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บทคัดย่อ 
 

เนื่องจากในปัจจุบันคนไทยมีวิถีชีวิตที่รีบเร่งมากขึ้น ท าให้คนในปัจจุบันไม่เวลาดูแล
สุขภาพของตัวเอง ท าให้ขาดความสมดุลของสารอาหาร ซึ่งการบริโภคผักและผลไม้น้อยในคนไทยเป็น
สาเหตุของภาระโรคในอันดับต้น ๆ ก่อให้เกิดการสูญเสียทางสุขภาพ  ส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง เป็นต้น จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้  
จึงท าให้เกิดการรณรงค์ให้คนไทยในปัจจุบันตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลสุขภาพของตนเองกัน
มากขึ้น จนกระทั่งก่อนให้เกิดกระแสรักสุขภาพในปัจจุบันขึ้น ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันจึงนิยม การออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพกันมากขึ้น ทั้งนี้การบริโภคน้ าผัก
และผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคในการบ ารุงสุขภาพ 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบ
สกัดเย็นของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด (4Ps) และศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (อายุ, เพศ, การศึกษา, และรายได้)ที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นหรือไม่ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เคยบริโภคน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น โดยผู้วิจัยคาด
ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้ผลิตและจ าหน่ายน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น 
สามารถทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นที่แท้จริงและ

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์
แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
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สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนประกอบกิจการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในอนาคต  

ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของ
ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคา และในส่วนของ
ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างในปัจจัยด้านเพศ นั้นส่งผลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์
แบบสกัดเย็นของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ค้าส้าคัญ: น้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็น, น้ าผักและผลไม้พร้อมดื่มระดับพรีเมี่ยม 
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ABSTRACT 
 

Currently, Thai people live a hurried life. They do not take care of their 
health and lack a balanced diet full of nutrients. This is from not eating enough fruits 
and vegetables.  It is the root cause of losing health and gives rise to the occurrence 
of many diseases such as diabetes, cardiovascular disease, cancer, etc. Due to this 
situation, many informational campaigns were launched to educate the Thai people 
so they could become more aware of the importance of taking better care of their 
health. This awareness has fostered the current healthy lifestyle trend that is 
occurring in today’s society. People today are making exercise, healthy eating and 
drinking more popular. The drinking of cold pressed fruits and vegetables juices is 
becoming a favorite choice of consumers as part of a healthy lifestyle, especially in 
Bangkok and the surrounding areas. 

This research is designed to study factors that affect purchasing habits of 
cold pressed juice drink by consumers in Bangkok and perimeters areas by using 
marketing mix (4Ps) and demographics (age, sex, education and salary) and how 
these factors impact the purchasing choices of cold pressed juice drinks. The sample 
population is the consumers in Bangkok and perimeter areas that have already drank 
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cold pressed juices. The benefit from this research is expected to help producers, 
manufacturers and sellers know the actual factors involved in purchasing cold 
pressed juices and use this information to invest in businesses and develop products 
in the future. 

From the result the factors affected to purchase cold pressed juice drink 
of consumers in Bangkok and perimeters areas. Is product and price factor. From 
Demographic result is only sex affect purchasing cold pressed juice drink of 
consumers in Bangkok and perimeters areas. 

 
Keyword: Cold Pressed Juice Drink, Vegetable and Fruit Drink Juice Premium     
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับ
ความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้กรุณา
สละเวลาให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัย รวมถึงรองศาสตราจารย์ 
ดร. นภดล ร่มโพธิ์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการ ซึ่งได้ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เป็น
ประโยชน์ ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้
ให้ความรู้ต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ รวมถึงพ่ีๆ เจ้าหน้าที่โครงการ MBA ที่คอยให้
การสนับสนุนด้านต่างๆ ตลอดมา ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้สละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามส าหรับงานวิจัยนี้ รวมถึงก าลังใจและความช่วยเหลือต่างๆ จากครอบครัว และเพ่ือนๆ 
ทุกท่าน ที่มีส่วนท าให้งานวิจัยฉบับนี้ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี 

อนึ่ง ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย
และผู้ที่สนใจในธุรกิจน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น อนึ่ง หากงานวิจัยครั้งนี้มีข้อบกพร่อง
ประการใด ผู้วิจัยขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทที่ 1 
บทน้า 

 
1.1 ปัญหาและความส้าคัญของปัญหา 

 
เนื่องจากในปัจจุบันคนไทยมีวิถีชีวิตที่รีบเร่งมากขึ้น ท าให้คนในปัจจุบันไม่เวลาดูแล

สุขภาพของตัวเอง จากอดีตที่วัฒนธรรมการบริโภคอาหารไทยมักมีผักโดยเฉพาะผักพ้ืนบ้านเป็น
ส่วนประกอบ ท าให้คนไทยนิยมกินผักในรูปของผักเคียงจิ้มน้ าพริก และผักในแกงต่าง ๆ ได้เปลี่ยนมา
เป็นการบริโภคอาหารจานด่วนที่ไม่มีผักเป็นส่วนประกอบหลัก ท าให้ขาดความสมดุลของสารอาหาร 
ซึ่งการบริโภคผักและผลไม้น้อยในคนไทยเป็นสาเหตุของภาระโรคในอันดับต้น ๆ ก่อให้เกิดการสูญเสีย
ทางสุขภาพ  ส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และ
โรคมะเร็ง เป็นต้น 

จากข้อมูลพบว่า 75% ของคนไทยรับประทานผักและผลไม้น้อยกว่ามาตรฐาน รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยข้อมูลใน
การประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 1 เรื่อง "ผักและผลไม้เพ่ือ
ความมั่นคงทางโภชนาการ" เมื่อกลางเดือนมกราคม 2557 ว่าแม้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความ
หลากหลายของผักและผลไม้ แต่จากการส ารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการ
ตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547 กลับพบว่าคนไทยบริโภคผักผลไม้น้อยลง โดยเพศชาย อายุ 
15 ปีขึ้นไป  บริโภคผักและผลไม้ประมาณ 268 กรัมต่อวัน ส่วนเพศหญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป บริโภคผัก
และผลไม้ประมาณ 283 กรัมต่อวัน และมีการบริโภคผักผลไม้น้อยลงตามอายุ โดยในกลุ่มอายุ 80 ปี
ขึ้นไปบริโภคน้อยที่สุด เพียง 200 กรัมต่อวัน  (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, 2557)1 

จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้  “ท าให้ผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาให้ความส าคัญกับการดูแล
สุขภาพของตนเองกันมากขึ้น โดยจะค านึงถึงคุณประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างแรก ตามมาด้วยการ
ดูแลผิวพรรณ ประกอบกับทางภาครัฐได้ออกมารณรงค์ให้ผู้บริโภคคนไทยดื่มน้ าผลไม้เพ่ือสุขภาพกัน
มากขึ้น ด้วยการจัดโครงการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้คนไทยดื่มน้ าผลไม้เพ่ือสุขภาพ ทั้งน้ าผลไม้
สด และน้ าผลไม้กล่อง เพราะจากการวิจัยข้อมูลเบื้องต้นของภาครัฐพบว่า คนไทยมีอัตราการบริโภค
น้ าผลไม้เฉลี่ย 3 ลิตรต่อคนต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นจ านวนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศในแถบยุโรป ที่มี

                                                           
1
http://health.kapook.com/view80429.html 
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การบริโภคอยู่ที่ 22 ลิตรต่อคนต่อปี ภาครัฐจึงได้ออกมากระตุ้นการดื่มน้ าผลไม้ของคนไทยให้มากขึ้น 
(หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ, 2557)”2  

ในด้านของพฤติกรรมของผู้บริโภค สามารถแบ่งตามความถี่ในการบริโภคต่อ 1 สัปดาห์
ได้ดังนี้ ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ 73% และผู้ไม่ดื่ม 27% โดยที่ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่ม
ประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ แบ่งพฤติกรรมการบริโภคต่อสัปดาห์ออกเป็น ดื่มทุกวัน 34% 5-6วัน 7% 
3-4วัน 11% และ 1-2วัน 21%  

 

 
ภาพที่ 1.1 แสดงการคาดการณ์แนวโน้มส่วนแบ่งตลาดประเภทเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์. จาก Euro 
monitor International, 2556 

 
จาก รูปที่ 1.1 คาดการณ์แนวโน้มส่วนแบ่งการตลาดประเภทเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 

ตลาดน้ าผักผลไม้ในปี 2558 มีสัดส่วนประมาณ 9.3% ของตลาดเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์
ทั้งหมด 

ประโยชน์ของการดื่มน้ าผักและผลไม้สด ประโยชน์ส าคัญที่สุดของน้ าสด คือ ปริมาณ
และความหลากหลายของวิตามิน เกลือแร่ โฟโทนิวเทรียนส์ (phytonutrients) หรือสารส าคัญที่มีใน
พืช และเอนไซม์ในผัก ผลไม้ ซึ่งล้วนเป็นพ้ืนฐานสู่การมีสุขภาพดี ผลวิจัยล่าสุดทางการแพทย์
สอดคล้องกับความเชื่อที่ว่า สารส าคัญที่มีในผักผลไม้ เป็นกุญแจป้องกันโรคอันเกิดจากความเสื่อมของ
ร่างกายได้หลายโรค เพราะสารเหล่านี้ช่วยขจัดสารพิษในร่างกาย ลดระดับคลอเลสเตอรอลในเลือด 
และต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ท าลายเซลล์และเป็นเหตุของการแก่ก่อนวัย การปรุงผักสุก
จะท าลายเอนไซม์ส าคัญจ านวนมาก เอนไซม์เหล่านี้ ในกระบวนการเผาผลาญ การย่อยและการดูซึม
สารอาหารแล้วเปลี่ยนสารอาหารเป็นเนื้อเยื่อ และสร้างพลังงาน ดังนั้น ผักผลไม้ส่วนใหญ่ควรบริโภค

                                                           
2
http://www.siamturakij.com/home/news/display_news.php?news_id=10153 
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สดดีกว่าเพราะสารอาหารอยู่ในรูปที่ร่างกายดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย  การดื่มน้ าผักและผลไม้สกัด
เย็นนั้นดีกว่าการบริโภคผักและผลไม้โดยตรงถึง 4 เท่า เนื่องจากใช้เวลาดูดซึมเพียงแค่ 15 นาที
ในขณะที่การบริโภคผักและผลไม้โดยตรงนั้นใช้เวลาดูดซึมถึง 4 ชั่วโมง และการปั่นช่วยแยกกากใย
อาหารที่ร่างกายเราย่อยไม่ได้ออกไป ท าให้สารอาหารเข้าสู่ร่างกายได้เร็วกว่าและปริมาณมากกว่า  
นอกจากนี้การคั้นยังช่วยสกัดสารอาหารส าคัญๆ จากเมล็ดและใยของผักผลไม้หลายชนิดออกมาได้
ด้วย (ไดเรน กาลา 2553)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1.2 แสดงยอดขายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากธรรมชาติในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2010-2014. จาก
EuroMonitor Journal,  2558 
 

เห็นว่ายอดขายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากธรรมชาติในไทย ปี 2010-2014 มีแนวโน้ม
เติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยประมาณ 20% แสดงให้เห็นว่าคนไทยหันมาบริโภคเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพจากธรรมชาติมากขึ้น 

ในปัจจุบันน้ าผลไม้เป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่ค่อนข้างได้รับความนิยม เนื่องจาก
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป มีการเพ่ิมขึ้นของครอบครัวขนาด
เล็ก มีการเร่งรีบจากการท างานและการเดินทางจึงท าให้การเตรียมอาหารและน้ าผักและผลไม้
รับประทานเองเป็นเรื่องที่เสียเวลาและไม่คุ้มค่า นอกจากนั้นผู้บริโภคยังให้ความส าคัญกับสุขอนามัย
และความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น ดังนั้นน้ าผักและผลไม้พร้อมดื่ม จึงเป็นทางเลือกส าหรับ
ผู้บริโภคสมัยใหม่ จากปัจจัยดังกล่าวตลาดน้ าผักและผลไม้จึงมีศักยภาพที่จะเติบโตได้ในอนาคต  
 

 
 



4 
 

ผลิตภัณฑ์น้ าผักและผลไม้พร้อมดื่มในประเทศไทยสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท คือ 
1. น้ าผักและผลไม้พร้อมดื่ม 100% (Premium Market) 

 2. น้ าผักและผลไม้พร้อมดื่มผสม 40- 99% (Medium Market) 
 3. น้ าผักและผลไม้พร้อมดื่มผสม 20-40 % (Economy Market) 

 4. น้ าผักและผลไม้พร้อมดื่มผสมน้อยกว่า 20 % (Super economy Market)  
 

 
ภาพที่ 1.3 แสดงสัดส่วนมูลค่าตลาดเครื่องดื่มน้ าผักและผลไม้ ปี 2557. จาก มาลีสามพราน3, 2558 

 
จากรูปที่ 1.3 ตลาดน้ าผักและผลไม้มีมูลค่าตลาดรวมสูงถึง 12,000 ล้านบาท โดย

แบ่งเป็นตลาดพรีเมี่ยม (น้ าผักและผลไม้ 100%) 4,500ล้านบาท ตลาดน้ าผักและผลไม้ระดับกลาง 
700ล้านบาท (น้ าผักและผลไม้ผสม 40-99%)  ตลาดน้ าผักและผลไม้ระดับอีโคโนมี 3,300 ล้านบาท 
(น้ าผักและผลไม้ผสม 20-40%) ตลาดน้ าผักและผลไม้ระดับซุปเปอร์อีโคโนมี 1,800 ล้านบาท (น้ าผัก
และผลไม้ผสมน้อยกว่า 20%) และตลาดอ่ืนๆ 2,700 ล้านบาท โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุดคือ
ตลาดน้ าผักและผลไม้ระดับกลางซ่ึงเติบโตสูงถึง 23% ขณะที่ตลาดน้ าผักและผลไม้พรีเมี่ยมเติบโต 
4%  และตลาดน้ าผักและผลไม้ระดับอีโคโนมีและซุปเปอร์อีโคโนมีไม่เติบโต เนื่องจากผู้บริโภคหันไป
บริโภคน้ าประเภทอ่ืน เช่น ขาวเขียว น้ าอัดลม เป็นต้น 

จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่าตลาดน้ าผักและผลไม้พร้อมดื่มระดับพรีเมี่ยม (น้ าผักและ
ผลไม้พร้อมดื่ม 100%) นั้นมีมูลค่าตลาดที่สูงมากกว่าทุกๆ ตลาดและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ 
เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มหันมาให้ความส าคัญกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่รับประทาน และหัน
มานิยมเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมากขึ้น ซึ่งน้ าผักและผลไม้พร้อมดื่มระดับพรีเมี่ยมก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
                                                           
3
http://www.positioningmag.com/content/สัดส่วนน ้ำผลไมมู้ลค่ำ-12000-ลำ้นบำท-ท่ีคนไทยนิยมบริโภค 

Premium 
37% 

Medium 
6% 

Economy 
28% 

Supereconomy 
15% 

Other 
14% 

ตลาดเคร่ืองดื่มน า้ผักและผลไม้ปี 2557 
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ของผู้บริโภคยุคใหม่ เพราะว่ามีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในด้านเครื่องจักรผลิตน้ าผักและผลไม้ ซึ่งท า
ให้น้ าผักและผลไม้ที่ผลิตได้มีรสชาติใกล้เคียงกับการคั้นสดรับประทานเองที่บ้านมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการ
ใส่ใจของผู้ผลิตน้ าผักและผลไม้ท่ีจะควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัยตั้งแต่ในระดับฟาร์มที่ปลูกผักและ
ผลไม้ ทั้งนี้เพ่ือคุณภาพและความปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนของวัตถุดิบ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลท าให้
อัตราการขยายตัวของการบริโภคน้ าผักและผลไม้พร้อมดื่มระดับพรีเมี่ยมยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้นิยมบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพแต่มีเวลาจ ากัด ท าให้ต้องพ่ึงพานวัตกรรม
การผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์น้ าผักและผลไม้พร้อมดื่มระดับพรี
เมี่ยม นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคระดับบนที่ต้องการดื่มน้ าผักและผลไม้เพ่ือสุขภาพที่
แท้จริง โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีระดับราคาที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพอยู่เสมอ จึงท าให้เกิดการแข่งขันเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือ
ดึงดูดผู้บริโภค เช่น การผลิตโดยวิธีการสกัดเย็น การผลิตโดยวิธีการแยกกาก การผลิตน้ าผักและผลไม้
ผสมอโรเวล่าหรือโอเมก้า 3 เป็นต้น  

จากปัจจัยการขยายตัวของมูลค่าตลาดน้ าผักและผลไม้พร้อมดื่มระดับพรีเมี่ยมอัน
เนื่องมาจากกระแสรักสุขภาพและรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคที่ต้องการความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ท าให้น้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสมกับ
ผู้บริโภคท่ีให้ความส าคัญกับสุขอนามัยและความปลอดภัย เพราะน้ าผักและผลไม้อินทรีย์ผลิตจากผัก
และผลไม้ที่ไม่มีสารเคมีตกค้างมาแปรรูป โดยการผ่านเครื่องสกัดเย็นซึ่งจะใช้ความเร็วรอบต่ าในการ
สกัดน้ าผักและผลไม้ (ส่วนใหญ่ประมาณ 45-100 รอบต่อนาที) ไม่เกิดความร้อน จากนั้นจึงบรรจุขวด
แช่ตู้เย็นทันทีที่อุณหภูมิ 2-3 องศาเซลเซียส จากกระบวนการดังกล่าวท าให้น้ าผักไม้ที่ได้ปลอดสารพิษ 
และสามารถสกัดและรักษาคุณค่าสารอาหาร และเอนไซม์ที่มีชีวิตได้มากกว่า 4-5 เท่า ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยในการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมและทัศนคติในการบริโภคและปัจจัยต่างๆ 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นและสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์และน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 
1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ

น้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคใน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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1.2.2 เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (อายุ, เพศ, การศึกษา, 
และรายได้) ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคใน ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 
1.3  ขอบเขตงานวิจัย 
 

1.3.1 มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัด
เย็นของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

1.3.2 ประชากรศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ที่มีประสบการณ์การซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นด้วยตนเอง 

1.3.3 ด้านตัวแปร 
ด้านตัวแปรอิสระ :  
- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด

จ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด 
- ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (อายุ ,เพศ ,การศึกษา , และรายได้) 
ด้านตัวแปรตาม 
- การตัดสินใจซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น ได้แก่พฤติกรรมและ

ทัศนคติในการเลือกซ้ือน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น  
1.3.4 ระยะเวลาที่ท าการศึกษาวิจัย คือ ระหว่างเดือนกันยายน –พฤศจิกายน 2558 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของ

ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สามารถระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 
1.4.1 ผู้ผลิตและจ าหน่ายน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น สามารถทราบถึงปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล และสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
รวมถึงการใช้เพ่ือเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดของกิจการ 

1.4.2 เพ่ือให้ผู้ผลิตและจ าหน่ายน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น ทราบถึง
พฤติกรรมและทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคใน 
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ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส าหรับน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตรงต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 

1.4.3 เป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการจะเข้ามาลงทุนในน้ าผักและผลไม้
อินทรีย์แบบสกัดเย็น น าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนประกอบกิจการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 
1.5 นิยามศัพท์ 

 
1.5.1 น้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็น หมายถึง น้ าที่ผลิตจากผักและผลไม้ที่ไม่มี

สารเคมีตกค้างมาแปรรูป โดยการผ่านเครื่องสกัดเย็นซึ่งจะใช้ความเร็วรอบต่ าในการสกัดน้ าผักและ
ผลไม้ (ส่วนใหญ่ประมาณ 45-100 รอบต่อนาท)ี ไม่เกิดความร้อน จากนั้นจึงบรรจุขวดแช่ตู้เย็นทันทีที่
อุณหภูมิ 2-3 องศาเซลเซียส 

1.5.2 น้ าผักและผลไม้พร้อมดื่มระดับพรีเมี่ยม หมายถึง น้ าที่สกัดจากผักและผลไม้ 
100% โดยไม่ใส่น้ า ไม่แต่งกลิ่น ไม่เจือสี ไม่ใส่น้ าตาล ไม่ใส่วัตถุกันเสีย 
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บทที่ 2 
 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้

อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีข้อหัวในการทบทวน
วรรณกรรม ดังนี้ 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของน้ าผักและผลไม้ 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของน้้าผักและผลไม้ 
 

น้ าผัก คือเครื่องดื่มโดยพ้ืนฐานท าขึ้นจากการปั่นผสมกันของผัก บ่อยครั้งที่น้ าผักจะถูก
ปั่นผสมกับผลไม้บางชนิด เช่น องุ่นและมะเขือเทศ เพ่ือปรับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น น้ าผักบ่อยครั้งที่ถูก
โฆษณาในทางการค้าว่าเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคเครื่องดื่มประเภทน้ าตาลต่ า แม้ว่าใน
กระบวนการผลิตผู้ประกอบการยังคงใส่ส่วนผสมที่เป็นโซเดียมลงไปจ านวนมาก 

น้ าผลไม้ คือของเหลวที่อยู่ในเนื้อเยื่อของผลไม้ตามธรรมชาติ อาจรวมถึงของเหลวจาก
ผลของผักบางชนิดด้วยเช่นมะเขือเทศ น้ าผลไม้ได้มาจากการคั้นหรือการปั่นผักผลไม้เหล่านั้นโดยไม่
ต้องใช้ความร้อนหรือตัวท าละลาย ตัวอย่างเช่น น้ าส้มก็คือของเหลวที่สกัดจากผลส้ม น้ ามะนาวก็คือ
ของเหลวที่สกัดจากผลมะนาว น้ าผลไม้ส าเร็จที่วางขายในท้องตลาดหลายยี่ห้อถูกกรองเอาเส้นใย เนื้อ 
หรือกากออก แต่น้ าผลไม้ที่มีเนื้อก็ยังคงเป็นเครื่องดื่มที่นิยม น้ าผลไม้อาจขายในรูปแบบเข้มข้น ซึ่ง
จ าเป็นจะต้องเติมน้ าเพ่ือลดความเข้มข้นจนกระทั่งอยู่ในสถานะปกติ อย่างไรก็ตาม น้ าผลไม้แบบ
เข้มข้นมักจะมีรสชาติที่ผิดแปลกไปจากน้ าผลไม้ค้ันสดอย่างชัดเจน น้ าผลไม้บางชนิดอาจมีการแปรรูป
เพ่ือการถนอมอาหารก่อนวางจ าหน่าย อาทิ พาสเจอร์ไรซ์ การแช่แข็ง การระเหย หรือการอบให้เป็น
ผงแห้ง เป็นต้น 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2
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ขั้นตอนการผลิตน้้าผักและผลไม้ 
การผลิตน้ าผักและน้ าผลไม้ เป็นการแยกส่วนของเหลวในผัก และผลไม้ พร้อมกับ

สารประกอบทีให้กลิ่นรส รวมทั้งสารอาหารที่ละลายได้ในในของเหลวนั้นออกจากผัก และผลไม้ 
คุณภาพของน้ าผักและน้ าผลไม้ที่ดีจะต้องมีลักษณะที่เหมือนผักผลไม้สด ทั้งในแง่ของกลิ่นรส 
สารอาหาร วิตามินและเกลือแร่ต่างๆ ที่ต้องยังคงเหมือนเดิมหรือมีความใกล้เคียง ซึ่งกระบวนการผลิต
น้ าผักและน้ าผลไม้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ใหญ่ๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนการสกัดของเหลว 
ขั้นตอนนี้มีจุดประสงค์เพ่ือแยกของเหลว รวมไปถึงสารละลายได้ที่มีอยู่ในผักและผลไม้ 

น้ าผัก และผลไม้ท่ีสกัดใหม่ๆ ยังคงมีเอนไซม์แขวนลอยหลายชนิด ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
ดังนั้นในขั้นตอนการสกัดนี้จึงต้องเลือกวิธีที่ให้น้ าผลไม้ในปริมาณมากและมีองค์ประกอบของสารที่มี
คุณค่าครบถ้วน ซึ่งวิธีการสกัดมี 2 วิธี คือ วิธีทางกล ( mechanical extraction ) โดยใช้แรงไปท าให้
เซลล์เนื้อผลไม้ฉีกขาดและให้ส่วนของน้ าผลไม้ไหลซึมออกมาพร้อมสารอาหาร กลิ่นและรส และวิธี
ทางชีวภาพ ( biological extraction ) ซ่ึงจะใช้สารชีวภาพ เช่น เอนไซม์ไปย่อยสลายเซลล์เนื้อผัก
ผลไม้ให้มีขนาดเล็กเพียงพอที่จะปลดปล่อยของเหลวที่มีส่วนของสารอาหาร กลิ่นและรสของผักและ
ผลไม้นั้นๆ 

ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ 
ขั้นตอนนี้เป็นการท าให้น้ าผักและผลไม้ที่สกัดได้ มีลักษณะคุณภาพตามความต้องการ

ขึ้นกับชนิดของน้ าผักและผลไม้ แบ่งออกเป็น การปรับปรุงคุณภาพด้านลักษณะปรากฏ อาทิเช่น การ
ท าน้ าผลไม้ชนิดใส หรือการท าน้ าผักผลไม้แบบขุ่น และการปรับคุณภาพด้านรสชาติ เช่น รสเปรี้ยว 
รสหวาน และการเสริมรสหรือเน้นรสชาติน้ าผลไม้ 

ขั้นตอนการให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 
การให้ความร้อนเพ่ือฆ่าเชื้อจุลินทรีย์มีวัตถุประสงค์เพ่ือยืดอายุการเก็บของน้ าผักและ

ผลไม้ที่บรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิท สามารถท าได้ 2 วิธีคือ 
การให้ความร้อนก่อนบรรจุในภาชนะปิดสนิท 
ส าหรับน้ าผลไม้ท่ีมีค่า pH ต่ ากว่า 3.5 สามารถฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิ 70-72 ° ซ เป็นเวลา 

15 นาที เรียกว่า ระบบพาสเจอร์ไรซ์แบบเร็ว อุณหภูมิสูง ( LTLT:- pasteurization ) จากนั้นบรรจุ
ในภาชนะสะอาดขณะที่น้ าผักผลไม้ยังร้อนอยู่ที่อุณหภูมิการบรรจุประมาณ 60 ° ซ แล้วให้ความเย็น
ทันที โดยน้ าเย็นต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 10 ° ซ เพ่ีอหยุดปฏิกิริยาของจุลินทรีย์ที่หลงเหลือจาก
กระบวนการให้ความร้อน ทั้งนี้ในข้ันตอนการบรรจุต้องท าด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ 
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การให้ความร้อนหลังการบรรจุในภาชนะปิดสนิท  
วิธีนี้นิยมใช้กับน้ าผลไม้ที่บรรจุในกระป๋องเคลือบแลกเกอร์ ซึ่งจะบรรจุน้ าผักผลไม้ที่

เตรียมไว้ในกระป๋อง โดยเว้นช่องว่างเหนือกระป๋องตามสัดส่วนขนาดกระป๋อง จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอน
การไล่อากาศ แล้วปิดฝากระป๋อง หลังจากนั้นจึงน าไปฆ่าเชื้อ ซึ่งระยะเวลาในการฆ่าเชื้อขึ้นกับ
คุณสมบัติขิงน้ าผักและผลไม้นั้นๆ เช่น ถ้าน้ าผลไม้ทีมีสภาพเป็น กรดหรือมีค่า pH ต่ ากว่า 4.6 
สามารถใช้ความร้อนที่อุณหภูมิน้ าเดือดปกติ 100 ° ซ ในการฆ่าเชื้อได้ แต่ถ้าน้ าผักหรือผลไม้ที่มีสภาพ
เป็นกรดต่ าหรือมีค่า pH สูงกว่า 4.6 ต้องใช้ความร้อนที่อุณหภูมิร้อนสูงถึง 116-121 ° ซ ในการฆ่า
เชื้อ 

กระบวนการการผลิตน้้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น 
ในปัจจุบันเครื่องดื่มน้ าผักและผลไม้มีให้เลือกหลายระดับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้

กระบวนการผลิตที่ผ่านความร้อน โดยเฉพาะวิธี Pasteurize ทีใช้ความร้อนที่ระดับ 70-100องศา
เซลเซียส ซึ่งท าให้คุณค่าทางโภชนาการในน้ าผลไม้เสื่อมสลาย โดยเฉพาะวิตามิน และเอนไซด์ต่างๆที่
จะสลายด้วยความร้อน 70องศาเซลเซียส 

นอกจากนั้นผักผลไม้ที่น ามาใช้ในการผลิตโดยทั่วไปนั้นมิได้ใช้ผักผลไม้ที่เป็นผักผลไม้
อินทรีย์ แม้ว่าจะเป็นผักผลไม้ที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยก็ตาม จะส่งผลให้ร่างกายเกิดการสะสม
สารพิษและมีผลต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาว โดยเฉพาะก่อให้เกิดโรคมะเร็ง“แม้ว่าทางหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องจะได้ก าหนด ค่ามาตรฐานความปลอดภัยไว้ แต่ก็ยังมีการวิจารณ์ว่า ค่ามาตรฐาน
ดังกล่าวปลอดภัยต่อผู้บริโภคจริงหรือ เพราะค่ามาตรฐานความปลอดภัยนี้ก าหนดเป็นปริมาณสารเคมี
สูงสุดของสารแต่ละชนิด ที่ยินยอมให้มีตกค้างในอาหาร โดยเชื่อว่าผู้บริโภคสามารถบริโภคสารตกค้าง
นี้ได้ทุกวันตลอดช่วงชีวิตโดยไม่ มีอันตราย แต่ข้อวิจารณ์ส าคัญก็คือ ค่าความปลอดภัยนี้พิจารณา
เฉพาะพิษเฉียบพลันของสารเคมี แต่ไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบระยะยาวจากการสะสมของสารเคมี
ในร่างกาย ซึ่งสารเคมีจ านวนมากมีผลต่อสุขภาพได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อระบบกล้ามเนื้อ , 
ระบบประสาท, การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของเซลล์ หรือการก่อมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ผู้บริโภคได้รับสารเคมีหลายชนิดร่วมกัน ซึ่งมีความเป็นไปได้ท่ีสารเคมีเหล่านี้อาจมีผลในการเสริมฤทธิ์
กันได้ ยกตัวอย่างเช่น มีการทดสอบผลกระทบของสารป้องกันก าจัดเชื้อรา perchloraz ร่วมกับสาร
ก าจัดแมลง malathion ปรากฏว่า สัตว์ทดลองที่ได้รับสารทั้งสองชนิดร่วมกันมีอัตราการเสียชีวิตสูง
กว่าเมื่อ ได้รับสารเพียงชนิดเดียวในปริมาณท่ีเท่ากัน (Robbins 1991, 83)” 
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ภาพที่ 2.1 คุณสมบัติจากน้ าผักและผลไม้จากกรรมวิธีการสกัดกับการแยกกาก. จาก 
http://www.dailycoldpressed.com/th/why-cold-pressed/, 2558 

 
โดยน้ าผักผลไม้อินทรีย์สกัดเย็น จะเป็นการน าผักผลไม้อินทรีย์ที่มีไม่มีสารเคมีตกค้างมา

แปรรูป โดยการคั้นน้ าผักและผลไม้จะผ่านกระบวนการที่ไม่ใช้ความร้อน ซึ่งเครื่องที่ใช้คั้นน้ าผักและ
ผลไม้จะเป็นเครื่องสกัดเย็นที่มีความเร็วในการคั้นสกัดน้ าผักและผลไม้ต่ า (ส่วนใหญ่ประมาณ 45-100 
รอบต่อนาที) ไม่เกิดความร้อน จากนั้นจึงบรรจุขวดแช่ตู้เย็นทันทีที่อุณหภูมิ 2-3 องศาเซลเซียส จาก
กระบวนการดังกล่าวท าให้น้ าผักไม้ที่ได้ปลอดสารพิษ และสามารถสกัดและรักษาคุณค่าสารอาหาร 
และเอนไซม์ที่มีชีวิตได้มากกว่า 4-5 เท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.dailycoldpressed.com/th/why-cold-pressed/
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
 

ส่วนประสมทางการตลาดคือ กลุ่มเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจจะท าการผสมผสาน
เครื่องมือเข้าด้วยกันเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดย Kotler (1997, 
p.72) ได้แบ่งเครื่องมือทางการตลาดไว้ 4 ประเภทคือ  

 
2.2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขาย เพ่ือสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่ เสนอขาย อาจจะเป็นสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่ มีตัวตน  
ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ หรือบุคคล ที่จะต้องสามารถท าหน้าที่แจ้ง
ให้กับผู้บริโภคได้ทราบถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ตราสินค้า รูปแบบ สีสัน ตัวสินค้า เครื่องหมายการค้า 
รูปร่างของสินค้า  สิ่งเหล่านี้จะสื่อความหมาย ความเข้าใจให้กับผู้รับข่าวสาร โดยผู้ผลิต จะต้องพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย หากผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่ดี ไม่ตรงกับ
ความต้องการ ก็จะไม่สามารถท าให้ผลิตภัณฑ์นั้นขายได้  

2.2.2 ด้านราคา (Price) หมายถึง สิ่งที่จะก าหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของเงิน 
ผู้บริโภคจะใช้ราคาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน คุณภาพและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะได้รับ การ
ก าหนดราคาที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้เกิดความจูงใจในการซื้อ  

2.2.3 การจัดจ้าหน่าย (Place) หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึงโครงสร้างหรือ
ช่องทางหลัก จากผู้บริโภคท่ีรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้ว จนเกิดความสนใจ อยากทดลองใช้ แต่จะต้อง
หาซื้อได้อย่างสะดวก เพราะ ถ้าไม่สามารถหาได้สะดวกผู้บริโภคก็จะเปลี่ยนใจไปหายี่ห้ออ่ืนที่หาซื้อได้
สะดวกกว่า การจัดจ าหน่าย แบ่งได้อีก 2 ส่วน ดังนี้ 

2.2.3.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Chanel of Distribution) หมายถึง เส้นทางที่
ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด โดยในช่องทางการจัดจ าหน่ายนี้ ประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลาง 
ผู้บริโภค ช่องทางการจัดจ าหน่ายนี้ จะผ่านหรือไม่ผ่านคนกลางก็ได้ 

2.2.3.2 การกระจายสินค้า (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภค ขั้นตอนการกระจายสินค้า ประกอบด้วย การ
ขนส่ง การเก็บรักษาสินค้า การบริหารสินค้าคงเหลือ 

2.2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ
ข้อมูลระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจจะเป็นการ
ขายแบบใช้พนักงานขาย และการขายแบบไม่ใช้พนักงานขาย เครื่องมือในการสื่อสารประกอบด้วย 5 
เครื่องมือ ดังนี้ 
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2.2.4.1 การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมที่นอกเหนือจากการโฆษณาเพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ 

2.2.4.2 การโฆษณา หมายถึง กิจกรรมในการเสนอข่าวสารของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ ผ่านทางรายการที่ต้องการใช้เป็นช่องทางในการโฆษณาโดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทน 

2.2.4.3 การใช้พนักงานขาย หมายถึง กิจกรรมในการเสนอข่าวสารของผลิตภัณฑ์
หรือบริการ ผ่านการใช้บุคคลในการน าเสนอ  

2.2.4.4 การประชาสัมพันธ์และให้ข่าว หมายถึง กิจกรรมที่ในการเสนอข่าวสาร
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน 

2.2.4.5 การตลาดทางตรง หมายถึง การติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเพ่ือให้
เกิดการตอบสนองโดยตรงในทันที  

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาเพ่ือเข้าใจถึงสาเหตุหรือเหตุผลที่ว่าท าไม 
ผู้บริโภคถึงตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งนั้น      Kotler and keller (2012)     ได้
อธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยอาศัย S-R Theory ว่าเริ่มมาจากสิ่งที่กระตุ้นที่เข้ามาสู่
ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคไปสู่กระบวนการทางจิตวิทยา และลักษณะของผู้บริโภคจะส่งผลต่อ
กระบวนการตั ดสิ น ใ จ เ ลื อกซื้ อ และสุ ดท้ า ย เ กิ ดกา รซื้ อ โ ดยมี ร ายละ เ อียดทฤษฎี ดั งนี้ 
 

 
ภาพที่ 2.2  รูปแบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค.จาก Kotler and Keller. (2012). Marketing 
Management. P.161. 14th ed. New Jersey:Pearson Education 
 

2.3.1. สิ่งกระตุ้น (Stimuli) หมายถึง เหตุจูงใจให้เกิดการซื้อ อาจจะเป็นจากเหตุจูงใจ
จากเหตุผล หรือด้านอารมณ์ โดยสิ่งกระตุ้นนั้นอาจเกิดขึ้นภายในหรือเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายนอก 



14 
 

นักการตลาดต้องให้ความสนใจและจัดสิ่งกระตุ้นภายนอก เพ่ือให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่ง
กระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วนคือ   

2.3.1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) หมายถึงสิ่งกระตุ้นที่
สามารถควบคุมและจัดให้มีขึ้นเป็นสิ่งกระตุ้นที่เก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย 
สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นด้านราคา สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจัดจ าหน่ายและสิ่ง
กระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาดสิ่งต่างๆเหล่านี้หากนักการตลาดสามารถที่จะเข้าถึงความต้องการ
ขอ งผู้ บ ริ โ ภ คอย่ า ง แท้ จ ริ ง ก็ จ ะส าม ารถส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ กิ ดพฤติ ก ร รมกา รซื้ อ ไ ด้ ใ นที่ สุ ด 
  2.3.1.2 สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ (Other Stimuli) หมายถึง สิ่งกระตุ้นที่อยู่ภายนอกที่
ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ  สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี สิ่งกระตุ้นทาง
กฎหมายและการเมือง และสิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม  

2.3.2 จิตวิทยาของผู้บริโภค (Consumer Psychology) เป็นปัจจัยภายในตัวของ
ผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 

2.3.2.1 การจูงใจ (Motivation) การเกิดพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นต้องมี
สิ่งจูงใจกระตุ้นให้เกิด ความต้องการและพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการนั้น โดยจะ
กลายเป็นแรงจูงใจเพ่ือมีการกระตุ้นที่อยู่ ในระดับเพียงพอที่จะผลักให้เกิดการกระท า โดยมีทฤษฎี
แรงจูงใจ ได้แก่ ทฤษฎีแรงจูงใจมาสโลว์ และ ทฤษฎีสองปัจจัยเฮอร์เบิร์ก  

2.3.2.2 การรับรู้ (Perception) กระบวนการที่แต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรร 
จัดระเบียบ และการตีความเพ่ือที่จะความหมาย การรับรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ปัจจัยภาย เช่นความเชื่อ 
อารมณ์ ประสบการณ์ แต่ยังมีปัจจัยภายนอกด้วย เช่น สิ่งกระตุ้น การรับรู้  จะพิจารณาเป็น
กระบวนการกลั่นกรอง จะแสดงถึงความรู้สึกผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 การมองเห็น การได้กลิ่น การได้
ยิน การได้รสชาติ และการรู้สึก โดยมีขั้นตอนในการรับรู้ 4 ขั้น คือ เปิดรับข้อมูลที่เลือกสรร การตั้งใจ
รับข้อมูลที่เลือกสรร ความเข้าใจในข้อมูลที่เลือกสรร และ การเก็บรักษาข้อมูลที่เลือกสรร 

2.3.2.3 การเรียนรู้ (Learning) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือการเรียนรู้ของ
บุคคลเกิดขึ้นเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้น และเกิดการตอบสนอง ซึ่งคือ ทฤษฎีสิ่งกระตุ้น – ตอบสนอง การ
เรียนรู้เกิดจากอิทธิพลหลายอย่าง เช่น ความเชื่อ ทัศนคติ หรือประสบการณ์ในอดีต สิ่งกระตุ้นนั้นจะ
มีอิทธิพลที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ต้องมีคุณค่ากับผู้บริโภค  

2.3.2.4 ทัศนคติ (Attitudes) ความรู้สึก ความคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
จากการประเมินความพอใจ หรือไม่พอใจ ของบุคคลความรู้สึกด้านอารมณ์ และการปฏิบัติที่มีผลต่อ
ความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การศึกษาพบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคกับการตัดสินใจซื้อนั้นมีความสัมพันธ์
กัน  
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2.3.2.5 การจ้าได้ (Memory) ความสามารถในการสะสมประสบการณ์ที่ได้จาก
การเรียนรู้ แล้วถ่ายทอดมาในรูปแบบของการระลึกได้ 

2.3.3 ลักษณะของผู้บริโภค (Consumer characteristics) ได้แก่ 
2.3.3.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture Factor) คือปัจจัยด้านพ้ืนฐานในการ

ก าหนดความต้องการ และพฤติกรรม โดยผ่านการปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน ท าให้เกิดค่านิยมต่างๆ 
โดยในแต่ละวัฒนธรรมก็สามารถแบ่งออกเป็นวัฒนธรรมย่อย (Subculture) จะมีลักษณะเฉพาะ มี
ความแตกต่างกันตามภูมิศาสตร์ หรือท้องถิ่น ท าให้เกิดลักษณะการด ารงชีพที่ต่างกัน ส่งผลให้มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ต่างกัน 

2.3.3.2 ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor) ปัจจัยที่มีอิทธิพลจากทางลักษณะ
ทางสังคม  

2.3.3.3 ปัจจัยประชากรศาสตร์ (Personal Factor) ปัจจัยนี้มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซ้ือ ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ 

2.3.4 กระบวนการในการตัดสินใจเลือกซื้อ (Buying Decision) มีทั้งหมด 5 
ขั้นตอน  

2.3.4.1 การรับรู้ความต้องการหรือปัญหา (Problem Recognition) มาจาก
ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหา หรือความต้องการ ที่เกิดขึ้นมาจากความจ าเป็นของผู้บริโภค 

2.3.4.2 การแสวงหาข้อมูล (Information Search) ผู้บริโภคแสวงหาข้อมูล
เพ่ือน ามาใช้ในการตัดสินใจ 

2.3.4.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อแสวงหา
ข้อมูลเสร็จแล้ว ผู้บริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก โดยจะน ากฎเกณฑ์หรือคุณสมบัติเข้ามาใช้ใน
การประเมิน 

2.3.4.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากประเมินเสร็จก็เข้าสู่
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 

2.3.4.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากมี
การตัดสินใจซื้อแล้ว ก็จะต้องท าการสอบถามถึงความพึงพอใจหลังจาการซื้อ เพ่ือเปรียบเทียบ
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจริงกับสิ่งที่คาดหวัง ถ้าคุณค่าที่ได้รับจริงตรงกับสิ่งที่คาดหวัง หรือสูงกว่า ผู้บริโภค
ก็จะเกิดความพึงพอใจในสิ่งนั้น 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538: 41-42 อ้างถึงใน ปรีชญา เอ่ียมวงค์นที, 2557) ว่า
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์นั้นสามารถท าให้เข้าถึงและก่อให้เกิดการมีประสิทธิผลต่อการก าหนด
ตลาดเป้าหมายได้ โดยปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส าคัญ มีดังนี้ 

 
2.4.1 อายุ (Age) อายุที่ต่างกัน การด าเนินชีวิตที่ต่างกัน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมและ

ความต้องการที่ต่างกัน จึงควรใช้ประโยชน์จากอายุ เป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างของ
การแบ่งส่วนตลาด 

2.4.2 เพศ (Sex) เราควรศึกษาตัวแปรนี้อย่างรอบคอบ เนื่องจากในปัจจุบันตัวแปร
ด้านเพศนี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคมากข้ึน เนื่องจากเพศหญิง และเพศชาย
มีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องของความคิด ค่านิยม และทัศนคติ 

2.4.3 รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) 
รายได ้การศึกษา และอาชีพที่ต่างกัน น าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการที่ต่างกัน  

จึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เป็นปัจจัยที่นิยมน ามาใช้ในการศึกษา
ส าหรับการแบ่งส่วนการตลาดตามกลุ่มผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ สถานภาพ และระดับ
การศึกษา เป็นต้น เพ่ือใช้ในการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ให้กับผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ 
เพ่ือให้เข้าถึงและตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงมากที่สุด  
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

จากการศึกษางานวิจัยและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล พบว่า งานวิจัยโดยส่วนใหญ่ที่ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่ม
ที่คล้ายกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

 
2.5.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ธนพล เพียรพิทักษ์ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเลือกซื้อน้ าผลไม้
พร้อมดื่มตราทิปโก้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยผลิตภัณฑ์ในเรื่องรสชาติ 
คุณประโยชน์ที่ช่วยปรับสมดุลท าให้ขับถ่ายเป็นปกติ ลายบนบรรจุภัณฑ์ที่มีความชัดเจนสามารถบอก
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ถึงรสชาติของน้ าผลไม้ได้ และขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการบริโภคมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ
น้ าผลไม้พร้อมดื่มทิปโก้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ วิภาวี สุริโย 
(2548) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าผัก-ผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการและข้อมูลเกี่ยวกับ
สารอาหารที่จะได้รับมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าผัก -ผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครในระดับที่มาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับ วัชรชัย ศิริวาสนคุณ (2549) ที่ศึกษาการ
ตัดสินใจซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องของรสชาติ 
และคุณค่าทางโภชนาการมีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้พร้องดื่มอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องรูปแบบบรรจุภัณฑ์และขนาดบรรจุ ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งตรงกับ สลิตา สาลีผลิน (2557) ที่ศึกษา การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภคน้ าผักผลไม้พร้อมดื่มชนิด UHTของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด
กาญจนบุรีพบว่า คุณค่าของผลิตภัณฑ์และคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์ นั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การน้ าผักผลไม้พร้อมดื่มชนิด UHT ในระดับท่ีสูง  
นอกจากนั้น พรพรรณ กล่อมเจริญ(2557) ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ
เครื่องดื่ม Functional Drink ของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 
ปัจจัยผลิตภัณฑ์ในด้านคุณประโยชน์ทางด้านสุขภาพ และการได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตและ
อยู่ภายใต้สินค้าที่มีชื่อเสียงนั้นอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่ม Functional Drink ของ
บุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2.5.2 ปัจจัยด้านราคา 
ชิตชัย ดิเรกวัฒนชัย (2555) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

แนวโน้มการตัดสินใจบริ โภคอาหารสุขภาพจานด่วนของกลุ่มคนท างานในย่ านธุ รกิจใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านราคามีผลกับการตัดสินใจมากที่สุด ราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพ
ของอาหาร เหมาะกับปริมาณและคุ้มค่ากับคุณประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับ ธนพล เพียร
พิทักษ ์(2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเลือกซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่มตราทิปโก้ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ราคาที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ ราคาเหมาะกับคุณประโยชน์ และการมีหลาย
ระดับราคาให้เลือกซ้ือ มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับที่มาก และสอดคล้องกับ รุ่งตะวัน สว่างไพศาล
กุล (2551) ที่ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ าผลไม้บีอ้ิงของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยราคา เรื่องของราคาที่เหมาะสมกับปริมาณ กับคุณภาพ และราคาที่
มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มในประเภทเดียวกันนั้น มีความส าคัญต่อการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับมาก ซ่ึงตรงกับ สุริยันต์ ศาสตร์ศรี (2549) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคน้ าสมุนไพรในเขต
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เทศบาลเมืองสกลนคร พบว่าปัจจัยทางด้านราคาเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด ต้องมี
การระบุราคาที่ชัดเจน และมีราคาที่เหมาะกับท้ังคุณภาพกับตัวผลิตภัณฑ์ 

2.5.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
รุ่งตะวัน สว่างไพศาลกุล (2551) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

เครื่องดื่มน้ าผลไม้บีอ้ิงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
เรื่องของสถานที่ตั้งของร้านจัดจ าหน่ายที่ใกล้บ้านหรือที่ท างานนั้นมีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่มน้ าผลไม้บีอ้ิงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับที่มากสุด สอดคล้องกับ วัชรชัย 
ศิริวาสนาคุณ (2549) ที่ศึกษาการตัดสินใจซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เรื่องการสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายนั้นมีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคอยู่ในระดับที่มาก และสอดคล้องกับ ผกา ผดุงมาตรวรกุล (2544) ที่ได้ศึกษาความเห็น
ต่อคุณภาพและบรรจุภัณฑ์น้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลอุดรธานี พบว่า 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีอิทธิพลในระดับค่อนข้างมากเนื่องจากผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ
เรื่องความสะดวกของการเดินทาง  

นอกจากนั้น พรพรรณ กล่อมเจริญ(2557) ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่ม Functional Drink ของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายที่ไม่ว่าผู้บริโภคจะเดินไปที่ใด ก็
สามารถเห็นได้ง่ายนั้นมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่ม Functional Drink ของบุคคลวัยท างานใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มาก 

2.5.4 ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด  
ปานฤทัย เลิศไตรภพ (2557) ได้ท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชูก าลังยี่ห้อกระทิงแดงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาดนั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมาก โดยการได้เห็นโฆษณาจากสื่ อเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงที่สุด สอดคล้องกับ ฐิตาภา พรหมสวาสดิ๋ (2555) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมองและความจ าของผุ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ทั้งในเรื่องของการจัดลดราคา หรือแจกของ
สมนาคุณ และการโฆษณาที่หลากหลายช่องทางนั้นมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับ วิภาวี สุริโย (2548) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ า
ผัก-ผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดนั้นมี
อิทธิพลต่อการซื้อน้ าผัก-ผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมาก เพระได้เห็นสื่อ
โฆษณาและการจัดแสดงสินค้า ณ จุดซื้อในร้านค้า 
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2.5.5 ปัจจัยด้านเพศ และปัจจัยด้านอายุ 
ชัฎชลิดา ไม้คง (2550) ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าส้มที่มีตรายี่ห้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศและอายุที่
ต่างกันท าให้พฤติกรรมซื้อน้ าส้มที่มีตรายี่ห้อที่เลือก วัตถุประสงค์การซื้อ ความถี่ในการซื้อ ภาชนะ
บรรจุที่เลือกซื้อที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ วิภาวี สุริโย (2548) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อน้ าผัก-ผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจัยด้านประชา
การศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อที่ต่างกันตั้งแต่ 
การเลือกประเภทของผัก-ผลไม้พร้อมดื่ม ยี่ห้อที่เลือกซื้อ และลักษณะบรรจุภัณฑ์ผัก-ผลไม้พร้อมดื่ที่
ต่างกัน  

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของ พรพรรณ กล่อมเจริญ(2557) ที่ศึกษา ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเครื่องดื่ม Functional Drink ของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่าปัจจัยด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการเลือกซื้อ
เครื่องดื่ม Functional Drink ของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน 
อาจเนื่องจากผู้บริโภคทั้งเพศชายและหญิง ไม่ว่าจะอายุเท่าใด จบการศึกษาในระดับใด ต่างก็ห่วง ใย
ในสุขภาพของตนเองไม่ต่างกันอีกทั้ง Functional Drink เป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ง่ายจึงท าให้
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคกลุ่มใดก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับ ชุติมา นาถเหนือ 
(2547) ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการบริโภคน้ าผลไม้ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันให้ความส าคัญกับการบริโภคน้ าผลไม้ที่ไม่แตกต่าง
กัน 

2.5.6 ปัจจัยด้านระดับการศึกษา 
พัชรินทร์ อินต๊ะ (2548) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ าดื่มบรรจุขวดของ

ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการบริโภคน้ าดื่มบรรจุขวดที่แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีระดับความ
สนใจต่อสุขภาพที่สูงกว่าผู้บริโภคมีระดับการศึกษาที่ต่ ากว่า สอดคล้องกับ วิภาวี สุริโย (2548) ที่
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าผัก-ผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าระดับการศึกษาที่ต่างกันของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่างกันต่อการเลือกขนาดบรรจุน้ าผัก-ผลไม้
พร้อมดื่ม ซึ่งตรงข้ามกับ พรพรรณ กล่อมเจริญ (2557) ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อเครื่องดื่ม Functional Drink ของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่
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พบว่าปัจจัยด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่ม  

Functional Drink ของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน อาจ
เนื่องจากผู้บริโภคทั้งเพศชายและหญิง ไม่ว่าจะอายุเท่าใด จบการศึกษาในระดับใด ต่างก็ห่วงใยใน
สุขภาพของตนเองไม่ต่างกันอีกทั้ง Functional Drink เป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ง่ายจึงท าให้ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคกลุ่มใดก็ตาม 

2.5.7 ปัจจัยด้านรายได้ 
วิภาวี สุริโย (2548) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าผัก-ผลไม้

พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ารายได้ที่ต่างกับของผู้บริโภคนั้นมีอิทธิพลต่อ
วัตถุประสงค์ในการซื้อและขนาดที่ซื้อของน้ าผัก-ผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สอดคล้องกับธนพล เพียรพิทักษ ์(2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเลือกซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่ม
ตราทิปโก้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่แตกต่างกันจะตัดสินใจ
เลือกซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่มทิปโก้ที่แตกต่างกัน ตรงกับ วัชรชัย ศิริวาสนาคุณ (2549) ที่ศึกษาการ
ตัดสินใจซื้อน้ าผลไม้พร้องดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับรายได้ต่อเดือนมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 100% และสอดคล้องกับ ศศิธร สุภาวรรณ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่ารายได้ที่
แตกต่างกันมีความสัมพันธ์พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือความงามของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครที่ต่างกัน  

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของ รุ่งตะวัน สว่างไพศาลกุล (2551) ที่ศึกษา ปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ าผลไม้ตราบี อ้ิงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันนั้นไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ าผลไม้ตราบีอ้ิงที่แตกต่างกัน 
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2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ 
สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการการวิจัยได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4 กรอบแนวความคิดการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์
แบบสกัดเย็น 
 
 

ตัวแปรอิสระ  

 ลักษณะประชากรศาสตร์ 

-เพศ 

-อายุ 

-ระดับการศึกษา 

-รายได้ 

 

ตัวแปรอิสระ 

 ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

- ด้านผลิตภัณฑ์ 

- ด้านราคา 

- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

- ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

ตัวแปรตาม  

 การตัดสินใจซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์  
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์

แบบสกัดเย็น ของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยใช้วิธีแบบการส ารวจ
(Survey Research) โดยการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสรุป
ผลการวิจัย โดยมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 สมมุติฐานที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  

  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 

ประชากรที่ท าการศึกษา คือผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เคย
บริโภคน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนแน่นอน  

การก าหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เมื่อไม่สามารถหาจ านวนประชากรที่แน่นอน
ได้ จึงได้มีการก าหนดขนาดการแปรปรวนสูงสุด โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ5โดยมีวิธีการค านวณดังต่อไปนี้  

    สูตร   
    

  
 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
Z = ระดับความเชื่อม่ัน 
P = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือสัดส่วนของคุณลักษณะที่สนใจในกลุ่มตัวอย่าง 
(p) 
q = โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ซึ่งเท่ากับ 1-P ในกรณีของกลุ่มตัวอย่าง 
e = ระดับความคาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง 
แทนค่า 
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(    ) (   )(     )

(   ) 
 

         
จากการค านวณในขั้นต้นพบว่า จะได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมประมาณ 385 คน เมื่อ

น าไปเทียบกับตาราง Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคาดเคลื่อน -+5% ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน ดังต่อไปนี้ 

 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  
3.2.1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 4Ps) 

- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
- ด้านราคา (Price) 
- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
- ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

3.2.1.2 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- รายได ้

3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
การตัดสินใจซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น  

 
3.3 สมมุติฐานที่ใช้ในการวิจัย 

 
3.3.1 สมมุติฐานที่เก่ียวข้องกับการวิจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

  สมมุติฐานที่ 1: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อน้ าผักและ
ผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

  สมมุติฐานที่ 2: ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้
อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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 สมมุติฐานที่ 3: ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อ
น้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 สมมุติฐานที่ 4: ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อน้ า
ผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3.3.2 สมมุติฐานที่เก่ียวข้องกับปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 
 สมมุติฐานที่ 5: ปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อน้ าผัก

และผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกัน 
 สมมุติฐานที่ 6: ปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อน้ าผัก

และผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกัน 
 สมมุติฐานที่ 7: ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการ

เลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
แตกต่างกัน 

 สมมุติฐานที่ 8: ปัจจัยด้านรายได้ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อน้ า
ผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่าง
กัน 
 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) โดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอนได้แก่ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 

ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกซ้ือน้ า
ผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ (Multiple Choices) ลักษณะ
ปลายปิด 

ตอนที่  3  เป็นแบบสอบถามข้อมูลทัศนคติของผู้บริโภคเกี่ยวกับการเลือกซื้อและส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) ซึ่งแบ่งระดับความคิดเห็น/ระดับ
ความส าคัญในการตัดสินใจ เป็น 5 ระดับ จากน้อยไปมาก ดังนี้ 
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ระดับความเห็น  ค่าน้ าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 
น้อยที่สุด   ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  1  คะแนน 
น้อย   ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  2  คะแนน 
ปานกลาง   ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  3  คะแนน 
มาก   ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  4  คะแนน 
มากที่สุด   ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  5  คะแนน 

เกณฑ์การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้
อินทรีย์แบบสกัดเย็น ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49  แปลความว่า เห็นด้วยน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49  แปลความว่า เห็นด้วยน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49  แปลความว่า เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49  แปลความว่า เห็นด้วยมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00  แปลความว่า  เห็นด้วยมากที่สุด 
ตอนที่  4  เป็นแบบสอบถามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูล
ที่รวบรวมได้จากการท าแบบสอบถาม โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามโดยตรง หรือ ให้ท า
แบบสอบถามผ่านทาง Google Docs ใน Social Network 

 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.6.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency)ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือบรรยายข้อมูล
ทั่วไป 

3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) เพ่ือเป็น
การศึกษาข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ ดังนี้ 
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3.6.2.1 การวิเคราะห์ (Independent Simple t-Test) และการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé)  

3.6.2.2  การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพ่ือรวมกลุ่มตัวแปรในแต่ละปัจจัยที่ได้
ศึกษาที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกัน 

3.6.2.3  การวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต้นและตัวแปรตาม 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้
อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีตัวแปรอิสระได้แก่ 
ปัจจัยทางการตลาดและปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือท าการวิจัยและใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็นหัวข้อต่างๆได้ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปในการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์

แบบสกัดเย็นของกลุ่มตัวอย่าง 
4.3 การวิเคราะห์ระดับความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและ

ผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
4.4 การวิเคราะห์ปัจจัย  

4.4.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์
ปัจจัย 

4.4.2 การก าหนดกลุ่มปัจจัย 
4.5 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นเพ่ือการศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

4.6 การวิเคราะห์ปัจจัยประชากรศาสตร์กับการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบ
สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

งานวิ จั ยนี้ ได้ ศึ กษาและด า เนิ นการ เก็บรวบรวมข้ อมูลของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เคยบริโภคน้ าผักและผลไม้สกัดเย็น ภายในระยะเวลา 1 เดือน    
(25 ตุลาคม 2558 - 25 พฤศจิกายน2558) ทั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถรวบรวมแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณ์จ านวนทั้งสิ้น 404  ตัวอย่าง จากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้จ านวน  443 ชุด โดย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1  
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ตารางที่ 4.1 
 
แสดงสัดส่วน (ร้อยละ) ของข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 106 26.24 

หญิง 298 73.76 

รวม 404 100 

อายุ 

20-25 ปี 49 12.13 

26-30 ปี 222 54.95 

31-35 ปี 83 20.54 

36-40 ปี 50 12.38 

รวม 404 100 

ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 12 2.97 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 308 76.24 

สูงกว่าระดับปริญญาตรี (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) 84 20.79 

รวม 404 100 
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ตารางที่ 4.1 
 
แสดงสัดส่วน (ร้อยละ) ของข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

อาชีพ 

นักเรียน / นักศึกษา 14 3.47 

ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 44 10.89 

ลูกจ้าง / พนักงานบริษัทเอกชน 274 67.82 

ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ 68 16.83 

อ่ืนๆ 4 0.99 

รวม 404 100 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

น้อยกว่า 10,000 8 1.98 

10,000 – 30,000 202 50 

30,001 – 50,000 149 36.88 

สูงกว่า 50,000 ขึ้นไป 45 11.14 

รวม 404 100 

 
จากตารางที่ 4.1 สามารถวิเคราะห์ได้ว่าลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 404 ราย แบ่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.76 และเพศชาย ร้อยละ 26.24 ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.95 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 76.24 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพลูกจ้าง / พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 67.82 
รองลงมาประกอบ อาชีพธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 16.83 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,000 – 30,000 คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของตัวอย่างทั้งหมด 
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4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปในการเลือกซื้อน้้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัด
เย็นของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปในการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น ที่ได้
น ามาใช้ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ความถี่ในการบริโภค ค่าใช้จ่ายในการบริโภคโดยเฉลี่ยต่อเดือน สาเหตุที่
กลุ่มตัวอย่างบริโภคน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น สูตรน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นที่
กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจเป็นพิเศษ สถานที่ที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่บริโภคบ่อยที่สุด มี
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 4.1 ความถี่ในการบริโภคน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของกลุ่มตัวอย่าง 

 

16.58% 

24.26% 

30.45% 

28.71% 

ความถี่ในการบริโภคน้้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น 

น้อยกวา่ 1 ครัง้ตอ่เดือน 

1 – 2 ครัง้ตอ่เดือน 

3 – 4 ครัง้ตอ่เดือน 

มากกวา่ 4 ครัง้ตอ่เดือน 
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ภาพที่ 4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริโภคน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นโดยเฉลี่ยต่อเดือน 
 

 

 
ภาพที่ 4.3 สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างบริโภคน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น 

 

21.53% 
20.54% 

13.86% 

9.65% 

14.85% 

19.55% 

น้อยกวา่ 200 บาท 200 – 400 บาท 401– 600 บาท 601 – 800 บาท 801 – 1,000 บาท มากกวา่ 1,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคน้้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นโดยเฉลี่ยต่อเดือน  

น้อยกวา่ 200 บาท 200 – 400 บาท 401– 600 บาท 

601 – 800 บาท 801 – 1,000 บาท มากกวา่ 1,000 บาท 

61.88% 

12.62% 

3.96% 

15.84% 

3.47% 

1.49% 

0.74% 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

เพื่อสขุภาพ 

ลดน า้หนกั 

ล้างพิษ 

ความอร่อย 

มีคนแนะน า 

ตามกระแส 

อ่ืนๆ 

สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างบริโภคน้้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น 

เพื่อสขุภาพ ลดน า้หนกั ล้างพิษ ความอร่อย มีคนแนะน า ตามกระแส อ่ืนๆ 
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ภาพที่ 4.4 สูตรน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
 

 
ภาพที่ 4.5 สถานที่ที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น 

 

40% 

17% 

22% 

11% 

9% 

1% 

สูตรน้้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

เพื่อสขุภาพ ลดน า้หนกั 

ล้างพิษ บ ารุงสายตา 

ให้พลงังาน อ่ืนๆ 

35.82% 

37.74% 

18.12% 

7.46% 

0.85% 

Delivery

ร้านขายของเพ่ือสขุภาพ 

ห้างสรรพสินค้า 

BTS/MRT

Fitness/Spa

0.00% 20.00% 40.00%

สถานที่ที่เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์  

Delivery

ร้านขายของเพ่ือสขุภาพ 

ห้างสรรพสินค้า 

BTS/MRT

Fitness/Spa
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ภาพที่ 4.6 ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่บริโภคบ่อยที่สุด 
 

จากภาพที่ 4.1- 4.6 ได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปในการเลือกซื้อน้ าผักและ
ผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปได้ดังนี้ คือ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการบริโภคน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นที่     
3 – 4 ครั้งต่อเดือน คิดเป็น 30.45 % รองลงมา คือมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน คิดเป็น 28.71%  1- 2 
ครั้งต่อเดือน คิดเป็น 24.26% และน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็น 16.58% 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นโดยเฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่ใช้จ่ายน้อยกว่า 200 บาทคิดเป็น 21.53% รองลงมา คือ ใช้จ่าย 200 – 400 
บาท คิดเป็น 20.54% ใช้จ่าย มากกว่า 1,000 บาท คิดเป็น 19.55% ใช้จ่าย 801-1,000 บาท คิด
เป็น 14.85 % ใช้จ่าย 401-600 บาทคิดเป็น 13.86 % และใช้จ่าย 601- 800 บาท คิดเป็น 9.65 % 

สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวังจากการบริโภคน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น  3 
อันดับแรก ได้แก่ ดื่มเพ่ือสุขภาพ คิดเป็น 61.88 % รองมาคือ ดื่มเพราะอร่อย 15.84 % และ ดื่มเพ่ือ
ลดน้ าหนัก 12.62% 

สูตรน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจเป็นพิเศษ 3 
อันดับแรก คือสูตรเพ่ือสุขภาพ คิดเป็น 40.14% รองลงมาคือสูตรล้างพิษ คิดเป็น 21.88% และสูตร
ลดน้ าหนัก คิดเป็น 16.96% 

36% 

27% 

19% 

5% 

4% 

1% 
1% 1% 

6% 

ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่บริโภคบ่อยท่ีสุด 

Me Juice

Make it HAPPEN Juice

MY EVERYDAY JUICE

PREST JUICE

Daily Cold Pressed

Happy Cleanse

MooooooD & Juice

Chez Wim

อ่ืนๆ 
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สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น
คือ ร้านขายของเพ่ือสุขภาพ คิดเป็น 37.74% รองลงมาคือ Delivery ส่งตรงถึงที่ท างานหรือบ้าน คิด
เป็น 35.82% และห้างสรรพสินค้า คิดเป็น 18.12% 

ในส่วนของยี่ห้อผลิตภัณฑ์น้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นที่กลุ่มตัวอย่างบริโภค
บ่อยท่ีสุด 3 อันดับแรกได้แก่ Me juice คิดเป็น 35.64%  Make it Happen Juice คิดเป็น 27.23% 
และ My Everyday Juice คิดเป็น 19.06% 
 
4.3 การวิเคราะห์ระดับความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้้าผักและผลไม้อินทรีย์
แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

ข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสิ้น 404 ชุด สามารถสรุป
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผัก
และผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามปัจจัยทั้งหมด 
4 ปัจจัยดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.2 
 
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ (ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด)
จากการทบทวนวรรณกรรม  

ตัวแปรอิสระ Mean SD ระดับความเห็น 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์       

1.1 มีรสชาติอร่อย 4.13 0.767 เห็นด้วยมาก 

1.2 มีหลายสตูรให้เลือกตามความต้องการ 4.18 0.705 เห็นด้วยมาก 

1.3 สามารถเลือก ผัก ผลไม้ ไดต้ามความต้องการ (Customization) 4.14 0.829 เห็นด้วยมาก 

1.4 มีส่วนผสมหรือสารที่ต้องการครบถ้วน 4.19 0.883 เห็นด้วยมาก 

1.5 วัตถุดิบมคีุณภาพ 4.29 0.786 เห็นด้วยมาก 

1.6 มีความสะอาดปลอดภัย 4.32 0.763 เห็นด้วยมาก 

1.7 มีรูปแบบบรรจุภณัฑ์ที่มีความสะดวกต่อการบรโิภค 3.81 0.82 เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่ 4.2  
 
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ (ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด)
จากการทบทวนวรรณกรรม (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ Mean SD ระดับความเห็น 

2. ปัจจัยด้านราคา       

2.1 มีราคาคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ 3.86 0.833 เห็นด้วยมาก 

2.2 มีราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบกบัคุณประโยชน์หรือสารอาหารที่จะไดร้ับ 4.39 0.809 เห็นด้วยมาก 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย       

3.1 มีช่องทางในการจัดจ าหน่ายทีห่ลากหลาย 3.58 1.326 เห็นด้วยมาก 

3.2 มีการวางสินค้าท่ีมองเห็นง่ายสะดวกต่อการเลือกซื้อ 3.41 1.394 เห็นด้วยปานกลาง 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมกจิกรรมทางการตลาด       

4.1 มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ หลากหลาย 3.01 1.338 เห็นด้วยปานกลาง 

4.2 มีการจดักิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 2.96 1.392 เห็นด้วยปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่าตัวแปรอิสระ (ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด) ที่กลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยมากที่สุด 5 อันดับแรก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านราคา 
ด้านผลิตภัณฑ์มีราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบกับคุณประโยชน์หรือสารอาหารที่จะได้รับ  (ค่าเฉลี่ย    
4.39 : เห็นด้วยมาก) รองลงมาเป็น ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์มีความสะอาดปลอดภัย
(ค่าเฉลี่ย 4.32 : เห็นด้วยมาก) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านวัตถุดิบมีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย: 4.29เห็นด้วย
มาก) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมหรือสารที่ต้องการครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย 4.19 : เห็น
ด้วยมาก) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านมีหลายสูตรให้เลือกตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.18: เห็นด้วย
มาก) 

ในส่วนของตัวแปรอิสระ (ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด) ที่มีค่าเฉลี่ยใน 5 อันดับ
สุดท้ายเรียงจากค่าเฉลี่ยน้อยไปมาก ได้แก่  ปัจจัยด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด ด้านมีการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 2.96 :เห็นด้วยปานกลาง)  ปัจจัยด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางการ
ตลาด ด้านมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 3.01 :เห็นด้วยปานกลาง)  ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ด้านมีการวางสินค้าที่มองเห็นง่ายสะดวกต่อการเลือกซื้อ (ค่าเฉลี่ย 3.41 :เห็น
ด้วยปานกลาง) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน มีช่องทางในการจัดจ าหน่ายที่หลากหลาย
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(ค่าเฉลี่ย 3.58 :เห็นด้วยมาก) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความ
สะดวกต่อการบริโภค (ค่าเฉลี่ย 3.81 :เห็นด้วยมาก) 

 
ตารางที่ 4.3  
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม 

ตัวแปรตาม 
Mea

n 
SD 

ระดับ
ความเห็น 

การตัดสินใจเลือกซ้ือน้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นในการซื้อครั้ง
ถัดไป 

4.33 0.735 
ซื้ออย่าง
แน่นอน 

 
ตัวแปรตามในงานวิจัยนี้ คือ การตัดสินใจเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นใน

การซื้อครั้งถัดไป จากข้อมูลในตารางที่ 4.3 พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่าง มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจ
เลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นในการซื้อครั้งถัดไป อยู่ในระดับ ซื้ออย่างแน่นอน โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33  
 
4.4 การวิเคราะห์ปัจจัย 
 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยได้ออกแบบแบบสอบถามโดยการก าหนดตัวแปรย่อย
ที่ใช้วัดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัด
เย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 13 ตัวแปร ซึ่งหลังจากการเก็บ
รวบรวมและตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจั ยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของปัจจัยและตัววัดเหล่านั้นอีกครั้งก่อนน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่เหมาะสมและเกิดความถูกต้องของผลวิเคราะห์มากข้ึน  
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4.4.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย 
 

ตารางที่ 4.4  
 
แสดง ค่า KMO และ Bartlett's Test ของตัวแปรอิสระ 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.843 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 3351.314 

Df 78 

Sig. 0 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า มีค่า KMO เท่ากับ 0.843 แสดงว่าข้อมูลที่รวบรวมได้มีความ 

เหมาะสมที่จะน าไปใช้วิเคราะห์ปัจจัยในระดับที่ดี และผลจากการทดสอบ Bartlett's Test of 
Sphericity พบว่าค่า Chi-Square = 3351.314 และมีค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับ 
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ในการทดสอบ ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 13 ตัวแปรมี 
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน สรุปได้ว่า ตัวแปรต่างๆ ดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการ 
วิเคราะห์ปัจจัย และสามารถน าไปวิเคราะห์ปัจจัยต่อไปได้ 

4.4.2 การก้าหนดกลุ่มปัจจัย 
จากการทดสอบการวิเคราะห์ข้างต้น สรุปได้ว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการสกัดปัจจัย (Extraction) แบบ Principal 
Component Analysis และเพ่ือให้น ้าหนักขององค์ประกอบในปัจจัยที่สกัดได้มีความชัดเจน มากขึ้น
จึงใช้วิธีการหมุนแกนปัจจัยแบบ Varimax Rotation แล้วใช้เกณฑ์ในการตัดสินจ านวนปัจจัยที่
เหมาะสม จากการพิจารณาค่า Eigen Value ที่มากกว่า 1 และค่า Factor Loading ของตัววัดใน
ปัจจัยต้องไม่น้อยกว่า 0.5 และแต่ละตัววัดต้องไม่มีค่า Factor Loading ที่สูงในปัจจัยมากกว่า 1 
ปัจจัย 

เมื่อพิจารณาค่า Initial Eigen Values แล้วพบว่าสามารถจัดเป็นกลุ่มปัจจัยใหม่ได้
ทั้งหมด 2 กลุ่มปัจจัยซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรอิสระเดิมทั้งหมดได้ถึง 63.44% 
และเมื่อประกอบกับค่าน ้าหนักขององค์ประกอบหลังหมุนแกนของปัจจัยหมุนแกน สามารถจัดกลุ่ม
ปัจจัยเป็น 2 กลุ่มปัจจัย (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในภาคผนวก ข) 

 



38 
 

ตารางที่ 4.5  
 
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและปัจจัยที่ได้จาก
ผลการวิเคราะห์ปัจจัย 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคา 

มีรสชาติอร่อย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ [วัตถุดิบมีคุณภาพ] 

มีหลายสูตรให้เลือกตามความต้องการ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ [มีส่วนผสมหรือสารที่
ต้องการครบถ้วน] 

สามารถเลือก ผัก ผลไม้ ได้ตามความต้องการ
(Customization) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ [มีความสะอาดปลอดภัย] 

มีส่วนผสมหรือสารที่ต้องการครบถ้วน 
ปัจจัยด้านราคา [มีราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบกับ
คุณประโยชน์หรือสารอาหารที่จะได้รับ] 

วัตถุดิบมีคุณภาพ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ [มีรสชาติอร่อย] 

มีความสะอาดปลอดภัย 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ [มีหลายสูตรให้เลือกตาม
ความต้องการ] 

มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสะดวกต่อการบริโภค 
ปัจจัยด้านราคา [มีราคาคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับปริมาณ] 
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ตารางที่ 4.5  
 
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและปัจจัยที่ได้จาก
ผลการวิเคราะห์ปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

2. ปัจจัยด้านราคา 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคา 

มีราคาคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ [สามารถเลือก ผัก ผลไม้ 
ได้ตามความต้องการ (Customization)] 

มีราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบกับคุณประโยชน์หรือ
สารอาหารที่จะได้รับ 

2. ปัจจัยด้านกิจกรรมการตลาด การจัด
จ้าหน่ายและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย [มีการวาง
สินค้าท่ีมองเห็นง่ายสะดวกต่อการเลือกซ้ือ] 

มีช่องทางในการจัดจ าหน่ายที่หลากหลาย 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด 
[มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ หลากหลาย] 

มีการวางสินค้าที่มองเห็นง่ายสะดวกต่อการเลือกซ้ือ 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด 
[มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง] 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย [มีช่องทาง
ในการจัดจ าหน่ายที่หลากหลาย] 

มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆหลากหลาย 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ [มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มี
ความสะดวกต่อการบริโภค] 

มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง   
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4.5 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นเพื่อการศึกษาปัจจัยผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือก
ซื้อน้้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีการปรับเปลี่ยนสมมติฐาน เพ่ือให้
สอดคล้องกับผลที่ได้จากการจัดกลุ่มปัจจัยใหม่ ดังนี้  

สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคา มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้
อินทรีย์สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านกิจกรรมการตลาด การจัดจ าหน่ายและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยใช้วิธีการแบบ Enter Multiple Regression ซึ่งใช้แบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูลครบถ้วนแล้วจ านวน 404 ชุด ที่ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 ได้ค่าออกมา ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.6 
 
แสดงตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary) ระหว่างการตัดสินใจซื้อ
ครั้งต่อไปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับปัจจัยทั้ง 2 ด้าน 

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

.437a 0.191 0.187 0.663 
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ตารางที่ 4.7 
 
แสดงผลวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นของตัวแบบ (Anova) ระหว่างการตัดสินใจซื้อครั้งต่อไปของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับปัจจัยทั้ง 2 ด้าน 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

Regression 
  

41.545 2 20.773 47.326 0 

Residual 
  

176.009 401 0.439     

Total 
  

217.554 403       

a. Dependent Variable: การตัดสินใจซื้อในครั้งถัดไป 

 
จากตารางที่ 4.6 ค่าความผิดพลาดมาตรฐานต ่าสุดเท่ากับ 0.663 และมีค่าสัมประสิทธิ์

ตัวก าหนด (R Square) สูงสุดเท่ากับ 0.191 แสดงว่าปัจจัยทั้ง 2 ตัว สามารถลดความผิดพลาดในการ
ประเมินการได้ 19.1%  

จากตารางที่ 4.7 พบว่า F-test มีค่า Sig. 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญที่

ก าหนดไว้คือ α = 0.05 จึงสามารถปฏิเสธ H0 ได้ แสดงว่ามีปัจจัยอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
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ตารางที่ 4.8 
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อน้้าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับปัจจัย
ทั้ง 2 ด้าน 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta 

(Constant) 4.332 0.033   131.417 0 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
และราคา 

0.321 0.033 0.436 9.714 0.000 

ปัจจัยด้านกิจกรรม
การตลาด การจัด
จ าหน่ายและรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ 

0.018 0.033 0.024 0.533 0.594 

 
จากตารางที่ 4.8 เห็นได้ว่าตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้

อินทรีย์สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (T-test 
ของปัจจัย ที่มีค่า sig น้อยกว่า 0.05) มีจ านวน 1 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคา 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอย สามารถตอบแต่ละสมมุติฐานของงานวิจัย ได้ดังนี้ 

สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคา มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้
อินทรีย์สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิเคราะห์ ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับ

นัยส าคัญท่ีก าหนดไว้คือ α = 0.05  จึงสามารถยอมรับสมมุติฐานที่ 1 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์และราคา มีอิทธิพลทางบวก ต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีรสชาติอร่อย ผลิตภัณฑ์มีหลาย
หลายสูตรให้เลือกตามความต้องการ  สามารถเลือกผักผลไม้ได้ตามความต้องการ ผลิตภัณฑ์มี
ส่วนผสมหรือสารที่ต้องการครบถ้วน ผลิตภัณฑ์ใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์มีความสะอาด
ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์มีราคาคุ้มค่าเมื่อเทียบกับปริมาณ และผลิตภัณฑ์มีราคาเหมาะสมเมื่อ
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เปรียบเทียบกับคุณประโยชน์หรือสารอาหารที่จะได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ได้กล่าวไว้ใน
บทที ่2 ของธนพล เพียรพิทักษ์ (2556) พบว่าปัจจัยผลิตภัณฑ์ในเรื่องรสชาติ คุณประโยชน์ที่ช่วยปรับ
สมดุลท าให้ขับถ่ายเป็นปกติ ลายบนบรรจุภัณฑ์ที่มีความชัดเจนสามารถบอกถึงรสชาติของน้ าผลไม้ได้ 
และขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการบริโภค มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่มทิปโก้
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของชิตชัย ดิเรกวัฒนชัย 
(2555) ที่พบว่าปัจจัยด้านราคามีผลกับการตัดสินใจมากที่สุด โดยราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพของ
อาหาร เหมาะกับปริมาณและคุ้มค่ากับคุณประโยชน์ที่จะได้รับ 

สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านกิจกรรมการตลาด การจัดจ าหน่ายและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

จากผลการวิเคราะห์ ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.594 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าระดับ

นัยส าคัญที่ก าหนดไว้คือ α =  0.05 จึงปฏิเสธ สมมุติฐานที่ 2 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้าน
กิจกรรมการตลาด การจัดจ าหน่ายและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่อการเลือก
ซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากผู้บริโภคมักพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นโดยค านึงถึง
คุณประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่าเรื่องของกิจกรรมการตลาด การจัดจ าหน่ายและความสะดวก เพราะ
ปัจจัยด้านอื่นๆ นั้นไม่สามารถสร้างความน่าสนใจในการเลือกซ้ือได้ 
 
4.6 การวิเคราะห์ปัจจัยประชากรกับการเลือกซื้อน้้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประชากรศาสตร์ (เพศ, อายุ, ระดับ
การศึกษา และรายได้) กับการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้
อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.9 
 
แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบการเลือกซ้ือน้้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ้าแนกตามเพศ 

Group Statistics 
เพศ  N Mean t Sig. (2-tailed) 

การตัดสินใจซื้อ
ในครั้งถัดไป 

ชาย 106 4.15 -3.398 
 

0.001 
 หญิง 298 4.40 

 
ก าหนดสมมติฐานเพ่ือศึกษาว่าลักษณะทางเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใน 

การเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันหรือไม่ 
คือ 

H0 : µ1 = µ2 คือ เพศแตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจโดยรวมในการเลือกซื้อน้ าผัก
และผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : µ1 ≠ µ2 คือ เพศแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจโดยรวมในการเลือกซื้อน้ าผัก
และผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ค่า T-Test ที่ค านวณได้ของทั้งเพศชายและหญิง มีค่า sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่ง 

น้อยกว่าระดับนัยส าคัญในการทดสอบที่ α = 0.05 จึง ปฎิเสธ H0 แสดงว่าเพศแตกต่างกันมีผลต่อ 
การตัดสินใจโดยรวมในการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้ อินทรีย์สกัดเย็นของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นมากกว่าเพศชาย ซึ่ง
เป็นไปได้ว่าเพศหญิงมีความใส่ใจในสุขภาพมากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของวิภาวี 
สุริโย (2548) ที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผัก-
ผลไม้ที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้
อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.10 
 
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมานตราฐานของการเลือกซ้ือน้้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ้าแนกตามช่วงอายุ 

Descriptives 

การตัดสินใจซ้ือในคร้ังถัดไป 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

20 - 25 
ปี 

49 4.22 0.941 0.134 3.95 4.49 1 5 

26 - 30 
ปี 

222 4.36 0.775 0.052 4.25 4.46 1 5 

31 – 35 
ปี 

83 4.34 0.59 0.065 4.21 4.47 3 5 

36 - 40 
ปี 

50 4.32 0.513 0.073 4.17 4.47 3 5 

Total 404 4.33 0.735 0.037 4.26 4.4 1 5 
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ตารางที่ 4.11 
 
แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบการเลือกซ้ือน้้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ้าแนกตามช่วงอายุ 

ANOVA 

การตัดสินใจซ้ือในคร้ังถัดไป 

  Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between 
Groups 

0.702 3 0.234 0.432 0.73 

Within Groups 216.852 400 0.542     

Total 217.554 403       

 

จากตารางที่ 4.11 ทดสอบปัจจัยด้านอายุที่มีผลต่อการตัดสินใจด้วย One-Way 

ANOVA ค่าสถิติ F-Test มีค่า sig. เท่ากับ 0.730มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ  α = 0.05 ใน
การทดสอบ จึง ยอมรับ H0 แสดงว่าช่วงอายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจโดยรวมในการเลือก
ซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 เนื่องจาก ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นผู้ ที่มีอายุมากหรือน้อย ก็จะมีแนวคิดในการบริโภคไปในใน
แนวทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างมีค่าใกล้เคียงกันในทุกช่วง
อายุมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับพรพรรณ กล่อมเจริญ (2557) ในบทที่ 2 ที่พบว่า ผู้บริโภคที่มี
อายุต่างกันให้ความส าคัญกับการบริโภคน้ าผลไม้ที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและ
ผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน 
 

 
 
 
 



47 
 

ตารางที่ 4.12 
 
แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบการเลือกซ้ือน้้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ้าแนกตามระดับการศึกษา 

Group Statistics 

การศึกษา N T Sig. 

การตัดสินใจซื้อในครั้งถัดไป 
ต่ ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี 320 1.6489 0.100 

สูงกว่าปริญญาตรี 84     

 
ก าหนดสมมติฐานเพ่ือศึกษาว่าลักษณะทางการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ

ใน การเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
หรือไม่ คือ 

H0 : µ1 = µ2 คือ การศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจโดยรวมในการเลือก
ซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : µ1 ≠ µ2 คือ การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจโดยรวมในการเลือกซื้อ
น้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ค่า T-Test ที่ค านวณได้ของทั้งการศึกษาที่ต่ ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรีและ

สูงกว่าปริญญาตรี มีค่า sig. เท่ากับ 0.100 ซึ่ง มากกว่าระดับนัยส าคัญในการทดสอบที่ α = 0.05 จึง 
ยอมรับ H0 แสดงว่าการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจโดยรวมในการเลือกซื้อน้ าผักและ
ผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง การศึกษาที่ต่ ากว่าหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปได้ว่าผู้บริโภคไม่ว่าจะจบการศึกษา
ระดับใดก็มีความห่วงใยสุขภาพด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยในบทที่ 2 พรพรรณ 
กล่อมเจริญ (2557) พบว่าผู้บริโภคที่มีการศึกษาที่ต่างกันให้ความส าคัญกับการบริโภคน้ าผลไม้ที่ไม่
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้
อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.13 
 
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเลือกซ้ือน้้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ้าแนกตามช่วงรายได้ 

Group Statistics 

รายได้ N Mean T Sig. 

การตัดสินใจซื้อในครั้ง
ถัดไป 

ต่ ากว่า 30,000 บาท 210 4.28 1.582 0.114 

สูงกว่า 30,001 บาท 194 4.39   

 
ก าหนดสมมติฐานเพ่ือศึกษาว่ารายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อ

น้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันหรือไม่ คือ 
H0 : µ1 = µ2 คือ รายได้ท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจโดยรวมในการเลือกซื้อน้ า

ผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
H1 : µ1 ≠ µ2 คือ รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจโดยรวมในการเลือกซื้อน้ า

ผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ค่า T-Test ที่ค านวณได้ของทั้งต่ ากว่า 30,000 บาทและสูงกว่า 30,001 บาท มี

ค่า sig. เท่ากับ 0.114 ซึ่ง มากกว่าระดับนัยส าคัญในการทดสอบที่ α = 0.05 จึง ยอมรับ H0 แสดง
ว่ารายได้ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจโดยรวมในการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็น
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นผู้ ที่มีรายได้ต่ ากว่า 30,000 บาท
และสูงกว่า 30,001 บาท ก็จะมีแนวคิดในการบริโภคไปในในแนวทางเดียวกันซึ่งเป็นไปได้ว่าสุขภาพ
นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความส าคัญและราคาของน้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ทุก
รายได้สามารถซื้อได้ สอดคล้องกับงานวิจัยในบทที่ 2 รุ่งตะวัน สว่างไพศาลกุล (2551) พบว่ารายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันนั้นไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องดื่มน้ าผลไม้ตราบีอ้ิงที่แตกต่างกัน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและศึกษาปัจจัยที่ มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มในการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่อการเลือกซื้อน้้าผักและผลไม้อินทรีย์
แบบสกัดเย็นของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 404 ราย แบ่งเป็น
เพศหญิง 73.76%  และเพศชาย 26.24% ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 26-30 ปี คิดเป็น 54.95 % กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็น 76.24 % อาชีพส่วนใหญ่ของ
กลุ่มตัวอย่างคือ อาชีพลูกจ้าง / พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็น 67.82 % โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,000 – 30,000 บาท คิดเป็น 50.00 % ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

5.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปในการเลือกซื้อน้้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบ
สกัดเย็นของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ข้อมูลเกี่ยวเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปในการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยสรุปคือ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการบริโภคน้ าผักและผลไม้อินทรีย์
แบบสกัดเย็นที่ 3 - 4ครั้งต่อเดือน คิดเป็น 30.45 % รองลงมา คือมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน คิดเป็น
28.71%  1- 2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็น 24.26% และน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็น 16.58% ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคผลิตภัณฑ์น้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น โดยเฉลี่ยต่อเดือนกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ใช้จ่ายน้อยกว่า 200 บาท คิดเป็น 21.53% รองลงมา คือ ใช้จ่าย 200 – 400 บาท คิดเป็น 
20.54% ใช้จ่าย มากกว่า 1,000 บาท คิดเป็น19.55% ใช้จ่าย 801-1,000 บาท คิดเป็น 14.85 % ใช้
จ่าย 401-600 บาทคิดเป็น 13.86 % และใช้จ่าย 601- 800 บาท คิดเป็น 9.65 % ส าหรับสาเหตุที่
กลุ่มตัวอย่างบริโภคน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น 3 อันดับแรก ได้แก่ ดื่มเพ่ือสุขภาพ คิดเป็น 
61.88 % รองมาคือ ดื่มเพราะอร่อย 15.84 % และ ดื่มเพ่ือลดน้ าหนัก 12.62% โดยสูตรน้ าผักและ
ผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจเป็นพิเศษ 3 อันดับแรก คือสูตรเพ่ือสุขภาพ 
คิดเป็น 40.14% รองลงมาคือสูตรล้างพิษ คิดเป็น 21.88% และสูตรลดน้ าหนัก คิดเป็น 16.96% ใน
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ส่วนสถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นคือ ร้าน
ขายของเพ่ือสุขภาพ คิดเป็น 37.74% รองลงมาคือ Delivery ส่งตรงถึงที่ท างานหรือบ้าน คิดเป็น 
35.82 % และห้างสรรพสินค้า คิดเป็น 18.12% และในส่วนของยี่ห้อผลิตภัณฑ์น้ าผักและผลไม้
อินทรีย์แบบสกัดเย็นที่กลุ่มตัวอย่างบริโภคบ่อยที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ Me juice คิดเป็น 35.64%  
Make it Happen Juice คิดเป็น 27.23% และ My Everyday Juice คิดเป็น 19.06% 

5.1.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ตัวแปรทั้งหมด 13 ตัวแปร รวมทั้งสิ้น 4 ปัจจัย
คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4PS) จากนั้นได้น าตัวแปรที่ได้จากปัจจัยมาจัดกลุ่มปัจจัยใหม่
โดยใช้วิธีหมุนแกนแบบ Varimax สามารถจัดกลุ่มปัจจัยใหม่และน าปัจจัยที่ได้จากการจัดกลุ่มปัจจัย
ใหม่มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหูคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้
อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีนัยส าคัญที่ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95 % คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคา โดยตัวแบบข้างต้นสามารถอธิบายความสัมพันธ์
ต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของกลุ่มตัวอย่างได้ 19.1 % ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคา ส่งผลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัด
เย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มีความ
สะอาดปลอดภัย วัตถุดิบที่ใช้มีคุณภาพดี ผลิตภัณฑ์มีรสชาติอร่อย และผลิตภัณฑ์มีราคาเหมาะสมเมื่อ
เปรียบกับคุณประโยชน์หรือสารอาหารที่จะได้รับ เนื่องจากคุณสมบัติดังกล่าวเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่
ผู้ผลิตจ าเป็นต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรกๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณค่าและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพราะถ้าหากผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติดังกล่าวมากก็จะเป็น
การเพ่ิมโอกาสในการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประชากรศาสตร์กับการเลือกซื้อน้ าผัก
และผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้าน
เพศ นั้นมีส่งผลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน 
เนื่องมาจาก ผู้บริโภคเพศหญิงโดยส่วนใหญ่นั้นใส่ใจสุขภาพมากกว่าผู้บริโภคเพศชาย 
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5.2 ข้อเสนอแนะส้าหรับผู้ประกอบการ 
 

จากการศึกษาวิจัยนี้ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้
อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด และปัจจัยประชากรศาสตร์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์เพ่ือประกอบการตัดสินใจ รวมถึงน าไปใช้เพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดของ
กิจการ และน าผลที่ได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค  

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะต่อผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบ
สกัดเย็น ตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้  

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบ
สกัดเย็นให้มีคุณภาพดี มีความสะอาดปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และก าหนดราคา
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมเมื่อเปรียบกับคุณประโยชน์หรือสารอาหารที่จะได้รับ  เนื่องจากคุณสมบัติ
ดังกล่าวเป็นปัจจัยด้านพ้ืนฐานที่ผู้ผลิตจ าเป็นต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรกๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพราะถ้าหาก
ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติดังกล่าวมากก็จะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้
อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน  
 
5.3 ข้อจ้ากัดงานวิจัย 
 

ในงานวิจัยมีข้อจ ากัดได้แก่ 
5.3.1 ในการออกแบบสอบถามนั้นได้มีการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ

เพ่ือให้ได้แบบสอบถามที่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ แต่ข้อมูลที่ได้รับ
อาจจ ากัดอยู่แค่ในแบบสอบถามเท่านั้น ซึ่งข้อมูลส าคัญบางอย่างอาจจะต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกจาก
การสังเกตหรือสัมภาษณ์เพ่ิมเติม 

5.3.2 งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เคยมีประสบการณ์การบริโภคน้ า
ผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น ผ่านทาง Google Form และการกระจายแบบสอบถามทาง 
Social Network เท่านั้น จึงอาจส่งผลให้แบบสอบถามสามารถอธิบายได้เพียงผู้ใช้บริการในเครือข่าย
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เหล่านี้เท่านั้น ไม่สามารถขยายผลเพ่ืออธิบายครอบคลุมการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์
แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ทั้งหมด 

 
5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง 
 

5.4.1 ข้อค าถามในแบบสอบถามมีจ านวนค่อนข้างน้อย จึงท าให้ปัจจัยจัดกลุ่มได้น้อย
กลุ่ม งานวิจัยต่อเนื่องควรเพิ่มจ านวนข้อค าถามให้มากขึ้น 

5.4.2 ควรศึกษาเพ่ิมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่ืนๆ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีความหลากหลายมากข้ึน  

5.4.3 ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางช่องทางอ่ืนๆ นอกจากการกระจาย
แบบสอบถามทาง Social Network ด้วยเพ่ือให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายน าไปสู่การ
ขยายเพ่ือ อธิบายข้อมูลการตัดสินใจเลือกซื้อผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ครอบคลุมทั้งหมดมากยิ่งขึ้น 

5.4.4 ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมในการรักษาสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง อาทิ 
การออกก าลังกาย การพักผ่อน การรับประทานอาหาร เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เร่ือง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้้าผักและผลไม้อนิทรีย์แบบสกัดเย็นของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
ค้าช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา บธ . 770 การค้นคว้าอิสระ (Independent 
Study) โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี วัตถุประสงค์
ในการท าแบบสอบถามเพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลส าหรับอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อ น้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงและครบถ้วน 
เพ่ือที่จะท าให้ผลการวิจัยนี้ได้ครบสมบรูณ์ตามความมุ่งหมาย โดยในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ
จากการท าแบบสอบถามทางถูกวิจัยจะเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัดและไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นและการวิเคราะห์ข้อมูลจะท าให้ภาพรวมเท่านั้น   

 
แบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 
 ส่วนที่ 1:  ข้อมูลเบื้องต้น 
 ส่วนที่ 2 : พฤติกรรมการเลือกซ้ือน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น 

ส่วนที่ 3:  ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ น้ าผักและ ผลไม้
อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ที่ให้ไว้ โดยเลือกค าตอบที่ท่านคิดว่าตรงกับความเห็น
ของท่านมากท่ีสุด  
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ส่วนที่ 1: ข้อมูลเบื้องต้น 
1.1. ท่านอยู่อาศัย ท างานหรือก าลังศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลใช่หรือไม่ 

ใช่ (ข้ามไปท าข้อต่อไป)   
ไม่ใช่ (จบการตอบแบบสอบถาม) 

 
ส่วนที่ 2 : พฤติกรรมการเลือกซ้ือ น้้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น 
 

 
 
 
 
 

2.1 ท่านเคยบริโภคเครื่องดื่มประเภทน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น หรือไม่ 
 เคย (ข้ามไปท าข้อต่อไป) 
 ไม่เคย (จบการตอบแบบสอบถาม) 

2.2 ความถี่ในการบริโภคน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น  
 น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 
 1 – 2 ครั้งต่อเดือน 
 3 – 4 ครั้งต่อเดือน 
 มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน 

2.3 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือน ในการบริโภคน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นประมาณเท่าไร 
 น้อยกว่า 200 บาท 
 200 – 400 บาท 
 401- 600 บาท 
 601 – 800 บาท 
 801 – 1,000 บาท 
 มากกว่า 1,000 บาท 

2.4 ท่านดื่มน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น เพราะอะไร (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 
เพ่ือสุขภาพ 
ลดน้ าหนัก 
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 ล้างพิษ 
 ความอร่อย 
 มีคนแนะน า 
 ตามกระแส 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................ 

 
2.5 น้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นสูตรไหนที่ท่านให้ความสนใจเป็นพิเศษ (เลือกตอบได้หลาย
ข้อ) 

เพ่ือสุขภาพ 
ลดน้ าหนัก 

 ล้างพิษ 
 ให้พลังงาน  
 บ ารุงสายตา 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 

2.6 ท่านเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น จากสถานที่ใด (เลือกตอบได้หลายข้อ) 
ส่งตรงถึงที่ท างาน หรือบ้าน (คิดค่าขนส่งตามระยะทาง) 
 

 ร้านขายของเพ่ือสุขภาพ 
 

ห้างสรรพสินค้า 
2.7 น้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นที่ท่านดื่มบ่อยที่สุดยี่ห้อ 
       MY EVERYDAY JUICE  Chez Wim              PREST JUICE 

       Daily Cold Pressed                    Me Juice               Make it HAPPEN Juice    

       MooooooD & Juice                   Happy Cleanse       
       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกซื้อ น้้าผักและผลไม้
อินทรีย์แบบสกัดเย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 
ค้าชี้แจง: ให้ประเมินผลิตภัณฑ์ น้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นยี่ห้อที่ท่านดื่มบ่อยที่สุด ว่าท่าน
เห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้ในระดับใด โดยเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ 

5  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
4 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
N/A หมายถึง ไม่สามารถประเมินได้ 
 

หัวข้อความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 N/A 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
1.1 มีรสชาติอร่อย       
1.2 มีหลายสูตรให้เลือกตามความต้องการ       

1.3 สามารถเลือก ผัก ผลไม้ ได้ตามความต้องการ
(Customization) 

      

1.4 มีส่วนผสมหรือสารที่ต้องการครบถ้วน       

1.5 วัตถุดิบมีคุณภาพ       
1.6  มีความสะอาดปลอดภัย       

1.7. มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสะดวกต่อการ
บริโภค 

      

2. ปัจจัยด้านราคา 

2.1 มีราคาคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ       
2.2 มีราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบกับคุณประโยชน์หรือ
สารอาหารที่จะได้รับ 

      

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย       

3.1 มีช่องทางในการจัดจ าหน่ายที่หลากหลาย       
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หัวข้อความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 N/A 

3.2 มีการวางสินค้าที่มองเห็นง่ายสะดวกต่อการเลือก
ซ้ือ 

      

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด       

4.1 มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ หลากหลาย เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร ป้ายโฆษณา และสื่อออนไลน์
ต่างๆ 

      

4.2 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง       

 
 

แนวโน้มในการตัดสินใจเลือกซื้อน้้าผักและผลไม้
อินทรีย์สกัดเย็น 

ระดับการซื้อ 

แน่นอน มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่
ซื้อ 

ในการซื้อครั้งถัดไป ท่านจะซื้อ น้ าผักและผลไม้
อินทรีย์สกัดเย็น ยี่ห้อที่ท่านก าลังประเมินอีกหรือไม่ 

     

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
4.1 เพศ 

 ชาย      หญิง 
4.2 อายุ 

 20 - 25 ปี     26 - 30 ปี 
 31 – 35 ปี     36 - 40 ปี 
 41 – 45 ปี     มากกว่า 45 ปี 

4.3 ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 สูงกว่าระดับปริญญาตรี (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………. 
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4.4 อาชีพ 
 นักเรียน / นักศึกษา    ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 ลูกจ้าง / พนักงานบริษัทเอกชน   ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………. 

4.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 
 น้อยกว่า 10,000 
 10,000 – 30,000 
 30,001 – 50,000 
 สูงกว่า 50,000 ขึ้นไป 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
........................................................................ ...............................................................................
............................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................... 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS 

 

ตารางที ่ข.1 
 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยต่างๆที่สกัดจากการวิเคราะห์ปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาด 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 5.045 38.807 38.807 5.045 38.807 38.807 4.357 33.517 33.517 

2 3.149 24.224 63.032 3.149 24.224 63.032 3.837 29.515 63.032 

3 0.955 7.35 70.382             

4 0.716 5.511 75.893             

5 0.654 5.033 80.926             

6 0.527 4.056 84.982             

7 0.464 3.566 88.548             

8 0.354 2.721 91.269             

9 0.338 2.603 93.872             

10 0.294 2.261 96.133             

11 0.271 2.088 98.221             

12 0.128 0.985 99.206             

13 0.103 0.794 100             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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ตารางที ่ข.2 
 
ค่าน้้าหนักขององค์ประกอบหลังหมุนแกนปัจจัย(ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 4Ps) 

Rotated Component Matrixa 

  
Component 

1 2 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์[วัตถุดิบมีคุณภาพ] 0.778 0.067 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์[มีส่วนผสมหรือสารที่ต้องการครบถ้วน] 0.764 0.083 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์[มีความสะอาดปลอดภัย] 0.751 0.101 

ปัจจัยด้านราคา[มีราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบกับคุณประโยชน์หรือสารอาหารที่จะ
ได้รับ] 

0.742 -0.058 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์[มีรสชาติอร่อย] 0.718 0.099 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์[มีหลายสูตรให้เลือกตามความต้องการ] 0.7 0.012 

ปัจจัยด้านราคา[มีราคาคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ] 0.696 0.341 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์[สามารถเลือก ผัก ผลไม้ ได้ตามความต้องการ
(Customization)] 

0.646 0.103 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย[มีการวางสินค้าที่มองเห็นง่ายสะดวกต่อการ
เลือกซื้อ] 

-0.054 0.914 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด[มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
หลากหลาย] 

0.016 0.913 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด[มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง] 0.086 0.91 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย[มีช่องทางในการจัดจ าหน่ายที่หลากหลาย] 0.132 0.875 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์[มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสะดวกต่อการบริโภค] 0.344 0.642 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 13 iterations. 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ นางสาวอรุณโรจน์ เอกพณิชย์  
วันเดือนปีเกิด 
วุฒิการศึกษา 

29 พฤศจิกายน 2530  
ปีการศึกษา 2553 : รัฐศาสตร์บัณฑิต  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด  
บริษัท เปรมไทยเอ็นนิยี่ จ ากัด 
 

ประสบการณ์ท างาน 2555 - 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
บริษัท เปรมไทยเอ็นนิยี่ จ ากัด 
 

 
 
 
 


