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บทคัดย่อ   

 การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของทัศนคติ อันได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก 

และแนวโน้มความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคในอ้าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์น้้ าผักผลไม้แบบสกัดเย็น  

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ้านวน 200 รายและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิตเิชงิอนุมาน ได้แก่ Independent -Samples T-Test และ One-Way ANOVA 

 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 - 29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน ดื่มน้้าผักผลไมแ้บบสกัดเย็น 7 - 13 ขวด

ต่อสัปดาห์ ซื้อบริโภคในราคาขวดละ 50 - 70 บาท เหตุผลในการดื่มเพื่อสุขภาพโดยท่ัวไป โดยซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีร้านค้า

จ้าหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็น

จากการแนะน้าโดยผู้อื่น และส่วนใหญ่มีความสนใจท่ีจะสร้างสุขภาพท่ีดีให้กับตนเอง โดยมีความตระหนักในการดูแล

สุขภาพในระดับปานกลาง  

 ผลการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็น พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง โดยมีความเข้าใจถูกต้องว่า น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นช่วย

ระบบขับถ่ายได้ด ีน้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นเป็นวิธีการท้าน้้าผลไม้แบบไมผ่่านความร้อน และน้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นผลิต

โดยกระบวนการการใช้แรงกดสูงในการบดผลไม้ ในส่วนของความรู้สึกท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็น  

จ้าแนกตามปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายและด้านการสื่อสาร

การตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมาก โดยมีความเห็นว่าฉลากของผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็น 

ต้องมีข้อมูลเกี่ยวส่วนผสม คุณค่าทางโภชนาการ วันผลิตและวันหมดอายุระบุไว้อย่างครบถ้วน ผู้ประกอบการควรมี  

การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาท่ีถูกหรือมีส่วนลดเมื่อมีการสั่งซื้อในปริมาณมาก ซึ่ งช่องทางการจัดจ้าหน่ายแบบบริการ 

ส่งถึงท่ี (Delivery) เป็นปัจจัยส้าคัญท่ีจะท้าให้สั่งซื้อสินค้าได้ง่ายขึน้ นอกจากนีผู้้ประกอบการควรเพิ่มการสื่อสาการตลาด

ผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้น ส้าหรับการศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้แบบ  

                                                           
*นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** รองศาตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ้าภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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สกัดเย็น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแนวโน้มพฤติกรรมท่ีจะซื้อผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นต่อไป  

ในอนาคตแน่นอนและจะแนะน้าให้ผู้อ่ืนทดลองรับประทานผลิตภัณฑน์้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นด้วย 

ABSTRACT 

 This independent study aimed to explore cognition, affection, and intention to buy behavioral trend of 

consumers in Mueang Chiang Mai district towards cold-pressed juice products.  Questionnaires were used as the tool 

to collect data from 200 respondents. The data obtained were analyzed by the descriptive statistics i.e. frequency and 

percentage, as well as the inferential statistics i.e. independent sample T-Test and One-Way ANOVA. 

 The findings presented that most respondents were female in the age of 20-29 years old with Bachelor’ s 

degree.  They currently worked as an employee in private companies and earned monthly income at the amount of 

20,001-30,000 THB.   In a week, the majority drank 7-13 bottles of cold-pressed juice; in other words, they drank 

1-2 bottles of product a day. They normally consumption of the product containing in 100-200 ml. bottle size costing 

at 50-70 baht per bottle.  Most of them drank the products to boost their overall health.  They usually purchased the 

product from health care shops.  The respondents mostly received information of cold- pressed product from the 

recommendations made by other consumers.  The study revealed that most respondents were interested in boosting 

their overall health and had intention to take care of their health at moderate level. 

 Results of the study on the respondents’  cognition towards cold- pressed juice product showed that their 

knowledge towards the product was ranked at moderate level.  The correctly understood that the cold- pressed juice 

product was good for excretory system; the cold-pressed juice was made without a heat involved; and in making the 

cold- pressed juice, the high press process to pulverize fruits and vegetables was applied.  In this study, the 

respondents’  attitude towards cold- pressed juice product was examined through marketing mix factors namely 

product, price, place, and promotion.  In an overview, they agreed with these factors at high level.  Hereafter, were 

shown sub-factors that they agreed with. The details on ingredients, nutrition fact, manufacturing and expiration dates 

must be informed onto the product label.  Entrepreneurs should offer cheaper price or discount for a large volume of 

purchase. The availability of delivery service became the significant factor to make purchasing decision easier and the 

entrepreneurs should focus more on online marketing communication channel.  Regarding the intention to buy the 

product, majority of the consumers would certainly keep purchasing the cold- pressed juice product in the future and 

would recommend it to others. 
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บทน า  

กระแสการรักสุขภาพของผู้บริโภคท่ัวโลกมีแนวโน้มท่ีเติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการผลิตและบริโภค

ผลิตภัณฑเ์พื่อสุขภาพท่ีเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง อกีทัง้ค่าใชจ้่ายทางการแพทยท่ี์สูงขึ้น ท้าให้ผู้บริโภคเล็งเห็นความส้าคัญของ

สุขภาพในเชิงป้องกันมากกว่าการรักษา จากกระแสดังกล่าว จึงเกิดความนิยมในการบริโภคผักและผลไม้มากขึ้น  

น้าไปสู่โอกาสทางธุรกิจ ผู้ประกอบการบางรายจึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะน้าผักและผลไม้มาแปรรูปเป็นน้้าผักผลไม้

พร้อมดื่มในรูปแบบการสกัดเย็น ซึ่งสามารถเพ่ิมคุณค่าให้แกผู่้บริโภคได้มากกวา่การแปรรูปในลักษณะอื่น 

น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็น (Cold-pressed Juice) ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในปีพ.ศ. 2553  จากกระแสการ 

รักสุขภาพของนักแสดงฮอลลีวูดท่ีนิยมการล้างสารพิษด้วยการดื่มน้้าผักผลไม้ ( Juice Cleanse) จนท้าให้น้้าผักผลไม้ 

แบบสกัดเย็นกลายเป็นท่ีรู้จักในกลุ่มผู้บริโภคกระแสหลัก (Mainstream) ท่ัวประเทศสหรัฐอเมริกา (Gordinier, 2013: 

ออนไลน์) ส้าหรับในประเทศไทยมผีู้ริเร่ิมการผลิตและจัดจ้าหน่ายน้้าผักผลไม้ แบบสกัดเย็นในปี พ.ศ. 2556 แต่ก็ยังคงเป็น

ท่ีรู้จักในผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มเท่านั้น (Vogue Thailand, 2014: ออนไลน์) ส้าหรับตลาดน้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นใน 

จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษาได้ท้าการส้ารวจเบื้องต้น พบว่า ปัจจุบันในจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกอบธุรกิจน้้าผักผลไม้แบบ 

สกัดเย็น จ้านวน 6 ราย  ระดับราคาขายอยู่ท่ีประมาณ 50 - 150 บาทต่อขวด มีช่องทางการจัดจ้าหน่ายท่ีเน้นทางด้าน

ออนไลน์เป็นหลักท้ัง Facebook, Instagram ซึ่งกลุ่มลูกค้ามีท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่วนมากจะเป็นผู้ท่ีดื่มเพื่อสุขภาพ

และชอบดื่มน้้าผักผลไม้เป็นประจ้าอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามการบริโภคผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นก็ยังไม่เป็น  

ท่ีแพร่หลายมากนัก จึงท้าให้ผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวมคีวามกังวลเกี่ยวกับเร่ืองการเตบิโตของยอดขาย 

จากเหตุผลข้างต้นจึงท้าให้ผู้ศึกษาต้องการศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคในอ้าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์  

น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็น เพื่อทราบถึงความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและแนวโน้มความตั้งใจซื้อในอนาคตของผู้บริโภค  

ในการบริโภคผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเพื่อใช้เป็นแนวทางในพัฒนา

ผลิตภัณฑแ์ละการวางแผนกลยุทธ์การตลาดด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคในอ้าเภอเมอืงเชยีงใหม่ท่ีมีต่อผลิตภัณฑน์้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็น 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

1. แนวคิดทัศนคติ 

Hawkins, Del I. & Mothersbaugh, David L. (2014) กล่าววา่ ทัศนคติ ประกอบไปด้วยการจูงใจ การรับรู้ อารมณ์

ความรู้สึก กระบวนการการนึกคิดท่ีมีต่อสิ่งท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ว่ารู้สึก อย่างไรต่อสิ่ง ๆ นั้น ชอบหรือไม่ชอบ โดยทัศนคติ 

จะมีลักษณะท่ียั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน  ได้แก่  1) ด้านความรู้ความเข้าใจหรือความเชื่อ  (Cognitive Component) 2) 

ด้านอารมณ์ความรู้สกึ (Affective Component) และ 3) ด้านแนวโนม้พฤตกิรรม (Behavioral Component) 
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2. มาตรวัดระดับความตระหนักในการดูแลสุขภาพ 

มาตรวัดระดับความตระหนักในการดูแลสุขภาพ (Health Consciousness Measurement Scale)  กล่าวถึง 

การตระหนักในดา้นสุขภาพว่า การก้าหนดทิศทางในการดูแลสุขภาพเป็นแรงจูงใจที่จะกระตุน้ให้บุคคลมีทัศนคติ ความเชื่อ

และพฤติกรรมท่ีมีต่อสุขภาพในระดับท่ีแตกต่างกัน มาตรวัดระดับความตระหนักในการดูแลสุขภาพนี้ถูกน้ามาใช้ 

อย่างแพร่หลายในการศึกษาทางด้านสุขภาพและด้านการตลาด ประกอบไปด้วย 3 มิติ คือ การตระหนักในสุขภาพของ

ตนเอง ด้านความรับผิดชอบส่วนบุคคล และแรงจูงใจในการรักษาสุขภาพ (Hong, 2009: ออนไลน์) 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับน  าผักผลไม้แบบสกัดเย็น 

 น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็น (Cold-pressed Juice) เป็นผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้แบบพรีเมี่ยม (High Quality Juice) 

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้กระบวนการสกัดน้้าผักผลไม้ออกมาโดยใช้แรงกดสูง (Hydraulic Press) การบดผักผลไม้ (Mastication) 

และมีกรรมวธีิสกัดแบบรอบต่้า (Slow Juicing) ซึ่งไมท้่าให้เกิดความร้อน  ไมใ่ชใ้บมดีหรือแรงเหวี่ยงในตัวเครื่องสกัดเหมือน

แบบน้้าผลไม้แยกกากทั่วไป จึงท้าให้เอ็นไซม์และวติามนิท่ีมีคุณค่ายังคงอยู่ครบถ้วน (Wettlaufer, 2016: ออนไลน์) 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บัญชา สมบูรณ์สุข, ปุรวชิญ ์พทิยาภนิันท์ และ อยุทธ์ นสิสภา (2555) ท้าการศกึษาเกี่ยวกับ ทัศนคติของผู้บริโภค

ต่อส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าเพื่อสุขภาพ จากน้้ามันปาล์มสกัดเย็นในอ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า  

ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น รายได้ส่วนตัวค่อนข้างสูง  ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความส้าคัญในระดับมากต่อการ

ตัดสนิใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพจากน้้ามันปาล์มสกัดเย็น 

เยาวลักษณ์ ไทยานันท์ (2549) ได้ท้าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซื้อน้้าผักและผลไม้สดป่ัน พร้อมดื่ม 

ในหา้งสรรพสนิค้าของผู้บริโภค ในอ้าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ พบวา่ ในภาพรวมกลุม่ลูกค้าท่ีนิยมซือ้น้้าผักและผลไม้สด

ป่ันพร้อมดื่มในห้างสรรพสินค้าท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความชอบบริโภคเท่า ๆ กัน ซึ่งปัจจัยหลักในการเลือกซื้อ คือ 

ความสดของผักและผลไม้ สะอาด ปลอดภัย รสชาติถูกปาก 

สุจิรา ภักดีและคณะ (2550) ท้าการศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคน้้าผลไม้คั้นสด

และน้้าผลไม้ส้าเร็จรูป  ส้าหรับประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

อายุระหว่าง 18 - 27 ปี  มีพฤติกรรมเลือกซื้อน้้าผลไม้คั้นสดมากกว่าน้้าผลไม้แบบส้าเร็จรูป โดยพิจารณาจากความ 

สดใหม่และมคีุณค่าต่อสุขภาพมากที่สุด  ตอ้งมีรสชาติด ีไมข่มจนเกินไป ผู้ท่ีไม่รับประทานผักสามารถดื่มได้ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 1.ขอบเขตการศกึษา 

เนื้อหาในการศกึษาครั้งนี้เป็นการศกึษาทัศนคตขิองผู้บริโภคในอ้าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้

แบบสกัดเย็น  
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2.ขั นตอนการศกึษา 

 เนื่องจากไม่ทราบจ้านวนประชากรท่ีแน่นอน ผู้ศึกษาจึงใช้การก้าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Seymour 

Sudman (กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2553: 187) ที่ขนาดตัวอย่าง 200 คน  ซึ่งเป็นผู้บริโภคท่ีเคยซื้อผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไมแ้บบสกัด

เย็นภายในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมาและไม่เป็นผู้ท่ีสกัดน้้าผักผลไม้เพื่อดื่มเอง โดยใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบไมใ่ช้

ความน่าจะเป็น ในส่วนของข้อค้าถามท่ีเกี่ยวกับระดับความตระหนักในการดูแลสุขภาพ โดยอ้างอิงจากข้อค้าถามของ 

Hyehyun Hong, 2009 ท่ีได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการศึกษาคร้ังนี้ โดยท้าการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

โ ดยการหาค่ าสั มประสิ ท ธ์ิ แอลฟา  (α -  Coefficient)  ของครอน บัค  ( Cronbach)  ท่ี ร ะดั บนั ยส้ าคัญ  0.05  

(ธนสร ฉัตรเจริญพร, 2546: 34) ได้ความเชื่อมั่นท่ีระดับ 0.757 และในส่วนของข้อค้าถามเกี่ยวกับความรู้สึกท่ีมีต่อ

ผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็น ได้ท้าการทดสอบความเชื่อมั่น ได้ความเชื่อมั่นท่ีระดับ 0.910 หลังจากนั้นใช้สถิติเชิง

พรรณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่  T-Test เพื่อหาค่าเฉลี่ยความแตกต่างของ

ความรู้สกึที่มตีอ่ผลิตภัณฑน์้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นระหว่างเพศชายและเพศหญิง และ One-Way ANOVA เพื่อหาค่าเฉลี่ย

ความแตกต่างของความรู้สึกท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นระหว่างกลุ่มอายุ ระดับความตระหนักในการดูแล

สุขภาพและระดับความรู้ความเข้าใจ 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา  และข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 - 29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน มรีายได้ 20,001 - 30,000 บาทต่อเดอืน โดยส่วนใหญ่ดื่มน้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็น 7 - 13 ขวดต่อ

สัปดาห์หรือ 1 - 2 ขวดตอ่วัน ที่ขนาดบรรจุ 100 - 200 มิลลิลิตร ซือ้บริโภคในราคาขวดละ 50 - 70 บาท ส่วนใหญ่ดื่มน้้า

ผักผลไม้แบบสกัดเย็นเพื่อสุขภาพโดยท่ัวไป โดยซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีร้านค้าจ้าหน่ายสินค้าเพื่ อสุขภาพ ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑน์้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นจากการแนะน้าโดยผู้อื่น และผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีความสนใจท่ีจะสร้างสุขภาพท่ีดีให้กับตนเอง โดยมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพในระดับ  

ปานกลาง  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของผู้บรโิภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น  าผักผลไม้แบบสกัดเย็น 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง โดยมีความเข้าใจถูกต้องว่า น้้าผักผลไม้

แบบสกัดเย็นช่วยระบบขับถ่ายได้ดี และน้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นเป็นวิธีการท้าน้้าผลไม้แบบไม่ ผ่านความร้อน  

และน้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นผลิตโดยกระบวนการการใชแ้รงกดสูงในการบดผลไม ้ 

 ส่วนที่ 3 ความรูส้ึกของผู้บรโิภคที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของน  าผักผลไมแ้บบสกัดเยน็  

ในภาพรวมพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สกึต่อผลิตภัณฑน์้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็น เรียงล้าดับได้ดังนี ้
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 ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลี่ยความรู้สกึของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามปัจจัยสว่นประสมการตลาด 

ส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลี่ย แปลผล ล าดับที ่

ด้านช่องทางการจัดจ้าหนา่ย 4.18 เห็นดว้ยมาก 1 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.14 เห็นดว้ยมาก 2 

ด้านราคา 4.08 เห็นดว้ยมาก 3 

ด้านการสื่อสารการตลาด 4.06 เห็นดว้ยมาก 4 

 

 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มพฤตกิรรมของผู้บริโภคทีม่ตี่อผลิตภัณฑ์น  าผักผลไม้แบบสกัดเย็น 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแนวโนม้พฤตกิรรมท่ีจะซือ้ผลิตภัณฑน์้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นตอ่ไปในอนาคต

แนน่อน ร้อยละ 53.50 และจะแนะน้าใหผู้้อ่ืนทดลองรับประทานผลิตภัณฑ์น้้าผกัผลไมแ้บบสกดัเย็นด้วย ร้อยละ 96.50 

 ส่วนที่ 5 ทดสอบความแตกต่างของความรูส้ึกที่มีต่อผลิตภณัฑ์  

5.1 ความรูส้ึกต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามประชากรศาสตร ์

5.1.1 ความรู้สึกต่อปัจจัยสว่นประสมการตลาด จ าแนกตามเพศ 

 เมื่อท้าการทดสอบความแตกต่างของความรู้สึกท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นจ้าแนกตามเพศ 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ในปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย  

และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยใช้การทดสอบสถิติ T-Test ท่ีระดับนัยส้าคัญ 0.05 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 

มีความรู้สึกเห็นด้วยในด้านผลิตภัณฑ์ คือ น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นมีสรรพคุณช่วยระบบการย่อยอาหารและการล้างพิษ 

โดยค่าเฉลี่ยของเพศชาย (ค่าเฉลี่ย 4.15) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเพศหญิง (ค่าเฉลี่ย 3.94) โดยมีค่า Sig.(2-tailed)  

เท่ากับ 0.044 ดังนั้น เพศชายรู้สึกเห็นด้วยในปัจจัยย่อยดังกล่าวมากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  

ส้าหรับส่วนประสมการตลาดด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหนา่ย และด้านการส่งเสริมการตลาดเพศชายและเพศหญิง

มคีวามรู้สกึไมแ่ตกตา่งกันอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติ  

 5.1.2 ความรู้สึกต่อปัจจัยสว่นประสมการตลาด จ าแนกตามกลุ่มอายุ  

 เมื่อท้าการทดสอบความแตกต่างของความรู้สึกท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็น จ้าแนกตามกลุ่มอายุ

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ในปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย  

และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยใช้การทดสอบสถิติ One-Way ANOVA (F-Test) พบว่า ส่วนประสมการตลาด 

ท้ัง 4 ด้านโดยภาพรวมแล้วไมแ่ตกตา่งกันอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติ  

 5.2 ความรูส้ึกต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามระดับความตระหนักในการดูแลสุขภาพ 

 เมื่อท้าการทดสอบความแตกต่างของความรู้สึกท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  

ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด จ้าแนกตามระดับความตระหนักในการดูแลสุขภาพ  

โดยใช้การทดสอบสถิติ One-Way ANOVA (F-Test) พบว่า ส่วนประสมการตลาดท้ัง 4 ด้านโดยภาพรวมแล้วไม่แตกต่าง

กันอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายปัจจัยย่อยแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สกึที่แตกตา่งในดา้นผลิตภัณฑ์

เพียง 2 ปัจจัยย่อย คือ (1) ผู้ท่ีมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 4.33) มีความรู้สึกเห็นด้วยว่า
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น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นต้องมีบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม น่าเชื่อถือ มีซีลปิดเพื่อความสะอาดและปลอดภัย มากกว่าผู้ท่ีมี  

ความตระหนักในการดูแลสุขภาพระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 3.91) ซึ่งมีค่า p = 0.009 และผู้ท่ีมีความตระหนักในการดูแล

สุขภาพระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.37) มีความรู้สึกเห็นด้วยมากกว่าผู้ ท่ีมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพระดับน้อย  

(ค่าเฉลี่ย 3.91) ซึ่งมีค่า p = 0.012 และ (2) ผู้ท่ีมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.80)  

มีความรู้สึกเห็นด้วยว่าน้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีก้าลังเป็นท่ีนิยมในประเทศไทย มากกว่าผู้ท่ีมีความ

ตระหนักในการดูแลสุขภาพระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 3.46) ซึ่งมีค่า p = 0.040 และผู้ท่ีมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพ

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.96) มีความรู้สึกเห็นด้วยมากกว่ากลุ่มผู้ ท่ีมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพระดับน้อย  

(ค่าเฉลี่ย 3.46) ซี่งมีคา่ p = 0.007 

 5.3 ความรูส้ึกต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามระดับความรูค้วามเข้าใจ 

 เมื่อท้าการทดสอบความแตกต่างของความรู้สึกท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  

ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด จ้าแนกตามระดับความรู้ความเข้าใจ พบว่า ระดับความรู้

ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกันมีความรู้สึกต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดทุกด้าน แตกต่างกันอย่าง  

มนีัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 2 – ตารางที่ 5 

ตารางที ่2 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้สกึด้านผลติภัณฑ์ จ้าแนกตามระดับความรู้ความเข้าใจ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ด้านผลิตภณัฑ ์

ระดับความรู้

ความเขา้ใจ 
ค่าเฉลี่ย มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

ท่านคดิวา่น้้าผกัผลไมแ้บบสกัดเย็นมคีุณค่า

ทางสารอาหารมากกวา่น้้าผกัผลไม้แบบ 

อื่น ๆ 

มาก 4.24 - 0.041* 0.000* 

ปานกลาง 3.95  - 0.014* 

น้อย 3.65   - 

ท่านคดิวา่น้้าผกัผลไมแ้บบสกัดเย็นมสีรรพคุณ

ชว่ยระบบการย่อยอาหารและลา้งสารพษิ 

มาก 4.15 - 0.658 0.013* 

ปานกลาง 4.09  - 0.005* 

น้อย 3.77   - 

ท่านคดิวา่น้้าผกัผลไมแ้บบสกัดเย็นเป็น

เคร่ืองดื่มทางเลอืกใหม่เพื่อสุขภาพส้าหรับ  

คนท่ีไม่ชอบรับประทานผักและผลไม ้

มาก 4.39 - 0.315 0.001* 

ปานกลาง 4.25  - 0.001* 

น้อย 3.82   - 

ท่านคดิวา่น้้าผกัผลไมแ้บบสกัดเย็นสามารถ 

ดื่มได้ทุกเพศ ทุกวัย 

มาก 4.61 - 0.156 0.007* 

ปานกลาง 4.40  - 0.060 

น้อย 4.18   - 

ท่านคดิวา่น้้าผกัผลไมแ้บบสกัดเย็นตอ้งมี 

บรรจุภัณฑท่ี์สวยงาม นา่เช่ือถือ มีซีลปิดเพื่อ

ความสะอาดและปลอดภัย 

มาก 4.36 - 0.823 0.027* 

ปานกลาง 4.40  - 0.001* 

น้อย 3.96   - 
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ท่านคดิวา่บนฉลากของน้้าผักผลไม้แบบสกัด

เย็นตอ้งมขี้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม คุณค่าทาง

โภชนาการ วันผลิตและวันหมดอายุ ระบุไว้

อย่างครบถ้วน 

มาก 4.67 - 0.573 0.016* 

ปานกลาง 4.58  - 0.011* 

น้อย 4.26   - 

ท่านคดิวา่น้้าผกัผลไมแ้บบสกัดเย็นเป็น

ผลิตภัณฑท่ี์ก้าลังเป็นท่ีนิยมในประเทศไทย 

มาก 4.03 - 0.438 0.001* 

ปานกลาง 3.90  - 0.001* 

น้อย 3.42   - 

ท่านคิดวา่ความนา่เชื่อถือของตราสินค้า (ยี่ห้อ) 

ของน้้าผักผลไมแ้บบสกัดเย็นมผีลตอ่การ

ตัดสินใจซื้อของท่าน 

มาก 4.24 - 0.759 0.007* 

ปานกลาง 4.19  - 0.001* 

น้อย 3.74   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

ตารางที ่3 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้สกึด้านราคา จ้าแนกตามระดับความรู้ความเข้าใจ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ด้านราคา 

ระดับความรู้

ความเขา้ใจ 
ค่าเฉลี่ย มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

ท่านคดิวา่ราคาของน้้าผักผลไมแ้บบสกัดเย็น

คุ้มคา่และเหมาะสม กับคุณประโยชนท่ี์ท่านจะ

ได้รับ 

มาก 4.30 - 0.127 0.000* 

ปานกลาง 4.09  - 0.001* 

น้อย 3.72    

 

ตารางที ่4 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้สกึด้านช่องทางการจัดจ้าหนา่ย จ้าแนกตามระดับความรู้ความเข้าใจ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 

ระดับความรู้

ความเขา้ใจ 
ค่าเฉลี่ย มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

ท่านคดิวา่สถานท่ีจัดจ้าหนา่ยน้า้ผักผลไม้แบบ

สกัดเย็นมจี้ากัด ลกูค้าหาซื้อไดย้าก ควรเพิ่ม

ชอ่งทางการจัดจ้าหนา่ยให้มากขึน้ 

มาก 4.27 - 0.521 0.082 

ปานกลาง 4.36  - 0.002* 

น้อย 4.00   - 

ท่านคดิวา่บริการส่งถึงท่ี (Delivery) เป็นปัจจัย

ส้าคัญที่ท้าให้ส่ังซื้อสินค้าได้งา่ยขึน้ 

มาก 4.52 - 0.422 0.000* 

ปานกลาง 4.39  - 0.000* 

น้อย 3.86   - 
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ตารางที ่5 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้สกึด้านการส่งเสริมการตลาด จ้าแนกตามระดับความรู้ความเข้าใจ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดับ

ความรู้

ความ

เข้าใจ 

ค่าเฉลี่ย มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

ท่านคดิวา่ผู้ประกอบการควรมกีารเพิ่มขอ้มูล

ข่าวสารความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับน้้าผักผลไม้แบบ

สกัดเย็นบนสื่อสังคมออนไลน์ เชน่ Facebook 

Fanpage, Instagram ให้มากขึ้น 

 

มาก 4.45 - 0.088 0.013* 

ปานกลาง 4.23  - 0.202 

น้อย 4.09   - 

ท่านคดิวา่ผู้ประกอบการควรจดัให้มีรายการ

ส่งเสริมการขายแบบมอบส่วนลด ส้าหรับการ

สั่งซือ้เป็นชุด เช่น 3 วัน, 5 วัน หรือ 7 วัน 

มาก 4.52 - 0.022* 0.001* 

ปานกลาง 4.15  - 0.082 

น้อย 3.93   - 

ท่านคดิวา่ผู้ประกอบการน้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็น

ควรเพิ่มการสื่อสารการตลาดผา่นทางชอ่งทาง

ออนไลน์ให้มากขึน้ 

มาก 4.64 - 0.005* 0.000* 

ปานกลาง 4.25  - 0.031* 

น้อย 4.00   - 

 

 ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกับผลิตภัณฑ์น  าผักผลไม้แบบสกัดเย็น  

 ผู้ตอบแบบสอบถามจ้านวน 200 ราย ตอบค้าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้

แบบสกัดเย็น จ้านวน 23 ราย จ้าแนกตามปัจจัยสว่นประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ควรเลอืกวัตถุดบิท่ีมีปริมาณ

น้้าตาลต่้า เพื่อไม่ให้ได้รับปริมาณน้้าตาลสูงเกินไป มีน้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นให้เลือกหลากหลายสูตรและผลิตจาก

เคร่ืองจักรท่ีได้มาตรฐาน ด้านราคา ได้แก่ ควรตั้งราคาไม่สูงมากจนเกินไป ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้แก่ 

ผู้ประกอบการต้องเพิ่มช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ผู้ประกอบการควรมีการ 

แจกสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าได้ชิมก่อนตัดสินใจซื้อ ควรท้าการประชาสัมพันธ์ตัวสินค้าให้เป็นท่ีรู้จัก เนื่องจากสินค้ายังเป็น 

ท่ีนิยมเฉพาะกลุ่ม อาจมีการบอกท่ีมาของแหล่งวัตถุดิบ ตลอดจนคุณประโยชน์ของผักและผลไมต้า่ง ๆ และยังควรจัดการ

ส่งเสริมการขาย เชน่ การลดราคาเมื่อซือ้สนิค้าในปริมาณมากจะชว่ยให้ผู้บริโภคตัดสนิใจซื้อสินค้าได้งา่ยขึน้ 

อภิปรายผล 

 ผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 - 29 ปี การศึกษาปริญญาตรี  

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มรีายได้ 20,001 - 30,000 บาทต่อเดอืน ดื่มน้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็น 7 - 13 ขวดต่อสัปดาห์

หรือ  1 - 2 ขวดต่อวัน ท่ีมีขนาดบรรจุ 100 - 200 มิลลิตรต่อขวด ในราคาขวดละ 50 - 70 บาท โดยส่วนใหญ่ดื่ม 
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น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นเพื่อสุขภาพโดยท่ัวไป และซื้อสินค้าท่ีร้านค้าเพื่อสุขภาพ และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นโดยคนอื่นแนะน้าให้รู้จัก โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจท่ีจะสร้างสุขภาพท่ีดี

ให้กับตนเองมีระดับความตระหนัก ในการดูแลสุขภาพระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

เยาวลักษณ์  ไทยานันท์ (2549) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซื้อน้้าผักและผลไม้สดป่ันพร้อมดื่มในห้างสรรพสินค้าของ

ผู้บริโภค ในอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่มีอายุ 21 - 30 ปี รายได้มากกว่า 25,000 บาทต่อ

เดือนขึ้นไป โดยเหตุผลในการเลือกซื้อน้้าผักและผลไม้สดป่ันพร้อมดื่มในห้างสรรพสินค้า คือ ดื่มแล้วส่งผลดีต่อสุขภาพ

เชน่กัน 

 ผลการศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามรู้ความเข้าใจถูกต้องว่าน้้าผักผลไมแ้บบสกัด

เย็นช่วยระบบขับถ่ายได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุจิรา ภักดีและคณะ (2550) ท้าการศึกษาเกี่ยวกับการศกึษา

ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคน้้าผลไม้คั้นและน้้าผลไม้ส้าเร็จรูป ส้าหรับประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

การบริโภคน้้าผลไม้คั้นและน้้าผลไม้ส้าเร็จรูปจะสามารถช่วยในระบบขับถ่ายได้ 

 ผลการศึกษาความรู้สึกที่มีต่อด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า บนฉลากของผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นต้องมี

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม คุณค่าทางโภชนาการ วันผลิตและวันหยดอายุระบุไว้อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ บัญชา สมบูรณ์สุข , ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ และ อยุทธ์ นิสสภา (2555) ท้าการศึกษาทัศนคติของผู้บริโภค 

ต่อส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าเพื่อสุขภาพ จากนั้นมันปาล์มสกัดเย็นในอ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญในระดับมากต่อการแจ้งรายละเอียดของสินค้าบนฉลากอย่างชัดเจนและครบถ้วน 

นอกจากนี้ยังพบวา่ น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นตอ้งมีบรรจุภัณฑท่ี์สวยงาม นา่เช่ือถือ มซีีลปิดเพื่อความสะอาดและปลอดภัย 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเยาลักษณ์ ไทยานันท์ (2549) ได้ท้าการศึกษาเร่ือพฤตกิรรมการซื้อน้้าผักและผลไมส้ดป่ัน

พร้อมดื่มในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในอ้าเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ พบวา่ บรรจุภัณฑท่ี์สวยงามมผีลต่อการเลือกซื้อ

น้้าผักและผลไม้สดป่ันพร้อมดื่มในห้างสรรพสินค้า รวมท้ังสอดคล้องกับผลการศึกษาของบัญชา สมบูรณ์สุข ,  

ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ และ อยุทธ์ นิสสภา (2555) พบว่า ความน่าดึงดูดใจของรูปแบบบรรจุภัณฑ์มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อ

สินค้าเพื่อสุขภาพจากน้้ามันปาล์มสกัดเย็นในระดับมาก 

 ผลการศึกษาความรู้สึกที่มีต่อด้านราคา พบว่า ราคาของน้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นสูงกว่าน้้าผักผลไม้ท่ัวไป 

ในท้องตลาด สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุจิรา ภักดีและคณะ (2550) ท้าการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาทัศนคติและ

พฤติกรรมผู้บริโภคน้้าผลไม้คั้นและน้้าผลไม้ส้าเร็จรูป ส้าหรับประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า น้้าผลไม้คั้นสด 

มีราคาสูงกว่าน้้าผักผลไม้แบบส้าเร็จรูป นอกจากนี้ยังพบว่า ราคาของน้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นคุ้มค่าและเหมาะสมกับ

คุณประโยชน์ท่ีจะได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเยาลักษณ์ ไทยานันท์ (2549) ท่ีได้ท้าการศึกษาเร่ือพฤติ กรรม 

การซือ้น้้าผักและผลไม้สดป่ันพร้อมดื่มในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในอ้าเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ พบวา่ ราคาของน้้า

ผักและผลไม้สดป่ันพร้อมดื่มมีความเหมาะสมกับคุณภาพ รวมท้ังสอดคล้องกับผลการศึกษาของบัญชา สมบูรณ์สุข ,  

ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ และ อยุทธ์ นิสสภา (2555) ท่ีท้าการศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของ

สินค้าเพื่อสุขภาพ จากนั้นมันปาล์มสกัดเย็นในอ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ราคาเมื่อเทียบกับคุณประโยชนข์อง

สินค้าและเมื่อเทียบกับคุณภาพของสนิค้ามผีลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพจากน้้ามันปาล์มสกัดเย็นในระดับมาก 
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 ผลการศึกษาความรู้สึกที่มีต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ช่องทางบริการส่งถึงท่ี (Delivery)  

เป็นปัจจัยส้าคัญท่ีจะท้าให้ส่ังซื้อสินค้าได้ง่ายขึน้ สอดคล้องกับผลการศกึษาของบัญชา สมบูรณ์สุข, ปุรวชิญ ์พทิยาภินันท์ 

และ อยุทธ์ นิสสภา (2555) ท่ีท้าการศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าเพื่อสุขภาพ 

จากนั้นมันปาล์มสกัดเย็นในอ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า การมีบริการโทรสั่งซื้อ/สั่งซื้อทางเว็บไซต์และจัดส่ง  

ถึงบ้านมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพจากน้้ามันปาล์มสกัดเย็น และยังพบว่า สถานท่ีจัดน้าหน่ายน้้าผักผลไม้

แบบสกัดเย็นมีจ้ากัด ลูกค้าหาซื้อได้ยาก ควรเพิ่มช่องทางการจัดจ้าหน่ายให้มากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

บัญชา สมบูรณ์สุข, ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ และ อยุทธ์ นิสสภา (2555) พบว่า การท่ีสินค้าสามารถหาซื้อได้อย่างสะดวก  

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพจากน้้ามันปาล์มสกัดเย็นในระดับมาก อย่างไรก็ตามควรมีการจัดจ้าหน่าย 

น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นในซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น ท็อปส์ , ริมปิง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบัญชา สมบูรณ์สุข , 

ปุรวิชญ์  พิทยาภินันท์  และอยุทธ์  นิสสภา (2555) พบว่า  การมีสินค้าวางจ้าหน่ายในซู เปอร์มาร์ เก็ต เช่น  

ท็อปส์ ซูเปอร์มารเ์ก็ตมผีลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพจากน้้ามันปาล์มสกัดเย็นในระดับมาก 

 ผลการศกึษาความรู้สึกที่มีต่อด้านการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผู้ประกอบการควรเพิ่มการสื่อสารการตลาด

ผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของบัญชา สมบูรณ์สุข , ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ และ  

อยุทธ์ นิสสภา (2555) พบว่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ตมีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพจากน้้ามันปาล์มสกัดเย็นในระดับมาก นอกจากนี้จากผลการศึกษายังพบว่า 

ผู้ประกอบการควรมีการเพิ่มข้อมูลข่าวสารความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับน้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นบนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น  

Facebook Fanpage, Instagram ให้มากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของเยาลักษณ์ ไทยานันท์ (2549) ได้ท้าการศึกษา 

เร่ืองพฤติกรรมการซื้อน้้าผักและผลไม้สดป่ันพร้อมดื่มในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

พบวา่ การมบีริการขอ้มูลข่าวสารความรู้ดา้นสุขภาพจากน้้าผักและผลไม้มผีลตอ่การเลอืกซือ้น้้าผักและผลไม้สดป่ันพร้อม

ดื่มในห้างสรรพสนิค้า และยังสอดคล้องกับผลการศกึษาของบัญชา สมบูรณ์สุข, ปุรวชิญ ์พิทยาภนิันท์ และ อยุทธ์ นสิสภา 

(2555) พบว่า การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าท่ีน่าเชื่อถือ ทันสมัย มีลักษณะเฉพาะและจดจ้าง่ายผ่านสื่อต่าง ๆ มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพจากน้้ามันปาล์มสกัดเย็นในระดับมาก และควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นผ่านงานอีเวนท์ต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ

บัญชา สมบูรณ์สุข, ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ และ อยุทธ์ นิสสภา (2555) พบว่า การจัดบูทแนะน้า สาธิตการใช้สินค้าและ 

ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคโดยผู้เชี่ยวชาญในงานต่าง ๆ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพจากน้้ามันปาล์มสกัดเย็น  

ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาในคร้ังนี้มีข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นในการพัฒนา

ผลิตภัณฑใ์ห้ตรงตามความตอ้งการของผู้บริโภคตามสว่นประสมทางการตลาด ดังตอ่ไปน้ี 

 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรท่ีจะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดบรรจุ 100 – 200 มิลลิลิตร  

ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ซึ่งจากการศึกษาพบวา่ในปริมาณบรรจุดังกล่าวเป็นปริมาณท่ีมกีารซื้อมากที่สุด โดยท่ีตัวผลิตภัณฑ์
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ควรท่ีจะมีป้ายฉลาก น้าเสนอถึงผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และน้าเสนอถึงกรรมวิธีในการผลิตแบบสกัดเย็น  

พร้อมท้ังน้าเสนอในด้านส่วนผสม คุณค่าทางโภชนาการ วันผลิตและวันหมดอายุท่ีเห็นได้อย่างเด่นชัดและน้าเสนอ

ผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นว่าเป็นเคร่ืองดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ เหมาะกับผู้ท่ีไม่ชอบรับประทานผักและผลไม้ 

เพื่อกระตุ้นการหนักในการรักษาสุขภาพให้มากขึ้น 

 ด้านราคา ผู้ประกอบการควรท่ีจะก้าหนดราคาผลิตภัณฑ์ต่อปริมาณบรรจุ เช่น 100 มิลลิลิตร อยู่ท่ี 50 บาท 

หรือ 200 มิลลติร อยูท่ี่ 70 บาท ซึ่งจากการศึกษาพบวา่ในปริมาณบรรจุ 100 – 200 มลิลลิิตร เป็นปริมาณที่มกีารซือ้มาก

ท่ีสุด โดยหรือการก้าหนดราคาอาจอาจมีส่วนลดในกรณีซื้อในปริมาณมากเช่น ซื้อน้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นแบบ  

เป็นชุด 3 วัน, 5 วัน หรอืรายสัปดาห์ ได้รับส่วนลด 10%  เป็นต้น 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการควรมบีริการจัดสง่ (Delivery) ฟรีในพื้นท่ีอ้าเภอเมอืงเชยีงใหม่ และ

ต่างอ้าเภอโดยคิดค่าขนส่งตามระยะทาง เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าและช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย

ผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น นอกจากนี้อาจจัดจ้าหน่ายตามร้านค้าเพื่อสุขภาพต่าง ๆ เช่น ร้านสลัด ร้านอาหารคลีน  

หรือมกีารตัง้บูทตามร้านขายผักผลไม้ตา่ง ๆ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรท่ีจะใช้ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ เช่น Facebook, 

Instagram  โดยการน้าเสนอผลิตภัณฑผ์ักผลไม้แบบสกัดเย็น โดยกลา่วถึงประโยชน์รวมถึงสถานท่ีจัดจ้าหนา่ยให้แก่ลูกค้า

ได้รับทราบ โดยการให้ข้อมูลอย่างสม่้าเสมอ  ท้ังนี้ควรท้าบัตรสะสมแต้ม จากการศึกษายัง พบว่า การบอกเล่าแบบ 

ปากต่อปาก มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข้อความข่าวสารด้านการด้านผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้สกัดเย็น ดังนั้นผู้ประกอบการอาจ  

ใชส้ื่อออนไลนเ์ข้ามาช่วยในการน้าเสนอ เมื่อมีการแชร์ขอ้มูลผลิตภัณฑ์ อาจมีการสุ่มแจงรางวัลเป็นชุดน้้าผักผลไม้สกัดเยน็

ให้ทดลองบริโภค 

นอกจากนี ยังมขี้อเสนอแนะกลยุทธ์การตลาดเฉพาะกลุ่ม ดังนี  

 1. ควรน้าเสนอผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มคนท่ีไม่ชอบรับประทานผัก ในด้านผลิตภัณฑ์น้าเสนอคุณค่าสารอาหารของผัก

และผลไม้ท่ีเป็นสว่นผสม พร้อมท้ังให้ขอ้มูลเกี่ยวกับคุณประโยชนข์องน้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นผ่านกลยุทธ์การตลาดโดยใช้

เนื้อหา (Content Marketing) เช่น ช่วยในระบบการย่อยอาหารและลา้งสารพษิ   

 2. หากต้องการน้าเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มลูกค้าท่ีมีอายุ 30 ปีขึ้นไป ควรน้ากลยุทธ์การตลาดโดยใช้เนื้อหา 

(Content Marketing) ท่ีจะใชก้ารโฆษณาและประชาสัมพันธ์เข้ามาช่วยในการน้าเสนอคุณประโยชนใ์นดา้นตา่ง ๆ ของน้้าผัก

ผลไม้แบบสกัดเย็น ท้ังนี้ทางผู้ประกอบการควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ และมีความน่าเชื่อถือในด้าน  

ความสะอาดและปลอดภัย มีป้ายฉลากท่ีให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม คุณค่าทางโภชนการ วันผลิตและวั นหมดอายุ  

ระบุไว้อยา่งครบถ้วน รวมไปถึงการใช ้Influencer Marketing มาชว่ยในการน้าเสนอผลิตภัณฑ์ 

 3. ในการท้าการตลาดกับกลุ่มท่ีมีอายุ 30 ปีขึ้นไป ควรน้าเสนอในด้านความคุ้มค่าของราคาผลิตภัณฑ์  

เมื่อเปรียบเทียบกับคุณประโยชน์ท่ีลูกค้าจะได้รับ เมื่อเทียบกับปริมาณของการดื่มน้้าผักผลไม้สกัดเย็น 100 - 200 

มลิลลิิตร เมื่อเทียบกับการบริโภคผักและผลไมใ้นปริมาณมากกวา่ ตลอดจนจัดจ้าหนา่ยในรา้นซูเปอร์มาร์เก็ตช้ันน้าต่าง ๆ  

การมีบริการจัดส่งฟรีในบริเวณใกล้เคียง และควรมีโปรโมชั่นพิเศษในกรณีท่ีสั่งซื้อเป็นชุดแบบ 3 วัน หรือ 5 วัน  

ก็จะได้ผลิตภัณฑน์้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นเพิ่มเตมิเป็นของสมนาคุณ 
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 4. ในการท้าการตลาดกับกลุ่มลูกค้าอายุ 40 ปีขึ้นไปนั้น ควรเน้นการแนะน้าจากผู้มีชื่อเสียงหรือผู้ท่ีมีความ

เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ อาทิเช่น แพทย์ หรือผู้อยู่ในวงการสุขภาพ การออกก้าลังกายต่าง ๆ เข้ามาน้าเสนอผลิตภั ณฑ์  

โดยใชก้ลยุทธ์การท้าการตลาดผ่าน Influencer Marketing  

 5. ส้าหรับการท้าการตลาดในกลุ่มผู้รักสุขภาพ ผู้ท่ีไม่ชอบรับประทานผัก และผู้ท่ีมีความตระหนักในการดูแล

สุขภาพระดับปานกลางขึ้นไปนั้นอาจจะเน้นในด้านของบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม น่าดึงดูด การผลิตได้มาตรฐานความสะอาด

และความปลอดภัย รวมท้ังการโฆษณาสื่อสารได้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ว่า กระแสการบริโภคผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้แบบ

สกัดเย็นท่ีก้าลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิธีการสร้างเสริมสุขภาพรูปแบบใหม่ด้วย “อาหารฟังก์ชั่น 

(Functional Food)” 

 6. ส้าหรับกลุ่มผู้ท่ียังมีความรู้ความเข้าใจต่อผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นในระดับน้อยผู้ประกอบการ 

ควรท้าการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเพิ่มมากขึ้น ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงคุณค่า

ของผลิตภัณฑ์เนื่องจากผลิตภัณฑ์น้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็น โดยใช้ Content Marketing เข้ามาช่วยท้ังทางออนไลน์และ

ออฟไลน์ นอกจากนี้การใช้กลยุทธ์ Influencer Marketing ในระดับ Micro Influencer และ Nano Influencer เช่น Lifestyle 

Blogger, Health Coach มาช่วยในการน้าเสนอผลิตภัณฑ์ อาจเป็นปัจจัยส้าคัญท่ีท้าให้คนกลุ่มนี้หันมาสนใจผลิตภัณฑ์ 
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