
 

ง 

หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ กระบวนการตดัสินใจซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในอ าเภอ 
เมืองเชียงใหม่ 

ผู้เขียน    นางสาว ธนาวรรณ   ดวงจนัทร์ 

ปริญญา    บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการอุตสาหกรรมเกษตร) 

อาจารย์ทีป่รึกษา   อาจารย ์ดร. พิชญลกัษณ์   พิชญกุล 

บทคดัย่อ 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม
ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 ราย ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และน าขอ้มูลมา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 21-30 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็น
นกัเรียน/นกัศึกษา และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 

 ผลการศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ในขั้นการรับรู้ปัญหาหรือการรับรู้ความตอ้งการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอ้งการซ้ือน ้ า
ผลไมพ้ร้อมด่ืมไปเพื่อรับประทานเอง ส่วนปัจจยัท่ีกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการในการซ้ือมากท่ีสุด คือ 
การมีราคาท่ีเหมาะสมและจูงใจในการซ้ือ 

 ขั้นการคน้หาขอ้มูล พบว่า ในการเลือกซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
ตอ้งใชเ้วลาในการคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเล็กนอ้ย แลว้จึงตดัสินใจซ้ือ และจะคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากส่ือ
โทรทศัน์ ในเร่ืองของคุณสมบติัของสินคา้/รสชาติ เป็นส่วนใหญ่ ส าหรับตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัของ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ยนิูฟ 

ขั้นการประเมินผลทางเลือก พบว่า ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุดใน
การประเมินผลทางเลือกท่ีจะเลือกซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม คือ การระบุวนัหมดอาย ุ
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ขั้นการตดัสินใจซ้ือ พบว่า ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าผลไม้พร้อมด่ืมของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ตนเอง และในการตดัสินใจเลือกซ้ือนั้น ส่วนใหญ่จะพิจารณาถึงคุณค่า
ทางโภชนาการเปรียบเทียบ และยงัพบวา่ ชนิดของน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
นิยมซ้ือ คือ น ้ าส้ม โดยระดบัความเข้มข้นท่ีนิยมซ้ือ คือ 100% และส่วนใหญ่จะนิยมซ้ือน ้ าผลไม้
พร้อมด่ืมในบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นกล่องกระดาษแข็งเคลือบ และในบรรจุภณัฑ์ขนาด 200 มิลลิลิตร โดยมี
ปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ังโดยเฉล่ียเท่ากบั 1 กล่อง/ขวด ส าหรับความถ่ีในการซ้ือโดยเฉล่ียของ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ และนิยมซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือมากท่ีสุด เม่ือไป
ถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่ไม่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจท่ีจะซ้ือ
ตราสินคา้อ่ืนแทน ส่วนในกรณีท่ีไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ แต่มีการแนะน าตรา
สินคา้ใหม่ ส่วนใหญ่จะตดัสินใจวา่ อาจซ้ือตราสินคา้ท่ีมีการแนะน าใหม่ หากตวัสินคา้หรือโปรโมชัน่
น่าสนใจ หรือหากมีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ แต่ตราสินคา้อ่ืนมีการจดัโปรโมชัน่หรือกิจกรรมส่งเสริม
การขายอยู่ ส่วนใหญ่ก็ตดัสินใจเช่นเดียวกนัว่า อาจซ้ือตราสินคา้ท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ หากตวัสินคา้
หรือโปรโมชัน่นั้นน่าสนใจ ส าหรับในกรณีท่ีไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ แต่
พนกังานขายไม่สุภาพหรือไม่เป็นท่ีพอใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจท่ีจะไปหาซ้ือ
สินคา้ตามท่ีตั้งใจไวท่ี้ร้านอ่ืนแทน 

ขั้นพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ พบว่า เม่ือเกิดความพึงพอใจในน ้ าผลไม้พร้อมด่ืม ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จะซ้ือตราสินคา้นั้นตลอด แต่ถา้หากเกิดความไม่พึงพอใจก็จะเลิกซ้ือสินคา้
ตรานั้นไปเลย ส่วนปัญหาในการตดัสินใจซ้ือท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด คือ รสชาติไม่ตรง
ตามความตอ้งการ และในอนาคต ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจท่ีจะเลือกบริโภคน ้ าผลไม้
พร้อมด่ืมต่อไป 
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ABSTRACT 

This independent study aims to investigate the buying decision process of ready-to-drink 
fruit juice of consumers in Mueang Chiang Mai district. The survey method was selected to collect 
the data by administering the questionnaire to representative of designated target population for 400 
people in total. All of them are the consumers who have experienced in buying ready-to-drink fruit 
juice in Mueang Chiang Mai district before. The data was, then, analyzed using descriptive statistics 
in order to examine the frequency, percentage, and mean of each construct. According to the results, 
majority of respondents were female students whose ages between 21-30 years old. Most of them 
graduated bachelor’s degree and the average earnings were not over than 10,000 baht for their 
monthly income. 

In the stage of problem recognition or need recognition, significant number of respondents 
expressed that the purpose of buying ready-to-drink fruit juice was for their own consumption. The 
most influential factor that motivated respondents to buy was acceptable price. 

In the stage of information search, the results showed that respondents preferred to search 
for additional information prior to the buying decision. TV commercial was the source they usually 
took into account in order to gain more knowledge about the product’s characteristics or the taste of 
the product. The most well-known brand for respondents was Unif. 
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 In the stage of alternatives evaluation, the results indicated that the most influential factor 
that respondents concerned on ready-to-drink fruit juice evaluation was the specification of the 
expired date. 

 In the stage of purchase decision, the results revealed that the most influential person that 
affected the purchase decision of respondents was themselves. Nutrition value was a major concern 
to compare when they purchased the product. The flavor of ready-to-drink fruit juice that 
respondents were averagely favorable was orange juice with 100% concentration as the most 
preferred concentration. Regarding the container, they were likely to buy ready-to-drink fruit juice 
contained in the 200 ml paper box from the convenience store. Moreover, they averagely purchased 
for 1 unit each time at a frequency of 1-2 times a week. However, it could be said that they were 
easy to switch to another brand if they found that the product from their preferred brand was sold 
out. In the case of the presence of novel brand or interesting promotion of another brand, they were 
prone to consider buying it rather than the preferred brand. If the unsatisfied service from staff was 
emerged, respondents were willing to go to another store instead to buy the specific brand. 

 In the stage of post-purchase behavior, the majority of respondents were inclined to 
continue supporting their preferred brand. Howsoever, they would stop consuming the certain 
ready-to-drink fruit juice brand when they faced the difficulty for the consumption. The problem 
that respondents had encountered was commonly the unexpectedly unpleasant taste. Also, most of 
them responded positively to continue consuming the ready-to-drink fruit juice. 


