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กัลย์ สุดา ส่งสวัสดิ์ 2561: ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซือ้ นา้ มะม่วงหาวมะนาวโห่สกัด
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ศาสตราจารย์ วิศษิ ฐ์ ลิ ้มสมบุญชัย, Ph.D. 62 หน้ า

การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อน ้ามะม่วงหาว
มะนาวโห่สกัดเข้ มข้ น โดยทาการสารวจกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน
ทังหมด
้
404 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือวิเคราะห์ ในส่วนข้ อมูลทัว่ ไปและพฤติกรรมใน
การบริโภคน ้าผลไม้ วิเคราะห์โดยใช้ คา่ ความถี่และค่าร้ อยละ สาหรับการวิเคราะห์ปัจจัย ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื ้อน ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้ มข้ น ทาการวิเคราะห์โดยใช้ การวิเคราะห์ปัจจัย
(Factor Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริ ษัทเอกชน และมีรายได้ ต่อเดือนอยู่ที่ 15,001-30,000 บาท จากการศึกษาพฤติกรรม
ในการบริ โภคนา้ ผลไม้ พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างผู้บริ โภคเลื อกดื่มนา้ ผลไม้ เพื่ อคุณประโยชน์ บารุ ง
สุขภาพผิวมากที่สดุ ร้ านสะดวกซื ้อเป็ นสถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคส่วนใหญ่เลือกซื ้อน ้าผลไม้
และค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยต่อครัง้ ในการซื ้อน ้าผลไม้ ไม่เกิน 100 บาท
จากการวิเ คราะห์ ปัจ จัยที่มี ผลต่อการตัดสินใจซื อ้ นา้ มะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้ ม ข้ น
สามารถจัดกลุ่มได้ เป็ น 8 กลุ่มปั จจัย ได้ แก่ 1)ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพของสินค้ า 2)ปั จจัย
ด้ านสรรพคุณสินค้ า 3)ปั จจัยด้ านกระแสนิยมเพื่อสุขภาพ 4)ปั จจัยด้ านมาตรฐานสินค้ า 5)ปั จจัย
ด้ านส่ง เสริ ม การขาย 6)ปั จจัยด้ านจิ ตวิทยา 7)ปั จ จัยด้ านความหลากหลายของสินค้ า และ 8)
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The objective of this study is to analyze factors affecting consumer decision to
purchase concentrate karanda juice. Questionnaire is used for collecting data from 404
consumers in Bangkok. The demographic variables and fruit juice consumption
behavior data are analyzed by using frequency and percentage. To examine factor
affecting consumer decision to purchase concentrate karanda juice, factor analysis
technique is applied.
The results show that most consumers are between 31-40 years old, working for
private company, and monthly income about 15,001-30,000 Baht. From consumer
behavior of fruit juice, it is found that most consumers choose to drink fruit juice for
healthy skin. Convenience store is the place where most consumers choose to purchase
fruit juice. And the average cost of fruit juice purchasing is about less than 100
Baht/time.
The analysis results point that influence variables can be grouped into 8 factors.
They are 1)Product, 2)Product properties, 3)Healthy Trend, 4)Standard, 5)Promotion,
6)Psychology, 7)Varieties of product, and 8)Taste factors. The findings from this study
can be guideline for developing marketing strategies of the product. The most
importance strategy for concentrate karanda juice is packaging.

__________________________
Student’s Signature

__________________________
Advisor’s Signature

___/___/___

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาค้ นคว้ าอิสระฉบับนี ส้ าเร็ จลุล่วงได้ ด้วยดี เนื่องจากได้ รับความกรุณาจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ลิ ้มสมบุญชัย ประธานกรรมการที่ปรึกษา ที่ให้ คาปรึ กษาและคาแนะนา
ต่างๆ รวมถึงการพิจารณาตรวจสอบ ช่วยเหลือแก้ ไขข้ อบกพร่ องของเอกสารการศึกษาค้ นคว้ า
อิสระฉบับนี ้จนสาเร็จลุลว่ งไปด้ วยดี ผู้วิจยั รู้สกึ ซาบซึ ้งและขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี ้
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณอาจารย์ทกุ ท่าน ที่ให้ ความรู้ตา่ งๆ ซึ่งผู้วิจยั ได้ นามาใช้ ใน
การการศึกษาค้ นคว้ าอิสระฉบับนี ้ ขอขอบคุณผู้ให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทุกท่านที่
ได้ ส ละเวลาในการตอบแบบสอบถาม รวมถึ ง พี่ ๆ เจ้ าหน้ า ที่ โ ครงการปริ ญ ญาโทภาควิ ช า
เศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรัพยากรทุกท่าน ที่ช่วยอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อนๆ นิสิตร่ วมรุ่ น
MAB 15 ที่ให้ ความช่วยเหลือ แนะนาในเรื่ องต่างๆ ตลอดการศึกษาในหลักสูตรนี ้
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่คอยให้ ความช่วยเหลือ เป็ นกาลังใจ
รวมถึงการสนับสนุนในด้ านต่างๆจนสามารถสาเร็ จการศึกษาปริ ญญาโทไปด้ วยดี ผู้วิจยั หวังเป็ น
อย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนีจ้ ะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการมะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้ มข้ น
ตลอดจนบุคคลอื่นๆที่มีความสนใจในธุรกิจนี ้ หากงานวิจยั ฉบับนี ้มีข้อบกพร่ องประการใด ผู้วิจยั
ต้ องขออภัยมา ณ ที่นี ้
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บทที่ 4 ผลการศึกษา
ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภค

33

ข้ อมูลพฤติกรรมในการบริ โภคน ้าผลไม้
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ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภค
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ปั จจัยที่ใช้ ในการวิเคราะห์ความมีอิทธิพลในการเลือกซื ้อน ้ามะม่วงหาว
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หน้ า

1
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3

2

สัดส่วนความนิยมของน ้าผลไม้

4

3

สัดส่วนตลาดน ้าผลไม้ พร้ อมดื่มภายในประเทศปี 2560

5

4

ส่วนแบ่งตลาดน ้าผลไม้ 100 เปอร์ เซ็นต์ (Premium Market)

6

5

ส่วนแบ่งตลาดน ้าผลไม้ สกัดเข้ มข้ น

7

6

รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื ้อของผู้บริ โภค
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ลักษณะดอกมะม่วงหาวมะนาวโห่
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8

ลักษณะผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
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9

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงหาวมะนาวโห่
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36

15
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37

16
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ความถี่ในการซื ้อน ้าผลไม้ ของกลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภค
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ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อน ้าผลไม้ ของกลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภค
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1

บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปั ญหา
พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนไป จากกระแสการใส่ใจสุขภาพ และความต้ องการ
มีรูปร่างที่ดีของผู้บริ โภคโดยมุ่งหวังให้ อาหารมาสร้ างสมดุลให้ ร่างกายและช่วยลดความเสี่ยงจาก
การเป็ นโรคต่างๆ ทาให้ ผ้ คู นเริ่ มตระหนักในความสาคัญของการบริ โภคอาหารที่มีคณ
ุ ประโยชน์
มากขึ ้น กระแสอาหารเพื่อสุขภาพจึงเฟื่ องฟูและได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย และมิได้ จากัด
เฉพาะกลุม่ ผู้สงู อายุซงึ่ ต้ องควบคุมดูแลอาหาร แต่ยงั รวมถึงกลุ่มคนทัว่ ไปที่มีรายได้ ปานกลาง ซึ่งมี
กาลัง ซื อ้ เพิ่ ม มากขึน้ เป็ นล าดับ ไปจนถึง กลุ่ม คนรุ่ นใหม่ที่ใ ส่ใจในสุขภาพด้ วย จากข้ อมูลทาง
การตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในประเทศไทยมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นด้ วยอัตราเติบโตเฉลี่ยร้ อยละ 6-7
ต่อปี ซึ่ง ได้ รับได้ รับการสนับสนุนจากความนิยมของผู้บริ โภคทัง้ วัยรุ่ น วัยทางาน หรื อแม้ แต่วัย
สูงอายุที่หนั มาดูแลตนเองและใส่ใจสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถครองตลาดได้ ในสัดส่วนร้ อยละ
62 คือผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่ องดื่มฟั งก์ ชนั แนล (Functional Foods & Drinks)
รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่ องดื่มสกัดจากธรรมชาติครองสัดส่วนในตลาดร้ อย
ละ 30 และผลิตภัณฑ์อื่นๆร้ อยละ 8 (สถาบันอาหาร, 2560) แนวโน้ มของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใน
ประเทศไทยนันมี
้ มากขึ ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนต่างๆเช่น ผู้บริ โภคมีการดูแลใส่ใจสุขภาพ ซึ่งเป็ น
พฤติกรรมที่มีมากขึ ้นในกลุ่มผู้บริ โภคทุกช่วงวัย หรื อการให้ ความสาคัญในการดูแลและเสริ มสร้ าง
รูปร่างให้ ดดู ีแข็งแรง สังคมไทยในปั จจุบนั นัน้ ผู้บริ โภคส่วนมากมีวิถีชีวิตแบบเร่งรี บ รวมทังเวลาใน
้
การออกกาลังกายที่น้อยลง อาหารและเครื่ องดื่มแนวสุขภาพจึงมีความสาคัญมากขึ ้นเรื่ อยๆ ตาม
กระแสสุขภาพ (สุทธิรัตน์ รักจิตร์ , 2559)
ที่ผ่านมาอาหารเพื่อสุขภาพในไทยเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรู ปขัน้ ต้ น เช่น น ้าผลไม้ คนั ้
สด ผักผลไม้ ตาก-อบแห้ ง เป็ นต้ น หรื อไม่แปรรูปเลย เช่น ผักผลไม้ สดปลอดสารพิษ เป็ นต้ น แต่ใน
ปั จจุบนั ด้ วยรูปแบบการใช้ ชีวิตที่เร่งรี บ การตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ ้นของผู้บริโภคถึงคุณและโทษจากสิ่งที่
รับประทานเข้ าไป รวมถึงความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีในการผลิตและการได้ รับความสนับสนุน
จากหน่วยงานรัฐภายใต้ นโยบายพัฒนาประเทศ ทาให้ ประกอบการคิดค้ นและนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่
เป็ นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ สินค้ ามีความหลากหลายและครอบคลุมการดาเนินชีวิตของผู้บริ โภค
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ได้ มากขึ ้น เช่น สารสกัดจากสมุนไพรที่ช่วยบารุ งร่ างกาย ช่วยชะลอวัย และช่วยควบคุมน ้าหนัก
ธัญพืชแปรรูปที่ช่วยบารุงผิวพรรณและช่วยสร้ างกล้ ามเนื ้อ และอาหารเฉพาะสาหรับผู้ดแู ลรูปร่าง
ผู้ป่วยและผู้สงู อายุ เป็ นต้ น นอกจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้ ว ผู้ประกอบการยังมีบริ การจัดส่ง
อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อรองรับการใช้ ชีวิตแบบคนเมืองที่ไม่มีเวลาปรุงอาหารแต่มีความต้ องการดูแล
สุขภาพ ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ ูบริ โภคได้ รับความสะดวกสบาย พร้ อมทัง้ ได้ รับสารอาหารอย่างครบถ้ วน
และในปริ มาณที่ เหมาะสมทัง้ นี ้ อาหารเพื่ อสุขภาพตามที่ กล่าวมาข้ างต้ น ส่วนใหญ่ เป็ นความ
ต้ องการที่มาจากผู้บริ โภค 3 กลุ่มหลักได้ แก่ ผู้รักสุขภาพ ผู้ต้องการมีรูปร่ างที่ดี และผู้สูงอายุ ซึ่ง
ผู้บริ โภคแต่ละกลุ่มมีลกั ษณะและความต้ องการอาหารเพื่อสุขภาพที่แตกต่างกัน (ศูนย์วิจยั กสิกร
ไทย, 2560) อย่างไรก็ตามน ้าผลไม้ ก็เป็ นอีกผลิตภัณฑ์หนึง่ ที่สามารถเข้ าถึงทุกกลุม่ ผู้บริ โภค
อุตสาหกรรมน ้าผลไม้ เป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ สามารถสร้ างรายได้
จากการส่งออกปี ละหลายพันล้ านบาท ขณะที่ตลาดน ้าผลไม้ ในประเทศมีมลู ค่าประมาณ 1.3 หมื่น
ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยร้ อยละ 9 ต่อปี ซึ่งเป็ นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่ดแู ลใส่
ใจสุขภาพมากยิ่ง ขึน้ จึง มี ความพิ ถีพิ ถัน ในการเลื อกบริ โภคอาหารและเครื่ อ งดื่ม โดยมุ่ง เน้ น
ผลิตภัณฑ์ ที่มีคณ
ุ ประโยชน์ต่อร่ างกาย และน ้าผลไม้ เป็ นหนึ่งในเครื่ องดื่มที่ได้ รับความนิยมเป็ น
อย่างสูง ซึ่งผู้บริ โภคเลือกดื่มแทนเครื่ องดื่มดับกระหายชนิดอื่นที่ให้ ความรู้ สึกสดชื่นเพียงอย่าง
เดียว ประกอบกับผู้ประกอบการได้ นานวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ สนองความต้ องการของ
ผู้บริ โภค ควบคู่กับการจัดกิจ กรรมส่งเสริ มการตลาด นอกจากนี อ้ ัตราการบริ โภคนา้ ผลไม้ ข อง
ผู้บ ริ โ ภคชาวไทยอยู่ใ นระดับต่ า ประมาณ 4 ลิต รต่อ คน ต่อ ปี เท่านัน้ เมื่ อเปรี ย บเที ยบกับชาว
เยอรมันที่บริ โภคน ้าผลไม้ สงู ถึง 34 ลิตรต่อคน ต่อปี จึงอาจกล่าวได้ ว่าอุตสาหกรรมน ้าผลไม้ ไทยมี
โอกาสเติบโตได้ อีกมาก (สถาบันอาหาร, 2557) การนาผลไม้ สดมาแปรรูปเป็ นน ้าผลไม้ จะทาให้
สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับผลผลิตทางการเกษตรให้ สูงขึน้ และลดความเสียหายที่เกิดจาก
ข้ อจากัดของอายุการเก็บรักษาลงทังนี
้ ป้ ระเภทของน ้าผลไม้ สามารถแบ่งออกได้ ตามกรรมวิธีการ
ผลิตและความนิยมของตลาดได้ ดงั นี ้ 1)น ้าผลไม้ เข้ มข้ น (Concentrate Fruit Juice) ผลิตจากการ
น ้าผลไม้ จากธรรมชาติไประเหยนา้ บางส่วนออกเพื่อ เพิ่มความเข้ มข้ น เมื่อจะนามาบริ โภคต้ อง
นามาผสมน ้าเพื่อเจือจางก่อน น ้าผลไม้ ประเภทนี ้นิยมผลิตเพื่อส่งออกเป็ นหลัก เนื่องจากสะดวก
ต่อการนาไปใช้ และประหยัดค่าขนส่ง ทังนี
้ ้น ้าผลไม้ เข้ มข้ นส่วนใหญ่จะถูกนาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มต่างๆ 2)น ้าผลไม้ พร้ อมดื่ม (Ready to Drink) เป็ นชนิดที่สามารถ
ดื่มได้ ทนั ที ซึ่งมีส่วนผสมของน ้าผลไม้ แตกต่างกันไป ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของผลไม้ ที่นามาเป็ นวัตถุดิบ
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และวิธีการผลิตของโรงงาน โดยสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ประเภทย่อยดังนี ้ 2.1)น ้าผลไม้ 100
เปอร์ เซ็นต์ (Single Strength Juice) เช่น น ้าส้ มและน ้าสับปะรด เป็ นต้ น 2.2)น ้าผลไม้ 25-50
เปอร์ เซ็นต์ เช่น น ้าฝรั่งและน ้ามะม่วง ซึ่งไม่สามารถผลิตเป็ นน ้าผลไม้ พร้ อมดื่ม 100 เปอร์ เซ็นต์ได้
จึงต้ องนามาเจือจางปรุงแต่งรสชาติก่อน 2.3)น ้าผลไม้ ต่ากว่า 25 เปอร์ เซ็นต์ เช่น มินิเมท เป็ นต้ น
ในช่วง ปี 2555-2559 ตลาดน ้าผลไม้ ในประเทศไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้ อยละ
24.1 แสดงดังภาพที่ 1 เนื่องจากผู้บริ โภคตระหนักถึงคุณประโยชน์ที่ได้ รับจากเครื่ องดื่มประเภทนี ้
และที่สาคัญคือเป็ นเครื่ องดื่มที่มีวตั ถุดบิ หลักมาจากธรรมชาติ ประกอบกับพฤติกรรมใส่ใจสุขภาพ
ยังคงเป็ นกระแสหลักในสังคม ทาให้ ความต้ องการเครื่ องดื่มที่มีประโยชน์และดีตอ่ สุขภาพเพิ่มขึ ้น
ตามไปด้ วย

ภาพที่ 1 อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่ องดื่มระหว่างปี 2555-2559
ที่มา : สิรางค์ กลัน่ คาสอน (2560)
ประเทศไทยมี ผ้ ูประกอบการในอุตสาหกรรมนา้ ผลไม้ จานวน 178 โดยส่วนใหญ่เป็ น
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) จานวน 164 ราย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 92 ส่วน
ที่เหลืออีกร้ อยละ 8 เป็ นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ (สถาบันอาหาร, 2559) ความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยีในการผลิตที่มีมากขึ ้นในปั จจุบนั ส่งผลให้ มีผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆเกิดขึ ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการและพฤติกรรมของผู้บริ โภคในปั จจุบนั ส่วนตลาดของน ้าผลไม้ มีผลิตภัณฑ์มากมาย
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หลายชนิดที่ได้ รับความนิยมแตกต่างกัน ทังนี
้ ้เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคกลุ่มต่างๆ
แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 สัดส่วนความนิยมของน ้าผลไม้
ที่มา : Fayossy (2559)
ปี 2559 ตลาดน ้าผลไม้ พร้ อมดื่มมีมลู ค่าประมาณ 1.4 หมื่นล้ านบาท โดยตลาดน ้าผลไม้
100 เปอร์ เซ็นต์ (Premium Market) มีมลู ค่า 5.19 พันล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 7 ตลาด
น ้าผลไม้ 40 – 99 เปอร์ เซ็นต์ (Medium Market) มีมลู ค่า 1.25 พันล้ านบาท ตลาดน ้าผลไม้ 20 –
39 เปอร์ เซ็นต์ (Economy Market) มีมลู ค่า 3.1 พันล้ าน ตลาดน ้าผลไม้ น้อยกว่า 19 เปอร์ เซ็นต์
(Super Economy Market) มีมลู ค่า 2.38 พันล้ าน และตลาดน ้าผลไม้ อื่นๆ มีมลู ค่า 2 พันล้ านบาท
(บริษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน), 2559)
ปี 2560 ตลาดน ้าผลไม้ พร้ อมดื่มมีมูลค่าประมาณ 1.32 หมื่นล้ านบาท ซึ่งเป็ นมูลค่าที่
ลดลงจากปี 2559 คิดเป็ นร้ อยละ 7 โดยตลาดน ้าผลไม้ 100 เปอร์ เซ็นต์ (Premium Market) มี
มูลค่า 4.8 พันล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตลดลงร้ อยละ 7 มีสดั ส่วนตลาดคิดเป็ นร้ อยละ 38 ตลาด
น ้าผลไม้ 40 – 99 เปอร์ เซ็นต์ (Medium Market) มีมลู ค่า 1.2 พันล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตลดลง
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ร้ อยละ 1 มีสดั ส่วนตลาดคิดเป็ นร้ อยละ 10 ตลาดน ้าผลไม้ 20 -39 เปอร์ เซ็นต์ (Economy Market)
มีมูลค่า 2.6 พันล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตลดลงร้ อยละ 16 มีสดั ส่วนตลาดคิดเป็ นร้ อยละ 20
ตลาดน ้าผลไม้ น้อยกว่า 19 เปอร์ เซ็นต์ (Super Economy Market) มีมลู ค่า 2.3 พันล้ านบาท มี
อัตราการเติบโตลดลงร้ อยละ 1 มีสดั ส่วนตลาด 18 และตลาดน ้าผลไม้ อื่นๆ มีมลู ค่า 1.8 พันล้ าน
บาท มีอตั ราการเติบโตลดลงร้ อยละ 12 มีสดั ส่วนตลาดคิดเป็ นร้ อยละ 14 (มาลีสามพราน, 2560)
แสดงดังภาพที่ 3 แม้ ในปี 2560 ตลาดน ้าผลไม้ พร้ อมดื่มจะมีอตั ราการเติบโตลดลง แต่ในอนาคตก็
ยังมีแนวโน้ มเติบโตต่อไป เนื่องจากคนไทยดื่มน ้าผลไม้ เฉลี่ยเพียง 4 ลิตร/คน/ปี ซึ่งนับเป็ นตัวเลข
การบริ โภคที่ต่ามาก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริ กามีอตั ราการดื่มน ้าผลไม้
เฉลี่ย 20 ลิตร/คน/ปี ประเทศแคนาดามีอตั ราการดื่มนา้ ผลไม้ เฉลี่ย 40 ลิตร/คน/ปี ในขณะที่
ผู้บริ โภคยังคงใส่ใจในสุขภาพ และมีแนวโน้ มมากขึ ้นทุกๆ ปี รวมไปถึงการเปิ ดตัวของสินค้ าใหม่ๆ
ที่เน้ นสุขภาพมากขึน้ การเปิ ดตัวของแบรนด์นา้ ผลไม้ ใหม่ๆ จากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
หรื อคู่แข่งจากสินค้ าประเภทอื่นๆ ที่ต้องการเข้ ามามีส่วนแบ่งตลาดนา้ ผลไม้ เนื่องจากผู้เล่นใน
ตลาดนี ้ยังมีไม่มาก จะช่วยทาให้ การแข่งขันในตลาดน ้าผลไม้ คกึ คักขึ ้น และมีแนวโน้ มการขยายตัว
สูงขึ ้น

Premium Market (ร้ อยละ 38)
Medium Market (ร้ อยละ 10)
Economy Market (ร้ อยละ 20)
Super Economy Market (ร้ อยละ 18)
Other (ร้ อยละ 14)

ภาพที่ 3 สัดส่วนตลาดน ้าผลไม้ พร้ อมดื่มภายในประเทศ ปี 2560
ที่มา : บริษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (2560)
หลายปี ที่ผ่านมา พฤติกรรมของผู้บริ โภคมีการใส่ใจสุขภาพมากขึ ้น จึงมีคแู่ ข่งขันรายใหม่
ที่เกิดขึ ้นในตลาดอย่างต่อเนื่อง การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องของแต่ละแบรนด์
การจัดรายการส่งเสริ มการขายตลอดทัง้ ปี รวมถึง ผู้บริ โภคเองก็ม องหาความหลากหลายและ
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รสชาติใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา จึงเป็ นสิ่งกระตุ้นให้ ตลาดมี การเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากความ
ต้ อ งการน า้ ผลไม้ พ ร้ อมดื่ ม เพื่ อ ดูแ ลสุข ภาพเฉพาะทางมี ม ากขึ น้ เรื่ อ ยๆ และการเข้ า มาของ
ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ตลาดน ้าผลไม้ 100 เปอร์ เซ็นต์ (Premium Market) เป็ นตลาดที่มีสดั ส่วน
ในตลาดน ้าผลไม้ พร้ อมดื่มมากที่สดุ ซึ่งทิปโก้ มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สดุ ร้ อยละ 28 รองลงมาคือ
มาลี ร้ อยละ 21 ดอยคา ร้ อยละ 20 ยูนิฟร้ อยละ 13 โคโค่แม็ก ร้ อยละ 9 และยี่ห้ออื่นๆ ร้ อยละ 9
แสดงดังภาพที่ 4

Tipco (ร้ อยละ 28)
Malee (ร้ อยละ 21)
Unif (ร้ อยละ 13)
Doikham (ร้ อยละ 20)
Cocomax (ร้ อยละ 9)
Other (ร้ อยละ 9)

ภาพที่ 4 ส่วนแบ่งตลาดน ้าผลไม้ 100 เปอร์ เซ็นต์ (Premium Market)
ที่มา : บริษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (2559)
เครื่ องดื่มผลไม้ เข้ มข้ นถื อเป็ นเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่ง ที่ผ้ ูบริ โภคเริ่ มให้ ความ
สนใจ ตลาดเครื่ องดื่มผลไม้ เข้ มข้ น มีมลู ค่าตลาดรวม 3.6 พันล้ านบาท ซึ่งเติบโตจาก ปี 2559 ร้ อย
ละ 46.94 มีแบรนด์วีต้า เป็ นผู้นาตลาดด้ วยสัดส่วนตลาดร้ อยละ 75 รองลงมาคือ สก็อตมีสดั ส่วน
ตลาดร้ อยละ 25 และอื่นๆ ร้ อยละ 5 แสดงดังภาพที่ 5 ซึ่งน ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้ มข้ น เป็ น
อีกหนึง่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เริ่มเข้ าสูต่ ลาดผลไม้ สกัดเข้ มข้ น
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แบรนด์ (ร้ อยละ 75)
สก็อต (ร้ อยละ 20)
อื่นๆ (ร้ อยละ 5)

ภาพที่ 5 ส่วนแบ่งตลาดผลไม้ สกัดเข้ มข้ น
ที่มา : Nuttachit (2559)
มะม่วงหาวมะนาวโห่ มีชื่อสามัญคือ Bengal-Currants, Carandas-plum, Karanda ชื่อ
วิทยาศาสตร์ คือ Carissa Carandas L. (Medthai, 2560) จัดเป็ นผลไม้ ที่มีคณ
ุ ประโยชน์ตา่ งๆ
เช่น มีสารต้ านอนุมูลอิสระสูง ร้ อยละ 93.01 เป็ นแหล่งสาคัญของธาตุเหล็ก วิตามินซี และยัง มี
ปริ มาณเพกติน ซึ่งเป็ นใยอาหารที่ละลายน ้าได้ ในปริ มาณสูง มีสารกลุ่มฟี นอลิกปริ มาณมาก ซึ่ง
เป็ นสารแอนติออกซิแดนท์ (มัทยา สุนทรวาทิน , 2559) น ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้ มข้ น เป็ น
ผลิตภัณฑ์แปรรูปขันต้
้ นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ซึ่งเป็ นเครื่ องดื่มผลไม้ สกัดเข้ มข้ นชนิดใหม่ที่เริ่ ม
เข้ าสู่ตลาด แม้ ว่าน ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้ มข้ น จะมีคณ
ุ ประโยชน์ตา่ งๆมากมาย แต่ยงั ไม่
เป็ นที่ร้ ูจกั และยังไม่เป็ นที่นิยมในกลุม่ ผู้บริโภค ดังนันจึ
้ งมีความจาเป็ นที่จะต้ องกาหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อแข่งขันกับผลไม้ สกัดเข้ มข้ นชนิดอื่นๆ
การศึกษาในครัง้ นี ้จึงมีความต้ องการที่จะวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อ
น ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้ มข้ น และนาเสนอกลยุทธ์ ทางการตลาด เพื่อเป็ นแนวทางให้ กับผู้
ประกอบธุรกิจได้ นาไปใช้ พฒ
ั นากลยุทธ์ทางการตลาด ให้ กบั น ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้ มข้ น
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อน ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้ มข้ น
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
การศึกษาครัง้ นี ้คาดว่าจะเป็ นประโยชน์กับผู้ประกอบธุรกิจ ที่จะทาให้ ทราบถึงปั จจัยที่มี
ผลต่อการเลือกซื ้อน ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้ มข้ น ซึ่งเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานและสามารถนาไปใช้
เป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ ทางการตลาด และสามารถเข้ าถึง กลุ่ม ลูก ค้ าเป้าหมาย
ได้ มากขึ ้น
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยครั ง้ นี ท้ าการศึกษาปั จ จัยที่ มี ผลต่อการเลื อกซื อ้ นา้ มะม่วงหาวมะนาวโห่สกัด
เข้ ม ข้ น กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษา คือ กลุ่ม ผู้บริ โภคบุคคลทั่วไปช่วงวัยทางานในจัง หวัด
กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 – เดือนมีนาคม 2561 ซึ่งดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ แบบสอบถาม
วิธีการวิจัยและรวบรวมข้ อมูล
งานวิจัยนีเ้ ป็ นงานวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้ วิธี วิจัยแบบการ
สารวจ โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาค้ นคว้ าตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
1.กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา
2.เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั
3.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.การวิเคราะห์ข้อมูล
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1.กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา
กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษา คือ กลุ่ม ผู้บริ โภคบุคคลทั่วไปช่วงวัย ทางานในจัง หวัด
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้วิจยั ไม่สารถกาหนดจานวนประชากรที่แน่นอนได้ จึงใช้ สตู ร Cochran
ในการคานวณขนาดตัวอย่าง (Cochran, 1963) ดังนี ้
n=
n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
Z = ระดับความเชื่อมัน่ ที่ระดับร้ อยละ 95 (Z มีคา่ เป็ น 1.96)
P = โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์หรื อสัดส่วนของคุณลักษณะที่สนใจในกลุม่ ตัวอย่าง
q = โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ ซึง่ เท่ากับ 1-p ในกรณีของกลุม่ ตัวอย่าง
e = ระดับความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ ในงานวิจยั นี ้กาหนดความ
เชื่อมัน่ ที่ระดับร้ อยละ 95 (กาหนด e = 0.05)
แทนค่า
n=
n = 384.61
จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างข้ างต้ น ในกรณีไม่ทราบจานวนประชากร ณ ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 จะได้ จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 385 คน อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยั
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครัง้ นี ้เพิ่มอีก ร้ อยละ 5 จากขนาดกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้
รวมเท่า กับ 404 คน เพื่ อ ป้ องกัน ความผิ ด พลาดที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ จากการตอบแบบสอบถามไม่
ครบถ้ วน
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2.เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้ อมูลพฤติกรรมในการบริ โภคน ้าผลไม้ เป็ น
แบบสอบถามที่มีตวั เลือกหลายคาตอบ (Multiple Choices) ลักษณะคาถามปลายปิ ด
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับระดับความมีอิทธิพลของปั จจัยที่มีผลต่อ
การเลือกซื ้อมะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้ มข้ น โดยใช้ เครื่ องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating
Scale) ซึง่ ระดับความมีอิทธิพล แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ จากมากไปน้ อย (Likert Scale) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เกณฑ์ในการกาหนดค่าน ้าหนักคะแนนสาหรับระดับความเห็นหรื อระดับความสาคัญ
ในการตอบแบบสอบถาม
ระดับความมีอิทธิพล

ระดับคะแนน

มากที่สดุ

5

มาก

4

ปานกลาง

3

น้ อย

2

น้ อยที่สดุ

1

ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
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3.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครัง้ นี ้ใช้ แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็ บข้ อมูลจากกลุ่ม ผู้บริ โภคบุคคลทั่วไปช่วงอายุวัยทางานใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 – เดือนมีนาคม 2561

4.การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถามและประมวลผลผ่านวิธีการทางสถิติ
ด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
เพื่อใช้ อธิบายข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และนาเสนอในลักษณะข้ อมูล
ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตารางแจกแจงความถี่ และแผนภูมิ
4.2 การวิเ คราะห์ ปัจ จัย (Factor Analysis) เพื่ อเป็ นการสกัดปั จ จัยที่ มี
ความสัมพันธ์กนั ไว้ ในกลุม่ เดียวกัน
นิยามคาศัพท์
ในการศึกษาครัง้ นี ้เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกัน ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดความหมายของคาที่
ใช้ ดงั นี ้
มะม่ วงหาวมะนาวโห่ (Karanda Fruits) มีชื่อสามัญคือ Bengal-Currants, CarandasPlum, Karanda ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Carissa Carandas L.(Medthai, 2560) เป็ นผลไม้ พื ้นเมืองที่
นิยมปลูกกันมากในจังหวัด สมุทรสงคราม มะม่วงหาวมะนาวโห่มีลกั ษณะเป็ นผลเดี่ยวออกรวมกัน
เป็ นช่อ ผลอ่อนมีสีชมพูอ่อนและค่อยๆ เข้ มข้ นเป็ นสีแดง เมื่อสุกเต็มที่จะมีสีม่วงดา ซึ่งมีสารต้ าน
อนุมลู อิสระต่างๆ ได้ แก่ สารแอนโทไซยานิน สารประกอบฟี นอลิก และวิตามินซี เป็ นต้ น ส่วนใหญ่
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มีความเชื่อในสรรพคุณหลายๆด้ าน เช่น รักษาโรคหลอดเลือดออกตามไรฟั น แก้ เจ็บคอ แก้ ไข้ เจ็บ
ในปาก และบารุงกระเพาะอาหาร
นา้ มะม่ วงหาวมะนาวโห่ สกัดเข้ มข้ น (Concentrate Karanda Juice) คือ เครื่ องดื่มที่
ได้ มาจากการแปรรูปผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ซึ่งผลของพืชสกุล Carissa Carandas L. มีสาร
กลุม่ ฟี นอลิกปริมาณมาก โดยสารประกอบฟี นอลิกได้ รับความสนใจอย่างมากในปั จจุบนั เนื่องจาก
เป็ นสารแอนติออกซิแดนท์ สารฆ่าเชื ้อ และสารต่อต้ านมะเร็ ง มะม่วงหาวมะนาวโห่จะอุดมไปด้ วย
สารแอนโทไซยานิน เป็ นสารสีม่วงแดงซึ่งเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระได้ สงู กว่าวิตามินซีหลายพันเท่า
ซึ่งมีประโยชน์ช่วยลดน ้าตาลในเลือด ป้องกันโรคหัวใจ ลดโอกาสการเป็ นโรคมะเร็ ง ช่วยเสริ มให้
ร่างกายต้ านเชื ้อโรค สมานแผล และส่งเสริมการทางานของเม็ดเลือดแดง
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บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
การศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อน ้ามะม่วงหาวมะนาว
โห่สกัดเข้ มข้ น โดยผู้ศกึ ษาได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องประกอบด้ วยหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
1.2 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
Kotler and Keller (2012) ได้ อธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของผู้บริ โภคโดยอาศัย S-R
Theory ว่าเริ่ มจากสิ่งกระตุ้นที่เข้ ามาสู่ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริ โภคไปสู่กระบวนการทางจิตวิทยา
และลักษณะของผู้บริโภคจะส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื ้อ โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 6
Kotler and Keller (2012) ได้ อธิบายองค์ประกอบของโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค ดังนี ้
1.สิ่งกระตุ้น (Stimuli) อาจเกิดขึ ้นจากภายในร่ างกาย หรื อสิ่งกระตุ้นจากภายนอกก็ได้
นักการตลาดให้ ความสนใจสิ่งกระตุ้นภายนอก เพื่อให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดความต้ องการสินค้ า โดยสิ่ง
กระตุ้นภายนอกประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ
1.1 สิ่งกระตุ้นจากการตลาด (Marketing Stimuli) เป็ นสิ่งที่นกั การตลาดสามารถ
ควบคุมและจัดให้ มีขึ ้นได้ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้ วย สิ่งกระตุ้นด้ าน
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ผลิตภัณฑ์และการบริ การ (Products & Services) เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ ทนั สมัย การ
ผลิตสินค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพ การบริ การที่ประทับใจ สิ่งกระตุ้นด้ านราคา (Price) เช่น การกาหนดราคา
สินค้ าให้ เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย สิ่งกระตุ้นด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย(Distribution)
เช่น มีช่องทางจัดจาหน่ายที่หลากหลายทัว่ ถึง เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคมีความสะดวกในการเข้ าถึงสินค้ า
และบริ การ สิ่ งกระตุ้นด้ านการสื่อสาร (Communications) เช่น การโฆษณา การจัดรายการ
ส่งเสริมการตลาด ซึง่ สิ่งเหล่านี ้ล้ วนเป็ นสิ่งที่กระตุ้นความต้ องการซื ้อทังสิ
้ ้น
1.2 สิ่งกระตุ้นอื่นๆ (Other Stimuli) เป็ นสิ่งที่กระตุ้นที่อยู่ภายนอกองค์กร ซึ่งไม่
สามารถควบคุม ได้ ได้ แ ก่ เศรษฐกิ จ (Economic) เทคโนโลยี (Technological) การเมื อ ง
(Political) และ วัฒนธรรม (Cultural)
2. ความรู้สกึ นึกคิดของผู้บริโภค
2.1 จิตวิทยาผู้บริ โภค (Consumer Psychology) ถื อเป็ นปั จจัยภายในของ
ผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าและบริ การ ซึ่งประกอบด้ วย การจูงใจ (Motivation)
เป็ นสิ่งเร้ าที่เกิดขึ ้นจากภายใน เป็ นแรงจูงใจที่อยู่บนพื ้นฐานของความต้ องการเพื่อการดารงชีวิต
การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการในการยอมรับหรื อแปลความหมายของข้ อมูล ซึ่งการรับรู้
ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไป แม้ ว่าจะถูกกระตุ้นด้ วยสิ่งกระตุ้นเดียวกันในสถานการณ์
เดียวกัน ขึ ้นอยู่กับความสัมพันธ์ ของสิ่งกระตุ้นกับสิ่งแวดล้ อม และสภาพภายในของแต่ละบุคคล
เช่น ความเชื่อ ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ (Learning) คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคลจากประสบการณ์ ซึ่งการเรี ยนรู้เกิดจากอิทธิพลของแรงขับ (Drive) สัญญาณ (Cues) และ
การตอกย ้า (Reinforcement) และความทรงจา (Memory) เมื่อผู้บริ โภคตีความสิ่งต่างๆ แล้ วก็จะ
นาเข้ าไปเก็บในหน่วยความจา ซึ่งแบ่งออกเป็ นความจาระยะสันและความจ
้
าระยะยาว หากเป็ น
เรื่ องที่ มี ความส าคัญ กับ ผู้บริ โภคก็ จ ะจ าได้ ระยะยาวกว่า การเรี ย กข้ อ มูลเพื่ อการตัดสิน ใจซื อ้
อาจจะต้ องมีตวั ช่วยหรื อสัญญาณเพื่อกระตุ้นการเรี ยกคืนจากความทรงจา กระบวนการการเรี ยก
คืนข้ อมูลประกอบด้ วย การระลึกได้ (Recall) และการจดจาได้ (Recognition) ในการทาการตลาด
ควรจะมีจุดเด่นที่น่าสนใจ หรื อมีประโยชน์ตามที่ผ้ บู ริ โภคคาดหวัง จะส่งผลให้ เกิดความจาได้ ใน
ระยะเวลาที่นาน และทาให้ สามารถจดจาชื่อตราสินค้ านันๆได้
้
2.2 ลักษณะของผู้บริ โภค (Consumer Characteristics) ประกอบด้ วย ปั จจัย
ด้ านวัฒนธรรม (Cultural Factors) เป็ นปั จจัยพื ้นฐานที่กาหนดความต้ องการและพฤติกรรมจาก
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รุ่ น สู่รุ่ น ผ่า นทางสถาบัน ครอบครั ว และสัง คม ได้ แ ก่ วัฒ นธรรม (Culture) วัฒ นธรรมย่อ ย
(Subcultures) และชนชันทางสั
้
งคม (Social Classes) ปั จจัยด้ านสังคม (Social Factors) เป็ น
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินชีวิตของแต่ละบุคคล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อม ได้ แก่ กลุ่มอ้ างอิง (Reference Groups) เช่น เพื่อน กลุ่มอาชีพ เป็ นต้ น ครอบครัว
(Family) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากที่สดุ บทบาทและสถานภาพ (Roles and Status)
พฤติกรรมการซือ้ มักจะบ่ง บอกถึงบทบาทและสถานะทางสัง คมของบุคคลนัน้ และปั จจัยส่วน
บุคคล (Personal Factors) ได้ แก่ อายุและช่วงวงจรชีวิต (Age and Stage In The Life Cycle) ใน
แต่ละช่วงอายุก็จะมีพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าและบริการที่แตกต่างกันตามความต้ องการในแต่ละวัย
อาชีพและรายได้ สว่ นบุคคล (Occupation and Economic Circumstances)

ภาพที่ 6 รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื ้อของผู้บริโภค
ที่มา : Kotler and Keller (2012)
การวิเคราะห์ ปัจจัย (Factor Analysis)
เพชรน้ อย สิงห์ช่างชัย (2549) ให้ ความหมายคือ การวิเคราะห์ องค์ประกอบเป็ นเทคนิค
ทางสถิติ สาหรับวิเคราะห์ตวั แปรหลายตัว (Multivariate Analysis Techniques) ที่ออกแบบมา
เพื่อช่วยให้ นักวิจัยได้ ใช้ แสวงหาความรู้ ความจริ งดังกล่าว เช่น นักวิจยั สามารถใช้ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis หรื อ EFA) ในการพัฒนาทฤษฎี หรื อ
นักวิจยั สามารถใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis หรื อ
CFA) ในการทดสอบหรื อยืนยันทฤษฎี
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กัลยา วานิชบัญชา (2551) สรุปว่า เป็ นการวิเคราะห์หลายตัวแปรเทคนิคหนึ่งเพื่อการสรุป
รายละเอียดของตัวแปรหลายตัว หรื อเรี ยกว่าเป็ นเทคนิคที่ใช้ ในการลดจานวนตัวแปรเทคนิคหนึ่ง
โดยการศึกษาถึงโครงสร้ างความสัมพันธ์ ของตัวแปร และสร้ างตัวแปรใหม่เรี ยกว่า องค์ประกอบ
โดยองค์ประกอบที่สร้ างขึน้ จะเป็ นการนาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กันหรื อมีความร่ วมกันสูงมา
รวมกันเป็ นองค์ประกอบเดียวกัน ส่วนตัวแปรที่อยู่คนละองค์ประกอบมีความร่วมกันน้ อย หรื อไม่มี
ความสัมพันธ์กนั เลย
โดยสรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบ หมายถึง เทคนิควิธีทางสถิติที่จะจับกลุ่มหรื อรวมกลุ่ม
หรื อรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กนั ไว้ ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งความสัมพันธ์ เป็ นไปได้ ทงทางบวกและ
ั้
ทางลบ ตัว แปรภายในองค์ ป ระกอบเดี ย วกั น จะมี ค วามสัม พัน ธ์ กั น สู ง ส่ ว นตัว แปรที่ ต่ า ง
องค์ประกอบ จะสัมพันธ์ กนั น้ อยหรื อไม่ มี สามารถใช้ ได้ ทงการพั
ั้
ฒนาทฤษฎีใหม่ หรื อการทดสอบ
หรื อยืนยันทฤษฎีเดิม
ประเภทของเทคนิคการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
เทคนิคของการวิเคราะห์องค์ประกอบ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis)
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจจะใช้ ในกรณีที่ผ้ ศู กึ ษาไม่มีความรู้ หรื อมีความรู้น้อย
มากเกี่ยวกับโครงสร้ างความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อศึกษาโครงสร้ างของตัวแปร และลดจานวนตัว
แปรที่มีอยูเ่ ดิมให้ มีการรวมกันได้
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การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจะใช้ กรณีที่ผ้ ศู กึ ษาทราบโครงสร้ างความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร หรื อคาดว่าโครงสร้ างความสัมพันธ์ของตัวแปรควรจะเป็ นรูปแบบใด หรื อคาดว่าตัวแปร
ใดบ้ างที่มีความสัมพันธ์กนั มากและควรอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน หรื อคาดว่ามีตวั แปรใดที่ไม่มี
ความสัมพันธ์ กัน ควรจะอยู่ต่างองค์ประกอบกัน หรื อกล่าวได้ ว่า ผู้ศึกษาทราบโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ ของตัวแปร หรื อคาดไว้ ว่าโครงสร้ างความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็ นอย่างไรและจะใช้
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมาตรวจสอบหรื อยืนยันความสัมพันธ์ ว่าเป็ นอย่างที่
คาดไว้ หรื อไม่ โดยการวิเคราะห์หาความตรงเชิงโครงสร้ างนัน่ เอง
วัตถุประสงค์ ของเทคนิค Factor Analysis
1.เพื่อศึกษาว่าองค์ประกอบร่วมที่จะสามารถอธิบายความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างตัวแปร
ต่าง ๆ โดยที่จานวนองค์ประกอบร่วมที่หาได้ จะมีจานวนน้ อยกว่าจานวนตัวแปรนัน้ จึงทาให้ ทราบ
ว่ามีองค์ประกอบร่วมอะไรบ้ าง โมเดลนี ้ เรี ยกว่า Exploratory Factor Analysis Model : EFA
2.เพื่อต้ องการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับโครงสร้ างขององค์ประกอบว่า องค์ประกอบแต่
ละองค์ประกอบด้ วยตัวแปรอะไรบ้ าง และตัวแปรแต่ละตัวควรมีน ้าหนักหรื ออัตราความสัมพันธ์กบั
องค์ประกอบมากน้ อยเพียงใด ตรงกับที่คาดคะเนไว้ หรื อไม่ หรื อสรุปได้ ว่าเพื่อต้ องการทดสอบว่า
ตัวประกอบอย่างนี ้ตรงกับโมเดลหรื อตรงกับทฤษฎีที่มีอยู่หรื อไม่ โมเดลนี ้เรี ยกว่า Confirmatory
Factor Analysis Model : CFA
ประโยชน์ ของเทคนิค Factor Analysis
1.ลดจานวนตัวแปร โดยการรวมตัวแปรหลาย ๆ ตัวให้ อยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน
องค์ประกอบที่ได้ ถือเป็ นตัวแปรใหม่ ที่สามารถหาค่าข้ อมูลขององค์ประกอบที่สร้ างขึ ้นได้ เรี ยกว่า
Factor Score จึงสามารถนาองค์ประกอบดังกล่าวไปเป็ นตัวแปรสาหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ
ต่อไป เช่น การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ (Regression and Correlation Analysis)
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) การทดสอบสมมุติฐาน T – test, Z – test และการ
วิเคราะห์จาแนกกลุม่ (Discriminant Analysis) เป็ นต้ น
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2.ใช้ ในการแก้ ปัญหาอันเนื่องมาจากการที่ตวั แปรอิสระของเทคนิคการวิเคราะห์สมการ
ความถดถอยมีความสัมพันธ์กนั (Multicollinearity) ซึ่งวิธีการอย่างหนึ่งในการแก้ ปัญหานี ้ คือ การ
รวมตัว แปรอิ ส ระที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ไ ว้ ด้ ว ยกัน โดยการสร้ างเป็ นตัว แปรใหม่ ห รื อ เรี ย กว่ า
องค์ประกอบ โดยใช้ เทคนิค Factor Analysis แล้ วนาองค์ประกอบดังกล่าวไปเป็ นตัวแปรอิสระใน
การวิเคราะห์ความถดถอยต่อไป
3.ทาให้ เห็นโครงสร้ างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศกึ ษา เนื่องจากเทคนิค Factor Analysis
จะหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ของตัวแปรทีละคู่ แล้ วรวมตัวแปรที่สมั พันธ์กนั มาก
ไว้ ในองค์ประกอบเดียวกัน จึงสามารถวิเคราะห์โครงสร้ างที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่
อยู่ในองค์ประกอบเดียวกันได้ ทาให้ สามารถอธิบายความหมายของแต่ละองค์ประกอบได้ ตาม
ความหมายของตัวแปรต่าง ๆ ที่อยู่ในองค์ประกอบนัน้ ทาให้ สามารถนาไปใช้ ในด้ านการวางแผน
ได้ เช่น การพัฒนาพหุปัญญาสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นตามทฤษฎีพหุปัญญาของ
การ์ ดเนอร์
ความหมายของคาต่ างๆในการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
ความหมายของคาต่างๆในการวิเคราะห์องค์ประกอบ มีดงั นี ้
1.องค์ ประกอบร่ วมกัน (Common Factor) หมายถึง องค์ประกอบที่ประกอบด้ วยตัว
แปร 2 ตัวขึ ้นไปมารวมกันอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน โดยองค์ประกอบร่ วมจะอาศัยจากค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ หรื อค่า r องค์ประกอบที่ประกอบด้ วยตัวแปรที่มีคา่ ความสัมพันธ์กนั มาก
จะเป็ นองค์ประกอบที่มีความหมายในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
2.องค์ ประกอบเฉพาะ (Specific Factor) ได้ แก่ องค์ประกอบที่มีตวั แปรเพียงตัวเดียว
3.ความร่ วมกัน (Communalities) หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
หนึง่ กับตัวแปรอื่นๆ ที่เหลือทังหมด
้
มีคา่ อยู่ระหว่าง 0 กับ 1 ถ้ าตัวแปรใดมีคา่ นี ้ค่าตัวแปรนันจะถู
้ ก
ตัดออก ค่านี ้ดูได้ จาก Initial Statistic หรื อค่าทแยงมุมของ Reproduced Correlation Matrix
ความร่วมกัน
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4.นา้ หนักองค์ ประกอบ (Factor Loading) เป็ นค่าความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรกับ
องค์ประกอบ ซึ่งควรมีคา่ มากกว่า 0.3 ตัวแปรใดมีน ้าหนักในองค์ประกอบใดมาก ควรจัดตัวแปร
นันได้
้ ในองค์ประกอบนัน้ ในโปรแกรม SPSS น ้าหนักองค์ประกอบของแต่ละองค์ประกอบดูได้ จาก
ตาราง Component Matrix ก่อนการหมุนแกนองค์ประกอบ หรื อดูได้ จากเส้ นทแยงมุมของเมทริ กซ์
ของค่าไอเกน (Eigen Value)
5.คะแนนองค์ ประกอบ (Factor Score) เป็ นคะแนนที่ได้ จากน ้าหนักองค์ประกอบและ
ค่าของตัวแปรในปั จจุบนั นัน้ เพื่อใช้ เป็ นค่าของตัวแปรใหม่ ที่เรี ยกว่า องค์ประกอบ คะแนน
องค์ประกอบของแต่ละองค์ประกอบ อาจมีความสัมพันธ์กนั บ้ าง ถ้ าจัดจานวนองค์ประกอบเอาไว้
มาก นัน่ หมายความว่า ตัวแปรเดียวกันอาจอยูใ่ นหลายองค์ประกอบได้ ตามน ้าหนักองค์ประกอบ
6.ค่ า ไอเกน (Eigen Value) เป็ นค่าความผันแปรของตัวแปรทัง้ หมดในแต่ล ะ
องค์ประกอบ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ องค์ประกอบร่ วม (Common Factor) ที่ได้
องค์ประกอบแรก จะเป็ นองค์ประกอบที่แยกความผันแปรของตัวแปรออกมาจากองค์ประกอบอื่น
ได้ มากที่สดุ จึงมีตวั แปรร่วมอยูม่ ากที่สดุ
7.KMO and Bartlett’s Test of Sphericity ถ้ าเลือกทางเลือกนี ้ผลลัพธ์จะแสดงค่า KMO
และBartlett’s Test ซึง่ มีความหมายดังนี ้
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ซึง่ เป็ นค่าที่ใช้ วดั ความเหมาะสมของข้ อมูลตัวอย่าง
ที่จะนามาวิเคราะห์โดยเทคนิค Factor Analysis โดยที่

KMO 

r

2

i

 r   ( partialcor relation )
2

2

i

r = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซงึ่ ทาให้ คา่ 0 < KMO < 1
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ถ้ าค่า KMO มีคา่ น้ อย (เข้ าสู่ศนู ย์) แสดงว่าเทคนิค Factor Analysis ไม่เหมาะสมกับ
ข้ อมูลที่มีอยู่ ถ้ าค่า KMO มีคา่ มาก (เข้ าสู่หนึ่ง) แสดงว่าเทคนิค Factor Analysis เหมาะสมกับ
ข้ อมูลที่มีอยู่ โดยทัว่ ไปถ้ าค่า KMO < 0.5 จะถือว่า ข้ อมูลที่มีอยู่ไม่เหมาะสมที่จะใช้ เทคนิค Factor
Analysis
Bartlett’s Test of Sphericity เป็ นค่าสถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
H0 : ตัวแปรต่าง ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1 : ตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั
ดังนัน้ ถ้ าปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1) แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ กัน จึงสามารถใช้ เทคนิค
Factor Analysis ได้ แต่ถ้ายอมรับ H0 แสดงว่าตัวแปรไม่มีความสัม พันธ์กนั จึงไม่ควรใช้ เทคนิค
Factor Analysis
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วรรณวิษา ศรี รั ตนะ และ วิศิษฐ์ ลิม้ สมบุญชัย (2553) ได้ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซือ้ น ้าส้ มพร้ อมดื่ม 100 เปอร์ เซ็นต์ โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม
(Conjoint Analysis) พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจในการเลือกซื ้อน ้าส้ ม
พร้ อมดื่ม 100 เปอร์ เซ็นต์ของผู้บริ โภคมากที่สดุ คือ ใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน รองลงมาคือ
คุณค่าทางโภชนาการ ราคา ชนิดของส้ ม และบรรจุภณ
ั ฑ์ ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในแต่ละระดับ
คุ ณ ลั ก ษณะของปั จจั ย พบว่ า ผู้ บริ โ ภคมี ค วามพึ ง พอใจชนิ ด ของส้ มสายน า้ ผึ ง้ มากกว่ า
ส้ มเขียวหวาน โดยผู้บริ โภคมีความพึงพอใจคุณค่าทางโภชนาการในรูปแบบของไฟเบอร์ (เนื อ้ ส้ ม
และเกร็ ดส้ ม) + วิตามินบี 1 +วิตามินบี 2 + วิตามินซี มากที่สุด ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญมากกับ
เรื่ องของคุณภาพและมาตรฐาน และมีความพึงพอใจในบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทกล่องกระดาษมากกว่า
ขวดพลาสติก (ขวด PET) ทังนี
้ ้ผู้บริ โภคมีความพึงพอใจในตัวสินค้ าที่มีราคา 18 บาท/250 มล.
มากที่สดุ กล่าวได้ วา่ ถ้ าหากสินค้ านันยิ
้ ่งมีราคาสูงขึ ้นก็จะทาให้ ความพึงพอใจของผู้บริโภคลดลง
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สมรัฐ ทิว้ สัง วาลย์ (2554) ได้ ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม เพื่อสุขภาพสาหรั บ
ผู้ช าย โดยศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ้ โดยใช้ การวิ เ คราะห์ ปั จ จัย (Factor
Analysis) ผลการวิเคราะห์พบว่าองค์ประกอบที่มีคา่ ไอเกน (Eigenvalue) มากกว่า 1 (ค่าไอเกน
คื อ ผลบวกของค่ า น า้ หนัก ตัว แปร (Factor Loading) ยกก าลัง สองของแต่ ล ะตัว แปรใน
องค์ประกอบหนึ่งๆ) มีจานวนเท่ากับ 6 องค์ประกอบ ดังนันจึ
้ งสามารถจัดกลุ่มของตัวแปรได้ เป็ น
6 ปั จจัย ซึง่ สามารถอธิบายปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อได้ ดงั นี ้
ปั จจัยที่ 1 ตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปั จจัยนี ้ได้ ดีที่สุด ได้ แก่ ประเภทของคุณประโยชน์ของ
เครื่ อ งดื่ ม , ความเข้ ม ข้ น ของสารอาหารที่ ใ ห้ ป ระโยชน์ , การให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ ประโยชน์ ข อง
ผลิตภัณฑ์, ความสะอาดและความปลอดภัย, ข้ อมูลโภชนาการบนฉลาก และ การรับรองคุณภาพ
สินค้ า เช่น เครื่ องหมาย อย. ดังนัน้ จึงได้ นิยามปั จจัยนีว้ ่า “ปั จจัยด้ านประโยชน์ต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัย” (Health Benefit And Safety) ปั จจัยนี ้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ สงู สุด
นัน่ คือเป็ นปั จจัยที่ผ้ บู ริโภคเพศชายให้ ความสาคัญสูงสุด
ปั จจัยที่ 2 ตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปั จจัยนี ้ได้ ดีที่สดุ ได้ แก่ การโฆษณา การจัดโปรโมชัน่
ตรายี่ห้อ ความน่าเชื่อถือของสถานที่จดั จาหน่าย และราคา ดังนันจึ
้ งได้ นิยามปั จจัยนี ้ว่า “ปั จจัย
ด้ านการตลาด (Marketing)”
ปั จจัยที่ 3 ตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปั จจัยนี ้ได้ ดีที่สุด ได้ แก่ สีของเครื่ องดื่ม , ความใสของ
เครื่ องดื่ม, กลิ่นของเครื่ องดื่ม และรสชาติของเครื่ องดื่ม ดังนันจึ
้ งได้ นิยามปั จจัยนี ้ว่า “ปั จจัยด้ าน
รสชาติและลักษณะปรากฏ (Taste and Appearance)”
ปั จจัยที่ 4 ตัวแปรที่ร่วมกันอธิ บายปั จจัยนีไ้ ด้ ดีที่สุด ได้ แก่ วัสดุที่ใช้ ทาบรรจุภัณฑ์และสี
ของบรรจุภั ณ ฑ์ แ ละฉลาก ดัง นัน้ จึ ง ได้ นิ ย ามปั จ จัย นี ว้ ่ า “ปั จ จัย ด้ า นบรรจุ ภัณ ฑ์ แ ละฉลาก
(Package and label)”
ปั จ จัย ที่ 5 ตัว แปรที่ ร่ ว มกัน อธิ บ ายปั จ จัย นี ไ้ ด้ ดี ที่ สุด ได้ แ ก่ ความสามารถในการดับ
กระหาย ปริ มาณพลังงานที่ได้ รับ และขนาดของบรรจุภัณฑ์ ดังนันจึ
้ งได้ นิยามปั จจัยนี ้ว่า “ปั จจัย
ด้ านการดับกระหายและการให้ พลังงาน (Thirst Quenching and Energy)”
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ปั จจัยที่ 6 ตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปั จจัยนี ้ได้ ดีที่สดุ ได้ แก่ การเก็บรักษาได้ นาน ดังนันจึ
้ ง
ได้ นิยามปั จจัยนี ้ว่า “ปั จจัยด้ านอายุการเก็บรักษา (Shelf Life)”
พรพรรณ กล่ อ มเจริ ญ (2557) ได้ ศึก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การเลื อ กซื อ้ เครื่ อ งดื่ ม
Functional Drink ของบุคคลวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่าปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการซื ้อเครื่ องดื่ม Functional Drink ของบุคคลวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล มากที่สุดคือ ปั จจัยด้ านคุณประโยชน์ด้านสุขภาพที่คาดหวังและความน่าเชื่อถือของ
ผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มกิจกรรมทางการตลาด และปั จจัยด้ านรู ปแบบผลิตภัณฑ์และ
ช่องทางการจัดจาหน่าย ตามลาดับ
นัทธมน เดชประภัสสร (2558) ได้ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารทางอิ น เทอร์ เ น็ ต พบว่ า ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ การตัด สิ น ใจซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหารทาง
อินเทอร์ เน็ต โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย คือปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้ าน
ลักษณะทางการภาพและกระบวนการ ปั จจัยด้ านราคา ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ และปั จจัยด้ านตรา
ผลิตภัณฑ์และลักษณะบรรจุภณ
ั ฑ์
ส่วนลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันในด้ านเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ ผลการวิจยั พบว่า ในการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารทาง
อินเทอร์ เน็ตไม่แตกต่างกันระหว่างเพศ อายุ สถานภาพสมรส และอาชีพที่แตกต่างกัน ในขณะที่
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ทางอินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน โดยที่ผ้ บู ริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่สูงกว่าจะมีคา่ เฉลี่ยของการ
ตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่สงู กว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่ากว่า และผู้บริ โภคที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีคา่ เฉลี่ยของการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารสูงกว่าผู้บริ โภคที่
มีระดับการศึกษาต่ากว่า
อรุณโรจน์ เอกพณิชย์ (2558) ได้ ศกึ ษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื ้อน ้าผักและผลไม้
อินทรี ย์แบบสกัดเย็นของผู้บริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล โดยใช้ ปัจจัยด้ านส่วน
ประสมทางการตลาด (4Ps) และศึกษาปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ (อายุ เพศ การศึกษา และ
รายได้ ) ซึง่ ใช้ การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ตัวแปรทังหมด
้
13 ตัวแปร รวมทังสิ
้ ้น 4 ปั จจัย
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คือ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4PS) จากนันได้
้ นาตัวแปรที่ได้ จากปั จจัยมาจัดกลุ่มปั จจัย
ใหม่ โดยใช้ วิธีหมุนแกนแบบ Varimax สามารถจัดกลุ่มปั จจัยใหม่และนาปั จจัยที่ได้ จากการจัด
กลุ่มปั จจัยใหม่มาทาการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการวิ เคราะห์ความถดถอยเชิงพหูคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์แสดงให้ เห็นว่า ปั จจัยดังกล่าวส่งผลต่อการเลือกซื ้อน ้า
ผักและผลไม้ อินทรี ย์แบบสกัดเย็นของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลมีนยั สาคัญที่
ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 คือ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์และราคา
ภรณี แย้ มพันธ์ (2559) ได้ วิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ผกั
และผลไม้ แปรรูปตราดอยคา โดยศึกษาปั จจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ และปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้ แปรรูปตรา
ดอยคา มีทงหมด
ั้
3 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้ านราคา ปั จจัยด้ านบุคคลและระบบการจัดคิว และปั จจัย
ด้ านผลิตภัณฑ์ ซึง่ ปั จจัยด้ านรูปลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์และความหลากหลายของสินค้ า ปั จจัยด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการขาย และปั จจัยด้ านกายภาพและกระบวนการ
ไม่ มี ผ ลต่อ การตัด สิ น ใจซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผัก และผลไม้ แ ปรรู ป ตราดอยค า ในด้ า นลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ผู้บริโภคที่มีเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้ แปร
รูปตราดอยคาแตกต่างกัน
Suntharalingam, C. และ Terano, R. (2014) ได้ ศกึ ษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อ
ผลไม้ จากประเทศมาเลเซีย : กรณี ศึกษาชาวต่างชาติในประเทศมาเลเซีย โดยใช้ Exploratory
Factor Analysis (EFA) จากกลุ่มตัวอย่าง 83 คน มีผ้ บู ริ โภคเลือกซื ้อมังคุด ร้ อยละ 33 เลือกซื ้อ
เงาะ ร้ อยละ 29 เลือกซื ้อมะเฟื อง ร้ อยละ 20 และเลือกซื ้อทุเรี ยน ร้ อยละ 18 จากการวิเคราะห์
Factor Analysis ค่า KMO จากกลุ่มตัวอย่างคือ 0.908 ค่า p value ของ Barltett’s Test คือ 0.000
และมีค่า Eigenvalues มากกว่า 1 จากการสกัดปั จจัยสามารถสรุ ปได้ ว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อผลไม้ จากประเทศมาเลเซีย ประกอบด้ วย 3 ปั จจัย คือ 1)ราคาและคุณลักษณะของ
ผลไม้ มีค่า Cronbach’s Alpha 0.880 และสามารถอธิบายตัวแปรได้ ร้ อยละ 54.86 2)ลักษณะ
ทางกายภาพและความมีเอกลักษณ์ มีคา่ Cronbach’s Alpha 0.742 และสามารถอธิบายตัวแปร
ได้ ร้ อยละ 6.9 และ 3)ความคุ้นเคย มีคา่ Cronbach’s Alpha 0.876 และสามารถอธิบายตัวแปร
ได้ ร้ อยละ 5.69
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A. Liu และ R. Niyongira (2017) ได้ ศกึ ษา พฤติกรรมการซื ้อและความตระหนักใน Food
Safety ในประเทศจีน โดยใช้ กลุ่มผู้บริ โภคใน Nanjing และ Beijing จานวน 1,015 คน แสดงให้
เห็นว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่า มีความตระหนักใน Food Safety น้ อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า ผู้บริ โภคที่มีคา่ ใช้ จ่ายในการซื ้ออาหารมากจะมีความตระหนัก
ใน Food Safety มากกว่า ผู้บริโภคที่มีคา่ ใช้ จ่ายในการซื ้ออาหารไม่มาก ส่วนผู้หญิงหรื อครอบครัว
ที่มีเด็ก ผู้สงู อายุ จะมีความตระหนักใน Food Safety มากกว่า ซึ่งกลุ่มผู้บริ โภคนี ้เลือกซื ้ออาหาร
จากซุปเปอร์ มาร์ เกต เพื่อ ประโยชน์ในด้ านข้ อมูลฉลากโภชนาการ วันหมดอายุ อย่างไรก็ตามการ
ส่งเสริมด้ านการศึกษาจะช่วยให้ ผ้ บู ริโภคมีความตระหนักใน Food Safety มากขึ ้น
Aline Bravim และ Sharlayne De Souza (2017) ได้ วิเคราะห์ลกั ษณะผู้บริ โภคน ้าผลไม้
พร้ อมดื่มและ Fruit Nectars โดยใช้ Chi-Square และแบบจาลอง Logistic Regression จากผล
การวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยระดับการศึกษาและความรู้เกี่ยวกับเครื่ องดื่มมีความสัมพันธ์กนั อย่างมี
นัยส าคัญ Fruit Nectars เป็ นตัว เลื อ กที่ นิยมในกลุ่ม ผู้บ ริ โ ภคที่ มี อ ายุ การศึก ษาสูง ขึน้ จาก
การศึกษาการบริ โภค Fruit Nectars ที่ไม่ได้ ปรุงแต่งน ้าตาล จะมีระดับต่ากว่าเครื่ องดื่มที่มีฉลาก
ระบุข้อมูลวางขายทัว่ ไป ซึ่งข้ อมูลบนฉลากเหล่านี ไ้ ม่ได้ มีความชัดเจนมากนัก แต่แบรนด์ที่ได้ รับ
การกล่าวถึงในบทสัมภาษณ์ ผู้บริโภคมักจะเลือกซื ้อโดยไม่คานึงถึงรสชาติหรื อข้ อมูลการวิเคราะห์
ต่างๆ
จากการตรวจเอกสารในครัง้ นี ้ ทาให้ ทราบถึงตัวแปรที่คาดว่าน่าจะมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อ
ผลิตภัณฑ์จากผลไม้ ชนิดต่างๆของผู้บริ โภค ซึ่งสามารถนามาเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ ปัจจัยที่
มีผลต่อการเลือกซื ้อน ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้ มข้ นต่อไปได้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวโน้ มผู้บริ โภคมีการดูและใส่ใจสุขภาพมากขึ ้น

ตลาดเครื่ องดืม่ เพื่อสุขภาพมีแนวโน้ มเติบโตมากขึ ้น

เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื ้อเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ

ปั จจัยส่วนบุคคล

ปั จจัยด้ านการตลาด

ปั จจัยด้ านการท่องเที่ยว

ปั จจัยด้ านความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์

นาเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดให้ กบั ผู้ประกอบธุรกิจเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ
ที่จะสามารถเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายได้ มากขึ ้น

ปั จจัยด้ านจิตวิทยา
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บทที่ 3
สภาพทั่วไป
มะม่วงหาวมะนาวโห่ (Karanda) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Carissa Carandas L. จัดเป็ น
ผลไม้ ท้องถิ่นที่ให้ รสเปรี ย้ วมาก และจะออกรสหวานเล็กน้ อยหากผลสุกจัดเป็ นสีดา ใช้ รับประทาน
สดเพื่อดับกระหายคลายร้ อนได้ ดี รวมถึงนิยมนาไปแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น น ้ามะม่วงหาว
มะนาวโห่ พ ร้ อมดื่ ม น า้ มะม่ ว งหาวมะนาวโห่ ส กั ด เข้ มข้ น ไซเดอร์ ม ะม่ ว งหาวมะนาวโห่
ชาผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ มะม่วงมะนาวโห่ลอยแก้ ว ไอศกรี มมะม่วง
หาวมะนาวโห่ ฯลฯ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของมะม่ วงหาวมะนาวโห่

ลาต้ น มีลกั ษณะเป็ นไม้ พ่มุ สูง 2-5 เมตร ทรงพุ่มกลม แตกกิ่งจานวนมากทุกส่วนมียางสี
ขาวเหมือนน ้านม ลาต้ นและกิ่งก้ านมีหนามแหลมยาวประมาณ 2 นิ ้ว ปลายหนามมีสีแดง
ใบ ลักษณะเป็ นใบเดี่ยว เรี ยงตรงข้ าม รูปไข่กลับ ปลายใบมนหรื อเว้ าเข้ าเล็กน้ อย โคนใบ
กลม ผิวใบสีเขียวเข้ มเป็ นมัน
ดอก มีลกั ษณะเป็ นดอกช่อสัน้ ๆ ที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว มีกลีบเลี ้ยง 5 กลีบมีขนโคน
กลีบเชื่อมติดกันเป็ นหลอดยาวสีชมพูแกมแดง ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ หอมตลอดวัน ออกดอกทังปี
้
แสดงดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 ลักษณะดอกมะม่วงหาวมะนาวโห่
ที่มา : สวนมะนาวโห่ลงุ ศิริ (2561)

ผล ลักษณะเป็ นผลเดี่ยวออกรวมกันเป็ นช่อ ผลรู ปกลมรี มนรี หรื อรู ปไข่ ผลอ่อนมีสีขาว
อมชมพู ผลดิบมีน ้ายางมาก ผลจะค่อยๆ เข้ มขึ ้นเป็ นสีแดง กระทัง่ สุกจึงกลายเป็ นสีดา แสดงดัง
ภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ลักษณะผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
ที่มา : บ้ านน้ อย (2561)
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เมล็ด มี 1 เมล็ด รู ปร่ างแบนขนาดยาวประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร สี นา้ ตาลอมเทา มี
เปลือกแข็งหุ้มเมล็ด (Puechkaset, ม.ป.ป.)

สรรพคุณของมะม่ วงหาวมะนาวโห่

มะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็ นพืชที่เต็มไปด้ วยสารต้ านอนุมลู อิสระ เช่น วิตามินซี ไบโอฟลาวา
นอยด์ สารแอนไทไซยานิน ซึง่ รายละเอียดของสรรพคุณของแต่ละส่วนแสดงได้ ดงั ต่อไปนี ้

ผล มี ส ารประกอบหลายชนิ ด ที่ อ อกฤทธิ์ ต้ า นอนุมู ล อิ ส ระได้ ดี ท าให้ ช่ ว ยชะลอการ
เสื่อมสภาพของเซลล์ ผิวพรรณแลดูเต่งตึง ดูอ่อนไหว รวมถึงช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของอวัยวะ
ภายในทาให้ อวัยวะทาหน้ าที่ได้ สมบูรณ์ ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย และส่งเสริ มการทางาน
ของตับ และไต เสริ มสร้ างภูมิต้านทาน เสริ มสร้ างการทางานของสมอง ต้ านเซลล์มะเร็ ง ลดความ
เสี่ยงการเกิดมะเร็ ง กระตุ้นการทางานของระบบประสาท แก้ อาการเมารถ เมาเรื อ รวมถึงอาการ
เมาค้ า ง เมาสารเคมี กระตุ้น การหลั่ง ของน า้ ลาย ท าให้ อ ยากอาหาร ลดไขมัน ในเส้ น เลื อ ด
โดยเฉพาะไขมัน คลอเลสเตอรอล ป้องกันและลดอาการเลือดออกตามไรฟั น ลดอาการคันคอ
อาการคออักเสบ และลดอาการไอ ช่วยขับเสมหะ รักษาแผลในช่องปาก และการติดเชื ้อในช่อง
ปาก บรรเทาอาการของโรคเบาหวาน ป้องกัน และลดความเสี่ยงการเป็ นโรคโลหิตจาง ขับปั สสาวะ
ลดอาการปั สสาวะเล็ดหรื อปั สสาวะออกยาก ลดความเสี่ยงต่อการเป็ นอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็ นต้ น
น ้ายางจากเปลือก นามาทารักษาโรคผิวหนังต่างๆ เช่น เกลื ้อ รักษาแผลสด ทาให้ แผลแห้ ง
เร็ว ช่วยในการผลัดเซลล์อออก
ใบ สามารถนามาต้ มน ้าดื่มหรื อบดทาพอกภายนอก เป็ นยาแก้ ท้องร่ วง แก้ อาการปวดหู
แก้ ไข้ แก้ เจ็บคอ เจ็บปาก ลดอาการอักเสบภายในลาคอ บรรเทาโรคลมชัก บรรเทาอาการท้ องร่วง
ท้ องเสีย
เปลื อก และเนือ้ ไม้ นามาต้ ม นา้ ดื่ม ช่วยในการเจริ ญอาหาร บรรเทาอาการเป็ นไข้ ลด
อาการเป็ นหวัด บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ บรรเทาอาการร้ อนใน ขับพยาธิ นามาบดหรื อฝน
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สาหรับทาแผลเป็ นหนอง แผลติดเชื ้อ ช่วยให้ แผลหายเร็ ว หรื อทาบริ เวณผิวหนังเพื่อลดอาการคัน
จากผดผื่น
ราก นามาต้ มนา้ ดื่ม เป็ นยาขับพยาธิ บารุ งร่ างกาย ทาให้ เจริ ญอาหาร ขับปั สสาวะ
บรรเทาอาการท้ องเสีย (พลอยโพยม, 2556)

ผลิตภัณฑ์ แปรรู ปจากมะม่ วงหาวมะนาวโห่

มะม่วงหาวมะนาวโห่สามารถนาไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ ได้ หลากหลายชนิด เช่น นา้
มะม่วงหาวมะนาวโห่พร้ อมดื่ม น ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้ มข้ น ไซเดอร์ มะม่วงหาวมะนาวโห่
ชาผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ มะม่วงมะนาวโห่ลอยแก้ ว ฯลฯ

ภาพที่ 9 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงหาวมะนาวโห่
ที่มา : สวนมะนาวโห่ลงุ ศิริ (2561)
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ตลาดนา้ ผลไม้ สกัดเข้ มข้ น

ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อน ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่สกัด
เข้ มข้ น ลักษณะของผลิตภัณฑ์แสดงดังภาพที่ 10 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มตลาดน ้าผลไม้ สกัดเข้ มข้ น ในปี
2560 ตลาดนี ้มีมลู ค่ารวม 3.6 พันล้ านบาท ผู้นาในตลาดคือ แบรนด์ มีสดั ส่วนตลาด ร้ อยละ 75
รองลงมาคือ สก็อต ร้ อยละ 20 และอื่นๆ ร้ อยละ 5 ตามลาดับ

ภาพที่ 10 ผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้ มข้ น
ที่มา : สวนมะนาวโห่ลงุ ศิริ (2561)
บริ ษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จากัด ผู้ผลิต แบรนด์วีต้าเบอร์ รี่สกัดเข้ มข้ น แบรนด์
วีต้าพรุนสกัดเข้ มข้ น และแบรนด์วีต้าบาลานซ์ควินซ์สกัดเข้ มข้ นผสม แสดงดังภาพที่ 11
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ภาพที่ 11 ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์
ที่มา : บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จากัด (2561)

บริ ษัท สก็ อต อินดัส เตรี ยล (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ผลิต สก๊ อต เพียวเร่ นา้ เบอร์ รี่สกัด
เข้ มข้ น และ น ้าพรุ นสกัดเข้ มข้ นผสมวิตามิน แสดงดังภาพที่ 12 บริ ษัทฯได้ จดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพในประเทศผ่านทางร้ านค้ า ซูเปอร์ มาร์ เก็ต ซูเปอร์ สโตร์ และร้ านสะดวกซือ้ ปั จจุบนั
สก็อตขยายเป้าหมายไปสู่ตลาดต่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าและความต้ องการของผู้บริ โภค สก็อตมีมาตรฐานการผลิตและการรับประกัน
การรับรองในด้ านการผลิตและยอดขายทัว่ โลก สก็อตเติบโตอย่างยัง่ ยืนและต่อเนื่อง

ภาพที่ 12 ผลิตภัณฑ์จากสก็อต
ที่มา : บริษัท เอส แอนด์ ซันส์ เทรดดิ ้ง จากัด. (2561)

32

ตลาดเครื่ องดื่มผลไม้ สกัดเข้ มข้ นยังมีแนวโน้ มการเติบโตอีก เนื่องจากพฤติกรรมการดูแล
รักษาสุขภาพของผู้บริโภคในปั จจุบนั ประกอบกับการเลือกรับประทานอาหารที่มีคณ
ุ ประโยชน์ ซึ่ง
เครื่ องดื่มผลไม้ สกัดเข้ มข้ นก็สามารถช่วยบารุงสุขภาพของผู้บริ โภคได้ เช่นกัน
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บทที่ 4

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาปั จจัยที่ผลต่อการเลือกซื ้อน ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้ มข้ น โดยใช้ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ซึ่งใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครจานวน 404 คน ตังแต่
้ กุมภาพันธ์ มีนาคม 2561 ซึ่งเป็ นข้ อมูลเกี่ ยวกับข้ อมูลทั่วไป พฤติกรรมในการบริ โภคนา้ ผลไม้ และระดับ
ความสาคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อน ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้ มข้ น

ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ างผู้บริโภค
ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภค มีอตั ราส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ ร้ อยละ
73.76 และ 26.24 ตามลาดับ ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ
30.40 กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 77.97 มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพ พนักงานบริ ษัทเอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 54.70 ส่วนมากมีรายได้ ตอ่ เดือน อยู่ในช่วง 15,00130,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 41.09 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภค
ข้ อมูลทัว่ ไป

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ชาย

106

26.24

หญิง

298

73.76

18-20 ปี

5

1.23

21-25 ปี

36

8.91

26-30 ปี

121

30.00

31-40 ปี

123

30.40

41-50 ปี

66

16.34

51 ปี ขึ ้นไป

53

13.12

ต่ากว่าปริญญาตรี

16

3.96

ปริญญาตรี

315

77.97

ปริญญาโท

73

18.07

นักเรี ยน / นิสิต / นักศึกษา

31

7.70

ข้ าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

76

18.80

พนักงานบริษัทเอกชน

221

54.70

ธุรกิจส่วนตัว / ค้ าขาย

66

16.30

แม่บ้าน

10

2.50

ต่ากว่า 9,000 บาท

11

2.72

9,001 - 15,000 บาท

24

5.94

15,001 - 30,000 บาท

166

41.09

30,001 - 45,000 บาท

89

22.03

เพศ

อายุ

ระดับการศึกษาสูงสุด

อาชีพ

รายได้ ตอ่ เดือน
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ตารางที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภค (ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป
45,001 - 60,000 บาท
60,001 - 80,000 บาท
มากกว่า 80,001 บาท

จานวน (คน)
61
34
19

ร้ อยละ
15.10
8.42
4.70

ข้ อมูลพฤติกรรมในการบริ โภคนา้ ผลไม้

ในการศึก ษางานวิจัยเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผลต่อการเลื อกซื อ้ นา้ มะม่ว งหาวมะนาวโห่สกัด
เข้ มข้ น จะพิจารณาข้ อมูลพฤติกรรมในการบริโภคน ้าผลไม้ เนื่องจากน ้าผลไม้ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริ โภคค่อนข้ างจะคุ้นเคยมากกว่าน ้าผลไม้ สกัดเข้ มข้ นที่อาจจะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ยงั ไม่
เป็ นที่ร้ ูจกั ในกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคมากนัก ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมในการบริ โภคน ้าผลไม้
จะทาการศึกษาข้ อมูลในส่วนต่างๆ เช่น ประเภทของน ้าผลไม้ ที่เคยบริ โภค เหตุผลในการบริ โภค
สถานที่ในการเลือกซื ้อ ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ ในการซื ้อ ความถี่ในการซือ้ ผู้มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื ้อ ซึง่ ข้ อมูลต่างๆ แสดงได้ ดงั นี ้

พฤติกรรมในการบริ โภคน ้าผลไม้ พบว่าผู้บริ โภคส่วนใหญ่เคยบริ โภคน ้าคันสดมากที
้
่ ส ุด
ร้ อยละ 39 รองลงมา น ้าผลไม้ พร้ อมดื่ม (Ready To Drink) ร้ อยละ 37 และผลไม้ สกัดเข้ มข้ น ร้ อย
ละ 24 ตามลาดับ แสดงได้ ดงั ภาพที่ 13 หากวิเคราะห์เหตุผลในการบริ โภคนา้ ผลไม้ เพื่อให้
ประโยชน์พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ ร้ อยละ 57.99 ให้ ความสนใจในการบารุ งสุขภาพผิว ร้ อยละ
13.79 ให้ ความสนใจช่วยเสริ มสร้ างสุขภาพโดยรวม ร้ อยละ 9.41 ให้ ความสนใจในการบารุ ง
สายตา ร้ อยละ 3.28 ให้ ความสนใจในการสร้ างภูมิค้ มุ กัน และป้องกันหวัด ร้ อยละ 1.75 ให้ ความ
สนใจในการขับสารพิษ (Detox) ร้ อยละ 0.88 ให้ ความสนใจในการช่วยการเผาผลาญ ลดไขมัน
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และป้องกันปั ญหาสุขภาพ และร้ อยละ 0.22 ให้ ความสนใจในการลดปริ มาณนา้ ตาลในเลือด
ตามลาดับ แสดงดังภาพที่ 14

น ้าผลไม้ คนสด
ั ้ (ร้ อยละ 38.76)
น ้าผลไม้ พร้ อมดื่ม (ร้ อยละ 36.72)
น ้าผลไม้ สกัดเข้ มข้ น (ร้ อยละ 24.52)

ภาพที่ 13 ประเภทน ้าผลไม้ ที่กลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภคเคยบริโภค

ช่วยเสริ มสร้ างสุขภาพโดยรวม
ป้องกันปั ญหาสุขภาพ
สร้ างภูมิค้ มุ กัน และป้องกันหวัด
ลดปริ มาณน ้าตาลในเลือด
ช่วยการเผาผลาญ ลดไขมัน
ขับสารพิษ (Detox)
บารุงสายตา
บารุงสุขภาพผิว

13.79
0.88
3.28
0.22
0.88
1.75
9.41
57.99
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

ภาพที่ 14 ประโยชน์ในการเลือกบริ โภคน ้าผลไม้ ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภค

50.00

60.00 (ร้ อยละ)
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สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคเลือกซื ้อน ้าผลไม้ บ่อยที่สุด ร้ านสะดวกซื ้อ ร้ อยละ 45.54
รองลงมา ซุปเปอร์ มาร์ เกต ร้ อยละ 34.65 ร้ านสินค้ าเพื่อสุขภาพ ร้ อยละ 17.57 ร้ านค้ าตามแหล่ง
ท่องเที่ยว ร้ อยละ 1.73 และร้ านค้ าออนไลน์ ร้ อยละ 0.5 ตามลาดับ แสดงดังภาพที่ 15 ส่วน
ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ ในการซื ้อน ้าผลไม้ มากที่สดุ ร้ อยละ 52.48 ไม่เกิน 100 บาท ร้ อยละ
37.62 ในช่วงราคา 101 – 300 บาท ร้ อยละ 8.66 ในช่วงราคา 301 – 500 บาท และร้ อยละ 1.24
ราคา 501 บาทขึ ้นไป ตามลาดับ แสดงดังภาพที่ 16

ร้ านสะดวกซื ้อ (ร้ อยละ 45.54)
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต (ร้ อยละ 34.65)
ร้ านสินค้ าเพื่อสุขภาพ (ร้ อยละ 17.57)

ภาพที่ 15 สถานที่ในการซื ้อน ้าผลไม้ ของกลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภค
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ไม่เกิน 100 บาท (ร้ อยละ 52.48)
101 – 300 บาท (ร้ อยละ 37.62)
301 – 500 บาท (ร้ อยละ 8.66)
501 บาทขึ ้นไป (ร้ อยละ 1.24)

ภาพที่ 16 ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยต่อครัง้ ในการซื ้อน ้าผลไม้ ของกลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภค

หากพิจารณาจุดประสงค์ในการซื ้อน ้าผลไม้ ของผู้บริ โภคพบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ซื ้อเพื่อ
บริ โภคเอง ร้ อยละ 91.34 ซื ้อเป็ นขอฝากในช่วงเทศกาล ร้ อยละ 7.97 และซือ้ ฝากสมาชิกใน
ครอบครัว ร้ อยละ 0.68 แสดงดังภาพที่ 17 ตามลาดับ ด้ านความถี่ในการซื ้อน ้าผลไม้ ผู้บริ โภคร้ อย
ละ 42.57 ซื ้อน ้าผลไม้ 2-3 ครัง้ ต่อเดือน ร้ อยละ 22.77 ซื ้อ 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ร้ อยละ 22.52 ซื ้อ 2-3
ครัง้ ต่อสัปดาห์ ร้ อยละ 11.63 ซื ้อ 1 ครัง้ ต่อวัน และผู้บริ โภคร้ อยละ 0.5 ซื ้อน ้าผลไม้ มากกว่า 1 ครัง้
ต่อวัน ตามลาดับ แสดงดังภาพที่ 18 ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อน ้าผลไม้ พบว่า ตัวผู้บริ โภคเอง
ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อมากที่สดุ ร้ อยละ 82.43 บิดา-มารดา เป็ นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซื ้อ ร้ อยละ 13.86 สามี - ภรรยา ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อ ร้ อยละ 1.73 ญาติผ้ ใู หญ่ (ผู้สงู วัย)
เป็ นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อ ร้ อยละ 1.49 และเพื่อนเป็ นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อ ร้ อย
ละ 0.5 ตามลาดับ แสดงดังภาพที่ 19
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บริ โภคเอง (ร้ อยละ 91.34)
ซื ้อฝากสมาชิกในครอบครัว (ร้ อยละ 0.68)
เป็ นของฝากในช่วงเทศกาล (ร้ อยละ 7.97)

ภาพที่ 17 จุดประสงค์ในการซื ้อน ้าผลไม้ ของกลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภค

มากกว่า 1 ครัง้ ต่อวัน (ร้ อยละ 0.50)
1 ครัง้ ต่อวัน (ร้ อยละ 11.63)
2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ (ร้ อยละ 22.52)
1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ (ร้ อยละ 22.77)
2-3 ครัง้ ต่อเดือน (ร้ อยละ 42.57)

ภาพที่ 18 ความถี่ในการซื ้อน ้าผลไม้ ของกลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภค
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ตัวเอง (ร้ อยละ 82.43)
บิดา - มารดา (ร้ อยละ 13.86)
สามี - ภรรยา (ร้ อยละ 1.73)
ญาติผ้ ใู หญ่ หรื อผู้สงู วัย (ร้ อยละ 1.49)
เพื่อน (ร้ อยละ 0.50)

ภาพที่ 19 ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อน ้าผลไม้ ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภค

จากผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภค มีผ้ ูบริ โภคที่ร้ ู จักมะม่วงหาวมะนาวโห่ ร้ อยละ
89.60 และไม่ร้ ูจกั มะม่วงหาวมะนาวโห่ ร้ อยละ 10.40 ส่วนน ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้ มข้ น มี
ผู้บริโภคที่ร้ ูจกั ร้ อยละ 65.10 และไม่ร้ ูจกั น ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้ มข้ น ร้ อยละ 34.90 แต่ถ้า
หากผู้บริโภคทราบถึงคุณประโยชน์ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ว่ามีสารแอนโธไซยานิน (ต้ านอนุมลู
อิสระ ป้องกันมะเร็ งและเบาหวาน) สารฟี โนลิก (ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด) วิตามินซี (ช่วยให้
หลอดเลือดแข็งแรง ช่วยในการเสริ มสร้ างคลอลาเจน) ผู้บริ โภคจะมีความสนใจในน ้ามะม่วงหาว
มะนาวโห่สกัดเข้ มข้ น คิดเป็ นร้ อยละ 97.28
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ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการเลือกซือ้ นา้ มะม่ วงหาวมะนาวโห่ สกัดเข้ มข้ น

ในการศึกษาครัง้ นี ใ้ ช้ เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อเป็ นการสกัด
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กนั ไว้ ในกลุม่ เดียวกัน เพื่อให้ ได้ ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์มากยิ่งขึ ้น
ซึ่งปั จจัยทังหมด
้
32 ปั จจัย แสดงดังตารางที่ 3 ในการวิเคราะห์ปัจจัยจะใช้ สถิติทดสอบในการ
วิเคราะห์ คือ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Bartlett’s Test of Sphericity ในการทดสอบ
ความเหมาะสมของปั จจัยที่จะนาไปใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เป็ นค่าที่ใช้ วดั ความเหมาะสมของข้ อมูลที่จะนามาวิ เคราะห์
หากมีค่า KMO สูง แสดงว่า ข้ อมูลมีความเหมาะสม สามารถใช้ การวิเคราะห์ ปัจจัย (Factor
Analysis) ในการแบ่งกลุ่มตัวแปรได้ โดยค่าที่ยอมรับได้ อยู่ในช่วง 0.5-1 หากมีคา่ KMO มีคา่ น้ อย
กว่า 0.5 แสดงว่าข้ อมูลที่รวบรวมได้ ไม่เหมาะสมที่จะนาไปใช้ ในการวิเคราะห์ปัจจัย จากตารางที่ 4
พบว่ามีค่า KMO เท่ากับ 0.876 แสดงว่าข้ อมูลที่ใช้ ทดสอบมีความเหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์
ปั จจัย
Bartlett’s Test of Sphericity เป็ นการทดสอบว่าปั จจัยต่างๆ มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
หรื อไม่ โดยตังสมมติ
้
ฐานดังนี ้ Ho : ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์ ระหว่างกัน และ H1 : ตัวแปรมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่งตารางที่ 4 แสดงค่าทดสอบ Bartlett’s
Test of Sphericity พบว่า ข้ อมูลที่ทดสอบดังกล่าวมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่าระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งจากผลการวิเคราะห์
ดังกล่าว สามารถสรุ ปได้ ว่า ปั จจัยต่างๆ มีความเหมาะสมที่จะนาไปทดสอบโดยใช้ เทคนิคการ
วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)
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ตารางที่ 3 ปั จจัยที่ใช้ ในการวิเคราะห์ความมีอิทธิพลในการเลือกซื ้อน ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่สกัด
เข้ มข้ น
ปั จจัย
X1

รสชาติของเครื่ องดื่ม

X2

สีของเครื่ องดื่ม

X3

กลิ่นของเครื่ องดื่ม

X4

ความใสของเครื่ องดื่ม (ไม่มีตะกอน)

X5

รูปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์

X6

วัสดุที่ใช้ ทาบรรจุภณ
ั ฑ์

X7

ข้ อมูลโภชนาการบนฉลาก

X8

ตรารับรองคุณภาพสินค้ า (เครื่ องหมาย อย.)

X9

ผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานรับรอง

X10

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

X11

การจัดโปรโมชัน่

X12

ช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลาย

X13

ช่วยต่อต้ านอนุมลู อิสระ

X14

ลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน

X15

ลดคลอเลสเตอรอล ไขมันในเส้ นเลือด

X16
X17

ลดความดันโลหิตสูง
ขับสารพิษในร่างกาย (Detox)

X18

บรรเทาอาการเจ็บคอ ละลายเสมหะ

X19

ไม่ปรุงแต่งกลิ่นสี

X20

เป็ นของฝากประจาแหล่งท่องเที่ยว
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ตารางที่ 3 ปั จจัยที่ใช้ ในการวิเคราะห์ความมีอิทธิพลในการเลือกซื ้อน ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่สกัด
เข้ มข้ น (ต่อ)
ปั จจัย
X21

เป็ นสินค้ าในกระแสนิยม (กระแสรักสุขภาพ)

X22

รี วิวสินค้ าจากผู้บริโภค

X23

แหล่งโฆษณา

X24

เก็บรักษาได้ นาน

X25

มีความเชื่อว่าสามารถบรรเทาอาการป่ วยได้

X26

มีสว่ นผสมของผลไม้ ชนิดอื่นๆ

X27

วัตถุดบิ ที่ใช้ มาจากการเกษตรอินทรี ย์

X28

มีสินค้ าให้ ทดลองชิม

X29

ปริมาณแคลอรี่

X30

ตรายี่ห้อมีชื่อเสียง เป็ นที่ร้ ูจกั

X31

เป็ นสินค้ าแนะนาสาหรับผู้รักษาสุขภาพ

X32

เป็ นสินค้ าที่ได้ รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญในด้ านการรักษาโรค

ตารางที่ 4 ค่า KMO และ Bartlett's Test
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square

0.876
6067.087

df

496

Sig.

0.000
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จากการวิเคราะห์ข้างต้ น สรุ ปได้ ว่าปั จจัยมีความเหมาะสมที่จะใช้ เทคนิคการวิเคราะห์
ปั จ จัย (Factor Analysis) ดัง นัน้ จึง ทาการสกัดปั จ จัย (Extraction) โดยใช้ วิธี สกัดปั จ จัยแบบ
Principal Component Analysis (PCA) และเพื่อให้ น ้าหนักขององค์ประกอบในปั จจัยที่สกัดมี
ความชัดเจนมากขึ ้น จึงใช้ วิธีการหมุนแกนปั จจัยแบบ Varimax โดยใช้ เกณฑ์ในการตัดสินจานวน
ปั จจัยที่เหมาะสมจากการพิจารณาที่คา่ Eigenvalue มากกว่า 1 และค่า Factor Loading ของตัว
วัดปั จจัยไม่น้อยกว่า 0.6 รวมทังตั
้ ววัดแต่ละตัวต้ องไม่มีคา่ Factor Loading สูงใกล้ เคียงกันใน
ปั จจัยมากกว่า 1 ปั จจัย เมื่อทาการสกัดปั จจัยแบบ Principle Component Analysis (PCA)
พบว่า จากปั จจัยทังหมด
้
32 ปั จจัย สามารถสกัดเป็ นกลุม่ ปั จจัยใหม่ได้ 8 กลุม่ ปั จจัย ซึ่งกลุ่มปั จจัย
ดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของปั จจัยเดิมทังหมดได้
้
ร้ อยละ 65.426 ปั จจัยทัง้ 8 กลุ่ม
ปั จจัย แสดงดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การสกัดปั จจัยโดยใช้ วิธีหมุนแกนแบบ Varimax
คุณลักษณะ

ปัจจัย
1

วัสดุที่ใช้ ทาบรรจุภณ
ั ฑ์

0.799

กลิ่นของเครื่ องดื่ม

0.793

เก็บรักษาได้ นาน

0.744

สีของเครื่ องดื่ม

0.742

ช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลาย

0.725

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

0.688

รู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์

0.656

ไม่ปรุ งแต่งกลิ่นสี

0.637
0.615

ความใสของเครื่ องดื่ม(ไม่มตี ะกอน)

2

ลดคลอเลสเตอรอล ไขมันในเส้ นเลือด

0.813

ลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน

0.777

ขับสารพิษในร่ างกาย(Detox)

0.747

ลดความดันโลหิตสูง

0.726
0.644

ช่วยต่อต้ านอนุมลู อิสระ

3

เป็ นสินค้ าในกระแสนิยม(กระแสรักสุขภาพ)

0.784

แหล่งโฆษณา

0.709

รี วิวสินค้ าจากผู้บริ โภค

0.678
0.603

เป็ นของฝากประจาแหล่งท่องเที่ยว

4

ตรารับรองคุณภาพสินค้ า(เครื่ องหมาย อย.)

0.805

ผลิตจากโรงงานที่มมี าตรฐานรับรอง

0.785
0.718

ข้ อมูลโภชนาการบนฉลาก
บรรเทาอาการเจ็บคอ ละลายเสมหะ
มีความเชื่อว่าสามารถบรรเทาอาการป่ วยได้

5

6

0.747

มีสินค้ าให้ ทดลองชิม

0.69
0.607

ปริ มาณแคลอรี่
มีส่วนผสมของผลไม้ ชนิดอืน่ ๆ
เป็ นสินค้ าแนะนาสาหรับผู้รักษาสุขภาพ
รสชาติของเครื่ องดื่ม

Extraction Method : Principal Component Analysis.
Rotation Method : Varimax with Kaiser Normalization.
a.Rotation Converged in 7 Iterations.

8

0.833
0.735

การจัดโปรโมชัน่
ตรายี่ห้อมีชื่อเสียง เป็ นที่ร้ ู จัก

7

0.877
0.85
0.73
0.611
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ปั จ จัย ที่ 1 มี ชื่ อ ว่ า ”ปั จ จัย ลัก ษณะทางกายภาพของสิ น ค้ า ” สามารถอธิ บ ายความ
แปรปรวนของตัวแปรเดิม 32 ตัวแปรได้ ร้อยละ 26.248 ปั จจัยนี ้ประกอบด้ วยตัวแปร วัสดุที่ใช้ ทา
บรรจุภัณ ฑ์ กลิ่ น ของเครื่ อ งดื่ ม เก็ บ รั ก ษาได้ น าน สี ข องเครื่ องดื่ ม ช่อ งทางการจัด จ าหน่า ยที่
หลากหลาย ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ รู ปแบบของบรรจุภัณฑ์ ไม่ปรุ งแต่งกลิ่นสี และความใส
ของเครื่ องดื่ม (ไม่มีตะกอน) ตามลาดับ

ปั จจัยที่ 2 มีชื่อว่า “ปั จจัยทางด้ านสรรพคุณของสินค้ า” สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรเดิม 32 ตัวแปรได้ ร้อยละ 9.241 ปั จจัยนี ้ประกอบด้ วยตัวแปร ลดคลอเรสเตอรอล ไขมัน
ในเส้ นเลือด ลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน ขับสารพิษในร่างกาย (Detox) ลดความดันโลหิตสูง และ
ช่วยต่อต้ านอนุมลู อิสระ ตามลาดับ

ปั จจัยที่ 3 มีชื่อว่า “ปั จจัยด้ านกระแสนิยมเพื่อสุขภาพ” สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรเดิม 32 ตัวแปรได้ ร้อยละ 7.363 ปั จจัยนี ้ประกอบด้ วยตัวแปร เป็ นสินค้ าในกระแสนิยม
(กระแสรักสุขภาพ) แหล่งโฆษณา รี วิวสินค้ าจากผู้บริ โภค และเป็ นของฝากประจาแหล่งท่องเที่ยว
ตามลาดับ

ปั จจัยที่ 4 มีชื่อว่า “ปั จจัยทางด้ านตรารับรองและมาตรฐานสินค้ า ” สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรเดิม 32 ตัวแปรได้ ร้อยละ 6.088 ปั จจัยนี ้ประกอบด้ วยตัวแปร ตรารับรอง
คุณภาพสินค้ า (เครื่ องหมาย อย.) ผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานรับรอง และข้ อมูลโภชนาการบน
ฉลาก ตามลาดับ
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ปั จจัยที่ 5 มีชื่อว่า “ปั จจัยทางด้ านจิตวิทยา” สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
เดิม 32 ตัวแปรได้ ร้อยละ 5.240 ปั จจัยนี ้ประกอบด้ วยตัวแปร บรรเทาอาการเจ็บคอ ละลายเสมหะ
และมีความเชื่อว่าสามารถบรรเทาอาการป่ วยได้ ตามลาดับ

ปั จจัยที่ 6 มีชื่อว่า “ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการขาย” สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรเดิม 32 ตัวแปรได้ ร้อยละ 4.039 ปั จจัยนี ้ประกอบด้ วยตัวแปร การจัดโปรโมชัน่ มีสินค้ าให้
ทดลองชิม และตรายี่ห้อมีชื่อเสียง เป็ นที่ร้ ูจกั ตามลาดับ

ปั จจัยที่ 7 มีชื่อว่า “ปั จจัยทางด้ านความหลากหลายของสิ นค้ า” สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรเดิม 32 ตัวแปรได้ ร้อยละ 3.874 ปั จจัยนี ้ประกอบด้ วยตัวแปร ปริ มาณแคลอรี่
และมีสว่ นผสมของผลไม้ ชนิดอื่นๆ ตามลาดับ

ปั จจัยที่ 8 มีชื่อว่า “ปั จจัยด้ านรสชาติที่เหมาะสมสาหรับสินค้ าเพื่อสุขภาพ” สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเดิม 32 ตัวแปรได้ ร้อยละ3.332 ปั จจัยนี ้ประกอบด้ วยตัวแปร
เป็ นสินค้ าแนะนาสาหรับผู้รักษาสุขภาพ และรสชาติของเครื่ องดื่ม ตามลาดับ

จากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) โดยสกัดปั จจัยแบบ Principal Component
Analysis (PCA) และใช้ วิธีการหมุนแกนปั จจัยแบบ Varimax สามารถจัดกลุ่มปั จจัยได้ 8 กลุ่ม
ปั จจัย ซึ่งปั จจัยที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้ มากที่สุดคือ ปั จจัยที่ 1 มีชื่อว่า
”ปั จ จั ย ลั ก ษณะทางกายภาพของสิ น ค้ า” หมายความว่ า ปั จจั ย นี เ้ ป็ นปั จจั ย ที่ ผ้ ู บริ โ ภคให้
ความสาคัญมากที่สดุ
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บทที่ 5

สรุ ปและข้ อเสนอแนะ

สรุป
การศึกษาครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อนา้ มะม่วงหาว
มะนาวโห่สกัดเข้ มข้ น โดยทาการศึกษากลุ่มผู้บริ โภคตัวอย่าง ช่วงอายุวยั ทางานขึ ้นไป ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล จานวนตัวอย่าง
ทังหมด
้
404 คน โดยข้ อมูลทัว่ ไปของผู้บริ โภค ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ซึง่ เป็ นการอธิบายข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง และนาเสนอในลักษณะข้ อมูลค่าเฉลี่ย
ร้ อยละ ตารางแจกแจงความถี่ และแผนภูมิ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคส่วนใหญ่ร้ ู จักมะม่วงหาวมะนาวโห่ ร้ อยละ
89.60 แต่มีเพียงร้ อยละ 65.10 ที่ร้ ูจกั น ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้ มข้ น แต่หากผู้บริ โภคทราบถึง
ทราบถึงคุณประโยชน์ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ว่ามีสารแอนโธไซยานิน (ต้ านอนุมลู อิสระ ป้องกัน
มะเร็ งและเบาหวาน) สารฟี โนลิก (ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด) วิตามินซี (ช่วยให้ หลอดเลือด
แข็งแรง ช่วยในการเสริ มสร้ างคอลลาเจน) ผู้บริ โภคจะมีความสนใจในน ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่
สกัดเข้ มข้ นมากขึ ้น
การศึก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ การเลื อ กซื อ้ มะม่ ว งหาวมะนาวโห่ส กัด เข้ ม ข้ น โดยใช้ ก าร
วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) สามารถสกัดปั จจัยได้ 8 กลุ่มปั จจัย ซึ่งกลุ่มปั จจัยดังกล่าว
สามารถอธิบายความแปรปรวนของปั จจัยเดิมทังหมดได้
้
ร้ อยละ 65.426 กลุ่มปั จจัยทัง้ 8 กลุ่มคือ
1)ปั จจัยลักษณะทางกายภาพของสินค้ า 2)ปั จจัยทางด้ านสรรพคุณของสินค้ า 3)ปั จจัยด้ านกระแส
นิยมในกลุ่มผู้บริ โภค 4)ปั จจัยทางด้ านตรารับรองและมาตรฐานสินค้ า 5)ปั จจัยทางด้ านจิตวิทยา
6)ปั จจัยด้ านส่งเสริ มการขาย 7)ปั จจัยทางด้ านความหลากหลายของสินค้ า และปั จจัยที่ 8)ปั จจัย
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ด้ านรสชาติที่เหมาะสมสาหรับสินค้ าเพื่อสุขภาพ ซึ่งข้ อมูลเหล่านี ้สามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางใน
การสร้ างกลยุท ธ์ ให้ กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่อ ได้ และกลยุท ธ์ ที่เ หมาะสมกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ นีม้ ากที่ สุด คื อ
กลยุทธ์ ด้านบรรจุภัณฑ์ เนื่ องจากผู้บริ โภคให้ ความส าคัญกับ ปั จ จัยลักษณะทางกายภาพของ
สินค้ ามากที่สดุ ผู้ประกอบธุรกิจจึงควรปรับปรุงบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ่งเป็ นสิ่งที่สามารถกระตุ้นความสนใจ
ในผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภคได้

ข้ อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาครัง้ นี ้ทาให้ ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อน ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่
สกัดเข้ มข้ น และทาให้ ได้ ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปสร้ างกลยุทธ์ให้ กบั ผลิตภัณฑ์ ดังนี ้

1.ด้ านบรรจุภัณฑ์ ปรั บเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ ให้ มี รูปร่ าง สีสันที่ดูโดดเด่น ณ จุดขาย เพื่ อ
ดึง ดูดความน่าสนใจจากผู้บริ โภค พร้ อมมี เอกสาร leaflet เน้ นสรรพคุณของสินค้ าแนบใน
ผลิตภัณฑ์

2.ด้ านตรารับรองและมาตรฐานสินค้ า ผู้บริ โภคค่อนข้ างให้ ความสาคัญกับเครื่ องหมาย
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ ผู้ประกอบการควรพัฒนากระบวนการผลิตให้ มีมาตรฐาน ซึ่งจะ
นาไปสู่การได้ รับ ตรารับรองผลิตภัณฑ์ เช่น อย. GMP HACCP หรื อOrganic Thailand ฯลฯ
ตรารับรองเหล่านี ้จะทาให้ ผ้ บู ริโภคมีความไว้ วางใจในผลิตภัณฑ์มากขึ ้น

3.ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ผู้บริ โภคบางกลุ่มไม่ร้ ูจกั มะม่วงหาวมะนาวโห่ จึง
ทาให้ มิกล้ าทดลองดื่มสินค้ า หากมีการผสมผลไม้ ชนิดอื่นที่เป็ นที่ร้ ู จกั เช่น ส้ ม สับปะรด เสาวรส
องุ่น ฯลฯ ก็จะเป็ นเพิ่มทางเลือกให้ ผ้ บู ริโภคกล้ าทดลองชิมสินค้ ามากขึ ้น
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แบบสอบถาม

เรื่อง
ปั จจัยที่มีผลต่ อการเลือกซือ้ นา้ มะม่ วงหาวมะนาวโห่ สกัดเข้ มข้ น
Factors Affecting Consumers Decision To Purchase Concentrate Karanda Juice

คาชีแ้ จง
แบบสอบถามฉบับนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ(Independent Study)
ของนางสาวกัลย์สดุ า ส่งสวัสดิ์ นิสิตปริ ญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร
และทรัพยากร สาขาธุรกิจการเกษตร (MAB) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวตั ถุประสงค์ใน
การทาแบบสอบถามเพื่อเป็ นการเก็บข้ อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อเลือกซื ้อน ้ามะม่วงหาว
มะนาวโห่สกัดเข้ มข้ น ผู้วิจยั จึงใคร่ขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถามนี ้ตามความเป็ นจริง
และครบถ้ วน เพื่อที่จะทาให้ ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้มีความสมบูรณ์ตามความมุง่ หมาย
แบบสอบถาม ประกอบด้ วย 3 ส่วน ดังนี ้

ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลพฤติกรรมในการบริโภคน ้าผลไม้
ส่ วนที่ 2 : ระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อน ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่
สกัดเข้ มข้ น
ส่ วนที่ 3 : ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คาชี ้แจง : กรุณาทาเครื่ องหมาย ลงในช่อง
ของท่านมากที่สดุ

โดยเลือกคาตอบที่ทา่ นคิดว่าตรงกับความเห็น

57

ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลพฤติกรรมในการบริ โภคนา้ ผลไม้
1.1 ท่านเคยบริโภคน ้าผลไม้ ประเภทใดบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
น ้าผลไม้ คนสด
ั้
น ้าผลไม้ สกัดเข้ มข้ น

น ้าผลไม้ พร้ อมดื่ม
อื่นๆ__________________________

1.2 ท่านเคยดื่มน ้าผลไม้ ที่ให้ ประโยชน์ด้านใดบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
บารุงสุขภาพผิว บารุงสายตา ขับสารพิษ (Detox) ช่วยการเผาผลาญ ลดไขมัน
ลดปริมาณน ้าตาลในเลือด ลดคลอเลสเตอรอล สร้ างภูมิค้ มุ กัน และป้องกันหวัด
ป้องกันปั ญหาสุขภาพ ช่วยเสริมสร้ างสุขภาพโดยรวม อื่นๆ______________________
1.3 สถานที่ที่ทา่ นเลือกซื ้อน ้าผลไม้ บอ่ ยที่สดุ
ร้ านสะดวกซื ้อ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านสินค้ าเพื่อสุขภาพ
ร้ านค้ าออนไลน์ อื่นๆ__________________________

ร้ านค้ าตามแหล่งท่องเที่ยว

1.4 ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยต่อครัง้ ในการซื ้อน ้าผลไม้
ไม่เกิน 100 บาท

101 – 300 บาท

301 – 500 บาท

501 บาทขึ ้นไป

1.5 จุดประสงค์ในการซื ้อน ้าผลไม้ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
บริโภคเอง ซื ้อฝากสมาชิกในครอบครัว
อื่นๆ________________________

เป็ นของฝากในช่วงเทศกาล

1.6 ความถี่ในการซื ้อน ้าผลไม้
มากกว่า 1 ครัง้ ต่อวัน 1 ครัง้ ต่อวัน
1 ครัง้ ต่อสัปดาห์
2-3 ครัง้ ต่อเดือน

2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
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1.7 ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อน ้าผลไม้
ตัวเอง
บิดา – มารดา พี่ – น้ อง
ญาติผ้ ใู หญ่ (ผู้สงู วัย) เพื่อน

สามี – ภรรยา

1.8 ท่านรู้จกั มะม่วงหาวมะนาวโห่หรื อไม่

รู้จกั
ไม่ร้ ูจกั
1.9 ท่านรู้จกั น ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้ มข้ นหรื อไม่
รู้จกั
ไม่ร้ ูจกั
1.10 หากท่านทราบถึงคุณประโยชน์ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ว่ามีสารแอนโธไซยานิน (ต้ าน
อนุมลู อิสระ ป้องกันมะเร็งและเบาหวาน) สารฟี โนลิก (ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด) วิตามินซี (ช่วย
ให้ หลอดเลือดแข็งแรง ช่วยในการเสริมสร้ างคอลลาเจน) ท่านจะมีความสนใจในน ้ามะม่วงหาว
มะนาวโห่สกัดเข้ มข้ นหรื อไม่
สนใจ
ไม่สนใจ
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ส่ วนที่ 2 : ระดับการมีอิทธิพลของปั จจัยที่มีผลต่ อการเลือกซือ้ นา้ มะม่ วงหาวมะนาวโห่
สกัดเข้ มข้ น
คาชี ้แจง : ให้ ประเมินระดับการมีอิทธิพลของปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อน ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่
สกัดเข้ มข้ น เกณฑ์การประเมินมีดงั นี ้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีอิทธิพลมากที่สดุ
มีอิทธิพลมาก
มีอิทธิพลปานกลาง
มีอิทธิพลน้ อย
มีอิทธิพลน้ อยที่สดุ

ปั จจัย
5
1.รสชาติของเครื่ องดื่ม
2.สีของเครื่ องดื่ม
3.กลิ่นของเครื่ องดื่ม
4.ความใสของเครื่ องดื่ม(ไม่มีตะกอน)
5.รูปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์
6.วัสดุที่ใช้ ทาบรรจุภณ
ั ฑ์
7.ข้ อมูลโภชนาการบนฉลาก
8.ตรารับรองคุณภาพสินค้ า (เครื่ องหมาย อย.)
9.ผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานรับรอง
10.ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
11.การจัดโปรโมชัน่
12.ช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลาย
13.ช่วยต่อต้ านอนุมลู อิสระ
14.ลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน
15.ลดคลอเลสเตอรอล ไขมันในเส้ นเลือด
16.ลดความดันโลหิตสูง
17.ขับสารพิษในร่างกาย(Detox)

ระดับความมีอิทธิพล
4
3
2

1
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ปั จจัย
5
18.บรรเทาอาการเจ็บคอ ละลายเสมหะ
19.ไม่ปรุงแต่งกลิ่นสี
20.เป็ นของฝากประจาแหล่งท่องเที่ยว
21.เป็ นสินค้ าในกระแสนิยม(กระแสรักสุขภาพ)
22.รี วิวสินค้ าจากผู้บริ โภค
23.แหล่งโฆษณา
24.เก็บรักษาได้ นาน
25.มีความเชื่อว่าสามารถบรรเทาอาการป่ วยได้
26.มีสว่ นผสมของผลไม้ ชนิดอื่นๆ
27.วัตถุดิบที่ใช้ มาจากการเกษตรอินทรี ย์
28.มีสินค้ าให้ ทดลองชิม
29.ปริมาณแคลอรี่
30.ตรายี่ห้อมีชื่อเสียง เป็ นที่ร้ ูจกั
31.เป็ นสินค้ าแนะนาสาหรับผู้รักษาสุขภาพ
32.เป็ นสินค้ าที่ได้ รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญ
ในด้ านการรักษาโรค

ระดับความมีอิทธิพล
4
3
2

1
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ส่ วนที่ 3 : ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
3.1 เพศ
ชาย

หญิง

3.2 อายุ
18 - 20 ปี

21 – 25 ปี

26 – 30 ปี

31 – 40 ปี

41 – 50 ปี

51 ปี ขึ ้นไป

3.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้ น
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

มัธยมศึกษาตอนปลาย
สูงกว่าปริญญาโท

ปวช./ปวส.

3.4 อาชีพ
นักเรี ยน / นิสิต / นักศึกษา
ข้ าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว / ค้ าขาย
แม่บ้าน

พนักงานบริ ษัทเอกชน

3.5 รายได้ ตอ่ เดือน
ต่ากว่า 9,000 บาท
9,001 - 15,000 บาท
15,001 – 30,000 บาท
30,001 – 45,000 บาท
45,001 – 60,000 บาท
60,001 - 80,000 บาท
มากกว่า 80,001 บาท

ข้ อเสนอแนะ
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________
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วัน เดือน ปี ที่เกิด
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