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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สดของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สด) ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร จ้าแนกตามปัจจัยด้านประชากร 3.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชน ในกรุงเทพมหานคร จ้านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test  แบบสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน้าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี 
LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีปัจจัยด้านประชากร 
ประกอบด้วย เพศ และสถานภาพต่างกนั ท้าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สด ไม่ต่างกัน และท่ีมีปัจจัย
ด้านประชากร ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท้าให้กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อน้้าผลไม้สด ต่างกัน ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ้าหนา่ย และด้านส่งเสริมการขาย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
ค้าส้าคัญ  : กระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สด, ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 
The objective of  this study were 1) to study a decision to buy Decision of consumer of 
fruit juice of personnel in Bangkok area.  2) to study a decision to Decision of consumer of 
fruit juice of personnel in Bangkok area separated by population.  3) to study 4P’s of 
marketing mix affecting to Decision of consumer of fruit juice of personnel in Bangkok area. 
 The sample group 400 people of personnel  in Bangkok area.  To buy fruit juice 
The questionnaire was used to be a tool for collecting the data.  The data collected were 
analyzed by using the frequebcy, percentage, mean and standard deviation.  The 
hypotheses were tested by independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-test), in case 
of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test 
hypothesis for each pair in order to see which pair different and Multiple Regression. 
 The results of  hypothesis testing showed that personnel in Bangkok area with 
population factors include gender and status were different, making the decision to buy 
fruit juice was no different.  The personnel . With population factors include age 
,education, income per  mounth marking the decision to buy fruit juice was different.  
Moreover, 4P’s of marketing mix included product price place and promotion to the 
Decision of consumer of fruit juice of personnel in Bangkok area. 
 
Keyword: Decision of consumer of fruit juice, personnel  in Bangkok area 
 
บทน้า 
  การด่ืมน้้าผลไม้สดจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส้าหรับคนรักสุขภาพ และตอบโจทก์การด้าเนนิชีวิตในปัจจบุัน 
อีกท้ังประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกผลไม้ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลาย ท้าให้มีการเพิ่มพืน้ท่ีใน
การเกษตร ท้าให้มีผลผลิตมาก จึงเกิดแนวคิดการน้าผลไม้สดท่ีได้มาแปรรูปท้าเป็นน้้าผลไม ้ ซึ่งเป็นเครื่องด่ืม
สุขภาพดี ตลาดน้้าผลไม้จึงมีการขยายตัว เฉลี่ย ร้อยละ11.2ต่อปี โดยปี 2561   จ้านวน 3700 ล้านบาท 
(ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร,2561) 
   จากแนวโน้มความต้องการบริโภคน้้าผลไม้เพิ่มมากข้ึน และมีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยลุยเซียนา 
(Louisiana State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ค้นหาค้าตอบโดยส้ารวจงานวจิัยท่ีผ่านมาจา้นวน 21 
ฉบับ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างน้า้ผลไม้ 100 เปอร์เซ็นต์กับโรคอ้วน พบว่าไม่มีงานวิจัยชิน้ใดฟันธงว่า 
น้้าผลไม้ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวการของโรคอ้วนนอกจากนี้ แมน้้้าผลไม้ 100 เปอร์เซ็นต์ ผ่านกระบวนการ
ผลิตหลายข้ันตอน จนสูญเสียวิตามินและสารอาหารบางส่วน แต่กระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา 
(United States Department of Agriculture) ยังคงยืนยันว่า น้้าผลไม้ 100 เปอร์เซ็นต์ นับเป็นเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพท่ีสามารถด่ืม เพื่อทดแทนผลไม้บางส่วน ช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินจากผลไม้เพียงพอต่อความ
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ต้องการในหนึ่งวัน 
     ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเร่ืองกระบวนการตัดสินใจน้า้ผลไม้ของประชาชนใน 
เขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีแนวคิดในการวิจัยในเร่ือง กระบวนการในการตัดสินใจน้้าผลไม้ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ้าแนกตามทฤษฎีประชากรศาสตร์แยกตามเพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ย และปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดง
ให้เห็นว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อนัน้ท่ีจ้าแนกตามปัจจัยต่างๆมีความแตกต่างหรือไม่ ปัจจัยใดท่ีมีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ รวมถึงรับรู้ถึงความต้องการท่ีแตกต่างกันของผู้บริโภค โดยข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษาค้นคว้าวิจัยเล่มนี้นัน้จะเป็นโอกาส  เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ท่ีสนใจได้น้าเอาข้อมูลในงานวจิัยไปต่อ
ยอดเชิงธุรกิจ เป็นแนวทางสร้างแผนงานทางธุรกิจ ทางการตลาด และท้าให้องค์กรสามารตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ตรงเป้าหมายย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สด ของ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สด ของ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ้าแนกตาม

ปัจจัยด้านประชากร 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สด ของ 

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร   
 

ขอบเขตงานวิจัย  
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สด ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร   ผู้วิจัยจะท้าการกา้หนดขอบเขตการศึกษาดังนี้  
ด้านประชากร ขอบเขตของการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะศึกษาผู้บริโภคน้้าผลไม้สดในกรุงเทพมหานคร  

เนื่องจากไม่ทราบจ้านวนประชากรท่ีบริโภคน้้าผลไม้สดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแนน่อน การ
ก้าหนดกลุ่มตัวอย่างจึงก้าหนดค่าระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% และค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้คือ 5% 
โดยมีการใช้ตารางกลุ่มตัวอย่างส้าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) พบว่าจา้นวนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มี
จ้านวน 400 ตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย คือการใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อน้า้ผลไม้สดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ด้านเน้ือหา ศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อน้า้ผลไม้สดของประชาชนใกรุงเทพมหานคร แบ่ง
จ้าแนกตามปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเพื่อศึกษาและค้นควา้ ว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสนิใจซื้อน้้า
ผลไม้สดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
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ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สดของประชาชนในเกรุงเทพมหานคร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อน้า้ผลไมส้ดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อน้า้ผลไมส้ดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ้าแนกตาม

ปัจจัยด้านประชากร 
3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้า้ผลไม้สด

ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายของประชากรศาสตร์ (Demographic)  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) อ้างถึงใน เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559)ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับ

ลักษณะด้านประชากรว่าเป็นลักษณะส้าคัญและสถิติท่ีวัดได้ของประชากรท่ีช่วยก้าหนดตลาดเป้าหมาย 
ในขณะท่ีลักษณะด้านจิตวิทยา และสังคมวัฒนธรรมจะเป็นตัวช่วยอธิบายความคิด และความรู้สึกของ
กลุ่มเป้าหมายเท่านั้นดังนั้นข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึง และมีประสิทธิภาพต่อการก้าหนด
เป้าหมายรวมท้ังง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น 

เพศ (sex) 
อรุณโรจน์ เอกพณิชย ์ (2558)  เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส้าคัญเช่นกนันักการตลาดต้อง

ศึกษาตัวแปรนี้อย่างรอบคอบเพราะในปัจจุบันตัวแปรเพศนี้มีเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมาจากสาเหตุจากการท่ีสตรท้ีางานมากข้ึน 

อายุ (Age) 
สันทัด เสริมศรี (2550) อ้างถึงใน ภรณี แย้มพันธ ์ (2559) ความสนใจและความต้องการในการ

บริการมีความแตกต่างกันไปตามอายุของลูกค้า ถ้าต้องการสนองตอบความต้องการในทุกช่วงอายุของลูกค้า 
บริการแบบเดียวไม่อาจครอบคลุมความต้องการได้ในทุกกลุ่ม ดังนั้น บริษัทควรเสนอสนิค้าหรือบริการที่มี
ความหลากหลาย เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าท่ีมีอายุท่ีต่างกัน 

การศึกษา (Education)  
Will, Goldwater; & Yates. (1980) อ้างถึงใน ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร(2557)  กล่าวว่า เป็น

ปัจจัยท่ีท้าให้ประชากรเกิดค่านิยมความคิดเกิดพฤติกรรมและทัศนคติท่ีแตกต่างกัน กลุ่มประชากรท่ีได้รับ
การศึกษาท่ีสูงจะมีความได้เปรียบมากในการเป็นผู้ท่ีรบัข่าวสารท่ีดี เพราสามารถเข้าใจกว้าง จึงรับข่าวสารได้
ดี บางท่านอาจจะต้องเชื่ออะไรยากๆ จึงต้องมีหลักฐานและเหตุผลชี้แจ้งถึงจะพอใจ หากมีเวลาวา่งก็จะหา
ข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ ส่วนกลุ่มประชากรท่ีได้รับการศึกษาในระดับท่ีน้อยกว่ามักจะให้ความสนใจกับสื่อท่ีมี
ภาพ หรือ เสียง ให้ได้เห็นหรือได้ยิน มากกว่าการอ่านข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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 อาภัสรา โสวะภาะ (2562 ) กล่าวว่า  รายได้เป็นตัวแปรส้าคัญในการท่ีจะก้าหนดส่วนแบ่งของ
ตลาด โดยท่ัวไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคท่ีมีฐานะร่้ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายได้ต้่าจะเป็น
ตลาดท่ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่  ซึ่งปัญหาส้าคัญในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือจะยึดหลักเกณฑ์รายได้อย่างเดียว  
รายได้อาจจะเป็นตัวชี้วัดการมีความสามารถหรือไม่มีความสามารถในการจับจ่ายสนิค้า  ในขณะเดียวกันการ
เลือกซื้อสินค้าท่ีแท้จริงอาจถือเป็นตัวแปรท่ีใช่บ่อยมาก  นักการตลาดส่วนใหญ่จึงจะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับ
ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่นๆเพื่อก้าหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งข้ึน 

สถานภาพ (Marital status) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550)  อ้างถึงใน ลักษณ์นาราข์  พันวราสิน( 2553)  กล่าวว่า ใน

อดีตถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายท่ีส้าคัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดโดยมาตลอด 
ซึ่งมีความส้าคัญอย่างยิ่งข้ึนในส่วน ท่ีเกี่ยวกับหน่วยผู้บริโภค นักการตลาดจะสนใจจ้านวนและลักษณะของ
บุคคลในครัวเรือนท่ีใช้สินค้าใด สินค้าหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลกัษณะทางประชาการศาสตร์ และ
โครงสร้างด้านสื่อท่ี เกี่ยวข้องกับผู้ตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม  

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

วิภาวี สุริโย (2558) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าผัก-น้้าผลไม้พร้อมด่ืมของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคจะให้ความส้าคัญ
ในเร่ืองของการได้รับเครื่องหมายการรับรอง อ.ย. (การรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา) และจะต้อง
มีวันผลิตท่ีชัดเจน มีการระบุวันหมดอายุท่ีชัดเจน ความสะอาดของผลิตภัณฑ์ คุณค่าทางโภชนาการของ
ผลิตภัณฑ ์ และการเพิ่มวิตามนิเข้าไปในผลิตภัณฑ์ และท่ีส้าคัญบรรจุภัณฑจ์ะต้องเปิด-ปิด ได้อย่างสะดวก 
ปัจจัยด้านราคามผีลต่อกระบวนการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่จะให้ความส้าคัญกับเร่ือง
ของราคาท่ีมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ท้ังในเร่ืองของชนิดผัก ผลไม้ มาก ว่าเหมาะสมกับราคาหรือไม่ 
ราคาเหมาะสมกับคุณค่าทางสารอาหารท่ีจะได้รับ ปัจจัยด้านการจัดจ้าหน่าย มีผลต่อ การตัดสินใจบริโภค
ผลิตภัณฑ์ โดยท่ีผู้บริโภคจะให้ความส้าคัญกับความสะดวก ความสบาย ในการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑม์าก 
จะต้องมีขายในร้านค้าสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ด้วยปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายมีผลต่อ กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยผู้บริโภคจะให้ความส้าคัญกับการโฆษราทางทีวี โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร 
และ มีการให้ลองชิมสนิค้าตัวอย่าง มีการเพิ่มปริมาณสินค้า แต่ราคาเท่าเดิม 

อรุณโรจน์ เอกพณิชย์ (2558) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัด
เย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการเลือกซื้อน้้า
ผักและผลไม้อินทรีย์ แบบสกัดเย็น ซึงผู้บริโภคจะเลือกซื้อผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสดใหม่ สะอาดปลอดภัย 
วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตต้องมีคุณภาพท่ีดี มีรสชาติอร่อย ด่ืมง่าย  
ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อการเลือกซื้อน้า้ผักและผลไมอ้ินทรีย์ แบบสกัดเย็น ซึงผู้บริโภคจะเลือกซื้อผลิตภณัฑ์
ท่ีมีราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับคุณประโยชน์ท่ีจะได้รับ เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภณัฑ์ 
หรือ สินค้าท่ีมีความคุ้มค่าและต้องต่อความต้องการของผู้บริโภค ช่วงอายุของผู้บริโภคท่ีแตกต่างมีผลการ
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ตัดสินใจในการเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือผู้บริโภคท่ีมีอายุเยอะ จะตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑจ์าก
ประโยชน์ ปริมาณ และราคาของผลิตภัณฑ์ ส่วนผูบ้ริโภคท่ีอายุน้อยจะเลือกบริโภคเครื่องด่ืมท่ีรสชาติอร่อย  
ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต้่ากว่าปริญญาตรีจะให้ความสนใจท่ีจะการเลือกซื้อน้้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบ
สกัดเย็นของผู้บริโภค น้อยกว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่ากว่าระดับปริญญา
ตรีข้ึนไป ผู้บริโภคท่ีจบการศึกษาสูงจะมีห่วงใย และดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเอง  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนสูง จะให้ความสนใจท่ีจะการเลือกซื้อน้้าผกัและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภค มากกว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต้่า ซึ่งผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูง จะมีห่วงใย และดูแลสุขภาพ
ร่างกายของตัวเอง มีก้าลังทางทุนทรัพย์ท่ีจะซื้อมากกว่า 
 
วิธีการด้าเนินงานวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยท่ี 
มีการศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท้าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท้า
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ  

ประชากรในการศึกษาวจิัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคน้้าผลไม้สดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่ง
ไม่ทราบจ้านวนประชากรท่ีแน่นอน ผู้วจิัยจึงได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ เนื่องจากไม่ทราบจ้านวนประชากรท่ีแน่นอน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงได้จากการเปิด
ตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) เพื่อก้าหนดจ้านวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษา 
ซึ่งการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะเปิดตารางที่ค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ท่ี 5% ท่ีระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 400 ตัวอย่าง 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม ท่ี ซึ่งการวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามท้ังแบบปลายปิด
และแบบปลายเปิด โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ลักษณะประชากร) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ และสถานภาพ  มจี้านวนข้อค้าถามท้ังหมด 5 ข้อ เป็นค้าถามปลายปิดก้าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบเพียงแค่ 1 ค้าตอบ  

ส่วนท่ี 2 กระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สดในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย การ
ตระหนักถึงปัญหา การแสวงหาข้อมูล การพิจารณาทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังซื้อ มี
จ้านวนข้อค้าถามท้ังหมด 11 ข้อ เป็นค้าถามปลายปิด  

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เป็นค้าถามท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีจ้านวนข้อค้าถามท้ังหมด 14 ข้อ เป็นค้าถามปลายปิด  
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ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ เป็นค้าถามท่ีเกี่ยวข้องกับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อน้้าผลไม้สด ท่านได้พิจารณาจากอะไรบ้าง มีจ้านวนข้อค้าถาม 1 ข้อ เป็นค้าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรท่ีมี 

ระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และ
สถานภาพ  

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อน้้าผลไม้สดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้  
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อน้า้ผลไม้สดของประชาชนใน 

กรุงเทพมหานคร จ้าแนกตามปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test  
2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อน้า้ผลไม้สดของประชาชนใน 

กรุงเทพมหานคร จ้าแนกตามปัจจัยด้านประชากร อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และสถานภาพ ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และหากการวิเคราะห์พบความ
แตกต่างจะน้าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD  

1.3 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ประกอบด้วย ด้าน 
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจัดจา้หนา่ย และด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อน้้าผลไม้สดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ใชก้ารวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อน้า้ผลไมส้ดของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลจากการวิจัยได้ดังนี้ 

1.ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมมีระดับความส้าคัญอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กระบวนการตัดสินใจซือ้น้้า
ผลไม้สดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ให้ความส้าคัญระดับมาก ด้านการรับรู้ความต้องการหรือปัญหา 
ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการพิจารณาทางเลือก และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ  
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2.ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อน้า้ผลไม้สดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
จ้าแนกตามปัจจัยด้านประชากร 
 2.1ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ สถานภาพท่ีต่างกัน ท้าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อน้้า
ผลไม้สดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกัน 

2.2 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีต่างกัน ท้าให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมโคคา-โคล่า(โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ต่างกัน 
3.ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สดของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดังนี้ 

3.1 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการขาย ด้าน
ช่องทางการจัดจา้หน่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร แต่เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ผู้วิจัยท้าการสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี ้
1.ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยท่ีร้อยละ 3.89 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1.1ด้านการรับรู้ความต้องการหรือปัญหา ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า สาเหตุท่ีท้าประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ความคิดเห็นด้านการตระหนักถึงปัญหาใน
ระดับมาก เพราะในปัจจุบันผู้บริโภคหันมาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองมากยิ่งข้ึน  จากสภาวะอากาศและ
การด้ารงชีวิตในปัจจุบนั ผู้คนเป็นโรค หรือ ร่างกายไม่แข็งแรงนั้นมีมากมายและนอกจากการออกก้าลังกาย
เพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรงแล้ว ยังมีการด่ืมน้้าผลไม้ หรือ อาหารเสริมอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุดา
ดวง เรืองรุจิระ (2541) อ้างถึงใน ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร (2557) เป็นพฤติกรรมก่อนการซื้อก่อนการซื้อเป็น
กระบวนการเริ่มต้น โดยมีแรงจูงใจหรือสิ่งกระตุ้นท่ีท้าให้เกิดความต้องการ ความต้องการนั้นอาจเกิดข้ึนจาก
ตัวผู้บริโภคเอง หรือเกิดจากตัวกระตุ้นภายนอกเข้าไปกระตุ้นให้เกิดความต้องการ กระบวนการในข้ันนี้เป็น
กระบวนการท่ีผู้บริโภคประเมินถึงความต้องการต่อตัวสินค้า โดยมองว่าสินค้าประเภทนัน้เร่ิมจะมีความจ้า
เป็นส้าหรับตนหรือสนิค้าท่ีมีใช้อยู่นั้นเสื่อมคุณภาพ มปีระโยชน์ใชส้อยไม่เพียงพอ จึงเกิดความต้องการสินค้า
ใหม่ ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารสนใจจะซื้อคอมพิวเตอรม์าใช้งานส่วนตัวท่ีบ้าน เนื่องจากการจัดเตรียมเอกสาร
การเก็บข้อมูลส้าหรับประกอบการท้างานบางเรื่องเป็นความลับ และท่ีส้าคัญเพื่อแสดงความทันสมัยในการ
ท้างานเหมือนบุคคลอื่นๆ ในยุคข่าวสารออนไลน์ แต่บางครั้งความต้องการซื้อไม่ได้เกิดจากตัวผู้บริโภค 
เพราะสนิค้าบางอย่างผู้ซื้อไม่ได้นึกถึงและไม่ได้ตระหนักถึงความต้องการเหล่านั้น นักการตลาดจะต้องใชก้ล
ยุทธ์ทางการตลาด เป็นตัวเสริมแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้านั้น  

1.2 ด้านการแสวงหาข้อมูล ของ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า การหาข้อมูลเพื่อมาตอบความต้องการรู้เกี่ยวกับปัญหามาแก้ไข เมื่อได้รับการกระตุ้นจะมีแนวโน้ม
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ท่ีจะค้นหาข้อมูลของปัญหาเพิ่มเติม ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า สอดคล้องกับแนวคิดของ วิภาวี สุริโย (2558) 
ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าผัก-ผลไม้พร้อมด่ืมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า เมื่อผู้บริโภคได้รับแรงกระตุ้นจะมีแนวโน้มท่ีจะค้นหาข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑน์ั้นๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ 1.ภาวะค้นหาข้อมูลธรรมดาคือการเพิ่มการพิจารณาให้
มากข้ึน และ2.ค้นหาข้อมูลข่าวสารอย่างจริงจัง กระตือรือร้น คือการหาได้จากการอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ 
หรือถามคนใกล้ชิด 

1.3 ด้านการประเมินทางเลือก ของ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่า ผู้บริโภคมีหลักการพิจารณาหลายอย่าง ท้ังในเร่ืองของ ราคา ตราสินค้า ความคุ่มครอง จึง
ต้องให้ความส้าคัญกับหลักการพิจารณามาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิภาวี สุริโย (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าผัก-ผลไม้พรอ้มด่ืมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้บริโภคจะประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้าเชิงเปรียบเทียบ และท้าการตัดสินใจของตราสินค้านั้นใน
ล้าดับข้ันตอนสุดท้าย ซึ่งความเป็นจริงแล้ว กระบวนการประเมินข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจไม่ใช่เร่ือง
ง่าย ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าโดยการใช้จิตใต้ส้านึกพร้อมกับการมีเหตุผลสนับสนนุ  

1.4 ด้านการตัดสินใจซ้ือ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วจิัยมีความ
คิดเห็นว่า เมื่อผู้บริโภคได้แสวงหาข้อมูลแล้วก็ต้องตัดสินใจซื้อสินค้า ผู้บริโภคมีหลายวิธีท่ีจะท้าการตัดสนิใจ
ซื้อสินค้า เพราะมีคุ่แข่ง หรือ สินค้าทดแทนอยู่มาก ข้อมูลของสินค้าเราจึงต้องเน้น ตอบค้าถามลูกค้าได้หมด 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีกล่าวว่า การตัดสินใจซื้อ
สินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง หลังจากการประเมินทางเลือกหลายๆทางแล้วผู้บริโภคจะตัดใจซื้อสนิค้าท่ีต้องการ
มากที่สุด 

1.5 พฤติกรรมหลังการซ้ือ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า ข้ันตอนนี้เป็นการประเมินได้ว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เราเป็นท่ีน่าพอใจสา้หรับผู้บริโภคหรือไม่ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของวิภาวี สุริโย (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าผัก-ผลไม้
พร้อมด่ืมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเป็นประสบการณ์ตามระดับพึงพอใจของลูกค้า ความพึง
พอใจหลังการซื้อผลิตภัณฑ์เป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ซึ่งถ้าผลิตภณัฑ์
ตรงต่อความคาดหวัง ผู้บริโภคก็จะรู้สึกเฉยๆกับผลิตภัณฑ์นัน้ หากเกินกว่าท่ีคิดไว้ก็จะเกิดความพึงพอใจ
อย่างมาก และถ้าหากต้่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้ก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่พอใจ ท้าให้ไม่อยากใช้สินค้าหรือ
ผลิตภัณฑน์ั้นอีกเลย หรืออาจจะถึงข้ันร้องเรียนไปยังบริษัทหรือร้านค้าท่ีจ้าหน่ายผลิตภัณฑน์ั้น  

2.ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือน้้าผลไม้สดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ้าแนก
ตามประชากร ด้านเพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ สถานภาพ สามารถสรุปได้ดังน้ี 

2.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ ต่างกัน ท้ากระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สด ไม่
ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ท้ังเพศชาย และ เพศหญิง มีความต้องการท่ีจะดูแลสุขภาพของตัวเองท้ังคู่ 
และท้าผลไม้ไม่ได้จ้ากัดเร่ืองเพศด้วยท่ีใครๆก็สามารถด่ืมได้ เพื่อความสดชื่น หรือบ้ารุงร่างกาย จึงท้าให้การ
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ซื้อไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวจิัยของ ประสิทธิ์พร วีระยุทธวิไล (2552) ท่ีท้าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมสมุนไพรบ้ารุงสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้พบว่า ผู้บริโภคท่ีด่ืมเครื่องด่ืมสมุนไพรเพื่อบ้ารุงสุขภาพท่ีมีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องด่ืมสมุนไพรบ้ารุงสุขภาพท่ีไม่ต่างกัน ผู้บริโภคท่ีด่ืมก็ด่ืมเพื่อท่ีจะบ้ารุงรักษาสุขภาพ  

2.2 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ ต่างกัน ท้ากระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สด ต่างกัน 
ผู้วิจัยมีความความคิดเห็นว่า การท่ีอายุต่างท้าให้การซื้อน้้าผลไม้สดต่างก็เพราะ ในกลุ่มผู้บริโภคช่วงอายตุ้่า
กว่า 20 จะยังไม่ค่อยใส่ใจเร่ืองสุขภาพมากเท่าไร การด่ืมน้้าผลไม้สดจึงยังน้อยกว่า กลุ่มผู้บริโภคอายุ 21-30 
ปี และ 31 ปีข้ึนไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณโรจน์ เอกพณิชย์ (2558) ท่ีท้าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้า้ผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า ช่วงอายุของผู้บริโภคท่ีแตกต่างมีผลการตัดสินใจในการเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน 
กล่าวคือผู้บริโภคท่ีมีอายุเยอะ จะตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์จากประโยชน์ ปริมาณ และราคาของผลิตภณัฑ์ 
ส่วนผู้บริโภคท่ีอายุน้อยจะเลือกบริโภคเครื่องด่ืมท่ีรสชาติอร่อย  

2.3ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีการศึกษา ต่างกัน ท้ากระบวนการตัดสนิใจซื้อน้้าผลไม้สด 
ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ยิ่งการศึกษาสูงข้ึน ผู้บริโภคก็จะยิ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์
ของน้้าผลไม้มากยิ่งข้ึน จึงท้าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะต้องคิดนานในการเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อรุณโรจน์ เอกพณชิย์ (2558)ท่ีท้าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้า้ผักและผลไม้
อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษา
ต้่ากว่าปริญญาตรีจะให้ความสนใจท่ีจะการเลือกซื้อน้า้ผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภค นอ้ย
กว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่ากว่าระดับปริญญาตรีข้ึนไป ผู้บริโภคท่ีจบ
การศึกษาสูงจะมีห่วงใย และดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเอง  

2.4 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ท้ากระบวนการตัดสินใจซื้อน้้า
ผลไม้สด ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า รายได้เป็นตัวส้าคัญที่จะท้าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อน้า้ผลไม้สด 
เพราะ ถ้าหากผู้บริโภคมีรายได้สูงก็จะมีอ้านาจในการซื้อน้้าผลไม้สดมากกว่าผู้มีรายได้น้อย เพราะผู้มีรายได้
น้อยจะต้องใช้เงินอย่างประหยัด สิ่งไหนไมส่้าคัญหรือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยผู้บริโภคก็จะเลี่ยงสิ่งเหลา่นั้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณโรจน์ เอกพณชิย์ (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้้า
ผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคท่ีมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูง จะให้ความสนใจท่ีจะการเลอืกซื้อน้้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภค 
มากกว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต้่า ซึ่งผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูง จะมีห่วงใย และดูแล
สุขภาพร่างกายของตัวเอง มีก้าลังทางทุนทรัพย์ท่ีจะซือ้มากกว่า  

2.5 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพ ต่างกัน ท้ากระบวนการตัดสินใจซื้อน้า้ผลไม้สด 
ไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ทุกสถานภาพท้ัง โสด สมรส หรือหย่าร้าง ล้วนแต่สามารถด่ืมน้้าผลไมส้ด
ได้เหมือนสถานเดิมก่อนหน้านี้ เพราะจะคิดถึงสาเหตุหลักของการด่ืมน้้าผลไม้ว่าเลือกด่ืมเพราะอะไร จึงท้า
ให้ผู้บริโภคแม้จะแต่งงานแล้ว ก็ยังเลือกบริโภคน้้าผลไม้สดอยู่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ์ ฉาย
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สุวรรณคีรี (2559)ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟชบุ๊คและ
อินสตาแกรม พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือเฟซบุ๊ค ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากลักษณะของความต้องการของกลุ่มตัวอย่างท่ี
แตกต่างกัน รวมไปจนถึงมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน น้าไปสูการสนใจ และเลือกซื้อสนิค้าท่ีตอบสนองต่อ
ความต้องการท่ีเหมาะสมกับลักษณะของแต่ละบุคคลได้เช่นเดียวกัน  
3.ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้้าผลไม้สด ของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังน้ี 

3.1 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านผลิตภัณฑ ์มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สด 
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผลิตภัณฑ์จะเป็นสิ่งแรกท่ีท้าให้ลูกค้าสะดุดตา ถูกใจ 
และสนใจในตัวสินค้านั้น ผลิตภัณฑ์ท่ีดีจะต้องมีบรรจุภัณฑ์ท่ีดูดีสะอาด ปลอดภัย สสีันสดใส น่าบริโภค มี
การระบุวันเดือนปี การผลิต และวันหมดอายุ อย่างชัดเจน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวี สุริโย 
(2558)ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าผัก-น้้าผลไม้พร้อมด่ืมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคจะให้ความส้าคัญใน
เร่ืองของการได้รับเครื่องหมายการรับรอง อ.ย. (การรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา) และจะต้องมี
วันผลิตท่ีชัดเจน มีการระบุวันหมดอายุท่ีชัดเจน ความสะอาดของผลิตภัณฑ์ คุณค่าทางโภชนาการของ
ผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มวิตามินเข้าไปในผลิตภัณฑ์ และท่ีส้าคัญบรรจุภัณฑจ์ะต้องเปิด-ปิด ได้อย่างสะดวก  

3.2 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านราคา มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สด 
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ราคาจะต้องต้ังไม่เอาเปรียบลูกค้า และต้องคงเส้นคง
วา ไม่ลดราคาจนบ่อยเกินไป เพราะจะท้าใหลู้กค้ารอซื้อแต่เวลาลดราคาเท่านั้น เลขของราคามีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ เช่นการต้ังราคา 100 บาท ให้ต้ังขาย 99 บาทพอ เพราะจะท้าให้ลูกค้ามองว่าถูกว่า 100 บาท 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวี สุริโย (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าผัก-
น้้าผลไม้พร้อมด่ืมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า พบว่า ปัจจัยด้านราคามีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่จะให้ความส้าคัญกับเร่ืองของราคาท่ีมีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ ์ ท้ังในเร่ืองของชนิดผัก ผลไม้ มาก ว่าเหมาะสมกับราคาหรือไม่ ราคาเหมาะสมกับคุณค่าทาง
สารอาหารท่ีจะได้รับ  

3.3 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านสถานท่ีจดัจ้าหน่าย มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อน้้า
ผลไม้สด ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผู้วจิัยมีความคิดเห็นว่า เจ้าของธุรกิจ ควรอ้านวยความสะดวกสบาย
ให้แก่ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคสามารเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย และได้ทุกช่วงเวลา ควรมีช่องทางการจัด
จ้าหนา่ยหลายๆทางกระจายไปให้ท่ัวประเทศ เพราะผู้บริโภคในยุคนี้ต้องการความสะดวกสบายมากข้ึน และ
การสั่งสนิค้าทางออนไลน์กก็้าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นักการตลาด หรือ เจ้าของธุรกิจ ควรใช้
ช่องทางนี้ในการจัดจ้าหน่ายสนิค้าเพิ่มข้ึนไปอีกด้วย และอีกสิ่งท่ีไม่ควรให้เกิดข้ึนคือ ไม่ให้สภาวะสินค้าขาด
ตลาดเด็ดขาด เพราะผู้บริโภคจะหันไปอุดหนุนสนิค้าทดแทน หรือ สินค้าคู่แข่ง แทนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิภาวี สุริโย (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าผัก-น้้าผลไม้พรอ้ม
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ด่ืมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจยัด้านการจัดจ้าหน่าย มีผลต่อ การตัดสินใจบริโภค
ผลิตภัณฑ์ โดยท่ีผู้บริโภคจะให้ความส้าคัญกับความสะดวก ความสบาย ในการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑม์าก 
จะต้องมีขายในร้านค้าสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเก็ต ด้วย  

3.4 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อ
น้้าผลไม้สด ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมคีวามคิดเห็นว่า การลด แลก แจก แถม มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้า้ผลไมส้ด เพราะเป็นการส่งเสริมการตลาดท่ีใช้กับธุรกิจอื่นๆมากมายแล้วก็ประสบความสา้เร็จ
ด้วย แต่เพิ่มการโฆษณา เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักสนิค้ามากข้ึน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวี สุริโย (2558) 
ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าผัก-น้้าผลไม้พร้อมด่ืมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครพบว่า  พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์ 
โดยผู้บริโภคจะให้ความส้าคัญกับการโฆษราทางทีวี โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และ มกีารให้ลองชิม
สินค้าตัวอย่าง มีการเพิ่มปริมาณสนิค้า แต่ราคาเท่าเดิม  

ข้อเสนอแนะการน้าไปใช้ 
ผลจากการศึกษาวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สด ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ครั้งนี้

มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อนา้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ส้าหรับ ธุรกิจผลิตน า้ผลไมส้ด ร้านย่อย และรายใหญ่ 
รวมไปถึงผู้ท่ีก้าลังต้องการท่ีจะลงทุนเปิดร้าน หรือบริษัทผลิตน ้าผลไม้สดดังต่อไปนี้ 
ปัจจัยด้านประชากร 
 จากการศึกษาวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สด ของประชาชนในกรุงเทพมหานครแสดงให้
เห็นว่า 
 1.ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ สถานภาพท่ีต่างกัน ท้าให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สด ของประชาชนในกรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน 

2. ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีต่างกัน ท้าให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สด ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ต่างกัน 

ดังนั้นเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการหรือผู้ท่ีก้าลังจะลงทุนเปิดกิจการน้า้ผลไม้สด ควรจะผลิตน้้า
ผลไม้สดมาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ในด้านของ อายุ การศึกษา และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ท่ีมีกระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สดท่ีมีแตกต่างกัน เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค อีกท้ัง
ยังเป็นการเพิ่มยอดยายให้กับกิจการอีกด้วย ในส่วนของด้านอายุท่ีแตกต่างกัน เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ
หรือผู้ท่ีก้าลังจะลงทุนเปิดกิจการน้้าผลไม้สด ควรผลติสินค้าให้มีบรรจุภัณฑ์ท่ีต่างกันออกไป อย่างเชน่ ขวด
น้้าส้ม ก็ท้าบรรจุภัณฑ์มาท้ัง แบบ เพื่อกลุ่มวัยรุ่น เพื่อกลุ่มวัยท้างาน และกลุ่มผู้สูงอายุ ด้านระดับการศึกษา
ท่ีแตกต่างกัน บรรจุภัณฑ์ก็ใส่รายละเอียดสินค้าท่ีต่างกันออกไป เช่น บรรจภุัณฑส์้าหรับกลุ่มวัยรุ่นก็เนน้ท่ี
สีสัน ตัวอักษรบนขวดไม่ต้องเยอะ ใส่แค่เนื้อหาส้าคัญ กลุ่มวัยท้างาน เนน้ใส่ข้อความที่ด่ืมท้าให้เกิด
ประโยชน์อย่างไรบ้าง ส่วนกลุ่มผูสู้งอายุ ก็พิมพ์ตัวหนงัสือใหญ่กว่ากลุ่มอื่นหน่อย เพื่อท่ีท่านจะได้อ่านได้ง่าย 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สด ของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
1.ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้าน

ผลิตภัณฑ์ มผีลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สด ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นเจ้าของ
กิจการ ผู้ประกอบการหรือผู้ท่ีก้าลังจะลงทุนเปิดกิจการน้้าผลไม้สด ควรผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สะอาด 
ปลอดภัย และผ่านมาตรฐานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) และผลิตให้ผลิตภัณฑ์ตรงต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคท้ังในเร่ืองของรสชาติ กลิ่น สสีัน ของผลติภัณฑ์ เช่น ฤดูร้อน ควรผลิตน้า้มะพรา้ว น้้าแตงโม น้้า
แก้วมังกร น้้าแคนตาลูป น้้าเมล่อน น้้าแอปเปิ้ล  เพราะผลไม้เหลา่นีจ้ะช่วยดับร้อนในร่างกายของผู้บริโภคได้
อย่างดี อีกท้ังยังช่วยบ้ารุงผิวพรรณ  อีกด้วย 

2.ด้านราคา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านราคา มี
ผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สด ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นเจ้าของกิจการ 
ผู้ประกอบการหรือผู้ท่ีก้าลังจะลงทุนเปิดกิจการน้้าผลไม้สด ควรก้าหนดราคาของน้้าผลไม้สด ให้เหมาะสมท้ัง
กับปริมาณ และ คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ ท่ีสามารถท้าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่า ได้รับผลิตภัณฑ์กลับมา
คุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายออกไป ไม่ท้าให้ลูกค้ากังวลใจว่าจะไม่ได้คุ้มกับเงินท่ีจ่ายไป 

3.ด้านสถานที่จัดจ้าหน่าย จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 
ด้านสถานท่ีจัดจ้าหน่าย มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้สด ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ดังนั้นเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการหรือผู้ท่ีก้าลังจะลงทุนเปิดกิจการน้้าผลไม้สด ควรช่องทางการจัด
จ้าหนา่ยหลายๆช่องทาง เพื่อให้ผลิตภัณฑน์้้าผลไม้สดเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ และ ไม่สร้างความร้าบาก
ท่ีผู้บริโภคจะมาซื้อผลิตภัณฑ์เด็ดขาด ไม่เช่นนั้นลูกค้าจะเกิดทัศนคติท่ีไม่ดีต่อผลิตภัณฑ์ เช่น อยากดื่มน้้า
ผลไม้สดจัง แต่มีขายเฉพาะท่ีร้าน11122 เท่านัน้ แลว้ร้าน 11122 ก็มีเพียง 5 สาขาในกรุงเทพมหานคร จึง
ท้าให้ลูกค้าหันไปซื้อสินค้าคู่แข่งหรือสินค้าทดแทนท่ีหาซื้อได้ง่ายกว่า และท่ีส้าคัญอย่างปล่อยให้สินค้าขาด
ตลาดเด็ดขาด เพราะจะท้าให้ลูกค้าหนัไปซื้อสินค้าจากคู่แข่งขันของเราเช่นกัน 

4.ด้านการส่งเสริมการขาย จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 
ด้านส่งเสริมการขาย มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซือ้น้้าผลไม้สด ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น
เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการหรือผู้ท่ีก้าลังจะลงทุนเปิดกิจการน้้าผลไม้สด ควรมีการจัดโปรโมชัน่สา้หรับ
ลูกค้าเก่า และ ลูกค้าใหม่ แต่สิทธิพิเศษต่างกัน เช่นลูกค้าเก่าที่น้้าแก้ว หรือ ขวดมาเอง จะได้รับส่วนลด5% 
ของราคาเครื่องด่ืม แต่ถ้าหากเป็นลูกค้าใหม่ เพียงซื้อแก้วหรือขวดภายในร้านลดราคาเครื่องด่ืมทันท่ี 10% 
หรืออาจมีการแจกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้ลูกค้าได้ชิมว่าลูกค้าส่วนใหญช่อบไหม ถ้าชอบจะได้ผลิตออกมาขาย 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1.ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ท่ีอาจจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้า้ผลไม้สด ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยด้านรสชาติ ปัจจัยการรักสุขภาพ ปัจจัยด้านการด้ารงค์ชีวิต ทฤษฎีการไว้วางใจ  
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2.การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ้านวน400คน เท่านั้น ดังนัน้ 
เพื่อให้ได้ผลการวิจัยท่ีมากมายและหลากหลายย่ิงมากข้ึนควรขยายเขตด้านประชากรท่ีใช้ในการศึกษาให้มี
ความควบคลุมมากยิ่งข้ึน เช่น ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีอาศัยอยู่ในเขตบางกะปิและเขตวังทองหลาง 
เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของรสนิยม ของประชากรท่ีศึกษา 

 
เอกสารอ้างอิง 
กิตยาภรณ์ ล้าลึก. (2558). ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องด่ืมชาผสมสมนุไพรพร้อมด่ืมของผู้บริโภค 

ในจังหวัดปทุมธานี. หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด. คณะ
บริหารธุรกิจ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 

ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผา้จากรา้นค้าในเครือข่ายเฟชบุ๊ค 
และอินสตาแกรม.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. คณะพาณชิย์ศาสตร์และการบัญชี, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วิภาวี สุริโย (2558) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าผัก-น้้าผลไม้พร้อมด่ืมของผู้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร. หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ บัณฑิต
วิทยาลัย , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ .(2556). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสนิค้าผ่านสังคมออนไลน์(อินสตาแก 
รม)ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์. (2559). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อชาเขียวยี่ห้อโออิชิและอชิิตันของ 
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระหลักสูตรคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

อรุณโรจน์ เอกพณิชย์.  (2558).  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของ 
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. คณะพาณชิย์
ศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 


