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ผลของภาพลักษณ์เครื่องดื่มที่ผสมสมุนไพรมัลเบอร์รี่ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

Image of Drink with Mulberry Mix Affecting Consumers’ Decision to Purchase  

วรรษพ ิพัศน ์ สิ นเป ียง * แล ะ อรชร  มณสี งฆ์* *  

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของภาพลักษณ์เคร่ืองดื่มท่ีผสมสมุนไพรมัลเบอร์ร่ีท่ีมีต่อการตัดสินใจ

ซื้อของผู้บริโภค เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วยองค์ประกอบของภาพลักษณ์ท้ัง 4 ส่วน ได้แก่ 

องค์ประกอบเชิงการรับรู้ (Perceptual Component) องค์ประกอบเชิงความรู้ (Cognitive Component) องค์ประกอบ 

เชิงความรู้สึก (Affective Component) และองค์ประกอบเชิงการกระท า (Cognative Component) โดยกลุ่มตัวอย่าง 

ท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ มีจ านวน 400 ราย เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามออนไลนโ์ดยโพสลงในเฟสบุ๊ค 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย 

(Mean) และการหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent Sample T-Test 

และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยแบบสอบถามผ่าน 

การทดสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ได้ค่า IOC เท่ากับ  0.980 และมีค่าความเชื่อมั่ น  

แอลฟา่ครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.930 

 ผลการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดบริโภคเคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ตั้งแต ่  

25,001–35,000 บาทต่อเดือน การบริโภคไม่แน่นอน โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 25-40 บาทต่อคร้ัง สถานท่ีซื้อเคร่ืองดื่ม

สมุนไพรผสมมัลเบอร์ ร่ี คือ ซุป เปอร์มาร์เก็ต นอกเหนือจากการบริโภคเค ร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ ร่ี  

แลว้ จะเลอืกบริโภคเครื่องดื่มผลไม้ 

 ผลของภาพลักษณ์เคร่ืองดื่มท่ีผสมสมุนไพรมัลเบอร์ร่ี ท่ีมีต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค มีผลอยู่ในระดับ 

เห็นด้วย แบ่งตามองค์ประกอบท้ัง 4 ด้านดังนี้ องค์ประกอบเชิงการรับรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จัก เคยดื่มเคร่ืองดื่ม

สมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ี และส่วนใหญ่รู้จักประโยชนข์องเครื่องดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ี 

 องค์ประกอบเชิงความรู้สึก ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยว่า เคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ีมีคุณค่า  

ทางโภชนาการท่ีดีต่อสุขภาพ รสชาติดี แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของการเป็นคนรักสุขภาพ มีราคาท่ีเหมาะสมกับ

คุณภาพ ท าให้รู้สกึสดชื่น ชุม่คอ แก้ดับกระหาย และรู้สกึปลอดภัย เพราะมีส่วนผสมจากธรรมชาติ 

 องค์ประกอบเชิงความรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่า เคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ีมีวติามินบีหนึ่ง บีสอง 

และซีสูง มีสารตา้นอนุมูลอิสระสูง มีประโยชนก์ว่าเครื่องดื่มสมุนไพรท่ัวไป และมีสรรพคุณเป็นยาบ าบัดรักษาโรคตา่งๆ  

 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
**  รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 องคป์ระกอบเชงิการกระท า พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถาม จะกลับมาซือ้ซ้ า จะแนะน าให้คนในครอบครัว หรอืบุคคล

อื่นๆ บริโภค รวมไปถึง จะเล่าประสบการณ์ดีๆ ท่ีได้ รับจากการบริโภคให้กับบุคคลอื่นๆ และหากได้ยินบุคคล 

ท่ีรู้จัก หรือในสังคมออนไลนก์ล่าวถึงเครื่องดื่มในทางลบ จะยินดีช่วยอธิบายถึงขอ้ดีให้เข้าใจ 

 ผลการทดสอบพบว่า ภาพลักษณ์เคร่ืองดื่มท่ีผสมสมุนไพรมัลเบอร์ร่ีท่ีมีต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  

ด้านองค์ประกอบเชิงความรู้ และความรู้สึก มีความสัมพันธ์กับด้านองค์ประกอบเชิงการกระท า แต่อยู่ ในระดับ

ความสัมพันธ์ต่ า และต่ ามาก 

ABSTRACT 

 This independent study aimed to explore influence of mulberry mixed drinks' image towards customer’s 

purchasing decision. Survey questionnaires with 4 image components: perceptual component, cognitive component, 

affective component, and cognative component were used to gather data from 400 samples.  In this study, the 

distribution of questionnaire was done through online channel via Facebook. Data obtained were, then, analyzed by 

the Descriptive Statistics: percentage, mean, and standard deviation, the Inferential Statistics: Independent Sample  

T-Test, and the Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. Questionnaires of this study were approved for its 

content validity quality with IOC score at 0.980 and Cronbach’s alpha coefficient score at 0.930. 

 The findings revealed that all respondents consumed mulberry mixed drinks. Most of them were female in 

the age of 31-40 years old and carried Bachelor’s degree as the highest level of education. They were married and 

self-employed.  In each month, they earned an income at the amount between 25,001 to 35,000 Baht. The results 

showed that they uncertainly consumed the studied product.  In each purchase, they approximately spent 25-30 

Baht for it.  Place where they purchased the product was supermarket. Besides the mulberry mixed drinks, they 

chose to consume fruit juices. 

 Based upon the study, the image of mulberry mixed drinks had an influence towards customer's purchasing 

decision at agree level.  Hereafter were shown details found in each of 4 studied components.  In perceptual 

component, the respondents knew about and used to consume the mulberry mixed drinks. Most of them had been 

acknowledged about its benefits. 

 In affective component, the respondents agreed that the mulberry mixed drinks were nutritious, good for 

heath, and tasty; thus, it could imply that customers of this product should be those who paid a concern on their 

ealth. They also agreed that the product had reasonable price. It could freshen them up, moisten throat, and quench 

the thirst. Moreover, they felt safe to consume it because it was made of natural recipes. 
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 In cognitive component, the respondents agreed that the mulberry mixed drinks consisted of high level of 

vitamins B1, B2, and C as well as anti-oxidant. Thus, it would be the healthier choice comparing to other herbal 

drinks. In addition, it seemed to have healing properties as medicine. 

 In cognative component, the respondents revealed that they would re-purchase and recommend the 

studied products to family members or others. They would also share the good experience in consuming it to others. 

If they heard negative comments on the product from acquaintance or other people in social media, they would be 

pleased to give clarification on product's benefits to them.  

 Based upon the testing results, image of mulberry mixed drinks had an influence to customer's purchasing 

decision.  Though the cognitive component and the affective component correlated to the cognative component, the 

correlations were ranked at low and the lowest levels. 

บทน า 

 สังคมในยุคปัจจุบันกระแสการรักสุขภาพของผู้บริโภคก าลังเป็นท่ีนิยมมากขึ้นเร่ือยๆ ไม่ใช่แค่ในเฉพาะผู้สูงอายุ

หรือคนวัยท างานเท่านั้น ยังได้มีการกระจายไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีหันมาสนใจในเร่ืองการรักสุขภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

การออกก าลังกาย การทานอาหารท่ีมีประโยชน์ หรือแม้กระทั่งการบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพรกันมากขึ้น 

เนื่องด้วยสมุนไพรเป็นสิ่งท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย อย่างท่ีกล่าวมาขั้นต้น และยังรวมไปถึงการน ามา

เป็นอาหารเสริมบ ารุงร่างกาย ใชท้ าผลิตภัณฑเ์สริมความงามตา่งๆ รวมไปถึงการน ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตยา 

 ในปี พ.ศ. 2559 คาดการณ์วา่มูลค่าตลาดน้ าผลไมข้องไทยจะอยูท่ี่ 14,000 ล้านบาท หรือสูงขึ้น 5% จากปีก่อน

หน้า โดยกลุ่มน้ าผลไม้แท้พรีเมียม 100% จะยังคงโตต่อเนื่องท่ี 6% ด้วยมูลค่าตลาดกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็น  

อันดับหนึ่งในอาเซียนในแง่ของปริมาณการบริโภค โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลให้น้ าผลไมแ้ท้ 100% โตในไทย มาจากนวัตกรรม 

การผลิตท่ีก้าวหน้าและเทรนดรั์กสุขภาพ (คาดมูลค่าการเตบิโต…, 2559) 

 การท่ีผู้บริโภคในประเทศไทยหันมาใส่ใจในสุขภาพ ด้วยการดื่มน้ าผลไม้แท้ 100% เพิ่มขึ้นนั้น สอดคล้องกับ  

Tetra Pak 100% Juice Index Report ซึ่งเป็นรายงานท่ีเกิดจากการรวบรวมข้อมูลการตลาดเชิงลึกจากหลากหลายประเทศ 

และผลการส ารวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคกว่า 7,000 คน จาก 7 ตลาดใหญ่หลักๆ ได้แก่ จีน บราซิล 

เยอรมน ีญี่ปุ่น รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ท่ีช้ีวา่น้ าผลไมแ้ท้ 100% ยังคงเป็นส่วนส าคัญในชีวิตของผู้คน

ท่ัวโลก โดยมีผู้บริโภคมากกว่า 40% ท่ีดื่มน้ าผลไม้แท้ 100% เป็นประจ าทุกวัน ซึ่งหลากหลายแบรนด์ท่ัวโลกรวมถึงใน

ประเทศไทยเอง ตา่งก็หันมาให้ความสนใจกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม ่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างเต็มท่ี 

(คาดมูลค่าการเตบิโต…, 2559) 

 จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้ศึกษาเห็นว่าตลาดเคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ีเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะน ามา

ท าการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของเคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ีท่ีมีผลต่อการซื้อของผู้บริโภค โดยหวังว่า  

ผลการศึกษาในคร้ังนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการต่อยอดส าหรับผู้ท่ีสนใจประกอบธุรกิจประเภทนี้ และอีกท้ังยังเป็น  
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การเผยแพร่ความรู้เร่ืองสรรพคุณของเคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ี เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงคุณค่าของมัลเบอร์ร่ี

มากขึ้น 

แนวคดิและทฤษฎี 

 Boulding (1975  อ้ างใน  วิ ไล รัตน์  เก รีย ท่ าทราย , 2555 : 6 ) ได้ ให้ ความหมายของ“ภาพลั กษณ์ ”  

ว่าเป็นความรู้สึกและเป็นความรู้ท่ีแต่ละคนมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยความรู้ท่ีมีนั้น จะต้องเป็นความรู้ท่ีบุคคลนั้นต้องสร้าง

ขึ้นมาด้วยตนเอง เป็นความรู้เชิงอัตวิสัย (Subjective Knowledge) ซึ่งประกอบด้วย “ข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นคุณค่าท่ีบุคคลนั้น

เป็นผู้ก าหนด โดยแต่ละคนจะเก็บสะสมความรู้เชิงอัตวิสัยเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอยู่รอบกาย ซึ่งบุคคลนั้นได้  

ประสบพบเจอหรือเห็นมาด้วยตนเอง และมีเชื่อความเชื่อว่าสิ่งท่ีเจอนั้นเป็นความจริง และเนื่องจากทุกวั นนี้คนเรา 

พบเจอกับอะไรตา่งๆ มากมาย ท าให้ไม่สามารถจดจ า รับรู้ หรือเข้าใจทุกสิ่งอย่างได้เสมอไป ท าให้คนเห็นภาพในลักษณะ

กว้างๆ และเห็นภาพบางส่วนจากสิ่งท่ีได้เห็นไม่ครบถ้วน ซึ่งมีความไม่ชัดเจนเพียงพอ จึงท าให้คนนั้นตีความหมาย 

(Interpret) ในแบบผิดๆ หรือให้ความหมายแก่สิ่งนั้นด้วยตนเอง ความรู้เชิงอัตวิสัยจะประกอบกับขึ้นเป็นภาพลักษณ์ของ 

แตล่ะสิ่งท่ีมีอยูใ่นโลกตามแต่ทัศนะของแตล่ะบุคคล และพฤตกิรรมที่บุคคลแสดงออกมาก็จะขึน้อยูก่ับภาพลักษณ์ในสมอง

ของแต่ละคนท่ีมีต่อสิ่งนั้นด้วย เพื่อให้สะดวกต่อการท าความเข้าใจ ซึ่งภาพลักษณ์จะสามารถแยกองค์ประกอบออกเป็น 

4 ส่วน แต่ความจริงแล้วองค์ประกอบท้ัง 4 ส่วนนี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เนื่องจากท้ัง 4 ส่วนนี้มีความสัมพันธ์  

และสามารถเชื่อมโยงหมด ซึ่งองค์ประกอบท้ัง 4 ส่วน มีดังต่อไปนี้ 

 1. องค์ประกอบเชิงการรับรู้ หรือ Perceptual Component เป็นการรับรู้ของบุคคลได้ รับจากการสังเกต  

จะรวมถึงการท่ีบุคคลตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจสังเกต แต่ต้องเป็นการสังเกตด้วยตนเองแล้วน าการสังเกตสิ่งนั้นไปสู่

กระบวนการของการรับรู้ ซึ่งสิ่งท่ีได้การการรับรู้นี้อาจจะเป็นสิ่งของต่างๆ เหตุการณ์ ความคิด สถานท่ี หรือบุคคล  

เราจะได้รับภาพของสิ่งตา่งๆ รอบตัวเหลา่นี ้โดยผ่านการรับรู้เป็นขัน้ตอนเบือ้งแรก หรือขั้นตน้ 

 2. องค์ประกอบเชิงความรู้ หรือ Cognitive Component คือ ความรู้ท่ีได้จากการรับรู้ และจากการสังเกต 

ความแตกตา่งของสิ่งตา่งๆ ซึ่งเป็นสว่นท่ีเป็นความรู้เกี่ยวกับลักษณะประเภทนัน้ๆ 

 3. องค์ประกอบเชิงความรู้สึก หรือ Affective Component คือ ความรู้สึกเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ 

ตอ่สิ่งรอบกาย ได้แก่ บุคคลนัน้ประทับใจหรอืไม่ประทับใจ 

 4. องค์ประกอบเชงิการกระท า หรือ Cognative Component มีเป้าหมายความมุ่งมั่นหรือมีเจตนา ท่ีบุคคลปฏิบัติ

เพื่อตอบโตต้อ่สิ่งเร้านัน้ตามแนวทางของตน โดยเป็นผลจากการปฏสิัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเชงิความรู้และความรูส้ึก 

 สรุปองค์ประกอบด้านต่างๆ ของภาพลักษณ์ ได้แก่ องค์ประกอบของการรับรู้ เชิงความรู้และความรู้สึก  

และเชิงการกระท า ท่ีจะถูกผสมผสานกันออกมาก และเกิดขึ้นจากสิ่งท่ีมนุษย์นั้นได้มีประสบการณ์หรือสัมผัสจากโลก 

ท่ีเป็นอยูน่ัน้เอง 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตการศกึษา 

1. ขอบเขตเนื้อหา 

การค้นคว้าอิสระในคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ผลของภาพลักษณ์เคร่ืองดื่มท่ีผสมสมุนไพรมัลเบอร์ร่ีท่ีมีต่อ

การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค โดยศึกษาปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

ศึกษาด้านภาพลักษณ์ เป็นการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์สินค้า โดยท าการศึกษา

ท้ังหมด 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบเชิงการรับรู้ องค์ประกอบเชิงค วามรู้ องค์ประกอบเชิงความรู้สึก  

และองคป์ระกอบเชงิการกระท า ที่เกี่ยวข้องกับด้านสว่นประสมการตลาด 

2. ขอบเขตประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ขึ้นไป (บรรลุนิติภาวะ) ที่เคยบริโภคเคร่ืองดื่ม

สมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ีท่ัวประเทศไทย ท้ังเพศชาย และเพศหญิงซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน เนื่องจากเป็นสนิค้า

ท่ีเจาะจงเกี่ยวกับการผสมสมุนไพรลงไปในเครื่องดื่ม จึงไม่มีขอ้มูลท่ีเพยีงพอ 

3. ขนาดตัวอยา่ง และวิธีการคัดเลอืกตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวจิัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ี ท้ังเพศชายและหญิงซึ่งไมท่ราบ

จ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้การค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือก  

สุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรและไม่ทราบสัดส่วนของประชากร โดยใช้สูตรการค านวณของ  

(Ken Black, 2007) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ โดยโพสลงในเฟสบุ๊ค 

เพจสาระหนา้รู้พืชผักและผลไม้เพื่อสุขภาพดี เพจชมรมคนปลูกผักผลไมแ้ปลกและมีประโยชน์เพื่อสุขภาพ เพจนานาสาระ

เพื่อสุขภาพดี เพจคลับคนรักสุขภาพ ในเดือน สิงหาคม ถึงกันยายน พ.ศ.2561 ผู้ศึกษาสร้างแบบสอบถามขึ้นมาสอบถาม

ประชากรกลุม่ลูกค้าเป้าหมาย จ านวน 400 คน โดยใชว้ธีิการเลอืกสุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง โดยมีขอ้ค าถามคัดกรองเฉพาะ

กลุ่มตัวอยา่งที่เคยบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ีเท่านัน้ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

จากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ เอกสารอื่นๆ และการค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดสถาบันการศึกษาต่างๆ หน่วยงาน  

ท่ีเกี่ยวข้องและหนังสอือิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบอนิเตอร์เน็ต  

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

แบบสอบถามส าหรับเพศชาย และหญิง อายุ 20 ปขีึน้ไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามปลายปิด ซึ่งผู้ศึกษาได้เลือกศึกษาเฉพาะข้อมูลท่ีเป็นปัจจัย  

ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ อายุ อาชพี รายได้ ระดับการศกึษา สถานภาพ โดยลักษณะค าถามจะเป็นแบบเลอืกตอบ 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ได้แก่ องค์ประกอบเชิงการรับรู้ องค์ประกอบเชิงความรู้ องค์ประกอบ  

เชงิความรู้สกึ และองคป์ระกอบเชงิการกระท า ที่เกี่ยวข้องกับด้านสว่นประสมการตลาด  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 แบบ คือการวิเคราะห์ข้อมูลเชงิพรรณนา (Descriptive statistic) และ การวเิคราะห์

ข้อมูลเชงิอนุมาน (Inferential Statistic) 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับกลุม่ตัวอย่างดังนี้ 

1) การหาค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ขอ้มูลท่ัวไป 

2) การหาค่าเฉลี่ย (Mean)  

3) การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้ ปัจจัยด้านบุคคล ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

ภาพลักษณ์ซึ่งได้แก่ องค์ประกอบเชิงการรับรู้ องค์ประกอบเชิงความรู้ องค์ประกอบเชิงความรู้สึก และองค์ประกอบ 

เชงิการกระท า ที่เกี่ยวข้องกับด้านสว่นประสมการตลาด โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ค่าสถิติ t-test ใช้ในการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบ

สมมติฐานในความแตกต่างระหว่างเพศ อายุ และรายได้ กับผลของภาพลักษณ์เคร่ืองดื่มท่ีผสมสมุนไพรมัลเบอร์ร่ีท่ีมีต่อ

การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) หาค่าความสัมพันธ์

ของตัวแปร 2 ตัว โดยท่ีตัวแปรแต่ละตัวมีระดับการวัดของข้อมูลแตกต่างกัน (วิเชียร เกตุสิงห์ , 2541, หน้า 72)  

ใชว้ัดความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเชงิความรู้ และองค์ประกอบเชงิความรู้สกึ เทียบกับองค์ประกอบเชงิการกระท า 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ผลการศกึษา 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สถานภาพ สมรส 

ประกอบอาชพี ธุรกิจส่วนตัว มรีายได้ตัง้แต ่25,001 – 35,000 บาทต่อเดอืน 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ บริโภคเคร่ืองดื่มสมุนไพรโดยเฉลี่ยจ านวนครัง้ คือ ไมแ่นน่อน โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย

ในการบริโภคเคร่ืองดื่มสมุนไพรในแต่ละคร้ัง อยู่ท่ี 25-40 บาทต่อ 1 คร้ัง สถานท่ีท่ีผู้ตอบแบบสอบถามไปซื้อเคร่ืองดื่ม

สมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ี คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ นอกเหนือจากการบริโภคเคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ีแล้ว  

ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกบริโภคเครื่องดื่มผลไม้ เป็นล าดับถัดมา 

 องค์ประกอบเชิงการรับรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านเคยดื่มเคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ี (ร้อยละ 100)  

และผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักประโยชน์ของเคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ีมีจ านวน 371 คน จาก 400 คน  

(ร้อยละ 92.75) 

 องค์ประกอบเชิงความรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการเห็นด้วยต่อภาพลักษณ์ในด้านองค์ประกอบเชงิความรู้ 

อยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.73) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยของระดับการเห็นด้วยตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ เคร่ืองดื่ม
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สมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ีมีวิตามินบีหนึ่ง วิตามินบีสอง ละวิตามินซีสูง รองลงมาได้แก่ เคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ี 

มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง เคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ีมีประโยชน์กว่าเคร่ืองดื่มสมุนไพรท่ัวไป เคร่ืองดื่มสมุนไพร

ผสมมัลเบอร์ร่ีมีสรรพคุณเป็นยาบ าบัดรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคโลหิตจาง โรคเบาหวาน อาการท้องผูก และเคร่ืองดื่ม

สมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ีราคาไมแ่พงเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มสมุนไพรท่ัวไป 

 องค์ประกอบเชิงความรู้สึก ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการเห็นด้วยต่อภาพลักษณ์ในด้านองค์ประกอบ  

เชงิความรู้สกึ อยู่ในระดับเห็นดว้ย (ค่าเฉลี่ย 3.78) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยของระดับการเห็นดว้ยตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ 

ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าเคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ีมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีดีต่อสุขภาพ รองลงมาได้แก่  

ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าเคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ีรสชาติดี เมื่อดื่มเคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ีท าให้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่ามีภาพลักษณ์ของการเป็นคนรักสุขภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าเคร่ืองดื่มสมุนไพรผสม  

มัลเบอร์ร่ีมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพของตัวเคร่ืองดื่ม เมื่อดื่มเคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ีท าให้รู้สึกสดชื่น ชุ่มคอ  

แก้ดับกระหาย เมื่อดื่มเคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ีท าให้ รู้สึกปลอดภัย เพราะมีส่วนผสมจากธรรมชาต ิ 

และผู้ตอบแบบสอบถามรูส้ึกวา่เคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ีหาซือ้ได้งา่ย 

 องค์ประกอบเชิงการกระท า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการเห็นด้วยต่อภาพลักษณ์ในด้านองค์ประกอบ 

เชิงการกระท า อยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.66) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยของระดับการเห็นด้วยตามล าดับค่าเฉลี่ย 

คือ ท่านจะแนะน าให้คนในครอบครัว มิตรสหาย หรือบุคคลอื่นๆ บริโภคเคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ี รองลงมาได้แก่ 

ท่านยังจะบริโภคเคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ีต่อไป (กลับมาซื้อซ้ า) ท่านจะเล่าประสบการณ์ดีๆ ท่ีได้รับจาก 

การบริโภคเคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ี ให้กับคนในครอบครัว มิตรสหาย หรือบุคคลอื่นๆ ฟัง ท่านจะยังคงบริโภค

เคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์รี ถึงแม้ว่าราคาสินค้าจะสูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ หากท่านได้ยนิบุคคลท่ีท่านรู้จัก หรือ

ในสังคมออนไลน์กล่าวถึงเคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ีในทางลบ ท่านยินดีท่ีจะช่วยอธิบายถึงข้อดีของเคร่ืองดื่ม

สมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ีให้ และแม้ว่าจะมีเคร่ืองดื่มสมุนไพรทางเลือกอื่น ท่านก็จะยังคงเลือกบริโภคเคร่ืองดื่มสมุนไพร

ผสมมัลเบอร์ร่ี 

อภปิรายผลการศึกษา 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี มีรายได้ตั้งแต่ 25,001 – 35,000 บาทต่อเดือน  

ซึ่งไมส่อดคล้องกับผลการศึกษาของวนดิา นเิวศน์มรินทร์ และกิตตพิันธ์ คงสวัสด์ิเกียรต ิ(2555) ได้ศึกษาเร่ืองภาพลักษณ์

ของเคร่ืองดื่มสมุนไพรไทยกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 

ปี มีรายได้ตัง้แต ่10,001 – 15,000 บาทต่อเดอืน 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ บริโภคเคร่ืองดื่มสมุนไพรโดยเฉลี่ยจ านวนคร้ัง คือ ไม่แน่นอน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของพัชรี สุวรรณเกิด และพาชิตชนัต ศิริพานิช (2556) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคปัจจัย 

ส่วนประทางการตลาด และการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของน้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้  

โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ บริโภคน้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข้ โดยเฉลี่ย 3 คร้ังต่อสัปดาห์ 
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ข้อเสนอแนะ 

   จากการศึกษาคร้ังนี้ ท าให้ผู้ศึกษาทราบองค์ประกอบของภาพลักษณ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  

ในการซื้อเคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ี  สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ

เคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ี ซึ่งจากการศึกษาคร้ังนี้  ผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภาพลักษณ์

เครื่องดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ีท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค ตามข้อค้นพบ โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 

  ผู้ประกอบการควรกระจายสินค้าในช่องทางซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างสม่ าเสมอ และเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย

สินค้าท่ีหลากหลาย อาทิเชน่ การจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางรา้นอาหารให้มากขึ้น เนื่องจาก ต้องรักษาชอ่งทางท่ีท ายอดขาย

ให้ ได้มากท่ีสุด และยังควรเพิ่มการจัดจ าหน่ายในช่องทางท่ีสามารถท ายอดขายให้กิจการได้ เพิ่มขึ้นอีกด้วย 

นอกเหนือไปจากนี้ผู้ประกอบการอาจจะก าหนดปริมาณการซื้อให้ช่องทางจัดจ าหน่าย โดยการให้ของแถมฟรีแก่ลูกค้า 

เมื่อซื้อสินค้าปริมาณตามก าหนด หรือท าการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลางอย่างซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านอาหาร  

โดยให้ส่วนลดพิเศษ เมื่อซื้อในปริมาณมาก เพื่อกระตุ้นให้คนกลางซื้อและเก็บสินค้าเพื่อการจ าหน่ายในปริมาณท่ีมากขึ้น 

และการท าโฆษณารว่มให้ส่วนลดค่าโฆษณาแก่คนกลางที่ชว่ยโฆษณาหรอืลดราคาสินค้าให้เป็นพเิศษหรือเป็นสินค้าสะสม

แตม้กับทางรา้นค้าเพื่อจูงใจลูกค้าให้ซื้อสินค้ามากขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการซือ้ซ้ า 

  ผู้ประกอบการควรท าการส่งเสริมการตลาด โดยการประสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานเพื่อสุขภาพ เป็นสปอนเซอร์

หรือผู้สนับสนุนกิจกรรมอย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคระลึกถึงสินค้าอยู่เสมอ หรือการโฆษณา แจ้งข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค ท่ีสามารถท าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้สะดวกและง่ายต่อการ

จดจ าสินค้า  

  ผู้ประกอบการควรเน้นแสดงคุณค่าของเคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ี มีพนักงานขายให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ

ประโยชน์ และสรรพคุณของเคร่ืองดื่มสมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ี เพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มสมุนไพรผสม  

มัลเบอร์ร่ีได้ง่ายขึ้น และท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้ามากขึน้ หรือการโฆษณาตามสื่อตา่งๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ  

ป้ายโฆษณา รวมไปถึงสื่อโซเชียลมีเดียให้กลุ่มคนรักสุขภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ท่ีได้จากการดื่มเคร่ืองดื่ม

สมุนไพรผสมมัลเบอร์ร่ี และควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านพนักงานขาย และช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณา หรือ

โซเชียลมเีดีย เกี่ยวกับการเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรท่ีมีสว่นผสมจากธรรมชาติ จึงท าให้มีราคาไมแ่พง  
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