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This research aimed to analyze consumption behavior, and attributes that
affected consumers’ choices for dried Banana in Bangkok. Conjoint analysis
technique was used for the analysis. 400 consumers in Bangkok were interviewed
during January 2019 to February 2019.
The research found that most of the consumers were female. They were in
the range of 31 – 40 years old, working as private employees. Most of them had
Income between 25,000-35,000 baht. According to their consumption behavior,
consumers consumed dried banana once a month. The taste of dried banana was
the most important factor. Most of them revealed that buying decision on dried
banana can be affected by advertisement on websites. The analytical results from
conjoint analysis showed that taste of dried banana gave the highest satisfaction to
the consumers, following by packaging and certificate from Food and Drug
Administration. Dried banana with honey was the most popular among consumers.
Moreover, transparent packaging gave the highest preferences.
This research suggests that entrepreneurs focus on the transparent
packaging and advertise on websites. Moreover, Natural dried banana should be
promoted to the consumers who concern about their health.
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปัญหา
กล้ ว ย มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Musa acuminata Colla มี ถิ่นกาเนิ ดในแถบเอเชียใต้
กล้วยมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ ต่อร่างกาย มากมาย ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ธาตุเหล็ก แคลเซียม
ฟอสฟอรัส วิตามิ น บี 6 วิต ามิน ซี แมงกานีส แคโรที น ไนอาซีน และใยอาหาร กล้ ว ยมีส รรพคุ ณ
มากมายหลายอย่าง อาทิเช่น ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ช่วยควบคุมน้าหนักและลดความไวต่อสาร
อินซูลินในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ช่วยควบคุมระดับความดันโลหิต ช่วยป้องกันการเกิดตะคริว ช่วยลด
อาการท้องเสีย ท้องอืด ท้องผูก ป้ องกันโรคริดสีดวงทวาร ป้องกันโรคโลหิตจาง และช่วยบารุงผิว
กล้วยมี หลากหลายพัน ธุ์ แต่ที่นิ ยมของผู้ บริโภคได้แก่ กล้ วยน้าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอมทอง กล้ วย
เล็บมือนาง และกล้วยหักมุข (https://www.pobpad.com/, 2560)
การผลิตกล้วยหอมของไทยในปี 2559 ไทยมีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 37,020 ไร่ มีผลผลิต 117,427
ตัน ผลผลิตต่อไร่ 3,172 กิโลกรัม สาหรับกล้วยไข่ มีเนื้อที่ให้ผลผลิต ปี 2559 เพิ่มขึ้นมาจากปี 2558
เนื่องจากมีการส่งออกกล้วยไข่ไปจาหน่ายยังต่างประเทศมากขึ้น จึงทาให้เกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูก
โดยมีเนื้ อที่ให้ผลผลิต 57,461 ไร่ มีผลผลิตรวม 129,658 ตัน มีผลผลิตต่อไร่ 2,256 กิโลกรัม ส่วน
กล้ ว ยน้ าว้า นั้ น ปี 2559 มี เนื้ อที่ เก็บ เกี่ยวผลผลิ ตเท่ ากับ 181,902.34 ไร่ โดยเก็ บ เกี่ ยวผลผลิ ต ได้
ประมาณ 918,540 ตัน และมีผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 5,049.63 กิโลกรัมต่อไร่ โดยกล้วยน้าว้าเป็น
พืชที่สามารถปลูกได้ทั่วไป จึงทาให้มีพื้นที่ปลูกกระจายอยู่ทั่วประเทศ ช่องทางการจาหน่ายมีทั้งผลสด
และแปรรูป
ประเทศไทยมีแหล่งผลิตกล้วยน้าว้าที่สาคัญทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ภาคกลางจะมีปลูก
มากในจังหวัดนนทบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปลูก
มากในจังหวัดเลย และนครราชสีมา ภาคเหนือจะนิยมปลูกในจังหวัดอุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก
พิจิตร เชียงใหม่ สุโขทัย และแม่ฮ่องสอน ภาคตะวั นออกจะมีปลูกมากในจังหวัดจันทบุรี และระยอง
ส่วนภาคใต้จะนิยมปลูกในจังหวัดสงขลา ชุมพร และสุราษฏร์ธานี (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, 2557)
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เมื่อการปลูกกล้วยกันมากขึ้นนั้น ผลผลิตกล้วยที่เกินความต้องการอาจจะเหลือทิ้ง ดังนั้น จึง
นิยมนากล้วยมาแปรรูป เพื่อให้เก็บได้นานขึ้น อีกทั้งสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตนั้นด้วย โดยกล้วย
ที่นิ ยมน ามาแปรรูปมากที่สุดคือกล้ วยน้าว้า ซึ่งรูปแบบการแปรรูปอาจเป็น กล้วยตาก กล้ วยทอด
กล้วยอบ กล้วยปิ้ง ขนมกล้วย กล้วยบวชชี กล้วยเชื่อม จากการแปรรูปที่กล่าวมาข้างต้นนั้น วิธีที่แปร
รูปกล้วยที่ทาได้ง่ายที่สุด วิธีหนึ่งคือ การทากล้วยตาก เพราะกล้วยตากนั้นคือการใช้กล้วยสุก ปอก
เปลือกแล้วนาไปตากแดดหรือตากในตู้อบแสงอาทิตย์ การตากแดดจะใช้เวลานาน 5-7 วัน แต่หาก
เป็นตู้อบจะใช้เวลาเพียง 3-5 วัน เพื่อที่จะระบายน้าให้ออกจากกล้วยไปบ้าง และยังทาให้น้าตาลที่อยู่
ในกล้วยนั้นเข้มข้นขึ้นสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่เสีย การทากล้วยตากด้วยการตากในตู้อบยังทาให้
กล้วยมีคุณภาพดี มีสีสวยน่ารับประทาน ไม่ปนเปื้อนฝุ่น หรือเชื้อโรค (ปฐมาภรณ์, 2542)
ธุรกิจการผลิตกล้วยตากในปัจจุบันเป็นที่นิยมแพร่หลาย มีจาหน่ายทั่วไปทั้งเพื่ อการบริโภค
และใช้เพื่อเป็นของฝากตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ที่มีการผลิตกล้วยมากๆก็มักจะมีกล้วยตาก
ถู ก ผลิ ต เป็ น สิ น ค้ า OTOP ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ล้ ว ยตากที่ มี จ าหน่ า ยในปั จ จุ บั น นั้ น มี คุ ณ ลั ก ษณะที่
หลากหลาย อาทิเช่น บรรจุภัณฑ์ ส่วนผสมในเนื้อกล้วย ลักษณะของตัวกล้วย รวมถึงสีสันของสลาก
หรือข้อมูลที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์
จากการสังเกตตามท้องตลาดทั่วไปพบว่าผลิตภัณฑ์กล้วยตากในท้องตลาดมีหลากหลาย จาก
ภาพที่ 1.1 จะเห็นได้ว่ากล้วยตากที่มีจาหน่ายในท้องตลาดอาจมีบรรจุภัณฑ์ ในกล่องพลาสติกใสที่
มองเห็นตัวกล้วยในกล่องชัดเจน หรืออาจมีบรรจุภั ณฑ์แบบทึบที่ผู้บริโภคไม่สามารถมองเห็นตัวกล้วย
ได้ หรือที่มีจาหน่ายแบบไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมีเพียงถุงพลาสติกบรรจุกล้วยเท่านั้น

ภาพที่ 1.1 ลักษณะบรรจุภัณฑ์กล้วยตากแบบต่างๆ
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สลากหรือข้อความบนบรรจุภัณฑ์ ก็เป็นคุณ ลักษณะหนึ่งของบรรจุภัณฑ์กล้ วยตากที่ช่ วย
ดึงดูดความสนใจให้กับผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์กล้วยตากจากผู้ผลิตแต่ละรายก็จะมี การระบุชื่อผู้ผลิตให้
เห็นเด่นชัด อย่างไรก็ตามคุณลักษณะบางอย่างที่มีความแตกต่างกันบนสลากของผู้ผลิตแต่ละรายได้
แก่ การระบุ คุณ ค่าทางโภชนาการของกล้ว ยตากซึ่งมักจะพบในบรรจุภัณ ฑ์ที่ มีลักษณะเป็นกล่ อง
กระดาษทึ บ ซึ่ งมี เนื้ อ ที่ ให้ ข้ อ มู ล มากกว่ า บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ บบกล่ อ งพลาสติ ก ใสที่ มั ก ไม่ มี ข้ อ มู ล ทาง
โภชนาการ ส่วนเครื่องหมายการรับรองคุณภาพอาหารหรือตรา อย. ก็เป็นส่วนสาคัญในบรรจุภัณฑ์
เช่นเดียวกัน เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการผลิตที่สะอาดและได้มาตราฐาน ซึ่งผู้ผลิ ตกล้วยตากบางราย
ไม่ได้มีการขอเครื่อ งหมายรับ รองคุณ ภาพดังกล่ าว ทาให้ อาจมีผ ลกระทบต่ อการตัด สิ นใจซื้อ ของ
ผู้บริโภคบางรายได้
ส่วนผสมของกล้วยตากก็เป็นคุณลักษณะสาคัญของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ลักษณะของ
กล้วยตากมีหลายแบบ เช่น กล้วยตากที่ไม่ผสมอะไรเลย กล้วยตากอบน้าผึ้ง กล้วยตากเคลือบช็อคโก
แลต กล้วยตากเคลือบสตรอเบอรี่ เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 1.2 นอกจากนี้ลักษณะของกล้วยก็ยังมี
ความแตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ เช่น กล้วยตากอาจมีลักษณะแบนซึ่งเกิดจากการบีบ ซึ่งช่วยให้
การตากกล้วยแห้งเร็วขึ้น ในขณะที่กล้วยตากจากผู้ผลิตบางรายไม่ได้มีการบีบกล้วย กล้วยตากจึงมี
ลักษณะกลมตามรูปทรงของกล้วยที่แท้จริง การที่ผู้ผลิตสร้างความแตกต่างของลักษณะและส่วนผสม
ของกล้วยมาจาหน่าย จึงเป็นประโยชน์เนื่องจากเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ กับผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม
ผู้ทาธุรกิจก็ยังไม่ทราบคาตอบที่แน่ชัดถึงความชอบของผู้บริโภค

ภาพที่ 1.2 ลักษณะของกล้วยตากแบบต่างๆ
ที่มา: กล้วยตากจิราพร (2561)
http://www.kendalljenner.fun/map/jiraporn-banana/1020885426
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การวิจัยครั้งนี้มุ่งที่จะศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะของกล้วยตากที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค คุณลักษณะของกล้วยตากที่บริโภคให้ความสาคัญและความพอใจ
หรืออรรถประโยชน์ของผู้บริโภคที่มีต่อคุณลักษณะของกล้วยตาก โดยผ่านการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint analysis) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทาให้ทราบถึงคุณลักษณะที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของกล้วยตากที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญ อีกทั้พฤติกรรมการซื้อและการบริโภค โดย
ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน และผู้ประกอบการกล้วยตากและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคกล้วยตากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าคุ ณ ลั ก ษณ ะที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ กล้ ว ยตากของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาถึงคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกล้วยตาก โดย
ทาการศึกษาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการให้ผู้บริโภคตอบแบบสอบถาม ในช่วงเดือน
มกราคม – กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 และใช้ เทคนิ ค การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบร่ ว ม ในการวิ เคราะห์
คุณลักษณะของกล้วยตาก
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลที่ ค าดว่าจะได้รั บ จากการวิจั ยครั้ งนี้ ทาให้ ทราบถึงคุ ณ ลั กษณะต่างๆของกล้ ว ยตากที่
ผู้บริโภคให้ความสาคัญ และคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้วยตากของผู้บริโภคซึ่งสามารถ
นาไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยตากให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภค อีกทั้งอาจใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปในแบบอื่นๆ และ
มีส่วนช่วยในการยกระดับมาตรฐานให้กับกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจ
เกี่ยวกับกล้วยแปรรูปได้

บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
การวิ จั ย เรื่ อ ง คุ ณ ลั ก ษณะของกล้ ว ยตากที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิควิเคราะห์องค์ประกอบร่วม ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้กรอบแนวคิด ทฤษฎีและวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นส่วนที่เป็น
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัย และส่วนที่สอง เป็นส่วนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า หรือเลือกบริโภคอย่างใดอย่าง
หนึ่งจากสินค้าหรือบริการหลายๆ ตัวเลือก โดยจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้ บริโภค
พบว่าได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการตัดสินใจซื้อไว้ดังนี้
ความหมายของการตัดสินใจซื้อ
ดารา ทีปะปาล (2542 : 10-12) ได้กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจ เป็นกระบวนการคิดโดยใช้เหตุผลใน
การเลือก หรือตัวเลือก สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากหลายทางที่มีอยู่ โดยใคร่ตรองอย่างรอบคอบ ที่จะนาไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายให้มากที่สุด เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดและตอบสนองความต้องการของตนเองให้มากที่สุด
ในขณะที่อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550 : 445) ได้กล่าวถึงความหมายของการตัดสินใจซื้อไว้ว่า เป็น
กระบวนการที่ผู้บริโภค การตระหนักถึงปัญหาของตนเอง และการเสาะแสวงหาทางเลือกต่าง ๆ โดยมี
การประเมินค่าทางเลือกต่าง ๆ และตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
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นอกจากนั้น Dalton (1970: p. 251) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การกระทาเกี่ยวกับการ
เลือก โดยบุคคลจะตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด
กล่ าวโดยสรุ ป การตั ดสิ น ใจ หมายถึง การที่บุ คคลทราบปั ญ หาและแสวงหาวิธีในการแก้ ปัญ หา หรือ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยบุคคลจะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลาย ๆ
ทางเลือก โดยจะต้องเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุดสาหรับแต่ละบุคคล ซึ่งการตัดสินใจของบุคคลจะ
มีความแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล
กระบวนการและขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า การตัดสินใจของบุคคลแต่ละบุคคลนั้นจะมีความแตกต่างกัน
ออกไป ทั้งนี้เนื่องจากมาจากว่า ความต้องการของบุคคลมีความแตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ดี การ
ตัดสินใจของบุ คคลนั้ นจะประกอบไปด้วยขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน โดยพบว่ามีนักวิชาการหลายท่านได้
กล่าวถึงขั้นตอนในการตัดสินใจไว้ดังนี้
Simon (1960: p. 226) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนของการตัดสิ นใจจะประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3
ประการ ดังต่อไปนี้
1. การใช้ความคิดประกอบเหตุผล (Intelligence) เป็นขั้นตอนที่ผู้ตัดสินใจจะรับรู้ถึงโอกาสหรือ
ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จากนั้ น ผู้ ท าการตั ด สิ น ใจเริ่ ม เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งจากทั้ ง ตั ว ปั ญ หา และ
สิ่งแวดล้อม หรือโอกาสนั้น
2. การออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนที่ผู้ตัดสินใจจะวิเคราะห์และพัฒนาทางต่างที่เป็นไปได้ใน
การแก้ปัญหา เพื่อนาไปใช้ประกอบตัดสินใจเลือกทางเลือกในการปฏิบัติที่เหมาะสม การที่จะประสบ
ความสาเร็จได้ในขั้นตอนนี่ ผู้ทาการตัดสินใจจะต้องมีความเข้าใจในปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ พยายาม
ที่จะหาทางออกของปัญหา และตรวจสอบความเป็นไปได้ในปัญหานั้น
3. การคัดเลือก (Choice) เป็นขั้นตอนที่ผู้ทาการตัดสิ นใจจะทาการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุด
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ในขณะที่ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543 : 58) ได้กล่าวไว้ว่า ขั้นตอนในการตัดสินใจ ประกอบไปด้วย
ขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้
1. ผู้ตัดสินใจรับรู้ถึงโอกาส หรือปัญหาที่เกิดขึ้น
2. ผู้ตัดสินใจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา และกาหนดทางเลือกที่
เป็นไปได้ เพื่อการวิเคราะห์ทางเลือกในการตัดสินใจ
3. ผู้ ตั ดสิ น ใจจะท าการตั ดสิ น ใจเลื อ กทางเลื อกที่ คิด ว่าเหมาะสมกับ ลั ก ษณะของปั ญ หาและ
สถานการณ์ เพื่อนาไปปฏิบัติต่อไป
4. ผู้ตัดสินใจจะดาเนินการ เพื่อนาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ
5. ภายหลั งการน าผลการตั ดสิ นใจไปด าเนิน งาน ต้องท าการติ ดตามผลของการปฏิ บั ติ เพื่ อ
ตรวจสอบว่าการดาเนินงานมีประสิทธิภาพเพียงใด และต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างไร
ในขณะเดียวกันศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552 : 219) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
ตัดสินใจ (Buying decision process) จะประกอบไปด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ
1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem recognition)
การที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของตน โดยเกิดจากสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นทั้งภายนอกและภายใน
เช่น ความอยากอาหาร ความต้องการทางเพศ เป็นต้น เป็น ความต้องการทางด้านร่างกาย หรือความ
ต้องการทางด้านจิตวิทยา หากความต้องการเหล่านี้มีมากพอก็จะเกิดเป็นแรงกระตุ้น และทาให้บุคคลเกิด
การเรียนรู้หาวิธีที่จะตอบสนองหรือจัดการกับสิ่งกระตุ้นเหล่านั้น อาจใช้ประสบการณ์หรือการเรียนรู้ใน
อดีตมาช่วยตัดสินใจว่าจะตอบสนองสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นด้วยวิธีใด
2. การค้นหาข้อมูล (Information search) หากความต้องการถูกกระตุ้นมากเพียงพอ และสิ่งที่
สามารถตอบสนองความต้องการนั้น ผู้บริโภคสามารถที่จะจัดการได้ ทาให้ ผู้บริโภคเริ่มต้นค้นหาข้อมูลที่
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เกี่ย วข้องมากขึ้น โดยแหล่งของข้อมูล ที่ผู้บ ริโภคค้นหาและมี ผ ลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลื อกของ
ผู้บริโภค ประกอบไปด้วย
2.1 แหล่งบุคคล (Personal sources) ได้แก่ แหล่งข้อมูลจากสมาชิกที่อยู่ในครอบครัว ญาติ พี่
น้อง หรือคนรู้จัก
2.2 แหล่ งการค้า (Commercial sources) ได้ แก่ ข้อมูล จากสื่ อโฆษณาต่างๆ ตัวแทนการค้ า
พนักงานขาย หรือข้อมูลที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์
2.3 แหล่งประสบการณ์ (Experiential sources) ได้แก่ ประสบการณ์จากการใช้สินค้า
2.4 แหล่งชุมชน (Public sources) ได้แก่ สื่อมวลชน สมาคม
2.5 แหล่ งทดลอง (Experimental sources) ได้แ ก่ หน่ ว ยงานหรือองค์ กรที่ ท าหน้ าที่ ส ารวจ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผู้วิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ หรืออาจเป็นประสบการณ์ โดยตรงของ
ผู้บ ริโภคเองที่เคยใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ อิทธิพลของแหล่งข้อมูล จะมีความต่างกัน แล้ วแต่ช นิดของสินค้า และ
ต่างกันตามลักษณะของผู้บริโภคแต่ละคน ซึ่งโดยทั่วไปข้อมูลที่ผู้บริโภคได้รับ จะมาจากแหล่งการค้า ซึ่ง
เป็นแหล่งข้อมูลทีถ่ ูกจัดการหรือควบคุมโดยนักการตลาด ซึ่งเป็นข้อมูลที่เตรียมให้แก่ผู้ซื้อ
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลมาแล้วจาก
ขั้นที่สอง ผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ กระบวนการประเมินพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคมีดังนี้
3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
3.2 ผู้บริโภคจะให้น้าหนักความสาคัญสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน นักการตลาดต้อง
พยายามค้นหาและจัดลาดับสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
3.3 ผู้บริโภคมีการพัฒนาความเชื่อถือเกี่ยวกับสินค้า เนื่องจากความเชื่อถือของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของผู้บริโภคและความเชื่อถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
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3.4 ผู้บริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินค้ า โดยผ่านกระบวนการประเมินผลเริ่มต้นด้วยการ
กาหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เขาสนใจ และเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตราต่างๆ
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด
และปั จจั ยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ระหว่างประเมิ นผลพฤติกรรมและการตัดสิน ใจซื้อ 3 ประการ คือหลั งจาก
ประเมิน ทางเลื อก ก่อ นที่ จ ะเกิด ความตั้งใจซื้อ และเกิดการตัดสิ น ใจซื้อในการตัด สิ น ใจซื้ อแต่ล ะครั้ง
ผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ดังนี้
4.1 เลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นั้นหรือไม่ แท้จริงแล้วมี 3 ทางเลือก คือ ซื้อสินค้านั้น ซื้อ
สินค้าอื่นทดแทน หรือไม่ซื้อเลย
4.2 ถ้าซื้อจะซื้อยี่ห้อใด
4.3 จะซื้อที่ใด
4.4 จะซื้อจานวนเท่าใด
4.5 จะซื้ออย่างไร
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase behavior) ภายหลังจากที่ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้า
หรือบริการแล้ว พฤติกรรมหลังการซื้อบางอย่างก็จะตามมา เช่น อาจซื้อเพิ่มขึ้น หรืออาจประเมินการซื้อ
ที่ได้ตัดสินใจซื้อไปแล้ว ในหลายกรณี เมื่อผู้ซื้อสินค้าหรือบริการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว ก็จะทาให้แรงดล
ใจ ทาให้เกิดการซื้อสินค้าหรือบริการอีกอย่างตามมา อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งผู้บริโภคยังอาจประเมิน
การซื้อสินค้าหรือบริการที่ซื้อไปนั้นอีกครั้งหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปนั้นสามารถแก้ปัญหาตามที่เขาต้องการ
ได้จริง ตามคาโฆษณาหรือไม่ผลิตภัณฑ์นั้นตรงตามลักษณะที่คาดหวังไว้หรือไม่ หากผู้บริโภคได้รับความ
พอใจก็จะทาให้เกิดการซื้อซ้าเมื่อสินค้าหรือบริการนั้นใช้หมดไป และจะบอกกล่าวไปยังผู้บริโภครายอื่นๆ
ที่มีความสนใจ ในผลิตภัณฑ์เดียวกันต่อๆในทางบวก และในทางตรงกันข้ามหากไม่ได้รับความพอใจก็
อาจจะหันไปซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่น ตราอื่น และจะบอกกล่าวไปยังผู้บริโภครายอื่นๆ ในทางลบ
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กล่าวโดยสรุป กระบวนการตัดสินใจซื้อจะประกอบไปด้วย 5 ขั้น คือ การรับรู้ถึงความต้องการ
การแสวงหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งจะเห็นได้
ว่า กว่าที่บุคคลจะตัดสินใจซื้อสินค้า หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องผ่านกระบวนการทั้ง 5 ขั้น เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการซื้อ ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริ การได้
ง่ายมากขึน้
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า การตัดสินใจซื้อของบุคคลแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันออกไป
โดยจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลพบว่า การที่บุคคลตัดสินใจซื้อแตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัย
โดยพบว่ามีนักวิชาการได้สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไว้ดังนี้
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550 : 123) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภค (Determinants of consumer
behavior) ได้แก่ ปัจจัยที่อยู่ภายในของบุคคล (Internal variables) และประการที่สอง คือ ปัจจัยที่อยู่
ภายนอกของบุคคล (External variables) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยภายในของบุคคล ประกอบด้วยความต้องการ (Needs) หมายถึง สิ่งที่จาเป็นต่อร่างกาย
ทางกายภาพ และทางจิตใจของบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย
1.1 แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง สิ่งกระตุ้นหรือความรู้สึกที่เป็นสาเหตุที่ทาให้บุคคลกระทา
หรือมีพฤติกรรมในรูปแบบที่แน่นอน
1.2 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะพิเศษของมนุษย์หรือลักษณะอุปนิสัยที่ได้
สร้างขึ้นในตัวของบุคคลที่ทาให้บุคคลแต่ละคนแตกต่างไปจากคนอื่นๆ
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1.3 การรู้ (Awareness) หมายถึง การมีความรู้ในบางสิ่งบางอย่างได้โดยผ่านประสาททั้งห้า
คือ ได้เห็น ได้ยิน ได้รู้สึก
1.4 การรับรู้ การสัมผัสรู้ (Perception) หมายถึง การตีความหมายของบุคคลที่มีต่อสิ่งของ
หรือความคิดทีส่ ังเกตเห็นได้ หรืออะไรก็ตามที่ถูกนาเข้ามาสู่ความสนใจของผู้บริโภคโดยผ่านทางประสาท
ทั้งห้า
1.5 การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในความนึกคิดของผู้บริโภคการ
ตอบสนองหรือพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากการได้ปฏิบัติ ประสบการณ์หรือการเกิดขึ้นของสัญชาตญาณ
1.6 ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึงกลุ่มกว้างๆของความรู้สึกที่มีอยู่ภายในตัวของมนุษย์หรือ
ความเห็นที่เป็นรูปแบบของพฤติกรรมของบุคคล
2. ปัจจัยภายนอกของบุคคล หรืออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย
2.1 อิทธิพลของครอบครัว (Family influences) เป็นอิทธิพลที่เกิดจากสมาชิกภายในครัวเรือน
2.2 อิทธิพลของสังคม (Social influences) เป็นอิทธิพลที่บุคคลหนึ่งมีการติดต่อกับบุคคลอื่นๆที่
อยู่รอบตัว และอยู่ภายนอกครอบครัว
2.3 อิทธิพลของธุรกิจ (Business influences) เป็นอิทธิพลที่เกิดจากการติดต่อซื้อขายหรือทา
ธุรกิจ กับร้านค้า กับพนักงานขาย หรือจากการโฆษณา
2.4 อิทธิพลของวัฒนธรรม (Cultural influences) เป็นอิทธิพลจากการขนบธรรมเนียมหรือ
ความเชื่อของกลุ่มคนที่กระทาสืบต่อกันมาในสังคมนั้น
2.5 อิทธิพลทางเศรษฐกิจหรืออิทธิพลของรายได้ (Economic or income influences) เป็น
เงื่อนไขหรือข้อจากัดที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในรูปของงบประมาณหรือรายได้ในรูปตัวเงิน
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ในขณะเดียวกัน ทิวา พงษ์ธนไพบูลย์ (2544:34) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคว่า สามารถแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆ โดยพิจารณาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกจนถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ
ของผู้บริโภค ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 6 ปัจจัยสาคัญดังนี้
1. อายุ โดยจะเป็นตัวกาหนดความต้องการในสินค้านั้นๆ เช่น คนที่อายุน้อยๆ มักชอบซื้อ
เสื้อผ้าแนวแฟชั่น ทันสมัย แต่เมื่อมีอายุมากขึ้นมักจะชอบซื้อสินค้าเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับตนเองมากกว่า
จะซื้อเสื้อผ้าตามแฟชั่นนิยม เป็นต้น
2. วัฎจักรของผู้บริโภค โดยวัฏจักรแต่ละช่วงชีวิตจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามอายุและบทบาทที่
ดารงอยู่ เช่น ช่วงเป็นเด็ก ช่วงวัยศึกษา ช่วงวัยทางาน เป็นต้น แต่ละช่วงจังหวะชีวิตเหล่านี้ที่จะเป็น
ตัวกาหนดความต้องการที่แตกต่างกันไป
3. อาชีพของผู้บริโภค หากผู้บริโภคเป็นผู้ใช้แรงงาน ก็อาจไม่จาเป็นต้องสนใจในวิถีความเป็นอยู่
นอกจากเรื่องข้าวปลาอาหารและปัจจัย 4 แต่หากผู้บริโภคเป็นพนักงานของบริษัทเอกชน อาจมีความจา
เป็นต้องแต่งกายให้ดูดีสมสถานภาพ และยิ่งผู้บริโภคอยู่ในสถานภาพที่สูงขึ้นไปอีก สัญลักษณ์ของ
ความสาเร็จทั้งหลายก็จะยิ่งมีความจาเป็นมากขึ้น
4. สภาวะการเงิน ในที่นี้ หมายถึง เงินเดือนจากการทางาน ยังรวมถึงรายได้อื่นๆ เช่น เงิน
ค่าจ้างพิเศษ เงินโบนัส เงินออม ผู้บริโภคที่มีสภาวะการเงินที่มั่นคงย่อมมีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้
มากกว่าผู้ที่มีสภาวะทางการเงินไม่มั่นคง ส่งผลให้นักการตลาดต้องทางานหนักมากขึ้นด้วยการปรับปรุง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่า เพื่อจะได้กาหนดราคาได้เหมาะสมกับความสามารถในการ
ใช้จ่ายของผู้บริโภค
หากไม่สามารถรักษาราคาให้ต่าได้บริษัทอาจต้องมีบริการเสริมเพื่อให้ผู้บริโภคมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
5. รูปแบบการดาเนินชีวิต ซึ่งมีอิทธิพลทาให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน รูปแบบ
การดาเนินชีวิตของผู้หญิงโสดทางานย่อมต้องการผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคุณแม่ทางานดังนั้นรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตจึงสะท้อนในหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคนั้นๆ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชนชั้นทางสังคม
บุคลิกภาพ ความรู้สึกนึกคิด การใช้เวลาว่าง บทบาทของรูปแบบการดาเนินชีวิตจึงช่วยให้นักการตลาด
ทางานได้อย่างมีทิศทาง
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6. บุคลิกภาพ หมายถึง ปัจจัยด้านอุปนิสัยใจคน ซึ่งมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อ เช่น เป็นคน
มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นคนหัวแข็งยึดถือยึดมั่น เป็นคนโอนอ่อนยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อทราบ
บุคลิกภาพของผู้บริโภคเป้าหมายแล้วก็สามารถกาหนดภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกันได้
กล่าวโดยสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะประกอบไปด้วยปัจจัยหลาย ปัจจัยที่
สาคัญ เช่น การรับรู้ เรียนรู้ บุคลิกภาพ รูปแบบการดาเนินชีวิต อายุ อาชีพ ฯลฯ ซึ่งผู้ผลิตสินค้าหรือ
เจ้าของบริการจะต้องทาความเข้าใจและต้องทราบให้ได้ว่า ในการที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้า หรือ
บริการของตนนั้น ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือผู้บริโภคมากที่สุด เพื่อ
นาไปปรับปรุงสินค้าหรือบริการของตนเองให้สามารถตอบสนองและกระตุ้นให้ผู้บริโภค
หรือผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของตนเองให้ได้มากขึ้น
จากแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ และกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่กล่าวมาทั้งหมด
สามารถสรุปได้ว่า
การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการซื้อของบุคคลแต่ละบุคคลจะประกอบไปด้วย
กระบวนการในการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ถึงปัญหา การแสวงหาวิธีแก้ไข การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจ และความรู้สึก รวมทั้งพฤติกรรมหลังการซื้อโดยการตัดสินใจของบุคคลแต่ละ
บุคคลจะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายต่าง ๆ เช่น อายุ ทัศนคติ การรับรู้ การเรียนรู้
รูปแบบการดาเนินชีวิต และบุคลิกภาพ เป็นต้น
จากข้อมูลแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ และกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่ได้กล่าวมา
ทั้งหมด ผู้วิจัยจึงได้นาแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูล กรอบแนวความคิดและเป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื่อให้ทราบว่า ผู้บริโภคมีการตัดสินใจบริโภคกล้วยตากเป็นอย่างไร
2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การกระทาของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการ
รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อตัดสินใจบริโภคอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่เป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการ และรูปแบบพฤติกรรมในการบริโภคกล้วยตาก
จึงมีความจาเป็นที่จะต้องทาการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคโดยจากการศึกษาข้อมูล พบว่า
มีผู้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้หลายท่าน ดังนี้
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ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิวารัตน์ ณ ปทุม (2550) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า เป็นการกระทาของบุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจที่มีอยู่ก่อนและ
มีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว
ธารงค์ อุดมไพจิตรกุล(2551) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภคไว้ว่าเป็นพฤติกรรมที่
ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซื้อ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ บริการ และ
แนวคิดต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้เป็นการศึกษาการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และกาลังเพื่อบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ อัน
ประกอบด้วย ซื้ออะไร ทาไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน
โดยศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการ
ใช้ของผู้บริโภคคาตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาดที่สามารถสนองความพึง
พอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
โดยคาถามที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะ
ประกอบด้วย 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ
HOW? เพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการ ดังนี้
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นคาถามเพื่อทราบลักษณะ
ของกลุ่มเป้าหมายที่บริโภค
2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ
ต้องการได้จากผลิตภัณฑ์
3. ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) วัตถุประสงค์ในการซื้อของผู้บริโภค
ว่าจะซื้อเพื่ออะไร
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4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) บทบาทของกลุ่มต่าง
ๆ ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย ผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อ ผู้ใช้
5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) โอกาสในการซื้อ เช่น ช่วงวันใดของ
เดือน ช่วงเวลาใดของวัน
6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) ช่องทางหรือแหล่งที่ผู้บริโภคไปทา
การซื้อ
7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก ตัดสินใจซื้อ ความรู้สึกภายหลังการ
ซือ้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการค้นหาว่าลักษณะของผู้ซื้อ และ
ความรู้สึกนึกคิดในการเกิดพฤติกรรมของผู้บริโภคได้รับอิทธิพลมากจากสิ่งใดบ้าง
โดยการศึกษาถึง
ลักษณะของผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์สาหรับนักการตลาด คือ ทราบความต้องการและลักษณะ
ของลูกค้า เพื่อที่จะจัดส่วนประสมทางการตลาดบริการต่าง ๆ กระตุ้นและสนองความต้องการของผู้ซื้อที่
เป็นเป้าหมายได้ถูกต้อง จากกรณีศึกษาข้อมูลพบว่า ได้มีผู้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคไว้ดังนี้
Kotler, Philip. (1997) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคซึ่งมี 4 ประการได้แก่
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture factor) เป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเป็นที่
ยอมรับจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
โดยเป็นตัวกาหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมหนึ่ง
ค่านิยมในวัฒนธรรมจะกาหนดลักษณะของสังคม และกาหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่งจากสังคมอื่น
วัฒนธรรมเป็นสิ่งกาหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล โดยวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น วัฒนธรรม
พื้นฐาน วัฒนธรรมย่อย และชั้นของสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เช่น ลักษณะนิสัยของ
คนไทยซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ทาให้มีลักษณะพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน
1.2 วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะและ
แตกต่างกันซึ่งมีอยู่ภายในสังคมขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน วัฒนธรรมย่อยเกิดจากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์
และลักษณะพื้นฐานของมนุษย์
1.3 ชั้นของสังคม (Social Class) มีดังนี้ (1) บุคคลภายในชั้นสังคมเดียวกันมีแนวโน้มจะ
ประพฤติเหมือนกัน และบริโภคคล้ายคลึงกัน (2) บุคคลจะถูกจัดลาดับสูงหรือตาตามตาแหน่งที่ยอมรับใน
สังคมนั้น (3) ชั้นของสังคมแบ่งตามอาชีพ รายได้ฐานะตระกูล ตาแหน่งหน้าที่ หรือบุคลิกลักษณะ (4) ชั้น
สังคมเป็นลาดับขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน และบุคคลสามารถเปลี่ยนชั้นของสังคมให้สูงขึ้น หรือต่าลงได้
ลักษณะชั้นของสังคมแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 3 ระดับและเป็นกลุ่มย่อยได้ 6 ระดับ
2. ปัจจัยด้านสังคม (Social factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในการดารงชีวิตประจาวัน
ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค โดยปัจจัยด้านสังคมมีดังนี้
2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference groups) เป็นกลุ่มที่บุคคลรู้จักหรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย กลุ่มเหล่านี้
จะมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น ทัศนคติ ตลอดจนค่านิยมของบุคคล ทั้งนีก้ ลุ่มอ้างอิงสามารถแบ่งได้ออกเป็น
2 กลุ่ม คือ
2.1.1 กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพื่อนที่สนิท และกลุ่มเพื่อนบ้าน
2.1.2 กลุ่มทุติยภูมิ เป็น กลุ่มบุคคลในสังคม กลุ่มเพือ่ นร่วมอาชีพและร่วมสถาบัน
เดียวกัน ซึ่งบทบาทของบุคคลในกลุ่มเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มอ้างอิงด้วยกัน ทั้งทางด้าน
พฤติกรรมที่แสดงออกมาและการดารงชีวิต แนวความคิด และทัศนคติของบุคคล เนื่องจากแต่ละบุคคลใน
กลุ่มต้องการให้ตนองเป็นที่ยอมรับในกลุ่ม จึงต้องปฏิบัติตาม และยอมรับความคิดเห็นของบุคคลในกลุ่ม
2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อทัศนคติ ความคิดเห็น
และค่านิยมของบุคคล
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2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and statuses) บุคคลใดๆที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหลาย
กลุ่ม เช่น ครอบครัว องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ บุคคลนั้นจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันในแต่ละ
กลุ่มที่ตนเองอยู่ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องวิเคราะห์ดูว่า ใครเป็นผู้มีบทบาท ที่เป็นผู้ริเริ่ม ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้มี
อิทธิพลในการซื้อ ผู้ซื้อ และผู้ใช้
3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภค อาจได้รับอิทธิพลมาจาก
ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านต่างๆ อาทิเช่น เพศ อายุ ชีวิตครอบครัว การงานอาชีพ รายได้ การศึกษา รูปแบบ
การดารงชีวิต เป็นต้น
4. ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological factor) การตัดสินใจซื้อของบุคคล อาจได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในของตัวบุคคลเอง ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้
สินค้า ซึง่ ปัจจัยทางจิตวิทยา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550: 138 - 144)
กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาถึงกระบวนการในแต่ละขั้นตอนที่ส่งผล และ
เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมในการซื้อและการบริโภคของผู้บริโภค ซึ่งแบบจาลองการศึกษาพฤติกรรม
ของผู้บริโภคประกอบด้วยการศึกษาใน 7 ด้านคือ 1. ศึกษาว่าใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the
target market ?) 2. ศึกษาว่าผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) 3.ศึกษาว่าทาไม
ผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) 4. ศึกษาว่าใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who
participates in the buying?) 5. ศึกษาว่าผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) 6.
ศึกษาว่าผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) และ 7. ศึกษาว่าผู้บริโภคมีรูปแบบการ
ซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?)
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคผู้วิจัยจึงนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาถึงความต้องการ และรูปแบบพฤติกรรมในการบริโภคกล้วยตากของผู้บริโภคในปัจจุบัน เพื่อให้
ได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการมากขึ้นต่อไป

18

3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าหรือเจ้าของบริการสามารถ
ขายสินค้าหรือบริการของตนเองได้มากกว่าคู่แข่ง โดยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์
จะประกอบไปด้วย ส่วนประสมทางการตลาด 4 องค์ประกอบ แต่ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจด้าน
การบริการจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ โดยจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสม
ทางการตลาดของธุรกิจด้านการบริการพบว่ามีนักวิชาการได้ให้ความหมายของส่วนปะสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ไว้ดังนี้
ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา (2554: 10) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) หมายถึง
ปัจจัยแปรผันทางการตลาดที่ผู้บริหารการตลาดเสนอให้แก่ตลาดเป้าหมาย
เพื่อบาบัดความต้องการ
พร้อมทั้งนาความพอใจสูงสุดมาสู่ตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ธนวรรณ แสงสุวรรณ (2557 : 28 - 29) ได้
กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกของผู้บริโภค
ประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย (Place)
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ปัจจัยด้าน
บุคลากรผู้ให้บริการ (People) ปัจจัยด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical and
Presentation) โดยส่วนประกอบทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน และเท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับผู้บริหารจะวางกล
ยุทธ์โดยเน้นน้าหนักที่ปัจจัยใดมากกว่าเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายได้มาก
ที่สุด
โดยที่ธงชัย สันติวงษ์ (2550: 34) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึง
การผสมที่เข้ากันได้อย่างดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการกาหนดราคา การส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ที่
เสนอขายและระบบการจัดจาหน่ายซึ่งได้มีการจัดออกแบบเพื่อใช้สาหรับการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่
ต้องการ
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นอกจากนั้นเสรี วงษ์มณฑา (2542: 17) ยังได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix หรือ 4Ps) ไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้
ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเครื่องมือที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้
บรรลุ วัตถุประสงค์ทางการติดต่อสื่อสารขององค์การ
กล่าวโดยสรุป ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความสาคัญกับผู้ผลิต
สินค้าหรือเจ้าของธุรกิจการบริการ เนื่องจากส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้สินค้า
หรือบริการเกิดการยอมรับ พึงพอใจและตัดสินใจบริโภคได้มากกว่าสินค้าหรือบริการคู่แข่ง หากผู้ผลิต
สินค้าหรือเจ้าของธุรกิจให้ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดให้ถูกต้อง ตรงใจ เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้บริโภคหรือผู้บริโภค
องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าส่วนประสมทางการตลาดจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
7
ประการด้วยกัน ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไว้ดังนี้
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกนาเสนอสู่ตลาดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและสร้างคุณค่า (Value) และสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ให้เกิดขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายแก่ลูกค้าต้องมีคุณประโยชน์หลัก (Core Benefit) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ลูกค้าคาดหวัง (Expected Product) หรือเกินความคาดหวัง (Augmented Product) รวมถึงการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Potential Product) เพื่อความสามารถในการแข่งขันในอนาคต
ผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอขายอาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้
นอกจากนั้นศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2556 : 53) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนสามารถ
จับต้องได้ จะมีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
1. ตัวผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย (Product variety) โดยตัวผลิตภัณฑ์ต้องมีหลากหลาย
เพื่อให้ผู้บริโภคได้จัดหาได้ตามความสนใจ และความต้องการของผู้บริโภค
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2. คุณภาพ (Quality) ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเกิดขึ้นได้เพราะผู้ผลิตมีความตั้งใจจะผลิตให้ดีที่สุด
ในเวลาเดียวกันสินค้าที่มีคุณภาพมากที่สุดย่อมมีราคาสูงตามไปด้วย ดังนั้น การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ
ระดับใดขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด และผู้บริโภคเต็มใจซื้อในราคาที่สามารถซื้อได้ เช่น สินค้า
เกษตร จะแบ่งเป็นเกรดเอ เกรดบี และเกรดซี ผลผลิตที่เป็นเกรดเอจะมีราคาสูงกว่าเกรดซี
3. การออกแบบ (Design) การออกแบบเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของตัวผลิตภัณฑ์ เพราะความ
ต้องการของผู้บริโภคจะซื้อสินค้าไปใช้จะขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ ประการแรก คือ คุณค่าในประโยชน์
ที่จะใช้ และคุณค่าทางใจ ดังนั้น การออกแบบต้องเน้นตามความต้องการของผู้บริโภค และความชอบของ
ลูกค้า
4. รูปลักษณ์ (Feature) ตัวผลิตภัณฑ์จะต้องมีลักษณะที่ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นให้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ารู้จักและจาได้
5. ชื่อตรายี่ห้อ (Brand name) เป็นชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ซึ่งแสดงถึงลักษณะชื่อเสียง คุณภาพของ
สินค้าและความเชื่อมั่นของผลิตภัณฑ์
6. การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) รูปร่างและลักษณะของหีบห่อจะเป็นปัจจัยแสดงถึงคุณภาพ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ส่งผลคือความพึงพอใจของผู้บริโภค
7. ขนาด (Size) ขนาดเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่ง ทาอย่างไรจึงจะให้
ผลิตภัณฑ์ มีขนาดตามความต้องการของผู้บริโภค และต้องพิจารณาอีกว่าควรจะมีกี่ขนาด แต่ละขนาด
ควรจะมีรูปแบบอย่างไร
8. การบริการ (Service) ผลิตภัณฑ์บางประเภท จาเป็นต้องมีการบริการควบคู่กันไปกับการใช้
ผลิตภัณฑ์นั้น
9. การรับประกัน (Warranties) เป็นการให้คามั่นว่าหากผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื้อไปใช้เกิดความ
เสียหายในระยะเวลาที่กาหนดทางผู้ขายจะรับผิดชอบตามสัญญาการประกันที่ทาไว้
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10. การรับคืน (Return) เป็นข้อตกลงระหว่างผู้บริโภคกับผู้ขายว่าถ้าสินค้านั้นไม่มีคุณภาพผู้ขาย
จะรับคืนภายในช่วงเวลาที่ได้ตกลงกันไว้
คุณสมบัติที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์: 2546)
1. คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) เป็นการวัดการทางานและวัดความคงทนของ
ผลิตภัณฑ์
เกณฑ์ในการวัดคุณภาพควรยึดถือหลักความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพที่เหนือกว่าคู่
แข่งขัน ถ้าสินค้าคุณภาพต่าผู้ซื้อจะไม่ซื้อซ้า ถ้าสินค้าคุณภาพสูงเกินอานาจซื้อของผู้บริโภคสินค้าก็ขาย
ไม่ได้ นักการตลาดต้องพิจารณาว่าสินค้าควรมีคุณภาพระดับใดบ้างและต้นทุนเท่าใดจึงจะเป็นที่พอใจของ
ผู้บริโภครวมทั้งคุณภาพสินค้าต้องสม่าเสมอ และมีมาตรฐานเพื่อที่จะสร้างการยอมรับ
2. ลักษณะทางกายภายของสินค้า (Physical Characteristics of Goods) เป็นรูปร่าง ลักษณะ
ทีล่ ูกค้าสามารถมองเห็นได้และสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เช่น
รูปร่างลักษณะรูปแบบ การบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
3. ราคา (Price) เป็นจานวนเงินซึ่งแสดงเป็นมูลค่าที่ผู้บริโภคยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสินค้าหรือบริการการตัดสินในด้านราคาไม่จาเป็นต้องเป็นราคาสูงหรือต่าแต่
เป็นราคาที่ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในคุณค่า (Perceived Value)
4. ชื่อเสียงของผู้ขายหรือตราสินค้า (Brand) หมายถึง ชื่อ คา สัญลักษณ์การออกแบบหรือ ส่วน
ประสมของสิ่งดังกล่าว เพื่อระบุถึงสินค้า และบริการของผู้ขายรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มของผู้ขายเพื่อแสดง
ถึงลักษณะที่แตกต่างจากคู่แข่ง
5. บรรจุภัณฑ์ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ และการผลิตสิ่งบรรจุ
หรือสิ่งห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ให้เกิดการรับรู้ คือการมองเห็นสินค้า เมื่อผู้บริโภคเกิดการ
ยอมรับในบรรจุภัณฑ์ก็จะนาไปสู่การจูงใจให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บรรจุภัณฑ์จึงต้องมีความโดด
เด่น โดยอาจแสดงถึงตาแหน่งผลิตภัณฑ์สินค้านั้นให้ชัดเจน
6. การออกแบบ (Design) เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ ลักษณะ การบรรจุหีบห่อ ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ผลิตที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจึง
ต้องศึกษาความต้องการของผู้บริโภค เพื่อออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
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7. การรับประกัน (Warranty) เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการแข่งขัน โดยเฉพาะสินค้าพวกรถยนต์
เครื่องใช้ในบ้าน และเครื่องจักร เพราะเป็นการลดความเสี่ยงจากการซื้อสินค้าของลูกค้า และรวมทั้งการ
สร้างความเชื่อมั่น ดังนั้นผู้ผลิตหรือคนกลางอาจเสนอการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยคาพูด
โดยทั่วไปการรับประกันจะระบุเป็นประเด็นสาคัญ 3 ประเด็น คือ
7.1 การรับประกันต้องให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ว่าผู้ซื้อจะร้องเรียนที่ไหน กับใคร อย่างไร เมื่อสินค้ามี
ปัญหา
7.2 การรับประกันจะต้องให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าก่อนการซื้อ
7.3 การรับประกันจะต้องระบุเงื่อนไขการรับประกัน ทางด้านระยะเวลาขอบเขตความรับผิดชอบ
และเงื่อนไขอื่นๆ
8. สีของผลิตภัณฑ์ (Color) เป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการซื้อเพราะสีทาให้เกิดอารมณ์ด้านจิตวิทยา ช่วย
ให้เกิดการรับรู้และสนใจในผลิตภัณฑ์
9. การให้บริการ (Serving) การตัดสินใจของผู้บริโภคในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการให้บริการแก่ลูกค้า
ของผู้ขายหรือผู้ผลิต คือ ผู้บริโภคมักจะซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ให้บริการดีและถูกใจ เช่น การบริการหลัง
การขาย เป็นต้น
10. วัตถุดิบ (Raw Material) หรือวัสดุที่ใช้ในการผลิต (Material) ผู้ผลิตมีทางเลือกที่จะใช้
วัตถุดิบหรือวัสดุหลายอย่างในการผลิต ซึ่งจะต้องคานึงถึงความต้องการของผู้บริโภคว่า พอใจแบบใด
ตลอดจนต้องพิจารณาถึงต้นทุนในการผลิต และความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบด้วย
11. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety) และภาระจากผลิตภัณฑ์ (Product
Liability) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสาคัญที่ธุรกิจต้องเผชิญและยังเป็นปัญหาทางจริยธรรมทั้ง
ทางธุรกิจและผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยทาให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายเกิดภาระจากผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็น
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สมรรถภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทาให้เกิดการทางานหรือเป็นอันตรายสาหรับผู้ผลิตที่ต้องรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค
12. มาตรฐาน (Standard) เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นจะต้องคานึงถึงประโยชน์ และมาตรฐาน
ของเทคโนโลยีนั้น ซึ่งต้องมีการกาหนดมาตรฐานการผลิตขึ้นจะช่วยควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคได้
13. ความเข้ากันได้ (Compatibility) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความคาดหวัง
ของลูกค้าและสามารถนาไปใช้ได้ดีในทางปฏิบัติโดยไม่เกิดปัญหาในการใช้
14. คุณค่าผลิตภัณฑ์ (Product Value) เป็นลักษณะของผลตอบแทนที่ผู้บริโภคได้รับจากการใช้
หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ โดยผู้บริโภคมีการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าที่ทาให้เกิดจากความพึงพอใจใน
ตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่าราคาที่ผู้บริโภคจ่ายไป
15. ความหลากหลายของสินค้า (Variety) ผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจหากสามารถ
เลือกซื้อสินค้าที่มีหลากหลายได้ เพราะความชอบของผูบริโภคจะแตกต่างกัน ดังนั้นความหลากหลายของ
คุณลักษณะของสินค้าหรือผลิตถัณฑ์ เช่น กลิ่น รสชาติ สี ขนาด จะเป็นทางเลือกที่สร้างความพอใจให้กับ
ผู้บริโภค ที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้านราคา (Price) หมายถึง ต้นทุนของสินค้าที่ลูกค้าต้องการสินค้าต้องจ่ายกับสินค้า
หรือบริการนั้น ๆ การกาหนดราคาสินค้าเกิดจากการตั้งเป้าหมายทางการค้าว่าต้องการกาไร ต้องการ
ขยายส่วนครองตลาด ต้องการต่อสู้กับคู่แข่งขัน หรือเป้าหมายอื่น การตั้งราคาต้องได้รับการยอมรับจาก
ตลาดเป้าหมาย และสู้กับคู่แข่งได้
นอกจากนั้นศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2556: 53-54) ยังได้กล่าวถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ด้านราคา ไว้ว่า ราคา หมายถึง จานวนเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้ซื้อสินค้าหรือบริการ โดยผู้ซื้อ
และผู้ขายตกลงกัน ราคาเป็นปัจจัยหนึ่งของส่วนประสมการตลาดที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค
หากประเมินว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณค่า (Value) และก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ (Utility) เหมาะสมกับราคา
หรือจานวนเงินที่จ่ายไป
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และอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ไว้
ว่า ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อก็ต่อเมื่อผู้บริโภคทาการประเมิน ทางเลือกและทาการตัดสินใจ โดย
ปกติผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่า นักการตลาดจึงควรคิดราคา น้อย ลดต้นทุนการซื้อหรือทาให้
ผู้บริโภคตัดสินใจด้วยลักษณะอื่นๆ สาหรับการตัดสินใจอย่างกว้างขวางผู้บริโภคมักพิจารณาราคาละเอียด
โดยถือเป็นอย่างหนึ่งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสาหรับสินค้าฟุ่มเฟือยราคาสูงไม่ทาให้การซื้อลด
น้อยลง นอกจากนี้ราคายังเป็นเครื่องประเมินคุณค่า ของผู้บริโภคซึ่งก็ติดตามด้วยการซื้อ
3. ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการทางานที่จะทาให้สินค้าหรือบริการ
ไปสู่ตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าหรือบริการตามที่ต้องการ โดยต้องพิจารณาถึงองค์การต่าง ๆ
และทาเลที่ตั้งเพื่อให้อยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงลูกค้าได้ เพื่อให้เป็นที่พอใจและประทับใจของลูกค้า โดยการจัด
จาหน่ายประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
3.1 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel of distribution) หมายถึง เส้นทางที่
ผลิตภัณฑ์ และ (หรือ) กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจาหน่ายจึง
ประกอบด้วยผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม
3.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Market logistics) หมายถึง กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมการกระจาย
ตัวสินค้าจึงประกอบด้วย 1. การขนส่ง (Transportation) 2. การเก็บรักษาสินค้า (Storage) และการ
คลังสินค้า (Warehousing) 3. การบริหารสินค้าคงเหลือ (Inventory management)
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย ไว้ว่า กลยุทธ์ของนักการตลาดในการทาให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจาหน่าย สามารถก่ออิทธิพล
ต่อการพบผลิตภัณฑ์แน่นอนว่าสินค้าที่มีจาหน่าย
แพร่หลายและง่ายที่จะซื้อก็จะทาให้ผู้บริโภคนาไป
ประเมินประเภทของช่องทางที่นาเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมสนับสนุนให้กระบวนการ
สื่อสารทางการตลาดให้แน่ใจว่าตลาดและผู้บริโภคเข้าใจและให้คุณค่าในสิ่งที่ผู้ขายเสนอ
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โดยศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2556: 54-55) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่า การส่งเสริมการตลาด
(Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารข้อมูลทางการตลาดระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างการรับรู้ ดึงดูด
ความสนใจ ทัศนคติและกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายตรง (Personnel
selling) และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้พนักงาน (Nonperson selling) ซึง่ เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
มีหลายแบบที่นักการตลาดอาจนามาใช้เป็นการสื่อสารแบบประสมประสาน (Integrated marketing
communication: IMC) โดยต้องคานึงถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน เพื่อบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เครื่องมือการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายที่สาคัญ ได้แก่
1) การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์การ บริษัท ผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์รายการ
2) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นกิจกรรมการให้ข้อมูลข่าวสารและจูงใจ
ผู้บริโภคโดยใช้บุคคลที่มีความสามารถในด้านการสื่อสาร และมีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ
3) การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการขายที่
นอกเหนือจากการโฆษณาหรือการขายโดยใช้พนักงานขาย
และการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการส่งเสริมการขายสามารถกระตุ้นความสนใจให้ผู้บริโภคหันมาทดลองใช้ หรือซื้อได้ การ
ส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค (Consumer promotion) เป็นการ
ส่งเสริมการขายที่เน้นการกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดการซื้อ การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง (Trade
promotion) เป็นการส่งเสริมการขายที่เน้นการกระตุ้นคนกลางทางการตลาดให้เกิดการซื้อไปขาย และ
การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย (Sale force promotion) เป็นการส่งเสริมการขายที่เน้นกระตุ้น
พนักงานขายให้มีกาลังใจจากผลตอบแทนที่ได้จากการขาย
4) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation) การให้ข่าวเป็นการ
เสนอความคิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความ
พยายามที่มีการวางแผนโดยองค์การหนึ่งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การ
ให้ข่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์
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5) การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ Direct response marketing) และการตลาด
เชื่อมตรง (Online marketing) เป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนอง
(Response) โดยตรง หรือ หมายถึงวิธีการต่างๆ ที่นักการตลาดใช้ส่งเสริมการขายสินค้าโดยตรงกับผู้ซื้อ
และทาให้เกิดการตอบสนองในทันที อาทิเช่น การขายทางโทรศัพท์ การขายโดยใช้จดหมาย การขาย
โดยใช้แคตตาล็อค และการขายทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ โดยจะจูงใจให้ผู้บริโภคมีการ
ตอบสนองในการซื้อ เช่น ใช้คูปองแลกซื้อ การได้รับสิทธิพิเศษหากซื้อทันที
ขณะที่ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 24) ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด
ไว้ว่า
การส่งเสริมการตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อผู้บริโภคได้ทุกขั้นตอนของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ข่าวสารที่นักการตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ผู้บริโภครู้ว่าเขามีปัญหา สินค้าของ
นักการตลาดสามารถแก้ไขปัญหาได้มันสามารถส่งมอบให้ได้ มากกว่าสินค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสารหลัง
การซื้อเป็นการยืนยันว่าการตัดสินใจซื้อของลูกค้าถูกต้อง
5. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึงขั้นตอนในการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการ ซึ่งจะต้องถูกต้อง รวดเร็ว เป็นที่พอใจและประทับใจในความรู้สึกของผู้บริโภค
6. ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (People) หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดซึ่ง
หมายรวมถึงทั้ง ลูกค้า บุคลากรที่จาหน่าย และบุคคลที่ให้บริการหลังการขายบุคลากรผู้ให้บริการ
จาเป็นต้องคัดเลือก ให้การฝึกอบรม และมีสิ่งจูงใจ เพื่อทาให้สามารถสร้างความพึงพอใจและเกิดความ
แตกต่างจากคู่แข่งขัน
7. ปัจจัยด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) หมายถึง การแสดงให้เห็นคุณภาพของบริการโดยผ่านการใช้หลักฐานที่มองเห็นได้ เช่น
การสร้างสภาพแวดล้อมของสถานที่ขององค์กร การออกแบบตกแต่ง การแบ่งส่วนหรือแผนกของพื้นที่
รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ต่างๆ
ที่ใช้ในการให้บริการที่สามารถดึงดูดใจลูกค้าเพื่อให้ลูกค้า
มองเห็นภาพลักษณ์หรือคุณค่าของบริการที่ส่งมอบและที่เหนือกว่าคู่แข่งได้อย่างชัดเจน
จากแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด สามารถสรุปได้ว่าส่วนประสมทางการตลาดมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เป็นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ เพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีส่วนประสมทางด้านการตลาดเป็นตัวสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ขาย
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และผู้ซื้อที่มีศักยภาพ
และเพื่อชักจูงทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ
ซึ่งส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ
4. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ Conjoint Analysis
Conjoint Analysis ถือเป็นเทคนิคที่มีความนิยมใช้ในการวิจัยทางการตลาด (Marketing
Research) ที่ต้องการทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค ในกรณีที่ต้องการจะเสนอสินค้าหรือ
บริการใหม่หรือปรับปรุงสินค้าและบริการเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และสนองตอบตามความ
ต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้ทราบว่าสินค้าหรือบริการนั้นๆ เมื่อนาออกสู่ตลาดแล้วจะเป็นที่น่าพอใจของ
ผู้บริโภคหรือไม่ จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ Conjoint Analysis
สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
Conjoint Analysis ตามแนวคิดของ (Hauser and Rao, 2002)
แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์ Conjoint อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility
Theory) สามารถนามาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการตลาด โดยนามาใช้วัดความพึงพอใจของผู้บริโภค
ซึ่งสามารถอธิบายถึงคุณลักษณะของสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคต้องการ ทาให้ทราบความพึงพอใจใน
คุณลักษณะต่างๆ ที่มีความหลากหลาย และเป็นตัวกาหนดการเลือกสินค้าของผู้บริโภคในสินค้าชนิด
เดียวกัน ที่มีคุณลักษณะต่างกัน และอาจนามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาด
รวมทั้งยังถูกนามาใช้ในการปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดีขึ้นเพื่อให้สินค้าและบริการที่ผลิตออกมานั้นตรง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดสามารถแสดงแบบจาลองอรรถประโยชน์
โดยรวมได้ดังสมการ
U(x) = U1(x1) + U2(x2) + ... + Un(xn)
โดยที่ U(x) คือ ความพึงพอใจโดยรวม
Un(xn) คือ ส่วนประกอบของอรรถประโยชน์
xn คือ ระดับทางเลือก x ของคุณลักษณะ n
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ข้อได้เปรียบของ Conjoint Analysis คือสามารถปรับตัวแปรตามให้เป็น Metric หรือ Nonmetricได้ (Green and Srinivasan, 1978) ซึ่งแบบจาลองอรรถประโยชน์มี 3 รูปแบบ คือ แบบไม่
ต่อเนื่อง (Part-worth Model หรือ Discrete Model) แบบเส้นตรง (Vector Model หรือ Linear
Model) และแบบจุดในอุดมคติ (Ideal-point Model) โดยแบบจาลองแต่ละแบบจะแสดงลักษณะของ
ความสัมพันธ์ของการให้ความสาคัญกับคุณลักษณะแตกต่างกันไป ดังสมการ

โดยที่
Sj คือ ความพึงพอใจรวมในชุดคุณลักษณะ (Stimulus) jth
𝑑𝑗2 คือ Weigth Square Distance และจะมีความสัมพันธ์ตรงข้ามกับ Sj
fp คือ ฟังก์ชันของผลลัพธ์ของผลประโยชน์เฉพาะส่วน (Part Worth) สาหรับแต่ละระดับการ
เปลี่ยนแปลงของ xjp
wp คือ ค่าถ่วงน้าหนักความสาคัญของผู้ตอบในแต่ละคุณลักษณะที่ pth
xjp คือ คุณลักษณะที่ pth สาหรับชุดคุณลักษณะที่ jth
yp คือ จุดในอุดมคติ (Ideal Point) ของผู้ตอบแต่ละคนที่ให้กับคุณลักษณะ pth

สาหรับขั้นตอนในการศึกษา Conjoint Analysis มี 6 ขั้นตอน (Green and Srinivasan, 1978)
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการเลือกคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งต้องเลือก
คุณลักษณะอย่างเหมาะสม ตรงประเด็น และครอบคลุมทุกคุณลักษณะที่ใช้ในการตัดสินใจ
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ขั้นตอนที่ 2 เป็นการสร้างชุดคุณลักษณะ ซึ่งเป็นการนาเอาระดับของคุณลักษณะที่ใช้ใน
การศึกษาทั้งหมดมาคูณกัน
และสามารถทาการลดชุดคุณลักษณะที่เป็นไปได้ทั้งหมดโดยอาศัยวิธีการ
Fractional Factorial Designs เพื่อให้ได้ชุดคุณลักษณะที่เหมาะสมสาหรับนามาใช้ในการศึกษา (Hair et
al., 1998)
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนนี้เป็นวิธีการเลือกรูปแบบการนาเสนอและวิธีการนาเสนอชุดคุณลักษณะ
โดยผู้วิจัยมีการนาเสนอชุดคุณลักษณะต่อผู้บริโภค โดยรูปแบบการนาเสนอชุดคุณลักษณะมีให้เลือกอยู่ 4
รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 Pairwise Trade-off Design เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้ผู้ตอบทาการเลือก
ชุดคุณลักษณะครั้งละ 2 ชุดแล้วเปรียบเทียบกัน ผู้ตอบคาถามจะถูกถามเพื่อจัดระดับในแต่ละคู่
คุณลักษณะจากพอใจมากที่สุดถึงพอใจน้อยที่สุด
รูปแบบที่ 2 Full Profile Design โดยวิธีนี้เป็นการนาเสนอให้ผู้ตอบคาถามทาการให้คะแนน
ความพึงพอใจ ชุดคุณลักษณะต่างๆทังหมดพร้อมๆกัน
รูปแบบที่ 3 Hybrid Conjoint Design เหมาะสาหรับการศึกษาหรือวิจัยในกรณีที่มีคุณลักษณะ
ให้เลือกจานวนมาก เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบพร้อมกัน ได้แก่ Self-explicated Data คือ การ
ให้คะแนนในแต่ละคุณลักษณะ ซึ่งมีคะแนนรวม100 คะแนน และ Full-profile Stimuli Rating คือ การ
วัดความพึงพอใจในแต่ละระดับคุณลักษณะ ซึ่งมีการให้คะแนนเป็น 0-10 คะแนน
รูปแบบที่ 4 Adaptive Conjoint Analysis Design เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสอบถาม ให้ผู้ตอบคาถามเลือกเฉพาะระดับคุณลักษณะที่พึงพอใจสูง
ที่สุด
ขั้นตอนที่ 4 เป็นการวัดความพึงพอใจ ซึ่งสามารถวัดความพึงพอใจได้ 2 วิธี คือ การให้คะแนน
ความพึงพอใจ (Rating) โดยเป็นการให้คะแนน 1-10 หรือ 1-100 ซึ่งเป็นการวัดความพึงพอใจแบบ
Metric ทาให้ทราบความพึงพอใจของผู้ตอบคาถามแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดและต่างกันเท่าใด ส่วน
การเรียงระดับความสาคัญ (Ranking) เป็นการวัดความพึงพอใจแบบ Non-metric ทาให้ทราบว่า
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อสินค้าแต่ละชนิดอยู่ในลาดับเท่าใด แต่ไม่ทราบว่ามีความพึงพอใจแตกต่างกัน
เท่าใด
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ขั้นตอนที่ 5 เป็นการเลือกแบบจาลองความพอใจที่เหมาะสมกับการศึกษา โดยทั่วไปแบบจาลอง
ความพึงพอใจมี 3 รูปแบบ คือ แบบไม่ต่อเนื่อง (Part-worth Model หรือ Discrete Model) แบบ
เส้นตรง (Vector Model หรือ Linear Model) และแบบจุดในอุดมคติ (Ideal-point Model) ซึ่งได้
กล่าวไว้แล้วข้างต้น
ขั้นตอนที่ 6 เป็นการเลือกใช้วิธีประมาณความพอใจของระดับคุณลักษณะ คือ ถ้าการวัดความพึง
พอใจเป็นแบบ Metric จะใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares) ใน
การประมาณค่าความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของสินค้า ส่วนการวัดความพึงพอใจที่เป็นแบบ Nonmetric จะใช้ วิธี Mananova หรือ Linmap แต่ถ้าการวัดความพึงพอใจแบบ Choice Probability จะใช้
วิธีวิเคราะห์เชิงถดถอย Logit Model หรือ Probit Model เป็นต้น สาหรับการศึกษา Traditional
Conjoint Analysis สามารถประมาณค่าความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของสินค้าได้ทั้งการวัดความพึง
พอใจเป็นแบบ Metric และแบบ Non-metric
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ Conjoint Analysis ผู้วิจัยได้นาแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์คุณลักษณะของกล้วยตากที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้วยวิธี Conjoint Analysis และเพื่อให้ทราบถึงความต้องการและการตัดสินใจที่จะซื้อกล้วยตากต่อไป

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิจัยนี้จะตรวจเอกสารให้รับรู้ถึงรูปแบบการวิจัยที่สามารถนามาเป็นประโยชน์ได้ โดยได้มี
การตรวจเอกสารของ ชัยสิทธิ์ เอกพงศ์ไพศาล (2555) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค ในการเลือกซื้ออาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง จากร้านปลีกแบบสะดวกซื้อ ในเขตกรุงเทพมหานคร
วิวิศน์ ใจตาบ (2556)
ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พัชรินทร์ ภูมิพันธ์ (2559) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวในการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคร้านอาหาร ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รัชนีวรรณ วัฒนปริญญา
(2556)
ได้การทาการศึกษาการตัดสินใจเลือกบริโภคร้านอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จิตรลดา ฟักป้อม (2556) ได้ทาการศึกษาการตัดสินใจเลือกบริโภคบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นในเขต
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจารัส พุ่มจันทร์ (2555) ได้ทาการศึกษากลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจบริโภคร้านอาหารเนื้อย่างเกาหลีในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง
จากการตรวจเอกสารสามารถแยกเป็นประเด็นได้ในการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ ตัวแปรในการใช้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
สาหรับเรื่องการเก็บข้อมูล พบว่า ชัยสิทธิ์ เอกพงศ์ไพศาล (2555) พบว่า ทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ จากแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคอาหารแช่แข็งสาเร็จรูป
แบบ Ready to Eat จากร้านค้าปลีกแบบสะดวกซื้อ (Convenience Stores) ในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 400 ตัวอย่าง จากการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก วิวิศน์ ใจตาบ (2556) ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 400 คน ในกรุงเทพมหานคร 4 เขต ได้แก่ เขตธนบุรี เขตบางแค เขตบางนา เขต
คลองเตย จานวนเขตละ 100 คน ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่นเดียวกับ
พัชรินทร์ ภูมิพันธ์ (2559) ที่ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน รวมถึงรัชนีวรรณ วัฒนปริญญา (2556) ที่
เก็บข้อมูลจากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน และจารัส พุ่มจันทร์ (2555) ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างโดยเป็นประชาชนทั่วไปในเขตเมืองอุบลราชธานี จานวน 400 คน ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน
เนื่องจากไม่ทราบจานวนที่แน่นอนของกลุ่มประชากร
ผลการศึกษา ชัยสิทธิ์ เอกพงศ์ไพศาล (2555) พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ประมาณ 30 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน หรือพนักงานบริษัทมากที่สุด ส่วนใหญ่จะมีรายได้ 10,000
บาท และมีสถานภาพโสด ซึ่งการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) นั้น คือ
จานวนถุงหรือกล่องที่ซื้อต่อครั้ง ร้านที่บริโภค ยอดการซื้อในแต่ละครั้ง ด้านปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเป็นอย่างมาก ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ พบว่า ความภักดี
ต่อตราสินค้า หรืออาหารแช่แข็งนั้น ก็มีผลต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้พบว่า ปัจจัยการให้บริการ คือ
กระบวนการให้บริการและพนักงานให้บริการต่อการซื้อขายอาหารแช่งแข็ง เป็นต้น ส่วนวิวิศน์ ใจตาบ
(2556) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภค ปัจจัยการ
บริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภค และปัจจัยด้านคุณค่าในตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค อีกทั้งพัชรินทร์ ภูมิพันธ์ (2559) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
ระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001
บาทขึ้นไป พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้าน
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ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านพนักงาน ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านภาพลักษณ์ของร้านอาหาร ทุก
ด้านมีความสาคัญอยู่ในระดับมาก โดยผู้ที่มีความประสงค์ในการเลือกบริโภคร้านอาหาร ให้ความสาคัญ
มากที่สุด ด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมแล้วลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รัชนี
วรรณ วัฒนปริญญา (2556) พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกบริโภคร้านอาหารมีความแตกต่างกับการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคร้านอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยพบว่าการ
ใช้งานบริการไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือก โดยมีด้านราคาเป็นส่วนสาคัญที่สุดที่ทาให้เกิดการ
ตัดสินใจเลือกร้านอาหารของผู้บริโภค จิตรลดา ฟักป้อม (2556) พบว่า การตัดสินใจเลือกบริโภคบุฟเฟ่ต์
อาหารญี่ปุ่นมีอิทธิพลมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
0.01 ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการนั้นเป็นปัจจัยสาคัญที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกบริโภคร้านอาหาร โดย
สามารถใช้การทานายมาช่วยในการพยากรณ์ยอดขายล่วงหน้าได้ สามารถทาการเก็บสินค้าหรือคาดเดาได้
ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในการเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร และจารัส
พุ่มจันทร์ (2555) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ 5,001 – 10,000
บาท ภาพรวมของกลยุทธ์ทางการตลาดอยู่ในระดับมาก อิทธิพลต่อการบริโภคร้านอาหารเนื้อย่างเกาหลี
เรียงลาดับตามความสาคัญ คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการและด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย โดยในด้านลักษณะทางกายภาพให้ความสาคัญกับความสะอาดของห้องน้า และ
การที่มีจอดรถที่เพียงพอ ปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์ให้ความสาคัญกับความอร่อยและสะอาดสดใหม่อยู่
เสมอ
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมากาหนดเป็นตัวแปรใน
การศึกษา
ดังนั้น ผู้วจิ ัยจึงทาการเลือกปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมาเป็นตัวแปรในการศึกษา
เช่นเดียวกัน และเพื่อให้ครอบคลุมการศึกษาทาการกาหนดตัวแปรทั้งหมด 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านพนักงาน ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านภาพลักษณ์หรือลักษณะทางกายภาพของกล้วยตาก
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึ ก ษา เรื่ อ ง คุ ณ ลั ก ษณะของกล้ ว ยตากที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจัยสามารถนาความรู้ที่ได้มา
สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังนี้

ผู้ทาธุรกิจผลิตกล้วยตาก ต้องการทราบคุณลักษณะที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อกล้วยตากของผู้บริโภค

วิเคราะห์คุณลักษณะของกล้วยตากที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
1. ลักษณะบรรจุภัณฑ์
Conjoint Analysis

2. สลากตรารับรอง
3. ลักษณะและส่วนผสมของกล้วยตาก
4. รูปแบบของกล้วยตาก

ทราบถึงคุณลักษณะของกล้วยตากที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและสามารถนาไปใช้
เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการตลาดที่เหมาะสมของผู้ประกอบการ

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
งานวิ จั ย เรื่ อ ง คุ ณ ลั ก ษณ ะของกล้ ว ยตากที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้การวิจัยเชิงสารวจ (Survey research method) และวิธีการ
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และได้กาหนดแนวทางในการวิจัย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ
ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
เนื้อหาในส่วนของข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้อธิบายถึงวิธีการกาหนดประชากร การสุ่ม
ตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากร
งานวิจัยนี้ได้กาหนดประชากร คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีประชากรจานวน
5,682,415 คน โดยจ านวนประชากรอ้ า งอิ ง ตามข้ อ มู ล ส านั ก ทะเบี ย นกลาง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (กรมการปกครอง, 2560)
2. กลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง
การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ผู้บริโภค ด้านพฤติกรรมการซื้อกล้วยตาก ทางเลือก
ที่ผู้บริโภคทาการจัดลาดับความพึงพอใจจากชุดคุณลักษณะต่างๆที่กาหนดให้โดยทาการสุ่มตัวอย่างจาก
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากประชากรในเขตกรุงเทพมหารนครมีจานวนมากกว่า 100,000
ราย ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 ทาให้การกาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูป ของ Yamane (1973) นั้น ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ราย
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และ Zimund (2003) ได้เสนอวิธีการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง กรณีที่มีประชากรมากกว่า 100,000 คน
ซึ่งได้ ขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ างประมาณ 400 รายเช่น เดียวกั น ดั งนั้ น งานวิจัย ครั้ งนี้ จึ งเก็ บ ข้อ มูล จาก
ผู้บริโภคกล้วยตากในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 400 ราย
3. การสุ่มตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability
sampling) แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยสารวจเฉพาะผู้ที่เคยซื้อกล้วยตากมาบริโภค
เนื่ องจากผู้ที่ เคยซื้อกล้ วยตากสามารถให้ ข้อมูล คุณ ลักษณะที่มีผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้อกล้ วยตากที่เป็ น
ประโยชน์และชัดเจนกว่าผู้ที่ไม่เคยซื้อกล้วยตาก
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม 2 ชุด
4.1 แบบสอบถามฉบับนาร่อง ใช้สารวจกลุ่มตัวอย่างนาร่องที่ ซื้อกล้วยตาก จานวน 30 ราย
เนื่องจากผู้ที่เคยซือ้ กล้วยตากสามารถบอกถึงข้อมูลคุณลักษณะของกล้วยตากที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญ ซึ่ง
คุณลักษณะต่างๆของกล้วยตากที่นามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างนาร่องเพื่อนาคุณลักษณะนั้นไปสร้างเป็น
ชุดคุณลักษณะและแบบสอบถามฉบับจริงต่อไป
4.2 แบบสอบถามฉบับจริง แบบสอบถามชุดนี้จะใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ ซื้อกล้วยตากจานวน 400 ราย ซึ่ง
แบบสอบถามจะมีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้

4.2.1 ส่วนที่ 1 เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
4.2.2 ส่วนที่ 2 เกี่ยวข้องกับข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซือ้ กล้วยตาก
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4.2.3 ส่วนที่ 3 เกี่ยวข้องกับชุดคุณลักษณะของการซื้อกล้วยตากที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บ ริโภคเพื่อ
วิเคราะห์หาคุณลักษณะของกล้วยตากโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม มีขั้นตอนดังนี้
ก. การกาหนดคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะที่ใช้ในการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามฉบับนาร่องของกลุ่มตัวอย่าง 30
ราย พบว่า คุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะของกล้วยตากที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญ ได้แก่ รสชาติ
ส่วนผสมของกล้วยตาก มี 3 แบบคือ 1. กล้วยตากรสธรรมชาติ 2. กล้วยตากอบน้าผึ้ ง 3. กล้ วยตาก
เคลือบรสชาติอื่นเช่น ช็อคโกแลต สตรอเบอรี ชาเขียว คุณลักษณะที่สองรองลงมาคือบรรจุภั ณฑ์ มี 2
แบบคือ 1. แบบใสมองเห็นเนื้อกล้วยตาก และ 2. แบบทึบที่มีรูปภาพที่สวยงาม และคุณลักษณะที่สาม
คือ ตรารับรองความปลอดภัย อย. คือ 1. มี อย. และ 2. ไม่มี อย. (ตารางที่ 3.1 )
ตาราง 3.1 คุณลักษณะและระดับคุณลักษณะของกล้วยตากที่ใช้ในการวิจัย
คุณลักษณะ
รสชาติและส่วนผสม

บรรจุภัณฑ์
ตรารับรองความปลอดภัย (อย.)

ระดับคุณลักษณะ
1. กล้วยตากล้วน
2. กล้วยตากอบน้าผึ้ง
3. กล้วยตากเคลือบ
1. ใส มองเห็นเนื้อกล้วย
2. ทึบ มีสีสัน
1. มี อย.
2. ไม่มี อย.

ที่มา: จากการวิเคราะห์
ข. การสร้างและกาหนดชุดคุณลักษณะ
ขั้นตอนนี้ได้นาคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะที่ได้ในขั้นตอนที่ ก. (ตารางที่
3.1) มาสร้างเป็นชุดคุณลักษณะของกล้วยตากทั้งหมด 9 ชุด (ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 3.2)
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ตารางที่ 3.2 ชุดคุณลักษณะกล้วยตากที่ใช้ในการวิจัย
บรรจุภัณฑ์

ตรา อย.

1

ใส

มี

กล้วยตากล้วน ไม่ผสมอะไรเลย

2

ทึบ มีสีสนั

ไม่มี

กล้วยตากอบน้าผึ้ง

3

ใส

มี

กล้วยตากเคลือบ

4

ทึบ มีสีสนั

มี

กล้วยตากอบน้าผึ้ง

5

ใส

มี

กล้วยตากอบน้าผึ้ง

6

ใส

ไม่มี

กล้วยตากอบน้าผึ้ง

7

ใส

ไม่มี

กล้วยตากล้วน ไม่ผสมอะไรเลย

8

ทึบ มีสีสนั

มี

กล้วยตากเคลือบ

9

ทึบ มีสีสนั

ไม่มี

กล้วยตากล้วน ไม่ผสมอะไรเลย

ชุด

รสชาติส่วนผสม

คุณลักษณะ

ที่มา: จากการวิเคราะห์
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเลือกใช้วิธีการวัดความพึงพอใจต่อชุดคุณลักษณะที่นาเสนอ การวัดความพึงพอใจต่อชุด
คุณลักษณะ ได้ใช้การวัดโดยการเรียงลาดับความสาคัญ โดยการนาเสนอการ์ดชุดคุณลักษณะทั้ง 9 ใบ ให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจจากนั้นให้ผู้ตอบแบบสอบถามเรียงลาดับจากความพึงพอใจมากที่ สุดไปหาความ
พึงพอใจน้อยที่สุด
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล โดยใช้วิธีการดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อและการบริโภค
ในส่ ว นของการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมการซื้ อ และการบริโภค ได้ ท าการวิเคราะห์ แ ละ
ประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาค่าสถิติ ดังนี้
1.1.1 ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
1.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
1.2 การวิเคราะห์ค่าความพึงพอใจต่อคุณลักษณะกล้วยตากของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค
การวิ จั ย นี้ ได้ ใช้ เทคนิ ค วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบร่ ว ม โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อ หาค่ า
อรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อคุณลักษณะของกล้วยตากซึ่งสามารถแสดงสมการได้ดังนี้
Uk = b0+b11X11+b12X12+ b13X13+b21X21+b22X22+b31X31+b32X32+ek
กาหนดให้

U
b0
bij
Xij

คือ ค่าอรรถประโยชน์ที่ผู้บริโภคการ์ดชุดคุณลักษณะที่ k
คือ ค่าคงที่
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการประมาณค่าอรรถประโยชน์เฉพาะส่วน
จากคุณลักษณะต่างๆ ของกล้วยตาก
คือ ค่าตัวแปรหุ่นแสดงคุณลักษณะของกล้วยตากที่ i ณ ระดับที่ j
โดยให้
เป็น 1 ถ้าเป็นคุณลักษณะของกล้วยตากที่ i ในระดับที่ j

39

ek

เป็น 0 ถ้าเป็นคุณลักษณะของกล้วยตากในคุณลักษณะอื่นๆ
คือ ค่าความคลาดเคลื่อน

สาหรับตัวแปรหุ่นของคุณลักษณะต่างๆของกล้วยตากมีดังนี้
X11
X12
X13
X21
X22
X31
X32

คือ คุณลักษณะด้านรสชาติแบบ กล้วยตากล้วน
คือ คุณลักษณะด้าน รสชาติแบบ กล้วยตากอบน้าผึ้ง
คือ คุณลักษณะด้านรสชาติแบบ กล้วยตากเคลือบ
คือ คุณลักษณะด้านบรรจุภัณฑ์แบบใส มองเห็นเนื้อกล้วย
คือ คุณลักษณะด้านบรรจุภัณฑ์แบบทึบ มีสีสัน
คือ คุณลักษณะด้านตรารับรองความปลอดภัย แบบมี อย.
คือ คุณลักษณะด้านตรารับรองความปลอดภัย แบบไม่มี อย.

โดยการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบร่ ว มนี้ ต้ อ งก าหนดแบบจ าลองความพึ ง พอใจที่ เหมาะสมใน
การศึกษา ซึ่งแบบจาลองแต่ละแบบจะแสดงความสัมพันธ์ของการให้ความสาคัญกับคุณลักษณะ โดยได้
กาหนดแบบจาลองความพึงพอใจของคุณลักษณะด้านรสชาติ และด้านบรรจุภัณฑ์ เป็นแบบไม่ต่อเนื่อง
เนื่ อ งจากขึ้น อยู่ กัค วามชอบของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ งไม่ส ามารถบอกได้ ว่าความพึ งพอใจของผู้ บ ริโภคจะ
เปลี่ยนไปในทิศทางใด ส่วนคุณสมบัติด้านตรารับรองความปลอดภัย แบบมี อย. และไม่มี อย.นั้น จะมี
ความสัมพันธ์ เป็นแบบเส้นตรง เนื่องจากการมีตรา อย. ย่อมทาให้ผู้บริโภคมีความพอใจที่มากกว่าแบบไม่
มีตรา อย.

บทที่ 4
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกล้วยตาก
ปัจจุบันธุรกิจกล้วยตากถือเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรที่สร้างมูลค่าและช่วยเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตรกรมากขึ้น จากเดิมเป็นเพียงอุตสาหกรรมในท้องถิ่นหรือเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมใน
วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจกล้วยตากเริ่มขยายตัวมากขึ้น จนทาให้เกิดกล้วยตากที่มีความหลากหลายแปลกใหม่
โดยผู้แปรรูป ซึ่งช่วยสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคมากขึ้น กล้วยตากมีช่องทางการจาหน่ายหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นร้านขายของชา ร้านสะดวกซื้อ จนไปถึงห้างสรรพสินค้าก็จะมีกล้วยตากจาหน่าย
กล้วยตากส่วนใหญ่เป็นกล้วยน้าว้า ส่วนกล้วยประเภทอื่นเช่น กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วย
เล็บมือนาง ก็สามารถนามาทากล้วยตากได้ แต่ไม่เป็นที่นิยมเพราะ ต้นทุนสูง กล้วยเมื่อตากแล้วจะมีสีเข้ม
เกินไปเพราะมีปริมาณน้าตาลสูง เมื่อตากด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จะทาให้สีเปลี่ยนไปตามปริมาณความ
ร้อน สีจึงเข้มเกินไปไม่น่ารับประทาน
กล้วยตากในปัจจุบันมีการผลิตเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการใช้เตาอบแทนพลังงานแสงอาทิตย์
ซึ่งมีข้อดีคือทาให้สะอาด ลดฝุ่นละอองและสิ่งเจือปน และประหยัดเวลา และบางรายก็ผลิตด้วยกรรมวิธี
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก โดยมีการอบกล้วยในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบ
ร่า Green House ซึง่ เป็นนวัตกรรมการอบแห้งที่ได้คุณภาพ และยังป้องกันฝน แมลง ฝุ่นละออง และสิ่ง
สกปรกอีกด้วย จึงทาให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในความสะอาดของผลิตภัณฑ์
สูตรการทากล้วยตากมีความหลากหลาย แล้วแต่ภูมิปัญญา และการประยุกต์ของผู้ผลิต
โดยทั่วไป รูปแบบของกล้วยตากที่มีจาหน่ายในปัจจุบันมีความหลากหลาย ได้แก่
1. กล้วยตากอบน้าผึ้ง เป็นกล้วยตากประเภทหนึ่งที่ผู้บริโภครู้จัก การนากล้วยมาผสมน้าผึ้ง
แล้วอบจะทาให้กล้วยมีรสชาติหอมหวาน น่ารับประทานมากขึ้น (ภาพที่ 4.1)
2. กล้วยตากแบบไม่ผสมอะไรเลย ใช้ความหวานตามธรรมชาติของกล้วย ซึ่งผู้ผลิตจะคัดเลือก
พันธุ์กล้วยที่มีคุณภาพ และมีความหวานตามธรรมชาติ มาเป็นวัตถุดิบ
3. กล้วยตากเคลือบ เป็นการนากล้วยตากมาเคลือบด้วยรสชาติที่คนนิยม เช่น ช็อกโกแลต วนิ
ลา สตรอเบอรี่ กาแฟ เป็นต้น หรือเป็นกล้วยตากที่ชุบแป้งแล้วทอด (ภาพที่ 4.2)

41

ภาพที่ 4.1 กล้ วยตากอบน ้าผึ ้ง

ภาพที่ 4.2 กล้วยตากเคลือบ
บรรจุภัณฑ์ของกล้วยตาก ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยดึงดูดใจ หรือสร้างความน่า
รับประทานสาหรับผู้บริโภคได้ กล้วยตากที่มีจาหน่ายในปัจจุบัน มีลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย
ได้แก่
1. แบบกล่องพลาสติกใส มองเห็นสีกล้วยได้ชัดเจน อาจมีการติดฉลากแสดงถึง ยี่ห้อ ตรา
รับรอง หรือคุณค่าทางโภชนาการ แต่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่แน่นหนา ไม่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
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ผู้บริโภคสามารถเปิดรับประทานได้ง่าย ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมพื้นบ้าน หรือ วิสาหกิจ
ชุมชน หรืด โอท็อป
2. แบบใส่ภาชนะปิดทึบ อาจเป็นถุงหรือซองที่มีสีสันสวยงาม มีรูปภาพของกล้วยที่ทาให้น่า
รับประทาน เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมสมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์จะมีตรา อย.
รับรอง อาจใช้การปิดแบบสุญญากาศ และสามารถส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศได้
(ภาพที่ 4.3)
ช่องทางการจัดจาหน่ายกล้วยตากในปัจจุบันมีหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นตลาดสด ร้าน
ขายของชา ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้า ส่วนอีกช่องทางหนึ่งที่กาลังได้รับความนิยมคือ
การจาหน่ายกล้วยตากทางออนไลน์ ผ่านเวปไซต์ ของผู้ประกอบการเอง หรือ พ่อค้าคนกลาง

ภาพที่ 4.3 บรรจุภัณฑ์กล้วยตากแบบทึบ

บทที่ 5
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง คุ ณ ลั ก ษณะของกล้ ว ยตากที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซือ้ กล้วยตาก วิเคราะห์หาคุณลักษณะของกล้วย
ตากที่มีผ ลต่อการตัดสิ น ใจของผู้ บ ริโภค โดยทาการศึกษาจากกลุ่ มตัวอย่างผู้ บ ริโภคกล้ วยตากในเขต
กรุงเทพมหานครจานวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งสามารถแบ่งผลการวิจัยได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคกล้วยตาก
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการซือ้ กล้วยตาก
ส่วนที่ 3 ชุดคุณลักษณะของกล้วยตากที่ผู้บริโภคพึงพอใจ
ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคกล้วยตาก
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคกล้วยตากในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 400 ราย
ทางด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบค่าเฉลี่ยและร้อยละ
ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.50 มี
อายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี มีการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานเอกชนถึงร้อยละ 51.25 และ
ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 25,000 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.50 (ตารางที่ 5.1)
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ตารางที่ 5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคกล้วยตาก
จานวน
(ราย)
400

ร้อยละ
100.00

ชาย
หญิง

156
244

39.00
61.00

ต่ากว่า 21 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
34.85 ปี

25
60
134
96
85

6.25
15.00
33.50
24.00
21.25

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

24
348
28

6.00
87.00
7.00

พนักงานบริษัทเอกชน
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว

205
120
75

51.25
30.00
18.75

ต่ากว่า 15,000
15,000 – 25,000 บาท
25,000 – 35,000 บาท
มากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไป

29
102
210
59

7.25
25.50
52.50
14.75

ข้อมูลทั่วไป
เพศ

ช่วงอายุ

อายุเฉลี่ย (ปี)
ระดับการศึกษา

อาชีพ

รายได้ต่อเดือน
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พฤติกรรมการบริโภคกล้วยตาก
สาหรับพฤติกรรมการบริโภคกล้วยตากนั้น ประกอบด้วยการวิเคราะห์เหตุผลการเลือกซื้อกล้วย
ตาก ความถี่ของการบริโภคกล้วยตาก รสชาติของกล้วยตาก สถานที่ซื้อ เหตุผลในการซื้อ ลักษณะบรรจุ
ภัณฑ์ โดยผลการวิเคราะห์พบว่า
จากผลการวิเคราะห์พบว่าเหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกซื้อกล้วยตากส่วนใหญ่ คือ ซื้อเพื่อบริโภคเอง
คิดเป็นร้อยละ 57.00 ส่วนอีกร้อยละ 43.00 ซื้อเพื่อเป็นของฝาก (ตารางที่ 5.2) โดยรสชาติของกล้วย
ตากที่นิ ย มมากที่สุ ดคือ กล้ วยตากอบน้ าผึ้ ง และกล้ ว ยตากรสธรรมชาติไม่ ผ สมอะไรเลย ซึ่งมีจานวน
ผู้บริโภคที่เลือกใกล้เคียงกันคือร้อยละ 38.75 และ 35.50 ส่วนกล้วยตากเคลือบช็อคโกแลต สตรอเบอรี
หรือรสอื่นๆ มีผู้บริโภคเลือกน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.75 (ตารางที่ 5.3)
ตารางที่ 5.2 วัตถุประสงค์ที่ผู้บริโภคซือ้ กล้วยตากโดยส่วนใหญ่
เหตุผล
บริโภคเอง
ซื้อเป็นของฝาก
รวม

จานวน
(ราย)
228
172
400

ร้อยละ
57.00
43.00
100.00

ตารางที่ 5.3 รสชาติของกล้วยตากที่ผู้บริโภคนิยมรับประทาน
รสชาติ
กล้วยตากอบน้าผึ้ง
กล้วยตากรสธรรมชาติ
กล้วยตากเคลือบ
รวม

จานวน (ราย)
155
142
103
400

ร้อยละ
38.75
35.50
25.75
100.00
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สาหรับความถี่การบริโภคกล้วยตากนั้น ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ซื้อกล้วยตาก เดือนละ 1
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมาคือซื้อน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน และซื้อ 2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อย
ละ 31.00 และ 21.75 ตามลาดับ (ตารางที่ 5.4) ส่วนสถานที่ที่มักซื้อกล้วยตากบ่อยที่สุด คือ ซุปเปอร์มาร์
เก็ตหรือห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 35.25 รองลงมาคือ ร้านขายของฝากหรือตามสถานที่ท่องเที่ยว
และ งานแสดงสินค้าโอท็อป คิดเป็นร้อยละ 26.25 และ 22.00 ตามลาดับ (ตารางที่ 5.5)

ตารางที่ 5.4 ความถี่ในการซื้อหรือบริโภคกล้วยตาก
โอกาส
เดือนละ 1 ครั้ง
น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
เดือนละ 2 ครั้ง
อื่นๆ (นานๆครั้ง)
รวม

จานวน (ราย)
132
124
83
61
400

ร้อยละ
33.00
31.00
20.75
15.25
100.00

จานวน (ราย)
141
104
89
66
400

ร้อยละ
35.25
26.25
22.00
16.50
100

ตารางที่ 5.5 สถานที่ที่ผู้บริโภคซื้อกล้วยตากบ่อยที่สุด
โอกาส
ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างสรรพสินค้า
ร้านขายของฝากหรือตามสถานที่ท่องเที่ยว
งานสินค้าโอท็อป
ตลาดสด
รวม
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จากการสอบถามถึงปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญในการเลือกซื้อกล้ วยตาก โดยให้ ผู้บริโภค
เรียงลาดับความสาคัญ 3 ลาดับแรก จากนั้นนาลาดับที่ได้มาคานวณ โดยปัจจัยที่ถูกเลือกมาเป็นอันดับที่
1 จะมีคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน ปัจจัยที่ถูกเลือกมาเป็นอันดับที่ 2 จะมีคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน และ
ปัจจัยที่ถูกเลือกมาเป็ นอันดับที่ 3 จะมีคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน จากนั้นก็นาคะแนนมารวมกัน ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญมาเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ รสชาติหรือส่วนผสมของกล้วย
ตากที่อบน้าผึ้งหรือไม่อบน้าผึ้ง รองลงมาคือ การมีตรารับรองมาตรฐาน อย. และบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม
(ตารางที่ 5.6) ส่วนลักษณะของบรรจุภัณฑ์ของกล้วยตากที่มีผลต่ อการซื้อของผู้บริโภคเรียงตามลาดับ
การให้ความสาคัญพบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับตรา อย. มากที่สุด รองลงมาคือข้อมูลของสลากที่ระบุ
วันหมดอายุ และ บรรจุภัณฑ์มีลักษณะทึบและมีสีสรรรูปภาพที่สวยงาม (ตารางที่ 5.7) ส่วนลักษณะของ
กล้วยตากที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมรับประทานคือ กล้วยตากที่มีลักษณะแบน คิดเป็นร้อยละ 73.75 และ
ผู้บริโภคชอบกล้วยตากแบบกลม ตามลักษณะของกล้วยมีเพียงร้อยละ 26.25 (ตารางที่ 5.8) นอกจากนี้
ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 86 เห็นว่า ตรา อย. มีความสาคัญสาหรับผลิตภัณฑ์กล้วยตาก
(ตารางที่ 5.9)
ตารางที่ 5.6 ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญในการซื้อกล้วยตาก
ลาดับ
คะแนน
1. ส่วนผสม เช่น ผสมหรือไม่ผสมน้าผึ้ง
1270
2. มีตรารับรอง เช่น อย.
1090
3. บรรจุภัณฑ์ที่มีสีสันสวยงาม
1054
4. สินค้าได้รับรางวัลโอท็อป 5 ดาว
986
5. เคลือบรสชาติต่างๆ เช่นช็อคโกแลต
970
6. มีสลากบอกส่วนผสม วันหมดอายุ
850
7. ราคามีความเหมาะสม
839
หมายเหตุ: ผู้บริโภคเรียงลาดับ 3 ลาดับที่ให้ความสาคัญสูงที่สุด ลาดับที่ 1 = 3 คะแนน ลาดับที่ 2 =2
คะแนน และลาดับที่ 3 = 1 คะแนน
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ตารางที่ 5.7 ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ของกล้วยตากที่มีผลต่อการซื้อ
ความถี่

คะแนน
มีตรา อย.
1100
มีสลากระบุวันหมดอายุ
1029
บรรจุภัณฑ์ทึบ มีสีสัน รูปภาพสวยงาม
940
ต้องใส มองเห็นเนื้อกล้วยข้างใน
864
หมายเหตุ: ผู้บริโภคเรียงลาดับ 3 ลาดับที่ให้ความสาคัญสูงที่สุด ลาดับที่ 1 = 3 คะแนน ลาดับที่ 2 =2
คะแนน และลาดับที่ 3 = 1 คะแนน
ตารางที่ 5.8 ลักษณะของกล้วยตากที่ผู้บริโภคนิยมรับประทาน
รูปแบบของกล้วยตาก
แบน
กลมตามธรรมชาติ
รวม

จานวน (ราย)
295
105
400

ร้อยละ
73.75
26.25
100.00

ตารางที่ 5.9 ความสาคัญของตรา อย. กับผลิตภัณฑ์กล้วยตาก
ความสาคัญ
สาคัญ
ไม่สาคัญ
รวม

จานวน (ราย)
344
56
400

ร้อยละ
86.00
14.00
100.00
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จากการสอบถามผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับอิทธิพลของเวปไซต์กับการซื้อกล้วยตากพบว่า
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 78.50 ไม่เคยสั่งซื้อกล้วยตากทางเวปไซต์ มีเพียงร้อยละ 21.50เท่านั้นี่เคยซื้อ
กล้วยตากผ่านทางเวปไซต์ (ตารางที่ 5.10) และผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 58.25 เห็นว่า การรีวิวสินค้า
หรือการประชาสัมพันธ์ในอินเตอร์เน็ตนั้น มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้วยตาก (ตารางที่ 5.11)
ตารางที่ 5.10 การซื้อกล้วยตากผ่านทางเวปไซต์
การซื้อกล้วยตากผ่านทางเวปไซต์
เคย
ไม่เคย
รวม

จานวน (ราย)
86
314
400

ร้อยละ
21.50
78.50
100.00

ตารางที่ 5.11 ผลของการรีวิวสินค้าทางเวปไซต์ที่มีต่อการซื้อกล้วยตาก
ผลของการรีวิวสินค้า
มีผลต่อการซื้อ
ไม่มีผลต่อการซื้อ
รวม

จานวน (ราย)
233
167
400

ร้อยละ
58.25
41.75
100.00
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ชุดคุณลักษณะของกล้วยตากทีผ่ ู้บริโภคพึงพอใจ
การวิจัยในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ค่าความพึงพอใจต่อชุดคุณลักษณะของกล้วยตาก โดยในส่วน
แรกจะเป็นการวิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของกล้วยตากจากผู้บริโภคจานวน 400 ราย
โดยใช้แบบจาลองการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม ซึ่งคุณลักษณะที่นามาใช้วิเ คราะห์ครั้งนี้ได้มาจากการ
ตรวจสอบเอกสารงานวิจัยที่เกียวข้องจากนั้นได้นาคุณลักษณะที่ได้จากการสัมภาษณ์และสารวจมาให้กลุ่ม
ตัวอย่ างน าร่อง เรีย งลาดับ ความสาคัญ ของคุณ ลั กษณะกล้ว ยตากโดยกลุ่มตัวอย่างนาร่องเหล่านี้เป็ น
ผู้บริโภคที่เคยซื้อกล้วยตาก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างนาร่องได้ทาการลาดับความสาคัญคุณลักษณะของกล้วยตาก
จนได้คุณลักษณะที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญ 3 คุณลักษณะ คือ ลักษณะบรรจุภัณฑ์ การมีตรา อย.รับรอง
และรสชาติหรือส่วนผสมของกล้วยตาก (ตารางที่ 5.12)
จากการวิเคราะห์ ตามแบบจาลองการวิเคราะห์ องค์ประกอบร่วม ได้ค่า Pearson’s r เท่ากับ
0.96 และค่า Kendall’s tau เท่ากับ 0.87 ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นถึงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างค่าที่
ได้จากผู้บริโภคกับค่าประมาณที่ได้จากแบบจาลอง ดังนั้นแบบจาลองนี้สามารถพยากรณ์ค่าความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคได้ร้อยละ 87.00 และเมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะแต่ละคุณลักษณะ พบว่า คุณลักษณะที่
ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากที่สุด คือ รสชาติและส่วนผสม คิดเป็นร้อยละ 46.08 รองลงมาคือ บรรจุภัณฑ์
และ การมีตรารับรอง อย. คิดเป็นร้อยละ 42.71 และ 11.15 ตามลาดับ (ภาพที่ 5.1 และ ตารางที่ 5.12)
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บรรจุภัณฑ์ การมีตรา อย. รสชาติและส่วนผสม

ภาพที่ 5.1 ค่าความสาคัญของคุณลักษณะต่างๆ
ตารางที่ 5.12 ค่าอรรถประโยชน์และค่าน้าหนักความสาคัญของคุณลักษณะกล้วยตาก
คุณลักษณะ

ระดับคุณลักษณะ

ค่า

ค่าน้าหนัก

อรรถประโยชน์

ความสาคัญ
(ร้อยละ)

รสชาติและส่วนผสม

กล้วยตากรสธรรมชาติ

0.095

กล้วยตากอบน้าผึ้ง

0.310

กล้วยตากเคลือบ

-0.405

ใส

0.371

ทึบมีสีสัน

-0.371

มี

-0.0010

ไม่มี

-0.0025

บรรจุภัณฑ์
ตรา อย.

ค่าคงที่

5.012

ค่าสถิติ Pearson’s r

= 0.96

significance = 0.00

ค่าสถิติ Kendall’s tau

= 0.87

significance = 0.00

46.08

42.71
11.15
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จากตารางที่ 5.12 คุณลักษณะด้านรสชาติและส่วนผสมของกล้วยตาก เป็นคุณลักษณะที่ผู้บริโภค
ให้ ความสาคัญเป็นอัน ดับที่ 1 เมื่อพิจารณาค่าอรรถประโยชน์แต่ละระดับของคุณ ลักษณะด้านรสชาติ
ส่วนผสม พบว่า กล้ วยตากอบน้ าผึ้ ง มี ค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ 0.310 ซึ่งมากกว่า แบบกล้วยตากรส
ธรรมชาติ ที่ ไม่ ผ สมอะไรเลย และกล้ ว ยตากเคลื อ บรสชาติ ต่ า งๆ เช่ น ช็ อ คโกแลต สรอเบอรี ที่ มี ค่ า
อรรถประโยชน์ เท่ากับ 0.095 และ -0.405 ตามลาดับ แสดงว่า ผู้บริโภคส่ วนใหญ่ มีความพึงพอใจใน
รสชาติของกล้วยตากอบน้าผึ้ง ซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่าแบบธรรมชาติและแบบเคลือบ (ภาพที่ 5.2)

กล้วยตากอบน้าผึ้ง

กล้วยตากธรรมชาติ

กล้วยตากเคลือบ

ภาพที่ 5.2 ค่าอรรถประโยชน์ของระดับคุณลักษณะด้านรสชาติและส่วนผสม
สาหรับคุณลักษณะด้านบรรจุภัณฑ์เป็นคุณลักษณะที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญเป็นอันดับที่ 2 เมื่อ
พิ จ ารณาค่ า อรรถประโยชน์ พ บว่ า ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งการเห็ น เนื้ อ หรื อ สี ข องกล้ ว ยตากมากกว่ า จึ งมี ค่ า
อรรถประโยชน์เท่ากับ 0.371 ซึ่งมากกว่าแบบ ทึบที่มองไม่เห็นเนื้อกล้วย ซึ่งให้ค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ
-0.371 (ภาพที่ 5.3)
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ใส

ทึบมีสีสัน

ภาพที่ 5.3 ค่าอรรถประโยชน์ของระดับคุณลักษณะด้านบรรจุภัณฑ์
สาหรับคุณลักษณะอีกด้านที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญเป็นอันดับที่สามคือ การมีตรารับรองความ
ปลอดภัย อย. เมื่อพิจารณาค่าอรรถประโยชน์พบว่า การมี ตรา อย. จะให้ค่าอรรถประโยชน์ มากกว่า
การไม่มีตรารับรอง อย. แสดงว่าผู้บริโภคคานึงถึงความปลอดภัยในกล้วยตากที่รับประทาน (ภาพที5่ .4)

มีตรา อย.

ไม่มีตรา อย.

ภาพที่ 5.4 ค่าอรรถประโยชน์ของระดับคุณลักษณะด้านตรารับรอง อย.
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จากการคานวณค่าอรรถประโยชน์รวมของชุดคุณลักษณะ ทั้งหมด 9 ชุด สามารถคานวณได้โดย
นาค่าอรรถประโยชน์ของแต่ละระดับคุณลักษณะที่ปรากฏในแต่ละชุดคุณลักษณะมารวมกัน ดังตัวอย่าง
ของชุ ด คุ ณ ลั ก ษณะที่ 1 เป็ น บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ บบใส มี ต รา อย. และ เป็ น กล้ ว ยรสธรรมชาติ จะได้
อรรถประโยชน์รวมเท่ากับ 5.012 (ค่าคงที่) + (0.371) + (-0.001) + (0.095) = 5.477 ซึ่งผลการคานวณ
ค่าอรรถประโยชน์ รวมของแต่ละชุดคุณลั กษณะได้แสดงในตารางที่ 5.13 โดยพบว่า ชุดคุณ ลักษณะที่
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ชุดคุณลักษณะที่ 5 ซึ่งให้ค่าอรรถประโยชน์รวมเท่ากับ 5.692 ซึ่ง
เป็นคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์แบบใส มีตรา อย. และ เป็น กล้วยตากแบบอบน้าผึ้ง รองลงมาคือ ชุด
คุณลักษณะที่ 6 และ 1 ซึ่งให้ค่าอรรถประโยชน์รวมเท่ากับ 5.690 และ 5.477 ตามลาดับ สาหรับชุด
คุณ ลั กษณะที่ผู้ บ ริโภคมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ชุดคุณ ลักษณะที่ 8 ซึ่งให้ ค่าอรรถประโยชน์รวม
เท่ ากับ 4.235 เป็ น คุ ณ ลั กษณะของบรรจุ ภั ณ ฑ์ แบบทึ บ มี ตรา อย. และ เป็ น กล้ ว ยตากแบบเคลื อ บ
รองลงมาคื อ ชุ ด คุ ณ ลั ก ษณะที่ 9 และ 2 ซึ่ ง ให้ ค่ า อรรถประโยชน์ ร วมเท่ า กั บ 4.734 และ 4.948
ตามลาดับ
ตารางที่ 5.13 ค่าอรรถประโยชน์รวมของแต่ละชุดคุณลักษณะกล้วยตากที่ใช้ในการวิจัย
ชุด
คุณลักษณะ

ระดับคุณลักษณะ
บรรจุภัณฑ์

ตรา อย.

ค่า
รสชาติส่วนผสม

อรรถประโยชน์
รวม

1

ใส

มี

กล้วยตากรสธรรมชาติ

5.477

2
3

ทึบ มีสีสัน

ไม่มี

กล้วยตากอบน้าผึ้ง

4.948

ใส

มี

กล้วยตากเคลือบ

4.977

4

ทึบ มีสีสัน

มี

กล้วยตากอบน้าผึ้ง

4.950

5

ใส

มี

กล้วยตากอบน้าผึ้ง

5.692

6
7

ใส

ไม่มี

กล้วยตากอบน้าผึ้ง

5.690

ใส

ไม่มี

กล้วยตากรสธรรมชาติ

5.475

8

ทึบ มีสีสัน

มี

กล้วยตากเคลือบ

4.235

9

ทึบ มีสีสัน

ไม่มี

กล้วยตากรสธรรมชาติ

4.734

บทที่ 6
สรุปและข้อเสนอแนะ
การวิจั ย ครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อศึกษาคุณ ลั กษณะของกล้ ว ยตากที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการ
วางแผนการตลาดและกาหนดกลยุทธที่เหมาะสมของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้ทาการรวบรวมข้อมู ลโดยการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้ บริโภค
กล้วยตากในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 ราย ซึ่งมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคกล้วยตาก
การศึกษาคุณลักษณะของกล้วยตากที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี เป็นกลุ่มวัยทางาน
และมีรายได้เป็นของตนเอง ส่วนใหญ่รายได้อยู่ระหว่าง 25,000 – 35,000 บาทมีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี โดยให้เหตุผลในการเลือกซื้อกล้วยตาก คือ ซื้อเพื่อบริโภคเอง รองลงมาคือซื้อเป็นของฝาก แต่
มีจานวนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังมีความนิยมบริโภคกล้วยตากที่อบด้วยน้าผึ้ง แต่
รองลงมาก็ยังมีความชอบกล้วยตากที่มีรสธรรมชาติ โดยไม่ปรุงแต่ง โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อกล้วยตากมา
รั บ ประทานโดยเฉลี่ ย เดื อ นละ 1 ครั้ ง ซึ่ ง ส่ วนใหญ่ ก็ จ ะซื้ อ กล้ ว ยตากจากซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต หรื อ
ห้ างสรรพสิ น ค้า แต่ก็ยั งนิ ย มซื้อ ตามสถานที่ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อเป็ นของฝาก จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริโภค
เกี่ยวกับปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ ความสาคัญในการเลือกซื้อกล้วยตาก ก็พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญของ
รสชาติหรือส่วนผสมของกล้วยตากมาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ตรารับรองจาก อย. และบรรจุภัณฑ์
ตามลาดับ โดยในบรรจุภัณฑ์นั้น ผู้บริโภคจะพิจารณาว่ามีตรา อย. และสลากระบุวันหมดอายุ เป็นสาคัญ
โดยกล้วยตากที่ผู้บริโภคชอบส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยที่มีลักษณะแบนมากกว่ากลม และแม้ว่าผู้บริโภคส่วน
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ใหญ่ไม่เคยสั่งซื้อกล้วยตากทางอินเตอร์เน็ต แต่ก็ยอมรับว่า การประชาสัมพันธ์และการรีวิวทางเวปไซต์
ต่างๆนั้น มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้วยตาก
การศึกษาคุณลักษณะของกล้วยตาก
ในการศึกษาคุณลักษณะของกล้วยตากที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคนั้น จากการรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามฉบับนาร่อง ที่ใช้สารวจกลุ่มตัวอย่างนาร่องที่ซอ้ื บริการกล้วยตาก จานวน 30 ราย
ได้คุณ ลักษณะของกล้ วยตากจานวน 3 คุณ ลักษณะได้แก่ รสชาติห รือส่วนผสมของกล้วยตาก ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น 3 ระดับ คื อ กล้ ว ยตากอบน้ าผึ้ ง กล้ ว ยตากรสธรรมชาติ และกล้ ว ยตากเคลื อ บรสชาติอื่ น ๆ
เช่นช็อคโกแลต วนิลา สตรอเบอรี ชาเขียว ส่วนคุณลักษณะที่ 2 คือ การมีตรารับรอง อย. (มี และ ไม่มี)
และคุณลักษณะที่ 3 คือ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ แบบใส กับแบบทึบที่มีสีสัน
จากผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีองค์ประกอบร่วม พบว่า คุณ ลักษณะของกล้วยตากที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ให้ความพึงพอใจมากที่สุด คือ รสชาติหรือส่วนผสมของ
กล้วยตาก รองลงมาคือ บรรจุภัณฑ์ และ ตรารับรอง อย. ตามลาดับ โดยรสชาติที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ
ผู้บริโภคคือ กล้วยตากอบน้าผึ้ง รองลงมาคือรสธรรมชาติ ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคได้รับความพอใจ
มากกว่าคือแบบใส มองเห็นสีของเนื้อกล้วยตาก และบรรจุภัณฑ์ต้องมีตรา อย.
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม ให้ผลที่สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคจาก
แบบสอบถาม กล่าวคือ ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับด้านรสชาติเป็นอย่างมาก และนิยมกล้วยตากอบน้าผึ้ง
มากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคกล้วยตากของผู้บริโภค และคุณลักษณะของกล้วย
ตากที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ร่วม ทาให้ได้แนวทางในการปรับปรุงพัฒนากล้วยตาก และวางแผนกลยุทธ์การตลาดกล้วยตากที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภค ดังนี้
1. ในการทาบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก หากผู้ผลิตมีการใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมสมัยใหม่มาช่วย
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ควรออกแบบให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นเนื้อกล้วยตากได้ อย่างน้อยก็บางส่วน
เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในสีและเนื้อกล้วยตากที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
2. ผู้ทาธุรกิจกล้วยตาก ควรเน้นการผลิตที่ผ่านการรับรองจาก อย. เพราะผู้บริโภค ในปัจจุบัน
คานึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยมากขึ้น
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์กล้วยตากผ่านสื่อต่างๆโดยเฉพาะทางเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้และ
เพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้ามาบริโภค เพราะปัจจุบันนี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารในสิ่งที่ตน
สนใจจากสื่อออนไลน์ การใช้งานสื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ กล้วยตากจึงเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็น
อย่างยิ่ง
4. แม้ว่ากล้วยตากอบน้าผึ้งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากที่สุด แต่จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
ก็พ บว่า กล้ วยตากรสธรรมชาติก็มีความนิยมไม่ต่างกัน มาก ดังนั้น หากผู้ผ ลิ ตต้องการเจาะตลาดกลุ่ ม
ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ซึ่งเริ่มมีมากขึ้นในปัจจุบัน ก็ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับคุณประโยชน์
ของกล้วยตากรสธรรมชาติที่มีความหวานน้อยกว่า เพื่อขยายตลาดไปยังผู้บริโภคกลุ่มนี้
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ภาคผนวก

แบบสอบถามในการศึกษา
เรื่อง คุณลักษณะของกล้วยตากที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
คาชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทาเพื่อศึกษาคุณลักษณะที่เหมาะสมของกล้วยตาก ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อใน
เขต กรุ งเทพมหานคร เพื่ อ ใช้ป ระกอบการศึ กษาตามหลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาธุรกิ จ
การเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกบริโภคกล้วยตาก
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของกล้วยตากที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ส่วนที่ 1ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจงโปรดอ่านและพิจารณาข้อความในแต่ละข้อแล้วเลือกทาเครื่องหมาย √ลงในช่องที่ตรงกับท่าน
1. เพศ
( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ ......... ปี
3. ระดับการศึกษา
( ) ต่ากว่าปริญญาตรี

( ) ปริญญาตรี

( ) สูงกว่าปริญญาตรี

4. อาชีพ
( ) ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
( ) ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

( ) พนักงานบริษัทเอกชน
( ) อื่นๆ โปรดระบุ .........................

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
( ) ต่ากว่า 15,000 บาท

( ) 15,000 – 25,000 บาท

( ) 25,000 – 35,000 บาท

( ) มากกว่า 35,000 บาทขึ้นไป

( ) อื่นๆ โปรดระบุ .........................
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อกล้วยตาก
คาชี้แจง โปรดอ่านและพิจารณาข้อความในแต่ละข้อแล้วเลือกทาเครื่องหมาย √ลงในช่องที่ตรง
กับท่านมากที่สุด
1. สาเหตุที่ท่านซื้อกล้วยตากโดยส่วนใหญ่
( ) เพื่อบริโภคเอง
( ) ซื้อเป็นของฝาก
2. ท่านชอบซื้อกล้วยตากรสชาติใดมากที่สุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
( ) กล้วยตากรสธรรมชาติล้วนๆ
( ) กล้วยตากอบน้าผึ้ง
( ) กล้วยตากรสชาติอื่น (เช่นเคลือบช็อคโกเล็ต สตรอเบอรี วนิลา)
( ) อื่นๆ โปรดระบุ .........................
3. ความถี่ในการซื้อกล้วยตากโดยเฉลี่ย (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
( ) 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ( ) 2 ครั้งต่อเดือน
( ) 1 ครั้งต่อเดือน
( ) น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
( ) อื่นๆ โปรดระบุ .........................
4. สถานที่ที่ท่านมักจะซื้อกล้วยตากบ่อยที่สุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
( ) ตลาดสด
( ) ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า
( ) ร้านขายของฝาก ตามสถานที่ท่องเที่ยว ( ) งานสินค้าโอท็อป
( ) อื่นๆ โปรดระบุ .........................
5. ปัจจัยที่ท่านให้ความสาคัญในการซื้อกล้วยตาก (โปรดเรียงลาดับ 3 ลาดับ 1 = มากที่สุด, 2, 3 =
รองลงไป)
( ) มีสลากบอกรายละเอียด เช่น ส่วนผสม วันหมดอายุ ( ) บรรจุภัณฑ์ที่มีสีสันสวยงาม
( ) มีตรารับรอง เช่น อย.
( ) สินค้าได้รับรางวัลโอท็อป 5 ดาว
( ) ลักษณะของกล้วย เช่น กลม แบน
( ) ราคามีความเหมาะสม
( ) ส่วนผสม เช่น ผสมหรือไม่ผสมน้าผึ้ง
( ) อื่นๆ โปรดระบุ .........................
( ) เคลือบรสชาติต่างๆ เช่นช็อคโกแลต สตรอเบอรี ชาเขียว
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6. ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ของกล้วยตากที่มีผลต่อการซื้อของท่าน (โปรดเรียงลาดับ 3 ลาดับ 1 = มาก
ที่สุด, 2, 3 = รองลงไป)
( ) ต้องใส มองเห็นเนื้อกล้วยข้างใน
( ) มีสลากระบุวันหมดอายุ
( ) มีสลากบอกรายละเอียดส่วนผสม
( ) บรรจุภัณฑ์ทึบ มีสีสัน รูปภาพสวยงาม
( ) มีตรา อย.
( ) อื่นๆ โปรดระบุ .........................
7. ลักษณะของกล้วยตากที่ท่านชอบมากที่สุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
( ) กลมเหมือนกล้วยปกติ
( ) แบน
8. ท่านคิดว่า ตรา อย. กับผลิตภัณฑ์กล้วยตาก มีความสาคัญ หรือไม่ (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
( ) สาคัญ
( ) ไม่สาคัญ
9. ท่านเคยซื้อกล้วยตาก จากเวปไซต์ หรือไม่
( ) เคย
( ) ไม่เคย
10. ท่านคิดว่า การรีวิวสินค้า หรือการประชาสัมพันธ์ทางเวปไซต์ มีผลต่อความต้องการซื้อกล้วยตาก
ของท่านหรือไม่ (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
( ) มี
( ) ไม่มี
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของกล้วยตากที่เหมาะสมสาหรับผู้บริโภค
คาชี้แจง กรุณาเรียงลาดับชุดผลิตภัณฑ์ของกล้วยตาก ที่แสดงในการ์ดตามความพึงพอใจของท่านที่มีผล
ต่อผลิตภัณฑ์ในการ์ดต่างๆ ตามวิธีการดังนี้
1. พิจารณาชุดผลิตภัณฑ์กล้วยตาก ทั้ง 9 ชุด และเรียงลาดับความพึงพอใจในชุดผลิตภัณฑ์ โดยทา
การเรียงลาดับความพึงพอใจจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
2. ใส่หมายเลขหน้าชุดผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก โดยให้เรียงลาดับความพึงพอใจมากที่สุดใส่หมายเลข
1 ไปจนถึงความพึงพอใจน้อยที่สุดใส่หมายเลข 9
หมายเหตุ ใส่หมายเลข 1 – 9 ครบทุกหมายเลขในช่องเรียงลาดับความพอใจ โปรดพิจารณาความ
ถูกต้องอีกครั้งว่าได้เรียงลาดับความพึงพอใจของท่านตามที่ต้องการแล้ว
เรียงลาดับ
ชุด
ความ คุณลักษณะ
พอใจ
1
2

บรรจุ
ภัณฑ์

ตรา อย.

รสชาติส่วนผสม

ใส
มี
กล้วยตากล้วน ไม่ผสมอะไรเลย
ทึบ มี
ไม่มี
กล้วยตากอบน้าผึ้ง
สีสัน
3
ใส
มี
กล้วยตากเคลือบ ช็อคโกเล็ต วนิลา ฯลฯ
4
ทึบ มี
มี
กล้วยตากอบน้าผึ้ง
สีสัน
5
ใส
มี
กล้วยตากอบน้าผึ้ง
6
ใส
ไม่มี
กล้วยตากอบน้าผึ้ง
7
ใส
ไม่มี
กล้วยตากล้วน ไม่ผสมอะไรเลย
8
ทึบ มี
มี
กล้วยตากเคลือบ ช็อคโกเล็ต วนิลา ฯลฯ
สีสัน
9
ทึบ มี
ไม่มี
กล้วยตากล้วน ไม่ผสมอะไรเลย
สีสัน
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
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ประวัติย่อผู้วิจัย
ชื่อ – นามสกุล
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สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา
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วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2533
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)
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