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บทคัดยอ 

 

การคนควาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธงของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยเก็บขอมูลจากผูบริโภคท่ี
ซ้ือผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง จํานวน 160 คนและผูบริโภคท่ีซ้ือน้ําเสาวรสอ่ืนๆ จํานวน 240 
คน  รวมทั้งผูท่ีไมเคยบริโภคน้ําเสาวรสอีกจํานวน 50 คน ผลการศึกษาพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคน้ําเสาวรส สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 36-41 ปขึ้นและมี
รายไดเฉล่ียอยูท่ี 10,001 - 20,000 บาท  

ดานการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง สวนใหญจะซ้ือ
เพ่ือบริโภคเอง (รอยละ 50.6) โดยเลือกซ้ือจากหางสรรพสินคา (รอยละ 96.9) เลือกซ้ือครั้งละ 2 
ขวด (รอยละ 33.8)  ความถ่ีเดือนละ 1 ครั้ง (รอยละ 36.3) สาเหตุท่ีเลือกซ้ือจากการมีรสชาติท่ีถูกใจ
(รอยละ 98.1)  ในขณะที่ผูบริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆ สวนใหญจะซ้ือบริโภคเอง(รอยละ 

87.5) และซ้ือเพื่อเปนของฝาก (รอยละ 82.9) ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน โดยจะซ้ือผลิตภัณฑจากราน
ขายผลิตภัณฑโดยเฉพาะ (รอยละ 87.5)  ซ้ือครั้งละ 6-12 ขวด (รอยละ 50.0)  ความถ่ีเดือนละ 1 ครั้ง 
(รอยละ 57.9)   เหตุผลในการดื่มเพื่อประโยชนตอสุขภาพ (รอยละ 92.1) 
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ดานปจจัยสวนประสมการตลาด ผูบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธงใหความสําคัญกับ (1) ดาน
ผลิตภัณฑ คือ การไดรับเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย (คาเฉล่ีย 8.27)  (2) ดานราคา คือ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ (คาเฉล่ีย 7.63) (3) ดานการสงเสริมการตลาด คือ การมีเอกสารใหขอมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 7.54) และ(4) ดานการจัดจําหนาย คือ การหาซ้ือไดสะดวก (คาเฉล่ีย 
7.51)  

สําหรับผูบริโภคท่ีซ้ือน้ําเสาวรสตราสินคาอ่ืนใหความสําคัญกับ (1) ดานผลิตภัณฑ คือ 
ระดับความเขมขนของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 7.80) (2) ดานราคา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ           
(คาเฉล่ีย 7.61) (3) ดานการสงเสริมการตลาด คือ การโฆษณาผานส่ือตางๆ (คาเฉล่ีย 7.34) และ (4) 

ดานการจัดจําหนายคือ การหาซ้ือไดสะดวก (คาเฉล่ีย 7.34) โดยการวิเคราะหปจจัย (factor analysis) 

ของสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 25 ตัวแปร ทําใหได 5 ปจจัยใหม 
โดยผูบริโภคใหความสําคัญเปนอันดับแรก คือ ปจจัยดานความสะดวก รองลงมา คือ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา ปจจัยดานบรรจุภัณฑ และปจจัยดานการรับรู  ตามลําดับ 

สําหรับกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีไมเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส  เหตุผลท่ีไมบริโภคน้ํา
เสาวรสเนื่องจากมีประชาสัมพันธนอยทําใหไมทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑน้ําเสาวรส  อยางไรก็
ตาม ผูบริโภคมีความสนใจตอผลิตภัณฑน้ําเสาวรส โดยจะเลือกซ้ือน้ําเสาวรสเพราะมีความ
ปลอดภัยมีประโยชนตอสุขภาพและมรีสชาติอรอย  

ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบวา กลุมผูบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง  

ผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆ และไมเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส ใหคะแนนความชอบ
ของน้ําเสาวรสตราใบธงมากกวาน้ําเสาวรสยี่หออ่ืนอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) และผูบริโภคสวน
ใหญยอมรับและตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธงมากกวาน้ําเสาวรสตราอื่นๆ  
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ABSTRACT 

 

               The purpose of this independent study was to investigate the marketing factors affecting 

purchasing decision of Bitoung passion fruit juice of consumers in Mueang Chiang Mai district. 

The data were collected from 160 people who were Bitoung brand consumers, 240 people who 

purchased other brand of passion fruits, and 50 people who had no experiences in drinking 

passion fruit juice. Results showed that the majority of respondents who had tasted passion fruit 

juice previously were female with age range between 36 - 41 years old or older and the average 

salary was 10,001 - 20,000 Baht.   

               For purchasing decision of consumers, Bitoung brand consumers purchased the drink for 

themselves (50.6%) from the department stores (96.9%) with two bottles at a time (33.8%) and 

purchasing frequency of once a month (36.3%). The main reason for purchasing was due to good 

taste (98.1%). This was compared to consumers who tried passion fruit from the other brands. 

These respondents purchased the drink for themselves at 87.5% and used as gifts at 82.9% with 

similar proportion. The purchasing were done from specific stores (87.5%) with 6-12 bottles at a  
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time (50.0%) with the purchasing frequency of once a month (57.9%). The drinking reasons were 

mainly for health (92.1%).  

                In relation to the marketing mix factors, Bitoung consumers paid attention to (1) 

product factor by receiving safety certification (mean of 8.27), (2) price factor by having a 

reasonable matching price to quality (mean of 7.63), (3) promotion factor by having informative 

documentation relevant to product (mean of 7.54), and (4) distribution venue factor by convenient 

purchasing (mean of 7.51).  

                For consumers of the other brands, the attention was paid to (1) product factor by 

considering the concentration of product (mean of 7.80), (2) price factor with a reasonable price 

to quality (mean of 7.61), (3) marketing promotion by advertising through various media (mean 

of 7.34), and (4) distribution venue with purchasing convenient (mean of 7.34). Factor analysis 

indicated that purchase intention of consumer was influenced by 5 factor following convenience 

factor, product factor, price factor, packaging factor and perception factor, respectively. 

               For the respondents who had no experience in drinking passion fruit juice product, the 

principal reason for not drinking was based on the unrecognized product due to relatively low 

product advertisement. However, consumers were quite interested in purchasing the passion fruit 

juice product. The reasons of purchasing were due to health benefits and good tastes.  

               The results of sensory evaluation revealed that all groups of consumers significantly 

preferred (p < 0.05) Bitoung brand passion fruit juice than the other brands for all attributes. In 

addition, most consumers accepted and decided to buy Bitoung brand with a higher volume than 

other brands. 
 


