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ค่านิยมเชิงสุขภาพ ส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมทีม่ี
ส่วนผสมของวติามนิของผู้บริโภคในจังหวดัปทุมธานี 

 
กนกวรรณ ด่านขุนทด1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวทิย์ ทพิรส2 

 

บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่ง 2) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะ

ทัว่ไปของตวัอยา่งกบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของวิตามิน 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของวติามิน ประชากรท่ีใชศึ้กษาคือผูบ้ริโภค

ท่ีเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของวติามินในเขตจงัหวดัปทุมธานี สุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัความน่าจะเป็นจากขนาด

ประชากรท่ีไม่แน่นอนดว้ยระดบัความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5%  ทั้งน้ี ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 400 คน  เก็บขอ้มูล

ดว้ยแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างผา่นกเูกิลฟอร์ม  

ผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา พบวา่ ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (55.8%) มีช่วงอาย ุ16–25 

ปี (62.8%)  นบัถือศาสนาพุทธ (90.8%) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี (48.3%) มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

(39%) มีสถานภาพโสด (87.5%) และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท (35.5%)  ส่วนผลการทดสอบ

สมมติฐานดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (r)  พบวา่ เพศ ช่วงอาย ุศาสนา อาชีพ ช่วงรายไดต้่อเดือน มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ืออยา่งมีนยัส าคญั (p0.05) แต่สถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ซ้ือ (p0.05)  นอกจากน้ี พบวา่ ค่านิยมเชิงสุขภาพดา้นการรับรู้คุณค่า การเลือกบริโภค และความสนใจในสุขภาพ 

มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ืออย่างมีนัยส าคญั (p0.05)   ขณะท่ี ค่านิยมเชิงสุขภาพดา้นการรักษาดูแล

สุขภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ (p0.05)  นอกจากน้ี พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ แต่ปัจจยั

ดา้นราคาไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ (p0.05)    
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Abstract 
 
 The objectives of this research were 1) to study the general characteristics of the samples; 2) 
to study the relationship between the general characteristics of the samples and the purchasing 
behavior of vitamin-containing beverages; 3) to study the relationship between the marketing mix 
factors and the purchasing behavior of fortified vitamins drink. The population used for this study 
was the consumers who had previously drank vitamin-containing beverages in Pathumthani 
province. Probability sampling of uncertain population size with an error of no more than 5%. A 
sample size of 400 people was obtained. Data were collected using a structured questionnaire via 
Google Form 
 The results of the descriptive statistical analysis showed that most of the samples were female 
(55.8%), age range 16-25 years (62.8%), Buddhist (90.8%), bachelor's degree (48.3%), employed 
as employees private companies (39%) are single (87.5%) and monthly income does not exceed 
10,000 baht (35.5%). As for the hypothesis testing with Pearson's correlation coefficient (r), it was 
found that gender, age range, religion career income range per month. There was a significant 
correlation with purchasing behavior (p0.05), but status was not related to purchasing behavior 
(p0.05). consumer choice and interest in health values as healthy care were not significantly 
correlated with purchase behaviors (p0.05) In addition, it was found that the product marketing 
mix , distribution channels and marketing promotion correlated with buying behavior , but also the 
price factor had no relationship with the purchasing behavior (p0.05). 
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บทน า 
 สมศกัด์ิ วรคามิน (2556)  กล่าวว่า “น ้ า” คือ หน่ึงในส่วนประกอบท่ีส าคญัของร่างกายถึง 
70% นัน่แสดงวา่ น ้ามีความส าคญักบัการด ารงชีพของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก ทั้งช่วยดบักระหายคลาย
ร้อน หรือแมก้ระทัง่ช่วยรักษาโรค อีกทั้งตอ้งด่ืมในปริมาณท่ีพอเหมาะโดยการด่ืม6-8 แกว้ต่อวนั 
ควรพยายามด่ืมน ้ าให้เป็นนิสัยโดย ส าหรับผูช้ายควรด่ืมไม่น้อยกวา่  3.7 ลิตร/วนั และหญิงควรไม่
นอ้ยกวา่  2.7 ลิตรต่อวนัเพื่อรักษาสมดุลในร่างกายให้อยูใ่นสภาพปกติ ช่วยในการขบัถ่าย ควบคุม
อุณหภูมิร่างกายระบายความร้อน หลายคนเป็นตอ้งถามหาน ้าเยน็ๆ ส าหรับด่ืมดบักระหายคลายร้อน 
เราควรจะเลือกด่ืมน ้ า เพื่อให้ร่างกายสดช่ืนและได้รับประโยชน์จากน ้ าอย่างเต็มท่ีดี "น ้ า" ทุกคน
จะตอ้งนึกถึงน ้ าท่ีอยูใ่นสถานะของเหลว เพราะไม่วา่จะเป็นน ้ าด่ืม น ้ าใช ้น ้ าฝน หรือน ้ าในแหล่งน ้า
ธรรมชาติทัว่ไป ผลการจากสภาพอากาศของประเทศไทย น ้ าด่ืมไดมี้ความส าคญัต่อการด ารงชีพ
ของมนุษย ์ท าให้เกิดความตอ้งการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมเพื่อมาบริโภคในชีวิตประจ าวนั น ้ าด่ืมก็มียี่ห้อ
ต่างๆ และมีการพฒันาการน ้าด่ืมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองความตอ้งการใหก้บัผูบ้ริโภคในยุคสมยั
ปัจจุบนัมากข้ึน เพื่อส าหรับคนท่ีตอ้งการดูแลตวัเองมากข้ึนเพื่อรองรับโอกาสในการขายและความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยน ้ าด่ืมในยีห่้อต่างๆไดมี้การผลิตออกสู่ตลาดส่งต่อให้ถูกผูบ้ริโภคมากข้ึน
และสามารถท าให้มียอดขายของแต่ละตรายี่หอ้ไดมี้อตัราการเติบโตของยอดขายนั้นต่างแตกกนัไป
ในแต่ละปีจะมีการผลิตสู่ตลาดท่ีต่างกนัไป ในปี2562อตัราการเติบโตของน ้ าด่ืมในตรายี่ห้อต่างๆสู่
ผูบ้ริโภคนั้นท่ีแตกต่างกนัไป 
 นกัวิจยักลุ่มหน่ึงเช่ือว่า น ้ าแร่ หรือน ้ าอีเลคโตรไลด์ ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัเคร่ืองด่ืมส าหรับ
นกักีฬานัน่เอง มีประโยชน์ช่วยชะลอวยัของคนเราได ้ไม่เฉพาะท าใหผ้วิพรรณสดใสเท่านั้นแต่ช่วย
ใหโ้รคร้ายต่างๆมาเยอืนเรายากข้ึน เป็นการยดือายใุหอ้ยูใ่นโลกไดน้านมากข้ึน  
 น ้าด่ืมวติามิน คือน ้าท่ีมีค่า pH เป็นด่าง ผสมวติามินต่างๆ ลงไปอาทิ วติามินบี1วติามินบี
3วิตามินบี 6 วิตามินบี 7 วิตามินบี 9 เป็นตน้ นอกจากน้ียงัเติมกล่ิน เพื่อให้ไดรู้้สึกสดช่ืนมากข้ึน
ถึงแม้จะมีกล่ินหอมหวานแต่น ้ า ด่ืมวิตามินก็ไม่ได้มีส่วนประสมของน ้ าตาลหรือโซเดียม 
ความส าคญัของน ้ าในปัจจุบนัท่ีมีคนสูงอายุมากข้ึนและมีกลุ่มในช่วงอายุตั้งแต่วยัรุ่นข้ึนไปไดใ้ห้
ความส าคญัในเร่ืองของการรักษาดูแลสุขภาพมากข้ึนไดมี้ผลิตภณัฑใ์หม่ๆไดผ้ลิตเพื่อตอบสนองให้
ตรงต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้กลุ่มเหล่าน้ีเราจึงเล็งเห็นการความส าคญัและมีความตอ้งการ
พฒันาผลิตภณัฑ์พร้อมปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์และเติบโตของผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการ
ศึกษามากข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 
1. เพื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่ง 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่งกบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ี

มีส่วนผสมของวติามินของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่านิยมเชิงสุขภาพกับพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมี

ส่วนผสมของวติามินของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 
4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือ

เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของวติามินของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 การศึกษาเร่ือง อิทธิพลของค่านิยมเชิงสุขภาพและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อ

พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมมีส่วนผสมของวิตามินของผูบ้ริโภคในเขตจังหวดัปทุมธานี ได้

ท าการศึกษาภายใตค้วามหมายของค่านิยมเชิงสุขภาพ  2.2 แนวความคิดทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัประสม

ทางการตลาดแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัค่านิยมเชิงสุขภาพ ความรู้

ทัว่ไปของเคร่ืองด่ืมท่ีผสมวิตามิน ขอ้มูลการตลาดเคร่ืองด่ืมน ้ าวิตามิน และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ไดแ้ก่ 1) กิตยาภรณ์ ล าลึก ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาผสมสมุนไพร

พร้อมด่ืม ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 2)วรวิกร สยามิภกัด์ิ ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่บรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3) พลอย

ไพลิน ค าแกว้ ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจท่ีจะบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคดิการวจิัย 
 ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม  

 
 
สมมติฐานของการวจิัย 
  จากวตัถุประสงคก์ารวจิยัขา้งตน้ ผูว้จิยัไดก้  าหนดสมมติฐานการวจิยัเพื่อใชเ้ป็นกรอบใน
การด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของวิตามิน มี
ความสัมพนัธ์กนั 

2. อิทธิพลค่านิยมเชิงสุขภาพมีต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของวิตามิน 
ไม่แตกต่างกนั 

3. ค่านิยมเชิงสุขภาพและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมี
ส่วนผสมของวติามิน ไม่แตกต่างกนั 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวจิยัน้ีคือ 

1. สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีไปปรับใช้เพื่อพฒันาธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

2. สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจยัมาปรับใช้ส าหรับผูท่ี้ประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมผสม
วติามิน 

 

ระเบียบวธิีวจิัย 
 งานวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีใช้ศึกษาคือ
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้ งแต่ 15 ปีข้ึนไปและเป็นผูท่ี้อาศัยอยู่ในจังหวดัปทุมธานี  กลุ่มคนท่ีเคยซ้ือ
เคร่ืองด่ืมมีส่วนผสมของวิตามิน จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม
ออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไค -แสควร์ (Chi-
Square)  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยแบบสอบถามสร้างข้ึนจากการสอบถาม เอกสาร และงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  เ ป็นแบบสอบถามเ ก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม  
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัค่านิยมทางสุขภาพ ประกอบดว้ย ดา้นการรับรู้คุณค่า 
ดา้นการเลือกบริโภค ดา้นความสนใจในสุขภาพ ดา้นรักษาดูแลสุขภาพ แบบมาตรวดัแบบลิเคิร์ท 
(Likert’s Scale) ค าตอบมีใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 
  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ีการจดัจ าหน่ายและปัจจยัดา้นดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด แบบมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ค าตอบมีให้เลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีผสมวิตามินของ
ผูบ้ริโภคจงัหวดัปทุมธานี  มีลกัษณะค าถามแบบปลายปิดเลือกค าตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว (Check 
List) 
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ผลการศึกษา 
  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
          พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จ านวน 223 

คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 มีช่วงอายุ 16–25ปี จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ62.8 มีการนบัถือศาสนา

พุทธ จ านวน 363 คนคิดเป็นร้อยละ90.8 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน193 คน คิดเป็นร้อยละ 

48.3 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง จ านวน156  คน คิดเป็นร้อยละ39.0 มีสถานภาพ 

โสด จ านวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 และมีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน10,000บาท มากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 35.5 

  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมทีม่ีส่วนผสมของวติามินของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมี
ส่วนผสมของวติามิน ส่วนใหญ่การเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของวติามิน ยีห่อ้ ยนัฮี วติามินวอ
เตอร์ มากสุด ลกัษณะในการเลือกด่ืมตามความสะดวกไม่ก าหนดยี่หอ้ การเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมบ่อย 1-
2 ขวดต่อสัปดาห์ การเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมในประมาณช่วงเวลา บ่ายถึงเยน็ (เวลา 16.00-18.00 น.) การ
เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมในช่วงขณะเดินทาง มีการเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมในสถานท่ีท างาน การเลือกซ้ือ
เคร่ืองด่ืมถึงแม้ราคาจะสูงข้ึน หลังจากการเลือกซ้ือจะบอกต่อให้ผูอ่ื้นได้เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมี
ส่วนผสมของวติามินเม่ือมีโอกาส ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1 

(n = 400) 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือ จ านวน ร้อยละ 

ยีห่อ้ท่ีเลือกซ้ือ (ยนัฮี วิตามินวอเตอร์) 169 42.3 

ลกัษณะในการเลือกด่ืมตามเลือกด่ืม (ตามความสะดวกไม่ก าหนดยีห่อ้) 141 35.3 

การเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมบ่อย  (1-2 ขวดต่อสัปดาห์) 215 53.8 

การเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมในประมาณช่วงเวลา (บ่ายถึงเยน็ เวลา 16.00-18.00 น.) 80 20.0 

การเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมในช่วงขณะ (ขณะเดินทาง) 152 38.0 

การเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมในสถานท่ี (สถานท่ีท างาน) 139 34.8 

การเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมถึงแมร้าคาจะสูงข้ึน (เลือกซ้ือ) 292 73.0 

เลือกซ้ือจะบอกต่อใหผู้อ่ื้นเม่ือมีโอกาส (บอกต่อ) 345 86.3 
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ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมมีส่วนผสมของวิตามินของผูต้อบ

แบบสอบถาม ในด้านรายขอ้ ยี่ห้อท่ีเลือกซ้ือ  ลกัษณะในการเลือกด่ืม การเลือกซ้ือ การเลือกซ้ือ

เคร่ืองด่ืมในประมาณช่วงเวลา  การเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมในช่วง การเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมในสถานท่ี การ

เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมถึงแมร้าคาจะสูงข้ึน เลือกซ้ือจะบอกต่อใหผู้อ่ื้นเม่ือมีโอกาส 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัค่านิยมเชิงสุขภาพ 

  พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมดา้นค่านิยมเชิงสุขภาพ อยู่
ในระดบัมาก (�̅�  = 4.00, S.D. = 0.76) และเม่ือพิจารณารายดา้น เรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไป
นอ้ย พบวา่ ดา้นการเลือกบริโภคอยูใ่นระดบัมาก ดา้นดา้นรักษาดูแลสุขภาพอยูใ่นระดบัมาก ดา้น
ดา้นความสนใจในสุขภาพอยูใ่นระดบัมาก และดา้นดา้นการรับรู้คุณค่าอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เก่ียวกบัค่านิยมเชิงสุขภาพ ดา้นการเลือก
บริโภค  
ดา้นรักษาดูแลสุขภาพ ดา้นความสนใจในสุขภาพ  ดา้นการรับรู้คุณค่า 

(n = 400) 
ค่านิยมเชิงสุขภาพ  𝑥 S.D. ระดบัความคิดเห็น 
ดา้นการเลือกบริโภค 4.11 0.77 มาก 
ดา้นรักษาดูแลสุขภาพ 4.04 0.92 มาก 
ดา้นความสนใจในสุขภาพ 3.99 0.85 มาก 
ดา้นการรับรู้คุณค่า 3.84 0.81 มาก 
รวม  4.00 0.76 มาก 

 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 คือ ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดบั

การศึกษา อาชีพ สถานภาพและรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือน ้าด่ืมท่ีมีส่วนผสม
ของวติามิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัท่ีก าหนดไว ้
  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 คือ ค่านิยมเชิงสุขภาพ แบ่งออกเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการ
รับรู้คุณค่า ดา้นการเลือกบริโภคดา้นความสนใจในสุขภาพและดา้นรักษาดูแลสุขภาพมีอิทธิพลกบั
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พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของวิตามิน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัท่ีก าหนดไว ้
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของวิตามิน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัท่ีก าหนดไว ้
 

การอภิปรายผล 

  เร่ือง อิทธิพลของค่านิยมเชิงสุขภาพและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือเคร่ืองด่ืมมีส่วนผสมของวิตามินของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานี มีประเด็นท่ีน่าสนใจ ซ่ึง
น ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีเคยเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามินส่วนมากเป็นเพศหญิง เป็น
กลุ่มวยัรุ่นท่ีมีการนบัถือศาสนาพุทธ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนมากมีอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน/รับจา้ง มีสถานภาพโสด และมีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน10,000บาท 
  ค่านิยมเชิงสุขภาพมีอิทธิพลกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของ
วิตามิน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี มากท่ีสุดเป็นสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้คุณค่า 
ได้รับคุณค่าทางสารอาหารเพิ่มข้ึน บ ารุงส่วนต่างๆของร่างกายให้แข็งแรง ช่วยก าจดัสารพิษใน
ร่างกายออกไป ช่วยป้องกนัโรค ดา้นการเลือกบริโภค เพื่อทดแทนสารอาหารท่ีขาด เพื่อบรรเทา
ความกระหายท าให้สดช่ืน ดา้นความสนใจในสุขภาพ เร่ิมอยากดูแลตวัเองมากข้ึน อยากมีสุขภาพท่ี
ดี อยากมีหุ่น/รูปร่างสมส่วนและสนใจตามเพื่อนๆ 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสม

ของวิตามินของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี มากท่ีสุดเป็นสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริม

ทางการตลาด มีการแจกสินคา้ตวัอย่างให้ลองชิม  การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ  ป้ายโฆษณาติดหน้า

ร้านจ าหน่าย  การจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้ การลด แลก แจก แถมของสมนาคุณ ดา้นผลิตภณัฑ์  

ตราสินคา้มีช่ือเสียง กล่ินและรสชาติของเคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน ท าให้สดช่ืนและดบัความกระหาย 

สีสันบรรจุภณัฑท่ี์มีความดึงดูด รูปแบบบรรจุภณัฑพ์กพาสะดวก ปริมาณวติามินท่ีอยูใ่นบรรจุภณัฑ์

มีความเหมาะสมกบัการบริโภค และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย หาซ้ือไดง่้าย การจดัวางสินคา้ให้

สะดุดตาและหาง่าย ร้านท่ีจ าหน่ายมีจ านวนมากพอต่อความตอ้งการซ้ือ ชั้นวางสินคา้อยูใ่นต าแหน่ง

ท่ีสามารถหยบิง่ายสะดวก มีช่องทางการเลือกซ้ือหลากหลาย    
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ข้อเสนอแนะ  
  ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะเขตจงัหวดัปทุมธานี ท าให้ไม่ทราบถึงพฤติกรรมใน
การเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีอ่ืนๆ ดงันั้นการวิจยัคร้ังต่อไปควรท าการวิจยัในเขต
พื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือ รวมถึงความตอ้งการไดอ้ยา่งทัว่ถึงยิง่ข้ึน 

2. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s (Marketing Mix)เพิ่มเติม 
นอกเหนือจากท่ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษา เพื่อใหง้านวจิยัมีความสมบูรณ์มากข้ึน 
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