
บทที่  5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
จากการศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อน้ําผลไมสําเร็จรูปของ     

ผูบริโภคอําเภอเมือง เชียงใหม โดยแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้  ไดแก ทฤษฎี
พฤติกรรมผูบริโภค คือ 6 Ws และ 1 H ซ่ึงประกอบดวย Who, What, Why, Who, When, Where 
และ How และทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา สามารถ
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้คือ 
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิงที่มีกลุมอายุระหวาง ไมเกิน 21-25 ป    คิดเปน

รอยละ 28.00 โดยมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอาชีพ คือ นักเรียน/นักศึกษา 
คิดเปนรอยละ 19.25 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 5,000 - 10,000 บาท คิดเปนรอยละ26.25  

 
สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือน้ําผักผลไมสําเร็จรูป ในอําเภอเมืองเชียงใหม 

จากการศึกษาพบวา  สวนมากผูบริโภคเลือกซื้อน้ํ าผลไมสําเร็จรูปที่มีแหลงผลิต
ภายในประเทศ คิดเปนรอยละ 74.50 โดยรสชาติที่เลือกซื้อไดแก น้ําสม คิดเปนรอยละ 46.50  เปน
น้ําผักผลไมสําเร็จรูปความเขมขน 100% คิดเปนรอยละ 66.50 โดยเลือกซื้อน้ําผลไมมีขนาดบรรจุ 
250 มิลลิลิตร คิดเปนรอยละ 40.50 ผูบริโภคเลือกซื้อน้ําผลไมยี่หอ ยูนิฟ คิดเปนรอยละ 68.00 
สาเหตุที่เลือกซื้อ คือ  มีประโยชนกับสุขภาพ คิดเปนรอยละ 66.25 ในการเลือกซื้อทําการตัดสินใจ
ดวยตัวเอง คิดเปนรอยละ 80.00 ปริมาณการเลือกซื้อตอคร้ัง จํานวน 1 กลอง/ขวด คิดเปนรอยละ
55.00 มีความถี่ในการเลือกซื้อ 1-2 คร้ัง/สัปดาห มากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.75 ทําการเลือกซื้อจาก 
ซุปเปอรสโตร(บิ๊กซี,คารฟูร,โลตัส) คิดเปนรอยละ 38.50  
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สวนท่ี 3 ขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือน้ําผักไมสําเร็จรูปอําเภอเมือง
เชียงใหม  

3.1 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปของ
ผูตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคเลือกซื้อน้ําผลไมสําเร็จรูป ใหความสําคัญปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย รวมอยูในระดับมาก และดาน
สงเสริมการตลาด  อยูในระดับปานกลาง 
 ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคตอบแบบสอบถามปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลอยูในระดับ 
สําคัญมากที่สุด สําคัญมาก และสําคัญปานกลาง โดย ระบุวนัหมดอายุ อยูในระดับสําคัญมากที่สุด 
ยี่หอ / ตราสินคา รสชาติของผลิตภัณฑ ขนาดบรรจุ สวนผสมเพิ่ม เชน เนื้อผลไม วิตามิน ระดบั
ความเขมขน คุณคาทางอาหาร เครื่องหมายรับรองความปลอดภัย อยูในระดับความสําคัญมาก และ
ความสวยงามและลักษณะของบรรจุภัณฑ อยูในระดับความสําคัญปานกลาง 
 ปจจัยยอยดานราคา ผูบริโภคตอบแบบสอบถามปจจัยดานราคามีผลอยูในระดับ สําคัญ
มาก และสําคญัปานกลาง โดย  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ อยูใน
ระดับสําคัญมาก ราคาถูกที่สุด และ มีสวนลดราคา อยูในระดับสําคัญปานกลาง 

ปจจัยยอยดานชองทางจัดจาํหนาย ผูบริโภคตอบแบบสอบถามปจจัยดานราคามีผลอยูใน
ระดับ สําคัญมาก ไดแก สะดวก หาซื้องาย เชน ใกลบาน และ สินคามีปริมาณพอเพยีง ไมขาดตลาด 

ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด  ผูบริโภคตอบแบบสอบถามปจจัยสงเสริมการตลาด
อยูในระดับ สําคัญมาก และสําคัญปานกลาง โดย โฆษณาผานสื่อพิมพ เชน หนังสอืพิมพ นิตยสาร 
โฆษณาผานโทรทัศน อยูในระดับความสําคัญมาก สวน โฆษณาผานปายโฆษณา เว็ปไซตแนะนํา
ผลิตภัณฑ จดับูธเพื่อแจกจาย มีการสงชิงโชค แจกรางวัล มีของแถม ชวยเหลือสังคม อยูในระดบั
สําคัญปานกลาง 
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3.2 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูป จําแนก
ตามอายุ 

ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ 
ผูบริโภคทุกชวงอายุใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ 

ผูบริโภคทุกชวงอายุใหความสําคัญเปนอันดับแรก ไดแก ระบุวันหมดอายุ ยกเวนชวงอายุ 46-50 ป 
ใหความสําคัญปจจัยยอย เร่ือง คุณคาทางอาหาร เปนอันดับแรก สวนอันดับรองลงมา ผูบริโภคอายุ 
ไมเกิน 21 ป - 25 ป ใหความสําคัญปจจัยยอยเร่ือง รสชาติของผลิตภัณฑ และชวงอายุ 26 – มากกวา 
50 ปใหความสําคัญปจจัยยอย เร่ือง คุณคาทางอาหาร และเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย เชน 
GMP และ อย. เปนตน สวนปจจัยยอยที่ผูบริโภคทุกชวงอายุใหความสําคัญอันดับนอยสุดไดแก 
เร่ือง ความสวยงามและลักษณะบรรจุภัณฑ และ ขนาดบรรจุ 

ปจจัยยอยดานราคา 
ผูบริโภคทุกชวงอายุใหความสําคัญโดยความอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานราคา 

ผูบริโภคทุกชวงอายุ ใหความสําคัญมาก คือ ราคาเหมาะสมกับราคา และ รองลงมา ไดแก เร่ือง 
ราคาเหมาะปริมาณ สวนปจจัยยอย ราคาถูกที่สุด และมีสวนลดราคา อยูในระดับปานกลาง ยกเวน
อายุ ไมเกิน 21 ป และอายุ 26-35 ป ใหความสําคัญสวนลดราคาอยูในระดับ มาก 

ปจจัยยอยการจัดจําหนาย 
ผูบริโภคทุกชวงอายุใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญ

มาก คือ สะดวกหาซื้องาย เชน ใกลบาน รองลงมา คือ เร่ือง สินคามีปริมาณเพียงพอ ไมขาดตลาด 
ปจจัยยอยดานการสงเสริม 
ผูบริโภคทุกชวงอายุใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยอายุไมเกิน 21 ป ให

ความสําคัญปจจัยยอยระดับมาก คือ มีการชวยเหลือสังคม และ การโฆษณาผานสื่อโทรทัศน อายุ 
21-25 ป ใหความสําคัญปจจัยยอยระดับมาก คือ มีการชวยเหลือสังคม และมีการจัดบูธเพื่อแจกจาย
ใหทดลองชิม อายุ 26-30 ป ใหความสําคัญปจจัยยอยระดับมาก คือ มีการชวยเหลือสังคม            
อายุ 31-35 ป ใหความสําคัญปจจัยยอยระดับมาก คือ การโฆษณาผานสื่อโทรทัศน,การโฆษณาผาน
ส่ือส่ิงพิมพ, การชวยเหลือสังคม และมีการจัดบูธเพื่อแจกจายใหทดลองชิม อายุ 36-40 ป ให
ความสําคัญปจจัยยอยระดับมาก คือ การโฆษณาผานสื่อโทรทัศน,การโฆษณาผานสื่อส่ิงพิมพ และ 
การชวยเหลือสังคม อายุ 41- 45 ป ใหความสําคัญปจจัยยอยระดับปานกลางทั้งหมด ยกเวน เร่ืองมี
ของแถม อยูในระดับนอย อายุ 46-50 ป ใหความสําคัญปจจัยยอยระดับมาก คือ การโฆษณาผานสื่อ
โทรทัศน และการโฆษณาผานสื่อส่ิงพิมพ อยูในระดับนอย อายุมากกวา 50ป ใหความสําคัญปจจัย
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ยอยระดับมาก คือ การโฆษณาผานสื่อโทรทัศน และการโฆษณาผานสื่อส่ิงพิมพ ความสําคัญปจจัย
ยอยระดับนอย คือ การจัดมีการชิงโชค แจกรางวัล และ มีของแถม 

3.3 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูป จําแนก
ตามรายได 

ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ 
ผูบริโภคทุกชวงรายไดใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดาน

ผลิตภัณฑ ผูบริโภคทุกชวงรายไดใหความสําคัญเปนอันดับแรก ไดแก ระบุวันหมดอายุ ยกเวน 
รายได 20,001- 30,000 บาท ใหความสําคัญปจจัยยอย เร่ืองคุณคาทางอาหาร เปนอันดับแรก สวน
ปจจัยยอยอันดับสุดทายผูบริโภคทุกชวงรายไดใหความสําคัญ คือ ความสวยงามและลักษณะบรรจุ
ภัณฑ  

ปจจัยยอยดานราคา  
ผูบริโภคทุกชวงรายไดใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานราคา ที่

ผูบริโภคทุกชวงรายไดใหความสําคัญเปนอันดับแรก ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมา 
คือ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ มีสวนลดราคา และ ราคาถูกที่สุด ตามลําดับ 

ปจจัยยอยการจัดจําหนาย 
ผูบริโภคทุกชวงรายไดใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยที่ให

ความสําคัญมาก คือ สะดวกหาซื้องาย เชน ใกลบาน รองลงมา คือ เร่ือง สินคามีปริมาณเพียงพอ ไม
ขาดตลาด 

ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด 
ผูบริโภคทุกชวงรายไดใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยดานการ

สงเสริมการตลาด ผูบริโภคทุกชวงรายไดใหความสําคัญเปนอันดับแรก ไดแก มีการโฆษณาผานสื่อ
โทรทัศน รองลงมา รายไดนอยกวา 5,000 บาท และ 25,001 – 30,000 บาท เร่ือง มีการชวยเหลือ 
สวน รายได 5,001 – 20,000 บาท เร่ือง มีการจัดบูธเพื่อแจกจายใหทดลองชิม อายุ 20,001 – 25,000 
บาท และ มากกวา 30,001 บาท เร่ือง มีกาโฆษณาผานสิ่งพิมพ 
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3.4 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูป จําแนก
ตามขนาดบรรจุของน้ําผลไมสําเร็จรูป 

ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ 
ขนาดบรรจุภัณฑทุกขนาดใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก โดย ปจจัยยอยดาน

ผลิตภัณฑ ขนาดบรรจุภัณฑทุกขนาดใหความสําคัญเปนอันดับแรก ไดแก ระบุวันหมดอายุ  ขนาด 
1,000 มิลลิลิตร, 500 มิลลิลิตร และ 250 มิลลิลิตร ใหความสําคัญ เร่ืองคุณคาทางอาหาร เปนอันดับ
รองลงมา และทุกขนาดบรรจุใหความสําคัญเปนอันดับสุดทาย คือ ความสวยงามและลักษณะของ
บรรจุภัณฑ ยกเวนขนาด นอยกวา 200 มิลลิลิตร เร่ือง ยี่หอ/ตราสินคา 

ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ 
ขนาดบรรจุภณัฑทุกขนาดใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก โดย ปจจยัยอยดานราคา 

ขนาดบรรจุภณัฑทุกขนาดใหความสําคัญเปนอันดับแรก ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมา 
คือ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ 

ปจจัยยอยการจัดจําหนาย 
ขนาดบรรจุภัณฑทุกขนาดใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยที่ให

ความสําคัญมาก คือ สะดวกหาซื้องาย เชน ใกลบาน รองลงมา คือ เร่ือง สินคามีปริมาณเพียงพอ ไม
ขาดตลาด 

ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด 
 ขนาดบรรจุภัณฑทุกขนาดใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดย ปจจัยยอย
ดานการสงเสริมการตลาด ขนาดบรรจุภัณฑทุกขนาดใหความสําคัญเปนอันดับแรก ไดแก มีการ
โฆษณาผานโทรทัศน ยกเวน ขนาดนอยกวา 200 มิลลิลิตร เร่ือง มีการจัดบูธเพื่อแจกจายใหทดลอง
ชิม  
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อภิปรายผลการศึกษา  

การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดของผูบริโภคตอการเลือกซื้อน้ําผลไม
สําเร็จรูป อําเภอเมืองเชียงใหม  พบวาดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ผูบริโภคเลือกซื้อ
จากปจจัยดานผลิตภัณฑ  เปนอันดับแรก ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาอินทิรารัตน บุณยรัตนกลิน
(2548)  สวนอันดับรองมา คือ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด  ซ่ึงไม
สอดคลองกับ อินทิรารัตน บุณยรัตนกลิน(2548)  ที่วา อันดับรองมา คือ ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด แตสอดคลองกับ กุมุทินี พัววิบูลยกิจ (2546) เร่ือง
พฤติกรรมการซื้อน้ําผลไม 100 เปอรเซ็นตบรรจุกลองของผูบริโภค ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ที่วา ผูบริโภคใหความสําคัญในปจจัยดานผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก รองมาคือ ดานราคา ดานการ
จัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด 

จากการศึกษา เร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อน้ําผลไม
สําเร็จรูป ของผูบริโภค อําเภอเมืองเชียงใหม พบวาสอดคลองกับตามแนวคิดเกี่ยวกับ ทฤษฎีสวน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) และพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) โดยอภปิราย
ผลไดดังนี้ 

แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ดังตอไปนี้ 
1. ดานผลิตภัณฑ (Product) พบวา ผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อน้ําผลไมสําเร็จ

ปจจัยที่มีผลปจจัยยอยเ ร่ือง  ระบุวันหมดอายุ  มีคาเฉล่ียอยูในระดับแรก  ซ่ึงสอดคลองกับ               
อินทิรารัตน บุณยรัตนกลิน (2548) เร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
น้ําผักผลไมพรอมดื่มของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผูบริโภคเลือกซื้อ เร่ือง ระบุวัน
หมดอายุ เปนอันดับแรก      

2. ดานราคา (Price) พบวา ผูบริโภคเลือกซื้อจากปจจัยยอย เร่ือง ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ เปนอันดับแรก ซ่ึงสอดคลองกับ อินทิรารัตน บุณยรัตนกลิน (2548) เร่ือง ปจจัยสวน
ประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําผักผลไมพรอมดื่มของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และ สอดคลองกับ กุมุทินี พัววิบูลยกิจ (2546) เร่ืองพฤติกรรมการซื้อน้ําผลไม 
100 เปอรเซ็นตบรรจุกลองของผูบริโภค ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่วาผูบริโภคเลือกซื้อจาก
ปจจัยยอย เร่ือง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เปนอันดับแรก 

 3. ดานการจัดจําหนาย (Place) พบวา ผูบริโภคเลือกซื้อจากปจจัยที่มีผลปจจัยยอย
โดยรวมอยูในระดับมาก คือ  สะดวก หาซื้องาย เปนอันดับแรก ซ่ึงสอดคลองกับกับ   อินทิรารัตน 
บุณยรัตนกลิน(2548) เร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําผักผลไม
พรอมดื่มของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนมากที่สุดจาก 
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เร่ือง รานจําหนายไปมาสะดวก แตไมสอดคลองกับ กุมุทินี พัววิบูลยกิจ (2546) เร่ืองพฤติกรรมการ
ซ้ือน้ําผลไม 100 เปอรเซ็นตบรรจุกลองของผูบริโภค ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่วาผูบริโภค
เลือกซื้อจากปจจัยยอย เร่ือง สถานที่จําหนายมีสินคาใหเลือกครบครัน เปนอันดับแรก 

4. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) พบวา ผูบริโภคเลือกซื้อจากปจจัยที่มีผล
ปจจัยยอยโดยรวมอยูในระดับสําคัญปานกลาง คือ การโฆษณาผานโทรทัศน ซ่ึงสอดคลองกับ   
อินทิรารัตน บุณยรัตนกลิน(2548) เร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
น้ําผักผลไมพรอมดื่มของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และกุมุทินี พัววิบูลยกิจ (2546) เร่ือง
พฤติกรรมการซื้อน้ําผลไม 100 เปอรเซ็นตบรรจุกลองของผูบริโภค ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ที่วาผูบริโภคเลือกซื้อจากปจจัยยอย เร่ือง การแนะนําผานสื่อโฆษณา เปนอันดับแรก 
 
ขอคนพบ  

ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑทดแทนกันไดจากผูผลิตรายใหญ ไดแก ยูนิฟ ทิปโก 
และมาลี 

ในการเลือกซื้อผูบริโภคตัดสินใจดวยตัวเอง ถึงรอยละ 80.00 โดยเหตุผลการเลือกซื้อ คือ มี
ประโยชนตอสุขภาพ คิดเปนรอยละ65.25 และรสชาติอรอย คิดเปนรอยละ 25.50 
 ผูบริโภคเลือกซื้อน้ําผลไมจาก คุณภาพ และความนาเชื่อถือ ของผลิตภัณฑ ซ่ึงไดแก ระบุ
วันหมดอายุ, เครื่องหมายรับรองความปลอดภัย สวนรองลงมา คือ ปจจัยยอยดานตัวผลิตภัณฑ 
ไดแก คุณคาทางอาหาร ระดับความเขมขน รสชาติ และสวนผสมเพิ่ม  
         น้ําผลไมขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตรเปนขนาดที่ผูบริโภคอายุนอยกวา 25 ป เลือกบริโภค 
มากที่สุด โดยสามารถเลือกซื้อจากรานสะดวกซื้อ (7-11)  

ผูบริโภคตองการความสะดวกในการหาซื้องาย จากรานสะดวกซื้อ และ     ซุปเปอรสโตร 
ซ่ึงมีกระจายอยูทั่วพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม   
             การโฆษณาผานสื่อตางๆ ไดแก โฆษณาผานโทรทัศน ผานสื่อพิมพ เชนหนังสือพิมพ และ
นิตยสาร หรือผานปายโฆษณา เปนชองทางสําคัญที่ทําใหผูบริโภคทราบถึงผลิตภัณฑใหมๆ และ
ขอมูลของบริษัท  
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ขอเสนอแนะ 
         จากผลการศึกษา ผูศึกษามีขอเสนอแนะเพื่อสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนทาง
การตลาด และทําการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพน้ําผลไมสําเร็จรูป  
 
 ดานผลิตภัณฑ  
 ผูผลิตควรคํานึงถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ เปนสําคัญ เนื่องจากผูบริโภครับรูไดจาก 
การรับรองตางๆของผลิตภัณฑ ไดแก รับรองจากองคการอาหารและยา(อย.) การรับรองมาตรฐาน
ดานคุณภาพตางๆ เชน GMP, HACCP, ISO9001 หรือระบบมาตรฐานอื่นซึ่งจะสามารถสรางความ
เชื่อมั่นในคุณภาพ กระบวนการผลิตที่ดี รวมถึงการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยกระบวนการผลิต และที่
สําคัญอยางยิ่งผูบริโภค ตองการใหผูผลิตทําการระบุวันหมดอายุที่ชัดเจน เห็นไดงาย ซ่ึงจะงายตอ
การตัดสินใจซื้อ เร่ืองคุณคาผลิตภัณฑ ผูผลิตควรใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเลือกใชผลไมชนิดที่มี
คุณคาทางโภชนาการสูง เนื่องจากผูบริโภคตองการคุณประโยชนของน้ําผลไมสําเร็จรูปที่เลือกซื้อ 
สวนการปจจัยอ่ืนๆ ไดแก ระดับความเขมขนที่หลากหลาย ขนาดบรรจุที่ เหมาะสมกับการ
รับประทานแตละครั้ง การเพิ่มสวนผสมที่คุณคาตางๆ เชน วิตามิน C เปนตน และบรรจุภัณฑที่
สวยงาม ก็จะมีสวนชวยในการตัดสินใจเลือกซื้ออีกดวย 

ดานชองทางการจัดจําหนาย  
 ผูบริโภคมีการตองการความสะดวก ซ่ึงจะสามารถทําการประหยัดเวลา แตละขนาดบรรจุ
ผลิตภัณฑ ควรวางจําหนายใหถูกแตละกลุมลูกคาเปาหมาย โดยผลิตภัณฑขนาดบรรจุขนาด 250 
มิลลิลิตรควรมีวาจําหนายรานคาสะดวกซื้อ เชน 7-eleven, Lotus express  เปนตน โดยกลุมผูบริโภค
เปาหมายมีอายุต่ํากวา 25 ป และขนาดบรรจุขนาด 1,000 มิลลิลิตรควรมีวาจําหนาย ในซุปเปอร
สโตร เชน โลตัส, คารฟูร, บิ๊กซี เปนตนโดยกลุมผูบริโภคเปาหมายมีอายุมากกวา 25 ป ซ่ึงผูผลิต
ควรใชชองทางจัดจําหนายดังกลาวในการกระจายสินคาใหทั่วถึงตัวกลุมผูบริโภคที่เหมาะสม และ
ผูผลิตควรมีการวางแผนการผลิต และการกระจายสินคาที่ดี เพื่อไมใหเกิดสินคาขาดตลาดซึ่งมีผลทํา
ใหผูบริโภคหันไปซื้อยี่หอใหญๆ ได เนื่องจากผูบริโภคแตละรายเลือกซื้อหลายยี่หอ 
 ดานราคา 
 เนื่องผูบริโภคดื่มน้ําผลไมเนื่องจากมีประโยชนตอสุขภาพ ในสวนของราคาผลิตภัณฑ จึง
ควรใหเหมาะสมกับคุณภาพ โดยผูบริโภคสวนมากเปนระดับปริญญาตรีซ่ึงมีความรูเร่ืองคุณคา ซ่ึง
ไมไดเลือกที่ราคาถูกที่สุด และสวนลด จึงตองตั้งราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพ และปริมาณ แตจาก
การที่ผูบริโภคมีรายไดเฉลี่ยไมมากจึงคํานึงในสวนนี้ไมใหราคาสูงเกินไปอีกดวย 
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 ดานสงเสริมการตลาด 
 โดยสวนมากผูบริโภคไมไดคํานึงถึงดานนี้มากนัก แตผูผลิตจําเปนตองทําการสื่อสารใหถึง
ผูบริโภคใหทราบถึงตัวสินคา ถึงคุณประโยชนที่มีและรสชาติใหมๆ ซ่ึงในปจจุบันมีการสื่อสาร
หลายชองทาง ไมวาจะเปน โฆษณาผานโทรทัศน ผานหนังสือพิมพ นิตยสาร ผานปายโฆษณา เปน
ตน และการจัดบูธแจกผลิตภัณฑ หรือการชวยเหลือสังคมในดานตางๆ ก็มีสวนชวยใหเขาถึง
ผูบริโภคไดชิดใกลมากขึ้น และการจัดชิงโชค มีของแถมก็ทําใหผูบริโภคไดทดลอง และทราบถึง
คุณภาพของผลิตภัณฑอีกดวย 
 ขอเสนอแนะจากผลศึกษาจะเห็นวาผูบริโภคตองการดื่มน้ําผลไมเพื่อประโยชนตอสุขภาพ 
จึงมีความตองการผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตอการบริโภค และคุณคาทางอาหาร โดยมีการ
รับรูผานมาตรฐานตางๆ ของบริษัท ซ่ึงในดานราคา ผูบริโภคเนนราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และ
ปริมาณ โดยไมเนนราคาถูกที่สุด หรือมีสวนลด ซ่ึงตองกําหนดราคาใหเหมาะสม การจัดจําหนาย
ควรมีจําหนายในรานสะดวกซื้อ และซุปเปอรสโตร เพื่อใหผูบริโภคไดเลือกซื้อไดสะดวกมากขึ้น 
อีกทั้งควรวางแผนการกระจายสินคาใหทั่วถึงเพื่อไมใหเกิดสินคาขาดตลาด การสงเสริมการขายควร
เนนการสื่อสารประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ใหเขาถึงกลุมผูบริโภค  


