
 
บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑชาของผูบริโภคชาวไทยและ
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศในอําเภอเมือง เชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคและการยอมรับผลิตภัณฑชาของผูบริโภคชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางประเทศใน
อําเภอเมือง เชียงใหม ในดานความชอบและการยอมรับของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑชา จาก
การศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ ไดดังนี ้
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลออกไดเปน 4 สวนคือ 
 5.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 250 คน สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 54.00) และเปนเพศ
ชาย (รอยละ 46.00)  มีอายุระหวาง 20-40 ป (รอยละ 58.00) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 
66.40) มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท (รอยละ 30.80) มีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท (รอยละ 
30.40) มีสถานภาพโสด (รอยละ 58.40) มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวตั้งแต 4 คนขึ้นไป (รอยละ 
62.58) และนักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญอยูประเทศอังกฤษ (รอยละ 16.00)  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูบริโภคชาวไทยจํานวน 125 คน สวนใหญเปนเพศหญิง (รอย
ละ 72.00) และเปนเพศชาย (รอยละ 28.00 ) สวนใหญมีอายุระหวาง 20-40 ป (รอยละ 59.20) มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 77.60) สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท (รอยละ 40.80) 
สวนใหญมีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท (รอยละ 46.40) สวนใหญมีสถานภาพโสด (รอยละ 
72.00) และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวตั้งแต 4 คนขึ้นไป (รอยละ 64.23) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศจํานวน 125 คน สวนใหญเปนเพศ
ชาย (รอยละ 64.00) และเปนเพศหญิง (รอยละ 36.00) มีอายุระหวาง 20-40 ป (รอยละ 56.80) มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 55.20) และประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว (รอยละ 26.40) สวน
ใหญมีรายไดตอเดือน 30,001-40,000 บาท (รอยละ 45.60) สวนใหญมีสถานภาพสมรส (รอยละ 
55.20) และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวตั้งแต 4 คนขึ้นไป (รอยละ 56.25)  
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 5.1.2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคชา 

พฤติกรรมการบริโภคชาของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 250 คน ดานความชอบในการดื่ม
ชา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชอบดื่มชา (รอยละ 88.80) และไมชอบดื่มชา (รอยละ 
11.20) สวนใหญชอบบริโภคชารอน (รอยละ 42.79) โดยสวนใหญนิยมดื่มชาเขียว/ชาญี่ปุน (รอยละ 
37.84) มีวัตถุประสงคในการดื่มชาเพราะความเคยชินและดื่มแลวทําใหสดช่ืนเทากัน (รอยละ 20.72) 
โดยมากจะดื่มชาในชวงบาย (13.00-15.59 น.) (รอยละ 29.28) สวนใหญดื่มชา 1-2 แกวตอสัปดาห 
(รอยละ 26.58) และซ้ือชาจากรานขายชา/กาแฟ (รอยละ 23.29) สวนใหญดื่มชาท่ีบานหรือท่ีพัก               
(รอยละ 24.28) ทางดานการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชานั้นผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจ
เลือกรานคาท่ีสามารถซ้ือไดตลอด 24 ช่ัวโมง (รอยละ 40.45) สวนใหญทราบขอมูลชาจากส่ือ
โทรทัศน    (รอยละ 34.23) สวนใหญตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชาดวยตนเอง (รอยละ 59.46) โดย
มีสาเหตุท่ีซ้ือเนื่องจากดื่มเปนประจํา และสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีดื่มชา 2 คน 
(รอยละ 32.29) 
 5.1.3 ขอมูลการทดสอบดานประสาทสัมผัส 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 250 คน สวนใหญมีความชอบชาอูหลงโดยรวมอยูในระดับ
เฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.64) ชอบสีชาอูหลงอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.94) ชอบกล่ินชาอูหลงอยูในระดับ
เฉยๆ(คาเฉล่ีย 5.93) ชอบกล่ินรสชาอูหลงอยูในระดับเฉยๆ(คาเฉล่ีย 5.70) และชอบความรูสึกหลัง
กลืนชาอูหลงอยูในระดับเฉยๆ(คาเฉล่ีย 5.66) สําหรับชาดํา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ชอบชาดําโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.60) ชอบสีชาดําอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.82) 
ชอบกล่ินชาดําอยูในระดับเฉยๆ(คาเฉล่ีย 5.64) ชอบกล่ินรสชาดําอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.56) 
และชอบความรูสึกหลังกลืนชาดําอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.43) สําหรับชามะลิ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญชอบชามะลิโดยรวมเล็กนอย (คาเฉล่ีย 6.16) ชอบสีชามะลิเล็กนอย (คาเฉล่ีย 
6.24) ชอบกล่ินชามะลิเล็กนอย (คาเฉล่ีย 6.59) ชอบกล่ินรสชามะลิเล็กนอย (คาเฉล่ีย 6.21) และชอบ
ความรูสึกหลังกลืนชามะลิเล็กนอย (คาเฉล่ีย 6.18) และสําหรับชาเขียว พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญชอบชาเขียวโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.68) ชอบสีชาเขียวเล็กนอย (คาเฉล่ีย 
6.11) ชอบกล่ินชาเขียวอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.87) ชอบกล่ินรสชาเขียวอยูในระดับเฉยๆ 
(คาเฉล่ีย 5.56) และชอบความรูสึกหลังกลืนชาเขียวอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.58)  

ทางดานการยอมรับผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 250 คน สวนใหญยอมรับ
ผลิตภัณฑชาอูหลง (รอยละ 78.00) และไมยอมรับผลิตภัณฑชาอูหลง (รอยละ 22.00) สวนใหญ
ยอมรับผลิตภัณฑชาดํา (รอยละ 71.60) และไมยอมรับผลิตภัณฑชาดํา (รอยละ 28.40) สวนใหญ
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ยอมรับผลิตภัณฑชามะลิ (รอยละ 82.00) และไมยอมรับผลิตภัณฑชามะลิ (รอยละ 18.00) และสวน
ใหญยอมรับผลิตภัณฑชาเขียว (รอยละ 74.80) และไมยอมรับผลิตภัณฑชาเขียว (รอยละ 25.20)  

ทางดานการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเม่ือวางจําหนาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 250 
คน สวนใหญไมซ้ือผลิตภัณฑชาอูหลง (รอยละ 60.00) และซ้ือผลิตภัณฑชาอูหลง (รอยละ 40.00) 
สวนใหญไมซ้ือผลิตภัณฑชาดํา (รอยละ 66.00) และซ้ือผลิตภัณฑชาดํา (รอยละ 34.00) สวนใหญ
ซ้ือผลิตภัณฑชามะลิ (รอยละ 56.40) และไมซ้ือผลิตภัณฑชามะลิ (รอยละ 43.60) และสวนใหญไม
ซ้ือผลิตภัณฑชาเขียว (รอยละ 60.00) และซ้ือผลิตภัณฑชาเขียว (รอยละ 40.00)  

ในการวิเคราะหขอมูลดานคุณลักษณะท่ีผลตอการยอมรับและตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชา 
พบวา เม่ือทําการวิเคราะหกลุมผูตอบแบบสอบถามท้ังผูบริโภคชาวไทยและนักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศจํานวน 250 คน แสดงใหเห็นวาคุณลักษณะดานกล่ินรส และความรูสึกหลังกลืนมีผล
ตอการยอมรับและการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงคุณลักษณะดังกลาวลวนเปน
คุณลักษณะท่ีสําคัญของผลิตภัณฑชา แตเม่ือทําการวิเคราะหแยกกลุมของผูตอบแบบสอบถาม กลับ
พบวากลุมผูบริโภคชาวไทยจํานวน 125 คน คุณลักษณะท้ังหมดมีผลตอการยอมรับและการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชา ซ่ึงแตกตางจากนักทองเท่ียวชาวตางประเทศจํานวน 125 คน ท่ี
คุณลักษณะดานกล่ินและความรูสึกหลังกลืนเทานั้นท่ีมีผลตอการยอมรับ  และ ทางดานการ
ตัดสินใจซ้ือนั้นพบวาคุณลักษณะดานกล่ินรสและความรูสึกหลังกลืนเทานั้นท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑชา 

ท้ังนี้ความแตกตางท่ีเกิดขึ้นทางดานการยอมรับและการตัดสินใจซ้ือยอมมาจากความ
แตกตางดานวัฒนธรรมการบริโภคชาซ่ึงผูบริโภคชาวไทย อาจใหความสําคัญในการรับรูตั้งแตได
รับรูกล่ิน ในขณะท่ีดื่มชา รวมท้ังหลังจากดื่มชาแลว ซ่ึงคุณลักษณะท่ีเกี่ยวของคือ สี กล่ิน กล่ินรส 
และความรูสึกหลังกลืน ในขณะที่ชาวตางประเทศจะใหความสนใจในสวนของระหวางบริโภคและ
หลังบริโภคผลิตภัณฑชาซ่ึงคุณลักษณะท่ีเกี่ยวของคือ กล่ินรสและความรูสึกหลังกลืนนั่นเอง 
 

5.1.4  ความสัมพันธของพฤติกรรมการบริโภคชา การยอมรับ การตัดสินใจซ้ือ และขอมูล
ดานประสาทสัมผัส  จําแนกตามประเภทของผูตอบแบบสอบถาม 

5.1.4.1 ความสัมพันธของพฤติกรรมการบริโภคชาจําแนกตามประเภทของผูตอบ
แบบสอบถาม 

ผูบริโภคชาวไทยจํานวน 125 คน สวนใหญชอบดื่มชา (รอยละ 85.60) นิยมบริโภคชาเย็น 
(รอยละ 42.99)  นิยมดื่มชาเขียว/ชาญี่ปุน (รอยละ 53.27) มีวัตถุประสงคในการดื่มชาเพ่ือแกกระหาย 
(รอยละ 28.97) โดยดื่มชาในชวงบาย (13.00-15.59 น.) (รอยละ 42.99) ดื่มชา 1-2 แกวตอสัปดาห 
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(รอยละ 34.58) ซ้ือชาจากรานสะดวกซ้ือ เชน 7-11 (รอยละ 55.14) ดื่มชาท่ีบานหรือท่ีพัก (รอยละ 
58.88)  ตัดสินใจเลือกรานคาท่ีซ้ือผลิตภัณฑชาจากรานคาท่ีซ้ือไดตลอด 24 ช่ัวโมง (รอยละ 48.86) 
ทราบขอมูลชาจากส่ือโทรทัศน (รอยละ 46.73) สวนใหญตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชาดวยตนเอง 
(รอยละ 71.03) และซ้ือชาเนื่องจากดื่มเปนประจํา (รอยละ 61.68) 

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศจํานวน 125 คน สวนใหญชอบดื่มชา (รอยละ 92.00) นิยม
บริโภคชารอน (รอยละ 60.00) นิยมดื่มชาดํา (รอยละ 26.09) มีวัตถุประสงคในการดื่มชาเพราะ
ความเคยชิน (รอยละ 34.78) ดื่มชาในชวงเชา (6.00-8.59 น.) (รอยละ 33.91) ดื่มชามากกวา 7 แกว
ตอสัปดาห (รอยละ 37.39) ซ้ือชาจากรานขายชา/กาแฟ (รอยละ 52.17) ดื่มชาท่ีบานหรือท่ีพัก (รอย
ละ 55.65) ตัดสินใจเลือกรานคาท่ีซ้ือผลิตภัณฑชาเนื่องจากเปนรานคาท่ีมีช่ือเสียงรูจักกันท่ัวไป 
(รอยละ 37.17) โทราบขอมูลชาจากอินเตอรเนต (รอยละ 23.48) สวนใหญตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑชาดวยตนเอง (รอยละ 48.70) และซ้ือชาเนื่องจากดื่มเปนประจํา (รอยละ63.48) 

จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคชาของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูบริโภคชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางประเทศไมมีความแตกตาง
กันในขอมูลดังตอไปนี้ คือ ความชอบในการดื่มชา และจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีดื่มชา และ 
พบวา ผูบริโภคชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีความแตกตางกันในขอมูลดังตอไปนี้ คือ 
รูปแบบการบริโภคชา ( 2χ = 30.517, P<0.001) ชนิดของชาท่ีนิยมดื่ม ( 2χ = 38.558, P<0.001) 
วัตถุประสงคของการดื่มชา ( 2χ = 65.491, P<0.001) ชวงเวลาของการดื่มชา ( 2χ = 36.303, 
P<0.001) ความถ่ีในการบริโภคชา ( 2χ = 36.549, P<0.001) แหลงขอมูลชา  ( 2χ = 20.198, P = 
0.001) บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชา ( 2χ = 25.524, P<0.001)  และ
วัตถุประสงคในการซ้ือชา ( 2χ = 32.646, P<0.001) 

จากขอมูลดงักลาวพบวาในดานพฤติกรรมการบริโภคของชาวไทยและชาวตางประเทศมี
ความแตกตางกันคอนขางมาก ซ่ึงคาดวาเปนผลมาจากรูปแบบการดําเนินชีวิต รูปแบบการบริโภค 
และวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางกัน 

            5.1.4.2 ความสัมพันธของขอมูลดานประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑชาจําแนกตาม
ประเภทของผูตอบแบบสอบถาม 

ความชอบดานประสาทสัมผัสของผูตอบแบบสอบถามตอชาอูหลง พบวา ผูบริโภคชาวไทย
จํานวน 125 คน สวนใหญชอบชาอูหลงโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.82) ชอบสีชาอูหลง
เล็กนอย (คาเฉล่ีย 6.33) ชอบกล่ินชาอูหลงเล็กนอย (คาเฉล่ีย 6.10) ชอบกล่ินรสชาอูหลงอยูในระดับ
เฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.75) และชอบความรูสึกหลังกลืนชาอูหลงอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.68) ทางดาน
การยอมรับผลิตภัณฑผูบริโภคชาวไทยสวนใหญยอมรับผลิตภัณฑชาอูหลง (รอยละ 72.00) และ
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ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชาอูหลง (รอยละ 41.60) สวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศจํานวน 125 คน 
สวนใหญชอบชาอูหลงโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.46) ชอบสีชาอูหลงอยูในระดับเฉยๆ 
(คาเฉล่ีย 5.56) ชอบกล่ินชาอูหลงอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.76) ชอบกล่ินรสชาอูหลงอยูในระดับ
เฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.65) และชอบความรูสึกหลังกลืนชาอูหลงอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.65) และ
ทางดานการยอมรับผลิตภัณฑนักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญยอมรับผลิตภัณฑชาอูหลง 
(รอยละ 84.00) และตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชาอูหลง (รอยละ 38.40) จากการวิเคราะหความสัมพันธ
พบวาผูบริโภคชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีความแตกตางกันทางดานความชอบสี
ของชาอูหลง และผูบริโภคชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีความแตกตางกันทางดาน
การยอมรับผลิตภัณฑชาอูหลง สวนการตัดสินใจซ้ือผูบริโภคชาวไทยและนักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศไมมีความแตกตางกัน 

ความชอบดานประสาทสัมผัสของผูตอบแบบสอบถามตอชาดํา พบวา ผูบริโภคชาวไทย
จํานวน 125 คน สวนใหญชอบชาดําโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.52) ชอบสีชาดําอยูใน
ระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.90) ชอบกล่ินชาดําอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.74) ชอบกล่ินรสชาดําอยูใน
ระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.57) และชอบความรูสึกหลังกลืนชาดําอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.35) 
ทางดานการยอมรับผลิตภัณฑผูบริโภคชาวไทยสวนใหญยอมรับผลิตภัณฑชาดํา (รอยละ 66.40) 
และตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชาดํา (รอยละ 36.00) สวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศจํานวน 125 คน 
สวนใหญชอบชาดําโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.67) ชอบสีชาดําอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 
5.74) ชอบกล่ินชาดําอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.54) ชอบกล่ินรสชาดําอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 
5.55) และชอบความรูสึกหลังกลืนชาดําอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.51) ทางดานการยอมรับ
ผลิตภัณฑนักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญยอมรับผลิตภัณฑดํา(รอยละ 76.80) และตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑชาดํา (รอยละ 32.00) จากการวิเคราะหความสัมพันธพบวาผูบริโภคชาวไทยและ
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศไมมีความแตกตางกันทางดานคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส การ
ยอมรับผลิตภัณฑ และการตัดสินใจซ้ือ 

ความชอบดานประสาทสัมผัสของผูตอบแบบสอบถามตอชามะลิ พบวา ผูบริโภคชาวไทย
จํานวน 125 คน สวนใหญชอบชามะลิโดยรวมเล็กนอย (คาเฉล่ีย 6.32) ชอบสีชามะลิเล็กนอย 
(คาเฉล่ีย 6.33) ชอบกล่ินชามะลิปานกลาง (คาเฉล่ีย 7.13) ชอบกล่ินรสชามะลิเล็กนอย (คาเฉล่ีย 
6.30) และชอบความรูสึกหลังกลืนชามะลิเล็กนอย (คาเฉล่ีย 6.07) ทางดานการยอมรับผลิตภัณฑ
ผูบริโภคชาวไทยสวนใหญยอมรับผลิตภัณฑชามะลิ (รอยละ 79.20) และตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชา
มะลิ (รอยละ 56.00) สวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศจํานวน 125 คน สวนใหญชอบชามะลิ
โดยรวมเล็กนอย (คาเฉล่ีย 6.01) ชอบสีชามะลิเล็กนอย (คาเฉล่ีย 6.15) ชอบกล่ินชามะลิเล็กนอย 
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(คาเฉล่ีย 6.05) ชอบกล่ินรสชามะลิเล็กนอย (คาเฉล่ีย 6.11) และชอบความรูสึกหลังกลืนชามะลิ
เล็กนอย (คาเฉล่ีย 6.28) ทางดานการยอมรับผลิตภัณฑ นักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญ
ยอมรับผลิตภัณฑมะลิ(รอยละ 84.80) และตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชามะลิ (รอยละ56.80)  จากการ
วิเคราะหความสัมพันธพบวาผูบริโภคชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ มีความแตกตางกัน
ทางดานความชอบกล่ินของชามะลิ สวนการยอมรับและการตัดสินใจซ้ือไมมีความแตกตางกัน 

ความชอบดานประสาทสัมผัสของของผูตอบแบบสอบถามตอชาเขียว พบวา ผูบริโภคชาว
ไทยจํานวน 125 คน สวนใหญชอบชาเขียวโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.65) ชอบสีชาเขียว
เล็กนอย (คาเฉล่ีย 6.10) ชอบกล่ินชาเขียวอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.88) ชอบกล่ินรสชาเขียวอยู
ในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.44) และชอบความรูสึกหลังกลืนชาเขียวอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.36) 
ทางดานการยอมรับผลิตภัณฑผูบริโภคชาวไทยสวนใหญยอมรับผลิตภัณฑชาเขียว (รอยละ 71.20) 
และตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชาเขียว (รอยละ40.80)  สวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศจํานวน 125 
คน สวนใหญชอบชาเขียวโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.70) ชอบสีชาเขียวเล็กนอย (คาเฉล่ีย 
6.12) ชอบกล่ินชาเขียวอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.86) ชอบกล่ินรสชาเขียวอยูในระดับเฉยๆ 
(คาเฉล่ีย 5.67) และชอบความรูสึกหลังกลืนชาเขียวอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 5.79) ทางดานการ
ยอมรับผลิตภัณฑนักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญยอมรับผลิตภัณฑชาเขียว (รอยละ 78.40) 
และตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชาเขียว (รอยละ39.20) จากการวิเคราะหความสัมพันธ พบวาผูบริโภค
ชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางประเทศไมมีความแตกตางกันทางดานคุณลักษณะทางประสาท
สัมผัส การยอมรับผลิตภัณฑ และการตัดสินใจซ้ือ 

            5.1.4.3 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสกับประเภทของ
ผลิตภัณฑชา 

จากการวิเคราะหขอมูลระหวางคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสจําแนกตามประเภทของชา 
จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 250 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความชอบตอชามะลิ
มากท่ีสุดในทุกคุณลักษณะ ในดานความชอบโดยรวม ชามะลิมีคะแนนความชอบมากที่สุด 
(คาเฉล่ีย 6.16) รองลงมาคือ ชาเขียว (คาเฉล่ีย 5.68) ชาอูหลง (คาเฉล่ีย 5.64) และชาดํามีคะแนน
ความชอบนอยท่ีสุด (คาเฉล่ีย 5.60)  ดานสีชามะลิมีคะแนนความชอบมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 6.24) 
รองลงมาคือ ชาเขียว (คาเฉล่ีย 6.11) ชาอูหลง (คาเฉล่ีย 5.94) และชาดํามีคะแนนความชอบนอย
ท่ีสุด (คาเฉล่ีย 5.82) ดานกล่ินชามะลิมีคะแนนความชอบมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 6.59) รองลงมาคือ ชาอู
หลง (คาเฉล่ีย 5.93) ชาเขียว (คาเฉล่ีย 5.87) และชาดํามีคะแนนความชอบนอยท่ีสุด (คาเฉล่ีย 5.64) 
ดานกล่ินรสชามะลิมีคะแนนความชอบมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 6.21) รองลงมาคือ ชาอูหลง (คาเฉล่ีย 
5.70) สวนชาเขียว (คาเฉล่ีย 5.56)และชาดํามีคะแนนความชอบนอยท่ีสุด (คาเฉล่ีย 5.56) ดาน
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ความรูสึกหลังกลืน ชามะลิมีคะแนนความชอบมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 6.18) รองลงมาคือ ชาอูหลง 
(คาเฉล่ีย 5.66) ชาเขียว (คาเฉล่ีย 5.58) และชาดํามีคะแนนความชอบนอยท่ีสุด (คาเฉล่ีย 5.43)  

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสจําแนกตามประเภทของชาของกลุมผูบริโภคชาวไทย
จํานวน 125 คน  พบวามีความชอบตอชามะลิมากท่ีสุดในทุกคุณลักษณะ ในดานความชอบโดยรวม 
ชามะลิมีคะแนนความชอบมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 6.32) รองลงมาคือ ชาอูหลง (คาเฉล่ีย 5.82) ชาเขียว 
(คาเฉล่ีย 5.65) และชาดํามีคะแนนความชอบนอยท่ีสุด (คาเฉล่ีย 5.52)  ดานสีชามะลิมีคะแนน
ความชอบมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 6.33) เทากับชาอูหลง (คาเฉล่ีย 6.33) รองลงมาคือ ชาเขียว (คาเฉล่ีย 
6.10) และชาดํามีคะแนนความชอบนอยท่ีสุด (คาเฉล่ีย 5.90) ดานกล่ินชามะลิมีคะแนนความชอบ
มากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 7.13) รองลงมาคือ ชาอูหลง (คาเฉล่ีย 6.10) ชาเขียว (คาเฉล่ีย 5.88) และชาดํามี
คะแนนความชอบนอยท่ีสุด (คาเฉล่ีย 5.74) ดานกล่ินรสชามะลิมีคะแนนความชอบมากท่ีสุด 
(คาเฉล่ีย 6.30) รองลงมาคือ ชาอูหลง (คาเฉล่ีย 5.75) ชาดํา (คาเฉล่ีย 5.57) และชาเขียวมีคะแนน
ความชอบนอยท่ีสุด (คาเฉล่ีย 5.44) ดานความรูสึกหลังกลืนชามะลิมีคะแนนความชอบมากท่ีสุด 
(คาเฉล่ีย 6.07) รองลงมาคือ ชาอูหลง (คาเฉล่ีย 5.68) ชาเขียว (คาเฉล่ีย 5.36) และชาดํามีคะแนน
ความชอบนอยท่ีสุด (คาเฉล่ีย 5.35)  

สวนคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสจําแนกตามประเภทของชาของกลุมนักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศจํานวน 125 คน พบวามีความชอบตอชามะลิมากท่ีสุดในทุกคุณลักษณะ ในดาน
ความชอบโดยรวม ชามะลิมีคะแนนความชอบมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 6.01) รองลงมาคือ ชาดํา (คาเฉล่ีย 
5.74)  ชาเขียว (คาเฉล่ีย 5.70) และชาอูหลงมีคะแนนความชอบนอยท่ีสุด (คาเฉล่ีย 5.46)  ดานสีชา
มะลิมีคะแนนความชอบมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 6.15) รองลงมาคือ ชาเขียว (คาเฉล่ีย 6.12) ชาดํา 
(คาเฉล่ีย 5.74) และชาอูหลงมีคะแนนความชอบนอยท่ีสุด (คาเฉล่ีย 5.56) ดานกล่ินชามะลิมีคะแนน
ความชอบมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 6.05) รองลงมาคือ ชาเขียว (คาเฉล่ีย 5.86) ชาอูหลง (คาเฉล่ีย 5.76) 
และชาดํามีคะแนนความชอบนอยท่ีสุด (คาเฉล่ีย 5.54) ดานกล่ินรสชามะลิมีคะแนนความชอบมาก
ท่ีสุด (คาเฉล่ีย 6.11) รองลงมาคือ ชาเขียว (คาเฉล่ีย 5.67) ชาอูหลง (คาเฉล่ีย 5.65) และชาดํามี
คะแนนความชอบนอยท่ีสุด (คาเฉล่ีย 5.55)  ดานความรูสึกหลังกลืนชามะลิมีคะแนนความชอบมาก
ท่ีสุด (คาเฉล่ีย 6.28) รองลงมาคือ ชาเขียว (คาเฉล่ีย 5.79) ชาอูหลง (คาเฉล่ีย 5.65) และชาดํามี
คะแนนความชอบนอยท่ีสุด (คาเฉล่ีย 5.51)  

ในการวิเคราะหคุณลักษณะดานประสามสัมผัสของชาตัวอยางท้ังส่ีชนิด พบวาเม่ือ
วิเคราะหโดยรวมผูตอบแบบสอบถามท้ังผูบริโภคชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางประเทศจะมี
ความชอบในตอชามะลิมากท่ีสุด รองลงมาคือชาเขียว ชาอูหลง และชาดํา ตามลําดับ แตเม่ือทําการ
วิเคราะหแยกกลุมระหวางผูบริโภคชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ พบวามีท้ังความคลาย
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และความแตกตางในดานความชอบตอผลิตภัณฑชาท้ังส่ีประเภท กลาวคือ ผูบริโภคชาวไทยให
คะแนนความชอบตอชามะลิสูง เชนเดียวกับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ แตลําดับความชอบถัดมา
จะมีความตางกัน คือผูบริโภคชาวไทยจะชอบชาอูหลง ชาเขียว และชาดํา ตามลําดับ สวน
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศจะชอบชาดํา ชาเขียว และชาอูหลง ตามลําดับ ท้ังนี้ความแตกตางอาจ
เปนผลมาจากความเคยชินในการดื่มชาของชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีมีความนิยมการดื่มชาท่ี
ไมเหมือนกัน โดยจะเห็นวาประเภทของชาท่ีมีประบวนการแบบตะวันออก จะไดคะแนนความชอบ
จากผูบริโภคชาวไทย ในขณะท่ีชาท่ีมีกระบวนการผลิตแบบตะวันตกก็จะไดคะแนนความชอบจาก
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศมากกวา 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑชาของผูบริโภคชาวไทยและ
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศในอําเภอเมือง เชียงใหม เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
บริโภคชาของชาวไทยและชาวตางประเทศ ในดานความแตกตางระหวางพฤติกรรม รวมท้ัง
ประเมินคุณลักษณะดานประสาทสัมผัสพรอมเปรียบเทียบระหวางชาประเภทตางๆ เพ่ือท่ีจะนํา
ขอมูลจากการวิเคราะหมาประยุกตใชเพ่ือประโยชนทางดานการขยายตลาดชาภายในประเทศ และ
การสงออกผลิตภัณฑชา  
 การทดสอบผลิตภัณฑตามท่ี Cooper (2001) กลาวไววา การทดสอบผลิตภัณฑนั้น ควรจะ
ทดสอบกับผูบริโภค เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรม ความคิดเห็นท่ีมีตอคุณลักษณะของผลิตภัณฑ การ
ยอมรับผลิตภัณฑ และการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้  ไดทําการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมผูบริโภค และประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑชา 4 ชนิด และ
สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้
 5.2.1 พฤติกรรมการบริโภคชา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมดื่มชาเขียว/ชาญี่ปุน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาจากคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2546) ไดทําแผนธุรกิจชาเชียวใบหมอน 
โดยทําการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องดื่มชาชง และชอบ
บริโภคชารอนซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาจากปรารถนา บุตรวงศ (2548) ไดทําการทดสอบ
ผลิตภัณฑชาลําไยของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
วัตถุประสงคในการดื่มชาเพราะทานเปนประจําอยูแลว และดื่มแลวทําใหสดช่ืน สวนใหญมักจะดื่ม
ชาในชวงบาย (13.00-15.59 น.) และดื่มชา 1-2 แกวตอสัปดาห ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือชา
จากรานขายชา/กาแฟ ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาของศุภฤกษ ธนะสาร (2547) ไดศึกษาถึงพฤติกรมกร
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ซ้ือชาเชียวของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือ
ผลิตภัณฑชาท่ีรานสะดวกซ้ือ โดยมากจะดื่มชาท่ีบานหรือท่ีพัก สวนการตัดสินใจซ้ือ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจเลือกรานคาท่ีสามารถซ้ือไดตลอด 24 ช่ัวโมง ในดานแหลงขอมูล
ชา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบขอมูลชาจากส่ือโทรทัศน และตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
ชาดวยตัวเอง  และสวนมากจะซ้ือชาเปนประจําอยูแลว สวนสมาชิกในครอบครัวท่ีดื่มชา พบวาสวน
ใหญมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีดื่มชา 2 คน  

พฤติกรรมการบริโภคชาของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทนักทองเท่ียว พบวา
ผูบริโภคชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางประเทศไมมีความแตกตางกันในขอมูลดังตอไปนี้ คือ 
ความชอบในการดื่มชา และจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีดื่มชา สวนพฤติกรรมการบริโภคชาของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูบริโภคชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีความแตกตาง
ทางดานพฤติกรรมการบริโภคชา ดังนี้คือ รูปแบบการบริโภคชา ชนิดของชาท่ีนิยมดื่ม 
วัตถุประสงคของการดื่มชา ชวงเวลาของการดื่มชา ความถ่ีในการบริโภคชา สถานท่ีซ้ือผลิตภัณฑ
ชา สถานท่ีดื่มชา  การตัดสินใจในการเลือกรานคาท่ีซ้ือผลิตภัณฑ แหลงขอมูลชา บุคคลท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชา วัตถุประสงคในการซ้ือชา ซ่ึงความสัมพันธของพฤติกรรม
สวนมากมีความสอดคลองกับการศึกษาจากปรารถนา บุตรวงศ  (2548 ) ไดทําการทดสอบ
ผลิตภัณฑชาลําไยของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม จากขอมูลดังกลาวพบวาในดาน
พฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีความแตกตางกัน
คอนขางมาก ซ่ึงคาดวาเปนผลมาจากรูปแบบการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางกัน 
 5.2.2 การประเมินความชอบตอคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส 

ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีความชอบตอชามะลิมากท่ีสุด รองลงมาคือชาเขียว ชาอูหลง 
และชาดํ า ตามลําดับ  ซ่ึงแตกต างจากการศึกษาโดย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2546) ไดทําแผนธุรกิจชาเชียวใบหมอน โดยทําการศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคและปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องดื่มชาชง ท่ีผูตอบสอบถามสวนใหญมีความชอบตอ
ผลิตภัณฑชาเขียวมากท่ีสุด ซ่ึงอาจเนื่องมาจากความคุนเคยท่ีมีตอผลิตภัณฑชามะลิท่ีมีวางจําหนาย
โดยท่ัวไปมากกวาชาประเภทอ่ืน แตเม่ือแยกกลุมของผูตอบแบบสอบถามออกเปนผูบริโภคชาว
ไทยและนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ กลับพบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศใหความชอบตอ ชา
ดํามากกวาชาเขียวและชาอูหลง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากวัฒนธรรมการบริโภคชาของนักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศซ่ึงนิยมดื่มชาท่ีมีกระบวนการผลิตแบบชาดํามากกวา รวมท้ังในตางประเทศก็มี
ผลิตภัณฑชาดํามากกวาชาประเภทอ่ืน และจากการวิเคราะหดานสถิติ  พบวาคุณลักษณะดาน
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ประสาทสัมผัสของชาประเภทตางๆ ระหวางผูบริโภคชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางประเทศนั้น 
สวนมากไมแตกตาง นอกจากสีของชาอูหลง การยอมรับผลิตภัณฑชาอูหลง และกล่ินของชามะลิ 

จากการศึกษาขอมูลทางประสาทสัมผัส พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชอบผลิตภัณฑ
ชาท้ังส่ีชนิดในระดับชอบเล็กนอย ถึงชอบปานกลาง ซ่ึงคลายกับคะแนนความชอบทางประสาท
สัมผัสจากการศึกษาของ กนกวรรณ พรมจีน และนิรมล อุตมอาง(2552) ซ่ึงศึกษาแนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑชาเขียวผสมตะไครและชะเอมโดยใชลอจิสติครีเกรสช่ัน ท่ีมีคะแนนความชอบ
ดานคุณลักษณะตางๆ อยูระหวางชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลาง 

เม่ือศึกษาการยอมรับและการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชา พบวา กล่ินรส และความรูสึกหลัง
กลืนเปนปจจัยท่ีสําคัญในการยอมรับผลิตภัณฑซ่ึงเปนเพราะผูตอบแบบสอบถามไดใหความสนใจ
ตอผลิตภัณฑในขณะท่ีบริโภคมากท่ีสุด สวนใหญผูตอบแบบสอบถามยอมรับผลิตภัณฑชาท้ังส่ี
ชนิด อยูในระดับ 70% - 85% ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ นิรมล อุตมอาง และคณะ (2550) ซ่ึง
ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับและการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชาสมุนไพรของผูบริโภค โดย
พบวาการยอมรับผลิตภัณฑชามี 85.70% hit rate และปจจัยดานคุณลักษณะท่ีมีผลตอการยอมรับคือ 
รสชาติ และความรูสึกหลังกลืน อีกท้ังยังสอดคลองกับการศึกษาของกนกวรรณ พรมจีน และนิรมล 
อุตมอาง (2552) ซ่ึงศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชาเขียวผสมตะไครและชะเอมโดยใช ลอจิ
สติครีเกรสช่ันโดยพบวาการยอมรับผลิตภัณฑชามี 78.80% hit rate  สวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
ชาท้ังส่ีชนิด อยูในระดับ 30% - 45% ซ่ึงคอนขางต่ํากวาท่ีควรจะเปนเม่ือพิจารณาการยอมรับ
ผลิตภัณฑ ท้ังนี้เนื่องมาจากปจจัยดานผูบริโภคท้ังภายในและภายนอก สงผลตอการตัดสินใจซ้ือ ณ 
ขณะนั้น ไมวาจะเปน ตรายี่หอ ผูจําหนาย ปริมาณของผลิตภัณฑ รวมไปถึงรูปแบบการชําระเงิน 
(อรชร มณีสงฆ, 2553) แตเม่ือทําการแยกวิเคราะหระหวางผูบริโภคชาวไทยและนักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศ กลับพบวาในผูบริโภคชาวไทยนั้น คุณลักษณะท้ังหมดมีผลตอการยอมรับผลิตภัณฑชา 
ซ่ึงแตกตางจากนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีคุณลักษณะดานกล่ินและความรูสึกหลังกลืนเทานั้นท่ี
มีผลตอการยอมรับ ซ่ึงผูบริโภคชาวไทย อาจใหความสําคัญในการรับรูตั้งแตไดรับรูกล่ิน ในขณะท่ี
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศจะใหความสนใจในสวนของกอนบริโภคและหลังบริโภคผลิตภัณฑ
ชาซ่ึงคุณลักษณะท่ีเกี่ยวของคือ กล่ินและความรูสึกหลังกลืนนั่นเอง และในสวนของคุณลักษณะท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชา พบวา เม่ือทําการวิเคราะหกลุมผูบริโภคท้ังชาวไทยและ
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ แสดงใหเห็นวาคุณลักษณะดานกล่ินรส และความรูสึกหลังกลืนมีผล
ตอรอยละการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ซ่ึงคุณลักษณะดังกลาวลวนเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของ
ผลิตภัณฑชา แตเม่ือทําการวิเคราะหแยกกลุมผูบริโภคกลับพบวา กลุมผูบริโภคชาวไทย ให
ความสําคัญตอคุณลักษณะท้ังหมดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชา ซ่ึงแตกตางจาก
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นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีคุณลักษณะดานกล่ินและความรูสึกหลังกลืนเทานั้นท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือ ท้ังนี้ความแตกตางท่ีเกิดขึ้นยอมมาจากความแตกตางดานวัฒนธรรมการบริโภคชาซ่ึง
ผูบริโภคชาวไทย อาจใหความสําคัญในการรับรูตั้งแตไดรับรูกล่ิน ในขณะที่ดื่มชา รวมท้ังหลังจาก
ดื่มชาแลว ในขณะที่นักทองเท่ียวชาวตางประเทศจะใหความสนใจในสวนของระหวางบริโภคและ
หลังบริโภคผลิตภัณฑชาซ่ึงคุณลักษณะท่ีเกี่ยวของคือ กล่ินรสและความรูสึกหลังกลืน 
 
5.3 ขอคนพบ 
 จากการศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑชาของผูบริโภคชาวไทยและ
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศในอําเภอเมือง เชียงใหม สามารถสรุปขอคนพบไดดังนี ้
 1. ผูบริโภคชาวไทย 

สวนใหญชอบบริโภคชาเย็น ซ่ึงนิยมดื่มชาเขียว/ชาญ่ีปุน โดยจะดื่มชาเพ่ือแกกระหาย 
ในชวงบาย (13.00-15.59 น.) ครั้งละ 1-2 แกวตอสัปดาห (รอยละ 34.58) และซ้ือชาจากรานสะดวก
ซ้ือ โดยจะดื่มชาท่ีบานหรือท่ีพัก  

สวนใหญตัดสินใจเลือกรานคาท่ีซ้ือผลิตภัณฑชาจากรานคาท่ีซ้ือไดตลอด 24 ช่ัวโมง โดย
ทราบขอมูลชาจากส่ือโทรทัศน และตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชาดวยตนเอง 

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสท้ัง สี กล่ิน กล่ินรส และความรูสึกหลังกลืน สงผลตอการ
ยอมรับและการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชาของผูบริโภคชาวไทย จากการทดสอบดวยเทคนิคโลจิสติก 
รีเกรสช่ัน แสดงแนวโนมการยอมรับท่ี 87.6% hit rate และมีแนวโนมการตัดสินใจซ้ือท่ี 86.8% hit 

rate โดยสามารถบอกไดวาถาหากมีความชอบทางดาน สี กล่ิน กล่ินรส และความรูสึกหลังกลืน
เพ่ิมขึ้น จะทําใหการยอมรับและการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชาเพ่ิมขึ้น 

ขอมูลทางดานประสาทสัมผัสตอชาอูหลง พบวา มีความชอบโดยรวม ความชอบทางดานสี  
ความชอบทางดานกล่ิน ความชอบทางดานกล่ินรส และความชอบทางดานความรูสึกหลังกลืน อยู
ในระดับชอบเล็กนอย 

ขอมูลทางดานประสาทสัมผัสตอชาดํา พบวา มีความชอบโดยรวม ความชอบทางดานสี 
ความชอบทางดานกล่ิน ความชอบทางดานกล่ินรส อยูในระดับชอบเล็กนอย และมีความชอบ
ทางดานความรูสึกหลังกลืน อยูในระดับเฉยๆ 

ขอมูลทางดานประสาทสัมผัสตอชามะลิ พบวา มีความชอบโดยรวม ความชอบทางดานสี  
ความชอบทางดานกล่ินรส และความชอบทางดานความรูสึกหลังกลืน อยูในระดับชอบเล็กนอย 
และมีความชอบทางดานกล่ิน อยูในระดับชอบปานกลาง 
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ขอมูลทางดานประสาทสัมผัสตอชาเขียว พบวา  มีความชอบโดยรวม ความชอบทางดานสี 
และความชอบทางดานกล่ิน อยูในระดับชอบเล็กนอย และความชอบทางดานกล่ินรส และ
ความรูสึกหลังกลืน อยูในระดับชอบเฉยๆ 

2. นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 
สวนใหญชอบบริโภคชารอน ซ่ึงนิยมดื่มชาดํา โดยจะดื่มชาเพราะความเคยชิน ในชวงเชา 

(6.00-8.59 น.)  มากกวา 7 แกวตอสัปดาห และซ้ือชาจากรานขายชา/กาแฟ โดยจะดื่มชาท่ีบานหรือท่ี
พัก  

สวนใหญตัดสินใจเลือกรานคาท่ีซ้ือผลิตภัณฑชาจากรานคาท่ีมีช่ือเสียงรูจักกันท่ัวไป โดย
ทราบขอมูลชาจากอินเตอรเนต็ และตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชาดวยตนเอง 

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสทางดาน กล่ิน และ ความรูสึกหลังกลืนสงผลตอการยอมรับ
ผลิตภัณฑชาของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ จากการทดสอบดวยเทคนิคโลจิสติก รีเกรสช่ัน 
แสดงแนวโนมการยอมรับท่ี 83.6% hit rate โดยสามารถบอกไดวาถาหากมีความชอบทางดานกล่ิน
ลดลง และ ความชอบทางดานความรูสึกหลังกลืนเพ่ิมขึ้น จะทําใหการยอมรับผลิตภัณฑชาเพ่ิมขึน้ 

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสทางดาน กล่ินรส และความรูสึกหลังกลืนสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชาของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ จากการทดสอบดวยเทคนิคโลจิสติก รีเก
รสช่ัน แสดงแนวโนมการตัดสินใจซ้ือท่ี 72.2%  hit rate โดยสามารถบอกไดวาถาหากมีความชอบ
ทางดานกล่ินรส และความรูสึกหลังกลืนเพ่ิมขึ้น จะทําใหการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชาเพ่ิมขึ้น 

ขอมูลทางดานประสาทสัมผัสตอชาอูหลง พบวา มีความชอบโดยรวม อยูในระดับเฉยๆ 
และ มีความชอบทางดานสี ความชอบทางดานกล่ิน ความชอบทางดานกล่ินรส และความชอบ
ทางดานความรูสึกหลังกลืน อยูในระดับชอบเล็กนอย 

ขอมูลทางดานประสาทสัมผัสตอชาดํา ชามะลิ และชาเขียว พบวา มีความชอบโดยรวม 
ความชอบทางดานสี ความชอบทางดานกล่ิน ความชอบทางดานกล่ินรส และความชอบทางดาน
ความรูสึกหลังกลืน อยูในระดับชอบเล็กนอย 

3. ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมเปาหมาย ควรเปนผูท่ีสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑชาจากรานชา

หรือรานกาแฟ และสวนใหญตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชาดวยตนเอง โดยดื่มชา 1 – 2 แกวตอสัปดาห 
และรับทราบขอมูลเกี่ยวกับชาจากส่ือโทรทัศน 

ผูบริโภคชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีความแตกตางกันในดานพฤติกรรม
การบริโภคชา กลาวคือ รูปแบบการบริโภคชา ชนิดของชาท่ีนิยมดื่ม วัตถุประสงคของการดื่มชา
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ชวงเวลาของการดื่มชา  ความถ่ีในการบริโภคชา แหลงขอมูลชา บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑชา และวัตถุประสงคในการซ้ือชา 

คะแนนดานคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส มีความสอดคลองกับการวิเคราะหดวยวิธี      
ลอจิสติกส รีเกรสช่ัน จะแสดงแนวโนมการยอมรับผลิตภัณฑท่ี 84.4% hit rate และแนวโนมการ
ตัดสินใจซ้ือท่ี 79.1% hit rateโดยเฉพาะคุณลักษณะดานกล่ินรสและความรูสึกหลังกลืน ซ่ึงมีผล
ตอท้ังการยอมรับผลิตภัณฑชาและการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชาซ่ึงมีการตัดสินใจซ้ือ 

ความชอบดานคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมี
ความชอบตอชามะลิมากท่ีสุด ซ่ึงเปนชาท่ีมีการผสมกล่ินหอมของดอกไมลงไป 

ผูบริโภคชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ พบวามีท้ังความคลายและความ
แตกตางในดานความชอบตอผลิตภัณฑชาท้ังส่ีประเภท ซ่ึงผูบริโภคชาวไทยใหคะแนนความชอบ
ตอชามะลิสูงเชนเดียวกับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ แตลําดับความชอบถัดมาจะมีความตางกัน 
คือผูบริโภคชาวไทยจะชอบชาอูหลง ชาเขียว และชาดํา สวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศจะชอบชา
ดํา ชาเขียว และชาอูหลง  
 
5.4 ขอเสนอแนะ 

1. การผลิตชาเพ่ือจําหนายท้ังในและนอกประเทศผูประกอบการชาควรมีความเขาใจถึง
วัฒนธรรมการบริโภคและสภาพภูมิอากาศของแตละประเทศนั้นๆ เนื่องจากส่ิงเหลานี้สงผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคชาของผูบริโภคเปนอยางมาก โดยอาจเนนท่ีประเภทของชาใหเหมาะสม เชน
ถาตองการทําตลาดในประเทศทางตะวันออก ควรจะเสนอผลิตภัณฑชาท่ีเปนชาเย็น สวนการตลาด
ในประเทศตะวันตก ควรจะนําเสนอผลิตภัณฑชาท่ีเปนชารอน เปนตน 
 2. เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมบริโภคชาเขียวหรือชาญ่ีปุนมากกวาชาชนิด
อ่ืน เพื่อท่ีจะใหการตลาดเปนไปได จึงควรแนะนําผลิตภัณฑท่ีมีชาเขียวเปนพ้ืนฐาน 
 3. จากท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความชอบตอชามะลิมากท่ีสุดในระหวางตัวอยางชาท้ังส่ี
ชนิด ทําใหทราบวาผูตอบแบบสอบถามมีความชอบตอผลิตภัณฑชาท่ีมีกล่ินหอม หรือชาท่ีมีการ
ผสมกล่ินเ พ่ิมลงไปมากกวา ดังนั้นเพ่ือทําใหผลิตภัณฑชามีความนาสนใจมากขึ้น ทาง
ผูประกอบการชาท่ีสนใจออกผลิตภัณฑชาแบบใหมควรมีการผสมกล่ิน หรือผสมผลไมแหง หรือ 
ดอกไมแหงเพ่ือเพ่ิมรสชาติของชา  
 4. สําหรับตลาดในประเทศ ควรเนนไปท่ีตัวผูบริโภคเนื่องจากมีการตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง 
และผลิตภัณฑควรเปนผลิตภัณฑท่ีมีชาเขียวเปนพ้ืนฐาน และควรวางจําหนายท่ีรานสะดวกซ้ือ ท่ีซ้ือ
ไดตลอด 24 ช่ัวโมง โดยชองทางการประชาสัมพันธควรเปนชองทางจากส่ือโทรทัศน 
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 5. สําหรับตลาดสงออก ควรเนนไปท่ีตัวผูบริโภคเนื่องจากมีการตัดสินใจดวยตนเอง และ
ผลิตภัณฑควรเปนผลิตภณัฑท่ีมีชาดําเปนสวนประกอบ และควรวางจําหนายท่ีรานขายชาหรือราน
กาแฟ นอกจากนั้นควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธทางอินเตอรเนต็ 

6. ผูประกอบการชาควรใหความสําคัญทางดาน กล่ินรส และความรูสึกหลังกลืนของ
ผลิตภัณฑชาเปนหลัก เนื่องจากเปนคุณลักษณะท่ีมีผลตอการยอมรับและการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภค 

7. ควรมีการเพ่ิมหรือแนะนําคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพของผลิตภัณฑชา เพ่ือดึง
ความสนใจของผูบริโภค บางกลุมท่ีอาจสนใจในแงมุมของประโยชนของชามากกวากระแสนิยม 

8. ผูประกอบการควรวางแผนกลยุทธทางการตลาดของผลิตภัณฑชา โดยมุงเนนท่ีตัวของผู
ซ้ือท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือเปนหลัก เนื่องจากสวนใหญผูบริโภคเปนผูตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง 
และการวางจําหนายผลิตภัณฑควร วางจําหนายผลิตภัณฑชาท่ีรานกาแฟหรือรานชา   

 


