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 การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้น า้มะม่วงหาว
มะนาวโห่สกัดเข้มข้น โดยท าการส ารวจกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน
ทัง้หมด 404 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ ในส่วนข้อมลูทัว่ไปและพฤติกรรมใน
การบริโภคน า้ผลไม้ วิเคราะห์โดยใช้คา่ความถ่ีและคา่ร้อยละ ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่
การตดัสินใจซือ้น า้มะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้มข้น ท าการวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัย 
(Factor Analysis) 
 

 ผลการศกึษาพบวา่ ผู้บริโภคสว่นใหญ่มีอายอุยู่ระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
พนกังานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี 15,001-30,000 บาท จากการศึกษาพฤติกรรม
ในการบริโภคน า้ผลไม้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ บริโภคเลือกด่ืมน า้ผลไม้เพ่ือคุณประโยชน์บ ารุง
สขุภาพผิวมากท่ีสดุ ร้านสะดวกซือ้เป็นสถานท่ีท่ีกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซือ้น า้ผลไม้ 
และคา่ใช้จา่ยโดยเฉล่ียตอ่ครัง้ในการซือ้น า้ผลไม้ ไมเ่กิน 100 บาท  
 

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้น า้มะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้มข้น 
สามารถจดักลุ่มได้เป็น 8 กลุ่มปัจจยั ได้แก่ 1)ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพของสินค้า 2)ปัจจยั
ด้านสรรพคณุสินค้า 3)ปัจจยัด้านกระแสนิยมเพ่ือสุขภาพ 4)ปัจจยัด้านมาตรฐานสินค้า 5)ปัจจยั
ด้านส่งเสริมการขาย 6)ปัจจัยด้านจิตวิทยา 7)ปัจจัยด้านความหลากหลายของสินค้า และ 8)
ปัจจยัด้านรสชาติท่ีเหมาะกับสินค้าเพ่ือสุขภาพ ซึ่งข้อมลูเหล่านีส้ามารถเป็นแนวทางในการสร้าง
กลยุทธ์ให้กับผลิตภัณฑ์ได้ และกลยุทธ์ท่ีควรใช้กับผลิตภัณฑ์นีม้ากท่ีสุด คือ กลยุทธ์ด้านบรรจุ
ภณัฑ์ 
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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. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 

พฤตกิรรมของผู้บริโภคยคุใหมท่ี่เปล่ียนไป จากกระแสการใสใ่จสขุภาพ และความต้องการ
มีรูปร่างท่ีดีของผู้บริโภคโดยมุ่งหวงัให้อาหารมาสร้างสมดลุให้ร่างกายและช่วยลดความเส่ียงจาก
การเป็นโรคต่างๆ ท าให้ผู้คนเร่ิมตระหนกัในความส าคญัของการบริโภคอาหารท่ีมีคณุประโยชน์
มากขึน้ กระแสอาหารเพ่ือสุขภาพจึงเฟ่ืองฟูและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และมิได้จ ากัด
เฉพาะกลุม่ผู้สงูอายซุึง่ต้องควบคมุดแูลอาหาร แตย่งัรวมถึงกลุ่มคนทัว่ไปท่ีมีรายได้ปานกลาง ซึ่งมี
ก าลังซือ้เพิ่มมากขึน้เป็นล าดับ ไปจนถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีใส่ใจในสุขภาพด้วย จากข้อมูลทาง
การตลาดอาหารเพ่ือสขุภาพในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ด้วยอตัราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 6-7 
ต่อปี ซึ่งได้รับได้รับการสนับสนุนจากความนิยมของผู้บริโภคทัง้วัยรุ่น วัยท างาน หรือแม้แต่วัย
สงูอายท่ีุหนัมาดแูลตนเองและใส่ใจสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถครองตลาดได้ในสดัส่วนร้อยละ 
62 คือผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมฟังก์ชนัแนล (Functional Foods & Drinks) 
รองลงมาคือ ผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมสกดัจากธรรมชาติครองสดัส่วนในตลาดร้อย
ละ 30 และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆร้อยละ 8 (สถาบนัอาหาร, 2560) แนวโน้มของผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพใน
ประเทศไทยนัน้มีมากขึน้ โดยมีปัจจยัสนบัสนนุตา่งๆเช่น ผู้บริโภคมีการดแูลใส่ใจสุขภาพ ซึ่งเป็น
พฤตกิรรมท่ีมีมากขึน้ในกลุ่มผู้บริโภคทกุช่วงวยั หรือการให้ความส าคญัในการดแูลและเสริมสร้าง
รูปร่างให้ดดีูแข็งแรง สงัคมไทยในปัจจบุนันัน้ ผู้บริโภคส่วนมากมีวิถีชีวิตแบบเร่งรีบ รวมทัง้เวลาใน
การออกก าลงักายท่ีน้อยลง อาหารและเคร่ืองด่ืมแนวสขุภาพจึงมีความส าคญัมากขึน้เร่ือยๆ ตาม
กระแสสขุภาพ (สทุธิรัตน์ รักจิตร์, 2559)  

 
ท่ีผ่านมาอาหารเพ่ือสุขภาพในไทยเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการแปรรูปขัน้ต้น เช่น น า้ผลไม้คัน้

สด ผกัผลไม้ตาก-อบแห้ง เป็นต้น หรือไม่แปรรูปเลย เช่น ผกัผลไม้สดปลอดสารพิษ เป็นต้น แตใ่น
ปัจจบุนัด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีเร่งรีบ การตระหนกัรู้ท่ีเพิ่มขึน้ของผู้บริโภคถึงคณุและโทษจากสิ่งท่ี
รับประทานเข้าไป รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการผลิตและการได้รับความสนบัสนุน
จากหนว่ยงานรัฐภายใต้นโยบายพฒันาประเทศ ท าให้ประกอบการคดิค้นและน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ี
เป็นนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและครอบคลุมการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค
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ได้มากขึน้ เช่น สารสกัดจากสมุนไพรท่ีช่วยบ ารุงร่างกาย ช่วยชะลอวยั และช่วยควบคมุน า้หนัก 
ธัญพืชแปรรูปท่ีช่วยบ ารุงผิวพรรณและช่วยสร้างกล้ามเนือ้ และอาหารเฉพาะส าหรับผู้ดแูลรูปร่าง 
ผู้ ป่วยและผู้สงูอาย ุเป็นต้น นอกจากการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆแล้ว ผู้ประกอบการยงัมีบริการจดัส่ง
อาหารเพ่ือสขุภาพเพ่ือรองรับการใช้ชีวิตแบบคนเมืองท่ีไมมี่เวลาปรุงอาหารแตมี่ความต้องการดแูล
สุขภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบาย พร้อมทัง้ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน
และในปริมาณท่ีเหมาะสมทัง้นี ้อาหารเพ่ือสุขภาพตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ส่วนใหญ่เป็นความ
ต้องการท่ีมาจากผู้บริโภค 3 กลุ่มหลกัได้แก่ ผู้ รักสุขภาพ ผู้ ต้องการมีรูปร่างท่ีดี และผู้สูงอายุ ซึ่ง
ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมีลกัษณะและความต้องการอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีแตกต่างกนั (ศนูย์วิจยักสิกร
ไทย, 2560) อยา่งไรก็ตามน า้ผลไม้ก็เป็นอีกผลิตภณัฑ์หนึง่ท่ีสามารถเข้าถึงทกุกลุม่ผู้บริโภค 

 
อตุสาหกรรมน า้ผลไม้เป็นหนึ่งในอตุสาหกรรมท่ีส าคญัของประเทศ สามารถสร้างรายได้

จากการสง่ออกปีละหลายพนัล้านบาท ขณะท่ีตลาดน า้ผลไม้ในประเทศมีมลูคา่ประมาณ 1.3 หม่ืน
ล้านบาท มีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 9 ตอ่ปี ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีดแูลใส่
ใจสุขภาพมากยิ่งขึน้ จึงมีความพิถีพิถันในการเลือกบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยมุ่งเน้น 
ผลิตภัณฑ์ ท่ีมีคณุประโยชน์ต่อร่างกาย และน า้ผลไม้เป็นหนึ่งในเคร่ืองด่ืมท่ีได้รับความนิยมเป็น
อย่างสูง ซึ่งผู้บริโภคเลือกด่ืมแทนเคร่ืองด่ืมดบักระหายชนิดอ่ืนท่ีให้ความรู้สึกสดช่ืนเพียงอย่าง
เดียว ประกอบกับผู้ประกอบการได้น านวตักรรมมาพฒันาผลิตภัณฑ์ให้สนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด นอกจากนีอ้ัตราการบริโภคน า้ผลไม้ของ
ผู้ บริโภคชาวไทยอยู่ในระดับต ่าประมาณ 4 ลิตรต่อคน ต่อปีเท่านัน้ เม่ือเปรียบเทียบกับชาว
เยอรมนัท่ีบริโภคน า้ผลไม้สงูถึง 34 ลิตรตอ่คน ตอ่ปี จึงอาจกล่าวได้ว่าอตุสาหกรรมน า้ผลไม้ไทยมี
โอกาสเติบโตได้อีกมาก (สถาบนัอาหาร, 2557) การน าผลไม้สดมาแปรรูปเป็นน า้ผลไม้จะท าให้
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึน้ และลดความเสียหายท่ีเกิดจาก
ข้อจ ากัดของอายกุารเก็บรักษาลงทัง้นีป้ระเภทของน า้ผลไม้สามารถแบง่ออกได้ตามกรรมวิธีการ
ผลิตและความนิยมของตลาดได้ดงันี ้1)น า้ผลไม้เข้มข้น (Concentrate Fruit Juice) ผลิตจากการ
น า้ผลไม้จากธรรมชาติไประเหยน า้บางส่วนออกเพ่ือเพิ่มความเข้มข้น เม่ือจะน ามาบริโภคต้อง
น ามาผสมน า้เพ่ือเจือจางก่อน น า้ผลไม้ประเภทนีน้ิยมผลิตเพ่ือส่งออกเป็นหลกั เน่ืองจากสะดวก
ตอ่การน าไปใช้และประหยดัคา่ขนส่ง ทัง้นีน้ า้ผลไม้เข้มข้นส่วนใหญ่จะถูกน าไปใช้เป็นวตัถุดิบใน
อตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มตา่งๆ 2)น า้ผลไม้พร้อมด่ืม (Ready to Drink) เป็นชนิดท่ีสามารถ
ด่ืมได้ทนัที ซึ่งมีส่วนผสมของน า้ผลไม้แตกต่างกันไป ขึน้อยู่กบัชนิดของผลไม้ท่ีน ามาเป็นวตัถุดิบ
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และวิธีการผลิตของโรงงาน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทย่อยดงันี ้2.1)น า้ผลไม้ 100 
เปอร์เซ็นต์ (Single Strength Juice) เช่น น า้ส้มและน า้สบัปะรด เป็นต้น 2.2)น า้ผลไม้ 25-50 
เปอร์เซ็นต์ เช่น น า้ฝร่ังและน า้มะม่วง ซึ่งไม่สามารถผลิตเป็นน า้ผลไม้พร้อมด่ืม 100 เปอร์เซ็นต์ได้ 
จงึต้องน ามาเจือจางปรุงแตง่รสชาตกิ่อน 2.3)น า้ผลไม้ต ่ากวา่ 25 เปอร์เซ็นต์ เชน่ มินิเมท เป็นต้น 

 
ในช่วง ปี 2555-2559 ตลาดน า้ผลไม้ในประเทศไทยขยายตวัอย่างต่อเน่ืองเฉล่ียร้อยละ 

24.1 แสดงดงัภาพท่ี 1 เน่ืองจากผู้บริโภคตระหนกัถึงคณุประโยชน์ท่ีได้รับจากเคร่ืองด่ืมประเภทนี ้
และท่ีส าคญัคือเป็นเคร่ืองดื่มท่ีมีวตัถดุบิหลกัมาจากธรรมชาติ ประกอบกบัพฤติกรรมใส่ใจสขุภาพ
ยงัคงเป็นกระแสหลกัในสงัคม ท าให้ความต้องการเคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์และดีตอ่สขุภาพเพิ่มขึน้
ตามไปด้วย  

 

 
ภาพท่ี 1  อตัราการเติบโตของอตุสาหกรรมเคร่ืองดื่มระหวา่งปี 2555-2559  
ท่ีมา : สิรางค์ กลัน่ค าสอน (2560) 
  
 ประเทศไทยมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน า้ผลไม้จ านวน 178 โดยส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) จ านวน 164 ราย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 92 ส่วน
ท่ีเหลืออีกร้อยละ 8 เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ (สถาบนัอาหาร, 2559) ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในการผลิตท่ีมีมากขึน้ในปัจจบุนั ส่งผลให้มีผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ๆเกิดขึน้เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจบุนั ส่วนตลาดของน า้ผลไม้มีผลิตภณัฑ์มากมาย



4 
 

หลายชนิดท่ีได้รับความนิยมแตกตา่งกนั ทัง้นีเ้พ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มตา่งๆ 
แสดงดงัภาพท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 2  สดัสว่นความนิยมของน า้ผลไม้  
ท่ีมา : Fayossy (2559) 
  
 ปี 2559 ตลาดน า้ผลไม้พร้อมด่ืมมีมลูคา่ประมาณ 1.4 หม่ืนล้านบาท โดยตลาดน า้ผลไม้ 
100 เปอร์เซ็นต์ (Premium Market) มีมลูคา่ 5.19 พนัล้านบาท มีอตัราการเติบโตร้อยละ 7 ตลาด
น า้ผลไม้ 40 – 99 เปอร์เซ็นต์ (Medium Market) มีมลูคา่ 1.25 พนัล้านบาท ตลาดน า้ผลไม้ 20 – 
39 เปอร์เซ็นต์ (Economy Market) มีมลูคา่ 3.1 พนัล้าน ตลาดน า้ผลไม้น้อยกว่า 19 เปอร์เซ็นต์ 
(Super Economy Market) มีมลูคา่ 2.38 พนัล้าน และตลาดน า้ผลไม้อ่ืนๆ มีมลูคา่ 2 พนัล้านบาท 
(บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน), 2559) 
 
 ปี 2560 ตลาดน า้ผลไม้พร้อมด่ืมมีมูลคา่ประมาณ 1.32 หม่ืนล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าท่ี
ลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 7 โดยตลาดน า้ผลไม้ 100 เปอร์เซ็นต์ (Premium Market) มี
มลูคา่ 4.8 พนัล้านบาท มีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 7 มีสดัส่วนตลาดคิดเป็นร้อยละ 38 ตลาด
น า้ผลไม้ 40 – 99 เปอร์เซ็นต์ (Medium Market) มีมลูคา่ 1.2 พนัล้านบาท มีอตัราการเติบโตลดลง
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ร้อยละ 1 มีสดัสว่นตลาดคิดเป็นร้อยละ 10 ตลาดน า้ผลไม้ 20 -39 เปอร์เซ็นต์ (Economy Market) 
มีมูลค่า 2.6 พนัล้านบาท มีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 16 มีสดัส่วนตลาดคิดเป็นร้อยละ 20 
ตลาดน า้ผลไม้น้อยกว่า 19 เปอร์เซ็นต์ (Super Economy Market) มีมลูคา่ 2.3 พนัล้านบาท มี
อตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 1 มีสดัส่วนตลาด 18 และตลาดน า้ผลไม้อ่ืนๆ มีมลูคา่ 1.8 พนัล้าน
บาท มีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 12 มีสดัส่วนตลาดคิดเป็นร้อยละ 14 (มาลีสามพราน, 2560) 
แสดงดงัภาพท่ี 3 แม้ในปี 2560 ตลาดน า้ผลไม้พร้อมด่ืมจะมีอตัราการเติบโตลดลง แตใ่นอนาคตก็
ยงัมีแนวโน้มเติบโตตอ่ไป เน่ืองจากคนไทยด่ืมน า้ผลไม้เฉล่ียเพียง 4 ลิตร/คน/ปี ซึ่งนบัเป็นตวัเลข
การบริโภคท่ีต ่ามาก เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกามีอตัราการด่ืมน า้ผลไม้
เฉล่ีย 20 ลิตร/คน/ปี ประเทศแคนาดามีอตัราการด่ืมน า้ผลไม้เฉล่ีย 40 ลิตร/คน/ปีในขณะท่ี
ผู้บริโภคยงัคงใส่ใจในสุขภาพ และมีแนวโน้มมากขึน้ทกุๆ ปี รวมไปถึงการเปิดตวัของสินค้าใหม่ๆ 
ท่ีเน้นสุขภาพมากขึน้ การเปิดตวัของแบรนด์น า้ผลไม้ใหม่ๆ จากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
หรือคู่แข่งจากสินค้าประเภทอ่ืนๆ ท่ีต้องการเข้ามามีส่วนแบ่งตลาดน า้ผลไม้ เน่ืองจากผู้ เล่นใน
ตลาดนีย้งัมีไมม่าก จะชว่ยท าให้การแขง่ขนัในตลาดน า้ผลไม้คกึคกัขึน้ และมีแนวโน้มการขยายตวั
สงูขึน้  
 

 
ภาพท่ี 3  สดัสว่นตลาดน า้ผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศ ปี 2560 
ท่ีมา : บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (2560) 
 
 หลายปีท่ีผ่านมา พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการใส่ใจสขุภาพมากขึน้ จึงมีคูแ่ข่งขนัรายใหม่
ท่ีเกิดขึน้ในตลาดอย่างต่อเน่ือง การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ืองของแต่ละแบรนด์ 
การจัดรายการส่งเสริมการขายตลอดทัง้ปี รวมถึงผู้บริโภคเองก็มองหาความหลากหลายและ

Premium Market (ร้อยละ 38) 

Medium Market (ร้อยละ 10) 

Economy Market (ร้อยละ 20) 

Super Economy Market (ร้อยละ 18) 

Other (ร้อยละ 14) 
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รสชาติใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา จึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้ตลาดมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง  จากความ
ต้องการน า้ผลไม้พร้อมด่ืมเพ่ือดูแลสุขภาพเฉพาะทางมีมากขึน้เร่ือยๆ และการเข้ามาของ
ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ตลาดน า้ผลไม้ 100 เปอร์เซ็นต์ (Premium Market) เป็นตลาดท่ีมีสดัส่วน
ในตลาดน า้ผลไม้พร้อมด่ืมมากท่ีสดุ ซึ่งทิปโก้ มีส่วนแบง่ตลาดมากท่ีสดุร้อยละ 28 รองลงมาคือ
มาลี ร้อยละ 21 ดอยค า ร้อยละ 20 ยนูิฟร้อยละ 13 โคโคแ่ม็ก ร้อยละ 9 และย่ีห้ออ่ืนๆ ร้อยละ 9 
แสดงดงัภาพท่ี 4 
 

 
ภาพท่ี 4  สว่นแบง่ตลาดน า้ผลไม้ 100 เปอร์เซ็นต ์(Premium Market) 
ท่ีมา : บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (2559) 
 
 เคร่ืองด่ืมผลไม้เข้มข้นถือเป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพอีกชนิดหนึ่ง ท่ีผู้บริโภคเร่ิมให้ความ
สนใจ ตลาดเคร่ืองดื่มผลไม้เข้มข้น มีมลูคา่ตลาดรวม 3.6 พนัล้านบาท ซึ่งเติบโตจาก ปี 2559 ร้อย
ละ 46.94 มีแบรนด์วีต้า เป็นผู้น าตลาดด้วยสดัส่วนตลาดร้อยละ 75 รองลงมาคือ สก็อตมีสดัส่วน
ตลาดร้อยละ 25 และอ่ืนๆ ร้อยละ 5 แสดงดงัภาพท่ี 5 ซึ่งน า้มะม่วงหาวมะนาวโห่สกดัเข้มข้น เป็น
อีกหนึง่ผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่เร่ิมเข้าสูต่ลาดผลไม้สกดัเข้มข้น 

Tipco (ร้อยละ 28) 

Malee (ร้อยละ 21) 

Unif (ร้อยละ 13) 

Doikham (ร้อยละ 20) 

Cocomax (ร้อยละ 9) 

Other (ร้อยละ 9) 
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ภาพท่ี 5  สว่นแบง่ตลาดผลไม้สกดัเข้มข้น  
ท่ีมา : Nuttachit (2559) 
 
 มะม่วงหาวมะนาวโห่ มีช่ือสามญัคือ Bengal-Currants, Carandas-plum, Karanda ช่ือ
วิทยาศาสตร์คือ Carissa Carandas L. (Medthai, 2560)  จดัเป็นผลไม้ท่ีมีคณุประโยชน์ตา่งๆ 
เช่น มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงร้อยละ 93.01 เป็นแหล่งส าคญัของธาตุเหล็ก วิตามินซี และยังมี
ปริมาณเพกติน ซึ่งเป็นใยอาหารท่ีละลายน า้ได้ในปริมาณสูง มีสารกลุ่มฟีนอลิกปริมาณมาก ซึ่ง
เป็นสารแอนติออกซิแดนท์ (มทัยา สนุทรวาทิน, 2559) น า้มะม่วงหาวมะนาวโห่สกดัเข้มข้น เป็น
ผลิตภณัฑ์แปรรูปขัน้ต้นของมะมว่งหาวมะนาวโห่ ซึ่งเป็นเคร่ืองด่ืมผลไม้สกดัเข้มข้นชนิดใหม่ท่ีเร่ิม
เข้าสู่ตลาด แม้ว่าน า้มะม่วงหาวมะนาวโห่สกดัเข้มข้น จะมีคณุประโยชน์ตา่งๆมากมาย แตย่งัไม่
เป็นท่ีรู้จกัและยงัไมเ่ป็นท่ีนิยมในกลุม่ผู้บริโภค ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องก าหนดกลยทุธ์ทาง
การตลาดเพ่ือแขง่ขนักบัผลไม้สกดัเข้มข้นชนิดอ่ืนๆ 

 
การศึกษาในครัง้นีจ้ึงมีความต้องการท่ีจะวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้ 

น า้มะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้มข้น และน าเสนอกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้
ประกอบธุรกิจได้น าไปใช้พฒันากลยทุธ์ทางการตลาด ให้กบัน า้มะมว่งหาวมะนาวโหส่กดัเข้มข้น 

 
 

 

แบรนด์ (ร้อยละ 75) 

สก็อต (ร้อยละ 20) 

อื่นๆ (ร้อยละ 5) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้น า้มะมว่งหาวมะนาวโหส่กดัเข้มข้น 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

การศึกษาครัง้นีค้าดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบธุรกิจ ท่ีจะท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมี
ผลตอ่การเลือกซือ้น า้มะม่วงหาวมะนาวโห่สกดัเข้มข้น ซึ่งเป็นข้อมลูพืน้ฐานและสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ได้มากขึน้ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

งานวิจัยครัง้นีท้ าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้น า้มะม่วงหาวมะนาวโห่สกัด
เข้มข้น กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้ บริโภคบุคคลทั่วไปช่วงวัยท างานในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 – เดือนมีนาคม 2561 ซึ่งด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมลูกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้แบบสอบถาม 

 
วิธีการวิจัยและรวบรวมข้อมูล 

 
งานวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยแบบการ

ส ารวจ โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจยัได้ท าการศึกษาค้นคว้าตามขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้

1.กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษา 
2.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาวิจยั 
3.การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4.การวิเคราะห์ข้อมลู 
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1.กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษา 
 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้ บริโภคบุคคลทั่วไปช่วงวัยท างานในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผู้วิจยัไมส่ารถก าหนดจ านวนประชากรท่ีแน่นอนได้ จึงใช้สตูร Cochran 
ในการค านวณขนาดตวัอย่าง (Cochran, 1963) ดงันี ้

 

n = 
    

   
 

n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
Z = ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบัร้อยละ 95 (Z มีคา่เป็น 1.96) 
P = โอกาสท่ีจะไมเ่กิดเหตกุารณ์หรือสดัสว่นของคณุลกัษณะท่ีสนใจในกลุม่ตวัอยา่ง 
q = โอกาสท่ีจะไมเ่กิดเหตกุารณ์ ซึง่เทา่กบั 1-p ในกรณีของกลุม่ตวัอยา่ง 
e = ระดบัความคาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างท่ียอมรับได้ ในงานวิจยันีก้ าหนดความ

เช่ือมัน่ท่ีระดบัร้อยละ 95 (ก าหนด e = 0.05) 
แทนคา่ 
 

n = 
                 

     
 

n = 384.61 
 
 จากการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างข้างต้น ในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ณ ระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะได้จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีเหมาะสมเท่ากบั 385 คน อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยั
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัครัง้นีเ้พิ่มอีกร้อยละ 5 จากขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีค านวณได้ 
รวมเท่ากับ 404 คน เพ่ือป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้จากการตอบแบบสอบถามไม่
ครบถ้วน  
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 2.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาวิจยั 
 
  เค ร่ืองมือท่ีใ ช้ในการวิจัยครั ง้ นี  ้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  โดย
แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
 
  ส่วนที่  1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพฤติกรรมในการบริโภคน า้ผลไม้ เป็น
แบบสอบถามท่ีมีตวัเลือกหลายค าตอบ (Multiple Choices) ลกัษณะค าถามปลายปิด 

  ส่วนที่  2 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับระดบัความมีอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเลือกซือ้มะม่วงหาวมะนาวโห่สกดัเข้มข้น โดยใช้เคร่ืองมือประเภทมาตรประมาณคา่ (Rating 
Scale) ซึง่ระดบัความมีอิทธิพล แบง่ออกเป็น 5 ระดบั จากมากไปน้อย (Likert Scale) ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  เกณฑ์ในการก าหนดคา่น า้หนกัคะแนนส าหรับระดบัความเห็นหรือระดบัความส าคญั
ในการตอบแบบสอบถาม 

ระดบัความมีอิทธิพล ระดบัคะแนน 

มากท่ีสดุ 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

น้อย 2 

น้อยท่ีสดุ 1 
 

  ส่วนที่  3 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดย
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
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 3.การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 

  การศกึษาครัง้นีใ้ช้แหลง่ข้อมลูปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมลูท่ีได้จากการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ บริโภคบุคคลทั่วไปช่วงอายุวัยท างานใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 – เดือนมีนาคม 2561 

 

 4.การวิเคราะห์ข้อมลู 
 

  หลังจากรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและประมวลผลผ่านวิธีการทางสถิติ
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิโดยวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

  4.1 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

        เพ่ือใช้อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง  และน าเสนอในลักษณะข้อมูล
คา่เฉล่ีย ร้อยละ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตารางแจกแจงความถ่ี และแผนภมูิ 

  4.2 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพ่ือเป็นการสกัดปัจจัยท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนัไว้ในกลุม่เดียวกนั 

  
นิยามค าศัพท์ 

 
ในการศกึษาครัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกนั ผู้วิจยัจึงได้ก าหนดความหมายของค าท่ี

ใช้ดงันี ้
 

มะม่วงหาวมะนาวโห่ (Karanda Fruits) มีช่ือสามญัคือ Bengal-Currants, Carandas-
Plum, Karanda ช่ือวิทยาศาสตร์คือ Carissa Carandas L.(Medthai, 2560) เป็นผลไม้พืน้เมืองท่ี
นิยมปลกูกนัมากในจงัหวดั สมทุรสงคราม มะมว่งหาวมะนาวโหมี่ลกัษณะเป็นผลเด่ียวออกรวมกนั
เป็นช่อ ผลอ่อนมีสีชมพูอ่อนและคอ่ยๆ เข้มข้นเป็นสีแดง เม่ือสุกเต็มท่ีจะมีสีม่วงด า ซึ่งมีสารต้าน
อนมุลูอิสระตา่งๆ ได้แก่ สารแอนโทไซยานิน สารประกอบฟีนอลิก และวิตามินซี เป็นต้น ส่วนใหญ่
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มีความเช่ือในสรรพคณุหลายๆด้าน เช่น รักษาโรคหลอดเลือดออกตามไรฟัน แก้เจ็บคอ แก้ไข้ เจ็บ
ในปาก และบ ารุงกระเพาะอาหาร  

 
น า้มะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้มข้น (Concentrate Karanda Juice) คือ เคร่ืองด่ืมท่ี

ได้มาจากการแปรรูปผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ซึ่งผลของพืชสกลุ Carissa Carandas L. มีสาร
กลุม่ฟีนอลิกปริมาณมาก โดยสารประกอบฟีนอลิกได้รับความสนใจอยา่งมากในปัจจบุนั เน่ืองจาก
เป็นสารแอนตอิอกซิแดนท์ สารฆ่าเชือ้ และสารตอ่ต้านมะเร็ง มะม่วงหาวมะนาวโห่จะอดุมไปด้วย
สารแอนโทไซยานิน เป็นสารสีม่วงแดงซึ่งเป็นสารต้านอนมุลูอิสระได้สงูกว่าวิตามินซีหลายพนัเท่า 
ซึ่งมีประโยชน์ช่วยลดน า้ตาลในเลือด ป้องกนัโรคหวัใจ ลดโอกาสการเป็นโรคมะเร็ง ช่วยเสริมให้
ร่างกายต้านเชือ้โรค สมานแผล และสง่เสริมการท างานของเม็ดเลือดแดง 
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บทที่ 2 
 

 การตรวจเอกสาร 
 

การศกึษาครัง้นี ้เป็นการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้น า้มะม่วงหาวมะนาว
โหส่กดัเข้มข้น โดยผู้ศกึษาได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วยหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

 
1. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 
1.1 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

 
1.2 การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) 

 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎี 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤตกิรรมของผู้บริโภค 
 
 Kotler and Keller (2012) ได้อธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยอาศยั S-R 
Theory วา่เร่ิมจากสิ่งกระตุ้นท่ีเข้ามาสู่ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคไปสู่กระบวนการทางจิตวิทยา 
และลกัษณะของผู้บริโภคจะสง่ผลตอ่กระบวนการตดัสินใจเลือกซือ้ โดยมีรายละเอียดดงัภาพท่ี 6 
Kotler and Keller (2012) ได้อธิบายองค์ประกอบของโมเดลพฤตกิรรมผู้บริโภค ดงันี ้
 
 1.สิ่งกระตุ้น (Stimuli) อาจเกิดขึน้จากภายในร่างกาย หรือสิ่งกระตุ้นจากภายนอกก็ได้ 
นกัการตลาดให้ความสนใจสิ่งกระตุ้นภายนอก เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้า โดยสิ่ง
กระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 สว่น คือ 
 
  1.1 สิ่งกระตุ้นจากการตลาด (Marketing Stimuli) เป็นสิ่งท่ีนกัการตลาดสามารถ
ควบคมุและจดัให้มีขึน้ได้ ซึ่งเก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย สิ่งกระตุ้นด้าน
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ผลิตภณัฑ์และการบริการ (Products & Services) เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ์ให้ทนัสมยั การ
ผลิตสินค้าให้มีคณุภาพ การบริการท่ีประทบัใจ สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การก าหนดราคา
สินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สิ่งกระตุ้นด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย(Distribution) 
เช่น มีช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลายทัว่ถึง เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า
และบริการ สิ่งกระตุ้นด้านการส่ือสาร (Communications) เช่น การโฆษณา การจัดรายการ
สง่เสริมการตลาด ซึง่สิ่งเหลา่นีล้้วนเป็นสิ่งท่ีกระตุ้นความต้องการซือ้ทัง้สิน้ 
  1.2 สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ (Other Stimuli) เป็นสิ่งท่ีกระตุ้นท่ีอยู่ภายนอกองค์กร ซึ่งไม่
สามารถควบคุมได้ ได้แก่ เศรษฐกิจ (Economic) เทคโนโลยี (Technological) การเมือง 
(Political) และ วฒันธรรม (Cultural) 
 
 2. ความรู้สกึนกึคดิของผู้บริโภค 
 
  2.1 จิตวิทยาผู้บริโภค (Consumer Psychology) ถือเป็นปัจจยัภายในของ
ผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้สินค้าและบริการ ซึ่งประกอบด้วย การจงูใจ (Motivation) 
เป็นสิ่งเร้าท่ีเกิดขึน้จากภายใน เป็นแรงจูงใจท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความต้องการเพ่ือการดารงชีวิต 
การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการในการยอมรับหรือแปลความหมายของข้อมลู ซึ่งการรับรู้
ของแต่ละบุคคลจะแตกตา่งกันออกไป แม้ว่าจะถูกกระตุ้นด้วยสิ่งกระตุ้นเดียวกันในสถานการณ์
เดียวกนั ขึน้อยู่กับความสมัพนัธ์ของสิ่งกระตุ้นกับสิ่งแวดล้อม และสภาพภายในของแต่ละบคุคล 
เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ การเรียนรู้ (Learning) คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของแต่ละ
บคุคลจากประสบการณ์ ซึ่งการเรียนรู้เกิดจากอิทธิพลของแรงขบั (Drive) สญัญาณ (Cues) และ
การตอกย า้ (Reinforcement) และความทรงจ า (Memory) เม่ือผู้บริโภคตีความสิ่งตา่งๆ แล้วก็จะ
น าเข้าไปเก็บในหน่วยความจ า ซึ่งแบ่งออกเป็นความจ าระยะสัน้และความจ าระยะยาว หากเป็น
เร่ืองท่ีมีความส าคัญกับผู้ บริโภคก็จะจ าได้ระยะยาวกว่า การเรียกข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจซือ้ 
อาจจะต้องมีตวัช่วยหรือสญัญาณเพ่ือกระตุ้นการเรียกคืนจากความทรงจ า กระบวนการการเรียก
คืนข้อมลูประกอบด้วย การระลึกได้ (Recall) และการจดจ าได้ (Recognition) ในการท าการตลาด
ควรจะมีจุดเด่นท่ีน่าสนใจ หรือมีประโยชน์ตามท่ีผู้บริโภคคาดหวงั จะส่งผลให้เกิดความจ าได้ใน
ระยะเวลาท่ีนาน และท าให้สามารถจดจ าช่ือตราสินค้านัน้ๆได้ 
  2.2 ลกัษณะของผู้บริโภค (Consumer Characteristics) ประกอบด้วย ปัจจยั
ด้านวฒันธรรม (Cultural Factors) เป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีก าหนดความต้องการและพฤติกรรมจาก
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รุ่นสู่ รุ่นผ่านทางสถาบันครอบครัวและสังคม ได้แก่ วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมย่อย 
(Subcultures) และชนชัน้ทางสงัคม (Social Classes) ปัจจยัด้านสงัคม (Social Factors) เป็น
ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) เช่น เพ่ือน กลุ่มอาชีพ เป็นต้น ครอบครัว 
(Family) มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของบคุคลมากท่ีสดุ บทบาทและสถานภาพ (Roles and Status) 
พฤติกรรมการซือ้มักจะบ่งบอกถึงบทบาทและสถานะทางสังคมของบุคคลนัน้ และปัจจัยส่วน
บคุคล (Personal Factors) ได้แก่ อายแุละช่วงวงจรชีวิต (Age and Stage In The Life Cycle) ใน
แตล่ะชว่งอายก็ุจะมีพฤตกิรรมการซือ้สินค้าและบริการท่ีแตกตา่งกนัตามความต้องการในแตล่ะวยั 
อาชีพและรายได้สว่นบคุคล (Occupation and Economic Circumstances) 
 

 
ภาพท่ี 6  รูปแบบพฤตกิรรมการตดัสินใจเลือกซือ้ของผู้บริโภค 

ท่ีมา : Kotler and Keller (2012) 
 

การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
 
 เพชรน้อย สิงห์ช่างชยั (2549) ให้ความหมายคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเทคนิค
ทางสถิติ ส าหรับวิเคราะห์ตวัแปรหลายตวั (Multivariate Analysis Techniques) ท่ีออกแบบมา
เพ่ือช่วยให้นักวิจัยได้ใช้แสวงหาความรู้ความจริงดงักล่าว เช่น นักวิจยัสามารถใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis หรือ EFA) ในการพฒันาทฤษฎี หรือ
นกัวิจยัสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis หรือ 
CFA) ในการทดสอบหรือยืนยนัทฤษฎี  
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 กลัยา วานิชบญัชา (2551) สรุปวา่ เป็นการวิเคราะห์หลายตวัแปรเทคนิคหนึ่งเพ่ือการสรุป
รายละเอียดของตวัแปรหลายตวั หรือเรียกว่าเป็นเทคนิคท่ีใช้ในการลดจ านวนตวัแปรเทคนิคหนึ่ง
โดยการศึกษาถึงโครงสร้างความสมัพนัธ์ของตวัแปร และสร้างตวัแปรใหม่เรียกว่า องค์ประกอบ 
โดยองค์ประกอบท่ีสร้างขึน้จะเป็นการน าตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันหรือมีความร่วมกันสูงมา
รวมกนัเป็นองค์ประกอบเดียวกนั สว่นตวัแปรท่ีอยู่คนละองค์ประกอบมีความร่วมกนัน้อย หรือไม่มี
ความสมัพนัธ์กนัเลย 
 
 โดยสรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบ หมายถึง เทคนิควิธีทางสถิติท่ีจะจบักลุ่มหรือรวมกลุ่ม 
หรือรวมตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กนัไว้ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งความสมัพนัธ์เป็นไปได้ทัง้ทางบวกและ
ทางลบ ตัวแปรภายในองค์ประกอบเดียวกัน จะมีความสัมพันธ์กันสูง ส่วนตัวแปรท่ีต่าง
องค์ประกอบ จะสมัพนัธ์กนัน้อยหรือไม่มี สามารถใช้ได้ทัง้การพฒันาทฤษฎีใหม่ หรือการทดสอบ
หรือยืนยนัทฤษฎีเดมิ 
 
ประเภทของเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
 

เทคนิคของการวิเคราะห์องค์ประกอบ แบง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ  
 
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis)  

 
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis)  
 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis)  
 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจจะใช้ในกรณีท่ีผู้ศกึษาไม่มีความรู้  หรือมีความรู้น้อย
มากเก่ียวกบัโครงสร้างความสมัพนัธ์ของตวัแปรเพ่ือศกึษาโครงสร้างของตวัแปร และลดจ านวนตวั
แปรท่ีมีอยูเ่ดมิให้มีการรวมกนัได้  
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)    
  
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัจะใช้กรณีท่ีผู้ศกึษาทราบโครงสร้างความสมัพนัธ์ของ
ตวัแปร หรือคาดว่าโครงสร้างความสมัพนัธ์ของตวัแปรควรจะเป็นรูปแบบใด  หรือคาดว่าตวัแปร
ใดบ้างท่ีมีความสมัพนัธ์กนัมากและควรอยู่ในองค์ประกอบเดียวกนั  หรือคาดว่ามีตวัแปรใดท่ีไม่มี
ความสัมพันธ์กัน ควรจะอยู่ต่างองค์ประกอบกัน หรือกล่าวได้ว่า ผู้ศึกษาทราบโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์ของตวัแปร หรือคาดไว้ว่าโครงสร้างความสมัพนัธ์ของตวัแปรเป็นอย่างไรและจะใช้
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัมาตรวจสอบหรือยืนยันความสมัพันธ์ว่าเป็นอย่างท่ี
คาดไว้หรือไม ่โดยการวิเคราะห์หาความตรงเชิงโครงสร้างนัน่เอง  
 
วัตถุประสงค์ของเทคนิค Factor Analysis    
  
 1.เพ่ือศกึษาว่าองค์ประกอบร่วมท่ีจะสามารถอธิบายความสมัพนัธ์ร่วมกนัระหว่างตวัแปร
ตา่ง ๆ โดยท่ีจ านวนองค์ประกอบร่วมท่ีหาได้จะมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนตวัแปรนัน้  จึงท าให้ทราบ
วา่มีองค์ประกอบร่วมอะไรบ้าง โมเดลนี ้เรียกวา่ Exploratory Factor Analysis Model : EFA  
 
 2.เพ่ือต้องการทดสอบสมมตุิฐานเก่ียวกบัโครงสร้างขององค์ประกอบว่า  องค์ประกอบแต่
ละองค์ประกอบด้วยตวัแปรอะไรบ้าง และตวัแปรแตล่ะตวัควรมีน า้หนกัหรืออตัราความสมัพนัธ์กบั
องค์ประกอบมากน้อยเพียงใด ตรงกบัท่ีคาดคะเนไว้หรือไม่ หรือสรุปได้ว่าเพ่ือต้องการทดสอบว่า
ตวัประกอบอย่างนีต้รงกบัโมเดลหรือตรงกับทฤษฎีท่ีมีอยู่หรือไม่ โมเดลนีเ้รียกว่า Confirmatory 
Factor Analysis Model : CFA 

 
ประโยชน์ของเทคนิค Factor Analysis  
 
 1.ลดจ านวนตวัแปร โดยการรวมตวัแปรหลาย ๆ ตวัให้อยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน 
องค์ประกอบท่ีได้ถือเป็นตวัแปรใหม่ ท่ีสามารถหาคา่ข้อมลูขององค์ประกอบท่ีสร้างขึน้ได้ เรียกว่า 
Factor Score จึงสามารถน าองค์ประกอบดงักล่าวไปเป็นตวัแปรส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ
ตอ่ไป เช่น การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสมัพนัธ์ (Regression and Correlation Analysis) 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) การทดสอบสมมตุิฐาน T – test, Z – test และการ
วิเคราะห์จ าแนกกลุม่ (Discriminant Analysis) เป็นต้น 
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 2.ใช้ในการแก้ปัญหาอนัเน่ืองมาจากการท่ีตวัแปรอิสระของเทคนิคการวิเคราะห์สมการ
ความถดถอยมีความสมัพนัธ์กนั (Multicollinearity) ซึ่งวิธีการอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหานี  ้คือ การ
รวมตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธ์ไว้ด้วยกัน  โดยการสร้างเป็นตัวแปรใหม่หรือเรียกว่า 
องค์ประกอบ โดยใช้เทคนิค Factor Analysis แล้วนาองค์ประกอบดงักล่าวไปเป็นตวัแปรอิสระใน
การวิเคราะห์ความถดถอยตอ่ไป  
 
 3.ท าให้เห็นโครงสร้างความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีศกึษา เน่ืองจากเทคนิค Factor Analysis 
จะหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation) ของตวัแปรทีละคู่ แล้วรวมตวัแปรท่ีสมัพนัธ์กนัมาก
ไว้ในองค์ประกอบเดียวกนั จงึสามารถวิเคราะห์โครงสร้างท่ีแสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรตา่ง ๆ ท่ี
อยู่ในองค์ประกอบเดียวกนัได้ ท าให้สามารถอธิบายความหมายของแตล่ะองค์ประกอบได้ ตาม
ความหมายของตวัแปรตา่ง ๆ ท่ีอยู่ในองค์ประกอบนัน้ ท าให้สามารถน าไปใช้ในด้านการวางแผน
ได้ เช่น การพฒันาพหปัุญญาส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นตามทฤษฎีพหปัุญญาของ
การ์ดเนอร์  
 
ความหมายของค าต่างๆในการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
 
 ความหมายของค าตา่งๆในการวิเคราะห์องค์ประกอบ มีดงันี ้ 
 
 1.องค์ประกอบร่วมกัน (Common Factor) หมายถึง องค์ประกอบท่ีประกอบด้วยตวั
แปร 2 ตวัขึน้ไปมารวมกันอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน โดยองค์ประกอบร่วมจะอาศยัจากค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ หรือคา่ r องค์ประกอบท่ีประกอบด้วยตวัแปรท่ีมีคา่ความสมัพนัธ์กนัมาก 
จะเป็นองค์ประกอบท่ีมีความหมายในการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
 
 2.องค์ประกอบเฉพาะ (Specific Factor) ได้แก่ องค์ประกอบท่ีมีตวัแปรเพียงตวัเดียว  
 
  3.ความร่วมกัน (Communalities) หมายถึง คา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
หนึง่กบัตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีเหลือทัง้หมด มีคา่อยู่ระหว่าง 0 กบั 1 ถ้าตวัแปรใดมีคา่นีค้า่ตวัแปรนัน้จะถกู
ตดัออก คา่นีด้ไูด้จาก Initial Statistic หรือคา่ทแยงมมุของ Reproduced Correlation Matrix 
ความร่วมกนั  
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 4.น า้หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) เป็นค่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรกับ
องค์ประกอบ ซึ่งควรมีคา่มากกว่า 0.3 ตวัแปรใดมีน า้หนกัในองค์ประกอบใดมาก ควรจดัตวัแปร
นัน้ได้ในองค์ประกอบนัน้ ในโปรแกรม SPSS น า้หนกัองค์ประกอบของแตล่ะองค์ประกอบดไูด้จาก
ตาราง Component Matrix ก่อนการหมนุแกนองค์ประกอบ หรือดไูด้จากเส้นทแยงมมุของเมทริกซ์
ของคา่ไอเกน (Eigen Value)  

 
 5.คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score) เป็นคะแนนท่ีได้จากน า้หนกัองค์ประกอบและ
คา่ของตวัแปรในปัจจุบนันัน้ เพ่ือใช้เป็นค่าของตวัแปรใหม่ ท่ีเรียกว่า องค์ประกอบ คะแนน
องค์ประกอบของแตล่ะองค์ประกอบ อาจมีความสมัพนัธ์กนับ้าง ถ้าจดัจ านวนองค์ประกอบเอาไว้
มาก นัน่หมายความวา่ ตวัแปรเดียวกนัอาจอยูใ่นหลายองค์ประกอบได้ตามน า้หนกัองค์ประกอบ  

 
 6.ค่าไอเกน (Eigen Value) เป็นค่าความผันแปรของตัวแปรทัง้หมดในแต่ละ
องค์ประกอบ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ องค์ประกอบร่วม (Common Factor) ท่ีได้
องค์ประกอบแรก จะเป็นองค์ประกอบท่ีแยกความผนัแปรของตวัแปรออกมาจากองค์ประกอบอ่ืน
ได้มากท่ีสดุ จงึมีตวัแปรร่วมอยูม่ากท่ีสดุ 

 
      7.KMO and Bartlett’s Test of Sphericity ถ้าเลือกทางเลือกนีผ้ลลพัธ์จะแสดงคา่ KMO 

และBartlett’s Test ซึง่มีความหมายดงันี ้

        KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ซึง่เป็นคา่ท่ีใช้วดัความเหมาะสมของข้อมลูตวัอย่าง

ท่ีจะน ามาวิเคราะห์โดยเทคนิค Factor Analysis โดยท่ี 
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 ถ้าคา่ KMO มีคา่น้อย (เข้าสู่ศนูย์) แสดงว่าเทคนิค Factor Analysis ไม่เหมาะสมกับ

ข้อมลูท่ีมีอยู่ ถ้าคา่ KMO มีคา่มาก (เข้าสู่หนึ่ง) แสดงว่าเทคนิค Factor Analysis เหมาะสมกบั

ข้อมลูท่ีมีอยู ่โดยทัว่ไปถ้าคา่ KMO < 0.5 จะถือว่า ข้อมลูท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิค Factor 

Analysis 

  Bartlett’s Test of Sphericity เป็นคา่สถิตท่ีิใช้ทดสอบสมมตฐิาน 

        H0 : ตวัแปรตา่ง ๆ ไมมี่ความสมัพนัธ์กนั 

         H1 : ตวัแปรตา่ง ๆ มีความสมัพนัธ์กนั 

ดงันัน้ถ้าปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1) แสดงว่าตวัแปรมีความสัมพันธ์กัน จึงสามารถใช้เทคนิค  

Factor Analysis ได้ แตถ้่ายอมรับ H0 แสดงว่าตวัแปรไม่มีความสมัพนัธ์กนั จึงไม่ควรใช้เทคนิค 

Factor  Analysis  

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
วรรณวิษา ศรีรัตนะ และ วิศิษฐ์ ลิม้สมบุญชัย (2553) ได้วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซือ้น า้ส้มพร้อมด่ืม 100 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม 
(Conjoint Analysis) พบว่าปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจและการตดัสินใจในการเลือกซือ้น า้ส้ม
พร้อมดื่ม 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคมากท่ีสดุ คือ ใบรับรองคณุภาพและมาตรฐาน  รองลงมาคือ 
คณุคา่ทางโภชนาการ ราคา ชนิดของส้ม และบรรจภุณัฑ์ ตามล าดบั เม่ือพิจารณาในแตล่ะระดบั
คุณลักษณะของปัจจัย พบว่าผู้ บริโภคมีความพึงพอใจชนิดของส้มสายน า้ผึ ง้มากกว่า
ส้มเขียวหวาน โดยผู้บริโภคมีความพึงพอใจคณุค่าทางโภชนาการในรูปแบบของไฟเบอร์ (เนื อ้ส้ม
และเกร็ดส้ม) + วิตามินบี 1 +วิตามินบี 2 + วิตามินซี มากท่ีสุด ผู้บริโภคให้ความส าคญัมากกับ
เร่ืองของคณุภาพและมาตรฐาน และมีความพงึพอใจในบรรจภุณัฑ์ประเภทกลอ่งกระดาษมากกว่า
ขวดพลาสติก (ขวด PET) ทัง้นีผู้้บริโภคมีความพึงพอใจในตวัสินค้าท่ีมีราคา 18 บาท/250 มล. 
มากท่ีสดุ กลา่วได้วา่ถ้าหากสินค้านัน้ยิ่งมีราคาสงูขึน้ก็จะท าให้ความพงึพอใจของผู้บริโภคลดลง 
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สมรัฐ ทิว้สังวาลย์ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพส าหรับ
ผู้ ชาย โดยศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัย  (Factor 
Analysis) ผลการวิเคราะห์พบว่าองค์ประกอบท่ีมีคา่ไอเกน (Eigenvalue) มากกว่า 1 (ค่าไอเกน 
คือ ผลบวกของค่าน า้หนักตัวแปร (Factor Loading) ยกก าลังสองของแต่ละตัวแปรใน
องค์ประกอบหนึ่งๆ) มีจ านวนเท่ากับ 6 องค์ประกอบ ดงันัน้จึงสามารถจดักลุ่มของตวัแปรได้เป็น  
6 ปัจจยั ซึง่สามารถอธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ได้ดงันี ้

 
 ปัจจยัท่ี 1 ตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายปัจจยันีไ้ด้ดีท่ีสุด ได้แก่ ประเภทของคณุประโยชน์ของ
เคร่ืองด่ืม, ความเข้มข้นของสารอาหารท่ีให้ประโยชน์ , การให้ความรู้เก่ียวกับประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑ์, ความสะอาดและความปลอดภยั, ข้อมลูโภชนาการบนฉลาก และ การรับรองคณุภาพ
สินค้า เช่น เคร่ืองหมาย อย. ดงันัน้จึงได้นิยามปัจจัยนีว้่า “ปัจจัยด้านประโยชน์ต่อสุขภาพและ
ความปลอดภยั” (Health Benefit And Safety) ปัจจยันีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนได้สงูสดุ 
นัน่คือเป็นปัจจยัท่ีผู้บริโภคเพศชายให้ความส าคญัสงูสดุ 
 

ปัจจยัท่ี 2 ตวัแปรท่ีร่วมกันอธิบายปัจจยันีไ้ด้ดีท่ีสดุ ได้แก่ การโฆษณา  การจดัโปรโมชัน่ 
ตราย่ีห้อ ความน่าเช่ือถือของสถานท่ีจดัจ าหน่าย และราคา ดงันัน้จึงได้นิยามปัจจยันีว้่า “ปัจจัย
ด้านการตลาด (Marketing)” 

 
ปัจจยัท่ี 3 ตวัแปรท่ีร่วมกันอธิบายปัจจยันีไ้ด้ดีท่ีสุด ได้แก่ สีของเคร่ืองด่ืม , ความใสของ

เคร่ืองด่ืม, กลิ่นของเคร่ืองด่ืม และรสชาติของเคร่ืองด่ืม ดงันัน้จึงได้นิยามปัจจยันีว้่า “ปัจจยัด้าน
รสชาตแิละลกัษณะปรากฏ (Taste and Appearance)” 

 
ปัจจยัท่ี 4 ตวัแปรท่ีร่วมกันอธิบายปัจจัยนีไ้ด้ดีท่ีสุด ได้แก่ วัสดุท่ีใช้ท าบรรจุภัณฑ์และสี

ของบรรจุภัณฑ์และฉลาก ดังนัน้จึงได้นิยามปัจจัยนีว้่า “ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์และฉลาก 
(Package and label)” 

 
ปัจจัยท่ี 5 ตัวแปรท่ีร่วมกันอธิบายปัจจัยนีไ้ด้ดีท่ีสุด ได้แก่ ความสามารถในการดับ

กระหาย ปริมาณพลงังานท่ีได้รับ และขนาดของบรรจภุัณฑ์ ดงันัน้จึงได้นิยามปัจจยันีว้่า “ปัจจยั
ด้านการดบักระหายและการให้พลงังาน (Thirst Quenching and Energy)” 
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 ปัจจยัท่ี 6 ตวัแปรท่ีร่วมกันอธิบายปัจจยันีไ้ด้ดีท่ีสดุ ได้แก่ การเก็บรักษาได้นาน ดงันัน้จึง
ได้นิยามปัจจยันีว้า่ “ปัจจยัด้านอายกุารเก็บรักษา (Shelf Life)” 
 
 พรพรรณ กล่อมเจริญ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือ้เคร่ืองด่ืม 
Functional Drink ของบุคคลวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลตอ่การซือ้เคร่ืองด่ืม Functional Drink ของบคุคลวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านคุณประโยชน์ด้านสุขภาพท่ีคาดหวงัและความน่าเช่ือถือของ
ผลิตภัณฑ์ ปัจจยัด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด และปัจจัยด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์และ
ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย ตามล าดบั 

 
 นทัธมน เดชประภัสสร (2558) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารทางอินเทอร์เน็ต พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง
อินเทอร์เน็ต โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้าน
ลกัษณะทางการภาพและกระบวนการ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ และปัจจยัด้านตรา
ผลิตภณัฑ์และลกัษณะบรรจภุณัฑ์  
 
 สว่นลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัในด้านเพศ อาย ุสถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียตอ่
เดือน ระดบัการศกึษา และอาชีพ ผลการวิจยัพบว่า ในการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทาง
อินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกนัระหว่างเพศ อาย ุสถานภาพสมรส และอาชีพท่ีแตกต่างกัน ในขณะท่ี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน โดยท่ีผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีสูงกว่าจะมีคา่เฉล่ียของการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีสงูกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต ่ากว่า และผู้บริโภคท่ีมีระดบั
การศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีมีคา่เฉล่ียของการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารสงูกว่าผู้บริโภคท่ี
มีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ 
 
 อรุณโรจน์ เอกพณิชย์ (2558) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกซือ้น า้ผกัและผลไม้
อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยใช้ปัจจยัด้านส่วน
ประสมทางการตลาด (4Ps) และศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ (อายุ เพศ การศึกษา และ
รายได้) ซึง่ใช้การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) ตวัแปรทัง้หมด 13 ตวัแปร รวมทัง้สิน้ 4 ปัจจยั 
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คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4PS) จากนัน้ได้น าตวัแปรท่ีได้จากปัจจยัมาจดักลุ่มปัจจยั
ใหม่ โดยใช้วิธีหมุนแกนแบบ Varimax สามารถจดักลุ่มปัจจยัใหม่และน าปัจจยัท่ีได้จากการจดั
กลุ่มปัจจัยใหม่มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการวิ เคราะห์ความถดถอยเชิงพหูคณู (Multiple 
Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดงักล่าวส่งผลตอ่การเลือกซือ้น า้
ผกัและผลไม้อินทรีย์แบบสกดัเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีนยัส าคญัท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 คือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และราคา 
 
 ภรณี แย้มพนัธ์ (2559) ได้วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ผกั
และผลไม้แปรรูปตราดอยค า โดยศกึษาปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ผกัและผลไม้แปรรูปตรา 
ดอยค า มีทัง้หมด 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านบุคคลและระบบการจดัคิว และปัจจยั
ด้านผลิตภณัฑ์ ซึง่ปัจจยัด้านรูปลกัษณ์ของบรรจภุณัฑ์และความหลากหลายของสินค้า ปัจจยัด้าน
ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริมการขาย และปัจจยัด้านกายภาพและกระบวนการ 
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปตราดอยค า  ในด้านลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ผู้บริโภคท่ีมีเพศท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ผกัและผลไม้แปร
รูปตราดอยค าแตกตา่งกนั 
 
 Suntharalingam, C. และ Terano, R. (2014) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้
ผลไม้จากประเทศมาเลเซีย : กรณีศึกษาชาวต่างชาติในประเทศมาเลเซีย โดยใช้ Exploratory 
Factor Analysis (EFA) จากกลุ่มตวัอย่าง 83 คน มีผู้บริโภคเลือกซือ้มงัคดุ ร้อยละ 33 เลือกซือ้
เงาะ ร้อยละ 29 เลือกซือ้มะเฟือง ร้อยละ 20 และเลือกซือ้ทุเรียน ร้อยละ 18 จากการวิเคราะห์ 
Factor Analysis คา่ KMO จากกลุ่มตวัอย่างคือ 0.908 คา่ p value ของ Barltett’s Test คือ 0.000 
และมีค่า Eigenvalues มากกว่า 1 จากการสกัดปัจจัยสามารถสรุปได้ว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ผลไม้จากประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ 1)ราคาและคณุลกัษณะของ
ผลไม้ มีค่า Cronbach’s Alpha 0.880 และสามารถอธิบายตวัแปรได้ ร้อยละ 54.86 2)ลกัษณะ
ทางกายภาพและความมีเอกลกัษณ์ มีคา่ Cronbach’s Alpha 0.742 และสามารถอธิบายตวัแปร
ได้ ร้อยละ 6.9 และ 3)ความคุ้นเคย มีคา่ Cronbach’s Alpha 0.876 และสามารถอธิบายตวัแปร
ได้ ร้อยละ 5.69 
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 A. Liu และ R. Niyongira (2017) ได้ศกึษา พฤติกรรมการซือ้และความตระหนกัใน Food 
Safety ในประเทศจีน โดยใช้กลุ่มผู้บริโภคใน Nanjing และ Beijing จ านวน 1,015 คน แสดงให้
เห็นว่า ผู้ ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่า มีความตระหนักใน Food Safety น้อย เม่ือเปรียบเทียบกับ
ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกว่า ผู้บริโภคท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการซือ้อาหารมากจะมีความตระหนกั
ใน Food Safety มากกวา่ ผู้บริโภคท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการซือ้อาหารไม่มาก ส่วนผู้หญิงหรือครอบครัว
ท่ีมีเด็ก ผู้สงูอาย ุจะมีความตระหนกัใน Food Safety มากกว่า ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคนีเ้ลือกซือ้อาหาร
จากซุปเปอร์มาร์เกต เพ่ือประโยชน์ในด้านข้อมลูฉลากโภชนาการ วนัหมดอาย ุอย่างไรก็ตามการ
สง่เสริมด้านการศกึษาจะชว่ยให้ผู้บริโภคมีความตระหนกัใน Food Safety มากขึน้ 
 
 Aline Bravim และ Sharlayne De Souza (2017) ได้วิเคราะห์ลกัษณะผู้บริโภคน า้ผลไม้
พร้อมด่ืมและ Fruit Nectars โดยใช้ Chi-Square และแบบจ าลอง Logistic Regression จากผล
การวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัระดบัการศกึษาและความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมี
นัยส าคัญ Fruit Nectars เป็นตัวเลือกท่ีนิยมในกลุ่มผู้ บริโภคท่ีมีอายุ การศึกษาสูงขึน้ จาก
การศกึษาการบริโภค Fruit Nectars ท่ีไม่ได้ปรุงแตง่น า้ตาล จะมีระดบัต ่ากว่าเคร่ืองด่ืมท่ีมีฉลาก
ระบุข้อมูลวางขายทัว่ไป ซึ่งข้อมูลบนฉลากเหล่านีไ้ม่ได้มีความชัดเจนมากนกั แต่แบรนด์ท่ีได้รับ
การกลา่วถึงในบทสมัภาษณ์ ผู้บริโภคมกัจะเลือกซือ้โดยไม่ค านึงถึงรสชาติหรือข้อมลูการวิเคราะห์
ตา่งๆ 
 
 จากการตรวจเอกสารในครัง้นี ้ท าให้ทราบถึงตวัแปรท่ีคาดวา่น่าจะมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑ์จากผลไม้ชนิดตา่งๆของผู้บริโภค ซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
มีผลตอ่การเลือกซือ้น า้มะมว่งหาวมะนาวโหส่กดัเข้มข้นตอ่ไปได้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวโน้มผู้บริโภคมีการดแูละใสใ่จสขุภาพมากขึน้ 

ตลาดเคร่ืองดืม่เพื่อสขุภาพมีแนวโน้มเติบโตมากขึน้ 

เกิดผลติภณัฑ์ใหมใ่นตลาดเคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ 

วิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลตอ่การตดัสนิใจ 

เลอืกซือ้เคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ 

ปัจจยัด้านการทอ่งเที่ยว ปัจจยัด้านความรู้เก่ียวกบั

ผลติภณัฑ์ 

ปัจจยัด้านการตลาด ปัจจยัด้านจิตวิทยา ปัจจยัสว่นบคุคล 

น าเสนอกลยทุธ์ทางการตลาดให้กบัผู้ประกอบธุรกิจเคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ  

ที่จะสามารถเข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้มากขึน้ 



26 
 

บทที่ 3 
 

สภาพทั่วไป 

 

 มะมว่งหาวมะนาวโห่ (Karanda) มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Carissa Carandas L. จดัเป็น
ผลไม้ท้องถ่ินท่ีให้รสเปรีย้วมาก และจะออกรสหวานเล็กน้อยหากผลสกุจดัเป็นสีด า  ใช้รับประทาน
สดเพ่ือดบักระหายคลายร้อนได้ดี รวมถึงนิยมน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เช่น น า้มะม่วงหาว
มะนาวโห่พร้อมด่ืม น า้มะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเ ข้มข้น ไซเดอร์มะม่วงหาวมะนาวโห ่ 
ชาผลมะมว่งหาวมะนาวโห่ เยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ มะม่วงมะนาวโห่ลอยแก้ว ไอศกรีมมะม่วง
หาวมะนาวโห ่ฯลฯ 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

 

 ล าต้น มีลกัษณะเป็นไม้พุ่ม สูง 2-5 เมตร ทรงพุ่มกลม แตกก่ิงจ านวนมากทุกส่วนมียางสี
ขาวเหมือนน า้นม ล าต้นและก่ิงก้านมีหนามแหลมยาวประมาณ 2 นิว้ ปลายหนามมีสีแดง  

 ใบ ลกัษณะเป็นใบเด่ียว เรียงตรงข้าม รูปไข่กลบั ปลายใบมนหรือเว้าเข้าเล็กน้อย โคนใบ
กลม ผิวใบสีเขียวเข้มเป็นมนั  

 ดอก มีลกัษณะเป็นดอกช่อสัน้ ๆ ท่ีปลายก่ิง กลีบดอกสีขาว มีกลีบเลีย้ง 5 กลีบมีขนโคน
กลีบเช่ือมตดิกนัเป็นหลอดยาวสีชมพแูกมแดง ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ หอมตลอดวนั ออกดอกทัง้ปี 
แสดงดงัภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7  ลกัษณะดอกมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

ท่ีมา : สวนมะนาวโหล่งุศริิ (2561) 

 

 ผล  ลกัษณะเป็นผลเด่ียวออกรวมกันเป็นช่อ ผลรูปกลมรี มนรี หรือรูปไข่ ผลอ่อนมีสีขาว
อมชมพู ผลดิบมีน า้ยางมาก ผลจะค่อยๆ เข้มขึน้เป็นสีแดง กระทัง่สุกจึงกลายเป็นสีด า แสดงดงั
ภาพท่ี 8 

 

 

ภาพท่ี 8  ลกัษณะผลมะมว่งหาวมะนาวโห่ 

ท่ีมา : บ้านน้อย (2561) 
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 เมล็ด มี 1 เมล็ดรูปร่างแบนขนาดยาวประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร สีน า้ตาลอมเทา มี
เปลือกแข็งหุ้มเมล็ด (Puechkaset, ม.ป.ป.) 

 

สรรพคุณของมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

 

 มะมว่งหาวมะนาวโห ่เป็นพืชท่ีเตม็ไปด้วยสารต้านอนมุลูอิสระ เช่น วิตามินซี ไบโอฟลาวา
นอยด์ สารแอนไทไซยานิน ซึง่รายละเอียดของสรรพคณุของแตล่ะสว่นแสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

 ผล มีสารประกอบหลายชนิดท่ีออกฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระได้ดี ท าให้ช่วยชะลอการ
เส่ือมสภาพของเซลล์ ผิวพรรณแลดเูตง่ตงึ ดอู่อนไหว รวมถึงช่วยชะลอการเส่ือมสภาพของอวยัวะ
ภายในท าให้อวยัวะท าหน้าท่ีได้สมบูรณ์ ช่วยขบัสารพิษออกจากร่างกาย และส่งเสริมการท างาน
ของตบั และไต เสริมสร้างภูมิต้านทาน เสริมสร้างการท างานของสมอง ต้านเซลล์มะเร็ง ลดความ
เส่ียงการเกิดมะเร็ง กระตุ้นการท างานของระบบประสาท แก้อาการเมารถ เมาเรือ รวมถึงอาการ
เมาค้าง เมาสารเคมี กระตุ้ นการหลั่งของน า้ลาย ท าให้อยากอาหาร ลดไขมันในเส้นเลือด 
โดยเฉพาะไขมนั คลอเลสเตอรอล ป้องกันและลดอาการเลือดออกตามไรฟัน ลดอาการคนัคอ 
อาการคออกัเสบ และลดอาการไอ ช่วยขบัเสมหะ  รักษาแผลในช่องปาก และการติดเชือ้ในช่อง
ปาก บรรเทาอาการของโรคเบาหวาน ป้องกนั และลดความเส่ียงการเป็นโรคโลหิตจาง ขบัปัสสาวะ 
ลดอาการปัสสาวะเล็ดหรือปัสสาวะออกยาก ลดความเส่ียงตอ่การเป็นอมัพฤกษ์ อมัพาต เป็นต้น 

 น า้ยางจากเปลือก น ามาทารักษาโรคผิวหนงัตา่งๆ เชน่ เกลือ้ รักษาแผลสด ท าให้แผลแห้ง
เร็ว ชว่ยในการผลดัเซลล์อออก 

 ใบ สามารถน ามาต้มน า้ด่ืมหรือบดทาพอกภายนอก เป็นยาแก้ท้องร่วง แก้อาการปวดหู 
แก้ไข้แก้เจ็บคอ เจ็บปาก ลดอาการอกัเสบภายในล าคอ บรรเทาโรคลมชกั บรรเทาอาการท้องร่วง 
ท้องเสีย 

 เปลือก และเนือ้ไม้ น ามาต้มน า้ด่ืม ช่วยในการเจริญอาหาร บรรเทาอาการเป็นไข้ ลด
อาการเป็นหวดั บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ บรรเทาอาการร้อนใน ขับพยาธิ น ามาบดหรือฝน
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ส าหรับทาแผลเป็นหนอง แผลติดเชือ้ ช่วยให้แผลหายเร็ว หรือทาบริเวณผิวหนงัเพ่ือลดอาการคนั 
จากผดผ่ืน 

 ราก น ามาต้มน า้ด่ืม  เป็นยาขับพยาธิ บ ารุงร่างกาย ท าให้เจริญอาหาร ขับปัสสาวะ
บรรเทาอาการท้องเสีย (พลอยโพยม, 2556) 

 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

 

 มะม่วงหาวมะนาวโห่สามารถน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด เช่น น า้
มะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมด่ืม น า้มะม่วงหาวมะนาวโห่สกดัเข้มข้น ไซเดอร์มะม่วงหาวมะนาวโห ่
ชาผลมะมว่งหาวมะนาวโห ่เยลล่ีมะมว่งหาวมะนาวโห ่มะมว่งมะนาวโหล่อยแก้ว ฯลฯ 

 

   

   

ภาพท่ี 9  ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากมะมว่งหาวมะนาวโห่ 
ท่ีมา : สวนมะนาวโหล่งุศริิ (2561) 
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ตลาดน า้ผลไม้สกัดเข้มข้น 

 

 ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกซือ้น า้มะม่วงหาวมะนาวโห่สกดั
เข้มข้น ลกัษณะของผลิตภณัฑ์แสดงดงัภาพท่ี 10 ซึ่งจดัอยู่ในกลุ่มตลาดน า้ผลไม้สกดัเข้มข้น ในปี 
2560 ตลาดนีมี้มลูคา่รวม 3.6 พนัล้านบาท ผู้น าในตลาดคือ แบรนด์ มีสดัส่วนตลาด ร้อยละ 75 
รองลงมาคือ สก็อต ร้อยละ 20 และอ่ืนๆ ร้อยละ 5 ตามล าดบั 

 

 

ภาพท่ี 10  ผลิตภณัฑ์มะมว่งหาวมะนาวโหส่กดัเข้มข้น 
ท่ีมา : สวนมะนาวโหล่งุศริิ (2561) 

 
 บริษัท แบรนด์ ซนัโทร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั ผู้ผลิต แบรนด์วีต้าเบอร์ร่ีสกดัเข้มข้น แบรนด์
วีต้าพรุนสกดัเข้มข้น และแบรนด์วีต้าบาลานซ์ควินซ์สกดัเข้มข้นผสม แสดงดงัภาพท่ี 11 
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ภาพท่ี 11  ผลิตภณัฑ์จากแบรนด์ 
ท่ีมา : บริษัท แบรนด์ ซนัโทร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั (2561) 

 

 บริษัท สก็อต อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ ผลิต สก๊อต เพียวเร่ น า้เบอร์ร่ีสกัด
เข้มข้น และ น า้พรุนสกดัเข้มข้นผสมวิตามิน แสดงดงัภาพท่ี 12 บริษัทฯได้จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เพ่ือสุขภาพในประเทศผ่านทางร้านค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์สโตร์  และร้านสะดวกซือ้ ปัจจุบนั 
สก็อตขยายเป้าหมายไปสู่ตลาดต่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและความต้องการของผู้บริโภค สก็อตมีมาตรฐานการผลิตและการรับประกัน
การรับรองในด้านการผลิตและยอดขายทัว่โลก สก็อตเตบิโตอยา่งยัง่ยืนและตอ่เน่ือง 

 

ภาพท่ี 12  ผลิตภณัฑ์จากสก็อต 
ท่ีมา : บริษัท เอส แอนด์ ซนัส์ เทรดดิง้ จ ากดั. (2561) 
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 ตลาดเคร่ืองด่ืมผลไม้สกัดเข้มข้นยงัมีแนวโน้มการเติบโตอีก เน่ืองจากพฤติกรรมการดแูล
รักษาสขุภาพของผู้บริโภคในปัจจบุนั ประกอบกบัการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีคณุประโยชน์ ซึ่ง
เคร่ืองดื่มผลไม้สกดัเข้มข้นก็สามารถชว่ยบ ารุงสขุภาพของผู้บริโภคได้เชน่กนั 
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บทที่ 4  

 

ผลการศึกษา 

 

 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีผลต่อการเลือกซือ้น า้มะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้มข้น โดยใช้การ

วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งของผู้บริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครจ านวน 404 คน ตัง้แต ่กมุภาพนัธ์-

มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมในการบริโภคน า้ผลไม้ และระดบั

ความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกซือ้น า้มะมว่งหาวมะนาวโหส่กดัเข้มข้น 

 

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค 

 

 ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภค มีอตัราส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ ร้อยละ 

73.76 และ 26.24 ตามล าดบั ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างมีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 

30.40 กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 77.97 มีระดบัการศกึษาสงูสดุในระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 54.70 ส่วนมากมีรายได้ตอ่เดือน อยู่ในช่วง 15,001-

30,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 41.09 รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งผู้บริโภค 

ข้อมลูทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
  

ชาย 106 26.24 

หญิง 298 73.76 

อาย ุ
  

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 ปีขึน้ไป 53 13.12 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
  

ต ่ากว่าปริญญาตรี 16 3.96 

ปริญญาตรี 315 77.97 

ปริญญาโท 73 18.07 

อาชีพ 
  

นกัเรียน / นิสิต / นกัศกึษา 31 7.70 

ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 76 18.80 

พนกังานบริษัทเอกชน 221 54.70 

ธุรกิจสว่นตวั / ค้าขาย 66 16.30 

แมบ้่าน 10 2.50 

รายได้ตอ่เดือน 
  

ต ่ากว่า 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 
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ข้อมลูทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

45,001 - 60,000 บาท 
60,001 - 80,000 บาท 

61 
34 

15.10 
8.42 

มากกวา่ 80,001 บาท 19 4.70 

 

ข้อมูลพฤตกิรรมในการบริโภคน า้ผลไม้ 

 

 ในการศึกษางานวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้น า้มะม่วงหาวมะนาวโห่สกัด

เข้มข้น จะพิจารณาข้อมลูพฤตกิรรมในการบริโภคน า้ผลไม้ เน่ืองจากน า้ผลไม้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีกลุ่ม

ตวัอย่างผู้บริโภคค่อนข้างจะคุ้นเคยมากกว่าน า้ผลไม้สกัดเข้มข้นท่ีอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ียงัไม่

เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคมากนกั ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมในการบริโภคน า้ผลไม้

จะท าการศึกษาข้อมูลในส่วนตา่งๆ เช่น ประเภทของน า้ผลไม้ท่ีเคยบริโภค เหตผุลในการบริโภค 

สถานท่ีในการเลือกซือ้ ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้ในการซือ้ ความถ่ีในการซือ้  ผู้ มีอิทธิพลในการ

ตดัสินใจซือ้ ซึง่ข้อมลูตา่งๆ แสดงได้ดงันี ้

 

 พฤติกรรมในการบริโภคน า้ผลไม้ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยบริโภคน า้คัน้สดมากท่ีสุด 

ร้อยละ 39 รองลงมา น า้ผลไม้พร้อมด่ืม (Ready To Drink) ร้อยละ 37 และผลไม้สกดัเข้มข้น ร้อย

ละ 24 ตามล าดบั แสดงได้ดงัภาพท่ี 13 หากวิเคราะห์เหตุผลในการบริโภคน า้ผลไม้เพ่ือให้

ประโยชน์พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.99 ให้ความสนใจในการบ ารุงสุขภาพผิว ร้อยละ 

13.79 ให้ความสนใจช่วยเสริมสร้างสุขภาพโดยรวม ร้อยละ 9.41 ให้ความสนใจในการบ ารุง

สายตา ร้อยละ 3.28 ให้ความสนใจในการสร้างภูมิคุ้มกนั และป้องกนัหวดั ร้อยละ 1.75 ให้ความ

สนใจในการขบัสารพิษ (Detox) ร้อยละ 0.88 ให้ความสนใจในการช่วยการเผาผลาญ ลดไขมนั 

ตารางท่ี 2 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งผู้บริโภค (ตอ่) 
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และป้องกันปัญหาสุขภาพ และร้อยละ 0.22 ให้ความสนใจในการลดปริมาณน า้ตาลในเลือด 

ตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 14 

 

ภาพท่ี 13  ประเภทน า้ผลไม้ท่ีกลุม่ตวัอยา่งผู้บริโภคเคยบริโภค 

 

 

ภาพท่ี 14  ประโยชน์ในการเลือกบริโภคน า้ผลไม้ของกลุ่มตวัอยา่งผู้บริโภค 

 

น า้ผลไม้คัน้สด (ร้อยละ 38.76) 

น า้ผลไม้พร้อมดื่ม (ร้อยละ 36.72) 

น า้ผลไม้สกดัเข้มข้น (ร้อยละ 24.52) 

57.99 
9.41 

1.75 
0.88 

0.22 
3.28 

0.88 
13.79 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

บ ารุงสขุภาพผิว 

บ ารุงสายตา 
ขบัสารพิษ (Detox) 

ช่วยการเผาผลาญ ลดไขมนั 
ลดปริมาณน า้ตาลในเลอืด 

สร้างภมูิคุ้มกนั และป้องกนัหวดั 
ป้องกนัปัญหาสขุภาพ 

ช่วยเสริมสร้างสขุภาพโดยรวม 

(ร้อยละ) 
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 สถานท่ีท่ีกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคเลือกซือ้น า้ผลไม้บ่อยท่ีสุด ร้านสะดวกซือ้ ร้อยละ 45.54 

รองลงมา ซุปเปอร์มาร์เกต ร้อยละ 34.65 ร้านสินค้าเพ่ือสขุภาพ ร้อยละ 17.57 ร้านค้าตามแหล่ง

ท่องเท่ียว ร้อยละ 1.73 และร้านค้าออนไลน์ ร้อยละ 0.5 ตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 15 ส่วน

คา่ใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้ในการซือ้น า้ผลไม้ มากท่ีสดุ ร้อยละ 52.48 ไม่เกิน 100 บาท ร้อยละ 

37.62 ในช่วงราคา 101 – 300 บาท ร้อยละ 8.66 ในช่วงราคา 301 – 500 บาท และร้อยละ 1.24 

ราคา 501 บาทขึน้ไป ตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 16 

 

 

ภาพท่ี 15  สถานท่ีในการซือ้น า้ผลไม้ของกลุม่ตวัอยา่งผู้บริโภค 

 

ร้านสะดวกซือ้ (ร้อยละ 45.54) 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ร้อยละ 34.65) 

ร้านสนิค้าเพื่อสขุภาพ (ร้อยละ 17.57) 
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ภาพท่ี 16  คา่ใช้จา่ยโดยเฉล่ียตอ่ครัง้ในการซือ้น า้ผลไม้ของกลุม่ตวัอย่างผู้บริโภค 

 

 หากพิจารณาจดุประสงค์ในการซือ้น า้ผลไม้ของผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซือ้เพ่ือ

บริโภคเอง ร้อยละ 91.34 ซือ้เป็นขอฝากในช่วงเทศกาล ร้อยละ 7.97 และซือ้ฝากสมาชิกใน

ครอบครัว ร้อยละ 0.68 แสดงดงัภาพท่ี 17 ตามล าดบั ด้านความถ่ีในการซือ้น า้ผลไม้ ผู้บริโภคร้อย

ละ 42.57 ซือ้น า้ผลไม้ 2-3 ครัง้ตอ่เดือน ร้อยละ 22.77 ซือ้ 1 ครัง้ตอ่สปัดาห์ ร้อยละ 22.52 ซือ้ 2-3 

ครัง้ตอ่สปัดาห์ ร้อยละ 11.63 ซือ้ 1 ครัง้ตอ่วนั และผู้บริโภคร้อยละ 0.5 ซือ้น า้ผลไม้มากกว่า 1 ครัง้

ตอ่วนั ตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 18 ผู้ มีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้น า้ผลไม้ พบว่า ตวัผู้บริโภคเอง

ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้มากท่ีสดุ ร้อยละ 82.43 บิดา-มารดา เป็นผู้ มีอิทธิพลในการตดัสินใจ

ซือ้ ร้อยละ 13.86 สามี - ภรรยา ผู้ มีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้ ร้อยละ 1.73 ญาติผู้ ใหญ่ (ผู้สงูวยั) 

เป็นผู้ มีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้ ร้อยละ 1.49 และเพ่ือนเป็นผู้ มีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้ ร้อย

ละ 0.5 ตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 19 

 

ไมเ่กิน 100 บาท (ร้อยละ 52.48) 

101 – 300 บาท (ร้อยละ 37.62) 

301 – 500 บาท (ร้อยละ 8.66) 

501 บาทขึน้ไป (ร้อยละ 1.24) 
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ภาพท่ี 17  จดุประสงค์ในการซือ้น า้ผลไม้ของกลุม่ตวัอยา่งผู้บริโภค 

 

 

ภาพท่ี 18  ความถ่ีในการซือ้น า้ผลไม้ของกลุม่ตวัอย่างผู้บริโภค 

 

บริโภคเอง (ร้อยละ 91.34) 

ซือ้ฝากสมาชิกในครอบครัว (ร้อยละ 0.68) 

 เป็นของฝากในช่วงเทศกาล (ร้อยละ 7.97) 

มากกวา่ 1 ครัง้ตอ่วนั (ร้อยละ 0.50) 

1 ครัง้ตอ่วนั (ร้อยละ 11.63) 

2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ (ร้อยละ 22.52) 

1 ครัง้ตอ่สปัดาห์ (ร้อยละ 22.77) 

2-3 ครัง้ตอ่เดือน (ร้อยละ 42.57) 
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ภาพท่ี 19  ผู้ มีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้น า้ผลไม้ของกลุ่มตวัอยา่งผู้บริโภค 

 

 จากผลการส ารวจกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภค มีผู้บริโภคท่ีรู้จักมะม่วงหาวมะนาวโห่  ร้อยละ 

89.60 และไม่รู้จกัมะม่วงหาวมะนาวโห่ ร้อยละ 10.40 ส่วนน า้มะม่วงหาวมะนาวโห่สกดัเข้มข้น มี

ผู้บริโภคท่ีรู้จกั ร้อยละ 65.10 และไม่รู้จกัน า้มะม่วงหาวมะนาวโห่สกดัเข้มข้น ร้อยละ 34.90 แตถ้่า

หากผู้บริโภคทราบถึงคณุประโยชน์ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ว่ามีสารแอนโธไซยานิน (ต้านอนมุลู

อิสระ ป้องกันมะเร็งและเบาหวาน) สารฟีโนลิก (ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด) วิตามินซี (ช่วยให้

หลอดเลือดแข็งแรง ช่วยในการเสริมสร้างคลอลาเจน) ผู้บริโภคจะมีความสนใจในน า้มะม่วงหาว

มะนาวโหส่กดัเข้มข้น คดิเป็นร้อยละ 97.28 

 

 

 

 

 

ตวัเอง (ร้อยละ 82.43) 

บิดา - มารดา (ร้อยละ 13.86) 

สามี - ภรรยา (ร้อยละ 1.73) 

ญาติผู้ใหญ่ หรือผู้สงูวยั (ร้อยละ 1.49) 

เพื่อน (ร้อยละ 0.50) 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือ้น า้มะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้มข้น 

 

 ในการศึกษาครัง้นีใ้ช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพ่ือเป็นการสกัด

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กนัไว้ในกลุม่เดียวกนั เพ่ือให้ได้ปัจจยัท่ีเหมาะสมตอ่การวิเคราะห์มากยิ่งขึน้ 

ซึ่งปัจจยัทัง้หมด 32 ปัจจยั แสดงดงัตารางท่ี 3 ในการวิเคราะห์ปัจจยัจะใช้สถิติทดสอบในการ

วิเคราะห์ คือ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Bartlett’s Test of Sphericity ในการทดสอบ

ความเหมาะสมของปัจจยัท่ีจะน าไปใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) 

 KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เป็นคา่ท่ีใช้วดัความเหมาะสมของข้อมลูท่ีจะน ามาวิเคราะห์ 

หากมีค่า KMO สูง แสดงว่า ข้อมูลมีความเหมาะสม สามารถใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor 

Analysis) ในการแบง่กลุ่มตวัแปรได้ โดยคา่ท่ียอมรับได้อยู่ในช่วง 0.5-1 หากมีคา่ KMO มีคา่น้อย

กวา่ 0.5 แสดงวา่ข้อมลูท่ีรวบรวมได้ไมเ่หมาะสมท่ีจะน าไปใช้ในการวิเคราะห์ปัจจยั จากตารางท่ี 4 

พบว่ามีค่า KMO เท่ากบั 0.876 แสดงว่าข้อมลูท่ีใช้ทดสอบมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปวิเคราะห์

ปัจจยั  

 Bartlett’s Test of Sphericity เป็นการทดสอบว่าปัจจยัตา่งๆ มีความสมัพนัธ์ระหว่างกนั

หรือไม่ โดยตัง้สมมติฐานดงันี ้Ho : ตวัแปรไม่มีความสมัพนัธ์ระหว่างกัน และ H1 : ตวัแปรมี

ความสมัพนัธ์ระหว่างกนั ก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซึ่งตารางท่ี 4 แสดงคา่ทดสอบ Bartlett’s 

Test of Sphericity พบว่า ข้อมูลท่ีทดสอบดงักล่าวมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดบั

นยัส าคญัท่ี 0.05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าตวัแปรมีความสมัพนัธ์ระหว่างกนั ซึ่งจากผลการวิเคราะห์

ดงักล่าว สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยต่างๆ มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปทดสอบโดยใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) 
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ตารางท่ี 3  ปัจจยัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความมีอิทธิพลในการเลือกซือ้น า้มะมว่งหาวมะนาวโหส่กดั

เข้มข้น 

  ปัจจยั 

X1 รสชาตขิองเคร่ืองดื่ม 

X2 สีของเคร่ืองดื่ม 

X3 กลิ่นของเคร่ืองดื่ม 

X4 ความใสของเคร่ืองดื่ม (ไมมี่ตะกอน) 

X5 รูปแบบของบรรจภุณัฑ์ 

X6 วสัดท่ีุใช้ท าบรรจภุณัฑ์ 

X7 ข้อมลูโภชนาการบนฉลาก 

X8 ตรารับรองคณุภาพสินค้า (เคร่ืองหมาย อย.) 

X9 ผลิตจากโรงงานท่ีมีมาตรฐานรับรอง 

X10 ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ 

X11 การจดัโปรโมชัน่ 

X12 ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย 

X13 ชว่ยตอ่ต้านอนมุลูอิสระ 

X14 ลดความเส่ียงโรคเบาหวาน 

X15 ลดคลอเลสเตอรอล ไขมนัในเส้นเลือด 

X16 
X17 

ลดความดนัโลหิตสงู 
ขบัสารพิษในร่างกาย (Detox) 

X18 บรรเทาอาการเจ็บคอ ละลายเสมหะ 

X19 ไมป่รุงแตง่กลิ่นสี 

X20 เป็นของฝากประจ าแหลง่ทอ่งเท่ียว 
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  ปัจจยั 

X21 เป็นสินค้าในกระแสนิยม (กระแสรักสขุภาพ) 

X22 รีวิวสินค้าจากผู้บริโภค 

X23 แหลง่โฆษณา 

X24 เก็บรักษาได้นาน 

X25 มีความเช่ือวา่สามารถบรรเทาอาการป่วยได้ 

X26 มีสว่นผสมของผลไม้ชนิดอ่ืนๆ 

X27 วตัถดุบิท่ีใช้มาจากการเกษตรอินทรีย์ 

X28 มีสินค้าให้ทดลองชิม 

X29 ปริมาณแคลอร่ี 

X30 ตราย่ีห้อมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั 

X31 เป็นสินค้าแนะน าส าหรับผู้ รักษาสขุภาพ  

X32 เป็นสินค้าท่ีได้รับการยอมรับจากผู้ เช่ียวชาญในด้านการรักษาโรค  

 

ตารางท่ี 4  คา่ KMO และ Bartlett's Test 

KMO and Bartlett's Test   

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

0.876 

Bartlett's Test of Sphericity     Approx. Chi-Square  6067.087 

                                              df 496 

                                              Sig. 0.000 

 

ตารางท่ี 3  ปัจจยัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความมีอิทธิพลในการเลือกซือ้น า้มะมว่งหาวมะนาวโหส่กดั

เข้มข้น (ตอ่) 
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 จากการวิเคราะห์ข้างต้น สรุปได้ว่าปัจจยัมีความเหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์

ปัจจัย (Factor Analysis) ดังนัน้จึงท าการสกัดปัจจัย (Extraction) โดยใช้วิธีสกัดปัจจัยแบบ 

Principal Component Analysis (PCA) และเพ่ือให้น า้หนกัขององค์ประกอบในปัจจยัท่ีสกดัมี

ความชดัเจนมากขึน้ จึงใช้วิธีการหมนุแกนปัจจยัแบบ Varimax โดยใช้เกณฑ์ในการตดัสินจ านวน

ปัจจยัท่ีเหมาะสมจากการพิจารณาท่ีคา่ Eigenvalue มากกว่า 1 และคา่ Factor Loading ของตวั

วดัปัจจยัไม่น้อยกว่า 0.6 รวมทัง้ตวัวดัแต่ละตวัต้องไม่มีคา่ Factor Loading สงูใกล้เคียงกันใน

ปัจจยัมากกว่า 1 ปัจจยั เม่ือท าการสกัดปัจจัยแบบ Principle Component Analysis (PCA) 

พบวา่ จากปัจจยัทัง้หมด 32 ปัจจยั สามารถสกดัเป็นกลุม่ปัจจยัใหมไ่ด้ 8 กลุม่ปัจจยั ซึ่งกลุ่มปัจจยั

ดงักลา่วสามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจยัเดิมทัง้หมดได้ ร้อยละ 65.426 ปัจจยัทัง้ 8 กลุ่ม

ปัจจยั แสดงดงัตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5  การสกดัปัจจยัโดยใช้วิธีหมนุแกนแบบ Varimax 

 

Extraction Method : Principal Component Analysis. 

Rotation Method : Varimax with Kaiser Normalization. 

 a.Rotation Converged in 7 Iterations. 

คณุลกัษณะ

1 2 3 4 5 6 7 8

วัสดทุี่ใช้ท าบรรจภุณัฑ์ 0.799

กลิ่นของเคร่ืองดื่ม 0.793

เก็บรักษาได้นาน 0.744

สีของเคร่ืองดื่ม 0.742

ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยที่หลากหลาย 0.725

ราคาเหมาะสมกับคณุภาพ 0.688

รูปแบบของบรรจภุณัฑ์ 0.656

ไมป่รุงแตง่กลิ่นสี 0.637

ความใสของเคร่ืองดื่ม(ไมมี่ตะกอน) 0.615

ลดคลอเลสเตอรอล ไขมนัในเส้นเลือด 0.813

ลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน 0.777

ขบัสารพิษในร่างกาย(Detox) 0.747

ลดความดนัโลหติสงู 0.726

ชว่ยตอ่ต้านอนมุลูอิสระ 0.644

เป็นสินค้าในกระแสนิยม(กระแสรักสขุภาพ) 0.784

แหล่งโฆษณา 0.709

รีวิวสินค้าจากผู้บริโภค 0.678

เป็นของฝากประจ าแหล่งทอ่งเที่ยว 0.603

ตรารับรองคณุภาพสินค้า(เคร่ืองหมาย อย.) 0.805

ผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานรับรอง 0.785

ข้อมลูโภชนาการบนฉลาก 0.718

บรรเทาอาการเจ็บคอ ละลายเสมหะ 0.833

มีความเช่ือว่าสามารถบรรเทาอาการป่วยได้ 0.735

การจดัโปรโมชัน่ 0.747

มีสินค้าให้ทดลองชิม 0.69

ตรายี่ห้อมีช่ือเสียง เป็นที่รู้จกั 0.607

ปริมาณแคลอร่ี 0.877

มีส่วนผสมของผลไม้ชนิดอ่ืนๆ 0.85

เป็นสินค้าแนะน าส าหรับผู้ รักษาสขุภาพ 0.73

รสชาติของเคร่ืองดื่ม 0.611

ปัจจยั
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 ปัจจัยท่ี 1 มี ช่ือว่า ”ปัจจัยลักษณะทางกายภาพของสินค้า ” สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของตวัแปรเดิม 32 ตวัแปรได้ร้อยละ 26.248 ปัจจยันีป้ระกอบด้วยตวัแปร วสัดท่ีุใช้ท า

บรรจุภัณฑ์ กลิ่นของเคร่ืองด่ืม เก็บรักษาได้นาน สีของเคร่ืองด่ืม ช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ี

หลากหลาย ราคาเหมาะสมกับคณุภาพ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ไม่ปรุงแต่งกลิ่นสี และความใส

ของเคร่ืองดื่ม (ไมมี่ตะกอน) ตามล าดบั  

 

 ปัจจยัท่ี 2 มีช่ือว่า “ปัจจยัทางด้านสรรพคณุของสินค้า” สามารถอธิบายความแปรปรวน

ของตวัแปรเดมิ 32 ตวัแปรได้ร้อยละ 9.241 ปัจจยันีป้ระกอบด้วยตวัแปร ลดคลอเรสเตอรอล ไขมนั

ในเส้นเลือด ลดความเส่ียงโรคเบาหวาน ขบัสารพิษในร่างกาย (Detox) ลดความดนัโลหิตสงู และ

ชว่ยตอ่ต้านอนมุลูอิสระ ตามล าดบั  

 

 ปัจจยัท่ี 3 มีช่ือว่า “ปัจจยัด้านกระแสนิยมเพ่ือสขุภาพ” สามารถอธิบายความแปรปรวน

ของตวัแปรเดิม 32 ตวัแปรได้ร้อยละ 7.363 ปัจจยันีป้ระกอบด้วยตวัแปร เป็นสินค้าในกระแสนิยม 

(กระแสรักสขุภาพ) แหล่งโฆษณา รีวิวสินค้าจากผู้บริโภค และเป็นของฝากประจ าแหล่งท่องเท่ียว  

ตามล าดบั  

 

 ปัจจยัท่ี 4 มีช่ือว่า “ปัจจยัทางด้านตรารับรองและมาตรฐานสินค้า” สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของตวัแปรเดิม 32 ตวัแปรได้ร้อยละ 6.088 ปัจจยันีป้ระกอบด้วยตวัแปร ตรารับรอง

คณุภาพสินค้า (เคร่ืองหมาย อย.) ผลิตจากโรงงานท่ีมีมาตรฐานรับรอง และข้อมลูโภชนาการบน

ฉลาก ตามล าดบั  
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 ปัจจยัท่ี 5 มีช่ือว่า “ปัจจยัทางด้านจิตวิทยา” สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปร

เดมิ 32 ตวัแปรได้ร้อยละ 5.240 ปัจจยันีป้ระกอบด้วยตวัแปร บรรเทาอาการเจ็บคอ ละลายเสมหะ 

และมีความเช่ือวา่สามารถบรรเทาอาการป่วยได้ ตามล าดบั  

 

 ปัจจยัท่ี 6 มีช่ือว่า “ปัจจยัด้านการส่งเสริมการขาย” สามารถอธิบายความแปรปรวนของ

ตวัแปรเดิม 32 ตวัแปรได้ร้อยละ 4.039 ปัจจยันีป้ระกอบด้วยตวัแปร การจดัโปรโมชัน่ มีสินค้าให้

ทดลองชิม และตราย่ีห้อมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั ตามล าดบั  

 

 ปัจจยัท่ี 7 มีช่ือว่า “ปัจจยัทางด้านความหลากหลายของสินค้า” สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของตวัแปรเดมิ 32 ตวัแปรได้ร้อยละ 3.874 ปัจจยันีป้ระกอบด้วยตวัแปร ปริมาณแคลอร่ี 

และมีสว่นผสมของผลไม้ชนิดอ่ืนๆ ตามล าดบั  

 

 ปัจจัยท่ี 8 มีช่ือว่า “ปัจจัยด้านรสชาติท่ีเหมาะสมส าหรับสินค้าเพ่ือสุขภาพ” สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรเดิม 32 ตวัแปรได้ร้อยละ3.332 ปัจจยันีป้ระกอบด้วยตวัแปร 

เป็นสินค้าแนะน าส าหรับผู้ รักษาสขุภาพ และรสชาตขิองเคร่ืองดื่ม ตามล าดบั  

 

 จากการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) โดยสกดัปัจจยัแบบ Principal Component 

Analysis (PCA) และใช้วิธีการหมุนแกนปัจจยัแบบ Varimax สามารถจดักลุ่มปัจจยัได้ 8 กลุ่ม

ปัจจยั ซึ่งปัจจยัท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรได้มากท่ีสุดคือ ปัจจยัท่ี 1 มีช่ือว่า 

”ปัจจัยลักษณะทางกายภาพของสินค้า ” หมายความว่าปัจจัยนี เ้ ป็นปัจจัยท่ีผู้ บริโภคให้

ความส าคญัมากท่ีสดุ 
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บทที่ 5 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

สรุป 

 
 การศึกษาครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้น า้มะม่วงหาว
มะนาวโห่สกัดเข้มข้น โดยท าการศึกษากลุ่มผู้บริโภคตวัอย่าง ช่วงอายุวยัท างานขึน้ไป ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวนตวัอย่าง
ทัง้หมด 404 คน โดยข้อมูลทัว่ไปของผู้บริโภค ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ซึง่เป็นการอธิบายข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง และน าเสนอในลกัษณะข้อมลูคา่เฉล่ีย 
ร้อยละ ตารางแจกแจงความถ่ี และแผนภมูิ 

 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักมะม่วงหาวมะนาวโห่ ร้อยละ 
89.60 แตมี่เพียงร้อยละ 65.10 ท่ีรู้จกัน า้มะมว่งหาวมะนาวโห่สกดัเข้มข้น แตห่ากผู้บริโภคทราบถึง
ทราบถึงคณุประโยชน์ของมะมว่งหาวมะนาวโห ่วา่มีสารแอนโธไซยานิน (ต้านอนมุลูอิสระ ป้องกนั
มะเร็งและเบาหวาน) สารฟีโนลิก (ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด) วิตามินซี (ช่วยให้หลอดเลือด
แข็งแรง ช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจน) ผู้บริโภคจะมีความสนใจในน า้มะม่วงหาวมะนาวโห่
สกดัเข้มข้นมากขึน้ 

 
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้มะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้มข้น  โดยใช้การ
วิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) สามารถสกัดปัจจยัได้ 8 กลุ่มปัจจยั ซึ่งกลุ่มปัจจยัดงักล่าว
สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจยัเดิมทัง้หมดได้ ร้อยละ 65.426 กลุ่มปัจจยัทัง้ 8 กลุ่มคือ 
1)ปัจจยัลกัษณะทางกายภาพของสินค้า 2)ปัจจยัทางด้านสรรพคณุของสินค้า 3)ปัจจยัด้านกระแส
นิยมในกลุ่มผู้บริโภค 4)ปัจจยัทางด้านตรารับรองและมาตรฐานสินค้า 5)ปัจจยัทางด้านจิตวิทยา 
6)ปัจจยัด้านส่งเสริมการขาย 7)ปัจจยัทางด้านความหลากหลายของสินค้า และปัจจยัท่ี 8)ปัจจยั
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ด้านรสชาติท่ีเหมาะสมส าหรับสินค้าเพ่ือสขุภาพ ซึ่งข้อมลูเหล่านีส้ามารถน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างกลยุทธ์ให้กับผลิตภัณฑ์ต่อได้ และกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นีม้ากท่ีสุด คือ  
กลยุทธ์ด้านบรรจุภัณฑ์ เน่ืองจากผู้ บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยลักษณะทางกายภาพของ
สินค้ามากท่ีสดุ ผู้ประกอบธุรกิจจึงควรปรับปรุงบรรจภุณัฑ์ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสามารถกระตุ้นความสนใจ
ในผลิตภณัฑ์จากผู้บริโภคได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 จากผลการศกึษาครัง้นีท้ าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกซือ้น า้มะม่วงหาวมะนาวโห่
สกดัเข้มข้น และท าให้ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสร้างกลยทุธ์ให้กบัผลิตภณัฑ์ ดงันี ้

 

 1.ด้านบรรจุภัณฑ์ ปรับเปล่ียนบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปร่าง สีสันท่ีดูโดดเด่น ณ จุดขาย เพ่ือ
ดึงดูดความน่าสนใจจากผู้บริโภค พร้อมมีเอกสาร leaflet เน้นสรรพคุณของสินค้าแนบใน
ผลิตภณัฑ์ 

  

 2.ด้านตรารับรองและมาตรฐานสินค้า ผู้บริโภคค่อนข้างให้ความส าคญักับเคร่ืองหมาย
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ดงันัน้ผู้ประกอบการควรพัฒนากระบวนการผลิตให้มีมาตรฐาน ซึ่งจะ
น าไปสู่การได้รับ ตรารับรองผลิตภัณฑ์ เช่น อย. GMP HACCP หรือOrganic Thailand ฯลฯ  
ตรารับรองเหลา่นีจ้ะท าให้ผู้บริโภคมีความไว้วางใจในผลิตภณัฑ์มากขึน้ 

 

 3.ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ผู้บริโภคบางกลุ่มไม่รู้จกัมะม่วงหาวมะนาวโห่ จึง
ท าให้มิกล้าทดลองด่ืมสินค้า หากมีการผสมผลไม้ชนิดอ่ืนท่ีเป็นท่ีรู้จกั เช่น ส้ม สบัปะรด เสาวรส 
องุ่น ฯลฯ ก็จะเป็นเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคกล้าทดลองชิมสินค้ามากขึน้ 
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แบบสอบถาม 

 

เร่ือง 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้น า้มะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้มข้น 

 Factors Affecting Consumers Decision To Purchase Concentrate Karanda Juice  

 

ค าชีแ้จง 

 แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึง่ของการศกึษาค้นคว้าอิสระ(Independent Study)  
ของนางสาวกลัย์สดุา สง่สวสัดิ ์นิสิตปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร สาขาธุรกิจการเกษตร (MAB) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมีวตัถปุระสงค์ใน
การท าแบบสอบถามเพ่ือเป็นการเก็บข้อมลูเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่เลือกซือ้น า้มะมว่งหาว
มะนาวโหส่กดัเข้มข้น ผู้วิจยัจงึใคร่ขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถามนีต้ามความเป็นจริง
และครบถ้วน เพ่ือท่ีจะท าให้ผลการวิจยัในครัง้นีมี้ความสมบรูณ์ตามความมุง่หมาย 

 

แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 สว่น ดงันี ้ 

 

 ส่วนที่ 1 :  ข้อมลูพฤติกรรมในการบริโภคน า้ผลไม้ 

 ส่วนที่ 2 :  ระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกซือ้น า้มะมว่งหาวมะนาวโห่
       สกดัเข้มข้น 

 ส่วนที่ 3 :  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่ง        โดยเลือกค าตอบท่ีทา่นคดิวา่ตรงกบัความเห็น
ของทา่นมากท่ีสดุ 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพฤตกิรรมในการบริโภคน า้ผลไม้ 

1.1 ทา่นเคยบริโภคน า้ผลไม้ประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

      น า้ผลไม้คัน้สด       น า้ผลไม้พร้อมดื่ม  
      น า้ผลไม้สกดัเข้มข้น     อ่ืนๆ__________________________ 

1.2 ทา่นเคยด่ืมน า้ผลไม้ท่ีให้ประโยชน์ด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

      บ ารุงสขุภาพผิว        บ ารุงสายตา       ขบัสารพิษ (Detox)        ชว่ยการเผาผลาญ ลดไขมนั 
      ลดปริมาณน า้ตาลในเลือด      ลดคลอเลสเตอรอล       สร้างภมูิคุ้มกนั และป้องกนัหวดั    
      ป้องกนัปัญหาสขุภาพ      ชว่ยเสริมสร้างสขุภาพโดยรวม      อ่ืนๆ______________________ 

1.3 สถานท่ีท่ีทา่นเลือกซือ้น า้ผลไม้บอ่ยท่ีสดุ 

      ร้านสะดวกซือ้       ซุปเปอร์มาร์เก็ต      ร้านสินค้าเพ่ือสขุภาพ       ร้านค้าตามแหล่งทอ่งเท่ียว    
      ร้านค้าออนไลน์       อ่ืนๆ__________________________ 

1.4 คา่ใช้จา่ยโดยเฉล่ียตอ่ครัง้ในการซือ้น า้ผลไม้ 

      ไมเ่กิน 100 บาท       101 – 300 บาท       301 – 500 บาท        501 บาทขึน้ไป 

1.5 จดุประสงค์ในการซือ้น า้ผลไม้ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

      บริโภคเอง        ซือ้ฝากสมาชิกในครอบครัว      เป็นของฝากในชว่งเทศกาล 
      อ่ืนๆ________________________ 

1.6  ความถ่ีในการซือ้น า้ผลไม้ 

      มากกวา่ 1 ครัง้ตอ่วนั        1 ครัง้ตอ่วนั        2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์   
      1 ครัง้ตอ่สปัดาห์          2-3 ครัง้ตอ่เดือน 
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1.7 ผู้ มีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้น า้ผลไม้ 

      ตวัเอง         บดิา – มารดา       พ่ี – น้อง       สามี – ภรรยา        
      ญาตผิู้ใหญ่ (ผู้สงูวยั)        เพ่ือน 

1.8 ทา่นรู้จกัมะมว่งหาวมะนาวโหห่รือไม่ 

 

      รู้จกั      
      ไมรู้่จกั 

1.9 ทา่นรู้จกัน า้มะมว่งหาวมะนาวโหส่กดัเข้มข้นหรือไม่ 

      รู้จกั      
      ไมรู้่จกั 

1.10 หากท่านทราบถึงคณุประโยชน์ของมะมว่งหาวมะนาวโห ่วา่มีสารแอนโธไซยานิน (ต้าน
อนมุลูอิสระ ป้องกนัมะเร็งและเบาหวาน) สารฟีโนลิก (ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด) วิตามินซี (ชว่ย
ให้หลอดเลือดแข็งแรง ชว่ยในการเสริมสร้างคอลลาเจน) ทา่นจะมีความสนใจในน า้มะมว่งหาว
มะนาวโหส่กดัเข้มข้นหรือไม่ 

      สนใจ      
      ไมส่นใจ 
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ส่วนที่ 2 : ระดับการมีอิทธิพลของปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้น า้มะม่วงหาวมะนาวโห่ 
สกัดเข้มข้น 

ค าชีแ้จง : ให้ประเมินระดบัการมีอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกซือ้น า้มะมว่งหาวมะนาวโห่ 
สกดัเข้มข้น เกณฑ์การประเมินมีดงันี ้

  5       หมายถึง มีอิทธิพลมากท่ีสดุ 
  4 หมายถึง มีอิทธิพลมาก 
  3 หมายถึง มีอิทธิพลปานกลาง 
  2 หมายถึง มีอิทธิพลน้อย 
  1 หมายถึง มีอิทธิพลน้อยท่ีสดุ 

ปัจจยั ระดบัความมีอิทธิพล 
5 4 3 2 1 

1.รสชาตขิองเคร่ืองด่ืม      
2.สีของเคร่ืองดื่ม      
3.กลิ่นของเคร่ืองดื่ม      
4.ความใสของเคร่ืองดื่ม(ไมมี่ตะกอน)      
5.รูปแบบของบรรจภุณัฑ์      
6.วสัดท่ีุใช้ท าบรรจภุณัฑ์      
7.ข้อมลูโภชนาการบนฉลาก      
8.ตรารับรองคณุภาพสินค้า (เคร่ืองหมาย อย.)      
9.ผลิตจากโรงงานท่ีมีมาตรฐานรับรอง      
10.ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ      
11.การจดัโปรโมชัน่      
12.ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยท่ีหลากหลาย      
13.ชว่ยตอ่ต้านอนมุลูอิสระ      
14.ลดความเส่ียงโรคเบาหวาน      
15.ลดคลอเลสเตอรอล ไขมนัในเส้นเลือด      
16.ลดความดนัโลหิตสงู      
17.ขบัสารพิษในร่างกาย(Detox)      
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ปัจจยั ระดบัความมีอิทธิพล 
5 4 3 2 1 

18.บรรเทาอาการเจ็บคอ ละลายเสมหะ      
19.ไมป่รุงแตง่กลิ่นสี      
20.เป็นของฝากประจ าแหลง่ทอ่งเท่ียว      
21.เป็นสินค้าในกระแสนิยม(กระแสรักสขุภาพ)      
22.รีวิวสินค้าจากผู้บริโภค      
23.แหลง่โฆษณา      
24.เก็บรักษาได้นาน      
25.มีความเช่ือวา่สามารถบรรเทาอาการป่วยได้      
26.มีสว่นผสมของผลไม้ชนิดอ่ืนๆ      
27.วตัถดุิบท่ีใช้มาจากการเกษตรอินทรีย์      
28.มีสินค้าให้ทดลองชิม      
29.ปริมาณแคลอร่ี      
30.ตราย่ีห้อมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั      
31.เป็นสินค้าแนะน าส าหรับผู้ รักษาสขุภาพ       
32.เป็นสินค้าท่ีได้รับการยอมรับจากผู้ เช่ียวชาญ 
ในด้านการรักษาโรค  
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ส่วนที่ 3 :  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

3.1 เพศ 

      ชาย                  หญิง 

3.2 อาย ุ

     18 - 20 ปี           21 – 25 ปี        26 – 30 ปี        31 – 40 ปี         41 – 50 ปี         51 ปีขึน้ไป 

3.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

     ต ่ากวา่มธัยมศกึษาตอนต้น         มธัยมศกึษาตอนปลาย        ปวช./ปวส.    
     ปริญญาตรี          ปริญญาโท         สงูกวา่ปริญญาโท 

3.4 อาชีพ 

     นกัเรียน / นิสิต / นกัศกึษา          ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ          พนกังานบริษัทเอกชน    
     ธุรกิจสว่นตวั / ค้าขาย           แมบ้่าน 

3.5 รายได้ตอ่เดือน 

     ต ่ากวา่ 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 

 

ข้อเสนอแนะ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________ 
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