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กติตกิรรมประกาศ 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาและความอนุเคราะห์จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัการคน้ควา้แบบอิสระ รองศาสตราจารย ์ดร.ธเนศ ศรี
วชิยัล าพนัธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมการคน้ควา้แบบอิสระ และรองศาสตราจารย ์ดร.อารีย ์เช้ือเมืองพาน 
ประธานกรรมการสอบคน้ควา้แบบอิสระ ท่ีกรุณาให้ความรู้ ค  าแนะน า ค  าปรึกษา และตรวจแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอดจนช้ีแนะแนวทางอนัเป็นประโยชน์ต่อการคน้ควา้แบบอิสระ จนท าให้การ
คน้ควา้แบบอิสระน้ีเสร็จสมบูรณ์ดว้ยดี ผูเ้ขียนจึงขอกราบของพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาวิชาธุรกิจเกษตร ภาควิชาพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรทุก
ท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ ตลอดจนค าแนะน าแก่ผูเ้ขียน และขอบคุณเจา้หนา้ท่ีทุกท่านท่ี
เก่ียวขอ้ง ท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ เอ้ือเฟ้ือและอ านวยความสะดวกในการท าการศึกษาคร้ังน้ี ตลอดจน
เพื่อนๆ นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรธุรกิจเกษตร ท่ีไดช่้วยเหลือให้ค  าแนะน า สนบัสนุน และเป็น
ก าลงัใจแก่ผูเ้ขียนเป็นอยา่งดีตลอดมา 
 ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ เสียสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามเป็นอย่างดี และขอขอบคุณร้านน ้ าผลไม้ T.Orange ในโครงการมาลินพลาซ่า หน้า
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ร้านนานาผกัผลไมป่ั้นเพื่อสุขภาพ ในตลาดศิริวฒันา (กาดธานินทร์) หน้า
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ และร้าน Mix Juice น ้ าผลไมส้กดัธรรมชาติ 100% ในโครงการมีโชค
พลาซ่า ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ใชส้ถานท่ีในการเก็บขอ้มูล 
 ทา้ยท่ีสุดน้ี ผูเ้ขียนหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่ การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นแนวทางในการตดัสินใจท าธุรกิจเก่ียวกบัฝร่ังสีชมพู ตลอดจนผูท่ี้ให้ความ
สนใจศึกษาในอนาคตต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ าผลไมแ้ละน ้ าฝร่ังสี
ชมพู รวมถึงทศันคติและปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติในการบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพูของผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(accidental sampling) จากผูท่ี้ซ้ือและบริโภคน ้ าผกัผลไม ้จ านวน 305 ราย และท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และท าการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการบริโภค
น ้ าฝร่ังสีชมพู ท าการทดสอบความเป็นอิสระโดยใช ้chi-square test และท าการวิเคราะห์ระดบัความ
พึงพอใจต่อการบริโภคตวัอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพูโดยใช้มาตรวดัแบบประเมินค่าตามแนวคิดของลิเคิร์ท 
(likert scale) 
 โดยภาพรวมของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีบริโภคน ้ าผลไม ้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นกลุ่มท่ีมีอายุ
ไม่เกิน 25 ปี จนถึง 35 ปี มากท่ีสุด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษาและ
พนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีไม่เกิน 8,000 บาท จนถึง 15,000 บาท  
 ผูบ้ริโภคตวัอย่างส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงดี มีการดูแลสุขภาพโดยการบริโภคอาหารท่ีมี
ประโยชน์ และการออกก าลังกายเป็นประจ า ในขณะท่ีผูบ้ริโภคตวัอย่างบางกลุ่มเลือกท่ีจะดูแล
สุขภาพจิต ตรวจร่างกายเป็นประจ า และท ากิจกรรมยามวา่ง ตามล าดบั 
 พฤติกรรมการบริโภคน ้ าผลไมท้ัว่ไป ส่วนใหญ่มีการบริโภคน ้ าผลไมต้ามแต่จะสะดวก นิยม
บริโภคน ้ าส้มและน ้ าผกัผลไมร้วม ในรูปแบบน ้ าผลไมป่ั้นและน ้ าผลไมค้ั้นสด มีเหตุผลในการเลือก
บริโภคคือชอบในรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการเลือกบริโภคน ้ าผลไมคื้อ
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ความชอบบริโภคและเลือกบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าสูง ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภค
คือเอกสารความรู้ดา้นสุขภาพและเวปไซตสุ์ขภาพ 
 พฤติกรรมการบริโภคน ้าฝร่ังสีชมพู ส่วนใหญ่ไม่เคยบริโภคฝร่ังสีชมพแูละผลิตภณัฑจ์ากฝร่ัง
สีชมพู และไม่มีความรู้เก่ียวกับคุณประโยชน์ของน ้ าฝร่ังสีชมพูเลย แต่อย่างไรก็ตาม ในจ านวน
ผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีเคยบริโภคฝร่ังสีชมพูและผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพู พบวา่ส่วนใหญ่เคยบริโภคผล
สด และมีความชอบนอ้ยถึงปานกลาง 
 ผูบ้ริโภคตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อตวัอยา่งน ้ าฝร่ังสีชมพูในระดบัมาก ในดา้นรสชาติ ความ
หวาน ความเขม้ขน้ สีสัน กล่ิน และความรู้สึกโดยรวมต่อตวัอย่าง แต่มีความพึงพอใจในระดบัปาน
กลางต่อการมีเน้ือผลไมผ้สม โดยให้ความเห็นว่าราคาท่ีเหมาะสมกบัน ้ าฝร่ังสีชมพู (แก้วขนาด 16 
ออนซ์ น ้ าคั้น ไม่ใส่น ้ าแข็ง) คือ 25-30 บาท ควรจ าหน่ายตามร้านน ้ าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไป ในซุปเปอร์
มาร์เก็ท และร้านสะดวกซ้ือ การส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทดลองซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูสูง
ท่ีสุดคือการมีตวัอยา่งให้ทดลองชิม การใหค้วามรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ และการแนะน าจากพนกังาน/
เพื่อน/ค าบอกเล่าปากต่อปาก ตามล าดบั ร้อยละ 75.08 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งมีความคิดท่ีจะไม่ซ้ือน ้ า
ฝร่ังสีชมพูมาบริโภค โดยส่วนหน่ึงให้ความคิดเห็นวา่จะไม่ซ้ือเลย แต่อีกส่วนหน่ึงให้ความคิดเห็นวา่
อาจจะตดัสินใจซ้ือถา้ไดท้ราบขอ้มูลทางโภชนาการและขอ้มูลท่ีมีผลต่อสุขภาพเพิ่มเติม  
 ความสัมพันธ์ของปัจจัย ต่างๆ  ท่ี ส่งผลต่อทัศนคติการบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพู  พบว่า
ประสบการณ์ท่ีเคยมีต่อน ้าฝร่ังสีชมพเูป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดต่อทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ (ตวัอยา่งน ้ า
ฝร่ังสีชมพู)และทศันคติด้านการตดัสินใจซ้ือเพื่อบริโภคในอนาคต และพบว่าปัจจยัการศึกษาและ
รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีอิทธิพลท่ีสุดในทศันคติด้านสถานท่ีจ าหน่าย ส่วนทศันคติด้านการส่งเสริม
การตลาด พบว่าเพศมีส่งผลต่อทศันคติดา้นการให้ทดลองชิมตวัอย่าง และการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนส่งผลต่อทศันคติการให้ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ อยา่งไรก็ตามพบวา่ไม่มีปัจจยัใดๆ ท่ีมี
ผลกบัทศันคติดา้นราคาเลย 
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ABSTRACT 
 

 This independent study has an objective to investigate consumer’s consumption behavior 
towards fruit juice and pink guava juice, including attitude and factors that affect the attitude 
towards the consumption of pink guava juice in Mueang District area, Chiangmai Province. The 
data was collected from 305 consumers who purchased and consumed fruit and vegetable juice by 
accidental sampling using questionaire. Use descriptive statistics to analyze data, and study relation 
of factors that affect attitude towards the consumption of pink guava juice by using Chi-Square test 
to do the test of independent and use Likert scale to analyze the level of satisfaction that consumers 
may have during consume sample pink guava juice.  
 Overall of the respondent consumers who consumed fruit juice, the majority of respondents 
are female, age range from below 25 years old to the range of 25 - 35 years old, Bachelor’s degree 
of education level, occupations are business employee and students and average monthly income 
below 8,000 THB to the range of 8,000 – 15,000 THB.  
 The majority of respondent consumers are healthy and taking care of their health by 
consuming nutritious foods and regularly exercising. While some group of respondent consumers 
choose to take care of their mental health, do the physical examination and other activities in 
ordering.  
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 Consumer behavior of fruit juice, the majority is consuming as convenience. Favorite type 
are orange and mixed vegetable/fruit juice in the form of slushy/smoothie and fresh squeezed juice. 
The consuming reasons are the taste and nutrition. The influencing of consuming fruit juice is the 
favor of testing and choosing nutritious foods. The advertising media that influencing the consume 
decisions are health handbill and health website. 
 Consumer behavior of pink guava juice, the majority of respondent consumers have never 
been consumed pink guava fruit and pink guava products before and have no knowledge about the 
nutrition benefit of pink guava juice at all. However, in the minority, the respondent consumers who 
used to consume pink guava fruit and products of pink guava, found that mostly used to consume 
the fresh fruit of pink guava and have the moderately like to least favorite. 
 The respondent consumers are very satisfied the sample of pink guava juice in the flavor, 
sweet, viscosity, color, odor and overall feeling. However, they do have moderate satisfy of the 
pulpy in sample of pink guava juice. Mostly, consumers agreed that the suitable price of pink guava 
juice should be 20-30 THB per glass (16 oz., squeezed, no ice). For the selling place, mostly choose 
the channel of general fruit juice shop, supermarket and convenience store. The marketing 
promotion, found that the most influencing one toward the buying decision is having sample for 
taste. Giving the information of health benefit and introduction by sales or friend suggestion and 
word of mouth are also chosen in ordering. 75.08 persent of respondent consumers will not purchase 
pink guava juice to consume in the future, some of them will absolutely not purchase, while some 
says maybe to purchase if having more information of nutritions and benefits to their health.  
 In the relation of factors that affect the attitude of consuming pink guava juice, found that 
the experience that used to have with pink guava juice is the most influence one towards the attitude 
of products (sample pink guava juice) and attitude of future purchasing and consuming. The attitude 
of marketing promotion of having samples to taste is related to the gender, and giving knowledge of 
nutritions and benefits are related to the education and average monthly income.  The education and 
average monthly income are also the most influence towards the attitude of selling place. However, 
there is no any factors has a relationship with the selling price.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ 

ปัจจุบนักระแสการรักสุขภาพของผูบ้ริโภคเป็นกระแสท่ีไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
ในสังคมไทย กล่าวคือเป็นการเนน้การดูแลสุขภาพและป้องกนัโรคมากกวา่การรักษาโรคท่ีปลายเหตุ 
การบริโภคอาหารท่ีดีมีประโยชน์ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสนับสนุนกระแสรักสุขภาพดงักล่าว ส่งผลให้
ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจน ้ าผกัผลไมซ่ึ้งเป็นหน่ึงในธุรกิจเคร่ืองด่ืมสุขภาพเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
โดยมีจ านวนผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองด่ืมสุขภาพเพิ่มข้ึน และมีการท าการตลาดอย่างเข้มข้น 
(ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2554)  

เม่ือพิจารณาอุตสาหกรรมน ้ าผลไมข้องประเทศไทยในแง่ก าลงัการผลิตระหวา่งปี 2550-2556 
พบวา่ แมใ้นช่วงแรก (ระหว่างปี 2550-2553) อตัราการใช้ก าลงัการผลิตลดลงจากร้อยละ 34.83 ของ
อัตราการใช้ก าลังการผลิตของอุตสาหกรรมทั้ งหมดในปี 2550 เหลือร้อยละ 27.94 ในปี 2553 
เน่ืองจากวกิฤตเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลกส่งผลใหก้ าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง อยา่งไรก็ตาม พบวา่อตัรา
การใช้ก าลงัการผลิตเพิ่มข้ึนอย่างมากระหว่างปี 2553 - 2555 กล่าวคือ ในปี 2554 อุตสาหกรรมน ้ า
ผลไมใ้ชก้  าลงัการผลิตร้อยละ 35.83 ของอตัราการใชก้ าลงัการผลิตของอุตสาหกรรมทั้งหมด และร้อย
ละ 34.27 ในปี 2555 เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์น ้ าท่วมในช่วงปลายปี 2554 ท่ี
ผูป้ระกอบการบางรายไม่สามารถผลิตได้ แต่อาจกล่าวโดยรวมได้ว่าอตัราการใช้ก าลงัในการผลิต
อุตสาหกรรมน ้ าผลไม้มีแนวโน้มสูงข้ึน เน่ืองจากการขยายตวัของอุตสาหกรรมการผลิตน ้ าผลไม ้
(สถาบนัอาหาร, 2555) (ตารางท่ี 1.1) 

ส าหรับการบริโภคน ้ าผลไมน้ั้นพบวา่มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั สืบเน่ืองจากกระแส
การค านึงถึงสุขภาพและวิถีการด าเนินชีวติท่ีเร่งรีบ ผูบ้ริโภคจึงตอ้งการสินคา้ท่ีสะดวกในการบริโภค
แต่ยงัคงคุณค่าทางอาหาร ในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการไดคิ้ดคน้และพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยูต่ลอด ส่งผลให้มูลค่าตลาดน ้ าผลไมข้องประเทศไทยระหวา่งปี 2550 - 
2554 เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีมูลค่า 8,317 ลา้นบาท ในปี 2550 และเพิ่มเป็น 10,928 ลา้นบาท ในปี 
2554 หรือเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 8 ต่อปี (สถาบนัอาหาร, 2555) (ตารางท่ี 1.1) 
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ตำรำงที ่1.1 อตัราการใช้ก าลงัการผลิตอุตสาหกรรมน ้ าผลไมแ้ละมูลค่าตลาดน ้ าผลไมข้องประเทศ 
 ไทยระหวา่งปี 2550 - 2555 

ท่ีมา: 1 ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556 
                2 Euromonitor International, 2010 อา้งใน สถาบนัอาหาร, 2555 
 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาอตัราการบริโภคน ้าผลไมข้องคนไทยโดยเฉล่ียพบวา่ ยงัต ่ามากเม่ือ
เทียบกบัผูบ้ริโภคในทวีปยุโรป กล่าวคือ คนไทยบริโภคน ้ าผลไมเ้ฉล่ียประมาณ 3 ลิตรต่อคนต่อปี 
ในขณะท่ีอตัราการบริโภคเฉล่ียของประเทศในแถบยุโรปคือ 22.1 ลิตรต่อคนต่อปี (สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร, ไม่ระบุปี) จึงอาจกล่าวได้
วา่ ตลาดน ้ าผลไมข้องไทยยงัมีโอกาสขยายตวัไดอี้ก เม่ือพิจารณาชนิดน ้ าผลไมท่ี้ผูบ้ริโภคคนไทยนิยม
บริโภคพบวา่ ในปี 2554 ผูบ้ริโภคนิยมบริโภคน ้ าส้มมากท่ีสุดดว้ยสัดส่วนร้อยละ 46 ของปริมาณการ
บริโภคน ้ าผกัและผลไมท้ั้งหมด รองลงมาไดแ้ก่ น ้าผกัผลไมร้วมร้อยละ 16.5 น ้ าผลไมอ่ื้นร้อยละ 12.3 
น ้าแอปเป้ิลร้อยละ 7 และน ้าองุ่นร้อยละ 6.2 ของปริมาณการบริโภคน ้าผกัและผลไมท้ั้งหมด ในขณะท่ี 
การบริโภคน ้าผลไมช้นิดอ่ืนมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเช่นกนั เป็นผลมาจากการมีผลิตภณัฑ์ท่ีมีรสชาติใหม่ ๆ 
เพิ่มข้ึนในตลาด อีกทั้งการเพิ่มกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายจากเดิมคือ กลุ่มรักสุขภาพ ท่ีขยายไปยงักลุ่ม
วยัรุ่นและคนวยัหนุ่มสาวท่ีบริโภคน ้ าผลไมเ้พื่อความสดช่ืน (สถาบนัอาหาร, 2555) น ้ าฝร่ังสีชมพูจึง
เป็นหน่ึงในน ้ าผลไม้ท่ีมีโอกาสเติบโต ในช่วงของกระแสการบริโภคเพื่อสุขภาพและการคิดค้น
ผลิตภณัฑ์ใหม่ของบริษทัน ้ าผลไมช้ั้นน า อย่างไรก็ตามพบวา่ น ้ าฝร่ังสีชมพูยงัไม่เป็นท่ีนิยมและรู้จกั
ในหมู่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ แมว้า่มีผลิตภณัฑ์น ้ าฝร่ังสีชมพูออกสู่ตลาดภายใตต้ราสินคา้ AC Fresh ของ
บริษัทอิตัลไทยอุตสาหกรรมตั้ งแต่ปี  2547 (Marketeer, 2550) โดยวางต าแหน่งเป็นน ้ าผลไม้
ระดับพรีเมียม และเจาะตลาดในกลุ่มตราสินค้าน ้ าผลไม้ 100 เปอร์เซ็นต์ น าเข้า เน้นจ าหน่ายใน
ช่องทางเฉพาะ เช่น Gourmet Market ของสยามพารากอน ดิ เอ็มโพเรียม โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงแรมในเครืออิตลัไทย และมีแผนขยายสาขาไปในช่องทางเฉพาะอ่ืน ๆ เช่น 
สปา ฟิตเนสเซ็นเตอร์ และสนามกอล์ฟ เป็นตน้ (อรรถสิทธ์ิ, 2549) อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีการปลูก
ฝร่ังสีชมพไูม่เป็นท่ีแพร่หลายในประเทศไทย ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑมี์ตน้ทุนสูง และถูกวางจ าหน่ายอยา่ง
จ ากดั 

 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

อตัราการใชก้ าลงัการผลิต 1 

(% ของก าลงัการผลิตในอุตสาหกรรมทั้งหมด) 
34.83 31.93 30.87 27.94 35.83 34.27 

มูลค่าตลาดน ้าผลไม ้2 

(ลา้นบาท) 
8,317 9,066 9,313 10,130 10,928 - 
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 จงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีประชากรจ านวนมากและเกิดกระแสการบริโภคเพื่อ
สุขภาพ ส่งผลใหผู้บ้ริโภคสนใจบริโภคน ้าผกัและผลไมพ้ร้อมด่ืมส าเร็จรูปเพิ่มข้ึนและธุรกิจน ้าผกัและ
ผลไมส้ดป่ันหรือคั้นกลายเป็นตลาดท่ีน่าสนใจ (เยาวลกัษณ์, 2549) นอกจากน้ียงัพบวา่ มีน ้าฝร่ังสีชมพ ู
AC Fresh วางจ าหน่ายในตลาดระดบับนอยา่งริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ท พฤติกรรมผูบ้ริโภคและทศันคติ
ต่อการบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพูจึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ของ
ผูบ้ริโภคในเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นตวัแทนของผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพท่ีจะบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพู เพื่อเป็น
แนวทางในการขยายการผลิตแก่เกษตรกรและผูท่ี้สนใจลงทุนในธุรกิจผลิตฝร่ังสีชมพูน าขอ้มูลไปใช้
เป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจขยายพื้นท่ีปลูกเพื่อเพิ่มแหล่งวตัถุดิบภายในประเทศ เพื่อ
ตอบสนองใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ าผลไมแ้ละน ้ าฝร่ังสีชมพูของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2) เพื่อศึกษาทศันคติและปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติในการบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพูของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ 

หน่วยงานของรัฐและผูป้ระกอบการในธุรกิจน ้ าผลไมส้ามารถน าผลการศึกษาไปช่วยในการ
ก าหนดกลยุทธ์ การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้ผูบ้ริโภคได้เข้าถึงและรับรู้ถึง
คุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากฝร่ัง พนัธ์ุสีชมพู ส่วนเกษตรกร สามารถน าผลการศึกษา
ก าหนดแนวทางในการเพิ่มพื้นท่ีปลูกฝร่ัง พนัธ์ุสีชมพู ส าหรับการน าไปผลิตเป็นน ้ าฝร่ังสีชมพูและ
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  
 

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 การศึกษาน้ีก าหนดพื้นท่ีศึกษาในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางความ

เจริญในภาคเหนือ มีประชากรหนาแน่น มีแหล่งจบัจ่ายใช้สอยและมีการบริโภคสูง อีกทั้งยงัมีความ

หลากหลายทางดา้นกลุ่มอายุ การศึกษา และพื้นฐานของประชากร ซ่ึงเป็นตวัแทนของผูบ้ริโภคท่ีมี

ศกัยภาพท่ีควรส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้าผลไมแ้ละน ้าฝร่ังสีชมพ ู 
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 ท าการจดัเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคน ้ าผลไมท้ัว่ไปและน ้ าฝร่ังสีชมพู ทั้งท่ี

เป็นนกัท่องเท่ียวและผูท่ี้อยูอ่าศยัในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมกราคม 2557 แบ่งเป็น 

3 พื้นท่ีคือ ร้านน ้ าผลไม ้T.Orange ในโครงการมาลินพลาซ่า หนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ร้านนานาผกั

ผลไมป่ั้นเพื่อสุขภาพ ในตลาดศิริวฒันา (กาดธานินทร์) หน้ามหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ และร้าน 

Mix Juice น ้าผลไมส้กดัธรรมชาติ 100% ในโครงการมีโชคพลาซ่า เน่ืองจากเป็นแหล่งการคา้และร้าน

ท่ีมีผูนิ้ยมซ้ือน ้ าผลไมค้ั้นและน ้ าผลไมป่ั้นบริโภค มีกลุ่มผูบ้ริโภคหลากหลาย ทั้งนกัศึกษา คนท างาน 

นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เป็นตน้ 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร งานวจิยัที่เกีย่วข้อง และระเบียบวธีิวจิยั 
 
 การศึกษาพฤติกรรมและทศันคติต่อการบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพูของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้ งเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบและประเด็นในการศึกษาให้ไดค้รอบคลุมเน้ือหา
ตามวตัถุประสงค ์โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี
 การศึกษาคร้ังน้ีใช้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 4 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 แบบจ าลอง
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่วนท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติและการวดัทัศนคติ ส่วนท่ี 3 เคร่ืองมือวดั
ทศันคติแบบลิเคิร์ท และส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ค่าไคสแควร์  
 2.1.1 แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior model) 
 เหตุจูงใจท่ีท าให้ผู ้บริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เกิดจากส่ิงกระตุ้น  (stimulus) ท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความต้องการเม่ือส่ิงกระตุ้นนั้นผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค (buyer’s 
response) หรือการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (buyer’s purchase decision) โดยการซ้ือหรือไม่ซ้ือสามารถ
อธิบายผา่นแบบจ าลองท่ีเรียกวา่ S-R Theory (stimulus-response theory) (แผนภาพท่ี 2.1)   (ศิริวรรณ 
และคณะ, 2546) 
 
  
 
 
 
 

ท่ีมา: อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543 

ภาพที ่2.1: รูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค หรือ S-R Theory 
 
 1. ส่ิงกระตุน้ (stimulus) เกิดข้ึนจากภายในร่างกายหรือภายนอก ซ่ึงเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการ
ซ้ือสินคา้ อาจใช้เหตุจูงใจดา้นเหตุผลคือ ผูบ้ริโภคตอ้งการความพอใจสูงสุดในการบริโภคสินคา้และ

การตอบสนอง 

ของผูบ้ริโภค  
(buyer’s response) 

 

ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด 

และส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ 
(marketing and other stimulus) 

กล่องด าหรือความรู้สึก
นึกคิด 

ของผูบ้ริโภค                    

(buyer’s black box)  
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การบริการภายใต้รายได้ท่ีจ  ากัด  หรือใช้เหตุจูงใจด้านจิตวิทยา  (อารมณ์ ) ส่ิงกระตุ้นภายนอก
ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 
     1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (marketing stimulus) เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสร้างข้ึนเพื่อ
กระตุน้ให้เกิดความตอ้งการบริโภค ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) ของ
ธุรกิจการบริการ อนัประกอบดว้ยส่ิงกระตุน้ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 (1) ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ  (product and services) เช่น  ตัวสินค้าและบริการ 
คุณภาพ ออกแบบผลิตภณัฑใ์หส้วยงามเพื่อกระตุน้ความตอ้งการ 
 (2) ด้านราคา (price) เช่น การก าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โดย
พิจารณาลูกคา้เป้าหมาย 
 (3) ดา้นสถานท่ีและช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) เช่น สถานท่ีตั้ง ท่ีจอดรถสะดวก 
 (4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (promotion) เช่น การโฆษณา การลด แลก แจก แถม 
การใชค้วามพยายามของพนกังานขาย 
 (5) ดา้นบุคลากร (people) เช่นการแนะน าของพนกังานขาย 
 (6) ด้านลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) เช่น การสร้างบรรยากาศภายใน
ร้าน 
 (7) ดา้นกระบวนการ (process) เช่น การจดัคิวและล าดบัการใหบ้ริการ 
 1.2 ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ (other stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคภายนอก 
ซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้และอาจเป็นไปในทางท่ีจะส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการบริโภค ไดแ้ก่ 
 (1) ดา้นเศรษฐกิจ (economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายไดข้องผูบ้ริโภค 
 (2) ดา้นเทคโนโลยี (technology) เช่น เทคโนโลยีใหม่ในการฝาก ถอนเงินอตัโนมติั 
สามารถกระตุน้ความตอ้งการใหใ้ชบ้ริการของธนาคารมากข้ึน 
 (3) ดา้นกฎหมายและการเมือง เช่น การลดหรือเพิ่มภาษี ซ่ึงมีผลต่อการใช้จ่ายและ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 (4) ดา้นวฒันธรรม (culture) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาลต่าง ๆ จะมี
ผลใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้นๆ 
 2. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค (buyer’s black box) ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ
เปรียบเสมือนกล่องด า (black box) ซ่ึงผู ้ประกอบธุรกิจไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามหา
ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะของผูบ้ริโภคและกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภค 
 2.1 ลกัษณะของผูซ้ื้อ (buyer’s characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อซ่ึงมีอิทธิพลมาจากปัจจยั
ต่าง ๆ ดงัน้ี 
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 (1) ปั จจัยด้านวัฒนธรรม  (cultural factor) ประกอบด้วย ว ัฒนธรรมพื้ นฐาน
วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย และชนชั้นทางสังคม 
 (2) ปัจจัยด้านสังคม  (social factor) เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวนัและมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะทางสังคมประกอบดว้ย ครอบครัว บทบาทและสถานะ และกลุ่ม
อา้งอิง ไดแ้ก่ เพื่อนสนิท เพื่อนบา้น เพื่อนร่วมอาชีพ เป็นตน้  
 (3) ปัจจยัส่วนบุคคล (personal factor) การตดัสินใจซ้ือได้รับอิทธิพลจากลักษณะ
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการด าเนินชีวิต บุคลิกลกัษณะ 
และขั้นตอนวงจรชีวิตครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ 
ทศันคติและค่านิยมของบุคคล ท าใหเ้กิดความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 
 (4) ปัจจยัด้านจิตวิทยา (psychological characteristic) การเลือกซ้ือของบุคคลได้รับ
อิทธิพลมาจากกระบวนการจิตวิทยา 5 อยา่งคือ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือถือ ทศันคติ และการจูง
ใจ เป็นพฤติกรรมท่ีจะชกัน าพฤติกรรมของบุคคลให้ปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ เพื่อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภค
เกิดความตอ้งการ โดยอาศยัส่ิงจูงใจหรือส่ิงกระตุน้ทางการตลาด  
 2.2 กระบ วนก ารตัด สิ น ใจของผู ้ ซ้ื อ  (buyer decision process) ผู ้บ ริ โภคจะ เข้ า สู่
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยจะท าการเปรียบเทียบระหวา่งส่ิงกระตุน้ทางการตลาดวา่ส่ิงท่ีผูป้ระกอบ
ธุรกิจสร้างข้ึนสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคหรือไม่และถ้ามีการซ้ือเกิดข้ึนจะมี
พฤติกรรมอยา่งไรในการตอบสนองการซ้ือนั้น ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
 (1) การตระหนกัถึงปัญหา (problem recognition) เป็นการตระหนกัถึงความตอ้งการ
ท่ีเกิดข้ึน และยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง ท าให้เกิดความเครียดและความกดดนั ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน
น้ีอาจเป็นความตอ้งการพื้นฐาน ท่ีเกิดจากสภาพร่างกาย เช่น ความหิว อยากทดลองของใหม่ หรือ 
ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดส่ิ้งกระตุน้ทางการตลาด 
 (2) การค้นหาข้อมูล  (information search) ถ้าความต้องการท่ีเกิดข้ึนรุนแรงและ
สามารถสนองความตอ้งการได้ ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ แต่ถา้ไม่เป็นเช่นท่ีกล่าวมา ความตอ้งการก็
ยงัคงมีอยูแ่ละถูกเก็บสะสมไวใ้นความทรงจ า อาจมีการคน้หาขอ้มูลต่อไปอยา่งจริงจงัหรือหยุด ไม่มี
การคน้หาขอ้มูล ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
  (3) การประเมินทางเลือก  (evaluation of alternatives) ข้อมูลท่ีได้จากแหล่งต่างๆ 
ผูบ้ริโภคจะน ามาใช้ในการประเมินค่าทางเลือก ในการบริโภคอาหาร การประเมินค่าจะเป็นอยา่งไร
นั้นข้ึนอยูก่บับุคลิกภาพของผูบ้ริโภค การรับรู้ถึงความตอ้งการ ตลอดจนอิทธิพลจากกลุ่มอา้งอิงต่างๆ 
ดว้ย 
 (4) การตดัสินใจซ้ือ (purchase decision) จากการประเมินค่าท าให้ผูบ้ริโภคสามารถ
จดัล าดบัความส าคญัของทางเลือก ในการบริโภคอาหาร 
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 (5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ (post-purchase behavior) หลังจากการซ้ือผูบ้ริโภคจะ
ไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจพอใจ หรือไม่พอใจก็ได ้ถา้พอใจก็จะกลบัมาซ้ืออีก และยงั
บอกกล่าวให้คนอ่ืน ๆ ไดท้ราบถึงขอ้ดีต่างๆ ท าให้ไดลู้กคา้ใหม่เพิ่มข้ึนในขั้นตอนน้ีผูบ้ริโภคจะเขา้
กระบวนการตดัสินใจซ้ือโดยจะท าการเปรียบเทียบระหวา่งส่ิงกระตุน้ทางการตลาดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ผลิตภัณฑ์  ราคา สถานท่ี  การส่งเสริมการขาย และปัจจัยภายในของผูบ้ริโภคได้แก่ ปัจจัยด้าน
วฒันธรรม สังคม ส่วนบุคคล และจิตวิทยาวา่ส่ิงท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสร้างข้ึน สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือไม่ และถา้มีการซ้ือเกิดข้ึน จะมีพฤติกรรมอยา่งไรในการตอบสนองการซ้ือ
นั้น 
 3. การตอบสนองของผูซ้ื้อ (buyer’s response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค จะมีการ
ตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี การเลือกผลิตภัณฑ์ (product choice) การเลือกตราสินค้า (brand 
choice) การเลือกผู ้ขาย  (dealer choice) การเลือกเวลาในการซ้ือ (purchase timing) และการเลือก
ปริมาณการซ้ือ (purchase amount)  
 2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัทศันคติและการวดัทศันคติ (attitudes measure)  
 ทศันคติเป็นความคิดเห็นท่ีมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบและเป็นส่วนท่ีพร้อมจะมีปฏิกิริยา
เฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอก ซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ประการ คือ (ศิริวรรณ และคณะ, 
2546: 144-146) 
 1. องค์ประกอบทางด้านความเข้าใจ (cognitive component) เป็นส่วนท่ีแสดงถึงความรู้ 
(knowledge) การรับรู้ (perception) และความเช่ือ (beliefs) ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ส่วนของความเข้าใจเป็นส่วนประกอบแรก ซ่ึงก็คือความรู้และการรับรู้ท่ีได้รับจากการผสมกับ
ประสบการณ์โดยตรงต่อทศันคติและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากหลายแหล่งขอ้มูล ความรู้และผลกระทบต่อ
การรับรู้น้ีจะก าหนดความเช่ือถือ ซ่ึงหมายถึงสภาพดา้นจิตใจท่ีสะทอ้นความรู้เฉพาะอยา่งของบุคคล
และมีการประเมินเก่ียวกบัความคิดต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
 2. องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก (affective component) เป็นส่วนท่ีสะท้อนถึงอารมณ์ 
(emotion) หรือความรู้สึก (feeling) ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงสภาพอารมณ์จะ
สามารถเพิ่มประสบการณ์ด้านบวก (positive) หรือด้านลบ (negative) ซ่ึ งประสบการณ์จะมี 
ผลกระทบด้านจิตใจ วิธีปฏิบัติท่ีใช้วดัการประเมินผลอาศัยเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ 
หรือไม่พึงพอใจ ดีหรือไม่ดี เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 
 3. องคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรม (behavior component) เป็นส่วนท่ีสะทอ้นถึงความน่าจะ
เป็นหรือแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรม การปฏิบัติ หรือปฏิกิริยาของผูบ้ริโภค ด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงต่อ
ทศันคติท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง 
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  การวดัทศันคติ  
 ทศันคติสามารถท าการวดัได้ โดยการวดัทศันคติต้องท าการพิจารณา 3 ประการ คือ (บุญ
ธรรม, 2534) 
 1. เน้ือหา (general attitude) เน้ือหาหรือส่ิงเร้าเป็นเร่ืองท่ีควรท าความเขา้ใจเป็นอนัดบัแรกใน
การวดัทัศนคติ ส่ิงเร้าท่ีใช้กระตุ้นแสดงท่าทางกิริยาออกมาต้องมีโครงสร้างก าหนดแน่นอนเป็น
ตวัแทนของทศันคติท่ีตอ้งการวดั 
 2. ทิศทาง (direction) การวดัทศันคติโดยทัว่ไปก าหนดให้ทศันคติมีทิศทางเป็นส่วนตรงและ
ต่อเน่ืองกนัไปในลกัษณะซ้ายกบัขวา หรือบวกกบัลบ ทั้งน้ีการวดัทิศทางของทศันคติสามารถแสดง
พฤติกรรมใหเ้ห็นไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ 
 ก. ทศันคติเชิงบวก (positive) สามารถแสดงพฤติกรรมในลกัษณะท่ีพึงพอใจดว้ยหรือชอบ 
มีผลใหบุ้คคลอยากได ้อยากใกล ้หรืออยากท าส่ิงนั้น ๆ 
 ข. ทศันคติเป็นกลาง (average) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในลกัษณะเฉย ๆ ไม่ยินดียิน
ร้ายแต่ประการใด บุคคลนั้น ส่ิงนั้น หรือการกระท านั้น ๆ จะมีหรือไม่มีก็ได ้
 ค. ทศันคติเชิงลบ (negative) สามารถแสดงพฤติกรรมในลกัษณะท่ีไม่พึงพอใจ ไม่ชอบ 
ไม่เห็นดว้ย มีผลท าใหบุ้คคลเกิดความเบ่ือหน่ายหรือตอ้งการหนีใหห่้างไกลส่ิงนั้น 
 3. ความเขม้ (intensity) กิริยาท่าที หรือความรู้สึกท่ีแสดงออกต่อส่ิงเร้า ถือว่ามีปริมาณมาก
นอ้ยแตกต่างกนัออกไป 
 2.1.3 เคร่ืองมือวดัทศันคติแบบลเิคิร์ท (likert scale) 

วธีิลิเคิร์ทสเกล (likert scale) เป็นวิธีการวดัเจตคติท่ีรู้จกักนัแพร่หลายมากท่ีสุดวธีิหน่ึง การวดั
เจตคติของลิเคิร์ท เร่ิมดว้ยการรวบรวมหรือเรียบเรียงขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจตคติท่ีตอ้งการจะศึกษา
ให้ความหมายส่ิงท่ีต้องการจะวดัให้แน่นอน ชัดเจน และครอบคลุมขอบเขตเน้ือหาท่ีต้องการวดั
ทั้ งหมด และข้อความท่ีสร้างข้ึนต้องประกอบไปด้วยข้อความท่ีสนับสนุนและต่อต้านในเร่ืองท่ี
ตอ้งการจะวดั กล่าวคือ มีขอ้ความท่ีเป็นบวกและเป็นลบคละกนัไป และน าขอ้ความท่ีรวบรวมไดไ้ป
ลองใช้กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการจะท าการศึกษา โดยก าหนดค าตอบของแต่ละขอ้ความให้เลือกตอบ
คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง การให้คะแนนนั้นข้ึนอยู่
กบัชนิดของขอ้ความว่าเป็นขอ้ความท่ีสนบัสนุนหรือเป็นบวก ถา้ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่งให้คะแนน 5 
คะแนน และลดลงไปจนถึงตอบไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่งให้คะแนน 1 คะแนน ส่วนขอ้ความท่ีต่อตา้นหรือ
เป็นลบ ถา้ตอบไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่งให้คะแนน 5 คะแนน และลดลงเร่ือยๆ ไปจนถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
ให้คะแนน 1 คะแนน คะแนนของผูต้อบแต่ละคนในแบบวดัเจตคติ คือผลรวมของคะแนนทุกขอ้ใน
แบบวดัเจตคติ ซ่ึงลิเคิร์ทถือว่าผูท่ี้มีเจตคติท่ีดีต่อส่ิงใดย่อมมีโอกาสท่ีจะตอบเห็นดว้ย กบัขอ้ความท่ี
สนับสนุนส่ิงนั้นมาก และในท านองเดียวกันผูท่ี้มีเจตคติไม่ดีต่อส่ิงใดนั้นโอกาสท่ีจะเห็นด้วยกับ
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ขอ้ความท่ีสนับสนุนส่ิงนั้นก็มีนอ้ยและโอกาสท่ีจะตอบเห็นดว้ยกบัขอ้ความท่ีต่อตา้นส่ิงนั้นจะมีมาก 
คะแนนรวมของทุกข้อจะเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นถึงเจตคติของผูต้อบในแบบวดัเจตคติของแต่ละคน 
(ประสิทธ์ิ, 2534 อา้งใน สุวทิย ์และคณะ, 2541) 
 2.1.4 การวเิคราะห์ค่าไคสแควร์ (chi-square test) 

การทดสอบทางสถิติแบบไคสแควร์เป็นการทดสอบท่ีก าหนดโดยนกัสถิติช่ือ Karl (1857 – 
1986) เพื่อใชท้ดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัสัดส่วน (proportion) ของขอ้มูลท่ีแบ่งเป็นกลุ่มวา่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีก าหนดไวห้รือไม่และทดสอบความเป็นอิสระ (independent test) ระหว่างลักษณะท่ี
สนใจศึกษา 2 ลักษณะโดยข้อมูลท่ีน ามาใช้การทดสอบ ไคสแควร์ทั้ งการทดสอบสารรูปสนิทดี 
(goodness of fit test) และการทดสอบความเป็นอิสระต่างก็อยูใ่นรูปของความถ่ีโดยพิจารณาหาสถิติท่ี
ใชว้ดัความแตกต่างระหวา่งค่าความถ่ีจากการสังเกตและความถ่ีท่ีคาดหวงัวา่มีแนวโนม้ท่ีเขา้สู่การแจก
แจงแบบ 2 (chi-square) (วชิิต, 2550) (สมการท่ี 2.1) 
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โดยท่ี   k คือ จ านวนกลุ่มของขอ้มูลท่ีไดจ้ดัแบ่งกลุ่ม 

Oi คือ ความถ่ีท่ีไดจ้ากการสังเกตในกลุ่มท่ี 1 

Ei คือ ความถ่ีจากการคาดหวงัของกลุ่มท่ี i  Ei  = npi 

n คือ จ านวนความถ่ีทั้งหมดของขอ้มูล 
pi คือ ความน่าจะเป็นของกลุ่มท่ี i 
 

ในการทดสอบสารรูปสนิทดี (goodness of fit test) ต้องการทดสอบเก่ียวกับสัดส่วนของ
ขอ้มูลท่ีแบ่งกลุ่มเป็น k กลุ่ม (k ≥ 3) เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไวห้รือไม่น าเอาการแจกแจง
แบบไคสแควร์มาประยุกต์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความถ่ีของค่าสังเกต กบัความถ่ีท่ี
คาดหวงัซ่ึงสอดคลอ้งกบัความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีขอ้มูลถูกจดัแบ่งตามกลุ่มมีขั้นตอนทดสอบ
ดงัน้ีคือ ตั้งสมมติฐานวา่ขอ้มูลท่ีไดต้ามค่าสังเกตสอดคลอ้งกบัรูปแบบความน่าจะเป็นตามทฤษฎีท าให้
ทราบว่าความน่าจะเป็นส าหรับแต่ละกลุ่ม เพื่อค านวณความถ่ีท่ีคาดหวงัแลว้ก าหนดตวัสถิติทดสอบ
ซ่ึงใช ้ 2  จากนั้นก าหนดระดบันยัส าคญั (α) เปิดตารางเพื่อหาค่าวกิฤติ = 2  α ,v 
และค านวณค่าสถิติ chi-square (สมการท่ี 2.2) 
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มีองศาอิสระ V = k -1 จากนั้นมาเปรียบเทียบค่า 2 ท่ีไดจ้ากการค านวณกบัค่าวิกฤติถา้ค่าท่ี

ค  านวณไดม้ากกวา่ค่าวกิฤตจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( 2 cal  > 2 α ,v)  
ส าหรับการทดสอบความเป็นอิสระ (test of independent) เป็นการประยุกตน์ าค่าไคสแควร์มา

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัแปร และขอ้มูลท่ีทดสอบอยูใ่นลกัษณะ nominal scale โดย
มีสูตรท่ีใชใ้นการค านวณดงัน้ี (สมการท่ี 2.3) 
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ก าหนดให ้
𝜒2  =  ค่าไคสแควร์ 
𝑂𝑖𝑗  =  ความถ่ีท่ีไดจ้ากการสังเกต (observed frequency) ในแถวท่ี i คอลมัภท่ี์ j  
𝐸𝑖𝑗   =  ความถ่ีท่ีคาดหวงั (expected frequency) ในแถวท่ี i คอลมัภท่ี์ j 
r   =  จ านวนแถว 
c   =  จ านวนคอลมัภ ์
การทดสอบน้ีเป็นการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรสองตัวว่าเป็นอิสระกันหรือไม่ จึง

ตั้งสมมติฐานทางสถิติ คือ ตวัแปรทั้งสองตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์กนั พิจารณาจากขอบเขตวิกฤต 
โดยจะปฏิเสธ H0 เม่ือค่าท่ีค  านวณไดเ้ท่ากบัหรือมากกวา่ค่าท่ีไดจ้ากการเปิดตาราง 2

)1)(1(  cr  
 
2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี มุ่งทบทวนเอกสารและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งและสนับสนุนการศึกษา สามารถแยกออกได้สามส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เป็นงานวิจยัเก่ียวกับ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ส่วนท่ี 2 เป็นงานวิจัยเก่ียวกับทัศนคติของผู ้บริโภค และส่วนท่ี 3 เป็น
การศึกษาเก่ียวกบัฝร่ังสีชมพ ู
 2.2.1 งานวจัิยเกีย่วกบัพฤติกรรมการบริโภค 
 การศึกษาส่วนน้ี เป็นการทบทวนเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภค เพื่อ
ศึกษาแนวทางการวิจยั การใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัและการท าการวิเคราะห์ขอ้มูล ส าหรับน าไปอา้งอิง
ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้าฝร่ังสีชมพขูองกลุ่มตวัอยา่ง 
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 กุมุทินี (2546) ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือน ้ าผลไม้พร้อมด่ืม 100 เปอร์เซ็นต์บรรจุกล่องของ
ผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือน ้ าผลไม้
พร้อมด่ืม 100 เปอร์เซ็นต์ บรรจุกล่องของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 350 ตวัอยา่ง ใชว้ธีิวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแ้ก่ 
ค่ าคว าม ถ่ี  ค่ า ร้อยล ะ  ค่ า เฉ ล่ี ย  แล ะส ถิ ติอ้ าง อิ ง  (inferential statistics) ได้ แ ก่  chi-square test 
independent-sample t-test และ one-way ANOVA ในการอธิบายพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมซ้ือน ้ าส้มบ่อยท่ีสุด เหตุผล
หลกัในการเลือกซ้ือน ้ าผลไม ้100 เปอร์เซ็นต์ บรรจุกล่อง เน่ืองจากผลิตภณัฑ์มีรสชาติอร่อย ส าหรับ
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดนั้น ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็นอนัดบั
หน่ึง ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าพฤติกรรมการซ้ือมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน โดยขนาด
ของน ้าผลไมบ้รรจุกล่องท่ีเลือกซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัอายแุละรายไดต่้อเดือน 
 เยาวลักษ ณ์  (2549) ศึกษ าพฤติกรรมการซ้ื อน ้ าผ ักและผลไม้สด ป่ันพ ร้อม ด่ืมใน
หา้งสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ซ้ือน ้ าผกัและผลไมส้ดป่ันพร้อมด่ืมในห้างสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยศึกษาตวัอย่างจ านวน 200 ตวัอยา่ง น าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาค่าสถิติ
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยม
เลือกซ้ือน ้ าผกัและผลไมส้ดป่ันพร้อมด่ืมจากร้านคา้ท่ีอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ เน่ืองจากความสดของผกั
ผลไม้ ความสะอาดและปลอดภยั การเป็นผูนิ้ยมและเลือกทานอาหารท่ีมีคุณค่าสูงของผูบ้ริโภค
ตวัอย่าง เหตุผลในการเลือกซ้ือ เน่ืองจากน ้ าผกัและผลไมส้ดป่ันพร้อมด่ืม ด่ืมแล้วดีต่อสุขภาพ ส่ือ
โฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคคือเอกสารความรู้ดา้นสุขภาพและระดบัราคาท่ีพึง
พอใจ    
 เปมิกา (2553) ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือน ้ าผกัผลไม้พร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือน ้ าผกัผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง 
จังหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาตัวอย่างทั้ งหมด 400 ตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ตารางแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมซ้ือ
น ้าผกัผลไมแ้บบไม่เจาะจงประเภท ชนิดท่ีมีความเขม้ขน้ร้อยละ 100 จุดประสงคใ์นการซ้ือเพื่อบริโภค
เอง โดยมีความถ่ีสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง เหตุผลส าคญัท่ีเลือกซ้ือคือคุณค่าทางโภชนาการสูง และส่ือ
โฆษณาต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบริโภค โดยผูบ้ริโภคตวัอยา่งซ้ือน ้ าผกัผลไมพ้ร้อมด่ืมจาก
ไฮเปอร์มาร์เก็ตมากท่ีสุด ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์คือ การได้เคร่ืองหมายรับรองจาก อ.ย. ด้านราคา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ด้าน
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ช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ สถานท่ีจ าหน่ายมีความสะอาด และด้านการส่งเสริมการตลาดคือ 
พนกังานขายสามารถใหค้ าแนะน าและมีมนุษยสัมพนัธ์  
 ปฐวี (2554) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารประเภทหมูจุ่ม ใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการ
บริโภคอาหารประเภทหมูจุ่ม และความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทหมูจุ่มของ
ผูบ้ริโภค โดยสุ่มตวัอย่างจากผูท่ี้มาใช้บริการร้านอาหารหมูจุ่มจ านวน 250 ตวัอย่าง โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมการบริโภค ส่วนการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจในการบริโภค ใช้ chi-square test เพื่อทดสอบความเป็นอิสระของตวัแปร ท าการ
วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล และใช้มาตรวดัแบบประเมินค่า (rating scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท 
(likert scale) ท  าการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
พบวา่ ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการบริโภคเดือนละคร้ัง ผูบ้ริโภคมกัไปเป็นกลุ่มเพื่อน ไปบริโภคคร้ังละ 
3-4 คน เหตุผลในการบริโภคส่วนใหญ่คือรสชาติถูกปาก ทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภค พบวา่ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้มีความสัมพนัธ์กบัค่าใช้จ่ายในการบริโภค
อาหารประเภทหมูจุ่มท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาด้านปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด พบว่า ปัจจยัในดา้นผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคมากท่ีสุด คือ ความสะอาด 
รสชาติ และคุณภาพความสดใหม่ของอาหาร ตามล าดบั ส่วนผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้
บริการ พบวา่ ปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ รสชาติ
ของอาหาร การคิดค่าบริการแบบบุฟเฟ่ต ์และท่ีตั้งของร้าน ตามล าดบั 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าการศึกษาด้านพฤติกรรมการบริโภค
ส่วนใหญ่ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการ
บริโภคโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนาและค่าไคสแควร์ ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาและพบนัยส าคญั 
ประกอบด้วยปัจจยัส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ปัจจยัดา้นสังคมคือ กลุ่ม
เพื่อน ครอบครัว และปัจจยัดา้นจิตวิทยาคือ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือถือ ทศันคติ และการจูงใจ
ทางการตลาด จึงสามารถน าแนวทางน้ีมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดงานวจิยัในการศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคน ้าฝร่ังสีชมพขูองผูบ้ริโภค  
 2.2.2 งานวจัิยเกีย่วกบัทศันคติต่อการบริโภค 
 การศึกษาส่วนน้ี เป็นการทบทวนเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัทศันคติต่อการบริโภค ท่ีมีต่อ
การบริโภคสินคา้ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิความเขา้ใจในประเด็น แนวทางการวิจยั การใชเ้คร่ืองมือใน
การวจิยั และการท าการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่ออา้งอิงในการศึกษาคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 กชกร (2548) ศึกษาทศันคติต่อการบริโภคเน้ือจระเข้ของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัเชียงใหม่ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทศันคติต่อการบริโภคเน้ือจระเขข้องผูบ้ริโภค ในจงัหวดัเชียงใหม่ จากจ านวน
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ผูบ้ริโภคตวัอยา่ง 399 ตวัอยา่ง วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ดว้ยตารางแจกแจงความถ่ี ค่าร้อย
ละ และค่าเฉล่ีย และวดัระดบัความส าคญัของการตดัสินใจบริโภคเน้ือจระเขข้องผูบ้ริโภคในแต่ละ
ดา้นโดยการให้คะแนน (rating scale) ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจต่อ
การบริโภคเน้ือจระเข้ ปัจจัยด้านการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเน้ือจระเข้ตามล าดับ
ความส าคญัคือ ดา้นสถานท่ีจ าหน่าย เน้นความสะอาด มีท่ีจอดรถ การเดินทางสะดวก ดา้นส่งเสริม
การตลาดคือ การโฆษณาของเน้ือจระเขแ้ละร้านคา้ท่ีจ  าหน่าย ด้านผลิตภณัฑ์คือ เน้ือจระเขมี้ความ
อร่อย มีคุณภาพดี ปลอดภยัจากสารพิษ และดา้นราคาคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ   
 อรทัย (2549) ศึกษาทศันคติต่อการบริโภคปลากระป๋องในซอสมะเขีอเทศของพนักงานใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการบริโภคปลา
กระป๋องในซอสมะเขือเทศของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ศึกษาจ านวน 400 ตวัอย่าง ซ่ึงเป็นแบบเลือกตอบ (check list) และแบบมาตราส่วนการประเมินค่า 
(rating scale) ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาดา้นความเขา้ใจพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามรับรู้วา่ปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศเป็นอาหารส าหรับผูท่ี้ไม่มีเวลาหรือมีเวลานอ้ยใน
การประกอบอาหารมากท่ีสุด รองลงมาคือ รับรู้วา่รสชาติและคุณภาพมีความแตกต่างกนัไปตามผูผ้ลิต 
มีคุณค่าทางโภชนาการ มีการรับรู้ว่าราคาไม่เหมาะสม ตามล าดับ ด้านความรู้สึกต่อส่วนประสม
การตลาด พบว่าอยู่ในระดับพอใจ โดยมีความพอใจจากมากไปน้อยตามล าดับได้แก่ ด้านการจดั
จ าหน่าย คือหาซ้ือไดง่้าย มีจ  าหน่ายทัว่ไป ด้านผลิตภณัฑ์ คือผ่านการรับรองจาก อ.ย. ด้านราคา คือ
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และดา้นการส่งเสริมการตลาด คือมีการโฆษณาทางส่ือต่าง ๆ   
 Nihan (2007) ศึกษาทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่ออาหารออร์กานิค วตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่ออาหารออร์กานิคของผูบ้ริโภคในยุโรปตะวนัออก
เปรียบเทียบกบัผูบ้ริโภคในยุโรปตะวนัตก โดยศึกษาตวัอย่างผูบ้ริโภคในประเทศตุรกี จ  านวน 64 
ตวัอยา่ง (ตวัแทนของยุโรปตะวนัออก) และผูบ้ริโภคในประเทศเยอรมนี จ านวน 50 ตวัอยา่ง (ตวัแทน
ของยโุรปตะวนัตก) แบ่งการเก็บขอ้มูลออกเป็น 2 วธีิ โดยใชว้ธีิสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งในเยอรมนี และ
ส่งแบบสอบถามทางอินเตอร์เนทกับกลุ่มตวัอย่างในตุรกี ใช้แนวคิดของลิเคิร์ท (likert scale) เพื่อ
วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นทศันคติ และใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค ผลการศึกษาพบวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบัผูบ้ริโภคชาวเยอรมนี ผูบ้ริโภคชาวตุรกี มีอายุต ่า
กว่า จ  านวนครัวเรือนและเด็กมีมากกว่า และมีสัดส่วนเท่ากันของเพศชายและหญิงมากกว่า ทั้ งน้ี 
ผูบ้ริโภคทั้ งสองประเทศมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับสูงและอยู่ในกลุ่มผู ้มีรายได้ชนชั้นกลาง
เหมือนกนั แต่ผูบ้ริโภคชาวเยอรมนีมีประสบการณ์ในดา้นอาหารออร์กานิคและมีความถ่ีในการซ้ือ
มากกว่าผูบ้ริโภคชาวตุรกี ส่วนใหญ่แลว้ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งชาวตุรกีและเยอรมนีมีความคิดว่า
อาหารออร์กานิคมีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีคุณค่าทางอาหารสูงและมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในวธีิการผลิตแบบ
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ออร์กานิค การบังคับให้มีการรับรองออร์กานิคยงัไม่เป็นท่ีรู้จักในกลุ่มชาวเยอรมัน ในขณะท่ี
ประชากรในตุรกียงัมีปัญหาในดา้นการจดจ าฉลาก ดา้นสถานท่ีจ าหน่าย พบวา่ทั้งในเยอรมนีและตุรกี
มีความนิยมซ้ือสินคา้ท่ีซุปเปอร์มารเก็ทและร้านคา้ปลีก ผกัและผลไมส้ดมีแนวโนม้ท่ีจะมีความส าคญั
ในตลาดอนาคต การศึกษาขา้มวฒันธรรมน้ีพบว่า สุขภาพ การสนับสนุนดา้นออร์กานิค และความ
ย ัง่ยืน มีความส าคญัระดับสูงในเยอรมนีและตุรกี ในขณะท่ีราคาท่ีสูงและสินค้าท่ีขาดแคลนเป็น
อุปสรรคแต่ยงัอยูใ่นระดบัความส าคญัท่ีต ่ากวา่ 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่การศึกษาทศันคติการบริโภค จะท าการ
วิเคราะห์ทศันคติต่อการบริโภคโดยการใช้มาตรวดัแบบประเมินค่า (rating scale) ตามแนวคิดของลิ
เคิร์ท (likert scale) ตวัแปรท่ีมีนัยส าคญั ประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได ้และปัจจยัดา้นจิตวิทยาคือ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือถือ ทศันคติ และการจูงใจทาง
การตลาด จึงสามารถน าแนวทางน้ีมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดงานวิจยัในการศึกษาทศันคติต่อการ
บริโภคน ้าฝร่ังสีชมพขูองผูบ้ริโภคได ้ 
 2.2.3 การศึกษาเกีย่วกบัฝร่ังสีชมพู 
 การศึกษาในส่วนน้ี เป็นการทบทวนเอกสารเก่ียวกบัการน าฝร่ังสีชมพไูปใชป้ระโยชน์ในดา้น
ต่าง ๆ เช่นการน าฝร่ังสีชมพูไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากการบริโภคผลสดและการ
บริโภคในรูปแบบน ้าผลไมค้ั้น  
 Chek et al. (2009) ศึ ก ษ า เ ก่ี ย ว กั บ  High Fiber Cookies Made From Pink Guava ไ ด้
ท าการศึกษาการน าเอาของเหลือจากการผลิตน ้าฝร่ังสีชมพู เช่นกากและเมด็ใน มาผลิตเป็นคุ๊กก้ีท่ีมีไฟ
เบอร์สูง โดยไดรั้บความร่วมมือจากบริษทั Golden Hope Food & Beverages Sdn. Bhd. Malaysia ซ่ึง
เป็นบริษทัผูผ้ลิตฝร่ังสีชมพูรายใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย โดยมีพื้นท่ีปลูกมากกวา่ 500 เฮกตาร์ ซ่ึงให้ผลผลิต 
10,000 ตัน ส าหรับการผลิตน ้ าฝร่ังสีชมพูส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
ฟิลิปปินส์ เกาหลี แคนาดา สิงค์โปร และนิวซีแลนด์ โดยท่ีในการผลิตฝร่ัง 10,000 ตนั จะมีของเหลือ
ทิ้งอยูป่ระมาณ 10% คิดเป็น 100 ตนั ซ่ึงถือวา่เป็นปริมาณสูง โดยผลการวจิยัท่ีได ้พบวา่คุก๊ก้ีท่ีผลิตได้
ไดรั้บผลการตอบรับท่ีดี มีรสชาติท่ียอมรับได ้ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กบัของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต 
และยงัเป็นการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ส าหรับโอกาสทางธุรกิจอีกดว้ย 
 Gurvinder and Pooja (2011) ศึกษาเร่ือง Status of Wine Production from Guava (Psidium 
guajava L.): A Traditional Fruit of India ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการผลิตไวน์จากฝร่ัง เน่ืองจากไวน์
ส่วนใหญ่ท ามาจากองุ่น ยงัไม่มีการทดลองผลิตไวน์จากฝร่ังซ่ึงเป็นผลไมท้อ้งถ่ินและมีผลผลิตจ านวน
มาก อีกทั้งยงัไม่มีการผลิตไวน์ในรัฐปันจาบมาก่อน ดงันั้นการคิดคน้เทคโนโลยีการผลิตไวน์ฝร่ังจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งสูง โดยท่ีฝร่ังอาจให้ไวน์ท่ีมีคุณภาพดีและมีฟีนอลและกรอแอสคอร์บิกสูง 
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(สารต่อตา้นอนุมูลอิสระ) นอกเหนือจากการเพิ่มระดบัเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวอินเดีย โดยเฉพาะ
ในช่วงท่ีผลผลิตลน้ตลาด 
 เท่าท่ีผา่นมา การศึกษาเก่ียวกบัฝร่ังสีชมพูเนน้การศึกษาดา้นการน าฝร่ังสีชมพูไปแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ แต่ยงัไม่มีงานช้ินใดเลยท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑจ์ากฝร่ังสีชมพู การศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑจ์าก
ฝร่ังสีชมพูงานแรก ๆ เพื่อน าผลการศึกษาไปช่วยก าหนดแนวทางการส่งเสริมการปลูกและการพฒันา
ผลิตภณัฑใ์นอนาคตต่อไป 
 
2.3 ระเบียบวธีิวจัิย 
 2.3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาท าการศึกษาตวัอย่างผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการส ารวจขอ้มูลและให้ผูบ้ริโภคตวัอยา่งทดลองชิมน ้ าฝร่ังสีชมพูเพื่อ
ประกอบการตอบแบบสอบถามในส่วนของทศันคติท่ีมีต่อการบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพูในดา้นผลิตภณัฑ ์
ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ค่าไคสแควร์ และการวิเคราะห์แบบไลเคิร์ท ส าหรับ
การน าขอ้มูลไปใชใ้นการส่งเสริมการปลูกและการลงทุนท าธุรกิจเก่ียวกบัฝร่ังสีชมพ ู (แผนภาพท่ี 2.2) 
 2.3.2 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ใชข้อ้มูลปฐมภูมิ (primary data) ท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึน
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคน ้ าผลไมท้ัว่ไปและน ้ าฝร่ังสีชมพู ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
เน่ืองจากน ้ าฝร่ังสีชมพูยงัไม่มีการวางจ าหน่ายอยา่งแพร่หลายและยงัไม่มีผลสดวางจ าหน่ายในตลาด 
จึงมีการน าน ้ าฝร่ังสีชมพูให้ผูบ้ริโภคตวัอย่างทดลองชิมเพื่อประกอบการตอบค าถามในส่วนของ
ทศันคติท่ีมีต่อการบริโภคน ้าฝร่ังสีชมพ ู
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ภาพที ่2.2: กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

  
 
 

 
สถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ทศันคติและปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการ
บริโภคน ้าฝร่ังสีชมพ ู 

ทศันคติ : 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์(ตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพ)ู 
- ดา้นราคา 
- ดา้นสถานท่ีจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
- ดา้นการซ้ือบริโภคในอนาคต 
ปัจจยัท่ีคาดวา่จะส่งผล : 
- เพศ   - อายุ 
- ระดบัการศึกษา  - อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน - สุขภาพ 
- ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้าฝร่ังสีชมพู 
- ประสบการณ์การบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพ ู
- ความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพท่ีูเคยบริโภค 
 

การวเิคราะห์แบบไลเคิร์ท 

(likert scale) และค่าไคสแควร์ 

พฤติกรรมการบริโภคน ้าผลไมแ้ละน ้าฝร่ังสีชมพู
ของผูบ้ริโภค 

  
 

การส ารวจขอ้มูลจากการสอบถามผูบ้ริโภคตวัอยา่ง

จ านวน 305 ราย  

ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนในธุรกิจ 

การทดลองชิมน ้าฝร่ังสีชมพ ู 
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 2.3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคน ้ าผลไมท้ัว่ไปและน ้ าฝร่ังสีชมพูในอ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ จ  านวน 305 คน โดยค านวณขนาดตวัอยา่งในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรของโคแครน 
(Cochran) (มารยาทและปราณี, 2552) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือน
ร้อยละ 5 โดยก าหนดให้สัดส่วนของประชากรเท่ากบั 0.26 เพื่อให้ได้ขนาดตวัอย่างท่ีเหมาะสมกบั
การศึกษา 

 

 จากสูตร  
2

2)1(

e

ZPP
n


  

เม่ือ n ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 P สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัจะสุ่ม 
 Z ระดบัความมัน่ใจท่ีผูว้จิยัก าหนดไว ้
  Z  มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (ระดบั .05) 
 e สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้

ดงันั้น   
2

2

)05.0(

)96.1)(26.01)(26.0( 
n   

  
)0025.0(

)8416.3)(74.0)(26.0(
n   

  65.295n    ≈  305 ราย 
 

หลงัจากก าหนดขนาดตวัอย่างไดแ้ลว้ 305 ราย จึงท าการเก็บขอ้มูลตวัอยา่ง โดยวิธีเลือกสุ่ม
ตวัอย่างแบบบงัเอิญ (accidental sampling) โดยจดัเก็บแบบสอบถามแบ่งเป็นจ านวน 3 กลุ่มจ านวน 
คือ ร้านน ้ าผลไม ้T.Orange ในโครงการมาลินพลาซ่า หน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ร้านนานาผกัผลไม้
ป่ันเพื่อสุขภาพ ในตลาดศิริวฒันา (กาดธานินทร์) หน้ามหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ และร้าน Mix 
Juice น ้าผลไมส้กดัธรรมชาติ 100% ในโครงการมีโชคพลาซ่า เน่ืองจากเป็นแหล่งการคา้และร้านท่ีมีผู ้
นิยมซ้ือน ้ าผลไม้คั้นและน ้ าผลไม้ป่ันบริโภค มีกลุ่มผูบ้ริโภคหลากหลาย ทั้งนักศึกษา คนท างาน 
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เป็นตน้ 
 2.3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา                                                                                          
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย แบบสอบถาม (questionnaire) และตวัอยา่งน ้า
ฝร่ังสีชมพเูพื่อใหผู้บ้ริโภคไดท้ดลองชิมในการตอบค าถามในส่วนของทศันคติท่ีมีต่อการบริโภคน ้า
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ฝร่ังสีชมพใูนดา้นผลิตภณัฑ ์โดยแบบสอบถามจะมีค าถามท่ีใชส้ าหรับรวบรวมขอ้มูลตาม
วตัถุประสงค ์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน สุขภาพและการดูแลสุขภาพของผูบ้ริโภค  

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภคน ้ าผลไมแ้ละน ้ าฝร่ังสีชมพู ประกอบดว้ย ความถ่ีของ
การบริโภค ชนิดของน ้ าผลไมท่ี้นิยมบริโภค เหตุผลท่ีเลือกบริโภค รูปแบบของน ้ าผลไมท่ี้บริโภค
ประจ า อิทธิพลต่อการเลือกบริโภค ส่ือโฆษณาท่ีมีส่วนช่วยในการตดัสินใจบริโภคน ้ าผลไม ้ความรู้
เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้ าฝร่ังสีชมพู ประสบการณ์การบริโภคฝร่ังสีชมพูและผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสี
ชมพ ูรูปแบบของผลิตภณัฑจ์ากฝร่ังสีชมพท่ีูเคยบริโภค และความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพท่ีูเคยบริโภค 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลทศันคติต่อการบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพูโดยมีการให้ผูบ้ริโภคทดลองชิมตวัอยา่ง
น ้ าฝร่ังสีชมพูก่อนตอบค าถามในส่วนน้ี ประกอบด้วย ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์น ้ าฝร่ังสีชมพู (จาก
ตวัอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพูท่ีไดชิ้ม) ทศันคติต่อราคา ทศันคติต่อช่องทางการจดัจ าหน่าย ทศันคติต่อการ
ส่งเสริมการตลาด และทศันคติต่อการซ้ือในอนาคต  
 2.3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจะน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชค้่าสถิติตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

วตัถุประสงค์ท่ี 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ าผลไม้ทั่วไปและน ้ าฝร่ังสีชมพูของ
ผูบ้ริโภคตวัอย่าง ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ โดยน าเสนอเป็น
ตารางแจกแจงค่าความถ่ี (frequency) และอธิบายเชิงพรรณนาประกอบ 

วตัถุประสงค์ท่ี 2 เพื่อศึกษาทศันคติท่ีและปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติในการบริโภคน ้าฝร่ังสีชมพู
ของผูบ้ริโภคตวัอยา่ง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ศึกษาทศันคติท่ีมีต่อการบริโภคน ้าฝร่ังสีชมพูของผูบ้ริโภคตวัอยา่ง โดยท าการศึกษา
ทศันคติในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และดา้นการ
ตดัสินใจซ้ือในอนาคต โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ โดย
น าเสนอเป็นตารางแจกแจงค่าความถ่ี (frequency) และอธิบายเชิงพรรณนาประกอบ  

ในส่วนเพิ่มเติมของด้านผลิตภัณฑ์ จากการท่ีน ้ าฝร่ังสีชมพูยงัไม่มีการวางจ าหน่ายอย่าง
แพร่หลายในตลาด ทศันคติของผูบ้ริโภคจึงได้จากการทดลองชิมตวัอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพูแล้วท าการ
ตอบแบบสอบถามในดา้นความพึงพอใจต่อตวัอยา่งน ้ าฝร่ังสีชมพู การวิเคราะห์ขอ้มูลในท่ีน้ี จึงใชค้  า
วา่ความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์แทน ทั้งน้ีไดท้  าการสอบถามความพึงพอใจในดา้น
ต่างๆ ได้แก่ รสชาติ ความหวาน ความเข้มข้น การมีเน้ือผลไม้ผสม สีสัน กล่ิน/ความหอม และ
ความรู้สึกโดยรวมต่อตวัอย่างท่ีไดชิ้ม โดยอาศยัมาตรวดัแบบประเมินค่า (rating scale) ตามแนวคิด
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ของลิเคิร์ท (likert scale) โดยก าหนดคะแนนค่าระดบัความพึงพอใจท่ีเก็บจากกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 3 
ระดบั ดงัน้ี 3=พึงพอใจ 2=เฉย ๆ และ 1=ไม่พึงพอใจ  

ส่วนท่ี 2 ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพู โดย
ก าหนดให้ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน สุขภาพ และปัจจยัดา้นจิตวิทยาคือ ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของฝร่ังสีชมพู ประสบการณ์
การบริโภคฝร่ังสีชมพูและผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพู และความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพูท่ีเคยบริโภค วา่มีผล
ต่อทศันคติท่ีมีต่อการบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพู และก าหนดตวัแปรตามคือทศันคติท่ีมีต่อการบริโภคน ้ า
ฝร่ังสีชมพใูนแต่ละดา้น แบ่งการศึกษาเป็น  

 1) ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ คือ ทศันคติต่อรสชาติ ความหวาน ความเขม้ขน้ การมีเน้ือ
ผลไมผ้สม สีสัน กล่ินและความหอม และความรู้สึกโดยรวมท่ีมีต่อตวัอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพู ซ่ึงไดจ้าก
การวดัด้วยมาตราอันตรภาคชั้ น (interval scale) โดยก าหนดค าถามในแบบสอบถามให้เลือกให้
คะแนนความพึงพอใจตามชั้นคะแนนท่ีไดก้ าหนดไวใ้ห ้หลงัจากท่ีไดชิ้มตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพ ู
  2) ทศันคติต่อช่องทางการจดัจ าหน่าย และทศันคติต่อการส่งเสริมการตลาด ไดจ้าก
การวดัดว้ยมาตรานามบญัญติั (nominal scale) โดยก าหนดค าถามในแบบสอบถามให้เลือกค าตอบได้
หลายขอ้  
  3) ทศันคติต่อราคา คือ ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของน ้ าฝร่ังสีชมพู ไดจ้ากการวดั
ด้วยมาตราจดัล าดบั (ordinal scale) โดยก าหนดค าถามในแบบสอบถามให้เลือกค าตอบได้เพียงข้อ
เดียว 
  4) ทศันคติต่อการซ้ือในอนาคต ไดจ้ากการวดัดว้ยมาตรานามบญัญติั (nominal scale) 
โดยก าหนดค าถามในแบบสอบถามใหเ้ลือกค าตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

ท าการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ chi-square test หรือ การทดสอบความเป็นอิสระ (test of 
independence) โดยมีสูตรท่ีใชใ้นการค านวณดงัน้ี 
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𝑂𝑖𝑗  = ความถ่ีท่ีไดจ้ากการสังเกต (observed frequency) ในแถวท่ี i คอลมัภท่ี์ j 
   𝐸𝑖𝑗   = ความถ่ีท่ีคาดหวงั (expected frequency) ในแถวท่ี i คอลมัภท่ี์ j 

  r  = จ านวนแถว 
  c  = จ านวนคอลมัภ ์
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 จากนั้นน าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาระดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูบ้ริโภคตวัอยา่งดว้ย
วิธีการถ่วงน ้ าหนัก โดยน าเสนอผลการศึกษาในรูปของตารางแจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย ซ่ึงสามารถแปลความหมายตามเกณฑท่ี์วเิคราะห์ แบ่งการแปรผลตามหลกัของการแบ่งอนัตร
ภาคชั้น (class interval) โดยใชสู้ตรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้น (มลัลิกา, 2548) ดงัน้ี 
 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =   
ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด−ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

=       
3-1

3
  = 0.67   

       
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงก าหนดระดบัความคิดเห็นโดยแบ่งเป็น 3 ระดบั ซ่ึงแต่ละล าดบัมีค่าคะแนน
แตกต่างกนั 0.67 คะแนน และการแปลความหมาย (ตารางท่ี 2.1)   
 
ตารางที ่2.1 ช่วงคะแนนเฉล่ียตามวธีิถ่วงน ้าหนกั 

ช่วงคะแนนเฉล่ีย ระดบั 
2.36 – 3.00 มาก 
1.68 - 2.35 ปานกลาง 
1.00 – 1.67 นอ้ย 

ท่ีมา:  จากการค านวณ 
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บทที ่3 

การผลติ การตลาดของฝร่ัง และลกัษณะผู้บริโภคตวัอย่าง 
 
 ในบทน้ีน ำเสนอขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรผลิตและกำรตลำดของฝร่ังในตลำดโลก รวมถึง
ลกัษณะของผูบ้ริโภคตวัอยำ่งท่ีไดท้  ำกำรศึกษำทั้งหมดจ ำนวน 305 รำย 
3.1 การผลติและการตลาดของฝร่ัง 
 ฝร่ัง (Psidium guajava L.) มีถ่ินก ำเนิดอยู่ในเขตร้อนและเขตอบอุ่นของทวีปอเมริกำ มีกำร
กระจำยพนัธ์ุน ำเขำ้ไปปลูกในฟิลิปปินส์โดยชำวสเปน และน ำเข้ำไปในอินเดียโดยชำวโปรตุเกส 
ต่อมำมีกำรแพร่หลำยและเป็นพืชในทอ้งถ่ินต่ำง ๆ หลำยประเทศ รวมถึงประเทศไทย  (Salunkhe and 
Kadam, 1995 อำ้งใน สุรินทร์และมูลนิธิโครงกำรหลวง, 2544)  ฝร่ังถือวำ่มีควำมส ำคญัทำงเศรษฐกิจ
และมีคุณค่ำทำงอำหำรสูง ส ำหรับฝร่ังสีชมพู เน้ือฝร่ังท่ีมีสีชมพูนั้ นเกิดจำกเม็ดสีของไลโคปีน 
(lycopene) ท่ีอยูใ่นเน้ือผล (จำรุพนัธ์ และคณะ,  2541 อำ้งใน สุรินทร์และมูลนิธิโครงกำรหลวง, 2544) 
ซ่ีงฝร่ังท่ีมีเน้ือสีแดงหรือสีชมพูนั้น มีคุณสมบติัเหมำะสมส ำหรับกำรคั้นน ้ ำหรือแปรรูป (ไพโรจน์, 
2541 อำ้งใน สุรินทร์และมูลนิธิโครงกำรหลวง, 2544) 
 ในประเทศอินเดีย มีพื้นท่ีกำรเพำะปลูกฝร่ังในปี 2010-2011 ทั้ งหมด 204,800 เฮกตำร์ มี
ผลผลิตโดยรวมเท่ำกบั 2,462,300 ตนั มีกำรส่งออกฝร่ังทั้งในรูปแบบสดและแห้ง จ  ำนวน 289 ตนั 
และมีกำรส่งออกในรูปแบบแยมและเยลล่ี จ  ำนวน 5,508 ตนั โดยประเทศท่ีน ำเขำ้ฝร่ังจำกอินเดีย คือ 
ซำอุดิอำระเบีย สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ซูดำน โอมำน เนปำล สหรำชอำจักร กำตำร์ บำห์เรน 
อินโดนีเซีย และประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย ส่วนประเทศท่ีน ำเขำ้ผลิตภณัฑ์แยมและเยลล่ีจำกอินเดีย คือ 
อินโดนีเซีย ซำอุดิอำระเบีย เนเธอร์แลนด์ สหรำชอำณำจกัร สหรัฐอเมริกำ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
และอ่ืน ๆ (Fact For You, 2013) ในรำยงำนน้ียงัไดก้ล่ำววำ่ แหล่งผลิตฝร่ังท่ีส ำคญัคือ อินเดีย จีน ไทย 
อินโดนีเซีย บรำซิล เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ อียปิต ์เยเมน คิวบำ และประเทศอ่ืน ๆ ส่วนประเทศผูส่้งออก
รำยใหญ่ คือ บรำซิล เม็กซิโก ไทย เปรู ฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศผูน้ ำเขำ้รำยใหญ่คือ สหรัฐอเมริกำ 
เนเธอร์แลนด ์สหรำชอำณำจกัร เยอรมนี และฝร่ังเศส 
 กำรผลิตฝร่ังโดยทัว่ไป ในปี 2009 มีรำยงำนกำรผลิตฝร่ังของประเทศแอฟริกำใตอ้ยูท่ี่ 26,000 
ตนั ในขณะท่ีประเทศจีนมีกำรผลิตอยูท่ี่ประมำณ 50,000 ตนั แต่มีกำรส่งออกอยูท่ี่ 550 ตนั และมีกำร
น ำเขำ้อยู่ท่ี 208 ตนั (International Trade Centre, 2010) โดยส่วนใหญ่ประเทศจีนมีกำรน ำเขำ้ฝร่ังจำก
ไตห้วนั และส่งออกไปยงัฮ่องกงและมำเก๊ำ (International Trade Centre, 2011) 
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 ตลำดฝร่ังในยุโรป แหล่งน ำเข้ำฝร่ังสีชมพูคือ ประเทศแอฟริกำใต ้เอกวำดอร์ โคลอมเบีย 
บรำซิล มำเลย์เซีย โดยน ำเข้ำในรูปแบบเพียวเร่แช่แข็ง (frozen and aseptically packed puree) และ
รูปแบบน ้ ำเขม้ขน้ (concentrate) ส ำหรับประเทศไทย ถึงแมจ้ะเป็นผูส่้งออกรำยเล็กสู่ยุโรป แต่คุณภำพ
ของผลิตภณัฑแ์ช่แขง็ถือวำ่มีคุณภำพดี โดยเฉพำะสีสัน (Fruit Processing, 2004)  

  
3.2 ลกัษณะผู้บริโภคตัวอย่าง 
 ลกัษณะของผูบ้ริโภคตวัอยำ่งท่ีพิจำรณำในกำรศึกษำคร้ังน้ี ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัเพศ 
อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้เฉล่ียต่อเดือน จำกกำรส ำรวจสำมำรถสรุปได้ว่ำผูบ้ริโภค
ตวัอย่ำงในกำรศึกษำน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย มีอำยุในช่วงไม่เกิน 25 ปี ถึงอำยุ
ในช่วง 25-35 ปี มีกำรศึกษำอยู่ในระดบัปริญญำตรี อำชีพนักเรียน/นักศึกษำ รองลงมำคือพนักงำน
บริษทั รำยไดเ้ฉล่ียต่อไม่เกิน 8,000 บำท รองลงมำคือ 8,001-15,000 บำท ในส่วนของผูมี้รำยไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนไม่เกิน 8,000 บำท ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนท่ีได้รับค่ำเล่ำเรียนจำกผูป้กครอง หรือได้รับ
ทุนกำรศึกษำ และเป็นผูสู้งอำยุท่ีลูกหลำนส่งค่ำเล้ียงดูให้ (ตำรำงท่ี 3.1) ขอ้มูลลกัษณะของผูบ้ริโภค
ตวัอยำ่งสะทอ้นถึงปัจจยัส่วนบุคคล (personal factor) จะถูกน ำมำวิเครำะห์ในฐำนะปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ทศันคติท่ีมีต่อกำรบริโภคน ้ำฝร่ังสีชมพตู่อไป 
 
ตารางที ่3.1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคตวัอยำ่ง      

ลกัษณะส่วนบุคคล จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

   ชำย 94 30.82 
หญิง 211 69.18 

2. อำย ุ
ไม่เกิน 25 ปี 

 
140 

 
45.90 

25 – 35 ปี 100 32.79 
36 – 45 ปี 40 13.11 
46 – 55 ปี 16 5.25 
56 ปี ข้ึนไป 9 2.95 

3. ระดบักำรศึกษำ 
มธัยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. หรือต ่ำกวำ่ 

 
49 

 
16.07 

อนุปริญญำ/ปวส. 15 4.92 
ปริญญำตรี 185 60.65 
สูงกวำ่ปริญญำตรี 56 18.36 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ลกัษณะทัว่ไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

4. อำชีพ 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 

 
119 

 
39.02 

พนกังำนบริษทั 67 21.97 
ขำ้รำชกำร/รัฐวสิำหกิจ 44 14.43 
อำชีพอิสระ/พอ่บำ้น/แม่บำ้น และอ่ืนๆ 40 13.11 
ธุรกิจส่วนตวั 35       11.47 

5. รำยไดต้่อเดือน 
ไม่เกิน 8,000 บำท 

 
114 

 
37.38 

8,001 – 15,000 บำท 72 23.61 
15,001 – 25,000 บำท 57 18.69 
25,001 – 35,000 บำท 26 8.52 
35,001 บำท ข้ึนไป 36 11.80 
รวม 305 100.00 

ท่ีมำ:  จำกกำรส ำรวจ 
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บทที ่4 

พฤตกิรรมและทัศนคตต่ิอการบริโภคน า้ฝร่ังสีชมพูของผู้บริโภคตวัอย่าง 
 
 ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการส ารวจผูบ้ริโภคตวัอยา่งในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 305 
ราย ท่ี ซ้ือน ้ าผลไม้คั้นและป่ันบริโภคท่ีร้านน ้ าผลไม้ T.Orange ในโครงการมาลินพลาซ่า หน้า
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ร้านนานาผกัผลไมป่ั้นเพื่อสุขภาพ ในตลาดศิริวฒันา (กาดธานินทร์) หน้า
มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ และร้าน Mix Juice น ้ าผลไมส้กดัธรรมชาติ 100% ในโครงการมีโชค
พลาซ่า โดยผู ้บ ริโภคมีทั้ งคนในท้องถ่ินท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่  นักศึกษา คนท างาน 
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ท่ีเดินทางมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งผลการวิเคราะห์
ออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
 1) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูบ้ริโภคตวัอยา่ง 
 2) พฤติกรรมการบริโภคน ้าผลไมแ้ละน ้าฝร่ังสีชมพขูองผูบ้ริโภคตวัอยา่ง 
 3) ทศันคติท่ีมีต่อการบริโภคน ้าฝร่ังสีชมพขูองผูบ้ริโภคตวัอยา่ง 
 4) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติการบริโภคน ้าฝร่ังสีชมพขูองผูบ้ริโภคตวัอยา่ง 
 5) ขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพ ู
 
4.1 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคตัวอย่าง 
 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูบ้ริโภคตวัอยา่งเป็นส่ิงสะทอ้นถึงทศันคติ และค่านิยมในการ
ดูแลสุขภาพ รวมถึงความตอ้งการในการบริโภคของผูบ้ริโภค ซ่ึงส่งผลต่อแนวโนม้ในการท่ีผูบ้ริโภค
จะเลือกบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพูเพื่อสุขภาพได้ จากการส ารวจพบว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคตวัอย่าง มีหลายกิจกรรม ได้แก่ การบริโภคอาหารท่ีเป็นประโยชน์ การออกก าลงักายเป็น
ประจ า การดูแลสุขภาพจิต (ฝึกจิต/นัง่สมาธิ/คิดบวก/มองโลกในแง่ดี) การตรวจสุขภาพร่างกายเป็น
ประจ าและการท ากิจกรรมยามวา่งและอ่ืนๆ ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.1) 
 ส าหรับการท ากิจกรรมยามวา่งของผูบ้ริโภคตวัอยา่งพบวา่ส่วนใหญ่จะท่องเท่ียวตามสถานท่ี
ธรรมชาติต่างๆ ปลูกตน้ไม ้ ดูหนงั ฟังเพลง อ่านหนงัสือ ท าความสะอาดบา้น และเล่นอินเตอร์เนท มี
ผูต้อบแบบสอบถามบางรายท่ีระบุวา่ด่ืมสุราเป็นกิจกรรมยามวา่ง แต่มีสุขภาพแขง็แรงดี  
 ส่วนการดูแลสุขภาพโดยวิธีอ่ืนๆ ผูบ้ริโภคตวัอย่างส่วนใหญ่จะทานวิตามินหรืออาหารเสริม 
ถือศีลกินเจ งดเน้ือสัตว ์และมีบางรายท่ีไม่มีการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ โดยใชชี้วติตามปกติ 
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ตารางที ่4.1 การดูแลสุขภาพของผูบ้ริโภคตวัอยา่ง  
การดูแลสุขภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

          บริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ 210 68.85 
          ออกก าลงักายเป็นประจ า 141 46.23 
          การดูแลสุขภาพจิต (ฝึกจิต/นัง่สมาธิ/คิดบวก/มองโลกในแง่ดี) 75 

 

24.59 
          ตรวจร่างกายเป็นประจ า 47 15.41 
          ท ากิจกรรมยามวา่งและอ่ืนๆ 47 15.41 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: (1) ร้อยละของจ านวนผูบ้ริโภคตวัอยา่งทั้งหมด 305 ตวัอยา่ง 
  (2) ค าถามเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 
 ในส่วนของสุขภาพของผูบ้ริโภคตวัอยา่ง กวา่ร้อยละ 74 ของผูบ้ริโภคตอบวา่ตนเองมีสุขภาพ
แข็งแรงดี ในขณะท่ีเหลือเป็นกลุ่มท่ีมีสุขภาพแข็งแรงปานกลาง และมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงและมี
โรคประจ าตวั โดยในกลุ่มท่ีมีโรคประจ าตวัพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นโรคกระเพาะอาหารอกัเสบ กรด
ไหลยอ้น ภูมิแพ ้ความดนัโลหิตสูง ไมเกรน เบาหวาน ไทรอยด์ กระดูกพรุน โรคผิวหนงั และโรคตบั 
(ตารางท่ี 4.2) 
 
ตารางที ่4.2 สุขภาพของผูบ้ริโภคตวัอยา่ง 

สุขภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
          แขง็แรงดี 225 74.01 
          ปานกลาง 57 18.75 
          ไม่ค่อยแขง็แรง/มีโรคประจ าตวั 22 7.24 

          รวม 304 100.00 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอย่าง 304 ตวัอยา่ง 

 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของการดูแลสุขภาพของผูบ้ริโภคตวัอยา่ง พบวา่ยงัมีความแตกต่าง
ตามเพศและระดบัการศึกษา ซ่ึงสามารถแสดงไดโ้ดยการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร โดย
การทดสอบไคสแควร์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 
 



 

27 
 

 4.1.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างการดูแลสุขภาพกบัเพศของผู้บริโภคตัวอย่าง  
 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างการดูแลสุขภาพกบัเพศของผูบ้ริโภคตวัอย่าง พบว่าการ
ดูแลสุขภาพของตนเองโดยการกินอาหารท่ี มีประโยชน์และการออกก าลังกายเป็นประจ า มี
ความสัมพนัธ์กบัเพศของผูบ้ริโภคตวัอย่างอย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05 และ 0.01 โดยมีค่าไคสแควร์อยู่ท่ี 
4.28 และ 19.041 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.3) 
 จากความสัมพนัธ์ระหว่างเพศและการดูแลสุขภาพโดยการเลือกกินอาหารท่ีมีประโยชน์
พบวา่ผูบ้ริโภคตวัอยา่งเพศหญิงมีการเลือกการกินอาหารท่ีมีประโยชน์สูงกวา่เพศชาย โดยมีการเลือก
ร้อยละ 50.16 ของผูบ้ริโภคตวัอย่างทั้งหมดท่ีเลือกการกินอาหารท่ีมีประโยชน์เป็นการดูแลสุขภาพ 
ในขณะท่ีความสัมพันธ์ระหว่างเพศและการดูแลสุขภาพโดยการออกก าลังกายเป็นประจ า ถ้า
เปรียบเทียบภายในกลุ่มผูบ้ริโภคตวัอยา่งทั้งสองเพศท่ีเลือกการออกก าลงักายเป็นการดูแลสุขภาพ จะ
เห็นว่าเพศหญิงมีการเลือกดูแลสุขภาพโดยการออกก าลงักายมากกวา่เพศชาย โดยมีการเลือกร้อยละ 
26.23 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งทั้งหมด 
 หากเปรียบเทียบในกลุ่มผูบ้ริโภคตวัอยา่งแต่ละเพศ พบวา่เพศหญิง มีการเลือกการกินอาหาร
ท่ีมีประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 72.51 ของตวัอย่างเพศหญิงทั้งหมด 211 คน ในขณะท่ีเพศชาย มีอตัรา
การเลือกออกก าลงักายเป็นประจ าสูงกว่าผูบ้ริโภคตวัอย่างเพศหญิง โดยคิดเป็นร้อยละ 64.89 ของ
ตวัอยา่งเพศชายทั้งหมด 94 คน จึงอาจกล่าวไดว้า่ส่วนใหญ่เพศชายจะดูแลสุขภาพดว้ยการใชก้ าลงั คือ
การออกก าลงักาย ในขณะท่ีเพศหญิง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นผูดู้แลอาหารการกินในบา้นและมีกิจกรรม
ในครัว จะมีการดูแลสุขภาพตนเองดว้ยการเลือกบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ (ตารางท่ี 4.3) 
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ตารางที ่4.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการดูแลสุขภาพกบัเพศของผูบ้ริโภคตวัอยา่ง  
          การดูแลสุขภาพ 

 
จ านวน  Chi-Square 

ชาย หญิง รวม  
1. กินอาหารท่ีมีประโยชน์ 57 

(18.69)1 
(60.64)2 

153 
(50.16)1 

(72.51)2 

210 
(68.85)1 

4.28** 
 

2. ออกก าลงักายเป็นประจ า 
 

61 
(20.00)1 
(64.89)2 

80 
(26.23)1 

(37.91)2 

141 
(46.23)1 

19.041*** 
 

3. ฝึกจิต/นัง่สมาธิ/คิดบวก/มองโลกในแง่ดี 19 56 75 1.40 
4. ตรวจร่างกายเป็นประจ า 14 33 47 0.028 
5. ท ากิจกรรมยามวา่ง และอ่ืน ๆ 13 34 47 0.26 
จ านวนรวม 94 211 305  

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 
หมายเหตุ:  (1) ** หมายถึง ระดบันยัส าคญั ท่ี 0.05  
          *** หมายถึง ระดบันยัส าคญั ท่ี 0.01   
   (2) (x.xx)1 หมายถึง ร้อยละของจ านวนผูบ้ริโภคทั้งหมด 305 คน 
                 (x.xx)2 หมายถึง ร้อยละของจ านวนผูท่ี้เลือกตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม (เพศ)  
   (3) ค าถามเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

 4.1.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างการดูแลสุขภาพกบัระดับการศึกษาของผู้บริโภคตัวอย่าง  
 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งการดูแลสุขภาพกบัระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคตวัอยา่ง 
พบว่าการกินอาหารท่ีมีประโยชน์ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคตวัอย่างอย่างมี
นยัส าคญัท่ี 0.01 โดยมีค่าไคสแควร์อยูท่ี่ 17.47 (ตารางท่ี 4.4) 
 จากความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและการดูแลสุขภาพโดยการกินอาหารท่ีมี
ประโยชน์ พบว่าผูท่ี้ดูแลสุขภาพโดยการกินอาหารท่ีมีประโยชน์ ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี คือร้อยละ 45.90 ของผูบ้ริโภคทั้งหมด 
 อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบักลุ่มการศึกษาเดียวกนั ผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงมีสัดส่วนของการบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์สูง โดยท่ีผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีมีการศึกษา
ระดบัมธัยมปลาย/ปวช. หรือต ่ากวา่ จะมีการบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์คือร้อยละ 44.90 ของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษาอยูใ่นระดบัน้ี ในขณะท่ีผูท่ี้มีการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรี จะมีการเลือกบริโภคอาหารท่ีเป็นประโยชน์ สูงกว่าร้อยละ 66 ของผูต้อบ
แบบสอบถามในแต่ละระดบัการศึกษา อาจกล่าวไดว้า่ผูท่ี้มีการศึกษาจะมีความรู้และความตระหนกัใน
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ความส าคญัของอาหารท่ีมีต่อสุขภาพ จึงมีการเลือกบริโภคอาหารท่ีเป็นประโยชน์เพื่อเป็นการดูแล
สุขภาพของตนเอง 
 
ตารางที ่4.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการดูแลสุขภาพกบัระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคตวัอยา่ง  
          การดูแลสุขภาพ จ านวน  Chi-Square 

 ม.ปลาย/
ปวช.  

ปวส. 
 

ป.ตรี 
 

สูงกวา่ 
ป.ตรี 

รวม  

1. บริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ 
 

22 
(7.21)1 

(44.90)2 

11 
(3.61)1 

(73.33)2 

140 
(45.90)1 

(75.68)2 

37 
(12.13)1 

(66.07)2 

210 
(68.85)1 

17.47*** 

2. ออกก าลงักายเป็นประจ า 
3. ฝึกจิต/นั่งสมาธิ/คิดบวก/มองโลกใน
แง่ดี 

27 
10 

8 
5 

81 
44 

25 
16 

141 
75 

2.36 
1.62 

4. ตรวจร่างกายเป็นประจ า 9 4 22 12 47 5.10 

5. ท ากิจกรรมยามวา่ง และอ่ืน ๆ 8 2 26 11 47 1.11 

จ านวนรวม 49 15 185 56 305  

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 
หมายเหตุ:  (1) *** หมายถึง ระดบันยัส าคญั ท่ี 0.01   
   (2) (x.xx)1 หมายถึง ร้อยละของจ านวนผูบ้ริโภคทั้งหมด 305 คน 
                 (x.xx)2 หมายถึง ร้อยละของจ านวนผูท่ี้เลือกตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม (ระดบัการศึกษา) 
   (3) ค าถามเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

4.2 พฤติกรรมการบริโภคน า้ผลไม้และน า้ฝร่ังสีชมพูของผู้บริโภคตัวอย่าง 
 การน าเสนอผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมการบริโภคน ้ าผลไมแ้ละน ้ าฝร่ังสีชมพูของผูบ้ริโภค
ตวัอย่างแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 พฤติกรรมการบริโภคน ้ าผลไม้ และส่วนท่ี 2 
พฤติกรรมการบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพู โดยแต่ละส่วนน าเสนอในรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี ความถ่ีของการ
บริโภคน ้ าผลไม ้ประเภทน ้ าผลไมท่ี้นิยมบริโภค เหตุผลในการเลือกบริโภคน ้ าผลไม ้รูปแบบของน ้ า
ผลไมท่ี้บริโภคประจ า อิทธิพลท่ีมีต่อการเลือกบริโภคน ้ าผลไม ้ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
บริโภคน ้ าผลไม ้ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้ าฝร่ังสีชมพู ประสบการณ์การบริโภคฝร่ังสีชมพู
และผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพู รูปแบบของฝร่ังสีชมพูและผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพูท่ีเคยบริโภค และ
ความรู้สึกท่ีมีต่อฝร่ังสีชมพหูรือผลิตภณัฑจ์ากฝร่ังสีชมพท่ีูเคยบริโภค  
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 4.2.1 พฤติกรรมการบริโภคน า้ผลไม้ของผู้บริโภคตัวอย่าง 
 ผูบ้ริโภคตวัอย่างประมาณร้อยละ 29 ของตวัอยา่งทั้งหมดมกับริโภคน ้ าผลไมต้ามแต่สะดวก 
รองลงมาคือบริโภคสัปดาห์ละ 3-4 วนั (ตารางท่ี 4.5) ประเภทน ้ าผลไม้ท่ีนิยมบริโภคคือน ้ าส้ม 
รองลงมาคือน ้ าผกัผลไม้รวม (ตารางท่ี 4.6) ส่วนน ้ าผลไม้อ่ืนๆ ท่ีนิยมบริโภค คือ น ้ ามะม่วง น ้ า
เสาวรส น ้าแตงโม น ้ามะเฟือง น ้ าลูกพรุน น ้ ามะพร้าว น ้ามะนาว น ้ามะตูม น ้ าวา่นหางจระเข ้น ้ าบีทรูท 
น ้ ากล้วย และน ้ าแคนตาลูป โดยรูปแบบของน ้ าผลไมท่ี้ผูบ้ริโภคตวัอย่างนิยมบริโภคประจ าคือน ้ า
ผลไมป่ั้น รองลงมาคือ น ้าผลไมค้ั้นสด (ตารางท่ี 4.7) 
 จึงอาจกล่าวไดว้า่การวางจ าหน่ายในจุดท่ีผูบ้ริโภคมีความสะดวกในการเขา้ถึงและรูปแบบท่ี
นิยมด่ืมคือน ้าผลไมป่ั้น จึงเป็นประเด็นท่ีนกัการตลาดควรพิจารณา 
 
ตารางที ่4.5 ความถ่ีในการบริโภคน ้าผลไมข้องผูบ้ริโภคตวัอยา่ง 

ความถ่ี จ านวน (คน) ร้อยละ 
          บริโภคตามแต่สะดวก 88 28.85 
          บริโภคสปัดาห์ละ 3-4 วนั 64 20.98 
          บริโภคสปัดาห์ละ 1-2 วนั 59 19.35 
          ไม่แน่นอน 53 17.38 
          บริโภคทุกวนั 

 

31 10.16 
          บริโภคสปัดาห์ละ 5-6 วนั 10 3.28 
          รวม 305 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 

ตารางที ่4.6 ประเภทของน ้าผลไมท่ี้ผูบ้ริโภคตวัอยา่งบริโภคบ่อยคร้ัง 
ประเภทของน ้ าผลไม ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

         น ้ าสม้ 95 31.15 
         น ้ าผกัผลไมร้วม 71 23.28 
         น ้ าสตรอเบอร่ี 21 6.89 
         น ้ าแอปเป้ิล 18 5.90 
         น ้ าองุ่น 12 3.93 
         น ้ าฝร่ัง 7 2.30 
         น ้ าสปัปะรด 7 2.30 
         น ้ าแครอท 3 0.98 

 
         น ้ ามะเขือเทศ 3 0.98 



 

31 
 

ตารางที ่4.6 (ต่อ) 
ประเภทของน ้ าผลไม ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

         เลือกมากกวา่ 1 ประเภท 54 17.70 
         อ่ืน ๆ โปรดระบุ 14 

 

4.59 

         รวม 305 100.00 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 

ตารางที ่4.7 รูปแบบของน ้าผลไมท่ี้บริโภคประจ า 
รูปแบบของน ้ าผลไม ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

         น ้ าผลไมป่ั้น 107 35.08 
         น ้ าผลไมค้ั้นสด 83 27.21 
         น ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 75 24.59 
         เลือกมากกวา่ 1 ประเภท 39 12.79 
         อ่ืน ๆ  1 

 

0.33 

         รวม 305 100.00 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
  

 เม่ือพิจารณาเหตุผลในการเลือกบริโภคน ้ าผลไม ้พบว่า ผูบ้ริโภคมากกว่าร้อยละ 60 ด่ืมน ้ า
ผลไมเ้พราะชอบรสชาติ รองลงมาเห็นวา่เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง (ตารางท่ี 4.8) ใน
ดา้นเหตุผลอ่ืนๆ ท่ีผูบ้ริโภคตวัอยา่งเลือกบริโภคน ้ าผลไมคื้อ มีประโยชน์ต่อร่างกาย สะดวก ด่ืมง่าย 
แกโ้รคทอ้งผกู และเพื่อป้องกนัโรค เช่น หวดั  
 
ตารางที ่4.8 เหตุผลในการเลือกบริโภคน ้าผลไมข้องผูบ้ริโภคตวัอยา่ง 

เหตผุลในการเลือกบริโภค จ านวน (คน) ร้อยละ 
          รสชาติอร่อย 194 63.61 
          มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 148 48.52 
          ดบักระหายไดดี้ 114 37.38 
          บริโภคตามเพื่อน/ครอบครัว 9 

 

2.95 
          กระแสนิยม 8 2.62 
          อ่ืน ๆ  8 2.62 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: (1) ร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 305 ตวัอยา่ง 
  (2) ผูต้อบสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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 ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีเลือกบริโภคน ้าผลไม ้ส่วนใหญ่คือความชอบบริโภคและ
เลือกบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าสูง รองลงมาคือส่ือโฆษณาต่าง ๆ (ตารางท่ี 4.9) อิทธิพลอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อ
การเลือกบริโภคน ้ าผลไม้คือ เพื่อสุขภาพ คิดว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ แพทย์แนะน า มีอายุมาก 
ตอ้งการความสดช่ืน แกก้ระหาย และด่ืมเพราะชอบรสชาติและบรรจุภณัฑ ์
 
ตารางที ่4.9 อิทธิพลท่ีมีต่อการเลือกบริโภคน ้าผลไมข้องผูบ้ริโภคตวัอยา่ง 

อิทธิพลท่ีมีต่อการเลือกบริโภค จ านวน (คน) ร้อยละ 
          ชอบและเลือกทานอาหารท่ีมีคุณค่าสูง 204 66.89 
          ส่ือโฆษณาต่าง ๆ 74 24.26 
          สมาชิกในครอบครัว 67 21.97 
          เพื่อนแนะน า 30 9.84 
          อ่ืน ๆ  22 7.21 
          กระแสนิยมปัจจุบนั 20 6.56 
          กิจกรรมส่งเสริมการขาย 19 

 

6.23 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: (1) ร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 305 ตวัอยา่ง 
  (2) ผูต้อบสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 

 ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคน ้ าผลไม้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ 
เอกสารความรู้ดา้นสุขภาพ รองลงมาคือเวบ็ไซตสุ์ขภาพ (ตารางท่ี 4.10) ส่ือโฆษณาอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจบริโภค คือ ส่ือโทรทศัน์ วิทยุ การมีพรีเซนเตอร์ การวางขายหน้าร้าน และการมีของ
รางวลั ลุน้โชค เป็นตน้ 
 

ตารางที ่4.10 ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคน ้าผลไม ้
ส่ือโฆษณา จ านวน (คน) ร้อยละ 

          เอกสารความรู้ดา้นสุขภาพ 133 43.61 
          เวบ็ไซตสุ์ขภาพ 130 42.62 
          บทความในวารสาร 76 24.92 
          กระแสนิยมปัจจุบนั 64 20.98 
          งานวจิยัทางวชิาการ 61 

 

20.00 
          อ่ืน ๆ  23 7.54 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 305 ตวัอยา่ง 
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 จากผลการส ารวจ จึงอาจกล่าวไดว้า่การท าผลิตภณัฑ์ท่ีมีรสชาติอร่อยควบคู่ไปกบัการมีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพนัธ์โดยใช้เอกสารความรู้ดา้นสุขภาพและเวบ็ไซต์
สุขภาพเป็นส่ือ เป็นประเด็นท่ีควรพิจารณาในการท าการตลาด 
 4.2.2 พฤติกรรมการบริโภคน า้ฝร่ังสีชมพูของผู้บริโภคตัวอย่าง 
 การศึกษาในส่วนน้ีเป็นผลจากการสอบถามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคตวัอยา่งถึงพฤติกรรมการ
บริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพูก่อนท่ีจะให้ผูบ้ริโภคตวัอย่างชิมน ้ าฝร่ังสีชมพูท่ีผูว้ิจยัจดัเตรียมให้ จากการ
สอบถามผูบ้ริโภคตวัอยา่งจ านวน 305 ราย พบวา่ ส่วนใหญ่กวา่ร้อยละ 66 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งไม่เคย
บริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพูเลย และร้อยละ 67 ของผูบ้ริโภคตวัอย่างไม่มีความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของ
น ้ าฝร่ังสีชมพูเลย เม่ือพิจารณาในกลุ่มของผูท่ี้ไม่เคยบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพู พบวา่ เกินร้อยละ 50 ของ
ผูบ้ริโภคตวัอยา่งทั้งหมดไม่มีความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้ าฝร่ังสีชมพูเลย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ฝร่ังสีชมพูยงัเป็นท่ีรู้จกันอ้ย ไม่มีการเพาะปลูกทางเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงไม่มีผลผลิตวางขายใน
ทอ้งตลาดและไม่มีวตัถุดิบท่ีจะน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ ได ้ท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงไดย้ากและ
ไมรู้่จกัฝร่ังสีชมพแูละผลิตภณัฑจ์ากฝร่ังสีชมพ ู(ตารางท่ี 4.11) 
 
ตารางที่ 4.11 ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้ าฝร่ังสีชมพูและประสบการณ์การบริโภคน ้ าฝร่ังสี
 ชมพขูองผูบ้ริโภคตวัอยา่ง 

ระดบัความรู้ ประสบการณ์ 
 ไม่เคย เคย รวม 

         ไม่รู้เลย 156 49 205 
 (51.14) (16.07) (67.21) 
         รู้บา้งเลก็นอ้ย 30 24 54 
 (9.84) (7.87) (17.71) 
         รู้ 15 31 46 
 (4.92) (10.16) (15.08) 

         รวม 201 104 305 
 (65.90) (34.10) (100.00) 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 
 เม่ือพิจารณาเฉพาะผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีเคยบริโภคฝร่ังสีชมพูและผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพู
จ านวน 104 ราย ในประเด็นรูปแบบของผลิตภณัฑ์ฝร่ังสีชมพูท่ีผูบ้ริโภคตวัอย่างเคยบริโภค พบว่า 
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ส่วนใหญ่มากกวา่ร้อยละ 67 เคยบริโภคผลสด รองลงมาคือน ้ าคั้น (ตารางท่ี 4.12) อยา่งไรก็ตาม พบวา่ 
ส่วนใหญ่กวา่ร้อยละ 67 รู้สึกชอบผลิตภณัฑจ์ากฝร่ังสีชมพนูอ้ย (ตารางท่ี 4.13) 
 ส่วนผูท่ี้เคยบริโภคและมีความชอบมากจ านวน 35 รายจากผูท่ี้เคยบริโภคผลิตภณัฑ์ฝร่ังสี
ชมพูจ านวน 104 ราย พบว่า ส่วนใหญ่ชอบเพราะมีกล่ินหอม มีรสชาติอร่อย ให้ความสดช่ืน มีความ
เข้มข้น และเป็นผลไม้ท่ีมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ มีความหอมกว่าฝร่ังธรรมดา ในขณะท่ีผูท่ี้ชอบ
ผลิตภณัฑ์ฝร่ังสีชมพูดว้ยความชอบปานกลาง ส่วนใหญ่เป็นเพราะหาทานยาก มีเมด็มาก เน้ือหยาบ ไม่
ชอบกินฝร่ัง และน ้ าฝร่ังมีความหนืดมากเกินไป ส่วนผูท่ี้มีความชอบนอ้ย เป็นเพราะรสชาติของฝร่ังสี
ชมพมีูความหวานเกินไป และบางรายมีความคิดเห็นวา่มีความอร่อยนอ้ยกวา่ฝร่ังทัว่ไป 
 จึงอาจกล่าวไดว้า่ การพฒันาผลิตภณัฑ์น ้ าฝร่ังสีชมพูควรเน้นจุดเด่นของน ้ าฝร่ังสีชมพูท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ คือ สีสัน กล่ิน และรสชาติ ควรเล่ียงการปรุงแต่งท่ีมากเกินไปเพื่อคงจุดขายในความเป็น
ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ อีกทั้งการให้ความรู้ในดา้นคุณประโยชน์ของน ้ าฝร่ังสีชมพูแก่ผูบ้ริโภคอาจมี
ส่วนจูงใจใหผู้บ้ริโภคหนัมาทดลองบริโภคน ้าฝร่ังสีชมพมูากข้ึน  
 

ตารางที ่4.12 รูปแบบฝร่ังสีชมพแูละผลิตภณัฑฝ์ร่ังสีชมพท่ีูผูบ้ริโภคตวัอยา่งเคยบริโภค 
รูปแบบ จ านวน (คน) ร้อยละ 

          ผลสด 70 67.31 
          น ้ าคั้น 30 28.85 
          น ้ าป่ัน 19 18.27 
          เคก้/คุกก้ี 2 

 

1.92 
          ขนม/ของหวาน 2 1.92 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ:   ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งท่ีเคยบริโภคฝร่ังสีชมพแูละผลิตภณัฑจ์ากฝร่ังสีชมพ1ู04 ตวัอยา่ง จากการ    
 เลือกตอบในแต่ละหวัขอ้ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งทั้งหมด 305 ตวัอยา่ง 

 
ตารางที ่4.13 ความรู้สึกของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อฝร่ังสีชมพหูรือผลิตภณัฑฝ์ร่ังสีชมพท่ีูเคย  
 บริโภค 

ความรู้สึก จ านวน (คน) ร้อยละ 
         ชอบนอ้ย 69 66.35 
         ชอบมาก 35 33.65 

 
         รวม 104 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ:   ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งท่ีเคยบริโภคฝร่ังสีชมพแูละผลิตภณัฑจ์ากฝร่ังสีชมพ1ู04 ตวัอยา่ง จากการ    
 เลือกตอบในแต่ละหวัขอ้ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งทั้งหมด 305 ตวัอยา่ง 
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4.3 ทศันคติทีม่ีต่อการบริโภคน า้ฝร่ังสีชมพูของผู้บริโภคตัวอย่าง 
 ผลการศึกษาดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์น ้ าฝร่ังสีชมพูไดจ้ากการให้ผูบ้ริโภค
ตัวอย่างทดลองชิมตัวอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพู และสอบถามผูบ้ริโภคตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดค้่าความถ่ีและค่าร้อยละ ผูบ้ริโภคตวัอยา่งไดใ้ห้ทศันคติท่ีมี
ต่อตวัอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพูในดา้นต่างๆ อนัได้แก่ ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ ทศันคติต่อราคา ทศันคติต่อ
สถานท่ีจ าหน่าย ทศันคติต่อการส่งเสริมการตลาด และการตดัสินใจซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูบริโภคใน
อนาคต  
 4.3.1 ทศันคติทีม่ีต่อตัวผลติภัณฑ์ (ตัวอย่างน า้ฝร่ังสีชมพู) 
  ผูบ้ริโภคตวัอย่างถูกสอบถามถึงทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์น ้ าฝร่ังสีชมพูในประเด็นต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี รสชาติ ความหวาน ระดบัความเขม้ขน้ การมีเน้ือผลไมผ้สม สีสัน กล่ิน และความรู้สึก
โดยรวมต่อตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพท่ีูไดชิ้ม  
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าผูบ้ริโภคตวัอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจในตวัอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพ ู
ด้านรสชาติ ความเขม้ข้นของน ้ าฝร่ังสีชมพู กล่ินและความหอมของน ้ าฝร่ังสีชมพู และความรู้สึก
โดยรวมต่อน ้ าฝร่ังสีชมพู คิดเป็นร้อยละ 73.11 73.35 68.85 และ 69.97 ตามล าดบั ในขณะท่ีความพึง
พอใจในระดบัความหวาน และสีสันของน ้าฝร่ังสีชมพมีูสัดส่วนรองลงมาคือ ร้อยละ 55.08 และ 54.76 
ตามล าดบั ส่วนการมีเน้ือผลไมผ้สมนั้น ผูบ้ริโภคตวัอย่างมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือร้อยละ 37.17 
ในขณะท่ีมีความรู้สึกเฉยๆ ท่ีร้อยละ 55.59 ส่วนดา้นของความรู้สึกไม่พึงพอใจ ผูต้อบแบบสอบถามจะ
มีความรู้สึกไม่พึงพอใจในความหวานสูงท่ีสุด ถดัมาคือสีสันของน ้ าฝร่ังสีชมพู การมีเน้ือผลไมผ้สม 
และกล่ินของน ้าฝร่ังสีชมพ ูตามล าดบั (ตารางท่ี 4.14) 
 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อตัวอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพูพบว่า 
ผูบ้ริโภคตวัอยา่งใหค้ะแนนความพึงพอใจต่อทุกดา้นของผลิตภณัฑใ์นระดบัมาก ยกเวน้ดา้นการมีเน้ือ
ผลไมผ้สม ท่ีมีระดบัความพึงพอใจอยูท่ี่ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนอยูท่ี่ 2.35 (ตารางท่ี 4.14) 
 จากผลการวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่า ความหวาน สีสัน และการมีเน้ือผลไม้ผสมของ
ตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพูไดรั้บความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงผูบ้ริโภคตวัอยา่งไดใ้ห้ความคิดเห็นวา่ตวัอยา่ง
น ้ าฝร่ังสีชมพูมีความหวานมากเกินไป ซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ มีสีคล ้ าไม่น่ากิน และมีความ
เขม้ขน้เกินไปท าให้ดูเหมือนตกตะกอน จึงควรท าการปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อแกไ้ขจุดบกพร่อง
ต่อไป 
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ตารางที ่4.14 ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพ ู
รายละเอียด ระดบัความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย ผลการ

วเิคราะห์  พึงพอใจ เฉยๆ ไม่พึง

พอใจ 

ไม่มี

ความเห็น 

รวม  

รสชาติอร่อยถูกปาก 

ปาก 

223 75 5 

 

2 

 

305 

 

2.73 มาก 
 (73.11) (24.59) (1.64) (0.66) (100.00)   

ความหวาน 168 106 29 2 305 2.47 มาก 
 (55.08) (34.75) (9.51) (0.66) (100.00)   

ความเขม้ขน้ของน ้ าฝร่ังสีชมพ ู 223 74 4 3 304 2.74 มาก 
 (73.35) (24.34) (1.32) (0.99) (100.00)   

มีเน้ือผลไมผ้สม 113 169 17 5 304 2.35 ปานกลาง 
 (37.17) (55.59) (5.59) (1.65) (100.00)   

สีสนัของน ้ าฝร่ังสีชมพ ู 167 117 18 3 305 2.51 มาก 

 (54.76) (38.36) (5.90) (0.98) (100.00)   
กล่ิน ความหอมของน ้ าฝร่ังสีชมพ ู 210 81 13 1 305 2.65 มาก 
 (68.85) (26.56) (4.26) (0.33) (100.00)   
ความรู้สึกโดยรวมต่อตวัอยา่งท่ีไดชิ้ม 212 85 3 3 303 2.71 มาก 
 (69.97) (28.05) (0.99) (0.99) (100.00)   

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ตวัเลขในเคร่ืองหมาย (x.xx) หมายถึง ร้อยละของจ านวนผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละหมวด จากผูบ้ริโภค      
    ตวัอยา่งทั้งหมด 305 ตวัอยา่ง 
  

 4.3.2 ทศันคติทีม่ีต่อราคา 
 จากการศึกษาผูบ้ริโภคตวัอยา่งในดา้นทศันคติต่อราคา ไดท้  าการสอบถามผูบ้ริโภคถึงราคาท่ี
เหมาะสมส าหรับน ้ าฝร่ังสีชมพู แกว้ขนาด 16 ออนซ์ น ้ าคั้น ไม่ใส่น ้ าแข็ง พบวา่ส่วนใหญ่มีความเห็น
วา่ราคาท่ีเหมาะสมควรเป็น 25-30 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.48 ของผูบ้ริโภคตวัอย่างทั้งหมดส่วนราคา 
35-50 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.93 ของผูบ้ริโภคตวัอย่างทั้งหมด (ตารางท่ี 4.15) ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่อยากให้เปรียบเทียบราคากบัผลสดก่อน เพราะยงัไม่มีขายในตลาดเลยไม่แน่ใจวา่ราคาควร
จะเป็นเท่าไหร่ บางรายแนะน าใหข้ายท่ี 20 บาท โดยใหค้วามเห็นวา่สินคา้ยงัใหม่ต่อตลาด 
 
 
 
 



 

37 
 

ตารางที ่4.15 ทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อราคาท่ีเหมาะสมกบัน ้าฝร่ังสีชมพ ู 
ราคาท่ีเหมาะสม จ านวน (คน) ร้อยละ 

          25-30 บาท 218 71.48 
          35-50 บาท 

  

 

 

73 

 

23.93 

 
          ไม่แสดงความคิดเห็น 

  

 

 

14 

 

4.59 

 
         รวม 305 100.00 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 
 4.3.3 ทศันคติทีม่ีต่อสถานทีจ่ าหน่าย 
 จากการศึกษาผูบ้ริโภคตวัอยา่งในดา้นทศันคติต่อสถานท่ีในการจ าหน่ายน ้ าฝร่ังสีชมพู ไดท้  า
การสอบถามผูบ้ริโภคถึงสถานท่ีควรวางขายน ้ าฝร่ังสีชมพูท่ีผูบ้ริโภคเห็นวา่เหมาะสมและสะดวกกบั
การเขา้ถึงของผูบ้ริโภค พบวา่ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ควรจ าหน่ายตามร้านน ้าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไป และ
ในซุปเปอร์มาร์เก็ท ร้อยละ 54.43 และ 54.10 ตามล าดบั ท่ีเหลือคือร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ 49.51 และ
ร้านอาหาร ร้อยละ  19.67 (ตารางท่ี 4.16) ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าควรมีการ
จ าหน่ายในกลุ่มคนท่ีรักสุขภาพ เช่น ศูนยโ์ยคะ วางจ าหน่ายตามโรงเรียน ตลาด หรือตั้งบูธขายตามท่ี
ต่างๆ 
 
ตารางที ่4.16 ทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อสถานท่ีและรูปแบบในการจ าหน่ายน ้าฝร่ังสีชมพ ู

สถานท่ีและรูปแบบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
          ร้านน ้ าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไป (เป็นแกว้) 166 54.43 
          ในซุปเปอร์มาร์เก็ท (เป็นขวด/กล่อง) 165 54.10 
          ตามร้านสะดวกซ้ือ (เป็นขวด/กล่อง) 151 49.51 
          ตามร้านอาหาร (เสริฟตามโตะ๊)  60 19.67 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ:   ร้อยละของจ านวนผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีเลือกตอบในแต่ละหวัขอ้จากจ านวนท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  305 
 ตวัอยา่ง 
 

 4.3.4 ทศันคติทีม่ีต่อการส่งเสริมการตลาด 
 จากการศึกษาผูบ้ริโภคตวัอย่างในดา้นทศันคติต่อการส่งเสริมการตลาด ไดท้  าการสอบถาม
ผูบ้ริโภคถึงการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทดลองซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูมาบริโภค ในดา้น
ของการแนะน าจากพนักงาน/การแนะน าจากเพื่อน/ค าบอกเล่าปากต่อปาก การให้ความรู้เก่ียวกับ
คุณประโยชน์ และการมีตวัอย่างให้ทดลองชิม พบว่าการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
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ทดลองซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพู คือมีตวัอยา่งให้ทดลองชิม ร้อยละ 63.93 รองลงมาคือการให้ความรู้เก่ียวกบั
คุณประโยชน์ ร้อยละ 54.75 และการแนะน าจากพนกังาน/ค าแนะน าจากเพื่อน/ค าบอกเล่าปากต่อปาก 
ร้อยละ 42.30 (ตารางท่ี 4.17)  
 ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคิดเห็นเพิ่มเติมวา่บรรจุภณัฑ์กบัสีสันของน ้าฝร่ังสีชมพมีูผล
ต่อการเลือกซ้ือน ้าฝร่ังสีชมพมูาบริโภค  
 
ตารางที ่4.17 ทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ   
 ทดลองซ้ือน ้าฝร่ังสีชมพ ู

การส่งเสริมการตลาด จ านวน (คน) ร้อยละ 
          มีตวัอยา่งใหท้ดลองชิม  195 63.93 
          มีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ 167 54.75 
          การแนะน าจากพนกังาน/เพ่ือนแนะน า/ค  าบอกเล่าปากต่อปาก 129 42.30 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ:  ร้อยละของจ านวนผูบ้ริโภคตัวอย่างท่ีเลือกตอบในแต่ละหัวข้อจากจ านวนท่ีตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 305  
 ตวัอยา่ง 

  
 4.3.5 การตัดสินใจซ้ือน า้ฝร่ังสีชมพูบริโภคในอนาคต  

 จากการศึกษาผูบ้ริโภคตวัอยา่งในดา้นการตดัสินใจซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูบริโภคในอนาคต พบวา่
ผูบ้ริโภคตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดท่ีจะไม่ซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูมาบริโภค ร้อยละ 75.08 ส่วนผูบ้ริโภค
ตวัอย่างท่ีมีความคิดจะซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูมาบริโภค มีร้อยละ 22.95 ของผูบ้ริโภคตวัอย่างทั้ งหมด 
(ตารางท่ี 4.18) 
 ผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีให้ความคิดเห็นวา่จะไม่ซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูบริโภคในอนาคต ส่วนหน่ึงให้
ความคิดเห็นว่าจะไม่ซ้ือเลย แต่อีกส่วนหน่ึงให้ความคิดเห็นว่าอาจจะตดัสินใจซ้ือถา้ไดท้ราบขอ้มูล
ทางโภชนาการ และขอ้มูลท่ีมีผลต่อสุขภาพเพิ่มเติม 
 
ตารางที ่4.18 การตดัสินใจซ้ือน ้าฝร่ังสีชมพขูองผูบ้ริโภคตวัอยา่งในอนาคต 

การตดัสินใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
          ซ้ือ 70 22.95 
          ไม่ซ้ือ  229 75.08 
          ไม่แสดงทศันคติ 6 1.97 

          รวม 305 100.00 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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 จากทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีได้ อาจกล่าวได้ว่าผูบ้ริโภคตอ้งการการเขา้ถึงได้ง่าย ทั้งในด้าน
ราคาและสถานท่ีจ าหน่าย รวมถึงการส่งเสริมการตลาดท่ีจบัตอ้งได ้โดยการมีตวัอยา่งให้ทดลองชิม
และมีการให้ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ จึงเป็นประเด็นท่ีนกัการตลาดควรพิจารณาส าหรับการท า
การตลาดต่อไป 
 
4.4 ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของผู้บริโภคตัวอย่างทีม่ีต่อน า้ฝร่ังสีชมพู 
 ทศันคติของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อการบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพู ประกอบด้วยทศันคติท่ีมีต่อตวั
ผลิตภณัฑ์ ทศันคติต่อราคา ทศันคติต่อสถานท่ีจ าหน่าย ทศันคติต่อการส่งเสริมการตลาด และการ
ตัดสินใจซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูบริโภคในอนาคต มีปัจจัยหลายประการ ทั้ งปัจจัยส่วนบุคคลและ
องค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อทศันคติดังกล่าว ผลการศึกษาในส่วนน้ีจึงมุ่งอธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัต่างๆ กบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อน ้าฝร่ังสีชมพดูว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 4.4.1 ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อตัวอย่างน า้ฝร่ังสีชมพูในด้านต่างๆ 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สุขภาพ
ของผูบ้ริโภคตวัอยา่ง ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้าฝร่ังสีชมพ ู ประสบการณ์และความรู้สึกท่ีมี
ต่อฝร่ังสีชมพท่ีูเคยบริโภค กบัทศันคติในดา้นต่างๆ ของตวัอยา่งน ้าผร่ังสีชมพท่ีูใหผู้บ้ริโภคชิม  ไดผ้ล
ดงัน้ี (ตารางท่ี 4.19) 
 ดา้นรสชาติของตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพ ูพบวา่ เพศ และความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพท่ีูเคยบริโภค มี
ความสัมพนัธ์กบัทศันคติในดา้นรสชาติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.1 และ 0.01 และมีค่าไคสแควร์ท่ี 3.18 
และ 12.15 ตามล าดบั  
 ดา้นความหวานของตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพท่ีูไดชิ้ม พบวา่ ความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพท่ีูเคยบริโภค 
มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในดา้นระดบัความหวาน ท่ีระดบันยัส าคญั 0.1 และมีค่าไคสแควร์ท่ี 3.49  
 ดา้นความเขม้ขน้ของตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพูท่ีไดชิ้ม พบวา่ รายได ้และความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพู
ท่ีเคยบริโภค มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในดา้นระดบัความเขม้ขน้ ท่ีระดบันัยส าคญั 0.1 และ 0.05 
และมีค่าไคสแควร์ท่ี 9.30 และ 5.80 ตามล าดบั  
 ดา้นการมีเน้ือผลไมผ้สมของตวัอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพูท่ีได้ชิม พบว่า อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพูท่ีเคยบริโภค มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในดา้นการมีเน้ือผลไมผ้สม ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.01 0.05 และ 0.01 และมีค่าไคสแควร์ท่ี 29.63 11.41 และ 7.26 ตามล าดบั  
 ด้านสีสันของตวัอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพูท่ีได้ชิม พบว่าอายุ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในด้าน
สีสัน ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และมีค่าไคสแควร์ท่ี 14.65  
 ด้านกล่ิน/ความหอมของตวัอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพูท่ีได้ชิม พบว่า อาชีพ มีความสัมพนัธ์กับ
ทศันคติในดา้นกล่ินและความหอม ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และมีค่าไคสแควร์ท่ี 9.90  
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 ดา้นความรู้สึกโดยรวมท่ีมีต่อตวัอยา่งน ้ าฝร่ังสีชมพูท่ีไดชิ้ม พบวา่ ความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพูท่ี
เคยบริโภค มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในดา้นความรู้สึกโดยรวมท่ีมีต่อตวัอยา่งน ้ าฝร่ังสีชมพูท่ีไดชิ้ม 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และมีค่าไคสแควร์ท่ี 19.66  
 ผลการศึกษาในส่วนถดัไปจะท าการน าเสนอผลการศึกษาและอธิบายรายละเอียดเฉพาะตวั
แปรท่ีมีนยัส าคญัต่อทศันคติในแต่ละดา้น 
 



 

 
 

 
ตารางที ่4.19 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพ ู

ปัจจยั ค่าสถิติ Chi-Square 
 รสชาติ ความหวาน ความเขม้ขน้ เน้ือผลไม ้ สีสนั กล่ิน ความรู้สึกโดยรวม 
เพศ 3.18* 0.28 0.96 0.77 0.048 0.27 0.025 
อาย ุ 5.96 5.32 6.84 29.63*** 14.65*** 1.39 3.70 
ระดบัการศึกษา 5.23 3.27 2.33 4.37 2.30 4.55 3.20 
อาชีพ 3.27 3.36 2.62 6.43 3.79 9.90** 4.094 
สุขภาพ 0.12 0.12 0.84 0.060 3.30 0.36 0.065 
ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้ าฝร่ังสีชมพ ู 1.75 0.27 4.31 4.27 3.25 0.93 0.60 
ประสบการณ์การบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพ ู 0.90 0.42 0.000 1.045 0.55 0.32 0.19 
ความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพท่ีูเคยบริโภค 12.15*** 3.49* 5.80** 7.26*** 2.32 2.47 19.66*** 

หมายเหตุ: * หมายถึง ระดบันยัส าคญั ท่ี 0.1  
  ** หมายถึง ระดบันยัส าคญั ท่ี 0.05 
  *** หมายถึง ระดบันยัส าคญั ท่ี 0.01 
ท่ีมา:  จากการส ารวจและค านวณ 
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  1. ปัจจัยทีส่่งผลต่อทศันคติของผู้บริโภคตัวอย่างทีม่ีต่อรสชาติของตัวอย่างน า้ฝร่ังสีชมพู 
  การศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีนยัส าคญักบัทศันคติต่อรสชาติของตวัอย่างน ้ าฝร่ังสี
ชมพพูบวา่มีตวัแปร 2 ตวัแปร คือ เพศและความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพท่ีูเคยบริโภค ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 เม่ือพิจารณาทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อรสชาติน ้ าฝร่ังสีชมพูท่ีไดชิ้ม โดยจ าแนกตาม
เพศ พบว่า ผูบ้ริโภคทั้งสองเพศมีความพึงพอใจในตวัอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพูท่ีได้ชิมรวมร้อยละ 73.60 
ของผูบ้ริโภคตวัอย่างทั้งสองเพศท่ีให้ทศันคติดา้นรสชาติจ านวน 303 ราย โดยท่ีตวัอย่างเพศหญิงมี
ความพึงพอใจในดา้นรสชาติของน ้ าฝร่ังสีชมพขูองตวัอยา่งท่ีไดชิ้มมากกวา่เพศชาย โดยคิดเป็นร้อยละ 
49.18 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งทั้งสองเพศท่ีใหท้ศันคติดา้นรสชาติ (ตารางท่ี 4.20) 
 ในดา้นความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพูท่ีเคยบริโภค พบว่าผูท่ี้เคยบริโภคฝร่ังสีชมพูและผลิตภณัฑ์
จากฝร่ังสีชมพูมาก่อนรู้สึกพึงพอใจต่อตวัอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพูคิดเป็นร้อยละ 76.92 ของผูบ้ริโภค
ตวัอยา่งท่ีเคยบริโภคฝร่ังสีชมพูและผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพจู านวน 104 ราย โดยท่ีผูท่ี้เคยบริโภคฝร่ัง
สีชมพูหรือผลิตภัณฑ์จากฝร่ังสีชมพูและมีความชอบมากมาก่อนมีความพึงพอใจต่อรสชาติของ
ตวัอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพูให้ท่ีให้ชิม คิดเป็นร้อยละ 32.69 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีเคยบริโภคฝร่ังสีชมพู
และผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพู ส่วนผูท่ี้เคยบริโภคและมีความชอบนอ้ยมีความพึงพอใจต่อรสชาติของ
ตวัอย่างคิดเป็นร้อยละ 44.23 ของผูบ้ริโภคตวัอย่างกลุ่มเดียวกนั (ตารางท่ี 4.20) ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า
ความคุน้เคยต่อรสชาติของฝร่ังสีชมพูของผูบ้ริโภคมีส่วนท าใหผู้บ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อน ้าฝร่ังสีชมพู
ตวัอยา่ง 
 
ตารางที ่4.20 ปัจจยัท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อรสชาติของตวัอยา่ง 
 น ้าฝร่ังสีชมพ ู  

ปัจจยั ความพึงพอใจท่ีมีต่อรสชาติ 
 พึงพอใจ เฉย ๆ รวม 

1. เพศ (303 ราย) 
ชาย 

 
74 

 
18 

 
92 

 (24.42) (5.94) (30.36) 
หญิง 149 62 211 
 (49.18) (20.46) (69.64) 
รวม 223 80 303 
 (73.60) (26.40) (100.00) 

2. ความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพท่ีูเคยบริโภค (104 ราย)   

ชอบมาก 34 1 35 
 (32.69) (0.96) (33.65) 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ)  
ปัจจยั ความพึงพอใจท่ีมีต่อรสชาติ 

 พึงพอใจ เฉย ๆ รวม 
ชอบนอ้ย 46 23 69 
 (44.23) (22.12) (66.35) 
รวม 80 24 104 
 (76.92) (23.08) (100.00) 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 
 

  2. ปัจจัยทีส่่งผลต่อทศันคติของผู้บริโภคตัวอย่างทีม่ีต่อความหวานของตัวอย่างน า้ฝร่ังสีชมพู 
  การศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีนัยส าคญักบัทศันคติดา้นความหวานของตวัอยา่งน ้ า
ฝร่ังสีชมพพูบวา่มีตวัแปร 1 ตวัแปร คือ ความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพท่ีูเคยบริโภค ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ในทัศนคติของผูบ้ริโภคตัวอย่างท่ีมีต่อความหวาน พบว่าผูท่ี้เคยบริโภคฝร่ังสีชมพูหรือ
ผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพูมาก่อนมีความพึงพอใจในดา้นความหวานของตวัอยา่งน ้ าฝร่ังสีชมพูท่ีไดชิ้ม
คิดเป็นร้อยละ 52.88 ของผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีเคยบริโภคฝร่ังสีชมพูและผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพู
จ านวน 104 ราย โดยผูท่ี้มีความรู้สึกชอบมากมาก่อน มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 22 .11 ของ
ผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีเคยบริโภคฝร่ังสีชมพูและผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพู และมีความรู้สึกเฉย ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 11.54 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งกลุ่มเดียวกนั ส่วนผูท่ี้มีความรู้สึกชอบนอ้ยมาก่อน มีความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 30.77 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีเคยบริโภคฝร่ังสีชมพูและผลิตภณัฑจ์ากฝร่ังสีชมพ ูและมี
ความรู้สึกเฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 35.58 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งกลุ่มเดียวกนั (ตารางท่ี 4.21)   
 
ตารางที ่4.21 ปัจจยัท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อความหวานของ 
 ตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพ ู  

ปัจจยั ความพึงพอใจท่ีมีต่อความหวาน 
 พึงพอใจ เฉย ๆ รวม 

ความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพท่ีูเคยบริโภค (104 ราย)   
ชอบมาก 23 12 35 

 (22.11) (11.54) (33.65) 
ชอบนอ้ย 32 37 69 
 (30.77) (35.58) (66.35) 

รวม 55 49 104 
 (52.88) (47.12) (100.00) 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 
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 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคตัวอย่างที่มีต่อความเข้มข้นของตัวอย่างน ้าฝร่ังสี
ชมพ ู
 การศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีนยัส าคญักบัทศันคติดา้นความเขม้ขน้ของตวัอยา่งน ้ า
ฝร่ังสีชมพูพบว่ามีตัวแปร 2 ตัวแปร คือ รายได้และความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพูท่ี เคยบริโภค ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 ในดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในดา้นความเขม้ขน้รวมเป็นร้อย
ละ 74.08 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งทุกระดบัรายไดท่ี้ใหท้ศันคติดา้นความเขม้ขน้ จ านวน 301 ราย โดยผูท่ี้
มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 8,000 บาท มีความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือร้อยละ 25.25 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งทุก
ระดบัรายไดท่ี้ใหท้ศันคติดา้นความเขม้ขน้ รองลงมาคือผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 8,001 – 15,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 18.94 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งกลุ่มเดียวกนั (ตารางท่ี 4.22)  
 ส่วนผูท่ี้เคยบริโภคฝร่ังสีชมพูหรือผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพมูาก่อนจะมีความพึงพอใจในดา้น
ความเขม้ขน้ของตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพท่ีูไดชิ้มคิดเป็นร้อยละ 74.04 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีเคยบริโภค
ฝร่ังสีชมพูและผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพู จ  านวน 104 ราย โดยผูท่ี้มีความรู้สึกชอบมากมาก่อน มีความ
พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 29.81 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีเคยบริโภคฝร่ังสีชมพูและผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสี
ชมพู  และมีความรู้สึกเฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 3.84 ของผู ้บริโภคตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน  ส่วนผู ้ท่ี มี
ความรู้สึกชอบน้อยมาก่อน มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 44.23 ของผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีเคยบริโภค
ฝร่ังสีชมพูและผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพู และมีความรู้สึกเฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 22.12 ของผูบ้ริโภค
ตวัอยา่งกลุ่มเดียวกนั (ตารางท่ี 4.22) เป็นไปไดว้า่ ผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีความพึงพอใจในความเขม้ขน้
ของน ้ าฝร่ังสีชมพูอาจเคยบริโภคน ้ าผลไมช้นิดอ่ืนท่ีมีความเขม้ขน้ใกลเ้คียงกบัตวัอยา่งน ้ าฝร่ังสีชมพ ู
เช่น น ้าลูกพรุน จึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีความพึงพอใจในตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพสููงกวา่ 
 
ตารางที ่4.22 ปัจจยัท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อความเขม้ขน้ของ 
 ตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพ ู 

ปัจจยั ความพึงพอใจท่ีมีต่อความเขม้ขน้ 
 พึงพอใจ เฉย ๆ รวม 

1. รายไดต้่อเดือน (301 ราย) 
ไม่เกิน 8,000 บาท 

 
76 

 
36 

 
112 

 (25.25) (11.96) (37.21) 
8,001 – 15,000 บาท 57 15 72 
 (18.94) (4.98) (23.92) 
15,001 – 25,000 บาท 39 17 56 
 (12.95) (5.65) (18.60) 
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ตารางที ่4.22 (ต่อ)  
ปัจจยั ความพึงพอใจท่ีมีต่อความเขม้ขน้ 

 พึงพอใจ เฉย ๆ รวม 
25,001 – 35,000 บาท 19 7 26 
 (6.31) (2.33) (8.64) 
35,001 บาท ข้ึนไป 32 3 35 
 (10.63) (1.00) (11.63) 
รวม 223 78 301 
 (74.08) (25.92) (100.00) 

2. ความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพท่ีูเคยบริโภค (104 ราย)   
ชอบมาก 31 4 35 

 (29.81) (3.84) (33.65) 
ชอบนอ้ย 46 23 69 
 (44.23) (22.12) (66.35) 
รวม 77 27 104 
 (74.04) (25.96) (100.00) 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 

 
  4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคตัวอย่างที่มีต่อการมีเนื้อผลไม้ผสมของตัวอย่างน ้า
ฝร่ังสีชมพ ู
  การศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีนัยส าคญักบัทศันคติด้านการมีเน้ือผลไมผ้สมของ
ตวัอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพูพบว่ามีตวัแปร 3 ตวัแปร คือ อายุ รายได้และความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพูท่ีเคย
บริโภค ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ในดา้นอายุ พบวา่ส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกเฉยๆ กบัการมีเน้ือผลไมผ้สมของตวัอยา่งน ้ าฝร่ังสี
ชมพู คิดเป็นร้อยละ 62.21 ของผูบ้ริโภคตวัอย่างทุกระดบัอายุท่ีให้ทศันคติต่อการมีเน้ือผลไมผ้สม 
จ านวน 299 ราย โดยผูท่ี้มีอายไุม่เกิน 25 ปี จะมีความรู้สึกเฉยๆ สูงท่ีสุด คือร้อยละ 32.11 ของผูบ้ริโภค
ตวัอยา่งในกลุ่มเดียวกนั รองลงมาคือผูท่ี้มีอายใุนช่วง 25-35 ปี ในขณะเดียวกนั ทั้งสองช่วงอายท่ีุกล่าว 
มีความพึงพอใจสูงท่ีสุดเท่ากนั คือร้อยละ 13.71 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งในกลุ่มเดียวกนั (ตารางท่ี 4.23) 
 ในดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกเฉยๆ กบัตวัอยา่งน ้ าฝร่ังสีชมพูท่ีมีเน้ือ
ผลไมผ้สม โดยคิดเป็นร้อยละ 62.21 ของผูบ้ริโภคตวัอย่างทุกระดบัรายไดท่ี้ให้ทศันคติต่อการมีเน้ือ
ผลไมผ้สม จ านวน 299 ราย โดยท่ีผูท่ี้มีรายไดไ้ม่เกิน 8,000 บาท จะมีความรู้สึกเฉยๆ สูงท่ีสุด คือร้อย
ละ 25.42 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งในกลุ่มเดียวกนั (ตารางท่ี 4.23) 
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 ในดา้นความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพูท่ีเคยบริโภค พบว่าผูท่ี้เคยบริโภคฝร่ังสีชมพูหรือผลิตภณัฑ์
จากฝร่ังสีชมพูมาก่อน จะมีความพึงพอใจในด้านการมีเน้ือผลไม้ผสมคิดเป็นร้อยละ 41.75 ของ
ผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีเคยบริโภคฝร่ังสีชมพูและผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพูท่ีให้ทศันคติด้านการมีเน้ือ
ผลไมผ้สม จ านวน 103 ราย ในขณะท่ีมีความรู้สึกเฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 58.25 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งใน
กลุ่มเดียวกนั โดยท่ีผูท่ี้มีความรู้สึกเฉยๆ จะเป็นผูท่ี้เคยบริโภคและมีความรู้สึกชอบนอ้ยมาก่อน คิดเป็น
ร้อยละ 44.66 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีเคยบริโภคฝร่ังสีชมพูและผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพูท่ีให้ทศันคติ
ดา้นการมีเน้ือผลไมผ้สม ในขณะท่ีผูท่ี้มีความรู้สึกพึงพอใจต่อการมีเน้ือผลไมผ้สมเป็นผูท่ี้เคยบริโภค
และมีความรู้สึกชอบมาก ร้อยละ 20.39 และผูท่ี้เคยบริโภคและมีความรู้สึกชอบน้อย ร้อยละ 21 .36 
ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งในกลุ่มเดียวกนั (ตารางท่ี 4.23) 
 จึงอาจกล่าวไดว้า่ ผูท่ี้มีประสบการณ์การบริโภคฝร่ังสีชมพแูละผลิตภณัฑ์ของฝร่ังสีชมพ ูจะมี
ความคุน้เคยกบัเน้ือสัมผสัของน ้าฝร่ังสีชมพ ูท าใหมี้ความพึงพอใจในการมีเน้ือผลไมผ้สมของตวัอยา่ง
น ้าฝร่ังสีชมพสููงกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ  
 
ตารางที ่4.23 ปัจจยัท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อการมีเน้ือผลไม ้
 ผสมของตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพ ู 

ปัจจยั ความพึงพอใจท่ีมีต่อการมีเน้ือผลไมผ้สม 
 พึงพอใจ เฉย ๆ รวม 

1. อาย ุ(299 ราย)    

ไม่เกิน 25 ปี 41 96 137 
 (13.71) (32.11) (45.82) 

25 – 35 ปี 41 58 99 
 (13.71) (19.40) (33.11) 
36 – 45 ปี 11 29 40 
 (3.68) (9.70) (13.38) 
46 – 55 ปี 12 2 14 
 (4.01) (0.67) (4.68) 
56 ปี ข้ึนไป 8 1 9 
 (2.68) (0.33) (3.01) 
รวม 113 186 299 
 (37.79) (62.21) (100.00) 

2. รายไดต้่อเดือน (299 ราย)    
ไม่เกิน 8,000 บาท 35 76 111 

 (11.70) (25.42) (37.12) 
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ตารางที ่4.23 (ต่อ) 
ปัจจยั ความพึงพอใจท่ีมีต่อการมีเน้ือผลไมผ้สม 

 พึงพอใจ เฉย ๆ รวม 
8,001 – 15,000 บาท 28 43 71 
 (9.37) (14.38) (23.75) 
15,001 – 25,000 บาท 18 39 57 
 (6.02) (13.04) (19.06) 
25,001 – 35,000 บาท 11 15 26 
 (3.68) (5.02) (8.70) 
35,001 บาท ข้ึนไป 21 13 34 
 (7.02) (4.35) (11.37) 
รวม 113 186 299 
 (37.79) (62.21) (100.00) 

3. ความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพท่ีูเคยบริโภค  (103 ราย)   
ชอบมาก 21 14 35 

 (20.39) (13.59) (33.98) 
ชอบนอ้ย 22 46 68 
 (21.36) (44.66) (66.02) 
รวม 43 60 103 
 (41.75) (58.25) (100.00) 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 
 
  5. ปัจจัยทีส่่งผลต่อทศันคติของผู้บริโภคตัวอย่างทีม่ีต่อสีสันของตัวอย่างน า้ฝร่ังสีชมพู 
  การศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีนยัส าคญักบัทศันคติต่อสีสันของตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพู
พบวา่มีตวัแปร 1 ตวัแปร คือ อาย ุดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ในดา้นอาย ุพบวา่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในสีสันของตวัอยา่งน ้ าฝร่ังสีชมพู คิดเป็นร้อยละ 
55.30 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งทุกระดบัอายุท่ีให้ทศันคติต่อสีสัน จ านวน 302 ราย โดยท่ีผูท่ี้มีอายุไม่เกิน 
25 ปี จะมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในขณะท่ีผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีความรู้สึกเฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 44.70 
ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งในกลุ่มเดียวกนั โดยผูท่ี้มีอายุในช่วง 25-35 ปี จะมีความรู้สึกเฉยๆ ต่อสีสันของ
ตวัอยา่งมากท่ีสุด คือร้อยละ 18.54 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งในกลุ่มเดียวกนั (ตารางท่ี 4.24)  
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ตารางที ่4.24 ปัจจยัท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อสีสันของตวัอยา่ง 
 น ้าฝร่ังสีชมพู   

ปัจจยั ความพึงพอใจท่ีมีต่อสีสนั 
 พึงพอใจ เฉย ๆ รวม 

อายุ (302 ราย) 
ไม่เกิน 25 ปี 

 
84 

 
54 

 
138 

 (27.82) (17.88) (45.70) 
25 – 35 ปี 43 56 99 
 (14.24) (18.54) (32.78) 
36 – 45 ปี 22 18 40 
 (7.28) (5.96) (13.24) 
46 – 55 ปี 9 7 16 
 (2.98) (2.32) (5.30) 
56 ปี ข้ึนไป 9 0 9 
 (2.98) (0.00) (2.98) 
รวม 167 135 302 
 (55.30) (44.70) (100.00) 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 

 
  6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคตัวอย่างที่มีต่อกลิ่น/ความหอมของตัวอย่างน ้าฝร่ังสี
ชมพ ู
  การศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีนยัส าคญักบัทศันคติต่อกล่ิน/ความหอมของตวัอยา่ง
น ้าฝร่ังสีชมพพูบวา่มีตวัแปร 1 ตวัแปร คือ อาชีพ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ในดา้นอาชีพ พบว่าส่วนใหญ่จะพึงพอใจต่อกล่ินและความหอมของตวัอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพ ู
คือ ร้อยละ 69.08 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งทุกกลุ่มอาชีพท่ีให้ทศันคติต่อกล่ิน/ความหอม จ านวน 304 ราย 
โดยท่ีนักเรียน/นักศึกษาจะมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด คือร้อยละ 25 .00 ของผูบ้ริโภคตวัอย่างในกลุ่ม
เดียวกนั รองลงมาคือพนกังานบริษทั คือร้อยละ 18.42 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งในกลุ่มเดียวกนั (ตารางท่ี 
4.25) 
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ตารางที ่4.25 ปัจจยัท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อกล่ิน/ความหอม 
 ของตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพ ู  

ปัจจยั ความพึงพอใจท่ีมีต่อกล่ิน/ความหอม 
 พึงพอใจ เฉย ๆ รวม 

อาชีพ (304 ราย) 
นกัเรียน/นกัศึกษา 

 
76 

 
43 

 
119 

 (25.00) (14.15) (39.15) 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 29 15 44 
 (9.54) (4.93) (14.47) 
พนกังานบริษทั 56 10 66 
 (18.42) (3.29) (21.71) 
ธุรกิจส่วนตวั 23 12 35 
 (7.57) (3.94) (11.51) 
อาชีพอิสระ/พอ่บา้น/แม่บา้น และอ่ืนๆ 26 14 40 
 (8.55) (4.61) (13.16) 
รวม 210 94 304 
 (69.08) (30.92) (100.00) 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 
 

 7. ปัจจัยทีส่่งผลต่อทศันคติของผู้บริโภคตัวอย่างทีม่ีต่อความรู้สึกโดยรวมของตัวอย่างน า้ฝร่ัง
สีชมพ ู
 การศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีนัยส าคญักับทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีมีต่อ
ความรู้สึกโดยรวมของตวัอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพูพบวา่มีตวัแปร 1 ตวัแปร คือ ความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพูท่ี
เคยบริโภค ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ผูท่ี้เคยบริโภคฝร่ังสีชมพูหรือผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพูมาก่อน ส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจ
ในด้านความรู้สึกโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 72 .28 ของผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีเคยบริโภคฝร่ังสีชมพูและ
ผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพูท่ีให้ทศันคติท่ีมีต่อความรู้สึกโดยรวมของตวัอยา่งน ้ าฝร่ังสีชมพู จ  านวน 101 
ราย โดยท่ีผูท่ี้มีเคยมีความชอบฝร่ังสีชมพูท่ีเคยบริโภคมาก จะมีความพึงพอใจ ร้อยละ 33.66ของ
ผูบ้ริโภคตวัอย่างในกลุ่มน้ี  และมีความรู้สึกเฉยๆ เป็น ร้อยละ 0.00 ของผูบ้ริโภคตวัอย่างในกลุ่ม
เดียวกนั ในขณะท่ีผูท่ี้เคยบริโภคและมีความชอบน้อย จะมีความพึงพอใจเป็นร้อยละ 38 .62 และมี
ความรู้สึกเฉยๆ เป็นร้อยละ 27.72 ของผูบ้ริโภคตวัอย่างในกลุ่มเดียวกนั (ตารางท่ี 4.26) ซ่ึงอาจกล่าว
ได้ว่า ประสบการณ์การบริโภคและความคุ้นเคย มีผลต่อความชอบและการยอมรับผลิตภณัฑ์ใน
อนาคต 
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ตารางที ่4.26 ปัจจยัท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อทศันคติดา้นความรู้สึกโดยรวมของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมี 
 ต่อตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพู   

ปัจจยั ความรู้สึกโดยรวม 
 พึงพอใจ เฉย ๆ รวม 

ความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพท่ีูเคยบริโภค (101 ราย)   
ชอบมาก 34 0 34 

 (33.66) (0.00) (33.66) 
ชอบนอ้ย 39 28 67 
 (38.62) (27.72) (66.34) 
รวม 73 28 101 
 (72.28) (27.72) (100.00) 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 
 

 4.4.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อตัวอย่างน ้าฝร่ังสีชมพูในด้านราคา สถานที่จ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด และการตัดสินใจซ้ือในอนาคต 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สุขภาพ
ของผูบ้ริโภคตวัอยา่ง ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้ าฝร่ังสีชมพู ประสบการณ์และความรู้สึกท่ีมี
ต่อฝร่ังสีชมพูท่ีเคยบริโภค กบัทศันคติในดา้นราคา สถานท่ีจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการ
ตดัสินใจซ้ือน ้าฝร่ังสีชมพบูริโภคในอนาคต ไดผ้ลดงัน้ี (ตารางท่ี 4.27) 
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีต่อทศันคติในดา้นราคาท่ีเหมาะสมของน ้าฝร่ัง
สีชมพูขนาดแกว้ 16 ออนซ์ น ้ าคั้น ไม่ใส่น ้ าแข็ง พบวา่ ไม่มีปัจจยัใดๆ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติใน
ดา้นราคาท่ีเหมาะสมเลย  
  ดา้นสถานท่ีในการขายน ้ าฝร่ังสีชมพูในร้านน ้ าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไป พบว่า ระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสุขภาพ  มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในดา้นสถานท่ีในการขายน ้ าฝร่ังสีชมพู
ในร้านน ้ าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไป ท่ีระดบันยัส าคญั 0.1 0.1 และ 0.05 มีค่าไคสแควร์ท่ี 7.77 9.27 และ 3.37 
ตามล าดบั  
 ดา้นสถานท่ีในการขายน ้ าฝร่ังสีชมพูในซุปเปอร์มาร์เก็ท พบวา่ เพศ และอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบั
ทศันคติในดา้นสถานท่ีการขายน ้ าฝร่ังสีชมพูในซุปเปอร์มาร์เก็ท ท่ีระดบันยัส าคญั 0.1 และ 0.05 มีค่า
ไคสแควร์ท่ี 3.82 และ 11.003 ตามล าดบั  
 ดา้นสถานท่ีในการขายน ้ าฝร่ังสีชมพูในร้านสะดวกซ้ือ พบว่า ระดบัการศึกษา และอาชีพ มี
ความสัมพนัธ์กบัทศันคติในดา้นสถานท่ีในการขายน ้ าฝร่ังสีชมพูในร้านสะดวกซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.1 และ 0.05 มีค่าไคสแควร์ท่ี 6.52 และ 10.32 ตามล าดบั  
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 ดา้นสถานท่ีในการขายน ้าฝร่ังสีชมพใูนร้านอาหาร พบวา่ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน มีความสัมพนัธ์กับทัศนคติในด้านสถานท่ีในการขายน ้ าฝร่ังสีชมพูในร้านอาหาร ท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 และ 0.01 มีค่าไคสแควร์ท่ี 7.95 และ 18.53 ตามล าดบั  
 ดา้นการใหท้ดลองชิมตวัอยา่ง พบวา่ เพศ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการส่งเสริมการตลาด
ในดา้นการใหท้ดลองชิมตวัอยา่ง ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยมีค่าไคสแควร์ท่ี 4.37  
 ดา้นการให้ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ พบว่า ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มี
ความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการส่งเสริมการตลาดในดา้นการให้ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.01 และ 0.1 มีค่าไคสแควร์ท่ี 15.65 และ 7.86 ตามล าดบั  
 ด้านการแนะน าจากพนักงาน/การแนะน าจากเพื่อนและค าบอกเล่าปากต่อปาก พบว่า อาย ุ
และอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการส่งเสริมการตลาดในดา้นการแนะน าจากพนกังาน/การ
แนะน าจากเพื่อนและค าบอกเล่าปากต่อปาก ท่ีระดบันัยส าคญั 0.1 และ 0.05 มีค่าไคสแควร์ท่ี 9.45 
และ 12.40 ตามล าดบั  
 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีต่อทศันคติต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูมาบริโภคใน
อนาคต พบวา่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้ า
ฝร่ังสีชมพู ประสบการณ์การบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพู และความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพูท่ีเคยบริโภค มี
ความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูมาบริโภคในอนาคต โดยมีระดบันัยส าคญัและค่า
ไคสแควร์ ดงัต่อไปน้ี  
 ปัจจยัอาย ุประสบการณ์การบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพู และความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพูท่ีเคยบริโภค มี
ความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 มีค่าไคสแควร์ 16.18 6.90 และ 30.54 ตามล าดบั 
 ปัจจยัความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้าฝร่ังสีชมพู มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 มี
ค่าไคสแควร์ 7.49 
 ปัจจยัระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.1 มี
ค่าไคสแควร์ 7.057 8.45 และ 8.002 ตามล าดบั  
 ผลการศึกษาในส่วนถดัไปจะท าการน าเสนอผลการศึกษาและอธิบายรายละเอียดเฉพาะตวั
แปรท่ีมีนยัส าคญัต่อทศันคติในแต่ละดา้น 



 

 
 

ตารางที ่4.27 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพดูา้นราคา สถานท่ีจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาดและการซ้ือในอนาคต 
ปัจจยั  ค่าสถิติ Chi-Square 

 ราคา สถานท่ีจ าหน่าย ส่งเสริมการตลาด การซ้ือในอนาคต 
   คั้น/ป่ัน ซุปเปอร์มาร์เก็ท สะดวกซ้ือ ร้านอาหาร ชิมตวัอยา่ง ใหค้วามรู้ ค าแนะน า  
เพศ 0.22  0.62 3.82* 1.89 1.96 4.37** 0.77 2.46 0.001 
อาย ุ 1.00  2.80 7.64 0.80 3.15 5.30 3.37 9.45* 16.18*** 
ระดบัการศึกษา 5.75  7.77* 4.54 6.52* 7.95** 1.50 15.65*** 2.26 7.057* 
อาชีพ 2.85  5.83 11.003** 10.32** 1.026 1.36 4.67 12.40** 8.45* 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4.80  9.27* 7.71 3.54 18.53*** 1.54 7.86* 4.40 8.002* 
สุขภาพ 1.47  3.37** 0.35 1.16 0.70 0.47 0.35 0.90 0.58 
ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้ าฝร่ังสีชมพ ู 1.57  - - - - - - - 7.49** 
ประสบการณ์การบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพ ู 0.28  - - - - - - - 6.90*** 
ความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพท่ีูเคยบริโภค 1.45  - - - - - - - 30.54*** 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 
หมายเหตุ:  * หมายถึง ระดบันยัส าคญั ท่ี 0.1  
 ** หมายถึง ระดบันยัส าคญั ท่ี 0.05 
 *** หมายถึง ระดบันยัส าคญั ท่ี 0.01 
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  1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคตัวอย่างที่มีต่อสถานที่ในการขายน ้าฝร่ังสีชมพูใน
ร้านน า้ผลไม้คั้น/ป่ันทัว่ไป 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีนัยส าคญักับทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีมีต่อ
สถานท่ีในการขายน ้ าฝร่ังสีชมพูในร้านน ้ าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไป พบว่ามีตวัแปร 3 ตวัแปร คือ ระดบั
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสุขภาพของผูบ้ริโภคตวัอยา่ง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ในดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เลือกสถานท่ีในการขายน ้ าฝร่ัง
สีชมพูในร้านน ้ าผลไม้คั้น/ป่ันทัว่ไปสูงถึงร้อยละ 36.72 ของผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีให้ทศันคติท่ีมีต่อ
สถานท่ีในการขายน ้าฝร่ังสีชมพใูนร้านน ้าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไป จ านวน 305 ราย (ตารางท่ี 4.28) 
 ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 8,000 บาท เลือกสถานท่ีใน
การขายน ้ าฝร่ังสีชมพูในร้านน ้ าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไปสูงท่ีสุด คือร้อยละ 19.01 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ี
ให้ทศันคติท่ีมีต่อสถานท่ีในการขายน ้ าฝร่ังสีชมพูในร้านน ้ าผลไม้คั้น/ป่ันทั่วไป จ านวน 305 ราย 
รองลงมาคือผูท่ี้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนในช่วง 8.001-15,000 บาท และในช่วง 15,001-25,000 บาท 
เลือกสถานท่ีในการขายน้ีเท่ากัน คือร้อยละ 13.12 ของผูบ้ริโภคตวัอย่างในกลุ่มเดียวกัน (ตารางท่ี 
4.28) 
 ส่วนในดา้นสุขภาพ พบวา่ผูท่ี้มีสุขภาพแขง็แรงดี มีการเลือกสถานท่ีในการขายน ้ าฝร่ังสีชมพู
ในร้านน ้ าผลไม้คั้น/ป่ันทั่วไปสูงท่ีสุด คือร้อยละ 42.62 ของผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีให้ทัศนคติท่ีมีต่อ
สถานท่ีในการขายน ้าฝร่ังสีชมพใูนร้านน ้าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไป จ านวน 305 ราย (ตารางท่ี 4.28)  
 จึงอาจกล่าวไดว้า่ร้านน ้ าผลไมค้ั้นและป่ันทัว่ไปเป็นร้านท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและมีราคาไม่
แพง ท าใหผู้บ้ริโภคส่วนใหญ่และผูท่ี้มีรายไดร้ะดบักลางสามารถเขา้ถึงได ้
 
ตารางที ่4.28 ปัจจยัท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อสถานท่ีในการ 
 ขายน ้าฝร่ังสีชมพใูนร้านน ้าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไป   

ปัจจยั ทศันคติท่ีมีต่อการขายในร้านน ้ าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไป 
 เลือก ไม่เลือก รวม 

1. ระดบัการศึกษา (305 ราย) 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือต ่ากวา่ 

 
24 

 
25 
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 (7.87) (8.20) (16.07) 
อนุปริญญา/ปวส. 7 8 15 
 (2.30) (2.62) (4.92) 
ปริญญาตรี 112 73 185 
 (36.72) (23.93) (60.65) 
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ตารางที ่4.28 (ต่อ)   
ปัจจยั ทศันคติท่ีมีต่อการขายในร้านน ้ าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไป 

 เลือก ไม่เลือก รวม 
สูงกวา่ปริญญาตรี 23 33 56 
 (7.54) (10.82) (18.36) 
รวม 166 139 305 
 (54.43) (45.57) (100.00) 

2. รายไดต้่อเดือน (305 ราย) 
ไม่เกิน 8,000 บาท 

 
58 

 
56 

 
114 

 (19.01) (18.36) (37.37) 
8,001 – 15,000 บาท 40 32 72 
 (13.12) (10.49) (23.61) 
15,001 – 25,000 บาท 40 17 57 
 (13.12) (5.57) (18.69) 
25,001 – 35,000 บาท 10 16 26 
 (3.28) (5.25) (8.53) 
35,001 บาท ข้ึนไป 18 18 36 
 (5.90) (5.90) (11.80) 
รวม 166 139 305 
 (54.43) (45.57) (100.00) 

3. สุขภาพ (305 ราย) 
แขง็แรงดี 

 
130 

 
96 

 
226 

 (42.62) (31.48) (74.10) 
ปานกลาง-ไม่ค่อยแขง็แรง/มีโรคประจ าตวั 36 43 79 
 (11.80) (14.10) (25.90) 
รวม 166 139 305 
 (54.42) (45.58) (100.00) 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 

 
  2. ปัจจัยทีส่่งผลต่อทศันคติของผู้บริโภคตัวอย่างทีม่ีต่อสถานทีใ่นการขายน า้ฝร่ังสีชมพูใน 
ซุปเปอร์มาร์เกท็   
 การศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีนัยส าคญักับทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีมีต่อ
สถานท่ีในการขายน ้ าฝร่ังสีชมพูในซุปเปอร์มาร์เก็ท พบว่ามีตวัแปร 2 ตวัแปร คือ เพศและอาชีพ ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
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 ในดา้นเพศ พบว่าเพศหญิงมีแนวโน้มท่ีจะเลือกในด้านสถานท่ีในการขายน ้ าฝร่ังสีชมพูใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ทมากกว่าเพศชาย โดยคิดเป็นร้อยละ 40.00 ของผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีให้ทศันคติท่ีมีต่อ
สถานท่ีในการขายน ้ าฝร่ังสีชมพใูนซุปเปอร์มาร์เก็ท จ านวน 305 ราย ในขณะท่ีเพศชายท่ีเลือกช่องทาง
น้ี คิดเป็นร้อยละ 14.10 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งในกลุ่มเดียวกนั (ตารางท่ี 4.29) ซ่ึงเป็นไปไดว้า่ส่วนใหญ่
เพศหญิงจะมีแนวโน้มท่ีเป็นคนซ้ือสินคา้บริโภคภายในบา้นและมีการเดินซ้ือสินคา้ในซุปเปอร์มาร์
เก็ทมากกวา่เพศชาย 
 ในดา้นอาชีพ พบวา่นกัเรียน/นกัศึกษามีการเลือกช่องทางในการขายน ้าฝร่ังสีชมพใูนซุปเปอร์
มาร์เก็ทมากกวา่ผูท่ี้มีอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 20.66 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีใหท้ศันคติท่ีมีต่อสถานท่ี
ในการขายน ้าฝร่ังสีชมพใูนซุปเปอร์มาร์เก็ท จ านวน 305 ราย (ตารางท่ี 4.29) 
 
ตารางที ่4.29 ปัจจยัท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อสถานท่ีในการขาย 
 น ้าฝร่ังสีชมพใูนซุปเปอร์มาร์เก็ท   

ปัจจยั ทศันคติท่ีมีต่อการขายในซุปเปอร์มาร์เก็ท 
 เลือก ไม่เลือก รวม 

1. เพศ (305 ราย)    
ชาย 43 51  94 

 (14.10) (16.72) (30.82) 
หญิง 122 89 211 
 (40.00) (29.18) (69.18) 
รวม 165 140 305 

 (54.10) (45.90) (100.00) 
2. อาชีพ (305 ราย) 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
 

63 
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119 
 (20.66) (18.36) (39.02) 
พนกังานบริษทั 29 38 67 
 (9.51) (12.46) (21.97) 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 33 11 44 
 (10.82) (3.61) (14.43) 
อาชีพอิสระ/พอ่บา้น/แม่บา้น และอ่ืนๆ 21 19 40 
 (6.88) (6.23) (13.11) 
ธุรกิจส่วนตวั 19 16 35 
 (6.23) (5.24) (11.47) 
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ตารางที ่4.29 (ต่อ)   
ปัจจยั ทศันคติท่ีมีต่อการขายในซุปเปอร์มาร์เก็ท 

 เลือก ไม่เลือก รวม 
รวม 165 140 305 
 (54.10) (45.90) (100.00) 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 

 
  3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคตัวอย่างที่มีต่อสถานที่ในการขายน ้าฝร่ังสีชมพูใน
ร้านสะดวกซ้ือ 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีนัยส าคญักับทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีมีต่อ
สถานท่ีในการขายน ้ าฝร่ังสีชมพูในร้านสะดวกซ้ือ พบวา่มีตวัแปร 2 ตวัแปร คือ ระดบัการศึกษา และ
อาชีพ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ในดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จะมีทศันคติต่อสถานท่ีในการ
ขายน ้ าฝร่ังสีชมพูในร้านสะดวกซ้ือสูงกว่าระดบัการศึกษาอ่ืนๆ โดยมีการเลือกร้อยละ 28.20 ของ
ผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีให้ทศันคติท่ีมีต่อสถานท่ีในการขายน ้ าฝร่ังสีชมพูในร้านสะดวกซ้ือ จ านวน 305 
ราย แต่ก็มีผูท่ี้ไม่เลือกถึงร้อยละ 32.46 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งในกลุ่มเดียวกนั (ตารางท่ี 4.30) 
 ในดา้นอาชีพ พบว่านักเรียน/นักศึกษา มีการเลือกช่องทางในการขายน ้ าฝร่ังสีชมพูในร้าน
สะดวกซ้ือมากกวา่ผูท่ี้มีอาชีพอ่ืนๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 19.67 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีใหท้ศันคติท่ีมีต่อ
สถานท่ีในการขายน ้ าฝร่ังสีชมพูในร้านสะดวกซ้ือ จ านวน 305 ราย ในขณะเดียวกนัก็มีผูท่ี้ไม่เลือกสูง
ถึงร้อยละ 19.34 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งในกลุ่มเดียวกนั (ตารางท่ี 4.30) 
  
ตารางที ่4.30 ปัจจยัท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อสถานท่ีในการขาย 
 น ้าฝร่ังสีชมพใูนร้านสะดวกซ้ือ      

ปัจจยั ทศันคติท่ีมีต่อการขายในร้านสะดวกซ้ือ 
 เลือก ไม่เลือก รวม 

1. ระดบัการศึกษา (305 ราย) 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือต ่ากวา่ 

 
21 

 
28 

 
49 

 (6.89) (9.18) (16.07) 
อนุปริญญา/ปวส. 8 7 15 
 (2.62) (2.29) (4.91) 
ปริญญาตรี 86 99 185 
 (28.20) (32.46) (60.66) 
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ตารางที ่4.30 (ต่อ)      
ปัจจยั ทศันคติท่ีมีต่อการขายในร้านสะดวกซ้ือ 

 เลือก ไม่เลือก รวม 
สูงกวา่ปริญญาตรี 36 20 56 
 (11.80) (6.56) (18.36) 
รวม 151 154 305 
 (49.51) (50.49) (100.00) 

2. อาชีพ (305 ราย) 
นกัเรียน/นกัศึกษา 

 
60 

 
59 

 
119 

 (19.67) (19.34) (39.01) 
พนกังานบริษทั 30 37 67 
 (9.84) (12.13) (21.97) 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 29 15 44 
 (9.51) (4.92) (14.43) 
อาชีพอิสระ/พอ่บา้น/แม่บา้น และอ่ืนๆ 13 27 40 
 (4.26) (8.85) (13.11) 
ธุรกิจส่วนตวั 19 16 35 
 (6.23) (5.25) (11.48) 
รวม 151 154 305 

 (49.51) (50.49) (100.00) 
ท่ีมา:  จากการส ารวจ 

 
  4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคตัวอย่างที่มีต่อสถานที่ในการขายน ้าฝร่ังสีชมพูใน
ร้านอาหาร 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีนัยส าคญักับทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีมีต่อ
สถานท่ีในการขายน ้ าฝร่ังสีชมพูในร้านอาหาร พบว่ามีตวัแปร 2 ตวัแปร คือ ระดบัการศึกษา และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ในดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ทุกระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จะไม่เลือกร้านอาหารเป็นสถานท่ี
ในการขายน ้ าฝร่ังสีชมพู โดยท่ีผูท่ี้ มีการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เลือกช่องทางน้ีสูงกว่าผู ้ท่ี มี
การศึกษาในระดบัอ่ืนๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 47.54 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีให้ทศันคติท่ีมีต่อสถานท่ีใน
การขายน ้าฝร่ังสีชมพูในร้านอาหาร จ านวน 305 ราย แต่อยา่งไรก็ตาม ถา้เปรียบเทียบเฉพาะจ านวนผูท่ี้
เลือกช่องทางน้ี จะเห็นได้ว่าผูท่ี้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะเลือกช่องทางน้ีสูงกว่าผูท่ี้มีระดับ
การศึกษาอ่ืนๆ คือร้อยละ 13.12 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งในกลุ่มเดียวกนั (ตารางท่ี 4.31) 
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 ในดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ผูท่ี้มีรายไดทุ้กช่วงระดบัส่วนใหญ่จะไม่เลือกช่องทางใน
การจดัจ าหน่ายน ้ าฝร่ังสีชมพูในร้านอาหาร โดยท่ีผูท่ี้มีรายไดต้  ่ากวา่ 8,000 บาท จะไม่เลือกช่องทางน้ี
สูงท่ีสุด คือร้อยละ 33.77 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีให้ทศันคติท่ีมีต่อสถานท่ีในการขายน ้ าฝร่ังสีชมพูใน
ร้านอาหาร จ านวน 305 ราย ส่วนผู ้ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนในช่วง 15,001-25,000 บาท จะเลือก
ช่องทางน้ีสูงกว่าระดบัรายได้อ่ืนๆ คือร้อยละ 6.89 ของผูบ้ริโภคตวัอย่างในกลุ่มเดียวกนั (ตารางท่ี 
4.31) 
 จึงอาจกล่าวได้ว่าระดบัรายได้ของผูบ้ริโภคตวัอย่างจะเป็นส่วนหน่ึงในการก าหนดวิถีการ
ด าเนินชีวติ (life style) ของผูบ้ริโภคเอง จากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดท้  าการส ารวจมา ผูบ้ริโภคตวัอยา่ง
ท่ีมีรายไดใ้นช่วงกลาง จะเป็นกลุ่มท่ีมีการบริโภคอาหารตามร้านอาหารสูง เน่ืองจากชีวิตการท างานท่ี
ท าให้ไม่มีเวลาประกอบอาหารเอง ส่วนกลุ่มผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีมีรายไดน้้อยหรือมากกวา่น้ี อาจจะมี
การท าอาหารทานเองท่ีบา้น ซ่ึงอาจเป็นเพราะประหยดัค่าใชจ่้าย มีเวลาในการประกอบอาหารมากกวา่ 
หรือมีการค านึงถึงคุณค่าในการบริโภคอาหารท่ีท าเองมากกวา่ ก็เป็นได ้
 
ตารางที ่4.31 ปัจจยัท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อสถานท่ีในการขาย 
 น ้าฝร่ังสีชมพใูนร้านอาหาร   

ปัจจยั ทศันคติท่ีมีต่อการขายในร้านอาหาร 
 เลือก ไม่เลือก รวม 

1. ระดบัการศึกษา (305 ราย) 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือต ่ากวา่ 

 
4 

 
45 

 
49 

 (1.31) (14.75) (16.06) 
อนุปริญญา/ปวส. 1 14 15 
 (0.33) (4.59) (4.92) 
ปริญญาตรี 40 145 185 
 (13.12) (47.54) (60.66) 
สูงกวา่ปริญญาตรี 15 41 56 
 (4.92) (13.44) (18.36) 
รวม 60 245 305 
 (19.67) (80.33) (100.00) 

2. รายไดต้่อเดือน (305 ราย) 
ไม่เกิน 8,000 บาท 

 
11 

 
103 

 
114 

 (3.61) (33.77) (37.38) 
8,001 – 15,000 บาท 14 58 72 
 (4.59) (19.02) (23.61) 
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ตารางที ่4.31 (ต่อ)   
ปัจจยั ทศันคติท่ีมีต่อการขายในร้านอาหาร 

 เลือก ไม่เลือก รวม 
15,001 – 25,000 บาท 21 36 57 
 (6.89) (11.80) (18.69) 
25,001 – 35,000 บาท 5 21 26 
 (1.64) (6.88) (8.52) 
35,001 บาท ข้ึนไป 9 27 36 
 (2.95) (8.85) (11.80) 
รวม 60 245 305 

 (19.67) (80.33) (100.00) 
ท่ีมา:  จากการส ารวจ 

 
  5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคตัวอย่างที่มีต่อการส่งเสริมการตลาดด้านการให้
ทดลองชิมตัวอย่าง 
  การศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีนยัส าคญักบัทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีมีต่อการ
ส่งเสริมการตลาดด้านการให้ทดลองชิมตวัอย่าง พบว่ามีตวัแปร 1 ตวัแปร คือ เพศ ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
 ในดา้นเพศ พบวา่มีการตอบสนองต่อการส่งเสริมการตลาดในดา้นการให้ทดลองชิมตวัอยา่ง
สูงถึงร้อยละ 63.93 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีให้ทศันคติท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาดดา้นการให้ทดลอง
ชิมตวัอย่าง จ  านวน 305 ราย โดยท่ีเพศหญิงมีแนวโน้มท่ีจะเลือกการส่งเสริมการตลาดวิธีน้ีมากกว่า
เพศชาย โดยคิดเป็นร้อยละ 46.88 ของผูบ้ริโภคตวัอย่างในกลุ่มเดียวกัน ในขณะท่ีเพศชายท่ีเลือก
ช่องทางน้ี คิดเป็นร้อยละ 17.05 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งในกลุ่มเดียวกนั (ตารางท่ี 4.32) อาจกล่าวไดว้่า
เพศหญิงมีความละเอียดในการเลือกซ้ือสินคา้บริโภคและต้องการรู้จกัสินคา้ในทุกแง่มุมก่อนการ
ตดัสินใจซ้ือ  
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ตารางที ่4.32 ปัจจยัท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อการส่งเสริม  
 การตลาดดา้นการใหท้ดลองชิมตวัอยา่ง     

ปัจจยั ทศันคติท่ีมีต่อการใหท้ดลองชิมตวัอยา่ง 
 เลือก ไม่เลือก รวม 

เพศ (305 ราย)    
   ชาย 52 42 94 

 (17.05) (13.77) (30.82) 
หญิง 143 68 211 
 (46.88) (22.30) (69.18) 
รวม 195 110 305 
 (63.93) (36.07) (100.00) 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 
 

  6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคตัวอย่างที่มีต่อการส่งเสริมการตลาดด้านการให้
ความรู้เกีย่วกบัคุณประโยชน์ 
  การศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีนยัส าคญักบัทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีมีต่อการ
ส่งเสริมการตลาดด้านการให้ความรู้เก่ียวกับคุณประโยชน์ พบว่ามีตัวแปร 2 ตัวแปร คือ ระดับ
การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ในดา้นระดบัการศึกษา พบวา่การศึกษาระดบัปริญญาตรีจะเลือกการส่งเสริมการตลาดในดา้น
การให้ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์สูง คิดเป็นร้อยละ 34.10 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีให้ทศันคติท่ีมีต่อ
การส่งเสริมการตลาดดา้นการใหค้วามรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ จ านวน 305 ราย (ตารางท่ี 4.33) 
 ในดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 8,000 บาท จะเลือก การ
ส่งเสริมการตลาดในดา้นการให้ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์สูงกว่าช่วงรายไดอ่ื้นๆ คิดเป็นร้อยละ 
19.02 ของผูบ้ริโภคตัวอย่างท่ีให้ทัศนคติท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาดด้านการให้ความรู้เก่ียวกับ
คุณประโยชน์ จ  านวน 305 ราย รองลงมาคือช่วง 15,001-25,000 และ 8,001-15,000 บาทต่อเดือน คิด
เป็นร้อยละ 12.46 และร้อยละ 11.15 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งในกลุ่มเดียวกนั ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.33)  
 จากขอ้มูลท่ีได้ส ารวจ จึงอาจสรุปได้ว่ากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและมี
รายได้ไม่เกิน 8,000 บาท จะมีการตอบรับกับการส่งเสริมการตลาดในการให้ความรู้ได้ดีกว่ากลุ่ม
ผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจเป็นผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีใช้เหตุและผลในการตดัสินใจ โดยยึดถือข้อมูลท่ี
น่าเช่ือถือแลว้น ามาคิดวเิคราะห์ก่อนการตดัสินใจดว้ยตนเอง 
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ตารางที ่4.33 ปัจจยัท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อการส่งเสริม  
 การตลาดดา้นการใหค้วามรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์   

ปัจจยั ทศันคติท่ีมีต่อการใหค้วามรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน ์
 เลือก ไม่เลือก รวม 

1. ระดบัการศึกษา (305 ราย) 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือต ่ากวา่ 

 
18 

 
31 

 
49 

 (5.90) (10.16) (16.06) 

อนุปริญญา/ปวส. 5 10 15 
 (1.64) (3.28) (4.92) 
ปริญญาตรี 104 81 185 
 (34.10) (26.56) (60.66) 
สูงกวา่ปริญญาตรี 40 16 56 
 (13.11) (5.25) (18.36) 
รวม 167 138 305 
 (54.75) (45.25) (100.00) 

2. รายไดต้่อเดือน (305 ราย) 
ไม่เกิน 8,000 บาท 

 
58 

 
56 

 
114 

 (19.02) (18.36) (37.38) 
8,001 – 15,000 บาท 34 38 72 
 (11.15) (12.46) (23.61) 
15,001 – 25,000 บาท 38 19 57 
 (12.46) (6.23) (18.69) 
25,001 – 35,000 บาท 18 8 26 
 (5.90) (2.62) (8.52) 
35,001 บาท ข้ึนไป 19 17 36 
 (6.23) (5.57) (11.80) 
รวม 167 138 305 
 (54.76) (45.24) (100.00) 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 
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  7. ปัจจัยที่ส่งผลต่อทศันคติของผู้บริโภคตัวอย่างที่มีต่อการส่งเสริมการตลาดด้านการแนะน า
จากพนักงาน/การแนะน าจากเพือ่น/ค าบอกเล่าปากต่อปาก 
  การศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีนยัส าคญักบัทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีมีต่อการ
ส่งเสริมการตลาดดา้นการแนะน าจากพนกังาน/การแนะน าจากเพื่อน/ค าบอกเล่าปากต่อปาก พบวา่ มี
ตวัแปร 2 ตวัแปร คือ อายแุละอาชีพ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ในดา้นอายุ พบวา่ผูท่ี้มีอายุไม่เกิน 25 ปี  จะไม่เลือกการส่งเสริมการตลาดในดา้นการแนะน า
จากพนกังาน/การแนะน าจากเพื่อนและค าบอกเล่าปากต่อปากสูงกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ คือ ร้อยละ 29.18 
ของผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีให้ทัศนคติท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาดด้านการแนะน าจากพนักงาน/การ
แนะน าจากเพื่อน/ค าบอกเล่าปากต่อปาก จ านวน 305 ราย (ตารางท่ี 4.34) 
 ในดา้นอาชีพ พบว่านกัเรียน/นกัศึกษา จะไม่เลือกช่องทางการส่งเสริมการตลาดในดา้นการ
แนะน าจากพนกังาน/การแนะน าจากเพื่อนและค าบอกเล่าปากต่อปากมากกวา่ผูท่ี้มีอาชีพอ่ืนๆ โดยคิด
เป็นร้อยละ 25.24 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีให้ทศันคติท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาดดา้นการแนะน าจาก
พนกังาน/การแนะน าจากเพื่อน/ค าบอกเล่าปากต่อปาก จ านวน 305 ราย (ตารางท่ี 4.34) 
 อาจเป็นไปได้ว่าผูท่ี้มีอายุต  ่ากว่า 25 ปี ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักเรียนนักศึกษา ซ่ึงเป็นวยัท่ี
เช่ือมัน่ในตนเองและเช่ือมัน่ในความรู้ท่ีตนเองมีอยู่ อีกทั้งยงัสามารถหาขอ้มูลได้ดว้ยตนเองได้จาก
หลายช่องทาง จึงอาจไม่สนใจท่ีจะฟังค าแนะน าในการขายจากพนักงานหรือค าบอกเล่าปากต่อ
ปากมากนกั 
 
ตารางที ่4.34 ปัจจยัท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อการส่งเสริม   
 การตลาดดา้นการแนะน าจากพนกังาน/การแนะน าจากเพื่อน/ค าบอกเล่าปากต่อปาก 

ปัจจยั ทศันคติท่ีมีต่อการแนะน า/ค  าบอกเล่า 
 เลือก ไม่เลือก รวม 

1. อาย ุ(305 ราย) 
ไม่เกิน 25 ปี 

 
51 

 
89 

 
140 

 (16.72) (29.18) (45.90) 
25 – 35 ปี 50 50 100 
 (16.39) (16.39) (32.78) 
36 – 45 ปี 13 27 40 
 (4.26) (8.86) (13.12) 
46 – 55 ปี 9 7 16 
 (2.95) (2.30) (5.25) 
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ตารางที ่4.34 (ต่อ) 
ปัจจยั ทศันคติท่ีมีต่อการแนะน า/ค  าบอกเล่า 

 เลือก ไม่เลือก รวม 
46 – 55 ปี 9 7 16 
 (2.95) (2.30) (5.25) 
56 ปี ข้ึนไป 6 3 9 
 (1.97) (0.98) (2.95) 
รวม 129 176 305 
 (42.29) (57.71) (100.00) 

2. อาชีพ (305 ราย) 
นกัเรียน/นกัศึกษา 

 
42 

 
77 

 
119 

 (13.77) (25.24) (39.01) 
พนกังานบริษทั 28 39 67 
 (9.18) (12.79) (21.97) 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 19 25 44 
 (6.23) (8.20) (14.43) 
อาชีพอิสระ/พอ่บา้น/แม่บา้น และอ่ืนๆ 16 24 40 
 (5.24) (7.87) (13.11) 
ธุรกิจส่วนตวั 24 11 35 
 (7.87) (3.61) (11.48) 
รวม 129 176 305 
 (42.29) (57.71) (100.00) 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 
 

  8. ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคตัวอย่างที่มีต่อการซ้ือน ้าฝร่ังสีชมพูบริโภคใน
อนาคต  
  การศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีนยัส าคญักบัทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีมีต่อการ
ซ้ือน ้าฝร่ังสีชมพูมาบริโภคในอนาคต พบวา่ มีตวัแปร 7 ตวัแปร คือ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้ าฝร่ังสีชมพู ประสบการณืการบริโภคฝร่ังสีชมพ ู
และความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพท่ีูเคยบริโภค ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ในดา้นอาย ุพบวา่ผูท่ี้มีอายุนอ้ยกวา่ 25 ปี จะตดัสินใจไมซ้ื่อน ้าฝร่ังสีชมพมูาบริโภคในอนาคต
สูงท่ีสุด คือร้อยละ 38.46 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีให้ทศันคติท่ีมีต่อการซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูมาบริโภคใน
อนาคต จ านวน 299 ราย รองลงมาคือผูท่ี้มีอายใุนช่วง 25-35 ปี ร้อยละ 25.08 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งใน
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กลุ่มเดียวกนั แต่อยา่งไรก็ตาม หากดูท่ีผูท่ี้ตดัสินใจจะซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูมาบริโภคในอนาคต กลุ่มท่ีมี
อายุในช่วง 25-35 จะเลือกซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูในอนาคตสูงกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ คือร้อยละ 8.36 ของ
ผูบ้ริโภคตวัอยา่งในกลุ่มเดียวกนั (ตารางท่ี 4.35) 
 ในดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ผูท่ี้มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จะเลือกไม่ซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพู
มาบริโภคในอนาคตสูงกว่าระดบัการศึกษาอ่ืนๆ โดยมีการเลือกคิดเป็นร้อยละ 47.83 ของผูบ้ริโภค
ตวัอยา่งท่ีให้ทศันคติท่ีมีต่อการซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูมาบริโภคในอนาคต จ านวน 299 ราย ส่วนดา้นอาชีพ 
พบว่านักเรียน/นักศึกษา จะเลือกไม่ซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูมาบริโภคในอนาคตสูงกว่าอาชีพอ่ืนๆ โดย
อาจจะซ้ือหรือไม่เคยคิดจะซ้ือเลยคิดเป็นร้อยละ 32.78 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งในกลุ่มเดียวกนั (ตารางท่ี 
4.35) 
 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าผู ้ท่ีมีรายได้ทุกช่วงระดับส่วนใหญ่จะมีทัศนคติในการ
ตดัสินใจซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูมาบริโภคในอนาคตต ่า โดยผูท่ี้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 8,000 บาทจะมี
ทศันคติท่ีอาจจะซ้ือบริโภคหรือไม่เคยคิดท่ีจะซ้ือบริโภคเลยสูงท่ีสุดคือร้อยละ 30.77 ของผูบ้ริโภค
ตวัอยา่งท่ีใหท้ศันคติท่ีมีต่อการซ้ือน ้าฝร่ังสีชมพมูาบริโภคในอนาคต จ านวน 299 ราย (ตารางท่ี 4.35) 
 ดา้นความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้ าฝร่ังสีชมพู พบวา่ผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์
ของน ้ าฝร่ังสีชมพูบา้งเล็กนอ้ยหรือไม่รู้เลยเลือกท่ีจะไม่ซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูมาบริโภคในอนาคตสูงท่ีสุด 
คือร้อยละ 67.22 ของผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีให้ทศันคติท่ีมีต่อการซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูมาบริโภคในอนาคต 
จ านวน 299 ราย ในท านองเดียวกนักบัดา้นประสบการณ์การบริโภคฝร่ังสีชมพูและผลิตภณัฑ์จากฝร่ัง
สีชมพู พบว่าผูท่ี้ไม่เคยบริโภคฝร่ังสีชมพูหรือผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพูมาก่อน มีแนวโน้มท่ีจะ
ตดัสินใจไม่ซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูมาบริโภคในอนาคตมากท่ีสุดคือร้อยละ 53.51 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งใน
กลุ่มเดียวกนั (ตารางท่ี 4.35) 
 ในด้านความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพูท่ีเคยบริโภค พบว่าผูท่ี้เคยบริโภคและมีความชอบน้อย จะ
ตดัสินใจท่ีจะไม่ซ้ือสูง คิดเป็นร้อยละ 56.87 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีให้ทศันคติท่ีมีต่อการซ้ือน ้ าฝร่ังสี
ชมพูมาบริโภคในอนาคต จ านวน 299 ราย ในขณะท่ีผูท่ี้เคยบริโภคและมีความชอบฝร่ังสีชมพูหรือ
ผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพูมาก่อน มีแนวโน้มท่ีจะตดัสินใจซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูมาบริโภคในอนาคตมาก
ท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 22.55 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งในกลุ่มเดียวกนั (ตารางท่ี 4.35) 
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ตารางที ่4.35 ปัจจยัท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อการซ้ือน ้าฝร่ัง 
 สีชมพบูริโภคในอนาคต  

ปัจจยั ทศันคติท่ีมีต่อการซ้ือบริโภคในอนาคต 
 ซ้ือ ไม่ซ้ือ รวม 

1. อาย ุ(299 ราย) 
ไม่เกิน 25 ปี 

 
21 

 
115 

 
136 

 (7.02) (38.46) (45.48) 
25 – 35 ปี 25 75 100 
 (8.36) (25.08) (33.44) 
36 – 45 ปี 13 26 39 
 (4.35) (8.70) (13.05) 
46 – 55 ปี 6 10 16 
 (2.01) (3.35) (5.36) 
56 ปี ข้ึนไป 5 3 8 
 (1.67) (1.00) (2.67) 
รวม 70 229 299 

 (23.41) (76.59) (100.00) 
2. ระดบัการศึกษา (299 ราย) 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือต ่ากวา่ 
 

11 
 

37 
 

48 
 (3.68) (12.37) (16.05) 
อนุปริญญา/ปวส. 7 6 13 
 (2.34) (2.01) (4.35) 
ปริญญาตรี 39 143 182 
 (13.04) (47.83) (60.87) 
สูงกวา่ปริญญาตรี 13 43 56 
 (4.35) (14.38) (18.73) 
รวม 70 229 299 
 (23.41) (76.59) (100.00) 

3. อาชีพ (299 ราย) 
นกัเรียน/นกัศึกษา 

 
18 

 
98 

 
116 

 (6.02) (32.78) (38.80) 
พนกังานบริษทั 15 51 66 
 (5.02) (17.05) (22.07) 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 14 29 43 
 (4.68) (9.70) (14.38) 
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ตารางที ่4.35 (ต่อ)  
ปัจจยั ทศันคติท่ีมีต่อการซ้ือบริโภคในอนาคต 

 ซ้ือ ไม่ซ้ือ รวม 
อาชีพอิสระ/พอ่บา้น/แม่บา้น และอ่ืนๆ 12 27 39 
 (4.01) (9.03) (13.04) 
ธุรกิจส่วนตวั 11 24 35 
 (3.68) (8.03) (11.71) 
รวม 70 229 299 

 (23.41) (76.59) (100.00) 
4. รายไดต้่อเดือน (299 ราย) 

ไม่เกิน 8,000 บาท 
 

19 
 

92 
 

111 
 (6.35) (30.77) (37.12) 

8,001 – 15,000 บาท 15 56 71 
 (5.02) (18.73) (23.75) 
15,001 – 25,000 บาท 15 42 57 
 (5.02) (14.04) (19.06) 
25,001 – 35,000 บาท 8 17 25 
 (2.67) (5.69) (8.36) 
35,001 บาท ข้ึนไป 13 22 35 
 (4.35) (7.36) (11.71) 
รวม 70 229 299 

 (23.41) (76.59) (100.00) 
5. ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้ าฝร่ังสีชมพ ู(299 ราย)   

รู้ 18 28 46 
 (6.02) (9.37) (15.39) 
รู้บา้งเลก็นอ้ย-ไม่รู้เลย 52 201 253 
 (17.39) (67.22) (84.61) 
รวม 70 229 299 

 (23.41) (76.59) (100.00) 
6. ประสบการณ์การบริโภคฝร่ังสีชมพ ู(299 ราย) 

เคย 
 

33 
 

69 
 

102 
 (11.03) (23.08) (34.11) 
ไม่เคย 37 160 197 
 (12.38) (53.51) (65.89) 
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ตารางที ่4.35 (ต่อ)  
ปัจจยั ทศันคติท่ีมีต่อการซ้ือบริโภคในอนาคต 

 ซ้ือ ไม่ซ้ือ รวม 
รวม 70 229 299 

 (23.41) (76.59) (100.00) 
7. ความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพท่ีูเคยบริโภค (102 ราย) 

ชอบมาก 
 

23 
 

11 
 

34 
 (22.55) (10.78) (33.33) 
ชอบนอ้ย 10 58 68 
 (9.80) (56.87) (66.67) 
รวม 33 69 102 
 (32.35) (67.65) (100.00) 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 
 
 จากผลการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดคือ ประสบการณ์ท่ีเคยมีต่อ
น ้าฝร่ังสีชมพู และปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศัคติดา้นสถานท่ีจ าหน่ายมากท่ีสุดคือ การศึกษาและรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาดจะมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติหลายปัจจยั คือ เพศส่งผลต่อ
ทศันคติด้านการให้ทดลองชิมตวัอย่าง การศึกษาและรายได้เฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อทศันคติการให้
ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ และพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติดา้นการตดัสินใจซ้ือน ้าฝร่ังสีชมพใูน
อนาคต ประกอบดว้ย ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้ าฝร่ังสีชมพู ประสบการณ์การบริโภคฝร่ังสี
ชมพู และความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพูท่ีเคยบริโภค อยา่งไรก็ตาม ไม่มีปัจจยัไดๆ เลยท่ีส่งผลต่อทศันคติ
ดา้นราคาของน ้าฝร่ังสีชมพ ู
 
4.5 ข้อเสนอแนะของผู้บริโภคตัวอย่างทีม่ีต่อตัวอย่างน า้ฝร่ังสีชมพู 
 หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคสะทอ้นถึงทศันคติท่ีมีต่อน ้ าฝร่ังสีชมพูในดา้นต่างๆ แลว้ ผูบ้ริโภคตวัอยา่ง
ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงผลิตภณัฑน์ ้าฝร่ังสีชมพ ูดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 4.5.1 ด้านสินค้า 
 ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคตวัอยา่งต่อผลิตภณัฑ์น ้ าฝร่ังสีชมพูท่ีไดท้ดลองชิม มีความคิดเห็น
ในแง่มุมต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 ด้านรสชาติ มีความคิดเห็นวา่รสชาติหวานไป ควรลดความหวานลง หรือไม่ก็มีค  าแนะน าขา้ง
กล่องวา่ควรบริโภคร่วมกบัน ้าแขง็หรือใชส้ารให้ความหวานแบบ Sugar Free แต่ถา้ความหวานมาจาก
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ธรรมชาติของผลฝร่ังสีชมพูเอง ไม่ไดเ้กิดจากการเติมน ้ าตาลก็พอรับได ้เพราะผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นห่วงเร่ืองสุขภาพ และบางรายเป็นคนท่ีมีกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน 
 ด้านกลิ่นรส มีความคิดเห็นวา่ควรมีกล่ินท่ีหอมและดึงดูดมากกวา่น้ี ผูบ้ริโภคตวัอยา่งบางราย
ใหค้วามเห็นวา่กล่ินของน ้าฝร่ังสีชมพตูวัอยา่งมีกล่ินหมกัคลา้ยกบัลูกพรุนหรือพุทราจีน 
 ด้านสีสัน ผูบ้ริโภคตวัอย่างเห็นว่าสีของน ้ าฝร่ังสีชมพูไม่ดึงดูดความสนใจ เพราะมีสีคล ้ า
เหมือนน ้ าหมกั ซ่ึงอาจเกิดจากการผ่านกระบวนการแปรรูป ท าให้สีของฝร่ังสีชมพูเปล่ียนไป จึงควร
ใหมี้สีสันใหน่้ารับประทาน บางรายแนะน าใหเ้ป็นสีชมพใูส ไม่ตกตะกอน 
 ด้านความเข้มข้นและการมีเนื้อผลไม้ผสม  ผูบ้ริโภคตัวอย่างมีความเห็นหลากหลายใน
ประเด็นน้ี บางรายเห็นควรให้เพิ่มความเขม้ขน้ บางรายเห็นวา่มีความเขม้ขน้เกินไป บางรายเห็นควร
ให้มีเน้ือผลไมผ้สมมากข้ึน ในขณะท่ีบางรายเห็นวา่ไม่ควรมีเน้ือผลไมผ้สมอยูเ่พราะดูลกัษณะเหมือน
ของตกตะกอน ท าใหดู้ไม่น่ารับประทาน  
 ในส่วนของการพฒันาผลิตภณัฑน์ ้ าฝร่ังสีชมพูในอนาคต ผูบ้ริโภคตวัอยา่งไดใ้ห้ความคิดเห็น
ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 ด้านบรรจุภัณฑ์ ควรมีบรรจุภณัฑ์ท่ีหลากหลายขนาดเพื่อให้เหมาะสมกบัความสะดวกของ
กลุ่มลูกคา้ บางรายชอบขนาดใหญ่ส าหรับครอบครัว บางรายชอบขนาดเล็กท่ีพกพาไดส้ะดวก สะดวก
ในการถือ สามารถรับประทานคร้ังเดียวหมด และสามารถซ้ือไดใ้นราคาท่ีไม่สูงเกินไป บรรจุภณัฑ์
ควรท าใหมี้จุดเด่น น่าสนใจ ควรมีฉลากท่ีใหค้วามรู้ บอกคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์
 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรมีการปรับปรุงผลิตภณัฑ์อยูเ่สมออาจมีการปรับแต่งหรือแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น ไอศกรีม เพื่อดึงดูดผูบ้ริโภคและให้มีความหลากหลาย หรืออดัก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) เพื่อใหมี้ความซ่าในน ้าฝร่ังสีชมพ ู 
 4.5.2 ด้านราคา 
 ผูบ้ริโภคตวัอยา่งมีความเห็นวา่ราคาของน ้ าฝร่ังสีชมพูควรตั้งให้เหมาะสมกบัขนาด สถานท่ี
จ าหน่าย และกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายเป็นหลกั อาจตั้งราคาใหสู้งกวา่น ้ าผลไมท้ัว่ไปไดเ้พราะเป็นสินคา้
ทางเลือกใหม่ มีคุณค่าทางอาหาร ยงัไม่ค่อยมีคนรู้จกั และยงัไม่มีจ  าหน่ายหลากหลายในทอ้งตลาด แต่
อยา่งไรก็ตามไม่ควรตั้งราคาให้สูงกวา่น ้ าผลไมช้นิดอ่ืนในทอ้งตลาดมากเกินไป เพราะราคามีส่วนใน
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ทั้งน้ี หากมีการตั้งราคาอยูใ่นระดบัท่ีสามารถซ้ือบริโภคได ้ท าให้เขา้ถึง
กลุ่มผูบ้ริโภคไดทุ้กระดบั ทั้งนกัเรียน นกัศึกษา และผูมี้รายไดน้อ้ยถึงปานกลาง 
 4.5.3 ด้านสถานทีจั่ดจ าหน่าย 
 ผูบ้ริโภคตัวอย่างมีความเห็นหลากหลายในสถานท่ีจ าหน่าย บางรายเห็นควรมีการวาง
จ าหน่ายตามร้านน ้ าผลไมห้รือร้านอาหารก่อน บางรายเห็นวา่ควรวางจ าหน่ายในสถานท่ีท่ีมีกลุ่มลูกคา้



 

69 
 

เป้าหมายอยา่งชดัเจน ในสถานท่ีท่ีมีคนสนใจในดา้นสุขภาพ เช่น ฟิตเนส สถานท่ีเรียนโยคะ สปา บาง
รายเห็นควรให้มีการออกบูธ้แสดงสินคา้เพื่อเปิดโอกาสให้คนท่ียงัไม่รู้จกัไดท้ดลองชิม แต่ส่วนใหญ่
แลว้ ผูบ้ริโภคตวัอยา่งเห็นควรใหมี้การวางจ าหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของช า 
เพื่อใหเ้กิดการเขา้ถึงไดง่้าย ผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือไดส้ะดวก 
 4.5.4 ด้านการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์  
 ผูบ้ริโภคตวัอยา่งเห็นวา่ควรใหมี้การท าสินคา้ทดลอง หรือตั้งซุ้มประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ขอ้มูล 
ความรู้และคุณประโยชน์ของน ้ าฝร่ังสีชมพู พร้อมทั้งให้มีการทดลองชิมสินคา้ เพื่อให้กลุ่มผูบ้ริโภคมี
ความรู้จกักบัตวัสินคา้ให้มากข้ึน อาจมีการแจกใบปลิวหรือแผน่พบัเก่ียวกบัคุณประโยชน์ของสินคา้ 
รวมถึงการติดขอ้มูลหรือคุณประโยชน์ของน ้ าฝร่ังสีชมพูสั้นๆ ขา้งกล่องบรรจุภณัฑ์ วา่ต่างจากน ้ าฝร่ัง
ธรรมดาหรือน ้าผลไมท้ัว่ไปอยา่งไรบา้ง และเหตุผลสนบัสนุนวา่ท าไมตอ้งรับประทาน 
 อาจมีการประชาสัมพันธ์โดยการใช้คนมีช่ือเสียง หรือผูท้รงคุณวุฒิรับรองจากงานทาง
วชิาการ เพื่อเป็นการแนะน าประโยชน์ของการบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพู เพราะปัจจุบนัคนหันมาใส่ใจใน
สุขภาพมากข้ึน 
 จดัท าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในช่องทางท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดทุ้กกลุ่ม 
ทุกวยัและให้ผูบ้ริโภคไดรู้้จกัฝร่ังสีชมพูมากข้ึน เช่น การโฆษณาทางวิทยุ โทรทศัน์ วารสาร ส่ิงพิมพ ์
ทางอินเตอร์เนท เช่น Website, Facebook หรือ Instragram เป็นตน้ 
 ผูบ้ริโภคตวัอยา่งบางรายเห็นวา่การแนะน าจากพนกังานขาย การจดัโปรโมชัน่พิเศษ และการ
ใหมี้การลุน้โชค ยงัเป็นการท าการตลาดไดอี้กวธีิหน่ึง 
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมและทศันคติต่อการบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพูของผูบ้ริโภคตวัอยา่งใน
บทน้ี ไดท้  าการวิเคราะห์ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผลการศึกษา รวมทั้งการให้ขอ้เสนอแนะทั้ง
ในแง่ของขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย และขอ้เสนอแนะส าหรับผูท่ี้สนใจจะท าการศึกษาในคร้ังต่อไป ดงั
รายละเอียดในบทถดัไป 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาพฤติกรรมและทศันคติต่อการบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพูของผูบ้ริโภคตวัอยา่งในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ าผลไมแ้ละน ้ าฝร่ังสีชมพ ู
และศึกษาทศันคติและปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติในการบริโภคน ้าฝร่ังสีชมพูของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้น าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์และน าเสนอผลการ
วเิคราะห์ในเชิงพรรณนาในรูปของความถ่ี และร้อยละ ไดผ้ลสรุปในการศึกษาดงัน้ี 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1 ลกัษณะทัว่ไปและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคตัวอย่าง 
 โดยภาพรวมของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีบริโภคน ้ าผลไม ้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นกลุ่มท่ีมีอายุ
ไม่เกิน 25 ปี จนถึง 35 ปี มากท่ีสุด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษาและ
พนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีไม่เกิน 8,000 บาท จนถึง 15,000 บาท 
 ดา้นสุขภาพ ผูบ้ริโภคตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมีสุขภาพแข็งแรงดี  ส่วนใหญ่ดูแลสุขภาพโดยการ
บริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์และการออกก าลงักายเป็นประจ า โดยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคตวัอยา่งนั้น จะมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริโภคดงัน้ี ผูบ้ริโภคตวัอยา่งเพศชาย
ส่วนใหญ่จะดูแลสุขภาพตนเองดว้ยการออกก าลงักายเป็นประจ า ส่วนผูบ้ริโภคตวัอยา่งเพศหญิงและผู ้
ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงจะเลือกบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์  
 5.1.2 พฤติกรรมการบริโภคน า้ผลไม้ทัว่ไปและน า้ฝร่ังสีชมพูของผู้บริโภคตัวอย่าง 
 ในดา้นพฤติกรรมการบริโภคน ้ าผลไมท้ัว่ไป จากการศึกษาความถ่ีของการบริโภคน ้ าผลไม้
พบว่า ผูบ้ริโภคตวัอย่างส่วนใหญ่มีการบริโภคน ้ าผลไม้ตามแต่จะสะดวก ประเภทน ้ าผลไมท่ี้นิยม
บริโภคท่ีสุดคือน ้ าส้มและน ้าผกัผลไมร้วม รูปแบบของการบริโภคคือน ้ าผลไมป่ั้นและน ้ าผลไมค้ั้นสด 
โดยมีเหตุผลในการเลือกบริโภคคือชอบในรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการ
เลือกบริโภคน ้าผลไมคื้อความชอบบริโภคและเลือกบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าสูง ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจบริโภคคือเอกสารความรู้ดา้นสุขภาพและเวปไซตสุ์ขภาพ   
 ในดา้นพฤติกรรมการบริโภคน ้าฝร่ังสีชมพ ูจากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่
เคยบริโภคฝร่ังสีชมพูและผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพู และส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์
ของน ้ าฝร่ังสีชมพูเลย ทั้งน้ี ในจ านวนผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีเคยบริโภคฝร่ังสีชมพูและผลิตภณัฑ์จากฝร่ัง
สีชมพ ูพบวา่ส่วนใหญ่เคยบริโภคผลสด และมีความชอบนอ้ยถึงปานกลาง 
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 5.1.3 ทศันคติทีม่ีต่อการบริโภคน า้ฝร่ังสีชมพูของผู้บริโภคตัวอย่าง 
 1. ทศันคติทีม่ีต่อผลติภัณฑ์ (ตัวอย่างน า้ฝร่ังสีชมพู) 
 ผูบ้ริโภคตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อตวัอยา่งน ้ าฝร่ังสีชมพูในระดบัมาก ในดา้นรสชาติ ความ
หวาน ความเขม้ขน้ สีสัน กล่ิน และความรู้สึกโดยรวมต่อตวัอย่าง แต่มีความพึงพอใจในระดบัปาน
กลางต่อการมีเน้ือผลไมผ้สม อยา่งไรก็ตาม สีสัน ความหวาน และการมีเน้ือผลไมผ้สมของตวัอยา่งน ้ า
ฝร่ังสีชมพอูยูใ่นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 2. ทศันคติทีม่ีต่อราคา 
 ผูบ้ริโภคตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่ราคาท่ีเหมาะสมกบัน ้ าฝร่ังสีชมพู (แกว้ขนาด 16 ออนซ์ น ้ า
คั้น ไม่ใส่น ้ าแข็ง) คือ 25-30 บาท เพราะสินค้ายงัใหม่ต่อตลาด และยงัไม่มีผลสดขายในตลาดเพื่อ
เปรียบเทียบราคา 
 3. ทศันคติทีม่ีต่อสถานทีจ่ าหน่าย 
 ผูบ้ริโภคตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรจ าหน่ายตามร้านน ้ าผลไมค้ั้น/ป่ันทั่วไป ใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ท และร้านสะดวกซ้ือ มีบางส่วนเห็นวา่ควรมีจ าหน่ายในร้านอาหาร และมีความคิดเห็น
เพิ่มเติมว่าควรมีการจ าหน่ายในกลุ่มคนท่ีรักสุขภาพ เช่น ศูนยโ์ยคะ วางจ าหน่ายตามโรงเรียน ตลาด 
หรือตั้งบูธขายตามท่ีต่างๆ 
 4. ทศันคติทีม่ีต่อการส่งเสริมการตลาด 
 การส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทดลองซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพู คือมีตวัอยา่งให้ทดลอง
ชิม รองลงมาคือการให้ความรู้เก่ียวกับคุณประโยชน์ และการแนะน าจากพนักงาน/ค าแนะน าจาก
เพื่อน/ค าบอกเล่าปากต่อปาก ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมวา่บรรจุภณัฑ์กบัสีสัน
ของน ้าฝร่ังสีชมพมีูผลต่อการเลือกซ้ือน ้าฝร่ังสีชมพมูาบริโภค  
 5. ทศันคติทีม่ีต่อการตัดสินใจซ้ือน า้ฝร่ังสีชมพูบริโภคในอนาคต  
 ร้อยละ 75.08 ของผูบ้ริโภคตวัอย่างมีความคิดท่ีจะไม่ซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูมาบริโภค โดยส่วน
หน่ึงให้ความคิดเห็นวา่จะไม่ซ้ือเลย แต่อีกส่วนหน่ึงให้ความคิดเห็นวา่อาจจะตดัสินใจซ้ือถา้ไดท้ราบ
ข้อมูลทางโภชนาการและข้อมูลท่ีมีผลต่อสุขภาพเพิ่มเติม ในขณะท่ีร้อยละ 22.95 ของผูบ้ริโภค
ตวัอยา่งมีความคิดจะซ้ือน ้าฝร่ังสีชมพมูาบริโภคในอนาคต 
 5.1.4 ปัจจัยทีส่่งผลต่อทศันคติของผู้บริโภคตัวอย่างทีม่ีต่อการบริโภคน า้ฝร่ังสีชมพู 
 1. ปัจจัยทีส่่งผลต่อทศันคติด้านผลติภัณฑ์ (ตัวอย่างน า้ฝร่ังสีชมพู) 
 จากการวิเคราะห์ทางสถิติในการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
น ้ าฝร่ังสีชมพูตวัอย่าง ใช้การค านวณแบบการสร้างตารางแจกแจงความถ่ีแบบสองทาง (crosstabs) 
และไคสแควร์ (chi-square) ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่อทศันคติของตวัอยา่งน ้ า
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ฝร่ังสีชมพู ในด้านรสชาติ ความหวาน ความเขม้ขน้ การมีเน้ือผลไมผ้สม สีสัน กล่ินและความหอม 
และความรู้สึกโดยรวมท่ีมีต่อตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพท่ีูไดชิ้ม ดงัน้ี 
 ดา้นรสชาติ พบวา่ปัจจยัเพศและประสบการณ์ท่ีมีต่อฝร่ังสีชมพู มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติ
ต่อตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพ ูคือเพศหญิงและผูท่ี้เคยบริโภคฝร่ังสีชมพหูรือผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพแูละมี
ความชอบนอ้ยมาก่อนมีแนวโนม้ท่ีจะพึงพอใจในดา้นรสชาติสูง 
 ดา้นความหวาน พบวา่ประสบการณ์ท่ีมีต่อฝร่ังสีชมพู มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อตวัอยา่ง
น ้าฝร่ังสีชมพู คือผูท่ี้เคยบริโภคฝร่ังสีชมพหูรือผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพแูละมีความชอบนอ้ยมาก่อนมี
แนวโนม้ท่ีจะพึงพอใจในดา้นระดบัความหวานสูง 
 ดา้นความเขม้ขน้ พบวา่ปัจจยัรายไดแ้ละประสบการณ์ท่ีมีต่อฝร่ังสีชมพู  มีความสัมพนัธ์กบั
ทศันคติต่อตวัอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพู คือผูท่ี้มีรายไดฉ้ล่ียต่อเดือนต ่าและผูท่ี้เคยบริโภคฝร่ังสีชมพูหรือ
ผลิตภณัฑจ์ากฝร่ังสีชมพแูละมีความชอบนอ้ยมาก่อนมีแนวโนม้ท่ีจะพึงพอใจในดา้นความเขม้ขน้สูง 
 ด้านการมีเน้ือผลไม้ผสม พบว่าปัจจัยอายุ รายได้ และประสบการณ์ท่ีมีต่อฝร่ังสีชมพู มี
ความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อตวัอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพู คือผูท่ี้มีอายุน้อย มีรายไดฉ้ล่ียต่อเดือนต ่า และผูท่ี้
เคยบริโภคฝร่ังสีชมพูหรือผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพูและมีความชอบน้อยมาก่อนมีแนวโน้มท่ีจะมี
ความรู้สึกเฉยๆ ต่อการมีเน้ือผลไมผ้สมของตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพ ู
 ดา้นสีสันของตวัอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพู ปัจจยัอายุจะมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในดา้นสีสัน คือ 
ผูท่ี้มีอายนุอ้ย มีแนวโนม้ท่ีจะพึงพอใจในสีสันของตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพสููง 
 ดา้นกล่ินและความหอม ปัจจยัอาชีพจะมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในดา้นกล่ินและความหอม
ของตวัอยา่งน ้ าฝร่ังสีชมพู นกัเรียน/นกัศึกษาและผูท่ี้มีอาชีพพนกังานบริษทั มีแนวโนม้ท่ีจะพึงพอใจ
ในดา้นกล่ินและความหอมของตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพสููง 
 ดา้นความรู้สึกโดยรวมท่ีมีต่อตวัอยา่งน ้ าฝร่ังสีชมพู ประสบการณ์ท่ีมีต่อฝร่ังสีชมพูเป็นปัจจยั
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในดา้นความรู้สึกโดยรวมต่อตวัอยา่งน ้ าฝร่ังสีชมพู ผูท่ี้เคยบริโภคฝร่ังสี
ชมพูหรือผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพูมาก่อนมีแนวโน้มท่ีจะพึงพอใจในด้านความรู้สึกโดยรวมของ
ตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพท่ีูไดชิ้ม  
 สามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีสุดคือประสบการณ์ท่ีเคยมี
ต่อน ้ าฝร่ังสีชมพู ซ่ึงจะส่งผลต่อทศันคติท่ีจะมีต่อผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพูในอนาคตได ้ทั้งน้ีอาจเกิด
จากความคุน้เคยและมีความรู้เก่ียวกบัฝร่ังสีชมพูอยูเ่ป็นพื้นฐาน ท าให้ไม่รู้สึกมีความแปลกในรสชาติ 
มีทศันคติในแง่บวก และท าใหมี้การยอมรับผลิตภณัฑไ์ดง่้ายข้ึน  
 2. ปัจจัยทีส่่งผลต่อทศันคติด้านราคา 
 จากการศึกษา พบว่าไม่มีปัจจยัใดๆ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติดา้นราคาท่ีเหมาะสมของน ้ า
ฝร่ังสีชมพขูนาดแกว้ 6 ออนซ์ น ้าคั้น ไม่ใส่น ้าแขง็ 
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 3. ปัจจัยทีส่่งผลต่อทศันคติด้านสถานทีจ่ าหน่าย 
 จากการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่อทศันคติดา้นสถานท่ีจ าหน่ายน ้ าฝร่ัง
สีชมพูตามร้านน ้ าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไป ในซุปเปอร์มาร์เก็ท ตามร้านสะดวกซ้ือ และตามร้านอาหาร 
ไดผ้ลดงัน้ี 
 ด้านความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ต่อการจ าหน่ายตามร้านน ้ าผลไม้คั้น/ป่ันทัว่ไป พบว่า 
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสุขภาพของผูบ้ริโภค เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัช่องทาง
การจ าหน่ายน้ี คือ ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่า และมีสุขภาพแข็งแรงดี 
จะเลือกช่องทางการจ าหน่ายตามร้านน ้าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไป 
 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัช่องทางการจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ทคือ เพศและอาชีพ พบว่า
เพศหญิงและนกัเรียน/นกัศึกษา จะเลือกช่องทางการจ าหน่ายน้ีสูง 
 ส าหรับช่องทางการจ าหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ พบว่าปัจจยัระดับการศึกษาและอาชีพ มี
ความสัมพนัธ์กบัการจ าหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ พบว่าผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและนักเรียน/
นกัศึกษาจะเลือกช่องทางการจ าหน่ายน้ีสูงเท่าๆ กบัการไม่เลือกช่องทางน้ี 
 ในด้านช่องทางการจ าหน่ายในร้านอาหาร ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์คือ ระดบัการศึกษาและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 8,000 บาท 
จะไม่เลือกช่องทางการจ าหน่ายน้ีสูงกวา่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาและระดบัรายไดอ่ื้น 
 สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติดา้นสถานท่ีจ าหน่ายท่ีสุดคือการศึกษาและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่า ส่วนใหญ่จะ
เลือกช่องทางการจ าหน่ายน ้ าฝร่ังสีชมพูในร้านน ้ าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไป ในขณะท่ีมีการเลือกช่องทาง
การจ าหน่ายในร้านอาหารน้อย ทั้งน้ีเป็นไปได้ว่าร้านน ้ าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไปเป็นสถานท่ีจ าหน่ายท่ี
สามารถเขา้ถึงไดง่้ายส าหรับผูมี้รายไดทุ้กระดบั แต่อยา่งไรก็ตาม พบวา่เพศหญิงจะเลือกช่องทางการ
จ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ทสูง อาจเน่ืองจากการท่ีมีการจบัจ่ายใชส้อย ซ้ือส่ิงของอุปโภคบริโภคเพื่อ
ใชภ้ายในครัวเรือนจากซุปเปอร์มาร์เก็ทอยูแ่ลว้ จึงเป็นการสะดวกท่ีจะซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูจากซุปเปอร์
มาร์เก็ทดว้ย 
 4.  ปัจจัยทีส่่งผลต่อทศันคติด้านการส่งเสริมการตลาด 
 จากการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่อทศันคติดา้นการส่งเสริมการตลาด 
พบวา่การส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทดลองซ้ือน ้าฝร่ังสีชมพสููงท่ีสุดคือการมีตวัอยา่งให้
ทดลองชิม การให้ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ และการแนะน าจากพนกังาน/เพื่อน/ค าบอกเล่าปากต่อ
ปาก ตามล าดบั 
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 ทั้งน้ี ในดา้นความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ต่อการส่งเสริมการตลาดในดา้นการมีตวัอยา่งให้
ทดลองชิมน้ี คือ เพศ โดยพบว่าเพศหญิงจะตอบสนองต่อการส่งเสริมการตลาดในดา้นน้ีสูงกว่าเพศ
ชาย 
 ส่วนการส่งเสริมการตลาดโดยการให้ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ จะพบวา่มีความสัมพนัธ์
กบัระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยท่ีผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และผูท่ี้มีรายไดต่้อ
เดือนไม่เกิน 8,000 บาท จนถึงผู ้มีรายได้อยู่ในช่วง 15,001 – 25,000 บาท จะเลือกการส่งเสริม
การตลาดวธีิน้ีสูงกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาและระดบัรายไดอ่ื้นๆ 
 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการส่งเสริมการตลาดในด้านการแนะน าจากพนักงาน/เพื่อน/ค า
บอกเล่าปากต่อปาก คืออายุและอาชีพ ซ่ึงส่วนใหญ่จะไม่เลือกวิธีการส่งเสริมการตลาดวิธีน้ี โดยผูท่ี้มี
อายไุม่เกิน 25 ปี และนกัเรียน/นกัศึกษาจะมีการตอบสนองต่อวธีิการส่งเสริมการตลาดวธีิน้ีต ่า 
 5. ปัจจัยทีส่่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคตัวอย่างทีม่ีต่อการตัดสินใจซ้ือน ้าฝร่ังสีชมพูบริโภค
ในอนาคต 
 จากการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่อทศันคติดา้นการตดัสินใจซ้ือน ้ าฝร่ัง
สีชมพูมาบริโภคในอนาคต พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์คือ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้ าฝร่ังสีชมพู ประสบการณ์การบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพู และ
ความรู้สึกต่อฝร่ังสีชมพูท่ีเคยบริโภค โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกท่ีจะไม่ซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูมาบริโภค
ในอนาคต โดยท่ีผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีมีอายุน้อยกว่า 25 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นนกัเรียน/
นกัศึกษา รายไดต่้อเดือนไม่เกิน 8,000 บาท มีความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้ าฝร่ังสีชมพูนอ้ย ไม่
เคยบริโภคน ้าฝร่ังสีชมพ ูและมีความรู้สึกชอบฝร่ังสีชมพท่ีูเคยบริโภคนอ้ย จะมีการเลือกท่ีจะไม่ซ้ือสูง
ท่ีสุด 
  แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากประสบการณ์ท่ีมีต่อฝร่ังสีชมพูของผูบ้ริโภคตวัอย่าง จะ
พบว่าผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้ าฝร่ังสีชมพู เคยบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพูมาก่อน และมี
ความรู้สึกชอบน ้ าฝร่ังสีชมพูท่ีเคยบริโภคมาก มีแนวโน้มท่ีจะเลือกซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูมาบริโภคใน
อนาคตมากกวา่ หากเปรียบเทียบกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกท่ีจะซ้ือดว้ยกนั  
5.2 อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาพฤติกรรมและทศันคติต่อการบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพูของผูบ้ริโภคตวัอยา่งใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 5.2.1 ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคตัวอย่าง  
  จากผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ าผลไม้และน ้ าฝร่ังสีชมพูของผูบ้ริโภคตัวอย่าง 
สามารถสรุปไดว้า่ 
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  1. ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 
  ผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีบริโภคน ้ าผลไม้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นกลุ่มท่ีมีอายุไม่เกิน 25 ปี 
จนถึง 35 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นนกัเรียน/นกัศึกษาและพนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีไม่เกิน 8,000 บาท จนถึง 15,000 บาท มีสุขภาพแขง็แรงดี ดูแลสุขภาพโดยการบริโภคอาหารท่ี
มีประโยชน์และการออกก าลงักายเป็นประจ า  
  2. ส่ิงทีผู้่บริโภคต้องการซ้ือ 
  ประเภทน ้ าผลไม้ท่ีผูบ้ริโภคตวัอย่างนิยมบริโภคคือน ้ าส้ม รองลงมาคือน ้ าผกัผลไม้รวม 
รูปแบบของน ้ าผลไมท่ี้ผูบ้ริโภคตวัอยา่งนิยมบริโภคประจ า คือน ้ าผลไมป่ั้น รองลงมาคือน ้ าผลไมค้ั้น
สด  
  3. วตัถุประสงค์ในการซ้ือ 
 ผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีบริโภคน ้ าผลไม ้ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกบริโภคน ้ าผลไม ้คือชอบ
ในรสชาติ รองลงมาเห็นวา่เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  
  4. บทบาทของผู้มีอทิธิพลในการตัดสินใจซ้ือ 
 ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีเลือกบริโภคน ้าผลไม ้ส่วนใหญ่คือความชอบบริโภคและ
เลือกบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าสูง ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคน ้ าผลไมคื้อ เอกสาร
ความรู้ดา้นสุขภาพ รองลงมาคือเวบ็ไซตสุ์ขภาพ 
  5. โอกาสในการซ้ือ 
  ผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีบริโภคน ้าผลไม ้ส่วนใหญ่มีการบริโภคน ้าผลไมต้ามแต่จะสะดวก 
  6. ช่องทางหรือแหล่งทีผู้่บริโภคซ้ือ 
  ผูบ้ริโภคตวัอย่างส่วนใหญ่จะซ้ือน ้ าผลไม้ตามร้านน ้ าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไป รองลงมาคือใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ทและร้านสะดวกซ้ือ 
  7. กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
  ผูบ้ริโภคตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือน ้ าผลไมด่ื้มเพราะมีจุดประสงค์คือชอบในรสชาติและเห็นว่า
เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยไดอิ้ทธิพลจากการชอบบริโภคและการเลือกบริโภค
อาหารท่ีมีคุณค่าสูงอยู่แล้ว และส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลคือเอกสารความรู้ด้านสุขภาพและเว็บไซต์
สุขภาพ  
 5.2.2 ด้านทศันคติของผู้บริโภคตัวอย่าง 
  จากผลการศึกษาทัศนคติและปัจจัยท่ีมีผลต่อทัศนคติในการบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพูของ
ผูบ้ริโภคตวัอยา่ง สามารถสรุปไดว้า่ 
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  1. องค์ประกอบด้านความเข้าใจ 
  ผูบ้ริโภคตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้ าฝร่ังสีชมพูเลยและส่วน
ใหญ่ไม่เคยบริโภคฝร่ังสีชมพูและผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพู ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะฝร่ังสีชมพยูงัเป็นท่ีรู้จกั
น้อย ไม่มีการเพาะปลูกทางเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงไม่มีผลผลิตวางขายในทอ้งตลาดและไม่มี
วตัถุดิบท่ีจะน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ ได ้ท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงไดย้ากและไม่รู้จกัฝร่ังสีชมพู
และผลิตภณัฑจ์ากฝร่ังสีชมพ ู
  2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก 
 ในจ านวนผูบ้ริโภคตัวอย่างท่ีเคยบริโภคฝร่ังสีชมพูและผลิตภัณฑ์จากฝร่ังสีชมพู พบว่า
ผูบ้ริโภคตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้สึกชอบฝร่ังสีชมพูและผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพูน้อย (รวมถึง
ผูบ้ริโภคท่ีมีความชอบปานกลาง) โดยให้ความเห็นว่าเป็นเพราะรสชาติของฝร่ังสีชมพูมีความหวาน
เกินไป หาทานยาก มีเมด็มาก เน้ือหยาบ และบางรายมีความคิดเห็นวา่มีความอร่อยนอ้ยกวา่ฝร่ังทัว่ไป 
ในส่วนผูท่ี้เคยบริโภคและมีความชอบมาก ให้ความเห็นวา่เป็นผลไมท่ี้มีรสชาติเป็นเอกลกัษณ์ มีความ
หอมกวา่ฝร่ังธรรมดา มีรสชาติอร่อย ใหค้วามสดช่ืน มีความเขม้ขน้  
 ในส่วนของการชิมตวัอยา่งน ้ าฝร่ังสีชมพ ูพบวา่ผูบ้ริโภคตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ตวัอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพู ดา้นรสชาติ ความเขม้ขน้ของน ้ าฝร่ังสีชมพู กล่ินและความหอมของน ้ าฝร่ังสี
ชมพ ูและความรู้สึกโดยรวมต่อน ้าฝร่ังสีชมพ ูในขณะท่ีมีความพึงพอใจในระดบัความหวาน และสีสัน
ของน ้ าฝร่ังสีชมพรูองลงมา ส่วนในดา้นของการมีเน้ือผลไมผ้สมนั้น ผูบ้ริโภคตวัอยา่งมีความพึงพอใจ
นอ้ยท่ีสุด ในดา้นของความรู้สึกไม่พึงพอใจ จะมีความรู้สึกไม่พึงพอใจในความหวานสูงท่ีสุด ถดัมา
คือสีสันของน ้ าฝร่ังสีชมพ ูและการมีเน้ือผลไมผ้สม ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริโภคตวัอยา่งไดใ้หค้วามคิดเห็น
วา่ตวัอยา่งน ้ าฝร่ังสีชมพูมีความหวานมากเกินไป ซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ มีสีคล ้าไม่น่ากิน และมี
ความเข้มข้นเกินไปท าให้ดูเหมือนตกตะกอน จึงควรท าการปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อแก้ไข
จุดบกพร่องต่อไป 
  3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม 
 ผูบ้ริโภคตวัอยา่งมีการตอบสนองต่อราคาท่ีเหมาะสมในการขายน ้ าฝร่ังสีชมพูท่ี 25-30 บาท 
ต่อแกว้ และส่วนใหญ่เลือกสถานท่ีจ าหน่ายในร้านน ้าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไปและในซุปเปอร์มาร์เก็ทส่วน
การส่งเสริมการตลาด คือการมีตวัอยา่งใหท้ดลองชิมและการใหค้วามรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ 
 อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริโภคตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดท่ีจะไม่ซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูมาบริโภคใน
อนาคต โดยท่ีบางส่วนให้เหตุผลวา่อาจจะตดัสินใจซ้ือถา้ไดท้ราบขอ้มูลทางโภชนาการและขอ้มูลท่ีมี
ผลต่อสุขภาพเพิ่มเติม 
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5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการศึกษาน ามาซ่ึงขอ้เสนอแนะเพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางในการน าไปก าหนดกล
ยุทธ์ในการวางแผนส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการก าหนดแนวทางการ
เพาะปลูกและการผลิตเป็นผลิตภณัฑน์ ้าฝร่ังสีชมพแูละอ่ืน ๆ ต่อไป 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะด้านผลติภัณฑ์ 
 จากขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีมีต่อตวัอยา่งน ้ าฝร่ังสีชมพู ท าให้ไดข้อ้เสนอแนะต่อ
ผูผ้ลิต ดงัน้ี 
 1. ผูผ้ลิตควรท าให้น ้ าฝร่ังสีชมพูเป็นน ้ าผลไมท่ี้มีรสชาติอร่อย แต่ในขณะเดียวกนัก็มีคุณค่า
ทางโภชนาการ มีประโยชน์ต่อร่างกาย เน่ืองจากเหตุผลของผูบ้ริโภคในการเลือกบริโภคน ้าผลไมส่้วน
ใหญ่คือรสชาติอร่อยและเห็นวา่เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงจะท าให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ี
น่าสนใจของกลุ่มผูนิ้ยมบริโภคน ้ าผลไม ้ให้หนัมาทดลองบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพูควบคู่ไปกบัน ้ าผลไม้
อ่ืนๆ  
 2. จากทศัคติท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตวัอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพูท่ีไดชิ้ม ผูผ้ลิตควรให้ความใส่ใจในด้าน
ความหวานและสีสันของน ้ าฝร่ังสีชมพู น ้ าฝร่ังสีชมพูไม่ควรให้มีรสหวานจากการปรุงแต่งเกินไป 
เพราะในธรรมชาติของฝร่ังสีชมพูจะมีความหวานอยู่แล้ว หากมีการปรุงแต่งเพิ่มเติม จะท าให้
ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมชาติและเป็นกงัวลต่อสุขภาพเน่ืองจากความหวานแทน และในส่วน
ของสีสันของน ้ าฝร่ังสีชมพู โดยธรรมชาติของฝร่ังสีชมพูจะมีสีชมพูสวย ซ่ึงจะดึงดูดใจผูบ้ริโภคเกิน
ความรู้สึกอยากรับประทานน ้ าฝร่ังสีชมพูได ้แต่ขอ้เสียของน ้ าฝร่ังสีชมพูท่ีผา่นกระบวนการให้ความ
ร้อน จะท าให้สีชมพูของน ้ าฝร่ังสีชมพูกลายเป็นสีคล ้ าไป จึงท าให้มีสีสันไม่น่ารับประทาน รวมทั้ง
อาจท าให้มีความขน้หนืดมากข้ึน ความหวานเพิ่มข้ึนจากความหนืด ท าให้รสชาติอาจผิดเพี้ ยนจาก
ธรรมชาติไป  
 3. ส าหรับผูท่ี้สนใจจะท าธุรกิจเก่ียวกบัน ้ าฝร่ังสีชมพู แต่ไม่มีศกัยภาพท่ีจะผลิตน ้ าฝร่ังสีชมพู
บรรจุขวด การผลิตและขายน ้ าฝร่ังสีชมพูในรูปแบบคั้น/ป่ันท่ีท ามาจากผลสด ก็จะสามารถท าไดง่้าย
และไม่มีมีปัญหาดังท่ีกล่าวมาในขอ้ (2) เพราะจะไม่มีกระบวนการผ่านความร้อน และระยะเวลา
หลงัจากป่ัน/คั้นแลว้ จนถึงเวลาท่ีผูบ้ริโภคจะรับประทาน ยงัสั้ นกว่าน ้ าฝร่ังสีชมพูจากกระบวนการ
ผลิตท่ีมีการฆ่าเช้ือและการบรรจุ เพื่อการเก็บรักษาใหน้านข้ึน  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ในการเลือกช่องทางในการจดัจ าหน่าย ควรค านึงถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย รูปแบบของน ้ า
ฝร่ังสีชมพูท่ีตอ้งการจดัจ าหน่ายและศกัยภาพของผูผ้ลิตเป็นหลกั ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายจึงควรค านึงถึง
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
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 1. จากกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูบ้ริโภคทัว่ไปและมีพฤติกรรมการเลือกบริโภคตามแต่สะดวก  
การจ าหน่ายน ้ าฝร่ังสีชมพูในร้านน ้ าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไปถือว่ามีความเหมาะสมและเป็นช่องทางการ
จ าหน่ายท่ีผูบ้ริโภคทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ ซ่ึงสอดคล้องกับช่องทางการจ าหน่ายท่ีผูบ้ริโภค
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่เป็นช่องทางการจ าหน่ายท่ีเหมาะสม อีกทั้งการขายในรูปแบบน ้ า
ผลไม้คั้น/ป่ันตามร้านน ้ าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไป จะเป็นช่องทางการจ าหน่ายท่ีมีการลงทุนไม่สูงและ
กระบวนการการผลิตไม่ซบัซอ้น  
 2. หากผูผ้ลิตมีศักยภาพและมีทุนส าหรับการลงทุนท่ีสามารถผลิตได้ในกระบวนการท่ี
ซับซ้อน การขายน ้ าฝร่ังสีชมพูในรูปแบบพร้อมด่ืมในบรรจุภณัฑ์ปิดสนิท โดยมีช่องทางการจดั
จ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ทหรือตามร้านสะดวกซ้ือก็เป็นช่องทางท่ีเหมาะสม ซ่ึงผลิตภณัฑ์สามารถ
เก็บรักษาไวไ้ดน้านเพราะผา่นกระบวนการผลิตท่ีไดม้าตรฐานและผา่นการฆ่าเช้ือระดบัหน่ึง ท าให้มี
เวลาการวางจ าหน่ายได้นานกว่าร้านน ้ าผลไม้คั้น/ป่ัน ซ่ึงต้องท าสดแก้วต่อแก้ว ซ่ึงจะเป็นการ
ตอบสนองกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต และในร้านสะดวกซ้ือ
 3. ถึงแมว้่าผูบ้ริโภคตวัอย่างส่วนใหญ่จะไม่เลือกช่องทางการจ าหน่ายในร้านอาหาร ซ่ึงอาจ
เป็นเพราะการเลือกบริโภคในร้านอาหาจะเป็นกลุ่มผู ้บริโภคระดับบน มีก าลังซ้ือและมีการ
รับประทานอาหารตามร้านอาหารบ่อย แต่กลุ่มผูบ้ริโภคตวัอยา่งในพื้นท่ีท่ีไดท้  าการส ารวจจะเป็นกลุ่ม
ผูบ้ริโภคทัว่ไประดบักลางท่ีไม่มีความสามารถท่ีจะจ่ายหรือไม่มีความสะดวกท่ีจะไปซ้ือน ้ าผลไม้
บริโภคจากร้านอาหาร อยา่งไรก็ตาม ไม่ไดห้มายความวา่ช่องทางการจ าหน่ายน้ีจะไม่มีศกัยภาพ หาก
มีการศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีรับประทานอาหารในร้านอาหารเป็นประจ า อาจจะได้ผลการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัไป ผูจ้ดัจ  าหน่ายอาจจะตอ้งเก็บช่องทางการจ าหน่ายในร้านอาหารไวส้ าหรับศึกษาและ
พิจารณาต่อไป 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะด้านราคา 
 ขอ้เสนอแนะในการตั้งราคาขายท่ีผูจ้  าหน่ายควรค านึงถึง คือ 
 1. จากการศึกษาผูบ้ริโภคตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ราคาท่ีเหมาะสมของน ้ าฝร่ังสีชมพ ู
(แก้วขนาด 16 ออนซ์ น ้ าคั้ น ไม่ใส่น ้ าแข็ง) ควรเป็น 25-30 บาท ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเป็นราคาตาม
ทอ้งตลาดทัว่ไปของน ้ าผลไมค้ั้น/ป่ันในปัจจุบนั ดงันั้นหากตอ้งการตั้งราคาขายให้เหมาะสมกบัก าลงั
ซ้ือของผูบ้ริโภคทุกระดบั จึงควรตั้งราคาให้เทียบเท่ากบัราคาขายน ้ าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไปในทอ้งตลาด 
ส าหรับผูบ้ริโภคตวัอยา่งส่วนหน่ึง เห็นวา่ราคาท่ีเหมาะสมควรเป็น 35-50 บาท ต่อขนาดอา้งอิงของน ้ า
ฝร่ังสีชมพู ซ่ึงอาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคตวัอยา่งกลุ่มน้ีอาจพอรู้จกัและเคยบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพูมาก่อน
และรู้วา่ต าแหน่งการวางตลาดของน ้าฝร่ังสีชมพูในปัจจุบนัอยูใ่นระดบับน จึงมีความยนิดีท่ีจะจ่ายแพง
กวา่เพื่อสินคา้คุณภาพระดบับน 
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 2. เน่ืองจากน ้ าฝร่ังสีชมพูยงัไม่แพร่หลายและผลสดยงัไม่มีการวางขายในตลาด จึงท าให้การ
ก าหนดราคาเป็นไปไดย้าก เพราะหากอา้งอิงราคาท่ีขายอยูปั่จจุบนั ซ่ึงอยูใ่นตลาดระดบับน จะท าให้มี
ราคาแพง ผูบ้ริโภคทัว่ไปอาจจะไม่มีก าลังซ้ือบริโภคได้ ดังนั้ นการก าหนดราคาจึงควรให้มีความ
สมเหตุสมผล ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและสถานท่ีจ าหน่าย หากมีการวางขายผลสดของฝร่ังสีชมพูใน
ตลาดจะท าให้การก าหนดราคาของน ้ าฝร่ังสีชมพูท าได้ง่ายข้ึน เพราะผูบ้ริโภคจะมีราคาผลสดเป็น
ตวัอา้งอิงในการพิจารณาราคาของน ้าฝร่ังสีชมพ ูวา่มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  
 5.3.4 ข้อเสนอแนะด้านการส่งเสริมการตลาด 
 จากการศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคตวัอย่างต่อการบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพู มีการตอบรับต่อการมี
ตวัอยา่งใหท้ดลองชิมและการใหค้วามรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคน ้ า
ผลไมท้ัว่ไป ท่ีส่วนใหญ่มีความชอบและเลือกบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าสูงและส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจบริโภคคือเอกสารความรู้ดา้นสุขภาพ และเวบ็ไซตสุ์ขภาพ อีกทั้งปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อ
ทศันคติในดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นการตดัสินใจซ้ือเพื่อบริโภคในอนาคตคือประสบการณ์ท่ีเคยมีต่อ
ฝร่ังสีชมพูและความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้ าฝร่ังสีชมพู ดงันั้นในการส่งเสริมการตลาด ผูผ้ลิต
และผูจ้  าหน่ายควรค านึงถึงขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 1. การส่งเสริมการตลาดควรเป็นการใหท้ดลองชิมตวัอยา่ง ควบคู่ไปกบัการใหค้วามรู้เก่ียวกบั
คุณประโยชน์ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ทางดา้นคุณประโยชน์ผา่นส่ือท่ีมีตน้ทุนต ่า เช่น เวบ็ไซตเ์พื่อ
สุขภาพ โซเซียลมีเดีย (facebook, instragram) และเอกสารการประชาสัมพนัธ์ รวมถึงเผยแพร่งานวิจยั
ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับฝร่ังสีชมพู จะท าให้ผูบ้ริโภครู้จกัและมีความคุ้นเคยกบัฝร่ังสีชมพูและ
ผลิตภณัฑ์น ้ าฝร่ังสีชมพูมากข้ึน เกิดการบอกเล่าปากต่อปาก ท าให้เกิดการยอมรับในผลิตภณัฑ์ไดง่้าย
ข้ึน และมีแนวโนม้ท่ีจะทดลองซ้ือน ้าฝร่ังสีชมพมูาบริโภคต่อไป  
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาในคร้ังน้ีท าการเก็บขอ้มูลโดยมุ่งเน้นไปท่ีผูท่ี้บริโภคน ้ าผลไมท้ัว่ไปอยูแ่ลว้ ซ่ึง
สถานท่ีเก็บคือร้านน ้ าผลไมค้ั้น/ป่ัน และผูต้อบแบบสอบถามคือผูท่ี้มาซ้ือน ้ าผลไมค้ั้น/ป่ันบริโภค ผล
การศึกษาดา้นสถานท่ีจ าหน่ายจึงอาจเอนเอียงไปทางร้านน ้ าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไป เพราะเป็นสถานท่ีท่ี
ผูท้  าการวิจยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลและผูต้อบแบบสอบถามมีการซ้ือบริโภคเป็นประจ า ดงันั้นการศึกษา
คร้ังต่อไปอาจตอ้งมีการเก็บขอ้มูลจากหลายสถานท่ี โดยเลือกสอบถามเฉพาะผูท่ี้บริโภคน ้ าผลไมเ้ป็น
ประจ าอยูแ่ลว้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมและครบถว้น 
 2. การศึกษาในคร้ังน้ีท าให้เห็นพฤติกรรมและทัศนคติต่อการบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพูของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัการขยายตวัของเมืองไดมี้การขยาย
ไปสู่ชานเมืองมากข้ึน ดงันั้น ขอบเขตการศึกษาอาจขยายไปสู่ผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงัซ้ือในเขตชานเมือง
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หรือพื้นท่ีรอยต่อกบัอ าเภอเมือง หรือขยายผลศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
และอ าเภอรอบนอก เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของพฤติกรรมการซ้ือของทั้งสองพื้นท่ีดว้ย ส าหรับ
การก าหนดกลยทุธ์การตลาดท่ีเหมาะสมและการท าการตลาดใหค้รอบคลุม 
 3. การศึกษาในคร้ังน้ีท าให้เห็นพฤติกรรมและทศันคติต่อการบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพูเท่านั้น 
การศึกษาทศันคติและการตอบรับของการบริโภคผลสดของฝร่ังสีชมพูจึงเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ี
น่าสนใจ เน่ืองจากผูบ้ริโภคปัจจุบนัมีทางเลือกในการบริโภคผลไมส้ดหลากหลายประเภท การศึกษา
ประเด็นดงักล่าวจะท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือและบริโภคผลสดของผูบ้ริโภค 
ท าใหส้ะทอ้นสภาพตลาดท่ีเป็นจริงไดม้ากข้ึน  
 4. ปัจจยัในการเพาะปลูกและความเป็นไปไดใ้นการเพาะปลูกฝร่ังพนัธ์ุสีชมพู เพื่อเป็นผลไม้
เศรษฐกิจของประเทศก็เป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีน่าสนใจ ทั้งน้ีเพื่อเป็นขอ้มูลเพิ่มเติมส าหรับการก าหนด
แนวทางการเพิ่มพื้นท่ีปลูกฝร่ังพนัธ์ุสีชมพูของเกษตรกร ท าให้มีการผลิตท่ีมีปริมาณเหมาะสมกบั
ตลาดและมีการยกระดบัเป็นผลไมเ้ศรษฐกิจต่อไป 
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แบบสอบถามทีใ่ช้ในการศึกษา 

 
1. แบบสอบถามภาษาไทย       เลขท่ี.......... 

แบบสอบถาม  
พฤติกรรมและทัศนคติต่อการบริโภคน า้ฝร่ังสีชมพูของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

 
 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจเกษตร 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงขอ้มูลของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี 
ผูว้จิยัจึงขอขอบพระคุณทุกท่านส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความเป็น
จริง เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา 
ส่วนที ่1: ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  เพยีงค าตอบ
เดียว) 

1. ภูมิล าเนา................................................. 
2. เพศ   
 1) ชาย     2) หญิง 

3. อาย ุ
  1) ไม่เกิน25 ปี    2) 25 - 35 ปี 
  3) 36 - 45 ปี     4) 46 - 55 ปี 
  5) 56 - 65 ปี     6) 66 ปีข้ึนไป 

4. ระดบัการศึกษา 
 1) มธัยมศึกษาตอนตน้ หรือต ่ากวา่  2) มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
 3) อนุปริญญา / ปวส.    4) ปริญญาตรี 

  5) สูงกวา่ปริญญาตรี    6) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................ 
5. อาชีพ 
 1) นกัเรียน / นกัศึกษา   2) ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ   

  3) พนกังานบริษทั    4) ธุรกิจส่วนตวั 
  5) พอ่บา้น / แม่บา้น    6) อาชีพอิสระ เช่น รับจา้งทัว่ไป  

 7) อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................. 
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6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 1) ไม่เกิน 8,000 บาท    2) 8,001 – 15,000 บาท 
 3) 15,001 – 25,000 บาท   4) 25,001 – 35,000 บาท 
 5) 35,001 – 45,000 บาท   6) 45,001 – 55,000 บาท 
 7) 55,000 บาท ข้ึนไป   8) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.........................  

7. สุขภาพของท่านเป็นอยา่งไร 
 1) แขง็แรงดี     2) ปานกลาง   
 3) ไม่ค่อยแขง็แรง เพราะ..............................................   
 4) มีโรคประจ าตวั คือ................................................... 

8. ท่านดูแลสุขภาพของท่านดว้ยวธีิใด (เลือกไดห้ลายขอ้) 
 1) ออกก าลงักายเป็นประจ า   2) กินอาหารท่ีมีประโยชน์   
 3) ตรวจร่างกายเป็นประจ า   4) ฝึกจิต/นัง่สมาธิ/คิดบวก/มองโลกในแง่ดี 
 5) ท ากิจกรรมยามวา่ง คือ................................................ 
 6) อ่ืน ๆ โปรดระบุ......................................................... 
 

ส่วนที ่2: พฤติกรรมในการเลือกบริโภคน า้ผลไม้ทัว่ไปและน า้ฝร่ังสีชมพูของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  เพยีงค าตอบเดียว) 

9. ท่านบริโภคน ้าผลไมส้ม ่าเสมอหรือไม่  
 1) บริโภคทุกวนั    2) บริโภคสัปดาห์ละ 1-2 วนั 
 3) บริโภคสัปดาห์ละ 3-4 วนั   4) บริโภคสัปดาห์ละ 5-6 วนั 
 5) ไม่แน่นอน    6) บริโภคตามแต่จะสะดวก 

10. ท่านบริโภคน ้าผลไมช้นิดใดบ่อยท่ีสุด  
 1) น ้าผกัผลไมร้วม    2) น ้าฝร่ัง 
 3) น ้าส้ม     4) น ้าแอปเป้ิล 
 5) น ้าองุ่น     6) น ้าแครอท 
 7) น ้ามะเขือเทศ    8) น ้าสัปปะรด 
 9) น ้าสตรอเบอร์ร่ี    10) อ่ืน ๆ โปรดระบุ............... …………. 

11. เหตุผลส าคญัท่ีสุดท่ีท่านเลือกบริโภคน ้าผลไม ้(เลือกไดห้ลายขอ้) 
 1) รสชาติอร่อย      2) ดบักระหายไดดี้   
 3) กระแสนิยมปัจจุบนั    4) บริโภคตามเพื่อน/ครอบครัว 
 5) เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  6) อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................... 
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12. รูปแบบของน ้าผลไมท่ี้ท่านบริโภคประจ าคือ 
 1) น ้าผลไมป่ั้น    2) น ้าผลไมค้ั้นสด 
 3) น ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม    4) อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................... 

13. ท่านไดรั้บอิทธิพลอะไรในการเลือกบริโภคน ้าผลไม ้(เลือกไดห้ลายขอ้) 
 1) เพื่อนแนะน า    2) สมาชิกในครอบครัว 
 3) ส่ือโฆษณาต่าง ๆ    4) กิจกรรมส่งเสริมการขาย 
 5) กระแสนิยมปัจจุบนั   6) ชอบและเลือกทานอาหารท่ีมีคุณค่าสูง 
7) อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................... 

14. ส่ือโฆษณาใดบา้งท่ีมีส่วนช่วยใหท้่านในการตดัสินใจบริโภคน ้าผลไม ้(เลือกไดห้ลายขอ้) 
 1) เวบ็ไซตสุ์ขภาพ    2) เอกสารความรู้ดา้นสุขภาพ 
 3) บทความในวารสาร   4) งานวจิยัทางวชิาการ 
 5) กระแสนิยมปัจจุบนั   6) อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................... 

15. ความรู้ของท่านเก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้าฝร่ังสีชมพ ู
 1) รู้เป็นอยา่งดี    2) รู้ปานกลาง 
 3) รู้บา้งเล็กนอ้ย    4) ไม่รู้เลย 

16. ท่านเคยบริโภคฝร่ังสีชมพหูรือผลิตภณัฑจ์ากฝร่ังสีชมพหูรือไม่ 
 1) เคย     2) ไม่เคย (ขา้มไปท าส่วนท่ี 3) 

17. ถา้เคย ท่านเคยบริโภคในรูปแบบใด (เลือกไดห้ลายขอ้) 
 1) ผลสด     2) น ้าคั้น 
 3) น ้าป่ัน     4) เคก้/คุก๊ก้ี 
 5) ขนม/ของหวาน    6) อ่ืน ๆ โปรดระบุ......................... 

18. ความรู้สึกของท่านต่อฝร่ังสีชมพหูรือผลิตภณัฑจ์ากฝร่ังสีชมพท่ีูท่านเคยบริโภค 
 1) ชอบมาก     2) ปานกลาง   
 3) ชอบนอ้ย     4) ไม่ชอบเลย  
เพราะเหตุใด............................................................................ 
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ส่วนที ่3: ทศันคติต่อการบริโภคน า้ฝร่ังสีชมพูของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลง
ในช่อง ) 

19. กรุณาใหค้ะแนนตวัอยา่งน ้าฝร่ังสีชมพท่ีูท่านไดชิ้ม 
  ความชอบหรือความพึงพอใจของท่าน 

พึง
พอใจ 
(3) 

เฉยๆ  
(2) 

ไม่พึง
พอใจ  
(1) 

ไม่มีทศันคติ 
กบัเร่ืองน้ี 

กรณีตอบ (1) ไม่พึงพอใจ 
กรุณาระบุส่ิงท่ีท่านเห็นวา่

ควรปรับปรุง 
1) รสชาติอร่อยถูกปาก           
2) ระดบัความหวาน           
3) ระดบัความเขม้ขน้ของน ้ าฝร่ังสีชมพู           
4) มีเน้ือผลไมผ้สม           
5) สีสนัของน ้ าฝร่ังสีชมพ ู           
6) กล่ิน ความหอมของฝร่ังสีชมพ ู           
7) ความรู้สึกโดยรวมต่อตวัอยา่งท่ีไดชิ้ม           
8) อ่ืน ๆ โปรดระบุ
.............................................................. 

          

 
20. ราคาท่ีเหมาะสมกบัน ้าฝร่ังสีชมพ ู(แกว้ขนาด 16 ออนซ์ น ้ าคั้น - ไม่ใส่น ้าแขง็) 
 1) 25 - 30 บาท    2) 35 - 40 บาท   
 3) 45 - 50 บาท    4) อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................ 

21. ท่านคิดวา่น ้าฝร่ังสีชมพคูวรวางขายท่ีไหน ในรูปแบบใด (เลือกไดห้ลายขอ้) 
 1) ร้านน ้าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไป (เป็นแกว้) 2) ในซุปเปอร์มาร์เก็ท (เป็นขวด/กล่อง) 
 3) ตามร้านสะดวกซ้ือ (เป็นขวด/กล่อง)  4) ตามร้านอาหาร (เสริฟตามโตะ๊) 
 5) อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................................................................... 

22. ท่านคิดวา่อะไรมีผลต่อการตดัสินใจทดลองซ้ือน ้าฝร่ังสีชมพขูองท่าน (เลือกไดห้ลายขอ้) 
 1) การแนะน าจากพนกังาน    2) มีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ 
 3) มีตวัอยา่งใหท้ดลองชิม    4) เพื่อนแนะน า/ค าบอกเล่าปากต่อปาก 
 5) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................................................................................... 

23. ท่านมีความคิดท่ีจะซ้ือน ้าฝร่ังสีชมพมูาบริโภคหรือไม่ 
 1) ซ้ืออยา่งแน่นอน    2) อาจจะซ้ือบริโภค   
 3) ไม่เคยคิดเลย    4) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................. 
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ส่วนที ่4: ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
ดา้นสินคา้........................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
ดา้นราคา........................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย........................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
ดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์.......................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 

-ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี- 
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2. แบบสอบถามภาษาองักฤษ 
          No................ 

Questionnaire  
Behaviors and Attitudes Toward Pink Guava Juice Consumption of Consumers  

in Mueang District, Chiang Mai Province 
 This questionnaire is a part of the study in Master of Science in Agricultural Business at 
Chiang Mai University. Your information will be very useful for this independent study. I would 
like to thank you for your time and your cooperation on filling the fact in this questionnaire for the 
benefit of this study. 
  
Part 1: General information of the respondents (please tick  in  only one answer) 

1. Nationality………………………………. 
2. Sex 
 1) Male     2) Female 

3. Age 
  1) Below 25 years    2) 25 - 35 years 
  3) 36 - 45 years    4) 46 - 55 years 
  5) 56 - 65 years    6) 66 years and above 

4. Education 
 1) Secondary school or below  2) High school / Vocational certificate 
3) Diploma /High vocational certificate 4) Bachelor degree 

  5) Higher than Bachelor degree  6) Other, please clarify........................ 
5. Occupation 
 1) Student      2) Government officer / State enterprises  

  3) Business employee   4) Business owner 
  5) Househusband / Housewife  6) Freelancer  

 7) Other, please clarify....................... 
6. Average income per month 

  1) Below 8,000 THB    2) 8,001 – 15,000 THB 
  3) 15,001 – 25,000 THB   4) 25,001 – 35,000 THB 
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  5) 35,001 – 45,000 THB   6) 45,001 – 55,000 THB 
         7) Above 55,000 THB           8) Other, please clarify........................  
7. How is your health? 
 1) Healthy    2) Moderately   
 3) Not quite well because of..............................................   
 4) Have congenital disease, which is ................................................... 

8. How do you taking care of your health? (multiple answers) 
 1) Exercise in regularly   2) Consume healthy foods   
 3) Body check up in regularly  4) Concentration / Positive thinking 
 5) Activity / Hobby (pleases clarify)…….............................................. 
 6) Other, please clarify................................................ 
 

Part 2: Consuming behavior of general fruit juice and pink guava juice of the respondent 
(please tick  in  only one answer) 

9. Do you regularly drink fruit juice?  
 1) Everyday     2) 1-2 days per week 
 3) 3-4 days per week    4) 5-6 days per week 
 5) Uncertainly    6) Depends on convenience 

10. Which type of vegetable and fruit juice you often consume?  
 1) Mixed vegetable and fruit juice  2) Green guava juice 
 3) Orange juice    4) Apple juice 
 5) Grape juice    6) Carrot juice 
 7) Tomato juice    8) Pineapple juice 
 9) Strawberry juice    10) Other, please clarify............................. 

11. The main reason that you consume fruit juice? (multiple answers) 
 1) Good taste    2) Quencher drink   
 3) Social trends    4) Follow friends / Family 
 5) High nutrition value   6) Other, please clarify.................. 

12. In which form of juice that you regularly consume? 
 1) Slushy / Smoothie    2) Fresh squeezed juice 
 3) Ready to drink juice   4) Other, please clarify...................... 
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13. What is influencing you to consume fruit juice? (multiple answers) 
 1) Friend suggestion   2) Family members 
 3) Advertising   4) Promotion / Marketing activity 
 5) Social trends    6) Personal preference in high nutrition value  
 7) Other, please clarify................................... 

14. Which’s type of advertising media help you to make decision of consuming fruit juice? 
(multiple answers) 
 1) Health website    2) Health handbill 
 3) Journal article     4) Academic research 
 5) Social trends    6) Other, please clarify...................... 

15. Your knowledge about benefit of pink guava 
 1) Well-known    2) Moderately 
 3) A little bit    4) Not at all 

16. Have you ever tasted pink guava fruit or any pink guava products?  
 1) Yes, I do     2) No, I don’t (skip to part 3) 

17. If yes, what’s type of product? (multiple answers) 
 1) Fresh fruit    2) Squeezed juice 
 3) Slushy/Smoothie    4) Cake/Cookies 
 5) Sweets/Dessert    6) Other, please clarify......................... 

18. Your feeling towards pink guava fruit or pink guava products you have been consumed 
 1) Like very much    2) Moderately   
 3) Like a little bit    4) Don’t like at all  
Why? ……………………….............................................................................. 
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Part 3: Attitude towards pink guava juice consumption of responder (please tick  in ) 
19. Please scored the sample of pink guava you’ve tasted 

  Your satisfaction 

Satisfy 
(3) 

Indifferent  
(2) 

Not 
satisfy 
(1) 

No 
comment 

In case answer (1)  Not 
satisfy Please indicate 
on what you need for 

the improvement 
1) Good taste           
2) Sugar level (sweet)           
3) Full flavored           
4) Pulpy           
5) Color           
6) Odor            
7) Total feeling            

8) Other, please clarify 
......................................... 

          

 
20. Suitable price for pink guava juice (16 oz. glass, fresh squeezed juice – no ice)  
 1) 25 - 30 THB    2) 35 - 40 THB   
 3) 45 - 50 THB    4) Other, please clarify............................... 

21. Where should we place the pink guava juice? In which form? (multiple answers)  
 1) General fruit juice shop (glass)  2) In supermarket (bottle/box) 
 3) Convenience store (bottle/box)  4) Restaurant (table serve) 
 5) Other, please clarify................................................................................................... 

22. What is influencing you to determine on buying pink guava juice for the first time? 
(multiple answers)  
 1) Introduce by customer assistant (sales)  2) Give information of health benefit 
 3) Have sample for taste         4) Friend suggestion / Word of mouth 
 5) Other, please clarify.................................................................................................... 
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23. Will you buy pink guava juice to consume?  
 1) Certainly     2) Maybe   
 3) Not at all      4) Other, please clarify.............................. 
 

Part 4: Additional comments 
Product.............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
Price.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
Selling place…………........................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
Advertisement / Public relations......................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 

-Thank you for your cooperation to respond this questionnaire- 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ – นามสกุล  นางสาวอจัฉรา แกว้เหรียญทอง 
วนั เดือน ปี เกดิ 20 กนัยายน พ.ศ. 2522 
ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา 2540 มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจกัรค าคณาทร  
  จงัหวดัล าพนู 
  ปีการศึกษา 2544 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลย ี  
   อุตสาหกรรมอาหาร มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
ประวตัิการท างาน พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั Senior Logistics Executive / Office Manager for  

  Operation 
    DPO (Chiangmai) Co., Ltd. 
  พ.ศ. 2549 – 2551 Director of Food Operations 
  Handy International Inc. 
  พ.ศ. 2547 – 2548 Project Manager (Thailand Operations) 
  Handy International Inc. 
  พ.ศ. 2545 – 2546 Quality Control 
  Handy International Inc. 
 
 

 
 
 
 


