
 
 

บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูลและอภิปลายผล 

 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจํานวนทั้งส้ิน 450 ชุด ซ่ึงจําแนกเปนผูตอบ

แบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสจํานวน 400 ชุด และผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคย
บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสจํานวน 50 ชุด โดยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 10 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ํา
เสาวรส  

สวนที่ 2 การตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส  
สวนที่ 3 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑ

น้ําเสาวรส  
สวนที่ 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบ 

ถาม 
สวนที่ 5 การจําแนกกลุมตัวแปรปจจัยสวนประสมการตลาด ดวยเทคนิคการวิเคราะห 

ปจจัย (Factor Analysis) 
สวนที่ 6 การตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม 
สวนที่ 7 ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีตอการเลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง จําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 8 การตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส 
สวนที่  9 การทดสอบการยอมรับและการปรับปรุงผลิตภัณฑน้ําเสาวรสของผูตอบ

แบบสอบถาม 
สวนที่ 10 ปญหาและขอเสนอแนะที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง 
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สวนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส  
4.1.1  เพศ 
เมื่อจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสจํานวน 400 ราย 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 242 ราย 
คิดเปน รอยละ 60.5 เปนเพศชาย จํานวน 158 คิดเปน รอยละ 39.5 โดยผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศหญิงไมวาจะเปนผูบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธงและน้ําเสาวรสอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 
70.0 และรอยละ 54.2 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.1 ซ่ึงจะเห็นไดวา ในกลุมน้ําผลไมหรือกลุม
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผูบริโภคสวนใหญจะเปนเพศหญิงเชนเดียวกับที่พบในทั้งน้ําผักผลไมพรอม
ดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร (อินทิรารัตน  บุณยรัตนกลิน, 2548) หรือในน้ําผลไมสําเร็จรูปใน
อําเภอเมืองเชียงใหม (ดลกร บุญติ, 2551) และในเครื่องดื่มสมุนไพรในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม (ธัญลักษณ นนทวิศรุต, 2551)  

 
ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส จําแนกตาม
เพศ 
 

เพศ น้ําเสาวรสตราใบธง น้ําเสาวรสอื่นๆ 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย  48 30.0 110 45.8 

หญิง 112 70.0 130 54.2 

รวม 160 100.0 240 100.0 
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4.1.2  อายุ 
เมื่อจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง สวนใหญ

จะอยูในชวงอายุ 41 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 50 ในขณะที่กลุมผูบริโภคน้ําเสาวรสอ่ืนๆ สวนใหญจะ
อยูในชวงอายุ 36-40 ป คิดเปนรอยละ 31.7 ดังตารางที่ 4.2 ในขณะที่ผูบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรใน
เขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม  (ธัญลักษณ นนทวิศรุต, 2551) น้ําผักผลไมพรอมดื่มในเขต
กรุงเทพมหานคร (อินทิรารัตน บุณยรัตนกลิน, 2548) และน้ําผลไมพรอมดื่ม 100% บรรจุกลองใน
อําเภอเมืองเชียงใหม (กุมุทินี พัววิบูลยกิจ, 2542) หรือน้ําผลไมสําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงใหม 
(ดลกร บุญต,ิ 2551) ท่ีผูบริโภคสวนใหญ จะมีอายุระหวาง 16-30 ป ซ่ึงตางจากกลุมบริโภคหลักของ
น้ําเสาวรสทีจ่ะมีอายุตั้งแต 36-41 ปขึ้นไปเปนหลัก  
 

ตารางที่ 4.2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส จําแนกตาม
อาย ุ

อายุ (ป) 
น้ําเสาวรสตราใบธง น้ําเสาวรสอื่นๆ 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวา 15  0  0.0  0  0.0 

          16-20 10  6.3  0  0.0 

          21-25 27        16.9  0  0.0 

          26-30  5  3.1 44 18.3 

          31-35 17        10.6 70 29.2 

          36-40 21        13.1 76 31.7 

         41 ขึ้นไป 80        50.0 50 20.8 

รวม 160 100.0 240 100.0 
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4.1.3  สถานภาพการสมรส 
เมื่อจําแนกตามสถานภาพการสมรสผูตอบแบบสอบถาม  พบวา สวนใหญผูบริโภค

ผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน คิดเปนรอยละ 64.4 ในขณะที่ผูบริโภค
ผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆ สวนใหญ มีสภาพโสด คิดเปนรอยละ 41.6  ดังตารางที่ 4.3  

 

ตารางที่ 4.3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส จําแนกตาม
สถานภาพการสมรส 

  สถานภาพการสมรส น้ําเสาวรสตราใบธง น้ําเสาวรสอื่นๆ 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

  โสด  47 29.4 100 41.7 

   สมรส/อยูดวยกัน 103 64.4   93 38.8 

   หมาย/หยาราง/แยกกันอยู  10   6.3   47 19.6 

รวม 160 100.0 240 100.0 
 
 

 4.1.4  ระดับการศึกษา 
 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูบริโภคสวนใหญจะมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ไมวาจะเปนผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธงและผลิตภัณฑน้ํา
เสาวรสอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 52.5 และรอยละ 46.7  ตามลําดับ  ดังตารางที่ 4.4  
 

 4.1.5  อาชีพ 
 เมื่อจําแนกตามอาชีพผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง 
สวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ 33.2 ดังตารางที่ 4.5 โดยที่กลุมผูบริโภค
ผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆ รอยละ 39.6 และน้ําผักผลไมพรอมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร (อินทิรา
รัตน  บุณยรัตนกลิน, 2548) สวนใหญเปนพนักงานเอกชน ในขณะที่กลุมผูบริโภคน้ําผลไมพรอม
ดื่ม 100% บรรจุกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม (กุมุทินี พัววิบูลยกิจ, 2542) น้ําผลไมสําเร็จรูปใน
อําเภอเมืองเชียงใหม (ดลกร บุญต,ิ 2551) สวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา  
 กลุมผูบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธงจะมีทุกหลากหลายอาชีพ ในขณะที่ผูบริโภคน้ําเสาวรส
อ่ืนๆ จะมีอาชีพรับราชการและพนักงานเอกชนเปนหลัก รอยละ 72.5 โดยไมพบกลุมตัวอยางที่เปน
นักเรียน/นักศึกษาเลย ซ่ึงเปนไปไดวาการเขาถึงของผลิตภัณฑน้ําเสาวรสในกลุมเปาหมายนี้ยังมี
คอนขางนอยอยู 
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ตารางที่ 4.4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
น้ําเสาวรสตราใบธง น้ําเสาวรสอื่นๆ 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวามัธยมศึกษา   5   3.1  25 10.4 

มัธยมศึกษา/ปวช. 25 15.6  26 10.8 

อนุปริญญา/ปวส. 43 26.9  40 16.7 

ปริญญาตร ี 84 52.5 112 46.7 

สูงกวาปริญญาตร ี   3   1.9  37 15.4 

รวม 160 100.0 240 100.0 
  
  

ตารางที่ 4.5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส จําแนกตาม
อาชีพ 

อาชีพ น้ําเสาวรสตราใบธง น้ําเสาวรสอื่นๆ 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 35 21.9 0  0.0 

รับราชการ 53 33.2 79 32.9 

พนักงานบริษัทเอกชน 31 19.4 95 39.6 

ประกอบธุรกิจสวนตัว 39 24.4 35 14.6 

รัฐวิสาหกิจ  2   1.1 31 12.9 

รวม 160 100.0 240 100.0 
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 4.1.6  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
             เมื่อจําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือนผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงจะเห็นไดวา ไมวากลุมผูบริโภคน้ํา
เสาวรส  กลุมผูบริโภคน้ําผลไมหรือเครื่องดื่มสมุนไพร ผูบริโภคตางก็มีรายไดเฉล่ียตอเดือนที่
แตกตางกัน โดยท่ีกลุมผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธงและน้ําเสาวรสอ่ืนๆ สวนใหญมี
รายไดเฉล่ียท่ี 10,001–20,000 บาท/เดือน  เชนเดียวกัน  คิดเปนรอยละ  43.8 และ รอยละ  40.8 
ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.6 ในขณะที่กลุมผูบริโภคน้ําผักผลไมพรอมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร  
(อินทิรารัตน บุณยรัตนกลิน, 2548) น้ําผลไมพรอมดื่ม 100% บรรจุกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม (กุ
มุทินี พัววิบูลยกิจ, 2542) และน้ําผลไมสําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงใหม (ดลกร บุญติ, 2551) มี
รายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท แสดงถึงกลุมผูบริโภคน้ําเสาวรสเปนผูมีกําลังซ้ือคอนขาง
สูงเมื่อเทียบกับรายไดเฉล่ียตอหัวของประชากรในจังหวัดเชียงใหม ท่ีมีรายไดเฉล่ีย 6,365 บาทตอ
เดือน (จังหวัดเชียงใหม, 2554 : ออนไลน) 
 

ตารางที่ 4.6 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส จําแนกตาม
รายไดเฉล่ียตอเดือน 

รายไดเฉลี่ย  
(บาท/เดือน) 

น้ําเสาวรสตราใบธง น้ําเสาวรสอื่นๆ 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

ไมเกิน 5,000 28 17.5  0   0.0 

5,001 – 10,000 24 15.0 57 23.8 

10,001 – 20,000 70 43.8 98 40.8 

21,001 – 30,000 11   6.9 56 23.3 

30,001 ขึ้นไป 27  16.9 29 12.1 

รวม 160 100.0 240 100.0 
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สวนที่ 2  การตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส  
 4.2.1 โอกาสในการซื้อ 
 เมื่อจําแนกตามโอกาสในการซื้อ จะเห็นไดวา โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมวาจะ
เปนผูบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธงและน้ําเสาวรสอ่ืนๆ จะซ้ือเพื่อบริโภคเองเปนประจํา คิดเปนรอย
ละ 50.6 และรอยละ 87.5 ตามลําดับ เชนเดียวกับกลุมผูบริโภคน้ําผลไมพรอมดื่มบรรจุกลองในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย (นงคราญ กองเงิน, 2551) ในขณะที่กลุมผูบริโภคน้ําผลไมพรอมดื่ม 
100% บรรจุกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม (กุมุทินี พัววิบูลยกิจ, 2542) สวนใหญจะซ้ือเมื่อมีการ
เดินทางทองเที่ยว และในขณะเดียวกัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส
อ่ืนๆ จะมีการซ้ือเพื่อเปนของฝาก เปนอันดับรองลงมา คิดเปนรอยละ 82.9 ซ่ึงถือวามีอัตราใกลเคียง
กับการซ้ือเพื่อบริโภคเอง ซ่ึงเห็นไดวาจะมากกวาโอกาสในการซื้อเพื่อเปนของฝากของผูท่ีบริโภค
น้ําเสาวรสตราใบธงเปนอยางมาก ดังตารางที่ 4.7   
 

ตารางที่ 4.7 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส จําแนกตาม
โอกาสในการซ้ือ 

โอกาสในการซื้อ 
น้ําเสาวรส ตราใบธง 

(n=160) 
น้ําเสาวรสอื่นๆ 

(n=240) 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

บริโภคเองเปนประจํา 81 50.6 210 87.5 
ซ้ือเพื่อเปนของฝาก 21 13.1 199 82.9 
เดินทาง/ทองเที่ยว 30 18.8    6   2.5 
มีงานสังสรรคกับเพื่อนฝูง/ครอบครัว 21 13.1    9   3.8 

โอกาสพิเศษ/เทศกาลวันสําคัญตาง  ๆ 26 16.3    7   2.9 
หมายเหตุ  : ผูตอบแบบสอบถาม 1 คน เลือกโอกาสในการซื้อผลิตภัณฑน้ําเสาวรสไดมากกวา 1 ขอ 
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4.2.2  แหลงที่ซ้ือ 

เมื่อจําแนกตามแหลงท่ีซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญผูบริโภคผลิตภัณฑน้ํา
เสาวรสตราใบธงจะซื้อผลิตภัณฑน้ําเสาวรสจากหางสรรพสินคา คิดเปนรอยละรอยละ 96.9 ดัง
ตารางที่ 4.8  เชนเดียวกับที่พบในกลุมผูบริโภคน้ําผลไมพรอมดื่ม 100% บรรจุกลองในอําเภอเมือง
เชียงใหม (กุมุทินี พัววิบูลยกิจ, 2542) น้ําผลไมสําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงใหม (ดลกร บุญติ, 
2551) น้ําผักผลไมพรอมดื่ม (ปรียาพร รักกิจศิร,ิ 2546) ในขณะที่ผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆ 
สวนใหญจะซ้ือรานขายผลิตภัณฑโดยเฉพาะ คิดเปนรอยละ 87.5 ดังตารางที่ 4.8 ซ่ึงตางจากกลุม
ผูบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม (ธัญลักษณ นนทวิศรุต, 2551) ท่ีจะซ้ือ
ผลิตภัณฑจากรานคาท่ัวไป  
  

ตารางที่ 4.8 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส จําแนกตาม
แหลงท่ีซ้ือ 

แหลงที่ซ้ือผลิตภัณฑน้ําเสาวรส 
น้ําเสาวรส ตราใบธง 

(n=160) 
น้ําเสาวรส อื่นๆ 

(n=240) 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

รานคาท่ัวไป 107 66.9  89 37.1 
หางสรรพสินคา 155 96.9 132 55.0 
รานขายผลิตภัณฑโดยเฉพาะ   4   2.5 210 87.5 
รานอาหาร   3   1.9   9   3.8 
หมายเหตุ  : ผูตอบแบบสอบถาม 1 คน เลือกแหลงที่ซื้อผลิตภัณฑน้ําเสาวรสไดมากกวา 1 แหลง 
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4.2.3 ความถี่ในการดื่ม 
 เมื่อจําแนกในเรื่องความถ่ีในการดื่มของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีความถ่ีในการบริโภค เดือนละ 1 ครั้ง ไมวาจะเปนผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบ
ธงและน้ําเสาวรสอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 36.3 และรอยละ 57.9 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.9 เชนเดียวกับท่ี
พบในกลุมผูบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม (ธัญลักษณ นนทวิศรุต, 2551) 
ในขณะที่กลุมผูบริโภคน้ําผลไมพรอมดื่ม 100% บรรจุกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม (กุมุทินี        
พัววิบูลยกิจ, 2542) น้ําผลไมสําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงใหม (ดลกร บุญติ, 2551) มีความถ่ีในการ
ซ้ือ 1-2 ครั้งตอสัปดาห ซ่ึงจะเห็นไดวาการดื่มน้ําเสาวรสยังมีความถ่ีในคอนขางนอยอยู 

 
ตารางที่ 4.9 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส จําแนกตาม
ความถ่ีในการดื่ม 

ความถี่ในการดื่มน้ํา
เสาวรส 

น้ําเสาวรสตราใบธง น้ําเสาวรสอื่นๆ 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

เดือนละ 1 ครั้ง 58 36.3 139 57.9 

สัปดาหละ 1-2 ครั้ง 48 30.0  56 23.3 

สัปดาหละ 3-4 ครั้ง 28 17.5  22   9.2 

สัปดาหละ 5-6 ครั้ง 17 10.6  12   5.0 

ทุกวัน  9   5.5  11   4.6 

รวม 160 100.0 240 100.0 
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4.2.4 ปริมาณในการซ้ือ 
เมื่อจําแนกตามปริมาณในการซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมผูบริโภคน้ําเสาวรส

ตราใบธงสวนใหญจะซ้ือในปริมาณครั้งละ 2 ขวด รอยละ 33.8 ในขณะที่ผูบริโภคผลิตภัณฑน้ํา
เสาวรสอ่ืนๆ ท่ีมากถึงรอยละ 50.0 จะซ้ือครั้งละ 6-12 ขวด ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงผูบริโภคผลิตภัณฑน้ํา
เสาวรสอ่ืนๆมีปริมาณการซ้ือท่ีมากกวาผูบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง ดังตารางที่ 4.10 แตจะแตกตาง
จากกลุมผูบริโภคน้ําผลไมพรอมดื่ม 100% บรรจุกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม (กุมุทินี พัววิบูลยกิจ, 
2542) และน้ําผลไมสําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงใหม (ดลกร บุญติ, 2551) ท่ีผูบริโภคจะซ้ือใน
ปริมาณเพียงครั้งละ 1 กลอง 

  
ตารางที่ 4.10 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส จําแนกตาม
ปริมาณในการซ้ือ 

ปริมาณในการซ้ือน้ําเสาวรส 
น้ําเสาวรสตราใบธง น้ําเสาวรสอื่นๆ 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
1 ขวด  7   4.4  24 10.0 

2 ขวด 54 33.8  30 12.5 

3 ขวด  31 19.4  36 15.0 

4 ขวด 42 26.3  30 12.5 

6/12 ขวด 26 16.3 120 50.0 

รวม 160 100.0 240 100.0 
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สวนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ํา
เสาวรส  

4.3.1 บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินเลือกซ้ือ 
 เมื่อจําแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินเลือกซ้ือผูตอบแบบสอบถาม จะเห็นไดวา 
ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีการตัดสินใจซ้ือดวยตัวเอง ไมวาจะเปนผูบริโภคผลิตภัณฑน้ํา
เสาวรสตราใบธงและน้ําเสาวรสอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 83.1 และรอยละ 96.3 ตามลําดับ ดังตารางที่ 
4.11  เชนเดียวกับกลุมผูบริโภคน้ําผลไมสําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงใหม (ดลกร บุญติ, 2551) อาจ
เปนเพราะน้ําเสาวรสหรือน้ําผลไมสําเร็จรูป  ซ่ึงแสดงวาผูบริโภคมีแนวคิดท่ีแทจริงของตนเอง เกิด
จากส่ิงจูงใจหรือเปนความตองการที่มีอยูในตัวผูของบริโภคเองอยูแลว จึงมีความเชื่อในความคิด
ของตัวเอง ดังนั้น การเลือกซ้ือของผูบริโภคสวนใหญสามารถตัดสินใจไดดวยตัวเองโดยไมตอง
อาศัยบุคคลอ่ืนมามีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2546) 

 
ตารางที่ 4.11 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส จําแนกตาม
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินเลือกซ้ือ 

บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ  
เลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําเสาวรส 

น้ําเสาวรสตราใบธง 
(n=160) 

น้ําเสาวรสอื่นๆ 
(n=240) 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
   ตัวเอง 133 83.1 231 96.3 

   เพื่อนๆ   4   2.5 29 12.1 

   ครอบครัว  25 15.6 31 12.9 

   ญาติพ่ีนอง 10   6.3 10   4.2 

   พนักงานขาย 18 11.3  8   3.3 
หมายเหตุ  : ผูตอบแบบสอบถาม 1 คน เลือกบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินเลือกซื้อผลิตภัณฑน้ําเสาวรสได 

มากกวา 1 คน 
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4.3.2 แหลงที่รูจัก 
เมื่อจําแนกตามแหลงท่ีรูจักของผูตอบแบบสอบถาม จะเห็นไดวา ผูบริโภคผลิตภัณฑน้ํา

เสาวรสตราใบธงสวนใหญ รูจักน้ําเสาวรสใบธงจากญาติพ่ีนองและการออกบูธตามงานตางๆ คิด
เปนรอยละ 67.5 ในสัดสวนที่เทากัน ในขณะที่ผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆสวนใหญรูจักน้ํา
เสาวรสจากการบอกตอเปนรอยละ 71.3  ดังตารางที่ 4.12  โดยมีจํานวนนอยมากที่จะทราบหรือรูจัก
ผลิตภัณฑน้ําเสาวรสจากเอกสารแนะนําผลิตภัณฑ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากทางบริษัทอาจะมีการ
ประชาสัมพันธผานทางเอกสารแนะนําผลิตภัณฑไมมากนัก 
 

ตารางที่ 4.12 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส จําแนกตาม
แหลงท่ีรูจัก 

แหลงที่รูจัก 
น้ําเสาวรส ตราใบธง 

(n=160) 
น้ําเสาวรสอื่นๆ 

(n=240) 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

การบอกตอ  71 44.4 171 71.3 
เพื่อน  44 27.5 144 60.0 
ญาติพ่ีนอง 108 67.5  10   4.2 
พนักงานขายแนะนํา  84 52.5  11   4.6 

การออกบูธตามงานตางๆ 108 67.5  15   6.3 

เอกสารแนะนําผลิตภัณฑ  11  6.9  11   4.6 

หมายเหตุ  : ผูตอบแบบสอบถาม 1 คน เลือกแหลงที่รูจักผลิตภัณฑน้ําเสาวรสไดมากกวา 1 แหลง 
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4.3.3 เหตุผลในการดื่ม 
เมื่อจําแนกตามเหตุผลในการดื่มผูตอบแบบสอบถาม พบวา เหตุผลหลักในการดื่มของ

ผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง สวนใหญจะดื่มผลิตภัณฑน้ําเสาวรสเนื่องจากมีรสชาติ
ถูกใจ (รอยละ 98.1) รองลงมา คือ ดื่มแลวมีประโยชนตอสุขภาพ (รอยละ70.6) ในขณะที่เหตุผล
หลักในการบริโภคน้ําเสาวรสอ่ืนๆผูบริโภคจะเนนไปที่ดื่มแลวมีประโยชนตอสุขภาพ (รอยละ 
70.6) โดยมีเหตุผลดานรสชาติท่ีถูกใจรองลงมา (รอยละ 48.3) ดังตารางที่ 4.13   
 
ตารางที่ 4.13 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส จําแนกตาม
เหตุผลในการดื่ม 

เหตุผลในการดื่ม 
น้ําเสาวรส ตราใบธง 

(n=160) 
น้ําเสาวรสอื่นๆ 

(n=240) 
 จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

ดื่มแลวมีประโยชนตอสุขภาพ 113 70.6 221 92.1 
เพื่อน/ญาติพ่ีนองแนะนํา   85 53.1  58 24.2 
ดับกระหาย   22 13.8    8   3.3 

อยากทดลองดื่ม    9  5.6    9  3.8 
รสชาติถูกใจ 157 98.1 116 48.3 

เห็นโฆษณาจากส่ือตางๆ  10  6.3    3   1.3 

    หมายเหตุ :  ผูตอบแบบสอบถาม 1 คน เลือกเหตุผลในการดื่มผลิตภัณฑน้ําเสาวรสไดมากกวา 1 ขอ 
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 4.3.4 การซ้ือสินคาเม่ือไปถึงสถานที่ซ้ือ กรณีตราสินคาที่ตั้งใจซ้ือมีสินคา แตตราสินคาอื่น
มีรายการสงเสริมการขาย 

เมื่อจําแนกตามการซื้อสินคาเมื่อไปถึงสถานที่ซ้ือ กรณตีราสินคาท่ีตั้งใจซ้ือมีสินคา แตตรา
สินคาอ่ืนมีรายการสงเสริมการขาย จะเห็นไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมวาจะเปนผูบริโภค
ผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธงและผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆ จะซ้ือตราสินคาท่ีตั้งใจไว แมจะมีการ
สงเสริมการขายจากน้ําเสาวรสตราสินคาอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 95 และรอยละ 93.8 ตามลําดับ แตก็มี
บางสวนยังซ้ือสินคาท่ีมีการสงเสริมการขาย (รอยละ 5.0-6.3) ดังตารางที่ 4.14 แสดงใหเห็นถึงกลุม
ผูบริโภคน้ําเสาวรสสวนใหญมีความจงรักภักดีตอตราผลิตภัณฑท่ีบริโภคอยูมาก ในขณะที่กลุม
ผูบริโภคน้ําผลไมพรอมดื่ม 100% บรรจุกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม (กุมุทินี พัววิบูลยกิจ, 2542) 
สวนใหญจะซ้ือตราสินคาท่ีตั้งใจไว (รอยละ 68.57) แตจะเปล่ียนใจซ้ือตราสินคาท่ีมีรายการสงเสริม
การขาย (รอยละ 31.43)   
 

ตารางที่ 4.14 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส จําแนกตาม
การซ้ือสินคาเมื่อไปถึงสถานที่ซ้ือ กรณยีี่หอท่ีตั้งใจซ้ือมีสินคา แตยี่หออ่ืนมีรายการสงเสริมการขาย 

การซ้ือสินคา       น้ําเสาวรส ตราใบธง น้ําเสาวรสอื่นๆ 
      จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

ซ้ือตราสินคาท่ีตั้งใจไว 152 95.0 225  93.8 

ซ้ือตราสินคาท่ีมีรายการสงเสริม 

การขาย     8    5.0   15    6.3 

รวม           160 100.00 240 100.0 
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4.3.5 การซ้ือสินคาเม่ือไปถึงสถานที่ซ้ือ กรณีตราที่ตั้งใจซ้ือไมมีสินคา 
เมื่อจําแนกตามการซื้อสินคาเมื่อไปถึงสถานที่ซ้ือ กรณตีราสินคาท่ีตั้งใจซ้ือไมมีสินคา โดย

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมวาจะเปนผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธงและน้ําเสาวรส
อ่ืนๆ จะซ้ือตราสินคาท่ีตั้งใจไวโดยไปหาซ้ือท่ีรานอ่ืน รอยละ 89.4 และรอยละ 95.8 ตามลําดับ และ
ซ้ือตราอ่ืนแทน รอยละ 10.6 และรอยละ 4.2 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.15 จะเห็นไดวาความจงรักภักดี
ของตราสินคาใบธงยังมีคอนขางนอยเมื่อเทียบกับน้ําเสาวรสอ่ืนๆ ท้ังนี้อาจเปนเพราะเปนกลุม
สินคาท่ีสามารถทดแทนกันได (Kotler, 2006) ซ่ึงแตกตางจากกลุมผูบริโภคน้ําผลไมพรอมดื่ม 
100% บรรจุกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม (กุมุทินี พัววิบูลยกิจ, 2542) น้ําผลไมพรอมดื่มบรรจุ
กลองในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย (นงคราญ กองเงิน, 2551) ท่ีสวนใหญจะเปล่ียนใจเลือกตรา
สินคาอ่ืนหากตราสินคาท่ีตั้งใจซ้ือนั้นหมด คิดเปนรอยละ 59.43 และไปซ้ือตราสินคาท่ีตั้งใจไวท่ี
รานอ่ืนๆ รอยละ 40.57 

 

ตารางที่ 4.15 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส จําแนกตาม
การซ้ือสินคาเมื่อไปถึงสถานทีซ้ื่อ กรณตีราที่ตั้งใจซ้ือไมมีสินคา 

การซื้อสินคา 
น้ําเสาวรสตราใบธง น้ําเสาวรสอื่นๆ 

      จํานวน (คน)  รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
ซื้อยี่หอท่ีต้ังใจไวโดยไปหาซื้อท่ีรานอื่น 143   89.4 230   95.8 

ซื้อยี่หออื่นแทน     17   10.6   10     4.2 

รวม   160 100.0 240 100.0 
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สวนที่ 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามที่
บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส 
 จากปจจัยสวนประสมการตลาด คือ ตัวแปรการตลาดที่ควบคุมไดซ่ึงสามารถใชรวมกันเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจตอกลุมเปาหมาย ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา  
ปจจัยดานการจัดจําหนายและปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึงแตละปจจัยมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑน้ําเสาวรสของผูบริโภคที่แตกตางกันไป โดยผลการศึกษาพบวาท้ังผูบริโภคที่ซ้ือ
ผลิตภณัฑน้ําเสาวรสตราใบธงและผูบริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆใหความสําคัญตอปจจัย

ดานผลิตภัณฑมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานราคา เชนเดียวกับ กลุมผูบริโภคน้ําผลไมสําเร็จรูป
ในอําเภอเมืองเชียงใหม (ดลกร บุญติ, 2551) และน้ําผลไมพรอมดื่ม 100% บรรจุกลองในอําเภอ
เมืองเชียงใหม (กุมุทินี พัววิบูลยกิจ, 2542) แตพบวา มีความแตกตางกันในเรื่องการใหความสําคัญ
กับปจจัยลําดับตอมา โดยท่ีผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธงและผูบริโภคผลิตภัณฑน้ํา

เสาวรสอ่ืนๆใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมากอนปจจัยดานการจัดจําหนาย 
โดยที่กลุมผูบริโภคน้ําผลไมสําเร็จรูปและน้ําผลไมพรอมดื่มใหใหความสําคัญปจจัยดานการจัด
จําหนายมากอนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   
 

4.4.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ (product) ผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธงใหความสําคัญ
กับการไดรับเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยเปนอันดับแรก (คาเฉล่ีย 8.27) สวนผูบริโภค
ผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆใหความสําคัญกับระดับความเขมขนของผลิตภัณฑเปนอันดับแรก 
(คาเฉล่ีย 7.80) ดังตารางที่ 4.16 ในขณะที่กลุมผูบริโภคน้ําผลไมสําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงใหม 
(ดลกร บุญต,ิ 2551)และน้ําผักผลไมพรอมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร (อินทิรารัตน บุณยรัตนกลิน, 
2548)ใหความสําคัญในเรื่องวันหมดอายุเปนอันดับแรก และกลุมผูบริโภคน้ําผลไมพรอมดื่ม 100% 
บรรจุกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม (กุมุทินี พัววิบูลยกิจ, 2542) ใหความสําคัญกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก  

 
 4.4.2 ปจจัยดานราคา  (price) ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ มาเปนอันดับแรก ไมวาจะเปนผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง (คาเฉล่ีย 7.63) และ
ผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆ (คาเฉล่ีย 7.61) ดังตารางที่ 4.16 ซ่ึงจะเห็นไดวา ในกลุมน้ําผลไมหรือกลุม
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผูบริโภคสวนใหญจะใหความสําคัญกับ ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ มาเปน
อันดับแรก  เชนเดียวกับที่พบในทั้งผูบริโภคน้ําผลไมพรอมดื่ม 100% บรรจุกลองในอําเภอเมือง
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เชียงใหม (กุมุทินี พัววิบูลยกิจ, 2542) เครื่องดื่มสมุนไพรอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม (ธัญลักษณ  
นนทวิศรุต, 2551) น้ําผลไมสําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงใหม (ดลกร บุญติ, 2551) หรือน้ําผักผลไม
พรอมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร (อินทิรารัตน บุณยรัตนกลิน, 2548) และน้ําผลไมพรอมดื่มบรรจุ
กลองในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย (นงคราญ กองเงิน, 2551)  

 

4.4.3 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (promotion) ผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง
ใหความสําคัญกับ การมีเอกสารใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ มาเปนอันดับแรก (คาเฉล่ีย 7.63) ดัง
ตารางที่ 4.16  เชนเดียวกับที่พบในกลุมผูบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม 
(ธัญลักษณ  นนทวิศรุต, 2551) ในขณะทีผู่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆใหความสําคัญกับ การ
โฆษณาผานส่ือตางๆมาเปนอันดับแรก (คาเฉล่ีย 7.34) ดังตารางที่ 4.16  เชนเดียวกับกลุมผูบริโภค
น้ําผลไมพรอมดื่ม 100% บรรจุกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม (กุมุทินี พัววิบูลยกิจ, 2542) หรือน้ํา
ผลไมสําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงใหม (ดลกร บุญติ, 2551) และน้ําผักผลไมพรอมดื่มในเขต
กรุงเทพมหานคร (อินทิรารัตน  บุณยรัตนกลิน, 2548) แตผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําเสาวรสพรอมดื่ม
(เรืองยศ วทิวัสการเวช, 2547) ใหความสําคัญกับการมีสินคาตัวอยางใหทดลองดืม่มาเปนอันดับแรก 

 

 4.4.4 ปจจัยดานการจัดจําหนาย (place หรือ distribution) ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญ
กับการหาซ้ือไดสะดวกมาเปนอันดับแรก ไมวาจะเปนผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง
(คาเฉล่ีย 7.51)และน้ําเสาวรสอ่ืนๆ (คาเฉล่ีย 7.34) ดังตารางที่ 4.16 เชนเดียวกับกลุมผูบริโภคน้ํา
ผลไมสําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงใหม (ดลกร บุญติ, 2551) หรือน้ําผักผลไมพรอมดื่มในเขต
กรุงเทพมหานคร (อินทิรารัตน  บุณยรัตนกลิน, 2548) และผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําเสาวรสพรอมดื่ม
(เรืองยศ วิทวัสการเวช, 2547) ในขณะที่กลุมผูบริโภคน้ําผลไมพรอมดื่ม 100% บรรจุกลองใน
อําเภอเมืองเชียงใหม (กุมุทินี  พัววิบูลยกิจ, 2542) และน้ําผลไมพรอมดื่มบรรจุกลองในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดเชียงราย (นงคราญ  กองเงิน, 2551) ใหความสําคัญกับการมีสินคาครบครัน เปนอันดับ
แรก 
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ตารางที่ 4.16  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําเสาวรส 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ผูบริโภคผลิตภัณฑ     
น้ําเสาวรสตราใบธง 

ผูบริโภคผลิตภัณฑ   
น้ําเสาวรสอื่นๆ 

ดานผลิตภัณฑ   

1. ตราสินคา ns 7.30 ± 0.58 7.37 ± 0.48 

2. ราคาของผลิตภัณฑ   7.18 ± 0.53 a 7.28 ± 0.48 b 

3. คุณภาพของผลิตภัณฑ                7.36 ± 0.52b 7.71 ± 0.45a 

4. ความสะอาดของผลิตภัณฑ ns  7.53 ± 0.54 7.71 ± 0.52 

5. รสชาติของผลิตภัณฑ ns  8.00 ± 0.47 7.79 ± 0.62 

6. มีคุณคาทางโภชนาการ ns 7.50 ± 0.50 7.54 ± 0.71 

7. มีความหลากหลายของขนาดบรรจุภัณฑ   6.82 ± 0.52b  7.19 ± 0.60a 

8. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ   7.60 ± 0.44a  7.13 ± 0.56b 

9. ลักษณะของบรรจุภัณฑ   7.61 ± 0.54a  7.21 ± 0.57b 

10. ระดับความเขมขนของผลิตภัณฑ   7.86 ± 0.51a  7.80 ± 0.58b 

11. เครื่องหมายรับรองความปลอดภัย    8.27 ± 0.49a  7.53 ± 0.61b 

12. มีการระบุวันหมดอายุ ns  7.56 ± 0.51 7.29 ± 0.67 

13. ระยะเวลาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ   7.53 ± 0.43a   7.16 ± 0.49b  

14. ความปลอดภัยในการบริโภค    7.73 ± 0.47 a  7.59 ± 0.59 b 

ดานราคา   

15. มีปายแสดงราคาไวอยางชัดเจน  7.40 ± 0.47a   7.30 ± 0.61b  

16. ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ns  7.63 ± 0.53  7.61 ± 0.50 

17. ราคาที่เหมาะสมกับปริมาณ ns  7.42 ± 0.50  7.45 ± 0.53  

18. มีสวนลดราคา    7.20 ± 0.47 a   7.14 ± 0.59 b 

หมายเหตุ :  ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  (P < 0.05) 
                     :  ns หมายถึง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  (P ≥  0.05) 
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ตารางที่ 4.16 (ตอ) คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผล
ตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําเสาวรสของผูตอบแบบสอบถาม 

 
 

 จากตาราง 4.16 ในการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยยอยของสวนประสมทาง
การตลาดระหวางผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธงและผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆ 
พบวา ผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง ไดใหความสําคัญกับปจจัยยอยสวนประสมทาง
การตลาด ในดานราคาของผลิตภัณฑ ความสวยงามของบรรจุภัณฑ ลักษณะของบรรจุภัณฑ ระดับ
ความเขมขนของผลิตภัณฑ  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัย ระยะเวลาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ  
ความปลอดภัยในการบริโภค  การมีปายแสดงราคาไวอยางชัดเจน มีสวนลดราคา สามารถส่ังซ้ือได
ทางโทรศัพทมีการจัดสงผลิตภัณฑ  และการมีเอกสารใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑมากกวาผูบริโภค
ผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) 

ผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆไดใหความสําคัญกับปจจัยยอยสวนประสมทาง
การตลาด ในดานคุณภาพของผลิตภัณฑ  ความหลากหลายของขนาดบรรจุภัณฑ  การจัดวาง
ผลิตภัณฑเปนระเบียบเลือกซ้ืองายและมีการจัดบูธแนะนําผลิตภัณฑและใหชิมฟรี  ท่ีมากกวา
ผูบรโิภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธงอยางมีนัยสําคัญ (P <  0.05)  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ผูบริโภคผลิตภัณฑ    
น้ําเสาวรสตราใบธง 

ผูบริโภคผลิตภัณฑ      
น้ําเสาวรสอื่นๆ 

ดานการจัดจําหนาย   

19. สามารถส่ังซ้ือไดทางโทรศัพท มีการจัดสง 
      ผลิตภัณฑ 

7.00 ± 0.42 a 6.91 ± 0.51 b 

20. หาซ้ือไดสะดวก ns 7.51 ± 0.42 7.34 ± 0.45 

21. ผลิตภัณฑมีปริมาณเพียงพอ ไมขาดตลาด ns 7.39 ± 0.32 7.18 ± 0.51 

22. การจัดวางผลิตภัณฑเปนระเบียบ เลือกซ้ืองาย  7.24 ± 0.40b  7.33 ± 0.51a 

ดานการสงเสริมการตลาด   

23. มีการจัดบูธแนะนําผลิตภัณฑและใหชิมฟรี       7.14 ± 0.48 b 7.19 ± 0.54 a 

24. มีการโฆษณาผานส่ือตางๆ ns  7.47 ± 0.41  7.34 ± 0.50 

25. มีเอกสารใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  7.54 ± 0.36a  7.26 ± 0.54b 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  (P < 0.05) 

                 : ns  หมายถึง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  (P ≥  0.05) 
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 สวนปจจัยยอยท่ีผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธงและผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส
อ่ืนๆ ใหความสําคัญไมแตกตางกัน คือ ปจจัยดานตราสินคา ความสะอาดของผลิตภัณฑ  รสชาติ
ของผลิตภัณฑ มีคุณคาทางโภชนาการ การระบุวันหมดอายุ ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ราคาที่
เหมาะสมกับกับปริมาณ หาซ้ือไดสะดวก ผลิตภัณฑมีปริมาณเพียงพอไมขาดตลาด การโฆษณาผาน
ส่ือตางๆ 
 จากภาพรวมพิจารณาจากปจจัยยอยท้ังหมด จะเห็นไดวา ผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตรา
ใบธงใหความสําคัญกับปจจัยยอยในเรื่องเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยมากที่สุด (คาเฉล่ีย 8.27) 
โดยใหความสําคัญกับปจจัยยอยเรื่องความหลากหลายของผลิตภัณฑนอยท่ีสุด (คาเฉล่ีย 6.82) โดย
จะทําใหเห็นแนวทางในการพัฒนาดานการตลาดของน้ําเสาวรสตราใบธงควรเนนที่ การมี
เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยมากที่สุด ในขณะที่ผูบริโภคน้ําเสาวรสอ่ืนๆใหความสําคัญกับ
ปจจัยยอยในเรื่องระดับความเขมขนของผลิตภัณฑมากที่สุด (คาเฉล่ีย 7.70) และใหความสําคัญกับ
ปจจัยเรื่องสามารถส่ังซ้ือไดทางโทรศัพท มีการจัดสงนอยท่ีสุด (คาเฉล่ีย 6.91) 
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สวนที่  5  การจําแนกกลุมตัวแปรปจจัยสวนประสมการตลาด ดวยเทคนิคการวิเคราะห Factor 
Analysis 

 การวิเคราะหปจจัยโดยใชการจําแนกกลุมตัวแปรดวยเทคนิค Factor Analysis เพื่อทําการ
จับกลุมหรือรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธเขากันได เพื่อใหเห็นโครงสรางความสัมพันธของปจจัยท่ี
ศึกษาที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสของผูบริโภคจากทั้งหมด 25 ตัวแปร พบวา สามารถลด
จํานวนปจจัยเหลือเพียง 5 ปจจัย ประกอบดวย ปจจัยดานความสะดวก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัย
ดานบรรจุภัณฑ ปจจัยดานคุณภาพ ปจจัยดานการรับรู 
 ผลการวิเคราะหจากปจจัยท้ังหมด 25 ตัวแปร มีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสของ
ผูบริโภค ทําการหมุนแกนปจจัยโดยวิธี Varimax เพื่อทําการจัดกลุมตัวแปรไดผลวิเคราะห ดังตาราง
ท่ี 4.17 โดยคาในตารางเปนคา Factor loading แสดงความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 25 ตัวแปรกับ
ปจจัยใหมท้ัง  5 ปจจัย เมื่อมีการหมุนแกนแลว สําหรับคา สําหรับคา Variance Explained เปน
ความสามารถในการอธิบายของปจจัยในรูปรอยละ ซ่ึงบงบอกถึงความสําคัญของแตละปจจัยท่ีมีตอ
การตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสของผูบริโภค โดยรวมทั้งหมดรอยละ 47.16 จําแนกเปน ปจจัยดานความ
สะดวกรอยละ 13.67 ปจจัยดานผลิตภัณฑรอยละ 12.32 ปจจัยดานบรรจุภัณฑรอยละ 9.75 ปจจัย
ดานคุณภาพรอยละ 6.00 และปจจัยดานการรับรูรอยละ 5.39  ตามลําดับ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2548 ) 

ในสวนของคา Eigenvalues ของแตละปจจัยนั้น มีความแตกตางกันออกไป เปนคาความ
ผันแปร หรือความแปรปรวนของตัวแปรที่มีอยูในแตละปจจัยท่ีสามารถอธิบายได โดยไมพิจารณา
ปจจัยท่ีมีคา Eigenvalues นอยกวา 1 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2548 ) โดยพิจารณาพบวาปจจัยดาน
ความสะดวกจะมีคา Eigenvalues เทากับ 19.08 ซ่ึงเปนคาท่ีสูงท่ีสุดของปจจัยท้ัง 5 แสดงวาผูบริโภค
ใหความเห็นวา ปจจัยนี้ประกอบดวยตัวแปรที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสของ
ผูบริโภคมากที่สุด รองลงมา คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีคา Eigenvalues เทากับ 13.49 ปจจัยดาน
บรรจุภัณฑ มีคา Eigenvalues เทากับ 5.96 ปจจัยดานคุณภาพมีคา Eigenvalues  เทากับ 4.46 และ 
ปจจัยดานการรับรู มีคา Eigenvalues  เทากับ 4.15 ตามลําดับของความสําคัญของปจจัยท่ีผานมา
วิเคราะหปจจัยแลว ดังตารางที่ 4.17 
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ตารางที่ 4.17 คา Factor loading ของตัวแปรในแตละปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลือกซ้ือน้ําเสาวรส 

            Note : The extraction method is principal component analysis 

 

 

 

Factor Variables Component 
1 2 3 4 5 

ปจจัยดานความ

สะดวก  

 

มีเอกสารใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 0.646 0.040 0.013 -0.029 -0.038 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ 0.631 0.066 0.088 0.051 -0.151 

ความสวยงามของบรรจุภัณฑ 0.611 0.117 0.045 0.418 0.110 

ลักษณะของบรรจุภัณฑ 0.567 0.237 0.172 0.270 0.041 

ผลิตภัณฑมีปริมาณเพียงพอไมขาดตลาด 0.553 -0.047 0.257 0.067 0.124 

สามารถส่ังซ้ือไดทางโทรศัพทมีการจัดสงผลิตภัณฑให 0.542 0.055 0.393 -0.048 0.106 

มีการระบุวันหมดอายุ 0.507 0.410 0.233 0.042 0.063 

หาซ้ือไดสะดวก 0.472 -0.161 0.004 0.187 0.139 

ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ 
 

มีคุณคาทางโภชนาการ 0.085 0.697 -0.013 -0.149 0.240 

ระดับความเขมขนของผลิตภัณฑ 0.008 0.635 -0.116 -0.144 -0.040 

ความปลอดภัยในการบริโภค 0.285 0.629 -0.132 -0.062 0.136 

ราคาที่เหมาะสมกับปริมาณ 0.008 0.602 0.096 -0.013 0.200 

ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ -0.132 0.593 -0.019 0.246 -0.068 

เคร่ืองหมายรับรองความปลอดภัย   0.400 0.519 -0.365 0.037 -0.067 

ปจจัยดานบรรจุ

ภัณฑ 
 

ความหลากหลายของขนาดบรรจุภัณฑ 0.034 0.153 0.746 0.059 0.039 

รสชาติของผลิตภัณฑ -0.114 0.370 -0.612 -0.111 0.093 

การจัดวางผลิตภัณฑเปนระเบียบเลือกซื้องาย 0.228 -0.240 0.514 -0.066 0.118 

มีปายแสดงราคาไวอยางชัดเจน 0.416 0.119 0.456 0.119 0.197 

มีสวนลดราคา 0.356 -0.109 0.435 0.277 -0.014 

ปจจัยดาน

คุณภาพ 

คุณภาพของผลิตภัณฑ -0.268 0.087 0.019 0.609 -0.066 

มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ 0.063 0.094 0.350 0.568 0.242 

ความสะอาดของผลิตภัณฑ -0.055 0.418 -0.009 -0.534 -0.273 

ปจจัยดานการ

รับรู 

 

ตราสินคา -0.075 0.221 -0.114 -0.017 0.662 
ราคาของผลิตภัณฑ 0.121 0.160 0.270 0.072 0.563 
มีการจัดบูธแนะนําผลิตภัณฑและใหชิมฟรี 0.316 -0.170 0.388 0.049 0.423 

Eigenvalues 19.081 13.499 5.967 4.461 4.153 

Variance  Explained (%) 13.672 12.328 9.758 6.007 5.397 
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 โดยมีโมเดลแสดงความสัมพันธระหวางสวนประกอบในแตละปจจัย (The relation model 

of each component)  (กัลยา วานิชยบัญชา, 2548) ดังนี้ 
ปจจัยท่ี 1 : ปจจัยดานความสะดวก = 0.105 มีเอกสารใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ + 0.112 ระยะเวลา
      ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ  + 0.139 ความสวยงามของบรรจุ 
      ภัณฑ  + 0.137 ลักษณะของบรรจุภัณฑ  + 0.124 ผลิตภัณฑมี
ปริมาณ                 ปริมาณเพียงพอไมขาดตลาด   + 0.132 สามารถส่ังซ้ือไดทาง
โทรศัพท     โทรศัพทมีการจัดสงผลิตภัณฑให + 0.126 มีการระบุวันหมด
      อาย ุ+ 0.089 หาซ้ือไดสะดวก 

ปจจัยท่ี 2 : ปจจัยดานผลิตภัณฑ   =  0.205 มีคุณคาทางโภชนาการ + 0.190 ระดับความเขมขนของ
      ผลิตภัณฑ + 0.196 ความปลอดภัยในการบริโภค + 0.158 ราคาที่
      เหมาะสมกับปริมาณ + 0.143 ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ   + 
      0.184 เครื่องหมายรับรองความปลอดภัย   
ปจจัยท่ี 3 : ปจจัยดานบรรจุภัณฑ  =  0.343 ความหลากหลายของขนาดบรรจุภัณฑ + 0.142 รสชาติ
      ของผลิตภัณฑ + 0.185 การจัดวางผลิตภัณฑเปนระเบียบเลือก
      ซ้ืองาย + 0.129 มีปายแสดงราคาไวอยางชัดเจน +  0.008 มีสวน
      ลดราคา   
ปจจัยท่ี 4 : ปจจัยดานคุณภาพ      =  0.219 คุณภาพของผลิตภัณฑ + 0.177 มีการโฆษณาผานส่ือตางๆ
                            + 0.411 ความสะอาดของผลิตภัณฑ 
ปจจัยท่ี 5 : ปจจัยดานการรับรู      =  0.042ตราสินคา + 0.008 ราคาของผลิตภัณฑ + 0.142มีการจัด
      บูธแนะนําผลิตภัณฑและใหชิมฟร ี  
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 ในความสัมพันธของปจจัยท้ัง 5 ในแตละปจจัยจะมีตัวแปรที่มีความเกี่ยวของในทิศทางที่
เปนไปในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงผลที่ไดจากการวิเคราะห สามารถอธิบายความสัมพันธของแตละกลุม
ท่ีประกอบกันเปนปจจัยท่ีสกัดออกมาไดดงันี้ 

ปจจัยดานความสะดวก  เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญมากที่สุดตอการตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรส
ของผูบริโภค ซ่ึงผูบริโภคสวนใหญจะใหความสําคัญกับความสะดวกในการซื้อ ผลิตภัณฑมี
ปริมาณเพียงพอไมขาดตลาด ลักษณะบรรจุภัณฑ ความสวยงามของบรรจุภัณฑ มีการจัดวาง
ผลิตภัณฑเปนระเบียบเลือกซ้ืองายหรือมีปายแสดงราคาไวอยางชัดเจน แมกระทั่งสามารถส่ังซ้ือได
ทางโทรศัพทมีการจัดสงผลิตภัณฑให ทําใหเกิดความสะดวกสบายสงผลใหผูบริโภคเขาถึงตัว
ผลิตภัณฑไดงายและสามารถกระจายผลิตภัณฑใหเขาถึงกลุมผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว  (กัญจนา 
กุศลช,ู 2551) 
  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคเห็นความสําคัญรองลงมาจากปจจัยดานความสะดวก ท้ังนี้
เนื่องจากปจจุบันผูบริโภคหันมาใสใจกับสุขภาพกันมากขึ้น โดยการเลือกซ้ือหรือเลือกบริโภคส่ิงใด
ก็ตาม ส่ิงนั้นตองมีความปลอดภัยและผลดีตอสุขภาพจากคุณคาทางโภชนาการ แตส่ิงท่ีตองคํานึงใน
การตัดสินใจซ้ือก็คือเรื่องราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณเชนกัน (ศุภนุช ใสแปง และคณะ, 
2552) 
 ปจจัยดานบรรจุภัณฑ ถือวา เปนส่ิงสําคัญที่จะสามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภคใน
การเลือกซ้ือและสงผลตอการเพิ่มสวนแบงทางการตลาดใหกับผลิตภัณฑได และตองคํานึงถึง
ลักษณะบรรจุภัณฑท่ีดีและมีความเหมาะสมเพื่อจะชวยรักษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ และหากบรรจุภัณฑมีหลากหลายขนาดความรวมทั้งมีสวยงามเดนชัดก็จะชวยดึงดูด
ผูบริโภคในสนใจในการเลือกซ้ือได (กัญจนา กุศลชู, 2551) 

ปจจัยดานคุณภาพ  หากผลิตภัณฑมีคุณภาพที่ดี มีความสะอาดปลอดภัยในการบริโภค   
การโฆษณาผานส่ือตางๆ ก็ถือวาเปนสวนเสริมท่ีชวยในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑไดมากขึ้น 
(กัญจนา กุศลชู, 2551) 

 ปจจัยดานการรับรู ถือวาเปนเครื่องมือในการสงเสริมการตลาดที่ทําใหผูบริโภคไดรูจัก
ผลิตภัณฑ รูจักตราสินคาหรือทราบถึงราคาของผลิตภัณฑผานโฆษณาผานส่ือตางๆ รวมถึงการ
จัดบูธแนะนําผลิตภัณฑใหผูบริโภคไดชิมผลิตภัณฑ โดยพนักงานขายสามารถใหความรูรายละเอียด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑโดยตรงกับผูบริโภค ซ่ึงจะสามารถโนมนาวในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคได 
ท้ังนี้จะทําใหผลิตภัณฑไดรับการตอบรับจากผูบริโภคในที่สุด (กัญจนา กุศลชู, 2551) 
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สวนที่ 6 การตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 4.6.1 ความถี่ในการบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง 
 1) ความถี่ในการบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง จําแนกตามเพศ 
 เพศชายและเพศหญิง มีความถ่ีในการบริโภคน้ําเสาวรสที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ      

(P < 0.05) ดังตารางที่ 4.18 และตารางผนวกที่ 1โดยพบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศ
หญิงสวนใหญ มีความถ่ีในการบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง เดือนละ 1 ครั้ง เชนเดียวกัน คิดเปนรอย
ละ 30.4 และ รอยละ 38.6 ตามลําดับ  และจะเห็นไดวาเพศหญิงจะมคีวามถ่ีในการบริโภคทุกระดับ

มากกวาเพศชาย ยกเวนที่ระดับความถ่ี สัปดาหละ 5-6 ครั้ง เพศชายจะมีความถ่ีในการบริโภค

มากกวาเพศหญิง  
       

ตารางที่ 4.18 จํานวนและรอยละของการบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง จําแนกตามเพศ 

หมายเหตุ : 2χ = 12.040 ,  P = 0.017 
 

 

 

 

ความถี่ในการซ้ือน้ําเสาวรส เพศ รวม ชาย หญิง 
เดือนละ 1 ครั้ง (14) (44) (58) 

30.4 % 38.6 % 36.3 % 

สัปดาหละ 1-2 ครั้ง (12) (36) (48) 

26.1 % 31.6 % 30.0 % 

สัปดาหละ 3-4 ครั้ง (7) (21) (28) 

15.2 % 18.4 % 17.5 % 

สัปดาหละ 5-6ครั้ง (11) (6) (17) 

23.9 % 5.3 % 10.6 % 

ทุกวัน (2) (7) (9) 

4.3 % 6.1 % 5.6 % 

รวม (46) (114) (160) 

100.0 % 100.0 % 100.0 % 
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 2) ความถี่ในการบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง  จําแนกตามอาย ุ
 อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอความถ่ีในการบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธงที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (P < 0.05) ดังตารางที่ 4.19 และตารางผนวกที่ 1 ผูตอบแบบสอบถามในกลุมอาย ุ16-20 ป  
กลุมอายุ 21-25 ป กลุมอายุ 26-30 ปและกลุมอายุ 36-40 ป สวนใหญบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง  
เดือนละ 1 ครั้ง  คิดเปนรอยละ 70.0 รอยละ 44.4 รอยละ 40.4 และรอยละ 52.4 ตามลําดับ กลุมอายุ  
31-35 ป สวนใหญบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง สัปดาหละ 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 70.6    
 
ตารางที่ 4.19 จํานวนและรอยละของความถี่ท่ีมีตอการเลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง จําแนกตามอาย ุ

 หมายเหตุ : เนื่องจาก คา Eij < 5 และเกิน 20% ของจํานวน cell ทั้งหมด ซึ่งไมเปนไปตามเงื่อนไขของการใช Pearson Chi-Square  

    จึงจะใช Exact Test เพ่ือคํานวณหาคา Significant ของสถิติ ดังนั้น จะไดคา Exact Test = 42.280 , P = 0.003  

 
 
 3) ความถี่ในการบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง  จําแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอความถ่ีในการบริโภคน้ําเสาวรสที่ไมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญ (P ≥  0.05) โดยมีคา P เทากับ 0.063 ดังตารางผนวกที ่ 1 
 

ความถี่ในการซื้อ
น้ําเสาวรส 

อายุ รวม 16-20 ป  21-25 ป 26-30 ป 31-35 ป 36-40 ป 41 ป ข้ึนไป 
เดือนละ 1 ครั้ง (7) (12) (2) (1) (11) (25) (58) 

 70.0 % 44.4 % 40.4 % 5.9 %  52.4 %   31.3% 36.3 % 
สัปดาหละ 1-2 ครั้ง (1) (8) (1) (12) (1) (25) (48) 

 10.0 % 29.6 % 20.0 % 70.6 %  4.8 % 31.3% 30.0 % 

สัปดาหละ 3-4 ครั้ง (1) (4) (2) (4) (4) (13) (28) 

 10.0 % 14.8 % 40.0 % 23.5 %  19.0 %  16.3 % 17.5 % 

สัปดาหละ 5-6ครั้ง (1) (3) (0) (0) (1) (12) (17) 

 10.0 % 11.1 % 0.0 % 0.0 %  4.8 %  15.0 % 10.6 % 

ทุกวัน (0) (0) (0) (0) (4) (5) (9) 

 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %  19.0 %   6.3 % 5.6 % 

รวม (10) (27) (5) (17) (21) (80) (160) 

 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 %  100.0 % 100.0 % 100.0 % 



48 
 

 
4)  ความถี่ในการบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง  จําแนกตามอาชีพ 
อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอความถ่ีในการบริโภคน้ําเสาวรสที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(P < 0.05) ดังตารางที่ 4.20 และตารางผนวกที่  1 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนนักเรียน/นักศึกษา        

รับราชการ และรัฐวิสาหกิจ สวนใหญบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง  เดือนละ 1 ครั้ง  คิดเปนรอยละ 

51.6 รอยละ 34.0 รอยละ 52.4 ตามลําดับ  พนักงานบริษัทเอกชนและประกอบธุรกิจสวนตัว สวน
ใหญบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง  สัปดาหละ1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ  41.4 และรอยละ 36.4  
ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.20  จํานวนและรอยละของความถี่ท่ีมีตอการเลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง จําแนกตาม
อาชีพ 
ความถี่ในการซ้ือน้ํา 

เสาวรส 

อาชีพ 
รวม นักเรียน /

นักศึกษา 
รับราชการ พนักงาน

บริษัทเอกชน 
ประกอบ

ธุรกิจสวนตัว 
รัฐวิสาหกิจ
  

เดือนละ 1 ครั้ง (16) (18) (9) (1) (11) (58) 

 51.6 % 34.0 % 31.0 % 9.1 % 52.4 % 36.3 % 
สัปดาหละ 1-2 ครั้ง (10) (13) (12) (4) (1) (48) 

 32.3 % 24.5 % 41.4 % 36.4 % 4.8 % 30.0 % 

สัปดาหละ 3-4 ครั้ง (4) (6) (6) (2) (4) (28) 

 10.0 % 11.3 % 27.8 % 18.2 % 19.0 % 17.5 % 

สัปดาหละ 5-6ครั้ง (1) (13) (1) (2) (1) (17) 

 3.2 % 24.5 % 2.8 % 18.2 % 4.8 % 10.6 % 

ทุกวัน (0) (3) (2) (2) (4) (9) 

 0.0 % 5.7 % 5.6 % 18.2 % 19.0 % 5.0 % 

รวม 
(31) (53) (36) (11) (21) (160) 

100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

หมายเหตุ :  เนื่องจาก คา Eij < 5 และเกิน 20% ของจํานวน cell ทั้งหมด ซึ่งไมเปนไปตามเงื่อนไขของการใช Pearson Chi-Square  

    จึงจะใช Exact Test เพ่ือคํานวณหาคา Significant ของสถิติ ดังนั้น จะไดคา Exact Test = 32.687 , P =  0.008 
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5) ความถี่ในการบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง  จําแนกตามรายไดเฉลี่ย 
รายไดเฉล่ียท่ีแตกตางกันมีผลตอความถ่ีในการบริโภคน้ําเสาวรสที่แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ (P < 0.05) ดังตารางที่ 4.21 และตารางผนวกที่ 1 ผูตอบแบบสอบถามที่รายไดเฉล่ียนอย
กวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ีย 30,001 บาทขึ้นไป สวนใหญมีความถ่ีในการบริโภคน้ําเสาวรสตรา

ใบธงเดือนละ 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 64.3 และรอยละ 55.6 ตามลําดับ ผูท่ีมีรายไดเฉล่ีย 5,001-10,000 

บาท  รายไดเฉล่ีย 10,001-20,000 บาทและเฉล่ีย 21,001–30,000 บาท สวนใหญบริโภคน้ําเสาวรส

ตราใบธง  สัปดาหละ 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 33.3 รอยละ 37.1 และรอยละ 63.6 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.21 จํานวนและรอยละของความถี่ท่ีมีตอการเลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง จําแนกตาม
รายได  
ความถี่ในการซ้ือน้ํา

เสาวรส 

รายได 
รวม นอยกวา 

5,000 บาท 
5,001 –  

10,000 บาท 
10,001 –  

20,000 บาท 
21,001 –

30,000 บาท  
30,001 บาท  

ข้ึนไป 
เดือนละ 1 ครั้ง (18) (5) (20) (0) (15) (58) 

 64.3 % 20.8 % 28.6 % 0.0 % 55.6 % 36.3 % 
สัปดาหละ 1-2 ครั้ง (4) (8) (26) (7) (3) (48) 

 14.3 % 33.3 % 37.1 % 63.6 % 11.1 % 30.0 % 

สัปดาหละ 3-4 ครั้ง (2) (7) (13) (3) (3) (28) 

 7.1 % 29.2 % 18.6 % 27.3 % 11.1 % 17.5 % 

สัปดาหละ 5-6ครั้ง (3) (2) (8) (0) (4) (17) 

 10.7 % 8.3% 11.4 % 0.0 % 14.8 % 10.6 % 

ทุกวัน (1) (2) (3) (1) (2) (9) 

 3.6 % 8.3% 4.3 % 9.1 % 7.4 % 5.6 % 

รวม (28) (24) (70) (11) (27) (160) 

100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

หมายเหตุ  : เนื่องจาก คา Eij < 5 และเกิน 20% ของจํานวน cell ทั้งหมด ซึ่งไมเปนไปตามเงื่อนไขของการใช Pearson Chi-Square  

    จึงจะใช Exact Test เพ่ือคํานวณหาคา Significant ของสถิติ ดังนั้น จะไดคา Exact Test = 34.259 , P =  0.005 
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4.6.2  ปริมาณในการซ้ือน้ําเสารสตราใบธง  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 1) ปริมาณในการซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง  จําแนกตามเพศ 

 กลุมผูตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง มีปริมาณในการซ้ือน้ําเสาวรสที่ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P ≥  0.05) โดยมีคา P เทากับ 0.843 ดังตารางผนวกที ่ 2 

 

 2) ปริมาณในการซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง  จําแนกตามอายุ 
อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอปริมาณในการบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธงที่แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ (P < 0.05) ดังตารางที่ 4.22 และตารางผนวกที่ 2 ผูตอบแบบสอบถามในกลุมอายุ 16-20 ป
และกลุมอายุ 31-35 ป สวนใหญซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธงครั้งละ 2 ขวด คิดเปนรอยละ 80.0 และรอย
ละ 64.7 ตามลําดับ กลุมอายุ 21-25 ป สวนใหญบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธงครั้งละ 3 ขวด คิดเปน
รอยละ 51.9 กลุมอาย ุ26-30 ปและกลุมอายุ 36-40 ป  สวนใหญบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธงครั้งละ 4  

ขวด  คิดเปนรอยละ 60.0 และรอยละ 38.8  ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.22 จํานวนและรอยละของปริมาณท่ีมีตอการเลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง จําแนกตามอายุ  

หมายเหตุ  : เนื่องจาก คา Eij < 5 และเกิน 20% ของจํานวน cell ทั้งหมด ซึ่งไมเปนไปตามเงื่อนไขของการใช Pearson Chi-Square  

    จึงจะใช Exact Test เพ่ือคํานวณหาคา Significant ของสถิติ ดังนั้น จะไดคา Exact Test = 68.018 , P =  0.000 
                :  อื่นๆ ไดแก  6-12 ขวด 

ปริมาณในการซื้อน้ํา อายุ รวม 
เสาวรส 16-20 ป  21-25 ป 26-30 ป 31-35 ป 36-40 ป 41 ป ขึ้นไป 

1  ขวด (0) (1) (0) (0) (0) (6) (7) 

 0.0 % 3.7 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 7.5 % 4.4 % 
2  ขวด (8) (8) (2) (11) (4) (21) (54) 

 80.0 % 29.6 % 40.0 % 64.7 % 19.0 % 26.3 % 33.8 % 

3  ขวด (0) (14) (0) (1) (2) (14) (31) 

 0.0 % 51.9 % 0.0 % 5.9 % 9.5 % 17.5 % 19.4 % 

4  ขวด (1) (3) (3) (4) (4) (27) (42) 

 10.0 % 11.1 % 60.0 % 23.5 % 19.0 % 38.8 % 26.3 % 

อื่นๆ (1) (1) (0) (1) (4) (12) (26) 

 10.0 % 3.7 % 0.0 % 5.9 % 52.4 % 15.0 % 16.3 % 

รวม (10) (27) (5) (17) (21) (80) (160) 

 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 
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3) ปริมาณในการซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง  จําแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอปริมาณในการบริโภคน้ําเสาวรสที่ไมแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญ (P ≥  0.05) โดยมีคา P เทากับ 0.079  ดังตารางผนวกที่ 2 
 

 4) ปริมาณในการซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง  จําแนกตามอาชีพ 
 อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอปริมาณในการบริโภคน้ําเสาวรสที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(P < 0.05) ดังตารางที่ 4.23 และตารางผนวกที่ 2 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนนักเรียน/นักศึกษา รับ

ราชการ พนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ  สวนใหญบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธงครั้งละ 2  คิดเปน
รอยละ 41.9 รอยละ 24.5 รอยละ 48.3 และรอยละ 45.5 ตามลําดับ สวนผูท่ีประกอบธุรกิจสวนตัว 

สวนใหญบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง ครั้งละ 4 ขวดและครั้งละ 6-12 ขวดในปริมาณที่เทากันคิด
เปนรอยละ 30.6   
 
ตารางที่ 4.23 จํานวนและรอยละของปริมาณที่มีตอการเลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง จําแนกตาม
อาชีพ 
ปริมาณในการซื้อ

น้ําเสาวรส 

อาชีพ 
รวม นักเรียน /

นักศึกษา 
รับราชการ พนักงาน

บริษัทเอกชน 
ประกอบ

ธุรกิจสวนตัว 
รัฐวสิาหกิจ
  

1  ขวด (2) (3) (1) (1) (0) (7) 

 6.5 % 5.7 % 3.4 % 2.8 % 0.0 % 4.4 % 
2  ขวด (13) (13) (14) (9) (5) (54) 

 41.9 % 24.5 % 48.3 % 25.0 % 45.5 % 33.8 % 

3  ขวด (11) (11) (2) (4) (3) (31) 

 35.5 % 20.8% 6.9 % 11.1 % 27.3 % 19.4 % 

4  ขวด (3) (15) (11) (11) (2) (42) 

 9.7 % 23.3 % 37.9 % 30.6 % 18.2 % 26.3 % 

อื่นๆ (2) (11) (1) (11) (1) (26) 

 6.5 % 20.8% 3.4 % 30.6 % 9.1 % 16.3 % 

รวม 
(31) (53) (29) (36) (11) (160) 

100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

หมายเหตุ  :  เนื่องจาก คา Eij < 5 และเกิน 20% ของจํานวน cell ทั้งหมด ซึ่งไมเปนไปตามเงื่อนไขของการใช Pearson Chi-Square  

     จึงจะใช Exact Test เพ่ือคํานวณหาคา Significant ของสถิติ ดังนั้น จะไดคา Exact Test =  30.100 , P =  0.017 
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                 :  อื่นๆ ไดแก  6-12 ขวด 
 5) ปริมาณในการซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง  จําแนกตามรายได 
 รายไดเฉล่ียท่ีแตกตางกันมีผลตอปริมาณในการบริโภคน้ําเสาวรสที่แตกตางกันอยาง        

มีนัยสําคัญ (P < 0.05) ดังตารางที่ 4.24 และตารางผนวกที่ 2 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ีย 

นอยกวา 5,000 บาท และ รายไดเฉล่ีย 30,001 บาทขึ้นไป สวนใหญบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง  

ครั้งละ 3 ขวด  คิดเปนรอยละ 46.4  และรอยละ 33.3  ตามลําดับ ผูท่ีมีรายไดเฉล่ีย 5,001-10,000 

บาทและ รายไดเฉล่ีย 21,001-30,000 บาท สวนใหญบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง ครั้งละ 2 ขวด คิด

เปนรอยละ 50.0 และรอยละ 45.5 ตามลําดับ และรายไดเฉล่ีย 10,001-20,000 บาท สวนใหญบริโภค

น้ําเสาวรสตราใบธง ครั้งละ 4 ขวด  คิดเปนรอยละ 32.9 
 

ตารางที่  4.24   จํานวนและรอยละของปริมาณท่ีมีตอการเลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง จําแนกตาม
รายได 
ปริมาณในการซื้อน้ํา

เสาวรส 

รายได 
รวม นอยกวา 

5,000 บาท 
5,001 –  

10,000 บาท 
10,001 –  

20,000 บาท 
21,001 –

30,000 บาท  
30,001 บาท  

ข้ึนไป 
1  ขวด (1) (0) (4) (0) (2) (7) 

 3.6 % 0.0 % 5.7 % 0.0 % 7.4 % 4.4 % 
2  ขวด (11) (12) (22) (5) (4) (54) 

 39.3 % 50.0 % 31.4 % 45.5 % 14.8 % 33.8 % 

3  ขวด (13) (3) (4) (2) (9) (31) 

 46.4 % 12.5 % 5.7 % 18.2 % 33.3 % 19.4 % 

4  ขวด (1) (8) (23) (2) (8) (42) 

 3.6 % 33.3% 32.9 % 18.2 % 29.6 % 26.3 % 

อื่นๆ (2) (1) (17) (2) (4) (26) 

 7.1 % 4.2% 24.3 % 18.2 % 14.8 % 16.3 % 

รวม 
(28) (24) (70) (11) (27) (160) 

100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

หมายเหตุ  :  เนื่องจาก คา Eij < 5 และเกิน 20% ของจํานวน cell ทั้งหมด ซึ่งไมเปนไปตามเงื่อนไขของการใช Pearson Chi-Square  

     จึงจะใช Exact Test เพ่ือคํานวณหาคา Significant ของสถิติ ดังนั้น จะไดคา Exact Test =  42.539, P =  0.000 
  :  อื่นๆ ไดแก  6-12 ขวด 
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สวนที่ 7 ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีตอการเลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง  จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

4.7.1 ปจจัยยอยสวนประสมการตลาดที่มีตอการเลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง  จําแนกตาม
เพศ   พบวา เพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญตอปจจัยยอยสวนประสมการตลาดในการเลือกซ้ือ
น้ําเสาวรสตราใบธง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P ≥  0.05) ดังตารางผนวก ท่ี 3  

 

 4.7.2 ปจจัยยอยสวนประสมการตลาดที่มีตอการเลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง  จําแนกตาม
อายุ   พบวา อายุท่ีแตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยยอยสวนประสมการตลาดในการเลือกซ้ือน้ํา
เสาวรสตราใบธง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P ≥  0.05)  ดังตารางผนวกที่ 4 

 

 4.7.3 ปจจัยยอยสวนประสมการตลาดที่มีตอการเลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง  จําแนกตาม
ระดับการศึกษา   พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยยอยสวนประสมทางการตลาด
ในเรื่องการระบุวันหมดอายุและในเรื่องการหาซ้ือไดสะดวกอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) ดังตารางที่ 
4.25  และตารางผนวกที่ 5  
 โดยที่กลุมผูบริโภคท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี 
และสูงกวาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเรื่องมีการระบุวันหมดอายุมากกวากลุมผูบริโภค
ระดับต่ํากวามัธยมศึกษาอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05)   
 สวนผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีใหความสําคัญตอปจจัยยอยเรื่องหาซ้ือ
ไดสะดวก มากกวากลุมผูบริโภคระดับต่ํากวามัธยมศึกษา  มัธยมศึกษา/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. และ
ปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05)   
  
ตารางที่  4.25  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยยอยสวนประสมการตลาดที่มีตอการ
เลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง  จําแนกตามระดับการศึกษา 

ปจจัยยอยสวน
ประสมการตลาด 

การศึกษา 
คาเฉล่ีย  ต่ํากวา

มัธยมศึกษา 
มัธยมศึกษา / 

ปวช. 
อนุปริญญา/

ปวส. 
ปริญญาตรี สูงกวา

ปริญญาตรี 
มีการระบุวัน
หมดอาย ุ

6.94±0.49b 7.44±0.69a 7.59±0.49a 7.66±0.45a 7.83±0.61a 7.52±0.52 

หาซื้อไดสะดวก 7.41±0.50b 7.49±0.34b 7.52±0.46b 7.72±0.39b 8.26±0.35a 7.50±0.41 

    หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) 
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4.7.4 ปจจัยยอยสวนประสมการตลาดที่มีตอการเลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง  จําแนกตาม
ระดับอาชีพ   พบวา อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยยอยสวนประสมทางการตลาดในเรื่องคุณภาพ
ของผลิตภัณฑและเรื่องการจัดวางผลิตภัณฑเปนระเบียบหาซ้ืองายอยางมีนัยสําคัญ 

(P < 0.05) ดังตารางที ่4.26  และตารางผนวกที่  6 

กลุมผูบริโภคนักเรียน /นักศึกษา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ 
นอยกวา อาชีพรับราชการ พนักงานบริษัทเอกชน ประกอบธุรกิจสวนตัว รัฐวิสาหกิจอยางมี
นัยสําคัญ (P < 0.05)   

กลุมผูบริโภคที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจใหความสําคัญตอปจจัยยอยเรื่องการจัดวางผลิตภัณฑ
เปนระเบียบหาซ้ืองายมากกวานักเรียน/นักศึกษา อาชีพรับราชการ และพนักงานบริษัทเอกชนอยาง
มีนัยสําคัญ (P < 0.05)   

 
ตารางที่  4.26  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยยอยสวนประสมการตลาดที่มีตอการ
เลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง  จําแนกตามอาชีพ 

ปจจัยยอยสวน
ประสมการตลาด 

อาชีพ 
คาเฉลี่ย นักเรียน /

นักศึกษา 
รับราชการ พนักงาน

บริษัทเอกชน 
ประกอบธุรกิจ

สวนตัว 
รัฐวิสาหกิจ
  

คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ 

7.09±0.55b 7.37±0.50a 7.45±0.49a 7.44±0.45a 7.47±0.45a 7.40±0.52 

การจัดวาง
ผลิตภัณฑเปน

ระเบียบหาซื้องาย 
7.15±0.36b 7.18±0.33b 7.19±0.41b 7.38±0.42ab 7.47±0. 56a 7.24±0.40 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) 
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4.7.5 ปจจัยยอยสวนประสมการตลาดที่มีตอการเลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง  จําแนกตาม
รายไดเฉลี่ย พบวา รายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยยอยสวนประสมทางการตลาดในเรื่องเอกสาร
ใหขอมูลผลิตภัณฑอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) ดังตารางที่ 4.27 และตารางผนวกที่ 7 โดยกลุม
ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ีย 10,001–20,000 บาทและกลุมผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ีย 21,001–30,000 บาท 

ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเรื่องมีเอกสารใหขอมูลผลิตภัณฑมากกวากลุมผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ีย 
5,001–10,000 บาท  อยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05)   
  
ตารางที่  4.27 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยยอยสวนประสมการตลาดที่มีตอการ
เลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง  จําแนกตามรายไดเฉล่ีย 

ปจจัยยอยสวน
ประสม
การตลาด 

รายไดเฉล่ีย 
คาเฉล่ีย  นอยกวา 

5,000 บาท 
5,001 – 

10,000 บาท 
10,001 – 

20,000 บาท 
21,001 –

30,000 บาท  
30,001 บาท  

ข้ึนไป 
มีเอกสารให

ขอมูลผลิตภัณฑ 7.46±0.35ab 7.37±0.32b 7.60±0.38a 7.66±0.40a 7.54±0.30ab 7.54±0.36 

    หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) 
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สวนที่ 8 ขอมูลการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส  
 4.8.1 ตามเหตุผลที่ไมเคยบริโภค 
 พบวา สวนใหญไมเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส เนื่องจากมีการประชาสัมพันธนอยทํา
ใหไมทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑน้ําเสาวรส เปนอันดับแรก คิดเปนรอยละ 66.0 รองลงมา คือ 
หาซ้ือยาก รอยละ 52.0 ไมชอบกล่ิน รอยละ 48.0 ตามลําดับ   ดังตารางที่ 4.28 
 

4.8.2 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซ้ือน้ําเสาวรส 
 จะเห็นไดวา ผูท่ีไมเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสใหความสําคัญกับปจจัยเรื่องความ
ปลอดภัยมีประโยชนตอสุขภาพและมีรสชาตอิรอยมากกวาปจจัยเรื่องมีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ
จากส่ือตางๆ มีคนแนะนํา  การหาซ้ือไดสะดวก ผลิตภัณฑมีราคาถูก การไดรับคําแนะนําจาก
พนักงานขาย/การเปดบูธชิมฟรแีละบรรจุภัณฑมีความสวยงามอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05)  
ดังตารางที่ 4.29 
 

4.8.3 ตามความสนใจที่จะบริโภค 
ผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยบรโิภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสรอยละ 100.0 มีความสนใจที่จะ

บริโภค  จะเห็นไดวาผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสมีความสนใจที่จะ
บริโภคน้ําเสาวรส ดังตารางที่ 4.30 

 

4.8.4  การรูจักหรือเคยเห็นน้ําเสาวรส 
 ผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส เคยรูจักและเคยเห็นน้ําเสาวรส
ตราครูอุไรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.0 รองลงมา รูจักและเคยเห็นน้ําเสาวรสตราดอยคํา ตราใบธง
และตราพีไลท ตามลําดับ  ดังตารางที่ 4.31 
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ตารางที่ 4.28  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส 
จําแนกตามเหตุผลท่ีไมบริโภค 

เหตุผลที่ไมบริโภค จํานวน (คน) 
(n=50) รอยละ 

         ไมชอบกล่ิน 24 48.0 

          ราคาแพง 12 24.0 
          หาซ้ือยาก 26 52.0 
          มีการประชาสัมพันธนอย 33 66.0 

   หมายเหตุ  : ผูตอบแบบสอบถาม 1 คน เลือกไดมากกวา 1 ขอ 

 
ตารางที่ 4.29 คาเฉล่ียอันดับของผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส จําแนก
ตามปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือน้ําเสาวรส 

       ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซ้ือ คาเฉลี่ยอันดับ  
        1. ปลอดภัยและมีประโยชนตอสุขภาพ 7.36a  

        2. รสชาติอรอย 7.12a  

        3. การโฆษณา/ประชาสัมพันธจากส่ือตางๆ         4.22b  
        4. มีคนแนะนํา 4.14b  

        5. หาซ้ือไดสะดวก  3.54cd  

        6. ราคาถูก 3.26d  

        7. การแนะนําจากพนักงานขาย/การเปดบูธชิมฟร ี 3.18e  

        8. บรรจุภัณฑมีความสวยงาม 3.18e  

  หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  (P < 0.05) 
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ตารางที่ 4.30  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส 
จําแนกตามความสนใจที่จะบริโภค 

ความสนใจที่จะบริโภค จํานวน (คน)   รอยละ 
สนใจ  50 100.0 

ไมสนใจ   0     0.0 

รวม 50 100.0 
 

 

ตารางที่ 4.31 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่เคยไมเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส 
จําแนกตามตราน้ําเสาวรสที่รูจักหรือเคยเห็น 

ตราน้ําเสาวรสที่รูจักหรือเคยเห็น จํานวน (คน)   
 (n=50) รอยละ 

  ตราครูอุไร 

  ตราดอยคํา 
45 

42 

90.0 

84.0 
ตราใบธง 41 82.0 

 ตราพีไลท 10 20.0 
   หมายเหตุ  : ผูตอบแบบสอบถาม 1 คน เลือกไดมากกวา 1 ขอ 
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สวนที่ 9 การทดสอบการยอมรับและทิศทางการปรับปรุงผลิตภัณฑน้ําเสาวรสของผูตอบ
แบบสอบถาม 

ผลการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑน้ําเสาวรสของผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง 
ผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆและไมเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสเปนดังตอไปนี ้

4.9.1 ความชอบของผูบริโภค   
 ผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง มีความชอบน้ําเสาวรสตราใบ
ธงมากกวาจากน้ําเสาวรสอ่ืนๆอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) โดยชอบน้ําเสาวรสตราใบธง มากกวาน้ํา
เสาวรสอ่ืนๆ ทุกคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ไดแก สี กล่ิน กล่ินรสเสาวรส รสเปรี้ยว รสหวาน และ
ความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ ตามลําดับ สําหรับน้ําเสาวรสตราใบธง ชอบคุณลักษณะดานกล่ิน
รสเสาวรสมากที่สุด (คาเฉล่ีย 8.2) สําหรับน้ําเสาวรสอ่ืนๆ ชอบคุณลักษณะดานรสเปรี้ยวและรส
หวานมากที่สุด คาเฉล่ียท่ีเทากัน (คาเฉล่ีย 6.8) ตามลําดับ  ดังตารางที่  4.32  
 ผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆ มีความชอบน้ําเสาวรสตราใบธง 
มากกวาจากน้ําเสาวรสอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) ในทุกคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ไดแก      
สี กล่ิน กล่ินรสเสาวรส รสเปรี้ยว รสหวาน และความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ ตามลําดับ 
สําหรับน้ําเสาวรสตราใบธงชอบคุณลักษณะดานรสเปรี้ยวและกล่ินรสเสาวรสมากที่สุด มีคาเฉล่ียท่ี
เทากัน (คาเฉล่ีย 7.4) สําหรับน้ําเสาวรสอ่ืนๆ ชอบคุณลักษณะดานรสเปรี้ยวมากที่สุด (คาเฉล่ีย 6.8) 
ตามลําดับ  ดังตารางที่  4.33  
 ผูตอบแบบสอบถามทีไ่มเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส ชอบตัวอยางที่ 1 แตกตางจากน้ํา
เสาวรสอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) โดยชอบน้ําเสาวรสตราใบธงมากกวาน้ําเสาวรสอ่ืนๆ ทุก
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ ไดแก  สี  กล่ิน  กล่ินรสเสาวรส  รสเปรี้ยว  รสหวาน และความชอบ
โดยรวมของผลิตภัณฑ ตามลําดับ  สําหรับน้ําเสาวรสตราใบธง ชอบคุณลักษณะความชอบโดยรวม
มากที่สุด มีคาเฉล่ียท่ีเทากัน (คาเฉล่ีย 8.2) สําหรับน้ําเสาวรสอ่ืนๆ ชอบคุณลักษณะดานกล่ินรส
เสาวรส รสเปรี้ยว  รสหวาน และความชอบโดยรวมมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียท่ีเทากัน (คาเฉล่ีย 6.5)  
ดังตารางที่  4.34 
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ตารางที่ 4.32 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความชอบของผูบริโภคจําแนกตามคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคน้ําเสาวรสตราใบธง 

หมายเหตุ : ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) 

 

 

ตารางที่ 4.33 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความชอบของผูบริโภคจําแนกตามคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคน้ําเสาวรสอ่ืนๆ 

 หมายเหตุ : ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) 
                    
   

 
 
 

ที่         คุณลักษณะ 
ผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง 

น้ําเสาวรสตราใบธง น้ําเสาวรสอื่นๆ 

1          สี  7.8±0.6a 6.7±0.6b 

2          กล่ิน  7.8±0.6a 6.5±0.8b 

3          กล่ินรสเสาวรส  8.2±0.7a 6.6±0.8b 

4          รสเปรี้ยว  7.3±0.6a 6.8±0.6b 

5          รสหวาน 7.0±1.5a 6.8±0.7b 

6          ความชอบโดยรวม   8.0±0.7a 6.7±0.6b 

ที่         คุณลักษณะ 
ผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอื่นๆ 

น้ําเสาวรสตราใบธง น้ําเสาวรสอื่นๆ 

1          สี  7.1±0.3a 6.7±0.6b 

2          กล่ิน  7.2±0.7a 6.4±0.7b 

3          กล่ินรสเสาวรส  7.4±0.7a 6.6±0.8b 

4          รสเปรี้ยว  7.4±0.8a 6.8±0.6b 

5          รสหวาน  7.0±0.8a 6.7±0.7b 

6          ความชอบโดยรวม 7.3±0.7a 6.7±0.6b 
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ตารางที่ 4.34 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความชอบของผูบริโภคจําแนกตามคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑของผูตอบแบบสอบถามทีไ่มเคยบริโภคน้ําเสาวรส 

 หมายเหตุ : ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) 

      
4.9.2  ทิศทางการปรับปรุงผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง  

 ผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง สวนใหญ เห็นวาไมตอง
ปรับปรุงในคุณลักษณะดานกล่ินรสเสาวรส กล่ิน สี รสเปรี้ยวและรสหวาน คิดเปนรอยละ 99.4 รอย
ละ 87.5 รอยละ 88.1 รอยละ 76.3 และรอยละ 70.6 ตามลําดับ  สวนควรมีการปรับใหลดลงเล็กนอย 
คือ ในดานรสเปรี้ยว  กล่ิน  สี  ดานรสหวาน กล่ินรสเสาวรส และ คิดเปนรอยละ 23.7  รอยละ12.5 

รอยละ 7.5 รอยละ 6.3 และรอยละ 0.6  ตามลําดับ  และควรมีการปรับใหเพิ่มขึ้นเล็กนอย คือ ใน
ดานรสหวานและสี คิดเปนรอยละ 8.1 และรอยละ 4.4 ตามลําดับ  ดังตารางที่ 4.35  
 ผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆ สวนใหญ เห็นวา ไมตองปรับปรุง
ในคุณลักษณะดานสี   กล่ินและกล่ินรสเสาวรส ในสัดสวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ 100 รสเปรี้ยว 
และรสหวาน คิดเปนรอยละ 87.5 และรอยละ 92.5 ตามลําดับ  และควรมีการปรับใหลดลงเล็กนอย 
ในดานรสเปรี้ยว และรสหวาน คิดเปนรอยละ 12.5 และรอยละ 7.7 ตามลําดับ  ดังตารางที่ 4.36  
 ผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสสวนใหญ เห็นวา ไมตองปรับปรุง
ในคุณลักษณะดานสี  คิดเปนรอยละ 100  ในดานกล่ินและกล่ินรสเสาวรส ในสัดสวนที่เทากัน คิด
เปนรอยละ 96.0 ดานรสเปรี้ยวและดานรสหวานคิดเปนรอยละ 70.0  และในสวนที่ควรปรับให
ลดลงเล็กนอย คือ ดานกล่ินและกล่ินรสเสาวรส คิดเปนรอยละ 4.0 ในสัดสวนที่เทากัน รสเปรี้ยว
และรสหวาน คิดเปนรอยละ 30.0 และรอยละ 6.0  ตามลําดับ สวนรสหวานควรปรับใหเพิ่มขึ้น
เล็กนอยคิดเปนรอยละ 24.0   ดังตารางที่ 4.37 

ที่            คุณลักษณะ 
ผูไมเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส 

น้ําเสาวรสตราใบธง น้ําเสาวรสอื่นๆ 

1             สี  7.6±0.6a 6.3±0.9b 

2             กลิ่น 7.5±0.5a 6.4±0.5 b 

3             กลิ่นรสเสาวรส 7.8±0.8a 6.5±0.6 b 

4             รสเปรี้ยว 7.5±0.5a 6.5±0.5 b 

5             รสหวาน 7.5±0.6a 6.5±0.6 b 

6             ความชอบโดยรวม  8.2±0.6a 6.5±0.5 b 
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ตารางที่ 4.35  จํานวนรอยละทิศทางการปรับปรุงผลิตภัณฑจําแนกตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
ของผูตอบแบบสอบถามทีเ่ลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง  

 
 

ตารางที่ 4.36 จํานวนรอยละทิศทางการปรับปรุงผลิตภัณฑจําแนกตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
ของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือน้ําเสาวรสอ่ืนๆ  

 
ตารางที่ 4.37 จํานวนรอยละทิศทางการปรับปรุงผลิตภัณฑจําแนกตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
ของผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยบริโภคน้ําเสาวรส 

ลําดับ คุณลักษณะ 
ทิศทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง 

ปรับให
ลดลงมาก 

ปรับใหลดลง
เล็กนอย 

ไมตองปรับปรุง ปรับใหเพิ่มข้ึน
เล็กนอย 

ปรับใหเพิ่มข้ึน
มาก 

1   ส ี -   7.5 88.1 4.4 - 

2   กลิ่น - 12.5 87.5 - - 

3   กลิ่นรสเสาวรส -   0.6 99.4 - - 

4   รสเปรี้ยว - 23.7 76.3 - - 

5   รสหวาน 5.0   6.3 70.6 18.1 - 

ลําดับ คุณลักษณะ 
ทิศทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง 

ปรับให
ลดลงมาก 

ปรับใหลดลง
เล็กนอย 

ไมตองปรับปรุง ปรับใหเพิ่มข้ึน
เล็กนอย 

ปรับให
เพิ่มข้ึนมาก 

1   ส ี - - 100.0 - - 

2   กลิ่น - - 100.0 - - 

3   กลิ่นรสเสาวรส - - 100.0 - - 

4   รสเปรี้ยว - 12.5   87.5 - - 

5   รสหวาน -  7.5   92.5 - - 

ลําดับ คุณลักษณะ 
ทิศทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง 

ปรับใหลดลง
มาก 

ปรับใหลดลง
เล็กนอย 

ไมตองปรับปรุง ปรับใหเพิ่มข้ึน
เล็กนอย 

ปรับให
เพิ่มข้ึนมาก 

1   ส ี - - 100.0 - - 

2   กลิ่น -    4.0   96.0 - - 

3   กลิ่นรสเสาวรส -    4.0   96.0 - - 

4   รสเปรี้ยว -   30.0   70.0 - - 

5   รสหวาน -     6.0   70.0 24.0 - 
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 4.9.3  การยอมรับและการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําเสาวรส 
 การยอมรับ 
 ผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธงสวนใหญยอมรับน้ําเสาวรส
ตราใบธง รอยละ 100 และยอมรับน้ําเสาวรสอ่ืนๆรอยละ 50.6  

 ผูตอบแบบสอบถามทีบ่ริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆ สวนใหญยอมรับน้ําเสาวรสตราใบ
ธงรอยละ 81.3 และยอมรับน้ําเสาวรสอ่ืนๆรอยละ 67.9 ดังตารางที่ 4.38 
 ผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส สวนใหญยอมรับน้ําเสาวรสตรา
ใบธงรอยละ 80.0 และยอมรับน้ําเสาวรสอ่ืนๆรอยละ 68.0 ดังตารางที่ 4.38 

 จะเห็นไดวา  ผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ํา เสาวรสตราใบธง  ผูตอบ
แบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆและผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยบริโภคผลิตภัณฑ
น้ําเสาวรสสวนใหญจะยอมรับน้ําเสาวรสตราใบธงมากกวาน้ําเสาวรสอ่ืนๆ 

 

 การตัดสินใจซ้ือ 
 ผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธง สวนใหญตัดสินใจซ้ือน้ํา
เสาวรสน้ําเสาวรสตราใบธงคิดเปนรอยละ 100 และตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสอ่ืนๆรอยละ 50.6  
ดังตารางที่ 4.38 
 ผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆ สวนใหญตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรส
ตราใบธง รอยละ 81.3 และตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสอ่ืนๆรอยละ 67.9 ดังตารางที่ 4.38 
 ผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส สวนใหญตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
น้ําเสาวรสตราใบธงรอยละ 74.0 และตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสอ่ืนๆรอยละ 54.0 ดังตารางที่ 4.38  
 จะเห็นไดวา  ผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ํา เสาวรสตราใบธง  ผูตอบ
แบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆและผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยบริโภคผลิตภัณฑ
น้ําเสาวรสสวนใหญตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธงมากกวาน้ําเสาวรสอ่ืนๆ 
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สวนที่ 10 ปญหาและขอเสนอแนะที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง 
ดานผลิตภัณฑ 

  ผลิตภัณฑควรหลายขนาด เชน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ 
ดานราคา 

  ผลิตภัณฑมีราคาคอนขางแพง  เม่ือเทียบกับผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราสินคาอ่ืน  ๆ
ดานการจัดจําหนาย 

  ควรมีการเพิ่มแหลงจําหนายใหมากขึ้น เพื่อผูบริโภคจะไดหาซ้ือไดสะดวก 
ดานการสงเสริมการตลาด 

  1. ควรมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ ผานส่ือตางๆใหมากขึ้น 
  2. ควรมีการจัดบูธแนะนําผลิตภัณฑใหชิมผลิตภัณฑฟรี ตามสถานที่ตางๆใหมาก
 ขึ้นและมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด เชน มีการชิงโชค และของแถม เปนตน 
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