
     
 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของซ้ือน้ําเสาวรส ตราใบธงของผูซ้ือ

ในอําเภอเมืองเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาถึงปจจัยปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของซ้ือน้ําเสาวรส ตราใบธงของผูซ้ือในอําเภอเมืองเชียงใหม สามารถสรุปผลการศึกษา 
ขอคนพบและขอเสนอแนะไดดังนี ้
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง จํานวน 160 ราย พบวา 
กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง และมีอายุ 41 ปขึ้นไป มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีอาชีพรับราชการ  

สวนกลุมผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคน้ําเสาวรสอ่ืนๆ จํานวน 240 ราย พบวา สวนใหญ
เปนเพศหญิง  มีอาย ุ36-40  ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงาน
เอกชน และมีรายไดเฉล่ียอยูท่ี 10,001–20,000 บาท เชนเดียวกับผูท่ีบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง 
 
สวนที่ 2  ขอมูลการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําเสาวรส 

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง พบวา สวนใหญจะซ้ือบริโภคเอง โดยจะ
ซ้ือผลิตภัณฑจากหางสรรพสินคา ซ่ึงความถ่ีของการซ้ือสวนใหญ คือ เดือนละ 1 ครั้ง และมีปริมาณ
การซ้ือครั้งละ 2 ขวด  

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆ พบวา สวนใหญจะซ้ือบริโภคเองและซื้อเพื่อ
เปนของฝาก ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน โดยจะซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายผลิตภัณฑโดยเฉพาะ มี
ความถ่ีของการซ้ือ คือ เดือนละ 1 ครั้ง และมีปริมาณการซ้ือ ครั้งละ 6-12 ขวด 
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สวนที่ 3  ขอมูลปจจัยที่มีผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําเสาวรส 
 กระบวนการตัดสินใจของซ้ือท่ีไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ปจจัย
สวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา 

เหตุผลในการซ้ือผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง เนื่องจากมีรสชาติถูกใจมากที่สุด โดยมี
การตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง และทราบขอมูลผลิตภัณฑมาจากการออกบูธตามงานตางๆและการ
แนะนําจากญาติพ่ีนองในสัดสวนที่เทากัน และจะซือ้ตราสินคาท่ีตั้งใจไวเทานั้น แมจะมีการสงเสริม
การขายจากตราสินคาอ่ืน  และหากกรณีท่ีตราสินคาท่ีตั้งใจซ้ือหมดก็จะยังคงซ้ือตราสินคาท่ีตั้งใจไว 
โดยไปหาซ้ือท่ีแหลงจําหนายที่อ่ืน  

สําหรับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆ เหตุผลหลักคือการดื่มเพื่อประโยชนตอ
สุขภาพ โดยเปนการตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง และรูจักผลิตภัณฑจากการบอกตอ และจะซ้ือตรา
สินคาท่ีตั้งใจไวเทานั้น  แมจะมีการสงเสริมการขายจากตราสินคาอ่ืน และหากตราสินคาท่ีตั้งใจซ้ือ
หมดก็จะยังคงซ้ือตราสินคาท่ีตั้งใจไวโดยไปหาซ้ือท่ีแหลงจําหนายที่อ่ืน  

ขอมูลท่ีไดแสดงถึงความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑของผูบริโภคตอน้ําเสาวรสตราใบธงและ
น้ําเสาวรสอ่ืนๆ คือ สวนใหญจะซ้ือตราสินที่ตั้งใจไวเทานั้น โดยไปหาซ้ือท่ีรานอ่ืน  

 
สวนที่  4 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําเสาวรส 

ผูบริโภคที่ซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธงและน้ําเสาวรสตราสินคาอ่ืน ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานผลิตภัณฑมากที่สุด รองลงมาคือ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาดและดานการจัดจําหนาย 
ดังนั้น  แนวทางในการพัฒนาดานการตลาดน้ําเสาวรส คือ ตองอาศัยกลยุทธดานผลิตภัณฑเปนหลัก 
 4.1  สวนประสมการตลาดที่ผูบริโภคใหความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง 

       1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ (product) ไดแก การไดรับเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย  
       2. ปจจัยดานราคา (price) ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  
       3. ปจจัยการจัดจําหนาย (place หรือ distribution) ไดแก การหาซ้ือไดสะดวก  
       4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (promotion) ไดแก การมีเอกสารใหขอมูล   

             เกี่ยวกับผลิตภัณฑ  
4.2  สวนประสมการตลาดที่ผูบริโภคใหความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสอื่นๆ 
      1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ (product) ไดแก ระดับความเขมขนของผลิตภัณฑ 
      2. ปจจัยดานราคา (price) ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  
      3. ปจจัยการจัดจําหนาย (place หรือ distribution) ไดแก การหาซ้ือไดสะดวก  
      4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (promotion) ไดแก การโฆษณาผานส่ือตางๆ  
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สวนที่  5  การจําแนกกลุมตัวแปรปจจัยสวนประสมการตลาด ดวยเทคนิคการวิเคราะห (Factor 
Analysis) 
 จากปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 25 ตัวแปร โดย
ปจจัยท่ีผานการสกัดแลว 5 ปจจัย คือ ปจจัยดานความสะดวก ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานบรรจุ
ภัณฑ  ปจจัยดานคุณภาพและปจจัยดานการรับรู   
   แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง ปจจัยท่ีสําคัญที่จะตองพิจารณาเปน
อันดับแรก จากการวิเคราะหดวย ดวยเทคนิค Factor Analysis คือ ดานความสะดวกในการซื้อ  
รองลงมาคือ องคประกอบของตัวผลิตภัณฑ 
 
สวนที่ 6  การตัดสินใจซ้ือน้ํ า เสาวรสตราใบธง   จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม 

6.1 ความถี่ในการบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง 
เพศ  อายุ อาชีพ และรายไดมีความถ่ีในการบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธงแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ (P < 0.05) 
6.2 ปริมาณในการซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง 
อายุ อาชีพ และรายไดมีปริมาณในการบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธงแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ (P < 0.05) 
 
สวนที่ 7 ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีตอการเลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง  จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศและอายใุหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดในการเลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบ
ธงทีไ่มแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P ≥  0.05) 
 ระดับการศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดในดานมีการระบุวันหมดอายุ
และดานการหาซ้ือไดสะดวกที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05)   

อาชีพใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดในดานคุณภาพของผลิตภัณฑและดาน
การจัดวางผลิตภัณฑเปนระเบียบหาซ้ืองายท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05)   

รายไดใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดในดานการมีเอกสารใหขอมูล
ผลิตภัณฑอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05)   
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สวนที่ 8  ขอมูลการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส  
 ผลการศึกษากลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีไมเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส  เหตุผลสวนใหญท่ี
ไมเลือกบริโภคน้ําเสาวรสเนื่องมาจาก มีประชาสัมพันธนอยทําใหไมทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
น้ําเสาวรส  และผูบริโภคท้ังหมดมีความสนใจผลิตภัณฑน้ําเสาวรส และหากจะเลือกซ้ือน้ําเสาวรส
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ คือ ความปลอดภัยมีประโยชนตอสุขภาพและมีรสชาติอรอย  และ
ผลิตภัณฑน้ําเสาวรสที่รูจักหรือเคยเห็น สวนใหญ คือน้ําเสาวรส ตราครูอุไรมากที่สุด 
 
สวนที่ 9  การทดสอบการยอมรับและการปรับปรุงผลิตภัณฑน้ําเสาวรสของผูตอบแบบสอบถามที่
บริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง  ผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอื่นๆและไมเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ํา
เสาวรส 
 9.1 ความชอบของผูบริโภค 
 กลุมผูบรโิภคน้ําเสาวรสตราใบธง ผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆและผูไมเคยบริโภค
ผลิตภัณฑน้ําเสาวรส ใหคะแนนความชอบของน้ําเสาวรสตราใบธงสูงกวาตราอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ 
(P < 0.05) ในทุกคุณลักษณะไดแก สี  กล่ิน  กล่ินรสเสาวรส รสหวาน รสเปรี้ยว  
 9.2 ทิศทางการปรับปรุงผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง   
 ผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธงสวนใหญ ผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆ และผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส 
สวนใหญ เห็นวา ไมตองปรับปรุงผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง ในทุกคุณลักษณะ  
 9.3 การยอมรับและการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําเสาวรส 
 ผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง ผูตอบแบบสอบถามที่บริโภค
ผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆและผูตอบแบบสอบถามที่ไมบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสสวนใหญ
ยอมรับและตัดสินใจซ้ือ น้ําเสาวรสตราใบธงมากกวาน้ําเสาวรสอ่ืนๆ 
 
สวนที่ 10 ปญหาและขอเสนอแนะที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง 
 ปญหาที่พบ คือ ผลิตภัณฑมีราคาคอนขางแพง เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราสินคา
อ่ืนๆ สวนขอเสนอแนะเห็นวาผลิตภัณฑควรมีหลากหลายขนาด และเพิ่มแหลงจําหนายใหมากขึ้น 
มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆหรือมีการจัดบูธแนะนําผลิตภัณฑใหชิมผลิตภัณฑฟร ีให
มากขึ้น รวมถึง มีกิจกรรมสงเสริมการตลาด เชน มีการชิงโชค และของแถม  
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5.2 ขอคนพบ 
 1. ผูบริโภคน้ําเสาวรสสวนใหญจะยังคงตั้งใจซ้ือน้ําเสาวรสตราสินคาท่ีตั้งใจไว  ในกรณีท่ี
หากน้ําเสาวรสยี่หอท่ีตั้งใจซ้ือมีสินคา แตยี่หออ่ืนมีรายการสงเสริมการขาย และหากเมื่อไปถึง
สถานที่ซ้ือ กรณตีราที่ตั้งใจซ้ือไมมีสินคา แสดงใหเห็นถึงกลุมผูบริโภคน้ําเสาวรสสวนใหญมีความ
จงรักภักดีตอตราผลิตภัณฑท่ีบริโภคอยูมาก    
 2. ผูบริโภคน้ําเสาวรสน้ําเสาวรสอ่ืนๆมีปริมาณในซ้ือน้ําเสาวรสครั้งละ 6/12 ขวด ในขณะ
ท่ีผูบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง ซ้ือในปริมาณครั้งละ 2 ขวด ซ่ึงถือวาผูบริโภคน้ําเสาวรสอ่ืนๆมี
ปริมาณการซ้ือมากกวาผูบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธงเมื่อเทียบกับความถ่ีในการบริโภคเดือนละ 1 
ครั้งเหมือนกัน  
 3. ผูบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธงสวนใหญจะซ้ือน้ําเสาวรสเพื่อบริโภคเอง ในขณะที่
ผูบริโภคน้ําเสาวรสอ่ืนๆ สวนใหญจะซ้ือน้ําเสาวรสเพื่อบริโภคเองและซื้อเพื่อเปนของฝาก  
 4. ผูบริโภคน้ําเสาวรสสวนใหญจะมีอายุ 36-41 ปขึ้นไป ซ่ึงถือวากลุมผูบริโภคน้ําเสาวรส
สวนใหญจะมีอายุคอนขางสูง 
 5. ผูบริโภคน้ําเสาวรสสวนใหญจะดื่มน้ําเสาวรสเนื่องจากมีรสชาติถูกใจและมีประโยชน
ตอสุขภาพ 
 6. ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดเรียงลําดับดังนี้ ผลิตภัณฑ ราคา 
การสงเสริมการตลาด และการจัดจําหนาย  
 7. ผูบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธงใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
เครื่องหมายรับรองความปลอดภัย มาเปนอันดับแรก สวนผูบริโภคน้ําเสาวรสอ่ืนๆใหความสําคัญ
กับระดับความเขมขนของผลิตภัณฑมาเปนอันดับแรก 
 8. ผูบริโภคที่ไมเคยบริโภคน้ําเสาวรสมีปจจัยในการเลือกซ้ือน้ําเสาวรส คือ เลือกซ้ือ
เนื่องจากมีความปลอดภัย มีประโยชนตอสุขภาพและมีรสชาติอรอย มาเปนอันดับแรก ซ่ึงจะเห็นได
วาผูบริโภคสวนใหญจะมีความระมัดระวังในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีตนเองไมเคยบริโภค โดยที่จะ
พิจารณาถึงเรื่องความปลอดภัย มีประโยชนตอสุขภาพมากอน รวมถึงการมีรสชาติอรอยตอการ
บริโภคดวย 
 9. จากการที่ไดทดสอบชิมผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑน้ํา
เสาวรสอ่ืนๆ ท้ังผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสและผูท่ีไมเคยบริโภคน้ําเสาวรสสวนใหญจะมี
ความชอบ การยอมรับและตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธงมากกวาน้ําเสาวรสอ่ืนๆ  
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5.3  ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา ผูศึกษาขอเสนอแนะเพื่อท่ีจะสามารถใชเปนแนวทางและเปนประโยชน
ในการวางแผน พัฒนา  ปรับปรุงแผนการตลาด และพัฒนาผลิตภณัฑใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส 
 1. ดานผลิตภัณฑ 
 จากผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธงสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดาน
ผลิตภัณฑมากที่สุด และเมื่อพิจารณาปจจัยยอย พบวา ปจจัยยอยในเรื่องเครื่องหมายรับรองความ
ปลอดภัยเปนดานที่ใหความสําคัญมากที่สุด อาจเนื่องมาจากผูบริโภคนั้นตองการความเชื่อม่ันและ
มาตรฐานรับรอง คือ ตองมีความปลอดภัยในในการบริโภค ดังนั้น ควรมีการคํานึงถึงคุณภาพใน
กระบวนการผลิตเปนหลักหรืออาจจะมีการนําเทคโนโลยีทันสมัยมาใชเพิ่มขึ้น เพื่อใหผลิตภัณฑมี
ความปลอดภัยในการบริโภคและรักษาคุณภาพผลิตภัณฑใหมีความสม่ําเสมอ ซ่ึงถือวาเปนการ
สรางความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภคและทําใหผูบริโภคมีความภักดีตอผลิตภัณฑมีการซ้ือซํ้าตอไป    
(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546) 
 อีกทั้งควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบรโิภคกลุมเปาหมาย 
ท้ังในดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ หรือพัฒนาขนาดบรรจุภัณฑใหมีหลายขนาด ซ่ึงถือวาเปนการ
ขยายฐานลูกคาใหเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งอาจทําใหสงผลใหผูบริโภคมีความถ่ีและมีปริมาณในการซ้ือท่ี
เพิ่มขึ้นอีกดวย ซ่ึงจะเห็นไดจากผูบริโภคน้ําเสาวรสที่ยังคงมีความถ่ีในการซ้ือคอนขางนอย  
นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑท่ีสามารถเก็บรักษาไวไดนานมากยิ่งขึ้นและ
เก็บรักษาไวในอุณหภูมิปกติได  ซ่ึงถือวาเปนอีกทางหนึ่งท่ีจะทําใหเปนการเพิ่มโอกาสในการซื้อ
ของผูบริโภคท่ีจะซ้ือเพื่อนําไปเปนของฝากหรอืสะดวกตอการเดินทางได   
 
 2. ดานราคา 
 จากผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานราคา ปจจัยยอยในเรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ซ่ึง
ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากผูบริโภคเห็นวาราคาเปนเรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งใน
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ ดังนั้น ผูประกอบการควรตั้งราคาตัวผลิตภัณฑใหมีความเหมาะสมกับ
คุณภาพของตัวผลิตภัณฑ ซ่ึงในการกําหนดราคาของแตละสถานที่จําหนายในแตละแหงอาจจะ
กําหนดราคาขายไมเทากัน ควรใชนโยบายราคาเหมาะสมกับคุณภาพมากกวานโยบายราคาต่ําสุด 
ซ่ึงถึงวาเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกผลิตภัณฑ ควรตองมีการส่ือสารใหผูบริโภครับรูนโยบาย
ดังกลาวดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546) ดังนั้นการกําหนดราคานอกจากตองคํานึงถึงตนทุนแลวก็
ควรคํานึงถึงการแขงขันดานราคาดวย   
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 3. ดานชองทางการจําหนาย 
 ผูประกอบการควรมีการกระจายจุดจําหนายใหเพ่ิมมากขึ้นและเพื่อครอบคลุมลูกคา
กลุมเปาหมายใหมากที่สุด โดยอาจมีการคัดเลือกคนกลางหรือผูจัดจําหนายใหท่ัวถึงจํานวนนอยราย
แตครอบคลุมกลุมเปาหมายใหมากที่สุด (ปณิศา ลัญชานนท, 2548) มุงเนนสถานที่จําหนายท่ี
ผูบริโภคไปมาสะดวก เชน หางสรรพสินคา สถานีบรกิารน้ํามัน  รานสะดวกซ้ือท่ัวไป นอกจากนั้น 
ควรมีการจัดระบบการคลังสินคาท่ีด ีไมใหสินคาขาด ใหผูบริโภคสามารถหาซ้ือผลิตภัณฑไดอยาง
ครบถวนสะดวกในทุกรานหรือทุกจุดจําหนายผลิตภัณฑ  
 
 4. ดานการสงเสริมการตลาด 
 ผูประกอบการควรเพิ่มชองทางในการโฆษณา ประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑผานส่ือตางๆ โดย
เนนใหมีการเปดบูธแนะนําผลิตภัณฑและใหมีการชิมฟรี ตามสถานที่ตางๆใหมากขึ้น เนื่องจากการ
ท่ีผูบริโภคไดเกิดการทดลองชิมผลิตภัณฑแลวจะทําใหทราบถึงรสชาติของผลิตภัณฑ อาจสงผลทํา
ใหเกิดการยอมรับและเกิดการซ้ือผลิตภัณฑมากขึ้นได โดยเฉพาะกลุมผูบริโภคน้ําเสาวรสอยูแลว
รวมทั้งผูท่ีไมเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส อีกทั้งควรมีการจูงใจในลักษณะอื่นรวมดวย เชน การ
มีของแถม  มีการชิงโชค ชิงรางวัล เพื่อกระตุนใหผูบริโภครายเดิมเกิดการซ้ือปริมาณในมากขึ้นหรือ
เพื่อใหเกิดการรับรูและดึงดูดความสนใจจากลูกคารายใหมใหทดลองซ้ือหรืออาจเปนลูกคาประจํา
ในอนาคต (วิทวัส รุงเรืองผล, 2545) รวมทั้งมีการแจกเอกสารใหขอมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑและ
คุณประโยชนท่ีไดรับจากการดื่มผลิตภัณฑน้ําเสาวรส  เพื่อใหผูบริโภคไดรับรูถึงตัวผลิตภัณฑน้ํา
เสาวรสไดมากขึ้น   


