
3,000 353 
3,500 359 
4,000 364 
4,500 367 
5,000 370 
6.000 375 
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ตารางที ่4 (ต่อ) 

Size of Population (N) Sample Size (n) 
for Precision (e) of + 5% 

7,000 378 
8,000 381 
9,000 383 
10,000 385 
15,000 390 
20,000 392 
25,000 394 
50,000 397 

100,000 398 
 400 

 

ท่ีมา: Yamane; Taro Statistics, An Introductory Analysis : N.Y Harper and Row 1967, pp.886-        
         887. 
 

  วิธีการสุ่มตวัอย่างจะใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage Ramdom 
Sampling) ซ่ึงมีลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1  ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratdfied Random Sampling) โดยแบ่งเขต
การปกครองของกรุงเทพมหานครออกเป็น  12 กลุ่ม  เขต ตามเกณฑก์ารแบ่งเขตของการปกครองพิเศษ 
กองปกครอง และทะเบียนกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 

1. พ้ืนท่ี กท  1   เขตอนุรักษเ์มืองเก่ากรุงรัตนโกสินทร์  ศนูยก์ลางบริหารราชการ  ยา่น 
พาณิชยกรรมและแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรม  มีทั้งหมด 4 เขต คือ เขตพระ
นคร เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย เขตสมัพนัธ์วงศ ์เขตดุสิต 

2. พ้ืนท่ี กท 2  เขตศนูยก์ลางธุรกิจ  การคา้ การบริการ และการท่องเท่ียวระดบัภูมิภาค     
มีทั้งหมด 4 เขต คือ เขตประทุมวนั เขตบางรัก  เขตสาทร เขตวฒันา  

3. พ้ืนท่ี กท 3 เขตเศรษฐกิจใหม่  แหล่งจา้งงาน ยา่นการคา้บริการ  มีทั้งหมด 6 เขต   
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คือ เขตจตุจกัร เขตบางซ่ือ  เขตพญาไท  เขตดินแดง เขตหว้ยขวาง  เขตราชเทวี 

4. พ้ืนท่ี กท 4 เขตเศรษฐกิจใหม่ริมแม่นํ้าเจา้พระยา  มีทั้งหมด 5  เขต คือ  เขต 
คลองเตย เขตบางนา เขตพระโขนง  เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา 

5. พ้ืนท่ี กท 5  เขตอนุรักษเ์มืองเก่าธนบุรี  มีทั้งหมด 5  เขต  คือ   เขตธนบุรี  
เขตคลองสาน เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกนอ้ย เขตบางพลดั  

6. พ้ืนท่ี กท 6 เขตเศรษฐกิจการจา้งงานใหม่ และท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมากรองรับศนูย ์
คมนาคม (ศนูยต์ากสิน) ศนูยธุ์รกิจพาณิชยกรรม และศนูยร์าชการของกรุงเทพมหานครดา้นตะวนัตก  มี
ทั้งหมด 3 เขตคือ  เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง    เขตราษฏร์บูรณะ 
 7.  พ้ืนท่ี  กท. 7  เขตท่ีอยูอ่าศยัรองรับการขยายตวัของเมือง ดา้นตะวนัออกตอนเหนือ มี
ทั้งหมด 5 เขต  คือ เขตบางเขน เขตหลกัส่ี เขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตลาดพร้าว 
 8.  พ้ืนท่ี กท 8 เขตท่ีอยูอ่าศยัรองรับการขยายตวัของเมือง ดา้นตะวนัออกตอนใต ้ มีทั้งหมด 
6 เขต  คือ เขตบางกะปิ เขตคนันายาว  เขตบึงกุ่ม เขตสะพานสูง เขตสวนหลวง 
 9.  พ้ืนท่ี กท 9 เขตเกษตรกรรมและท่ีอยูอ่าศยัสภาพแวดลอ้มดี  มีทั้งหมด 2 เขต  คือ เขต
คลองสามวา  เขตหนองจอก 
 10.  พ้ืนท่ี กท 10  เขตศูนยชุ์มชนชานเมืองรองรับสนามบิน มีทั้งหมด 3 เขต คือ เขต
ลาดกระบงั เขตมีนบุรี เขตประเวศ 
 11.  พ้ืนท่ี กท 11  เขตเกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศยัสภาพแวดลอ้ม ผสมผสานพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม มีทั้งหมด  4 เขต คือ เขตทวีวฒันา  เขตตล่ิงชนั เขตบางแค  เขตหนองแขม 
 12 .  พ้ืนท่ี กท 12 เขตเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ มี
ทั้งหมด 3 เขต คือ เขตบางขนุเทียน  เขตบางบอน  เขตทุ่งครุ  

 ขั้นตอนท่ี 2  ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยจะทาํการ 
สุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มสาํนกังานเขต 6 กลุ่ม ๆ ละ 2 เขต หรือคิดเป็นร้อยละ 20 จะไดต้วัอยา่งของเขตใน
การวิจยัรวม 12 เขต โดยวิธีการจบัฉลากแบบไม่ใส่คืน เพื่อเลือกเป็นตวัแทนในแต่ละกลุ่มเขต  ผลการ
สุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

1. พ้ืนท่ี กท 1 เขตอนุรักษเ์มืองกรุงรัตนโกสินทร์ ไดเ้ขตตวัแทน คือ เขตดุสิต 
2. พ้ืนท่ี กท 2 เขตศนูยก์ลางธุรกิจ ไดเ้ขตตวัแทน คือ เขตปทุมวนั  
3. พ้ืนท่ี กท 3 เขตเศรษฐกิจใหม่  ไดเ้ขตตวัแทน คือ เขตจตุจกัร 
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4. พ้ืนท่ี กท 4 เขตเศรษฐกิจใหม่ริมนํ้าเจา้พระยา  ไดเ้ขตตวัแทน คือ เขตยานนาวา 
5. พ้ืนท่ี กท 5 เขตอนุรักษเ์มืองเก่าธนบุรี ไดเ้ขตตวัแทน คือ เขตบางกอกนอ้ย 
6. พ้ืนท่ี กท 6 เขตเศรษฐกิจการจา้งงานใหม่  ไดเ้ขตตวัแทนคือ เขตราษฎร์บูรณะ 
7. พ้ืนท่ี กท 7  เขตท่ีอยูอ่าศยัรองรับการขยายตวัของเมือง ดา้นตะวนัออกตอนเหนือ ได ้

เขตตวัแทน คือ เขต บางเขน 
 8. พ้ืนท่ี กท 8 เขตท่ีอยูอ่าศยัรองรับการขยายตวัของเมือง ดา้นตะวนัออกตอนใต ้ไดเ้ขตตวัแทน คือ เขตบางกะปิ 
 9.  พ้ืนท่ี กท 9 เขตเกษตรกรรมและท่ีอยูอ่าศยัสภาพแวดลอ้มดี ไดเ้ขตตวัแทน คือ เขตหนองจอก 

10. พ้ืนท่ี กท 10 เขตศนูยชุ์มชนชานเมืองรองรับสนามบิน ไดเ้ขตตวัแทนคือ เขตมีนบุรี 
11. พนัท่ี กท 11 เขตเกษตรกรรมและท่ีอยูอ่าศยัสภาพแวดลอ้ม ผสมผสานพื้นท่ี 

เกษตรกรรม ไดเ้ขตตวัแทน คือเขตตล่ิงชนั 
12. พ้ืนท่ี กท 12 เขตเกษตรกรรม ท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ไดเ้ขตตวัแทน คือ เขตบางขนุเทียน 
 ขั้นตอนท่ี 3 สุ่มตวัอยา่งประชากรใหไ้ด ้420  ตวัอยา่งตามสดัส่วนของประชากรท่ีอยูใ่นเขต

ท่ีจบัฉลากข้ึนมาได ้ดงัแสดงในตาราง 
ตารางที ่  5  จาํนวนตวัอย่างในแต่ละสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มสํานักงานเขต/เขต จํานวนประชากร สัดส่วน (%) จํานวนตวัอย่าง 

1.  พืน้ที ่กท 1    
เขตดุสิต 152,199 10.00 40 
2.  พืน้ที ่กท 2     
เขตปทุมวนั 98,903 6.50 30 
3. พืน้ท่ี กท 3    
เขตจตุจกัร 171,856 11.30 40 
4.  พืน้ที ่กท 4    
เขตยานนาวา 92,857 6.10 30 
5.  พืน้ที ่กท 5    
เขตบางกอกนอ้ย 156,966 10.32 40 
6.  พืน้ที ่กท 6    
ราษฎร์บรูณะ 97,698 6.42 30 
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ตารางที ่  5 (ต่อ) 

กลุ่มสํานักงานเขต/เขต จํานวนประชากร สัดส่วน (%) จํานวนตวัอย่าง 

7. พืน้ท่ี กท 7    
เขตบางเขน 175,239 11.52 50 
8. พืน้ท่ี กท 8    
เขตบางกะปิ 146,261 9.62 40 
9. พืน้ท่ี กท 9    
เขตหนองจอก 100,827 6.63 30 
10. พืน้ที ่กท 10    
เขตมีนบุรี 108,056 7.14 30 
11.  พืน้ที ่กท 11    
เขตตล่ิงชนั 102,746 6.75 30 
12.  พืน้ที ่กท 12    
เขตบางขนุเทียน 117,125 7.70 30 
รวมทั้งหมด 1,520,733 100 420 
 

 ขั้นตอนท่ี 4 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสัมภาษณ์จาก
ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ ร้านมินิมาร์ท ท่ีตั้งอยูใ่นเขตท่ีสุ่มได ้ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีถูกเลือก
จะตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดไว ้คือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีเป็นนกัเรียน     นกัศึกษา  
คนทาํงาน และแม่บา้น มีอายคุรบ 15 ปีข้ึนไป และเป็นผูเ้คยบริโภคนํ้าผกั –นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 
 
แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการวิจัย 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นเชิงสาํรวจ  (Survey Research)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยอาศยัขอ้มูลจาก 
2  แหล่งดงัน้ี 

   1. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจ (Survey) โดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง 
          2. ขอ้มูลซ่ึงผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร  ขอ้มูลดา้นสถิติ ท่ีรวบรวมไวโ้ดย 
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หน่วยงานราชการ  และเอกชน ไดแ้ก่  กระทรวงพาณิชย ์กรมทะเบียนการคา้  กรมการคา้ภายใน กรม
ศุลกากร กรมสรรพสามิต กระทรวงสาธารณสุข กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สาํนกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร ตลอดจนขอ้มูลจากหนงัสือพิมพ ์ วารสาร  และรายงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันํ้ าผกั – นํ้ า
ผลไมพ้ร้อมด่ืม 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง โดยมีโครงสร้าง
ของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4  ตอนดงัน้ี คือ 

 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งลกัษณะของคาํถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check -List) 

 ตอนท่ี 2  ขอ้มูลทางดา้นพฤติกรรมการบริโภคนํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ลกัษณะของคาํถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check- List )  

 ตอนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและการดูแลสุขภาพท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค ลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) มีค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั  (     = 0.9479 )  ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามในดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั ( 0.8535)  ดา้นราคา มีค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 
(0.8891) ดา้นการจดัจาํหน่าย มีค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั (0.6908)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าความ
เช่ือมัน่ท่ีระดบั (0.9216)  ดา้นสุขภาพ มีค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั (0.8460) โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถาม 
ตอ้งเลือกตดัสินใจเพียงคาํตอบเดียว จาก 5 คาํตอบ โดยมีเกณฑก์ารวดัระดบัดงัน้ี 

  ระดบัความคิดเห็น ค่านํ้ าหนกัของคะแนน 
  มากท่ีสุด  กาํหนดใหค้ะแนน เท่ากบั  5 คะแนน 
  มาก   กาํหนดใหค้ะแนน เท่ากบั  4  คะแนน 
  ปานกลาง  กาํหนดใหค้ะแนน เท่ากบั 3 คะแนน 
  นอ้ย   กาํหนดใหค้ะแนน เท่ากบั 2 คะแนน 
           นอ้ยท่ีสุด  กาํหนดใหค้ะแนน เท่ากบั 1 คะแนน 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้าํหนดระดบัคะแนนของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือนํ้ าผกั -นํ้าผลไม ้โดยการใชห้ลกัเกณฑเ์พื่อการประเมินค่า พิจารณาจากเกณฑค์ะแนนเฉล่ียดงัน้ี 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.67 – 5.00   หมายถึง  ใหค้วามสาํคญัในระดบัสูง 
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ค่าคะแนนเฉล่ีย  2.35  – 3.66 หมายถึง  ใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 0.01 – 2.34 หมายถึง    ใหค้วามสาํคญัในระดบัตํ่า    

 ตอนท่ี 4  เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด(Open Ended)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ผูบ้ริโภคในส่วนท่ีตอ้งการใหผู้ผ้ลิตมีการพฒันา และปรับปรุงนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีมีตรายีห่อ้ เพ่ือใหเ้กิด
ความพึงพอใจสูงสุด จาํนวน 4 ขอ้ 
 

การสร้างเคร่ืองมือ 
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือหรือแบบสอบถาม (Questionaire) มีดงัน้ี 
 1.  ศึกษาความรู้เก่ียวกบัการตลาด การบริการการตลาด หลกัการสร้างแบบสอบถามงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา   เพื่อนาํมาใชใ้นการสร้างแบบสอบถาม 
 2.    กาํหนดขอ้คาํถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์กรอบแนวคิด และตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอต่อคณาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบแก้ไขสํานวนภาษาให้ชัดเจนรัดกุมและครอบคลุมเน้ือหาสาระครอบคลุมประเด็นท่ีจะ
ทาํการศึกษาและตรงตามวตัถุประสงค ์เพ่ือจะไดแ้กไ้ขก่อนนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 4.  นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้นาํไปทดลองใช ้(Pre-test)  กบัประชากรตวัอยา่ง 
จาํนวน 30 ตวัอยา่ง 
 5.  นาํแบบสอบถามมาทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) เพ่ือหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  
โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป สาํหรับวิเคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์ (SPSS : Statistical 
Package for Social Science for Windows) ซ่ึงวิเคราะห์โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า 
(Coefficient Alpha) และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
 6.  นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ข และทดสอบความเช่ือมัน่เสนอต่อคณาจารยท่ี์ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์เพ่ือแกไ้ขปรับปรุง และเพื่อนาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งตามท่ีกาํหนด 
 
การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัดาํเนินการดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัจะจดัหาทีมผูช่้วยท่ีเป็นนกัศึกษาเพ่ือความสะดวก ในการเกบ็รวมรวมขอ้มูล 
จาํนวน   6 คน  โดยผูว้ิจยัอบรม แนะนาํทีมผูช่้วยใหเ้ขา้ใจแบบสาํรวจและทดสอบจนเช่ือว่ามีความ
ชาํนาญแลว้ ออกแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ ก่อนการออกเกบ็จริงในพื้นท่ี 
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2. การเกบ็ขอ้มูล ใหผู้ส้มัภาษณ์ทาํการเกบ็ขอ้มูลตามเขตพ้ืนท่ีท่ีเป็นเขตตวัอยา่งใหค้รบ 
ตามจาํนวนตัวอย่างแต่ละเขต  และทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลให้เรียบร้อย   เม่ือ
สมัภาษณ์เสร็จแลว้ก่อนลาจากผูใ้หส้มัภาษณ์ 

3. ผูว้ิจยัจะทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลทุกตวัอยา่งทุกวนัท่ีทาํการสาํรวจ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลแลว้ นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์หาค่าทางสถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดย
ใชโ้ปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Science)  ซ่ึงวิเคราะห์หาค่าทางสถิติดงัน้ี 
 1. สถิติพ้ืนฐานความถ่ี ร้อยละ     ค่าเฉล่ีย  (  X   ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) เพ่ือ
อธิบายขอ้มูลทัว่ๆ ไป ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา 
 2. สถิติทดสอบสมมุติฐาน  
  2.1  วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน  ANOVA 
  2.1 วิเคราะห์ค่าความสมัพนัธ์  Chi-Square 
การสรุปผลการวจิัยและนําเสนอข้อมูล 
 เม่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลนาํเสนอขอ้มลู ดว้ยการบรรยายเชิงพรรณนา 
สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน และทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ของผตูอบแบบสอบถาม ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS  
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลตวัอยา่งท่ีเกบ็รวบรวมมาไดจ้าํนวน 420 ชุดท่ีผา่น
การตรวจสอบคุณภาพแลว้มาทาํการวิเคราะห์ ดว้ยวธีิทางสถิติตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยจะ
นาํเสนอผลการวิเคราะห์ไว ้   ดงัต่อไปน้ี  

 ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ส่วนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนท่ี  3  ผลการวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัของดา้นสุขภาพ 
 ส่วนท่ี  4  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 ส่วนท่ี  5  ผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
 
 สําหรับสัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการนําเสนอผลการวเิคราะห์ในบทนีม้ีความหมายดงัต่อไปนี ้
 

X      หมายถึง   ค่าเฉล่ียเลขคณิตของขอ้มูลท่ีไดจ้ากลุ่มตวัอยา่ง 
 SD     หมายถึง   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2     หมายถึง   ค่าสถิติ  Chi-Squre  ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

n     หมายถึง   จาํนวนของตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 
 F    หมายถึง    ค่าสถิติ  F  ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
 P – Value หมายถึง    ค่าความน่าจะเป็นท่ีคาํนวณไดจ้ากสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
 Eta    หมายถึง     ค่าท่ีแสดงถึงระดบัความสาํคญัระหวา่งตวัแปร 
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ตอนท่ี 1  วิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่ง 
ตารางที ่ 6  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจําแนกตามปัจจยัด้านชากรศาสตร์ 

ตวัแปร รายการ จํานวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 124 29.50 
 หญิง 296 70.50 

รวม  420 100.0 

อายุ 15 - 20 ปี 86 20.50 
 21 – 30  ปี 214 51.00 
 31 – 40 ปี 74 17.60 
 41 – 50 ปี 35 8.30 
 51 – 60 ปี 11 2.60 
 61 ปีข้ึนไป - - 

รวม  420 100.00 

ระดบัการศึกษา ระดบัประถมศึกษา 22 5.20 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 36 8.60 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 49 11.70 
 ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวส.) 62 14.70 
 ระดบัปริญญาตรี 225 53.60 
 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 26 6.20 

รวม  420 100.00 

อาชีพ นกัเรียน / นกัศึกษา 160 38.10 
 รับราชการ,พนกังานรัฐวิสาหกิจ 51 12.10 
 พนกังานบริษทัเอกชน 158 37.60 
 ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย/อาชีพอิสระ 40 9.50 
 อ่ืน ๆ 11 2.60 

รวม  420 100.00 
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ตารางที ่6  (ต่อ) 

ตวัแปร รายการ จํานวน ร้อยละ 

รายได้ครอบครัวเฉลีย่ต่อเดอืน 10,000 – 20,000  บาท 217 51.60 

 20,001 - 30,000 บาท 83 19.80 

 30,001 - 40,000 บาท 57 13.60 

 40,001 - 50,000 บาท 28 6.70 

 50,001 บาทข้ึนไป 34 8.10 

รวม  420 100.00 

 
  จากตารางท่ี 6  สามารถจาํแนกกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง ร้อยละ 70.50     เพศชาย ร้อยละ 29.50 
 ดา้นอาย ุ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาย ุ21 – 30 ปี ร้อยละ 51.00 รองลงมาไดแ้ก่อาย ุ  

15 –20 ปี  ร้อยละ 20.05    อาย ุ31 – 40  ปี ร้อยละ 17.60    อาย ุ41 –50 ปี ร้อยละ 8.30   และอาย ุ   51 – 
60   ปีข้ึนไป ร้อยละ 2.60 

 ดา้นการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 53.60 
รองลงมาไดแ้ก่ระดบัอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 14.70  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 11.70   
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตอ้นตน้ร้อยละ 8.60 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 6.20 และระดบั         
ประถมศึกษาร้อยละ 5.20 

 ดา้นอาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนกัเรียนนกัศึกษา ร้อยละ 38.10  รองลงมา 
ไดแ้ก่อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 37.70  อาชีพรับราชการ/รัฐวสิาหกิจ  12.10  ประกอบธุรกิจอาชีพ
ส่วนตวั/ คา้ขาย/อาชีพอิสระ ร้อยละ 9.50    และอาชีพอ่ืน ๆ ร้อยละ 2.60 

 ดา้นรายได ้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท      
ร้อยละ 51.60  รองลงมาไดแ้ก่ มีรายได ้20,001 – 30,000  บาท     ร้อยละ 19.80       มีรายได ้30,001 – 
40,000 บาท ร้อยละ 13.60  มีรายได ้50,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 8.10   และมี   รายได ้40,001 – 50,000 บาท  
ร้อยละ 6.70 
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ตอนที ่ 2   ผลการวเิคราะห์ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด 
 
การวเิคราะห์ความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด 

  การศึกษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจซ้ือ                
นํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 จากขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีทาํการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นทางดา้น
ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด  สามารถนาํผลการตอบแบบสอบถามมาแปลค่าเป็นระดบัความคิดเห็นดว้ยการ
กาํหนดค่าคะแนนของแต่ละระดบัความคิดเห็นโดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 คะแนนระดบั   5   หมายถึง   มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมมากท่ีสุด 
 คะแนนระดบั   4  หมายถึง   มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมมาก 
 คะแนนระดบั   3  หมายถึง   มีผลผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมปานกลาง 
 คะแนนระดบั   2    หมายถึง    มีผลผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมนอ้ย 
 คะแนนระดบั   1  หมายถึง   มีผลผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมนอ้ยท่ีสุด 
  

 เกณฑใ์นการแปลค่าความคิดเห็น  โดยพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียจากปัจจยัส่วนประสม
การตลาด แต่ละปัจจยั 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.67 – 5.00   หมายถึง  ใหค้วามสาํคญัในระดบัสูง 
ค่าคะแนนเฉล่ีย  2.35  – 3.66 หมายถึง  ใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 0.01 – 2.34 หมายถึง   ใหค้วามสาํคญัในระดบัตํ่า  
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ตารางที ่ 7  รายละเอยีดระดบัความสําคญัของการจัดการตลาดด้านผลติภัณฑ์ของนํ้าผกั- 
                   น้ําผลไม้พร้อมดืม่ทีม่อีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของกลุ่มตวัอย่าง 

ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ทีม่ี 
อทิธิพลต่อ 

พฤติกรรมการซ้ือ 

ระดบัการให้ความสําคญั  

X  

 
S.D มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยมาก 

ไดรั้บการรับรองจากคณะ 
กรรมการอาหารและยา (อย.) 

221 
(52.60) 

147 
(35.00) 

45 
(10.80) 

6 
(1.40) 

1 
(0.20) 

4.3833 0.7525 

วนั/เดือน/ปี ท่ีผลิต 221 
(52.70) 

133 
(31.70) 

56 
(13.30) 

9 
(2.10) 

1 
(0.20) 

4.3429 0.8066 

ความสด สะอาดของนํ้าผกั - นํ้าผลไม้
พร้อมด่ืม 

215 
(51.20) 

134 
(31.90) 

60 
(14.30) 

8 
(1.90) 

3 
(0.70) 

4.3095 0.8373 

คุณค่าทางดา้นโภชนาการและเพ่ิม
คุณค่าวติามิน 

142 
(33.80) 

170 
(40.50) 

94 
(22.30) 

12 
(2.90) 

2 
(0.50) 

4.0429 0.8479 

บรรจุภณัฑเ์ปิดด่ืมสะดวก 116 
(27.60) 

214 
(51.00) 

79 
(18.80) 

10 
(2.40) 

1 
(0.20) 

4.0333 0.7624 

มีหลายขนาดและหลายรสชาติให้
เลือก 

105 
(25.00) 

212 
(50.50) 

85 
(20.20) 

12 
(2.90) 

6 
(1.40) 

3.9476 0.8332 

พอใจในรสชาติ/กล่ินของนํ้าผกั - 
นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 

108 
(25.70) 

184 
(43.80) 

118 
(28.10) 

8 
(1.90) 

2 
(0.50) 

3.9238 0.8080 

ประเภทผกัและผลไมท่ี้นาํมาเป็น
วตัถุดิบ 

102 
(24.30) 

191     
(45.40) 

104 
(24.80) 

20 
(4.80) 

3 
(0.70) 

3.8786 0.8557 

 ร้อยละของเน้ือผลไมท่ี้เป็นส่วนผสม 84 
(20.00) 

181 
(43.10) 

117 
(27.90) 

32 
(7.60) 

6 
(1.40) 

3.7262 0.9159 

ตรายีห่อ้ท่ีมีช่ือเสียงและคุณภาพได้
มาตรฐาน 

83 
(19.80) 

160 
(38.10) 

153 
(36.40 

18 
(4.30) 

6 
(1.40) 

3.7048 0.8812 

มีบรรจุภณัฑ ์ท่ีสวยงาม 71 
(16.90) 

165 
(39.30) 

149 
(35.50) 

31 
(7.40) 

4 
(1.00) 

3.6381 0.8807 

ไม่ผสมนํ้าตาล 78 
(18.60) 

126 
(30.00) 

163 
(38.80) 

44 
(10.50) 

9 
(2.10) 

3.5238 0.9804 

 3.9546 0.5287 
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 จากตารางท่ี 7  ผูบ้ริโภค  ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ท่ีระดบั “สูง” 
(ค่าเฉล่ีย  3.9456)   โดยใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการไดก้ารไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการ
อาหารและยา   วนัเดือนปีท่ีผลิต ขอ้งนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม   และความสด สะอาดของนํ้าผกั – นํ้ า
ผลไมพ้ร้อมด่ืม  มากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี  1,2 และ 3 ตามลาํดบั    ส่วนปัจจยัดา้นการไม่มีส่วนผสมของ
นํ้าตาลใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่ 8  รายละเอยีดระดบัความสําคญัด้านราคาของน้ําผกั-น้ําผลไม้พร้อมดืม่ทีม่อีิทธิพลต่อ   
                  พฤตกิรรมการซ้ือของกลุ่มตวัอย่าง 

 
การจัดการด้านราคาทีม่อีิทธิพล

ต่อพฤตกิรรมการซ้ือ 

ระดบัการให้ความสําคญั  

X  

 
S.D มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

มาก 
ราคามีความเหมาะสมกบัชนิด
ของผกัและผลไม ้

113 
(26.90) 

168 
(40.00) 

126 
(30.00) 

12 
2.90) 

1 
(0.20) 

3.9048 0.8351 

ราคาเหมาะสมกบัคุณค่าทาง
สารอาหารและวิตามินท่ีเพ่ิมข้ึน 

104 
(24.80) 

183 
(43.50) 

118 
(28.10) 

13 
(3.10) 

2 
(0.50) 

3.8905 0.8276 

ราคามีความเหมาะสมกบัขนาด
ท่ีบรรจุ 

99 
(23.60) 

175 
(41.70) 

123 
(29.30) 

19 
(4.50) 

4 
(1.00) 

3.8238 0.8752 

มีหลายราคาใหเ้ลือก 88 
(21.00) 

175 
(41.60) 

128 
(30.50) 

26 
(6.20) 

3 
(0.70) 

3.7595 0.8776 

 ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณร้อย
ละของเน้ือผลไมท่ี้เป็นส่วนผสม 

105 
(25.00) 

155 
(36.90) 

140 
(33.10) 

19 
(4.50) 

2 
(0.50) 

3.8190 0.8688 

ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบ
กบัราคายีห่อ้อ่ืน 

68 
(16.20) 

182 
(43.30) 

146 
(34.80) 

21 
(5.00) 

3 
(0.70) 

3.6929 0.8253 

ราคาถกู 92 
(21.90) 

107 
(25.50) 

167 
(39.80) 

42 
(10.00) 

12 
(2.90) 

3.5357 1.0299 

ราคาสูงทาํใหม้ัน่ใจในคุณภาพ 49 
(11.60) 

109 
(26.00) 

181 
(43.10) 

69 
(16.40) 

12 
(2.80) 

3.2714 0.9661 

 3.7122 0.6258 
 

 จากตารางท่ี 8  ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นราคาในระดบั “สูง” (ค่าเฉล่ีย 3.7122 )   โดยใหค้วามสาํคญั
ต่อปัจจยัดา้นการท่ีราคามีความเหมาะสมกบัชนิดของผกัและผลไมท่ี้นาํมาเป็นวตัถุดิบ  ราคามีความเหมาะสมกบัคุณค่าทาง
สารอาหารและวิตามินท่ีเพ่ิมข้ึน  และราคามีความเหมาะสมกบัขนาดท่ีบรรจุ มากท่ีสุดเป็นอนัดบั  1 , 2  และ 3  ตามลาํดบั  
ส่วนปัจจยัดา้นราคาสูงทาํใหม้ัน่ใจในคุณภาพ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่ 9 รายละเอยีดระดบัความสําคญัของการจัดการตลาดด้านการจัดจําหน่ายของนํา้ผกั-น้ําผลไม้  
                    พร้อมดืม่ทีม่อีทิธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของกลุ่มตวัอย่าง 

การจัดการด้านการจดัจําหน่าย
ทีม่ีอทิธิพลต่อ 

พฤตกิรรมการซ้ือ 

ระดบัการให้ความสําคญั  

X  

 
S.D มาก 

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

มาก 

 สะดวกในการหาซ้ือ 148 
(35.20) 

213 
(50.70) 

50 
(11.90) 

5 
(1.20) 

4 
(1.00) 

4.1810 0.7572 

มีขายในซุปเปอร์มาร์เกต็ 147 
(35.00) 

199 
(47.40) 

57 
(13.60) 

13 
(3.10) 

4 
(1.00) 

4.1238 0.8255 

 มีขายทัว่ไปตามร้านคา้หาซ้ือ
ง่าย 

140 
(33.30) 

200 
(47.80) 

68 
(16.20) 

10 
(2.40) 

2 
(0.50) 

4.1095 0.7892 

ทาํเลท่ีตั้ง การจดัวางสินคา้ท่ี
สวยงาม 

51 
(12.10) 

121 
(28.80) 

172 
(41.00) 

57 
(13.60) 

19 
(4.50) 

3.3048 1.0000 

มีจาํหน่ายโดยเคร่ืองอตัโนมติั 46 
(11.00) 

108 
(25.70) 

163 
(38.80) 

78 
(18.60) 

25 
(6.00) 

3.1714 1.0451 

มีบริการจดัส่งถึงท่ีทาํงาน/บา้น 49 
(11.70) 

81 
(19.30) 

138 
(32.90) 

105 
(25.00) 

47 
(11.20) 

2.9524 1.1654 

 3.6405 0.6444 
 
 จากตารางท่ี  9  ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัต่อการจดัจาํหน่ายในระดบั  “สูง” (ค่าเฉล่ีย 3.6405)  
โดยใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นความสะดวกในการหาซ้ือ   มีขายในซุปเปอร์มาร์เกต็ และ มีขายทัว่ไป
ตามร้านคา้หาซ้ือง่ายมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 ,2 และ 3   ส่วนปัจจยัดา้นการบริการจดัส่งถึงท่ีทาํงาน/ท่ี
บา้น ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่ 10  รายละเอยีดระดบัความสําคญัของการส่งเสริมการตลาดของนํา้ผกั-น้ําผลไม้พร้อมดืม่  
                     ทีม่ีอทิธิพลต่อพฤตกิรรมการซ้ือของกลุ่มตวัอย่าง 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดทีม่อีทิธิพลต่อ 

พฤตกิรรมการซ้ือ 

ระดบัการให้ความสําคญั   
S.D มาก 

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

มาก 
โฆษณาทางโทรทศัน ์ 143 

(34.00) 
165 

(39.30) 
92 

(21.90) 
14 

(3.30) 
6 

(1.40) 
4.0119 0.9073 

โฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ ์ หรือ
นิตยสาร 

69 
(16.40) 

170 
(40.50) 

143 
(34.00) 

35 
(8.30) 

3 
(0.70) 

3.6357 0.8784 

โฆษณาทางวทิย ุ 78 
(18.60) 

147 
(35.00) 

147 
(35.00) 

40 
(9.50) 

8 
(1.90) 

3.5881 0.9595 

 โฆษณาทางป้ายโฆษณา 55 
(13.10) 

129 
(30.70) 

191 
(45.50) 

38 
(9.00) 

7 
(1.70) 

3.4452 0.8898 

โฆษณาทางโปสเตอร์และ
ใบปลิว 

47 
(11.20) 

117(27
.90) 

193 
(46.00) 

55 
(13.10) 

8 
(1.90) 

3.3333 0.9078 

โฆษณาทางส่ือภาพยนต ์ 49 
(11.70) 

106 
(25.20) 

171 
(40.70) 

81 
(19.30) 

13 
(3.10) 

3.2310 0.9923 

ขอ้ความโฆษณาท่ีติดกบัภาชนะ
บรรจุ 

53 
(12.60) 

188 
(44.80) 

148 
(35.20) 

28 
(6.70) 

3 
(0.70) 

3.6190 0.8161 

มีการประชาสมัพนัธ์จากผูผ้ลิต
อยา่งสมํ่าเสมอ 

65 
(15.50) 

173 
(41.20) 

130 
(31.00) 

41 
(9.80) 

11 
(2.60) 

3.5714 0.9534 

มีการจดัแสดงสินคา้  ณ จุดซ้ือ 54 
(12.90) 

182 
(43.30) 

131 
(31.20) 

43 
(10.20) 

10 
(2.40) 

3.5405 0.9247 
 

การส่งเสริมการขายโดยการให้
ชิมสินคา้ตวัอยา่ง 

103 
(24.50) 

171 
(40.70) 

101 
(24.00) 

32 
(7.60) 

13 
(3.10) 

3.7595 1.0068 

การส่งเสริมการขายโดยการมีการ
เพ่ิมปริมาณบรรจุ แต่ราคาเท่าเดิม 

95 
(22.60) 

145 
(34.50) 

124 
(29.50) 

43 
(10.20) 

13 
(3.10) 

3.6333 1.0381 
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ตารางที ่10  (ต่อ) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดทีม่อีทิธิพลต่อ 

พฤตกิรรมการซ้ือ 

ระดบัการให้ความสําคญั  

  X  

 
S.D มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

มาก 
การส่งเสริมการขายโดยการ
การแจกของแถม 

76 
(18.10) 

109 
(26.00) 

151 
(36.00) 

62 
(14.80) 

22 
(5.20) 

3.3690 1.0987 

การส่งเสริมการขาย 
โดยการ การลดราคา 

95 
(22.60) 

136 
(32.40) 

131 
(31.20) 

47 
(11.20) 

11 
(2.60) 

3.6119 1.0360 

        
การส่งเสริมการขายโดยการ
สะสมยอดเพ่ือแลกของฟรี 

64 
(15.20) 

114 
(27.10) 

137 
(32.60) 

68 
(16.20) 

37 
(8.80) 

3.2381 1.1583 

การไดรั้บขอ้มลูโดยการ
แนะนาํของพนกังานขาย 

52 
(12.40) 

129 
(30.70) 

142 
(33.80) 

77 
(18.30) 

20 
(4.80) 

3.2762 1.0500 

เพื่อนหรือคนรู้จกัแนะนาํ 46 
(11.00) 

135 
(3210) 

166 
(39.50) 

59 
(14.00) 

14 
(3.30) 

3.3333 0.9615 

 3.5219 0.6208 
 

 จากตารางท่ี 1 0    ปัจจยัการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ในระดบั        
“ ปานกลาง” (ค่าเฉล่ีย 3.5219)   โดยใหค้วามสาํคญักบัการโฆษณาทางโทรทศัน์   การส่งเสริมการขายโดยการ
ใหชิ้มสินคา้ตวัอยา่ง และการโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพห์รือทางนิตยสาร มากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 1  , 2  และ 3   
ตามลาํดบั   ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุดคือการโฆษณาทางส่ือภาพยนต ์
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ตอนที ่3  ผลการวเิคราะห์ระดบัความสําคญัของปัจจยัด้านสุขภาพ 
  การศึกษาระดบัความสาํคญัของสุขภาพท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้าผกั   –   นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 จากขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีทาํการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ดา้นสุขภาพ สามารถนาํผลการตอบแบบสอบถามมาแปลค่าเป็นระดบัความคิดเห็นดว้ยการกาํหนดค่าคะแนน
ของแต่ละระดบัความคิดเห็นโดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 คะแนนระดบั  5    หมายถึง     มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมมากท่ีสุด 
 คะแนนระดบั  4    หมายถึง     มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมมาก 
 คะแนนระดบั  3    หมายถึง     มีผลผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าผกั-นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมปานกลาง 
 คะแนนระดบั  2    หมายถึง     มีผลผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมนอ้ย 
 คะแนนระดบั  1    หมายถึง     มีผลผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมนอ้ยท่ีสุด 
  

 เกณฑใ์นการแปลค่าความคิดเห็นโดยพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียจากปัจจยัดา้นสุขภาพ 
แต่ละปัจจยั 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.67 – 5.00   หมายถึง  ใหค้วามสาํคญัในระดบัสูง 
ค่าคะแนนเฉล่ีย  2.35  – 3.66 หมายถึง  ใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 0.01 – 2.34 หมายถึง   ใหค้วามสาํคญัในระดบัตํ่า  
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ตารางที ่11 รายละเอยีดระดบัความสําคญัของการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคท่ีมีอทิธิพลต่อ  
                      พฤตกิรรมการซ้ือ  

ปัจจัยด้านสุขภาพทีม่อีิทธิพล
ต่อพฤตกิรรมการซ้ือ 

ระดบัการให้ความสําคญั  

X  
 

 
S.D มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

มาก 
เพื่อดูแลสุขภาพ 164 

(39.00) 
173 

(41.20) 
65 

(15.50) 
15 

(3.60) 
3 

(0.70) 
4.1429 0.8566 

เพื่อไดรั้บสารอาหารครบ 5 
หมู่ในแต่ละวนั 

125 
(29.80) 

184 
(43.80) 

87 
(20.70) 

23 
(5.50) 

1 
(0.20) 

3.9738 0.8639 

เพื่อตอ้งการช่วยในระบบ
ขบัถ่าย 

132 
(31.40) 

161 
(38.30) 

97 
(23.10) 

20 
(4.80) 

10 
(2.40) 

3.9167 0.9723 

เพื่อตอ้งการบาํรุงผิวพรรณ 123 
(29.30) 

170 
(40.50) 

93 
(22.10) 

32 
(7.60) 

2 
(0.50) 

3.9048 0.9246 

เพื่อตอ้งการลดนํ้าหนกั 98 
(23.30) 

122 
(29.00) 

118 
(28.10) 

62 
(14.80) 

20 
(4.80) 

3.5143 1.1404 

เพื่อปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ
แพทย ์

63 
(15.00) 

94 
(22.40) 

119 
(28.30) 

100 
(23.80) 

44 
(10.50) 

3.0762 1.2160 

      3.8905 0.7650 
 
 จากตารางท่ี 11   ปัจจยัทางสุขภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือในระดบั “สูง ” (ค่าเฉล่ีย 

3.8905)โดยใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการดูสุขภาพ มากท่ีสุดรองลงมาไดแ้ก่การไดรั้บสารอาหารครบ 
5 หมู่ในแต่ละวนั  และเพื่อช่วยระบบขบัถ่าย ส่วนการปฏิบติัตามคาํแนะของแพทยผ์ูบ้ริโภคให้
ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 
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ตอนที ่ 4  ผลการวเิคราะห์ พฤตกิรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑน์ํ้าผกั–นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมใน        

เขตกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดงัตารางท่ี  13  ถึง ตารางท่ี 17 
ตารางที ่12  จาํนวนและร้อยละของผู้บริโภคจําแนกตามพฤตกิรรมการซ้ือ 

พฤติกรรมการซ้ือ จํานวน ร้อยละ 

วตัถุประสงค์ในการซ้ือ   
เพ่ือด่ืมเอง 286 68.10 
เพ่ือเป็นของฝาก 11 2.60 
 เพ่ือคนในครอบครัว 80 19.00 
 อ่ืน ๆ  43 10.30 

รวม 420 100.00 

ประเภทของนํา้ผกั - นํ้าผลไม้ทีนิ่ยมซ้ือ   
นํ้าผกั - นํ้าผลไม ้100% 330 78.6 
นํ้าผกั - นํ้าผลไม ้  25 – 50  % 85 20.2 
นํ้าผกั – นํ้าผลไม ้ตํ่ากวา่ 25 % 5 1.2 

รวม 420 100.00 

ชนิดของนํา้ผกั - นํ้าผลไม้ทีนิ่ยมซ้ือ   
นํ้าผกั- นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีมีตรายีห่อ้ 322 76.70 
นํ้าผกั - นํ้าผลไมค้ั้นสดท่ีขายตามร้านอาหาร 58 13.80 
นํ้าผกั- นํ้าผลไมท่ี้ขายตามแผงลอยริมฟุตบาต 27 6.40 
อ่ืน ๆ  13 3.10 

รวม 420 100.00 
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ตารางที ่12   (ต่อ) 
พฤติกรรมการซ้ือ จํานวน ร้อยละ 

ลกัษณะบรรจุภัณฑ์ทีซ้ื่อ   
แบบบรรจุกล่อง 301 71.60 
แบบบรรจุกระป๋อง 34 8.10 
แบบบรรจุขวดแกว้ 27 6.40 
แบบบรรจุขวดพลาสติก 46 11.00 
อ่ืน ๆ  12 2.90 

รวม 420 100.00 

ตรายีห้่อทีซ้ื่อ   
ทิปโก ้ 102 24.3 
มาลี 60 14.3 
ไอวี ่ 27 6.4 
ยนิูฟ 147 35.0 
ดอยคาํ 72 17.1 
อ่ืน ๆ 12 2.9 
 420 100.00 

ความถีใ่นการซ้ือ   
ทุกวนั 73 17.40 
1 – 3  คร้ัง ต่อสปัดาห์ 133 31.70 
4 –6  คร้ัง ต่อ สปัดาห์ 36 8.60 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 60 14.30 
นาน ๆ คร้ัง 112 26.70 
อ่ืน ๆ  6 1.30 

รวม 420 100.00 
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ตารางที ่12  (ต่อ) 
พฤตกิรรมการซ้ือ จํานวน ร้อยละ 

ขนาดบรรจุทีซ้ื่อ   
160 – 190  ซีซี 179 42.60 
200 – 300  ซีซี 131 31.20 
500 – 700  ซีซี 3 10.20 
750 – 950 ซีซี 19 4.50 
1,000 – 1,500 ซีซี 42 10.10 
อ่ืน ๆ  6 1.40 

รวม 420 100.00 

สถานทีท่ีเ่ลอืกซ้ือ   
ร้านคา้ปลีกทัว่ไป 40 9.50 
ร้านคา้ส่ง 2 0.50 
ร้านคา้สะดวกซ้ือ 117 27.90 
ซุปเปอร์มาร์เกต็ในหา้งสรรพสินคา้ 173 41.20 
ตูห้ยอดเหรียญ 3 0.70 
ร้านอาหาร 5 1.20 
อ่ืน ๆ 80 19.00 

รวม 420 100.00 

ส่ือทีจู่งใจมากทีสุ่ด   
โทรทศัน์ 366 87.10 
วิทย ุ 2 0.50 
หนงัสือพิมพ ์ 3 0.70 
นิตยสาร 8 3.20 
แผน่ป้ายโฆษณา 16 3.80 
อ่ืน ๆ 14 4.70 

รวม 420 100.00 
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 จากตารางท่ี 12  พฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค จาํแนกตาม
ปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 

 วตัถุประสงคก์ารซ้ือ พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือนํ้ าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมเพ่ือด่ืมเอง     
ร้อยละ 68.10  รองลงมาไดแ้ก่ ซ้ือเพ่ือคนในครอบครัว ร้อยละ 19.00  ซ้ือเพราะเหตุอ่ืน ๆ  ร้อยละ 10.30  
และซ้ือเพ่ือเป็นของฝาก ร้อยละ 2.60  

 ประเภทนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือ พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมซ้ือนํ้าผกั - นํ้าผลไม ้ 100% 
ร้อยละ 79.00 รองลงมาไดแ้ก่นํ้าผกั – นํ้าผลไม ้ 25 – 50 %  ร้อยละ  19.60   และนํ้าผกัผลไม ้   ตํ่ากวา่ 25 % ร้อยละ 1.40 

 ชนิดของนํ้าผกั – นํ้าผลไมท่ี้นิยมซ้ือ พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมด่ืมคือนํ้ าผกั – นํ้าผลไม้
พร้อมด่ืมท่ีมีตรายีห่อ้  76.70  รองลงมาไดแ้ก่นํ้าผกั - นํ้าผลไมค้ั้นสดท่ีขายตามร้านอาหาร ร้อยละ 13.80 
นํ้าผกั - นํ้าผลไมท่ี้ขายตามแผงลอยริมฟุตบาต ร้อยละ 6.40  และคั้นเองร้อยละ 3.10 

 ตรายีห่อ้ท่ีนิยมซ้ือ  พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมด่ืมนํ้ าผลไมย้ีห่อ้ ยนีูฟ   ร้อยละ 35.00    
รองลงมาไดแ้ก่ ยีห่อ้ทิปโก ้ร้อยละ 24.30   ยีห่อ้ดอยคาํ ร้อยละ 17.10  ยีห่อ้มาลี  ร้อยละ 14.30  ยีห่อ้ไอวี่ 
ร้อยละ 6.40  และ อ่ืน ๆ  ร้อยละ 2.90   
 บรรจุภณัฑท่ี์นิยมซ้ือ  พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไม ้พร้อมด่ืมท่ีบรรจุกล่อง  
ร้อยละ 71.60   รองลงมาไดแ้ก่ บรรจุขวดพลาสติก ร้อยละ 11.60    บรรจุกระป๋อง ร้อยละ 8.10  บรรจุ
ขวดแกว้ร้อยละ 6.40  และ อ่ืน ๆ  ร้อยละ 2.40 
 ความถ่ีในการซ้ือ พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ซ้ือนํ้ าผกั - นํ้าผลไม ้   1 –3  คร้ัง ต่อสปัดาห์    
ร้อยละ 31.70  รองลงมาคือซ้ือนาน  ๆคร้ัง  ร้อยละ  26.70     ซ้ือทุกวนัร้อยละ   17.40   ซ้ือ สปัดาห์ละ 1 คร้ัง  
ร้อยละ  14.30   ซ้ือ 4 – 6  คร้ัง ต่อสปัดาห์ ร้อยละ  8.60    และอ่ืน ๆ   ร้อยละ 1.30 

 ขนาดท่ีนิยมซ้ือ  พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือนํ้ าผกั – นํ้าผลไม ้พร้อมด่ืม ขนาด  160 –190 ซีซี  ร้อย
ละ 42.60  รองลงมาคือซ้ือขนาด  200 – 300 ซีซี  ร้อยละ 31.20  ซ้ือขนาด 500 –700 ซีซี         ร้อยละ 10.20   ซ้ือขนาด 
1,000 – 1,500  ซีซี   ร้อยละ 10.10   ซ้ือขนาด 750 – 950   ซีซี  ร้อยละ 4.50    และซ้ือขนาดอ่ืน ๆ   ร้อยละ 1.40  
 สถานท่ีซ้ือ  พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมจาก ซุปเปอร์มาร์เกต็ใน
หา้งสรรพสินคา้ ร้อยละ 41.20    รองลงมาคือซ้ือจากร้านคา้สะดวกซ้ือ  ร้อยละ 27.90 อ่ืน ๆ   ร้อยละ 19.00  ซ้ือจากร้านคา้ปลีก
ทัว่ไป ร้อยละ 9.50  ซ้ือจากร้านอาหาร ร้อยละ 1.20   ซ้ือจากตูห้ยอดเหรียญร้อยละ 0.70   และซ้ือจากร้านคา้ส่งร้อยละ 0.50 
 ส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อมากท่ีสุด  พบวา่ส่ือท่ีสามารถจูงใจผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คือ ส่ือโทรทศัน์   
ร้อยละ 87.10  รองลงมาคือจากส่ือแผน่ป้ายโฆษณา ร้อยละ 3.80  และจากนิตยสาร ร้อยละ 3.20 
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ตารางที ่  13  จํานวนและร้อยละของผู้บริโภคจําแนกตามชนิดของนํ้าผกัและนํา้ผลไม้ทีนิ่ยมซ้ือ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

ชนิดนํา้ผกั- นํ้าผลไม้ทีนิ่ยมซื้อ จํานวน ร้อยละ รวม 
นํ้าสม้ 333 79.30 100.00 
นํ้าฝร่ัง 132 31.40 100.00 
นํ้าเสาวรส 48 11.40 100.00 
นํ้าบีทรูท 57 13.60 100.00 
นํ้าสบัปะรด 88 21.00 100.00 
นํ้าแคนตาลูป 41 9.80 100.00 
นํ้ามะนาว 159 37.90 100.00 
นํ้าองุ่น 135 32.10 100.00 
นํ้าตาลสด 123 29.30 100.00 
นํ้าล้ินจ่ี 100 23.80 100.00 
นํ้าผลไมร้วม 231 55.00 100.00 
นํ้าแอปเป้ิล 108 25.70 100.00 
นํ้ามะเขือเทศ 48 11.40 100.00 
นํ้าผกัรวม 99 23.60 100.00 
นํ้าแครอท 105 25.00 100.00 
นํ้าใบบวับก 59 14.00 100.00 
นํ้ากระเจ๊ียบ 83 19.80 100.00 
นํ้าค่ืนช่าย 8 1.90 100.00 
นํ้าตะไคร้ 38 9.00 100.00 
นํ้าขิง 59 14.00 100.00 
นํ้าผกัผลไมร้วม 205 48.80 100.00 

จากตารางท่ี 13 พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไม ้ 3  อนัดบัแรกไดแ้ก่ 
1. นํ้าสม้ (79.30) 
2. นํ้าผลไมร้วม (55.00) 
3. นํ้าผกัผลไมร้วม (48.80) 
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ตารางที ่ 14  จาํนวนและร้อยละของผู้บริโภคจําแนกตามเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือนํ้าผกั –  
                     นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เหตุผลในการซ้ือ จํานวน ร้อยละ รวม 
แกก้ระหาย 236 56.20 100.00 
เป็นเคร่ืองด่ืมในม้ืออาหาร 33 7.90 100.00 
ใชผ้สมกบัเคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืน 12 2.90 100.00 
เป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 252 60.00 100.00 
ควบคุมนํ้าหนกั 72 17.10 100.00 
ช่วยระบบขบัถ่าย 166 39.50 100.00 
การไดรั้บสารอาหาร 129 30.70 100.00 
เพ่ือผิวพรรณ 138 32.90 100.00 
คุณค่าทางโภชนาการ 190 45.20 100.00 
อิทธิพลของโฆษณา 29 6.90 100.00 
การไดรั้บรับคาํแนะจากบุคคลอ่ืน 22 5.20 100.00 
ค่านิยมทางสงัคม 18 4.30 100.00 
อ่ืน ๆ  10 2.40 100.00 

 
 จากตารางท่ี  14    พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซ้ือนํ้ าผกั – นํ้าผลไม ้ 3  อนัดบัแรก
ไดแ้ก่ 

1. เพื่อเป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ (ร้อยละ 60.00) 
2. เพื่อนาํมาด่ืมแกก้ระหาย  (ร้อยละ 56.20) 
3. เพื่อไดรั้บค่าคุณทางโภชนาการ (ร้อยละ 45.20) 
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ตารางที ่ 15  จาํนวนและร้อยละของผู้บริโภคจําแนกตามวธีิการเลอืกซ้ือนํา้ผกั – น้ําผลไม้     
       พร้อมดืม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

วธีิการเลอืกซ้ือ จํานวน ร้อยละ รวม 
ซ้ือยีห่อ้เดิมประจาํ 169 40.20 100.00 
พิจารณาส่วนประกอบบนฉลาก 116 27.60 100.00 
พิจารณาคุณค่าสารอาหาร 146 34.80 100.00 
เปรียบเทียบราคากบัยีห่อ้อ่ืน 126 30.00 100.00 
ความสด สะอาด 174 41.40 100.00 
ไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการ
อาหารและยา 

165 39.50 100.00 

อ่ืน ๆ  23 5.50 100.00 
 
 จากตารางท่ี 15  พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีวธีิการเลือกซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไม ้ 3  อนัดบัแรก
ไดแ้ก่ 

1. พิจารณาจากความสด สะอาด  (ร้อยละ 41.20  ) 
2. ซ้ือยีห่อ้เดิมประจาํ (ร้อยละ 40.20) 
3. การรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (ร้อยละ 39.50)  
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ตารางที ่16  จาํนวนและร้อยละของผู้บริโภคจําแนกตามส่ือทีท่าํให้ผู้บริโภครู้จกันํ้าผกั –     
                    นํ้าผลไม้พร้อมดืม่  (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ) 

ส่ือทีท่าํให้รู้จกันํ้าผกั - น้ําผลไม้พร้อมดืม่ จํานวน ร้อยละ รวม 

1. จากบุคคล 
เพ่ือนท่ีทาํงาน 

 
185 

 
44.00 

 
100.00 

เพ่ือนบา้น 74 17.60 100.00 
ญาติ พ่ีนอ้ง 97 23.10 100.00 
สมาชิกในครอบครัว 184 43.80 100.00 
2. จากส่ือโฆษณา 
โทรทศัน์ วิทย ุ

 
356 

 
84.80 

 
100.00 

ส่ิงพิมพ ์ 84 20.00 100.00 
ป้ายโฆษณา 91 21.70 100.00 
ส่ืออิเลคทรอนิคส์(อินเตอร์เนต) 32 7.60 100.00 
3. สถานทีจ่ัดแสดงสินค้า ณ จุดซ้ือ 
สถานท่ีตั้งโชวสิ์นคา้ซุปเปอร์มาร์เกต็ 

 
321 

 
76.40 

 
100.00 

ภตัตาคาร ร้านอาหาร 31 7.40 100.00 
ร้านขายของชาํ 58 13.80 100.00 
มินิมาร์ท 129 30.70 100.00 
บูท้แสดงสินคา้ 73 17.40 100.00 
อ่ืนๆ  9 2.10 100.00 

 
 จากตารางท่ี 16   ส่ือท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคส่วนใหญ่รู้จกันํ้าผกั – นํ้าผลไม ้  3  อนัดบัแรก  ดงัน้ี 

1. โฆษณาทางส่ือโทรทศัน์ วิทย ุ (ร้อยละ 84.80 )   
2.  จากการจดัแสดงสินคา้ ณ จุดซ้ือจากซุปเปอร์มาเกต็ (ร้อยละ  76.40 )  
3.  จากส่ือการแนะนาํจากเพื่อนท่ีทาํงาน (ร้อยละ 44.00) 
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ตารางที ่ 17    จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาํแนกตามความคดิเห็นต่อนํ้าผกั  -     
                           นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ 

ความคดิเห็น เห็นด้วย ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่ม ี
ความคดิเห็น 

รวม 

เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีทดแทนอาหารหลกั 33.10 60.00 6.90 100.00 
เป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 92.10 6.70 1.20 100.00 
เป็นเคร่ืองด่ืมดบักระหาย 88.80 9.30 1.90 100.00 
เป็นเคร่ืองด่ืมบาํรุงผิวพรรณ 82.90 10.50 6.70 100.00 
เป็นเคร่ืองด่ืมช่วยระบบขบัถ่าย 85.20 8.80 6.00 100.00 
เป็นเคร่ืองด่ืมเหมาะสาํหรับผูห้ญิง 40.00 44.00 16.00 100.00 
เป็นเคร่ืองด่ืมใหพ้ลงังาน ช่วยใหก้ระฉบักระเฉง 38.40 46.40 15.20 100.00 
เป็นเคร่ืองด่ืมลดความอว้น 47.60 37.60 14.80 100.00 
เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไม่จาํเป็น เป็นของฟุ่มเฟือย 24.50 50.00 25.50 100.00 
เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีอาจมีสารปนเป้ือน 45.40 29.80 24.80 100.00 

 
 จากตารางท่ี 17 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบันํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม จาํแนกได้

ดงัน้ี 
ผู้บริโภคเห็นด้วย  4   อนัดบัแรก  ได้แก่ 

1. นํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมเป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ  ร้อยละ 92.10    
2. นํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีช่วยแกก้ระหาย ร้อยละ 88.20      
3. นํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีช่วยระบบขบัถ่าย  ร้อยละ  85.20 
4. นํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีช่วยบาํรุงผวิพรรณ ร้อยละ 82.90 

ไม่เห็นด้วย  4 อนัดบัแรก ได้แก่ 
1. นํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมเป็นเคร่ืองด่ืมทดแทนอาหารหลกั  ร้อยละ 60.0 
2. นํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไม่จาํเป็น เป็นสินคา้ฟุ่ มเฟือย ร้อยละ 50.0 
3. นํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีใหพ้ลงังานช่วยใหก้ระฉบักระเฉง  ร้อยละ 46.4 
4. นํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีเหมาะสาํหรับผูห้ญิง  ร้อยละ 44.0 
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ตอนที ่5  การทดสอบสมมุตฐิาน 
5.1 การทดสอบ สมมุติฐาน   การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม  
การซ้ือนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมตฐิานท่ี  1    ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์   ราคา  การจดัจาํหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั –นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 
 

H0 =    ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของ
ผูบ้ริโภค    1 =   2=  3  =    4 

H1 =    ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั  –  นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของ
ผูบ้ริโภคท่ีไม่แตกต่างกนั    i            j      ,      i    j 
 
สมติฐานที ่ 1.1   ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 
 
ตารางที ่18   ผลการทดสอบอทิธิพลของปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํา้ผกั-    
                    นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านวตัถุประสงค์การซ้ือ 

พฤตกิรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

วตัถุประสงค์การซ้ือ       
เพื่อด่ืมเอง 3.9481 0.5202 286 0.483 0.617 0.275 
เพื่อเป็นของฝากและเพ่ือคนใน
ครอบครัว 

3.9621 0.5088 91    

 อ่ืน ๆ  4.0291 0.5733 43    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 จากตารางท่ี 18 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  ท่ี
ระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้น วตัถุประสงคก์ารซ้ือนํ้าผกั – 
นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
ไม่มีอิทธิพลต่อวตัถุประสงคก์ารซ้ือนํ้ าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 
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ตารางที ่19  ผลการทดสอบอทิธิพลของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํา้ผกั-  
                   น้ําผลไม้พร้อมดืม่ในด้านการเลือกประเภทของนํา้ผกั - นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ 

พฤตกิรรมการซื้อ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ประเภทนํา้ผกั-น้ําผลไม้ทีเ่ลอืกซ้ือ       
นํ้าผกั-นํ้าผลไม ้100% 3.9583 0.5436 330 0.078 0.780 0.270 
นํ้าผกั-นํ้าผลไม ้25- 50 % 3.9407 0.4728 90    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

จากตารางท่ี 19 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  
ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการเลือกประเภทนํ้า
ผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑไ์ม่มีอิทธิพลต่อการเลือกประเภทของนํ้าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 

 
ตารางที ่20   ผลการทดสอบอทิธิพลของปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํา้ผกั-     
                     นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านการเลอืกชนิดของน้ําผกั - น้ําผลไม้พร้อมดืม่ 

พฤตกิรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ชนิดนํา้ผกั - นํ้าผลไม้ทีนิ่ยมดืม่       
นํ้าผกั- นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีมีตรายีห่อ้ 3.9741 0.4998 322 1.473 0.230 0.384 
นํ้าผกั-นํ้าผลไมค้ั้นสดท่ีขายตามร้านอาหาร 3.8448 0.5129 58    
อ่ืน ๆ  3.9563 0.7365 40    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 20 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวเิคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการ
เลือกชนิดนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่าง
กนั นัน่คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือชนิดของนํ้ าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของ
ผูบ้ริโภค 
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ตารางที ่21 ผลการทดสอบอทิธิพลของปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํา้ผกั-          
                  น้ําผลไม้พร้อมดืม่ในด้านการเลอืกตรายีห้่อ 

พฤตกิรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ตรายีห้่อทีนิ่ยมซื้อ       
ทิปโก ้ 3.9502 0.5715 102 0.182 0.948 0.306 
มาลี 3.9528 0.5060 60    
ยนีูฟ 3.9773 0.5275 147    
ดอยคาํ 4.9213 0.5158 72    
อ่ืน ๆ  3.9167 0.4885 34    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 21  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการ
เลือกยีห่อ้ของนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่
แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีอิทธิพลต่อการเลือกนํ้าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 

 
ตารางที ่22   ผลการทดสอบอทิธิพลของปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํา้ผกั-                
                    นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านการเลือกบรรจุภณัฑ์ 

พฤติกรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

บรรจุภัณฑ์ทีเ่ลอืกซ้ือ       
แบบบรรจุกล่อง 3.9693 0.4987 301 0.351 0.789 0.318 
แบบบรรจุกระป๋อง 3.9142 0.5605 34    
แบบบรรจุขวดพลาสติก 3.8931 0.4700 46    
อ่ืน ๆ  3.9487 0.7598 39    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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จากตารางท่ี 22 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  
ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการเลือกลกัษณะ
บรรจุภณัฑข์องนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีจะซ้ือต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่
แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีอิทธิพลต่อการเลือกลกัษณะบรรจุภณัฑข์องนํ้าผกั - นํ้าผลไม้
พร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 

 
ตารางที ่23   ผลการทดสอบอทิธิพลของปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํา้ผกั-    
                    นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านความถีใ่นการซ้ือ 

พฤติกรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ความถีใ่นการดืม่       
ทุกวนั 3.8836 0.5828 73 2.664 0.031* 0.356 
1 – 3 วนั ต่อสปัดาห์ 3.9718 0.4766 133    
4 –6 วนั ต่อ สปัดาห์ 4.1746 0.4015 40    
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 3.9736 0.4989 60    
นาน ๆ คร้ัง 3.8876 0.5885 112    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 23 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวเิคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นความถ่ี
ในการซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั นัน่
คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อความถ่ีในการซ้ือนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 
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ตารางที ่24  ผลการทดสอบอทิธิพลของปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํา้ผกั-     
                    นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านการเลือกขนาดบรรจุ 

พฤติกรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ขนาดการบรรจุ       
160 – 190  ซีซี 3.9958 0.6085 179 0.774 0.509 0.351 
200 – 300  ซีซี 3.9313 0.4587 131    
500 -700  ซีซี   3.9535 0.4500 43    
700  ซีซี  ข้ึนไป 3.8905 0.4723 67    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 24  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการ
เลือกขนาดนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์         ไม่
แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือขนาดของนํ้าผกั –นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม
ของผูบ้ริโภค 
 
ตารางที ่25   ผลการทดสอบอทิธิพลของปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํา้ผกั- 
                    นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านสถานทีส่ะดวกในการซ้ือ 

พฤติกรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

สถานทีท่ี่สะดวกในการซ้ือ       
ร้านคา้ปลีกทัว่ไป 4.0563 0.7523 40 0.666 0.573 0.303 
ร้านคา้สะดวกซ้ือ 3.9505 0.5023 123    
ซุปเปอร์มาร์เกต็ในหา้งสรรพสินคา้ 3.9538 0.5234 175    
อ่ืน ๆ 3.9126 0.4454 82    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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 จากตารางท่ี 25 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)      ท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการเลือกสถานท่ีซ้ือ     นํ้าผกั 
– นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑไ์ม่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานท่ีซ้ือนํ้ าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 
 
ตารางที ่ 26   ผลการทดสอบอทิธิพลของปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ทีมี่ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํา้ผกั-น้ํา 
                      ผลไม้พร้อมดืม่ในด้านส่ือทีจู่งใจให้ซ้ือมากทีสุ่ด 

พฤติกรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ส่ือทีจู่งใจมากท่ีสุด       
โทรทศัน ์ 3.9540 0.5166 366 0.003 0.955 0.336 
อ่ืน 3.9583 0.6277 54    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 26 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวเิคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการ
ยอมรับส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่
แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีอิทธิพลต่อส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของ
ผูบ้ริโภค 
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สมติฐานที ่ 1.2   ปัจจยัดา้นราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 
ตารางที ่ 27  ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านราคาทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือนํา้ผกั-     
                    นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านวตัถุประสงค์ในการซ้ือ 

พฤตกิรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

วตัถุประสงค์การซ้ือ       
เพื่อด่ืมเอง 3.7159 0.6134 286 0.042 0.958 0.213 
เพื่อเป็นของฝากและเพ่ือคน
ในครอบครัว 

3.7129 0.6832 91    

 อ่ืน ๆ  3.6860 0.6711 43    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 27  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  
ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้น วตัถุประสงคก์ารซ้ือนํ้า
ผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นราคาไม่แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นราคาไม่
มีอิทธิพลต่อวตัถุประสงคก์ารซ้ือนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 

 

ตารางที ่ 28  ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านราคาทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือ น้ําผกั-   
                     นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านการเลอืกประเภทของนํา้ผกั - น้ําผลไม้พร้อมดืม่ 

พฤตกิรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ประเภทนํา้ผกั-นํ้าผลไม้ทีเ่ลอืกซ้ือ       
นํ้าผกั-นํ้าผลไม ้100% 3.7034 0.6338 330 0.304 0.582 0.290 
นํ้าผกั-นํ้าผลไม ้ตํ่ากวา่  50 % 3.7444 0.5981 90    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 28  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  ท่ีระดบั
นยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการเลือกประเภทนํ้าผกั –     นํ้าผลไม้
พร้อมด่ืมท่ีซ้ือต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นราคาไม่แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นราคาไม่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกประเภทของนํ้าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 
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ตารางที ่ 29 ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านราคาทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือนํา้ผกั-     
                    นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านลกัษณะของนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ทีซ้ื่อ 

พฤตกิรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ลกัษณะนํา้ผกั – นํ้าผลไม้พร้อมดืม่       
นํ้าผกั- นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีมีตรายีห่อ้ 3.8329 0.6015 322 1.462 0.233 0.258 
นํ้าผกั-นํ้าผลไมค้ั้นสดท่ีขายตามร้านอาหาร 3.5819 0.6554 58    
อ่ืน ๆ  3.7344 0.6258 40    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 29 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวเิคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการ
เลือกชนิดนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นราคาไม่แตกต่างกนั 
นัน่คือปัจจยัดา้นราคาไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือชนิดของนํ้ าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 
 

ตารางที ่ 30  ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านราคาทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือนํา้ผกั-    
                     นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านตรายีห้่อทีเ่ลอืกซ้ือ 

พฤตกิรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ตรายีห้่อทีนิ่ยมซื้อ       
ทิปโก ้ 3.7169 0.5637 102 2.058 0.86 0.350 
มาลี 3.8750 0.7112 60    
ยนีูฟ 3.7313 0.5940 147    
ดอยคาํ 3.6111 0.6299 72    
อ่ืน ๆ  3.551 0.67133 34    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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จากตารางท่ี 30 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  
ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการกซ้ือในดา้นการเลือกยีห่อ้ของ
นํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นราคาไม่แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยั
ดา้นราคาไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 
 
ตารางที ่ 31  ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านราคาทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือนํา้ผกั-    
                    นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านบรรจุภัณฑ์ทีเ่ลอืกซ้ือ 

พฤติกรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

บรรจุภัณฑ์ทีเ่ลอืกซ้ือ       
แบบบรรจุกล่อง 3.6952 0.5908 301 0.770 0.511 0.282 
แบบบรรจุกระป๋อง 3.7868 0.6871 34    
แบบบรรจุขวดพลาสติก 3.6685 0.7043 46    
อ่ืน ๆ  3.8301 0.6258 39    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.0 

 จากตารางท่ี 31 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวเิคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการ
เลือกลกัษณะบรรจุภณัฑข์องนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นราคา
ไม่แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นราคาไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกลกัษณะบรรจุภณัฑข์องนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อม
ด่ืมของผูบ้ริโภค 
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ตารางที ่ 32 ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านราคาทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือนํา้ผกั-      
                    นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านความถีใ่นการซ้ือ 

พฤตกิรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ความถีใ่นการดืม่       
ทุกวนั 3.6233 0.6104 73 2.300 0.058 0.308 
1 – 3 วนั ต่อสปัดาห์ 3.6992 0.5734 133    
4 –6 วนั ต่อ สปัดาห์ 3.9673 0.6217 42    
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 3.6521 0.6115 60    
นาน ๆ คร้ัง 3.7221 0.6258 112    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 32 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวเิคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นความถ่ี
ในการซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นราคาแตกต่างกนั นัน่คือ
ปัจจยัดา้นราคามีอิทธิพลต่อความถ่ีในการซ้ือนํ้าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 
 
ตารางที ่ 33 ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านราคาทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือนํา้ผกั-     
                    นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านการเลือกขนาดบรรจุ 

พฤตกิรรมการซื้อ  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ขนาดการบรรจุ       
160 – 190  ซีซี 3.7640 0.6526 179 0.906 0.438 0.289 
200 – 300  ซีซี 3.6870 0.5748 131    
500 – 700  ซีซี 3.6076 0.6995 43    
700  ซีซี  ข้ึนไป 3.6903 0.6258 67    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

  

X

DPU



 

 

97

 จากตารางท่ี 33  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในการเลือก
ขนาดนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นราคาไม่แตกต่างกนั นัน่คือ
ปัจจยัดา้นราคาไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือขนาดของนํ้าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 
 

ตารางที ่ 34  ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านราคาทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือนํา้ผกั-    
                    นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านสถานทีท่ีเ่ลอืกซ้ือ 

พฤตกิรรมการซ้ือ  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

สถานทีท่ี่สะดวกในการซ้ือ       
ร้านคา้ปลีกทัว่ไป 3.7313 0.6377 40 0.853 0.466 0.227 
ร้านคา้สะดวกซ้ือ 3.7632 0.6602 117    
ซุปเปอร์มาร์เกต็ใหา้งสรรพสินคา้ 3.7143 0.5838 173    
อ่ืน ๆ 3.7122 0.6550 56    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 34 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  ท่ี
ระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการเลือกสถานท่ีในการซ้ือ
นํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นราคาไม่แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นราคา
ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานท่ีซ้ือนํ้าผกั –นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 
ตารางที ่ 35 ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านราคาทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือนํา้ผกั-     
                   น้ําผลไม้พร้อมดืม่ในด้านส่ือทีจู่งใจให้ซ้ือมากท่ีสุด 

พฤติกรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ส่ือทีจู่งใจมากท่ีสุด       
โทรทศัน ์ 3.7053 0.6080 366 0350 0.555 0.269 
อ่ืน ๆ 3.7593 0.7400 54    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

X
DPU



 

 

98

 จากตารางท่ี 35 จากตารางท่ี  4 –57 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้น
การรับส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นราคาไม่แตกต่าง
กนั นัน่คือปัจจยัดา้นราคาไม่มีอิทธิพลต่อส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 

 
สมติฐานท่ี  1.3   ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 
 
ตารางที ่ 36   ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านการจดัจาํหน่ายทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือ 
                      นํ้าผกั-นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านวตัถุประสงค์ในการซ้ือ 

พฤตกิรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

วตัถุประสงค์การซ้ือ       
เพื่อด่ืมเอง 3.6288 0.6374 286 0.159 0.853 0.219 
เพื่อเป็นของฝากและเพ่ือคน
ในครอบครัว 

3.6593 0.6004 91    

 อ่ืน ๆ  3.6783 0.7812 43    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 จากตารางท่ี 36 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้น 
วตัถุประสงคก์ารซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย
ไม่แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อวตัถุประสงคก์ารซ้ือนํ้าผกั -นํ้าผลไม้
พร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 
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ตารางที ่ 37  ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านการจดัจาํหน่ายทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือ 
       น้ําผกั-น้ําผลไม้พร้อมดืม่ในด้านประเภทของน้ําผกั - นํ้าผลไม้ทีเ่ลอืกซ้ือ 

พฤตกิรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ประเภทนํา้ผกั-นํ้าผลไม้ทีเ่ลอืกซ้ือ       
นํ้าผกั-นํ้าผลไม ้100% 3.6323 0.6354 330 0.246 0.620 0.263 
นํ้าผกั-นํ้าผลไม ้ ตํ่ากวา่  50 % 3.6704 0.6704 90    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 37  จากตารางท่ี 4 – 14 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการเลือกประเภท
นํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายไม่แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้น
การจดัจาํหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกประเภทของนํ้าผกั –นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 

 
ตารางที ่ 38  ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านการจดัจาํหน่ายทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือ 
                     นํ้าผกั-นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านลกัษณะของนํา้ผกั - น้ําผลไม้ทีเ่ลอืกซ้ือ 

พฤตกิรรมการซื้อ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ลกัษณะนํา้ผกั – นํ้าผลไม้พร้อมดืม่       
นํ้าผกั- นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีมีตรายีห่อ้ 3.6491 0.6632 322 0.810 0.446 0.062 
นํ้าผกั-นํ้าผลไมค้ั้นสดท่ีขายตามร้านอาหาร 3.5489 0.5398 58    
อ่ืน ๆ  3.7042 0.6310 40    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 38 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบว่าในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นเลือก
ชนิดนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายไม่แตกต่าง
กนั นัน่คือปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือชนิดของนํ้ าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของ
ผูบ้ริโภค 
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ตารางที ่ 39   ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านการจดัจาํหน่ายทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือ 
                      นํ้าผกั-นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านตรายีห้่อทีนิ่ยมซ้ือ 

พฤตกิรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ตรายีห้่อทีนิ่ยมซื้อ       
ทิปโก ้ 3.6748 0.5552 102 0.762 0.550 0.211 
มาลี 3.722 0.6769 60    
ยนีูฟ 3.6383 0.6761 147    
ดอยคาํ 3.5394 0.6539 72    
อ่ืน ๆ  3.6176 0.7030 34    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 39 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการ
เลือกยีห่อ้ของนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายไม่
แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกนํ้ าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของ
ผูบ้ริโภค 
 
ตารางที ่ 40  ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านการจดัจาํหน่ายทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือ 
                     นํ้าผกั-นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านบรรจุภัณฑ์ทีเ่ลอืกซ้ือ 

พฤติกรรมการซ้ือ    X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

บรรจุภัณฑ์ทีเ่ลอืกซ้ือ       
แบบบรรจุกล่อง 3.6157 0.6090 301 1.048 0.371 0.251 
แบบบรรจุกระป๋อง 3.7843 0.6848 34    
แบบบรรจุขวดพลาสติก 3.6123 0.7098 46    
อ่ืน ๆ  3.7405 0.7393 39    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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จากตารางท่ี 40 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  

ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการเลือกลกัษณะ
บรรจุภณัฑข์องนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีจะซ้ือต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการจดั
จาํหน่ายไม่แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายไม่มีอิทธิพล   ต่อการเลือกลกัษณะบรรจุภณัฑ์
ของนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 
 

ตารางที ่ 41   ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านการจดัจาํหน่ายทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือ 
                      นํ้าผกั-นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านความถีใ่นการซ้ือ 

พฤตกิรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ความถีใ่นการดืม่       
ทุกวนั 3.5639 0.6589 73 0.522 0.716 0.228 
1 – 3 วนั ต่อสปัดาห์ 3.6545 0.6028 133    
4 –6 วนั ต่อ สปัดาห์ 3.7222 0.6393 42    
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 3.6083 0.7280 60    
นาน ๆ คร้ัง 3.6771 0.6428 112    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 41 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวเิคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นความถ่ี
ในการซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายไม่แตกต่าง
กนั นัน่คือปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อความถ่ีในการซ้ือนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของ
ผูบ้ริโภค 
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ตารางที ่ 42 ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านการจัดจําหน่ายท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 
                   น้ําผกั - นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านขนาดบรรจุทีเ่ลอืกซ้ือ 

พฤตกิรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ขนาดการบรรจุ       

160 – 190  ซีซี 3.7719 0.6801 179 7.023 0.000* 0.300 
200 – 300  ซีซี 3.6094 0.5527 131    
500 – 700  ซีซี 3.6202 0.6709 43    
700  ซีซี  ข้ึนไป 3.3632 0.6113 67    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 42 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  ท่ีระดบั
นยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการเลือกขนาดนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อม
ด่ืมท่ีซ้ือต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายแตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายมี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือขนาดของนํ้าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 

  

ตารางที ่ 43  ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านการจดัจาํหน่ายทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือ 
                    นํ้าผกั-นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านสถานทีท่ีเ่ลอืกซ้ือ 

พฤตกิรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

สถานทีท่ี่สะดวกในการซ้ือ       
ร้านคา้ปลีกทัว่ไป 3.6833 0.6978 40 1.353 0.257 0.246 
ร้านคา้สะดวกซ้ือ 3.7249 0.6391 123    
ซุปเปอร์มาร์เกต็ในหา้งสรรพสินคา้ 3.6105 0.6620 173    
อ่ืน ๆ 3.5569 0.5810 82    
 
 

  

หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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 จากตารางท่ี 43 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวเิคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการ
เลือกสถานท่ีซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย ไม่
แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานท่ีซ้ือนํ้าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อม
ด่ืมของผูบ้ริโภค 
 
ตารางที ่ 44  ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านการจดัจาํหน่ายทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือ        
                     นํ้าผกั-นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านส่ือท่ีจูงใจในการซ้ือ 

พฤติกรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ส่ือทีจู่งใจมากท่ีสุด       
โทรทศัน ์ 3.6307 0.6335 366 0.656 0.419 0.040 
อ่ืน 3.7068 0.7166 14    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 44  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการรับ
ส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อนํ้าผกั–นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายไม่
แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อ  นํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม
ของผูบ้ริโภค 
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สมตฐิานที ่ 1.4   ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 

 
ตารางที ่ 45  ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านการส่งเสริมการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม 
                     การซ้ือนํ้าผกั-น้ําผลไม้พร้อมดืม่ในด้านวตัถุประสงค์ในการซ้ือ 

พฤตกิรรมการซ้ือ  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

วตัถุประสงค์การซ้ือ       
เพื่อด่ืมเอง 3.5226 0.6222 286 0.520 0.595 0.372 
เพื่อเป็นของฝากและเพ่ือคนใน
ครอบครัว 

3.4828 0.5808 91    

 อ่ืน ๆ  3.6000 0.6978 43    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 45 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้น
วตัถุประสงคก์ารซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดไม่แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อวตัถุประสงคก์ารซ้ือนํ้ า
ผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 

 
ตารางที ่ 46  ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านการส่งเสริมการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม 
                    การซ้ือน้ําผกั-นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านการเลอืกประเภทของนํา้ผกั - นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ 

พฤตกิรรมการซ้ือ  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ประเภทนํา้ผกั-นํ้าผลไม้ทีเ่ลอืกซ้ือ       
นํ้าผกั-นํ้าผลไม ้100% 3.5394 0.6022 330 1.223 0.269 0.380 
นํ้าผกั – นํ้าผลไม ้ตํ่ากวา่ 50 % 3.4578 0.6846 90    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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 จากตารางท่ี 46 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการ
เลือกประเภทนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดไม่
แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกประเภทของนํ้าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อม
ด่ืมของผูบ้ริโภค 
 
ตารางที ่ 47  ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านการส่งเสริมการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม 
                     การซ้ือนํ้าผกั-น้ําผลไม้พร้อมดืม่ในด้านการเลอืกชนิดของนํ้าผกั - นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ 

พฤตกิรรมการซื้อ  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ชนิดนํา้ผกั - น้ําผลไม้ทีนิ่ยมดืม่       
นํ้าผกั- นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีมีตรายีห่อ้ 3.5441 0.6308 322 1.192 0.305 0.075 
นํ้าผกั-นํ้าผลไมค้ั้นสดท่ีขายตามร้านอาหาร 3.4080 0.5187 58    
อ่ืน ๆ  3.508 0.6700 40    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 จากตารางท่ี 47 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวเิคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการ
เลือกชนิดนํ้าผกั – นํ้าผลไมท่ี้ซ้ือต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั 
นัน่คือปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือชนิดของนํ้าผกั –นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของ
ผูบ้ริโภค 
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ตารางที ่ 48  ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านการส่งเสริมการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม 
       การซื้อน้ําผกั-นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านตรายีห้่อทีนิ่ยมซ้ือ 

พฤตกิรรมการซ้ือ  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ตรายีห้่อทีนิ่ยมซื้อ       
ทิปโก ้ 3.5771 0.4954 102 0.646 0.630 0.399 
มาลี 3.5633 0.7103 60    
ยนีูฟ 335215 0.6374 147    
ดอยคาํ 3.4870 0.5592 72    
อ่ืน ๆ  3.400 0.8312 34    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 48 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  
ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการเลือกยีห่อ้ของนํ้าผกั – 
นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยั
ดา้นส่งเสริมการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกนํ้ าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 

 
ตารางที ่ 49  ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านการส่งเสริมการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม 
                     การซ้ือนํ้าผกั-น้ําผลไม้พร้อมดืม่ในด้านบรรจุภัณฑ์ทีเ่ลอืกซ้ือ 

พฤติกรรมการซ้ือ  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

บรรจุภัณฑ์ทีเ่ลอืกซ้ือ       
แบบบรรจุกล่อง 3.5198 0.5884 301 1.542 0.203 0.372 
แบบบรรจุกระป๋อง 3.6980 0.6274 34    
แบบบรรจุขวดพลาสติก 3.3971 0.6480 46    
อ่ืน ๆ  3.5316 0.6208 39    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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 จากตารางท่ี 49 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการ
เลือกลกัษณะบรรจุภณัฑข์องนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้น
ส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกลกัษณะ
บรรจุภณัฑข์องนํ้ าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 
 

ตารางที ่ 50  ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านการส่งเสริมการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม 
                     การซ้ือนํ้าผกั-น้ําผลไม้พร้อมดืม่ในด้านความถีใ่นการซ้ือ 

พฤตกิรรมการซื้อ  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ความถีใ่นการดืม่       
ทุกวนั 3.4676 0.6223 73 1.092 0.360 0.333 
1 – 3 วนั ต่อสปัดาห์ 3.5464 0.6557 133    
4 –6 วนั ต่อ สปัดาห์ 3.6556 0.6908 42    
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 3.4200 0.6808 60    
นาน ๆ คร้ัง 3.5327 0.6198 112    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 50 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นความถ่ี
ในการซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดไม่
แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อความถ่ีในการซ้ือนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อม
ด่ืมของผูบ้ริโภค 
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ตารางที ่ 51  ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านการส่งเสริมการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม 
                     การซ้ือนํ้าผกั-น้ําผลไม้พร้อมดืม่ในด้านขนาดบรรจุทีเ่ลอืกซ้ือ 

พฤตกิรรมการซื้อ  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ขนาดการบรรจุ       

160 – 190  ซีซี 3.6022 0.6906 179 3.737 0.025* 0.133 
200 – 300  ซีซี 3.5160 0.5278 131    
500 – 700  ซีซี 3.4434 0.5964 43    
700 ซีซี  ข้ึนไป 3.3692 0.5834 67    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

  จากตารางท่ี 51 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  ท่ี
ระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการเลือกขนาดซ้ือนํ้ าผกั – นํ้า
ผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นส่งเสริม
การตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือขนาดของนํ้าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 

 

ตารางที ่ 52  ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านการส่งเสริมการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม  
                     การซ้ือนํ้าผกั-น้ําผลไม้พร้อมดืม่ในด้านสถานท่ีทีเ่ลอืกซ้ือ 

พฤตกิรรมการซ้ือ  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

สถานทีท่ี่สะดวกในการซ้ือ       
ร้านคา้ปลีกทัว่ไป 3.6500 0.6694 40 2.290 0.078 0.366 
ร้านคา้สะดวกซ้ือ 3.5290 0.6527 117    
ซุปเปอร์มาร์เกต็ในหา้งสรรพสินคา้ 3.5562 0.6073 173    
อ่ืน ๆ 3.5219 0.5219 82    
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หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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  จากตารางท่ี 52  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  ท่ี
ระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการเลือกสถานท่ีซ้ือนํ้าผกั – นํ้า
ผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นส่งเสริม
การตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานท่ีซ้ือนํ้ าผกั –นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 

 
ตารางที ่ 53  ผลการทดสอบอทิธิพลของการจัดการด้านการส่งเสริมการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม 
                     การซ้ือนํ้าผกั-น้ําผลไม้พร้อมดืม่ในด้านส่ือทีจู่งใจให้เลอืกซ้ือ 

พฤติกรรมการซ้ือ  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ส่ือทีจู่งใจมากท่ีสุด       
โทรทศัน ์ 3.5291 0.6000 366 0.386 0.535 0.030 
อ่ืน  ๆ 3.4728 0.7519 54    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 53 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการรับ
ส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดไม่
แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อม
ด่ืมของผูบ้ริโภค 
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ทดสอบสมมุตฐิาน      การศึกษาปัจจยัดา้นสุขภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าผกั – นํ้าผลไม้
พร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมตฐิานที ่  2   ปัจจยัดา้นสุขภาพ การดูแลสุขภาพ  ตอ้งการไดรั้บสารอาหารครบ 5 หมู่ในแต่ละวนั  
ตอ้งการบาํรุงผิว  ตอ้งการลดนํ้าหนกั  ตอ้งการช่วยระบบขบัถ่าย  การปฏิบติัตามคาํแนะนาํของแพทย ์มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าผกั –นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 
 

H0 =    ปัจจยัดา้นสุขภาพไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค                    
 1 =   2=  3  =    4 

H1 =    ปัจจยัดา้นสุขภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคท่ีไม่แตกต่าง
กนั  i            j      ,      i    j 
 
ตารางที ่54  ผลการทดสอบอทิธิพลของการดูแลสุขภาพทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือนํา้ผกั –  

     นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านวตัถุประสงค์ในการซ้ือ 

พฤตกิรรมการซ้ือ  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

วตัถุประสงค์การซ้ือ       
เพื่อด่ืมเอง 3.8923 0.7782 286 0.154 0.858 0.174 
เพื่อเป็นของฝากและเพ่ือคนใน
ครอบครัว 

3.8615 0.6926 91    

 อ่ืน ๆ  3.9395 0.8344 43    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 54 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวเิคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้น
วตัถุประสงคก์ารซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นสุขภาพไม่
แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นสุขภาพไม่มีอิทธิพลต่อวตัถุประสงคก์ารซ้ือนํ้าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของ
ผูบ้ริโภค 
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ตารางที ่55  แสดงผลการทดสอบอทิธิพลของการดูแลสุขภาพทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซื้อนํา้ผกั –    
                   น้ําผลไม้พร้อมดืม่ในด้านการเลือกประเภทของนํา้ผกั - นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ 

พฤตกิรรมการซื้อ  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ประเภทนํา้ผกั-นํ้าผลไม้ทีเ่ลอืกซ้ือ       
นํ้าผกั-นํ้าผลไม ้100% 3.9315 0.7369 330 4.469 0.035* 0.281 
นํ้าผกั – นํ้าผลไม ้ตํ่ากวา่ 50 % 3.7400 0.8477 90    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 55  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการเลือก
ประเภทนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นสุขภาพแตกต่างกนั นัน่คือ
ปัจจยัดา้นสุขภาพมีอิทธิพลต่อการเลือกประเภทของนํ้าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 

 
ตารางที ่56  ผลการทดสอบอทิธิพลของการดูแลสุขภาพทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือนํา้ผกั –  
น้ําผลไม้พร้อมดืม่ในด้านชนิดของนํา้ผกั - นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ทีเ่ลอืกซ้ือ 

พฤตกิรรมการซ้ือ  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ชนิดนํา้ผกั - น้ําผลไม้ทีนิ่ยมดืม่       
นํ้าผกั- นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีมีตรายีห่อ้ 3.9230 0.7533 322 1.288 0.277 0.229 
นํ้าผกั-นํ้าผลไมค้ั้นสดท่ีขายตามร้านอาหาร 3.7655 0.7752 58    
อ่ืน ๆ  3.8100 0.8363 40    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 56 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการ
เลือกชนิดนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นสุขภาพแตกต่างกนั นัน่
คือปัจจยัดา้นสุขภาพไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือชนิดของนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 
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ตารางที ่57  ผลการทดสอบอทิธิพลของการดูแลสุขภาพทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือนํา้ผกั -   
                   น้ําผลไม้พร้อมดืม่ในด้านตรายีห้่อทีเ่ลอืกซ้ือ 

พฤตกิรรมการซ้ือ  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ตรายีห้่อทีนิ่ยมซื้อ       
ทิปโก ้ 3.8902 0.6966 102 1.604 0.173 0.284 
มาลี 4.0267 0.7595 60    
ยนีูฟ 3.9483 0.7264 147    
ดอยคาํ 3.7583 0.8249 72    
อ่ืน ๆ  3.7294 0.9609 34    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

  จากตารางท่ี 57 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการ
เลือกยีห่อ้ของนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นสุขภาพไม่แตกต่าง
กนั นัน่คือปัจจยัดา้นสุขภาพไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกตรายีห่อ้ของนํ้ าผกั – นํ้าผลไม ้      พร้อมด่ืมของ
ผูบ้ริโภค 

 
ตารางที ่58  ผลการทดสอบอทิธิพลของการดูแลสุขภาพทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือนํา้ผกั –  
                   น้ําผลไม้พร้อมดืม่ในด้านบรรจุภัณฑ์ที่เลอืกซ้ือ 

พฤติกรรมการซ้ือ X  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

บรรจุภัณฑ์ทีเ่ลอืกซ้ือ       
แบบบรรจุกล่อง 3.9262 0.7314 301 2.442 0.064 0.190 
แบบบรรจุกระป๋อง 3.8235 0.7640 34    
แบบบรรจุขวดพลาสติก 3.6217 0.8827 46    
อ่ืน ๆ  3.9897 0.8296 39    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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 จากตารางท่ี 58  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบว่าในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นเลือก
ลกัษณะบรรจุภณัฑข์องนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือไม่ต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้น
สุขภาพไม่แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นสุขภาพมีอิทธิพลต่อการเลือกลกัษณะบรรจุภณัฑข์อง  นํ้าผกั - นํ้า
ผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 

 
ตารางที ่59  ผลการทดสอบอทิธิพลของการดูแลสุขภาพทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือนํา้ผกั –  
                    นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านความถีใ่นการซ้ือ 

พฤตกิรรมการซ้ือ  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ความถีใ่นการดืม่       
ทุกวนั 3.8493 0.7773 73 1.050 0.379 0.231 
1 – 3 วนั ต่อสปัดาห์ 3.8737 0.7112 133    
4 –6 วนั ต่อ สปัดาห์ 4.1190 0.7841 42    
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 3.8633 0.7867 60    
นาน ๆ คร้ัง 3.8661 0.7984 112    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 59 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นความถ่ี
ในการซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นสุขภาพไม่แตกต่างกนั นัน่
คือปัจจยัดา้นสุขภาพไม่มีอิทธิพลต่อความถ่ีในการซ้ือนํ้ าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 
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ตารางที ่60  ผลการทดสอบอทิธิพลของการดูแลสุขภาพทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือนํา้ผกั -           
                    นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านขนาดบรรจุทีเ่ลอืกซ้ือ 

พฤตกิรรมการซื้อ  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ขนาดการบรรจุ       

160 – 190  ซีซี 3.9855 0.8222 179 1.844 0.139 0.256 
200 – 300  ซีซี 3.8550 0.7409 131    
500 – 700  ซีซี 3.8047 0.5912 43    
700  ซีซี  ข้ึนไป 3.7612 0.7346 67    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 60 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  
ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นเลือกขนาดนํ้าผกั – นํ้า
ผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นสุขภาพไม่แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นสุขภาพ
ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือขนาดของนํ้ าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 

 
ตารางที ่61 ผลการทดสอบอทิธิพลของการดูแลสุขภาพท่ีมีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือนํา้ผกั –  
 น้ําผลไม้พร้อมดืม่ในด้านสถานท่ีทีเ่ลอืกซ้ือ 

พฤตกิรรมการซ้ือ  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

สถานทีท่ี่สะดวกในการซ้ือ       
ร้านคา้ปลีกทัว่ไป 3.9600 0.8500 40 0.280 0.840 0.230 
ร้านคา้สะดวกซ้ือ 3.8821 0.7940 117    
ซุปเปอร์มาร์เกต็ในหา้งสรรพสินคา้ 3.9387 0.6970 173    
อ่ืน ๆ 3.8905 0.7650 82    
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หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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 จากตารางท่ี 61 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการ
เลือกสถานท่ีซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นสุขภาพไม่แตกต่างกนั 
นัน่คือปัจจยัดา้นสุขภาพไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานท่ีซ้ือนํ้าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 

 
ตารางที ่62  ผลการทดสอบอทิธิพลของการดูแลสุขภาพทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือนํา้ผกั –  
                    นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ในด้านส่ือจูงใจให้เลอืกซ้ือ 

พฤติกรรมการซ้ือ  S.D n F P-Value 
F-Prob 

Eta 

ส่ือทีจู่งใจมากท่ีสุด       
โทรทศัน ์ 3.9014 0.7417 366 0.441 0.507 0.224 
อ่ืน 3.8259 0.9203 54    
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี  62 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ   F – test   โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการรับ
ส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นสุขภาพแตกต่างกนั 
นัน่คือปัจจยัดา้นสุขภาพไม่มีอิทธิพลต่อส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อนํ้ าผกั ใจใหซ้ื้อนํ้าผกั  -         นํ้าผลไมพ้ร้อม
ของผูบ้ริโภค 
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5.2 ทดสอบสมมุตฐิาน  การศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้ า
ผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมตฐิานท่ี  3  ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ  อาชีพ  รายได ้  การศึกษา   ต่างกนัมี  
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั 

Ho = พฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั- นํ้าผลไม ้พร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค ไม่ข้ึน กบัลกัษณะ    
          ประชากรศาสตร์ 
H1 = พฤติกรรมการซ้ือนํ้ าผกั- นํ้าผลไม ้พร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค ข้ึน กบัลกัษณะ 
         ประชากรศาสตร์ 

ตารางที ่63 ผลการทดสอบอทิธิพลเพศของผู้บริโภคทีมี่ผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือนํา้ผกั- 
                  น้ําผลไม้ พร้อมดืม่ 

พฤตกิรรมการซ้ือ ไควสแควร์ ความน่าจะเป็น 
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 1.899 0.387 
ประเภทของนํ้าผกั - นํ้าผลไมท่ี้นิยมซ้ือ 12.256 0.000* 
ชนิดของนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือ 1.642 0.200 
ตรายีห่อ้ท่ีนิยมซ้ือ 7.955 0.047* 
ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือ 8.270 0.016* 
ความถ่ีในการซ้ือ 5.742 0.057 
ขนาดบรรจุท่ีซ้ือ 0.799 0.671 
สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ 2.725 0.256 
ส่ือท่ีจูงใจมากท่ีสุด 2.612 0.106 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี   63 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ  2  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ พฤติกรรม
การซ้ือในดา้นการเลือกประเภทของนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม  ตรายีห่อ้ท่ีเลือกซ้ือ และลกัษณะของบรรจุ
ภณัฑน์ํ้ าผกั-นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมข้ึนกบัเพศของผูบ้ริโภค นัน่คือ ถา้ผูบ้ริโภคมีเพศแตกต่างกนั จะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกประเภท ของนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ตรายีห่อ้และลกัษณะบรรจุ
ภณัฑข์องนํ้าผกั-นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีแตกต่างกนั 
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 แต่พฤติกรรมการซ้ือในดา้นวตัถุประสงคก์ารซ้ือ   ชนิดของนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ี
เลือกซ้ือ    ความถ่ีในการซ้ือ ขนาดบรรจุท่ีซ้ือ   สถานท่ีซ้ือ  และส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อ ไม่ข้ึนกบัเพศของ
ผูบ้ริโภค นัน่คือแมว้า่ผูบ้ริโภคจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายกไ็ม่มีอิทธิพลต่อวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  
ชนิดของนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีเลือกซ้ือ  ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ  ความถ่ีในการซ้ือ ขนาดบรรจุท่ีซ้ือ  
สถานท่ีซ้ือ  และส่ือท่ีจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ 
 

 ตารางที ่64 ผลการทดสอบอทิธิพลอายุของผู้บริโภคทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือนํ้าผกั- 
                   น้ําผลไม้พร้อมดืม่ 

พฤตกิรรมการซ้ือ ไควสแควร์ ความน่าจะเป็น 
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 30.827 0.000* 
ประเภทของนํ้าผกั - นํ้าผลไมท่ี้นิยมซ้ือ 4.126 0.127 
ชนิดของนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือ 1.714 0.424 
ตรายีห่อ้ท่ีนิยมซ้ือ 25.203 0.000* 
ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือ 7.412 0.116 
ความถ่ีในการซ้ือ 2.134 0.711 
ขนาดบรรจุท่ีซ้ือ 15.270 0.004* 
สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ 30.220 0.000* 
ส่ือท่ีจูงใจมากท่ีสุด 2.735 0.255 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

  จากตารางท่ี  64 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ  2  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่            พฤติกรรม
การซ้ือในดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ   ขนาดบรรจุท่ีซ้ือ และสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ ข้ึนกบัอายขุอง
ผูบ้ริโภคนัน่คือถา้ผูบ้ริโภคมีอายท่ีุแตกต่างกนั จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือในดา้นวตัถุประสงคใ์นการ
ซ้ือ  ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ    ขนาดบรรจุท่ีซ้ือ และสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือนํ้ าผกั –นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมแตกต่างกนั 
 แต่พฤติกรรมการซ้ือในดา้นการเลือกประเภทของนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม  ชนิดของ
นํ้าผกั – นํ้าผลไมท่ี้ซ้ือ  ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือ  ความถ่ีในการซ้ือและส่ือท่ีจูงใจในการตดัสินใจซ้ือไม่
ข้ึนกบัอายขุองผูบ้ริโภค นัน่คือแมว้า่ผูบ้ริโภคจะมีอายเุท่าใดกต็าม กจ็ะไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก
ประเภทนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม   ชนิดของนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีเลือกซ้ือ ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์
ซ้ือ    ความถ่ีในการซ้ือและส่ือท่ีจูงใจในการตดัสินใจซ้ือ 
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ตารางที ่65 ผลการทดสอบอทิธิพลการศึกษาของผู้บริโภคทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการซ้ือน้ําผกั -         
                  น้ําผลไม้พร้อมดืม่ 

พฤตกิรรมการซ้ือ ไควสแควร์ ความน่าจะเป็น 
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 2.072 0.913 
ประเภทของนํ้าผกั - นํ้าผลไมท่ี้นิยมซ้ือ 2.200 0.532 
ชนิดของนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือ 2.095 0.553 
ตรายีห่อ้ท่ีนิยมซ้ือ 15.833 0.70 
ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือ 9.997 0.125 
ความถ่ีในการซ้ือ 4.053 0.670 
ขนาดบรรจุท่ีซ้ือ 13.065 0.042* 
สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ 10.412 0.108 
ส่ือท่ีจูงใจมากท่ีสุด 1.441 0.696 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

  จากตารางท่ี  65 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ  2  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่              
พฤติกรรมการซ้ือในขนาดบรรจุของนํ้าผกั-นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีเลือกซ้ือ ข้ึนกบัการศึกษาของผูบ้ริโภค
นัน่คือ ถา้ผูบ้ริโภคมีการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกขนาดบรรจุของนํ้าผกั-
นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือแตกต่างกนั 
 แต่พฤติกรรมการซ้ือในดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ ดา้นการเลือกประเภทของนํ้าผกั – 
นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ   ชนิดของนํ้ าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีเลือกซ้ือ   ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์
ซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ  และส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อ ไม่ข้ึนกบัระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภค นัน่คือไม่วา่
ผูบ้ริโภคจะมีการศึกษาระดบัใดกไ็ม่มีอิทธิพลต่อวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  ดา้นการเลือกประเภทของนํ้าผกั 
– นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ตรายหีอ้ท่ีซ้ือ  ชนิดของนํ้ าผกั -      นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีเลือกซ้ือ   ลกัษณะบรรจุ
ภณัฑท่ี์ซ้ือ  ความถ่ีในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ  และส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อ 
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ตารางที ่66   ผลการทดสอบอทิธิพลอาชีพของผู้บริโภคทีมี่ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั- 
                     นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ 

พฤตกิรรมการซ้ือ ไควสแควร์ ความน่าจะเป็น 
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 33.416 0.000* 
ประเภทของนํ้าผกั - นํ้าผลไมท่ี้นิยมซ้ือ 2.895 0.408 
ชนิดของนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือ 2.476 0.544 
ตรายีห่อ้ท่ีนิยมซ้ือ 31.028 0.000* 
ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือ 13.147 0.041* 
ความถ่ีในการซ้ือ 13.809 0.032* 
ขนาดบรรจุท่ีซ้ือ 27.559 0.000* 
สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ 25.731 0.000* 
ส่ือท่ีจูงใจมากท่ีสุด 4.001 0.261 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 66  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ  2  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่  
พฤติกรรมการซ้ือในดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ  ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือ  ความถ่ีใน
การซ้ือ ขนาดบรรจุ และสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือข้ึนกบัอาชีพของผูบ้ริโภคนัน่คือ ถา้ผูบ้ริโภคมีอาชีพท่ี
แตกต่างกนั จะมีอิทธิพลต่อวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ  ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือ ความถ่ีใน
การซ้ือ ขนาดบรรจุท่ีซ้ือ และสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ นํ้าผกั –นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมแตกต่างกนั 
 แต่พฤติกรรมการซ้ือดา้นการเลือกประเภทของนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม  ชนิดของนํ้ าผกั – 
นํ้าผลไมท่ี้ซ้ือ และส่ือท่ีจูงใจในการตดัสินใจซ้ือไม่ข้ึนกบัอาชีพของผูบ้ริโภค นัน่คือไม่วา่ผูบ้ริโภคจะมี
อาชีพใดกต็าม กจ็ะไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกประเภทของนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม  ชนิด
ของนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือ   และส่ือท่ีจูงใจในการตดัสินใจซ้ือ 
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ตารางที ่67  ผลการทดสอบอทิธิพลรายได้ของผู้บริโภคทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือนํ้าผกั-  
                    นํ้าผลไม้พร้อมดืม่ 

พฤตกิรรมการซ้ือ ไควสแควร์ ความน่าจะเป็น 
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 18.025 0.006* 
ประเภทของนํ้าผกั - นํ้าผลไมท่ี้นิยมซ้ือ 1.881 0.613 

ชนิดของนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 3.028 0.387 
ตรายีห่อ้ท่ีนิยมซ้ือ 8.168 0.417 
ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือ 5.233 0.514 
ความถ่ีในการซ้ือ 12.020 0.062 
ขนาดบรรจุท่ีซ้ือ 14.177 0.028* 
สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ 7.560 0.272 
ส่ือท่ีจูงใจมากท่ีสุด 1.618 0.655 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 

  จากตารางท่ี 67   ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ  2  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่  พฤติกรรม
การซ้ือในดา้นวตัถุประสงคก์ารซ้ือ และขนาดท่ีเลือกซ้ือ ข้ึนกบัรายไดข้องผูบ้ริโภคนัน่คือ ถา้ผูบ้ริโภคมี
รายไดท่ี้แตกต่างกนัจะมีอิทธิพลต่อวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ และขนาดท่ีซ้ือนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ี
แตกต่างกนั 
 แต่พฤติกรรมการซ้ือดา้นการเลือกประเภทของนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม   ชนิดของนํ้าผกั 
– นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือ   ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ  ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์เลือกซ้ือ    ความถ่ีในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ  
และส่ือท่ีจูงใจ ไม่ข้ึนกบัรายไดข้องผูบ้ริโภคนัน่คือไม่วา่ผูบ้ริโภคจะมีรายไดร้ะดบัใดกต็ามกไ็ม่มี
อิทธิพลต่อการเลือกประเภทของนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม   ชนิดของนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือ   
ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ  ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์เลือกซ้ือ    ความถ่ีในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ  และส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อนํ้าผกั 
- นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษา “ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร”    เป็นการศึกษาเชิงสาํรวจเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั –          นํ้าผลไม้
พร้อมด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 420 ตวัอยา่ง โดยมีวตัถุประสงคท่ี์สาํคญั ดงัน้ี 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการดูแลสุขภาพท่ีมีอิทธิพลต่อ          
พฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไม ้
พร้อมด่ืม 
โดยมกีารวเิคราะห์ข้อมูลดงันี ้

ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ส่วนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนท่ี  3  ผลการวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัของดา้นสุขภาพ 
 ส่วนท่ี  4  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 ส่วนท่ี  5  ผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน  โดยมีสมมุติฐานดงัน้ี 
1.   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์   ราคา  การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าผกั -นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 
 2.   ปัจจยัดา้นสุขภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 

3. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ อาชีพ  รายได ้ การศึกษา   ต่างกนัมี   
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่างกนั 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือนํ้ าผกั  -  นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยทาํการสุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 420 ตวัอยา่ง ดว้ยวิธี  Purposive  Sampling  โดยการใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ทาํการเกบ็ขอ้มลูระหวา่งเดือน มิถุนายน 2547  - ตุลาคม 2547  
ซ่ึงผูว้ิจยัทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การทดสอบค่า  ANOVA และ   Chi-Square  
ขอ้สรุปและการอภิปรายผลการวิจยั มีดงัน้ี 
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สรุปผลการวจิยั 
 

1.  การวเิคราะห์กลุ่มตวัอย่าง 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่าง 

1.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาคร้ังน้ี  จาํนวน 420 ราย  พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม 

เพศหญิง ร้อยละ 70.5   เป็นเพศชาย ร้อยละ 29.5  โดยมีอายอุยูใ่นช่วง 21 –30 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 51.0  
รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ15 – 20 ปี  ร้อยละ 20.5   โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่น
ระดบัปริญญาตรี และเป็นนกัศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ38.1 และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
ร้อยละ 37.6 ซ่ึงมีจาํนวนใกลเ้คียงกนั มีรายไดค้รอบครัวเฉล่ียเดือนละ 10,000 – 20,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 
51.7  รองลงมาคือมีรายไดค้รอบครัวเฉล่ียเดือนละ 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน  ร้อยละ 19.8 
2.  การวเิคราะห์ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด 
สรุปผลการวเิคราะห์ระดบัการให้ความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจ 
 ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ และดา้นราคา  
ในระดบั “สูง”  ส่วนดา้น การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมาก โดยใหค้วามสาํคญัระดบั “ปาน
กลาง ” โดยใหค้วามสาํคญัต่อดา้นผลิตภณัฑม์ากเป็นอนัดบัหน่ึง  ค่าเฉล่ีย 3.9546 รองลงมาคือดา้นราคา  
ค่าเฉล่ีย 3.7122  ดา้นการจดัจาํหน่าย ค่าเฉล่ีย 3.6405 และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด       ค่าเฉล่ีย3.5219  
ตามลาํดบั 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์  ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั กบัการไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการ
อาหารและยามากเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ วนั/เดือน/ปี ท่ีผลิต    ความสดสะอาด   คุณค่าทาง
โภชนาการและการเพิ่มวิตามินและบรรจุภณัฑท่ี์เปิดด่ืมสะดวก ตามลาํดบั 
 ปัจจยัดา้นราคา ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั กบัการท่ีราคามีความเหมาะสมกบัชนิดของผลไมม้าก
เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณค่าทางสารอาหารท่ีเพิ่มข้ึน ราคามีความเหมาะสมกบั
ขนาดบรรจุ ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณร้อยละของเน้ือผกัและผลไมท่ี้เป็นส่วนประสมและมีหลาย
ราคาใหเ้ลือกตามลาํดบั 
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 ดา้นการจดัจาํหน่าย  ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั กบัความสะดวกในการซ้ือมากเป็นอนัดบัหน่ึง 
รองลงคือ มีขายในซุปเปอร์มาร์เกต็   มีขายในร้านคา้สะดวกซ้ือ  ตามลาํดบั 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั กบัการโฆษณาทางโทรทศันม์ากเป็น
อนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ มีการใหท้ดลองชิม  มีการโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพห์รือนิตยสาร  มีการเพิ่มปริมาณ
บรรจุแต่ราคาเท่าเดิม  และรายละเอียดของขอ้มูล ท่ีติดบนภาชนะบรรจุ ตามลาํดบั 
 
3. การวเิคราะห์ระดบัความสําคญัด้านสุขภาพ 
สรุปผลการวเิคราะห์ระดบัการให้ความสําคญัของปัจจัยด้านสุขภาพ 
 ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นสุขภาพ  ในระดบั “สูง” โดยใหค้วามสาํคญักบัความ
ตอ้งการดูแลสุขภาพมาเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา คือตอ้งการสารอาหารครบ 5 หมู่ในแต่ละวนั  ช่วยระบบ
ขบัถ่าย และตอ้งการด่ืมเพ่ือบาํรุงผวิพรรณ  ตามลาํดบั 
 
4.  การวเิคราะห์พฤตกิรรมการซ้ือนํา้ผกั - นํ้าผลไม้ของผู้บริโภค 
สรุปผลการการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคผลติภณัฑ์นํา้ผกั – น้ําผลไม้พร้อมดืม่ 
 พฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั- นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม  จากการศึกษาพบวา่วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ คือ
ซ้ือเพื่อด่ืมเอง มากท่ีสุดร้อยละ 68.1  รองลงมาคือซ้ือเพื่อใหค้นในครอบครัวไดด่ื้ม    ร้อยละ 19.0    

 นํ้าผกั – นํ้าผลไมท่ี้ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือมากท่ีสุดคือนํ้ าสม้ ร้อยละ 79.3  รองลงมาไดแ้ก่ นํ้าผลไมร้วม 
ร้อยละ 55.0  และนํ้าผกัผลไมร้วม ร้อยละ 48.8   ซ่ึงมีจาํนวนใกลเ้คียงกนั  ประเภทของนํ้าผกั - นํ้าผลไม้
พร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือมากท่ีสุดคือ นํ้าผกั-ผลไมร้ะดบัพรีเมียมเป็นนํ้าผกั - นํ้าผลไมแ้ท ้ 100%    ร้อยละ 79.0  
รองลงมาคือนํ้าผกั –นํ้าผลไม ้ผสม 50 – 90 %  ร้อยละ 14.8    และนิยมซ้ือนํ้าผกั –         นํ้าผลไมพ้ร้อมท่ีมี
ตรายีห่อ้มากท่ีสุด ร้อยละ 79.0   รองลงมาคือนํ้าผกั  – นํ้าผลไมค้น้สดท่ีขายตามร้านอาหาร ร้อยละ 13.8   
ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์นิยมซ้ือมากท่ีสุดคือแบบกล่อง ร้อยละ 71.6   ขนาดบรรจุท่ีซ้ือมากท่ีสุด คือ 160 – 
190  ซีซี ร้อยละ 42.2 รองลงมาคือ ขนาด 200- 300 ซีซี    เหตุผลท่ีด่ืม นํ้าผกั – นํ้าผลไม ้    ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลเน่ืองจากเห็นวา่นํ้ าผกั – นํ้าผลไมเ้ป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ   ร้อยละ 60.0  
รองลงมาคือด่ืมเพราะแกก้ระหาย ร้อยละ 56.2    ความถ่ีในการด่ืม   คือ 1 – 3 คร้ัง ต่อสปัดาห์ ร้อยละ 31.7  
รองลงมาคือด่ืมนาน ๆ คร้ัง  ร้อยละ 26.7   

 วิธีการเลือกซ้ือส่วนใหญ่จะพิจารณาถึงความสด สะอาด ร้อยละ  41.4 รองลงมาคือซ้ือยีห่อ้เดิม
เป็นประจาํร้อยละ 40.2   ไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาร้อยละ 39.3 และ พิจารณาคุณค่า
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ทางสารอาหารท่ีจะไดรั้บจากการด่ืมนํ้าผกั –นํ้าผลไม ้ร้อยละ 34.8  สถานท่ีท่ีสะดวก   ในการเขา้ไปซ้ือมาก
ท่ีสุดคือซุปเปอร์มาร์เกต็ในหา้งสรรพสินคา้ ร้อยละ 41.2 รองลงมาคือซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ 27.9    
 ส่ือท่ีทาํใหรู้้จกันํ้าผกั – นํ้าผลไมม้ากท่ีสุดคือ ส่ือจากโทรทศัน์ วิทย ุ ร้อยละ 84.8   ถา้เป็นส่ือ
ดา้นบคุคล  เพ่ือนท่ีทาํงานจะเป็นบุคคลใหข้อ้มูลทาํใหรู้้จกันํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมมากท่ีสุด      ร้อยละ 
44.0  การจดัแสดงสินคา้ ณ จุดซ้ือ ในร้านซุปเปอร์มาร์เกต็ จะทาํใหรู้้จกันํ้ าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมมากท่ีสุด 
ร้อยละ 76.4   และส่ือท่ีสามารถดึงดูดความสนใจและจูงใหใ้หต้ดัสินใจซ้ือนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมมาก
ท่ีสุดคือ ส่ือจากโทรทศัน์ ร้อยละ 87.1 
 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เห็นดว้ยท่ีวา่นํ้าผกั – นํ้าผลไมเ้ป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ร้อยละ 92.1 
รองลงมาคือเห็นดว้ยท่ีวา่เป็นเคร่ืองด่ืมแกก้ระหาย ร้อยละ 88.8  ช่วยระบบขบัถ่าย  ร้อยละ 85.2 และเป็น
เคร่ืองด่ืมเพื่อบาํรุงผิวพรรณ ร้อยละ 82.9   ไม่เห็นดว้ยท่ีวา่เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีสามารถทดแทนอาหารหลกัได ้ร้อย
ละ 60.0  รองลงมาคือเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไม่จาํเป็นเป็นสินคา้ฟุ่มเฟือย ร้อยละ 50.0 เป็นเคร่ืองด่ืมใหพ้ลงังาน
ช่วยใหก้ระฉบักระเฉง ร้อยละ  46.4  เป็นเคร่ืองด่ืมสาํหรับผูห้ญิง ร้อยละ 44.0 
 
5. การวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมุตฐิาน 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมุติฐาน ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อพฤตกิรรมการซ้ือนํ้าผกันํา้
ผลไม้พร้อมดืม่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 5.1 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าผกั – นํ้า 
ผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค  สรุปไดว้า่ 
1.  ด้านผลติภณัฑ์  

ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมในดา้นความถ่ีในการซ้ือต่างกนัจะให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือในดา้นความถ่ีในการซ้ือ  แต่ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นวตัถุประสงคก์ารซ้ือ การเลือก
ประเภท  การเลือกชนิด  การเลือกบรรจุภณัฑ ์  ขนาดบรรจุท่ีเลือกซ้ือ สถานท่ี       ท่ีเลือกซ้ือ และส่ือท่ี
จูงใจใหเ้ลือกซ้ือแตกต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑไ์ม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือในดา้นวตัถุประสงคก์ารซ้ือ การเลือกประเภท  การเลือก
ชนิด การเลือกบรรจุภณัฑ ์ ขนาดบรรจุท่ีเลือกซ้ือ สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ และส่ือท่ีจูงใจใหเ้ลือกซ้ือ 
2. ด้านราคา 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมในดา้น วตัถุประสงคก์ารซ้ือ  
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การเลือกประเภท  ชนิดท่ีซ้ือ การเลือกบรรจุภณัฑ ์   ขนาดบรรจุ  สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ  และ ส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อ 
ต่างกนัจะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นราคาไม่แตกต่างกนั  นัน่คือปัจจยัดา้นราคา ไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือในดา้นวตัถุประสงคก์ารซ้ือ การเลือกประเภท  ชนิดท่ีเลือกซ้ือ  การเลือกบรรจุภณัฑ ์   
ขนาดบรรจุ  สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ และส่ือท่ีจูงใจใหเ้ลือกซ้ือ 
3.  ด้านการจัดจําหน่าย 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมในดา้นการเลือกขนาดบรรจุภณัฑ ์
ของนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ต่างกนัจะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายแตกต่างกนั นัน่คือ
ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการเลือกขนาดบรรจุภณัฑ ์ แต่ผูบ้ริโภค
ท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นวตัถุประสงคก์ารซ้ือ การเลือกประเภท  ชนิดท่ีซ้ือ  สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ และ
ส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อ ต่างกนัจะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายไม่แตกต่างกนั  นัน่คือปัจจยัดา้น
การจดัจาํหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือในดา้นวตัถุประสงคก์ารซ้ือ การเลือกประเภท  ชนิดท่ี
เลือกซ้ือ  สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ และ ส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อ 
4.  ด้านส่งเสริมการตลาด 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมในดา้นการเลือกบรรจุภณัฑ ์  
ขนาดบรรจุภณัฑข์องนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ต่างกนัจะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดแตกต่างกนั นัน่คือปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการ
เลือกขนาดบรรจุภณัฑ ์ แต่ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นวตัถุประสงคก์ารซ้ือ การเลือกประเภท  
ชนิดท่ีซ้ือ  สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ และส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อ ต่างกนัจะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดไม่แตกต่างกนั  นัน่คือปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือใน
ดา้นวตัถุประสงคก์ารซ้ือ การเลือกประเภท  ชนิดท่ีเลือกซ้ือ  สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ และ ส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อ 
 
5.1 การทดสอบปัจจยัดา้นสุขภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าผกั – นํ้าผลไม ้  
พร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค  สรุปไดว้า่ 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมในดา้นการเลือกประเภทของ     
นํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ท่ีซ้ือต่างกนัจะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นสุขภาพแตกต่างกนั นัน่คือปัจจยั
ดา้นสุขภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการเลือกประเภทของนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม    
แต่ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือในดา้นวตัถุประสงคก์ารซ้ือ การเลือกประเภท  ชนิดท่ีซ้ือ ขนาดบรรจุ
ท่ีเลือกซ้ือและสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ บรรจุภณัฑ ์ และส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อ  ต่างกนัจะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยั
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ดา้นสุขภาพไม่แตกต่างกนั  นัน่คือปัจจยัดา้นสุขภาพไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือในดา้น
วตัถุประสงคก์ารซ้ือ การเลือกประเภท  ชนิดท่ีเลือกซ้ือ ขนาดบรรจุท่ีเลือกซ้ือ สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ บรรจุ
ภณัฑ ์และส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อ   
 
5.3 การทดสอบสมมุตฐิาน ผู้บริโภคทีม่ีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีอทิธิพลต่อ 
พฤตกิรรมการซื้อนํ้าผกั –นํ้าผลไม้ ต่างกนั สรุปได้ว่า 
 
1  .เพศ  

 พฤติกรรมการซ้ือในดา้นการเลือกประเภทของนํ้าผกั –นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ตรายีห่อ้ท่ีเลือกซ้ือ 
และลกัษณะบรรจุภณัฑข์องนํ้าผกั-นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมข้ึนกบัเพศของผูบ้ริโภค นัน่คือถา้ผูบ้ริโภคมีเพศ
แตกต่างกนั จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกประเภท ของนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม    ตรายีห่อ้ท่ี
เลือกซ้ือ และลกัษณะบรรจุภณัฑข์องนํ้าผกั-นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีแตกต่างกนั 
 แต่พฤติกรรมการซ้ือในดา้นวตัถุประสงคก์ารซ้ือ   ลกัษณะของนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ี
เลือกซ้ือ   ความถ่ีในการซ้ือ ขนาดบรรจุท่ีซ้ือ   สถานท่ีซ้ือ  และส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อ ไม่ข้ึนกบัเพศของ
ผูบ้ริโภค นัน่คือแมว้า่ผูบ้ริโภคจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายกไ็ม่มีอิทธิพลต่อวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  
ลกัษณะนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีเลือกซ้ือ  ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ  ความถ่ีในการซ้ือ ขนาดบรรจุท่ีซ้ือ  
สถานท่ีซ้ือ  และส่ือท่ีจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ 
2  อายุ  

 พฤติกรรมการซ้ือในดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ   ขนาดบรรจุท่ีซ้ือ และ
สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ ข้ึนกบัอายขุองผูบ้ริโภคนัน่คือถา้ผูบ้ริโภคมีอายท่ีุแตกต่างกนั จะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือในดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ    ขนาดบรรจุท่ีซ้ือ และสถานท่ีท่ีเลือก
ซ้ือนํ้ าผกั –นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมแตกต่างกนั 
 แต่พฤติกรรมการซ้ือในดา้นการเลือกประเภทของนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม  ชนิดของนํ้ า
ผกั – นํ้าผลไมท่ี้ซ้ือ  ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือ  ความถ่ีในการซ้ือและส่ือท่ีจูงใจในการตดัสินใจซ้ือไม่
ข้ึนกบัอายขุองผูบ้ริโภค นัน่คือแมว้า่ผูบ้ริโภคจะมีอายเุท่าใดก็ตาม กจ็ะไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก
ประเภทนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม   ชนิดของนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีเลือกซ้ือ ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์
ซ้ือ    ความถ่ีในการซ้ือและส่ือท่ีจูงใจในการตดัสินใจซ้ือ 
4. การศึกษา 
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 พฤติกรรมการซ้ือในขนาดบรรจุของนํ้าผกั-นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีเลือกซ้ือข้ึนกบัการศึกษาของ
ผูบ้ริโภคนัน่คือ ถา้ผูบ้ริโภคมีการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกขนาดบรรจุ
ของนํ้ าผกั-นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือแตกต่างกนั 
 แต่พฤติกรรมการซ้ือในดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ ดา้นการเลือกประเภทของนํ้าผกั – นํ้า
ผลไมพ้ร้อมด่ืม ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ   ชนิดของนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีเลือกซ้ือ   ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือ 
ความถ่ีในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ  และส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อ ไม่ข้ึนกบัระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภค นัน่คือไม่วา่
ผูบ้ริโภคจะมีการศึกษาระดบัใดกไ็ม่มีอิทธิพลต่อวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  ดา้นการเลือกประเภทของนํ้าผกั 
– นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ตรายหีอ้ท่ีซ้ือ  ชนิดของนํ้ าผกั -      นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีเลือกซ้ือ   ลกัษณะบรรจุ
ภณัฑท่ี์ซ้ือ  ความถ่ีในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ  และส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อ 

5. อาชีพ  
 พฤติกรรมการซ้ือในดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ  ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือ  

ความถ่ีในการซ้ือ ขนาดบรรจุ และสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือข้ึนกบัอาชีพของผูบ้ริโภคนัน่คือ ถา้ผูบ้ริโภคมี
อาชีพท่ีแตกต่างกนั จะมีอิทธิพลต่อวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ  ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือ 
ความถ่ีในการซ้ือ ขนาดบรรจุท่ีซ้ือ และสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ นํ้าผกั –นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมแตกต่างกนั 
 แต่พฤติกรรมการซ้ือดา้นการเลือกประเภทของนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม  ชนิดของของนํ้าผกั – 
นํ้าผลไมท่ี้ซ้ือ และส่ือท่ีจูงใจในการตดัสินใจซ้ือไม่ข้ึนกบัอาชีพของผูบ้ริโภค นัน่คือไม่วา่ผูบ้ริโภคจะมี
อาชีพใดกต็าม กจ็ะไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกประเภทของนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม  ชนิด
ของนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือ   และส่ือท่ีจูงใจในการตดัสินใจซ้ือ 
6.รายได้  

พฤติกรรมการซ้ือในดา้นวตัถุประสงคก์ารซ้ือ และขนาดท่ีเลือกซ้ือ ข้ึนกบัรายไดข้องผูบ้ริโภค
นัน่คือ ถา้ผูบ้ริโภคมีรายไดท่ี้แตกต่างกนัจะมีอิทธิพลต่อวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ และขนาดท่ีซ้ือนํ้ าผกั - นํ้า
ผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีแตกต่างกนั 
 แต่พฤติกรรมการซ้ือดา้นการเลือกประเภทของนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม   ชนิดของของนํ้ าผกั 
– นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือ   ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ  ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์เลือกซ้ือ    ความถ่ีในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ  
และส่ือท่ีจูงใจ ไม่ข้ึนกบัรายไดข้องผูบ้ริโภคนัน่คือไม่วา่ผูบ้ริโภคจะมีรายไดร้ะดบัใดกต็ามกไ็ม่มี
อิทธิพลต่อการเลือกประเภทของนํ้าผกั - นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม   ชนิดของนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือ   
ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ  ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์เลือกซ้ือ    ความถ่ีในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ  และส่ือท่ีจูงใจใหซ้ื้อนํ้ าผกั 
- นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 
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อภิปรายผลการวจิัย 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ของ 

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ”  มีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือ  (1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
และปัจจยัดา้นสุขภาพท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั - นํ้าผลไมข้องผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร(2) เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นประชาศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั– นํ้า
ผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวจิัย สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

 ลกัษณะประชากรศาสตร์  จากผลการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายอุยู ่
ในช่วง 21 – 30 ปี  การศึกษาระดบัปริญญาตรี  กาํลงัศึกษาอยู ่และทาํงานอยูใ่นบริษทัเอกชนเป็นส่วน
ใหญ่ และมีรายไดค้รอบครัวเฉล่ีย 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงถือเป็นกลุ่มท่ีมีความรู้ และให้
ความสาํคญักบัการดูแลสุขภาพ  และคาดวา่จะเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีกาํลงัซ้ือสูงในอนาคต   

 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด จากการวิจยั  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสาํคญัต่อการติดสินใจซ้ือนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัต่อ
การจดัการดา้น ดา้นผลิตภณัฑ ์  ราคา  ในระดบั สูง และ  ใหค้วามสาํคญัในระดบั ปานกลางต่อการ
จดัการการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัดา้นผลิตภณัฑ ์โดยในการซ้ือผูบ้ริโภคจะพิจารณาถึง
การไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและ  มีความสดสะอาด  ป้ายฉลากขอ้มูลวนัเดือนปี ผลิต 
คุณค่าโภชนาการและขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประกอบสารอาหารท่ีจะไดรั้บ  

 ดา้นราคา ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัราคา โดยในการซ้ือจะพจิารณาถึงราคาท่ีมีความ
เหมาะสมกบัชนิดของผกัและผลไมท่ี้นํ้ามาผลิต  ราคามีความเหมาะสมกบัคุณค่าทางสารอาหารและ
วิตามินท่ีเพ่ิมข้ึน และราคามีความเหมาะสมกบัขนาดบรรจุ 

 ดา้นการจดัจาํหน่าย  ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัการจดัจาํหน่าย โดยในการซ้ือจะมีการ
พิจารณาถึงความสะดวกในการหาซ้ือ มีขายในซุปเปอร์มาร์เกต็และร้านสะดวกซ้ือ 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมการตลาด โดยการ
โฆษณาทางโทรทศันก์เ็ป็นส่ือท่ีสามารถสร้างความรู้จกัและสร้างความสนใจท่ีจะจูงใจใหผู้บ้ริโภค
สนใจในตวัผลิตภณัฑไ์ด ้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ธิดา เขม็ทองใหญ่ (2543 : หนา้ 147 ) ท่ีได้
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ศึกษาเร่ือง  “อุตสาหกรรมนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม” ท่ีพบวา่การโฆษณาทางโทรทศัน์สามารถดึงดูดความสนใจได้
มาก และในดา้นการส่งเสริมการขายท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัไดแ้ก่การไดท้ดลองชิมสินคา้ตวัอยา่ง 

 3. ดา้นปัจจยัการดูแลสุขภาพ  ซ่ึงในยคุปัจจุบนักระแสสุขภาพมาแรง ผูบ้ริโภคใสใจสุภาพ
มากข้ึน  ตอ้งการไดรั้บสารอาหารครบ 5 หมู่ในแต่ละวนั และปัจจยัดา้นสุขภาพเป็นเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้
ความสาํคญัและมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ซ่ึงนํ้าผกั-นํ้าไมพ้ร้อมด่ืมจึงถกูมองวา่เป็น
ผลิตภณัฑ ์ท่ีเป็นเคร่ืองด่ืมเพือ่สุขภาพ  ท่ีไดรั้บความนิยมสูง โดยเฉพาะกลุ่มผูห้ญิงอายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี  

 4.  ดา้นพฤติกรรม  พบวา่ผูบ้ริโภคจะใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์นํ้าผกั - นํ้าผลไม้
พร้อมด่ืมโดยผลิตภณัฑต์อ้งไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา ในการซ้ือมีการพิจารณา
วนัเดือนปีท่ีผลิต  พิจารณาถึงความสด ความสะอาด  และคุณค่าทางโภชนาการสูง มีการพิจารณาขอ้มูล
จากฉลากบรรจุภณัฑ ์   ตอ้งเป็นนํ้าผกั - นํ้าผลไมแ้ท ้  100 %  หาซ้ือง่าย สะดวกในการซ้ือ มีขายในร้าน
ซุปเปอร์มาร์เกต็ และร้านสะดวกซ้ือ  

   ลกัษณะตลาดของนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม  จากการวจิยัพบวา่ผูบ้ริโภคนิยมนํ้าผกั - นํ้า
ผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีมีตรายีห่อ้  ยีห่อ้ท่ีไดรั้บความนิยมคือยีห่อ้ยนีูฟ  และ ทีปโก ้ตามลาํดบั  ประเภทของ    
นํ้าผกั – นํ้าผลไมท่ี้ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือคือนํ้าผกั - นํ้าผลไม ้  100 %  ตรงกบังานวิจยั ของ นิตยสาร 
BrandAge (2545/9  : 164) พบวา่มูลค่าตลาดเป็น ตลาดนํ้าผกั - นํ้าผลไม ้ 100%  (พรีเมียม) หรือตลาด
ระดบับน   มลูค่า  1,000  ลา้นบาท  หรือ ร้อยละ 41.66 ของตลาดนํ้าผกั - นํ้าผลไมท้ั้งหมด     นํ้าผกั - นํ้า
ผลไม ้  25 – 50 % (Regular)หรือตลาดระดบักลางมูลค่า 700 ลา้นบาท  หรือ ร้อยละ 29.17 และนํ้าผกั - นํ้า
ผลไมต้ํ่ากวา่ 25 %(Economy) หรือตลาด ระดบัล่างมีมูลค่า 700  ลา้นบาท  หรือร้อยละ 29.17 

 5.  จากจากทดสอบสมมุติฐานพบวา่  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าผกั – นํ้าผลไม้
พร้อมด่ืม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบและลาํดบัความสาํคญัของปัจจยั
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด ในดา้นปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ราคา  การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค เช่น เพศ 
อาย ุ การศึกษา อาชีพ และรายได ้  และอิทธิพลทางดา้นสงัคมวฒันธรรม เช่น การรับรู้คุณค่าทางดา้น
โภชนาการ  ท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีวา่ปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นสุขภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคและผูบ้ริโภคท่ี
มีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือแตกต่างกนั  
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ข้อเสนอแนะทางการตลาด 
1. กลุ่มเป้าหมาย  (Target Group) 

 จากการวิจยัพบวา่  กลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม คือเพศ 
หญิง โดยมีอายรุะหวา่ง 21 – 30  ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยบางกลุ่มกาํลงั
ศึกษาอยูแ่ละบางกลุ่มทาํงานอยูบ่ริษทัเอกชน  ซ่ึงกลุ่มน้ีถือเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความรู้และสนใจใจขอ้มูล
ข่าวสารรวมถึงการใหค้วามสาํคญักบัการดูแลสุขภาพ  ซ่ึงคาดจะเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดสู้งในอนาคต  ดงันั้นจึง
ควรกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะหรือใกลเ้คียงกบัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี 
2.  ส่วนประสมทางการตลาด   (Marketing Mix) 
 ผลิตภณัฑ ์(Product)   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัผลิตภณัฑน์ํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม มาก
ท่ีสุด  เม่ือเทียบกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดตวัอ่ืน ๆ   โดยใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์
ทั้งในดา้นการไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและ ความสดสะอาด  วนัเดือนปีท่ีผลิต คุณค่า
ทางโภชนาการ  และป้ายฉลากท่ีระบุรายละเอียดเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ ์ และผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือในดา้นความถ่ีในการซ้ือ  ดงันั้นเพ่ือดึงดูดใหผู้บ้ริโภคใหม้าด่ืมนํ้ าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมมาก
ข้ึน ควรมีการพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ ์   โดยนาํเทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยั  สะอาด ถูกหลกัอนามยั   
คาํนึงถึงสารอาหารท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากการด่ืมนํ้ าผกัและนํ้าผลไม ้มีป้ายฉลากท่ีบอกรายละเอียดท่ีชดัเจน 
 ดา้นราคา (Price)   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัราคาตอ้งเหมาะสมกบัชนิดของผกัและผลไม้
ท่ีนาํมาวตัถุดิบ  มีความเหมาะสมกบัคุณค่าทางสารอาหารหรือวิตามินท่ีเพ่ิมข้ึน  รวมถึงราคาตอ้ง
เหมาะสมกบัขนาดบรรจุภณัฑ ์   และราคามีผลต่อประเภทและลกัษณะของนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ี
เลือกซ้ือ  จากขอ้มูลดงักล่าว  พบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองราคาท่ีตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพของ
สินคา้  ดงันั้นการกาํหนดราคาสูงหรือ ตํ่า ข้ึนอยูคุ่ณภาพของผลิตภณัฑท่ี์นาํออกสู่ตลาดและภาพลกัษณ์
ของตราสินคา้ในสายตาของผูบ้ริโภค    

 การจดัจาํหน่าย (Place)     ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัดา้นการจดัจาํหน่ายของนํ้ าผกั - นํ้า
ผลไมพ้ร้อมด่ืม เหมือนกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดปัจจยัอ่ืน ๆ เช่นกนั และการจดัจาํหน่ายมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือในดา้นขนาดท่ีเลือกซ้ือ  โดยใหค้วามสาํคญักบั  สถานท่ีท่ีหาซ้ือไดส้ะดวก มีขาย
ทัว่ไป  โดยเฉพาะในซุปเปอร์มาร์เกต็  และร้านคา้สะดวกซ้ือ    ดงันั้นผลิตภณัฑน์ํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อม
ด่ืมควรมีขายทัว่ไป ในสถานท่ีท่ีลูกคา้หาซ้ือไดส้ะดวก  โดยเฉพาะร้านคา้สะดวกซ้ือท่ีเปิดตลอด 24 
ชัว่โมง  ดงันั้นการกระจายสินคา้ใหท้ัว่ถึง จึงเป็นส่ิงสาํคญัในการจดัจาํหน่าย 
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 การส่งเสริมการลาด  (Promotion )    ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมการตลาดนอ้ยท่ีสุด
เม่ือเปรียบกบักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมด   โดยปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั ไดแ้ก่ปัจจยั
ดา้นการโฆษณาทางโทรทศัน ์ซ่ึงเป็นส่ือท่ีสามารถสร้างการรู้จกั  ดึงดูดความสนใจสามารถจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรม ย ํ้า
เตือนความทรงจาํ และเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด   ส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั 
คือการไดท้ดลองชิม และปัจจยัดา้นการส่งเสริมกาตลาดกมี็อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกขนาดนํ้าผกั-นํ้าผลไม้
พร้อมด่ืม  ดงันั้นจึงควรมีการจดักิจกรรมการตลาด การส่งเสริมการขาย  การจดัแสดงสินคา้ ณ จุดซ้ือโดยการจดัซุม้
สินคา้ทดลอง ใหผู้บ้ริโภคไดท้ดลอดด่ืม ในหา้งสรรพสินคา้ หรือร้านคา้สะดวกซ้ือ  เพ่ือเป็นการจูงใจผูบ้ริโภค  
ตลอดจนการใหมู้ลข่าวสารแก่ผูบ้ริโภคใหท้ราบถึงสรรพคุณ หรือประโยชนข์องนํ้ าผกั – นํ้าผลไมด้ว้ย 

 การดูแลสุขภาพ     ปัจจุบนัเป็นยคุท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัการดูแลสุขภาพ  และเป็นปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือในดา้นการเลือกประเภทของนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม   ของผูบ้ริโภค  
ซ่ึงวตัถุประสงคข์องการดูแลสุขภาพของผูบ้ริโภคมีหลายปัจจยัดว้ยกนั จึงทาํใหมี้ผลต่อพฤติกรรมใน
การเลือกซ้ือ ดงันั้นการปรับปรุงคุณภาพของนํ้าผกั – นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม และมีการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสาร รายงานการวิจยั ประโยชน์ของสารอาหารต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากผกั- และผลไมใ้หผู้บ้ริโภคได้
ทราบ กจ็ะทาํใหผู้บ้ริโภคความสนใจจากเพ่ิมมากข้ึน เพราะจากผลการวิจยัในการซ้ือนํ้าผกั - นํ้าผลไม้
พร้อมด่ืม ผูบ้ริโภคจะพิจารณาถึงความปลอดภยัของอาหารท่ีมีต่อร่างกาย คุณค่าทางโภชนาการ 
สารอาหารท่ีจะไดรั้บ  เน่ืองปัจจุบนัผูบ้ริโภคตอ้งทาํแข่งกบัเวลา โดยเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเมือง
ใหญ่ ท่ีชีวิตตอ้งผจญกบัความรีบเร่ง  ทาํใหไ้ม่มีเวลาทาํอาหาร  แต่ขณะเดียวกนักต็อ้งการดูแลสุขภาพ  
อาหารสาํเร็จรูปเป็นทางเลือกของคนกลุ่มน้ี  นํ้าผกั – นํ้าผลไมก้เ็ป็นอีกผลิตภณัฑท่ี์กาํลงัไดรั้บความนิยม
แทนการด่ืมนํ้าอดัลม   ดงันั้นการปรับกลยทุธ์ทางการตลาดให ้       สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในยคุ
ปัจจุบนักจ็ะสามารถสร้างมลูทางการตลาดเพ่ิมข้ึน 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยในอนาคต 

1. เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยคุท่ีกระแสรักสุขภาพมาแรงผูบ้ริโภคใส่ใจสุขภาพมากข้ึน  
ประกอบกบัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการศึกษาและมีความรู้ มีการติดตามข่าวสารต่าง ๆ และมีการผลิต
สินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพออกสู่ตลาดมีหลายชนิด  ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไปจึง
น่าจะทาํวิจยัถึงเร่ืองเก่ียวกบัหมวดของอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพชนิดอ่ืน ๆ ดว้ย 

2. เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการเกบ็ขอ้มลูเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร  เท่านั้น จึง 
ควรทาํการวิจยัผูบ้ริโภคในจงัหวดัท่ีเป็นเมืองใหญ่ ๆ ของประเทศดว้ย เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมและ
แนวโนม้การบริโภคของผูบ้ริโภคในภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศดว้ย 

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



 

 

134

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย  
 

หนังสือ 

 
จนัทร วรากลุเทพ และคณะ. นํา้ผกัและผลไม้ สูตรสมุนไพร-เคร่ืองเทศ เพือ่พลงังานและสุขภาพ. 

 กรุงเทพมหานคร: เพชระรัต สติดิโอ, ม.ป.ป. 
 

จินดา บุญช่วยเก้ือ. การดูแล รักษา และส่งเสริมสุขภาพ.กรุงเทพมหานคร: โรงพยาบาลรามา, 2540 
 
บณัฑิตวิทยาลยั. คู่มือการเขียนและนําเสนอรายงานภาคนิพนธ์ วทิยานิพนธ์.กรุงเทพมหานคร:  

 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต, 2540 
 

พนิดา กลุประสูติคิลก. เคร่ืองดื่มเพือ่สุขภาพ.พิมพค์ร้ังท่ี 1 .กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพสุ์ขภาพใจ, 2545 
 
เพเนโลป ซาซ. ล้างพษิฟ้ืนสุขภาพและพลงัชีวติ .พิมพค์ร้ังท่ี 6 . กรุงเทพมหานคร:                    

 สาํนกัพิมพอ์มรินทร์ ,2546 
 

เพญ็แข  แสงแกว้. การวจัิยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,  2540 
 
ยทุธนา  ธรรมเจริญ. การวเิคราะห์ วางแผน และควบคุมทางการตลาด (พฤติกรรมผู้บริโภค) .  

 พิมพค์ร้ังท่ี 1. นนทบุรี:วิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2544 
 
ลลิตา  ธีระสิริ. ลดนํา้หนักด้วยธรรมชาตแิละสมุนไพร.พิมพค์ร้ังท่ี 1.กรุงเทพมหานคร:  

 สาํนกัพิมพร์วมทศัน์,ม.ป.ป. 
 
ศิริชยั พงษว์ิชยั. การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพวิเตอร์. พิมพค์ร้ังท่ี 10. กรุงเทพมหานคร:   

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2543 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. การบริหารการตลาดยุคใหม่.กรุงเทพมหานคร : บริษทัธีรฟิลม์และ 

   ไซเทก็ซ์ จาํกดั , 2541 
อดุลย ์จาตุรงคกลุ.พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลยั      
                ธรรมศาสตร์,2543 
 
สรจกัร  ศิริบริรักษ.์ พลงัมหัศจรรย์ในอาหาร.กรุงเทพมหานคร: บริษทั ส. เอเชียเพรส (1989) , 2546 
 
 

วารสาร 
 

“การส่งออกนํ้าผกั-ผลไมเ้คร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ”. ผู้ส่งออก . 15-31 พฤษภาคม  2544 
 
“กินผกัพื้นบา้น ตา้นมะเร็ง”.เกษรกรรมธรรมชาต.ิ   มิถุนายน 2546   
 
 “ตลาดนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม” นิตยสาร BrandAge.  กนัยายน  2545 
 
“นํ้าผกัผลไม ้เคร่ืองด่ืมใหพ้ลงังาน  ตา้นทานโรค”  เกษตรกรรมธรรมชาต.ิ  ตุลาคม 2546 
 
“นํ้าผลไม ้100% ส่อแววเดือด” บริษทั ศูนยว์ิจยักสิกร, 2539 
 
“นํ้าผลไม ้: อุตสาหกรรมการเกษตรท่ียงัมีลู่ทางแจ่มใส ”  บริษทั  ศูนยว์ิจยักสิกร , 2541 
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เอกสารอืน่ ๆ   
 

คงเดช  พรหมขติัแกว้ “พฤติกรรมการบริโภคนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมบรรจุกระป๋อง ของผูบ้ริโภคในเขต 
 เทศบาลนครเชียงใหม่ “  สาระนิพนธ์ปริญญาบริหามหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัแม่โจ,้2541 
 

วรนุช ศรีเจษฏารักข ์และ คณะ  “คุณภาพนํ้าผลไมท่ี้ผลิตในประเทศและนํ้าเขา้จากต่างประเทศ”  
 ในรายงานการวจิยั.เร่ือง คุณภาพนํ้าผลไมท่ี้ผลิตในประเทศและนาํเขา้จากต่างประเทศ,2541 

 
วทิยานิพนธ์ 

 

ปราณี  โกศลศิริลกัษณ์ “การวิเคราะห์การส่งออกนํ้าผลไมไ้ทย”  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 2545 
 

ธิดา เขม็ทอง “ตลาดอุตสาหกรรมนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีมีตรายีห่อ้” วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเจา้พระนครเหนือ,2543 
 
 

เวปไซด์ 
 

http://www.elib-online.com/doctors/juice_rc1.html 
http://www.elib-online.com/ductors/food_health.html 
http://www.elib-online.com/ductors/food_constpati001.html 
http://www.bcnnv.acth/obcec.htm 
http://www.anamai.moph.goth/nutri/newpage62.htm 
http://www.kasikornresearch.com 
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ภาษาองักฤษ 
 

Books 
 

Engel,James F;Blackwell,Roger D;and Miniard, Paulw. Consumer Brhavior.7 th ed. Chicago: the  
 Drygen press,1993. 

 
Kotler Philip. Marketing Management : Analysis, Planning,Impoementation, and Control.  

   9 th ed. Engewood cliffe : Prentice-Hall,1997. 
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ภาคผนวก  ก 

ตารางที ่ 1  ผลการทดสอบอทิธิพลเพศของผู้บริโภคทีมี่ผลต่อวตัถุประสงค์การซ้ือนํา้ผกั- 
                  นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ 

เพศ วตัถุประสงค์การซ้ือ 

ซ้ือเพือ่ดื่มเอง ซ้ือเพือ่คนในครอบครัว
และเป็นของฝาก 

อืน่ ๆ รวม 

ชาย 79 32 13 124 
หญิง 207 59 30 296 
ไค-สแควร์ 1.899 
ค่าความน่าจะเป็น 0.387 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่ 2  ผลการทดสอบอทิธิพลเพศของผู้บริโภคทีมี่ต่อการเลอืกประเภทของนํา้ผกั- 
                  นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ทีจ่ะซ้ือ 

เพศ ประเภทนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

นํา้ผกั – นํา้ผลไม้ 100% นํา้ผกั-นํา้ผลไม้ตํ่ากว่า 50 % รวม 
ชาย 84 40 124 
หญิง 246 50 296 
ไค-สแควร์ 12.256 
ค่าความน่าจะเป็น 0.000* 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที ่ 3  ผลการทดสอบอทิธิพลเพศของผู้บริโภคทีมี่ต่อลกัษณะของนํา้ผกั-นํา้ผลไม้พร้อมดื่มทเีลอืกซ้ือ 

เพศ ลกัษณะของนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

นํา้ผกั – นํา้ผลไม้ ทีมี่ตรา
ยีห้่อ 

อืน่ ๆ  รวม 

ชาย 90 34 124 
หญิง 232 64 296 
ไค-สแควร์ 1.642 
ค่าความน่าจะเป็น 0.200 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่ 4  ผลการทดสอบอทิธิพลเพศของผู้บริโภคทีมี่ต่อตรายีห้่อของนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดื่มทีเ่ลอืกซ้ือ 

เพศ ตรายีห้่อทีซ้ื่อ 

 ทปิโก้ มาล ี ยูนิฟ อืน่ ๆ รวม 
ชาย 22 13 51 38 124 
หญิง 80 47 96 73 296 
ไค-สแควร์ 7.955 
ค่าความน่าจะเป็น 0.047* 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่ 5  ผลการทดสอบอทิธิพลเพศของผู้บริโภคทีมี่ต่อลกัษณะบรรจุภัณฑ์ของนํา้ผกั-นํา้ผลไม้พร้อม 
                  ดื่มทีเ่ลอืกซ้ือ 

เพศ ลกัษณะบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์ชนิด
กล่อง 

บรรจุภณัฑ์ชนิดขวด
พลาสติก 

อืน่ ๆ รวม 

ชาย 79 32 13 124 
หญิง 207 59 30 296 
ไค-สแควร์ 1.899 
ค่าความน่าจะเป็น 0.387 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที ่  6  ผลการทดสอบอทิธิพลเพศของผู้บริโภคทีมี่ต่อความถี่ในการซ้ือนํา้ผกั-นํา้ผลไม้พร้อม
ดื่ม 

เพศ ความถ่ีในการซ้ือ 

ทุกวนั 2-3วนั/สัปดาห์ 4-6วนั/สัปดาห์ รวม 
ชาย 30 37 57 124 
หญิง 43 96 157 296 
ไค-สแควร์ 5.742 
ค่าความน่าจะเป็น 0.057 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่7   ผลการทดสอบอทิธิพลเพศของผู้บริโภคทีมี่ต่อขนาดบรรจุของนํา้ผกั-นํา้ผลไม้พร้อม 
                   ดื่มทีเ่ลอืกซ้ือ 

เพศ ขนาดบรรจุของนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ 

160-190  ซีซี 200-300 ซีซี 500 ซีซี ขึน้ไป รวม 
ชาย 56 39 29 124 
หญิง 123 92 81 296 
ไค-สแควร์ 0.799 
ค่าความน่าจะเป็น 0.671 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่ 8  ผลการทดสอบอทิธิพลเพศของผู้บริโภคทีมี่ต่อสถานทีซ้ื่อนํา้ผกั-นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

เพศ สถานทีท่ีเ่ลอืกซ้ือนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ 

ร้านค้าสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เกต็ อืน่ ๆ รวม 
ชาย 37 48 39 124 
หญิง 88 136 72 296 
ไค-สแควร์ 2.725 
ค่าความน่าจะเป็น 0.256 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที ่ 9 ผลการทดสอบอทิธิพลเพศของผู้บริโภคทีมี่ต่อส่ือทีจู่งใจให้ตดัสินใจซ้ือนํา้ผกั-นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ 

เพศ ส่ือทีจู่งใจให้ตัดสินใจซ้ือนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

โทรทศัน์ อืน่ ๆ  รวม 
ชาย 103 21 124 
หญิง 263 33 296 
ไค-สแควร์ 2.612 
ค่าความน่าจะเป็น 0.106 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่ 10  ผลการทดสอบอทิธิพลอายุของผู้บริโภคทีมี่ผลต่อวตัถุประสงค์การซ้ือนํา้ผกั-นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

อายุ วตัถุประสงค์การซ้ือ 

ซ้ือเพือ่ดื่มเอง ซ้ือเพือ่คนในครอบครัว
และเป็นของฝาก 

อืน่ ๆ รวม 

15 – 30 ปี 228 50 22 300 
31 – 40 ปี 35 25 14 74 
41 ปีข้ึนไป 23 16 7 46 
ไค-สแควร์ 30.827 
ค่าความน่าจะเป็น 0.000* 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่ 11  ผลการทดสอบอทิธิพลอายุผู้บริโภคทีมี่ต่อการเลอืกประเภทของนํา้ผกั-นํา้ผลไม้พร้อมดื่มทีจ่ะซ้ือ 

อายุ ประเภทนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

นํา้ผกั – นํา้ผลไม้ 100% นํา้ผกั-นํา้ผลไม้ตํ่ากว่า 50 % รวม 
15 – 30 ปี 228 72 300 
31 – 40 ปี 63 11 74 
41 ปีข้ึนไป 39 7 46 
ไค-สแควร์ 4.126 
ค่าความน่าจะเป็น 0.127 
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หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
ตารางที ่ 12  ผลการทดสอบอทิธิพลอายุของผู้บริโภคทีมี่ต่อลกัษณะของนํา้ผกั-นํา้ผลไม้พร้อมดื่มทซ้ืีอ 

อายุ ลกัษณะของนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

นํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม   
ทีมี่ตรายีห้่อ 

อืน่ ๆ  รวม 

15 – 30 ปี 235 65 300 
31 – 40 ปี 53 21 74 
41 ปีข้ึนไป 34 12 46 
ไค-สแควร์ 1.714 
ค่าความน่าจะเป็น 0.424 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่ 13  ผลการทดสอบอทิธิพลอายุของผู้บริโภคทีมี่ต่อตรายีห้่อของนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ทีซ้ื่อ 

อายุ ตรายีห้่อทีซ้ื่อ 

ทปิโก้ มาล ี ยูนิฟ อืน่ ๆ รวม 
15 – 30 ปี 75 38 121 66 300 
31 – 40 ปี 13 11 17 33 74 
41 ปีข้ึนไป 14 11 9 12 46 
ไค-สแควร์ 25.203 
ค่าความน่าจะเป็น 0.000* 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที ่14   ผลการทดสอบอทิธิพลอายุของผู้บริโภคทีมี่ต่อลกัษณะบรรจุภัณฑ์ของนํา้ผกั-     
                     นํา้ผลไม้พร้อมดื่มทีเ่ลอืกซ้ือ 

อายุ ลกัษณะบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์ชนิด
กล่อง 

บรรจุภณัฑ์ชนิดขวด
พลาสติก 

อืน่ ๆ รวม 

15 – 30 ปี 224 19 57 300 
31 – 40 ปี 50 8 16 74 
41 ปีข้ึนไป 27 7 12 46 
ไค-สแควร์ 7.412 
ค่าความน่าจะเป็น 0.116 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่15   ผลการทดสอบอทิธิพลอายุของผู้บริโภคทีมี่ต่อความถี่ในการซ้ือนํา้ผกั-นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

อายุ ความถ่ีในการซ้ือ 

ทุกวนั 2-3วนั/สัปดาห์ 4-6วนั/สัปดาห์ รวม 
15 – 30 ปี 50 92 158 300 
31 – 40 ปี 13 24 37 74 
41 ปีข้ึนไป 10 17 19 46 
ไค-สแควร์ 2.134 
ค่าความน่าจะเป็น 0.711 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที ่16   ผลการทดสอบอทิธิพลอายุของผู้บริโภคทีมี่ต่อขนาดบรรจุของนํา้ผกั-นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ทีซ้ื่อ 

อายุ ขนาดบรรจุของนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ 

160-190  ซีซี 200-300 ซีซี 500 ซีซี ขึน้ไป รวม 
15 – 30 ปี 142 90 68 300 
31 – 40 ปี 23 21 30 74 
41 ปีข้ึนไป 14 20 12 46 
ไค-สแควร์ 15.270 
ค่าความน่าจะเป็น 0.004* 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่ 17  ผลการทดสอบอทิธิพลอายุของผู้บริโภคทีมี่ต่อสถานทีซ้ื่อนํา้ผกั-นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

อายุ สถานทีท่ีเ่ลอืกซ้ือนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ 

ร้านค้าสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เกต็ อืน่ ๆ รวม 
15 – 30 ปี 109 114 77 300 
31 – 40 ปี 8 39 27 74 
41 ปีข้ึนไป 8 31 7 46 
ไค-สแควร์ 30.220 
ค่าความน่าจะเป็น 0.000* 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที ่ 18  ผลการทดสอบอทิธิพลอายุของผู้บริโภคทีมี่ต่อส่ือทีจู่งใจให้ตัดสินใจซ้ือนํา้ผกั-          
                     นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

อายุ ส่ือทีจู่งใจให้ตัดสินใจซ้ือนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

โทรทศัน์ อืน่ ๆ  รวม 
15 – 30 ปี 266 34 300 
31 – 40 ปี 63 11 74 
41 ปีข้ึนไป 37 9 46 
ไค-สแควร์ 2.735 
ค่าความน่าจะเป็น 0.255 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่ 18  ผลการทดสอบอทิธิพลการศึกษาของผู้บริโภคทีมี่ผลต่อวตัถุประสงค์การซ้ือนํา้ผกั-    
                    นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

การศึกษา วตัถุประสงค์การซ้ือ 

ซ้ือเพือ่ดื่มเอง ซ้ือเพือ่คนในครอบครัว
และเป็นของฝาก 

อืน่ ๆ รวม 

ตํ่ากวา่ระดบั ม. ปลาย 40 12 6 58 
ม.ปลาย/ปวช 31 11 7 49 
ปวส./อนุปริญา 41 13 8 62 
ปริญญาตรีข้ึนไป 174 55 22 251 
ไค-สแควร์ 2.072 
ค่าความน่าจะเป็น 0.913 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที ่19   ผลการทดสอบอทิธิพลการศึกษาของผู้บริโภคทีมี่ต่อการเลอืกประเภทของนํา้ผกั-       
                     นํา้ผลไม้พร้อมดื่มทีจ่ะซ้ือ 

การศึกษา ประเภทนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

นํา้ผกั – นํา้ผลไม้ 100% นํา้ผกั-นํา้ผลไม้ตํ่ากว่า 50 % รวม 
ตํ่ากวา่ระดบั ม. ปลาย 42 16 58 
ม.ปลาย/ปวช 40 9 49 
ปวส./อนุปริญา 47 15 62 
ปริญญาตรีข้ึนไป 201 50 251 
ไค-สแควร์ 2.200 
ค่าความน่าจะเป็น 0.532 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่20   ผลการทดสอบอทิธิพลการศึกษาของผู้บริโภคทีมี่ต่อลกัษณะของนํา้ผกั-นํา้ผลไม้ 
                   พร้อมดื่มทเีลอืกซ้ือ 

การศึกษา ลกัษณะของนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

นํา้ผกั – นํา้ผลไม้ ทีมี่ตรา
ยีห้่อ 

อืน่ ๆ  รวม 

ตํ่ากวา่ระดบั ม. ปลาย 47 11 58 
ม.ปลาย/ปวช 35 14 49 
ปวส./อนุปริญา 45 17 62 
ปริญญาตรีข้ึนไป 195 56 251 
ไค-สแควร์ 2.095 
ค่าความน่าจะเป็น 0.553 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที ่21 ผลการทดสอบอทิธิพลศึกษาของผู้บริโภคทีมี่ต่อตรายีห้่อของนํา้ผกั – นํา้ผลไม้ 

     พร้อมดื่มทีเ่ลอืกซ้ือ 
 

การศึกษา ตรายีห้่อทีซ้ื่อ 

ทปิโก้ มาล ี ยูนิฟ อืน่ ๆ รวม 
ตํ่ากวา่ระดบั ม. ปลาย 7 11 21 19 58 
ม.ปลาย/ปวช 6 6 19 18 49 
ปวส./อนุปริญา 14 9 21 18 62 
ปริญญาตรีข้ึนไป 75 34 86 56 251 
ไค-สแควร์ 15.833 
ค่าความน่าจะเป็น 0.70 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่ 22  ผลการทดสอบอทิธิพลการศึกษาของผู้บริโภคทีมี่ต่อลกัษณะบรรจุภัณฑ์ของนํา้ผกั -      
                    นํา้ผลไม้พร้อมดื่มทีเ่ลอืกซ้ือ 

การศึกษา ลกัษณะบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์ชนิด
กล่อง 

บรรจุภณัฑ์ชนิดขวด
พลาสติก 

อืน่ ๆ รวม 

ตํ่ากวา่ระดบั ม. ปลาย 36 5 17 58 
ม.ปลาย/ปวช 30 8 11 49 
ปวส./อนุปริญา 47 4 11 62 
ปริญญาตรีข้ึนไป 188 17 46 251 
ไค-สแควร์ 9.997 
ค่าความน่าจะเป็น 0.125 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที ่  23  ผลการทดสอบอทิธิพลของการศึกษาของผู้บริโภคทีมี่ต่อความถ่ีในการซ้ือนํา้ผกั- 
                      นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 
 

การศึกษา ความถ่ีในการซ้ือ 

ทุกวนั 2-3วนั/สัปดาห์ 4-6วนั/สัปดาห์ รวม 
ตํ่ากวา่ระดบั ม. ปลาย 13 17 28 58 
ม.ปลาย/ปวช 12 14 23 49 
ปวส./อนุปริญา 8 20 34 62 
ปริญญาตรีข้ึนไป 40 82 129 251 
ไค-สแควร์ 4.053 
ค่าความน่าจะเป็น 0.670 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่24  ผลการทดสอบอทิธิพลของการศึกษาของผู้บริโภคทีมี่ต่อขนาดบรรจุของนํา้ผกั -                     
                    นํา้ผลไม้พร้อม0ดื่มทีเ่ลอืกซ้ือ 

การศึกษา ขนาดบรรจุของนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ 

160-190  ซีซี 200-300 ซีซี 500 ซีซี ขึน้ไป รวม 
ตํ่ากวา่ระดบั ม. ปลาย 30 21 7 58 
ม.ปลาย/ปวช 23 17 9 49 
ปวส./อนุปริญา 31 16 15 62 
ปริญญาตรีข้ึนไป 95 77 79 251 
ไค-สแควร์ 13.065 
ค่าความน่าจะเป็น 0.042* 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที ่  25  ผลการทดสอบอทิธิพลการศึกษาของผู้บริโภคทีมี่ต่อสถานทีซ้ื่อนํา้ผกั-นํา้ผลไม้พร้อม
ดื่ม 

การศึกษา สถานทีท่ีเ่ลอืกซ้ือนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ 

ร้านค้าสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เกต็ อืน่ ๆ รวม 
ตํ่ากวา่ระดบั ม. ปลาย 16 28 14 58 
ม.ปลาย/ปวช 14 19 16 49 
ปวส./อนุปริญา 13 24 25 62 
ปริญญาตรีข้ึนไป 82 113 56 251 
ไค-สแควร์ 10.412 
ค่าความน่าจะเป็น 0.108 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่ 26  ผลการทดสอบอทิธิพลการศึกษาของผู้บริโภคทีมี่ต่อส่ือทีจู่งใจให้ตัดสินใจซ้ือนํา้ผกั- 
                     นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

การศึกษา ส่ือทีจู่งใจให้ตัดสินใจซ้ือนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

โทรทศัน์ อืน่ ๆ  รวม 
ตํ่ากวา่ระดบั ม. ปลาย 48 10 58 
ม.ปลาย/ปวช 44 5 49 
ปวส./อนุปริญา 55 7 62 
ปริญญาตรีข้ึนไป 219 32 251 
ไค-สแควร์ 1.441 
ค่าความน่าจะเป็น 0.696 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที ่  27  ผลการทดสอบอทิธิพลอาชีพของผู้บริโภคทีมี่ผลต่อวตัถุประสงค์การซ้ือนํา้ผกั- 
                     นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

อาชีพ วตัถุประสงค์การซ้ือ 

ซ้ือเพือ่ดื่มเอง ซ้ือเพือ่คนในครอบครัว
และเป็นของฝาก 

อืน่ ๆ รวม 

นกัเรียน นกัศึกษา 131 23 6 160 
รับราชการ 32 14 5 51 
พนกังานบริษทั 102 34 22 158 
อ่ืน ๆ  21 20 10 51 
ไค-สแควร์ 35.416 
ค่าความน่าจะเป็น 0.000* 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่ 28  ผลการทดสอบอทิธิพลอาชีพขอผู้บริโภคทีมี่ต่อการเลอืกประเภทของนํา้ผกั-นํา้ผลไม้ 
                    พร้อมดื่มทีจ่ะซ้ือ 

อาชีพ ประเภทนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

นํา้ผกั – นํา้ผลไม้ 100% นํา้ผกั-นํา้ผลไม้ตํ่ากว่า 50 % รวม 
นกัเรียน นกัศึกษา 126 34 160 
รับราชการ 41 10 51 
พนกังานบริษทั 119 39 158 
อ่ืน ๆ  44 7 51 
ไค-สแควร์ 2.895 
ค่าความน่าจะเป็น 0.408 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที ่  29  ผลการทดสอบอทิธิพลของอาชีพของผู้บริโภคทีมี่ต่อลกัษณะของนํา้ผกั-นํา้ผลไม้ 
                     พร้อมดื่มทเีลอืกซ้ือ 

อาชีพ ลกัษณะของนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

นํา้ผกั – นํา้ผลไม้ ทีมี่ตรา
ยีห้่อ 

อืน่ ๆ  รวม 

นกัเรียน นกัศึกษา 122 38 160 
รับราชการ 40 11 51 
พนกังานบริษทั 125 33 158 
อ่ืน ๆ  35 16 51 
ไค-สแควร์ 2.476 
ค่าความน่าจะเป็น 0.480 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่  30  ผลการทดสอบอทิธิพลอาชีพของผู้บริโภคทีมี่ต่อตรายีห้่อของนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อม 
                     ดื่มทีเ่ลอืกซ้ือ 

อาชีพ ตรายีห้่อทีซ้ื่อ 

ทปิโก้ มาล ี ยูนิฟ อืน่ ๆ รวม 
นกัเรียน นกัศึกษา 43 28 69 20 160 
รับราชการ 11 4 16 20 51 
พนกังานบริษทั 39 18 49 52 158 
อ่ืน ๆ  9 10 13 19 51 
ไค-สแควร์ 31.028 
ค่าความน่าจะเป็น 0.000* 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที ่ 31  ผลการทดสอบอทิธิพลอาชีพของผู้บริโภคทีมี่ต่อลกัษณะบรรจุภัณฑ์ของนํา้ผกั- 
                    นํา้ ผลไม้พร้อมดื่มทีเ่ลอืกซ้ือ 

อาชีพ ลกัษณะบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์ชนิด
กล่อง 

บรรจุภณัฑ์ชนิดขวด
พลาสติก 

อืน่ ๆ รวม 

นกัเรียน นกัศึกษา 122 12 26 160 
รับราชการ 27 5 19 51 
พนกังานบริษทั 116 11 31 158 
อ่ืน ๆ  36 6 9 51 
ไค-สแควร์ 13.147 
ค่าความน่าจะเป็น 0.041 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่ 32  ผลการทดสอบอทิธิพลของอาชีพของผู้บริโภคทีมี่ต่อความถ่ีในการซ้ือนํา้ผกั-นํา้ผลไม้ 
                     พร้อมดื่ม 

อาชีพ ความถ่ีในการซ้ือ 

ทุกวนั 2-3วนั/สัปดาห์ 4-6วนั/สัปดาห์ รวม 
นกัเรียน นกัศึกษา 16 49 95 160 
รับราชการ 12 17 22 51 
พนกังานบริษทั 36 47 75 158 
อ่ืน ๆ  9 20 22 51 
ไค-สแควร์ 13.809 
ค่าความน่าจะเป็น 0.032* 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที ่   33    ผลการทดสอบอทิธิพลอาชีพของผู้บริโภคทีมี่ต่อขนาดบรรจุของนํา้ผกั-นํา้ผลไม้ 
                         พร้อมดื่มทีเ่ลอืกซ้ือ 

อาชีพ ขนาดบรรจุของนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ 

160-190  ซีซี 200-300 ซีซี 500 ซีซี ขึน้ไป รวม 
นกัเรียน นกัศึกษา 87 48 25 160 
รับราชการ 11 21 19 51 
พนกังานบริษทั 65 42 51 158 
อ่ืน ๆ  16 20 15 51 
ไค-สแควร์ 27.559 
ค่าความน่าจะเป็น 0.000* 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่ 34    ผลการทดสอบอทิธิพลของอาชีพของผู้บริโภคทีมี่ต่อสถานทีซ้ื่อนํา้ผกั-นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ 

อาชีพ สถานทีท่ีเ่ลอืกซ้ือนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ 

ร้านค้าสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เกต็ อืน่ ๆ รวม 
นกัเรียน นกัศึกษา 67 54 39 160 
รับราชการ 9 30 12 51 
พนกังานบริษทั 43 73 42 158 
อ่ืน ๆ  6 27 18 51 
ไค-สแควร์ 25.731 
ค่าความน่าจะเป็น 0.000* 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที ่  35  ผลการทดสอบอทิธิพลอาชีพของผู้บริโภคทีมี่ต่อส่ือทีจู่งใจให้ตัดสินใจซ้ือนํา้ผกั- 
                     นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

อาชีพ ส่ือทีจู่งใจให้ตัดสินใจซ้ือนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

โทรทศัน์ อืน่ ๆ  รวม 
นกัเรียน นกัศึกษา 145 15 160 
รับราชการ 44 7 51 
พนกังานบริษทั 136 22 158 
อ่ืน ๆ  41 10 51 
ไค-สแควร์ 4.001 
ค่าความน่าจะเป็น 0.261 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่ 36  ผลการทดสอบอทิธิพลรายได้ครอบครัวของผู้บริโภคทีมี่ผลต่อวตัถุประสงค์การซ้ือ 
                    นํา้ ผกั-นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

รายได้ของครอบครัว วตัถุประสงค์การซ้ือ 

ซ้ือเพือ่ดื่มเอง ซ้ือเพือ่คนในครอบครัว
และเป็นของฝาก 

อืน่ ๆ รวม 

10,000 – 20,000 155 48 14 217 
20,001 – 30,000 63 12 8 83 
30,000 – 40,000 36 13 8 57 
40,001  บาทข้ึนไป 32 18 13 63 
ไค-สแควร์ 18.025 
ค่าความน่าจะเป็น 0.006* 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที ่37  ผลการทดสอบอทิธิพลรายได้ครอบครัวของผู้บริโภคทีมี่ต่อการเลอืกประเภทของ     
                  นํา้ผกั-นํา้ผลไม้พร้อมดื่มทีซ้ื่อ 

รายได้ของครอบครัว ประเภทนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

นํา้ผกั – นํา้ผลไม้ 100% นํา้ผกั-นํา้ผลไม้ตํ่ากว่า 50 % รวม 
10,000 – 20,000 168 49 160 
20,001 – 30,000 63 20 83 
30,000 – 40,000 48 9 57 
40,001  บาทข้ึนไป 51 12 63 
ไค-สแควร์ 1.811 
ค่าความน่าจะเป็น 0.613 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่38  ผลการทดสอบอทิธิพลรายได้ครอบครัวของผู้บริโภคทีมี่ต่อลกัษณะของนํา้ผกั-         
                  นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ทซ้ืีอ 

รายได้ของครอบครัว ลกัษณะของนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

นํา้ผกั – นํา้ผลไม้ ทีมี่ตรา
ยีห้่อ 

อืน่ ๆ  รวม 

10,000 – 20,000 164 53 217 
20,001 – 30,000 68 15 83 
30,000 – 40,000 40 17 57 
40,001  บาทข้ึนไป 50 13 63 
ไค-สแควร์ 3.028 
ค่าความน่าจะเป็น 0.387 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที ่39 ผลการทดสอบอทิธิพลรายได้ครอบครัวของผู้บริโภคทีมี่ต่อตรายีห้่อของนํา้ผกั –       
                  นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ทีเ่ลอืกซ้ือ 

รายได้ของครอบครัว ตรายีห้่อทีซ้ื่อ 

ทปิโก้ มาล ี ยูนิฟ ดอยคาํ อืน่ ๆ รวม 
10,000 – 20,000 46 30 86 37 18 217 
20,001 – 30,000 25 9 28 12 9 83 
30,000 บาทข้ึนไป 31 21 33 23 12 120 
ไค-สแควร์ 8.138 
ค่าความน่าจะเป็น 0.417 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่40   ผลการทดสอบอทิธิพลรายได้ครอบครัวของผู้บริโภคทีมี่ต่อลกัษณะบรรจุภัณฑ์ของนํา้ผกั- 
                     นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ทีเ่ลอืกซ้ือ 

รายได้ของครอบครัว ลกัษณะบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์ชนิด
กล่อง 

บรรจุภณัฑ์ชนิดขวด
พลาสติก 

อืน่ ๆ รวม 

10,000 – 20,000 150 16 51 217 
20,001 – 30,000 63 8 12 83 
30,000 – 40,000 42 3 12 57 
40,001  บาทข้ึนไป 46 7 10 63 
ไค-สแควร์ 5.233 
ค่าความน่าจะเป็น  0.514 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที ่ 41 ผลการทดสอบอทิธิพลของรายได้ครอบครัวของผู้บริโภคทีมี่ต่อความถ่ีในการซ้ือ     
                   นํา้ผกั-นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

รายได้ของครอบครัว ความถ่ีในการซ้ือ 

ทุกวนั 2-3วนั/สัปดาห์ 4-6วนั/สัปดาห์ รวม 
10,000 – 20,000 38 61 118 217 
20,001 – 30,000 17 36 30 83 
30,000 – 40,000 6 20 31 57 
40,001  บาทข้ึนไป 12 16 35 63 
ไค-สแควร์ 12.020 
ค่าความน่าจะเป็น 0.062 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่ 43  ผลการทดสอบอทิธิพลรายได้ครอบครัวของผู้บริโภคทีมี่ต่อขนาดบรรจุของนํา้ผกั-    
                    นํา้ผลไม้พร้อมดื่มทีเ่ลอืกซ้ือ 

รายได้ของครอบครัว ขนาดบรรจุของนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ 

160-190  ซีซี 200-300 ซีซี 500 ซีซี ขึน้ไป รวม 
10,000 – 20,000 107 66 44 217 
20,001 – 30,000 28 29 26 83 
30,000 – 40,000 17 21 19 57 
40,001  บาทข้ึนไป 27 15 21 63 
ไค-สแควร์ 14.177 
ค่าความน่าจะเป็น 0.028* 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที ่44   ผลการทดสอบอทิธิพลรายได้ครอบครัวของผู้บริโภคทีมี่ต่อสถานทีซ้ื่อนํา้ผกั- 
                    นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

รายได้ของครอบครัว สถานทีท่ีเ่ลอืกซ้ือนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ 

ร้านค้าสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เกต็ อืน่ ๆ รวม 
10,000 – 20,000 70 84 63 217 
20,001 – 30,000 23 41 19 83 
30,000 – 40,000 18 29 10 57 
40,001  บาทข้ึนไป 14 30 19 63 
ไค-สแควร์ 7.560 
ค่าความน่าจะเป็น 0.272 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่ 45  ผลการทดสอบอทิธิพลรายได้ครอบครัวของผู้บริโภคทีมี่ต่อส่ือทีจู่งใจให้ตัดสินใจซ้ือ 
                    นํา้ผกั-นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

รายได้ของครอบครัว ส่ือทีจู่งใจให้ตัดสินใจซ้ือนํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

โทรทศัน์ อืน่ ๆ   รวม 
10,000 – 20,000 191 26 217 
20,001 – 30,000 69 14 83 
30,000 – 40,000 51 6 57 
40,001  บาทข้ึนไป 55 8 63 
ไค-สแควร์ 1.618 
ค่าความน่าจะเป็น 0.655 
หมายเหตุ  * คือการปฏิเสธระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ภาคผนวก  ข 
 

ภาพที ่1 กระบวนการผลตินํา้ผกั - นํา้ผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 
 
    
 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           
 
 

ผกัและผลไมส้ด 

เน้ือผกัและผลไม ้

สกดันํ้าผกั - นํ้าผลไม ้

วธีิทางกล วธีิทางชีวภาพ 

นํ้าผกั -นํ้าผลไม ้

การปรับปรุงคุณภาพ 

ฆ่าเช้ือจุลินทรีย ์

บรรจุในภาชนะปิดสนิท โดยควบคุมอุณหภมิูขณะบรรจุไม่ตํ่ากวา่ 60 องศาเซลเซียส 
(ระดบัเดียวกบัอุณหภมิูสาํหรับการฆ่าเช้ือของอาหารท่ีมีความเป็นกรดสูง) 

ทาํใหเ้ยน็ทนัทีท่ีอุณหภมิู 10 – 14 องศาเซลเซียส 

นํ้าผกั -นํ้าผลไมบ้รรจุในภาชนะปิด 

ท่ีมา : ปราณี,  2541 : 160 
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ผู้ผลติและกาํลงัการผลตินํา้ผกั – นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 
 

 อุตสาหกรรมการผลิต นํ้าผกั - นํ้าผลไมข้องไทยมีลกัษณะคลา้ยกบัอุตสาหกรรม
การเกษตรอ่ืน ๆ เช่น อุตสาหกรรมนํ้าตาล อุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงั  เป็นตน้ คือจาํเป็นตอ้ง
ดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัฤดูกาลท่ีวตัถุดิบใหผ้ลผลิตแก่โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าผกั – ผลไม ้
 ในปี 2545 มีบริษทัผูผ้ลิตนํ้าผกั - นํ้าผลไมท่ี้เปิดดาํเนินการอยู ่ 82 บริษทั (กรมโรงงาน     
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) โดยโรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยูต่ามแหล่งวตัถุดิบ กระจายไป
ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองการขนส่ง หรือการรวบรวมผลผลิต
เขา้โรงงานเพ่ือใหผ้กัและผลไมอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีท่ีสุดไม่บอบชํ้า 
  
ตารางที ่46  ช่ือของบริษัทผลตินํา้ผกั- นํา้ผลไม้พร้อมดืม่ 

รายช่ือบริษัท ผลติภัณฑ์ 
1.  บ.แอคโกร-ออน(ไทยแลนด)์ จก. นํ้าผกั - นํ้าผลไมก้ระป๋อง 
2. บ. จีน่า เฟรซ จก. นํ้าผลไม ้
3. บ. เคที เรสทิวรองท ์จก. นํ้าผกั - นํ้าผลไมก้ระป๋อง 
4. บ.ฟู้ ด ไลน์เทรดด้ิง จก. นํ้าผกั - นํ้าผลไมก้ระป๋อง 
5. บ. อาหารสากล จก. (มหาชน) นํ้าสบัปะรดกระป๋อง 
6. บ.บางกอกเดร่ีพลานท ์จก. นํ้าผลไมบ้รรจุขวด 
7. บ.ชะอาํไพน์ แอปเปิลแดนเนอร่ี นํ้าผกั – ผลไมก้ระป๋อง 

นํ้าสบัปะรดเขม้ขน้ 
8. บ.ควีนโปรดกัส์ จก. นํ้าผลไมก้ระป๋อง 
9. บ.อินเตอร์เอด็วา้นซ์ ฟดูส์ จก. นํ้าสม้ 
10. บ.พี.ซี.ฟดู อินดสัเทรียล นํ้าผลไมบ้รรจุขวด 
11. บ.ออร์คิด ฟดูส์ จก. นํ้าผกั - นํ้าผลไม ้
12. บ.มาลีสามพราน จก. (มหาชน) นํ้าผกั - นํ้าผลไมก้ระป๋อง 
13. บ.เนเซอร์รัล ฟรุ๊ต จก. นํ้าผลไม ้
14. บ.ปราณบุรี โฮเตอิ จก. นํ้าสบัปะรดเขม้ขน้ 

นํ้าวา่นหางจระเข ้
15. บ.ปราณบุรีสบัปะรดกระป๋อง จก. นํ้าสบัปะรด 
16. บ.โรซ่าเกษตรอุตสาหกรรม จก. นํ้ามะเขือเทศเขม้ขน้ 
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ตารางที ่46 (ต่อ) 

รายช่ือบริษัท ผลติภัณฑ์ 
17. บ.สหปราจีนบุรี อุตสาหกรรมอาหาร จก. นํ้าผลไม ้
18. บ.สามร้อยยอด จก. นํ้าผลไมเ้ขม้ขน้ 
19. บ.วงัตาล จก. นํ้าผกั - นํ้าผลไม ้
20. บ.ทวีผลผลิตภณัฑ ์จก. นํ้าผลไม ้
21. บ.ผลไมก้ระป๋องสยาม(1988) จก. นํ้าสบัปะรดเขม้ขน้ 

นํ้าสบัปะรด 
22. บ.ซนัเทคกรุ๊ป จก. (มหาชน) นํ้าสบัปะรดเขม้ขน้ 

นํ้ามะเขือเทศเขม้ขน้ 
23. บ.แปรรูปผกัและผลไมบ้รรจุกระป๋อง นํ้าผกั - นํ้าผลไมก้ระป๋อง 
24. บ.วราฟู้ ดแอนดด์ร้ิง จก. นํ้าผกั - นํ้าผลไมก้ระป๋อง 
25. บ.มาลี บางกอก จก. นํ้าผกั - นํ้าผลไมก้ระป๋อง 
26. บ.เบสส์ มาร์เกต็ต้ิง โพรดกัซ์ จก. นํ้าผลไม ้
27. บ.จนัทบุรี อินเตอร์ ฟดูส์ จก. นํ้าผกั - นํ้าผลไมก้ระป๋อง 
28. บ.สมิง ฟู้ ดส์ จก. นํ้าผกั - นํ้าผลไมก้ระป๋อง 
29. บ.ซีพี คา้ปลีกและการตลาด จก. นํ้าผกั - นํ้าผลไมก้ระป๋อง 
30.บ.ผลไมจ้สัแมก็ซ์ จก. นํ้าผลไม ้
31. บ.เจริญฟู้ ดส์ อุตสาหกิจ นํ้าสบัปะรด 
32. บ.ฟดูส์สตาร์ จก. นํ้าผกั - นํ้าผลไม ้
33. บ.นครปฐมอินเตอร์ฟดูส์ จก. นํ้าผกั - นํ้าผลไม ้
34. บ. อาหารสยาม จก. (มหาชน) นํ้าผลไม ้

นํ้าผลไมเ้ขม้ขน้ 
35. บ.สบัปะรดไทย จก. (มหาชน) นํ้าผลไมก้ระป๋อง 

นํ้าผลไมเ้ขม้ขน้กระป๋อง 
นํ้าสบัปะรดกระป๋อง 

36. บ.ทิปโกฟู้้ ดส์ จก. นํ้าผกั – นํ้าผลไม ้
37. บ.ทรอปิคอลฟู้ ดส์อินดสัตร้ิส์ จก. นํ้าผลไม ้
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ตารางที ่46  (ต่อ) 

รายช่ือบริษัท ผลติภัณฑ์ 
39. บ.ไวตา้ฟู้ ดส์แฟดทอร่ี(1989) จก. นํ้าผลไมก้ระป๋อง 
40.บ.คอนติเนนตลั ฟดู จก. นํ้าผลไม ้
41. บ.ไทยกรี แพท จก. นํ้าผลไม ้
42. บ.อาํพล ฟู้ ดส์โพรเซลชัน่ จก. นํ้าผลไม ้
43. บ.วีแมจิกอินดสัเตรียล จก. นํ้าผกั 
44. บ. จ.อาหลัย่มอเตอร์ นํ้าผลไม ้
45. บ.นนทบุรีโปรดกัส์  ฟู้ ด จก. นํ้าผลไม ้
46. บ.กรีนกรุ้ป โปรดกัส์ มาร์เกต็ต้ิง จก. นํ้าผลไม ้
47. บ.ปราณบุรี โฮเตอร์  จก. นํ้าผลไม ้

นํ้าสบัปะรดเขม้ขน้ 
48. บ.สนัติภาพ (ฮัว่เพง็ 1958) จก. นํ้าผลไม ้
49. บ.เค แพนโปรดกัชัน่ ฟู้ ด จก. นํ้าผลไม ้
50. บ.อุตสาหกรรมมะพร้าวทบัสะแก(1986) จก.  นํ้าผลไม ้
51. บ.ฟดูไลน์ อินดสัทรี จก. นํ้าผลไม ้
52. บ.กรุงสยามเคร่ืองด่ืม จก. นํ้าผกั – ผลไม ้
53. บ.ฟาร์อีสโฮมเมด จก. นํ้าผลไมบ้รรจุขวด 
54. บ.ลกัก้ีสวอน จก. นํ้าผลไม ้
55. บ.ทีที เอส อินเตอร์เทรด จก. นํ้าผลไม ้
56. บ.เจเอม็ ฟรุ้ต โปรดกัส์ จก. นํ้าผลไม ้
57. บ.ซี ไอ เอส รวมผลิตภณัฑอ์าหาร  จก. นํ้าผลไม ้
58. บ.สินวฒันาเทรดด้ิงหาดใหญ่ จก. นํ้าผลไม ้
59. บ.เลมอน  จก. นํ้าผลไม ้
60. บ.ไพลิน นํ้าผลไมส้ด จก. นํ้าผลไม ้
61. บ.ภทัรภณัฑพ์ฒันา  จก.  นํ้าผกั – ผลไม ้
62. บ. เจเอม็ฟรุ้ต โปรดกัส์ จก. นํ้าผลไม ้
63. บ.เค แอนด ์เอม็ ยเูนียนฟู้ ดส์ จก. นํ้าผลไม ้
64. บ.เฟริส์ท อินเตอร์เนชัน่แนล แคนน่ิง  จก. นํ้าผลไม ้
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ตารางที ่46  (ต่อ) 

รายช่ือบริษัท ผลติภัณฑ์ 
65. บ. ตะวนัทิพย ์มาร์เกต็ต้ิง จก. นํ้าผลไม ้
66. บ.ไทย เอ ดี ฟู้ ด เทรดด้ิง นํ้าสบัปะรด 
67. บ.พีเอก็ซ์ยเูนียนแคร์พลานท ์ จก. นํ้าผลไม ้
68. บ. นูบูน จก. นํ้าผลไม ้
69. บ. จีเอสพี เอม็ อาหารและเคร่ืองด่ืม จก. นํ้าผกั – ผลไม ้
70. บ.เอเซียติค  อุตสาหกรรมเกษตร จก. นํ้าผลไม ้
71. บ. พี.ที. ฟู้ ดส์แสตนดาร์ด อินดสัทรี  จก. นํ้าผลไม ้
72. บ.ดอยคาํ ผลิตอาหาร จก. นํ้าผกั –ผลไม ้
73. บ.ซิต้ี ฟาร์มแพคก้ิง นํ้าผลไม ้
74. บ. โดล ไทยแลนด ์จก. นํ้าสบัปะรดเขม้ขน้ 
75. บ.อิลบาทรอส จก. นํ้าผลไม ้
76. บ.สหวรกิจ จก. นํ้าผลไม ้
77. บ.ไทซนัฟดูส์  จก. นํ้าผกั – ผลไม ้
78. บ. ไวตา้ฟดูส์ แฟคทอร์ (1989) จก. นํ้าผลไม ้
79. บ. นครปฐมแคร์ แอนด ์ซอฟทด์ร้ิง จก. นํ้าผกั - นํ้าผลไม ้
80. บ.ฟู้ ดสตาร์ จก. นํ้าผกั - นํ้าผลไม ้
81. บ.เถกิงอุตสาหกรรมสบัปะรดกระป๋อง จก. นํ้าผลไมก้ระป๋อง 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ    นางสาววภิาวี  สุริโย 
เกิด    21  ตุลาคม  2514 
สถานท่ีเกิด   จงัหวดัพะเยา 
ประวติัการศึกษา   ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาการตลาด)  

จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา วทิยาเขตภาคพายพั ปี 2535 
    บริหารธุรกิจบณัทิต (การตลาด) 

  จากมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   ปี 2541  
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด)  
จากมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ปี 2548 
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