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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาและความอนุเคราะห์จาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักการค้นคว้าแบบอิสระ รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรี
วิชยั ลาพันธ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมการค้นคว้าแบบอิสระ และรองศาสตราจารย์ ดร.อารี ย ์ เชื้ อเมืองพาน
ประธานกรรมการสอบค้นคว้าแบบอิ สระ ที่ กรุ ณาให้ความรู ้ คาแนะนา คาปรึ กษา และตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่ องต่างๆ ตลอดจนชี้ แนะแนวทางอันเป็ นประโยชน์ต่อการค้นคว้าแบบอิสระ จนทาให้การ
ค้นคว้าแบบอิสระนี้เสร็ จสมบูรณ์ดว้ ยดี ผูเ้ ขียนจึงขอกราบของพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาธุ รกิจเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรทุก
ท่านที่ได้ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้ ตลอดจนคาแนะนาแก่ผเู ้ ขียน และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่
เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความอนุ เคราะห์ เอื้อเฟื้ อและอานวยความสะดวกในการทาการศึกษาครั้งนี้ ตลอดจน
เพื่อนๆ นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรธุ รกิ จเกษตร ที่ได้ช่วยเหลื อให้คาแนะนา สนับสนุ น และเป็ น
กาลังใจแก่ผเู ้ ขียนเป็ นอย่างดีตลอดมา
ขอขอบคุ ณ ผู ้ต อบแบบสอบถามทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ เสี ยสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามเป็ นอย่างดี และขอขอบคุ ณ ร้ านน้ าผลไม้ T.Orange ในโครงการมาลิ น พลาซ่ า หน้า
มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ ร้ านนานาผัก ผลไม้ปั่ นเพื่ อสุ ข ภาพ ในตลาดศิ ริวฒั นา (กาดธานิ นทร์ ) หน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ และร้ าน Mix Juice น้ าผลไม้สกัดธรรมชาติ 100% ในโครงการมีโชค
พลาซ่า ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการเก็บข้อมูล
ท้ายที่สุดนี้ ผูเ้ ขียนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า การค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์สาหรับ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจทาธุ รกิ จเกี่ ยวกับฝรั่งสี ชมพู ตลอดจนผูท้ ี่ให้ความ
สนใจศึกษาในอนาคตต่อไป
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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคน้ าผลไม้และน้ าฝรั่งสี
ชมพู รวมถึ งทัศนคติและปั จจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพูของผูบ้ ริ โภคในอาเภอ
เมื อ ง จัง หวัด เชี ย งใหม่ ท าการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถาม สุ่ ม ตัว อย่า งแบบบัง เอิ ญ
(accidental sampling) จากผูท้ ี่ซ้ื อและบริ โภคน้ าผักผลไม้ จานวน 305 ราย และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา และทาการศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผลต่อทัศนคติที่มีต่อการบริ โภค
น้ าฝรั่งสี ชมพู ทาการทดสอบความเป็ นอิสระโดยใช้ chi-square test และทาการวิเคราะห์ระดับความ
พึงพอใจต่อการบริ โภคตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูโดยใช้มาตรวัดแบบประเมินค่าตามแนวคิดของลิเคิร์ท
(likert scale)
โดยภาพรวมของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่บริ โภคน้ าผลไม้ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง เป็ นกลุ่มที่มีอายุ
ไม่เกิน 25 ปี จนถึง 35 ปี มากที่สุด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษาและ
พนักงานบริ ษทั มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ไม่เกิน 8,000 บาท จนถึง 15,000 บาท
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงดี มีการดู แลสุ ขภาพโดยการบริ โภคอาหารที่ มี
ประโยชน์ และการออกก าลัง กายเป็ นประจา ในขณะที่ ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างบางกลุ่ ม เลื อ กที่ จะดู แ ล
สุ ขภาพจิต ตรวจร่ างกายเป็ นประจา และทากิจกรรมยามว่าง ตามลาดับ
พฤติกรรมการบริ โภคน้ าผลไม้ทวั่ ไป ส่ วนใหญ่มีการบริ โภคน้ าผลไม้ตามแต่จะสะดวก นิ ยม
บริ โภคน้ าส้มและน้ าผักผลไม้รวม ในรู ปแบบน้ าผลไม้ปั่นและน้ าผลไม้ค้ นั สด มีเหตุผลในการเลื อก
บริ โภคคื อชอบในรสชาติ และคุ ณค่าทางโภชนาการ สิ่ งที่ มีอิทธิ พลในการเลื อกบริ โภคน้ าผลไม้คือ
ง

ความชอบบริ โภคและเลือกบริ โภคอาหารที่มีคุณค่าสู ง สื่ อโฆษณาที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภค
คือเอกสารความรู้ดา้ นสุ ขภาพและเวปไซต์สุขภาพ
พฤติกรรมการบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพู ส่ วนใหญ่ไม่เคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพูและผลิตภัณฑ์จากฝรั่ง
สี ช มพู และไม่ มี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ คุ ณ ประโยชน์ ข องน้ าฝรั่ ง สี ช มพู เลย แต่ อย่างไรก็ ตาม ในจานวน
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่เคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพูและผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพู พบว่าส่ วนใหญ่เคยบริ โภคผล
สด และมีความชอบน้อยถึงปานกลาง
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูในระดับมาก ในด้านรสชาติ ความ
หวาน ความเข้มข้น สี สัน กลิ่ น และความรู ้ สึกโดยรวมต่อตัวอย่าง แต่มีความพึงพอใจในระดับปาน
กลางต่อการมี เนื้ อผลไม้ผสม โดยให้ความเห็ นว่าราคาที่ เหมาะสมกับ น้ าฝรั่ งสี ชมพู (แก้วขนาด 16
ออนซ์ น้ าคั้น ไม่ใส่ น้ าแข็ง) คือ 25-30 บาท ควรจาหน่ ายตามร้านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไป ในซุ ปเปอร์
มาร์ เก็ท และร้านสะดวกซื้ อ การส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทดลองซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูสูง
ที่สุดคือการมีตวั อย่างให้ทดลองชิม การให้ความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ และการแนะนาจากพนักงาน/
เพื่อน/คาบอกเล่าปากต่อปาก ตามลาดับ ร้อยละ 75.08 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างมีความคิดที่จะไม่ซ้ื อน้ า
ฝรั่งสี ชมพูมาบริ โภค โดยส่ วนหนึ่ งให้ความคิดเห็นว่าจะไม่ซ้ื อเลย แต่อีกส่ วนหนึ่ งให้ความคิดเห็นว่า
อาจจะตัดสิ นใจซื้ อถ้าได้ทราบข้อมูลทางโภชนาการและข้อมูลที่มีผลต่อสุ ขภาพเพิ่มเติม
ความสั ม พั น ธ์ ข องปั จจัย ต่ า งๆ ที่ ส่ งผลต่ อ ทั ศ นคติ ก ารบริ โภคน้ าฝรั่ ง สี ชมพู พบว่ า
ประสบการณ์ที่เคยมีต่อน้ าฝรั่งสี ชมพูเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลที่สุดต่อทัศนคติดา้ นผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่างน้ า
ฝรั่ งสี ชมพู)และทัศนคติ ด้านการตัดสิ นใจซื้ อเพื่อบริ โภคในอนาคต และพบว่าปั จจัยการศึ กษาและ
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนมี อิท ธิ พ ลที่ สุ ดในทัศนคติ ด้านสถานที่ จาหน่ าย ส่ วนทัศนคติ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด พบว่าเพศมีส่งผลต่อทัศนคติดา้ นการให้ทดลองชิ มตัวอย่าง และการศึกษาและรายได้เฉลี่ ย
ต่อเดือนส่ งผลต่อทัศนคติการให้ความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ อย่างไรก็ตามพบว่าไม่มีปัจจัยใดๆ ที่มี
ผลกับทัศนคติดา้ นราคาเลย
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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.

ฉ

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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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำ
ปัจจุบนั กระแสการรักสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคเป็ นกระแสที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในสังคมไทย กล่าวคือเป็ นการเน้นการดูแลสุ ขภาพและป้ องกันโรคมากกว่าการรักษาโรคที่ปลายเหตุ
การบริ โภคอาหารที่ ดี มี ประโยชน์ เป็ นปั จจัยหนึ่ ง ที่ สนับ สนุ นกระแสรั กสุ ข ภาพดังกล่ าว ส่ งผลให้
ธุ รกิจอาหารเพื่อสุ ขภาพ ธุ รกิจน้ าผักผลไม้ซ่ ึ งเป็ นหนึ่ งในธุ รกิ จเครื่ องดื่มสุ ขภาพเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
โดยมี จ านวนผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ เครื่ อ งดื่ ม สุ ข ภาพเพิ่ ม ขึ้ น และมี ก ารท าการตลาดอย่า งเข้ม ข้น
(ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย, 2554)
เมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมน้ าผลไม้ของประเทศไทยในแง่กาลังการผลิตระหว่างปี 2550-2556
พบว่า แม้ในช่ วงแรก (ระหว่างปี 2550-2553) อัตราการใช้กาลังการผลิตลดลงจากร้อยละ 34.83 ของ
อัต ราการใช้ ก าลัง การผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมทั้ง หมดในปี 2550 เหลื อ ร้ อ ยละ 27.94 ในปี 2553
เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยทัว่ โลกส่ งผลให้กาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคลดลง อย่างไรก็ตาม พบว่าอัตรา
การใช้กาลังการผลิ ตเพิ่มขึ้ นอย่างมากระหว่างปี 2553 - 2555 กล่ าวคื อ ในปี 2554 อุ ตสาหกรรมน้ า
ผลไม้ใช้กาลังการผลิตร้อยละ 35.83 ของอัตราการใช้กาลังการผลิตของอุตสาหกรรมทั้งหมด และร้อย
ละ 34.27 ในปี 2555 เนื่ อ งจากได้รั บ ผลกระทบจากวิ ก ฤตการณ์ น้ าท่ ว มในช่ ว งปลายปี 2554 ที่
ผูป้ ระกอบการบางรายไม่สามารถผลิ ตได้ แต่อาจกล่ าวโดยรวมได้ว่าอัตราการใช้กาลังในการผลิ ต
อุ ตสาหกรรมน้ าผลไม้มีแนวโน้มสู งขึ้ น เนื่ องจากการขยายตัวของอุ ตสาหกรรมการผลิ ตน้ าผลไม้
(สถาบันอาหาร, 2555) (ตารางที่ 1.1)
สาหรับการบริ โภคน้ าผลไม้น้ นั พบว่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องเช่นกัน สื บเนื่ องจากกระแส
การคานึ งถึงสุ ขภาพและวิถีการดาเนิ นชี วติ ที่เร่ งรี บ ผูบ้ ริ โภคจึงต้องการสิ นค้าที่สะดวกในการบริ โภค
แต่ยงั คงคุณค่าทางอาหาร ในขณะเดียวกันผูป้ ระกอบการได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคอยูต่ ลอด ส่ งผลให้มูลค่าตลาดน้ าผลไม้ของประเทศไทยระหว่างปี 2550 2554 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยมีมูลค่า 8,317 ล้านบาท ในปี 2550 และเพิ่มเป็ น 10,928 ล้านบาท ในปี
2554 หรื อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี (สถาบันอาหาร, 2555) (ตารางที่ 1.1)
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ตำรำงที่ 1.1 อัตราการใช้กาลังการผลิ ตอุตสาหกรรมน้ าผลไม้และมูลค่าตลาดน้ าผลไม้ของประเทศ
ไทยระหว่างปี 2550 - 2555
อัตราการใช้กาลังการผลิต 1
(% ของกาลังการผลิตในอุตสาหกรรมทั้งหมด)

มูลค่าตลาดน้ าผลไม้ 2
(ล้านบาท)

2550

2551

2552

2553

2554

2555

34.83

31.93

30.87

27.94

35.83

34.27

8,317

9,066

9,313

10,130 10,928

-

ที่มา: 1 สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556
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Euromonitor International, 2010 อ้างใน สถาบันอาหาร, 2555
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการบริ โภคน้ าผลไม้ของคนไทยโดยเฉลี่ยพบว่า ยังต่ามากเมื่อ
เที ยบกับผูบ้ ริ โภคในทวีป ยุโรป กล่ าวคื อ คนไทยบริ โภคน้ าผลไม้เฉลี่ ยประมาณ 3 ลิ ตรต่อคนต่อปี
ในขณะที่ อตั ราการบริ โภคเฉลี่ ยของประเทศในแถบยุโรปคื อ 22.1 ลิ ตรต่ อคนต่ อปี (สถาบัน วิจยั
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (วว.) ฝ่ ายเทคโนโลยีอาหาร, ไม่ระบุปี) จึงอาจกล่าวได้
ว่า ตลาดน้ าผลไม้ของไทยยังมีโอกาสขยายตัวได้อีก เมื่อพิจารณาชนิ ดน้ าผลไม้ที่ผบู ้ ริ โภคคนไทยนิยม
บริ โภคพบว่า ในปี 2554 ผูบ้ ริ โภคนิ ยมบริ โภคน้ าส้มมากที่สุดด้วยสัดส่ วนร้อยละ 46 ของปริ มาณการ
บริ โภคน้ าผักและผลไม้ท้ งั หมด รองลงมาได้แก่ น้ าผักผลไม้รวมร้อยละ 16.5 น้ าผลไม้อื่นร้อยละ 12.3
น้ าแอปเปิ้ ลร้อยละ 7 และน้ าองุ่นร้อยละ 6.2 ของปริ มาณการบริ โภคน้ าผักและผลไม้ท้ งั หมด ในขณะที่
การบริ โภคน้ าผลไม้ชนิ ดอื่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน เป็ นผลมาจากการมีผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติใหม่ ๆ
เพิ่มขึ้นในตลาด อีกทั้งการเพิ่มกลุ่ มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายจากเดิ มคือ กลุ่มรักสุ ขภาพ ที่ขยายไปยังกลุ่ ม
วัยรุ่ นและคนวัยหนุ่ มสาวที่บริ โภคน้ าผลไม้เพื่อความสดชื่ น (สถาบันอาหาร, 2555) น้ าฝรั่งสี ชมพูจึง
เป็ นหนึ่ งในน้ าผลไม้ที่ มี โอกาสเติ บ โต ในช่ วงของกระแสการบริ โภคเพื่ อสุ ขภาพและการคิ ดค้น
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ของบริ ษทั น้ าผลไม้ช้ นั นา อย่างไรก็ตามพบว่า น้ าฝรั่งสี ชมพูยงั ไม่เป็ นที่นิยมและรู ้จกั
ในหมู่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ แม้วา่ มีผลิตภัณฑ์น้ าฝรั่งสี ชมพูออกสู่ ตลาดภายใต้ตราสิ นค้า AC Fresh ของ
บริ ษั ท อิ ต ัล ไทยอุ ต สาหกรรมตั้ ง แต่ ปี 2547 (Marketeer, 2550) โดยวางต าแหน่ ง เป็ นน้ าผลไม้
ระดับ พรี เมี ย ม และเจาะตลาดในกลุ่ ม ตราสิ น ค้า น้ าผลไม้ 100 เปอร์ เซ็ น ต์ น าเข้า เน้น จาหน่ ายใน
ช่ องทางเฉพาะ เช่ น Gourmet Market ของสยามพารากอน ดิ เอ็มโพเรี ยม โรงพยาบาลบ ารุ งราษฎร์
โรงพยาบาลกรุ งเทพ โรงแรมในเครื ออิตลั ไทย และมีแผนขยายสาขาไปในช่องทางเฉพาะอื่น ๆ เช่ น
สปา ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ และสนามกอล์ฟ เป็ นต้น (อรรถสิ ทธิ์ , 2549) อย่างไรก็ตาม จากการที่การปลูก
ฝรั่งสี ชมพูไม่เป็ นที่แพร่ หลายในประเทศไทย ส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์มีตน้ ทุนสู ง และถูกวางจาหน่ายอย่าง
จากัด
2

จัง หวัด เชี ย งใหม่ ซ่ ึ งเป็ นจัง หวัดที่ มี ป ระชากรจานวนมากและเกิ ดกระแสการบริ โภคเพื่ อ
สุ ขภาพ ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคสนใจบริ โภคน้ าผักและผลไม้พร้อมดื่มสาเร็ จรู ปเพิม่ ขึ้นและธุ รกิจน้ าผักและ
ผลไม้สดปั่ นหรื อคั้นกลายเป็ นตลาดที่น่าสนใจ (เยาวลักษณ์, 2549) นอกจากนี้ยงั พบว่า มีน้ าฝรั่งสี ชมพู
AC Fresh วางจาหน่ายในตลาดระดับบนอย่างริ มปิ งซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ท พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและทัศนคติ
ต่ อการบริ โภคน้ าฝรั่ งสี ช มพู จึง เป็ นประเด็ น ที่ น่ าสนใจเพื่ อให้ เกิ ดความเข้าใจในสถานการณ์ ของ
ผูบ้ ริ โภคในเชี ยงใหม่ ซึ่ งเป็ นตัวแทนของผูบ้ ริ โภคที่ มีศ กั ยภาพที่ จะบริ โภคน้ าฝรั่ งสี ช มพู เพื่ อเป็ น
แนวทางในการขยายการผลิตแก่เกษตรกรและผูท้ ี่สนใจลงทุนในธุ รกิจผลิตฝรั่งสี ชมพูนาข้อมูลไปใช้
เป็ นประโยชน์ ป ระกอบการตัด สิ น ใจขยายพื้ น ที่ ป ลู ก เพื่ อ เพิ่ ม แหล่ ง วัต ถุ ดิ บ ภายในประเทศ เพื่ อ
ตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1) เพื่ อศึ กษาพฤติ ก รรมการบริ โภคน้ าผลไม้และน้ าฝรั่งสี ชมพูของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมื อง
จังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อศึกษาทัศนคติและปั จจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพูของผูบ้ ริ โภคใน
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.3 ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับจำกกำรศึกษำ
หน่วยงานของรัฐและผูป้ ระกอบการในธุ รกิจน้ าผลไม้สามารถนาผลการศึกษาไปช่วยในการ
ก าหนดกลยุท ธ์ การส่ ง เสริ ม การตลาดและการประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ผูบ้ ริ โภคได้เข้าถึ ง และรั บ รู ้ ถึ ง
คุ ณ ประโยชน์ ของผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ท ามาจากฝรั่ ง พันธุ์ สี ช มพู ส่ วนเกษตรกร สามารถนาผลการศึ กษา
กาหนดแนวทางในการเพิ่มพื้นที่ปลูกฝรั่ง พันธุ์สีชมพู สาหรับการนาไปผลิ ตเป็ นน้ าฝรั่งสี ชมพูและ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ
การศึกษานี้ กาหนดพื้นที่ศึกษาในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ เนื่ องจากเป็ นศูนย์กลางความ
เจริ ญในภาคเหนื อ มีประชากรหนาแน่ น มีแหล่งจับจ่ายใช้สอยและมีการบริ โภคสู ง อีกทั้งยังมีความ
หลากหลายทางด้านกลุ่มอายุ การศึกษา และพื้นฐานของประชากร ซึ่ งเป็ นตัวแทนของผูบ้ ริ โภคที่มี
ศักยภาพที่ควรส่ งเสริ มการจาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้และน้ าฝรั่งสี ชมพู
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ทาการจัดเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคน้ าผลไม้ทวั่ ไปและน้ าฝรั่งสี ชมพู ทั้งที่
เป็ นนักท่องเที่ยวและผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ในช่วงเดือนมกราคม 2557 แบ่งเป็ น
3 พื้นที่คือ ร้านน้ าผลไม้ T.Orange ในโครงการมาลินพลาซ่ า หน้ามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ร้านนานาผัก
ผลไม้ปั่นเพื่อสุ ขภาพ ในตลาดศิริวฒั นา (กาดธานิ นทร์ ) หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชี ยงใหม่ และร้ าน
Mix Juice น้ าผลไม้สกัดธรรมชาติ 100% ในโครงการมีโชคพลาซ่า เนื่องจากเป็ นแหล่งการค้าและร้าน
ที่มีผนู ้ ิ ยมซื้ อน้ าผลไม้ค้ นั และน้ าผลไม้ปั่นบริ โภค มีกลุ่มผูบ้ ริ โภคหลากหลาย ทั้งนักศึกษา คนทางาน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เป็ นต้น
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง และระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมและทัศ นคติ ต่อการบริ โภคน้ าฝรั่ งสี ช มพูข องผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมื อง
จัง หวัด เชี ย งใหม่ ในครั้ งนี้ ผูศ้ ึ ก ษาได้รวบรวมแนวคิ ด และทฤษฎี รวมทั้ง เอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบและประเด็นในการศึกษาให้ได้ครอบคลุ มเนื้ อหา
ตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
การศึกษาครั้งนี้ ใช้แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง 4 ส่ วน ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 แบบจาลอง
พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค ส่ ว นที่ 2 แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ทัศ นคติ แ ละการวัด ทัศ นคติ ส่ ว นที่ 3 เครื่ อ งมื อวัด
ทัศนคติแบบลิเคิร์ท และส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ค่าไคสแควร์
2.1.1 แบบจาลองพฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior model)
เหตุ จู ง ใจที่ ท าให้ ผู ้บ ริ โ ภคตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เกิ ด จากสิ่ ง กระตุ ้น (stimulus) ที่ ท าให้
ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความต้องการเมื่ อสิ่ งกระตุ ้นนั้น ผ่านเข้ามาในความรู ้ สึ กนึ กคิ ดของผูบ้ ริ โภค (buyer’s
response) หรื อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (buyer’s purchase decision) โดยการซื้ อหรื อไม่ซ้ื อสามารถ
อธิ บายผ่านแบบจาลองที่เรี ยกว่า S-R Theory (stimulus-response theory) (แผนภาพที่ 2.1) (ศิริวรรณ
และคณะ, 2546)
สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด
และสิ่ งกระตุน้ อื่น ๆ
(marketing and other stimulus)

กล่องดาหรื อความรู ้สึก
นึกคิด
ของผูบ้ ริ โภค

การตอบสนอง
ของผูบ้ ริ โภค
(buyer’s response)

(buyer’s black box)
ที่มา: อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543
ภาพที่ 2.1: รู ปแบบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หรื อ S-R Theory
1. สิ่ งกระตุน้ (stimulus) เกิ ดขึ้นจากภายในร่ างกายหรื อภายนอก ซึ่ งเป็ นเหตุจูงใจให้เกิ ดการ
ซื้ อสิ นค้า อาจใช้เหตุจูงใจด้านเหตุผลคือ ผูบ้ ริ โภคต้องการความพอใจสู งสุ ดในการบริ โภคสิ นค้าและ
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การบริ ก ารภายใต้ร ายได้ ที่ จ ากัด หรื อ ใช้ เหตุ จู ง ใจด้า นจิ ต วิ ท ยา (อารมณ์ ) สิ่ ง กระตุ ้น ภายนอก
ประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ
1.1 สิ่ งกระตุ น้ ทางการตลาด (marketing stimulus) เป็ นสิ่ งที่ ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จสร้ างขึ้ นเพื่ อ
กระตุน้ ให้เกิ ดความต้องการบริ โภค ซึ่ งเกี่ยวข้องกับส่ วนประสมทางการตลาด (marketing mix) ของ
ธุ รกิจการบริ การ อันประกอบด้วยสิ่ งกระตุน้ ด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก าร (product and services) เช่ น ตัว สิ นค้า และบริ ก าร
คุณภาพ ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อกระตุน้ ความต้องการ
(2) ด้านราคา (price) เช่ น การก าหนดราคาสิ น ค้า ให้ เหมาะสมกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดย
พิจารณาลูกค้าเป้ าหมาย
(3) ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย (place) เช่น สถานที่ต้ งั ที่จอดรถสะดวก
(4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (promotion) เช่ น การโฆษณา การลด แลก แจก แถม
การใช้ความพยายามของพนักงานขาย
(5) ด้านบุคลากร (people) เช่นการแนะนาของพนักงานขาย
(6) ด้านลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) เช่ น การสร้ างบรรยากาศภายใน
ร้าน
(7) ด้านกระบวนการ (process) เช่น การจัดคิวและลาดับการให้บริ การ
1.2 สิ่ งกระตุน้ อื่น ๆ (other stimulus) เป็ นสิ่ งกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคภายนอก
ซึ่ งไม่สามารถควบคุมได้ และอาจเป็ นไปในทางที่จะส่ งเสริ มหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการบริ โภค ได้แก่
(1) ด้านเศรษฐกิจ (economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผูบ้ ริ โภค
(2) ด้านเทคโนโลยี (technology) เช่ น เทคโนโลยีใหม่ในการฝาก ถอนเงินอัตโนมัติ
สามารถกระตุน้ ความต้องการให้ใช้บริ การของธนาคารมากขึ้น
(3) ด้านกฎหมายและการเมือง เช่ น การลดหรื อเพิ่มภาษี ซึ่ งมี ผลต่อการใช้จ่ายและ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
(4) ด้านวัฒนธรรม (culture) เช่น ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทยในเทศกาลต่าง ๆ จะมี
ผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้ อสิ นค้าในเทศกาลนั้นๆ
2. กล่องดาหรื อความรู ้ สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภค (buyer’s black box) ความรู ้ สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ
เปรี ย บเสมื อ นกล่ อ งด า (black box) ซึ่ งผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ ไม่ ส ามารถทราบได้ จึ ง ต้อ งพยายามหา
ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะของผูบ้ ริ โภคและกระบวนการตัดสิ น ใจ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภค
2.1 ลักษณะของผูซ้ ้ื อ (buyer’s characteristics) ลักษณะของผูซ้ ้ื อซึ่ งมีอิทธิ พลมาจากปั จจัย
ต่าง ๆ ดังนี้
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(1) ปั จจั ย ด้ า นวัฒ นธรรม (cultural factor) ประกอบด้ ว ย วัฒ นธรรมพื้ นฐาน
วัฒนธรรมกลุ่มย่อย และชนชั้นทางสังคม
(2) ปั จจัย ด้านสั ง คม (social factor) เป็ นปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้องกับ ชี วิต ประจาวัน และมี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วย ครอบครัว บทบาทและสถานะ และกลุ่ม
อ้างอิง ได้แก่ เพื่อนสนิท เพื่อนบ้าน เพื่อนร่ วมอาชีพ เป็ นต้น
(3) ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล (personal factor) การตัดสิ น ใจซื้ อได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากลัก ษณะ
ส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ อาชี พ โอกาสทางเศรษฐกิ จ การศึกษา รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต บุคลิ กลักษณะ
และขั้นตอนวงจรชี วิตครอบครัว การดารงชี วิตในแต่ละขั้นตอนเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการ
ทัศนคติและค่านิยมของบุคคล ทาให้เกิดความต้องการที่แตกต่างกัน
(4) ปั จจัยด้านจิ ตวิทยา (psychological characteristic) การเลื อกซื้ อของบุ ค คลได้รับ
อิทธิ พลมาจากกระบวนการจิตวิทยา 5 อย่างคือ การรับรู ้ การเรี ยนรู้ ความเชื่อถือ ทัศนคติ และการจูง
ใจ เป็ นพฤติกรรมที่จะชักนาพฤติกรรมของบุคคลให้ปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภค
เกิดความต้องการ โดยอาศัยสิ่ งจูงใจหรื อสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด
2.2 ก ระบ วน ก ารตั ด สิ น ใจข องผู ้ ซ้ื อ (buyer decision process) ผู้ บ ริ โภ ค จะ เข้ า สู่
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ โดยจะทาการเปรี ยบเทียบระหว่างสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดว่าสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบ
ธุ รกิ จสร้ างขึ้ นสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อไม่ และถ้ามี ก ารซื้ อเกิ ดขึ้ นจะมี
พฤติกรรมอย่างไรในการตอบสนองการซื้ อนั้น ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
(1) การตระหนักถึงปั ญหา (problem recognition) เป็ นการตระหนักถึงความต้องการ
ที่เกิดขึ้น และยังไม่ได้รับการตอบสนอง ทาให้เกิดความเครี ยดและความกดดัน ความต้องการที่เกิดขึ้น
นี้ อาจเป็ นความต้องการพื้นฐาน ที่ เกิ ดจากสภาพร่ างกาย เช่ น ความหิ ว อยากทดลองของใหม่ หรื อ
ความต้องการที่เกิดขึ้นเมื่อได้สิ่งกระตุน้ ทางการตลาด
(2) การค้น หาข้อ มู ล (information search) ถ้ า ความต้อ งการที่ เกิ ด ขึ้ น รุ น แรงและ
สามารถสนองความต้องการได้ ผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจซื้ อ แต่ถา้ ไม่เป็ นเช่นที่กล่าวมา ความต้องการก็
ยังคงมีอยูแ่ ละถูกเก็บสะสมไว้ในความทรงจา อาจมีการค้นหาข้อมูลต่อไปอย่างจริ งจังหรื อหยุด ไม่มี
การค้นหาข้อมูล ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ระดับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
(3) การประเมิ น ทางเลื อ ก (evaluation of alternatives) ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากแหล่ ง ต่ า งๆ
ผูบ้ ริ โภคจะนามาใช้ในการประเมินค่าทางเลือก ในการบริ โภคอาหาร การประเมินค่าจะเป็ นอย่างไร
นั้นขึ้นอยูก่ บั บุคลิกภาพของผูบ้ ริ โภค การรับรู้ถึงความต้องการ ตลอดจนอิทธิ พลจากกลุ่มอ้างอิงต่างๆ
ด้วย
(4) การตัดสิ นใจซื้ อ (purchase decision) จากการประเมิ นค่าทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถ
จัดลาดับความสาคัญของทางเลือก ในการบริ โภคอาหาร
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(5) พฤติ ก รรมหลัง การซื้ อ (post-purchase behavior) หลัง จากการซื้ อ ผูบ้ ริ โ ภคจะ
ได้รับประสบการณ์ในการบริ โภค ซึ่ งอาจพอใจ หรื อไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจก็จะกลับมาซื้ ออีก และยัง
บอกกล่าวให้คนอื่น ๆ ได้ทราบถึ งข้อดี ต่างๆ ทาให้ได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นในขั้นตอนนี้ ผบู ้ ริ โภคจะเข้า
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโดยจะทาการเปรี ยบเทียบระหว่างสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดได้แก่ ปั จจัยด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา สถานที่ การส่ ง เสริ ม การขาย และปั จ จัย ภายในของผูบ้ ริ โ ภคได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า น
วัฒนธรรม สังคม ส่ วนบุคคล และจิตวิทยาว่าสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจสร้างขึ้น สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อไม่ และถ้ามีการซื้ อเกิดขึ้น จะมีพฤติกรรมอย่างไรในการตอบสนองการซื้ อ
นั้น
3. การตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (buyer’s response) หรื อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค จะมี การ
ตัด สิ น ใจในประเด็ น ต่ าง ๆ ดัง นี้ การเลื อ กผลิ ต ภัณ ฑ์ (product choice) การเลื อ กตราสิ น ค้า (brand
choice) การเลื อ กผู้ข าย (dealer choice) การเลื อ กเวลาในการซื้ อ (purchase timing) และการเลื อ ก
ปริ มาณการซื้ อ (purchase amount)
2.1.2 แนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติและการวัดทัศนคติ (attitudes measure)
ทัศนคติเป็ นความคิดเห็ นที่ มีอารมณ์ เป็ นส่ วนประกอบและเป็ นส่ วนที่ พ ร้ อมจะมี ปฏิ กิริยา
เฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ ภายนอก ซึ่ งมีองค์ประกอบที่ สาคัญ 3 ประการ คื อ (ศิริวรรณ และคณะ,
2546: 144-146)
1. องค์ป ระกอบทางด้า นความเข้า ใจ (cognitive component) เป็ นส่ ว นที่ แ สดงถึ ง ความรู ้
(knowledge) การรับรู้ (perception) และความเชื่อ (beliefs) ที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อความคิดหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
ส่ วนของความเข้าใจเป็ นส่ วนประกอบแรก ซึ่ งก็ คื อ ความรู ้ และการรั บ รู ้ ที่ ไ ด้รับ จากการผสมกับ
ประสบการณ์โดยตรงต่อทัศนคติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหลายแหล่งข้อมูล ความรู ้และผลกระทบต่อ
การรับรู้น้ ี จะกาหนดความเชื่ อถือ ซึ่ งหมายถึงสภาพด้านจิตใจที่สะท้อนความรู ้เฉพาะอย่างของบุคคล
และมีการประเมินเกี่ยวกับความคิดต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
2. องค์ป ระกอบทางด้านความรู้ สึ ก (affective component) เป็ นส่ วนที่ ส ะท้อนถึ ง อารมณ์
(emotion) หรื อความรู้สึก (feeling) ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อความคิดหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งสภาพอารมณ์ จะ
สามารถเพิ่ ม ประสบการณ์ ด้ า นบวก (positive) หรื อด้ า นลบ (negative) ซึ่ งประสบการณ์ จ ะมี
ผลกระทบด้านจิ ตใจ วิธี ป ฏิ บ ัติที่ ใ ช้วดั การประเมิ น ผลอาศัยเกณฑ์ ก ารให้ คะแนนความพึ งพอใจ
หรื อไม่พึงพอใจ ดีหรื อไม่ดี เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย
3. องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม (behavior component) เป็ นส่ วนที่สะท้อนถึ งความน่าจะ
เป็ นหรื อ แนวโน้ ม ที่ จ ะมี พ ฤติ ก รรม การปฏิ บ ัติ หรื อ ปฏิ กิ ริย าของผูบ้ ริ โภค ด้วยวิ ธี ใ ดวิธี ห นึ่ งต่ อ
ทัศนคติที่มีต่อสิ่ งหนึ่ง
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การวัดทัศนคติ
ทัศนคติส ามารถท าการวัดได้ โดยการวัดทัศนคติต้องท าการพิ จารณา 3 ประการ คื อ (บุ ญ
ธรรม, 2534)
1. เนื้ อหา (general attitude) เนื้ อหาหรื อสิ่ งเร้าเป็ นเรื่ องที่ควรทาความเข้าใจเป็ นอันดับแรกใน
การวัดทัศ นคติ สิ่ งเร้ าที่ ใช้ก ระตุ ้นแสดงท่ าทางกิ ริยาออกมาต้องมี โครงสร้ างก าหนดแน่ น อนเป็ น
ตัวแทนของทัศนคติที่ตอ้ งการวัด
2. ทิศทาง (direction) การวัดทัศนคติโดยทัว่ ไปกาหนดให้ทศั นคติมีทิศทางเป็ นส่ วนตรงและ
ต่อเนื่ องกันไปในลักษณะซ้ายกับขวา หรื อบวกกับลบ ทั้งนี้ การวัดทิศทางของทัศนคติสามารถแสดง
พฤติกรรมให้เห็นได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ
ก. ทัศนคติเชิงบวก (positive) สามารถแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่พึงพอใจด้วยหรื อชอบ
มีผลให้บุคคลอยากได้ อยากใกล้ หรื ออยากทาสิ่ งนั้น ๆ
ข. ทัศนคติเป็ นกลาง (average) เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกมาในลักษณะเฉย ๆ ไม่ยินดียิน
ร้ายแต่ประการใด บุคคลนั้น สิ่ งนั้น หรื อการกระทานั้น ๆ จะมีหรื อไม่มีก็ได้
ค. ทัศนคติเชิ งลบ (negative) สามารถแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่ ไม่พึงพอใจ ไม่ชอบ
ไม่เห็นด้วย มีผลทาให้บุคคลเกิดความเบื่อหน่ายหรื อต้องการหนีให้ห่างไกลสิ่ งนั้น
3. ความเข้ม (intensity) กิ ริยาท่าที หรื อความรู ้ สึกที่ แสดงออกต่อสิ่ งเร้ า ถื อว่ามี ป ริ มาณมาก
น้อยแตกต่างกันออกไป
2.1.3 เครื่องมือวัดทัศนคติแบบลิเคิร์ท (likert scale)
วิธีลิเคิร์ทสเกล (likert scale) เป็ นวิธีการวัดเจตคติที่รู้จกั กันแพร่ หลายมากที่สุดวิธีหนึ่ ง การวัด
เจตคติของลิเคิร์ท เริ่ มด้วยการรวบรวมหรื อเรี ยบเรี ยงข้อความที่เกี่ยวข้องกับเจตคติที่ตอ้ งการจะศึกษา
ให้ค วามหมายสิ่ งที่ ต้องการจะวัดให้ แน่ น อน ชัดเจน และครอบคลุ ม ขอบเขตเนื้ อหาที่ ต้องการวัด
ทั้งหมด และข้อความที่ ส ร้ างขึ้ น ต้อ งประกอบไปด้วยข้อ ความที่ ส นับ สนุ น และต่ อต้านในเรื่ องที่
ต้องการจะวัด กล่าวคือ มีขอ้ ความที่เป็ นบวกและเป็ นลบคละกันไป และนาข้อความที่รวบรวมได้ไป
ลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการจะทาการศึกษา โดยกาหนดคาตอบของแต่ละข้อความให้เลือกตอบ
คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่เห็ นด้วย และไม่เห็ นด้วยอย่างยิ่ง การให้คะแนนนั้นขึ้นอยู่
กับชนิ ดของข้อความว่าเป็ นข้อความที่สนับสนุ นหรื อเป็ นบวก ถ้าตอบเห็ นด้วยอย่างยิ่งให้คะแนน 5
คะแนน และลดลงไปจนถึงตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้คะแนน 1 คะแนน ส่ วนข้อความที่ต่อต้านหรื อ
เป็ นลบ ถ้าตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้คะแนน 5 คะแนน และลดลงเรื่ อยๆ ไปจนถึง เห็ นด้วยอย่างยิ่ง
ให้คะแนน 1 คะแนน คะแนนของผูต้ อบแต่ละคนในแบบวัดเจตคติ คือผลรวมของคะแนนทุกข้อใน
แบบวัดเจตคติ ซึ่ งลิ เคิร์ทถื อว่าผูท้ ี่ มีเจตคติที่ดีต่อสิ่ งใดย่อมมีโอกาสที่จะตอบเห็ นด้วย กับข้อความที่
สนับ สนุ นสิ่ งนั้นมาก และในท านองเดี ยวกันผูท้ ี่ มีเจตคติ ไม่ ดีต่อสิ่ งใดนั้นโอกาสที่ จะเห็ นด้วยกับ
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ข้อความที่สนับสนุ นสิ่ งนั้นก็มีนอ้ ยและโอกาสที่จะตอบเห็ นด้วยกับข้อความที่ต่อต้านสิ่ งนั้นจะมีมาก
คะแนนรวมของทุ ก ข้อจะเป็ นเครื่ องชี้ ให้ เห็ น ถึ ง เจตคติ ข องผูต้ อบในแบบวัดเจตคติ ข องแต่ ล ะคน
(ประสิ ทธิ์ , 2534 อ้างใน สุ วทิ ย์ และคณะ, 2541)
2.1.4 การวิเคราะห์ ค่าไคสแควร์ (chi-square test)
การทดสอบทางสถิติแบบไคสแควร์ เป็ นการทดสอบที่กาหนดโดยนักสถิติชื่อ Karl (1857 –
1986) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัดส่ วน (proportion) ของข้อมูลที่แบ่งเป็ นกลุ่มว่าเป็ นไปตาม
สมมติ ฐานที่ ก าหนดไว้ห รื อไม่ และทดสอบความเป็ นอิ ส ระ (independent test) ระหว่างลัก ษณะที่
สนใจศึ ก ษา 2 ลัก ษณะโดยข้อมู ล ที่ น ามาใช้ก ารทดสอบ ไคสแควร์ ท้ งั การทดสอบสารรู ป สนิ ท ดี
(goodness of fit test) และการทดสอบความเป็ นอิสระต่างก็อยูใ่ นรู ปของความถี่โดยพิจารณาหาสถิติที่
ใช้วดั ความแตกต่างระหว่างค่าความถี่จากการสังเกตและความถี่ที่คาดหวังว่ามีแนวโน้มที่เข้าสู่ การแจก
แจงแบบ  2 (chi-square) (วิชิต, 2550) (สมการที่ 2.1)


โดยที่

(Oi  Ei ) 2
 
Ei
i 1
k

2

(2.1)

k คือ จานวนกลุ่มของข้อมูลที่ได้จดั แบ่งกลุ่ม
Oi คือ ความถี่ที่ได้จากการสังเกตในกลุ่มที่ 1
Ei คือ ความถี่จากการคาดหวังของกลุ่มที่ i Ei = npi
n คือ จานวนความถี่ท้ งั หมดของข้อมูล
pi คือ ความน่าจะเป็ นของกลุ่มที่ i

ในการทดสอบสารรู ป สนิ ท ดี (goodness of fit test) ต้อ งการทดสอบเกี่ ย วกับ สั ดส่ วนของ
ข้อมูลที่ แบ่ งกลุ่ มเป็ น k กลุ่ ม (k ≥ 3) เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ กาหนดไว้หรื อไม่นาเอาการแจกแจง
แบบไคสแควร์ มาประยุกต์เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความถี่ ของค่าสังเกต กับความถี่ ที่
คาดหวังซึ่ งสอดคล้องกับความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ ที่ขอ้ มูลถูกจัดแบ่งตามกลุ่มมีข้ นั ตอนทดสอบ
ดังนี้คือ ตั้งสมมติฐานว่าข้อมูลที่ได้ตามค่าสังเกตสอดคล้องกับรู ปแบบความน่าจะเป็ นตามทฤษฎีทาให้
ทราบว่าความน่ าจะเป็ นสาหรับแต่ละกลุ่ม เพื่อคานวณความถี่ที่คาดหวังแล้วกาหนดตัวสถิติทดสอบ
ซึ่งใช้  2 จากนั้นกาหนดระดับนัยสาคัญ (α) เปิ ดตารางเพื่อหาค่าวิกฤติ =  2 α ,v
และคานวณค่าสถิติ chi-square (สมการที่ 2.2)
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Ei
i 1
k

2

cal

(2.2)

มีองศาอิสระ V = k -1 จากนั้นมาเปรี ยบเทียบค่า  2 ที่ได้จากการคานวณกับค่าวิกฤติถา้ ค่าที่
คานวณได้มากกว่าค่าวิกฤตจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (  2 cal >  2 α ,v)
สาหรับการทดสอบความเป็ นอิสระ (test of independent) เป็ นการประยุกต์นาค่าไคสแควร์ มา
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร และข้อมูลที่ทดสอบอยูใ่ นลักษณะ nominal scale โดย
มีสูตรที่ใช้ในการคานวณดังนี้ (สมการที่ 2.3)
r

c

  
2

i 1 j 1

O

ij

 Eij 

2

Eij

(2.3)

กาหนดให้
𝜒2
=
ค่าไคสแควร์
𝑂𝑖𝑗
=
ความถี่ที่ได้จากการสังเกต (observed frequency) ในแถวที่ i คอลัมภ์ที่ j
𝐸𝑖𝑗
=
ความถี่ที่คาดหวัง (expected frequency) ในแถวที่ i คอลัมภ์ที่ j
r
=
จานวนแถว
c
=
จานวนคอลัมภ์
การทดสอบนี้ เป็ นการทดสอบสมมติ ฐ านของตัว แปรสองตัว ว่า เป็ นอิ ส ระกัน หรื อ ไม่ จึ ง
ตั้งสมมติฐานทางสถิ ติ คือ ตัวแปรทั้งสองตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์ กนั พิจารณาจากขอบเขตวิกฤต
โดยจะปฏิเสธ H0 เมื่อค่าที่คานวณได้เท่ากับหรื อมากกว่าค่าที่ได้จากการเปิ ดตาราง  (2r 1)(c 1)
2.2 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ มุ่งทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องและสนับสนุ นการศึ กษา สามารถแยกออกได้สามส่ วนคื อ ส่ วนที่ 1 เป็ นงานวิจยั เกี่ ยวกับ
พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค ส่ ว นที่ 2 เป็ นงานวิ จ ัย เกี่ ย วกับ ทัศ นคติ ข องผู ้บ ริ โ ภค และส่ ว นที่ 3 เป็ น
การศึกษาเกี่ยวกับฝรั่งสี ชมพู
2.2.1 งานวิจัยเกีย่ วกับพฤติกรรมการบริโภค
การศึ ก ษาส่ วนนี้ เป็ นการทบทวนเอกสารและงานวิจยั เกี่ ยวกับ พฤติ กรรมการบริ โภค เพื่ อ
ศึกษาแนวทางการวิจยั การใช้เครื่ องมือในการวิจยั และการทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล สาหรับนาไปอ้างอิง
ในการศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพูของกลุ่มตัวอย่าง
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กุมุ ทินี (2546) ศึ กษาพฤติ ก รรมการซื้ อน้ าผลไม้พ ร้ อมดื่ ม 100 เปอร์ เซ็ น ต์บ รรจุ ก ล่ องของ
ผูบ้ ริ โภค ในอาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาพฤติ กรรมการซื้ อน้ าผลไม้
พร้อมดื่ ม 100 เปอร์ เซ็ นต์ บรรจุ กล่ องของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยศึกษากลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 350 ตัวอย่าง ใช้วธิ ี วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่
ค่ า ความ ถี่ ค่ าร้ อยล ะ ค่ า เฉ ลี่ ย แล ะส ถิ ติ อ้ า งอิ ง (inferential statistics) ได้ แ ก่ chi-square test
independent-sample t-test และ one-way ANOVA ในการอธิ บายพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่นิยมซื้ อน้ าส้มบ่อยที่สุด เหตุผล
หลักในการเลื อกซื้ อน้ าผลไม้ 100 เปอร์ เซ็นต์ บรรจุกล่อง เนื่ องจากผลิตภัณฑ์มีรสชาติอร่ อย สาหรับ
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดนั้น ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับ
หนึ่ ง ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างพฤติ กรรมการซื้ อและปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่าพฤติ กรรมการซื้ อมี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนบุคคลคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือน โดยขนาด
ของน้ าผลไม้บรรจุกล่องที่เลือกซื้ อมีความสัมพันธ์กบั อายุและรายได้ต่อเดือน
เยาวลั ก ษณ์ (2549) ศึ ก ษ าพ ฤติ ก รรมการซื้ อน้ าผั ก และผลไม้ ส ดปั่ นพ ร้ อ มดื่ มใน
ห้างสรรพสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ซื้ อน้ าผักและผลไม้สดปั่ นพร้อมดื่ มในห้างสรรพสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
โดยศึกษาตัวอย่างจานวน 200 ตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา เพื่อหาค่าสถิ ติ
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยม
เลือกซื้ อน้ าผักและผลไม้สดปั่ นพร้อมดื่มจากร้านค้าที่อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า เนื่องจากความสดของผัก
ผลไม้ ความสะอาดและปลอดภัย การเป็ นผูน้ ิ ย มและเลื อกทานอาหารที่ มี คุ ณ ค่ าสู ง ของผูบ้ ริ โภค
ตัวอย่าง เหตุ ผลในการเลื อกซื้ อ เนื่ องจากน้ าผักและผลไม้สดปั่ นพร้ อมดื่ ม ดื่ มแล้วดี ต่อสุ ขภาพ สื่ อ
โฆษณาที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อของผูบ้ ริ โภคคือเอกสารความรู ้ดา้ นสุ ขภาพและระดับราคาที่พึง
พอใจ
เปมิ ก า (2553) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื้ อน้ าผัก ผลไม้พ ร้ อมดื่ ม ของผูบ้ ริ โภค ในอาเภอเมื อง
เชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อน้ าผักผลไม้พร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภค ในอาเภอเมือง
จัง หวัด เชี ย งใหม่ โดยศึ ก ษาตัว อย่า งทั้ง หมด 400 ตัว อย่า ง น าข้อ มู ล มาวิเคราะห์ โ ดยใช้ส ถิ ติ เชิ ง
พรรณนา ตารางแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมซื้ อ
น้ าผักผลไม้แบบไม่เจาะจงประเภท ชนิดที่มีความเข้มข้นร้อยละ 100 จุดประสงค์ในการซื้ อเพื่อบริ โภค
เอง โดยมี ค วามถี่ สัป ดาห์ ละ 1-2 ครั้ ง เหตุ ผลส าคัญที่ เลื อกซื้ อคื อคุ ณ ค่ าทางโภชนาการสู ง และสื่ อ
โฆษณาต่าง ๆ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบริ โภค โดยผูบ้ ริ โภคตัวอย่างซื้ อน้ าผักผลไม้พร้อมดื่มจาก
ไฮเปอร์ ม าร์ เก็ ต มากที่ สุ ด ปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ คื อ การได้เครื่ องหมายรั บ รองจาก อ.ย. ด้านราคา คื อ ราคาเหมาะสมกับ คุ ณ ภาพ ด้า น
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ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย คื อ สถานที่ จ าหน่ า ยมี ค วามสะอาด และด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดคื อ
พนักงานขายสามารถให้คาแนะนาและมีมนุษยสัมพันธ์
ปฐวี (2554) ศึกษาพฤติ กรรมและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการบริ โภคอาหารประเภทหมูจุ่ม ใน
เขตอาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการ
บริ โภคอาหารประเภทหมู จุ่ม และความพึ งพอใจในการใช้บ ริ ก ารร้ านอาหารประเภทหมู จุ่ม ของ
ผูบ้ ริ โภค โดยสุ่ มตัวอย่างจากผูท้ ี่ มาใช้บริ การร้ านอาหารหมูจุ่มจานวน 250 ตัวอย่าง โดยใช้สถิ ติเชิ ง
พรรณนา ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปและพฤติกรรมการบริ โภค ส่ วนการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจในการบริ โภค ใช้ chi-square test เพื่ อทดสอบความเป็ นอิ ส ระของตัวแปร ท าการ
วิเคราะห์ ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล และใช้ม าตรวัด แบบประเมิ น ค่ า (rating scale) ตามแนวคิ ด ของลิ เคิ ร์ท
(likert scale) ท าการวิเคราะห์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โภค
พบว่า ส่ วนใหญ่มีความถี่ ในการบริ โภคเดือนละครั้ง ผูบ้ ริ โภคมักไปเป็ นกลุ่มเพื่อน ไปบริ โภคครั้งละ
3-4 คน เหตุ ผ ลในการบริ โภคส่ วนใหญ่ คื อ รสชาติ ถู ก ปาก ทางด้า นปั จจัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการบริ โภค พบว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้ มีความสัมพันธ์กบั ค่าใช้จ่ายในการบริ โภค
อาหารประเภทหมู จุ่ ม ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 ผลการศึ ก ษาด้า นปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด พบว่า ปั จจัยในด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคมากที่สุด คือ ความสะอาด
รสชาติ และคุ ณภาพความสดใหม่ของอาหาร ตามลาดับ ส่ วนผลการศึ กษาความพึงพอใจในการใช้
บริ การ พบว่า ปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้บริ การในระดับมากที่สุด ได้แก่ รสชาติ
ของอาหาร การคิดค่าบริ การแบบบุฟเฟ่ ต์ และที่ต้ งั ของร้าน ตามลาดับ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง พบว่าการศึกษาด้านพฤติกรรมการบริ โภค
ส่ วนใหญ่ เก็ บ รวบรวมข้อมู ล ด้วยแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ทั่วไปและพฤติ ก รรมการ
บริ โภคโดยการใช้ส ถิ ติเชิ งพรรณนาและค่ าไคสแควร์ ตัวแปรที่ ใช้ในการศึ ก ษาและพบนัยส าคัญ
ประกอบด้วยปั จจัยส่ วนบุคคลคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ ปั จจัยด้านสังคมคือ กลุ่ ม
เพื่อน ครอบครัว และปั จจัยด้านจิตวิทยาคือ การรับรู้ การเรี ยนรู้ ความเชื่ อถือ ทัศนคติ และการจูงใจ
ทางการตลาด จึงสามารถนาแนวทางนี้มากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดงานวิจยั ในการศึกษาพฤติกรรมการ
บริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพูของผูบ้ ริ โภค
2.2.2 งานวิจัยเกีย่ วกับทัศนคติต่อการบริโภค
การศึกษาส่ วนนี้ เป็ นการทบทวนเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับทัศนคติต่อการบริ โภค ที่มีต่อ
การบริ โภคสิ นค้าประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิความเข้าใจในประเด็น แนวทางการวิจยั การใช้เครื่ องมือใน
การวิจยั และการทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่ออ้างอิงในการศึกษาครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กชกร (2548) ศึ ก ษาทัศ นคติ ต่อการบริ โภคเนื้ อจระเข้ข องผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดเชี ยงใหม่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการบริ โภคเนื้ อจระเข้ของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดเชี ยงใหม่ จากจานวน
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ผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง 399 ตัวอย่าง วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ด้วยตารางแจกแจงความถี่ ค่าร้อย
ละ และค่าเฉลี่ ย และวัดระดับความสาคัญของการตัดสิ นใจบริ โภคเนื้ อจระเข้ของผูบ้ ริ โภคในแต่ละ
ด้านโดยการให้คะแนน (rating scale) ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความรู ้ ความเข้าใจต่อ
การบริ โ ภคเนื้ อ จระเข้ ปั จ จัย ด้า นการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจบริ โ ภคเนื้ อ จระเข้ต ามล าดับ
ความสาคัญคือ ด้านสถานที่จาหน่ าย เน้นความสะอาด มีที่จอดรถ การเดิ นทางสะดวก ด้านส่ งเสริ ม
การตลาดคือ การโฆษณาของเนื้ อจระเข้และร้ านค้าที่ จาหน่ าย ด้านผลิ ตภัณฑ์คือ เนื้ อจระเข้มีความ
อร่ อย มีคุณภาพดี ปลอดภัยจากสารพิษ และด้านราคาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
อรทัย (2549) ศึกษาทัศนคติต่อการบริ โภคปลากระป๋ องในซอสมะเขีอเทศของพนักงานใน
นิ ค มอุ ต สาหกรรมภาคเหนื อ จัง หวัด ล าพูน มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาทัศ นคติ ต่ อการบริ โภคปลา
กระป๋ องในซอสมะเขือเทศของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลาพูน กลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษาจานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นแบบเลื อกตอบ (check list) และแบบมาตราส่ วนการประเมิ นค่ า
(rating scale) ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนา ผลการศึกษาด้านความเข้าใจพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามรับรู ้วา่ ปลากระป๋ องในซอสมะเขือเทศเป็ นอาหารสาหรับผูท้ ี่ไม่มีเวลาหรื อมีเวลาน้อยใน
การประกอบอาหารมากที่สุด รองลงมาคือ รับรู ้วา่ รสชาติและคุณภาพมีความแตกต่างกันไปตามผูผ้ ลิต
มี คุ ณ ค่ าทางโภชนาการ มี ก ารรั บ รู ้ ว่าราคาไม่ เหมาะสม ตามล าดับ ด้านความรู ้ สึ ก ต่ อส่ วนประสม
การตลาด พบว่าอยู่ในระดับ พอใจ โดยมี ค วามพอใจจากมากไปน้อยตามล าดับ ได้แก่ ด้านการจัด
จาหน่ าย คือหาซื้ อได้ง่าย มีจาหน่ ายทัว่ ไป ด้านผลิ ตภัณฑ์ คือผ่านการรับรองจาก อ.ย. ด้านราคา คื อ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด คือมีการโฆษณาทางสื่ อต่าง ๆ
Nihan (2007) ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่ออาหารออร์ กานิ ค วัตถุ ประสงค์
เพื่อศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่ออาหารออร์ กานิ คของผูบ้ ริ โภคในยุโรปตะวันออก
เปรี ยบเที ยบกับ ผูบ้ ริ โภคในยุโรปตะวันตก โดยศึ กษาตัวอย่างผูบ้ ริ โภคในประเทศตุ รกี จานวน 64
ตัวอย่าง (ตัวแทนของยุโรปตะวันออก) และผูบ้ ริ โภคในประเทศเยอรมนี จานวน 50 ตัวอย่าง (ตัวแทน
ของยุโรปตะวันตก) แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็ น 2 วิธี โดยใช้วธิ ีสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างในเยอรมนี และ
ส่ งแบบสอบถามทางอิ นเตอร์ เนทกับ กลุ่ ม ตัวอย่างในตุ รกี ใช้แนวคิ ดของลิ เคิ ร์ท (likert scale) เพื่ อ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ด้านทัศนคติ และใช้สถิติเชิ งพรรณนา (descriptive statistic) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภค ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับผูบ้ ริ โภคชาวเยอรมนี ผูบ้ ริ โภคชาวตุรกี มีอายุต่า
กว่า จานวนครั วเรื อนและเด็ กมี ม ากกว่า และมี สั ดส่ วนเท่ ากันของเพศชายและหญิ งมากกว่า ทั้งนี้
ผูบ้ ริ โ ภคทั้ง สองประเทศมี ระดับ การศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ สู ง และอยู่ใ นกลุ่ ม ผู ้มี ร ายได้ช นชั้น กลาง
เหมือนกัน แต่ผบู ้ ริ โภคชาวเยอรมนี มีประสบการณ์ ในด้านอาหารออร์ กานิ คและมีความถี่ ในการซื้ อ
มากกว่าผูบ้ ริ โภคชาวตุ รกี ส่ วนใหญ่แล้ว ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งชาวตุ รกี และเยอรมนี มีความคิ ดว่า
อาหารออร์ กานิคมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ มีคุณค่าทางอาหารสู งและมีภาพลักษณ์ที่ดีในวิธีการผลิตแบบ
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ออร์ ก านิ ค การบัง คับ ให้ มี ก ารรั บ รองออร์ ก านิ ค ยัง ไม่ เป็ นที่ รู้ จ ัก ในกลุ่ ม ชาวเยอรมัน ในขณะที่
ประชากรในตุรกียงั มีปัญหาในด้านการจดจาฉลาก ด้านสถานที่จาหน่าย พบว่าทั้งในเยอรมนีและตุรกี
มีความนิ ยมซื้ อสิ นค้าที่ซุปเปอร์ มารเก็ทและร้านค้าปลีก ผักและผลไม้สดมีแนวโน้มที่จะมีความสาคัญ
ในตลาดอนาคต การศึ กษาข้ามวัฒนธรรมนี้ พบว่า สุ ขภาพ การสนับสนุ นด้านออร์ กานิ ค และความ
ยัง่ ยืน มี ค วามส าคัญ ระดับ สู งในเยอรมนี และตุ รกี ในขณะที่ ราคาที่ สู งและสิ น ค้าที่ ขาดแคลนเป็ น
อุปสรรคแต่ยงั อยูใ่ นระดับความสาคัญที่ต่ากว่า
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่าการศึกษาทัศนคติการบริ โภค จะทาการ
วิเคราะห์ ทศั นคติต่อการบริ โภคโดยการใช้มาตรวัดแบบประเมินค่า (rating scale) ตามแนวคิดของลิ
เคิร์ท (likert scale) ตัวแปรที่ มีนัยสาคัญ ประกอบด้วยปั จจัยส่ วนบุคคลคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ รายได้ และปั จจัยด้านจิตวิทยาคือ การรับรู้ การเรี ยนรู้ ความเชื่อถือ ทัศนคติ และการจูงใจทาง
การตลาด จึงสามารถนาแนวทางนี้ มากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดงานวิจยั ในการศึกษาทัศนคติต่อการ
บริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพูของผูบ้ ริ โภคได้
2.2.3 การศึกษาเกีย่ วกับฝรั่งสี ชมพู
การศึกษาในส่ วนนี้ เป็ นการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการนาฝรั่งสี ชมพูไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ เช่ นการนาฝรั่งสี ชมพูไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นอกเหนื อจากการบริ โภคผลสดและการ
บริ โภคในรู ปแบบน้ าผลไม้ค้ นั
Chek et al. (2009) ศึ ก ษ า เกี่ ย ว กั บ High Fiber Cookies Made From Pink Guava ไ ด้
ทาการศึกษาการนาเอาของเหลือจากการผลิตน้ าฝรั่งสี ชมพู เช่นกากและเม็ดใน มาผลิตเป็ นคุ๊กกี้ที่มีไฟ
เบอร์ สูง โดยได้รับความร่ วมมือจากบริ ษทั Golden Hope Food & Beverages Sdn. Bhd. Malaysia ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตฝรั่งสี ชมพูรายใหญ่ที่สุดในเอเชี ย โดยมีพ้ืนที่ปลูกมากกว่า 500 เฮกตาร์ ซึ่ งให้ผลผลิต
10,000 ตัน ส าหรั บ การผลิ ต น้ าฝรั่ งสี ช มพู ส่ ง ออกไปยัง ประเทศญี่ ปุ่ น สหรั ฐอเมริ ก า ออสเตรเลี ย
ฟิ ลิปปิ นส์ เกาหลี แคนาดา สิ งค์โปร และนิ วซี แลนด์ โดยที่ในการผลิตฝรั่ง 10,000 ตัน จะมีของเหลือ
ทิ้งอยูป่ ระมาณ 10% คิดเป็ น 100 ตัน ซึ่ งถือว่าเป็ นปริ มาณสู ง โดยผลการวิจยั ที่ได้ พบว่าคุก๊ กี้ที่ผลิตได้
ได้รับผลการตอบรับที่ดี มีรสชาติที่ยอมรับได้ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กบั ของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต
และยังเป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สาหรับโอกาสทางธุ รกิจอีกด้วย
Gurvinder and Pooja (2011) ศึ ก ษาเรื่ อ ง Status of Wine Production from Guava (Psidium
guajava L.): A Traditional Fruit of India ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับการผลิ ตไวน์จากฝรั่ง เนื่ องจากไวน์
ส่ วนใหญ่ทามาจากองุ่น ยังไม่มีการทดลองผลิตไวน์จากฝรั่งซึ่ งเป็ นผลไม้ทอ้ งถิ่นและมีผลผลิตจานวน
มาก อีกทั้งยังไม่มีการผลิ ตไวน์ในรัฐปั นจาบมาก่อน ดังนั้นการคิดค้นเทคโนโลยีการผลิตไวน์ฝรั่งจะ
ก่อให้เกิ ดประโยชน์อย่างสู ง โดยที่ฝรั่งอาจให้ไวน์ที่มีคุณภาพดีและมีฟีนอลและกรอแอสคอร์ บิกสู ง
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(สารต่อต้านอนุ มูลอิสระ) นอกเหนื อจากการเพิ่มระดับเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวอินเดีย โดยเฉพาะ
ในช่วงที่ผลผลิตล้นตลาด
เท่าที่ผา่ นมา การศึกษาเกี่ยวกับฝรั่งสี ชมพูเน้นการศึกษาด้านการนาฝรั่งสี ชมพูไปแปรรู ปเป็ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารประเภทต่ า ง ๆ แต่ ย งั ไม่ มี ง านชิ้ น ใดเลยที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพู การศึกษาครั้งนี้จึงเป็ นการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์จาก
ฝรั่งสี ชมพูงานแรก ๆ เพื่อนาผลการศึกษาไปช่วยกาหนดแนวทางการส่ งเสริ มการปลูกและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในอนาคตต่อไป
2.3 ระเบียบวิธีวจิ ัย
2.3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ ผศู ้ ึ กษาทาการศึ กษาตัวอย่างผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการสารวจข้อมูลและให้ผบู ้ ริ โภคตัวอย่างทดลองชิ มน้ าฝรั่งสี ชมพูเพื่อ
ประกอบการตอบแบบสอบถามในส่ วนของทัศนคติที่มีต่อการบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพูในด้านผลิตภัณฑ์
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ค่าไคสแควร์ และการวิเคราะห์แบบไลเคิร์ท สาหรับ
การนาข้อมูลไปใช้ในการส่ งเสริ มการปลูกและการลงทุนทาธุ รกิจเกี่ยวกับฝรั่งสี ชมพู (แผนภาพที่ 2.2)
2.3.2 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิ (primary data) ที่ได้จากการใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคน้ าผลไม้ทวั่ ไปและน้ าฝรั่งสี ชมพู ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เนื่ องจากน้ าฝรั่งสี ชมพูยงั ไม่มีการวางจาหน่ ายอย่างแพร่ หลายและยังไม่มีผลสดวางจาหน่ ายในตลาด
จึ งมี ก ารนาน้ าฝรั่ งสี ชมพู ให้ ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างทดลองชิ ม เพื่ อประกอบการตอบคาถามในส่ วนของ
ทัศนคติที่มีต่อการบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพู
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การสารวจข้อมูลจากการสอบถามผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง

การทดลองชิมน้ าฝรั่งสี ชมพู

จานวน 305 ราย
พฤติกรรมการบริ โภคน้ าผลไม้และน้ าฝรั่งสี ชมพู
ของผูบ้ ริ โภค
ทัศนคติและปั จจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการ
บริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพู
ทัศนคติ :
- ด้านผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู)
- ด้านราคา
- ด้านสถานที่จาหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
- ด้านการซื้ อบริ โภคในอนาคต
ปั จจัยที่คาดว่าจะส่ งผล :
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน - สุ ขภาพ
- ความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้ าฝรั่งสี ชมพู
- ประสบการณ์การบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพู
- ความรู ้สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค

สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

การวิเคราะห์แบบไลเคิร์ท
(likert scale) และค่าไคสแควร์

ข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจลงทุนในธุ รกิจ
ภาพที่ 2.2: กรอบแนวคิดในการวิจยั
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2.3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคน้ าผลไม้ทวั่ ไปและน้ าฝรั่งสี ชมพูในอาเภอเมือง จังหวัด
เชี ยงใหม่ จานวน 305 คน โดยคานวณขนาดตัวอย่างในกรณี ที่ไม่ทราบจานวนประชากรของโคแครน
(Cochran) (มารยาทและปราณี , 2552) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 โดยกาหนดให้สัดส่ วนของประชากรเท่ากับ 0.26 เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างที่ เหมาะสมกับ
การศึกษา
จากสู ตร
เมื่อ

ดังนั้น

n

P(1  P) Z 2
e2

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
P  สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั จะสุ่ ม
Z  ระดับความมัน
่ ใจที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้
Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่ อมัน
่ 95% (ระดับ .05)
e  สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
n

(0.26 )(1  0.26 )(1.96 ) 2
(0.05) 2
(0.26 )(0.74 )(3.8416 )
n
(0.0025 )
n

n  295 .65

≈ 305 ราย

หลังจากกาหนดขนาดตัวอย่างได้แล้ว 305 ราย จึงทาการเก็บข้อมูลตัวอย่าง โดยวิธีเลื อกสุ่ ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) โดยจัดเก็บแบบสอบถามแบ่งเป็ นจานวน 3 กลุ่ มจานวน
คือ ร้านน้ าผลไม้ T.Orange ในโครงการมาลินพลาซ่ า หน้ามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ร้านนานาผักผลไม้
ปั่ นเพื่อสุ ขภาพ ในตลาดศิริวฒั นา (กาดธานิ นทร์ ) หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ เชี ยงใหม่ และร้ าน Mix
Juice น้ าผลไม้สกัดธรรมชาติ 100% ในโครงการมีโชคพลาซ่า เนื่องจากเป็ นแหล่งการค้าและร้านที่มีผู ้
นิ ย มซื้ อน้ าผลไม้ค้ นั และน้ าผลไม้ปั่ น บริ โภค มี ก ลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคหลากหลาย ทั้งนัก ศึ ก ษา คนท างาน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เป็ นต้น
2.3.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสอบถาม (questionnaire) และตัวอย่างน้ า
ฝรั่งสี ชมพูเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้ทดลองชิมในการตอบคาถามในส่ วนของทัศนคติที่มีต่อการบริ โภคน้ า
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ฝรั่งสี ชมพูในด้านผลิตภัณฑ์ โดยแบบสอบถามจะมีคาถามที่ใช้สาหรับรวบรวมข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน สุ ขภาพและการดูแลสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการบริ โภคน้ าผลไม้และน้ าฝรั่งสี ชมพู ประกอบด้วย ความถี่ของ
การบริ โภค ชนิ ดของน้ าผลไม้ที่นิยมบริ โภค เหตุ ผลที่ เลื อกบริ โภค รู ป แบบของน้ าผลไม้ที่บ ริ โภค
ประจา อิทธิ พลต่อการเลื อกบริ โภค สื่ อโฆษณาที่มีส่วนช่ วยในการตัดสิ นใจบริ โภคน้ าผลไม้ ความรู้
เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้ าฝรั่งสี ชมพู ประสบการณ์การบริ โภคฝรั่งสี ชมพูและผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี
ชมพู รู ปแบบของผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค และความรู ้สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลทัศนคติต่อการบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพูโดยมีการให้ผบู ้ ริ โภคทดลองชิ มตัวอย่าง
น้ าฝรั่ ง สี ช มพู ก่ อ นตอบค าถามในส่ วนนี้ ประกอบด้วย ทัศ นคติ ต่อ ผลิ ตภัณ ฑ์ น้ าฝรั่ ง สี ช มพู (จาก
ตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูที่ได้ชิม) ทัศนคติต่อราคา ทัศนคติต่อช่ องทางการจัดจาหน่ าย ทัศนคติต่อการ
ส่ งเสริ มการตลาด และทัศนคติต่อการซื้ อในอนาคต
2.3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จะนาเสนอข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ค่าสถิติตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
วัตถุ ป ระสงค์ที่ 1 เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โภคน้ าผลไม้ท ั่วไปและน้ า ฝรั่ ง สี ช มพู ข อง
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง ใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา (descriptive statistic) ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ โดยนาเสนอเป็ น
ตารางแจกแจงค่าความถี่ (frequency) และอธิบายเชิงพรรณนาประกอบ
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาทัศนคติที่และปั จจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพู
ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ศึกษาทัศนคติที่มีต่อการบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพูของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง โดยทาการศึกษา
ทัศนคติในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด และด้านการ
ตัดสิ น ใจซื้ อในอนาคต โดยใช้ส ถิ ติเชิ ง พรรณนา (descriptive statistic) ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ โดย
นาเสนอเป็ นตารางแจกแจงค่าความถี่ (frequency) และอธิบายเชิงพรรณนาประกอบ
ในส่ วนเพิ่ ม เติ ม ของด้านผลิ ตภัณ ฑ์ จากการที่ น้ าฝรั่ งสี ช มพู ย งั ไม่ มี ก ารวางจาหน่ ายอย่า ง
แพร่ หลายในตลาด ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคจึ งได้จากการทดลองชิ มตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูแล้วทาการ
ตอบแบบสอบถามในด้านความพึงพอใจต่อตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู การวิเคราะห์ขอ้ มูล ในที่น้ ี จึงใช้คา
ว่าความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์แทน ทั้งนี้ ได้ทาการสอบถามความพึงพอใจในด้าน
ต่ า งๆ ได้แก่ รสชาติ ความหวาน ความเข้ม ข้น การมี เนื้ อ ผลไม้ผ สม สี สั น กลิ่ น /ความหอม และ
ความรู ้ สึกโดยรวมต่อตัวอย่างที่ ได้ชิม โดยอาศัยมาตรวัดแบบประเมิ นค่า (rating scale) ตามแนวคิด
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ของลิเคิร์ท (likert scale) โดยกาหนดคะแนนค่าระดับความพึงพอใจที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 3
ระดับ ดังนี้ 3=พึงพอใจ 2=เฉย ๆ และ 1=ไม่พึงพอใจ
ส่ วนที่ 2 ศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผลต่อทัศนคติที่มีต่อการบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพู โดย
กาหนดให้ตวั แปรอิ สระ ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคลคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือน สุ ขภาพ และปั จจัยด้านจิตวิทยาคือ ความรู ้ เกี่ ยวกับคุ ณประโยชน์ของฝรั่งสี ชมพู ประสบการณ์
การบริ โภคฝรั่งสี ชมพูและผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพู และความรู ้สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค ว่ามีผล
ต่อทัศนคติที่มีต่อการบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพู และกาหนดตัวแปรตามคือทัศนคติที่มีต่อการบริ โภคน้ า
ฝรั่งสี ชมพูในแต่ละด้าน แบ่งการศึกษาเป็ น
1) ทัศนคติต่อผลิ ตภัณฑ์ คือ ทัศนคติต่อรสชาติ ความหวาน ความเข้มข้น การมีเนื้ อ
ผลไม้ผสม สี สัน กลิ่ นและความหอม และความรู ้ สึกโดยรวมที่มีต่อตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู ซึ่ งได้จาก
การวัด ด้ว ยมาตราอัน ตรภาคชั้น (interval scale) โดยก าหนดค าถามในแบบสอบถามให้ เลื อ กให้
คะแนนความพึงพอใจตามชั้นคะแนนที่ได้กาหนดไว้ให้ หลังจากที่ได้ชิมตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู
2) ทัศนคติต่อช่ องทางการจัดจาหน่ าย และทัศนคติต่อการส่ งเสริ มการตลาด ได้จาก
การวัดด้วยมาตรานามบัญญัติ (nominal scale) โดยกาหนดคาถามในแบบสอบถามให้เลือกคาตอบได้
หลายข้อ
3) ทัศนคติต่อราคา คือ ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของน้ าฝรั่งสี ชมพู ได้จากการวัด
ด้วยมาตราจัดลาดับ (ordinal scale) โดยกาหนดคาถามในแบบสอบถามให้เลื อกคาตอบได้เพียงข้อ
เดียว
4) ทัศนคติต่อการซื้ อในอนาคต ได้จากการวัดด้วยมาตรานามบัญญัติ (nominal scale)
โดยกาหนดคาถามในแบบสอบถามให้เลือกคาตอบได้เพียงข้อเดียว
ทาการทดสอบสมมุ ติฐานโดยใช้ chi-square test หรื อ การทดสอบความเป็ นอิส ระ (test of
independence) โดยมีสูตรที่ใช้ในการคานวณดังนี้
r

c

  
2

i 1 j 1

กาหนดให้

𝜒2
𝑂𝑖𝑗
𝐸𝑖𝑗

r
c

O

ij

 E ij 

2

E ij

= ค่าไคสแควร์
= ความถี่ที่ได้จากการสังเกต (observed frequency) ในแถวที่ i คอลัมภ์ที่ j
= ความถี่ที่คาดหวัง (expected frequency) ในแถวที่ i คอลัมภ์ที่ j
= จานวนแถว
= จานวนคอลัมภ์
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จากนั้นนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาระดับค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างด้วย
วิธี ก ารถ่ วงน้ าหนัก โดยน าเสนอผลการศึ ก ษาในรู ป ของตารางแจกแจงค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ และ
ค่าเฉลี่ย ซึ่ งสามารถแปลความหมายตามเกณฑ์ที่วเิ คราะห์ แบ่งการแปรผลตามหลักของการแบ่งอันตร
ภาคชั้น (class interval) โดยใช้สูตรการคานวณความกว้างของอันตรภาคชั้น (มัลลิกา, 2548) ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น

=
=

ข้อมูลที่มีค่าสู งสุ ด−ข้อมูลที่มีค่าต่าสุ ด
จานวนชั้น

3-1

=

3

0.67

ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงกาหนดระดับความคิดเห็ นโดยแบ่งเป็ น 3 ระดับ ซึ่ งแต่ละลาดับมีค่าคะแนน
แตกต่างกัน 0.67 คะแนน และการแปลความหมาย (ตารางที่ 2.1)
ตารางที่ 2.1 ช่วงคะแนนเฉลี่ยตามวิธีถ่วงน้ าหนัก
ช่วงคะแนนเฉลี่ย
2.36 – 3.00
1.68 - 2.35
1.00 – 1.67

ระดับ
มาก
ปานกลาง
น้อย

ที่มา: จากการคานวณ
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บทที่ 3
การผลิต การตลาดของฝรั่ง และลักษณะผู้บริโภคตัวอย่ าง
ในบทนี้ นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับกำรผลิ ตและกำรตลำดของฝรั่งในตลำดโลก รวมถึ ง
ลักษณะของผูบ้ ริ โภคตัวอย่ำงที่ได้ทำกำรศึกษำทั้งหมดจำนวน 305 รำย
3.1 การผลิตและการตลาดของฝรั่ง
ฝรั่ง (Psidium guajava L.) มี ถิ่นกำเนิ ดอยู่ในเขตร้ อนและเขตอบอุ่นของทวีป อเมริ กำ มี กำร
กระจำยพันธุ์ นำเข้ำไปปลู กในฟิ ลิ ป ปิ นส์ โดยชำวสเปน และนำเข้ำไปในอิ นเดี ยโดยชำวโปรตุเกส
ต่อมำมีกำรแพร่ หลำยและเป็ นพืชในท้องถิ่นต่ำง ๆ หลำยประเทศ รวมถึงประเทศไทย (Salunkhe and
Kadam, 1995 อ้ำงใน สุ รินทร์ และมูลนิ ธิโครงกำรหลวง, 2544) ฝรั่งถือว่ำมีควำมสำคัญทำงเศรษฐกิ จ
และมี คุ ณ ค่ ำ ทำงอำหำรสู ง ส ำหรั บ ฝรั่ ง สี ช มพู เนื้ อ ฝรั่ ง ที่ มี สี ช มพู น้ ัน เกิ ด จำกเม็ ด สี ข องไลโคปี น
(lycopene) ที่อยูใ่ นเนื้อผล (จำรุ พนั ธ์ และคณะ, 2541 อ้ำงใน สุ รินทร์และมูลนิธิโครงกำรหลวง, 2544)
ซี่ งฝรั่ งที่ มีเนื้ อสี แดงหรื อสี ชมพูน้ นั มีคุณสมบัติเหมำะสมสำหรับกำรคั้นน้ ำหรื อแปรรู ป (ไพโรจน์,
2541 อ้ำงใน สุ รินทร์และมูลนิธิโครงกำรหลวง, 2544)
ในประเทศอิ น เดี ย มี พ้ื น ที่ ก ำรเพำะปลู ก ฝรั่ ง ในปี 2010-2011 ทั้ง หมด 204,800 เฮกตำร์ มี
ผลผลิ ตโดยรวมเท่ำกับ 2,462,300 ตัน มี กำรส่ งออกฝรั่ งทั้งในรู ป แบบสดและแห้ง จำนวน 289 ตัน
และมีกำรส่ งออกในรู ปแบบแยมและเยลลี่ จำนวน 5,508 ตัน โดยประเทศที่นำเข้ำฝรั่งจำกอินเดี ย คือ
ซำอุ ดิ อ ำระเบี ย สหรั ฐ อำหรั บ เอมิ เรตส์ ซู ด ำน โอมำน เนปำล สหรำชอำจัก ร กำตำร์ บำห์ เรน
อินโดนี เซี ย และประเทศอื่นๆ ในเอเชี ย ส่ วนประเทศที่นำเข้ำผลิตภัณฑ์แยมและเยลลี่จำกอินเดีย คือ
อินโดนี เซี ย ซำอุดิอำระเบีย เนเธอร์ แลนด์ สหรำชอำณำจักร สหรัฐอเมริ กำ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
และอื่น ๆ (Fact For You, 2013) ในรำยงำนนี้ ยงั ได้กล่ำวว่ำ แหล่งผลิตฝรั่งที่สำคัญคือ อินเดีย จีน ไทย
อินโดนีเซี ย บรำซิ ล เม็กซิ โก ฟิ ลิปปิ นส์ อียปิ ต์ เยเมน คิวบำ และประเทศอื่น ๆ ส่ วนประเทศผูส้ ่ งออก
รำยใหญ่ คื อ บรำซิ ล เม็กซิ โก ไทย เปรู ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ส่ วนประเทศผูน้ ำเข้ำรำยใหญ่ คือ สหรั ฐอเมริ กำ
เนเธอร์ แลนด์ สหรำชอำณำจักร เยอรมนี และฝรั่งเศส
กำรผลิตฝรั่งโดยทัว่ ไป ในปี 2009 มีรำยงำนกำรผลิตฝรั่งของประเทศแอฟริ กำใต้อยูท่ ี่ 26,000
ตัน ในขณะที่ประเทศจีนมีกำรผลิตอยูท่ ี่ประมำณ 50,000 ตัน แต่มีกำรส่ งออกอยูท่ ี่ 550 ตัน และมีกำร
นำเข้ำอยู่ที่ 208 ตัน (International Trade Centre, 2010) โดยส่ วนใหญ่ประเทศจีนมีกำรนำเข้ำฝรั่งจำก
ไต้หวัน และส่ งออกไปยังฮ่องกงและมำเก๊ำ (International Trade Centre, 2011)
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ตลำดฝรั่ งในยุโรป แหล่ งนำเข้ำฝรั่งสี ช มพูคื อ ประเทศแอฟริ ก ำใต้ เอกวำดอร์ โคลอมเบี ย
บรำซิ ล มำเลย์เซี ย โดยนำเข้ำในรู ป แบบเพี ย วเร่ แช่ แข็ง (frozen and aseptically packed puree) และ
รู ปแบบน้ ำเข้มข้น (concentrate) สำหรับประเทศไทย ถึงแม้จะเป็ นผูส้ ่ งออกรำยเล็กสู่ ยุโรป แต่คุณภำพ
ของผลิตภัณฑ์แช่แข็งถือว่ำมีคุณภำพดี โดยเฉพำะสี สัน (Fruit Processing, 2004)
3.2 ลักษณะผู้บริโภคตัวอย่ าง
ลักษณะของผูบ้ ริ โภคตัวอย่ำงที่พิจำรณำในกำรศึกษำครั้งนี้ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ ยวกับเพศ
อำยุ ระดับ กำรศึ ก ษำ อำชี พ และรำยได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อน จำกกำรส ำรวจสำมำรถสรุ ป ได้ว่ำผูบ้ ริ โภค
ตัวอย่ำงในกำรศึ ก ษำนี้ ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งมำกกว่ำเพศชำย มี อำยุในช่ วงไม่ เกิ น 25 ปี ถึ งอำยุ
ในช่ วง 25-35 ปี มีกำรศึ กษำอยู่ในระดับปริ ญญำตรี อำชี พนักเรี ยน/นักศึกษำ รองลงมำคื อพนักงำน
บริ ษทั รำยได้เฉลี่ยต่อไม่เกิน 8,000 บำท รองลงมำคือ 8,001-15,000 บำท ในส่ วนของผูม้ ีรำยได้เฉลี่ ย
ต่อเดื อนไม่ เกิ น 8,000 บำท ส่ วนใหญ่ จะเป็ นนัก เรี ยนที่ ได้รับ ค่ำเล่ ำเรี ยนจำกผูป้ กครอง หรื อได้รับ
ทุนกำรศึกษำ และเป็ นผูส้ ู งอำยุที่ลูกหลำนส่ งค่ำเลี้ ยงดูให้ (ตำรำงที่ 3.1) ข้อมูลลักษณะของผูบ้ ริ โภค
ตัวอย่ำงสะท้อนถึ งปั จจัยส่ วนบุคคล (personal factor) จะถูกนำมำวิเครำะห์ในฐำนะปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ทัศนคติที่มีต่อกำรบริ โภคน้ ำฝรั่งสี ชมพูต่อไป
ตารางที่ 3.1 ลักษณะส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคตัวอย่ำง
ลักษณะส่วนบุคคล

จำนวน (คน)

ร้อยละ

94
211

30.82
69.18

140
100
40
16
9

45.90
32.79
13.11
5.25
2.95

49
15
185
56

16.07
4.92
60.65
18.36

1. เพศ
ชำย
หญิง
2. อำยุ
ไม่เกิน 25 ปี
25 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 – 55 ปี
56 ปี ขึ้นไป
3. ระดับกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. หรื อต่ำกว่ำ
อนุปริ ญญำ/ปวส.
ปริ ญญำตรี
สูงกว่ำปริ ญญำตรี
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
ลักษณะทัว่ ไป

จำนวน (คน)

ร้อยละ

4. อำชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษำ
พนักงำนบริ ษทั
ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ
อำชีพอิสระ/พ่อบ้ำน/แม่บำ้ น และอื่นๆ
ธุรกิจส่วนตัว

119
67
44
40
35

39.02
21.97
14.43
13.11
11.47

5. รำยได้ต่อเดือน
ไม่เกิน 8,000 บำท
8,001 – 15,000 บำท
15,001 – 25,000 บำท
25,001 – 35,000 บำท
35,001 บำท ขึ้นไป
รวม

114
72
57
26
36
305

37.38
23.61
18.69
8.52
11.80
100.00

ที่มำ: จำกกำรสำรวจ
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บทที่ 4
พฤติกรรมและทัศนคติต่อการบริโภคนา้ ฝรั่งสีชมพูของผู้บริโภคตัวอย่ าง
ผลการศึกษาที่ได้จากการสารวจผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 305
ราย ที่ ซ้ื อ น้ า ผลไม้ค้ ัน และปั่ น บริ โ ภคที่ ร้ า นน้ า ผลไม้ T.Orange ในโครงการมาลิ น พลาซ่ า หน้ า
มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ ร้ านนานาผัก ผลไม้ปั่ นเพื่ อสุ ข ภาพ ในตลาดศิ ริวฒั นา (กาดธานิ นทร์ ) หน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชี ยงใหม่ และร้ าน Mix Juice น้ าผลไม้สกัดธรรมชาติ 100% ในโครงการมีโชค
พลาซ่ า โดยผู ้บ ริ โ ภคมี ท้ ัง คนในท้ อ งถิ่ น ที่ อ าศัย อยู่ ใ นจัง หวัด เชี ย งใหม่ นั ก ศึ ก ษา คนท างาน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่เดิ นทางมาเที่ยวในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยแบ่งผลการวิเคราะห์
ออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้
1) พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง
2) พฤติกรรมการบริ โภคน้ าผลไม้และน้ าฝรั่งสี ชมพูของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง
3) ทัศนคติที่มีต่อการบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพูของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง
4) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติการบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพูของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง
5) ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู
4.1 พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของผู้บริโภคตัวอย่าง
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างเป็ นสิ่ งสะท้อนถึงทัศนคติ และค่านิ ยมในการ
ดูแลสุ ขภาพ รวมถึงความต้องการในการบริ โภคของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งส่ งผลต่อแนวโน้มในการที่ผบู้ ริ โภค
จะเลื อกบริ โภคน้ าฝรั่ งสี ช มพูเพื่ อสุ ข ภาพได้ จากการส ารวจพบว่าพฤติ กรรมการดู แลสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง มี หลายกิ จกรรม ได้แก่ การบริ โภคอาหารที่ เป็ นประโยชน์ การออกกาลังกายเป็ น
ประจา การดูแลสุ ขภาพจิต (ฝึ กจิต/นัง่ สมาธิ /คิดบวก/มองโลกในแง่ดี) การตรวจสุ ขภาพร่ างกายเป็ น
ประจาและการทากิจกรรมยามว่างและอื่นๆ ตามลาดับ (ตารางที่ 4.1)
สาหรับการทากิจกรรมยามว่างของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างพบว่าส่ วนใหญ่จะท่องเที่ยวตามสถานที่
ธรรมชาติต่างๆ ปลูกต้นไม้ ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสื อ ทาความสะอาดบ้าน และเล่นอินเตอร์ เนท มี
ผูต้ อบแบบสอบถามบางรายที่ระบุวา่ ดื่มสุ ราเป็ นกิจกรรมยามว่าง แต่มีสุขภาพแข็งแรงดี
ส่ วนการดูแลสุ ขภาพโดยวิธีอื่นๆ ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่จะทานวิตามินหรื ออาหารเสริ ม
ถือศีลกินเจ งดเนื้อสัตว์ และมีบางรายที่ไม่มีการดูแลสุ ขภาพเป็ นพิเศษ โดยใช้ชีวติ ตามปกติ
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ตารางที่ 4.1 การดูแลสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง
การดูแลสุขภาพ
บริ โภคอาหารที่มีประโยชน์
ออกกาลังกายเป็ นประจา
การดูแลสุขภาพจิต (ฝึ กจิต/นัง่ สมาธิ/คิดบวก/มองโลกในแง่ดี)
ตรวจร่ างกายเป็ นประจา
ทากิจกรรมยามว่างและอื่นๆ

จานวน (คน)
210
141
75
47
47

ร้อยละ
68.85
46.23
24.59
15.41
15.41

ที่มา: จากการสารวจ
หมายเหตุ: (1) ร้อยละของจานวนผูบ้ ริ โภคตัวอย่างทั้งหมด 305 ตัวอย่าง
(2) คาถามเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ในส่ วนของสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง กว่าร้อยละ 74 ของผูบ้ ริ โภคตอบว่าตนเองมีสุขภาพ
แข็งแรงดี ในขณะที่เหลือเป็ นกลุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรงปานกลาง และมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงและมี
โรคประจาตัว โดยในกลุ่มที่มีโรคประจาตัวพบว่าส่ วนใหญ่จะเป็ นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ กรด
ไหลย้อน ภูมิแพ้ ความดันโลหิ ตสู ง ไมเกรน เบาหวาน ไทรอยด์ กระดูกพรุ น โรคผิวหนัง และโรคตับ
(ตารางที่ 4.2)
ตารางที่ 4.2 สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง
สุขภาพ

จานวน (คน)
225
57
22
304

แข็งแรงดี
ปานกลาง
ไม่ค่อยแข็งแรง/มีโรคประจาตัว
รวม

ร้อยละ
74.01
18.75
7.24
100.00

ที่มา: จากการสารวจ
หมายเหตุ: ร้อยละของจานวนตัวอย่าง 304 ตัวอย่าง

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการดูแลสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง พบว่ายังมีความแตกต่าง
ตามเพศและระดับการศึกษา ซึ่ งสามารถแสดงได้โดยการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดย
การทดสอบไคสแควร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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4.1.1 ความสั มพันธ์ ระหว่ างการดูแลสุ ขภาพกับเพศของผู้บริโภคตัวอย่ าง
เมื่ อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลสุ ขภาพกับเพศของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง พบว่าการ
ดู แ ลสุ ขภาพของตนเองโดยการกิ น อาหารที่ มี ป ระโยชน์ แ ละการออกก าลัง กายเป็ นประจ า มี
ความสัมพันธ์กบั เพศของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 และ 0.01 โดยมีค่าไคสแควร์ อยู่ที่
4.28 และ 19.041 ตามลาดับ (ตารางที่ 4.3)
จากความสั ม พัน ธ์ ระหว่างเพศและการดู แลสุ ข ภาพโดยการเลื อกกิ น อาหารที่ มี ป ระโยชน์
พบว่าผูบ้ ริ โภคตัวอย่างเพศหญิงมีการเลือกการกินอาหารที่มีประโยชน์สูงกว่าเพศชาย โดยมีการเลือก
ร้อยละ 50.16 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างทั้งหมดที่ เลื อกการกิ นอาหารที่ มีประโยชน์เป็ นการดูแลสุ ขภาพ
ในขณะที่ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งเพศและการดู แ ลสุ ข ภาพโดยการออกก าลัง กายเป็ นประจ า ถ้า
เปรี ยบเทียบภายในกลุ่มผูบ้ ริ โภคตัวอย่างทั้งสองเพศที่เลือกการออกกาลังกายเป็ นการดูแลสุ ขภาพ จะ
เห็ นว่าเพศหญิงมีการเลือกดูแลสุ ขภาพโดยการออกกาลังกายมากกว่าเพศชาย โดยมีการเลื อกร้ อยละ
26.23 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างทั้งหมด
หากเปรี ยบเทียบในกลุ่มผูบ้ ริ โภคตัวอย่างแต่ละเพศ พบว่าเพศหญิง มีการเลือกการกินอาหาร
ที่มีประโยชน์คิดเป็ นร้อยละ 72.51 ของตัวอย่างเพศหญิ งทั้งหมด 211 คน ในขณะที่ เพศชาย มีอตั รา
การเลื อกออกกาลังกายเป็ นประจาสู งกว่าผูบ้ ริ โภคตัวอย่างเพศหญิ ง โดยคิ ดเป็ นร้ อยละ 64.89 ของ
ตัวอย่างเพศชายทั้งหมด 94 คน จึงอาจกล่าวได้วา่ ส่ วนใหญ่เพศชายจะดูแลสุ ขภาพด้วยการใช้กาลัง คือ
การออกกาลังกาย ในขณะที่เพศหญิง ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นผูด้ ูแลอาหารการกินในบ้านและมีกิจกรรม
ในครัว จะมีการดูแลสุ ขภาพตนเองด้วยการเลือกบริ โภคอาหารที่มีประโยชน์ (ตารางที่ 4.3)
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ตารางที่ 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลสุ ขภาพกับเพศของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง
จานวน

การดูแลสุขภาพ
1. กินอาหารที่มีประโยชน์

2. ออกกาลังกายเป็ นประจา

3. ฝึ กจิต/นัง่ สมาธิ/คิดบวก/มองโลกในแง่ดี
4. ตรวจร่ างกายเป็ นประจา
5. ทากิจกรรมยามว่าง และอื่น ๆ
จานวนรวม

ชาย
57
(18.69)1
(60.64)2
61
(20.00)1
(64.89)2
19
14
13
94

หญิง
153
(50.16)1
(72.51)2
80
(26.23)1
(37.91)2
56
33
34
211

Chi-Square
รวม
210
(68.85)1
141
(46.23)1
75
47
47
305

4.28**

19.041***

1.40
0.028
0.26

ที่มา: จากการสารวจ
หมายเหตุ: (1) ** หมายถึง ระดับนัยสาคัญ ที่ 0.05
*** หมายถึง ระดับนัยสาคัญ ที่ 0.01
(2) (x.xx)1 หมายถึง ร้อยละของจานวนผูบ้ ริ โภคทั้งหมด 305 คน
(x.xx)2 หมายถึง ร้อยละของจานวนผูท้ ี่เลือกตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม (เพศ)
(3) คาถามเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

4.1.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างการดูแลสุ ขภาพกับระดับการศึกษาของผู้บริโภคตัวอย่ าง
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลสุ ขภาพกับระดับการศึกษาของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง
พบว่าการกิ นอาหารที่ มีประโยชน์ มี ความสัม พันธ์ กบั ระดับ การศึ กษาของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างอย่างมี
นัยสาคัญที่ 0.01 โดยมีค่าไคสแควร์ อยูท่ ี่ 17.47 (ตารางที่ 4.4)
จากความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งระดับ การศึ ก ษาและการดู แ ลสุ ข ภาพโดยการกิ น อาหารที่ มี
ประโยชน์ พบว่าผูท้ ี่ ดูแลสุ ข ภาพโดยการกิ นอาหารที่ มี ประโยชน์ ส่ วนใหญ่ เป็ นผูท้ ี่ มี การศึ กษาใน
ระดับปริ ญญาตรี คือร้อยละ 45.90 ของผูบ้ ริ โภคทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับกลุ่มการศึกษาเดียวกัน ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาสู งมีสัดส่ วนของการบริ โภคอาหารที่ มีประโยชน์สูง โดยที่ ผบู ้ ริ โภคตัวอย่างที่ มีการศึ กษา
ระดับมัธยมปลาย/ปวช. หรื อต่ากว่า จะมีการบริ โภคอาหารที่มีประโยชน์ คือร้อยละ 44.90 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับนี้ ในขณะที่ผทู้ ี่มีการศึกษาระดับอนุปริ ญญา/ปวส. ปริ ญญาตรี
และสู งกว่าปริ ญ ญาตรี จะมี การเลื อกบริ โภคอาหารที่ เป็ นประโยชน์ สู งกว่าร้ อยละ 66 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามในแต่ละระดับการศึกษา อาจกล่าวได้วา่ ผูท้ ี่มีการศึกษาจะมีความรู ้และความตระหนักใน
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ความสาคัญของอาหารที่ มีต่อสุ ขภาพ จึงมีการเลื อกบริ โภคอาหารที่เป็ นประโยชน์เพื่อเป็ นการดูแล
สุ ขภาพของตนเอง
ตารางที่ 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลสุ ขภาพกับระดับการศึกษาของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง
การดูแลสุขภาพ

จานวน
ป.ตรี

Chi-Square

ม.ปลาย/ ปวส.
สูงกว่า
รวม
ปวช.
ป.ตรี
1. บริ โภคอาหารที่มีประโยชน์
22
11
140
37
210
1
1
1
1
(7.21) (3.61) (45.90) (12.13) (68.85)1
(44.90)2 (73.33)2 (75.68)2 (66.07)2
2. ออกกาลังกายเป็ นประจา
27
8
81
25
141
3. ฝึ กจิต/นั่งสมาธิ /คิดบวก/มองโลกใน
10
5
44
16
75
แง่ดี
4. ตรวจร่ างกายเป็ นประจา
9
4
22
12
47
5. ทากิจกรรมยามว่าง และอื่น ๆ

8

2

26

11

47

จานวนรวม

49

15

185

56

305

17.47***

2.36
1.62
5.10
1.11

ที่มา: จากการสารวจ
หมายเหตุ: (1) *** หมายถึง ระดับนัยสาคัญ ที่ 0.01
(2) (x.xx)1 หมายถึง ร้อยละของจานวนผูบ้ ริ โภคทั้งหมด 305 คน
(x.xx)2 หมายถึง ร้อยละของจานวนผูท้ ี่เลือกตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม (ระดับการศึกษา)
(3) คาถามเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

4.2 พฤติกรรมการบริโภคนา้ ผลไม้ และนา้ ฝรั่งสี ชมพูของผู้บริโภคตัวอย่ าง
การนาเสนอผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการบริ โภคน้ าผลไม้และน้ าฝรั่งสี ชมพูของผูบ้ ริ โภค
ตัวอย่างแบ่ งการศึ ก ษาออกเป็ น 2 ส่ วนคื อ ส่ วนที่ 1 พฤติ ก รรมการบริ โภคน้ าผลไม้ และส่ วนที่ 2
พฤติกรรมการบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพู โดยแต่ละส่ วนนาเสนอในรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ ความถี่ของการ
บริ โภคน้ าผลไม้ ประเภทน้ าผลไม้ที่นิยมบริ โภค เหตุผลในการเลือกบริ โภคน้ าผลไม้ รู ปแบบของน้ า
ผลไม้ที่บริ โภคประจา อิทธิ พลที่มีต่อการเลือกบริ โภคน้ าผลไม้ สื่ อโฆษณาที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
บริ โภคน้ าผลไม้ ความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้ าฝรั่งสี ชมพู ประสบการณ์การบริ โภคฝรั่งสี ชมพู
และผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพู รู ปแบบของฝรั่งสี ชมพูและผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค และ
ความรู ้สึกที่มีต่อฝรั่งสี ชมพูหรื อผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค
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4.2.1 พฤติกรรมการบริโภคนา้ ผลไม้ ของผู้บริโภคตัวอย่ าง
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างประมาณร้อยละ 29 ของตัวอย่างทั้งหมดมักบริ โภคน้ าผลไม้ตามแต่สะดวก
รองลงมาคื อ บริ โ ภคสั ป ดาห์ ล ะ 3-4 วัน (ตารางที่ 4.5) ประเภทน้ าผลไม้ที่ นิ ย มบริ โ ภคคื อ น้ า ส้ ม
รองลงมาคื อน้ าผัก ผลไม้รวม (ตารางที่ 4.6) ส่ วนน้ า ผลไม้อื่ น ๆ ที่ นิ ย มบริ โภค คื อ น้ า มะม่ วง น้ า
เสาวรส น้ าแตงโม น้ ามะเฟื อง น้ าลูกพรุ น น้ ามะพร้าว น้ ามะนาว น้ ามะตูม น้ าว่านหางจระเข้ น้ าบีทรู ท
น้ ากล้วย และน้ าแคนตาลู ป โดยรู ป แบบของน้ าผลไม้ที่ ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างนิ ยมบริ โภคประจาคื อน้ า
ผลไม้ปั่น รองลงมาคือ น้ าผลไม้ค้ นั สด (ตารางที่ 4.7)
จึงอาจกล่าวได้วา่ การวางจาหน่ ายในจุดที่ผบู ้ ริ โภคมีความสะดวกในการเข้าถึงและรู ปแบบที่
นิยมดื่มคือน้ าผลไม้ปั่น จึงเป็ นประเด็นที่นกั การตลาดควรพิจารณา
ตารางที่ 4.5 ความถี่ในการบริ โภคน้ าผลไม้ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง
ความถี่
บริ โภคตามแต่สะดวก
บริ โภคสัปดาห์ละ 3-4 วัน
บริ โภคสัปดาห์ละ 1-2 วัน
ไม่แน่นอน
บริ โภคทุกวัน
บริ โภคสัปดาห์ละ 5-6 วัน
รวม

จานวน (คน)
88
64
59
53
31
10
305

ร้อยละ
28.85
20.98
19.35
17.38
10.16
3.28
100.00

ที่มา: จากการสารวจ

ตารางที่ 4.6 ประเภทของน้ าผลไม้ที่ผบู้ ริ โภคตัวอย่างบริ โภคบ่อยครั้ง
ประเภทของน้ าผลไม้

จานวน (คน)
95
71
21
18
12
7
7
3
3

น้ าส้ม
น้ าผักผลไม้รวม
น้ าสตรอเบอรี่
น้ าแอปเปิ้ ล
น้ าองุ่น
น้ าฝรั่ง
น้ าสัปปะรด
น้ าแครอท
น้ ามะเขือเทศ
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ร้อยละ
31.15
23.28
6.89
5.90
3.93
2.30
2.30
0.98
0.98

ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
ประเภทของน้ าผลไม้
เลือกมากกว่า 1 ประเภท
อื่น ๆ โปรดระบุ
รวม

จานวน (คน)
54
14
305

ร้อยละ
17.70
4.59
100.00

ที่มา: จากการสารวจ

ตารางที่ 4.7 รู ปแบบของน้ าผลไม้ที่บริ โภคประจา
รู ปแบบของน้ าผลไม้
น้ าผลไม้ปั่น
น้ าผลไม้ค้ นั สด
น้ าผลไม้พร้อมดื่ม
เลือกมากกว่า 1 ประเภท
อื่น ๆ
รวม

จานวน (คน)
107
83
75
39
1
305

ร้อยละ
35.08
27.21
24.59
12.79
0.33
100.00

ที่มา: จากการสารวจ

เมื่อพิ จารณาเหตุผลในการเลื อกบริ โภคน้ าผลไม้ พบว่า ผูบ้ ริ โภคมากกว่าร้ อยละ 60 ดื่ มน้ า
ผลไม้เพราะชอบรสชาติ รองลงมาเห็นว่าเป็ นเครื่ องดื่ มที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง (ตารางที่ 4.8) ใน
ด้านเหตุผลอื่นๆ ที่ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างเลื อกบริ โภคน้ าผลไม้คือ มีประโยชน์ต่อร่ างกาย สะดวก ดื่ มง่าย
แก้โรคท้องผูก และเพื่อป้ องกันโรค เช่น หวัด
ตารางที่ 4.8 เหตุผลในการเลือกบริ โภคน้ าผลไม้ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง
เหตุผลในการเลือกบริ โภค
รสชาติอร่ อย
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
ดับกระหายได้ดี
บริ โภคตามเพื่อน/ครอบครัว
กระแสนิยม
อื่น ๆ

จานวน (คน)
194
148
114
9
8
8

ที่มา: จากการสารวจ
หมายเหตุ: (1) ร้อยละของจานวนตัวอย่าง 305 ตัวอย่าง
(2) ผูต้ อบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
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ร้อยละ
63.61
48.52
37.38
2.95
2.62
2.62

สิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่เลือกบริ โภคน้ าผลไม้ ส่ วนใหญ่คือความชอบบริ โภคและ
เลือกบริ โภคอาหารที่มีคุณค่าสู ง รองลงมาคือสื่ อโฆษณาต่าง ๆ (ตารางที่ 4.9) อิทธิ พลอื่นๆ ที่ มีผลต่อ
การเลื อ กบริ โภคน้ าผลไม้คื อ เพื่ อ สุ ขภาพ คิ ด ว่ามี ป ระโยชน์ ต่ อสุ ข ภาพ แพทย์แ นะน า มี อายุม าก
ต้องการความสดชื่น แก้กระหาย และดื่มเพราะชอบรสชาติและบรรจุภณั ฑ์
ตารางที่ 4.9 อิทธิ พลที่มีต่อการเลือกบริ โภคน้ าผลไม้ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง
อิทธิพลที่มีต่อการเลือกบริ โภค
ชอบและเลือกทานอาหารที่มีคุณค่าสูง
สื่ อโฆษณาต่าง ๆ
สมาชิกในครอบครัว
เพื่อนแนะนา
อื่น ๆ
กระแสนิยมปั จจุบนั
กิจกรรมส่งเสริ มการขาย

จานวน (คน)
204
74
67
30
22
20
19

ร้อยละ
66.89
24.26
21.97
9.84
7.21
6.56
6.23

ที่มา: จากการสารวจ
หมายเหตุ: (1) ร้อยละของจานวนตัวอย่าง 305 ตัวอย่าง
(2) ผูต้ อบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

สื่ อ โฆษณาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจบริ โ ภคน้ า ผลไม้ข องกลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ คื อ
เอกสารความรู้ดา้ นสุ ขภาพ รองลงมาคือเว็บไซต์สุขภาพ (ตารางที่ 4.10) สื่ อโฆษณาอื่นๆ ที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจบริ โภค คือ สื่ อโทรทัศน์ วิทยุ การมีพรี เซนเตอร์ การวางขายหน้าร้าน และการมีของ
รางวัล ลุน้ โชค เป็ นต้น
ตารางที่ 4.10 สื่ อโฆษณาที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคน้ าผลไม้
สื่ อโฆษณา
เอกสารความรู ้ดา้ นสุขภาพ
เว็บไซต์สุขภาพ
บทความในวารสาร
กระแสนิยมปั จจุบนั
งานวิจยั ทางวิชาการ
อื่น ๆ

จานวน (คน)
133
130
76
64
61
23

ที่มา: จากการสารวจ
หมายเหตุ: ร้อยละของจานวนตัวอย่าง 305 ตัวอย่าง

32

ร้อยละ
43.61
42.62
24.92
20.98
20.00
7.54

จากผลการสารวจ จึงอาจกล่าวได้วา่ การทาผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่ อยควบคู่ไปกับการมีคุณค่า
ทางโภชนาการสู ง รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยใช้เอกสารความรู ้ดา้ นสุ ขภาพและเว็บไซต์
สุ ขภาพเป็ นสื่ อ เป็ นประเด็นที่ควรพิจารณาในการทาการตลาด
4.2.2 พฤติกรรมการบริโภคนา้ ฝรั่งสี ชมพูของผู้บริโภคตัวอย่ าง
การศึกษาในส่ วนนี้ เป็ นผลจากการสอบถามพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างถึงพฤติกรรมการ
บริ โภคน้ าฝรั่ งสี ช มพู ก่ อนที่ จะให้ ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างชิ ม น้ าฝรั่ ง สี ช มพูที่ ผูว้ ิจยั จัด เตรี ย มให้ จากการ
สอบถามผูบ้ ริ โภคตัวอย่างจานวน 305 ราย พบว่า ส่ วนใหญ่กว่าร้อยละ 66 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างไม่เคย
บริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพูเลย และร้ อยละ 67 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างไม่มีความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของ
น้ าฝรั่งสี ชมพูเลย เมื่อพิจารณาในกลุ่มของผูท้ ี่ไม่เคยบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพู พบว่า เกิ นร้ อยละ 50 ของ
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างทั้งหมดไม่มีความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้ าฝรั่งสี ชมพูเลย ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
ฝรั่งสี ชมพูยงั เป็ นที่รู้จกั น้อย ไม่มีการเพาะปลูกทางเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงไม่มีผลผลิตวางขายใน
ท้องตลาดและไม่มีวตั ถุดิบที่จะนาไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ ทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงได้ยากและ
ไม่รู้จกั ฝรั่งสี ชมพูและผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพู (ตารางที่ 4.11)
ตารางที่ 4.11 ความรู ้เกี่ ยวกับคุ ณประโยชน์ของน้ าฝรั่งสี ชมพูและประสบการณ์ การบริ โภคน้ าฝรั่งสี
ชมพูของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง
ระดับความรู ้
ไม่รู้เลย
รู ้บา้ งเล็กน้อย
รู ้
รวม

ไม่เคย
156
(51.14)
30
(9.84)
15
(4.92)
201
(65.90)

ประสบการณ์
เคย
49
(16.07)
24
(7.87)
31
(10.16)
104
(34.10)

รวม
205
(67.21)
54
(17.71)
46
(15.08)
305
(100.00)

ที่มา: จากการสารวจ

เมื่อพิ จารณาเฉพาะผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ เคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพูและผลิ ตภัณฑ์ จากฝรั่งสี ชมพู
จานวน 104 ราย ในประเด็นรู ปแบบของผลิ ตภัณฑ์ฝรั่งสี ชมพูที่ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างเคยบริ โภค พบว่า
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ส่ วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 67 เคยบริ โภคผลสด รองลงมาคือน้ าคั้น (ตารางที่ 4.12) อย่างไรก็ตาม พบว่า
ส่ วนใหญ่กว่าร้อยละ 67 รู ้สึกชอบผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพูนอ้ ย (ตารางที่ 4.13)
ส่ วนผูท้ ี่ เคยบริ โภคและมีความชอบมากจานวน 35 รายจากผูท้ ี่ เคยบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ฝรั่ งสี
ชมพูจานวน 104 ราย พบว่า ส่ วนใหญ่ชอบเพราะมีกลิ่ นหอม มีรสชาติอร่ อย ให้ความสดชื่ น มีความ
เข้ม ข้น และเป็ นผลไม้ที่ มี รสชาติ เป็ นเอกลัก ษณ์ มี ค วามหอมกว่าฝรั่ งธรรมดา ในขณะที่ ผูท้ ี่ ชอบ
ผลิตภัณฑ์ฝรั่งสี ชมพูดว้ ยความชอบปานกลาง ส่ วนใหญ่เป็ นเพราะหาทานยาก มีเม็ดมาก เนื้ อหยาบ ไม่
ชอบกินฝรั่ง และน้ าฝรั่งมีความหนื ดมากเกินไป ส่ วนผูท้ ี่มีความชอบน้อย เป็ นเพราะรสชาติของฝรั่งสี
ชมพูมีความหวานเกินไป และบางรายมีความคิดเห็นว่ามีความอร่ อยน้อยกว่าฝรั่งทัว่ ไป
จึงอาจกล่าวได้วา่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าฝรั่งสี ชมพูควรเน้นจุดเด่นของน้ าฝรั่งสี ชมพูที่เป็ น
เอกลักษณ์ คือ สี สัน กลิ่ น และรสชาติ ควรเลี่ ยงการปรุ งแต่งที่ มากเกิ นไปเพื่อคงจุดขายในความเป็ น
ธรรมชาติเพื่อสุ ขภาพ อีกทั้งการให้ความรู ้ ในด้านคุ ณประโยชน์ของน้ าฝรั่งสี ชมพูแก่ผบู ้ ริ โภคอาจมี
ส่ วนจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคหันมาทดลองบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพูมากขึ้น
ตารางที่ 4.12 รู ปแบบฝรั่งสี ชมพูและผลิตภัณฑ์ฝรั่งสี ชมพูที่ผบู ้ ริ โภคตัวอย่างเคยบริ โภค
รู ปแบบ

จานวน (คน)
70
30
19
2
2

ผลสด
น้ าคั้น
น้ าปั่ น
เค้ก/คุกกี้
ขนม/ของหวาน

ร้อยละ
67.31
28.85
18.27
1.92
1.92

ที่มา: จากการสารวจ
หมายเหตุ: ร้อยละของจานวนตัวอย่างที่เคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพูและผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพู104 ตัวอย่าง จากการ
เลือกตอบในแต่ละหัวข้อของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างทั้งหมด 305 ตัวอย่าง

ตารางที่ 4.13 ความรู้สึกของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อฝรั่งสี ชมพูหรื อผลิตภัณฑ์ฝรั่งสี ชมพูที่เคย
บริ โภค
ความรู ้สึก

จานวน (คน)
69
35
104

ชอบน้อย
ชอบมาก
รวม

ร้อยละ
66.35
33.65
100.00

ที่มา: จากการสารวจ
หมายเหตุ: ร้อยละของจานวนตัวอย่างที่เคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพูและผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพู104 ตัวอย่าง จากการ
เลือกตอบในแต่ละหัวข้อของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างทั้งหมด 305 ตัวอย่าง
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4.3 ทัศนคติทมี่ ีต่อการบริโภคนา้ ฝรั่งสี ชมพูของผู้บริโภคตัวอย่ าง
ผลการศึกษาด้านทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ าฝรั่งสี ชมพูได้จากการให้ผบู ้ ริ โภค
ตัว อย่า งทดลองชิ ม ตัว อย่า งน้ าฝรั่ ง สี ช มพู และสอบถามผูบ้ ริ โ ภคตัว อย่า งโดยใช้ แ บบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้ค่าความถี่และค่าร้อยละ ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างได้ให้ทศั นคติที่มี
ต่อตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูในด้านต่างๆ อันได้แก่ ทัศนคติ ต่อผลิ ตภัณฑ์ ทัศนคติต่อราคา ทัศนคติ ต่อ
สถานที่ จาหน่ าย ทัศ นคติ ต่อการส่ งเสริ ม การตลาด และการตัดสิ น ใจซื้ อน้ าฝรั่ งสี ช มพู บ ริ โภคใน
อนาคต
4.3.1 ทัศนคติทมี่ ีต่อตัวผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่ างนา้ ฝรั่งสี ชมพู)
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างถู ก สอบถามถึ งทัศ นคติ ที่ มี ต่ อผลิ ตภัณ ฑ์ น้ าฝรั่ งสี ช มพู ใ นประเด็ น ต่ างๆ
ดังต่อไปนี้ รสชาติ ความหวาน ระดับความเข้มข้น การมี เนื้ อผลไม้ผสม สี สัน กลิ่ น และความรู ้ สึ ก
โดยรวมต่อตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูที่ได้ชิม
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่พึงพอใจในตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู
ด้านรสชาติ ความเข้ม ข้นของน้ าฝรั่ งสี ชมพู กลิ่ นและความหอมของน้ าฝรั่ งสี ช มพู และความรู ้ สึ ก
โดยรวมต่อน้ าฝรั่งสี ชมพู คิดเป็ นร้อยละ 73.11 73.35 68.85 และ 69.97 ตามลาดับ ในขณะที่ ความพึง
พอใจในระดับความหวาน และสี สันของน้ าฝรั่งสี ชมพูมีสัดส่ วนรองลงมาคือ ร้อยละ 55.08 และ 54.76
ตามลาดับ ส่ วนการมีเนื้ อผลไม้ผสมนั้น ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือร้อยละ 37.17
ในขณะที่มีความรู้สึกเฉยๆ ที่ร้อยละ 55.59 ส่ วนด้านของความรู ้สึกไม่พึงพอใจ ผูต้ อบแบบสอบถามจะ
มีความรู ้ สึกไม่พึงพอใจในความหวานสู งที่สุด ถัดมาคือสี สันของน้ าฝรั่งสี ชมพู การมีเนื้ อผลไม้ผสม
และกลิ่นของน้ าฝรั่งสี ชมพู ตามลาดับ (ตารางที่ 4.14)
เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนเฉลี่ ย ของระดับ ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ตัว อย่า งน้ าฝรั่ ง สี ช มพู พ บว่ า
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างให้คะแนนความพึงพอใจต่อทุกด้านของผลิตภัณฑ์ในระดับมาก ยกเว้นด้านการมีเนื้ อ
ผลไม้ผสม ที่มีระดับความพึงพอใจอยูท่ ี่ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยูท่ ี่ 2.35 (ตารางที่ 4.14)
จากผลการวิเคราะห์ สามารถสรุ ป ได้ว่า ความหวาน สี สั น และการมี เนื้ อผลไม้ผ สมของ
ตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด ซึ่ งผูบ้ ริ โภคตัวอย่างได้ให้ความคิดเห็นว่าตัวอย่าง
น้ าฝรั่ งสี ช มพู มี ค วามหวานมากเกิ นไป ซึ่ งอาจส่ งผลเสี ยต่ อสุ ข ภาพ มี สี ค ล้ าไม่ น่ ากิ น และมี ค วาม
เข้มข้นเกินไปทาให้ดูเหมือนตกตะกอน จึงควรทาการปรับปรุ งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขจุดบกพร่ อง
ต่อไป
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ตารางที่ 4.14 ระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู
รายละเอียด

ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจ เฉยๆ

ไม่พึง

ไม่มี

ค่าเฉลี่ย ผลการ
วิเคราะห์

รวม

พอใจ ความเห็น
รสชาติอร่ อยถูกปาก

223
(73.11)
ปาก
ความหวาน
168
(55.08)
ความเข้มข้นของน้ าฝรั่งสี ชมพู
223
(73.35)
มีเนื้อผลไม้ผสม
113
(37.17)
สี สนั ของน้ าฝรั่งสี ชมพู
167
(54.76)
กลิ่น ความหอมของน้ าฝรั่งสี ชมพู
210
(68.85)
ความรู ้สึกโดยรวมต่อตัวอย่างที่ได้ชิม 212
(69.97)

75
(24.59)
106
(34.75)
74
(24.34)
169
(55.59)
117
(38.36)
81
(26.56)
85
(28.05)

5
(1.64)
29
(9.51)
4
(1.32)
17
(5.59)
18
(5.90)
13
(4.26)
3
(0.99)

2
(0.66)
2
(0.66)
3
(0.99)
5
(1.65)
3
(0.98)
1
(0.33)
3
(0.99)

305
(100.00)
305
(100.00)
304
(100.00)
304
(100.00)
305
(100.00)
305
(100.00)
303
(100.00)

2.73

มาก

2.47

มาก

2.74

มาก

2.35 ปานกลาง
2.51

มาก

2.65

มาก

2.71

มาก

ที่มา: จากการสารวจ
หมายเหตุ: ตัวเลขในเครื่ องหมาย (x.xx) หมายถึง ร้อยละของจานวนผูต้ อบแบบสอบถามในแต่ละหมวด จากผูบ้ ริ โภค
ตัวอย่างทั้งหมด 305 ตัวอย่าง

4.3.2 ทัศนคติทมี่ ีต่อราคา
จากการศึกษาผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในด้านทัศนคติต่อราคา ได้ทาการสอบถามผูบ้ ริ โภคถึงราคาที่
เหมาะสมสาหรับน้ าฝรั่งสี ชมพู แก้วขนาด 16 ออนซ์ น้ าคั้น ไม่ใส่ น้ าแข็ง พบว่าส่ วนใหญ่มีความเห็ น
ว่าราคาที่เหมาะสมควรเป็ น 25-30 บาท คิดเป็ นร้อยละ 71.48 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างทั้งหมดส่ วนราคา
35-50 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 23.93 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างทั้งหมด (ตารางที่ 4.15) ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่อยากให้เปรี ยบเทียบราคากับผลสดก่อน เพราะยังไม่มีขายในตลาดเลยไม่แน่ ใจว่าราคาควร
จะเป็ นเท่าไหร่ บางรายแนะนาให้ขายที่ 20 บาท โดยให้ความเห็นว่าสิ นค้ายังใหม่ต่อตลาด
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ตารางที่ 4.15 ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อราคาที่เหมาะสมกับน้ าฝรั่งสี ชมพู
ราคาที่เหมาะสม

จานวน (คน)
218
73
14
305

25-30 บาท
35-50 บาท
ไม่แสดงความคิดเห็น
รวม

ร้อยละ
71.48
23.93
4.59
100.00

ที่มา: จากการสารวจ

4.3.3 ทัศนคติทมี่ ีต่อสถานทีจ่ าหน่ าย
จากการศึกษาผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในด้านทัศนคติต่อสถานที่ในการจาหน่ายน้ าฝรั่งสี ชมพู ได้ทา
การสอบถามผูบ้ ริ โภคถึงสถานที่ควรวางขายน้ าฝรั่งสี ชมพูที่ผบู ้ ริ โภคเห็นว่าเหมาะสมและสะดวกกับ
การเข้าถึงของผูบ้ ริ โภค พบว่าส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าควรจาหน่ายตามร้านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไป และ
ในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ท ร้อยละ 54.43 และ 54.10 ตามลาดับ ที่เหลือคือร้านสะดวกซื้ อ ร้อยละ 49.51 และ
ร้ านอาหาร ร้ อยละ 19.67 (ตารางที่ 4.16) ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ดเห็ น เพิ่ ม เติ ม ว่าควรมี ก าร
จาหน่ายในกลุ่มคนที่รักสุ ขภาพ เช่น ศูนย์โยคะ วางจาหน่ายตามโรงเรี ยน ตลาด หรื อตั้งบูธขายตามที่
ต่างๆ
ตารางที่ 4.16 ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อสถานที่และรู ปแบบในการจาหน่ายน้ าฝรั่งสี ชมพู
สถานที่และรู ปแบบ
ร้านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไป (เป็ นแก้ว)
ในซุปเปอร์มาร์เก็ท (เป็ นขวด/กล่อง)
ตามร้านสะดวกซื้อ (เป็ นขวด/กล่อง)
ตามร้านอาหาร (เสริ ฟตามโต๊ะ)

จานวน (คน)
166
165
151
60

ร้อยละ
54.43
54.10
49.51
19.67

ที่มา: จากการสารวจ
หมายเหตุ: ร้อยละของจานวนผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่เลือกตอบในแต่ละหัวข้อจากจานวนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 305
ตัวอย่าง

4.3.4 ทัศนคติทมี่ ีต่อการส่ งเสริมการตลาด
จากการศึกษาผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในด้านทัศนคติต่อการส่ งเสริ มการตลาด ได้ทาการสอบถาม
ผูบ้ ริ โภคถึงการส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทดลองซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูมาบริ โภค ในด้าน
ของการแนะนาจากพนักงาน/การแนะนาจากเพื่ อน/คาบอกเล่ าปากต่อปาก การให้ ความรู ้ เกี่ ยวกับ
คุณ ประโยชน์ และการมี ตวั อย่างให้ทดลองชิ ม พบว่าการส่ งเสริ มการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
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ทดลองซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพู คือมีตวั อย่างให้ทดลองชิ ม ร้อยละ 63.93 รองลงมาคือการให้ความรู ้เกี่ยวกับ
คุณประโยชน์ ร้อยละ 54.75 และการแนะนาจากพนักงาน/คาแนะนาจากเพื่อน/คาบอกเล่าปากต่อปาก
ร้อยละ 42.30 (ตารางที่ 4.17)
ทั้งนี้ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าบรรจุภณั ฑ์กบั สี สันของน้ าฝรั่งสี ชมพูมีผล
ต่อการเลือกซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูมาบริ โภค
ตารางที่ 4.17 ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อการส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทดลองซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพู
การส่งเสริ มการตลาด

จานวน (คน)
195
167
129

มีตวั อย่างให้ทดลองชิม
มีการให้ความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์
การแนะนาจากพนักงาน/เพื่อนแนะนา/คาบอกเล่าปากต่อปาก

ร้อยละ
63.93
54.75
42.30

ที่มา: จากการสารวจ
หมายเหตุ : ร้ อ ยละของจานวนผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ เลื อ กตอบในแต่ ล ะหัวข้อจากจานวนที่ ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 305
ตัวอย่าง

4.3.5 การตัดสิ นใจซื้อนา้ ฝรั่งสี ชมพูบริโภคในอนาคต
จากการศึกษาผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในด้านการตัดสิ นใจซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูบริ โภคในอนาคต พบว่า
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดที่จะไม่ซ้ื อน้ าฝรั่งสี ชมพูมาบริ โภค ร้ อยละ 75.08 ส่ วนผูบ้ ริ โภค
ตัวอย่างที่ มี ค วามคิ ด จะซื้ อน้ า ฝรั่ งสี ช มพู ม าบริ โภค มี ร้อยละ 22.95 ของผูบ้ ริ โภคตัว อย่างทั้ง หมด
(ตารางที่ 4.18)
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ให้ความคิดเห็ นว่าจะไม่ซ้ื อน้ าฝรั่งสี ชมพูบริ โภคในอนาคต ส่ วนหนึ่ งให้
ความคิดเห็ นว่าจะไม่ซ้ื อเลย แต่อีกส่ วนหนึ่ งให้ความคิดเห็ นว่าอาจจะตัดสิ นใจซื้ อถ้าได้ทราบข้อมูล
ทางโภชนาการ และข้อมูลที่มีผลต่อสุ ขภาพเพิ่มเติม
ตารางที่ 4.18 การตัดสิ นใจซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในอนาคต
การตัดสิ นใจ

จานวน (คน)
70
229
6
305

ซื้อ
ไม่ซ้ือ
ไม่แสดงทัศนคติ
รวม
ที่มา: จากการสารวจ
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ร้อยละ
22.95
75.08
1.97
100.00

จากทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่ได้ อาจกล่าวได้ว่าผูบ้ ริ โภคต้องการการเข้าถึ งได้ง่าย ทั้งในด้าน
ราคาและสถานที่จาหน่ าย รวมถึ งการส่ งเสริ มการตลาดที่จบั ต้องได้ โดยการมีตวั อย่างให้ทดลองชิ ม
และมีการให้ความรู ้ เกี่ ยวกับคุณประโยชน์ จึงเป็ นประเด็นที่ นกั การตลาดควรพิจารณาสาหรับการทา
การตลาดต่อไป
4.4 ปัจจัยทีม่ ีความสั มพันธ์ กบั ทัศนคติของผู้บริโภคตัวอย่ างทีม่ ีต่อนา้ ฝรั่งสี ชมพู
ทัศนคติ ของกลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี ต่อการบริ โภคน้ าฝรั่ งสี ชมพู ประกอบด้วยทัศ นคติ ที่ มี ต่อตัว
ผลิ ตภัณฑ์ ทัศนคติ ต่อราคา ทัศนคติ ต่อสถานที่ จาหน่ าย ทัศนคติ ต่อการส่ งเสริ มการตลาด และการ
ตัด สิ นใจซื้ อ น้ าฝรั่ ง สี ชมพู บ ริ โ ภคในอนาคต มี ปั จ จัย หลายประการ ทั้ง ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลและ
องค์ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ ส่ งผลต่ อทัศ นคติ ดังกล่ าว ผลการศึ ก ษาในส่ วนนี้ จึงมุ่ งอธิ บ ายความสั ม พัน ธ์
ระหว่างปั จจัยต่างๆ กับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อน้ าฝรั่งสี ชมพูดว้ ยรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.4.1 ปัจจัยทีม่ ีความสั มพันธ์ กบั ทัศนคติต่อตัวอย่ างนา้ ฝรั่งสี ชมพูในด้ านต่ างๆ
การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สุ ขภาพ
ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง ความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้ าฝรั่งสี ชมพู ประสบการณ์และความรู ้สึกที่มี
ต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค กับทัศนคติในด้านต่างๆ ของตัวอย่างน้ าผรั่งสี ชมพูที่ให้ผบู ้ ริ โภคชิม ได้ผล
ดังนี้ (ตารางที่ 4.19)
ด้านรสชาติของตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู พบว่า เพศ และความรู ้สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค มี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติในด้านรสชาติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.1 และ 0.01 และมีค่าไคสแควร์ ที่ 3.18
และ 12.15 ตามลาดับ
ด้านความหวานของตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูที่ได้ชิม พบว่า ความรู ้สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค
มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติในด้านระดับความหวาน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.1 และมีค่าไคสแควร์ ที่ 3.49
ด้านความเข้มข้นของตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูที่ได้ชิม พบว่า รายได้ และความรู ้สึกต่อฝรั่งสี ชมพู
ที่เคยบริ โภค มีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติ ในด้านระดับความเข้มข้น ที่ ระดับนัยสาคัญ 0.1 และ 0.05
และมีค่าไคสแควร์ ที่ 9.30 และ 5.80 ตามลาดับ
ด้านการมีเนื้ อผลไม้ผสมของตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูที่ได้ชิม พบว่า อายุ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
และความรู ้สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค มี ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติในด้านการมี เนื้ อผลไม้ผสม ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.01 0.05 และ 0.01 และมีค่าไคสแควร์ ที่ 29.63 11.41 และ 7.26 ตามลาดับ
ด้านสี สันของตัวอย่างน้ าฝรั่ งสี ชมพูที่ได้ชิม พบว่าอายุ มี ความสัม พันธ์ กบั ทัศนคติ ในด้าน
สี สัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 และมีค่าไคสแควร์ ที่ 14.65
ด้านกลิ่ น /ความหอมของตัวอย่างน้ าฝรั่ งสี ช มพู ที่ ไ ด้ชิ ม พบว่า อาชี พ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
ทัศนคติในด้านกลิ่นและความหอม ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และมีค่าไคสแควร์ ที่ 9.90
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ด้านความรู ้สึกโดยรวมที่มีต่อตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูที่ได้ชิม พบว่า ความรู ้ สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่
เคยบริ โภค มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติในด้านความรู ้สึกโดยรวมที่มีต่อตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูที่ได้ชิม
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 และมีค่าไคสแควร์ ที่ 19.66
ผลการศึ กษาในส่ วนถัดไปจะทาการนาเสนอผลการศึกษาและอธิ บายรายละเอียดเฉพาะตัว
แปรที่มีนยั สาคัญต่อทัศนคติในแต่ละด้าน
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ตารางที่ 4.19 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู
ปั จจัย
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เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
สุขภาพ
ความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้ าฝรั่งสี ชมพู
ประสบการณ์การบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพู
ความรู ้สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค
หมายเหตุ: * หมายถึง ระดับนัยสาคัญ ที่ 0.1
** หมายถึง ระดับนัยสาคัญ ที่ 0.05
*** หมายถึง ระดับนัยสาคัญ ที่ 0.01
ที่มา: จากการสารวจและคานวณ

รสชาติ
3.18*
5.96
5.23
3.27
0.12
1.75
0.90
12.15***

ความหวาน
0.28
5.32
3.27
3.36
0.12
0.27
0.42
3.49*

ค่าสถิติ Chi-Square
ความเข้มข้น เนื้อผลไม้ สี สนั
0.96
0.77
0.048
6.84
29.63*** 14.65***
2.33
4.37
2.30
2.62
6.43
3.79
0.84
0.060
3.30
4.31
4.27
3.25
0.000
1.045
0.55
5.80**
7.26***
2.32

กลิ่น
0.27
1.39
4.55
9.90**
0.36
0.93
0.32
2.47

ความรู ้สึกโดยรวม
0.025
3.70
3.20
4.094
0.065
0.60
0.19
19.66***

1. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อทัศนคติของผู้บริโภคตัวอย่ างทีม่ ีต่อรสชาติของตัวอย่ างนา้ ฝรั่งสี ชมพู
การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีนยั สาคัญกับทัศนคติต่อรสชาติของตัวอย่างน้ าฝรั่งสี
ชมพูพบว่ามีตวั แปร 2 ตัวแปร คือ เพศและความรู ้สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เมื่อพิจารณาทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อรสชาติน้ าฝรั่งสี ชมพูที่ได้ชิม โดยจาแนกตาม
เพศ พบว่า ผูบ้ ริ โภคทั้งสองเพศมี ความพึงพอใจในตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูที่ได้ชิมรวมร้ อยละ 73.60
ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างทั้งสองเพศที่ให้ทศั นคติ ดา้ นรสชาติจานวน 303 ราย โดยที่ ตวั อย่างเพศหญิ งมี
ความพึงพอใจในด้านรสชาติของน้ าฝรั่งสี ชมพูของตัวอย่างที่ได้ชิมมากกว่าเพศชาย โดยคิดเป็ นร้อยละ
49.18 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างทั้งสองเพศที่ให้ทศั นคติดา้ นรสชาติ (ตารางที่ 4.20)
ในด้านความรู ้ สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค พบว่าผูท้ ี่เคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพูและผลิ ตภัณฑ์
จากฝรั่ งสี ช มพู ม าก่ อนรู้ สึ ก พึ ง พอใจต่ อ ตัวอย่างน้ าฝรั่ ง สี ช มพู คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 76.92 ของผูบ้ ริ โภค
ตัวอย่างที่เคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพูและผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพูจานวน 104 ราย โดยที่ผทู้ ี่เคยบริ โภคฝรั่ง
สี ช มพู ห รื อผลิ ตภัณ ฑ์ จากฝรั่ งสี ช มพู และมี ค วามชอบมากมาก่ อนมี ค วามพึ งพอใจต่ อรสชาติ ข อง
ตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูให้ที่ให้ชิม คิดเป็ นร้อยละ 32.69 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่เคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพู
และผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพู ส่ วนผูท้ ี่เคยบริ โภคและมีความชอบน้อยมีความพึงพอใจต่อรสชาติของ
ตัวอย่างคิ ดเป็ นร้ อยละ 44.23 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างกลุ่ ม เดี ยวกัน (ตารางที่ 4.20) ซึ่ งอาจกล่ าวได้ว่า
ความคุน้ เคยต่อรสชาติของฝรั่งสี ชมพูของผูบ้ ริ โภคมีส่วนทาให้ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อน้ าฝรั่งสี ชมพู
ตัวอย่าง
ตารางที่ 4.20 ปัจจัยที่ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อรสชาติของตัวอย่าง
น้ าฝรั่งสี ชมพู
ปั จจัย
1. เพศ (303 ราย)
ชาย
หญิง
รวม

ความพึงพอใจที่มีต่อรสชาติ
พึงพอใจ
เฉย ๆ

รวม

74
(24.42)
149
(49.18)
223
(73.60)

18
(5.94)
62
(20.46)
80
(26.40)

92
(30.36)
211
(69.64)
303
(100.00)

34
(32.69)

1
(0.96)

35
(33.65)

2. ความรู ้สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค (104 ราย)
ชอบมาก
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ)
ปั จจัย
ชอบน้อย
รวม

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

ที่มา: จากการสารวจ

2. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อทัศนคติของผู้บริโภคตัวอย่ างทีม่ ีต่อความหวานของตัวอย่ างนา้ ฝรั่งสี ชมพู
การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีนัยสาคัญกับทัศนคติดา้ นความหวานของตัวอย่างน้ า
ฝรั่งสี ชมพูพบว่ามีตวั แปร 1 ตัวแปร คือ ความรู ้สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ในทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โภคตัวอย่า งที่ มี ต่อ ความหวาน พบว่าผูท้ ี่ เคยบริ โภคฝรั่ ง สี ช มพู ห รื อ
ผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพูมาก่อนมีความพึงพอใจในด้านความหวานของตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูที่ได้ชิม
คิ ดเป็ นร้ อยละ 52.88 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่า งที่ เคยบริ โภคฝรั่ งสี ช มพู และผลิ ตภัณ ฑ์ จากฝรั่ งสี ช มพู
จานวน 104 ราย โดยผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ สึ ก ชอบมากมาก่ อ น มี ค วามพึ งพอใจคิ ด เป็ นร้ อยละ 22.11 ของ
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่เคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพูและผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพู และมีความรู้สึกเฉย ๆ คิดเป็ น
ร้อยละ 11.54 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน ส่ วนผูท้ ี่มีความรู ้สึกชอบน้อยมาก่อน มีความพึงพอใจ
คิดเป็ นร้อยละ 30.77 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่เคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพูและผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพู และมี
ความรู้สึกเฉย ๆ คิดเป็ นร้อยละ 35.58 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน (ตารางที่ 4.21)
ตารางที่ 4.21 ปั จจัยที่ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อความหวานของ
ตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู
ปั จจัย
ความรู ้สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค (104 ราย)
ชอบมาก
ชอบน้อย
รวม

ความพึงพอใจที่มีต่อความหวาน
พึงพอใจ
เฉย ๆ
รวม
23
(22.11)
32
(30.77)
55
(52.88)

ที่มา: จากการสารวจ
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12
(11.54)
37
(35.58)
49
(47.12)

35
(33.65)
69
(66.35)
104
(100.00)

3. ปั จจั ยที่ส่งผลต่ อทัศนคติของผู้บริ โภคตัวอย่ างที่มีต่อความเข้ มข้ นของตัวอย่ างน้าฝรั่ งสี
ชมพู
การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีนยั สาคัญกับทัศนคติดา้ นความเข้มข้นของตัวอย่างน้ า
ฝรั่ ง สี ช มพู พ บว่ า มี ต ัว แปร 2 ตัว แปร คื อ รายได้ แ ละความรู ้ สึ ก ต่ อ ฝรั่ ง สี ชมพู ที่ เคยบริ โ ภค ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
ในด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านความเข้มข้นรวมเป็ นร้อย
ละ 74.08 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างทุกระดับรายได้ที่ให้ทศั นคติดา้ นความเข้มข้น จานวน 301 ราย โดยผูท้ ี่
มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 8,000 บาท มีความพึงพอใจสู งที่สุดคือร้อยละ 25.25 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างทุก
ระดับรายได้ที่ให้ทศั นคติดา้ นความเข้มข้น รองลงมาคือผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8,001 – 15,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 18.94 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน (ตารางที่ 4.22)
ส่ วนผูท้ ี่เคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพูหรื อผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพูมาก่อนจะมีความพึงพอใจในด้าน
ความเข้มข้นของตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูที่ได้ชิมคิดเป็ นร้อยละ 74.04 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่เคยบริ โภค
ฝรั่งสี ชมพูและผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพู จานวน 104 ราย โดยผูท้ ี่มีความรู้สึกชอบมากมาก่อน มีความ
พึงพอใจคิดเป็ นร้อยละ 29.81 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ เคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพูและผลิ ตภัณฑ์จากฝรั่งสี
ชมพู และมี ค วามรู้ สึ ก เฉยๆ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.84 ของผู ้บ ริ โ ภคตัว อย่า งกลุ่ ม เดี ย วกัน ส่ ว นผู ้ที่ มี
ความรู ้ สึกชอบน้อยมาก่อน มีความพึงพอใจคิดเป็ นร้อยละ 44.23 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่เคยบริ โภค
ฝรั่งสี ชมพูและผลิ ตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพู และมีความรู้ สึกเฉย ๆ คิดเป็ นร้อยละ 22.12 ของผูบ้ ริ โภค
ตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน (ตารางที่ 4.22) เป็ นไปได้วา่ ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในความเข้มข้น
ของน้ าฝรั่งสี ชมพูอาจเคยบริ โภคน้ าผลไม้ชนิ ดอื่นที่มีความเข้มข้นใกล้เคียงกับตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู
เช่น น้ าลูกพรุ น จึงมีแนวโน้มที่จะมีความพึงพอใจในตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูสูงกว่า
ตารางที่ 4.22 ปั จจัยที่ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อความเข้มข้นของ
ตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู
ปั จจัย
1. รายได้ต่อเดือน (301 ราย)
ไม่เกิน 8,000 บาท
8,001 – 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท

ความพึงพอใจที่มีต่อความเข้มข้น
พึงพอใจ
เฉย ๆ
รวม
76
(25.25)
57
(18.94)
39
(12.95)

44

36
(11.96)
15
(4.98)
17
(5.65)

112
(37.21)
72
(23.92)
56
(18.60)

ตารางที่ 4.22 (ต่อ)
ปั จจัย
25,001 – 35,000 บาท
35,001 บาท ขึ้นไป
รวม
2. ความรู ้สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค (104 ราย)
ชอบมาก
ชอบน้อย
รวม

ความพึงพอใจที่มีต่อความเข้มข้น
พึงพอใจ
เฉย ๆ
รวม
19
7
26
(6.31)
(2.33)
(8.64)
32
3
35
(10.63)
(1.00)
(11.63)
223
78
301
(74.08)
(25.92)
(100.00)
31
(29.81)
46
(44.23)
77
(74.04)

4
(3.84)
23
(22.12)
27
(25.96)

35
(33.65)
69
(66.35)
104
(100.00)

ที่มา: จากการสารวจ

4. ปั จจัยที่ส่งผลต่ อทัศนคติของผู้บริ โภคตัวอย่ างที่มีต่อการมีเนื้อผลไม้ ผสมของตัวอย่ างน้า
ฝรั่งสี ชมพู
การศึ ก ษาความสั มพันธ์ ของตัวแปรที่ มีนัยส าคัญกับ ทัศนคติ ด้านการมี เนื้ อผลไม้ผ สมของ
ตัวอย่างน้ าฝรั่ งสี ช มพู พ บว่ามี ตวั แปร 3 ตัวแปร คื อ อายุ รายได้และความรู ้ สึ ก ต่ อฝรั่ งสี ช มพูที่ เคย
บริ โภค ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ในด้านอายุ พบว่าส่ วนใหญ่จะมีความรู ้สึกเฉยๆ กับการมีเนื้ อผลไม้ผสมของตัวอย่างน้ าฝรั่งสี
ชมพู คิดเป็ นร้อยละ 62.21 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างทุ กระดับอายุที่ให้ทศั นคติ ต่อการมี เนื้ อผลไม้ผสม
จานวน 299 ราย โดยผูท้ ี่มีอายุไม่เกิน 25 ปี จะมีความรู ้สึกเฉยๆ สู งที่สุด คือร้อยละ 32.11 ของผูบ้ ริ โภค
ตัวอย่างในกลุ่มเดียวกัน รองลงมาคือผูท้ ี่มีอายุในช่วง 25-35 ปี ในขณะเดียวกัน ทั้งสองช่วงอายุที่กล่าว
มีความพึงพอใจสู งที่สุดเท่ากัน คือร้อยละ 13.71 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในกลุ่มเดียวกัน (ตารางที่ 4.23)
ในด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ส่ วนใหญ่จะมีความรู ้สึกเฉยๆ กับตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูที่มีเนื้ อ
ผลไม้ผสม โดยคิดเป็ นร้อยละ 62.21 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างทุกระดับรายได้ที่ให้ทศั นคติต่อการมีเนื้ อ
ผลไม้ผสม จานวน 299 ราย โดยที่ผทู้ ี่มีรายได้ไม่เกิน 8,000 บาท จะมีความรู้สึกเฉยๆ สู งที่สุด คือร้อย
ละ 25.42 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในกลุ่มเดียวกัน (ตารางที่ 4.23)
45

ในด้านความรู้ สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค พบว่าผูท้ ี่เคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพูหรื อผลิตภัณฑ์
จากฝรั่ ง สี ช มพู ม าก่ อน จะมี ค วามพึ ง พอใจในด้านการมี เนื้ อผลไม้ผ สมคิ ด เป็ นร้ อยละ 41.75 ของ
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ เคยบริ โภคฝรั่ งสี ชมพูและผลิ ตภัณ ฑ์จากฝรั่ งสี ช มพูที่ ให้ท ศั นคติ ด้านการมี เนื้ อ
ผลไม้ผสม จานวน 103 ราย ในขณะที่มีความรู้สึกเฉยๆ คิดเป็ นร้อยละ 58.25 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างใน
กลุ่มเดียวกัน โดยที่ผทู้ ี่มีความรู้สึกเฉยๆ จะเป็ นผูท้ ี่เคยบริ โภคและมีความรู้สึกชอบน้อยมาก่อน คิดเป็ น
ร้อยละ 44.66 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่เคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพูและผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพูที่ให้ทศั นคติ
ด้านการมีเนื้ อผลไม้ผสม ในขณะที่ผทู้ ี่มีความรู้สึกพึงพอใจต่อการมีเนื้ อผลไม้ผสมเป็ นผูท้ ี่เคยบริ โภค
และมีความรู้สึกชอบมาก ร้อยละ 20.39 และผูท้ ี่เคยบริ โภคและมีความรู้สึกชอบน้อย ร้อยละ 21.36
ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในกลุ่มเดียวกัน (ตารางที่ 4.23)
จึงอาจกล่าวได้วา่ ผูท้ ี่มีประสบการณ์การบริ โภคฝรั่งสี ชมพูและผลิตภัณฑ์ของฝรั่งสี ชมพู จะมี
ความคุน้ เคยกับเนื้ อสัมผัสของน้ าฝรั่งสี ชมพู ทาให้มีความพึงพอใจในการมีเนื้ อผลไม้ผสมของตัวอย่าง
น้ าฝรั่งสี ชมพูสูงกว่าปั จจัยอื่นๆ
ตารางที่ 4.23 ปั จจัยที่ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อการมีเนื้ อผลไม้
ผสมของตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู
ปั จจัย

ความพึงพอใจที่มีต่อการมีเนื้อผลไม้ผสม
พึงพอใจ
เฉย ๆ
รวม

1. อายุ (299 ราย)
ไม่เกิน 25 ปี
25 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 – 55 ปี
56 ปี ขึ้นไป
รวม
2. รายได้ต่อเดือน (299 ราย)
ไม่เกิน 8,000 บาท

41
(13.71)
41
(13.71)
11
(3.68)
12
(4.01)
8
(2.68)
113
(37.79)

96
(32.11)
58
(19.40)
29
(9.70)
2
(0.67)
1
(0.33)
186
(62.21)

137
(45.82)
99
(33.11)
40
(13.38)
14
(4.68)
9
(3.01)
299
(100.00)

35
(11.70)

76
(25.42)

111
(37.12)
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ)
ปั จจัย
8,001 – 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
35,001 บาท ขึ้นไป
รวม
3. ความรู ้สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค (103 ราย)
ชอบมาก
ชอบน้อย
รวม

ความพึงพอใจที่มีต่อการมีเนื้อผลไม้ผสม
พึงพอใจ
เฉย ๆ
รวม
28
43
71
(9.37)
(14.38)
(23.75)
18
39
57
(6.02)
(13.04)
(19.06)
11
15
26
(3.68)
(5.02)
(8.70)
21
13
34
(7.02)
(4.35)
(11.37)
113
186
299
(37.79)
(62.21)
(100.00)
21
(20.39)
22
(21.36)
43
(41.75)

14
(13.59)
46
(44.66)
60
(58.25)

35
(33.98)
68
(66.02)
103
(100.00)

ที่มา: จากการสารวจ

5. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อทัศนคติของผู้บริโภคตัวอย่ างทีม่ ีต่อสี สันของตัวอย่ างนา้ ฝรั่งสี ชมพู
การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีนยั สาคัญกับทัศนคติต่อสี สันของตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู
พบว่ามีตวั แปร 1 ตัวแปร คือ อายุ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ในด้านอายุ พบว่าส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในสี สันของตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู คิดเป็ นร้อยละ
55.30 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างทุกระดับอายุที่ให้ทศั นคติต่อสี สัน จานวน 302 ราย โดยที่ผทู ้ ี่มีอายุไม่เกิน
25 ปี จะมีความพึงพอใจมากที่สุด ในขณะที่ผบู ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีความรู ้สึกเฉยๆ คิดเป็ นร้อยละ 44.70
ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในกลุ่มเดี ยวกัน โดยผูท้ ี่มีอายุในช่วง 25-35 ปี จะมีความรู ้สึกเฉยๆ ต่อสี สันของ
ตัวอย่างมากที่สุด คือร้อยละ 18.54 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในกลุ่มเดียวกัน (ตารางที่ 4.24)
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ตารางที่ 4.24 ปั จจัยที่ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อสี สันของตัวอย่าง
น้ าฝรั่งสี ชมพู
พึงพอใจ

ความพึงพอใจที่มีต่อสี สนั
เฉย ๆ

รวม

84
(27.82)
43
(14.24)
22
(7.28)
9
(2.98)
9
(2.98)
167
(55.30)

54
(17.88)
56
(18.54)
18
(5.96)
7
(2.32)
0
(0.00)
135
(44.70)

138
(45.70)
99
(32.78)
40
(13.24)
16
(5.30)
9
(2.98)
302
(100.00)

ปั จจัย
อายุ (302 ราย)
ไม่เกิน 25 ปี
25 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 – 55 ปี
56 ปี ขึ้นไป
รวม
ที่มา: จากการสารวจ

6. ปั จจัยที่ส่งผลต่ อทัศนคติของผู้บริโภคตัวอย่ างที่มีต่อกลิ่น/ความหอมของตัวอย่ างน้าฝรั่ งสี
ชมพู
การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีนยั สาคัญกับทัศนคติต่อกลิ่ น/ความหอมของตัวอย่าง
น้ าฝรั่งสี ชมพูพบว่ามีตวั แปร 1 ตัวแปร คือ อาชีพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ในด้านอาชี พ พบว่าส่ วนใหญ่จะพึงพอใจต่อกลิ่ นและความหอมของตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู
คือ ร้อยละ 69.08 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างทุกกลุ่มอาชีพที่ให้ทศั นคติต่อกลิ่น/ความหอม จานวน 304 ราย
โดยที่ นักเรี ยน/นักศึกษาจะมีความพึงพอใจสู งที่สุ ด คือร้ อยละ 25.00 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในกลุ่ ม
เดียวกัน รองลงมาคือพนักงานบริ ษทั คือร้อยละ 18.42 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในกลุ่มเดียวกัน (ตารางที่
4.25)
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ตารางที่ 4.25 ปั จจัยที่ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อกลิ่น/ความหอม
ของตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู
ความพึงพอใจที่มีต่อกลิ่น/ความหอม
พึงพอใจ
เฉย ๆ
รวม

ปั จจัย
อาชีพ (304 ราย)
นักเรี ยน/นักศึกษา

76
(25.00)
29
(9.54)
56
(18.42)
23
(7.57)
26
(8.55)
210
(69.08)

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั
ธุรกิจส่วนตัว
อาชีพอิสระ/พ่อบ้าน/แม่บา้ น และอื่นๆ
รวม

43
(14.15)
15
(4.93)
10
(3.29)
12
(3.94)
14
(4.61)
94
(30.92)

119
(39.15)
44
(14.47)
66
(21.71)
35
(11.51)
40
(13.16)
304
(100.00)

ที่มา: จากการสารวจ

7. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อทัศนคติของผู้บริโภคตัวอย่ างทีม่ ีต่อความรู้ สึกโดยรวมของตัวอย่ างนา้ ฝรั่ ง
สี ชมพู
การศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ข องตัวแปรที่ มี นัย ส าคัญ กับ ทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ มี ต่ อ
ความรู้สึกโดยรวมของตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูพบว่ามีตวั แปร 1 ตัวแปร คือ ความรู ้สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่
เคยบริ โภค ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผูท้ ี่เคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพูหรื อผลิ ตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพูมาก่อน ส่ วนใหญ่จะมีความพึงพอใจ
ในด้านความรู้สึ กโดยรวม คิ ดเป็ นร้อยละ 72.28 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ เคยบริ โภคฝรั่ งสี ชมพูและ
ผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพูที่ให้ทศั นคติที่มีต่อความรู ้สึกโดยรวมของตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู จานวน 101
ราย โดยที่ ผูท้ ี่ มี เคยมี ค วามชอบฝรั่ งสี ช มพูที่ เคยบริ โภคมาก จะมี ค วามพึ งพอใจ ร้ อยละ 33.66ของ
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในกลุ่ ม นี้ และมี ค วามรู้ สึ ก เฉยๆ เป็ น ร้ อยละ 0.00 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในกลุ่ ม
เดี ยวกัน ในขณะที่ผูท้ ี่เคยบริ โภคและมีความชอบน้อย จะมีความพึงพอใจเป็ นร้ อยละ 38.62 และมี
ความรู้ สึกเฉยๆ เป็ นร้อยละ 27.72 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในกลุ่มเดี ยวกัน (ตารางที่ 4.26) ซึ่ งอาจกล่าว
ได้ว่า ประสบการณ์ ก ารบริ โภคและความคุ ้นเคย มี ผลต่ อความชอบและการยอมรั บ ผลิ ตภัณ ฑ์ ใน
อนาคต
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ตารางที่ 4.26 ปั จจัยที่ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อทัศนคติดา้ นความรู้สึกโดยรวมของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มี
ต่อตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู
ปั จจัย
ความรู ้สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค (101 ราย)
ชอบมาก
ชอบน้อย
รวม

พึงพอใจ

ความรู ้สึกโดยรวม
เฉย ๆ

รวม

34
(33.66)
39
(38.62)
73
(72.28)

0
(0.00)
28
(27.72)
28
(27.72)

34
(33.66)
67
(66.34)
101
(100.00)

ที่มา: จากการสารวจ

4.4.2 ปั จจั ยที่มีความสั มพันธ์ กับทัศนคติต่อตัวอย่ างน้าฝรั่ งสี ชมพูในด้ านราคา สถานที่จาหน่ าย
การส่ งเสริมการตลาด และการตัดสิ นใจซื้อในอนาคต
การศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สุ ขภาพ
ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง ความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้ าฝรั่งสี ชมพู ประสบการณ์และความรู ้สึกที่มี
ต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค กับทัศนคติในด้านราคา สถานที่จาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด และการ
ตัดสิ นใจซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูบริ โภคในอนาคต ได้ผลดังนี้ (ตารางที่ 4.27)
จากการศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ ที่มีต่อทัศนคติในด้านราคาที่เหมาะสมของน้ าฝรั่ง
สี ชมพูขนาดแก้ว 16 ออนซ์ น้ าคั้น ไม่ใส่ น้ าแข็ง พบว่า ไม่มีปัจจัยใดๆ มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติใน
ด้านราคาที่เหมาะสมเลย
ด้านสถานที่ ในการขายน้ าฝรั่ งสี ชมพูในร้ านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไป พบว่า ระดับการศึ กษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสุ ขภาพ มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติในด้านสถานที่ในการขายน้ าฝรั่งสี ชมพู
ในร้านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไป ที่ระดับนัยสาคัญ 0.1 0.1 และ 0.05 มีค่าไคสแควร์ ที่ 7.77 9.27 และ 3.37
ตามลาดับ
ด้านสถานที่ในการขายน้ าฝรั่งสี ชมพูในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ท พบว่า เพศ และอาชี พ มีความสัมพันธ์กบั
ทัศนคติในด้านสถานที่การขายน้ าฝรั่งสี ชมพูในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ท ที่ระดับนัยสาคัญ 0.1 และ 0.05 มีค่า
ไคสแควร์ที่ 3.82 และ 11.003 ตามลาดับ
ด้านสถานที่ในการขายน้ าฝรั่งสี ชมพูในร้ านสะดวกซื้ อ พบว่า ระดับการศึกษา และอาชี พ มี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติในด้านสถานที่ในการขายน้ าฝรั่งสี ชมพูในร้านสะดวกซื้ อ ที่ระดับนัยสาคัญ
0.1 และ 0.05 มีค่าไคสแควร์ ที่ 6.52 และ 10.32 ตามลาดับ
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ด้านสถานที่ในการขายน้ าฝรั่งสี ชมพูในร้านอาหาร พบว่า ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อน มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ทัศ นคติ ในด้านสถานที่ ในการขายน้ าฝรั่ งสี ช มพู ใ นร้ า นอาหาร ที่ ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 และ 0.01 มีค่าไคสแควร์ ที่ 7.95 และ 18.53 ตามลาดับ
ด้านการให้ทดลองชิมตัวอย่าง พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อการส่ งเสริ มการตลาด
ในด้านการให้ทดลองชิมตัวอย่าง ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยมีค่าไคสแควร์ ที่ 4.37
ด้านการให้ความรู ้ เกี่ ยวกับคุ ณประโยชน์ พบว่า ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน มี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อการส่ งเสริ มการตลาดในด้านการให้ความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.01 และ 0.1 มีค่าไคสแควร์ ที่ 15.65 และ 7.86 ตามลาดับ
ด้านการแนะนาจากพนักงาน/การแนะนาจากเพื่ อนและคาบอกเล่ าปากต่อปาก พบว่า อายุ
และอาชี พ มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อการส่ งเสริ มการตลาดในด้านการแนะนาจากพนักงาน/การ
แนะนาจากเพื่อนและคาบอกเล่ าปากต่อปาก ที่ ระดับ นัยสาคัญ 0.1 และ 0.05 มี ค่าไคสแควร์ ที่ 9.45
และ 12.40 ตามลาดับ
ความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ ที่มีต่อทัศนคติต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูมาบริ โภคใน
อนาคต พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ความรู ้เกี่ ยวกับคุ ณประโยชน์ของน้ า
ฝรั่ ง สี ช มพู ประสบการณ์ ก ารบริ โภคน้ า ฝรั่ งสี ช มพู และความรู ้ สึ ก ต่ อ ฝรั่ ง สี ช มพู ที่ เคยบริ โ ภค มี
ความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติต่อการซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูมาบริ โภคในอนาคต โดยมีระดับนัยสาคัญและค่า
ไคสแควร์ ดังต่อไปนี้
ปัจจัยอายุ ประสบการณ์ การบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพู และความรู ้สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค มี
ความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 มีค่าไคสแควร์ 16.18 6.90 และ 30.54 ตามลาดับ
ปั จจัยความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้ าฝรั่งสี ชมพู มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มี
ค่าไคสแควร์ 7.49
ปัจจัยระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.1 มี
ค่าไคสแควร์ 7.057 8.45 และ 8.002 ตามลาดับ
ผลการศึ กษาในส่ วนถัดไปจะทาการนาเสนอผลการศึกษาและอธิ บายรายละเอียดเฉพาะตัว
แปรที่มีนยั สาคัญต่อทัศนคติในแต่ละด้าน
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ตารางที่ 4.27 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูดา้ นราคา สถานที่จาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาดและการซื้ อในอนาคต
ปั จจัย
ราคา

52

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สุขภาพ
ความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้ าฝรั่งสี ชมพู
ประสบการณ์การบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพู
ความรู ้สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค
ที่มา: จากการสารวจ
หมายเหตุ: * หมายถึง ระดับนัยสาคัญ ที่ 0.1
** หมายถึง ระดับนัยสาคัญ ที่ 0.05
*** หมายถึง ระดับนัยสาคัญ ที่ 0.01

0.22
1.00
5.75
2.85
4.80
1.47
1.57
0.28
1.45

ค่าสถิติ Chi-Square
สถานที่จาหน่าย
ส่งเสริ มการตลาด
คั้น/ปั่ น ซุปเปอร์มาร์เก็ท สะดวกซื้อ ร้านอาหาร ชิมตัวอย่าง ให้ความรู ้ คาแนะนา
0.62
3.82*
1.89
1.96
4.37**
0.77
2.46
2.80
7.64
0.80
3.15
5.30
3.37
9.45*
7.77* 4.54
6.52*
7.95**
1.50
15.65*** 2.26
5.83
11.003**
10.32** 1.026
1.36
4.67
12.40**
9.27* 7.71
3.54
18.53***
1.54
7.86*
4.40
3.37** 0.35
1.16
0.70
0.47
0.35
0.90
-

การซื้อในอนาคต
0.001
16.18***
7.057*
8.45*
8.002*
0.58
7.49**
6.90***
30.54***

1. ปั จจัยที่ส่งผลต่ อทัศนคติของผู้บริ โภคตัวอย่ างที่มีต่อสถานที่ในการขายน้าฝรั่ งสี ชมพูใน
ร้ านนา้ ผลไม้ ค้ัน/ปั่นทัว่ ไป
การศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ข องตัวแปรที่ มี นัย ส าคัญ กับ ทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ มี ต่ อ
สถานที่ ในการขายน้ าฝรั่ งสี ชมพูในร้ านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไป พบว่ามี ตวั แปร 3 ตัวแปร คือ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ในด้านระดับการศึกษา พบว่าผูท้ ี่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เลือกสถานที่ในการขายน้ าฝรั่ง
สี ช มพูในร้ านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไปสู งถึ งร้ อยละ 36.72 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ ให้ท ศั นคติ ที่ มี ต่อ
สถานที่ในการขายน้ าฝรั่งสี ชมพูในร้านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไป จานวน 305 ราย (ตารางที่ 4.28)
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 8,000 บาท เลือกสถานที่ใน
การขายน้ าฝรั่งสี ชมพูในร้านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไปสู งที่สุด คือร้อยละ 19.01 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่
ให้ ท ศั นคติ ที่ มี ต่อสถานที่ ในการขายน้ าฝรั่ งสี ชมพู ในร้ านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทั่วไป จานวน 305 ราย
รองลงมาคื อผูท้ ี่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อ นในช่ วง 8.001-15,000 บาท และในช่ วง 15,001-25,000 บาท
เลื อกสถานที่ ในการขายนี้ เท่ ากัน คื อร้ อยละ 13.12 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในกลุ่ ม เดี ยวกัน (ตารางที่
4.28)
ส่ วนในด้านสุ ขภาพ พบว่าผูท้ ี่มีสุขภาพแข็งแรงดี มีการเลือกสถานที่ในการขายน้ าฝรั่งสี ชมพู
ในร้ านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไปสู ง ที่ สุ ด คื อร้ อยละ 42.62 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ ให้ ท ัศนคติ ที่ มี ต่อ
สถานที่ในการขายน้ าฝรั่งสี ชมพูในร้านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไป จานวน 305 ราย (ตารางที่ 4.28)
จึงอาจกล่าวได้วา่ ร้านน้ าผลไม้ค้ นั และปั่ นทัว่ ไปเป็ นร้านที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีราคาไม่
แพง ทาให้ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่และผูท้ ี่มีรายได้ระดับกลางสามารถเข้าถึงได้
ตารางที่ 4.28 ปั จจัยที่ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อสถานที่ในการ
ขายน้ าฝรั่งสี ชมพูในร้านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไป
ปั จจัย
1. ระดับการศึกษา (305 ราย)
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรื อต่ากว่า
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี

ทัศนคติที่มีต่อการขายในร้านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไป
เลือก
ไม่เลือก
รวม
24
(7.87)
7
(2.30)
112
(36.72)
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25
(8.20)
8
(2.62)
73
(23.93)

49
(16.07)
15
(4.92)
185
(60.65)

ตารางที่ 4.28 (ต่อ)
ปั จจัย
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
2. รายได้ต่อเดือน (305 ราย)
ไม่เกิน 8,000 บาท
8,001 – 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
35,001 บาท ขึ้นไป
รวม
3. สุขภาพ (305 ราย)
แข็งแรงดี
ปานกลาง-ไม่ค่อยแข็งแรง/มีโรคประจาตัว
รวม

ทัศนคติที่มีต่อการขายในร้านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไป
เลือก
ไม่เลือก
รวม
23
33
56
(7.54)
(10.82)
(18.36)
166
139
305
(54.43)
(45.57)
(100.00)
58
(19.01)
40
(13.12)
40
(13.12)
10
(3.28)
18
(5.90)
166
(54.43)

56
(18.36)
32
(10.49)
17
(5.57)
16
(5.25)
18
(5.90)
139
(45.57)

114
(37.37)
72
(23.61)
57
(18.69)
26
(8.53)
36
(11.80)
305
(100.00)

130
(42.62)
36
(11.80)
166
(54.42)

96
(31.48)
43
(14.10)
139
(45.58)

226
(74.10)
79
(25.90)
305
(100.00)

ที่มา: จากการสารวจ

2. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อทัศนคติของผู้บริโภคตัวอย่ างทีม่ ีต่อสถานทีใ่ นการขายนา้ ฝรั่งสี ชมพูใน
ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ท
การศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ข องตัวแปรที่ มี นัย ส าคัญ กับ ทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ มี ต่ อ
สถานที่ในการขายน้ าฝรั่งสี ชมพูในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ท พบว่ามีตวั แปร 2 ตัวแปร คือ เพศและอาชี พ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
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ในด้านเพศ พบว่าเพศหญิ งมีแนวโน้มที่ จะเลื อกในด้านสถานที่ ในการขายน้ าฝรั่งสี ชมพูใน
ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ทมากกว่าเพศชาย โดยคิดเป็ นร้ อยละ 40.00 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ให้ทศั นคติที่มีต่อ
สถานที่ในการขายน้ าฝรั่งสี ชมพูในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ท จานวน 305 ราย ในขณะที่เพศชายที่เลือกช่องทาง
นี้ คิดเป็ นร้อยละ 14.10 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในกลุ่มเดียวกัน (ตารางที่ 4.29) ซึ่ งเป็ นไปได้วา่ ส่ วนใหญ่
เพศหญิงจะมีแนวโน้มที่เป็ นคนซื้ อสิ นค้าบริ โภคภายในบ้านและมีการเดิ นซื้ อสิ นค้าในซุ ปเปอร์ มาร์
เก็ทมากกว่าเพศชาย
ในด้านอาชีพ พบว่านักเรี ยน/นักศึกษามีการเลือกช่องทางในการขายน้ าฝรั่งสี ชมพูในซุ ปเปอร์
มาร์ เก็ทมากกว่าผูท้ ี่มีอาชีพอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 20.66 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ให้ทศั นคติที่มีต่อสถานที่
ในการขายน้ าฝรั่งสี ชมพูในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ท จานวน 305 ราย (ตารางที่ 4.29)
ตารางที่ 4.29 ปั จจัยที่ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อสถานที่ในการขาย
น้ าฝรั่งสี ชมพูในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ท
ปั จจัย
1. เพศ (305 ราย)
ชาย
หญิง
รวม
2. อาชีพ (305 ราย)
นักเรี ยน/นักศึกษา
พนักงานบริ ษทั
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อาชีพอิสระ/พ่อบ้าน/แม่บา้ น และอื่นๆ
ธุรกิจส่วนตัว

ทัศนคติที่มีต่อการขายในซุปเปอร์มาร์เก็ท
เลือก
ไม่เลือก
รวม
43
(14.10)
122
(40.00)
165
(54.10)

51
(16.72)
89
(29.18)
140
(45.90)

94
(30.82)
211
(69.18)
305
(100.00)

63
(20.66)
29
(9.51)
33
(10.82)
21
(6.88)
19
(6.23)

56
(18.36)
38
(12.46)
11
(3.61)
19
(6.23)
16
(5.24)

119
(39.02)
67
(21.97)
44
(14.43)
40
(13.11)
35
(11.47)
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ตารางที่ 4.29 (ต่อ)
ปั จจัย
รวม

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

ที่มา: จากการสารวจ

3. ปั จจัยที่ส่งผลต่ อทัศนคติของผู้บริ โภคตัวอย่ างที่มีต่อสถานที่ในการขายน้าฝรั่ งสี ชมพูใน
ร้ านสะดวกซื้อ
การศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ข องตัวแปรที่ มี นัย ส าคัญ กับ ทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ มี ต่ อ
สถานที่ในการขายน้ าฝรั่งสี ชมพูในร้านสะดวกซื้ อ พบว่ามีตวั แปร 2 ตัวแปร คือ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ในด้านระดับการศึกษา พบว่าผูท้ ี่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จะมีทศั นคติต่อสถานที่ในการ
ขายน้ าฝรั่ งสี ชมพูในร้ านสะดวกซื้ อสู งกว่าระดับ การศึ กษาอื่ นๆ โดยมี การเลื อกร้ อยละ 28.20 ของ
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ให้ทศั นคติที่มีต่อสถานที่ ในการขายน้ าฝรั่งสี ชมพูในร้ านสะดวกซื้ อ จานวน 305
ราย แต่ก็มีผทู ้ ี่ไม่เลือกถึงร้อยละ 32.46 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในกลุ่มเดียวกัน (ตารางที่ 4.30)
ในด้านอาชี พ พบว่านักเรี ยน/นักศึ กษา มีการเลื อกช่ องทางในการขายน้ าฝรั่งสี ชมพูในร้ าน
สะดวกซื้ อมากกว่าผูท้ ี่มีอาชี พอื่นๆ โดยคิดเป็ นร้อยละ 19.67 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ให้ทศั นคติที่มีต่อ
สถานที่ในการขายน้ าฝรั่งสี ชมพูในร้านสะดวกซื้ อ จานวน 305 ราย ในขณะเดียวกันก็มีผทู ้ ี่ไม่เลือกสู ง
ถึงร้อยละ 19.34 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในกลุ่มเดียวกัน (ตารางที่ 4.30)
ตารางที่ 4.30 ปั จจัยที่ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อสถานที่ในการขาย
น้ าฝรั่งสี ชมพูในร้านสะดวกซื้ อ
ปั จจัย
1. ระดับการศึกษา (305 ราย)
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรื อต่ากว่า
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี

ทัศนคติที่มีต่อการขายในร้านสะดวกซื้อ
เลือก
ไม่เลือก
รวม
21
(6.89)
8
(2.62)
86
(28.20)

56

28
(9.18)
7
(2.29)
99
(32.46)

49
(16.07)
15
(4.91)
185
(60.66)

ตารางที่ 4.30 (ต่อ)
ปั จจัย
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
2. อาชีพ (305 ราย)
นักเรี ยน/นักศึกษา
พนักงานบริ ษทั
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อาชีพอิสระ/พ่อบ้าน/แม่บา้ น และอื่นๆ
ธุรกิจส่วนตัว
รวม

ทัศนคติที่มีต่อการขายในร้านสะดวกซื้อ
เลือก
ไม่เลือก
รวม
36
20
56
(11.80)
(6.56)
(18.36)
151
154
305
(49.51)
(50.49)
(100.00)
60
(19.67)
30
(9.84)
29
(9.51)
13
(4.26)
19
(6.23)
151
(49.51)

59
(19.34)
37
(12.13)
15
(4.92)
27
(8.85)
16
(5.25)
154
(50.49)

119
(39.01)
67
(21.97)
44
(14.43)
40
(13.11)
35
(11.48)
305
(100.00)

ที่มา: จากการสารวจ

4. ปั จจัยที่ส่งผลต่ อทัศนคติของผู้บริ โภคตัวอย่ างที่มีต่อสถานที่ในการขายน้าฝรั่ งสี ชมพูใน
ร้ านอาหาร
การศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ข องตัวแปรที่ มี นัย ส าคัญ กับ ทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ มี ต่ อ
สถานที่ ในการขายน้ าฝรั่ งสี ชมพูในร้ านอาหาร พบว่ามี ตวั แปร 2 ตัวแปร คื อ ระดับ การศึ กษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ในด้านระดับการศึกษา พบว่าทุกระดับการศึกษาส่ วนใหญ่จะไม่เลือกร้านอาหารเป็ นสถานที่
ในการขายน้ า ฝรั่ ง สี ช มพู โดยที่ ผูท้ ี่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ไ ม่ เลื อ กช่ อ งทางนี้ สู ง กว่า ผู ้ที่ มี
การศึกษาในระดับอื่นๆ โดยคิดเป็ นร้อยละ 47.54 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ให้ทศั นคติที่มีต่อสถานที่ใน
การขายน้ าฝรั่งสี ชมพูในร้านอาหาร จานวน 305 ราย แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเปรี ยบเทียบเฉพาะจานวนผูท้ ี่
เลื อกช่ องทางนี้ จะเห็ นได้ว่าผูท้ ี่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี จะเลื อกช่ องทางนี้ สู งกว่าผูท้ ี่ มี ระดับ
การศึกษาอื่นๆ คือร้อยละ 13.12 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในกลุ่มเดียวกัน (ตารางที่ 4.31)
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ในด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน พบว่าผูท้ ี่มีรายได้ทุกช่วงระดับส่ วนใหญ่จะไม่เลื อกช่ องทางใน
การจัดจาหน่ ายน้ าฝรั่งสี ชมพูในร้านอาหาร โดยที่ผทู ้ ี่มีรายได้ต่ากว่า 8,000 บาท จะไม่เลือกช่องทางนี้
สู งที่สุด คือร้อยละ 33.77 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ให้ทศั นคติที่มีต่อสถานที่ในการขายน้ าฝรั่งสี ชมพูใน
ร้ า นอาหาร จานวน 305 ราย ส่ ว นผู ้ที่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นในช่ ว ง 15,001-25,000 บาท จะเลื อ ก
ช่ องทางนี้ สูงกว่าระดับรายได้อื่นๆ คื อร้ อยละ 6.89 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในกลุ่ มเดี ยวกัน (ตารางที่
4.31)
จึงอาจกล่ าวได้ว่าระดับ รายได้ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างจะเป็ นส่ วนหนึ่ งในการกาหนดวิถีการ
ดาเนินชีวติ (life style) ของผูบ้ ริ โภคเอง จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้ทาการสารวจมา ผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง
ที่มีรายได้ในช่วงกลาง จะเป็ นกลุ่มที่มีการบริ โภคอาหารตามร้านอาหารสู ง เนื่ องจากชี วิตการทางานที่
ทาให้ไม่มีเวลาประกอบอาหารเอง ส่ วนกลุ่มผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีรายได้น้อยหรื อมากกว่านี้ อาจจะมี
การทาอาหารทานเองที่บา้ น ซึ่ งอาจเป็ นเพราะประหยัดค่าใช้จ่าย มีเวลาในการประกอบอาหารมากกว่า
หรื อมีการคานึงถึงคุณค่าในการบริ โภคอาหารที่ทาเองมากกว่า ก็เป็ นได้
ตารางที่ 4.31 ปั จจัยที่ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อสถานที่ในการขาย
น้ าฝรั่งสี ชมพูในร้านอาหาร
ปั จจัย
1. ระดับการศึกษา (305 ราย)
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรื อต่ากว่า
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
2. รายได้ต่อเดือน (305 ราย)
ไม่เกิน 8,000 บาท
8,001 – 15,000 บาท

ทัศนคติที่มีต่อการขายในร้านอาหาร
เลือก
ไม่เลือก
รวม
4
(1.31)
1
(0.33)
40
(13.12)
15
(4.92)
60
(19.67)

45
(14.75)
14
(4.59)
145
(47.54)
41
(13.44)
245
(80.33)

49
(16.06)
15
(4.92)
185
(60.66)
56
(18.36)
305
(100.00)

11
(3.61)
14
(4.59)

103
(33.77)
58
(19.02)

114
(37.38)
72
(23.61)
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ตารางที่ 4.31 (ต่อ)
ปั จจัย
15,001 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
35,001 บาท ขึ้นไป
รวม

ทัศนคติที่มีต่อการขายในร้านอาหาร
เลือก
ไม่เลือก
รวม
21
36
57
(6.89)
(11.80)
(18.69)
5
21
26
(1.64)
(6.88)
(8.52)
9
27
36
(2.95)
(8.85)
(11.80)
60
245
305
(19.67)
(80.33)
(100.00)

ที่มา: จากการสารวจ

5. ปั จจั ยที่ส่ งผลต่ อ ทัศนคติ ของผู้บ ริ โภคตัวอย่ างที่มี ต่อ การส่ งเสริ มการตลาดด้ านการให้
ทดลองชิมตัวอย่าง
การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีนยั สาคัญกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อการ
ส่ งเสริ ม การตลาดด้านการให้ทดลองชิ มตัวอย่าง พบว่ามี ตวั แปร 1 ตัวแปร คื อ เพศ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
ในด้านเพศ พบว่ามีการตอบสนองต่อการส่ งเสริ มการตลาดในด้านการให้ทดลองชิ มตัวอย่าง
สู งถึงร้อยละ 63.93 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ให้ทศั นคติที่มีต่อการส่ งเสริ มการตลาดด้านการให้ทดลอง
ชิ มตัวอย่าง จานวน 305 ราย โดยที่ เพศหญิ งมี แนวโน้มที่จะเลื อกการส่ งเสริ มการตลาดวิธีน้ ี มากกว่า
เพศชาย โดยคิดเป็ นร้ อยละ 46.88 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในกลุ่ ม เดี ยวกัน ในขณะที่ เพศชายที่ เลื อก
ช่องทางนี้ คิดเป็ นร้อยละ 17.05 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในกลุ่มเดียวกัน (ตารางที่ 4.32) อาจกล่าวได้ว่า
เพศหญิ งมี ความละเอี ยดในการเลื อกซื้ อสิ นค้าบริ โภคและต้องการรู ้ จกั สิ นค้าในทุ กแง่ มุม ก่ อนการ
ตัดสิ นใจซื้ อ
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ตารางที่ 4.32 ปั จจัยที่ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อการส่ งเสริ ม
การตลาดด้านการให้ทดลองชิมตัวอย่าง
ปั จจัย
เพศ (305 ราย)
ชาย
หญิง
รวม

ทัศนคติที่มีต่อการให้ทดลองชิมตัวอย่าง
เลือก
ไม่เลือก
รวม
52
(17.05)
143
(46.88)
195
(63.93)

42
(13.77)
68
(22.30)
110
(36.07)

94
(30.82)
211
(69.18)
305
(100.00)

ที่มา: จากการสารวจ

6. ปั จจั ยที่ส่งผลต่ อทัศนคติ ของผู้ บริ โภคตั วอย่ างที่มี ต่อ การส่ งเสริ ม การตลาดด้ านการให้
ความรู้ เกีย่ วกับคุณประโยชน์
การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีนยั สาคัญกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อการ
ส่ ง เสริ ม การตลาดด้า นการให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ คุ ณ ประโยชน์ พบว่า มี ต ัวแปร 2 ตัวแปร คื อ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ในด้านระดับการศึกษา พบว่าการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จะเลือกการส่ งเสริ มการตลาดในด้าน
การให้ความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์สูง คิดเป็ นร้อยละ 34.10 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ให้ทศั นคติที่มีต่อ
การส่ งเสริ มการตลาดด้านการให้ความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ จานวน 305 ราย (ตารางที่ 4.33)
ในด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 8,000 บาท จะเลือก การ
ส่ งเสริ มการตลาดในด้านการให้ความรู ้ เกี่ ยวกับคุ ณประโยชน์สูงกว่าช่ วงรายได้อื่นๆ คิ ดเป็ นร้อยละ
19.02 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ ใ ห้ ท ัศ นคติ ที่ มี ต่ อ การส่ ง เสริ ม การตลาดด้า นการให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ
คุณประโยชน์ จานวน 305 ราย รองลงมาคือช่ วง 15,001-25,000 และ 8,001-15,000 บาทต่อเดื อน คิด
เป็ นร้อยละ 12.46 และร้อยละ 11.15 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในกลุ่มเดียวกัน ตามลาดับ (ตารางที่ 4.33)
จากข้อมู ลที่ ได้ส ารวจ จึ งอาจสรุ ป ได้ว่ากลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคที่ มีก ารศึ กษาระดับปริ ญญาตรี และมี
รายได้ไม่ เกิ น 8,000 บาท จะมี ก ารตอบรั บกับ การส่ งเสริ มการตลาดในการให้ความรู ้ ได้ดีกว่ากลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม อื่ น ๆ ซึ่ งอาจเป็ นผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม ที่ ใ ช้เหตุ และผลในการตัด สิ น ใจ โดยยึด ถื อข้อมู ล ที่
น่าเชื่อถือแล้วนามาคิดวิเคราะห์ก่อนการตัดสิ นใจด้วยตนเอง
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ตารางที่ 4.33 ปั จจัยที่ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อการส่ งเสริ ม
การตลาดด้านการให้ความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์
ปั จจัย
1. ระดับการศึกษา (305 ราย)
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรื อต่ากว่า
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
2. รายได้ต่อเดือน (305 ราย)
ไม่เกิน 8,000 บาท
8,001 – 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
35,001 บาท ขึ้นไป
รวม

ทัศนคติที่มีต่อการให้ความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์
เลือก
ไม่เลือก
รวม
18
(5.90)
5
(1.64)
104
(34.10)
40
(13.11)
167
(54.75)

31
(10.16)
10
(3.28)
81
(26.56)
16
(5.25)
138
(45.25)

49
(16.06)
15
(4.92)
185
(60.66)
56
(18.36)
305
(100.00)

58
(19.02)
34
(11.15)
38
(12.46)
18
(5.90)
19
(6.23)
167
(54.76)

56
(18.36)
38
(12.46)
19
(6.23)
8
(2.62)
17
(5.57)
138
(45.24)

114
(37.38)
72
(23.61)
57
(18.69)
26
(8.52)
36
(11.80)
305
(100.00)

ที่มา: จากการสารวจ
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7. ปั จจัยที่ส่งผลต่ อทัศนคติของผู้บริ โภคตัวอย่ างที่มีต่อการส่ งเสริ มการตลาดด้ านการแนะนา
จากพนักงาน/การแนะนาจากเพือ่ น/คาบอกเล่าปากต่ อปาก
การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีนยั สาคัญกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อการ
ส่ งเสริ มการตลาดด้านการแนะนาจากพนักงาน/การแนะนาจากเพื่อน/คาบอกเล่าปากต่อปาก พบว่า มี
ตัวแปร 2 ตัวแปร คือ อายุและอาชีพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ในด้านอายุ พบว่าผูท้ ี่มีอายุไม่เกิน 25 ปี จะไม่เลือกการส่ งเสริ มการตลาดในด้านการแนะนา
จากพนักงาน/การแนะนาจากเพื่อนและคาบอกเล่าปากต่อปากสู งกว่าช่ วงอายุอื่นๆ คือ ร้อยละ 29.18
ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ ให้ท ัศนคติ ที่ มี ต่อการส่ งเสริ ม การตลาดด้านการแนะนาจากพนักงาน/การ
แนะนาจากเพื่อน/คาบอกเล่าปากต่อปาก จานวน 305 ราย (ตารางที่ 4.34)
ในด้านอาชี พ พบว่านักเรี ยน/นักศึกษา จะไม่เลื อกช่ องทางการส่ งเสริ มการตลาดในด้านการ
แนะนาจากพนักงาน/การแนะนาจากเพื่อนและคาบอกเล่าปากต่อปากมากกว่าผูท้ ี่มีอาชี พอื่นๆ โดยคิด
เป็ นร้อยละ 25.24 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ให้ทศั นคติที่มีต่อการส่ งเสริ มการตลาดด้านการแนะนาจาก
พนักงาน/การแนะนาจากเพื่อน/คาบอกเล่าปากต่อปาก จานวน 305 ราย (ตารางที่ 4.34)
อาจเป็ นไปได้ว่าผูท้ ี่ มีอายุต่ ากว่า 25 ปี ส่ วนใหญ่ แล้วจะเป็ นนักเรี ยนนัก ศึ กษา ซึ่ งเป็ นวัยที่
เชื่ อมัน่ ในตนเองและเชื่ อมัน่ ในความรู ้ ที่ตนเองมี อยู่ อีกทั้งยังสามารถหาข้อมูลได้ดว้ ยตนเองได้จาก
หลายช่ อ งทาง จึ ง อาจไม่ ส นใจที่ จะฟั งค าแนะน าในการขายจากพนัก งานหรื อค าบอกเล่ าปากต่ อ
ปากมากนัก
ตารางที่ 4.34 ปั จจัยที่ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อการส่ งเสริ ม
การตลาดด้านการแนะนาจากพนักงาน/การแนะนาจากเพื่อน/คาบอกเล่าปากต่อปาก
ปั จจัย
1. อายุ (305 ราย)
ไม่เกิน 25 ปี
25 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 – 55 ปี

ทัศนคติที่มีต่อการแนะนา/คาบอกเล่า
เลือก
ไม่เลือก
รวม
51
(16.72)
50
(16.39)
13
(4.26)
9
(2.95)
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89
(29.18)
50
(16.39)
27
(8.86)
7
(2.30)

140
(45.90)
100
(32.78)
40
(13.12)
16
(5.25)

ตารางที่ 4.34 (ต่อ)
ปั จจัย
46 – 55 ปี
56 ปี ขึ้นไป
รวม
2. อาชีพ (305 ราย)
นักเรี ยน/นักศึกษา
พนักงานบริ ษทั
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อาชีพอิสระ/พ่อบ้าน/แม่บา้ น และอื่นๆ
ธุรกิจส่วนตัว
รวม

ทัศนคติที่มีต่อการแนะนา/คาบอกเล่า
เลือก
ไม่เลือก
รวม
9
7
16
(2.95)
(2.30)
(5.25)
6
3
9
(1.97)
(0.98)
(2.95)
129
176
305
(42.29)
(57.71)
(100.00)
42
(13.77)
28
(9.18)
19
(6.23)
16
(5.24)
24
(7.87)
129
(42.29)

77
(25.24)
39
(12.79)
25
(8.20)
24
(7.87)
11
(3.61)
176
(57.71)

119
(39.01)
67
(21.97)
44
(14.43)
40
(13.11)
35
(11.48)
305
(100.00)

ที่มา: จากการสารวจ

8. ปั จ จั ยที่ ส่ งผลต่ อ ทั ศ นคติ ข องผู้ บ ริ โภคตั ว อย่ างที่ มี ต่ อ การซื้ อ น้ าฝรั่ งสี ช มพู บ ริ โภคใน
อนาคต
การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีนยั สาคัญกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อการ
ซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูมาบริ โภคในอนาคต พบว่า มีตวั แปร 7 ตัวแปร คือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ ยต่อเดื อน ความรู ้ เกี่ ยวกับคุ ณประโยชน์ของน้ าฝรั่ งสี ชมพู ประสบการณื การบริ โภคฝรั่งสี ชมพู
และความรู ้สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ในด้านอายุ พบว่าผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี จะตัดสิ นใจไม่ซ้ื อน้ าฝรั่งสี ชมพูมาบริ โภคในอนาคต
สู งที่สุด คือร้อยละ 38.46 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ให้ทศั นคติที่มีต่อการซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูมาบริ โภคใน
อนาคต จานวน 299 ราย รองลงมาคือผูท้ ี่มีอายุในช่วง 25-35 ปี ร้อยละ 25.08 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างใน
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กลุ่มเดี ยวกัน แต่อย่างไรก็ตาม หากดูที่ผทู ้ ี่ตดั สิ นใจจะซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูมาบริ โภคในอนาคต กลุ่มที่มี
อายุใ นช่ วง 25-35 จะเลื อ กซื้ อ น้ าฝรั่ ง สี ช มพู ในอนาคตสู งกว่า กลุ่ ม อายุอื่ น ๆ คื อ ร้ อ ยละ 8.36 ของ
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในกลุ่มเดียวกัน (ตารางที่ 4.35)
ในด้านระดับการศึกษา พบว่าผูท้ ี่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จะเลือกไม่ซ้ื อน้ าฝรั่งสี ชมพู
มาบริ โภคในอนาคตสู งกว่าระดับการศึกษาอื่นๆ โดยมีการเลือกคิดเป็ นร้อยละ 47.83 ของผูบ้ ริ โภค
ตัวอย่างที่ให้ทศั นคติที่มีต่อการซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูมาบริ โภคในอนาคต จานวน 299 ราย ส่ วนด้านอาชี พ
พบว่านัก เรี ยน/นัก ศึ ก ษา จะเลื อกไม่ ซ้ื อน้ าฝรั่ งสี ช มพูม าบริ โภคในอนาคตสู งกว่าอาชี พ อื่ น ๆ โดย
อาจจะซื้ อหรื อไม่เคยคิดจะซื้ อเลยคิดเป็ นร้อยละ 32.78 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในกลุ่มเดียวกัน (ตารางที่
4.35)
ด้า นรายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น พบว่าผู ้ที่ มี รายได้ทุ ก ช่ ว งระดับ ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ท ัศ นคติ ใ นการ
ตัดสิ นใจซื้ อน้ าฝรั่ งสี ช มพูม าบริ โภคในอนาคตต่ า โดยผูท้ ี่ มีรายได้ต่อเดื อนไม่ เกิ น 8,000 บาทจะมี
ทัศนคติ ที่อาจจะซื้ อบริ โภคหรื อไม่เคยคิ ดที่ จะซื้ อบริ โภคเลยสู งที่สุดคือร้อยละ 30.77 ของผูบ้ ริ โภค
ตัวอย่างที่ให้ทศั นคติที่มีต่อการซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูมาบริ โภคในอนาคต จานวน 299 ราย (ตารางที่ 4.35)
ด้านความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้ าฝรั่งสี ชมพู พบว่าผูท้ ี่มีความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์
ของน้ าฝรั่งสี ชมพูบา้ งเล็กน้อยหรื อไม่รู้เลยเลือกที่จะไม่ซ้ื อน้ าฝรั่งสี ชมพูมาบริ โภคในอนาคตสู งที่สุด
คือร้อยละ 67.22 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ให้ทศั นคติที่มีต่อการซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูมาบริ โภคในอนาคต
จานวน 299 ราย ในทานองเดียวกันกับด้านประสบการณ์การบริ โภคฝรั่งสี ชมพูและผลิตภัณฑ์จากฝรั่ง
สี ช มพู พบว่าผูท้ ี่ ไ ม่ เคยบริ โภคฝรั่ ง สี ช มพู ห รื อผลิ ต ภัณ ฑ์ จากฝรั่ ง สี ช มพู ม าก่ อ น มี แ นวโน้ม ที่ จ ะ
ตัดสิ นใจไม่ซ้ื อน้ าฝรั่งสี ชมพูมาบริ โภคในอนาคตมากที่สุดคือร้อยละ 53.51 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างใน
กลุ่มเดียวกัน (ตารางที่ 4.35)
ในด้านความรู ้ สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค พบว่าผูท้ ี่เคยบริ โภคและมีความชอบน้อย จะ
ตัดสิ นใจที่จะไม่ซ้ื อสู ง คิดเป็ นร้อยละ 56.87 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ให้ทศั นคติที่มีต่อการซื้ อน้ าฝรั่งสี
ชมพูมาบริ โภคในอนาคต จานวน 299 ราย ในขณะที่ ผทู ้ ี่เคยบริ โภคและมีความชอบฝรั่งสี ชมพูหรื อ
ผลิ ตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพูมาก่อน มีแนวโน้มที่จะตัดสิ นใจซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูมาบริ โภคในอนาคตมาก
ที่สุด โดยคิดเป็ นร้อยละ 22.55 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในกลุ่มเดียวกัน (ตารางที่ 4.35)
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ตารางที่ 4.35 ปั จจัยที่ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อการซื้ อน้ าฝรั่ง
สี ชมพูบริ โภคในอนาคต
ทัศนคติที่มีต่อการซื้อบริ โภคในอนาคต
ซื้อ
ไม่ซ้ือ
รวม

ปั จจัย
1. อายุ (299 ราย)
ไม่เกิน 25 ปี
25 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 – 55 ปี
56 ปี ขึ้นไป
รวม
2. ระดับการศึกษา (299 ราย)
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรื อต่ากว่า
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
3. อาชีพ (299 ราย)
นักเรี ยน/นักศึกษา
พนักงานบริ ษทั
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
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21
(7.02)
25
(8.36)
13
(4.35)
6
(2.01)
5
(1.67)
70
(23.41)

115
(38.46)
75
(25.08)
26
(8.70)
10
(3.35)
3
(1.00)
229
(76.59)

136
(45.48)
100
(33.44)
39
(13.05)
16
(5.36)
8
(2.67)
299
(100.00)

11
(3.68)
7
(2.34)
39
(13.04)
13
(4.35)
70
(23.41)

37
(12.37)
6
(2.01)
143
(47.83)
43
(14.38)
229
(76.59)

48
(16.05)
13
(4.35)
182
(60.87)
56
(18.73)
299
(100.00)

18
(6.02)
15
(5.02)
14
(4.68)

98
(32.78)
51
(17.05)
29
(9.70)

116
(38.80)
66
(22.07)
43
(14.38)

ตารางที่ 4.35 (ต่อ)
ทัศนคติที่มีต่อการซื้อบริ โภคในอนาคต
ซื้อ
ไม่ซ้ือ
รวม
12
27
39
(4.01)
(9.03)
(13.04)
11
24
35
(3.68)
(8.03)
(11.71)
70
229
299
(23.41)
(76.59)
(100.00)

ปั จจัย
อาชีพอิสระ/พ่อบ้าน/แม่บา้ น และอื่นๆ
ธุรกิจส่วนตัว
รวม
4. รายได้ต่อเดือน (299 ราย)
ไม่เกิน 8,000 บาท

19
(6.35)
15
(5.02)
15
(5.02)
8
(2.67)
13
(4.35)
70
(23.41)

8,001 – 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
35,001 บาท ขึ้นไป
รวม

5. ความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้ าฝรั่งสี ชมพู (299 ราย)
รู ้
18
(6.02)
รู ้บา้ งเล็กน้อย-ไม่รู้เลย
52
(17.39)
รวม
70
(23.41)
6. ประสบการณ์การบริ โภคฝรั่งสี ชมพู (299 ราย)
เคย
33
(11.03)
ไม่เคย
37
(12.38)
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92
(30.77)
56
(18.73)
42
(14.04)
17
(5.69)
22
(7.36)
229
(76.59)

111
(37.12)
71
(23.75)
57
(19.06)
25
(8.36)
35
(11.71)
299
(100.00)

28
(9.37)
201
(67.22)
229
(76.59)

46
(15.39)
253
(84.61)
299
(100.00)

69
(23.08)
160
(53.51)

102
(34.11)
197
(65.89)

ตารางที่ 4.35 (ต่อ)
ทัศนคติที่มีต่อการซื้อบริ โภคในอนาคต
ซื้อ
ไม่ซ้ือ
รวม
70
229
299
(23.41)
(76.59)
(100.00)

ปั จจัย
รวม
7. ความรู ้สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค (102 ราย)
ชอบมาก

23
(22.55)
10
(9.80)
33
(32.35)

ชอบน้อย
รวม

11
(10.78)
58
(56.87)
69
(67.65)

34
(33.33)
68
(66.67)
102
(100.00)

ที่มา: จากการสารวจ

จากผลการศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติดา้ นผลิตภัณฑ์มากที่สุดคือ ประสบการณ์ที่เคยมีต่อ
น้ าฝรั่งสี ชมพู และปั จจัยที่ส่งผลต่อทัศคติดา้ นสถานที่จาหน่ายมากที่สุดคือ การศึกษาและรายได้เฉลี่ย
ต่อเดื อน ส่ วนด้านการส่ งเสริ มการตลาดจะมี ปัจจัยที่ ส่งผลต่อทัศนคติ หลายปั จจัย คื อ เพศส่ งผลต่อ
ทัศนคติ ด้านการให้ท ดลองชิ มตัวอย่าง การศึ กษาและรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนส่ งผลต่อทัศนคติ การให้
ความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ และพบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติดา้ นการตัดสิ นใจซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูใน
อนาคต ประกอบด้วย ความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้ าฝรั่งสี ชมพู ประสบการณ์การบริ โภคฝรั่งสี
ชมพู และความรู ้สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค อย่างไรก็ตาม ไม่มีปัจจัยไดๆ เลยที่ส่งผลต่อทัศนคติ
ด้านราคาของน้ าฝรั่งสี ชมพู
4.5 ข้ อเสนอแนะของผู้บริโภคตัวอย่างทีม่ ีต่อตัวอย่ างนา้ ฝรั่งสี ชมพู
หลังจากที่ผบู ้ ริ โภคสะท้อนถึงทัศนคติที่มีต่อน้ าฝรั่งสี ชมพูในด้านต่างๆ แล้ว ผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง
ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์น้ าฝรั่งสี ชมพู ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.5.1 ด้ านสิ นค้ า
ความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างต่อผลิ ตภัณฑ์น้ าฝรั่งสี ชมพูที่ได้ทดลองชิ ม มีความคิดเห็ น
ในแง่มุมต่างๆ ดังต่อไปนี้
ด้ านรสชาติ มีความคิดเห็นว่ารสชาติหวานไป ควรลดความหวานลง หรื อไม่ก็มีคาแนะนาข้าง
กล่องว่าควรบริ โภคร่ วมกับน้ าแข็งหรื อใช้สารให้ความหวานแบบ Sugar Free แต่ถา้ ความหวานมาจาก
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ธรรมชาติของผลฝรั่งสี ชมพูเอง ไม่ได้เกิ ดจากการเติมน้ าตาลก็พอรับได้ เพราะผูต้ อบแบบสอบถาม
เป็ นห่วงเรื่ องสุ ขภาพ และบางรายเป็ นคนที่มีกลุ่มเสี่ ยงโรคเบาหวาน
ด้ านกลิ่นรส มีความคิดเห็นว่าควรมีกลิ่นที่หอมและดึงดูดมากกว่านี้ ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างบางราย
ให้ความเห็นว่ากลิ่นของน้ าฝรั่งสี ชมพูตวั อย่างมีกลิ่นหมักคล้ายกับลูกพรุ นหรื อพุทราจีน
ด้ านสี สั น ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างเห็ น ว่าสี ข องน้ าฝรั่ งสี ชมพูไม่ ดึงดู ดความสนใจ เพราะมี สีค ล้ า
เหมือนน้ าหมัก ซึ่ งอาจเกิดจากการผ่านกระบวนการแปรรู ป ทาให้สีของฝรั่งสี ชมพูเปลี่ ยนไป จึงควร
ให้มีสีสันให้น่ารับประทาน บางรายแนะนาให้เป็ นสี ชมพูใส ไม่ตกตะกอน
ด้ า นความเข้ ม ข้ น และการมี เนื้ อ ผลไม้ ผ สม ผูบ้ ริ โภคตัวอย่า งมี ค วามเห็ น หลากหลายใน
ประเด็นนี้ บางรายเห็ นควรให้เพิ่มความเข้มข้น บางรายเห็ นว่ามีความเข้มข้นเกิ นไป บางรายเห็นควร
ให้มีเนื้ อผลไม้ผสมมากขึ้น ในขณะที่บางรายเห็นว่าไม่ควรมีเนื้ อผลไม้ผสมอยูเ่ พราะดูลกั ษณะเหมือน
ของตกตะกอน ทาให้ดูไม่น่ารับประทาน
ในส่ วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าฝรั่งสี ชมพูในอนาคต ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างได้ให้ความคิดเห็น
ในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้ านบรรจุ ภัณฑ์ ควรมีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่หลากหลายขนาดเพื่อให้ เหมาะสมกับความสะดวกของ
กลุ่มลูกค้า บางรายชอบขนาดใหญ่สาหรับครอบครัว บางรายชอบขนาดเล็กที่พกพาได้สะดวก สะดวก
ในการถื อ สามารถรับประทานครั้งเดี ยวหมด และสามารถซื้ อได้ในราคาที่ไม่สูงเกิ นไป บรรจุภณ
ั ฑ์
ควรทาให้มีจุดเด่น น่าสนใจ ควรมีฉลากที่ให้ความรู ้ บอกคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
ด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรมีการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมออาจมีการปรับแต่งหรื อแปร
รู ป เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ อื่ น ๆ เช่ น ไอศกรี ม เพื่ อดึ งดู ดผูบ้ ริ โภคและให้ มี ค วามหลากหลาย หรื อ อัด ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อให้มีความซ่าในน้ าฝรั่งสี ชมพู
4.5.2 ด้ านราคา
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างมีความเห็นว่าราคาของน้ าฝรั่งสี ชมพูควรตั้งให้เหมาะสมกับขนาด สถานที่
จาหน่าย และกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายเป็ นหลัก อาจตั้งราคาให้สูงกว่าน้ าผลไม้ทวั่ ไปได้เพราะเป็ นสิ นค้า
ทางเลือกใหม่ มีคุณค่าทางอาหาร ยังไม่ค่อยมีคนรู ้จกั และยังไม่มีจาหน่ายหลากหลายในท้องตลาด แต่
อย่างไรก็ตามไม่ควรตั้งราคาให้สูงกว่าน้ าผลไม้ชนิดอื่นในท้องตลาดมากเกินไป เพราะราคามีส่วนใน
การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ หากมีการตั้งราคาอยูใ่ นระดับที่สามารถซื้ อบริ โภคได้ ทาให้เข้าถึง
กลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ทุกระดับ ทั้งนักเรี ยน นักศึกษา และผูม้ ีรายได้นอ้ ยถึงปานกลาง
4.5.3 ด้ านสถานทีจ่ ัดจาหน่ าย
ผูบ้ ริ โ ภคตัวอย่า งมี ค วามเห็ น หลากหลายในสถานที่ จ าหน่ าย บางรายเห็ น ควรมี ก ารวาง
จาหน่ายตามร้านน้ าผลไม้หรื อร้านอาหารก่อน บางรายเห็นว่าควรวางจาหน่ายในสถานที่ที่มีกลุ่มลูกค้า
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เป้ าหมายอย่างชัดเจน ในสถานที่ที่มีคนสนใจในด้านสุ ขภาพ เช่น ฟิ ตเนส สถานที่เรี ยนโยคะ สปา บาง
รายเห็ นควรให้มีการออกบูธ้ แสดงสิ นค้าเพื่อเปิ ดโอกาสให้คนที่ยงั ไม่รู้จกั ได้ทดลองชิ ม แต่ส่วนใหญ่
แล้ว ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างเห็นควรให้มีการวางจาหน่ายในร้านสะดวกซื้ อ ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ร้านขายของชา
เพื่อให้เกิดการเข้าถึงได้ง่าย ผูบ้ ริ โภคสามารถหาซื้ อได้สะดวก
4.5.4 ด้ านการโฆษณา ประชาสั มพันธ์
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างเห็นว่าควรให้มีการทาสิ นค้าทดลอง หรื อตั้งซุ ้มประชาสัมพันธ์เพื่อให้ขอ้ มูล
ความรู ้และคุณประโยชน์ของน้ าฝรั่งสี ชมพู พร้อมทั้งให้มีการทดลองชิ มสิ นค้า เพื่อให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคมี
ความรู ้ จกั กับตัวสิ นค้าให้มากขึ้น อาจมีการแจกใบปลิวหรื อแผ่นพับเกี่ ยวกับคุณประโยชน์ของสิ นค้า
รวมถึงการติดข้อมูลหรื อคุณประโยชน์ของน้ าฝรั่งสี ชมพูส้ ันๆ ข้างกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ ว่าต่างจากน้ าฝรั่ง
ธรรมดาหรื อน้ าผลไม้ทวั่ ไปอย่างไรบ้าง และเหตุผลสนับสนุนว่าทาไมต้องรับประทาน
อาจมี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ โ ดยการใช้ค นมี ชื่ อ เสี ย ง หรื อ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ รับ รองจากงานทาง
วิชาการ เพื่อเป็ นการแนะนาประโยชน์ของการบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพู เพราะปั จจุบนั คนหันมาใส่ ใจใน
สุ ขภาพมากขึ้น
จัดทาสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่สามารถทาได้ เพื่อให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ทุกกลุ่ม
ทุกวัยและให้ผบู ้ ริ โภคได้รู้จกั ฝรั่งสี ชมพูมากขึ้น เช่น การโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ วารสาร สิ่ งพิมพ์
ทางอินเตอร์เนท เช่น Website, Facebook หรื อ Instragram เป็ นต้น
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างบางรายเห็นว่าการแนะนาจากพนักงานขาย การจัดโปรโมชัน่ พิเศษ และการ
ให้มีการลุน้ โชค ยังเป็ นการทาการตลาดได้อีกวิธีหนึ่ง
จากผลการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติต่อการบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพูของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างใน
บทนี้ ได้ทาการวิเคราะห์ผลการศึกษา สรุ ปและอภิปรายผลการศึกษา รวมทั้งการให้ขอ้ เสนอแนะทั้ง
ในแง่ของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะสาหรับผูท้ ี่สนใจจะทาการศึกษาในครั้งต่อไป ดัง
รายละเอียดในบทถัดไป
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติต่อการบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพูของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในอาเภอ
เมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคน้ าผลไม้และน้ าฝรั่งสี ชมพู
และศึกษาทัศนคติและปั จจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพูของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์และนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ในเชิงพรรณนาในรู ปของความถี่ และร้อยละ ได้ผลสรุ ปในการศึกษาดังนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.1.1 ลักษณะทัว่ ไปและพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของผู้บริโภคตัวอย่ าง
โดยภาพรวมของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่บริ โภคน้ าผลไม้ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง เป็ นกลุ่มที่มีอายุ
ไม่เกิน 25 ปี จนถึง 35 ปี มากที่สุด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษาและ
พนักงานบริ ษทั มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ไม่เกิน 8,000 บาท จนถึง 15,000 บาท
ด้านสุ ขภาพ ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่จะมีสุขภาพแข็งแรงดี ส่ วนใหญ่ดูแลสุ ขภาพโดยการ
บริ โภคอาหารที่ มีประโยชน์ และการออกกาลังกายเป็ นประจา โดยพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างนั้น จะมีความสัมพันธ์กบั ลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคดังนี้ ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างเพศชาย
ส่ วนใหญ่จะดูแลสุ ขภาพตนเองด้วยการออกกาลังกายเป็ นประจา ส่ วนผูบ้ ริ โภคตัวอย่างเพศหญิงและผู้
ที่มีระดับการศึกษาสู งจะเลือกบริ โภคอาหารที่มีประโยชน์
5.1.2 พฤติกรรมการบริโภคนา้ ผลไม้ ทวั่ ไปและนา้ ฝรั่งสี ชมพูของผู้บริโภคตัวอย่ าง
ในด้านพฤติกรรมการบริ โภคน้ าผลไม้ทวั่ ไป จากการศึกษาความถี่ ของการบริ โภคน้ าผลไม้
พบว่า ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีการบริ โภคน้ าผลไม้ตามแต่จะสะดวก ประเภทน้ าผลไม้ที่ นิยม
บริ โภคที่สุดคือน้ าส้มและน้ าผักผลไม้รวม รู ปแบบของการบริ โภคคือน้ าผลไม้ปั่นและน้ าผลไม้ค้ นั สด
โดยมีเหตุผลในการเลือกบริ โภคคือชอบในรสชาติและคุ ณค่าทางโภชนาการ สิ่ งที่มีอิทธิ พลในการ
เลือกบริ โภคน้ าผลไม้คือความชอบบริ โภคและเลือกบริ โภคอาหารที่มีคุณค่าสู ง สื่ อโฆษณาที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจบริ โภคคือเอกสารความรู ้ดา้ นสุ ขภาพและเวปไซต์สุขภาพ
ในด้านพฤติกรรมการบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพู จากการศึกษาพบว่าผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่
เคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพูและผลิ ตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพู และส่ วนใหญ่ไม่มีความรู ้เกี่ยวกับคุ ณประโยชน์
ของน้ าฝรั่งสี ชมพูเลย ทั้งนี้ ในจานวนผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่เคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพูและผลิตภัณฑ์จากฝรั่ง
สี ชมพู พบว่าส่ วนใหญ่เคยบริ โภคผลสด และมีความชอบน้อยถึงปานกลาง
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5.1.3 ทัศนคติทมี่ ีต่อการบริโภคนา้ ฝรั่งสี ชมพูของผู้บริโภคตัวอย่ าง
1. ทัศนคติทมี่ ีต่อผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่ างนา้ ฝรั่งสี ชมพู)
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูในระดับมาก ในด้านรสชาติ ความ
หวาน ความเข้มข้น สี สัน กลิ่ น และความรู ้ สึกโดยรวมต่อตัวอย่าง แต่มีความพึงพอใจในระดับปาน
กลางต่อการมีเนื้ อผลไม้ผสม อย่างไรก็ตาม สี สัน ความหวาน และการมีเนื้ อผลไม้ผสมของตัวอย่างน้ า
ฝรั่งสี ชมพูอยูใ่ นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด
2. ทัศนคติทมี่ ีต่อราคา
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นว่าราคาที่เหมาะสมกับน้ าฝรั่งสี ชมพู (แก้วขนาด 16 ออนซ์ น้ า
คั้น ไม่ใส่ น้ าแข็ง) คื อ 25-30 บาท เพราะสิ นค้ายังใหม่ ต่อตลาด และยังไม่มี ผลสดขายในตลาดเพื่ อ
เปรี ยบเทียบราคา
3. ทัศนคติทมี่ ีต่อสถานทีจ่ าหน่ าย
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี ความเห็ นว่าควรจาหน่ ายตามร้ านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทั่วไป ใน
ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ท และร้านสะดวกซื้ อ มีบางส่ วนเห็นว่าควรมีจาหน่ายในร้านอาหาร และมีความคิดเห็น
เพิ่มเติมว่าควรมีการจาหน่ ายในกลุ่มคนที่รักสุ ขภาพ เช่ น ศูนย์โยคะ วางจาหน่ ายตามโรงเรี ยน ตลาด
หรื อตั้งบูธขายตามที่ต่างๆ
4. ทัศนคติทมี่ ีต่อการส่ งเสริมการตลาด
การส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทดลองซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพู คือมีตวั อย่างให้ทดลอง
ชิ ม รองลงมาคื อการให้ความรู ้ เกี่ ยวกับคุ ณประโยชน์ และการแนะนาจากพนัก งาน/คาแนะนาจาก
เพื่อน/คาบอกเล่าปากต่อปาก ทั้งนี้ ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าบรรจุภณ
ั ฑ์กบั สี สัน
ของน้ าฝรั่งสี ชมพูมีผลต่อการเลือกซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูมาบริ โภค
5. ทัศนคติทมี่ ีต่อการตัดสิ นใจซื้อนา้ ฝรั่งสี ชมพูบริโภคในอนาคต
ร้อยละ 75.08 ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างมี ความคิ ดที่ จะไม่ซ้ื อน้ าฝรั่งสี ชมพูมาบริ โภค โดยส่ วน
หนึ่ งให้ความคิดเห็นว่าจะไม่ซ้ื อเลย แต่อีกส่ วนหนึ่ งให้ความคิดเห็นว่าอาจจะตัดสิ นใจซื้ อถ้าได้ทราบ
ข้อ มู ล ทางโภชนาการและข้อมู ล ที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพเพิ่ ม เติ ม ในขณะที่ ร้อ ยละ 22.95 ของผูบ้ ริ โ ภค
ตัวอย่างมีความคิดจะซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูมาบริ โภคในอนาคต
5.1.4 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อทัศนคติของผู้บริโภคตัวอย่ างทีม่ ีต่อการบริโภคนา้ ฝรั่งสี ชมพู
1. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่ างนา้ ฝรั่งสี ชมพู)
จากการวิเคราะห์ทางสถิ ติในการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภค
น้ าฝรั่งสี ชมพูตวั อย่าง ใช้การคานวณแบบการสร้างตารางแจกแจงความถี่แบบสองทาง (crosstabs)
และไคสแควร์ (chi-square) ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อทัศนคติของตัวอย่างน้ า
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ฝรั่งสี ชมพู ในด้านรสชาติ ความหวาน ความเข้มข้น การมีเนื้ อผลไม้ผสม สี สัน กลิ่ นและความหอม
และความรู ้สึกโดยรวมที่มีต่อตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูที่ได้ชิม ดังนี้
ด้านรสชาติ พบว่าปั จจัยเพศและประสบการณ์ ที่มีต่อฝรั่งสี ชมพู มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ
ต่อตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู คือเพศหญิงและผูท้ ี่เคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพูหรื อผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพูและมี
ความชอบน้อยมาก่อนมีแนวโน้มที่จะพึงพอใจในด้านรสชาติสูง
ด้านความหวาน พบว่าประสบการณ์ที่มีต่อฝรั่งสี ชมพู มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อตัวอย่าง
น้ าฝรั่งสี ชมพู คือผูท้ ี่เคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพูหรื อผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพูและมีความชอบน้อยมาก่อนมี
แนวโน้มที่จะพึงพอใจในด้านระดับความหวานสู ง
ด้านความเข้มข้น พบว่าปั จจัยรายได้และประสบการณ์ ที่มีต่อฝรั่งสี ชมพู มีความสัมพันธ์กบั
ทัศนคติต่อตัวอย่างน้ าฝรั่ งสี ชมพู คือผูท้ ี่ มีรายได้ฉลี่ ยต่อเดื อนต่ าและผูท้ ี่ เคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพูหรื อ
ผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพูและมีความชอบน้อยมาก่อนมีแนวโน้มที่จะพึงพอใจในด้านความเข้มข้นสู ง
ด้านการมี เนื้ อ ผลไม้ผ สม พบว่าปั จจัย อายุ รายได้ และประสบการณ์ ที่ มี ต่ อ ฝรั่ ง สี ช มพู มี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู คือผูท้ ี่มีอายุน้อย มีรายได้ฉลี่ยต่อเดือนต่า และผูท้ ี่
เคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพูหรื อผลิ ตภัณฑ์จากฝรั่ งสี ชมพูและมี ความชอบน้อยมาก่ อนมี แนวโน้มที่ จะมี
ความรู้สึกเฉยๆ ต่อการมีเนื้อผลไม้ผสมของตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู
ด้านสี สันของตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู ปั จจัยอายุจะมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติในด้านสี สัน คือ
ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ย มีแนวโน้มที่จะพึงพอใจในสี สันของตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูสูง
ด้านกลิ่นและความหอม ปัจจัยอาชีพจะมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติในด้านกลิ่นและความหอม
ของตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู นักเรี ยน/นักศึกษาและผูท้ ี่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั มีแนวโน้มที่จะพึงพอใจ
ในด้านกลิ่นและความหอมของตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูสูง
ด้านความรู ้สึกโดยรวมที่มีต่อตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู ประสบการณ์ที่มีต่อฝรั่งสี ชมพูเป็ นปั จจัย
ที่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติในด้านความรู ้สึกโดยรวมต่อตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู ผูท้ ี่เคยบริ โภคฝรั่งสี
ชมพูหรื อผลิ ตภัณ ฑ์จากฝรั่ งสี ช มพูม าก่ อนมีแนวโน้มที่จะพึ งพอใจในด้านความรู้ สึ กโดยรวมของ
ตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูที่ได้ชิม
สามารถสรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อทัศนคติดา้ นผลิตภัณฑ์ที่สุดคือประสบการณ์ที่เคยมี
ต่อน้ าฝรั่งสี ชมพู ซึ่ งจะส่ งผลต่อทัศนคติที่จะมีต่อผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพูในอนาคตได้ ทั้งนี้ อาจเกิ ด
จากความคุน้ เคยและมีความรู ้เกี่ยวกับฝรั่งสี ชมพูอยูเ่ ป็ นพื้นฐาน ทาให้ไม่รู้สึกมีความแปลกในรสชาติ
มีทศั นคติในแง่บวก และทาให้มีการยอมรับผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น
2. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อทัศนคติด้านราคา
จากการศึกษา พบว่าไม่มีปัจจัยใดๆ มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติดา้ นราคาที่เหมาะสมของน้ า
ฝรั่งสี ชมพูขนาดแก้ว 6 ออนซ์ น้ าคั้น ไม่ใส่ น้ าแข็ง
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3. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อทัศนคติด้านสถานทีจ่ าหน่ าย
จากการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อทัศนคติดา้ นสถานที่จาหน่ายน้ าฝรั่ง
สี ชมพูตามร้ านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไป ในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ท ตามร้ านสะดวกซื้ อ และตามร้ านอาหาร
ได้ผลดังนี้
ด้านความสัม พันธ์ ข องปั จจัยต่ างๆ ต่ อการจาหน่ ายตามร้ านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไป พบว่า
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค เป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ช่องทาง
การจาหน่ ายนี้ คือ ผูท้ ี่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่า และมีสุขภาพแข็งแรงดี
จะเลือกช่องทางการจาหน่ายตามร้านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไป
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ช่ องทางการจาหน่ ายในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ทคือ เพศและอาชี พ พบว่า
เพศหญิงและนักเรี ยน/นักศึกษา จะเลือกช่องทางการจาหน่ายนี้สูง
ส าหรั บ ช่ องทางการจาหน่ ายในร้ า นสะดวกซื้ อ พบว่าปั จจัย ระดับ การศึ ก ษาและอาชี พ มี
ความสัมพันธ์กบั การจาหน่ ายในร้านสะดวกซื้ อ พบว่าผูท้ ี่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และนักเรี ยน/
นักศึกษาจะเลือกช่องทางการจาหน่ายนี้สูงเท่าๆ กับการไม่เลือกช่องทางนี้
ในด้านช่ องทางการจาหน่ ายในร้ านอาหาร ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์คือ ระดับการศึกษาและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผูท้ ี่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 8,000 บาท
จะไม่เลือกช่องทางการจาหน่ายนี้สูงกว่าผูท้ ี่มีระดับการศึกษาและระดับรายได้อื่น
สามารถสรุ ปได้ว่า ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อทัศนคติดา้ นสถานที่จาหน่ ายที่ สุดคือการศึกษาและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยผูท้ ี่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่า ส่ วนใหญ่จะ
เลื อกช่ องทางการจาหน่ ายน้ าฝรั่งสี ชมพูในร้ านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไป ในขณะที่มีการเลื อกช่ องทาง
การจาหน่ ายในร้ านอาหารน้อย ทั้งนี้ เป็ นไปได้ว่าร้ านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไปเป็ นสถานที่ จาหน่ ายที่
สามารถเข้าถึงได้ง่ายสาหรับผูม้ ีรายได้ทุกระดับ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าเพศหญิงจะเลือกช่องทางการ
จาหน่ ายในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ทสู ง อาจเนื่ องจากการที่มีการจับจ่ายใช้สอย ซื้ อสิ่ งของอุปโภคบริ โภคเพื่อ
ใช้ภายในครัวเรื อนจากซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ทอยูแ่ ล้ว จึงเป็ นการสะดวกที่จะซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูจากซุ ปเปอร์
มาร์ เก็ทด้วย
4. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อทัศนคติด้านการส่ งเสริมการตลาด
จากการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อทัศนคติดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด
พบว่าการส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทดลองซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูสูงที่สุดคือการมีตวั อย่างให้
ทดลองชิม การให้ความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ และการแนะนาจากพนักงาน/เพื่อน/คาบอกเล่าปากต่อ
ปาก ตามลาดับ
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ทั้งนี้ ในด้านความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ ต่อการส่ งเสริ มการตลาดในด้านการมีตวั อย่างให้
ทดลองชิ มนี้ คือ เพศ โดยพบว่าเพศหญิงจะตอบสนองต่อการส่ งเสริ มการตลาดในด้านนี้ สูงกว่าเพศ
ชาย
ส่ วนการส่ งเสริ มการตลาดโดยการให้ความรู ้ เกี่ยวกับคุ ณประโยชน์ จะพบว่ามีความสัมพันธ์
กับระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยที่ผทู ้ ี่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และผูท้ ี่มีรายได้ต่อ
เดื อ นไม่ เกิ น 8,000 บาท จนถึ ง ผู้มี ร ายได้ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 15,001 – 25,000 บาท จะเลื อ กการส่ ง เสริ ม
การตลาดวิธีน้ ีสูงกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาและระดับรายได้อื่นๆ
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การส่ งเสริ มการตลาดในด้านการแนะนาจากพนักงาน/เพื่อน/คา
บอกเล่าปากต่อปาก คืออายุและอาชี พ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะไม่เลือกวิธีการส่ งเสริ มการตลาดวิธีน้ ี โดยผูท้ ี่มี
อายุไม่เกิน 25 ปี และนักเรี ยน/นักศึกษาจะมีการตอบสนองต่อวิธีการส่ งเสริ มการตลาดวิธีน้ ี ต่า
5. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อทัศนคติของผู้บริ โภคตัวอย่ างทีม่ ีต่อการตัดสิ นใจซื้อน้าฝรั่งสี ชมพูบริโภค
ในอนาคต
จากการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อทัศนคติดา้ นการตัดสิ นใจซื้ อน้ าฝรั่ง
สี ชมพูมาบริ โภคในอนาคต พบว่าปั จจัยที่มีความสัมพันธ์คือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้ าฝรั่งสี ชมพู ประสบการณ์ การบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพู และ
ความรู ้สึกต่อฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภค โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกที่จะไม่ซ้ื อน้ าฝรั่งสี ชมพูมาบริ โภค
ในอนาคต โดยที่ ผบู ้ ริ โภคตัวอย่างที่ มีอายุน้อยกว่า 25 ปี มี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นนักเรี ยน/
นักศึกษา รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 8,000 บาท มีความรู ้เกี่ ยวกับคุณประโยชน์ของน้ าฝรั่งสี ชมพูนอ้ ย ไม่
เคยบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพู และมีความรู ้สึกชอบฝรั่งสี ชมพูที่เคยบริ โภคน้อย จะมีการเลือกที่จะไม่ซ้ื อสู ง
ที่สุด
แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากประสบการณ์ ที่มีต่อฝรั่งสี ชมพูของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง จะ
พบว่าผูท้ ี่ มีความรู ้ เกี่ ยวกับคุ ณประโยชน์ ของน้ าฝรั่ งสี ช มพู เคยบริ โภคน้ าฝรั่ งสี ชมพูมาก่ อน และมี
ความรู ้ สึ กชอบน้ าฝรั่ งสี ช มพูที่ เคยบริ โภคมาก มี แนวโน้มที่ จะเลื อกซื้ อน้ าฝรั่ งสี ช มพูม าบริ โภคใน
อนาคตมากกว่า หากเปรี ยบเทียบกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เลือกที่จะซื้ อด้วยกัน
5.2 อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติต่อการบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพูของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างใน
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
5.2.1 ด้ านพฤติกรรมของผู้บริโภคตัวอย่ าง
จากผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โภคน้ าผลไม้และน้ าฝรั่ ง สี ช มพู ข องผูบ้ ริ โภคตัวอย่า ง
สามารถสรุ ปได้วา่
74

1. ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ บ ริ โภคน้ าผลไม้ ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง เป็ นกลุ่ ม ที่ มี อายุไม่ เกิ น 25 ปี
จนถึง 35 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษาและพนักงานบริ ษทั มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่ไม่เกิน 8,000 บาท จนถึง 15,000 บาท มีสุขภาพแข็งแรงดี ดูแลสุ ขภาพโดยการบริ โภคอาหารที่
มีประโยชน์และการออกกาลังกายเป็ นประจา
2. สิ่ งทีผ่ ้ บู ริโภคต้ องการซื้อ
ประเภทน้ าผลไม้ที่ ผูบ้ ริ โภคตัวอย่า งนิ ย มบริ โภคคื อน้ าส้ ม รองลงมาคื อ น้ าผัก ผลไม้รวม
รู ปแบบของน้ าผลไม้ที่ผบู ้ ริ โภคตัวอย่างนิ ยมบริ โภคประจา คือน้ าผลไม้ปั่น รองลงมาคือน้ าผลไม้ค้ นั
สด
3. วัตถุประสงค์ ในการซื้อ
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่บริ โภคน้ าผลไม้ ส่ วนใหญ่มีเหตุผลในการเลื อกบริ โภคน้ าผลไม้ คือชอบ
ในรสชาติ รองลงมาเห็นว่าเป็ นเครื่ องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง
4. บทบาทของผู้มีอทิ ธิพลในการตัดสิ นใจซื้อ
สิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่เลือกบริ โภคน้ าผลไม้ ส่ วนใหญ่คือความชอบบริ โภคและ
เลื อกบริ โภคอาหารที่มีคุณค่าสู ง สื่ อโฆษณาที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคน้ าผลไม้คือ เอกสาร
ความรู้ดา้ นสุ ขภาพ รองลงมาคือเว็บไซต์สุขภาพ
5. โอกาสในการซื้อ
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่บริ โภคน้ าผลไม้ ส่ วนใหญ่มีการบริ โภคน้ าผลไม้ตามแต่จะสะดวก
6. ช่ องทางหรือแหล่ งทีผ่ ้ บู ริโภคซื้อ
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่ จะซื้ อน้ าผลไม้ตามร้ านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไป รองลงมาคื อใน
ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ทและร้านสะดวกซื้ อ
7. กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อน้ าผลไม้ดื่มเพราะมีจุดประสงค์คือชอบในรสชาติและเห็ นว่า
เป็ นเครื่ องดื่ มที่ มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง โดยได้อิทธิ พลจากการชอบบริ โภคและการเลื อกบริ โภค
อาหารที่ มีคุณ ค่าสู งอยู่แล้ว และสื่ อโฆษณาที่ มี อิท ธิ พ ลคื อเอกสารความรู ้ ด้านสุ ขภาพและเว็บ ไซต์
สุ ขภาพ
5.2.2 ด้ านทัศนคติของผู้บริโภคตัวอย่ าง
จากผลการศึ ก ษาทัศ นคติ แ ละปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ทัศ นคติ ใ นการบริ โ ภคน้ าฝรั่ ง สี ช มพู ข อง
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง สามารถสรุ ปได้วา่
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1. องค์ ประกอบด้ านความเข้ าใจ
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่มีความรู ้เกี่ ยวกับคุณประโยชน์ของน้ าฝรั่งสี ชมพูเลยและส่ วน
ใหญ่ไม่เคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพูและผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพู ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะฝรั่งสี ชมพูยงั เป็ นที่รู้จกั
น้อย ไม่มีการเพาะปลู กทางเศรษฐกิ จภายในประเทศ จึงไม่มีผลผลิ ตวางขายในท้องตลาดและไม่ มี
วัตถุดิบที่จะนาไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ ทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงได้ยากและไม่รู้จกั ฝรั่งสี ชมพู
และผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพู
2. องค์ ประกอบด้ านความรู้ สึก
ในจานวนผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่ เคยบริ โภคฝรั่ งสี ช มพู และผลิ ตภัณ ฑ์ จากฝรั่ งสี ช มพู พบว่า
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีค วามรู ้ สึ กชอบฝรั่ งสี ช มพูและผลิ ตภัณฑ์ จากฝรั่ งสี ชมพูน้อย (รวมถึ ง
ผูบ้ ริ โภคที่มีความชอบปานกลาง) โดยให้ความเห็ นว่าเป็ นเพราะรสชาติของฝรั่งสี ชมพูมีความหวาน
เกินไป หาทานยาก มีเม็ดมาก เนื้ อหยาบ และบางรายมีความคิดเห็นว่ามีความอร่ อยน้อยกว่าฝรั่งทัว่ ไป
ในส่ วนผูท้ ี่เคยบริ โภคและมีความชอบมาก ให้ความเห็นว่าเป็ นผลไม้ที่มีรสชาติเป็ นเอกลักษณ์ มีความ
หอมกว่าฝรั่งธรรมดา มีรสชาติอร่ อย ให้ความสดชื่น มีความเข้มข้น
ในส่ วนของการชิมตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู พบว่าผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู ด้านรสชาติ ความเข้มข้นของน้ าฝรั่งสี ชมพู กลิ่ นและความหอมของน้ าฝรั่งสี
ชมพู และความรู ้สึกโดยรวมต่อน้ าฝรั่งสี ชมพู ในขณะที่มีความพึงพอใจในระดับความหวาน และสี สัน
ของน้ าฝรั่งสี ชมพูรองลงมา ส่ วนในด้านของการมีเนื้อผลไม้ผสมนั้น ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างมีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด ในด้านของความรู ้สึกไม่พึงพอใจ จะมีความรู ้สึกไม่พึงพอใจในความหวานสู งที่สุด ถัดมา
คือสี สันของน้ าฝรั่งสี ชมพู และการมีเนื้อผลไม้ผสม ตามลาดับ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคตัวอย่างได้ให้ความคิดเห็น
ว่าตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูมีความหวานมากเกินไป ซึ่ งอาจส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ มีสีคล้ าไม่น่ากิน และมี
ความเข้ม ข้น เกิ นไปท าให้ ดูเหมื อนตกตะกอน จึ งควรท าการปรั บ ปรุ งพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ เพื่ อ แก้ไ ข
จุดบกพร่ องต่อไป
3. องค์ ประกอบด้ านพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างมีการตอบสนองต่อราคาที่เหมาะสมในการขายน้ าฝรั่งสี ชมพูที่ 25-30 บาท
ต่อแก้ว และส่ วนใหญ่เลือกสถานที่จาหน่ายในร้านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไปและในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ทส่ วน
การส่ งเสริ มการตลาด คือการมีตวั อย่างให้ทดลองชิมและการให้ความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์
อย่างไรก็ ตาม ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีความคิ ดที่ จะไม่ซ้ื อน้ าฝรั่ งสี ชมพูม าบริ โภคใน
อนาคต โดยที่บางส่ วนให้เหตุผลว่าอาจจะตัดสิ นใจซื้ อถ้าได้ทราบข้อมูลทางโภชนาการและข้อมูลที่มี
ผลต่อสุ ขภาพเพิ่มเติม
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5.3 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการศึกษานามาซึ่ งข้อเสนอแนะเพื่อสามารถใช้เป็ นแนวทางในการนาไปกาหนดกล
ยุท ธ์ ใ นการวางแผนส่ ง เสริ ม การตลาดและการประชาสั ม พัน ธ์ รวมถึ ง การก าหนดแนวทางการ
เพาะปลูกและการผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์น้ าฝรั่งสี ชมพูและอื่น ๆ ต่อไป
5.3.1 ข้ อเสนอแนะด้ านผลิตภัณฑ์
จากข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่มีต่อตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพู ทาให้ได้ขอ้ เสนอแนะต่อ
ผูผ้ ลิต ดังนี้
1. ผูผ้ ลิ ตควรทาให้น้ าฝรั่งสี ชมพูเป็ นน้ าผลไม้ที่มีรสชาติอร่ อย แต่ในขณะเดี ยวกันก็มีคุณค่า
ทางโภชนาการ มีประโยชน์ต่อร่ างกาย เนื่ องจากเหตุผลของผูบ้ ริ โภคในการเลือกบริ โภคน้ าผลไม้ส่วน
ใหญ่คือรสชาติอร่ อยและเห็นว่าเป็ นเครื่ องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง จึงจะทาให้ผลิตภัณฑ์เป็ นที่
น่าสนใจของกลุ่มผูน้ ิ ยมบริ โภคน้ าผลไม้ ให้หนั มาทดลองบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพูควบคู่ไปกับน้ าผลไม้
อื่นๆ
2. จากทัศคติที่ผูบ้ ริ โภคมี ต่อตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูที่ได้ชิม ผูผ้ ลิ ตควรให้ความใส่ ใจในด้าน
ความหวานและสี สั นของน้ าฝรั่งสี ชมพู น้ าฝรั่ งสี ชมพูไม่ควรให้มีรสหวานจากการปรุ งแต่งเกิ นไป
เพราะในธรรมชาติ ข องฝรั่ ง สี ช มพู จะมี ค วามหวานอยู่แ ล้ว หากมี ก ารปรุ ง แต่ ง เพิ่ ม เติ ม จะท าให้
ผูบ้ ริ โภครู ้สึกถึงความไม่เป็ นธรรมชาติและเป็ นกังวลต่อสุ ขภาพเนื่องจากความหวานแทน และในส่ วน
ของสี สันของน้ าฝรั่งสี ชมพู โดยธรรมชาติของฝรั่งสี ชมพูจะมีสีชมพูสวย ซึ่ งจะดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคเกิ น
ความรู ้ สึกอยากรับประทานน้ าฝรั่งสี ชมพูได้ แต่ขอ้ เสี ยของน้ าฝรั่งสี ชมพูที่ผา่ นกระบวนการให้ความ
ร้อน จะทาให้สีชมพูของน้ าฝรั่งสี ชมพูกลายเป็ นสี คล้ าไป จึงทาให้มีสีสันไม่น่ารับประทาน รวมทั้ง
อาจทาให้มีความข้นหนื ดมากขึ้น ความหวานเพิ่มขึ้ นจากความหนื ด ท าให้รสชาติ อาจผิดเพี้ยนจาก
ธรรมชาติไป
3. สาหรับผูท้ ี่สนใจจะทาธุ รกิจเกี่ยวกับน้ าฝรั่งสี ชมพู แต่ไม่มีศกั ยภาพที่จะผลิตน้ าฝรั่งสี ชมพู
บรรจุขวด การผลิตและขายน้ าฝรั่งสี ชมพูในรู ปแบบคั้น/ปั่ นที่ทามาจากผลสด ก็จะสามารถทาได้ง่าย
และไม่ มี มีปั ญ หาดังที่ ก ล่ าวมาในข้อ (2) เพราะจะไม่ มี กระบวนการผ่านความร้ อน และระยะเวลา
หลังจากปั่ น/คั้นแล้ว จนถึ งเวลาที่ ผบู ้ ริ โภคจะรับประทาน ยังสั้นกว่าน้ าฝรั่งสี ชมพูจากกระบวนการ
ผลิตที่มีการฆ่าเชื้อและการบรรจุ เพื่อการเก็บรักษาให้นานขึ้น
5.3.2 ข้ อเสนอแนะด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ในการเลื อกช่ องทางในการจัดจาหน่ าย ควรคานึ งถึ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย รู ปแบบของน้ า
ฝรั่งสี ชมพูที่ตอ้ งการจัดจาหน่ายและศักยภาพของผูผ้ ลิตเป็ นหลัก ผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่ายจึงควรคานึ งถึง
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
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1. จากกลุ่ มเป้ าหมายที่ เป็ นผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปและมี พฤติ กรรมการเลื อกบริ โภคตามแต่สะดวก
การจาหน่ ายน้ าฝรั่งสี ชมพูในร้ านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไปถือว่ามีความเหมาะสมและเป็ นช่ องทางการ
จาหน่ ายที่ ผูบ้ ริ โภคทุ ก ระดับ สามารถเข้าถึ งได้ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ช่ อ งทางการจาหน่ ายที่ ผูบ้ ริ โภค
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นว่าเป็ นช่องทางการจาหน่ ายที่เหมาะสม อีกทั้งการขายในรู ปแบบน้ า
ผลไม้ค้ นั /ปั่ นตามร้ านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไป จะเป็ นช่ องทางการจาหน่ ายที่ มีก ารลงทุ น ไม่สู งและ
กระบวนการการผลิตไม่ซบั ซ้อน
2. หากผูผ้ ลิ ต มี ศ ัก ยภาพและมี ทุ น ส าหรั บ การลงทุ น ที่ ส ามารถผลิ ต ได้ใ นกระบวนการที่
ซับ ซ้อน การขายน้ าฝรั่ งสี ช มพู ในรู ป แบบพร้ อมดื่ ม ในบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ปิ ดสนิ ท โดยมี ช่ องทางการจัด
จาหน่ ายในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ทหรื อตามร้านสะดวกซื้ อก็เป็ นช่ องทางที่เหมาะสม ซึ่ งผลิตภัณฑ์สามารถ
เก็บรักษาไว้ได้นานเพราะผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและผ่านการฆ่าเชื้ อระดับหนึ่ ง ทาให้มี
เวลาการวางจ าหน่ า ยได้น านกว่า ร้ า นน้ า ผลไม้ค้ นั /ปั่ น ซึ่ งต้อ งท าสดแก้ว ต่ อ แก้ว ซึ่ งจะเป็ นการ
ตอบสนองกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่ เลื อกช่ องทางการจัดจาหน่ ายในซุ ป เปอร์ มาร์ เก็ต และในร้ านสะดวกซื้ อ
3. ถึ งแม้ว่าผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่จะไม่เลื อกช่ องทางการจาหน่ ายในร้านอาหาร ซึ่ งอาจ
เป็ นเพราะการเลื อ กบริ โ ภคในร้ า นอาหาจะเป็ นกลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภคระดับ บน มี ก าลัง ซื้ อและมี ก าร
รับประทานอาหารตามร้านอาหารบ่อย แต่กลุ่มผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในพื้นที่ที่ได้ทาการสารวจจะเป็ นกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไประดับ กลางที่ ไม่มี ความสามารถที่ จะจ่ายหรื อไม่ มีความสะดวกที่ จะไปซื้ อน้ าผลไม้
บริ โภคจากร้านอาหาร อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าช่องทางการจาหน่ ายนี้ จะไม่มีศกั ยภาพ หาก
มี ก ารศึ ก ษากลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคที่ รับ ประทานอาหารในร้ านอาหารเป็ นประจา อาจจะได้ผ ลการศึ ก ษาที่
แตกต่างกันไป ผูจ้ ดั จาหน่ ายอาจจะต้องเก็บช่ องทางการจาหน่ ายในร้ านอาหารไว้สาหรับศึกษาและ
พิจารณาต่อไป
5.3.3 ข้ อเสนอแนะด้ านราคา
ข้อเสนอแนะในการตั้งราคาขายที่ผจู ้ าหน่ายควรคานึงถึง คือ
1. จากการศึกษาผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง ส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าราคาที่เหมาะสมของน้ าฝรั่งสี ชมพู
(แก้ว ขนาด 16 ออนซ์ น้ าคั้น ไม่ ใ ส่ น้ าแข็ ง ) ควรเป็ น 25-30 บาท ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่ า เป็ นราคาตาม
ท้องตลาดทัว่ ไปของน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นในปั จจุบนั ดังนั้นหากต้องการตั้งราคาขายให้เหมาะสมกับกาลัง
ซื้ อของผูบ้ ริ โภคทุกระดับ จึงควรตั้งราคาให้เทียบเท่ากับราคาขายน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไปในท้องตลาด
สาหรับผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนหนึ่ ง เห็นว่าราคาที่เหมาะสมควรเป็ น 35-50 บาท ต่อขนาดอ้างอิงของน้ า
ฝรั่งสี ชมพู ซึ่ งอาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ โภคตัวอย่างกลุ่มนี้ อาจพอรู ้จกั และเคยบริ โภคน้ าฝรั่งสี ชมพูมาก่อน
และรู ้วา่ ตาแหน่งการวางตลาดของน้ าฝรั่งสี ชมพูในปั จจุบนั อยูใ่ นระดับบน จึงมีความยินดีที่จะจ่ายแพง
กว่าเพื่อสิ นค้าคุณภาพระดับบน
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2. เนื่ องจากน้ าฝรั่งสี ชมพูยงั ไม่แพร่ หลายและผลสดยังไม่มีการวางขายในตลาด จึงทาให้การ
กาหนดราคาเป็ นไปได้ยาก เพราะหากอ้างอิงราคาที่ขายอยูป่ ั จจุบนั ซึ่ งอยูใ่ นตลาดระดับบน จะทาให้มี
ราคาแพง ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปอาจจะไม่ มี กาลังซื้ อบริ โภคได้ ดังนั้นการก าหนดราคาจึงควรให้มี ความ
สมเหตุสมผล ตรงตามกลุ่มเป้ าหมายและสถานที่จาหน่ าย หากมีการวางขายผลสดของฝรั่งสี ชมพูใน
ตลาดจะท าให้การกาหนดราคาของน้ าฝรั่งสี ชมพูทาได้ง่ายขึ้ น เพราะผูบ้ ริ โภคจะมี ราคาผลสดเป็ น
ตัวอ้างอิงในการพิจารณาราคาของน้ าฝรั่งสี ชมพู ว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
5.3.4 ข้ อเสนอแนะด้ านการส่ งเสริมการตลาด
จากการศึ ก ษากลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคตัว อย่างต่ อ การบริ โภคน้ า ฝรั่ ง สี ช มพู มี ก ารตอบรั บ ต่ อ การมี
ตัวอย่างให้ทดลองชิมและการให้ความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ ซึ่ งสอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคน้ า
ผลไม้ทวั่ ไป ที่ส่วนใหญ่มีความชอบและเลื อกบริ โภคอาหารที่มีคุณค่าสู งและสื่ อโฆษณาที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจบริ โภคคือเอกสารความรู้ดา้ นสุ ขภาพ และเว็บไซต์สุขภาพ อีกทั้งปั จจัยหลักที่มีผลต่อ
ทัศนคติในด้านผลิ ตภัณฑ์และด้านการตัดสิ นใจซื้ อเพื่อบริ โภคในอนาคตคือประสบการณ์ ที่เคยมีต่อ
ฝรั่งสี ชมพูและความรู ้เกี่ ยวกับคุ ณประโยชน์ของน้ าฝรั่งสี ชมพู ดังนั้นในการส่ งเสริ มการตลาด ผูผ้ ลิ ต
และผูจ้ าหน่ายควรคานึงถึงข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. การส่ งเสริ มการตลาดควรเป็ นการให้ทดลองชิมตัวอย่าง ควบคู่ไปกับการให้ความรู ้เกี่ยวกับ
คุณประโยชน์ รวมทั้งการเผยแพร่ ความรู ้ทางด้านคุณประโยชน์ผา่ นสื่ อที่มีตน้ ทุนต่า เช่น เว็บไซต์เพื่อ
สุ ขภาพ โซเซี ยลมีเดีย (facebook, instragram) และเอกสารการประชาสัมพันธ์ รวมถึงเผยแพร่ งานวิจยั
ทางวิช าการที่ เกี่ ยวข้องกับ ฝรั่ งสี ช มพู จะท าให้ผูบ้ ริ โภครู ้ จกั และมี ค วามคุ ้นเคยกับ ฝรั่ งสี ช มพูและ
ผลิตภัณฑ์น้ าฝรั่งสี ชมพูมากขึ้น เกิดการบอกเล่าปากต่อปาก ทาให้เกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
ขึ้น และมีแนวโน้มที่จะทดลองซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูมาบริ โภคต่อไป
5.4 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. การศึกษาในครั้งนี้ ทาการเก็บข้อมูลโดยมุ่งเน้นไปที่ผทู ้ ี่ บริ โภคน้ าผลไม้ทวั่ ไปอยูแ่ ล้ว ซึ่ ง
สถานที่เก็บคือร้านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ น และผูต้ อบแบบสอบถามคือผูท้ ี่มาซื้ อน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นบริ โภค ผล
การศึกษาด้านสถานที่จาหน่ ายจึงอาจเอนเอียงไปทางร้านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไป เพราะเป็ นสถานที่ที่
ผูท้ าการวิจยั ได้ทาการเก็บข้อมูลและผูต้ อบแบบสอบถามมีการซื้ อบริ โภคเป็ นประจา ดังนั้นการศึกษา
ครั้งต่อไปอาจต้องมีการเก็บข้อมูลจากหลายสถานที่ โดยเลือกสอบถามเฉพาะผูท้ ี่บริ โภคน้ าผลไม้เป็ น
ประจาอยูแ่ ล้ว เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมและครบถ้วน
2. การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ท าให้ เห็ น พฤติ ก รรมและทัศ นคติ ต่ อการบริ โภคน้ าฝรั่ ง สี ช มพู ข อง
ผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ แต่เนื่ องจากในปั จจุบนั การขยายตัวของเมืองได้มีการขยาย
ไปสู่ ชานเมื องมากขึ้ น ดังนั้น ขอบเขตการศึกษาอาจขยายไปสู่ ผบู ้ ริ โภคที่มีกาลังซื้ อในเขตชานเมือง
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หรื อพื้นที่รอยต่อกับอาเภอเมือง หรื อขยายผลศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง
และอาเภอรอบนอก เพื่อศึกษาถึ งความแตกต่างของพฤติกรรมการซื้ อของทั้งสองพื้นที่ ดว้ ย สาหรับ
การกาหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมและการทาการตลาดให้ครอบคลุม
3. การศึ กษาในครั้งนี้ ทาให้เห็ นพฤติ กรรมและทัศนคติ ต่อการบริ โภคน้ าฝรั่ งสี ชมพูเท่านั้น
การศึ ก ษาทัศ นคติ และการตอบรั บ ของการบริ โภคผลสดของฝรั่ งสี ช มพูจึงเป็ นอี ก ประเด็ นหนึ่ ง ที่
น่าสนใจ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคปั จจุบนั มีทางเลือกในการบริ โภคผลไม้สดหลากหลายประเภท การศึกษา
ประเด็นดังกล่าวจะทาให้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อและบริ โภคผลสดของผูบ้ ริ โภค
ทาให้สะท้อนสภาพตลาดที่เป็ นจริ งได้มากขึ้น
4. ปั จจัยในการเพาะปลูกและความเป็ นไปได้ในการเพาะปลูกฝรั่งพันธุ์สีชมพู เพื่อเป็ นผลไม้
เศรษฐกิจของประเทศก็เป็ นอีกประเด็นหนึ่ งที่น่าสนใจ ทั้งนี้เพื่อเป็ นข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับการกาหนด
แนวทางการเพิ่ มพื้นที่ ป ลู กฝรั่งพันธุ์ สี ชมพูของเกษตรกร ท าให้มีการผลิ ตที่ มีปริ มาณเหมาะสมกับ
ตลาดและมีการยกระดับเป็ นผลไม้เศรษฐกิจต่อไป
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แบบสอบถามทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เลขที่..........

1. แบบสอบถามภาษาไทย

แบบสอบถาม
พฤติกรรมและทัศนคติต่อการบริโภคนา้ ฝรั่งสี ชมพูของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาหลักสู ตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุ รกิจเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ งข้อมูลของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณทุกท่านสาหรับความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็ น
จริ ง เพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษา
ส่ วนที่ 1: ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่ อง  เพียงคาตอบ
เดียว)
1. ภูมิลาเนา.................................................
2. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
3. อายุ
 1) ไม่เกิน25 ปี
 2) 25 - 35 ปี
 3) 36 - 45 ปี
 4) 46 - 55 ปี
 5) 56 - 65 ปี
 6) 66 ปี ขึ้นไป
4. ระดับการศึกษา
 1) มัธยมศึกษาตอนต้น หรื อต่ากว่า  2) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
 3) อนุปริ ญญา / ปวส.
 4) ปริ ญญาตรี
 5) สู งกว่าปริ ญญาตรี
 6) อื่น ๆ โปรดระบุ........................
5. อาชีพ
 1) นักเรี ยน / นักศึกษา
 2) ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 3) พนักงานบริ ษทั
 4) ธุ รกิจส่ วนตัว
 5) พ่อบ้าน / แม่บา้ น
 6) อาชีพอิสระ เช่น รับจ้างทัว่ ไป
 7) อื่น ๆ โปรดระบุ.............................
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6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 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 ขึ้นไป
 8) อื่น ๆ โปรดระบุ.........................
7. สุ ขภาพของท่านเป็ นอย่างไร
 1) แข็งแรงดี
 2) ปานกลาง
 3) ไม่ค่อยแข็งแรง เพราะ..............................................
 4) มีโรคประจาตัว คือ...................................................
8. ท่านดูแลสุ ขภาพของท่านด้วยวิธีใด (เลือกได้หลายข้อ)
 1) ออกกาลังกายเป็ นประจา
 2) กินอาหารที่มีประโยชน์
 3) ตรวจร่ างกายเป็ นประจา
 4) ฝึ กจิต/นัง่ สมาธิ /คิดบวก/มองโลกในแง่ดี
 5) ทากิจกรรมยามว่าง คือ................................................
 6) อื่น ๆ โปรดระบุ.........................................................
ส่ วนที่ 2: พฤติกรรมในการเลือกบริโภคนา้ ผลไม้ ทวั่ ไปและนา้ ฝรั่งสี ชมพูของผู้ตอบแบบสอบถาม
(โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่ อง  เพียงคาตอบเดียว)
9. ท่านบริ โภคน้ าผลไม้สม่าเสมอหรื อไม่
 1) บริ โภคทุกวัน
 2) บริ โภคสัปดาห์ละ 1-2 วัน
 3) บริ โภคสัปดาห์ละ 3-4 วัน
 4) บริ โภคสัปดาห์ละ 5-6 วัน
 5) ไม่แน่นอน
 6) บริ โภคตามแต่จะสะดวก
10. ท่านบริ โภคน้ าผลไม้ชนิดใดบ่อยที่สุด
 1) น้ าผักผลไม้รวม
 2) น้ าฝรั่ง
 3) น้ าส้ม
 4) น้ าแอปเปิ้ ล
 5) น้ าองุ่น
 6) น้ าแครอท
 7) น้ ามะเขือเทศ
 8) น้ าสัปปะรด
 9) น้ าสตรอเบอร์ รี่
 10) อื่น ๆ โปรดระบุ............... ………….
11. เหตุผลสาคัญที่สุดที่ท่านเลือกบริ โภคน้ าผลไม้ (เลือกได้หลายข้อ)
 1) รสชาติอร่ อย
 2) ดับกระหายได้ดี
 3) กระแสนิยมปัจจุบนั
 4) บริ โภคตามเพื่อน/ครอบครัว
 5) เป็ นเครื่ องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง  6) อื่น ๆ โปรดระบุ......................
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12. รู ปแบบของน้ าผลไม้ที่ท่านบริ โภคประจาคือ
 1) น้ าผลไม้ปั่น
 2) น้ าผลไม้ค้ นั สด
 3) น้ าผลไม้พร้อมดื่ม
 4) อื่น ๆ โปรดระบุ......................
13. ท่านได้รับอิทธิ พลอะไรในการเลือกบริ โภคน้ าผลไม้ (เลือกได้หลายข้อ)
 1) เพื่อนแนะนา
 2) สมาชิกในครอบครัว
 3) สื่ อโฆษณาต่าง ๆ
 4) กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย
 5) กระแสนิยมปัจจุบนั
 6) ชอบและเลือกทานอาหารที่มีคุณค่าสู ง
7) อื่น ๆ โปรดระบุ......................
14. สื่ อโฆษณาใดบ้างที่มีส่วนช่วยให้ท่านในการตัดสิ นใจบริ โภคน้ าผลไม้ (เลือกได้หลายข้อ)
 1) เว็บไซต์สุขภาพ
 2) เอกสารความรู้ดา้ นสุ ขภาพ
 3) บทความในวารสาร
 4) งานวิจยั ทางวิชาการ
 5) กระแสนิยมปัจจุบนั
 6) อื่น ๆ โปรดระบุ......................
15. ความรู ้ของท่านเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้ าฝรั่งสี ชมพู
 1) รู ้เป็ นอย่างดี
 2) รู้ปานกลาง
 3) รู้บา้ งเล็กน้อย
 4) ไม่รู้เลย
16. ท่านเคยบริ โภคฝรั่งสี ชมพูหรื อผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพูหรื อไม่
 1) เคย
 2) ไม่เคย (ข้ามไปทาส่ วนที่ 3)
17. ถ้าเคย ท่านเคยบริ โภคในรู ปแบบใด (เลือกได้หลายข้อ)
 1) ผลสด
 2) น้ าคั้น
 3) น้ าปั่ น
 4) เค้ก/คุก๊ กี้
 5) ขนม/ของหวาน
 6) อื่น ๆ โปรดระบุ.........................
18. ความรู ้สึกของท่านต่อฝรั่งสี ชมพูหรื อผลิตภัณฑ์จากฝรั่งสี ชมพูที่ท่านเคยบริ โภค
 1) ชอบมาก
 2) ปานกลาง
 3) ชอบน้อย
 4) ไม่ชอบเลย
เพราะเหตุใด............................................................................
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ส่ วนที่ 3: ทัศนคติต่อการบริ โภคนา้ ฝรั่งสี ชมพูของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดทาเครื่องหมาย  ลง
ในช่ อง )
19. กรุ ณาให้คะแนนตัวอย่างน้ าฝรั่งสี ชมพูที่ท่านได้ชิม
ความชอบหรื อความพึงพอใจของท่าน
พึง
ไม่พึง
กรณี ตอบ (1) ไม่พึงพอใจ
เฉยๆ
ไม่มีทศั นคติ
พอใจ
พอใจ
กรุ ณาระบุสิ่งที่ท่านเห็นว่า
(2)
กับเรื่ องนี้
(3)
(1)
ควรปรับปรุ ง
1) รสชาติอร่ อยถูกปาก
2) ระดับความหวาน
3) ระดับความเข้มข้นของน้ าฝรั่งสี ชมพู
4) มีเนื้อผลไม้ผสม
5) สี สนั ของน้ าฝรั่งสี ชมพู
6) กลิ่น ความหอมของฝรัง่ สี ชมพู
7) ความรู ้สึกโดยรวมต่อตัวอย่างที่ได้ชิม
8) อื่น ๆ โปรดระบุ
..............................................................

20. ราคาที่เหมาะสมกับน้ าฝรั่งสี ชมพู (แก้วขนาด 16 ออนซ์ น้ าคั้น - ไม่ใส่ น้ าแข็ง)
 1) 25 - 30 บาท
 2) 35 - 40 บาท
 3) 45 - 50 บาท
 4) อื่น ๆ โปรดระบุ................................
21. ท่านคิดว่าน้ าฝรั่งสี ชมพูควรวางขายที่ไหน ในรู ปแบบใด (เลือกได้หลายข้อ)
 1) ร้านน้ าผลไม้ค้ นั /ปั่ นทัว่ ไป (เป็ นแก้ว) 2) ในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ท (เป็ นขวด/กล่อง)
 3) ตามร้านสะดวกซื้ อ (เป็ นขวด/กล่อง)  4) ตามร้านอาหาร (เสริ ฟตามโต๊ะ)
 5) อื่น ๆ โปรดระบุ...................................................................................................
22. ท่านคิดว่าอะไรมีผลต่อการตัดสิ นใจทดลองซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูของท่าน (เลือกได้หลายข้อ)
 1) การแนะนาจากพนักงาน
 2) มีการให้ความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์
 3) มีตวั อย่างให้ทดลองชิ ม
 4) เพื่อนแนะนา/คาบอกเล่าปากต่อปาก
 5) อื่น ๆ โปรดระบุ....................................................................................................
23. ท่านมีความคิดที่จะซื้ อน้ าฝรั่งสี ชมพูมาบริ โภคหรื อไม่
 1) ซื้ ออย่างแน่นอน
 2) อาจจะซื้ อบริ โภค
 3) ไม่เคยคิดเลย
 4) อื่น ๆ โปรดระบุ..............................
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ส่ วนที่ 4: ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
ด้านสิ นค้า...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ด้านราคา...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ด้านสถานที่จดั จาหน่าย........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์..........................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
-ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ -
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2. แบบสอบถามภาษาอังกฤษ
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
Not
No
satisfy
comment
(1)

Satisfy Indifferent
(3)
(2)

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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ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ – นามสกุล
นางสาวอัจฉรา แก้วเหรี ยญทอง
วัน เดือน ปี เกิด 20 กันยายน พ.ศ. 2522
ประวัติการศึกษา ปี การศึกษา 2540
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนจักรคาคณาทร
จังหวัดลาพูน
ปี การศึกษา 2544
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการทางาน 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.
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