
 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม 
 
 การคนควาแบบอิสระเรื่องการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑชาของผูบริโภค
ชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางประเทศในอําเภอเมืองเชียงใหม มีแนวคิด ทฤษฎีและทบทวน
วรรณกรรมไดแก แนวคิดเรื่องพฤติกรรมผูบริโภค  แนวคิดการทดสอบผลิตภัณฑ ทฤษฎีการ
ประเมินคาทางประสาทสัมผัส และวรรณกรรมที่เกี่ยวของซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี 

2.1.1  แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมผูบริโภค (ปณิศา ลัญชานนท, 2548) 
 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการคนควาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและ
การบริโภคของผูบริโภค ท้ังท่ีเปนบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกร เพ่ือใหทราบถึงลักษณะความ
ตองการและพฤติกรมการซ้ือ การบริโภค การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณท่ีจะทําให
ผูบริโภค  พึงพอใจ 
 คําถามท่ีใชเพ่ือคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย 
Who?,What?,Why?,Who?,When?,Where? และ How? เพ่ือคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึง
ประกอบดวย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations  
ดังตารางท่ี 1 
 อรชร มณีสงฆ (2553) ไดมีแนวคิดดานพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ เม่ือ
ยอมรับผลิตภัณฑแลว โดยการตัดสินใจซ้ือหรือไมซ้ือนั้น ไมอาจพิจารณาไดจากการยอมรับ
ผลิตภัณฑเพียงอยางเดียว เนื่องจากมีการอิทธิพลจากท้ังภายนอกและภายใน กลาวคือ มีทัศนคติของ
ผูอ่ืน และสถานการณขณะนั้นมาเกี่ยวของ อีกท้ังตองใหผูบริโภคทราบท้ังตรายี่หอ ผูจําหนาย 
ปริมาณของผลิตภัณฑ รวมไปถึงรูปแบบการชําระเงินอีกดวย 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (analyzing consumer behavior) 

คําถาม(6Wsและ1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 
1. ใครอยูในตลาด

เปาหมาย  
(who is in the 
target market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย 
(occupants) ทางดาน  
1)  ประชากรศาสตร   
2)  ภูมิศาสตร   
3)  จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห   
4)  พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด (4Ps) ประกอบดวย  
ผลิตภัณฑ  ราคา  การจัดจําหนายและการ
สงเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมและสามารถ
สนองความพึงพอใจของกลุมเปาหมายได 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร     
(what does the 
consumer buy?) 

สิ่งท่ีผูบริโภคตองการซื้อ 
(objects) 
สิ่งท่ีผูบริโภคตองการจาก
ผลิตภัณฑก็คือตองการคุณสมบัติ 
หรือ องคประกอบของผลิตภัณฑ 
(product Component) และความ
แตกตางท่ีเหนือกวาคูแขงขัน
(competitive differentiation) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ(product strategies) 
ประกอบดวย 
1)  ผลิตภัณฑหลัก   
2)  รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแกการ 
      บรรจุภัณฑ ตราสินคา รูปแบบ  
      บริการ คุณภาพ ลักษณะ นวัตกรรม   
3)  ผลิตภัณฑควบ   
4)  ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง   
5)  ศักยภาพผลิตภัณฑความ 
     แตกตางทางการแขงขัน  
      (competitive differentiation) 

3. ทําไมผูบริโภคจึง
ซื้อ 

      (why does the   
      consumer buy?) 

วัตถุประสงคในการซื้อ 
(objectives) ผูบริโภคซื้อสินคา
เพื่อสนองความตองการของเขา
ดานรางกายและดานจิตวิทยา ซึ่ง
ตองศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อ  คือ  
1)  ปจจัยภายในหรือปจจัย   
     ทางจิตวิทยา   
2)  ปจจัยทางสังคม และ 
     วัฒนธรรม  
3)  ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธท่ีใชมากคือ  
1)  กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
     (product Strategies)   
2)  กลยุทธการสงเสริมการตลาด  
     (promotion Strategies) ประกอบดวย 
     กลยุทธการโฆษณาการขายโดยใช 
     พนักงานขาย การสงเสริมการขาย 
     การใหขาวสารประชาสัมพันธ   
3)  กลยุทธดานราคา(price Strategies)   
4)  กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย   
     (distribution channel strategies) 

ท่ีมา:  ปณิศา ลัญชานนท (2548) 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
คําถาม(6Wsและ1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 
4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจ

ซื้อ 
(who participates 
in the buying?) 

บทบาทของกลุมตางๆ
(organizations) มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซึ่งประกอบดวย  
1)  ผูริเริ่ม   
2)  ผูมีอิทธิพล   
3)  ผูตัดสินใจซื้อ   
4)  ผูซื้อ   
5)  ผูใช 

กลยุทธท่ีใชมากคือ การโฆษณา
และ(หรือ) กลยุทธการสงเสริม
การตลาด (advertising and 
promotion strategies) โดยใชกลุม
อิทธิพล 

5. ผูบริโภคซื้อเม่ือใด 
(when does the consumer 
buy?) 

โอกาสในการซื้อ (occasions) เชน 
ชวงเดือนใดของป หรือ ชวงฤดูใด
ของป ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลา
ใดของโอกาสพิเศษ หรือ เทศกาล
วันสําคัญตางๆ 

กลยุทธท่ีใชมากคือกลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (promotion 
strategies) เชน 
ทําการสงเสริมการตลาดเม่ือใดจึง
จะสอดคลองกับโอกาสในการซื้อ 

6. ผูบริโภคซื้อท่ีไหน 
(where does the consumer 
buy?) 

ชองทางหรือแหลง (outlets) ท่ี
ผูบริโภคไปทําการซื้อ    เชน 
หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต 
รานขายของชํา บางลําพู พาหุรัด 
สยามสแควร ฯลฯ 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 
(distribution channel strategies) 
บริษัทนําผลิตภัณฑสูตลาด
เปาหมายโดยพิจารณาวาจะผานคน
กลางอยางไร 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร 
(how does the consumer buy?) 

ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ 
(operations) ประกอบดวย   
1)   การรับรูปญหา   
2)   การคนหาขอมูล   
3)   การประเมินผลทาง 
      การเลือก   
4)   ตัดสินใจซื้อ   
5)   ความรูสึกหลังการซื้อ 

กลยุทธท่ีใชกันมากคือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (promotion 
strategies) ประกอบดวยการ
โฆษณาการขายโดยใชพนักงานขาย 
การสงเสริมการขาย การใหขาว 
และการประชาสัมพันธ การตลาด
ทางตรง เชน พนักงานขายจะ
กําหนดวัตถุประสงคในการขายให
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการ
ตัดสินใจซื้อ 

ท่ีมา:  ปณิศา ลัญชานนท (2548) 
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              2.1.2 การทดสอบผลิตภัณฑ (Cooper, 2001) 

ในการทดสอบผลิตภัณฑนอกจากจะทําการทดสอบในหองปฏิบัติการแลวยังตองทําการ
ทดสอบกบัผูบริโภคดวย โดยตองไดรับการยอมรับจากผูบริโภค และผูบริโภคตองเกิดความชอบ  
จึงจะทําใหผูบริโภคเกิดการซ้ือผลิตภัณฑ การท่ีผูบริโภคไดเห็นหรือไดสัมผัสผลิตภัณฑครั้งแรก
เม่ือผลิตภัณฑไดถูกพัฒนาผลิตภัณฑไปถึงขั้นสุดทายแลว มีความเส่ียงท่ีผลิตภัณฑจะลมเหลวได จึง
ไมควรรอจนกระทั่งพัฒนาผลิตภัณฑไปจนถึงขั้นสุดแลวจึงทําการทดสอบ และเพ่ือท่ีจะลดความ
เส่ียงและแกไขขอบกพรองของผลิตภัณฑใหการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีประสบความสําเร็จได ขั้นตอน
การทดสอบกับผูบริโภคจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยมีการพบวาครึ่งหนึ่งของความลมเหลวใน
การพัฒนาผลิตภัณฑใหมมีผลมาจากการไมไดทําการทดสอบกับผูบริโภคหรือมีการขามขั้นตอนนี้
ไป ซ่ึงวัตถุประสงคของการทดสอบผูบริโภคคือ  
  1. เพื่อใหไดขอสรุปวาผลิตภัณฑสามารถใชหรือทํางานไดหรือไมในสถานการณ
จริง 
   2. เพ่ือท่ีจะวัดการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑและเพ่ือทราบเหตุผลของการ
ยอมรับหรือไมยอมรับของผลิตภัณฑ 
  3. เพ่ือท่ีจะวัดระดับความสนใจ ความชอบ และแนวโนมการซ้ือของผูบริโภค 
พรอมท้ังทรายถึงเหตุผลในการตัดสินใจของผูบริโภค 
  4. เพ่ือท่ีจะทราบคุณคา คุณลักษณะ และจุดเดนของผลิตภัณฑท่ีทําใหผูบริโภคมี
การตอบสนองท่ีดี และนําประโยชนของขอมูลท่ีไดมา นําไปใชในการวางแผนกลยุทธในการ
ส่ือสารผลิตภัณฑตอผูบริโภค 
 

2.1.3  การประเมินคาทางประสาทสัมผัส (sensory evaluation) 
 จินตนา อุปดิสสกุล และ ธงชัย สุวรรณสิชณน (2549) กลาววาการประเมินคาทางประสาท
สัมผัสเปนวิธีการทางวิทยาศาสตรท่ีใชวัดวิเคราะห และแปรความหมายท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีมนุษยรับ
ความรูสึกทางประสาทสัมผัส ในการเห็น การไดกล่ิน      การชิมรส การสัมผัส  และการไดยินจาก
การทดสอบผลิตภัณฑ สําหรับลักษณะทางประสาทสัมผัสท่ีไดจากการประเมินดวยวิธีนี้ประกอบ
ไปดวยลักษณะปรากฏท่ีเห็น กล่ิน รส เนื้อสัมผัสและเสียงซ่ึงผูทดสอบหรือผูประเมินสามารถให
ขอมูลในการประเมินออกมาท้ังในเชิงคุณภาพดวยประสาทสัมผัสมีความสําคัญตอผลิตภัณฑทาง
อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อใชในการประเมินหาตัวอยางท่ีเหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ  การ
ปรับปรุงคณุภาพ  การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคชอบและเปนท่ียอมรับ รวมท้ังการ
ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑในระหวางการเก็บรักษาท่ีสภาวะตางๆเปนตน 
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สําหรับการทดสอบทางประสาทสามารถแยกการทดสอบในการประเมินทางประสาท
สัมผัสตามวัตถุประสงคของการนํามาใชเปน 3 พวก คือ 

1.  การทดสอบความแตกตางของผลิตภัณฑ (discrimination test) 
เปนการทดสอบท่ีผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือหาวาตัวอยางท่ีนํามาทดสอบมีความแตกตางกันหรือไม 
โดยรูปแบบของการทดสอบความแตกตางสามารถแบงออกไดเปน 2 รูปแบบคือ การทดสอบ     
เพ่ือหาความแตกตางโดยรวม (overall difference test) และ การทดสอบเพื่อหาความแตกตาง
ลักษณะทางประสาทสัมผัสเฉพาะ (attribute difference test) 

2.  การทดสอบเพ่ือวิเคราะหหาลักษณะทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา 
(descriptive analysis test) เปนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสท่ีนักวิจัยทางดานนี้สนใจคือ 
การไดมาซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑมากกวา โดยเฉพาะผลิตภัณฑตางๆมีอะไรแตกตางกัน ดังนั้น 
วิธีการทดสอบเพ่ือหาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาจะสามารถชวยในการแยกแยะ
ลักษณะทางประสาทสัมผัสท่ีมีความสําคัญในผลิตภัณฑ และยังใหขอมูลเกี่ยวกับระดับความเขม
ของลักษณะทางประสาทสัมผัสวามีอยูมากนอยเพียงใดในตัวอยางท่ีนํามาประเมิน และการทดสอบ
แบบเชิงพรรณนานี้เปนการทดสอบเชิงวิเคราะหจึงนํามาใชในงานท่ีตองการศึกษาหาสวนผสม หรือ
ตัวแปรของกรรมวิธีการผลิต เชน อุณหภูมิ เวลา วามีผลอยางไรกับคุณลักษณะเฉพาะตอผลิตภัณฑ 
ศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับสวนผสมและกรรมวิธีการผลิต การติดตามการเปล่ียนแปลงลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสตางๆ ในระหวางการเก็บรักษาการศึกษาหาความสัมพันธระหวางการประเมิน
คุณภาพผลิตภัณฑดวยวิธีการทดสอบการวัดคาทางกายภาพหรือเคมี 
  3.  การทดสอบเพ่ือหาความพอใจหรือการยอมรับ (preference /acceptance test ) 
เปนวิธีท่ีใชเพ่ือทดสอบความรูสึกของผูทดสอบในแงความชอบ หรือการยอมรับท่ีมีตอผลิตภัณฑ   
ผูทดสอบในการทดสอบน้ีคือ กลุมคนท่ัวไปท่ีไมจําเปนตองไดรับการฝกฝนการทดสอบคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสหรือพูดอีกแงหนึ่งก็คือ ผูบริโภคท่ัวไป การทดสอบแบบนี้เหมาะสําหรับศึกษา
หาความชอบ หรือการยอมรับของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑ การสํารวจความตองการของผูบริโภค 
ขอมูลท่ีไดจากการทดสอบนี้จะชวยทําใหบริษัทนําขอมูลดังกลาวไปใชในการพัฒนาปรับปรุง
ผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภค การศึกษาความเปนไปไดท่ีผลิตภัณฑจะประสบ
ความสําเร็จในการวางจําหนาย  สําหรับวิธีการทดสอบหาความชอบหรือการยอมรับสามารใชวิธีเชิง
คุณภาพ (quantitative test) เชนการอภิปรายกลุม (focus group discussion) และ/หรือใชวิธีการ
ทดสอบความชอบและการยอมรับในเชิงปริมาณ (quantitative test) ซ่ึงแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ
ไดแก 1) การทดสอบความชอบ (pair preference test) ไดแก การเปรียบเทียบตัวอยางคู เพ่ือหา
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ความชอบ การเรียงลําดับความชอบ เปนตน 2) การทดสอบการยอมรับ (acceptance test) ซ่ึงก็คือ
การทดสอบสเกลความชอบ และการวัดความถ่ีในการบริโภค เปนตน 
 
2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ชุลีพร ศักดิ์สงาวงษ และ คณะ (2548) ไดทําการสํารวจขอมูลชาวตางประเทศเกี่ยวกับ
อาหารปลอดภัย เพ่ือศึกษาความพ่ึงพอใจและทัศนคติตางๆตอความปลอดภัยดานอาหารของ       
ชาวตางประเทศท่ีเดินทางมาเท่ียวหรือพํานักในจังหวัดเชียงใหม พบวาโดยสวนใหญแลวการเลือก
บริโภคจะพิจารณาจากความปลอดภัยเปนหลัก โดยไดรับแหลงขอมูลอาหารปลอดภัยของประเทศ
ไทยจากหนังสือนําเท่ียว  จากบุคคลรอบขาง  และจากประกาศโฆษณา 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2546) ไดทําแผนธุรกิจชา
เชียวใบหมอน โดยทําการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องดื่มชา
ชง พบวา สัดสวนของผูดื่มชาเปนประจํามีสูงถึงรอยละ 21 โดยเครื่องดื่มชาชงท่ีผูบริโภคสวนใหญ
ชอบดื่มไดแกชาเขียวรอยละ 32 และรูปแบบของชาชงท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ ชาบรรจุซอง และเหตุผล
ท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหผูบริโภคเลือกดื่มชาคือ การมีรสชาติดีและมีกล่ินหอม  สาเหตุรองลงมาคือ
คุณคาและผลประโยชนตอรางกาย สวนส่ิงท่ีผูบริโภคตองการใหมีการปรับปรุงในผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มชาชงมากท่ีสุดคือ การปลอดจากสารพิษและยาฆาแมลง รองลงมาคือรสชาติและกล่ิน และ
เหตุผลท่ีผูบริโภคไมดื่มชาเขียวใบหมอนเนื่องจากมีความคิดวารสชาติไมอรอย และไมทราบ
คุณประโยชน สําหรับปจจัยท่ีมีผลในการเลือกซ้ือชาเขียวใบหมอนมากท่ีสุดคือ ปจจัยทางดาน
ผลิตภัณฑ ไดแก ความสะอาดและปลอดสารพิษ คุณคาและประโยชนตอรางกาย การไดรับการ
รับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา  รสชาติมีกล่ินหอม ตามลําดับ และใหความสําคัญกับตรา
ยี่หอนอยท่ีสุด รองลงมาคือ ปจจัยทางดานราคา ความสะดวกในการหาซ้ือ และรายการสงเสริมการ
ขาย ตามลําดับ  โดยผูบริโภคสวนใหญมีการซ้ือเครื่องดื่มชาชงจากซุปเปอรมารเกต รองลงมาคือ 
ไฮเปอรมารเกต และกิจกรรมทางการตลาดท่ีทําใหผูบริโภคสนใจทดลองซ้ือชาเขียวใบหมอนมาก
ท่ีสุดคือ การตั้งบูธใหทดลองชิมผลิตภัณฑ 
 ศุภฤกษ ธนะสาร (2547) ไดศึกษาถึงพฤติกรมกรซ้ือชาเชียวของผูบริโภคในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาในดานพฤติกรรมการบริโภคชาเขียวพบวา ผูบริโภคสวนใหญรูจักชา
เขียวพรอมดื่มยี่หอยูนีฟและบริโภคบอยท่ีสุด รองลงมาไดแกยี่หอโออิชิ โดยบรรจุภัณฑท่ีผูบริโภค
นิยมมากท่ีสุดคือขวดพลาสติก  ในดานรสชาตินิยมรสชาติดั้งเดิม โดยเลือกซ้ือท่ีรานสะดวกซ้ือ 
นิยมดื่มเปนประจําชวงเวลาพักมากท่ีสุด และผูบริโภคสวนใหญรูจักชาเขียวพรอมดื่มทางดานส่ือ
โทรทัศนมากท่ีสุด  ทางดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวา ปจจัยดานราคามีอิทธิพลตอการ
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ตัดสนใจซ้ือมากท่ีสุด รองลงมาไดแกดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ และการสงเสริม
การตลาด ตามลําดับ และปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญมากในดานผลิตภัณฑคือ มีเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพและราคาเหมาะสมกับปริมาณ และทางดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีความสําคัญมากคือ 
มีความสะดวกในการเลือกซ้ือและความสะอาดของสถานที่จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด
ปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญระดับกลางคือ ปายช่ือผลิตภัณฑ การโฆษณาและการสมคุณ  และพบ
ปญหาในการเลือกซ้ือชาเขียวพรอมดื่มคือดานราคาท่ียังคงสูงอยู 
 ปรารถนา บุตรวงศ ( 2548 ) ไดทําการทดสอบผลิตภัณฑชาลําไยของผูบริโภคในอําเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความชอบตอรูปลักษณของ     
บรรจุภัณฑ โดยเหตุผลหลักคือ ชอบสีและรูปภาพของบรรณจุภัณฑท่ีมีความสวยงามและ        
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นวารูปแบบของบรรจภุัณฑมีความเหมาะสมโดยใหเหตุผล
หลักคือ สะดวกสําหรับการบริโภค ในการทดสอบทางดานประสาทสัมผัสของผูบริโภคท่ีมีตอ
ผลิตภัณฑชาลําไย พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความชอบโดยรวมตอผลิตภัณฑชาลําไยระดับชอบ
เล็กนอย โดยมีความชอบในสีของน้ําชามากท่ีสุด รองลงมาคือกล่ินรสชา และกล่ินรสลําไย 
ตามลําดับ ซ่ึงมีความเห็นวาจุดเดนของผลิตภัณฑชาลําไยมีจุดแข็งท่ีความแปลกใหมและ           
ความแตกตาง และจุดออนคือกล่ินรสลําไยออนเกินไป นอกจากนี้ดานความสัมพันธระหวาง       
การทดสอบทางประสาทสัมผัสกับปจจัยสวนบุคคล พบวา ความชอบตอรูปลักษณของบรรจุภัณฑ
และกล่ินรสลําไยสัมพันธกับอาชีพ ความเขมของสีน้ําชามีความสัมพันธกับระดับการศึกษา ความ
เขมของกล่ินรสชามีความสัมพันธกับรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม  และยังพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีแนวโนมการซ้ือผลิตภัณฑชาลําไยในระดับราคาท่ีเหมาะสม และทางดานพฤติกรรม
การซ้ือเครื่องดื่มชารอนพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญดื่มชารอนโดยใหความสําคัญกับปจจัย
ดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด รองลงมาคือ ชองทางการจัดจําหนาย ราคา และการสงเสริมการตลาด
ตามลําดับ โดยปจจัยดานผลิตภัณฑจะใหความสําคัญกับรสชาติมากท่ีสุด และปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดจะใหความสําคัญกับการใหทดลองชิมผลิตภัณฑมากท่ีสุด 

รชนิภาส สมัครธํารงไทย (2552) ไดศึกษาการศึกษาทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑ
ชามะมวงผงสําเร็จในอําเภอเมือง เชียงใหมพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
อยูในชวง 31 – 40ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายไดตอเดือนมากกวา20,000 บาทผูตอบแบบสอบถามสวนใหญดื่มเครื่องดื่ม
ชาประเภทชาบรรจุขวดพรอมดื่ม คิดเปนรอยละ 38.4 และสวนใหญดื่มชา 4 – 5ครั้งตอสัปดาห คิด
เปนรอยละ 36.8 ดื่มชาเพ่ือสุขภาพมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 40.8 ซ้ือเครื่องดื่มชาจากรานสะดวกซ้ือ 
มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 54.4 สวนท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑชามะมวงผงสําเร็จสวนใหญไมรูจัก
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ผลิตภัณฑชามะมวงผงสําเร็จ คิดเปนรอยละ 96.8 ดานการทดสอบทางประสาทสัมผัสตอผลิตภัณฑ
ชามะมวงผงสําเร็จพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความชอบโดยรวมสีของผลิตภัณฑชามะมวงผง
สําเร็จ รสมะมวงอยูในระดับชอบมากสวนความชอบตอกล่ินมะมวงและรสชาอยูในระดับปานกลาง
และระดับความชอบท่ีมีตอกล่ินชาอยูในระดับท่ีบอกไมไดวาชอบหรือไมชอบผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญใหการยอมรับและมีแนวโนมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชามะมวงผงสําเร็จจาก
การศึกษาแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑชามะมวงผงสําเร็จ พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญไดใหเหตุผลในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑชาเนื่องจากดื่มเพ่ือสุขภาพ คิด
เปนรอยละ 50.9โดยมีความถ่ีท่ีจะดื่มผลิตภัณฑชามะมวงผงสําเร็จ 4 – 5ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอย
ละ 36.6มีปริมาณท่ีเหมาะสมเปน 151– 200 มิลลิลิตร คิดเปนรอยละ 79.5 และรูปแบบบรรจุภัณฑ
ผูตอบสอบถามสวนใหญใหความเห็นวาควรเปนซองกระดาษคิดเปนรอยละ 50.9 โดยควรมีราคา 
15 บาทตอซองคิดเปนรอยละ 82.1และใหความเห็นวาควรวางจําหนายผลิตภัณฑชามะมวงผงสําเร็จ
ท่ีซุปเปอรมาเกต คิดเปนรอยละ 35.7 

กนกวรรณ พรมจีน และนิรมล อุตมอาง (2552) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชา
เขียวผสมตะไครและชะเอมโดยใชโลจิสติครีเกรสชัน โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑชาเขียวผสมตะไครและชะเอม พบวา เครื่องดื่มชาผสมท่ีไดรับ
คะแนนความชอบสูงสุดคือ สูตรท่ีมีชาเขียว 50% ชะเอม 40% และตะไคร 10% และจากผลการ
วิเคราะหโดยเทคนิคโลจิสติครีเกรสชันพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับผลิตภัณฑชาผสมตะไคร
และชะเอม คือ คุณลักษณะรสชาติโดยรวม (p = 0.00004, odd ratio = 2.713, hit rate = 78.8%) และ
ยังสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคดวย (p = 0.0002, odd ratio = 2.143, hit rate = 72.8%)   

นิรมล อุตมอาง, กัญญารัตน สุทธิภักติ และวิฑูร ปริญญาวิวัตนกุล (2550)  ไดศึกษาในเรื่อง 
ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับและการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชาสมุนไพรของผูบริโภคโดยใชเทคนิคโล
จิสติกรีเกรสช่ัน โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงเพ่ือทดสอบการยอมรับของผูบริโภคท่ีมีตอชาสมุนไพร 
และศึกษาผลกระทบของปจจัยท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค การทดสอบแบบ 9 points 
hedonic scaling ใชทําการประเมินคุณลักษณะดานความชอบโดยรวม สี กล่ิน รสชาติ กล่ินรส
สมุนไพร และความรูสึกหลังกลืน ผลการวิเคราะหดวยลอจิสติกส รีเกรสช่ัน แสดงใหเห็นวา 
ผูบริโภคมีความชอบตอ ชาหมอน ชามะขามแขก และชาดอกคําฝอย มากกวา 85% โดยมีปจจัยท่ี
สงผลตอการยอมรับคือ รสชาติ และความรูสึกหลังกลืน (80.5% hit rate) ซ่ึงปจจัยท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือคือ รสชาติ กล่ินรสสมุนไพร และความรูสึกหลังกลืน  
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2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
 

 
 
 

กลุมผูบริโภคชาวไทย 
(จํานวน 125 คน) 

กลุมนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 
(จํานวน 125 คน) 

ขอมูลทั่วไป 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดตอเดือน 
6. สถานภาพ 
7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

พฤติกรรมการบริโภคชา 
1. ความชอบในการดื่มชา 
2. รูปแบบการบริโภคชา 
3. ชนิดของชาท่ีนิยมดื่ม 
4. วัตถุประสงคของการดื่มชา 
5. ชวงเวลาการดื่ม 
6. ความถ่ีในการดื่มชา 
7. สถานท่ีซ้ือผลิตภัณฑชา 
8. สถานท่ีดื่มชา 
9. การตัดสินใจในการเลือกรานคา 
10. แหลงขอมูลชา 
11. บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ 
12. วัตถุประสงคในการซ้ือชา 
13. จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีดื่มชา 

การยอมรับและการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑชา 

ความชอบดานประสาทสัมผสั 
ที่มีตอผลิตภัณฑชา 


