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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1. หลกักำรและเหตุผล 

แนวโนม้การบริโภคน ้าผลไมข้องคนไทยมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง จากกระแสการค านึงถึง
สุขภาพและวิถีการด าเนินชีวิตท่ีเร่งรีบ ผูบ้ริโภคจึงตอ้งการสินคา้ท่ีสะดวกในการบริโภคและยงัคง
คุณค่าทางอาหาร อีกทั้งผูป้ระกอบการก็ไดคิ้ดคน้และพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
มากข้ึน โดยอตัราการบริโภคน ้ าผลไมข้องคนไทยเฉล่ียประมาณ 5 ลิตรต่อคนต่อปี และยงัคงขยายตวั
ไดอี้กมาก (สถาบนัอาหาร, 2555: ออนไลน์) 

ตลาดน ้ าผลไมใ้นประเทศไดเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยมีอตัราขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 8 ต่อปี อนั
เป็นผลมาจากปัจจยัหนุนหลากหลายปัจจยัดว้ยกนั กล่าวคือ กระแสความใส่ใจในเร่ืองสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค โดยเฉพาะคนท่ีใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกบัการท างานและใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ ประกอบกบัการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบนัท่ีต้องการความสะดวกสบาย และมีแนวโน้มท่ีจะให้ความนิยมน ้ าผลไม้ใน 
บรรจุภณัฑ์ ท าให้ตลาดน ้ าผลไมย้งัคงเป็นธุรกิจท่ียงัสามารถขยายตวัอยูไ่ด ้ในปี 2555 ตลาดน ้ าผลไม้
ในประเทศไทยเติบโตประมาณ 12% จากปี 2554 โดยมีมูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 
ตลาดพรีเม่ียม (น ้ าผลไม ้100%) 4,500 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลืออีก 7,500 ลา้นบาท เป็นตลาดกลาง 
(น ้ าผลไม้ 25-75%) และตลาดล่าง (น ้ าผลไมต้ ่ากว่า 25%) (ประชาชาติธุรกิจ, 2556: ออนไลน์) โดย
ผลิตภณัฑ์น ้ าผลไมส้ าหรับตลาดล่าง (น ้ าผลไมต้ ่ากวา่ 25%) ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงท่ีสุด และยงั
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการเติบโตสูงกวา่ผลิตภณัฑ์น ้ าผลไมช้นิดอ่ืนในตลาด เน่ืองจากสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ทั้งในแง่ของคุณค่าทางโภชนาการ ความสดช่ืน และท่ีส าคญัคือมีราคา
ถูกเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑน์ ้าผลไมช้นิดอ่ืน (สถาบนัอาหาร, 2555: ออนไลน์) 

จากขอ้มูลของสถาบนัอาหาร เม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนการบริโภคน ้ าผลไมท้ั้งหมดแลว้ พบวา่ 
ผูบ้ริโภคชาวไทยนิยมบริโภคน ้ าส้มมากท่ีสุด เป็นสัดส่วนร้อยละ 46 รองลงมาเป็น น ้ าผกัผสม ร้อยละ 
16.5 น ้ าผลไมอ่ื้น ร้อยละ 12.3 น ้ าแอปเป้ิล ร้อยละ 7 น ้ าองุ่น ร้อยละ 6.2 และมีแนวโน้มว่าจะบริโภค
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น ้ าผลไมช้นิดอ่ืนๆเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากการแข่งขนัทางดา้นการตลาดท่ีรุนแรง ท าให้มีการคิดคน้
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีรสชาติใหม่ๆออกมา อีกทั้งยงัมีการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายของผูบ้ริโภค ท่ีจากเดิมเป้าหมาย
คือกลุ่มรักสุขภาพ และในปัจจุบนัไดเ้พิ่มกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่มวยัรุ่นและคนท างานวยัหนุ่มสาว ซ่ึง
ตอ้งการบริโภคสินคา้เพื่อความสดช่ืน นอกจากน้ี ยงัเพิ่มกลุ่มเป้าหมายไปยงัเด็ก โดยผูป้กครองท่ีอยาก
ใหเ้ด็กลดการบริโภคน ้าด่ืมคาร์บอเนตหรือน ้าอดัลมจะใหบุ้ตรหลานด่ืมน ้าผลไมแ้ทน (สถาบนัอาหาร, 
2555: ออนไลน์) 

ในปัจจุบนั จงัหวดัเชียงใหม่มีความเจริญกา้วหน้าในทุกๆดา้น จนกล่าวไดว้่าเป็นเมืองหลวง
แห่งท่ี 2 รองจากกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากจงัหวดัเชียงใหม่เป็นทั้ งศูนยก์ลางการท่องเท่ียวและ
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ โดยมีโครงสร้างทางดา้นเศรษฐกิจท่ีสมบูรณ์ คือมีทั้งธุรกิจดา้น
การอุตสาหกรรม การคา้และการบริการ นอกเหนือจากการท าเกษตรกรรมและการท่องเท่ียวอนัเป็น
รายไดห้ลกัของประชากรในจงัหวดั (ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย,์ 2553: ออนไลน์) โดยในปี 2553 
จ  านวนประชากรในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่มีทั้งส้ิน 238,332 คน (ส านักงานสถิติจงัหวดัเชียงใหม่, 
2553: ออนไลน์) และส าหรับด้านอุตสาหกรรมน ้ าผลไม้นั้น จงัหวดัเชียงใหม่ก็ถือได้ว่าเป็นแหล่ง
เพาะปลูกวตัถุดิบส าคญัท่ีจะป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิต อาทิเช่น ล าไย ส้มเขียวหวาน ซ่ึงนบัเป็นพืช
เศรษฐกิจท่ีส าคญัและสร้างรายไดใ้ห้กบัจงัหวดัเชียงใหม่เป็นอยา่งมาก (ส านกังานจงัหวดัเชียงใหม่, 
2553: ออนไลน์) 

เน่ืองจากท่ีผา่นมา ไดมี้ผูท้  าการศึกษาวิจยัทางดา้นการตลาดส าหรับน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมหรือน ้ า
ผลไมส้ าเร็จรูป ในหวัขอ้เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด การส่ือสารการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือก
ซ้ือของผูบ้ริโภค แต่ยงัไม่มีผูท้  าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะท า
ให้ผูป้ระกอบการเขา้ใจถึงล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงตอ้งการ
ศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือน ้ าผลไม้พร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็น
แนวทางส าหรับผูป้ระกอบการผลิตน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมในการวางแผนดา้นการตลาด เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

1.2. วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
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1.3. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.3.1. ท าให้ทราบถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

1.3.2. สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการผลิตน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมในการ
วางแผนดา้นการตลาด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

1.4. นิยำมศัพท์ 

กระบวนกำรตัดสินใจซ้ือ  หมายถึง ล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึง
ประกอบดว้ย ขั้นตอนการรับรู้ปัญหาหรือการรับรู้ถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผล
ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ตามโมเดล 5 ขั้นตอนในกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

ผู้บริโภค หมายถึง บุคคลท่ีเคยซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ท่ีอยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

น ้ำผลไม้พร้อมดื่ม หมายถึง น ้ าผลไมท่ี้อยู่ในลกัษณะพร้อมบริโภค ท าจากส่วนท่ีบริโภคได้
ของผลไม้ด้วยกรรมวิธีท่ีเหมาะสม หรืออาจท าจากน ้ าผลไมเ้ขม้ขน้ท่ีน ามาท าให้เจือจาง และผ่าน
กรรมวิธีถนอมอาหารดว้ยความร้อน บรรจุในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท มีอายุการเก็บรักษานานไม่ต ่า
กวา่ 6 เดือน ส่งขายตามไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซ้ือ และร้านคา้ปลีกทัว่ไป 


