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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความ
งาม 2) ศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยด้านประชากรกับพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับลักษณะการซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม 3) เปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรกับการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square, t-Test และ One-Way 
ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มีส่งต่อการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความ
งาม อยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านประชากรต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับลักษณะ
การซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม และ 3) ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ มีการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามไม่แตกต่างกัน 
ส่วนด้านรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ค าส าคัญ: การตัดสินใจซื้อ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม 
 

Abstract 
 

The objectives of the research were: 1) to study the decision to buy health and beauty 
drinks, 2) to study population relations with the decision to buy health and beauty drinks, and 3) 
to compare population factors with the decision to buy health and beauty drinks. The sample 
size was 400 people. This study uses a self-administered questionnaire. The statistical tools 
used in this study were percentage, mean, standard deviation, Chi-square, t-Test, and One-Way 
ANOVA. The results indicated the following: Factors affecting the decision to purchase health 
and beauty beverage products were on high level. The demographic factors were not related to 
consumer behavior regarding the nature of the purchase of health and beauty beverage products. 
The demographic factors including gender, age, status, level of education, and occupation had 
decision to purchase health and beauty products were not significant. The monthly income had 
decision to purchase health and a beauty products was significantly at on .05 level. 
 
Keywords: Purchase Decision, Healthy and Beauty Beverage 
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1. บทน า 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญ และใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น จึงท าให้การบริโภคเคร่ืองดื่มเพื่อ
สุขภาพ และเพื่อความงามนั้น ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวันที่
เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ชีวิตต้องเร่งรีบขึ้น ท าให้ไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพให้ดี และด้วยข้อจ ากัดของเวลาท า
ให้มีการออกก าลังกายน้อยลง รวมถึงการบริโภคอาหารที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการ และความสะดวกสบาย
นับว่าเป็นสิ่งส าคัญของคนในสังคมปัจจุบัน โดยมีอาหารที่ท าจากธัญพืช ผลไม้ และนม เข้ามามีบทบาทในตลาด
อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้น (ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์ : 2557) โดย
แนวโน้มการเติบโตของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนั้น ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถควบคุมปริมาณพลังงาน และน้ าตาลที่
รับเข้าสู่ร่างกายได้อย่างเหมาะสม รักษารูปร่าง และบ ารุงผิวพรรณให้สวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับกระแสนิยม 
รักสุขภาพ และความงามของผู้บริโภค 

โดยแนวโน้มตลาดประเภทเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์พบว่า เคร่ืองดื่มฟังก์ชันนัล ปี 2557 ร้อยละ 16.40 
เมื่อเทียบกับปี 2558 ร้อยละ 16.00 (Euromonitor International, 2558) และตลาดน้ าอัดลม ปี 2557 ร้อย
ละ 43.10 เมื่อเทียบกับปี 2558 ร้อยละ 42.40 (Euromonitor International, 2557)  

 

 
 

ภาพที่ 1 แนวโน้มสว่นแบ่งการตลาดประเภทเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์ในปี 2556-2560 
ที่มา: Euromonitor International, 2560 

 
นอกจากเรื่องประโยชน์ และคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม 

แล้วพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามของผู้บริโภคที่มีความส าคัญที่จะต้องน ามา
พิจารณาประกอบการท าธุรกิจ อย่างไรก็ตามธุรกิจยังคงต้องเผชิญความเสี่ยงรอบด้าน โดยเฉพาะการแข่งขันที่
ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากผู้ประกอบการรายเก่า และรายใหม่ ต้นทุนการผลิต และจ าหน่ายที่อยู่ในระดับสูง 
รวมถึงผู้บริโภคที่ค่อนข้างระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งหากมองในเรื่องคุณประโยชน์ของเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพและความงามนั้นมีมาก เมื่อเทียบกับการบริโภคที่มีการเจริญเติบโตลดลงเรื่อยๆ 

ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่ อ
สุขภาพและความงามของผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร พฤติกรรมผู้บริโภค และการตัดสินใจซื้อ  
 1.2 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และความงามของประชาชน  
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยด้านประชากรกับพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับลักษณะการซื้อผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม  
3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรกับการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและ 

ความงาม 
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  1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
1) ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับลักษณะการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม 
2) ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน

ต่างกันมีการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามแตกต่างกัน 
 1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
  การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม มีขอบเขตการ
วิจัย 5 หัวข้อดังนี้ 

1) ด้านเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค และแนวคิดเกี่ยวกับ
การตัดสินใจซื้อ และแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม  

2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น จ านวน 

5,686,646 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559)  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 400 คน ซึ่งก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro 

Yamane (1973; ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน ±5%  
3) ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
 -  ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
 ตัวแปรตาม ได้แก่  
 - พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับลักษณะการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม  
 - การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การค้นหา

ข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ 
4) พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กรุงเทพมหานคร 
5) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด าเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2560 
  
 1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

    ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ปัจจยัด้านประชากร 
- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศกึษา 
- อาชพี 

- รายไดต้่อเดอืน 

การตัดสินใจซือ้ 
- การรับรู้ปัญหา 
- การค้นหาข้อมูล 
- การประเมินผลทางเลือก 
- การตัดสินใจซื้อ 
- พฤติกรรมหลังการซื้อ  

พฤติกรรมผู้บริโภค 
ลักษณะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม 
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2. ระเบียบวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม ผู้วิจัยได้
ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ดังนี้ 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นเพศชาย
จ านวน 2,687,253 คน และเพศหญิง จานวน 2,999,393 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 5,686,646 คน (กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559)  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  
ซึ่งก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane, (1973; ธานินทร์ ศิลป์จาร,ุ 2557) ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% ค่าความคลาดเคลื่อน ±5%  
 2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 1  ปัจจัยด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ  
  ตอนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับลักษณะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและ 
ความงาม มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
  ตอนที่ 3  การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อความสุขภาพและความงาม แบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  น้อยที่สุด  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  1 
  น้อย ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  2  
  ปานกลาง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  3  
  มาก ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  4 
  มากที่สุด ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  5 
  ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  
 2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ดังนี้ 
  1) จัดท าแบบสอบถามออนไลน์เพื่อส ารวจประชาชนที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และเพื่อ
ความงาม 
  2) ส่งลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และเก็บรวบรวมให้ได้ 400 คน ตามที่ได้ก าหนด
ไว้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทางการวิจัย 
 2.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ ร้อยละ ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับลักษณะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม 
  2) สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม โดยแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้  

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความว่า มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49  แปลความว่า มีความพึงพอใจน้อย 
   คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49  แปลความว่า มีความพึงพอใจปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49  แปลความว่า มีความพึงพอใจมาก 
   คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00  แปลความว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด 
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  3) สถิติอ้างอิงในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  
   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านประชากรกับพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับลักษณะการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม ด้วยสถิติ Chi-square  
   การเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและ
ความงามของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยสถิติ t-test ลักษณะทางประชากรที่มีตัวแปรย่อย 2 ตัว 
ได้แก่ เพศ และวิเคราะห์ด้วยสถิติ One-way ANOVA ลักษณะทางประชากรที่มีตัวแปรย่อยมากกว่า 2 ตัว 
ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
 
3. ผลการวิจัย 

 จากการด าเนินการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและ 
ความงาม สามารถน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้  

3.1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 400 คน ได้แก่ 
1) เพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.92  
2) อายุ พบวา่ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 45.59  
3) สถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 54.66  
4) ระดบัการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 59.31  
5) อาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 64.95  
6) รายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 25,000-50,000 บาท ร้อยละ 52.21 

3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม สรุปได้ดังนี้  

1) สูตรเครื่องดื่ม ได้แก่ วิตามินต่างๆ ส าหรับผู้ต้องการบ ารุงสุขภาพ ร้อยละ 38.32  
2) ปัจจัยในการซื้อ ได้แก่ คุณค่าทางโภชนาการ ร้อยละ 61.27  
3) สื่อในการตัดสินใจ ได้แก่ อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ ร้อยละ 38.04  
5) ความถี่ ได้แก่ น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 71.50  
6) เหตุผล ได้แก่ ใกล้บ้าน ร้อยละ 31.86  
7) ลักษณะการซื้อ ได้แก่ ซื้อยี่ห้อเดิมประจ า ร้อยละ 29.41  
8) ราคา 20-50 บาท ร้อยละ 52.94  
9) จ านวนของการซื้อ ได้แก่ ครั้งละกล่อง/ขวด ร้อยละ 74.75  
10) การส่งเสริมการขาย ได้แก่ การลดราคา ร้อยละ 64.95 

3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม พบว่า  

ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.25, S.D.=0.47) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้ 
ด้านการรับรู้ปัญหา อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.97, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สูตรหรือ

ส่วนผสม อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.40, S.D.=0.72) โภชนาการ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.59, S.D.=0.66) 
ด้านการค้นหาข้อมูล อยู่ ในระดับมาก  (�̅�=4.22, S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

การโฆษณา อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.34, S.D.=0.78) การบริโภค อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.43, S.D.=0.69) การ
แสดงข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.58, S.D.=0.64) 

ด้านการประเมินทางเลือก อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.44, S.D.=0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
รสชาติ อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.43, S.D.=0.73) สรรพคุณ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.71, S.D.=0.55) บรรจุ
ภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.23, S.D.=0.78) 
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ด้านการตัดสินใจซื้อ อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.34, S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ชื่อเสี่ยง 
อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.49, S.D.=0.69) มาตรฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.71, S.D.=0.57) ความปลอดภัย 
อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.56, S.D.=0.64) 

ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.32, S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
คุณประโยชน์ อยู่ ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.70, S.D.=0.56) ความแปลกใหม่ อยู่ ในระดับมาก  (�̅�=4.27, 
S.D.=0.76) บ ารุงสุขภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.57, S.D.=0.63) 

3.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับลักษณะการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพและความงามกับปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน  

 จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
เพศ พบว่า สูตรเครื่องดื่ม สถานที่ ลักษณะการซื้อ ราคา และการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยในการซื้อ สื่อในการตัดสินใจ ความถี่ในการซื้อ เหตุผลใน 
การซื้อ จ านวนของการซื้อ ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อายุ พบว่า สูตรเครื่องดื่ม ปัจจัยในการซื้อ สถานที่ ลักษณะการซื้อ ราคา และจ านวนของการซื้อ  
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนสื่อในการตัดสินใจ ความถี่ในการซื้อ เหตุผลใน 
การซื้อ การส่งเสริมการขาย ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สถานภาพ พบว่า สื่อในการตัดสินใจ เหตุผลในการซื้อ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนสูตรเครื่องดื่ม ปัจจัยในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ สถานที่ ลักษณะการซื้อ ราคา จ านวนของ
การซื้อ การส่งเสริมการขาย ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 

 ระดับการศึกษา พบว่า สูตรเครื่องดื่ม สื่อในการตัดสินใจ สถานที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ เหตุผลในการซื้อ ลักษณะการซื้อ ราคา จ านวน
ของการซื้อ การส่งเสริมการขายไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อาชีพ พบว่า ความถี่ในการซื้อ สถานที่ เหตุผลในการซื้อ ลักษณะการซื้อมีความสัมพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนสูตรเครื่องดื่ม ปัจจัยในการซื้อ สื่อในการตัดสินใจ ราคา จ านวน
ของการซื้อ การส่งเสริมการขาย ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

รายได้ต่อเดือน พบว่า ปัจจัยในการซื้อ เหตุผลในการซื้อ จ านวนของการซื้อมีความสัมพันธ์กันอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนสูตรเครื่องดื่ม สื่อในการตัดสินใจ ความถี่ใน การซื้อ สถานที่ ลักษณะ 
การซื้อ ราคา และการส่งเสริมการขาย ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.5 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและ
ความงามกับปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
ต่อเดือน  

 จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
การเปรียบเทียบการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม จ าแนกสถานภาพ

ส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า การตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามโดยภาพรวม  
ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการ
รับรู้ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 

การเปรียบเทียบการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม จ าแนกสถานภาพ
ส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า การตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามโดยภาพรวม  
ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการ
ค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ไม่มีความแตกต่างกัน 
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการรับรู้ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  

การเปรียบเทียบการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม จ าแนกสถานภาพ
ส่วนบุคคลด้านสถานภาพ พบว่า การตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามโดย
ภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน ได้แก่ 
ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้นพฤติกรรมหลังการซื้อ ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการรับรู้ และด้านการประเมินทางเลือก มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

การเปรียบเทียบการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม จ าแนกสถานภาพ
ส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา พบว่า การตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามโดย
ภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน ได้แก่ 
ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการรับรู้ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 
  การเปรียบเทียบการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม จ าแนกสถานภาพ
ส่วนบุคคลด้านอาชีพ พบว่า การตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามโดยภาพรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจ าแนกเปรียบเทียบเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการ
ค้นหาข้อมูลด้านการประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการรับรู้ และด้านการตัดสินใจซื้อ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  

การเปรียบเทียบการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม จ าแนกสถานภาพ
ส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ย พบว่า การตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามโดย
ภาพรวม พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน 
ได้แก่ ด้านการรับรู้ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรม
หลังการซื้อ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.6  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร  
  จากแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ ปรากฏผลดังนี้ 

ด้านการรับรู้ปัญหา ได้แก่ ควรระบุรายละเอียดโภชนาการ วันเดือนปีผลิต ส่วนผสม และอัตราส่วนให้
ชัดเจน รวมถึงควรมีการโฆษณาหลายๆ ช่องทาง 

ด้านการค้นหาข้อมูล ได้แก่ ผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลได้ง่าย อย่างเช่น การสอบถามจากคนรู้จัก หรือ
สื่อออนไลน์ และแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

ด้านการประเมินทางเลือก ได้แก่ผลิตภัณฑ์ควรมีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งให้เห็นกันอย่างชัดเจน 
รวมถึงมีการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ 

ด้านการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ผู้บริโภคส่วนใหญ่พิจารณาจากราคา และคุณภาพผลิตภัณฑ์ในการตัดสินใจ
ซื้อ รวมถึงการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ ได้แก่ การลดราคา การแถมสินค้า เป็นต้น 

ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ได้แก่ ผู้ประกอบการควรมีการติดตามผลหลังการซื้อสินค้าของผู้บริโภค 
เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงคุณภาพ การบริการ และผลิตภัณฑ์ 

 
4. อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและ
ความงาม สามารถน ามาสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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4.1 สรุปผลการวิจัย 
 การน าเสนอสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยขอน าเสนอเป็นภาพรวม และข้อสรุปผลการวิจัยที่เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ตามล าดับ ดังนี้ 
 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 36-45 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 25,000-50,000 บาท 
 2) ลักษณะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม โดยภาพรวม พบว่า สูตร

เครื่องดื่ม ได้แก่ วิตามินต่างๆ ปัจจัยในการซื้อ ได้แก่ คุณค่าทางโภชนาการ สื่ออินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ ความถี่
น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ เหตุผลใกล้บ้าน ลักษณะการซื้อเลือกซื้อยี่ห้อเดิมประจ า ราคา 20-50 บาท จ านวน
ครั้งละกล่อง/ขวดการส่งเสริมการขายลดราคา 

 3) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีการตัดสินใจในด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจ
ซื้อ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูล และด้านการรับรู้ เรียงตามล าดับ 
  4) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามกับปัจจัย 
ด้านลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า เพศ 
มีความสัมพันธ์กับลักษณะการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จ านวน 5 รายการ ได้แก่ สูตรเครื่องดื่ม สถานที่ ลักษณะการซื้อ ราคา และการส่งเสริมการขาย 
อายุมีความสัมพันธ์กับลักษณะการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จ านวน 2 รายการ ได้แก่ สื่อในการตัดสินใจ เหตุผลในการซื้อ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ลักษณะการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน  
3 รายการ ได้แก่ สูตรเครื่องดื่ม สื่อในการตัดสินใจ สถานที่ ด้านอาชีพมีความสัมพันธ์กับลักษณะการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 4 รายการ ได้แก่ 
ความถี่ในการซื้อ สถานที่ เหตุผลในการซื้อ ลักษณะการซื้อ รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับลักษณะการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 รายการ ได้แก่ 
เหตุผลในการซื้อ และจ านวนของการซื้อ 

 5) การเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความ
งาม จ าแนกตามเพศ พบว่า ด้านภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ไม่มีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความ
งาม จ าแนกตามอายุ พบว่า ด้านภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้าน
พฤติกรรมหลังการซื้อ ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม 
จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
เปรียบเทียบเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้นพฤติกรรมหลังการซื้อ ไม่มีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  การเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและ ความงาม 
จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
เปรียบเทียบเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้าน
พฤติกรรมหลังการซื้อ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  การเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม 
จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ด้านภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
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เปรียบเทียบเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการค้นหาข้อมูลด้านการประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 
ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความ
งาม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ด้านภาพรวม มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก 
ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม พบว่า 

สอดคล้องกับแนวความคิดของวิภาวี สุริโย (2548) ที่สรุปว่า กลุ่มที่ก าลังท างานและมีก าลังการซื้อ ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 36-45 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นแนวทางในการอธิบายพฤติกรรมผู้บริโภคของ 
Hawkins, Best, & Coney (2001) ที่กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตได้รับอิทธิผลมาจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านประชากรศาสตร์ วัฒนธรรม ค่านิยม และประสบการณ์เดิม ซึ่งส่งผลให้แต่ละบุคคลมีลักษณะการเลือก
ซื้อที่แตกต่างกัน จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่มีวิตามินต่างๆ ในการ
บ ารุงสุขภาพ หมายความว่า ผู้บริโภคมีความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพเป็นอันดับแรก เมื่อวิเคราะห์ลักษณะการซื้อ
ของผู้บริโภคจะพบว่า ผู้บริโภคจะซื้อในราคา 20-50 บาทซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยกาญจนา บุญนาที (2551) ที่
กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม ต่ ากว่า 100 บาท เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มี
ราคาถูกนั้น จะได้รับความนิยมและสามารถดื่มได้ทุกโอกาส รวมถึงสถานที่ในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามเป็นสิ่งส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของสาริศา มโนมยิทธิกาญจน์ และมณี
รัตน์ รัตนามหัทนะ (2558) กล่าวว่า ผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อแหล่งจ าหน่าย การเลือกแหล่งจ าหน่ายจะ
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในชีวิตประจ าวันอีกด้วย 

4.3 ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.1) ควรมีการพัฒนาองค์ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามให้ได้มาตรฐาน

และท าให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น ปลอดภัย ในการบริโภคสินค้าประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม 
 1.2) ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม ส าหรับผู้บริโภคที่มีความสนใจในการ

ดูแลสุขภาพ ขยายกลุ่มผู้บริโภคได้ทุกประเภท 
2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1)  ควรมีการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหลายๆ ประเภท เพื่อให้ผู้บริโภคได้

เห็นความแตกต่างของการบริโภค 
 2.2) ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม 

เพื่อให้ได้เหตุผลเชิงประจักษ์ในการน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป 
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