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บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอยา่ง คือ 
ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหรือเคยบริโภคเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่ม ตวัอยา่งแบบ
เฉพาะเจาะจง เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานดว้ย การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA Analysis) ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี ศึกษาระดบัปริญญา
ตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง โดยมีรายได้เฉล่ียอยู่ท่ี  20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน เป็นผูท่ี้ เคยซ้ือเคร่ืองด่ืม             
เพื่อสุขภาพ (96%) โดยด่ืมเพื่อสุขภาพเพราะมีคุณประโยชน์มาก (62.3%) ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพดว้ยตนเอง (86.6.%) 
และซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-11, FamilyMart (54.8.%) และพบว่าบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของเพศ             
ท่ีต่างกนั ส่วนอายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ปัจจยัดา้นข่าวสารต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
ABSTRACT 

 This research was aimed to study the factors which influence decision making to buy healthy drinks. Research samples 
were consumer who purchased or consumed healthy drinks in Bangkok area in a total of 400 persons who randomly assigned. 
Purposively data were collected by questionnaire data analyzed with descriptive statistics and inferential statistics used to analyze 
ANOVA Analysis. The results showed that most of sample groups were female, aged between 21 – 30 years of undergraduate 
degree and private employees who had average income at 20000 -30000 baht per month. The results revealed that they had bought 
healthy drinks for health at 96 % ,drink for health because of very useful (62.3%), who decided to buy Functional Drink   by myself 
(86.6.%) and buy at convenience store such as 7-11, FamilyMart (54.8.%), Packaging design affected the purchasing decision for 
differences of gender. The differences of age affected the information perception at different levels of significance 0.05. 
 
 
 
ค าส าคญั: การตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ ร้านสะดวกซ้ือ  
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บทน า 
 ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัเร่ืองสุขภาพมากข้ึน แต่เน่ืองดว้ยรูปแบบการใชชี้วิตประจ าวนัท่ีเปล่ียนแปลง
ไปไดส่้งผลใหชี้วติตอ้งเร่งรีบข้ึนไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพใหดี้เท่าท่ีควร และดว้ยขอ้จ ากดัของเวลาท าใหอ้อกก าลงักายลด
น้อยลง การบริโภคอาหารท่ีมีคุณประโยชน์ทาง โภชนาการความสะดวกสบาย จึงเป็นส่ิงส าคญัของคนในสังคมปัจจุบัน 
ธญัพืช, ผลไม ้รวมถึงนม จึงมีบทบาทในตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมนั้นไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคมากข้ึน 
เพราะเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้นั้นเอง (ธีรวีร์, 2559) โดย ตลาดเคร่ืองด่ืมในประเทศไทยมีมูลค่าค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีหลาย
ปัจจยัสนบัสนุน ทั้งปัจจยั ทางดา้นจ านวนประชากร ก าลงัซ้ือประกอบกบัสภาพอากาศของประเทศไทยท่ีมีอากาศร้อนช่วย
หนุน ท าให้ความตอ้งการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี ศูนยว์ิจยักสิกรไทยประมาณการภาพรวมตลาด เคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมปี 
2559 ว่าจะมีมูลค่าอยู่ท่ี 225,000 -230,000 ลา้นบาท หรือคิดเป็นปริมาณ 8,500 -8,600 ลา้นลิตร โดยเฉพาะเคร่ืองด่ืมเพื่อ
สุขภาพไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึน (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2558) ทั้งการดูแลเร่ืองผิวพรรณ ร่างกายแข็งแรง และช่วยในเร่ือง
ลดน ้ าหนกั ดงันั้น ผูว้จิยัจึงท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 
4. เพ่ือศึกษาปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

 
กรอบแนวคดิการวจิยั 

                      ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
วธีิการวจิยั  
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหรือเคยบริโภคเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ยจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
รวมถึงผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท าการทดสอบ (Pre-Test) จ านวน 40 ชุด กบักลุ่มประชากรตวัอยา่ง เพ่ือทดสอบความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชว้ธีิครอนบาคแอลฟ่า (Cronbach’ Alpha) ใชเ้กณฑย์อมรับท่ีค่ามากกวา่ 0.70 (กลัยา,2548) 

ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 
 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
 

การตดัสินใจเคร่ืองด่ืมเพื่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภค 

ปัจจยัการส่ือสารการตลาดครบวงจร 
 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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พบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีค่า ครอนบาคแอลฟ่า 0.912 ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีค่า 
ครอนบาคแอลฟ่า 0.717 และปัจจยัด้านการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ มีค่า ครอนบาคแอลฟ่า 0.835  แสดงว่า
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ จากนั้ นเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง ตั้ งแต่เดือนกันยายน 2559 ถึง 
พฤศจิกายน 2559 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา จะใชค้่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ในการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA Analysis) 
 
ผลการวจิยั 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค 
 
ตารางที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค 

รายการ 
รวม 

จ านวน(ราย) ร้อยละ 
เพศ   

หญิง 274 68.5 
ชาย 126 31.5 

รวม 400 100 
อายุ   

21 – 30 ปี 141 35.25 
31 – 40 ปี 127 31.75 
41 – 50 ปี 54 13.5 
51 – 60 ปี 50 12.5 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 15 3.75 
61 ปีข้ึนไป 13 3.25 

รวม 400 100 
ระดบัการศึกษา   

นอ้ยกวา่ปริญญาตรี 45 11.25 
ปริญญาตรี 284 71 
ปริญญาโท 68 17 
ปริญญาเอก 3 0.75 

รวม 400 100 
 
 

- 1532 -



HMP7-4 

         
ตารางที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค (ต่อ) 

รายการ 
รวม 

จ านวน(ราย) ร้อยละ 
อาชีพ   

นกัเรียน/นกัศึกษา 38 9.5 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 33 8.25 
พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง 234 58.5 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 78 19.5 
พอ่บา้น/แม่บา้น  13 3.25 
อ่ืนๆ 4 1 

รวม 400 100 
 

ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย2ุ1 – 30 ปี (35.25%) รองลงมา คือกลุ่มท่ีมีอาย ุ31 -40 ปี 
(31.75%) ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี(71%) รองลงมาคือกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับ
ปริญญาโท (17%) ส่วนมากอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง(58.5%) รองลงมาอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั (19.5%) โดย
กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 20,000  – 30,000 บาท (34.75%) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด (57.25%) รองลงมา
คือ สมรส/อยูด่ว้ยกนั (39.75%)  

 
 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
 
ตารางที ่2  ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด x  S.D. ระดบัความส าคญั 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.37 0.510 มากท่ีสุด 
ดา้นราคา 4.18 0.650 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.11 0.560 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.77 0.720 มาก 
ดา้นบรรจุภณัฑ ์ 3.97 0.742 มาก 
ดา้นการใชพ้นกังานขาย 3.87 0.856 มาก 
ดา้นข่าวสาร 3.83 0.913 มาก 
ดา้นการใชพ้ลงัในธุรกิจ 3.80 0.971 มาก 

รวม 3.99 0.527 มาก 
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ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 

4.37 ส่วนดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นบรรจุภณัฑ,์ ดา้นการใชพ้นกังานขาย, ดา้น
ข่าวสาร, ดา้นการใชพ้ลงัในธุรกิจ ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก  

 
 3.  พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ  
 
ตารางที ่3  พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 

พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ ร้อยละ 
เคยซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 96 
ตวัเองเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 86.6 
ด่ืมเพื่อสุขภาพเพราะมีคุณประโยชน์มาก 62.3 
ซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-11 54.8 
ค่าใชจ่้าย 21 – 30 บาทต่อคร้ัง 40.8 

 
  - กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ  
ตารางที ่4  กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 

กระบวนการตดัสินใจ x  S.D. ระดบัความส าคญั 
การรับรู้ปัญหา 4.10 0.616 มาก 
การคน้หาขอ้มูล 3.95 0.681 มาก 
การประเมินผลทางเลือก 4.13 0.576 มาก 
การตดัสินใจซ้ือ 4.16 0.543 มาก 
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 4.18 0.655 มาก 

รวม 4.12 0.473 มาก 
  
 ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ขั้นตอน
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือมากท่ีสุด คือ  4.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.655 เช่น การซ้ือซ ้ า , การบอกต่อ ส่วนรองลงมา 
คือ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ คือ 4.16 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.543 เช่น ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ จากสถานท่ีท่ี
ท่านสะดวกซ้ือ เช่น 7-11, FamilyMart หรือ หา้งสรรพสินคา้ ฯลฯ 
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 4.   การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 
 
ตารางที ่5  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ x  S.D. ระดบัความส าคญั 
โฆษณา เช่น ทางโทรทศัน์ นิตยสาร 4.00 0.809 มาก 
ใชพ้นกังานขายอธิบายขอ้มูลสินคา้ 3.72 0.949 มาก 
การส่งเสริมการขาย 3.91 0.834 มาก 
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้บริเวณจุดขายสินคา้ 3.91 0.861 มาก 
การจดักิจกรรม เช่น การใหท้ดลองชิม 3.99 0.858 มาก 

รวม 3.91 0.678 มาก 
 

 ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการในระดบัมาก โดยอนัดบัแรกคือการโฆษณา เช่น 
ทางโทรทศัน์ นิตยสาร มีคะแนน 4.00 รองลงมา คือ การจดักิจกรรม เช่น การใหท้ดลองชิม มีคะแนน 3.99  
 สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 
2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 
3. ปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 
4. ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดด้งัน้ี 
 จากสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่6  การทดสอบสมมติฐานปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ  
  โดยใชส้ถิติ one-way ANOVA 

*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  จากตารางท่ี 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน Mann-Whitney แสดงค่าความแตกต่างระหว่างเพศกับกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพดา้นบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงาม ไดค้่าสถิติเท่ากบั 14482.500 พิจารณาค่า P-value ทดสอบได้
เท่ากบั .005 นัน่คือเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพดา้นบรรจุภณัฑท่ี์สวยงามแตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ค่า F P-value 
ปัจจยัดา้นบรรจุภณัฑมี์บรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม 14482.500 .005* 
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จากสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ

แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่ 7  การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม 
  เพื่อสุขภาพโดยใชส้ถิติ one-way ANOVA 

ปัจจยัดา้นข่าวสาร 
ช่วงอาย ุ

ค่า F P-value ผลการทดสอบ 
มี Facebook Fanpage เพื่อตอบค าถามลูกคา้ 2.266 0.047 แตกต่างกนั 
  
ตารางที ่8  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ (Post Hoc Tests) ระหวา่งช่วงอาย ุโดยใชส้ถิติ LSD 

ปัจจยัดา้นข่าวสาร         ตวัแปรช่วงอาย ุ
Mean 

Difference 
(I-J) 

P-value ผลการทดสอบ 

มีFacebook Fanpage เพื่อ
ตอบค าถามลูกคา้ 

            <=20 ปี 

21 – 30 ปี .7546* .005* แตกต่างกนั 
41 – 50 ปี .5667* .049* แตกต่างกนั 
51 – 60 ปี .6800* .019* แตกต่างกนั 

61 ปี ข้ึนไป .7846* .036* แตกต่างกนั 
31 – 40 ปี 21 – 30 ปี .2601* .031* แตกต่างกนั 

 จากตารางท่ี 7 และ 8 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยดา้นข่าวสารมี Facebook Fanpage เพื่อตอบค าถามลูกคา้
จ าแนกตามช่วงอายุ  ค่า P-value ทดสอบได้เท่ากับ .047 นั่นคืออายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ด้านข่าวสารมี Facebook 
Fanpage เพ่ือตอบค าถามลูกค้าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากนั้ นน าไปทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียรายคู่ (Post Hoc Tests) ระหวา่งช่วงอาย ุโดยใชส้ถิติ LSD พบวา่ ปัจจยัดา้นข่าวสารมีFacebook Fanpage เพื่อตอบค าถาม
ลูกคา้ กลุ่มอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นข่าวสารมีFacebook Fanpage เพ่ือตอบค าถามลูกคา้มากกว่า
กลุ่มช่วงอายุ 21 – 30 ปี, 41 – 50 ปี, 51 – 60 ปี, 61 ปี ข้ึนไป และกลุ่มช่วงอายุ 31 – 40 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นข่าวสาร
มีFacebook Fanpage เพ่ือตอบค าถามลูกคา้มากกวา่กลุ่มช่วงอาย ุ21 – 30 ปี 
 จากสมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่9 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพโดยใช ้
  สถิติ one-way ANOVA 

พฤติกรรมการซ้ือ ค่า F P-value ผลการทดสอบ 

เหตผุลในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพือ่สุขภาพ 2.159 .001* 
แตกต่างกนั 

ความถ่ีในการซ้ือ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 1.753 .010* 
*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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 จากตารางท่ี 9 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเหตุผลในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพและความถ่ีในการซ้ือ 
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05   
 จากสมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สุขภาพแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่10  การทดสอบสมมติฐานปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม 
  เพื่อสุขภาพโดยใชส้ถิติ one-way ANOVA 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
อาชีพ 

ค่า F P-value ผลการทดสอบ 
การประชาสมัพนัธ์ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้บริเวณจุด
ขายสินคา้ 

2.581 .026 แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่11  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ (Post Hoc Tests) ระหวา่งอาชีพ โดยใชส้ถิติ LSD 

ปัจจยัดา้นการส่ือสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ 

ตวัแปรอาชีพ 
Mean 

Difference (I-J) 
P-value ผลการทดสอบ 

การประชาสมัพนัธ์ให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้บริเวณ
จุดขายสินคา้ 

นกัเรียน/นกัศึกษา รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ -.3820* .047* แตกต่างกนั 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
พนกังานบริษทัเอกชน/
ลูกจา้ง 

-.3757* .012* แตกต่างกนั 

พนกังานบริษทัเอกชน/
ลูกจา้ง 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั -.2265* .032* แตกต่างกนั 

  
  จากตารางท่ี 10 และ 11 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้บริเวณจุดขายสินคา้แตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียรายคู่ )Post Hoc Tests( วา่งระ อาชีพโดยใชส้ถิติ LSD พบวา่ ปัจจยัการประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้บริเวณ
จุดขายสินคา้ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ให้ความส าคญักบัปัจจยัการประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลเก่ียวกับสินคา้บริเวณจุดขาย
สินคา้มากกวา่อาชีพรับราชการ /รัฐวิสาหกิจ , อาชีพรับราชการ /รัฐวิสาหกิจ ให้ความส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้บริเวณจุดขายสินคา้มากกวา่ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน /ลูกจา้ง  และอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน /ลูกจา้ง  ให้
ความส าคญักบัการประชาสมัพนัธ์ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้บริเวณจุดขายสินคา้มากกวา่อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั  
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าสอดคลอ้งกบั
แนวความคิดของ วภิาวี (2548)  ท่ีสรุปวา่กลุ่มท่ีก าลงัเร่ิมท างานและมีก าลงัซ้ือ รักสุขภาพ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21-30 
ปี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  ส่วนผลการวจิยัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ทั้งดา้นราคา, ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นบรรจุภณัฑ,์ ดา้นการใชพ้นกังานขาย, ดา้นข่าวสาร, ดา้นการใชพ้ลงัในธุรกิจ อยู่
ในระดับมาก และผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดับมากกับการจัดกิจกรรม เช่น การทดลองชิมสินคา้ อีกทั้ งผูบ้ริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพโดยจ าแนกตามเหตุผลการซ้ือ คือ ตวัเองมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
เพื่อสุขภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือ ครอบครัว ด่ืมเพื่อสุขภาพเพราะมีคุณประโยชน์มาก  รองลงมา  ด่ืมเพื่อลดวามกระหาย  
สถานท่ีซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ส่วนใหญ่ซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-11,FamilyMart  รองลงมาซ้ือท่ีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 
เช่น Tops, The mall ส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพนอ้ยกวา่สัปดาห์ละคร้ัง รองลงมาซ้ือ 2-3 คร้ัง/สปัดาห์  และช่วงเวลา
ในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพมากท่ีสุด คือ เวลา 18.01 น .– 21.00 น. (24.5%) รองลงมาคือ เวลา 15.01 น .– 18.00 น. 
(18.5%) ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้าย 21 – 30 บาท (40.8%) รองลงมาคือ มากกวา่ 50 บาท
ต่อคร้ัง (17.8%) ตามล าดับ เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ด้านบรรจุภณัฑ์ท่ี
สวยงามแตกต่างกนั อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อการรับข่าวสารจากการท่ีมี Facebook Fanpage เพ่ือตอบค าถามลูกคา้แตกต่าง
กนั และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้บริเวณจุดขายสินคา้แตกต่างกนั ท าให้ภาค
ธุรกิจและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนด้านการตลาดจาก
พฤติกรรมผูบ้ริโภคและแนวโน้มของธุรกิจเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ พชัรี (2556) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขข้อง
นกัศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย แต่ท าใหท้ราบถึงกระแสรักสุขภาพท่ีเพศชายใหค้วามส าคญัใส่ใจ
ดูแลสุขภาพมากข้ึน เช่นเดียวกับเพศหญิง นักศึกษาส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือบริโภคด้วยตนเอง และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นอนัดบัแรก โดยเฉพาะในดา้นคุณภาพ และทางดา้นตรารับรองความปลอดภยั เช่น 
อย. มีการแจง้บนบรรจุภณัฑ์อยา่งชดัเจน เป็นตน้ อีกทั้งพบวา่ราคาตอ้งเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ รวมถึงปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด ในลกัษณะของการทดลองด่ืมก่อนตดัสินใจซ้ือ ท าการขายโดยใชพ้นกังานขายและใชแ้ผน่พบัอธิบาย
รายละเอียดสินคา้กระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือมากท่ีสุด 

 
กติตกิรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เน่ืองจากผูว้ิจัยได้รับความช่วยเหลือแนะน าดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี จาก       
ดร.วรัญญา  ติโลกะวิชัย  อาจารย์ หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา การจัดการส าหรับการเป็นผู ้ประกอบการ                   
คณะ บณัฑิตวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั  
ฉบบัน้ี ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของอาจารย ์และขอกราบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  
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