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juice. The methods that used to collect the data were from a questionnaire, interviews and sensory
evaluation.
As the results, the sample group consumers who had previously consumed dates gave a
score of 76.70%, whereas 26.70% of the sampling group who had a little knowledge about dates juice
and the consumers who are interested in the product was 57.30%. The results of this hypothesis
testing with a statistical Chi Square at 95% confidence level found that consumer behavior of dates
relate to ages. During the sensory evaluation, the groups gave each liking score based on the product
attributes itself. In terms of odour, colour, taste and overall product preference, it was found that the
liking score was for fresh dates juice higher than dry dates juice in every one of the product
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปัญหา
อินทผลัม (Date Palm, Dates) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Phoenix dactylifera L. เป็ นพืชชนิดหนึ่งที่
อยู่ในตระกูลปาล์ม มีการกระจายพันธุใ์ นพื้นทีแ่ ถบตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ มีหลากหลายสายพันธุท์ งั้ ชนิด
ปลูกเพื่อเป็ นไม้ประดับ ซึ่งมีรูปทรงต้นที่สวยงาม ผลผลิตมีขนาดเล็ก เนื้อมีปริมาณน้อย รับประทานไม่ได้
และอีกชนิดหนึ่งเป็ นชนิดปลูกเพือ่ รับประทานผล ผลมีขนาดใหญ่ รสชาติหวาน อุดมด้วยนา้ ตาลและวิตามิน
ต่างๆมากมาย อินทผลัมเป็ นผลไม้ทด่ี ตี ่อสุขภาพ ประกอบไปด้วย วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆมากมาย อีกทัง้ ยัง
เป็ นอาหาร ช่ วยระบายท้อง มีสรรพคุ ณทางยาช่ วยรักษาโรคได้หลายอย่ าง เนื่องจากในผลอินทผลัม มี
ส่วนประกอบของสารแทนนิล มีเส้นใยช่ วยรักษาอาการทอ้ งผูก ช่ วยชาระลา้ งร่ างกายและช่ วยรักษา และทา
ความสะอาดลาไส้ ในผลมีธาตุเหล็กสูง ช่วยรักษาโรคโลหิตจาง ช่วยลดสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ระดับนา้ ตาล
ในเลือดสูง และอัตราการเกิดโรคหัวใจ นอกจากนี้อนิ ทผลัมเป็ นผลไม้ทีม่ คี วามสาคัญต่ อการดารงชีวติ ของชาว
ไทยทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะในเดือนแห่งการถือศีลอด หรือ รอมฎอน มักจะนิยมบริโภคและมอบ
ผลอินทผลัมแก่ กนั เพื่อใช้ทดแทนพลังงานที่สูญเสีย ไปในแต่ ละวันจากการถือ ศีลอด เนื่องจากว่าในผล
อินทผลัมนัน้ ประกอบด้วยนา้ ตาลในปริมาณสูงถึง 77% ของนา้ หนักแหง้ ทาให้ผูบ้ ริโภครูส้ กึ ว่าร่างกายหายจาก
การอ่อนเพลีย อินทผลัมเรียกขานเป็ นภาษาท ้องถิ่นว่า Khajji หรือ Khajoor (กรมวิชาการเกษตร, 2558)
อินทผลัมเป็ นผลไม้ทแ่ี ปลกใหม่สาหรับผูบ้ ริโภคชาวไทย ผูบ้ ริโภคบางรายเคยรับประทานหรือรูจ้ กั
อินทผลัมผลแหง้ (Dried Dates) ทีป่ ลูกในต่างประเทศแล้วนาเขา้ มาวางจาหน่ ายในตลาดประเทศไทย แต่ไม่
รูจ้ กั อินทผลัมผลสด (Fresh Dates) เนื่องจากอินทผลัมผลสดเป็ นผลไม้ท่หี า้ มนาเขา้ ประเทศไทย ระบุใน
พระราชบัญญัตกิ กั พืช พ.ศ.2507 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2550 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550) และในอดีตไม่มี
เกษตรกรในประเทศไทยปลูกอินทผลัมผลสด แต่ปจั จุบนั ปี 2560 เป็ นปี แรกที่อินทผลัมผลสดจากเกษตรกร
ชาวไทยออกผลผลิต วางจาหน่ายหลายสถานทีท่ งั้ ห้างสรรพสินค้าชัน้ นา บูทงานแสดงสินค้าและช่ องทางอื่นๆ
ในตลาดออนไลน์ ทาให้ผูบ้ ริโภคสามารถหาซื้ออินทผลัมผลสดมารับประทานได้ แต่ อินทผลัมผลสดออก
ผลผลิตในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนในแต่ละปี และมีอายุการเก็บรักษาสัน้ กว่าอินทผลัมผลแห ้งที่
สามารถเก็บไว้ได้ทงั้ ปี ทาให้เกิดการแปรรูปนา้ อินทผลัม เพือ่ ให ้ผูบ้ ริโภคสามารถบริโภคได้ตลอดทัง้ ปี
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สถานการณ์ในปัจจุบนั ปี 2560 เป็ นปี แรกนา้ อินทผลัมมีวางจาหน่ายในหา้ งสรรพสินค้า บูทงานแสดง
สินค้า และช่ อ งทางออนไลน์ ซึ่งนา้ อินทผลัมเป็ น เครื่องดื่มที่ใ หค้ ุณประโยชน์เป็ น มากมายและในปัจจุบ นั
ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญเรื่องการดู แลสุข ภาพมากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็ นโอกาสที่ดขี องธุ รกิจนา้ อินทผลัม แต่ นา้
อินทผลัมยังคงไม่แพร่หลายในกลุ่มผูบ้ ริโภคมากนัก อาจเป็ นเพราะอินทผลัมเป็ นผลไม้ท่ใี หม่สาหรับผูบ้ ริโภค
ชาวไทย โดยเฉพาะอินทผลัมผลสดที่ เพิ่งเริ่มมีวางจาหน่ าย ส่งผลใหก้ ารเข า้ ใจถึงพฤติกรรมผู บ้ ริโภคนา้
อินทผลัมในประเทศไทยยังคงมีนอ้ ยอยู่
ด้ว ยเหตุน้ ี จึง ควรมีก ารศึ ก ษา เพื่อ ให เ้ ข า้ ใจถึง การรับรู แ้ ละพฤติกรรมการบริ โ ภคน า้ อินทผลัม
เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็ นตลาดขนาดใหญ่ มีช่องทางการจาหน่ ายที่หลากหลายและมีประชากรอาศัยอยู่
มาก นา้ อินทผลัมน่ าจะเป็ นที่นิยมของผู บ้ ริโภค ด้วยคุณประโยชน์ท่มี ากมาย ถ้ามีการทาการสื่อสารทาง
การตลาดทีเ่ หมาะสมและเขา้ ถึงปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภค
ธุ ร กิ จ น า้ อิน ทผลัม ในประเทศไทยมีโ อกาสขยายตัว ได้ดี ดัง นั้น ควรจะศึ ก ษาปัจ จัย ที่มีผ ลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อนา้ อินทผลัมของผูบ้ ริโภค เพื่อนาขอ้ มูลเกี่ยวกับความชอบทางประสาทสัมผัส ความ
เต็มใจจ่ า ยของผู บ้ ริ โ ภค ความพอใจด้า นผลิตภัณฑ์แ ละข อ้ มูลด้า นต่ า งๆ มาวิเ คราะห์เพื่อ ที่จ ะวางแผน
การตลาดให้ตรงตามกลุ่มเป้ าหมายและสามารถกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของนา้ อินทผลัมได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาการรับรูแ้ ละพฤติกรรมการบริโภคนา้ อินทผลัมในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อนา้ อินทผลัมในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการศึกษา
เพื่อให้ได้ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้ จะทาการเก็บรวบรวมข อ้ มูลจากการสารวจ
(Survey Method) เป็ นขอ้ มูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ร่วมกับ การทดสอบทางประสาทสัมผัส
กับนา้ อินทผลัมผลสดและนา้ อินทผลัมผลแหง้ ตราอินวัน ของบริษทั อินทผลัมภาคตะวันตก จากัด โดย
ผูบ้ ริโภคกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาจากวิจยั ที่เกี่ยวขอ้ งกับการทดสอบทางประสาท
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สัมผัส จะทาการเก็บขอ้ มูลจานวน 150 ตัวอย่าง ซึ่งทาการเก็บข ้อมูลในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561
ประโยชน์ท่คี าดว่าได้รบั
ผูป้ ระกอบการ หน่ วยงานที่เกี่ยวข อ้ ง และผู ว้ ิจยั สามารถนาขอ้ มูลปัจจัยที่มีผลต่ อ กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อนา้ อินทผลัมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อวิเคราะห์โอกาสในการทาการตลาดกับผู บ้ ริโภค การ
วิเคราะห์ปจั จัยที่มผี ลต่อการตัดสิน ใจซื้อนา้ อินทผลัม อันได้แก่ ลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริโภค ความชอบทาง
ประสาทสัมผัส ปัจจัยทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับผลิตภัณฑ์และราคา เพื่อกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดใหเ้ ขา้ ถึงผูบ้ ริโภค
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุ รกิจ และใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาของผู ท้ ่สี นใจหรือนาไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไป
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บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
ในการศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อนา้ อินทผลัมในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ได้
ทาการค้นคว้ารวบรวมเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวขอ้ งกับการศึกษา เพื่อนามาเป็ นแนวทางใน
การประกอบการศึกษา โดยการตรวจเอกสารแบ่งเป็ น 2 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎี
1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค
2) .แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
4) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภค
2. งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวขอ้ ง
1) งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
2) งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
3) งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค
การรับรู ้ (Perception) เป็ นกระบวนการทีแ่ ต่ละคนทาการคัดสรร (Select) จัดระเบียบ(Organize)
และตีความ(Interpret) เพือ่ ให้เกิดความหายและภาพทีส่ อดคล ้องกันเกี่ยวกับโลกที่อยู่รอบๆตัวของแต่ละคน
การรับรูเ้ ป็ นสิง่ ทีน่ กั การตลาดให้ความสนใจมากเนื่องจากผูบ้ ริโภคตัดสินใจซื้อ ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการโดย
ใช้การรับรู ้ (สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548)
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Absolute Threshold คือระดับตา่ สุดทีแ่ ต่ละคนสามารถรับรูส้ ง่ิ กระตุน้ ส่วนความแตกต่างที่รบั รูไ้ ด้
หรือ Just Noticeable Difference หรือ J.N.D. คือความแตกต่างน้อยที่สุดที่สามารถรับรูไ้ ด้ว่ามีความ
แตกต่าง
กระบวนการของการรับ รู เ้ ริ่ ม ต้น จากการสัมผัส (Exposure) สิ่ง ที่มากระตุน้ หน่ วยรับสัม ผัส
(Sensory Units) ของคนหมายถึงประสาทสัมผัสทัง้ 5 คือ หู ตา จมูก ลิ้นและผิวหนัง เมือ่ สิง่ กระตุน้ สามารถ
ทาให้ผูบ้ ริโภคเกิดความใส่ใจ (Attention) หมายความว่า สิ่งที่รบั สัมผัสนัน้ ได้มกี ารนาเขา้ สู่สมองเพื่อการ
ประมวลผล (Processing) ขอ้ มูลต่อไป
การคัดสรรสิง่ กระตุน้ เกิดขึ้นเพราะแต่ละคนได้รบั สิ่งกระตุน้ จานวนมากอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการ
คัดสรร (Selection) สิ่งกระตุน้ ที่จะรับเขา้ สู่สมอง สาหรับวิธีการคัดสรรการรับรูท้ ่สี าคัญ ได้แก่ การคัดสรร
การสัมผัส (Selective Exposure) ความใส่ใจที่คดั สรร (Selective Attention) การปกป้ องการรับรู ้
(Perceptual Defense) และการสกัดกัน้ การรับรู ้ (Perceptual Blocking) การคัดสรรดังกล่าวเกี่ยวขอ้ งกับ
2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่ น ความสนใจ ความจาเป็ น แรงจูงใจ ความคาดหวัง และปัจจัยที่
เกี่ยวกับสิง่ กระตุน้ เช่น ขนาด สี การเคลือ่ นไหว ตาแหน่งทีจ่ ดั วาง ความตรงขา้ ม ปริมาณของขอ้ มูล เป็ นต้น
สิง่ ทีก่ าหนดการทางานของปัจจัยทัง้ 2 ปัจจัยข ้างต้น ในด้านการตลาดคือระกับความเกี่ ยวพันของผูบ้ ริโภคใน
รายการนัน้ ซึ่งเป็ นปัจจัยทางด้านสถานการณ์ (Situation Factor) และเป็ นระดับความมากน้อยของความ
สนใจทีผ่ ูบ้ ริโภคมีให้กบั รายการทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือนิตยสารทีม่ โี ฆษณานัน้
เมือ่ ผูบ้ ริโภครับสัมผัสเขา้ สู่สมองจะมีการจัดระเบียบสิ่งกระตุน้ นัน้ ตัว อย่างของการจัดระเบียบตาม
หลักของเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) เช่ น การจัดเป็ นภาพและพื้นหลัง (Figure and Ground) การจัด
กลุ่ม (Grouping) และการปิ ด (Closure) เป็ นต้น
การตีความหมายของสิ่งกระตุน้ เป็ นลักษณะที่ไม่มคี วามแน่ นอนตายตัวและขึ้นอยู่ กบั หลายปัจจัย
เช่น ความคาดหวังทีจ่ ะได้เห็นและประสบการณ์หรือความรูข้ องผูบ้ ริโภค การตีความหมายที่ผิดเพี้ยนหรือมี
การบิดเบือนเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่ น การตีตรา (Stereotype) การอนุ มาน (Halo Effect) การใช้ส่งิ บ่ง
บอกทีไ่ ม่เกี่ยวขอ้ ง (Irrelevant Cues) ความประทับใจแรกพบ (First Impression) การด่วนสรุป (Jump
to Conclusion)
ผูบ้ ริโภคมีการรับรูเ้ กี่ยวกับตนเองและสิ่งต่างๆรอบตัว การรับรูผ้ ลิตภัณฑ์ทาใหเ้ กิดเป็ นภาพลักษณ์
หรือจินตภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Image) ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญของการวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Product

6

Position) นอกจากนี้ภาพลัก ษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความสาคัญต่ อความสาเร็จทางด้านการตลาดมากกว่า
ลักษณะที่มจี ริงทางกายภาพของผลิตภัณฑ์นนั้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ท่ผี ูบ้ ริโภครับรูว้ ่าแตกต่างและเหนือกว่า
ผลิตภัณฑ์อ่นื มักจะมีโอกาสสูงทีจ่ ะได้รบั การคัดเลือกและซื้อ
ผู บ้ ริ โ ภคโดยทัว่ ไปมัก จะตัด สิ น คุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ท ั้ง จากลัก ษณะภายใน (Intrinsic
Characteristics) ของผลิตภัณฑ์ เช่น สี กลิน่ รส ขนาด และจากลักษณะภายนอก (Characteristics) ของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ภาพลักษณ์ของร้านค้า ภาพลักษณ์ของยี่ห ้อ การบริการ เป็ นต้น เมื่อผูบ้ ริโภคไม่มขี อ้ มูลหรือ
ขาดประสบการณ์ มักจะใช้ราคาเป็ นสิง่ บ่งชี้คุณภาพ และการทีผ่ ูบ้ ริโภครับรูว้ ่าราคานัน้ แพง ถูก หรือยุติธรรม
นัน้ มีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อและความพอใจภายหลังการซื้อ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลทีเ่ กี่ยวข ้องกับการซื้อและการใช้สนิ ค้าและบริการ
(ผลิตภัณฑ์) โดยผ่านกระบวนการแลกเปลีย่ นทีบ่ คุ คลต้องมีการตัดสินใจทัง้ ก่ อนและหลังการกระทาดังกล่าว
โดยบุคคลทีจ่ ะถือว่าเป็ นผูบ้ ริโภคในทีน่ ้ ี คือ บุคคลผูซ้ ่งึ มีสทิ ธิในการได้มาและใช้ไปซึ่งสินค้าและบริการที่ได้มี
การเสนอขายโดยสถาบันทางการตลาด จากความหมายนี้จะเห็นได้ว่า ทุกคนต่างก็เป็ นผูบ้ ริโภค แต่ว่าไม่จาเป็ น
ที่ทุกคนจะต้องเป็ นผูบ้ ริโภคของสินค้าอย่ างเดียวกัน ผูบ้ ริโภคอาจต้องการสินค้าที่ไม่ได้มกี ารเสนอขายโดย
ธุรกิจก็ได้ ซึ่งความปรารถนานี้สามารถได้รับการบาบัดใหพ้ อใจได้ถา้ ธุรกิจตระหนักถึงความต้องการนัน้ และ
ทาการผลิตสินค้าทีจ่ าเป็ นออกมาจาหน่าย และผูบ้ ริโภคอาจซื้อสินค้าเพือ่ ตอบสนองความพอใจส่วนบุคคลก็ได้
หรือสาหรับตอบสนองความต้องการของครอบครัว หรือสาหรับชุมชนบางแห่งทีม่ คี วามต้องการที่เหมือนกันได้
ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคจึงเป็ นหัวใจของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเมือ่ เราผูบ้ ริโภคแต่ ละคนในแง่ของความต้องการที่อยากได้
กระบวนการทางความคิด ความประทับใจ ปัญหา และการกระทา เราก็จะเขา้ ใจถึงพฤติกรรมผูบ้ ริโภคได้
(ศุภร เสรีรตั น์, 2544)
แบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Consumer Behavior Model)
แบบจ าลองเกี่ ยวกับ พฤติก รรมผู บ้ ริ โภคเป็ น การศึ กษาถึงเหตุจูง ใจที่ท าใหเ้ กิด การตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มต้นจากสิง่ กระตุน้ (Stimulus) ทีท่ าให้เกิดความต้องการ จากนัน้ สิง่ กระตุน้ จะผ่านเขา้ มาใน
ความรูส้ กึ นึกคิดของผูซ้ ้ อื (Buyer’s Black Box) โดยเปรียบเสมือนกล่องดา ซึ่งผูผ้ ลิตหรือผูข้ ายไม่สามารถ
คาดคะเนได้ ความรูส้ กึ นึกคิดของผูซ้ ้ อื จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผูซ้ ้ อื แล้วจึงมีการตอบสนองของ
ผูซ้ ้ อื (Buyer’s Response) หรือ การตัดสินใจของผูซ้ ้ อื (Buyer’s Purchase Decision) (kotler, 1997)
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จุดเริ่มต้นของแบบจาลองนี้อยู่ทม่ี สี ง่ิ กระตุน้ (Stimulus) ให ้เกิดความต้องการก่อนแล ้วทาใหเ้ กิดการ
ตอบสนอง ดังนัน้ แบบจาลองนี้จงึ อาจเรียกว่า S – R Theory โดยแบ่งส่วนทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ได้ดงั นี้
1. สิง่ กระตุน้ (Stimulus) สิ่งกระตุน้ อาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่ างกาย (Inside Stimulus) และสิ่ง
กระตุน้ จากภายนอก (Outside Stimulus) ต้องใหค้ วามสนใจและจัดสิง่ กระตุน้ ภายนอก เพื่อใหผ้ ูบ้ ริโภคเกิด
ความต้องการผลิตภัณฑ์ สิง่ กระตุน้ ถือว่าเป็ นเหตุจูงใจให ้เกิดการซื้อสินค้า อาจใช้เหตุจูงใจซื้อด้านเหตุผลและ
ซื้อด้านจิตวิทยาก็ได้ สิง่ กระตุน้ ภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1.1 สิง่ กระตุน้ ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็ นสิง่ กระตุน้ ทีส่ ามารถควบคุมและ
จัดให้มขี ้นึ เป็ นสิง่ กระตุน้ ทีเ่ กี่ยวข ้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ประกอบด้วย
สิง่ กระตุน้ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) สิง่ กระตุน้ ด้านราคา (Price) สิง่ กระตุน้ ด้านการจัดช่ องทางการ
จาหน่าย (Distribution) สิง่ กระตุน้ ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
1.2 สิง่ กระตุน้ อื่นๆ (Other stimulus) เป็ นสิง่ กระตุน้ ความต้องการผูบ้ ริโภคทีอ่ ยู่ภายนอก
องค์การ ซึ่งบริษทั ควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุน้ เหล่านี้ เช่ น สิ่งกระตุน้ ทางเศรษฐกิจ (Economic) สิ่ง
กระตุน้ ทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political)
2. กล่องดาหรือความรูส้ กึ นึกคิดของผูซ้ ้ อื (Buyer’s black box) ซึ่งผูผ้ ลิตหรือผูข้ ายไม่สามารถ
ทราบได้ ความรูส้ กึ นึกคิดผูซ้ ้ อื ได้รบั อิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ ้ อื โดยมีกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ ้ อื หรือ
การตอบสนองการซื้อ (Buyer decision process) หรือการตอบสนองการซื้อ
2.1 ลักษณะของผูซ้ ้ อื (Buyer characteristics) ลักษณะของผูซ้ ้ อื มีอิทธิพลจากปัจจัย
ต่างๆ คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา
2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซ้ ้ อื (Buyer decision process) ประกอบด้วย 5
ขัน้ ตอน ได้แก่ การรับรูถ้ ึงความต้องการ (ปัญหา) การค้นหาขอ้ มูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมหลังการซื้อ

8

2.2.1 การรับรู ถ้ ึงความต้องการ (Need recognition) หรือการรับรูป้ ญ
ั หา
(Problem recognition) เป็ นการที่บุคคลรับรูถ้ ึงความต้องการภายในของตน ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิง่ กระตุน้
2.2.2 การค้นหาขอ้ มูล (Information search) ถ้าความต้องการถูกกระตุน้ มาก
พอและสิง่ ทีส่ ามารถสนองความต้องการอยู่ใกลก้ บั ผูบ้ ริโภค ผูบ้ ริโภคจะดาเนินการเพื่อให ้
เกิดความพอใจทันที โดยจะพยายามค้น หาข อ้ มูลเพื่อหาทางสนองความต้องการที่ถู ก
กระตุน้ ซึ่งแหล่งขอ้ มูลของผูบ้ ริโภคประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ แหล่งบุคคล แหล่งการค้า
แหล่งชุมชน แหล่งประสบการณ์ และแหล่งทดลอง
2.2.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternative) เมื่อผูบ้ ริโภคได้
ขอ้ มูลแลว้ จะเกิดความเขา้ ใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ โดยกระบวนการประเมินผล
ทางเลือกประกอบด้วย คุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์ ลาดับความสาคัญของผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ความน่ า เชื่ อ ถือ เกี่ ย วกับ ตราสิน ค้า เนื่ อ งจากความน่ า เชื่ อ ถือ ของผู บ้ ริ โ ภคขึ้น อยู่ ก ับ
ประสบการณ์ของบริโภค และความน่ าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ และ
ผูบ้ ริโภคมีทศั นคติในการเลือกตราสินค้าโดยผ่านกระบวนการประเมินผล เริ่มต้นด้วยการ
กาหนดคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ท่เี ขาต้องการ แลว้ เปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ตราต่างๆ
2.2.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) จากการประเมินผลทางเลือกในขัน้
ที่ 3 จะช่วยให้ผูบ้ ริโภคเกิดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็ นทางเลือก โดยทัว่ ไป
ผูบ้ ริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทเ่ี ขาชอบมากทีส่ ุด
2.2.5 ความรูส้ กึ ภายหลังการซื้อ (Post purchase feeling) หลังจากซื้อและ
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แลว้ ผู บ้ ริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่พอใจ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะต้อ งพยายามทราบถึง ระดับความพอใจของผู บ้ ริโ ภคภายหลังการซื้อ
เพือ่ ทีจ่ ะนาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให ้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคมากยิ่งขึ้น
3. การตอบสนองของผู ซ้ ้ ือ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภค (Buyer’s
Purchase Decisions) จะมีการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product choice) เช่น การเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเช้า ผูบ้ ริโภคมี
ทางเลือก คือ นมกล่อง ขนมปัง โจ๊ก เป็ นต้น
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3.2 การเลือกตราสินค้า (Brand choice) เช่น ถ้าผูบ้ ริโภคเลือกนมกล่อง จะเลือกยี่ห ้อไทย
เดนมาร์ก หนองโพ เป็ นต้น
3.3 การเลือกผูข้ าย (Dealer Choice) เช่ น ผูบ้ ริโภคจะเลือกจากร้านค้าสะดวกซื้อ หรือ
ห้างสรรพสินค้า
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) เช่น ผูบ้ ริโภคจะเลือกซื้อสินค้าเวลาเช้า
กลางวันหรือเย็น
3.5 การเลือกปริมาณในการซื้อ (Purchase Amount) เช่ น ผูบ้ ริโภคจะเลือกว่าจะซื้อหนึ่ง
กล่อง ครึ่งโหล หรือหนึ่งโหล
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
ผูบ้ ริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของความรู ส้ กึ อย่างมีเหตุมผี ลเบื้องต้นต่ อลักษณะที่
ยอมรับและบนพื้นฐานของความคิดเห็นทัวไปต่
่ อความสอดคล ้องของการใช้งาน การเลือกจะตัง้ อยู่บนพื้นฐาน
ของคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ท่กี าหนด มนุ ษย์มกั จะความรับรู ต้ ่อลักษณะผลิตภัณฑ์
หลายๆอย่ างเพื่อตัดสินใจในการยอมรับผลิตภัณฑ์โดยรวม โดยทัว่ ไปการรับรู ข้ องมนุ ษย์มกั พิจารณาใน
ลักษณะดังนี้ตามลาดับ ลักษณะที่ปรากฏ (Appearance) กลิ่น (Odor) ลักษณะเนื้อสัมผัสและความคงตัว
(Texture and Consistency) รสชาติ (Taste) และกลิ่น (Flavor) ลักษณะต่างๆดังกล่าวมักจะมี
ความสัมพันธ์กนั ในลักษณะเป็ นวงจร ซึ่งลักษณะหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กบั อีกลักษณะหนึ่งอย่างมีเหตุผล
(ไพโรจน์ วิริยวารี, 2545)
ลักษณะต่ างๆทางด้านประสาทสัมผัสเหล่านี้จะประกอบกันและแสดงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รบั จากผูบ้ ริโภค ลักษณะเบื้องต้น (ลักษณะที่ปรากฏ ลักษณะทางกายภาพและกลิ่น ) จะสังเกตเห็นเป็ น
วงรอบนอก ส่วนลักษณะอื่นๆ เช่ น ตาหนิ สี ขนาด รูปร่ างและความคงตัวจะปรากฎในวงรอบในและเป็ น
ลักษณะทีค่ าดหวังว่าจะมีผลต่อปฏิกิริยาถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์และเป็ นการยากที่จะรวมลักษณะทางด้าน
ความหนืดและความคงตัวจากลักษณะทางกายภาพหรือแนวความคิดทางด้านการสัมผัส เมื่อมีการประเมิน
ทางคุณภาพด้านกลิน่ สิง่ แรกทีผ่ ูบ้ ริโภคจะคานึงถึงคือ การรับรูท้ างปากซึ่งเป็ นส่ว นหนึ่งของลักษณะเนื้อสัมผัส
และตามด้วยการดมและการได้รบั รสชาติ อย่างไรก็ตามการยอมรับผลิตภัณฑ์ในขัน้ สุดท ้าย อาจจะเกิดจากผล
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ของปัจจัยของลักษณะทีป่ รากฏ เช่น ตาหนิ ขนาด รูปร่าง เป็ นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์
ในวงจรได้ถูกนามาพิจารณาอย่างครบถ้วนในการประเมินทางด้านประสาทสัมผัสครัง้ หนึ่งๆ
การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส เป็ นเครื่องมือในเชิงการวิเคราะห์ความรูส้ กึ ของผูท้ ดสอบชิมหรือ
กลุ่มเป้ าหมาย ค่าประเมินด้วยวิธนี ้ ขี ้นึ กับวัตถุประสงค์ ความถูกต้องแม่นยาของผูท้ ดสอบ ความสามารถของผู ้
ทดสอบชิมในการทดสอบแต่ละครัง้ ความมันใจในการทดสอบ
่
ความสนใจของผูท้ ดสอบชิม ตลอดจนอารมณ์
และลักษณะทัว่ ไปของผูท้ ดสอบชิมซึ่งล้วนแต่มผี ลต่อการประเมินทางประสาทสัมผัสทัง้ สิ้น
โดยทัว่ ไปผูท้ ดสอบชิมหรือผูป้ ระเมินทางด้านประสาทสัมผัสสามารถจาแนกได้ 2 ประเภท คือ ผู ้
ทดสอบชิมในระดับห้องปฏิบตั กิ าร (Laboratory panel) และผูท้ ดสอบบริโภค (Consumer panel)
วิธกี ารใช้สเกล Hedonic scaling เป็ นวิธกี ารทดสอบทีอ่ า้ งถึงความพอใจทางจิตวิทยาและลาดับของ
ความไม่พอใจของผู บ้ ริโภค ซึ่งได้แสดงถึงว่าเป็ นวิธีจาเพาะของการลาดับสเกล เพื่อวัดสภาวะทางจิตวิทยา
โดยตรง วิธดี งั กล่าวเป็ นการวัดการยอมรับอย่างแทจ้ ริงจากปฏิกิริยาของผูบ้ ริโภคในเทอมของระดับการชอบ
และไม่ชอบของผลิตภัณฑ์ท่กี าหนดใหภ้ ายใต้สภาวะที่กาหนดไว้ ปฏิกิริยาของผูป้ ระเมินจะชี้ใหเ้ ห็นถึงคา ที่
พรรณนาบนสเกล
การทดสอบเชิงพรรณนาแบบ Hedonic scaling พบว่ามีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางมากที่สุดใน
วิธีการประเมินทางประสาทสัมผัส อย่ างไรก็ตามไม่มีความแน่ นอนว่าผู ใ้ ช้ในการทดสอบนี้จะตระหนักใน
ขอ้ จากัดเพียงพอหรือไม่ เพื่อการระวังจริงในการที่ใช้การทดสอบนี้ไม่ถูกในการเป็ นเครื่องมือในการประเมิน
ทางประสาทสัมผัส
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภค
ปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อนัน้ มีอยู่ ม ากมายซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น ปัจจัย ทางวัฒนธรรม
(Cultural Factors) ปัจจัยทางสังคม (Social Factor) ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) และ
ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งแบ่งได้ดงั นี้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543)
1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors) เป็ นสัญลักษณ์และสิ่งที่มนุ ษย์สร้างขึ้นเป็ นที่ยอมรับ
จากรุ่ น หนึ่ ง ไปสู่รุ่ น หนึ่ ง โดยเป็ น ตัวก าหนดและควบคุ ม พฤติก รรมของมนุ ษ ย์ใ นสัง คมหนึ่ง ค่ า นิ ยมใน
วัฒนธรรมจะกาหนดลักษณะของสังคม และกาหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่งจากสังคมอื่น วัฒนธรรมเป็ น
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สิง่ กาหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล วัฒนธรรมแบ่งออกเป็ นวัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมย่อย
และขัน้ ของสังคมโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็ นลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เช่ น ลักษณะ
นิสยั ของคนไทยซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ทาใหม้ ลี กั ษณะพฤติกรรมของ
สังคมไทยทีค่ ล้ายคลึงกัน
1.2 วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที่มลี กั ษณะ
และแตกต่างกันซึ่งมีอยู่ภายในสังคมขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน วัฒนธรรมย่อยเกิดจากพื้นฐานทาง
ภูมศิ าสตร์และลักษณะพื้นฐานของมนุษย์ ลักษณะวัฒนธรรมย่อยประกอบด้วย กลุ่มเชื้อชาติ กลุ่ม
ศาสนา กลุ่มสีผวิ กลุ่มย่อยด้านอายุ กลุ่มย่อยด้านเพศ
1.3 ชัน้ ของสังคม (Social Class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็ นระดับฐานะ
ทีแ่ ตกต่างกัน โดยทีส่ มาชิกในแต่ละชัน้ สังคมจะมีสถานะเดียวกัน และสมาชิกในชัน้ สังคมที่แตกต่าง
กัน การแบ่งชัน้ สังคมโดยทัว่ ไปถือเกณฑ์รายได้ ทรัพย์สนิ หรืออาชีพ ชัน้ ทางสังคมเป็ นอีกปัจจัยหนึ่ง
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภค และชัน้ ของสังคมจะมีลกั ษณะค่านิยม และพฤติกรรม
การบริโภคเฉพาะอย่าง ลักษณะชัน้ ของสังคมแบ่งออกเป็ นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 ระดับ คือ ระดับสูง
(Upper Class) ระดับกลาง (Middle Class) และระดับตา่ (Lower Class)
2. ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็ นปัจจัยที่เกี่ยวขอ้ งในชีวติ ประจาวัน และมีอิทธิพลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะของผูซ้ ้ อื
2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) เป็ นกลุ่มที่บุคคลเขา้ ไปเกี่ยวขอ้ งด้วย กลุ่มนี้จะมี
อิทธิพลต่อทัศนคติ ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ
2.1.1 กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Group) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และ
เพือ่ นบ้าน
2.1.2 กลุ่มทุตยิ ภูมิ (Secondary Group) ได้แก่ กลุ่มบุคคลชัน้ นาในสังคมเพื่อน
ร่วมอาชีพ และร่วมสถาบัน บุคคลกลุ่มต่างๆในสังคม กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลใน
กลุ่มทางด้านการเลือกพฤติกรรมและการดารงชีวติ รวมทัง้ ทัศนคติและแนวความคิดของ
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บุคคลเนื่องจากบุคคลต้องการใหเ้ ป็ นที่ยอมรับของกลุ่มจึงต้องปฏิบตั ิตาม และยอมรับ
ความคิดเห็นต่างๆจากกลุ่มอิทธิพล
2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อทัศนคติ ความ
คิดเห็นและค่านิยมของบุคคล สิง่ เหล่านี้มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว การขายสินค้า
อุป โภคจะต้องคานึง ถึง ลัก ษณะการบริ โภคของครอบครัวคนไทย จีน หรื อยุ โรป ซึ่ง มีล กั ษณะ
แตกต่างกัน
2.3 บทบาทและสถานะของผูซ้ ้ อื (Role and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวขอ้ งกับหลายกลุ่ม
เช่น ครอบครัว อ้างอิงองค์กร และสถาบันต่างๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละ
กลุ่ม
3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซ้ ้ ือได้รบั อิทธิพลจากลักษณะส่วน
บุคคลของคนทางด้า นต่ า งๆ ได้แก่ อายุ ขัน้ ตอนวัฎ จักรชีวิตครอบครัว อาชีพ รายได้ และรู ป แบบการ
ดารงชีวติ ดังนี้
3.1 อายุ (Age) ผูบ้ ริโภคที่มอี ายุท่ีแตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน การ
แบ่งกลุ่มผูบ้ ริโภคจึงต้องคานึงถึงอายุเป็ นปัจจัยทีส่ าคัญในการนาไปสู่พฤติกรรมในการซื้อที่แตกต่าง
กัน
3.2 วงจรชีวติ ครอบครัว (Family Life Cycle) เป็ นขัน้ ตอนการดารงชีวติ ของบุคคลใน
ลักษณะของการมีครอบครัว การดารงชีวติ ในแต่ละขัน้ ตอนเป็ นสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความต้องการ
3.3 ทัศนคติ (Attitude) และค่านิยมของบุคคลทาใหเ้ กิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และ
พฤติกรรมการซื้อทีแ่ ตกต่างกัน
3.4 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ความจาเป็ น และความต้องการ
สินค้าและบริการทีแ่ ตกต่างกัน
3.5 โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคล
จะกระทบต่อสินค้าและบริการที่ตดั สินใจซื้อ โอกาสเหล่านี้ประกอบด้วย รายได้ การออมสินทรัพย์
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อานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน แนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล การออมและอัตรา
ดอกเบี้ย
3.6 การศึกษา (Education) ผูท้ ม่ี กี ารศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์ท่มี คี ุณภาพ
ดีมากกว่าผูท้ ม่ี กี ารศึกษาตา่
3.7 รูปแบบการดารงชีวติ (Life Cycle) แบบการดารงชีวติ ขึ้นกับวัฒนธรรมชัน้ ของสังคม
แต่ละกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล การเลือกผลิตภัณฑ์ของบุคคลขึ้นอยู่กบั แบบการดารงชีวติ
4. ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
จิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็ นปัจจัยภายในตัวผูบ้ ริโภคที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สนิ ค้า ปัจจัยทาง
จิตวิทยาประกอบด้วย
4.1 การจูงใจ (Motivation) สิ่งกระตุน้ ที่อยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุน้ ใหบ้ ุคคลปฏิบตั ิ
การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคลแต่อาจถูกกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่ น วัฒนธรรม ชัน้ ทางสังคม
หรือสิง่ กระตุน้ ทีน่ กั การตลาดใช้เครื่องมือการตลาดเพือ่ กระตุน้ ให ้เกิดความต้องการ
4.2 การรับรู ้ (Perception) เป็ นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรร จัดระเบียบ
และตีความหมายขอ้ มูลเพือ่ ทีจ่ ะสร้างภาพทีม่ คี วามหมาย หรือหมายถึงกระบวนการความเขา้ ใจของ
บุ ค คลที่ มีต่ อ โลกที่เ ขาอาศัย อยู่ การรับ รู เ้ ป็ นกระบวนการแต่ ล ะบุ ค คลซึ่ ง ขึ้น กับ ความเชื่ อ
ประสบการณ์ ความต้องการ อารมณ์ และสิง่ กระตุน้ โดยจะพิจารณาเป็ นกระบวนการกลัน่ กรองการ
รับรู ้ จะแสดงถึงความรูส้ กึ จากประสาทสัมผัสทัง้ 5 ได้แก่ การได้เห็น ได้กลิน่ ได้ยิน ได้รสชาติ และ
ได้รูส้ กึ
4.3 การเรียนรู ้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและความโน้มเอียง
ของพฤติกรรมจากประสบการณ์ทผ่ี ่านมา การเรียนรูข้ องบุคคลเกิดขึ้นเมือ่ บุคคลได้รับสิง่ กระตุน้ และ
จะเกิ ด การตอบสนอง การเรี ย นรู เ้ กิ ด จากอิท ธิพ ลหลายอย่ า ง เช่ น ทัศ นคติ ความเชื่ อ และ
ประสบการณ์ในอดีต อย่ างไรก็ตามสิ่งกระตุน้ นัน้ จะมีอิทธิพลที่ทาใหเ้ กิดการเรียนรูไ้ ด้โดยต้องมี
คุณค่าในสายตาของผูบ้ ริโภค
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4.4 ความน่าเชื่อถือ (Beliefs) เป็ นความคิดทีบ่ คุ คลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็ นผล
มาจากประสบการณ์ในอดีต
4.5 ทัศนคติ (Attitudes) ความรูส้ กึ นึกคิดของบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง หรืออาจหมายถึง
ความโน้มเอียงทีเ่ กิดจากการเรียนรูใ้ นการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ น้ ไปในทิศทางที่สมา่ เสมอ ทัศนคติ
เป็ นสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความเชื่อ ในขณะเดียวกันความเชื่อก็มอี ทิ ธิพลต่อทัศนคติ
4.6 บุค ลิก ภาพ (Personality) เป็ นรู ปแบบลัก ษณะของบุค คลที่จ ะเป็ น ตัว กาหนด
พฤติกรรมการตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลักษณะด้านจิตวิทยาที่มลี กั ษณะแตกต่างของบุคคล ซึ่ ง
นาไปสู่การตอบสนองทีส่ มา่ เสมอและมีปฏิกิริยาต่อสิง่ กระตุน้
4.7 แนวคิดของตนเอง (Self Concept) ความรูส้ กึ นึกคิดทีบ่ คุ คลมีต่อตนเองหรือความคิด
ว่าบุคคลอื่นมีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ศิรณี ย ์ รัตนนิเวศน์, 2547 ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มอี ิทธิพลต่อการ
บริโภคนา้ ผัก-ผลไม้ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสภาพทัวไป
่ พฤติกรรม
การบริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์นา้ ผัก -ผลไม้ วิธกี ารศึกษา
จะทาการเก็บรวบรวมขอ้ มูล โดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน 323 ตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพมหานคร
และท าการวิเคราะห์ข อ้ มูลด้วยวิธีเ ชิง พรรณนา หาค่ า ร้อ ยละ ความถี่ และเชิง ปริม าณด้ว ยการทดสอบ
สมมติฐานโดยทดสอบไคสแควร์(Chi-Square) แบบสองตัวแปร
ผลการศึกษา พบว่า เครื่องดืม่ ทีด่ ม่ื บ่อยทีส่ ุดนอกจากนา้ บริสุทธิ์ คือ นา้ ผัก-ผลไม้ นา้ อัดลม นม/นม
เปรี้ยว ตามลาดับ โดยเหตุผลของการดื่ม คือ เพื่อแก้กระหายทาใหส้ ดชื่น รองลงมาเป็ นการดื่มเพื่อสุขภาพ
รสชาตินา้ ผัก -ผลไม้ท่นี ิยมได้แก่ นา้ ส้มและนา้ ผัก -ผลไม้รวม ยี่หอ้ ที่ได้รบั ความนิยมสูงสุด คือ ทิปโก้ ยู นิฟ
และมาลี ตามลาดับ กรณีทไ่ี ม่มนี า้ ผัก-ผลไม้ยี่ห ้อทีต่ อ้ งการ ผูบ้ ริโภคจะซื้อผลิตภัณฑ์ท่ใี กลเ้ คียงหรือยี่หอ้ อื่น
ทดแทน ส่ ว นสถานที่ท่ีนิ ย มไปซื้ อ น ้า ผัก -ผลไม้ คื อ ร้า นมินิ ม าร์ท /ร้า นสะดวกซื้ อ ซู เ ปอร์ส โตร์แ ละ
ซูเปอร์มาร์เก็ต ตามลาดับ การให้กลุ่มตัวอย่างเลือกปัจจัยในการพิจารณาซื้อนา้ ผัก-ผลไม้ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
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ให้ความสาคัญกับประเภทของนา้ ผัก-ผลไม้ เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ คุณค่าทางโภชนาการ และราคา การ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความถี่ในการบริโภคนา้ ผัก -ผลไม้ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ราคา รสชาติ ความสะดวกซื้อ กิ จ กรรมส่ง เสริม การขายที่แ ตกต่ า ง ไม่ มี
ความสัม พัน ธ์ก ับ ความถี่ใ นการบริ โ ภคน ้า ผัก -ผลไม้ ส่ ว นการโฆษณาประชาสัม พัน ธ์ ที่แ ตกต่ า งกัน มี
ความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการบริโภคนา้ ผัก-ผลไม้
จตุชยั กาวีจนั ทร์, 2547 ศึกษาโครงสร้างตลาด พฤติกรรม และทัศนคติของผูบ้ ริโภคที่มตี ่อนา้ ผลไม้
สาเร็ จรู ป 40% ในกรุงเทพมหานคร โดยมีว ตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพทัว่ ไป โครงสร้างตลาดของ
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมนา้ ผลไม้สาเร็จรูป 40% และศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติของผูบ้ ริโภคที่ด่มื นา้
ผลไม้สาเร็จรูป 40% วิธกี ารศึกษาทาการเก็บรวบรวมข ้อมูล จากการสัมภาษณ์ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม
5 รายและกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ในกรุงเทพมหานคร และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีเชิงพรรณนา
วิเคราะห์โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขันและผลการดาเนินงานในอุตสาหกรรมนา้ ผลไม้สาเร็จรูป 40%
และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือทางสถิติคานวณค่ากระจุกตัว และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติ T-Test F-Test และ Chi-Square
ผลการศึกษา พบว่า โครงสร้างตลาดนา้ ผลไม้สาเร็จรู ป เป็ นตลาดสาหรับผู ข้ ายน้อยราย มีปจั จัย
สนับสนุน คือ มูลค่าการกระจุกตัวค่อนข ้างสูง มีการแข่งขันกันเองและการกีดกันการเข ้าสู่ตลาดค่อนข ้างสูง ใน
ด้านพฤติกรรมการแข่งขันพบว่า ผูป้ ระกอบการไม่ใช้กลยุทธ์ดา้ นราคา แต่ใช้กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ช่ องทาง
จัด จ าหน่ า ยและส่ ง เสริ มการขาย ด้า นผลการการด าเนิ น งานพบว่ า ผู ป้ ระกอบการที่เป็ น ผู น้ าตลาด มี
ประสิทธิภาพในการผลิตสูงและกาไรจากการขายผลิตภัณฑ์สูง ส่วนผูป้ ระกอบการรายย่อย มีประสิทธิภาพใน
การผลิตตา่ กว่าและต้นทุนสินค้าสูง ด้านพฤติกรรมและทัศนคติของผูบ้ ริโภค พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง อายุ 26-35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็ นพนักงานบริษทั เอกชน รายได้ 10,000 – 20,000
บาท มีพฤติกรรมการดื่มนา้ ผลไม้สาเร็จรูป 40% ชนิดผลไม้รวม และเจาะจงยี่หอ้ นา้ ผลไม้ในการดื่ม โดย
เหตุผลในการดืม่ เพือ่ สุขภาพ สถานทีซ่ ้ อื นา้ ผลไม้ส่วนใหญ่ซ้ อื จากร้านสะดวกซื้อ และการโฆษณาผลิตภัณฑ์
ทางโทรทัศน์ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ด้านทัศนคติของผู บ้ ริโภคที่มตี ่อผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จาหน่าย และส่งเสริมการขาย พบว่ามีความพึงพอใจ
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
ภัทราวดี ศรีปญั ญาและคณะ, 2557 ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาและการยอมรับต่อ
ผลิต ภัณ ฑ์ช าเขีย วหมู่บา้ นนาจอก โดยมีว ตั ถุป ระสงค์เ พื่อ พัฒนาผลิต ภัณ ฑ์ช าเขีย วหมู่บ า้ นนาจอก วิธี
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การศึกษาทาการทดสอบผูบ้ ริโภคจานวน 100 คน ในอาเภอเมืองนครพนม โดยทาการทดสอบทางประสาท
สัมผัสกับกับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชาเขียวทัง้ หมด 5 สูตร ได้แก่ สูตรยอด สูตรดอก สูตรใบ สูตรยอดผสม
ดอก และสู ตรใบผสมดอก และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ความถี่ และ
ค่าเฉลีย่ และวิเคราะห์ความแปรปรวนของคุณลักษณะต่างๆด้านเนื้อสัมผัสจากประเมินทางประสารทสัมผัส
ผลการศึกษา พบว่า การทดสอบการยอมรับของผู บ้ ริโภคทัว่ ไปต่ อผลิตภัณฑ์ชาเขียว ผู ท้ ดสอบมี
ความพอใจ ความชอบโดยรวม สี กลิน่ กลิน่ รส และความรูส้ กึ หลังกลืน ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวหมู่บ ้านนาจอก
ในสู ตรดอกมากที่สุด (P<0.05) และพบว่าทางด้านพฤติกรรมการบริโภค ผู บ้ ริโภคส่วนใหญ่ ช อบดื่ม ชา
ประเภทร้อน นิยมดืม่ ชาเขียว/ชาญี่ป่ นุ มากทีส่ ุด มีวตั ถุประสงค์ในการดืม่ ชาเพือ่ บารุงสุขภาพ โดยดื่มชาในช่ วง
เช้า ความถี่ 1-2 แก้วต่อสัปดาห์ ซื้อชาจากร้านสะดวกซื้อ สถานที่ด่มื ชาคือ บา้ นหรือที่พกั โดยตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ชาจากร้านค้าที่อยู่ ในชุมชน ทราบข อ้ มูลชาจากสื่อโทรทัศน์ ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดว้ ย
ตนเองเนื่องจากดืม่ เป็ นประจา
บุษบา บุญมา, 2558 ศึกษาความชอบของผูบ้ ริโภคไทยต่อข า้ วหอมสุกจากแหล่งต่ างๆในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขา้ วหอมจาก
แหล่งต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้ผูบ้ ริโภคไทยในการศึกษา และศึกษาความยินดีจ่ายของขา้ วหอม
แต่ละชนิด วิธกี ารศึกษาทาการทดสอบกลุ่มผูบ้ ริโภคทัวไป
่ จานวน 150 ตัวอย่าง ในกรุงเทพมหานคร โดยทา
การทดสอบทางประสาทสัมผัสกับกับขา้ วหอมสายพันธุต์ ่างๆ 5 ชนิด ได้แก่ ขา้ วหอมพม่า ขา้ วหอมเวียดนาม
ขา้ วหอมผกามะลิ ขา้ วหอมมะลิ105 และข ้าวหอมอานาจ และทาการวิเคราะห์ข ้อมูลด้วยวิธีเชิงพรรณนา หาค่า
ร้อยละ ความถี่ และเปรียบเทียบผูท้ ดสอบระหว่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่รบั รูข้ อ้ มูลและกลุ่มที่ไม่รบั รูข้ อ้ มูล
วิเคราะห์ความแปรปรวนของคุณลักษณะต่างๆด้านเนื้อสัมผัสจากประเมินทางประสารทสัมผัส และวิเคราะห์
ความยินดีจ่าย ณ ระดับความชอบต่างๆของข ้าวหอมแต่ละชนิด
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มทีไ่ ม่รบั รูข้ ้อมูลข ้าวหอม คะแนนความชอบในคุณลักษณะต่างๆของข ้าวผกา
มะลิ ขา้ วหอมอานาจเจริญและขา้ วหอมมะลิไทย ในด้านสี ความเหนียว ความนุ่ม รสชาติ กลิ่นและความชอบ
โดยรวมนัน้ ไม่มคี วามแตกต่างกัน ส่วนในด้านรูปลักษณ์ ข ้าวผกามะลิมรี ูปลักษณ์ดกี ว่า และข ้าวหอมเวียดนาม
และขา้ วหอมพม่ามีความแตกต่างจากขา้ วหอมมะลิชนิดอื่นในทุกคุณลักษณะ สาหรับกลุ่มที่รบั รูข้ อ้ มูล พบว่า
ผูบ้ ริโภคชอบขา้ วหอมมะลิไทยมากทีส่ ุดและแตกต่างจากข ้าวชนิดอื่นอย่างมีนยั สาคัญและส่วนความยินดีจ่าย
ของขา้ วหอมแต่ละชนิด สาหรับ กลุ่มที่ไม่รบั รูข้ อ้ มูล ยินดีจ่ายใหข้ า้ วผกามะลิสูงที่สุด ส่วนกลุ่มที่รบั รูข้ อ้ มูล
ยินดีจ่ายให้กบั ขา้ วหอมมะลิไทยสูงสุด
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ณฤกช จิรสัตยาภรณ์, 2560 ศึกษาผลความชอบทางประสาทสัมผัสและข ้อมูลคุณค่าทางโภชนาการที่
มีต่อความยินดีทจ่ี ะจ่ายของผูบ้ ริโภคขา้ วไทยในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาว่าชนิดพันธุข์ ้าว
ทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของผูบ้ ริโภคและศึกษาว่าชนิดพันธุข์ า้ วที่แตกต่างกันมี
ผลต่อความยินดีทจ่ี ะจ่ายของผูบ้ ริโภค วิธกี ารศึกษาทาการทดสอบกลุ่มผูบ้ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ทาการทดสอบทางประสาทสัมผัสกับกับข ้าวหอม 3 กลุ่มชนิด ได้แก่ ข ้าวโภชนาการสูง ขา้ วหอมมะลิ และขา้ ว
เหนียว และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธเี ชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ความถี่ วิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยที่มผี ลต่อ
ความชอบทางประสาทสัมผัสและปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความยินดีจ่ายและประมวลผลด้วย Linear Regression
ผลการศึกษา พบว่า ผลความชอบของกลุ่มขา้ วทัง้ 3 กลุ่มโดยไม่มกี ารรวมพันธุแ์ ละรวมพันธุพ์ บว่า
ขา้ วทัง้ 3 กลุ่มมีปจั จัยคุณลักษณะทีส่ ่งผลในทุกด้านโดยเฉพาะขา้ วโภชนาการสูงทัง้ แบบไม่รวมพันธุแ์ ละรวม
พันธุ ์ ขา้ วหอมมะลิมคี วามสาคัญทุกด้านเช่ นกันเนื่องจากในการทดสอบขา้ วหอมมะลิไม่มคี ุณลักษณะด้านสี
ขา้ วเหนียวทัง้ รวมพันธุแ์ ละไม่รวมพันธุ ์ มีปจั จัย ด้านกลิ่น รสชาติและความนุ่ มที่ส่งผลต่อความชอบ ส่วนใน
เรื่องพันธุข์ า้ วทัง้ 3 กลุ่มนัน้ ไม่มผี ลต่อคะแนนความชอบเลย ในส่วนของความยินดีจ่ายพบว่า ขา้ วโภชนาการ
สูงแบบไม่รวมพันธุ ์ มีปจั จัยด้านรสชาติและความนุ่ มที่มผี ลต่อความยินดีจ่าย ส่วนแบบรวมพันธุน์ นั้ มีปจั จัย
ด้านความนุ่มและพันธุข์ า้ วไรซ์เบอรี่ทม่ี ผี ลต่อความยินดีจ่าย ในส่วนของข ้าวหอมมะลิแบบไม่รวมพันธุแ์ ละรวม
พันธุ ์ มีปจั จัยด้านรูปลักษณ์ทม่ี ผี ลต่อความยินดีจ่าย ด้านพันธุข์ า้ วไม่มผี ลและในขา้ วเหนียวแบบไม่รวมพันธุ ์
และรวมพันธุ ์ มีปจั จัยด้านสีทม่ี ผี ลต่อความยินดีจ่าย รวมถึงพันธุข์ ้าวเหนียวพญาลืมแกงทีม่ ผี ลด้วยเช่นกัน
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
พุทธชาด บาลมงคล, 2544 ศึกษาปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนา้ ผลไม้พร้อมดื่ม 100%
ของผูบ้ ริโภค กรณี ศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไป พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
และระดับความสาคัญของปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อนา้ ผลไม้ 100% วิธีการศึกษาทาการเก็บรวบรวม
ขอ้ มูล โดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จานวน 300 ตัวอย่าง ในกรุงเทพมหานครและทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยวิธเี ชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ความถี่ และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วยการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า
T-Test และ F-Test ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงดื่มนา้ ผลไม้พร้อมดื่ม 100% โดยดื่ม
ช่ วงเวลาเย็น สัปดาห์ละ 2-3 ครัง้ จะตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง สถานที่ซ้ ือมากที่สุด คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต มี
ความถี่ในการซื้อ 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ขนาดกล่อง 1,000 ซีซี เจาะจงยี่หอ้ ในการซื้อ ยี่หอ้ ที่ด่มื ประจา คือ ทิปโก้
และรสชาติทช่ี อบมากทีส่ ุด คือ นา้ สม้ แรงจูงใจในการดืม่ คือ อยากทดลองโดยเหตุผลในการดื่มเพื่อสุขภาพ
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ปัจจัยที่มผี ลต่ อการตัดสินใจซื้อของผู บ้ ริโภคใหค้ วามสาคัญระดับมากที่สุด คือ รสชาติอร่ อย คุณค่ าทาง
โภชนาการ และราคาเหมาะสม ส่วนให้ความสาคัญระดับน้อยที่สุด คือ คนอื่นแนะนา การทดสอบสมมติฐาน
พบว่า เพศทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยในการตัดสินใจซื้อด้านส่งเสริมการตลาดทีแ่ ตกต่างกัน
วิรชั ภรณ์ ภิงคะสาร, 2554 ศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อนา้ ผักและผลไม้กระป๋ องภายใต้
โครงการส่ วนพระองค์ส วนจิตรลดาในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีว ตั ถุป ระสงค์เ พื่อศึ ก ษาสภาพทัว่ ไป
พฤติกรรมของผู ซ้ ้ อื และปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อนา้ ผักผลไม้กระป๋ องของโครงการส่วนพระองค์สวน
จิตรลดาของผูซ้ ้ อื ในเขตกรุงเทพมหานคร และวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจนา้ ผัก
ผลไม้ก ระป๋ องของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา วิธีก ารศึกษาทาการข อ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่ าง 400
ตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ความถี่ และ
วิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยใช้แบบจาลองโลจิต
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี การตัดสินใจซื้อนา้ ผักและ
ผลไม้จะเลือกซื้อด้วยตนเองเนื่องจากเคยบริโภคมาประมาณ 1 – 5 ปี โดยซื้อจากสานักงานขายของโครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ผูซ้ ้ อื มีการวางแผนการซื้อไว้ล่วงหน้า วัตถุประสงค์หนึ่งที่ตดั สินใจซื้อเพื่อต้องการ
สนับสนุ นโครงการส่วนพระองค์จิตรลดา การตัดสินใจซื้อเนื่องจากรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ ความ
เพียงพอของสถานทีจ่ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อระดับปานกลาง และผูซ้ ้ อื มีความต้องการเพิ่มสถานที่วาง
จาหน่ายทีร่ า้ นสะดวกซื้อ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อนา้ ผักและผลไม้กระป๋ องโครงการส่วนพระองค์สวน
จิตรลดาด้วยแบบจาลองโลจิต พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการตลาดส่งผลใหผ้ ูซ้ ้ อื ตัดสินใจซื้อ โดย
ปัจจัยด้านการตลาด ได้แก่ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การบริหารด้านการขายและมีเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล คือ อายุและความชอบส่วนตัวของผูซ้ ้ อื ส่วนปัจจัยที่ ไม่มผี ลต่อการตัดสินใจ
ซื้อ คือ ความต้องการสนับสนุนสินค้าของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
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รายการ
1. ชื่อเรื่อง

2. การเก็บขอ้ มูล

3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ศิรณี ย ์ รัตนนิเวศน์,2547
พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิท ธิพ ลต่ อ การ
บ ริ โ ภ ค น ้ า ผั ก -ผ ล ไ ม้ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร
ผู บ้ ริ โภคในเขตกรุง เทพมหานคร
จานวน 323 คน
โดยแบบสอบถาม

พุทธชาด บาลมงคล, 2554
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อนา้ ผลไม้พร้อมดื่ม 100% ของ
ผู ้ บ ริ โ ภ ค ก ร ณี ศึ ก ษ า ใ น
กรุงเทพมหานคร
ผู บ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จ านวน
300 คน โดย
แบบสอบถาม

วิรชั ภรณ์ ภิงคะสาร, 2554
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อนา้
ผัก และผลไม้ก ระป๋ องภายใต้
โค ร ง ก า ร ส่ ว นพ ร ะ อง ค์ ส ว น
จิตรลดาในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู บ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จ า น วน 400
คน โดย
แบบสอบถาม

ร้ อ ย ล ะ ,
Chi-Square

ร้อยละ, ค่าเฉลีย่
T-Test
F-Test

ร้อยละ, ความถี่
Logit Model
SWOT Analysis

ตารางที่ 1 สังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวขอ้ ง

จตุชยั กาวีจนั ทร์, 2547
โครงสร้างตลาด พฤติกรรมและ
ทัศ นคติข องผู บ้ ริ โภคที่มีต่อ น า้
ผลไม้ส าเร็ จ รู ป 40% ใน
กรุงเทพมหานคร
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม 5
ราย โดยการสัม ภาษณ์ และ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จ านวน 323
คน โดย
แบบสอบถาม
ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร้อยละ, ค่าเฉลีย่
ดัชนีการกระจุกตัว
T-Test
F-Test
Chi-Square
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รายการ

ภัทราวดี ศรีปญั ญาและคณะ, 2557 บุษบา บุญมา, 2558

1. ชื่อเรื่อง

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์และ ความชอบของผูบ้ ริโภคไทยต่อขา้ ว ผลของความชอบทางประสาทสัมผัส
การยอมรับ ต่ อ ผลิต ภัณ ฑ์ช าเขีย ว หอมสุกจากแหล่ งต่ า งๆในเอเชี ย และข อ้ มูลคุณค่ าทางโภชนาการที่มี
หมู่บา้ นนาจอก
ตะวันออกเฉียงใต้
ต่อความยินดีท่จี ะจ่ายของผูบ้ ริโภค
ข ้าวไทยในกรุงเทพมหานคร
ผู บ้ ริ โ ภคในอ าเภอเมือ งนครพนม ผู บ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู บ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร
จานวน 100 คน
จานวน 150 คน
โดยแบ่งตามประเภทขา้ ว 3 กลุ่ม
โดย แบบสอบถา มร่ วมกั บ ก า ร โดยแบบสอบถามร่ ว มกับ การ ได้แก่ ขา้ วสี 31 คน ขา้ วหอมมะลิ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส
ทดสอบทางประสาทสัมผัส
30 คน ขา้ วเหนียว 22 คน โดย
แบบสอบถามร่ ว มกับ การทดสอบ
ทางประสาทสัมผัส
ความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลีย่
ร้อยละ, ค่าเฉลีย่ ,
ความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลีย่
ANOVA
ANOVA, LSD
LSD
Chi-Square, T-Test
Linear Regreession

2. การเก็บขอ้ มูล

3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ณฤกช จิรสัตยาภรณ์, 2560
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กรอบแนวคิดการศึกษา

นา้ อินทผลัมเป็ นเครื่องดืม่ ที่มคี ุณประโยชน์มากมาย
เป็ นผลิตภัณฑ์ทใ่ี หม่ ยังไม่เป็ นทีร่ ูจ้ กั สาหรับผูบ้ ริโภคชาวไทย

ศึกษาการรับรูแ้ ละพฤติกรรมการบริโภคนา้ อินทผลัม

ความชอบทางประสาทสัมผัส
ด้านกลิน่ สี รสชาติ และความชอบโดยรวม

ความพึงพอใจ
ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อนา้ อินทผลัมในเขตกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 1 แผนผังกรอบแนวคิดในการศึกษา
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บทที่ 3
วิธกี ารศึกษา
การวิจยั เรื่องปัจจัยทีม่ ผี ลต่อกระบวกการตัดสินใจซื้อนา้ อินทผลัมในเขตกรุงเทพมหานคร
มีวธิ กี ารดังนี้
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอ้ มูลปฐมภูมิ (Primary data) ในการเก็บรวบรวมข ้อมูลปฐมภูมขิ องการศึกษาวิจยั เรื่อง ปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออินทผลัมในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้วธิ ีการเก็บรวบรวมขอ้ มูลปฐมภูมิ ดว้ ย
การสารวจ (Survey Method)
การเก็บรวบรวมขอ้ มูลจากการสารวจ (Survey Method) เป็ นขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถามโดยการ
สัมภาษณ์ผูบ้ ริโภคร่ วมกับการทดสอบทางประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation) ผูบ้ ริโภคกลุ่มตัวอย่างใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยจากการศึกษาจากวิจยั ที่เกี่ยวขอ้ งกับการทดสอบทางประสาทสัมผัส จะทาการเก็บ
ขอ้ มูลจานวน 150 ตัวอย่าง
2. ขอ้ มูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็ นข ้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับอินทผลัม
วารสารงานวิจยั ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวขอ้ งสอดคล ้อง ตลอดจนข ้อมูลจากหน่วยงานราชการทีไ่ ด้รวบรวมไว้ ได้แก่ กรม
วิชาการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และจากเอกสารงานวิจยั ต่างๆทีเ่ กี่ยวข ้อง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่างเพือ่ นาวิเคราะห์จะให ้ความสาคัญกับองค์ประกอบ 4 ส่วน
ดังนี้

23

ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับขอ้ มูลส่วนบุคคล เช่ น เพศ อายุ สถานภาพ ภูมลิ าเนา ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการรับรูแ้ ละพฤติกรรมการบริโภคนา้ อินทผลัม
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยผู ต้ อบแบบสอบถาม ทาการชิมนา้
อินทผลัม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความชอบนา้ อินทผลัมในด้าน สี กลิ่น รสชาติ และความชอบ
โดยรวม โดยให้คะแนนความชอบแบบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale)
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านราคาและด้านผลิตภัณฑ์ เช่ น รูปลักษณ์ ขนาด คุณค่า
ทางโภชนาการ ตรารับรองคุณภาพ โดยใหค้ ะแนนความพึงพอใจแบบ 5 ระดับ (Likert Scale) และแสดง
ความคิดเห็นในแต่ ละด้าน โดยผูต้ อบแบบสอบถามพิจารณาจากขอ้ มูล คุณประโยชน์อินทผลัมและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์นา้ อินทผลัม
วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพื่อใหบ้ รรลุวตั ถุประสงค์ข อ้ ที่ 1 และ 2
ผูว้ ิจยั ใช้หลักการวิเคราะห์ข อ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถามทัง้ 4 ส่วน ทาการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นร้อยละ
(Percentage) ค่าความถี่(Frequency) และค่าเฉลีย่ (Mean) ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows
วิเคราะห์ความชอบทางประสาทสัมผัส โดยนาผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (Mean) วิเคราะห์การตัดสินใจ
ซื้อและความเต็มใจจ่าย เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทีย่ นิ ดีจ่ายในราคาสูงขึ้นและพอใจซื้อในราคาทีต่ า่ ลง ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และวิเคราะห์ความพึงพอในด้านผลิตภัณฑ์ทม่ี ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อนา้ อินทผลัม ซึ่ง
การวิเคราะห์น้ จี ะใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows
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กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ปจั จัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ าอินทผลัมในเขต
กรุงเทพมหานคร
เคย
เคยรับรู้/ได้ยินเกี่ยวกับน้าอินทผลัม
ไม่เคย
สนใจ
ความสนใจในการบริโภค
ไม่สนใจ
การทดสอบชิม

ชอบ

ความชอบทางประสาทสัมผัส
ด้านสี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม

ไม่ชอบ

ดูข้อมูล/ผลิตภัณฑ์น้าอินทผลัม
ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์

ความพึงพอใจด้านราคา

พอใจ
ไม่พอใจ
ซือ
ไม่ซือ

ภาพที่ 2 แผนผังกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ข ้อมูล
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บทที่ 4
ผลการทดสอบ
ในการวิจยั นี้ม่งุ ศึกษาถึงปัจจัยทีม่ ผี ลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อนา้ อินทผลัมในเขตกรุงเทพมหานคร
ได้ศึกษาจากผูท้ ดสอบ กลุ่มตัวอย่าง 150 ตัวอย่าง ซึ่งแบ่งผลการศึกษาได้เป็ น 6 ส่วน ดังนี้
1. ด้านข อ้ มูลทัว่ ไปของผูท้ ดสอบ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน
2. ด้านข อ้ มูลการดูแลสุขภาพและควบคุมการบริโภค เช่ น ดัชนีมวลกาย การควบคุมการบริโภค
อาหาร
3. ด้านการรับรูแ้ ละพฤติกรรมการบริโภคอินทผลัม
4. ด้านความชอบทางประสาทสัมผัสของนา้ อินทผลัมผลสดและนา้ อินทผลัมผลแห ้ง
5. ด้านการตัดสินใจซื้อและความเต็มใจจ่ายนา้ อินทผลัมแต่ละชนิด
6. ด้านความพอใจด้านผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาดบรรจุภณั ฑ์ รูปแบบบรรจุภณั ฑ์ คุณค่าทางโภชนาการ

26

การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูท้ ดสอบ
การวิเคราะห์ข อ้ มูลทัว่ ไปของผู ท้ ดสอบ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูท้ ดสอบ
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
20-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปี ข้นึ ไป
ระดับการศึกษา
ตา่ กว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต์

จานวนกลุ่มตัวอย่าง (n=150)
จานวน (คน)
ร้อยละ
112
38

74.7
25.3

64
38
19
10
19

42.7
25.3
12.7
6.7
12.7

11
116
23

7.3
77.3
15.3

143
5
2

95.3
3.3
1.3
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ปัจจัยส่วนบุคคล
อาชีพ
ขา้ ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
เกษียณอายุ
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตา่ กว่า 15,000 บาท
15,000-25,000 บาท
25,001-35,000 บาท
สูงกว่า 35,001 บาท
ทีม่ า: จากการสารวจ

จานวนกลุ่มตัวอย่าง (n=150)
จานวน (คน)
ร้อยละ
63
58
8
8
7
6

42.0
38.7
5.3
5.3
4.7
4.0

23
86
19
22

15.3
57.3
12.7
14.7

จากการสารวจพบว่าผูท้ ดสอบกลุ่มตัวอย่าง 150 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อย
ละ 74.7 เพศชาย ร้อยละ 25.3 โดยกลุ่มผูท้ ดสอบมีอายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 42.7 อายุระหว่าง 30-39
ปี ร้อยละ 25.3 อายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 12.7 อายุระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 6.7 และอายุ 60 ปี ข้ นึ ไป
ร้อยละ 12.7 การศึกษาระดับตา่ กว่าปริญญาตรี ร้อยละ 7.3 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 77.3 และระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 15.3 ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95.3 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 3.3 และศาสนา
คริสต์ ร้อยละ 1.3 ประกอบอาชีพขา้ ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 42.0 พนักงานบริษทั เอกชน ร้อย
ละ 38.7 แม่บา้ น/พ่อบ้าน ร้อยละ 5.3 เกษียณอายุ ร้อยละ 5.3 ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 4.7 และนักเรียน/
นักศึกษา ร้อยละ 4.0 มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนตา่ กว่า 15,000 บาท ร้อยละ 15.3 ระหว่าง 15,000-25,000 บาท
ต่อเดือน ร้อยละ 57.3 ระหว่าง 25,001-35,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 12.7 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า
35,001 บาท ร้อยละ 14.7
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการดูแลสุขภาพและการควบคุมการบริโภค
ประกอบด้วยการดูแลสุขภาพ การควบคุมการบริโภคด้านต่างๆและชนิดนา้ ผลไม้ท่นี ิยมบริโภคบ่อย
ทีส่ ุด
1. การดูแลสุขภาพและควบคุมการบริโภคของผูท้ ดสอบ
จากการสารวจกลุ่มผูท้ ดสอบเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและควบคุมการบริโภค พบว่า ค่าดัชนีมวลกาย
ของผูท้ ดสอบส่วนใหญ่ อยู่ท่รี ะดับสมส่วน ร้อยละ 42.0 รองลงมา คือ โรคอ้วน ร้อยละ 24.0 นา้ หนักเกิน
ร้อยละ 15.3 โรคอ้วนอันตราย ร้อยละ 9.3 และนา้ หนักตา่ กว่าเกณฑ์ ร้อยละ 9.3
ส่วนการควบคุมการบริโภคของผูท้ ดสอบ พบว่า ผูท้ ดสอบส่วนใหญ่ไม่ควบคุมการบริโภคอาหาร
ร้อยละ 51.3 และควบคุมการบริโภค ร้อยละ 48.7 ด้านที่ผูท้ ดสอบส่วนใหญ่ควบคุมมากที่สุด คือ ควบคุม
นา้ ตาล ร้อยละ 48.7 รองลงมา คือ ควบคุมไขมัน ร้อยละ 25.3 และควบคุมคอเลสเตอรอล ร้อยละ 21.4 ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การดูแลสุขภาพและควบคุมการบริโภคของผูท้ ดสอบ
การดูแลสุขภาพและ
ควบคุมการบริโภค
ค่าดัชนีมวลกาย
สมส่วน
โรคอ้วน
นา้ หนักเกิน
นา้ หนักตา่ กว่าเกณฑ์
โรคอ้วนอันตราย
การควบคุมการบริโภคอาหาร
ควบคุม
ไม่ควบคุม

จานวนกลุ่มตัวอย่าง (n=150)
จานวน (คน)
ร้อยละ
63
36
23
14
14

42.0
24.0
15.3
9.3
9.3

73
77

48.7
51.3
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
การดูแลสุขภาพและ
ควบคุมการบริโภค
การควบคุมนา้ ตาล
ควบคุม
ไม่ควบคุม
การควบคุมไขมัน
ควบคุม
ไม่ควบคุม
การควบคุมคอเลสเตอรอล
ควบคุม
ไม่ควบคุม
ทีม่ า: จากการสารวจ

จานวนกลุ่มตัวอย่าง (n=150)
จานวน (คน)
ร้อยละ
42
108

28.0
72.0

38
112

25.3
74.7

32
118

21.4
78.6

2. ชนิดน้ าผลไม้ท่ผี ูท้ ดสอบนิยมบริโภคบ่อยที่สดุ
จากการสารวจกลุ่มผูท้ ดสอบเกี่ยวกับนา้ ผลไม้ท่นี ิยมบริโภคบ่อยที่สุด พบว่า ผูท้ ดสอบนิยมบริโภค
นา้ สม้ แมนดารินมากทีส่ ุด ร้อยละ 26.0 รองลงมา คือ นา้ เสาวรส ร้อยละ 16.0 นา้ ทับทิมและนา้ ผลไม้เบอร์ร่ี
ร้อยละ 10.7 นา้ องุ่น ร้อยละ 9.3 นา้ แอปเปิ้ ล ร้อยละ 8.0 นา้ ลิ้นจี่ ร้อยละ 6.7 ตามลาดับ และมีกลุ่มผู ้
ทดสอบทีไ่ ม่บริโภคนา้ ผลไม้ ร้อยละ 12.7 ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ชนิดนา้ ผลไม้ทผ่ี ูท้ ดสอบนิยมบริโภคบ่อยทีส่ ุด
ชนิดนา้ ผลไม้
นา้ สม้ แมนดาริน
นา้ เสาวรส
นา้ ทับทิม
นา้ ผลไม้เบอร์ร่ี
นา้ องุน่
นา้ แอปเปิ้ ล
นา้ ลิ้นจี่
ไม่บริโภคนา้ ผลไม้
ทีม่ า: จากการสารวจ

จานวนกลุ่มตัวอย่าง (n=150)
จานวน (คน)
ร้อยละ
39
26.0
24
16.0
16
10.7
16
10.7
14
9.3
12
8.0
10
6.7
19
12.7

การวิเคราะห์การรับรู ้ พฤติกรรมการบริโภคและความสนใจในการบริโภคน้ าอินทผลัม
จากการสารวจกลุ่มผูท้ ดสอบเกี่ยวกับการรับรูแ้ ละพฤติกรรมการบริโภคอินทผลัม พบว่า ผู ท้ ดสอบ
ส่วนใหญ่รูจ้ กั อินทผลัม คิดเป็ นร้อยละ 90.7 และไม่รูจ้ กั อินทผลัม ร้อยละ 9.3 เคยบริโภคอินทผลัม ร้อยละ
76.7 ไม่เคยบริโภคอินทผลัม ร้อยละ 23.3 ประเภทอินทผลัมที่ผูท้ ดสอบเคยบริโภค ส่วนใหญ่เคยบริโภค
อินทผลัมผลแหง้ ร้อยละ 66.1 อินทผลัมผลสด ร้อยละ 5.2 และเคยบริโภคอินทผลัมทัง้ ผลสดและผลแหง้
ร้อยละ 28.7 เมื่อสอบถามกลุ่มผูท้ ดสอบเกี่ยวกับนา้ อินทผลัม พบว่า กลุ่มผู ท้ ดสอบส่วนใหญ่ ไม่รูจ้ กั นา้
อินทผลัม คิดเป็ นร้อยละ 73.7 รูจ้ กั นา้ อินทผลัม ร้อยละ 26.7 และเมื่อสอบถามถึงความสนใจบริโภคนา้
อินทผลัม โดยกลุ่มผูท้ ดสอบมีความสนใจบริโภคนา้ อินทผลัม ร้อยละ 57.3 ไม่สนใจบริโภคนา้ อินทผลัม ร้อย
ละ 42.7 ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การรับรู ้ พฤติกรรมการบริโภคอินทผลัม และความสนใจในการบริโภคนา้ อินทผลัม ของกลุ่มผู ้
ทดสอบ

รูจ้ กั ผลไม้อนิ ทผลัม
รูจ้ กั
ไม่รูจ้ กั
เคยบริโภคอินทผลัม
เคย
ไม่เคย
ประเภทอินทผลัมทีเ่ คยบริโภค
อินทผลัมผลแหง้
อินทผลัมผลสดและผลแหง้
อินทผลัมผลสด
รูจ้ กั นา้ อินทผลัม
รูจ้ กั
ไม่รูจ้ กั
ความสนใจบริโภคนา้ อินทผลัม
สนใจ
ไม่สนใจ
ทีม่ า: จากการสารวจ

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
(n)
150

จานวน (คน)

ร้อยละ

136
14

90.7
9.3

115
35

76.7
23.3

76
33
6

66.1
28.7
5.2

40
110

26.7
73.3

86
64

57.3
42.7

150

115

150

150
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ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอินทผลัมกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูท้ ดสอบ
จากการสารวจพฤติกรรมการบริโภคอินทผลัมของผูท้ ดสอบจานวน 150 ราย พบว่า ผูท้ ดสอบเคย
บริโภคอินทผลัมร้อยละ 76.7 และไม่เคยบริโภคอินทผลัม ร้อยละ 23.3 โดยเมื่อทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี
Chi-Square พบว่า การบริโภคอินทผลัม มีความสัมพันธ์กบั อายุ แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั เพศ การศึกษา
ศาสนา อาชีพ และรายได้ ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอินทผลัมกับปัจจัยส่วนบุคคล
(N=150)
ปัจจัยส่วนบุคคล

Chi – Square Test
Pearson Chi-Square
df
เพศ
0.253
1
อายุ
13.197
4
การศึกษา
0.261
2
ศาสนา
2.332
2
อาชีพ
5.662
5
รายได้
7.644
3
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
ทีม่ า: จากการคานวณ

Asymp. Sig. (2-sided)
0.615
0.010*
0.878
0.312
0.341
0.054
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ความชอบน้ าอินทผลัมผลสดและน้ าอินทผลัมผลแห้ง โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัส
คะแนนความชอบเฉลีย่ ในคุณลักษณะด้านสี กลิน่ รสชาติและความชอบโดยรวมของกลุ่มผูท้ ดสอบ
แสดงในตารางที่ 7 และรูปภาพที่ 3
ตารางที่ 7 ความชอบทางประสาทสัมผัสเฉลีย่ ในแต่ละคุณลักษณะของกลุ่มผูท้ ดสอบ
คุณลักษณะ
สี
กลิน่
รสชาติ
ความชอบโดยรวม

คะแนนความชอบเฉลีย่ นา้ อินทผลัม (n=150)
นา้ อินทผลัมผลสด
นา้ อินทผลัมผลแห ้ง
6.92
6.34
6.82
5.83
7.39
5.55
7.24
5.71

ภาพที่ 3 แผนผังแสดงความชอบทางประสาทสัมผัสเฉลีย่ ในแต่ละคุณลักษณะของกลุ่มผูท้ ดสอบ
ความชอบด้านสีเป็ นคุณลักษณะแรกที่ผูท้ ดสอบรับรูโ้ ดยการมอง ผูท้ ดสอบให ค้ ะแนนความชอบ
เฉลีย่ ด้านสีของนา้ อินทผลัมผลสดอยู่ท่ี 6.92 คะแนน อยู่ในระดับชอบปานกลาง และนา้ อินทผลัมผลแหง้ อยู่ท่ี
6.34 คะแนน อยู่ในระดับชอบเล็กน้อย
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ความชอบด้านกลิน่ ผูท้ ดสอบให ้คะแนนความชอบเฉลีย่ ด้านกลิน่ ของนา้ อินทผลัมผลสดอยู่ท่ที ่ี 6.82
คะแนน อยู่ในระดับชอบปานกลาง และนา้ อินทผลัมผลแห ้งอยู่ท่ี 5.83 คะแนน อยู่ในระดับชอบเล็กน้อย
ความชอบรสชาติ หลังจากผูท้ ดสอบได้ทดลองชิมนา้ อินทผลัมทัง้ 2 ชนิด ผู ท้ ดสอบใหค้ ะแนน
ความชอบเฉลี่ยด้านรสชาติของนา้ อินทผลัมผลสดอยู่ท่ที ่ี 7.39 คะแนน อยู่ในระดับชอบปานกลาง และนา้
อินทผลัมผลแหง้ อยู่ท่ี 5.55 คะแนน อยู่ในระดับชอบเล็กน้อย
ความชอบโดยรวม ผูท้ ดสอบใหค้ ะแนนความชอบเฉลี่ย ด้านความชอบโดยรวมของนา้ อินทผลัมผล
สดอยู่ทท่ี ่ี 7.24 คะแนน อยู่ในระดับชอบปานกลาง และนา้ อินทผลัมผลแหง้ อยู่ท่ี 5.71 คะแนน อยู่ในระดับ
ชอบเล็กน้อย
จากผลคะแนนความชอบแต่ละคุณลัก ษณะของนา้ อินทผลัม พบว่า ผูท้ ดสอบใหค้ ะแนนความชอบ
เฉลีย่ นา้ อินทผลัม ในคุณลักษณะด้านสี ด้านกลิน่ ด้านรสชาติและด้านความชอบโดยรวม นา้ อินทผลัมผลสด
อยู่ในระดับชอบปานกลาง ส่วนนา้ อินทผลัมผลแหง้ ได้คะแนนความชอบเฉลี่ยรองลงมาในทุกๆด้าน โดย
คะแนนความชอบเฉลีย่ อยู่ในระดับชอบเล็กน้อย
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วิเคราะห์การตัดสินใจซื้อน้ าอินทผลัม
ความพอใจด้านราคาที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าอินทผลัม
ความพอใจด้านราคานา้ อินทผลัมผลสด ขนาด 150 มิลลิลติ ร ขวดละ 35 บาท เมื่อผูท้ ดสอบยังไม่
รับรูข้ อ้ มูลคุณประโยชน์อนิ ทผลัม มีความเต็มใจซื้อ ร้อยละ 68.7 และไม่ซ้ อื ร้อยละ 31.3 แต่ในทางกลับกัน
เมือ่ ผูท้ ดสอบรับรูข้ อ้ มูลคุณประโยชน์อนิ ทผลัม กลับให ้ความพอใจด้านราคา ยินที่ท่จี ะซื้อมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20.15 โดยมีความเต็มใจซื้อ ร้อยละ 86.0 และไม่ซ้ อื ร้อยละ 14.0
ส่วนความพอใจด้านราคานา้ อินทผลัมผลแหง้ ขนาด 150 มิลลิลติ ร ขวดละ 30 บาท เมื่อผูท้ ดสอบ
ยังไม่รบั รูข้ อ้ มูลคุณประโยชน์อินทผลัม มีความเต็มใจซื้อ ร้อยละ 54.7 และไม่ซ้ อื ร้อยละ 45.3 แต่เมื่อผู ้
ทดสอบรับรูข้ อ้ มูลคุณประโยชน์อนิ ทผลัม กลับใหค้ วามพอใจด้านราคา ยินที่ท่จี ะซื้อมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 25.45 โดยมีความเต็มใจซื้อ ร้อยละ 73.7 และไม่ซ้ อื ร้อยละ 26.7 ดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การตัดสินใจซื้อนา้ อินทผลัมของผูท้ ดสอบ เมือ่ ไม่รบั รูแ้ ละรับรูข้ ้อมูลคุณประโยชน์อนิ ทผลัม
ประเภทนา้ อินทผลัม

การตัดสินใจซื้อ

นา้ อินทผลัมผลสด

ซื้อ
ไม่ซ้ อื
ซื้อ
ไม่ซ้ อื

นา้ อินทผลัมผลแหง้

ไม่รบั รูค้ ุณประโยชน์
จานวน (คน) ร้อยละ
103
68.7
47
31.3
82
54.7
68
45.3

รับรูค้ ุณประโยชน์
จานวน (คน) ร้อยละ
129
86.0
21
14.0
110
73.7
40
26.7

ทีม่ า: จากการสารวจ
ความชอบทางประสาทสัมผัส ที่มีผ ลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าอินทผลัมแต่ละชนิ ด เมื่อผู ท้ ดสอบยัง ไม่ รบั รู ้
คุณประโยชน์
1. น้ าอินทผลัมผลสด
ความชอบด้านสี กลุ่ มที่ซ้ ือ ใหค้ ะแนนความชอบเฉลี่ย ด้า นสีข องน า้ อินทผลัมผลสดอยู่ ท่ี 7.19
คะแนน อยู่ในระดับชอบปานกลาง และกลุ่มทีไ่ ม่ซ้ อื อยู่ท่ี 6.32 คะแนน อยู่ในระดับชอบเล็กน้อย
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ความชอบด้านกลิน่ กลุ่มทีซ่ ้ อื ให ้คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านกลิ่นของนา้ อินทผลัมผลสดอยู่ท่ี 7.08
คะแนน อยู่ในระดับชอบปานกลาง และกลุ่มทีไ่ ม่ซ้ อื อยู่ท่ี 6.26 คะแนน อยู่ในระดับชอบเล็กน้อย
ความชอบด้านรสชาติ กลุ่มที่ซ้ อื ใหค้ ะแนนความชอบเฉลี่ยด้านรสชาติของนา้ อินทผลัมผลสดอยู่ท่ี
7.70 คะแนน อยู่ในระดับชอบมาก และกลุ่มทีไ่ ม่ซ้ อื อยู่ท่ี 6.72 คะแนน อยู่ในระดับชอบปานกลาง
ความชอบโดยรวม กลุ่มทีซ่ ้ อื ให ้คะแนนความชอบเฉลีย่ ด้านรสชาติของนา้ อินทผลัมผลสดอยู่ท่ี 7.60
คะแนน อยู่ในระดับชอบมาก และกลุ่มทีไ่ ม่ซ้ อื อยู่ท่ี 6.45 คะแนน อยู่ในระดับชอบเล็กน้อย
จากคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสในแต่ละคุณลักษณะด้านสี กลิ่น รสชาติและความชอบ
โดยรวม ของผูท้ ดสอบทัง้ 2 กลุ่มทีย่ งั ไม่รบั รูค้ ุณประโยชน์อินทผลัม ได้แก่ กลุ่มที่ซ้ อื และกลุ่มที่ไม่ซ้ อื นามา
ทดสอบความแตกต่ า งของคะแนนความชอบแต่ ล ะคุ ณ ลัก ษณะของผู ท้ ดสอบทัง้ 2 กลุ่ ม โดยใช้วิ ธี
Independent Sample T-Test แสดงผลดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ความชอบทางประสาทสัมผัสนา้ อินทผลัมผลสดระหว่างกลุ่มผูท้ ดสอบทีต่ ดั สินใจซื้อและไม่ซ้ อื เมื่อ
ผูท้ ดสอบยังไม่รบั รูค้ ุณประโยชน์
คุณลักษณะ

นา้ อินทผลัมผลสด
คะแนนเฉลีย่
t-test for Equality of Mean
ความชอบทางประสาทสัมผัส
ซื้อ
ไม่ซ้ อื
T
Sig. (2-tailed)
(n=103)
(n=47)
สี
7.19
6.32
3.638
0.000*
กลิน่
7.08
6.26
3.621
0.000*
รสชาติ
7.70
6.72
4.111
0.000*
ความชอบโดยรวม
7.60
6.45
5.698
0.000*
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
ทีม่ า: จากการคานวณ
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เมื่อเปรียบเทีย บคะแนนคะแนนเฉลี่ย ความชอบทางประสาทสัมผัส นา้ อินทผลัมผลสดในแต่ ล ะ
คุณลักษณะด้านสี กลิ่น รสชาติและความชอบโดยรวม ของผูท้ ดสอบทัง้ 2 กลุ่ม พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
2. น้ าอินทผลัมผลแห้ง
ความชอบด้านสี กลุ่มที่ซ้ ือ ใหค้ ะแนนความชอบเฉลี่ยด้า นสีข องนา้ อินทผลัมผลแหง้ อยู่ ท่ี 6.63
คะแนน อยู่ในระดับชอบปานกลาง และกลุ่มทีไ่ ม่ซ้ อื อยู่ท่ี 5.99 คะแนน อยู่ในระดับชอบเล็กน้อย
ความชอบด้านกลิน่ กลุ่มทีซ่ ้ อื ให ้คะแนนความชอบเฉลีย่ ด้านกลิน่ ของนา้ อินทผลัมผลแหง้ อยู่ท่ี 6.29
คะแนน อยู่ในระดับชอบเล็กน้อย และกลุ่มทีไ่ ม่ซ้ อื อยู่ท่ี 5.28 คะแนน อยู่ในระดับเฉยๆ
ความชอบด้านรสชาติ กลุ่มทีซ่ ้ อื ให ้คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านรสชาติของนา้ อินทผลัมผลแหง้ อยู่ท่ี
6.27 คะแนน อยู่ในระดับชอบเล็กน้อย และกลุ่มทีไ่ ม่ซ้ อื อยู่ท่ี 4.69 คะแนน อยู่ในระดับเฉยๆ
ความชอบโดยรวม กลุ่มที่ซ้ อื ใหค้ ะแนนความชอบเฉลี่ยด้านรสชาติข องนา้ อินทผลัมผลแหง้ อยู่ ท่ี
6.43 คะแนน อยู่ในระดับชอบเล็กน้อย และกลุ่มทีไ่ ม่ซ้ อื อยู่ท่ี 4.85 คะแนน อยู่ในระดับเฉยๆ
จากคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสนา้ อิ น ทผลัมผลแหง้ ในแต่ ละคุณลักษณะด้า นสี กลิ่น
รสชาติและความชอบโดยรวม ของผูท้ ดสอบทัง้ 2 กลุ่มที่ยงั ไม่รบั รูค้ ุณประโยชน์อินทผลัม ได้แก่ กลุ่มที่ซ้ อื
และกลุ่มทีไ่ ม่ซ้ อื นามาทดสอบความแตกต่างของคะแนนความชอบแต่ละคุณลักษณะของผูท้ ดสอบทัง้ 2 กลุ่ม
โดยใช้วธิ ี Independent Sample T-Test แสดงผลดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 ความชอบทางประสาทสัมผัสนา้ อินทผลัมผลแหง้ ระหว่างกลุ่มผูบ้ ริโภคที่ตดั สินใจซื้อและไม่ซ้ อื
เมือ่ ผูบ้ ริโภคยังไม่รบั รูค้ ุณประโยชน์
คุณลักษณะ

นา้ อินทผลัมผลแห ้ง
คะแนนความชอบ
t-test for Equality of Mean
ทางประสาทสัมผัสเฉลีย่
ซื้อ
ไม่ซ้ อื
T
Sig. (2-tailed)
(n=82)
(n=68)
สี
6.63
5.99
2.682
0.008*
กลิน่
6.29
5.28
3.947
0.000*
รสชาติ
6.27
4.69
5.059
0.000*
ความชอบโดยรวม
6.43
4.85
5.652
0.000*
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
ทีม่ า: จากการคานวณ
เมื่อ เปรี ย บเทีย บคะแนนคะแนนความชอบทางประสาทสัม ผัส น ้า อิ น ทผลัม ผลแห ง้ ในแต่ ล ะ
คุณลักษณะด้านสี กลิ่น รสชาติและความชอบโดยรวม ของผูท้ ดสอบทัง้ 2 กลุ่ม พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
วิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายของน้ าอินทผลัม
ความเต็มใจจ่ายน้ าอินทผลัมผลสด
ความเต็มใจจ่ ายเฉลี่ยของนา้ อินทผลัมผลสดของผูท้ ดสอบเมื่อรับรู ข้ อ้ มูลคุณประโยชน์อินทผลัม
โดยกลุ่มผูท้ ดสอบทีซ่ ้ อื และยินดีจ่ายในราคาสูงขึ้น มีความเต็มใจจ่ายเฉลี่ย 36.32 บาท ต่อชวด เพิ่มขึ้นขวด
ละ 1.32 บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.77 แต่กลุ่มผูท้ ดสอบทีไ่ ม่ซ้ อื แต่พอใจจ่ายในระดับราคาทีต่ า่ ลง มีความเต็มใจ
จ่ายเฉลีย่ 24.95 บาทต่อขวด
จะเห็นได้ว่าเมือ่ กลุ่มผูท้ ดสอบรับรูข้ ้อมูลคุณประโยชน์อนิ ทผลัมผลสด มีความเต็มใจจ่ายเพิม่ มากขึ้น
เมือ่ เปรียบเทียบความเต็มใจจ่ายเฉลี่ยของทัง้ 2 กลุ่ม มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่
95% ดังแสดงในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ความเต็มใจจ่ายเฉลีย่ นา้ อินทผลัมผลสดของผูท้ ดสอบ เมือ่ รับรูข้ ้อมูลคุณประโยชน์อนิ ทผลัม
ความเต็มใจจ่ายเฉลีย่ (บาทต่อขวด)
การทดสอบสมมติฐาน
ซื้อ
ไม่ซ้ อื
T
Sig. (2ยินดีจ่ายในราคา
พอใจจ่ายในราคา
tailed)
(n=129)
(n=21)
นา้ อินทผลัมผลสด
36.32
24.95
15.383
0.000*
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95, นา้ อินทผลัมผลสดขนาด
150 มิลลิลติ ร ราคาขวดละ 35 บาท
ทีม่ า: จากการคานวณ
ความเต็มใจจ่ายน้ าอินทผลัมผลแห้ง
ความเต็มใจจ่ายเฉลี่ยของนา้ อินทผลัมผลแหง้ ของผูท้ ดสอบเมื่อรับรูข้ อ้ มูลคุณประโยชน์อินทผลัม
โดยกลุ่มผูท้ ดสอบทีซ่ ้ อื และยินดีจ่ายในราคาสูงขึ้น มีความเต็มใจจ่ายเฉลีย่ 32.22 บาทต่อชวด เพิ่มขึ้นขวดละ
2.22 บาท คิดเป็ นร้อยละ 7.40 แต่กลุ่มผูท้ ดสอบทีไ่ ม่ซ้ อื แต่พอใจจ่ายในระดับราคาที่ตา่ ลง มีความเต็มใจจ่าย
เฉลีย่ 20.10 บาทต่อขวด
จะเห็นได้ว่าเมือ่ กลุ่มผูท้ ดสอบรับรูข้ ้อมูลคุณประโยชน์อินทผลัมผลแหง้ มีความเต็มใจที่จะจ่ายเพิ่ม
มากขึ้น เมือ่ เปรียบเทียบความเต็มใจจ่ายเฉลีย่ ของทัง้ 2 กลุ่ม มีความแตกต่างอย่ างมีนยั สาคัญที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ดังแสดงในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ความเต็มใจจ่ายเฉลีย่ นา้ อินทผลัมผลแห ้งของผูท้ ดสอบ เมือ่ รับรูข้ ้อมูลคุณประโยชน์อนิ ทผลัม
ความเต็มใจจ่ายเฉลีย่ (บาท)
การทดสอบสมมติฐาน
ซื้อ
ไม่ซ้ อื
T
Sig. (2ยินดีจ่ายในราคา
พอใจจ่ายในราคา
tailed)
(n=110)
(n=40)
นา้ อินทผลัมผลแหง้
32.22
20.12
17.386
0.000*
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95, นา้ อินทผลัมผลแหง้
ขนาด 150 มิลลิลติ ร ราคาขวดละ 30 บาท

40

วิเคราะห์ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์
เมือ่ ศึกษาระดับความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ท่มี อี ิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผูท้ ดสอบ พบว่า ผู ้
ทดสอบให้ความสาคัญกับเรื่องคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.23 แสดงใหเ้ ห็นว่าผู ้
ทดสอบพิจารณาจากลักษณะภายในผลิตภัณฑ์เป็ นสาคัญ และรองลงมา คือ ตรารับรองสินค้า วัสดุบรรจุ
ภัณฑ์ ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์โดยรวม รู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ และขนาดบรรจุภณั ฑ์ โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.02, 3.96, 3.92, 3.84, 3.83 ตามลาดับ ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผูท้ ดสอบ
ลักษณะของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ขนาดบรรจุภณั ฑ์
วัสดุบรรจุภณั ฑ์
รูปแบบบรรจุภณั ฑ์
ตรารับรองสินค้า
คุณค่าทางโภชนาการ
ความพึงพอใจโดยรวม

Mean
3.83
3.96
3.84
4.02
4.23
3.92

S.D.
0.712
0.732
0.751
0.728
0.689
0.650

ระดับความสาคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มาก

ทีม่ า: จากการคานวณ
ความพึง พอใจด้า นผลิต ภัณฑ์ระหว่ างกลุ่มผู บ้ ริโภคที่ร บั รู ค้ ุณ ประโยชน์แ ล้ว ตัดสินใจซื้ อและไม่ ซ้ ือ น้ า
อินทผลัมผลสด
ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของผูท้ ดสอบเมื่อรับรูค้ ุณประโยชน์ของอินทผลัมทัง้ 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มทีซ่ ้ อื และกลุ่มทีไ่ ม่ซ้ อื นา้ อินทผลัมผลสด โดยในกลุ่มทีซ่ ้ อื นา้ อินทผลัมผลสด มีคะแนนเฉลีย่ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดเฉลี่ยที่ 4.35รองลงมาคือ ด้านตรารับรองสินค้า วัสดุบรรจุ
ภัณฑ์ ความพึงพอใจโดยรวม รูปแบบบรรจุภณั ฑ์และขนาดบรรจุภณั ฑ์ โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.13, 4.04,
4.02, 3.92 และ 3.91 ตามลาดับ
ส่วนกลุ่มทีไ่ ม่ซ้ อื นา้ อินทผลัมผลสด มีคะแนนเฉลีย่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านปัจจัยด้านคุณค่าทาง
โภชนาการสูงสุดเฉลีย่ ที่ 3.52 รองลงมาคือ ด้านวัสดุบรรจุภณั ฑ์ ตรารับรองสินค้า รูปแบบบรรจุภณั ฑ์ ความ
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พึงพอใจโดยรวม และขนาดบรรจุภณั ฑ์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.52, 3.48, 3.33, 3.33 และ 3.29
ตามลาดับ ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ระหว่างกลุ่มผูท้ ดสอบทีต่ ดั สินใจซื้อและไม่ซ้ อื นา้ อินทผลัมผลสด
เมือ่ รับรูข้ อ้ มูลคุณประโยชน์อนิ ทผลัม
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

นา้ อินทผลัมผลสด
คะแนนเฉลีย่ ด้านผลิตภัณฑ์
t-test for Equality of Mean
ซื้อ
ไม่ซ้ อื
T
Sig. (2-tailed)
(n=129)
(n=21)
ขนาดบรรจุภณั ฑ์
3.91
3.29
3.934
0.000*
วัสดุบรรจุภณั ฑ์
4.04
3.48
3.380
0.001*
รูปแบบบรรจุภณั ฑ์
3.92
3.33
3.451
0.001*
ตรารับรองสินค้า
4.13
3.33
5.027
0.000*
คุณค่าทางโภชนาการ
4.35
3.52
5.575
0.000*
ความพึงพอใจโดยรวม
4.02
3.29
5.227
0.000*
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
ทีม่ า: จากการคานวณ
เห็นได้ว่ากลุ่มที่ซ้ ือนา้ อินทผลัมผลสดเมื่อรับรู ค้ ุณประโยชน์แลว้ จะใหค้ ะแนนคุณลักษณะด้า น
ผลิตภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มทีไ่ ม่ซ้ อื ในทุกปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านผลิตภัณฑ์ทงั้ 2
กลุ่มผูท้ ดสอบ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
ความพึง พอใจด้า นผลิต ภัณฑ์ระหว่ างกลุ่มผู บ้ ริโภคที่ร บั รู ค้ ุณ ประโยชน์แ ล้ว ตัดสินใจซื้ อและไม่ ซ้ ือ น้ า
อินทผลัมผลแห้ง
ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของผูท้ ดสอบเมื่อรับรูค้ ุณประโยชน์ของอินทผลัมทัง้ 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มที่ซ้ อื และกลุ่มที่ไม่ซ้ อื นา้ อินทผลัมผลแหง้ โดยในกลุ่มที่ซ้ อื นา้ อินทผลัมผลแหง้ มีคะแนนเฉลี่ย
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดเฉลี่ยที่ 4.73 รองลงมาคือ ด้านตรารับรองสินค้า ความ
พึงพอใจโดยรวม วัสดุบรรจุภณั ฑ์ ขนาดบรรจุภณั ฑ์ และรูปแบบบรรจุภณั ฑ์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13,
4.04, 4.00, 3.93 และ 3.91 ตามลาดับ
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ส่วนกลุ่มทีไ่ ม่ซ้ อื นา้ อินทผลัมผลแห ้ง มีคะแนนเฉลีย่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าทางโภชนาการ
สูงสุดเฉลีย่ ที่ 4.00 รองลงมาคือ ด้านวัสดุบรรจุภณั ฑ์ ตรารับรองสินค้า รูปแบบบรรจุภณั ฑ์ ความพึงพอใจ
โดยรวม และขนาดบรรจุภณั ฑ์ โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.85, 3.73, 3.65, 3.60 และ 3.55 ตามลาดับ
เห็นได้ว่ากลุ่มที่ซ้ อื นา้ อินทผลัมผลสดเมื่อรับรูค้ ุณประโยชน์แลว้ จะใหค้ ะแนนคุ ณลักษณะปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มทีไ่ ม่ซ้ อื ในทุกปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ด้านผลิตภัณฑ์ทงั้
2 กลุ่มผู ท้ ดสอบ พบว่า ด้านขนาดบรรจุภณั ฑ์ ตรารับรองสินค้า รู ปแบบบรรจุภณั ฑ์และความพึงพอใจ
โดยรวม มีความแตกต่ างอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 ส่วนด้านวัสดุบรรจุภณั ฑ์และ
รูปแบบบรรจุภณั ฑ์ ถึงแม้ผูท้ ดสอบกลุ่มทีซ่ ้ อื จะให้คะแนนคุณลักษณะสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ซ้ อื แต่ไม่มนี ยั สาคัญที่
ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ระหว่างกลุ่มผูท้ ดสอบทีต่ ดั สินใจซื้อและไม่ซ้ อื นา้ อินทผลัมผลแห ้ง
เมือ่ รับรูข้ อ้ มูลคุณประโยชน์อนิ ทผลัม
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

นา้ อินทผลัมผลแห ้ง
คะแนนเฉลีย่ ด้านผลิตภัณฑ์
t-test for Equality of Mean
ซื้อ
ไม่ซ้ อื
T
Sig. (2-tailed)
(n=110)
(n=40)
ขนาดบรรจุภณั ฑ์
3.93
3.55
2.944
0.004*
วัสดุบรรจุภณั ฑ์
4.00
3.85
1.111
0.268
รูปแบบบรรจุภณั ฑ์
3.91
3.65
1.883
0.062
ตรารับรองสินค้า
4.13
3.73
3.077
0.002*
คุณค่าทางโภชนาการ
4.73
4.00
2.545
0.012*
ความพึงพอใจโดยรวม
4.04
3.60
3.793
0.000*
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
ทีม่ า: จากการคานวณ
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บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
จากการศึกษาการรับรู แ้ ละพฤติ กรรมการบริโภคอินทผลัม พบว่า กลุ่มผู ท้ ดสอบส่วนใหญ่ รูจ้ กั
อินทผลัม ร้อยละ 90.7 เคยบริโภคอินทผลัม ร้อยละ 76.7 เมือ่ สอบถามกลุ่มผูท้ ดสอบทีเ่ คยบริโภคอินทผลัม
ประเภทอินทผลัมทีเ่ คยบริโภค คือ อินทผลัมผลแห ้ง ร้อยละ 66.1 อินทผลัมผลแหง้ และผลสด ร้อยละ 28.7
และอินทผลัมผลสด ร้อยละ 5.2 ส่วนผลิตภัณฑ์นา้ อินทผลัม ผูท้ ดสอบส่วนใหญ่ ไม่รูจ้ กั นา้ อินทผลัม คิด
เป็ นร้อยละ 73.7 และมีความสนใจบริโภคนา้ อินทผลัม คิดเป็ นร้อยละ 57.3
การทดสอบลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มผูท้ ดสอบ พบว่า ผูท้ ดสอบเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 74.7 และเพศ
ชาย ร้อยละ 25.3 ส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 42.7 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 77.3
นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95.3 มีอาชีพเป็ นข ้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 42.0 และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,000-25,000 บาท ร้อยละ 57.3 เมือ่ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการบริโภค
อินทผลัม พบว่า ปัจจัยด้านอายุ มีความสัมพันธ์กบั การบริโภคอินทผลัม โดยกลุ่มผูท้ ดสอบทีม่ อี ายุ มากขึ้น จะ
บริโภคอินทผลัม มากกว่ากลุ่มผูท้ ดสอบทีอ่ ายุนอ้ ย
ผลการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสนา้ อินทผลัมผลสดและนา้ อินทผลัมผลแหง้ พบว่า ผู ้
ทดสอบให้คะแนนความชอบด้านกลิ่น สี รสชาติและความชอบโดยรวม ของนา้ อินทผลัมผลสด สูงกว่านา้
อินทผลัมผลแห้งในทุกๆด้าน โดยกลุ่มผูท้ ดสอบที่ตดั สินใจซื้ออินทผลัมผลสด ความชอบจะอยู่ ระดับปาน
กลางขึ้นไป และนา้ อินทผลัมผลแหง้ ระดับความชอบทีเ่ ล็กน้อยขึ้นไป
การตัดสินใจซื้อนา้ อินทผลัม เมือ่ ผูท้ ดสอบยังไม่รบั รูถ้ ึงคุณประโยชน์อินทผลัม โดยนา้ อินทผลัมผล
สด ราคา 35 บาท ขนาด 150 มิลลิลติ ร ผูท้ ดสอบส่วนใหญ่ตดั สินใจซื้อ ร้อยละ 68.7 ส่วนนา้ อินทผลัมผล
แหง้ ราคาขวดละ 30 บาท ขนาด 150 มิลลิลติ ร ผูท้ ดสอบส่วนใหญ่ตดั สินใจซื้อ 54.7 แต่เมื่อผูท้ ดสอบรับรู ้
ถึงคุณประโยชน์อินทผลัม มีการตัดสินใจซื้อ เพิ่มมากขึ้น โดยซื้อนา้ อินทผลัมผลสดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.15
และซื้อนา้ อินทผลัมผลแหง้ เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 25.45 การทดสอบด้านการรับรูค้ ุณประโยชน์มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อนา้ อินทผลัม พบว่า การรับรูค้ ุณประโยชน์ของอินทผลัม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนา้ อินทผลัมผลสดและผล
แหง้
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ความเต็มใจจ่ายนา้ อินทผลัมผลสดและผลแหง้ เมื่อผูท้ ดสอบรับรูถ้ ึงคุณประโยชน์อินทผลัม พบว่า
เมื่อนา้ อินทผลัมผลสด ราคาขวดละ 35 บาท ผูท้ ดสอบกลุ่มที่ซ้ อื และยินดีจ่ายเพิ่มในราคาที่สูงขึ้น ขวดละ
36.32 บาท ส่วนผูท้ ดสอบกลุ่มทีไ่ ม่ซ้ อื และพอใจจ่ายในราคาทีต่ า่ ลง ขวดละ 24.95 บาท ส่วนนา้ อินทผลัมผล
แห้ง ราคาขวดละ 30 บาท ผูท้ ดสอบกลุ่มที่ซ้ อื และยินดีจ่ายเพิ่มในราคาที่สูงขึ้น 32.22 บาท ส่วนผูท้ ดสอบ
กลุ่มทีไ่ ม่ซ้ อื และพอใจจ่ายในราคาทีต่ า่ ลง ขวดละ 20.12 บาท จะเห็นได้ว่า เมือ่ ผูท้ ดสอบรับรูถ้ ึงคุณประโยชน์
อินทผลัมมีความเต็มใจจ่ายเพิม่ มากขึ้น เมือ่ เปรียบเทียบความเต็มใจจ่ายเฉลี่ยทัง้ 2 กลุ่ม พบว่า มีความเต็ม
ใจจ่ายเฉลีย่ นา้ อินทผลัมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มผูท้ ดสอบทีต่ ดั สินใจซื้อนา้ อินทผลัมผลสดและผลแหง้ ให ้
คะแนนความพึงพอใจสู งกว่ากลุ่มที่ไม่ซ้ ือ ในทุกๆคุณลักษณะ ได้แก่ ขนาดบรรจุภณั ฑ์ วัสดุบรรจุภณั ฑ์
รูปแบบบรรจุภณั ฑ์ ตรารับรองสินค้า คุณค่ าทางโภชนาการ และความพึงพอใจโดยรวม เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยด้านผลิตภัณฑ์ระหว่างผู ท้ ดสอบที่ตดั สินใจซื้อและไม่ซ้ อื พบว่า นา้ อินทผลัมผลสด มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ ส่วนนา้ อินทผลัมผลแห ้ง ปัจจัยด้านขนาดบรรจุภณั ฑ์ ตรารับรองสินค้า คุณค่าทาง
โภชนาการ และความพึงพอใจโดยรวม มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ ส่วนปัจจัยด้านวัสดุบรรจุภณั ฑ์และ
รูปแบบบรรจุภณั ฑ์ ถึงแม้กลุ่มผูท้ ดสอบทีต่ ดั สินใจซื้อให ้คะแนนสูงกว่ากลุ่มทีไ่ ม่ซ้ อื แต่ก็ไม่มนี ยั สาคัญ
จากการศึกษาสรุปได้ว่า กลุ่มผูท้ ดสอบรูจ้ กั นา้ อินทผลัม ร้อยละ 26.7 เมือ่ สอบถามถึงความสนใจใน
การบริโภคนา้ อินทผลัม พบว่า มีความสนใจในการบริโภค ร้อยละ 57.3 แต่เมื่อผูท้ ดสอบได้ทาการชิมนา้
อินทผลัมแลว้ พบว่า เขามีความสนใจและตัดสินใจทีจ่ ะซื้อนา้ อินทผลัมผลสด ร้อยละ 68.7 และนา้ อินทผลัม
ผลแหง้ ร้อยละ 54.7 อย่างไรก็ตามเมื่อผูท้ ดสอบได้รบั รูค้ ุณประโยชน์ของอินทผลัม กลับใหค้ วามสนใจและ
ตัดสินใจซื้อเพิ่มมากขึ้น โดยตัดสินใจซื้อนา้ อินทผลัมผลสด ร้อยละ 86.0 เพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเป็ นร้อยละ
20.15 และตัดสินใจซื้อนา้ อินทผลัมผลแห ้ง ร้อยละ 73.7 เพิม่ ขึ้นจากเดิมคิดเป็ นร้อยละ 25.45
จะเห็นได้ว่าปัจจัยทีม่ ผี ลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อนา้ อินทผลัม ได้แก่ ปัจจัยลักษณะทัว่ ไปของผู ้
ทดสอบด้านอายุ ความชอบทางประสาทสัมผัส การรับรูค้ ุณประโยชน์อินทผลัม ความพึงพอใจด้านราคาและ
ด้านผลิตภัณฑ์ โดยเมือ่ ผูท้ ดสอบมีความชอบทางประสาทสัมผัสนา้ อินทผลัมผลสดมากกว่า นา้ อินทผลัมผล
แหง้ ก็จะมีการตัดสินใจซื้อนา้ อินทผลัมผลสดมากกว่า และเมื่อผูท้ ดสอบรับรูถ้ ึงคุณประโยชน์อินทผลัมและ
รูปแบบผลิตภัณฑ์นา้ อินทผลัม ก็จะมีการตัดใจซื้อที่เพิ่มมากขึ้นทัง้ อินทผลัมผลสดและผลแหง้ และมีความ
เต็มใจจ่ายในระดับราคาทีส่ ูงขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
จากการศึ กษาปัจจัยที่มีผลต่ อกระบวนการตัดสินใจซื้อน า้ อิน ทผลัม ในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ด้านความชอบทางประสาทสัมผัส นา้ อินทผลัมเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ใี หม่สาหรับผู บ้ ริโภค การให ้
ผูบ้ ริโภคได้ทดลองชิมนา้ อินทผลัม จะให ้ทาผูบ้ ริโภคเกิดความชอบในคุณลักษณะด้านต่างๆ และตัดสินใจซื้อ
ง่ายขึ้น
2. ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริโภคใหค้ วามสาคัญด้านคุณค่าทางโภชนาการเป็ นอันดับแรก ฉะนัน้ รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ ผูผ้ ลิตควรแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของอินทผลัมทีผ่ ูบ้ ริโภคสามารถรับรู ้ เข ้าถึงได้และเข ้าใจได้
ง่าย
3. ด้านราคา เมือ่ สอบถามถึงความเต็มใจจ่ายนา้ อินทผลัมผลสดและนา้ อินทผลัมผลแห ้ง พบว่า กลุ่ม
ผูท้ ดสอบมีความเต็มใจจ่ายในราคาทีส่ ูงขึ้นเพียงเล็กน้อยทัง้ 2 ประเภท โดยนา้ อินทผลัมผลสดราคา 35 บาท
ขนาด 150 มิลลิลติ ร เพิ่มขึ้นเป็ น 36.32 บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.77 และนา้ อินทผลัมผลแหง้ ราคา 30 บาท
ขนาด 150 มิลลิลติ ร เพิม่ ขึ้นเป็ น 32.22 บาท คิดเป็ นร้อยละ 7.40 ดังนัน้ ควรขายนา้ อินทผลัมราคาเดิม เพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริโภค
4. กลยุทธ์การตลาดนา้ อินทผลัม ผูผ้ ลิตต้องทากลยุทธ์การตลาดเจาะกลุ่มผูส้ ูงอายุท่ที นั สมัย ใส่ใจ
การดูแลสุขภาพ เนื่องจากผู บ้ ริโภคกลุ่มนี้ สนใจการดูแลสุขภาพ มีกาลังซื้อที่สูงและบริโภคอินทผลัม ซึ่งนา้
อินทผลัมทีม่ คี ุณประโยชน์มากมาย จะเป็ นทางเลือกตอบสนองความต้องการให ้ผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
ในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจัยทางการตลาดของนา้ อินทผลัม ด้านการส่งเสริมการ
ขายและด้า นสถานที่การจาหน่ าย ให้ครอบคลุ ม ปัจจัย การตลาดในทุกๆด้าน เพื่อที่จ ะสร้างกลยุ ทธ์ท่จี ะ
ตอบสนองกลุ่มผูบ้ ริโภคให้ดที ส่ี ุด และการวิจยั ในครัง้ นี้ ทาการศึกษากลุ่มผูท้ ดสอบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
การทางานและการดาเนินชีวติ ในกรุงเทพมหานคร จึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อในด้านต่างๆ เพราะฉะนัน้
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เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สอดคล้องกับผูบ้ ริโภคคนไทยและตรงกับคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นา้ อินทผลัม ควร
ทาการศึกษากลุ่มผูบ้ ริโภคกลุ่มอื่นเพิม่ เติม เช่น กลุ่มคนรักสุขภาพ กลุ่มผูส้ ูงอายุ กลุ่มสตรีมคี รรภ์ เป็ นต้น
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ตัวอย่างแบบสอบถามทีใ่ ช้ในการศึกษา
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แบบสอบถาม
เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ าอินทผลัมในเขตกรุงเทพมหานคร
คาชี้แจง : แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การรับรูแ้ ละพฤติกรรมการบริโภคอินทผลัม
ส่วนที่ 3 ความชอบทางประสาทสัมผัสของผูบ้ ริโภค
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจด้านราคาและด้านผลิตภัณฑ์
แบบสอบถามนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการทาวิจยั ประกอบการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสติ ปริญญาโท
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนัน้ จึงใคร่ขอความกรุณาให ้ตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริงและ
ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในความร่วมมือทุกท่านสาหรับตอบแบบสอบถามครัง้ นี้เป็ นอย่างสูง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ หรือเติมคาลงในช่องว่างทีต่ รงกับความเป็ นจริงของท่านมากทีส่ ุด
1. เพศ
□ชาย

□หญิง

2. อายุ .................................
3. นา้ หนัก .......................... ส่วนสูง .......................... ค่า BMI ..........................
4. ระดับการศึกษา
□ ตา่ กว่าปริญญาตรี

□ ปริญญาตรี

□ สูงกว่าปริญญาตรี
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5. ศาสนา
□ พุทธ

□ คริสต์

□ อิสลาม

□ อื่นๆ โปรดระบุ ......................

□ นักเรียน/นักศึกษา

□ พนักงานบริษทั เอกชน

□ ข ้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

□ ธุรกิจส่วนตัว

□ แม่บา้ น/พ่อบ้าน

□ อื่นๆ โปรดระบุ ..........................

6. อาชีพ

7. รายได้ต่อเดือน
□ ตา่ กว่า 15,000 บาท

□ 15,001 – 25,000 บาท

□ 25,001 – 35,000 บาท

□ สูงกว่า 35,001 บาท

8. ท่านมีการควบคุมอาหารหรือมีขอ้ กังวลเกี่ยวกับสุขภาพหรือไม่
□ ควบคุมนา้ ตาล

□ ควบคุมไขมัน

□ ควบคุมคอเลสเตอรอล

□ ไม่มี

9. ในระยะเวลา 1 เดือนทีผ่ ่านมา ท่านบริโภคเครื่องดื่มชนิดใดบ่อยทีส่ ุด (เลือกเพียง 1 คาตอบ)
□ นา้ ทับทิม

□ นา้ ผลไม้เบอร์ร่ี

□ นา้ เสาวรส

□ นา้ มะขาวป้ อม

□ นา้ ว่านหางจระเข ้

□ นา้ แอปเปิ้ ล

□ นา้ องุน่

□ นา้ ลิ้นจี่

□ นา้ ส ้มแมนดาริน
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ส่วนที่ 2 การรับรูแ้ ละพฤติกรรมการบริโภคอินทผลัม
โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ หรือเติมคาลงในช่องว่างทีต่ รงกับความเป็ นจริงของท่านมากทีส่ ุด
1. ท่านเคยรูจ้ กั ผลไม้อนิ ทผลัมหรือไม่
□ รูจ้ กั

□ ไม่รูจ้ กั (ทาต่อข ้อ 5)

2. ท่านเคยบริโภคอินทผลัมหรือไม่
□ เคย

□ ไม่เคย (ทาต่อข ้อ 5)

3. ประเภทอินทผลัมทีเ่ คยบริโภคคืออะไร
□ อินทผลัมผลสด

□ อินทผลัมผลแห ้ง

□ ทัง้ 2 ประเภท

4. ท่านเคยรูจ้ กั นา้ อินทผลัมหรือไม่
□ รูจ้ กั

□ ไม่รูจ้ กั

5. ท่านมีความสนใจในการบริโภคนา้ อินทผลัมหรือไม่
□ สนใจ

□ ไม่สนใจ

6. ท่านคิดว่าอินทผลัมผลสดและอินทผลัมผลแห ้ง มีความแตกต่างกันอย่างไร (เลือกเพียง 1 คาตอบ)
□ คุณประโยชน์
□ เนื้อสัมผัส

□ กลิน่
□ รสชาติ
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ส่วนที่ 3 ความชอบทางประสาทสัมผัสของผูบ้ ริโภค
โปรดใส่ตวั เลขตามลาดับสเกลความชอบจาก 9(ชอบมากทีส่ ุด) ถึง 1(ไม่ชอบมากทีส่ ุด)

9 คือ ชอบมากที่สุด

8 คือ ชอบมาก

7 คือ ชอบปานกลาง

6 คือ ชอบเล็กน้อย

5 คือ เฉยๆ

4 คือ ไม่ชอบเล็กน้อย

3 คือ ไม่ชอบปานกลาง

2 คือ ไม่ชอบมาก

1 คือ ไม่ชอบมากที่สุด

ปัจจัยความชอบ

ประเภทนา้ อินทผลัม
นา้ อินทผลัมประเภท 1

สีของนา้
กลิน่ ของนา้
รสชาติของนา้
ความชอบโดยรวม

นา้ อินทผลัมประเภท 2
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ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจด้านราคาและด้านผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์และข้อมูลคุณประโยชน์
ซึ่งผูส้ มั ภาษณ์จะแสดงให้ชม เพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
ความพึงพอใจด้านราคา
โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ หรือวงกลมคาตอบทีต่ รงกับความเป็ นจริงของท่านมากทีส่ ุด
1. นา้ อินทผลัมผลสดราคาขวดละ 35 บาท ท่านจะซื้อหรือไม่
□ ซื้อ

□ ไม่ซ้ อื

2. เมือ่ ท่านทราบคุณประโยชน์ของอินทผลัมผลสด ท่านจะซื้อหรือไม่
(ดูขอ้ มูลคุณประโยชน์อนิ ทผลัม ประกอบการตัดสินใจ)
□ ซื้อ (ทาต่อขอ้ 3)

□ ไม่ซ้ อื (ทาต่อข ้อ 4)

3. เมือ่ ท่านทราบคุณประโยชน์ของอินทผลัมท่านพอใจซื้อนา้ อินทผลัมผลสดในราคาเท่าไหร่ (ทาต่อข ้อ 5)

50
45
40
35

4. ท่านพึงพอใจซื้อนา้ อินทผลัมผลสดในราคาเท่าไหร่

35
30
25
20
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5. นา้ อินทผลัมผลแหง้ ราคาขวดละ 30 บาท ท่านจะซื้อหรือไม่
□ ซื้อ

□ ไม่ซ้ อื

6. เมือ่ ท่านทราบคุณประโยชน์ของอินทผลัมผลแห ้ง ท่านจะซื้อหรือไม่
(ดูขอ้ มูลคุณประโยชน์อนิ ทผลัม ประกอบการตัดสินใจ)
□ ซื้อ (ทาต่อขอ้ 7)

□ ไม่ซ้ อื (ทาต่อข ้อ 8)

7. เมือ่ ท่านทราบคุณประโยชน์ของอินทผลัมท่านพอใจซื้อนา้ อินทผลัมผลแห ้งในราคาเท่าไหร่ (ทาต่อข ้อ 9)

45
40
35
30

8. ท่านพึงพอใจซื้อนา้ อินทผลัมผลแหง้ ในราคาเท่าไหร่

30
25
20
15

57

ความพึงใจด้านผลิตภัณฑ์
โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องทีท่ ่านเลือกทีต่ รงกับความเป็ นจริงของท่านมากทีส่ ุด
ด้านผลิตภัณฑ์

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยทีส่ ุด

5

4

3

2

1

ขนาดบรรจุภณั ฑ์
วัสดุบรรจุภณั ฑ์
รูปแบบบรรจุภณั ฑ์
ตรารับรองสินค้า
คุณค่าทางโภชนาการ
ความพึงพอใจโดยรวม

ขอ้ เสนอแนะ ด้านผลิตภัณฑ์
ขนาดบรรจุภณั ฑ์ ……………………………………………………………………………………………………………………….
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ตัวอย่างคุณประโยชน์อนิ ทผลัม
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ประวัติการศึกษาและการทางาน
ชื่อ – นามสุกล
วัน เดือน ปี ที่เกิด
สถานที่เกิด
ประวัตกิ ารศึกษา
ประวัตกิ ารทางาน

นาย อาฬชา ด้วงพูล
วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2534
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ธุรกิจส่วนตัว (อินทผลัม)

