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บทคัดย�อ 
 

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงคFเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคปLจจัยสNวนประสมทาง
การตลาด และการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑFและบรรรจุภัณฑFของน้ําสมุนไพรผสมวNานหาง
จระเขY ประชากรที่ใชYในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร ที่เคย
บริโภคน้ําสมุนไพรผสมวNานหางจระเขY ซึ่งมีขนาดตัวอยNาง จํานวน 315 คน โดยใชYแบบสอบถาม
เป^นเครื่องมือ คNาสถิติที่ใชY คือ การแจกแจงความถี่ รYอยละ คNาเฉลี่ยเลขคณิต สNวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบความแตกตNางของคNาเฉลี่ยแบบเป^นคูNและแบบไคสแควรF และหา
ความสัมพันธFอยNางงNายโดยใชYสัมประสิทธิ์สหสัมพันธFของเพียรFสัน  

ผลการวิจัยพบวNา ตัวอยNางที่เป^นนักศึกษาสNวนใหญNเป^นเพศหญิง อายุระหวNาง 21-25 ป� 
กําลังศึกษาอยูNช้ันป�ที่ 2 ในกลุNมวิชาสังคมศาสตรFและมนุษยศาสตรF  โดยสNวนใหญNดื่มน้ําสมุนไพร
ผสมวNานหางจระเขYดYวยเหตุผล คือ เพื่อสุขภาพ และซื้อบริโภคดYวยความชอบสNวนตัว  เฉลี่ยดื่ม  
3 ครั้งตNอสัปดาหF ในปริมาณ 250 ซีซีตNอการดื่มแตNละครั้ง  โดยดื่มแบบบรรจุขวดแชNเย็น ที่มี
รสชาติหวาน และซื้อตามซุYมจําหนNายเครื่องดื่มในมหาวิทยาลัย ปLจจัยดYานสNวนประสมทาง
การตลาดที่นักศึกษาใหYความสําคัญมากที่สุด คือ ปLจจัยดYานผลิตภัณฑF (คNาเฉลี่ย 3.98) รองลงมา 
คือ ปLจจัยดYานราคา (คNาเฉลี่ย 3.68) ปLจจัยดYานการสNงเสริมการตลาด (คNาเฉลี่ย 3.45) และปLจจัยดYาน
ชNองทางการจัดจําหนNาย (คNาเฉลี่ย 3.42) ตามลําดับ จากผลการทดสอบการยอมรับในผลิตภัณฑF
ของน้ําสมุนไพรผสมวNานหางจระเขYสูตรเฉพาะ 3 สูตร พบวNา คะแนนความชอบเรียงลําดับจาก
มากไปหานYอย เป^นดังนี้ คือ น้ําใบเตยผสมวNานหางจระเขY (คNาเฉลี่ย 7.47) น้ําอัญชันผสมวNานหาง
จระเขY (คNาเฉลี่ย 7.15) และน้ําองุNนผสมวNานหางจระเขY (คNาเฉลี่ย 6.45) อีกทั้งยังพบวNา         
ความคาดหวังของคุณภาพผลิตภัณฑFนYอยกวNาการรับรูYของคุณภาพผลิตภัณฑF ที่แทYจริงอยNางมี
นัยสําคัญ 

คําสาํคัญ : พฤติกรรมการบริโภคนํ้าสมุนไพรผสมวNานหางจระเขYปLจจัยสNวนประสมทางการตลาด

                                                           
1มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยเพื่อการบริหารและการจัดการ คณะสถิติประยุกตF สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรF 
2อาจารยFที่ปรึกษา หัวหนYาสาขาการวจัิยเพื่อการบริหารและการจัดการ คณะสถิติประยุกตF สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรF 
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Abstract 
 

The purpose of the research was to examine university students’ consumption 
behavior on Aloe Vera mixed drinks. The focus of the study was on consumers’ personal 
characteristics as well as the marketing mix factors influencing purchase decision on Aloe 
Vera mixed drinks. Additionally, tests on product and packaging acceptance on Aloe Vera 
mixed drinks in three flavors were conducted among the Bangkok’s university 
undergraduates who had tried the products.  In collecting data, a set of questionnaires was 
distributed to a random sample 315. Statistics used in the data analysis comprised frequency 
distribution, percentage, mean, standard deviation, Test of difference of means, chi-squared 
test and Pearson’s correlation coefficient test. 

The findings from the study revealed that the majority of the respondents was 
female between 21-25 years old, second-year students and majoring in Social and 
Humanities Studies. The majority also made a decision to purchase Aloe Vera herbal drinks 
for health reasons and personal preferences. Pattern of consumption behavior indicated a 
mean purchase frequency of three times a week for 250 cc. bottle size. The drinks were 
preferred iced-cold with sweet flavors and purchased from many of the kiosks located on 
campus.The marketing mix factors perceived to be important in respective order were: 
product (mean 3.98), price (mean 3.68), marketing promotions (mean 3.45) and distribution 
channel (mean 3.42).The findings from the acceptance tests of the three flavors indicated 
preferences for the following flavors in respective order: pandan flavor (mean 7.47), butterfly 
pea flavor (mean 7.15) and grape flavor (mean 6.45). Furthermore, it was found that 
perception of product quality was lower than product awareness at a significance level. 

Keywords : consumer behavior, Aloe Vera mixed drinks, marketing mixed 
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บทนํา 
นับจากอดีตมาเป̂นระยะเวลายาวนาน   

ท่ีคนมีความผูกพันใกลY ชิดกับธรรมชาติ คนสมัย
โบราณรูYจักการนําพืชสมุนไพรมาใชYประโยชนFใน
ชีวิตประจําวันทางดYานตNางๆ มานาน ท้ังอยูNในรูปของ
ยารักษาโรคอาหารเสริม เคร่ืองสําอางคF ยากําจัด
ศัตรูพืช เป̂นตYน มีการถNายทอดภูมิปLญญาสืบตNอๆ 
กันมายังคนรุNนหลังเร่ือยมา โดยเฉพาะท่ีกระแส
เร่ืองสุขภาพกําลังเป̂นท่ีกลNาวถึง จึงทําใหYคนสNวน
ใหญNหันมาสนใจและใสNใจกับสุขภาพของตนเองเพ่ิม
มากขึ้นเ ร่ือยๆผลิตภัณฑF ท่ี ไดYจากธรรมชาติ
อยNางเชNนสมุนไพรจึงเป̂นทางเลือกหน่ึงท่ีคนหัน
กลับมามอง ดYวยเหตุผลวNาเป̂นสิ่ง ท่ีไดYมาจาก
ธรรมชาติ ใชYแลYวกNอใหYเกิดอาการเป̂นพิษไดYนYอย    
มีประโยชนFตNอสุขภาพโดยตรงการเลือกดื่มนํ้า
สมุนไพรจึงเป̂นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีผูYบริโภคใหYความ
สนใจนอกจากกระแสเร่ืองสุขภาพแลYวดYวยภาวะ
ความเรNงรีบในยุคปLจจุบันท่ีผูYบริโภคไมNมีเวลามาก
พอท่ีจะซื้อพืชผักผลไมYมาทํานํ้าสมุนไพรดื่มเอง 
การเลือกซื้อนํ้าสมุนไพรท่ีทําสําเร็จรูปแลYวจึงเป̂น
สิ่งท่ีนNาสนใจและเป̂นไปตามพฤติกรรมผูYบริโภคใน
ปLจจุบัน ตามท่ีนักวิจัยหลายทNานคYนพบ ธเนศ ศิริกิจ 
(2555) ดังน้ี 
 1. ความตYองการความสะดวกสบายกับการ
เป̂นอยูNปLจจุบัน 
 2. พฤติกรรมผูYบริโภคเร่ิมเกิดความกังวล
เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยมากขึ้น 
 3. มีการพัฒนารูปแบบสินคYา และบริการ
แบบใหมNๆ  เพ่ิมขึ้น เพื่อใหYเกิด “Customer Friendly” 
 4. การขยายตัวของสินคYาท่ีเกี่ยวกับผูYชาย
ในป� 2012 มีมากขึ้น 
 5. การขยายตัวสินคYาในป�หนYาจะเป̂น
ลักษณะ “Word of Mouth” มากขึ้น 

นํ้าสมุนไพร ไดYจากการนําสNวนตNางๆ ของพืช 
เชNน ใบ ดอก ตYน หัว ราก ผล หรือเมล็ด มาแปรรูป

ใหYตรงกับความตYองการของผูYใชY ไดYแกN นํ้าผลไมY นํ้าผัก
นํ้าธัญพืช และชาสมุนไพร ซึ่งอุดมไปดYวยวิตามิน 
เกลือแรN สารตYานอนุมูลอิสระ ซึ่งใหYคุณคNาและชNวย
ควบคุมการทํางานของรNางกาย โดยเฉพาะ “วNานหาง
จระเขY” เป̂นสมุนไพรท่ีไดYรับการขนานนามวNาเป̂นพืช
มหัศจรรยFหรือยาอายุวัฒนะ ซึ่ งนอกจากจะมี
สารอาหารท่ีเป̂นประโยชนFมากกวNา 200 ชนิดแลYว 
ในวุYนยังมีสรรพคุณในการรักษาแผลในกระเพาะ
อาหาร สมานแผล รักษาแผลใหมY ลดการอักเสบ
และเป̂นยาระบาย นํ้าสมุนไพรน้ันมีดYวยกันอยูN   
หลายชนิด ดังน้ัน ผูYวิจัยจึงเลือกท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับ
นํ้าวNานหางจระเขY  ซึ่ งในปLจจุ บัน พบวNา ธุรกิจ
เคร่ืองดื่มนํ้าผักและผลไมY ไดYนําเนื้อวNานหางจระเขY
มาผสมเพื่อเพ่ิมคุณประโยชนFใหYกับเคร่ืองดื่มชนิด
น้ันๆ ซึ่งนอกจากจะนํามาผสมในนํ้าผักและผลไมY 
เชNน แครอท องุNน แลYวยังสามารถนํามาผสมในนํ้า
สมุนไพรชนิดตNางๆ เชNน นํ้าอัญชัน นํ้าใบเตย        
นํ้าเก็กฮวย เป̂นตYน และเนื่องจากวัตถุดิบท่ีนํามาใชY
ในการผลิตนํ้าสมุนไพรในปLจจุบันเป̂นผลิตภัณฑFทาง
การเกษตรท่ีมีราคาถูกและหาไดYงNายในทYองตลาด  
ประเทศไทยเป̂นหน่ึงในไมNกี่ประเทศท่ีมีความ     
อุดมสมบูรณFและหลากหลายของสมุนไพร ทําใหY
ตYนทุนวัตถุดิบประเภทน้ีไมNสูงมากนัก อีกท้ังมีผูY
จําหนNายวัตถุดิบเหลNาน้ีอยูNเป̂นจํานวนมาก   

ดังน้ันผูYศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง
พฤติกรรมการบริโภคและทดสอบการยอมรับ
ผลิตภัณฑFและบรรจุภัณฑFของนํ้าสมุนไพรผสม     
วNานหางจระเขYสูตรเฉพาะ 3 สูตร ของนักศึกษาใน
กรุงเทพมหานครเพื่อใชYเป̂นขYอมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑF สําหรับผูYท่ีสนใจประกอบธุรกิจ
ประเภทน้ี อีกท้ังสามารถนําขYอมูลท่ีไดYไปปรับกลยุทธF
ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูYบริโภคอยNางแทYจริง 
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วัตถุประสงคQของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนํ้า
สมุนไพรผสมวNานหางจระเขYของนักศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่ อ ศึกษาปLจจัยสNวนประสมทาง
การตลาดของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อทดสอบการยอมรับในรูปของ
ความพึงพอใจท่ีมีตNอนํ้าสมุนไพรผสมวNานหาง
จระเขYสูตรเฉพาะ 3 สูตร คือ นํ้าใบเตยผสมวNาน
หางจระเขY  นํ้าองุNนผสมวNานหางจระเขYและนํ้า
อัญชันผสมวNานหางจระเขY 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
  ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวน
นักศึกษาท้ังหมด 387,385 คน (สารสนเทศ
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 2555) สุNมตัวอยNางรวมท้ังสิ้น
315 คน ในมหาวิทยาลัยท้ังสิ้น 10 มหาวิทยาลัย 

  ตัวแปรที่ใช�ในการวิจัย 
  1. ตัวแปรอิสระ คือ 
  1.1 ลักษณะสNวนบุคคลของนักศึกษา 
ไดYแกN เพศ อายุ ช้ันป�ท่ีศึกษา กลุNมวิชาท่ีศึกษา 
  1.2 ปLจจัยสNวนประสมทางการตลาด
ไดYแกN ดYานผลิตภัณฑF ดYานราคา ดYานชNองทางการจัด
จําหนNาย และดYานการสNงเสริมการตลาด 

 2.ตัวแปรตาม คือ 

  2.1 พฤติกรรมการบริโภคนํ้าสมุนไพร
ผสมวNานหางจระเขYของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
  2.2 การทดสอบการยอมรับนํ้าสมุนไพร
ผสมวNานหางจระเขYสูตรเฉพาะ 3 สูตรในรูปของ
ความพึงพอใจ 
 
 
 

สมมตฐิานของการวิจัย 
 1. ลักษณะสNวนบุคคล ไดYแกN เพศ อายุ 
ช้ันป� ท่ีศึกษา กลุNมวิชา ท่ีศึกษาท่ีแตกตNางกันมี
พฤติกรรมการบริโภคนํ้าสมุนไพรผสมวNานหาง
จระเขYแตกตNางกัน 
 2.  ปL จ จั ย สN ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ต ล า ด            
มีความสัมพันธFกับพฤติกรรมการบริโภคนํ้า
สมุนไพรผสมวNานหางจระเขY 
  3. ความคาดหวังของคุณภาพผลิตภัณฑF
และการรับรูYของคุณภาพผลิตภัณฑFนํ้าสมุนไพร
ผสมวNานหางจระเขYสูตรเฉพาะสําหรับการศึกษาใน
คร้ังน้ีแตกตNางกัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ข้ันตอนการสุ�มตัวอย�าง 

วิธีการสุNมตัวอยNางแบบแบNงช้ันสามช้ัน 
(Three-Stage Stratified Sampling) ดังน้ี 
  ขั้นท่ี 1 แบNงมหาวิทยาลัยที่อยูNในขอบเขต
ของการศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามประเภท
ของมหาวิทยาลัย ออกเป^น 4 ประเภท คือ 
มหาว ิทยาล ัยของร ัฐ  มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏ 
มหาวิทยาลัยราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชนโดย
วิธีการสุNมตัวอยNางอยNางงNาย (Simple Random 
Sampling) ดYวยวิธีการจับฉลาก 
  ขั้นท่ี 2 แบNงกลุNมวิชาออกเป̂น 3 กลุNม     
ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 
(2555-2559) ไดYแกN กลุNมวิชาวิทยาศาสตรFและ
เทคโนโลยี กลุNมวิชาวิทยาศาสตรFสุขภาพและกลุNม
วิชาสังคมศาสตรFและมนุษยศาสตรF ในการวิจัยคร้ัง
น้ีพิจารณา 2 กลุNมสาขาวิชา คือ กลุNมวิชา
วิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี กลุNมวิชาสังคมศาสตรF
และมนุษยศาสตรFเทNาน้ัน เนื่องจากมหาวิทยาลัย
หลายแหNง ไมNมีหลักสูตรการเรียนการสอนในกลุNม
วิชาวิทยาศาสตรFสุขภาพ 
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 ขั้นท่ี 3 ในแตNละคณะของมหาวิทยาลัยที่อยูN
ใ น ตัว อย Nา ง ขYา ง ต Yน  สุ Nม นัก ศึก ษา ใ น ร ะ ดับ
ปริญญาตรี จํานวน 315 คน สุNมตัวอยNางแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) 

 เครื่องมือที่ ใช�ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชYในการเก็บรวบรวมขYอมูลใน
คร้ังน้ีเป̂นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูYวิจัยไดY
พ ัฒ น า จ า ก ก า ร ศึก ษ า แ น ว คิด แ ล ะ ท ฤ ษ ฏี
ตNางๆ มาปรับใชYในการเก็บขYอมูลในสNวนของ
พ ฤ ติก ร รม ก า ร บริโ ภค โ ด ย แ บ บส อ บถ า ม
สามารถแบNงออกเป̂น 5 สNวนดังน้ี 
 สNวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะ    
สNวนบุคคล ไดYแกN เพศ อายุ ช้ันป�ท่ีศึกษา กลุNมวิชา
ท่ีศึกษา 
  สNวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การบริโภคนํ้าสมุนไพรผสมวNานหางจระเขY 
  สNวนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับปLจจัยสNวนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสําคัญตNอพฤติกรรมการบริโภคนํ้าสมุนไพร
ผสมวNานหางจระเขY 
  สNวนท่ี 4 การทดสอบการยอมรับในรูปของ
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตNอนํ้าสมุนไพรผสม
วNานหางจระเขYสูตรเฉพาะ 3 สูตร คือ นํ้าใบเตยผสม
วNานหางจระเขY นํ้าองุNนผสมวNานหางจระเขYและนํ้าอัญชัน
ผสมวNานหางจระเขY หลังจากทดลองดื่ม 
  สNวนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คาดหวังของคุณภาพผลิตภัณฑFและการรับรูYของ
คุณภาพผลิตภัณฑFหลังทดลองดื่มนํ้าสมุนไพรผสม
วNานหางจระเขY 
 ซึ่งแบบสอบถามใชYวิธีการหาคNาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ�า (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ไดYคNาความเช่ือม่ัน (Reliability Coefficient)
ของแบบสอบถามในสNวนท่ี 3 ปLจจัยสNวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีความสําคัญตNอพฤติกรรม    

การบริโภคนํ้าสมุนไพรผสมวNานหางจระเขYมีคNา
ความเช่ือม่ันเทNากับ 0.9077 

 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 การเก็บรวบรวมขYอมูล ผูYวิจัยดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. กําหนดจุดมุNงหมายของการดําเนินการ
วิจัย 

2. ศึกษาคYนควYาแนวคิดทฤษฎีและ
รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวขYอง 
 3. สรYางแบบสอบถามปLจจัยสNวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลตNอพฤติกรรมการบริโภคนํ้า
สมุนไพรผสมวNานหางจระเขYของนักศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร 
 4. ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 5. จัดทําแบบสอบถาม จํานวน 315 ชุด 
 6. รวบรวมเก็บขYอมูลกับตัวอยNางตามท่ีไดY
กําหนดไวY 
 7. ทําการตรวจสอบความสมบูรณFของ
แบบสอบถาม หากแบบสอบถามไมNสมบูรณF ใหYทํา
การคัดออก และเก็บขYอมูลใหมNเทNากับจํานวน
แบบสอบถามท่ีขาดออกไป 

 สถิติที่ใช�ในการวิเคราะหQข�อมูล 
 1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) 
ซึ่งเป̂นการหาคNาทางสถิติพื้นฐานเพื่อแสดงการกระจาย
ของคําตอบหรือความคิดเห็น และอธิบายลักษณะ
ของขYอมูลในเบ้ืองตYนโดยใชYการหาจํานวน รYอยละ 
(Percentage) คNาเฉลี่ย (Mean) และสNวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(standard deviation: S.D.) ท้ังน้ีเพื่อ
นํามาสรุประดับคุณภาพโดยรวบรวมแตNละดYาน ซึ่ง
จะใชYในการทดสอบตัวแปรตNอไป 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ไดYแกN 
การทดสอบความแตกตNางของคNาเฉลี่ยแบบเป̂นคูN
และแบบไคสแควรF และหาความสัมพันธFอยNางงNาย
โดยใชYสัมประสิทธFสหสัมพันธFของเพียรFสัน โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรมการบริโภคน้ําสมุนไพร
ผสมว�านหางจระเข�ของนักศึกษา 
 จากการวิจัย พบวNา ตัวอยNางท่ีเป̂นนักศึกษา
สNวนใหญNเป̂นเพศหญิง มีอายุระหวNาง 21–25 ป� 
กําลังศึกษาอยูNช้ันป�ท่ี 2 ในกลุNมวิชาสังคมศาสตรF
และมนุษยศาสตรFโดยใหYความสําคัญกับสุขภาพใน
ระดับปานกลางสNวนใหญNบริโภคนํ้าสมุนไพรผสม
วNานหางจระเขYเพราะความชอบสNวนตัว โดยดื่มแบบเย็น
ไมNใสNนํ้าแข็ง ท่ีมีรสชาติหวาน โดยมีเหตุผลในการ
ดื่ม คือ เพื่อสุขภาพ และนิยมซื้อตามซุYมนํ้าหรือซุYม
จําหนNายเคร่ืองดื่มในมหาวิทยาลัยโดยดื่มเฉลี่ย    
3 คร้ังตNอสัปดาหFและซื้อบริโภคในราคาท่ีไมNเกิน  
15 บาทตNอขนาดบรรจุ 250 ซีซี ซึ่งนักศึกษาพึง
พอใจและเห็นวNาราคาเหมาะสมกับปริมาณในการ
ดื่มแตNละคร้ัง คิดเป̂นรYอยละ 96.50 

 2. ปZจจัยส�วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต�อพฤติกรรมการบรโิภค 
 โ ด ยป Lจ จ ัย ด Yา น ส Nว น ป ร ะ ส ม ท า ง
การตลาดท่ีนักศึกษาใหYความสําคัญเรียงจาก
มากไปหานYอย ดังน้ี 
 2.1 ปLจจัยดYานผลิตภัณฑF โดยนักศึกษา
ใหYความสําคัญกับคุณภาพ เ ป̂น อัน ดับแรก 
รองลงมา คือ คุณสมบัติ รูปแบบบรรจุภัณฑFและ 
ตราสินคYาของนํ้าสมุนไพรผสมวNานหางจระเขY 
 สําหรับการใชYตราสินคYาของผลิตภัณฑFนํ้า
สมุนไพรผสมวNานหางจระเขY นักศึกษาภูมิใจเมื่อไดY
ซื้อและใชYสินคYาไทย และคงความเป̂นไทย ใชYตรา
สินคYาไทย ตามนโยบายของรัฐบายท่ีสNงเสริมใหY
ประชาชน กินของไทย ใชYของไทย เท่ียวเมืองไทย 
รองลงมาคือ ช่ือเสียงของตราสินคYา 
 2.2 ปLจจัยดYานราคา คือ ราคามีเหมาะสม
กับปริมาณและคุณภาพ  

 2.3 ปLจจัยดYานสNงเสริมการตลาดใน
ลักษณะของการทดลองชิมเพื่อสรYางโอกาสในการ
ซื้ออีกท้ังพนักงานขายมีความรูYในผลิตภัณฑFและ
สามารถแนะนําลูกคYาไดYและ 
 2.4 ปLจจัยดYานชNองทางการจัดจําหนNาย   
มีสินคYาวางจําหนNายตามซุYมนํ้าหรือซุYมจําหนNาย
เคร่ืองดื่มและรYานสะดวกซื้อในมหาวิทยาลัยอยNาง
ท่ัวถึง 

 3. การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑQ
น้ําสมุนไพรผสมว�านหางจระเข� 
 การทดสอบการยอมรับในผลิตภัณฑFนํ้า
สมุนไพรผสมวNานหางจระเขYสูตรเฉพาะ 3 สูตรของ
นักศึกษาในรูปของความพึงพอใจ พบวNา คะแนน
ค ว า ม ชอบ เ รี ย ง ลํ า ดั บจ า ก ม า ก ไ ปห า นY อ ย         
เป̂นดังน้ีคือ นํ้าใบเตยผสมวNานหางจระเขY (คNาเฉลี่ย 
7.47) โดยเฉพาะในเร่ืองของความสะอาด สดใหมN 
มีกลิ่นหอมจากใบเตย รองลงมา คือ นํ้าอัญชัน
ผสมวNานหางจระเขY (คNาเฉลี่ย 7.15) และนํ้าองุNน
ผสมวNานหางจระเขY (คNาเฉลี่ย 6.45)  
 สําหรับบรรจุภัณฑFและตราสินคYาท่ีทาง
ผูYวิจัยไดYออกแบบขึ้นมาน้ัน พบวNา นักศึกษาใหY
คะแนนความพึงพอใจปานกลาง ดังน้ี ในดYาน
ลักษณะบรรจุภัณฑFท่ีนํามาบรรจุน้ันถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัยกับผูYบริโภค ขนาดบริโภค 250 ซีซี 
จําหนNายในราคา 15 บาท พบวNา ราคาเหมาะสม
กับปริมาณและคุณภาพ อีกท้ังสามารถนําไป
ประกอบเป̂นธุรกิจไดY  

 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  4.1 ลักษณะสNวนบุคคล ไดYแกN เพศ 
อายุ ช้ันป�ท่ีศึกษา กลุNมวิชาท่ีศึกษาท่ีแตกตNางกันมี
พฤติกรรมการบริโภคนํ้าสมุนไพรผสมวNานหาง
จระเขYแตกตNางกัน ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคในท่ีน้ี 
ประกอบดYวย ราคา ปริมาณ และความถี่ในการดื่ม 
กลNาวคือ ราคาท่ีนักศึกษาสNวนใหญNซื้อน้ันเมื่อเทียบ
กับปริมาณ 250 ซีซี มีความเหมาะสม รYอยละ 
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96.50 ซึ่งเป̂นราคาท่ีนักศึกษามีอํานาจในการซื้ออยูN
แลYว อีกท้ังนํ้าสมุนไพรผสมวNานหางจระเขYจัดเป̂น
สินคYาท่ีไมNแสวงซื้อ กลNาวคือ ไมNจําเป̂นตYองบริโภคก็
ไดY หรือไมNสามารถทดแทนการดื่มนํ้าไดYน่ันเอง จึงทํา
ใหYลักษณะสNวนบุคคลไมNมีผลตNอพฤติกรรมการ
บริโภค 

 4.2 ปLจจัยสNวนประสมทางตลาด      
มีความสัมพันธFกับพฤติกรรมการบริโภคนํ้า
สมุนไพรผสมวNานหางจระเขYจากผลการศึกษา 
พบวNา ไมNมีความสัมพันธFกัน เนื่องจาก นํ้าสมุนไพร
ผสมวNานหางจระเขYจัดเป̂นสินคYาท่ีไมNแสวงซื้อ 
กลNาวคือ ไมNจําเป̂นตYองบริโภคก็ไดY เพราะสามารถ
หานํ้าชนิดอื่นดื่มทดแทนไดY ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะหFความสัมพันธFระหวNางพฤติกรรมการบริโภคกับปLจจัยสNวนประสมทางการตลาด 

ปZจจัยส�วนประสมทาง
การตลาด 

ราคา ปริมาณ ความถี ่ แปลผล 

χ
2 Sig. 

(2-tailed) 
χ

2 Sig. 
(2-tailed) 

χ
2 Sig. 

(2-tailed) 
ดYานผลิตภัณฑF 0.904 0.636 0.270 0.874 2.386 0.303 ไมNมี

ความ 
สัมพันธF 

ดYานราคา 0.800 0.670 0.946 0.623 1.367 0.505 
ดYานชNองทางการจัดจําหนNาย 1.813 0.404 0.482 0.786 3.795 0.150 
ดYานสNงเสริมการตลาด 1.011 0.603 1.784 0.410 0.391 0.822 

 
  4.3 ความคาดหวังของคุณภาพผลิตภัณฑF
และการรับรูYของคุณภาพผลิตภัณฑFนํ้าสมุนไพร
ผสมวNานหางจระเขYสูตรเฉพาะสําหรับการศึกษาใน
คร้ังน้ี แตกตNางกันจาการศึกษา พบวNาความคาดหวัง
ของคุณภาพผลิตภัณฑFนํ้าสมุนไพรผสมวNานหาง

จระเขY (คNาเฉลี่ย 3.84) นYอยกวNา และการรับรูYจริง
ของคุณภาพผลิตภัณฑFนํ้าสมุนไพรผสมวNานหาง
จระเขY หลังจากไดYทดสอบดื่ม (คNาเฉลี่ย 3.91) 
แตกตNางกัน อยNางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
ดังแสดงรายละเอียดไวYในตารางท่ี 2 

 

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความคาดหวังของคุณภาพผลิตภัณฑFนํ้าสมุนไพรผสมวNานหางจระเขYและการรับรูY
จริงของคุณภาพผลิตภัณฑFนํ้าสมุนไพรผสมวNานหางจระเขY หลังจากไดYทดสอบดื่มของนักศึกษา 

 Paired Differences t df Sig.  
(2-tailed) Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 1 ความคาดหวัง- 
การรับรูYจริง 

-.0717 .66454 .03744 -.1454 .0020 -1.915 314 .056 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาคYนควYาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคนํ้าสมุนไพรผสมวNานหางจระเขYของนักศึกษา 
พบวNา 

 1. ผลการศึกษาลักษณะส�วนบุคคล
และพฤติกรรมการบรโิภคน้ําสมุนไพรผสมว�าน
หางจระเข� 
 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี พบวNา นักศึกษาใหY
ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพอยูNในระดับปานกลาง  
เป̂นเพศหญิงมากกวNาเพศชาย และเพศท่ีสาม ซึ่ง
สอดคลYองกับงานวิจัยของศรัญญา จันทรFแสงเพ็ชร 
(2555 )  ไดY ทําการศึกษาเ ร่ือง “ทัศนคติและ
พฤติกรรมการดื่มนํ้าสมุนไพร (นํ้าเก�กฮวย นํ้ากระเจี๊ยบ 
นํ้ามะตูม) ของผูYบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวNา กลุNมตัวอยNางสNวนใหญNเป̂นเพศหญิง อายุ 
21-30 ป�  
 นอกจากเพศหญิงจะเป̂นเพศท่ีใสN ใจ
สุขภาพรักสวยรักงามแลYว จากผลการศึกษาเลNมน้ี 
ทําใหYทราบวNา ปLจจุบันกระแสรักสุขภาพไมNไดY
เจาะจงเฉพาะอยูNกับเพศหญิงเทNาน้ัน เพศชายก็หัน
มาใหYความใสNใจกับการดูแลสุขภาพเชNนเดียวกันซึ่ง
ออกมาในรูปของผลิตภัณฑFสําหรับผูYชาย อาหาร
และเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ สถานออกกําลังกายฟ�ต
เนส หรือแมYแตNในสปาท่ีปLจจุบันน้ีผูYชายนิยมเขYาไป
ใชYบริการมากขึ้นเชNนเดียวกัน 
 อีกท้ังยังพบวNา นักศึกษาสNวนใหญNตัดสินใจ
บริโภคดYวยตัวเอง ซึ่งสอดคลYองกับงานวิจัยหลายๆ 
เลNมท่ีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค ยกตัวอยNาง
งานวิจัยของมานีสงคF ปฐมวิระยะวงศF (2550) ไดY
ทําการศึกษาเร่ือง “ตลาดอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง
สมุนไพรไทยตามทัศนคติของผูYบริโภค” เป̂นตYน 

 2. ผลการศึกษาปZจจัยส�วนประสมทาง
การตลาด 
 จากงานวิจ ัยที ่ผ Nานมาหลายๆ เลNม ท่ี
ทําการศึกษาเกี่ยวกับปLจจัยท่ีมีผลตNอการตัดสินใจซื้อ

สินคYาอุปโภคบริโภค รวมท้ังงานวิจัยฉบับน้ี พบวNา
ผูYบริโภคใหYความสําคัญกับปLจจัยดYานผลิตภัณฑF
เป̂นอันดับแรกโดยเฉพาะในดYานคุณภาพยกตัวอยNาง
งานวิจัยของวนิดา นิเวศนFมรินทรF และกิตติพันธF 
คงสวัสดิ ์เกียรติ (2556) ไดYทําการศึกษาเรื่อง 
ภาพลักษณFของเครื่องดื ่มสมุนไพรไทยกับการ
ตัดสินใจของผูYบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 
ผลการศึกษาพบวNา ปLจจัยดYานผลิตภัณฑFที่มีตรา
รับรองความปลอดภัย เชNน อย. และมีการแจYง
ประโยชนFบนบรรจุภัณฑFอยNางชัดเจน ตามลําดับ 
 สําหรับการกําหนดราคา จากงานวิจัย
คร้ังน้ี พบวNา ราคาตYองเหมาะสมกับปริมาณและ
คุณภาพ ซึ่งสอดคลYองกับงานวิจัยของวิ เชียร    
วงศFณิชชากุล และกรศิวัช คงธนาสินธร (2553) ไดY
ทําการศึกษาเร่ือง “กลยุทธFสNวนประสมการตลาด
บริการท่ีมีอิทธิพลตNอชาวญี่ ปุ�นในการเลือกใชY
บริการเดยFสปา ในซอยทองหลNอ เขตสุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา พบวNา ดYานราคา 
ตYองเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพเชNนเดียวกัน 
 ปL จ จั ย ดY า นก า รสN ง เ ส ริ ม ก า รตล า ด         
ในลักษณะของการทดลองดื่มกNอนตัดสินใจซื้อ   
ซึ่งตรงกันขYามกับงานวิจัยของ มนชยา โพธิยพ 
(2553) ไดYทําการศึกษาเร่ือง “ปLจจัยการสื่อสาร
ทางการตลาดท่ีมีผลตNอการตัดสินใจซื้อนํ้าผลไมY
พรYอมดื่ม 100%” จากการศึกษา พบวNา ปLจจัยการ
สื่อสารการตลาดดYานมีการแจกสินคYาตัวอยNางน้ัน 
ไมNมีความสัมพันธFกับการตัดสินใจซื้อ แตNเป̂นปLจจัย
การสื่อสารการตลาดแบบผNานสื่อมวลชนมีความสัมพันธF
กับการตัดสินใจซื้อแทน ซึ่งหากพิจารณาจากชนิด
ของผลไมYท่ีนํามาผลิตเป̂นนํ้าผลไมYน้ัน เป̂นสิ่งท่ี
ผูYบริโภคคุYนเคยและรูYจักเป̂นอยNางดี ดYวยงานวิจัย
ช้ินน้ีทําการศึกษาสมุนไพร “วNานหางจระเขY” ซึ่งมี
สรรพคุณในการรักษาแผล และมีเมือกท่ีทําใหYเกิด
อาการคัน และคนสNวนใหญNจะจินตนาการไปตNางๆ 
นานารสชาติไมNอรNอย และไมNกลYาท่ีจะทดลอง
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รับประทานจึงทําใหYผลการศึกษาในท่ีน้ีออกมาใน
ลักษณะของการทดลองชิมกNอนการตัดสินใจซื้อ
เหมือนกับงานวิจัยของชนิกานตF พนมอุปถัมภF 
(2550) ไดYทําการศึกษาเร่ือง“แนวทางการวางแผน
การตลาดของผลิตภัณฑFอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ” 
ผลการศึกษาพบวNา ตYองมีการแจกผลิตภัณฑF
ตัวอยNางเพื่อทดลองใชYกNอน และขายโดยพนักงาน
ขายโดยใชYแคตตาล็อคกระตุYนใหYเกิดการซื้อมาก
ท่ีสุด และดYานชNองทางการจัดจําหนNายท่ัวถึงและ
ครอบคลุมพื้นท่ีในร้ัวมหาวิทยาลัย เพื่อสรYาง
โอกาสในการบริโภคมากขึ้น 
  

ข�อเสนอแนะการวิจัย 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
 1. ผลการศึกษา พบวNา ปLจจัยสNวนประสม
ทางการตลาด ในดYานคุณภาพของผลิตภัณฑFนํ้า
สมุนไพรผสมวNานหางจระเขYเป̂นปLจจัยท่ีมีผลตNอ
การตัดสินใจบริโภคมากท่ีสุด ดังน้ันผูY ท่ีสนใจ
ประกอบธุรกิจน้ี ตYองใหYความสําคัญกับคุณภาพ 
รสชาติ สีสัน และรูปแบบบรรจุภัณฑF ท่ีแตกตNาง
และโดดเดNน คงไวYซึ่งความเป̂นนํ้าสมุนไพรไทย โดยนํา
กลยุทธFการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อใหY
ผูYบริโภครูYจักและเช่ือม่ันในผลิตภัณฑFเพ่ิมมากขึ้น
ดYวยวิธีการแจกสินคYาทดลองชิมกNอนตัดสินใจซื้อ 
สําหรับการออกแบบตราสินคYาของผลิตภัณฑFนํ้า
สมุนไพรผสมวNานหางจระเขYควรเลือกใชYตราสินคYา
แบบไทยๆ ท่ีบNงบอกความเป̂นไทย ใหYสอดคลYอง
กับนโยบายของรัฐบาลท่ีวNา“กินของไทย ใชYของไทย 
เท่ียวเมืองไทย”  
 2. เนื่องจากนักศึกษาไมNวNาจะเป̂นเพศชาย
หรือเพศหญิง รวมท้ังเพศท่ีสามใหYความสําคัญกับ
การดูแลสุขภาพอยNางตNอเนื่อง และมีเหตุผลในการ
เลือกดื่มนํ้าสมุนไพร คือ เพื่อสุขภาพแลYว ภาครัฐ
ควรเขYามาควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑF

ต้ังแตNการเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต บรรจุ
ภัณฑF และวิ ธีการกระจายสินคYาออกสูNตลาด 
พรYอมท้ังสNงเสริมธุรกิจเค ร่ืองดื่มสมุนไพรใหY
กวYางขวางและกระจายไปยังผูYบริโภคทุกกลุNม 
พรYอมท้ังปลูกฝLงการดูแลสุขภาพของประชาชน
ต้ังแตNวันเด็ก 
 3. จากแนวโนYมพฤติกรรมผูYบริโภคท่ีเร่ิม
เกิดความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
มากขึ้น รัฐบาลควรใหYความสําคัญในการสNงเสริม
และลดปLจจัยเสี่ยงดYานสุขภาพอยNางจริงจังซึ่ง
กําหนดไวYในแผนแผนยุทธศาสตรFการพัฒนางาน
คุYมครองผูYบริโภคดYานผลิตภัณฑFสุขภาพ ในชNวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหNงชาติ ฉบับท่ี 11 
(2555-2559) ซึ่งไดYกลNาวถึงการใชYประโยชนFจาก
ยาสมุนไพรเพื่อการป�องกันและการรักษาเบ้ืองตYน 
อีกท้ังหากมีการรณรงคFอยNางจริงจัง ก็จะสามารถ
ลดคNาใชYจNายในสNวนของคNารักษาพยาบาลลงไดYมาก 
และ เ ป̂นการสN ง เส ริมส มุนไพรของ ไทยใหYมี
มาตรฐาน สามารถแขNงขันในตลาดไดY 

 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. ควรศึกษานักศึกษาในจั งหวัดอื่นๆ 
นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร ขยายตNอเป̂นระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ อีกท้ังควรศึกษากับ
นักศึกษาท่ีไมNเคยบริโภคนํ้าสมุนไพรผสมวNานหาง
จระเขYดYวย เพื่อจะไดYนําขYอมูลท่ีไดYจากการวิจัยไปใชY
ประโยชนFใหYเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ควรมีการนําผลการศึกษาท่ีไดYจาก
การศึกษาในสN วนของความพึงพอใจ ท่ีมีตN อ
ผลิตภัณฑFและบรรจุภัณฑF มาทําการผลิตสินคYา
ตัวอยNาง และนําไปทดสอบการยอมรับกับตัวอยNาง
เดิมอีกคร้ังในลักษณะของการสัมภาษณFเชิงลึก 
เพื่อท่ีจะไดYขYอมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อการ
ผลิตในเชิงพาณิชยFไดYอยNางแทYจริง 
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