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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อน้าผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคใน
เขตกรุง เทพมหานคร (2) เพื ่อ ศึก ษากระบวนการตัด สิน ใจซื ้อ น้ าผลไม้พ ร้อ มดื ่ม ของผู ้บ ริโ ภคเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยด้านประชากร (3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’S ที่
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้าผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยในครั้ งนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่บริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่ม
จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อ
เปรีย บเทีย บใช้ส ถิติก ารทดสอบแบบ t-test ทดสอบสมมติฐ านด้ว ยสถิติค วามแปรปรวนทางเดีย ว
(One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยลักษณะของประชากรกลุ่มผู้บริโภค น้าผลไม้พร้อมดื่มใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ รายได้ ระดับการศึกษา แตกต่างกันทาให้กระบวนการตัดสินใจซื้อน้าผลไม้
พร้อมดื่มแตกต่างกัน และลักษณะของประชากรผู้บริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ต่างกันทาให้การตัดสินใจบริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่มไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้า นช่องทางการจัด จาหน่า ย และด้านการส่ง เสริม การตลาด มีผ ลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อน้าผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ค้าส้าคัญ : การตัดสินใจซื้อ; น้าผลไม้พร้อมดื่ม; ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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Abstract
The purpose of this research was to (1) study The decision-making to buy for ready to drink
fruit juice of consumers in Bangkok (2) study The decision-making to buy for ready to drink
fruit juice of consumers in Bangkok classified by the characteristics of factor the
population (3) to study marketing mix 4P’S factors affecting The decision-making to buy
for ready to drink fruit juice of consumers in Bangkok. The sample group used in this
research was the population in Bangkok. The sample group used in this research was the
population in Bangkok who consumed 400 ready to drink fruit juice of consumers
questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the descriptive analysis
are frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis test is used to
compare the test statistics using the t-test to test the hypothesis with one-way ANOVA. If
differences are found, they are compared on a pair basis. By using LSD methods and using
multiple regression statistics
The hypothesis test found that Characteristics of the population Consumer fruit juice ready
to drink in Bangkok with sex, monthly income, education Different. make the decision to
consume fruit juice ready to drink differently. And the characteristics of the population of
Consumer fruit juice ready to drink in Bangkok with different age make the decision to
consume fruit juice ready to drink No different. As for marketing mix factors, product,
price, distribution channel Marketing promotion make the decision to consume fruit juice
ready to drink in Bangkok differently.
บทน้า
ประเทศไทยนั้ น เป็ น ประเทศที่ มี ผ ลไม้ ส ดมากมายหลายชนิ ด ทั้ ง ยั ง มี ผ ลไม้ ให้ท านตลอดทั้ ง ปี
ผู้ประกอบการน้าผลไม้พร้อมดื่มของไทยยังมีผู้ผลิตอยู่น้อยราย การแข่งขันจึงไม่รุนแรงมากนัก ตัวผลิตภัณฑ์
ยังไม่มีความหลากหลายเท่าที่ควร เนื่องจากผู้บ ริโภคสามารถท าน้าผลไม้พร้อมดื่มด้วยตนเองได้ แต่ใน
ปัจจุบันพฤติกรรมการดาเนินชีวิตในสั งคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง ทาให้ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ต้องปรับรูปแบบการดาเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมที่มีข้อจากัดเพิ่มมากขึ้น แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่หัน
มาใส่ ใ จสุ ขภาพมากขึ้น เช่ น กัน แต่ ข้อ จ ากัด ของเวลา รูป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ เ ร่ง รี บ และนิ ย มความ
สะดวกสบายในการดาเนินชีวิตทาให้น้าผลไม้พร้อมดื่มนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทาให้การทาน้า
ผลไม้ทานเองลดน้อยลง นี่จึงกลายเป็นปัจจัยสาคัญที่กระตุ้นธุรกิจน้าผลไม้ในประเทศไทยให้เติบโตอย่าง
รวดเร็ว แนวโน้มธุรกิจน้าผลไม้พร้อมดื่มยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดนเฉพาะกลุ่มผู้รั กสุขภาพ และนิยม
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ แต่มีข้อจากัดด้านเวลา และการเติบโตของตลาดน้าผลไม้พร้อมดื่มนี้เองทาให้
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ผู้ประกอบการทั้ง รายใหญ่ และรายย่อยต่า งต้องปรับตัว เข้า กับสภาวะการแข่งขัน ในตลาดอย่า งรุน แรง
นอกจากนี้กระแสรักสุขภาพ (Health Conscious) กาลังมาแรง และเป็นที่นิยมทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย
ทาให้คนไทยตื่นตัวและให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักอีกปัจจัยหนึ่งใน
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมน้าผลไม้พร้อมดื่มของไทย ผู้ประกอบการต่างคิดค้น และนาเทคโนโลยีทั้งหลาย
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับ “กระบวนการตัดสินใจซื้อน้า
ผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและลักษณะ
ของกลุ่มประชากรกลุ่มซื้อน้าผลไม้พร้อมดื่มเพื่อเป็นแนวทางสาหรับผู้ประกอบการในอนาคต โดยข้อมูลที่ได้
หลังจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยจะเป็นโอกาส เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาเอาข้อมูลงานวิจัยไปใช้ต่อยอดทางเชิง
ธุ ร กิจ และเป็ น แนวทางในการเสริม สร้ า งแผนงานทางการตลาดและแผนการด าเนิ น ธุ รกิ จ ให้ป ระสบ
ความสาเร็จ เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อน้าผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อน้าผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานครจาแนกตาม
ปัจจัยด้านประชากร
3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’S ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้าผลไม้พร้อม
ดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่บริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่ มในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่
สามารถรู้จานวนประชากรที่แน่นอนได้ ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane
( 1973 ) เพื่อกาหนดกลุ่มตัวอย่างสาหรับการศึกษา ซึ่งการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะเปิ ด
ตารางที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความ
เชื่อมั่น95% โดยผลจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane ( 1973 ) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน และสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenient
Sampling)
ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษากระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ น้ าผลไม้ พ ร้ อ มดื่ ม ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านส่วนประสมทางการตลาด
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ที่ได้แก่ ปัจจัยลักษณะประชากรกลุ่มผู้บริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
2. ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ น้ าผลไม้ พ ร้ อ มดื่ ม ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อน้าผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อน้าผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยจาแนกตามลักษณะของประชากรกลุ่มผู้บริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเพศ ด้าน
อายุ ด้านรายได้ และด้านการศึกษา
3. เพือ่ ให้ทราบถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้าผลไม้
พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด
การทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการตัดสินใจซื้อน้าผลไม้พร้อมดื่มของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยนาเสนอตามลาดับดังนี้
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด เนื่องจากมีการประเมินผลทางเลือกต่างๆ มาแล้วผู้บริโภคจะ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีกระบวนการในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่
แตกต่างกันโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ต้องการสินค้าที่ดีที่สุดที่จะสามารถตอบสนองความต้องการและ
ความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการตัดสินใจโดยใช้หลักกฎเกณฑ์และเหตุผล ทาให้เกิดพฤติกรรมทุกรูปแบบที่เผย
ออกมาให้เห็นของผู้บริโภค จากการเรียบเรียงของผู้วิจัย และนอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของการตัดสินใจไว้ ซึ่งประเด็นมีความสอดคล้องกันดังต่อไปนี้
ชุติมา ชุติเนตร (2554: 3) อธิบายความหมายของการตัด สินใจว่า หมายถึง กระบวนการเลือก
ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายทาง ซึ่งประเมินแล้วว่าเป็นทางเลือกที่บรรลุผลและตามเป้าหมาย
สิริกาญจน์ กมลปิยะพัฒน์ (2556: 16) อธิบายความหมายของการตัดสินใจว่า หมายถึง การใช้
หลักการและเหตุผลในกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ งที่มีความเหมาะสมที่สุด เพื่อเป้าหมายที่
ชัดเจน
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อุบลรัตน์ ชมรัตน์ (2558: 20) อธิบายความหมายของการตัดสินใจว่า หมายถึง การเลือกทางในการ
ปฏิบัติที่มีความเห็นว่าเป็นทางที่ดีที่สุดจากหลายๆ ทางเลือกที่มีอยู่ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบครอบ เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดในการนาเอามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบรรลุผลที่ต้องการ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
วิไลพร สุตันไชยนนท์ (2556, ออนไลน์ อ้างถึงใน สลิตา สาลีผลิน , 2557: 47) อธิบายถึง
ความหมายของประชากรศาสตร์ว่า หมายถึง ศาสตร์ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับขนาดหรือจานวนของคนที่มีอยู่
ในแต่ละสังคม ภูมิภาค และระดับโลก
ศศิธร สุภาวรรณ (2554: 12) อธิบายถึงความหมายของประชากรศาสตร์ว่า หมายถึง เป็นแนวคิดที่
ชี้ให้เห็นถึงประเด็นของความแตกต่างด้านคุณสมบัติทางประชากรระหว่างบุคคล ซึ่งมีผลต่อการเลือกซื้อที่
แตกต่างกัน หรืออาจกล่าวได้ว่าการมีคุณสมบัติประชากรแตกต่างกันทาให้เกิดความต่างกันด้วย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
จิตชุดา นรเวทางค์กุล (2556) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของผู้บริโภควัยทางานในเขตวัฒนา พบว่าความสาคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของภาพรวมในแต่ละด้านพบว่า พนักงานผู้ให้บริการ การสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ กระบวนการราคา สถานที่จัดจาหน่าย และผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากตามลาดับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านรวมการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปรีย์วรา ฝั้นพรหมมินทร์ (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อการ ตัดสินใจ
ซื้อน้าดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ แตกต่างทางด้าน
ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้ าน
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านอื่นๆ ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ พนักงานธนาคาร โดยมี
รายได้ 30,001 – 40,000 บาท การศึกษาปริญญาตรี และสถานภาพโสด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ปัจจั ยส่ว นบุ คคลของผู้บ ริโภคน้าดื่ม ในกรุง เทพมหานคร มี เพีย งปั จจัย ด้า น อายุ รายได้ และการศึกษา
เท่านั้นที่มีความแตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านปัจจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดของผู้บริโภคน้าดื่มใน กรุงเทพมหานคร มีเพียงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เท่านั้นที่มีความ
แตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และด้านปัจจัยด้านอื่นๆ ของ
ผู้บริโภคน้าดื่มในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ความภัคดีต่อสินค้า และความไว้วางใจ
ที่มีความแตกต่างกันที่มีผล ต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
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ชิสากัญญ์ ศุภวงค์ธนากานต์ (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การรับรู้ตราสินค้าชาเขียวอิชิตัน ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษา การรับรู้และความชื่นชอบของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าชาเขียวอิชิตันในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
2) เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้องค์ประกอบด้านการระลึกและการจดจาต่อผลิตภัณฑ์ชาเขี ยวอิชิตันของ
ผู้บริโภคจาแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
3) เพื่อเปรียบเทียบความ ชื่นชอบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชาเขียวอิชิตันของผู้บริโภคจาแนกตามคุณลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ผลการศึกษา การรับรู้ตราสินค้าอิชิตันชาเขียวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่ า (1) ด้า นการระลึก ผู้ บ ริโ ภคสามารถระลึกถึง ตัว แทนโฆษณาได้ถูกต้ องมากที่ สุ ด
(ร้อยละ 86.5) และ ระลึกได้ถูกต้องน้อยที่สุดคือ รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ (ร้อยละ 26.0) และมีคะแนนการ
รับรู้ด้านการระลึกโดยรวมอยู่ในระดับมาก
(2) ด้านการจดจา ผู้บริโภคสามารถจดจาตัวแทนโฆษณาได้ถูกต้องมาก ที่สุด (ร้อยละ 93.5) และจดจาสีของ
บรรจุภัณฑ์ได้ถูกต้องน้อยที่สุด (ร้อยละ 46.2) และมีคะแนนการ รับรู้ด้านการจดจาโดยรวมอยู่ในระดับมาก
(3) ด้านความชื่นชอบตราสินค้า องค์ประกอบที่ชื่นชอบ มากที่สุดคือ ภาพลักษณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ใน
ระดับชอบมากและองค์ประกอบที่มีความชื่นชอบน้อย ที่สุดคือ บรรจุภัณฑ์และรูปร่าง มีค่าเฉลี่ย 3.81 และ
ระดับความชื่นชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบ
สาหรับผลทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยพบว่า (1) ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน มีการ
รับรู้ตราสินค้าตราสินค้ าด้านการระลึกไม่แตกต่างกัน (2) ผู้บริโภคที่มีลักษณะ ประชากรศาสตร์ (ทุกด้าน
ยกเว้นด้านรายได้) แตกต่างกัน มีการรับรู้ตราสินค้าด้านการจดจาไม่แตกต่างกัน (3) ผู้บริโภคที่มีลักษณะ
ประชากรศาสตร์ (ทุกด้านยกเว้นด้านเพศและรายได้) แตกต่างกัน มีความชื่นชอบตราสินค้าแตกต่างกัน
เบญจพลอย โพธิพีรนันท์ ( 2559 ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคชานมไข่มุก
กรณีศึกษาร้าน Tea More Factors affecting consumer pearl milk tea: ACase Study Tea More.
ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21 – 30 ปี
มี สถานภาพโสดมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000.- บาท และส่วน
ใหญ่ มีอาชีพอื่นๆ ระบุซึ่งได้แก่ กลุ่มนักศึกษา สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการ
บริโภคชานมไข่มุก : กรณีศึกษาร้าน Tea More พบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางจาหน่ าย สถานที่ ตั้ง ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด แตกต่างกัน ยกเว้นเรื่องของอายุงานแตกต่างกัน มีผลทาให้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางจาหน่ายและด้านส่งเสริมทางการตลาดไม่แตกต่าง ส่วนการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคชา
นมไข่มุก พบว่า เพศหญิงจะ บริโภคชานมไข่มุกมากกว่าเพศชาย และผู้มีอายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มี
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีและผู้มีรายได้มากกว่า 55,000 บาท จะบริโภคมากกว่า 6 แก้วต่อสัปดาห์ โดย
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการบริโภคตามความชอบในผลิตภัณฑ์ และรสชาติ ซึ่งช่วงเวลาที่มีผู้บริโภคมาก
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ที่สุดได้แก่ช่วงบ่าย สาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ชื่นชอบบริโภคมากที่สุด ได้แก่ชานมต้นตารับ และท็อปปิ้งที่มี
ผู้บริโภคชื่นชอบ ที่สุดได้แก่ไข่มุก โดยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคชานมไข่มุกมากที่สุดได้แก่ตนเอง
จิตชุดา นรเวทางค์กุล (2556) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของผู้บริโภควัยทางานในเขตวัฒนา พบว่าความสาคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของภาพรวมในแต่ละด้านพบว่า พนั กงานผู้ให้บริการ การสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ กระบวนการราคา สถานที่จัดจาหน่าย และผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากตามลาดับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านรวมการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง
(ภัทธีรา ประพฤติธรรม , 2559) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี อายุ 30-39 ปีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า การตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผู้บริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเรียงลาดับตามการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค ได้ดังนี้
(1) ด้านบุคคล
(2) ด้านกระบวนการให้บริการ
(3) ด้านราคา
(4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
(5) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
(6) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ
(7) ด้านผลิตภัณฑ์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันตาม (1) อาชีพ
และ (2) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ผู้บริโภคเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่มในเขต
กรุงเทพมหานครมีการตัดสินใจซื้อน้อยที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ ฉะนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟพร้อมดื่มควร
มีการสารวจถึงความต้องการของของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ เพื่ อนาผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงประเภทหรือ
รสชาติของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและตรงกบความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น
(ศิรประภา นพชัยยา , 2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่
อเมซอน ในสถานีบริการน้ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ามัน
ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้แก่ 6 ปัจจัยด้วยกัน คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านการ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการให้บริการส่วนผลการวิจัยลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ที่ศึกษาว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา
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อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ามัน
ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกันหรือไม่ โดยจากผลการวิจัย พบว่า เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน
คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(แคทรียา ปันทะนะ และคณะ , 2557) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด ของ
ผู้บริโภคในเขตอาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 7 ด้าน พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญในการตัดสินใจ
เลือกซื้อกาแฟสดทางด้านผลิตภัณฑ์ คือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ,ทางด้านราคา คือ มีราคาเหมาะสม
กับรสชาติ ,ทางด้านช่องทางการจัดจาหน่าย คือ ความสะอาดของร้าน , ทางด้านการส่งเสริมการตลาด คือ
ผู้บริโภคได้รับส่วนลดในช่วงต่างๆ , ทางด้านพนักงานให้บริการ คือ ทางด้านความสุภาพและเต็มใจให้บริการ
, ทางด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือ เครื่องมือ อุปกรณ์สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยความ โดย
เมื่อทาการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าจาแนกตามเพศ มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
หทัยชนก แสงโชติ (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ด้าน
พฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ ซื้อเครื่องดื่ม
น้าอัดลมรสโคล่ าของผู้บ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจั ยครั้งนี้มี วัต ถุประสงค์เพื่ อ ศึกษาปัจ จัย ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มน้าอัดลมรสโคล่ากับปัจจัยด้านส่วนประสม ทางการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้าอัดลมรสโคล่า ของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศชายและเพศหญิงในปริมาณที่เท่ากัน โดยมีอายุตั้งแต่ 19 - 25 ปี สถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาและมี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท
และมักจะเลือกดื่มน้าอัดลมรสโคล่าในช่วงการดื่มแก้ กระหาย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความถี่ในการดื่ม
น้าอัดลมรสโคล่าสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้งและ เลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์น้าอัดลมรสโคล่าที่เลือกบริโภคเป็น
แบบกระป๋อง ซึ่งเหตุผลในการเลือกดื่ม น้าอัดลมรสโคล่า ยี่ห้ออันดับที่ 1 เพราะความซ่า ส่วนเหตุผลในการ
เลือกดื่มน้าอัดลมรสโคล่า ยี่ห้อ อันดับที่ 2 เพราะความซ่า และระดับความหวาน และช่ องทางการรับข้อมูล
เกี่ยวกับน้าอัดลมรสโคล่า จาก การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ , วิทยุ, หนังสือพิมพ์
ผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า บริษัทตัวแทนโฆษณาใช้รูปแบบการโฆษณา Banner เพื่อสร้าง
การรับรู้ (Awareness) สร้างความคุ้นเคยกับตราสินค้า เป็นเสมือนประตูที่นาไปสู่เว็บไซต์ ของสินค้า ส่วน
รูปแบบ Search Engine ใช้เพื่อสนับสนุนการณรงค์แผนการโฆษณาหรือส่งเสริม การ ขาย และรูปแบบ
Facebook ใช้เพื่อขยายกลุ่มเพื่อน เป็นวิธีการบอกปากต่อปาก โดยการให้ Key Opinion Leader ช่วย
กระจายข่าวสาร พร้อมแนะนาสินค้า ทาให้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า และ การสื่อสารให้กับผู้บริโภค
จะต้องใช้สื่อทั้ง Online กับ Offline เข้าด้วยกัน ผลจากการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า รูปแบบการโฆษณา
สินค้าประเภท FMCG บนสื่อ อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยรูปแบบการโฆษณา Banner มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อมาก
ที่สุด โดยปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ คือปัจจัยคุณภาพสินค้า ปัจจัยชื่อเสียงของตราสินค้า และปัจจัย
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ราคาของ สินค้า ส่วนรูปแบบ Search Engine และรูปแบบ Facebook ใช้เพื่อสนับสนุนในการส่งเสริมการ
ขาย ให้กับสินค้าทางด้านลักษณะทางประชากร พบว่า รูปแบบการโฆษณาบนสื่ออินเทอร์เน็ต มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ในกลุ่มช่วงอายุ 20-24 ปี ที่มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา มากกว่ากลุ่ม ช่วงอายุ
40 ปี ขึ้น ไป โดยมีปัจจัยคุณภาพของสินค้า เป็นปัจจัยที่ มีผลในการตัดสินใจซื้อ มากที่สุด ในขณะที่ปัจจัย
ชื่อเสียงของตราสินค้า ปัจจัยการส่งเสริมการขาย และปัจจัยคาแนะนาจากเพื่อน มีผล ต่อการตัดสินใจซื้อ
ของกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไปและมีระดับการศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรี
พัชร สิงห์ศักดา (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที3มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคชาชงของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครพบว่าเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีตัวแปรอิสระทั้งหมด 3 ตัวแปรที่ที่
ความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตามนั้นคือการตัดสินใจบริโภค ทีมีค่านัยสาคัญน้อยกว่า หรือเท่ากับ 0.05 ได้แก่
ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคชาชงของ ผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
วิธีด้าเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยที่เรียกว่า แบบไม่ทดลอง (Experimental design) คือเป็นการ
เก็บข้อมูลแบบสอบถาม (Questionnaire) ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวจากหลายๆ หน่วย
ศึกษา โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามและทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสถิติ
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่บริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่
สามารถรู้จานวนประชากรที่แน่นอนได้ ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane
( 1973 ) เพื่อกาหนดกลุ่มตัวอย่างสาหรับการศึกษา ซึ่งการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะเปิ ด
ตารางที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความ
เชื่อมั่น95% โดยผลจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane ( 1973 ) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน และสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenient
Sampling)
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม เป็ น ค าถามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านรายได้ และด้านการศึกษา มีจานวนข้อคาถามทั้งหมด 4 ข้อ
ส่วนที่ 2 กระบวนการตัดสินใจซื้อน้าผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่
การรับรู้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ มี
จานวนข้อคาถามทั้งหมด 19 ข้อ
ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย
และด้านการส่งเสริมการตลาด มีจานวนข้อคาถามทั้งหมด 12 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็นคาถามปลายเปิดที่ถามเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกซื้อน้าผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภค
จานวน 1 ข้อ
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ผู้วิจัยดาเนินการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความน่าเชื่อถือก่อนนาแบบสอบถามไป
ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลโดยการสุ่มแบบสะดวก และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติทดสอบแบบ t-test และสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ทดสอบสมมติฐาน หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรียบเทียบเป็น
รายคูโ่ ดยใช้วิธี LSD และใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องกระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคน้าผลไม้
พร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. ผลการวิ เ คราะห์ ก ระบวนการตั ด สิ น ใจเลื อ กบริ โ ภคน้ าผลไม้ พ ร้ อ มดื่ ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง
ตามลาดับ ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านรับรู้ถึงปัญหา ด้านพิจารณาทางเลือก ด้านพฤติกรรมภายหลัง
การซื้อ และด้านการแสวงหาข้อมูล
2. ผลการเปรี ย บเที ย บกระบวนการตั ด สิ น ใจเลื อ กบริ โ ภคน้ าผลไม้ พ ร้ อ มดื่ ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกตาม ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านรายได้ต่อเดือน และด้านระดับการศึกษา สามารถสรุป
การวิจัยได้ ดังนี้
2.1 ลักษณะกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
ทาให้กระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่มต่างกัน
2.2 ลักษณะกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ รายได้ต่างกัน
ทาให้กระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่มไม่ต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภค
น้าผลไม้พร้อมดื่มของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่มของกลุ่มประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่มของกลุ่มประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่มของกลุ่มประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
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1.1 ด้านการรับรู้ถึงปัญหา ของลักษณะประชากรกลุ่มผู้บริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่ม
ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก โดยประชากรในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่รับรู้ถึงความต้องการ
ของตนเองในการซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งสอนดคล้องกับแนวคิดของ Rojer A. Kerin และคณะ (2009) กล่าวว่า
การตระหนักถึงปัญหา เป็นขั้นตอนแรกของขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ คือการมองเห็นความแตกต่างระหว่าง
สถานการณ์ในอุดมคติ กับสถานการณ์จริง มากระตุ้นให้ เกิดการตัดสินใจ ทั้งนี้การตลาด โฆษณา หรือการ
ขายสามารถเข้าไปอยู่ในกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคได้ด้วยการพยายามนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
แข่งขันได้ไปยังผู้บริโภค
1.2 ด้านการแสวงหาข้อมูล ของลักษณะประชากรกลุ่มผู้บริโภคน้าผลไม้พร้อม
ดื่มในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก โดยประชากรในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากการดูหรือเห็นโฆษณา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดวาทินี เจียมสุข (2552) กล่าวว่า ถ้าความ
ต้ องการถูกกระตุ้ น มากพอ และสิ่ ง ที่ ส ามารถตอบสนองความต้ องการอยู่ ใกล้ กับ ผู้ บ ริ โ ภค ผู้ บ ริโ ภคจะ
ดาเนินการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
1.3 ด้านการพิจารณาทางเลือก ของลักษณะประชากรกลุ่มผู้บริโภคน้าผลไม้
พร้อมดื่ ม ในเขตกรุง เทพมหานครอยู่ ในระดั บ มาก โดยประชากรในเขตกรุง เทพมหานครส่ ว นใหญ่ ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559) กล่าวว่า
การประเมินทางเลือก เมื่อผู้บริโภคได้รับรู้เกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ แล้วก็จะนามาประเมินว่าสินค้าที่ได้ให้ความ
สนใจมีข้อดีอย่างไร ข้อเสียอย่างไร เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้า ว่าตรงตามความต้องการหรือไม่
1.4 ด้านการตัดสินใจซื้อ ของลักษณะประชากรกลุ่มผู้บริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่ม
ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากที่สุด โดยประชากรในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ ตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพ และราคา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วาทินี เจียมสุข (2552) จากการประเมินผล
พฤติกรรม ในขั้นที่ 3 จะช่วยให้ผู้บริโภคกาหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นทางเลือก
โดยทั่วไปผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบมากที่สุด
1.5 ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ของลักษณะประชากรกลุ่มผู้บริโ ภคน้าผลไม้
พร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก โดยประชากรในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ เห็นว่าเมื่อ
ผลิตภัณฑ์ดี มีคุณภาพ จะแนะนาให้กับคนรอบข้างรับรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Rojer A. Kerin และ
คณะ (2009) กล่าวว่า หลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคจะทาการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับความคาดหวัง
ว่าพึงพอใจ หรือไม่พึง พอใจผลิต ภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งประสบการณ์ที่ เกิด จากการใช้ ผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่งสาคัญ ที่
ผู้บริโภคใช้ในการรับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้บริโภค
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการสื่อสาร และการซื้อซ้า
2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่มของกลุ่มประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามลักษณะประชากรกลุ่มผู้บริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถสรุปได้ดังนี้
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2.1 ลักษณะประชากรกลุ่มผู้บ ริโภคน้ าผลไม้พร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ
ต่างกันทาให้กระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่มของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกั น มี
พฤติกรรมในการตัด สิน ใจเลื อกบริโภคน้ าผลไม้พ ร้อมดื่ มไม่แตกต่า งกัน ซึ่ งเพศที่แตกต่า งกันไม่ไ ด้เป็ น
ตั ว กาหนดพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อกบริโ ภคน้ าผลไม้ พ ร้อ มดื่ ม ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ แนวความคิ ด ของ
พรพรรณ กล่อมเจริญ (2557) พบว่าปัจจัยด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่ างกันไม่ส่งผลต่อการ
เลือกซื้อ เครื่องดื่ม Functional Drink ของบุคคลวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่าง
กัน อาจเนื่องจากผู้บริโภคทั้งเพศชายและหญิง ไม่ว่าจะอายุเท่าใด จบการศึกษาในระดับใด ต่างก็ห่วงใย ใน
สุขภาพของตนเองไม่ต่างกันอีกทั้ง Functional Drink เป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ง่ายจึงทาให้ ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคกลุ่มใดก็ตาม
2.2 ลักษณะประชากรกลุ่มผู้บริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ต่ า งกั น ท าให้ ก ระบวนการตั ด สิ น ใจเลื อ กบริ โ ภคเครื่ อ งน้ าผลไม้ พ ร้ อ มดื่ ม ของกลุ่ ม ประ ชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
อายุ ต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมในการตั ด สิ น ใจเลื อ กบริ โ ภคน้ าผลไม้ พ ร้ อมดื่ ม ไม่ แ ตกต่ า ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
แนวความคิดของ พรพรรณ กล่อมเจริญ (2557) ที่ พบว่าปัจจัยด้า นเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่
แตกต่ า งกัน ไม่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กซื้ อ เครื่ องดื่ ม Functional Drink ของบุ คคลวั ย ท างานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน อาจเนื่องจากผู้บริโภคทั้งเพศชายและหญิง ไม่ว่าจะอายุเท่าใด
จบการศึกษาในระดับใด ต่างก็ห่วงใย ในสุขภาพของตนเองไม่ต่างกันอีกทั้ง Functional Drink เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ง่ายจึงทาให้ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคกลุ่มใดก็ตาม
2.3 ลักษณะประชากรกลุ่มผู้บริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับ
รายได้ต่างกันทาให้กระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องน้าผลไม้พร้อมดื่มของกลุ่มประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ระดับรายได้ที่ต่างกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกบริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่มไม่แตกต่างกัน ซึ่งระดับ
รายได้ที่แตกต่างกันไม่ได้เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกบริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่ม ซึ่งต่างจากกับ
แนวความคิดของ สุชาวดี พุกกะเวส (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมวิตามินซี พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
วิตามินซีโดยภาพรวมที่แตกต่างกัน
2.4 ลักษณะประชากรกลุ่ มผู้บริโภคน้าผลไม้ พร้อมดื่ม ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี ระดั บ
การศึ กษาต่ า งกัน ท าให้ กระบวนการตั ด สิ น ใจเลื อกบริโ ภคน้ าผลไม้ พ ร้ อมดื่ ม ของกลุ่ ม ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจั ยมีความเห็นว่า การที่กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกบริ โภคน้าผลไม้พร้อมดื่มแตกต่างกัน ซึ่งระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกบริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่ม ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวความคิดของ วิจิตรา ประเสริฐธรรม (2558) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้าผลไม้พร้อมดื่ม
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ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจ
ด้านแรงจูงใจแตกต่างกัน
3. ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตั ดสินใจเลือกบริโภคน้าผลไม้พร้อม
ดื่มของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้
3.1 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคน้า
ผลไม้พร้อมดื่มของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า กลุ่มประชากรผู้บริโภคน้าผลไม้
พร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความสาคัญกับรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ สี คุณภาพ มีขนาดทีบรรจุที่
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ สัญชัย ธนะวิบูลย์ชัย ( 2559 ) กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งที่
เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็น หรือความต้ องการของลู กค้า เพื่ อให้เกิด ความพึ ง พอใจ
ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้ และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้าบริการและชื่อเสียง
ของผู้ ข าย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อาจจะเป็ น สิ น ค้ า บริ ก าร สถานทีี่ บุ ค คล หรื อ ความคิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ อ งมี
อรรถประโยชน์ (Utility) คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
3.2 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคน้า
ผลไม้พร้อมดื่มของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า กลุ่มประชากรผู้บริโภคน้าผลไม้
พร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความสาคัญกับสินค้าที่บริโภคมีคุณภาพมากกว่าราคาที่กาหนดไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ ปิยะมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559 ) กล่าวว่า ในเรื่องราคาของสินค้านั้นผู้บริโภค
จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่ากับราคาของสินค้านั้น ๆ โดยสิ นค้าต้องมีคุณค่าสูงกว่าราคาที่ตั้งไว้ผู้บริโภคจึง
จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกาหนดราคาสินค้าก็ควรคานึงถึงความเหมาะสมในด้านผลประโยชน์และคุณค่าที่มี
ให้กับผู้บริโภคด้วย
3.3 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกบริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่มของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า กลุ่มประชากร
ผู้บริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความสาคัญกับสินค้าอยู่ในทาเลที่ตั้งที่เหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ ยะมาภรณ์ ช่วยชูหนู ( 2559 ) กล่าวว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศ
หรือสิ่งแวดล้อมในการนาเสนอหรือขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในด้านคุ ณค่าและ
คุณประโยชน์ของสินค้าที่ผู้ขายต้องการจะนาเสนอ ซึ่งผู้ขายจะต้องพิจารณาทั้งในด้านทาเลที่ตั้งและช่องทาง
ในการที่จะนาเสนอหรือช่องทางในการจาหน่ายสินค้า
3.4 ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด มี ผ ลต่ อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่มของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า กลุ่ม
ประชากรผู้บริโภคน้าผลไม้พร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความสาคัญกับ มีการจัดการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร ( 2557 ) กล่าวว่าการส่งเสริม
การตลาด (Promotion)เครื่องมือ เพื่อสร้างความพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล
โดยใช้การจูงใจให้เกิดความต้องการหรือเพื่อเตือนความ ทรงจาในผลิตภัณฑ์
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสนใจกับลักษณะกลุ่มเป้าหมาย ตามปัจจัยลักษณะประชากร
ได้แก่ มีเพศ อายุ รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษาเพราะเนื่องจากลักษณะกลุ่มผู้บริโภคเลือกน้าผลไม้
พร้อมดื่มที่แตกต่างกันไป ตามปัจจัยที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาไปแล้วนั้น มีผลให้ทาให้กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ต่างกัน
2.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญในการสร้างรูปแบบของบรรจุ
ภัณฑ์ สี คุณภาพ และขนาดบรรจุที่เหมาะสม มีคุณค่าในสายตา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
การกาหนดราคาให้ความเหมาะสมกับประโยชน์และคุณ ค่าของสินค้า หรือคุณ ภาพต้ องมากกว่า ราคา
เนื่องจากราคาเป็นตัวกาหนดการซื้อสินค้าและบริการ ทาเลทีตั้ง รวมถึงบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมภายใน
ร้านที่เหมาะสมแก่การนาเสนอขายสินค้า และการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าต้องได้มาตรฐาน และการจัดบริการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า รวมทั้งมีการโฆษณาของตัวสินค้าในสื่อต่าง ๆ และการจัดโปรโมชั่นเพื่อจูงใจในการซื้อ
สินค้า
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