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The objecfives ofthis research were

(l)

to reveal the general characteristics and behavior

the vacuumlfried vegetables and fruits consumers, and Q)

to

analyze the optimal attributes

of

of
the

vacuum-fried vegetable and fruit products influencing the consumers' purchase decision. The research
used primary data

in the year 2018 collected by interview through structured questionnaire from

107 consumer samples in Bangkok metropolis. To analyze the data, descriptive analysis and Kano

model analysis were applied to elimination the consumers' satisfaction among 32 product attributes
which were defined

as

positive or negative marketing characteristics of the products.

The results found that there were 4 attributes that appealed and attracted the consumers consist

of adding vitamin, having zip-lock for the package, availability at convenience store or kiosk,

and

offering product taste for the consumers. Therefbre, suggestions of this study could recommend the

firm should include all

these product attributes in order to satisff and influence the consumers' purchase

decision.
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ประโยชน์ต่อผูว้ ิจยั ของผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งที่สนับสนุ นผูว้ ิจยั ตั้งแต่เริ่ มต้น
ทางานวิจยั จนเสร็ จสมบูรณ์
สุ ดท้ายนี้ ผูว้ ิจยั หวัง ว่า งานวิจยั ฉบับนี้ จะมี ป ระโยชน์อยู่ไ ม่น้อย จึ งขอมอบส่ วนที่ ดีท้ งั หมด
ให้แก่เหล่าคณาจารย์ ที่ได้ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาจนทาให้การศึกษาครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อผูเ้ กี่ยวข้อง ทั้ง
คุ ณค่า ของงานศึ ก ษาค้นคว้าอิ สระเล่ มนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบความกตัญญู ทิตาแด่ คุ ณพ่อ คุ ณแม่ ที่ เป็ นแรง
บันดาลใจและกาลังใจในการศึกษาต่อครั้งนี้ พร้อมทั้งครู อาจารย์ สาหรับข้อบกพร่ องในงานวิจยั ฉบับนี้
ผูว้ ิจยั ขอน้อมรับผิดแด่เพียงผูเ้ ดียว และยินดีที่จะรับฟั งคาแนะนา เพื่อที่จะได้พฒั นาและเป็ นประโยชน์
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญของปัญหำ
ผักผลไม้แปรรู ปเป็ นอุตสาหกรรมรู ปแบบผลผลิตทางการเกษตรที่อยูค่ ู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
โดยเริ่ มต้นจากประเทศไทยเป็ นแหล่งผลิ ตผักผลไม้หลากหลายชนิ ดที่หมุนเวียนกันตลอดทั้งปี แต่มกั
ประสบปั ญหาผลผลิ ตการเกษตรมากเกินไปจนสิ นค้าล้นตลาดส่ งผลให้ราคาสิ นค้าตกต่า ปั ญหาสภาพ
อากาศที่ เปลี่ ย นแปลงไม่ ต รงตามฤดู ก าลส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลผลิ ตทางการเกษตรท าให้ก ารบริ หาร
จัดการสต๊อกสิ นค้าทาได้ยาก หรื อปั ญหาที่พบบ่อยคือ ผลผลิตทางด้านการเกษตรเน่าเสี ยง่ายยากต่อการ
เก็บรักษา เพื่อลดปั ญหาดังกล่ าวเกษตรกรได้นาแนวคิดแบบพื้นบ้านที่ไม่ซับซ้อนในการแปรรู ปเพื่อ
ถนอมอาหาร เช่น ดอง กวน ฉาบ อบ ทอด ตากแห้ง แช่อิ่ม และนั้นเป็ นการเก็บรักษาคุณภาพผลผลิตผัก
และผลไม้ให้สามารถยืดอายุการบริ โภคได้ยาวนานยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ในรู ปแบบของ
การจาหน่ ายสิ นค้าในชุ มชนท้องถิ่ น แต่ในปั จจุบนั การแปรรู ปผักผลไม้มีการพัฒนามากยิง่ ขึ้นจากการ
นาเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุก ต์ใ ช้กบั การผลิ ต เพื่ อให้สิ นค้า สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคมากยิ่งขึ้นเช่ น การรักษาคุ ณภาพและรสชาติของสิ นค้าให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ
มากที่สุด การทาให้รูปแบบของสิ นค้าง่ายต่อการบริ โภค การปรับรู ปลักษณ์ ของสิ นค้าให้ดูน่าบริ โภค
และการนาเอามาตรฐานความปลอดภัยมาเป็ นตัวกาหนดมาตรฐานของสิ นค้าซึ่ งผลจากการเปลี่ยนแปลง
ดัง กล่ า วท าให้ผูบ้ ริ โภคหัน มาสนใจผัก ผลไม้แปรรู ป มากขึ้ น โดยเฉพาะกลุ่ ม ผูร้ ั ก สุ ข ภาพที่ ก าลัง มี
แนวโน้มเพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่ อยๆ เพราะผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ เน้นคุณภาพชี วิตที่ดี ความปลอดภัย ตื่นตัวต่อ
โรคภัยใกล้ตวั จึ งหันมาใส่ ใจกับ สุ ขภาพมากขึ้ น โดยการหันมาศึ ก ษาหาความรู ้ เกี่ ยวกับ โภชนาการ
อาหาร อาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่ ายกายและลดการบริ โภคอาหารที่มีบนั่ ทอนสุ ขภาพ
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มูลค่ ำตลำดผลิตภัณฑ์ ผกั และผลไม้ แปรรู ปในประเทศไทย ปี 2556-2560
ล้านบาท
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ภำพที่ 1 มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้แปรรู ปในประเทศไทย
ที่มา: Euromonitor International,2017
ในปี พ.ศ.2556 ถึง 2560 ตลาดอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรู ปประเภทผักและผลไม้กาลังได้รับ
ความนิยมโดยพบว่ามูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้แปรรู ปในประเทศไทยสามารถสร้างมูลค่าจาก
1,838 ล้านบาท เพิ่มมูลค่าเป็ น 2,100 ล้านบาท และจากการสารวจข้อมูล ในปี พ.ศ.2558 ผลิตภัณฑ์ผลไม้
แปรรู ปชนิดขนมขบเคี้ยวจากผลไม้สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาด 832.2ล้านบาท (กระทรวงพาณิ ชย์
รวบรวมโดยศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2558) เพราะขนมขบเคี้ยวเป็ นอาหารที่มกั จะรับประทานระหว่างมื้อ
อาหารหรื อในยามพักผ่อน ทั้งยังสามารถหาซื้ อได้ง่าย พกพาสะดวก ประกอบกับแนวโน้มที่ผบู ้ ริ โภค
เลื อกซื้ อสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพมากขึ้น ทาให้ผลิ ตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากผักและผลไม้แปรรู ปเป็ นอีกหนึ่ ง
กลุ่มสิ นค้าที่น่าสนใจสาหรับผูป้ ระกอบการจะเข้ามาลงทุน หรื อแข่งขันแย่งส่ วนแบ่งทางการตลาด
ผักผลไม้แปรรู ปชนิ ดขนมขบเคี้ยวด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศเป็ นอีกหนึ่ งกระบวนการแปร
รู ปอาหารที่น่าสนใจในการลงทุนเนื่ องจากใช้เทคโนโลยี การทอดลดจุดเดือดของน้ าในอาหารทาให้น้ า
สามารถระเหยออกจากอาหารได้ที่อุณหภูมิต่า เพื่อช่วยรักษาคุณภาพของอาหาร ด้านกลิ่น สี รสชาติได้
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ดีกว่าการทอดในสภาวะบรรยากาศปกติ โดยคุณภาพของอาหารใกล้เคียงกับคุณภาพธรรมชาติเดิมของ
อาหาร ปริ มาณแคลอรี่ ต่า คุ ณค่าวิตามินละลายในน้ ามันไม่สูญสลาย ไม่มีสารก่อมะเร็ งจากการทอด
และสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไว้ได้นาน (กรมวิชาการเกษตร,2551)
ในปั จจุบนั ตลาดการแข่งขันในอุตสาหกรรมผักผลไม้แปรรู ปชนิ ดขนมขบเคี้ ยวด้วยการทอด
ระบบสุ ญญากาศพบว่ายังมีการแข่งขันไม่สูง เนื่ องจากเป็ นสิ นค้าที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการแปรรู ปที่
ต้องใช้เงิ นลงทุนสู ง และมีจานวนคู่แข่งน้อยราย ส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่เข้าตลาดรายแรกๆ เช่ น 1) กรี นเดย์
มีการนาเสนอสิ นค้าผักผลไม้แปรรู ปโดยการทอดกรอบสุ ญญากาศเพียงอย่างเดียว โดยเน้นการผลิตผัก
ผลไม้ทอดกรอบสุ ญญากาศด้วยน้ ามันราข้าวซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อร่ างกาย และนาเสนอความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ ปั จจุบนั กรี นเดย์มีผกั ผลไม้ทอดกรอบสุ ญญากาศให้เลือกทั้งหมด 11 ชนิด 2) ตราเวจจจี้
นาเสนอผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปโดยการทอดกรอบสุ ญญากาศ อยูภ่ ายใต้การผลิตของแบรนด์เวล-บีที่
นาเสนอผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปโดยการอบแห้งสุ ญญากาศ(Freeze-dried) ซึ่ งเป็ นแบรนด์ที่ครอง
ส่ วนแบ่งทางการตลาดสาหรับขนมขบเคี้ยวที่ทามาจากผลไม้ในประเทศไทยเป็ นลาดับ 1 โดยสิ นค้าตรา
เวจจี้มีสินค้าผักผลไม้แปรรู ปโดยการทอดกรอบสุ ญญากาศให้เลือก 4 ชนิด แต่เน้นการใช้ปัจจัยการผลิต
ร่ วม(Economic of scope) กับแบรนด์เวล-บี และ 3) ตราเจฟลุตมีนาเสนอผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปโดย
การทอดกรอบสุ ญญากาศ อยูภ่ ายใต้การผลิตของบริ ษทั เอ็ม ไทยอินเตอร์ เทรดจากัดซึ่งมีชื่อเสี ยงทางด้าน
การแปรรู ปผลไม้อบแห้ง(Dehydrated) โดยความหลากหลายของสิ นค้าผักผลไม้แปรรู ปโดยการทอด
กรอบสุ ญญากาศให้เลือก 5 ชนิด
การเสนอสิ นค้าผักผลไม้แปรรู ปโดยการทอดกรอบสุ ญญากาศของผูน้ าตลาดทั้ง 3 ตราสิ นค้า
นั้นเน้นการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี สี กลิ่น รสชาติใกล้เคียงกับธรรมชาติเหมือนกัน โดยไม่ได้นาเสนอ
คุ ณ ลัก ษณะอื่ น ๆเพิ่ ม เติ ม ส่ ว นรู ป แบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ มี ล ัก ษณะใกล้เ คี ย งกัน คื อ ถุ ง ฟิ ลม์ พ ลาสติ ก
ไม่สามารถมองเห็นสิ นค้าด้านใน และด้านหน้าถุงนาเสนอสิ นค้าด้วยรู ปผักผลไม้แต่ละชนิ ด แต่มีหนึ่ ง
คุณลักษณะของสิ นค้าตราเจฟลุ ตที่แตกต่างจากแบรนด์อื่น คือ ลักษณะของถุ งเป็ นรู ปทรงของผลไม้
ชนิดนั้นๆ จากการเปรี ยบเทียบลักษณะของสิ นค้าดังกล่าวทาให้ทราบว่าผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการยังขาด
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและปั จจัยทางการตลาดที่ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลไม้แปรรู ปชนิดขนม
ขบเคี้ยวด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศ โดยต้องคานึ งถึงคุณลักษณะที่ผบู ้ ริ โภคต้องการทั้งเชิ งบวกและ
เชิ งลบ เช่น คุณลักษณะด้านการเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารควรมีเพิ่มเติมหรื อไม่ สิ นค้าจาเป็ นต้องได้รับ
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มาตรฐานด้านความปลอดภัยรับรองหรื อไม่ การปรุ งแต่งกลิ่นหรื อราชาติจากสารสังเคราะห์มีผลกระทบ
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในระดับไหน หรื อการตั้งราคาสิ นค้าแตกต่างจากขนมขบเคี้ยวทัว่ ไปให้ความ
แตกต่างกับความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคมากน้อยเพียงใด
จากการกล่าวข้างต้นทาให้เห็ นว่าอุ ตสาหกรรมผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปชนิ ดขนมขบเคี้ยว
ด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศกาลังได้รับความนิ ยมมากขึ้น และยังมีช่องว่างทางธุ รกิจที่ผปู ้ ระกอบการ
ทั้งหลายระดับสามารถเข้ามาลงทุนและแข่งขันเพื่อแย่งชิ งส่ วนแบ่งทางการตลาด ดังนั้นผูป้ ระกอบการ
จึงต้องศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปชนิ ดขนมขบเคี้ยวให้ชดั เจน
เพื่ อสร้ างความแตกต่ างให้ผลิ ตภัณฑ์และเป็ นแนวทางให้ผูป้ ระกอบการได้พ ฒ
ั นาปรั บปรุ งกลยุทธ์
ทางด้านผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มากที่สุด ทั้งยังเป็ นสร้างโอกาส
ให้ผบู ้ ริ โภครายใหม่เปิ ดรับผักและผลไม้แปรรู ปในฐานะขนมขบเคี้ยวเพื่อสุ ขภาพกันมากขึ้น
วัตถุประสงค์ กำรศึกษำ
1.
เพื่ อศึ ก ษาสภาพทัว่ ไปทางเศรษฐกิ จสั ง คมและพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคที่ เลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบการทอดสุ ญญากาศ
2.
เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบการทอดสุ ญญากาศ
ที่มีผลต่อการเลือกซื้ อบริ โภคผลิตภัณฑ์
ขอบเขตของกำรวิจัย
งานวิจยั ฉบับนี้ ศึกษาเกี่ ยวกับสภาพทัว่ ไปทางเศรษฐกิ จสังคม พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ เคย
เลือกซื้ อบริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบการทอดสุ ญญากาศ และวิเคราะห์คุณลักษณะของ
ผลิ ตภัณฑ์ ผ กั ผลไม้แปรรู ป ชนิ ดขนมขบเคี้ ย วด้วยระบบการทอดสุ ญญากาศที่ มี ผ ลต่ อการเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มประชาการที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครชั้นใน เนื่ องจากเป็ นเขตพื้นที่ที่มีการ
กระจุกตัวของประชากรสู ง และเป็ นเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่ประชากรมีรายได้สูง มีกาลังในการซื้ อสิ นค้า
มากโดยกลุ่มผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากห้างสรรพสิ นค้า ร้านขายอาหารแปรรู ป เช่น ร้านโครงการ
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หลวง ร้านค้าเฉพาะทางด้านสุ ขภาพ เช่น ร้านเลมอนฟาร์ ม ร้านโกลเด้นเพลซ และสถานที่ออกกาลังกาย
โดยเริ่ มการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.
เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการทราบถึ งสภาพตลาดเศรษฐกิ จ ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ เข้าใจถึงพฤติกรรมความต้องการของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้
แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศ และนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจ สร้าง พัฒนา หรื อ
ปรับปรุ งกลยุทธ์การแข่งขันให้ตอบสนองกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้อย่างถูกต้อง
2.
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภายรั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข้อ งทราบและเข้า ใจถึ ง คุ ณ ลัก ษณะที่
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศ และนาผลการศึกษาที่ได้ไป
พิจารณาส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งผลิ ตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค
นิยำมศัพท์
ผักผลไม้แปรรู ปการทอดระบบสุ ญญากาศ หมายถึง ผักผลไม้ที่ผา่ นกระบวนการแปรรู ปอาหาร
โดยใช้เทคโนโลยีก ารทอดระบบสุ ญญากาศท าให้เกิ ดขนมอบกรอบ หรื อ อาหารว่างที่ รับประทาน
ระหว่างมื้ออาหารหรื อในยามพักผ่อน
การทอดระบบสุ ญญากาศ หมายถึง กระบวนการแปรรู ปอาหารโดยใช้เทคโนโลยีการทอดลด
จุดเดือดของน้ าในอาหารทาให้น้ าสามารถระเหยออกจากอาหารได้ที่อุณหภูมิต่า และใช้ปริ มาณน้ ามัน
ในการทอดต่ า กว่า โดยวิ ธี ป กติ เพื่ อช่ วยรั ก ษาคุ ณภาพของอาหาร ด้า นกลิ่ น สี รสชาติ ใ ห้ ใ กล้เคี ย ง
ธรรมชาติกบั คุณภาพเดิมของอาหาร
พื้นที่เขตกรุ งเทพมหานครชั้นใน ประกอบด้วย 21 เขตปกครอง คือ พระนคร ป้ อมปราบศัตรู
พ่าย สัมพันธวงศ์ ปทุ มวัน บางรัก ยานนาวา สาทร บางคอแหลม ดุ สิต บางซื่ อ พญาไท ราชเทวี ห้วย
ขวาง คลองเตย จตุจกั ร ธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ดินแดง และวัฒนา

บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผักผลไม้แปรรู ป ด้วยระบบการทอดสุ ญญากาศในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้ศึก ษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และได้นาเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumers Behavior)
พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค (Consumer Behavior) หมายถึ ง พฤติ ก รรมซึ่ งผู ้บ ริ โ ภคท าการค้น หา
การซื้ อ การใช้ การประเมิ นผล การใช้สอยผลิ ตภัณฑ์ และการบริ การ ซึ่ งคาดว่าจะ ตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง ( Schiffman and Kanuk, 1994)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550)ได้อธิ บายว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่ งบุคคลทาการ
ค้นหา (Searching) การซื้ อ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใช้จ่าย
(Disposing) ในผลิตภัณฑ์และการบริ การ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา
ธงชัย สันติวงษ์ (2540) ได้อธิ บายพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่าหมายถึ ง การซื้ อของผูบ้ ริ โภค ในที่น้ ี
เน้นที่ตวั ผูซ้ ้ื อ เป็ นสาคัญ การซื้ อเป็ นเพียงจุดหนึ่ งของกระบวนการตัดสิ นใจและไม่สามารถแยกออก
ได้ว่า จากการบริ โภคสิ น ค้า ทั้ง ที่ ก ระท าโดยตัว ผู ซ้ ้ื อ เองหรื อ การบริ โ ภคโดยสมาชิ ก คนอื่ น ๆ ใน
ครอบครัว ซึ่ งมีผูซ้ ้ื อเป็ นผูซ้ ้ื อให้แทน การซื้ อนั้นผูซ้ ้ื อแทนจะเป็ นผูท้ างานแทนความพึงพอใจของผูท้ ี่
จะบริ โภคอีกต่อหนึ่ง
Kotler (1997) ได้วิเคราะห์วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการค้นหาหรื อวิจยั ที่เกี่ ยวกับพฤติกรรม
การซื้ อและบริ โภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค
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คาตอบที่ได้จะช่ วยให้สามารถจัดกลยุทธ์ การตลาด ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ได้อย่างเหมาะสม
จากความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทาให้เข้าใจว่าผูบ้ ริ โภค คือ ผูท้ ี่มีความต้องการใน
การซื้ อ และมี อ านาจในการซื้ อ ท าให้ การเกิ ด พฤติ ก รรมการซื้ อ และพฤติ ก รรมการใช้ ดัง นั้ น
นักวิเคราะห์จึงมักจะนาหลัก 6Ws และ 1H ประกอบด้วย Who What Why Who When Where และ
How มาเป็ นองค์ประกอบหลักในการตั้งคาถาม เพื่อให้ทราบถึ งความต้องการและพฤติกรรมการซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค และเป็ นหลักการที่สอดคล้องกับการหาคาตอบ 7Os อันประกอบด้วย Occupants Objects
Objectives Organization Occasions Outlets และ Operations เมื่ อ ได้ ค าตอบจากค าถามจะช่ ว ยให้
สามารถนาผลไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่าง
เหมาะสม โดยมีรายละเอียดและความสัมพันธ์ดงั นี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Analyzing Consumer Behavior)
คาถาม
1.ใครอยูใ่ นตลาด
Who is in the target market?

คาตอบทีต่ ้ องการทราบ
ลักษณะของกลุ่มเป้ าหมาย
1. ประชากรศาสตร์
2. ภูมิศาสตร์
3. จิตวิทยา
4. พฤติกรรมศาสตร์

2.ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้ อ สิ่ งที่
What does the con- ผูบ้ ริ โภคต้องการจากผลิตภัณฑ์
sumer buy?
(Objects) คือต้องการสมบัติหรื อ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และ
ความแตกต่างที่เหนื อกว่าคู่แข่ง

กลยุทธ์ การตลาดทีเ่ กีย่ วข้ อง
กลยุทธ์ทางการตลาด (4Ps)
ประกอบด้วย
1. กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
2. กลยุทธ์ดา้ นราคา
3. กลยุทธ์ดา้ นการจัดจาหน่าย
4. กลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product
strategy) ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์
2. รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
3. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
4. ผลิตภัณฑ์ควบ
5. ศักยภาพผลิตภัณฑ์
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คาถาม
3. ทาไมผูบ้ ริ โภค
จึงซื้ อ
Why does the consumer buy?

คาตอบทีต่ ้ องการทราบ
วัตถุประสงค์ในการซื้ อสิ นค้า
(Objectives) ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ ของเขา
ทางด้านร่ างกายและจิตวิทยาซึ่ งต้อง
ศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อ คือ
1. ปัจจัยภายนอก
2. ปัจจัยทางสังคมและ วัฒนธรรม
3. ปัจจัยเฉพาะบุคคล
4. ใครมีส่วนร่ วม บทบาทที่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจ
ในการซื้ อ
ซื้ อ (Organizations) ประกอบด้วย
Who participates in 1. ผูร้ ิ เริ่ ม
the buying?
2. ผูม้ ีอิทธิพล
3. ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ
4. ผูซ้ ้ื อ
5. ผูเ้ ริ่ มใช้
5. ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
โอกาสในการซื้ อ (Occasions)
เมื่อใด
โอกาสพิเศษ ช่วงฤดูกาลต่างๆ
When does the
consumer buy?
6. ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่
ช่องทางหรื อแหล่ง (Outlets) ที่
ไหน
ผูบ้ ริ โภคไปทาการซื้ อ ได้แก่
ห้างสรรพสิ นค้า ร้านขายของชา ฯลฯ
Where does the
market buy?

กลยุทธ์ การตลาดทีเ่ กีย่ วข้ อง
กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ
1. กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
2. กลยุทธ์ดา้ นราคา
3. กลยุทธ์ดา้ นการจัดจาหน่าย
4. กลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด

กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ม าก คื อ กลยุ ท ธ์ ก าร
โฆษณา หรื อการส่ งเสริ มการตลาด
โดยใช้กลุ่มอิทธิ พล

กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ม าก คื อ กลยุ ท ธ์ ก าร
ส่ ง เสริ ม การตลาด เช่ น การท าการ
ส่ งเสริ มการตลาดเมื่ อใดจึงจะส่ งผล
ต่อการซื้ อ
กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ม าก คื อ กลยุ ท ธ์ ช่ อ ง
ทา ง ก า ร จั ด จ า หน่ า ย บ ริ ษั ท น า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สู่ ตลาดเป้ าหมายโดย
พิจารณาว่าจะผ่านคนกลางอย่างไร
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คาถาม
7. ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
อย่างไร
How does the market buy?

คาตอบทีต่ ้ องการทราบ
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ
(Operations) ประกอบด้วย
1. การรู ้ปัญหา
2. การค้นหาข้อมูล
3. การประเมินผลทางเลือก
4. การตัดสิ นใจซื้ อ
5. ความรู ้สึกภายหลังการซื้ อ

กลยุทธ์ การตลาดทีเ่ กีย่ วข้ อง
กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ม าก คื อ กลยุ ท ธ์ ก าร
ส่ งเสริ มการตลาด ประกอบด้วย การ
โฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย
ก า รส่ ง เส ริ ม ก าร ข าย แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์การตลาดทางตรง

ที่มา : ปณิ ศา ลัญชานนท์ (2548)
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
สามารถอธิ บายผ่านแบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยจะแสดงให้เห็ นการกระบวนการซื้ อ
จนถึ ง เหตุ จูง ใจที่ ท าให้เกิ ด การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ (Philip Kotler and Gary Amstrong, Market an
Introduction. New Jersey : Prentice-Hall, Inc, Second Edition, 1990.)

ภาพที่ 2 แบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ( A Model of Consumer Behavior )
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1. สิ่ งกระตุน้ ภายนอกของผูซ้ ้ื อ (Stimuli) เป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคอาจเกิ ด
จากแรงกระตุน้ ภายในร่ างกายของผูบ้ ริ โภคเอง เช่น ความหิ ว ความกระหาย หรื ออาจเป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่
อยู่ภ ายนอกซึ่ งได้แ ก่ สิ่ ง กระตุ ้น ทางการตลาด และสิ่ ง กระตุ ้น อื่ น ๆ ส่ ว นมากนัก การตลาดจะให้
ความสาคัญกับสิ่ งกระตุน้ ภายนอก โดยพยายามจัดสิ่ งกระตุน้ ภายนอก โดยเฉพาะสิ่ งกระตุน้ ทางการ
ตลาดให้สามารถจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้ อสิ นค้าขึ้น
1.1 สิ่ ง กระตุ ้น ทางการตลาด (Marketing Stimuli) เป็ นสิ่ ง กระตุ ้น ที่ นัก การตลาด
สามารถควบคุ ม และจัด ให้ มี ข้ ึ น เป็ นสิ่ ง กระตุ ้นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ส่ ว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ซึ่ งประกอบด้วย สิ่ งกระตุน้ ด้านผลิ ตภัณฑ์ เช่ น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
สวยงามสะดุ ดตา สิ่ งกระตุน้ ด้านราคา เช่ น การกาหนดเงื่ อนไขการชาระเงิ นหรื อการเสนอ
ส่ วนลดที่ดีกว่าคู่แข่งขัน สิ่ งกระตุน้ ด้านการจัดช่องทางการจัดจาหน่าย เช่น มีการจัดผลิตภัณฑ์
ให้มีจาหน่ ายอย่างทัว่ ถึ ง และสิ่ งกระตุน้ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เช่ น การลดแลกแจกแถม
การโฆษณาที่สม่าเสมอ สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ หากนักการตลาดสามารถเข้าใจถึงความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค และสามารถจัดสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
แล้วย่อมจะเป็ นเครื่ องมือที่สามารถจะกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดความต้องการได้ ซึ่ งจะนาไปสู่
พฤติกรรมการซื้ อในที่สุด
1.2. สิ่ งกระตุน้ อื่น ๆ (Other Stimuli) เป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่อยูภ่ ายนอกองค์การและนักการ
ตลาดไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ สิ่ ง กระตุ ้นเหล่ า นี้ ได้แ ก่ สิ่ ง กระตุ ้นทางเศรษฐกิ จ เช่ น ภาวะ
เศรษฐกิ จ รายได้ข องผูบ้ ริ โภคจะมี ผ ลต่ อความต้องการซื้ อของผูบ้ ริ โภค สิ่ ง กระตุ ้นทาง
เทคโนโลยี เช่ น เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารที่ ท ันสมัย และรวดเร็ ว ท าให้ผู บ้ ริ โภคต้อ งการใช้
โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้น สิ่ งกระตุน้ ทางกฎหมายและการเมือง เช่นกฎหมายเพิ่มหรื อลดภาษี
สิ น ค้า ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ งจะมี ผ ลต่ อ ความต้อ งการในสิ น ค้า ชนิ ด นั้น และสิ่ ง กระตุ ้น ทาง
วัฒนธรรม เช่ น ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ในเทศกาลต่าง ๆ จะเป็ นตัวกระตุ น้ ให้เกิ ดความ
ต้องการสิ นค้าบางอย่างในเทศกาลนั้น ๆ เป็ นต้น
2. ความรู ้ สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ หรื อกล่องดา (Buyer’s Black Box) เป็ นส่ วนที่ได้รับอิทธิ พลมา
จากลักษณะของผูซ้ ้ื อ (Buyer Characteristic) ซึ่ งได้รับอิทธิ พลมาจาก ปั จจัยด้านวัฒนธรรม ปั จจัยด้าน
สังคม ปั จจัยส่ วนบุ คคล และปั จจัยทางจิตวิทยา (ซึ่ งจะได้กล่ าวถึ งรายละเอี ยดต่อไป) และยังได้รับ
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อิทธิ พลมาจากกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (Buyer Decision Process) ที่ ประกอบได้ด้วยขั้นตอน
ต่า ง ๆ 5 ขั้นตอน ได้แก่ รั บรู ้ ปั ญหา การค้นหาข้อมู ล การประเมิ นทางเลื อก การตัดสิ นใจซื้ อ และ
พฤติกรรมหลังการซื้ อ(รายละเอียดจะได้กล่าวถึงในหัวข้อกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ)
3. การตอบสนองของผูซ้ ้ื อหรื อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Buyer’s Responses) ผูบ้ ริ โภค
จะมีการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้ การเลือกผลิ ตภัณฑ์ (Product Choice) ที่จะมาตอบสนองความ
ต้อ งการ เช่ น เลื อกข้า วต้ม กุ้ง เป็ นอาหารเช้า หรื อ เลื อ กนมสดเป็ นอาหารเช้า การเลื อ กตราสิ น ค้า
(Brand Choice) เช่ น หากต้องการดื่ ม นมเป็ นอาหารเช้า แล้วจะดื่ ม นมสดตราอะไร การเลื อกผูข้ าย
(Dealer Choice) การเลื อกเวลาในการซื้ อ (Purchase Time) การเลื อกปริ ม าณในการซื้ อ (Purchase
Amount) เป็ นต้น
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix )
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้อา้ งถึ งแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิ จบริ การ
( Service Mix ) ของ Philip Kotler ไว้ว่า เป็ นแนวคิ ดที่ เกี่ ย วข้องกับ ธุ รกิ จที่ ให้บริ ก ารซึ่ ง จะได้ส่ วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรื อ 7Ps ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจาเป็ นและความต้องการของมนุษย์ได้คือสิ่ งที่
ผูข้ ายต้องมอบให้แก่ ลูกค้า และลู กค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ
ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และ ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้
2. ด้านราคา ( Price ) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า
( Value )ของบริ การกับราคา ( Price ) ของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาลูกค้าจะตัดสิ นใจ
ซื้ อ ดัง นั้น การก าหนดราคาการให้ บ ริ ก ารควรมี ค วามเหมาะสมกับ ระดับ การให้ บ ริ ก าร
ชัดเจน และง่ายต่อการจาแนกระดับบริ การที่ต่างกัน
3. ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ( Place ) เป็ นกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมใน
การนาเสนอบริ การให้แก่ลูกค้า ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ
บริ ก ารที่ น าเสนอ ซึ่ งจะต้อ งพิ จ ารณาในด้า นท าเลที่ ต้ ัง ( Location ) และช่ อ งทางในการ
นาเสนอบริ การ ( Channels )
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4. ด้านส่ งเสริ มการตลาด ( Promotion ) เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่มีความสาคัญในการติดต่อสื่ อสาร
ให้ผใู ้ ช้บริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การ
ใช้บริ การและเป็ นกุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้านบุคคล ( People ) หรื อพนักงาน ( Employee ) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม การ
จูงใจ เพื่อให้สามารถสร้ างความพึงพอใจให้กบั ลู กค้าได้แตกต่างเหนื อคู่แข่งขันเป็ นความ
สัม พันธ์ ระหว่า งเจ้า หน้า ที่ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารและผูใ้ ช้บ ริ การต่ าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมี
ความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถ
ในการแก้ไขปั ญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation ) เป็ น
การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้ง
ทางด้ายกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้ างคุ ณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นด้านการ
แต่งกายสะอาดเรี ยบร้ อย การเจรจาต้องสุ ภาพอ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ ว หรื อ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
7. ด้านกระบวนการ ( Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในด้าน
การบริ การ ที่นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทาให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
แบบจาลองคาโน (Kano’s model)
ดร.โนริ อากิ คาโน ที่ปรึ กษาด้านคุณภาพ สร้างแบบจาลองคาโน (Kano’s model) ขึ้น เพื่อแสดง
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของลูกค้ากับปริ มาณการตอบสนองทางคุ ณภาพของผลิตภัณฑ์
โดยมีวิธีการและกระบวนการดังนี้ คือ ผูส้ ารวจจะนาเสนอคุ ณลักษณะ ต่างๆ ของสิ นค้าหรื อบริ การที่มี
ผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าให้ลูกค้า แล้วนาผลสารวจมาวิเคราะห์ และสร้างข้อสรุ ป เมื่อได้ขอ้ สรุ ป
แล้วจึงนาผลสรุ ปดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ แบบจาลอง
คาโนมี รูปแบบการสร้ างความพึงพอใจสาหรั บลู กค้า โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้ (Sauerwein,
Bailom, Matzler & Hinterhuber, 1996, pp. 313-314)
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ภาพที่ 3 แบบจาลองคาโนที่เทียบจากความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มา : Berger et al.,1993
1. คุ ณลัก ษณะพื้นฐานที่ จาเป็ นต้องมี ในผลิ ตภัณฑ์ (Dissatisfiers, Must-be attribute หรื อ M)
เป็ นคุณลักษณะที่ ผูบ้ ริ โภคไม่ได้ให้ความสนใจ พูดถึง หรื อเรี ยกร้องใด ๆ เนื่องจากผูบ้ ริ โภคคาดหวังว่า
ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะนี้ อยูแ่ ล้ว แต่หากผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณลักษณะนี้ จะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความไม่พึง
พอใจเป็ นอย่างมากในทันที และอาจเกิดการร้องเรี ยนหรื อไม่สนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของผูป้ ระกอบการ
ได้ ในทางกลับกันแม้วา่ ผลิตภัณฑ์จะมีคุณลักษณะนี้ ผบู ้ ริ โภคจะรู ้สึกเฉย ๆ โดยไม่แสดงความพึงพอใจ
ออกมาอาจกล่าวได้วา่ คุณลักษณะนี้ไม่ได้ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้น
2. คุ ณ ลัก ษณะที่ ค วรจะมี ใ นผลิ ต ภัณ ฑ์ (Satisfiers, One-dimensional attribute หรื อ O) เป็ น
คุณลักษณะที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความพึงพอใจยิ่งผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะนี้ มากขึ้นเท่าไร ผูบ้ ริ โภคก็จะ
ยิ่งมีความพึงพอใจในผลิ ตภัณฑ์มากขึ้นเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามหากผลิ ตภัณฑ์มีคุณลักษณะนี้ น้อย
ผูบ้ ริ โภคจะมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์นอ้ ย และหากผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณลักษณะนี้ อาจทาให้ผบู ้ ริ โภค
เกิดความไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ได้ หรื อกล่าวได้วา่ ระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์แปรผันตรงกับ
คุณลักษณะนี้ อย่างไรก็ตามหากผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบการทุกรายในตลาดมีคุณลักษณะนี้เหมือนกัน
ทุกประการในสายตาของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะนาคุณลักษณะอื่นของผลิตภัณฑ์มาพิจารณาแทน
3. คุณลักษณะที่ดึงดูดใจผูบ้ ริ โภค (Delighters, Attractive attribute หรื อ A) เป็ นคุณลักษณะที่
ผูบ้ ริ โภคไม่ได้คาดหวังมาก่ อนว่าจะมีในผลิ ตภัณฑ์ หรื ออยู่นอกเหนื อจากสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคคาดการณ์ ไว้
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หากผลิ ตภัณฑ์มี คุณลัก ษณะนี้ ซ่ ึ ง เป็ นที่ ถูก ใจ หรื อตรงตามความต้องการแฝงของผูบ้ ริ โภคจะทาให้
ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความประทับใจ ความสนใจ หรื อต้องการลองบริ โภค ใช้ผลิ ตภัณฑ์มากขึ้ น รวมถึ งอาจ
ก่อให้เกิดการจดจาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของผูป้ ระกอบการและมีการบอกต่อ หรื อการแนะนาสิ นค้าแก่บุคคล
แวดล้อมซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างตราสิ นค้าได้อย่างรวดเร็ วตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของผูป้ ระกอบการ
ก็จะได้รับการ ยอมรั บและความน่ าเชื่ อถื อตามไปด้วย นอกจากนี้ ยงั ช่ วยสร้ างภาพลัก ษณ์ ที่ ดีใ ห้ก ับ
ผูป้ ระกอบการอีกด้วย อาจกล่าวได้วา่ คุ ณลักษณะนี้ มีผลต่อความพึงพอใจในผลิ ตภัณฑ์เป็ นอย่างมาก
และเป็ นคุณลักษณะที่จะสร้าง ความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันในตลาดได้ แต่หากผลิตภัณฑ์
ไม่มีคุณลักษณะนี้ ผูบ้ ริ โภค จะรู ้สึก เฉย ๆ หรื อไม่ได้รู้สึกไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์น้ นั
นอกจากคุณลักษณะหลักที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีอีก 3 คุณลักษณะ ได้แก่ 1. คุณลักษณะที่ไม่
มีความแตกต่างกันในความรู ้ สึกของผูบ้ ริ โภค ( Indifferent attribute หรื อ I ) เป็ นคุ ณลักษณะที่ไม่มีผล
ต่อความ พึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผูบ้ ริ โภค กล่าวคื อ แม้ว่าจะมี หรื อไม่มีคุณลักษณะนี้ ใน
ผลิตภัณฑ์ ก็ไม่ได้ ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจ หรื อความไม่พึงพอใจแต่อย่างใด ดังนั้นการพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์จึงไม่ จาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับคุ ณลักษณะนี้ มากจนเกิ นไป แต่อาจนา คุ ณลักษณะนี้ ไป
สื่ อ สารกับ ผูบ้ ริ โภค เพื่ อ ให้ผู ้บ ริ โ ภคเกิ ดความเข้า ใจและเห็ น ถึ ง ความส าคัญของคุ ณ ลัก ษณะนี้ ได้
2. คุณลักษณะที่ผบู ้ ริ โภคไม่ ต้องการให้มีในผลิตภัณฑ์ (Reverse attribute หรื อ R) และ 3. คุณลักษณะที่
เป็ นข้ อ สงสั ย (Questionable attribute หรื อ Q) ซึ่ งไม่ ค วรมี เ กิ น ร้ อ ยละ 2 หรื อไม่ ค วรมี เ ลย
การประเมินผลโดยใช้ กฎ M>O>A>I
สาหรับกรณี ที่ความต้องการของลู กค้าแต่ละประเภทไม่สามารถที่จะกาหนดประเภท ของตัว
แปรได้อย่างชัดเจน การประเมิ นผลโดยใช้กฎดัง กล่ าวจะมี ประโยชน์มาก เมื่ อตัดสิ นใจสาหรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้น คุณลักษณะเหล่านี้จะต้องถูกนามาพิจารณาว่า คุณลักษณะใดมีผลสู งสุ ดต่อ
การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความต้องการแรกที่จะต้องถูก ตอบสนองก็คือความต้องการที่มาจาก
ความไม่พึงพอใจ หลังจากนั้นจึงใช้คุณสมบัติดา้ นความพึงพอใจทาให้คุณสมบัติของสิ นค้าเป็ นที่พอใจ
ปั จจัยที่สาคัญเหล่านี้ จะใช้เป็ นตัวกาหนดความสาคัญของคุ ณสมบัติของตัวสิ นค้าที่มีต่อลู กค้า หรื อใช้
ลักษณะของการระบุความต้องการที่สาคัญที่สุด ของลูกค้าไว้ในแบบสอบถามซึ่ งถ้าผลสรุ ปของความ
ต้องการออกมาในรู ปแบบเดียวกันก็จะได้คุณลักษณะของสิ นค้าที่สาคัญที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
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งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ผกั ผลไม้ แปรรู ป
งานการศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ป ที่ผา่ นมา มีการศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยและ
รู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ตลอดจนข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ ริ โภคผัก
ผลไม้แปรรู ป
ภรณี แย้มพันธ์ (2559) ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้
แปรรู ปตราดอยคาเนื่ องจากกระบวนการแปรรู ปผักและผลไม้ของไทยมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมากขึ้น
และสามารถพัฒนาผลิ ตภัณฑ์จนสร้ างมู ลค่าให้กบั สิ นค้าได้มากขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งยังมี แนวโน้มที่
ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมจะห่ วงใยสุ ขภาพมากขึ้น ทาให้ผูผ้ ลิ ตจึงต้องพัฒนาสิ นค้าให้มีความหลากหลาย
และตอบโจทย์ผูบ้ ริ โภคเฉพาะกลุ่ ม รวมไปถึ งการออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ให้เหมาะกับรู ปแบบการใช้
ชี วิต โดยทาการส ารวจแบบสอบถามออนไลน์ และได้รับข้อมู ลแบบสอบถามตอบ กลับที่มี ความ
สมบูรณ์ท้ งั สิ้ น 419 ชุด ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้แปรรู ป
ตราดอยคามีท้ งั หมด 3 ปั จจัย โดยเรี ยงลาดับจากค่าสัมประสิ ทธิ์ ของสมการถดถอยจากมากไปน้อย คือ
ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านบุคคลและระบบการจัดคิว และปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ในขณะที่ปัจจัยด้าน
รู ปลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์และความหลากหลายของสิ นค้า ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้าน
การส่ งเสริ มการขาย และปั จจัยด้านกายภาพและกระบวนการ ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ผลิตภัณฑ์ผกั
และผลไม้แปรรู ปตราดอยคา สาหรับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศที่
แตกต่ า งกันส่ ง ผลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ผ กั และผลไม้แ ปรรู ป ตราดอยค าแตกต่ า งกัน ส่ ว น
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
ผักและผลไม้แปรรู ปตราดอยคาไม่แตกต่างกัน
วีรณา นภากร (2561) ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ รู ป แบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อผลไม้
อบแห้งของผูบ้ ริ โภคจากซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ในกรุ งเทพมหานครโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และรู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ รวมถึงระดับความสาคัญของปั จจัยที่
ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เพื่อผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จผลไม้อบแห้งได้นาผลการวิจยั ไปใช้
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พัฒนา รู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ของตนเอง ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
420 ราย โดยใช้วิธีการสุ่ ม แบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็ น และใช้วิธีการเลือกแบบกาหนดสัดส่ วนสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า T-test และ
การทดสอบค่า F-test ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา
อาชีพ และรายได้ ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลไม้อบแห้งมีเพียงปั จจัยด้านสถานภาพที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ โดยปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อในระดับ มากที่สุด ได้แก่ คุณภาพของผลไม้อบแห้ง
รองลงมา คือ สถานที่จาหน่าย และเครื่ องหมายรับรองคุณภาพสิ นค้า ตามลาดับ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้
ความสาคัญกับวัส ดุ ที่ ใช้ผ ลิ ตบรรจุ ภณ
ั ฑ์ผ ลไม้อบแห้ง โดยชื่ นชอบ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ท รงกระบอก และ
ต้องการให้มีความโปร่ งใสสามารถเห็นสิ นค้าที่บรรจุภายในได้ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับสัญลักษณ์
รับรองมาตรฐาน สิ นค้าโดยจะมองหาทุกครั้งที่จะซื้ อสิ นค้า
ชริ นรัตน์ งามพพิฒนั ์ชยั (2557) ได้ทาการศึกษาในเรื่ องของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ผลไม้ อ บกรอบของผู ้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ตัวอย่าง โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบความแตกต่าง T-test และสถิติทดสอบความแปรปรวน
(One way ANOVA) โดยผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านต่างๆจาแนก ตามเพศ พบว่ามีระดับความคิดเห็ น
ต่อปั จจัยแรงจูงใจด้านทัศนคติ และปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านช่ องทางการจัด
จาหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด และแนวโน้มการบอกต่อบุคคลอื่นให้ซ้ื อผลไม้อบกรอบเพื่อบริ โภค มี
ความแตกต่างกันอย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เมื่ อจาแนกตามอายุ อาชี พ ระดับการศึ กษา
สถานภาพการสมรส พบว่าระดับความคิดเห็นไม่ แตกต่างกัน ปั จจัยแรงจูงใจด้านวัฒนธรรมมีอิทธิ พล
ต่อแนวโน้มการตัดสิ นใจซื้ อขนมอบกรอบในอนาคตเพื่อการบริ โภค ปั จจัยแรงจู งใจด้านการรั บรู ้ มี
อิทธิ พลต่อแนวโน้มการบอกต่อบุคคลอื่นให้ซ้ื อขนมอบกรอบ ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดทั้ง 4 ด้านมี
อิทธิ พลต่อแนวโน้มการตัดสิ นใจซื้ อขนมอบกรอบในอนาคตเพื่อการบริ โภค และมีอิทธิ พลต่อแนวโน้ม
การบอกต่อบุคคลอื่นให้ซ้ื อขนมอบกรอบ
นางสาวอัญชลี ช่ วยยก (2550) ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ มีอิทธิ พ ลต่อพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อ
อาหารสุ ขภาพจากร้ านเลมอนฟาร์ มโดยเก็บรวบรวมข้อมู ลจากกลุ่ มตัวอย่าง 315 คน ที่ มาซื้ อสิ นค้า
ร้ านเลมอนฟาร์ มทั้ง 7 สาขา โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง และทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้ t-test
และ ANOVA เปรี ยบเทียบความแตกต่างโดยใช้ LSD ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ
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ของการใช้บริ การในร้านเลมอนฟาร์ มระดับมากในด้านผลิต ภัณฑ์และสถานที่ต้ งั ระดับปานกลางใน
ด้านราคาและ การส่ งเสริ มการขาย จากผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ทาเลที่ต้ งั ร้าน การรับรู ้ข่าวสาร
เหตุผลการ เลือกซื้ ออาหารสุ ขภาพเพื่อต้องการอุดหนุ นชุมชนให้มีรายได้ เพื่อช่วยบรรเทาโรคประจาตัว
และ โปรโมชั่น จากทางร้ า น เป็ นปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ อาหารสุ ข ภาพจาก
ร้านเลมอน ฟาร์ม
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับ Kano Model
Kano model คือ การศึกษาถึงความต้องการของลูกค้า ช่ วยให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
ได้เป็ นอย่างดี โดยใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากความพึงพอใจของ ลูกค้าที่จะมีต่อ
ผลิ ตภัณฑ์น้ นั มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า คาโนโมเดล
สร้างขึ้นโดยผูช้ านาญการทางด้านคุณภาพชาวญี่ปุ่น ดร.โนริ ยากิ คาโน (Kano, 1984)
พลากร สัตย์ซื่อ และคณะ (2561) ศึกษาเกี่ ยวกับแนวทางกาพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาด
ของผลิ ตภัณฑ์อาหารส าเร็ จรู ป แช่ แข็ง ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา : การประยุก ต์
แบบจาลองของคาโน เพื่ อส ารวจความต้อ งการของผู บ้ ริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์อาหารส าเร็ จ รู ป แช่ แ ข็ง มี
ความสาคัญต่อการสร้าง ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ปแช่
แข็ง โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเชิงโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภค
ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็งจานวน 250 ราย ซึ่ งใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้สถิติเชิ งพรรณนา และแบบจาลองของคาโน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็งที่กาหนดถูกจัดเป็ น 2 ประเภท คือ ปั จจัยที่ควรจะมีในผลิตภัณฑ์ เช่ น
การได้รับ การรั บ รองจากส ากับ ปริ ม าณของอาหาร และ ปั จจัย ที่ ไ ม่ ท าให้เกิ ดความแตกต่ า งกันใน
ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค เช่น การให้ชอ้ น-ส้อมพลาสติก ผูป้ ระกอบการสามารถนาผลการวิจยั ที่ได้ไปใช้
เป็ นแนวทางพัฒนาส่ วนประสม ทางการตลาดที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็ง ต่อไป
ธัญนันท์ ใจปั น (2559) ทาการศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์คุณ ลักษณะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์
น้ า มะเขื อเทศส าหรั บผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อวิจยั เกี่ ยวกับการศึ ก ษาสภาพทัว่ ไปทาง
เศรษฐกิ จ สั ง คม พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โ ภค ส่ ว นตลาดตามลัก ษณะทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และวิ เ คราะห์
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คุณลักษณะที่เหมาะสมของผลิ ตภัณฑ์น้ามะเขือเทศที่มีกบั ความพึงพอใจตามส่ วนตลาดของผูบ้ ริ โภค
โดยใช้แนวคิดแบบจาลองคาโน (Kano Model) เพื่อหาคุณลักษณะที่ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจโดยรวม แล้วทา
การแบ่ ง กลุ่ ม ผู บ้ ริ โ ภคตามข้อ มู ล สภาพทั่ว ไปด้ว ยเทคนิ ค Cluster Analysis ผลจากการวิ จ ัย พบว่ า
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จน้ามะเขือเทศสามารถใช้กลยุทธ์ด้านผลิ ตภัณฑ์ ควรให้ความใส่ ใจในเรื่ องระดับ
ความเข้มข้นของน้ามะเขือเทศรวมถึงการเพิ่มเติมคุณลักษณะ เช่น การเพิ่มคอลลาเจน หรื อวิตามินต่างๆ
และการแสดงข้อมู ล เกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณฑ์น้า มะเขื อเทศ เพื่ อท าให้สิ นค้า มี คุ ณลัก ษณะที่ เหมาะสมต่ อ
ผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
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กรอบความคิดงานวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ก าหนดกรอบแนวคิ ดงานวิจ ัย จากการศึ ก ษาทฤษฎี แ ละแนวคิ ดต่ า งๆรวมทั้ง การ
ทบทวนวรรณกรรม งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานวิจยั เรื่ องคุณลักษณะ
และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผักผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
สถานการณ์ ตลาด
ผลิ ต ภัณ ฑ์ผ กั ผลไม้แ ปรรู ป ชนิ ด ขนมขบเคี้ ย ว
ด้วยการทอดระบบสุ ญ ญากาศ มี การการแข่ ง ขัน ไม่ สู ง
เนื่ องจากใช้เทคโนโลยีใหม่ ต้องใช้เงิ นลงทุ นสู ง และมี
จานวนคู่แข่งน้อยราย ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่เข้าตลาดรายแรกๆ

พฤติกรรมผู้บริโภค
ปั จจุบนั มีแนวโน้มผูบ้ ริ โภคที่ใส่ ใจสุ ขภาพ
มากขึ้น โดยจะการเลือกบริ โภคอาหารที่ มีประโยชน์
ต่อร่ ายกาย โดยเน้นคุณค่าของสารอาหารและคุณภาพ
ของอาหาร

การนาผลิตภัณฑ์แปรรู ปออกสู่ตลาดในลักษณะของผักผลไม้แปรรู ปชนิด
ขนมขบเคี้ยวด้วยการทอดระบบสุญญากาศมีผลต่อการเลือกซื้อหรื อไม่

เพื่อศึ กษาสภาพทัว่ ไปทางเศรษฐกิ จสังคมและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ผกั
ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบการทอดสุญญากาศ
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
ข้อมูลปฐมภูมิ : สัมภาษณ์เชิงลึก
ข้อมูลทุติยภูมิ : ทบทวนงานวิจยั

เพื่ อ วิ เ คราะห์ คุ ณ ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ ัก
ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบการทอดสุ ญญากาศที่ มี
ผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
Kano Model
ข้อมูลปฐมภูมิ : สัมภาษณ์ผบู ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง

พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับการแข่ งขันในตลาด
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สมมติฐาน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ผ กั ผลไม้แ ปรรู ป ด้ว ยการทอดระบบสุ ญ ญากาศที่ ส ามารถดึ งดู ด ผูบ้ ริ โภคควรมี
คุณลักษณะดังนี้ รสชาติด้ งั เดิมตามวัตถุดิบ มีการเพิ่มวิตามิน บรรจุในถุงบรรจุภณั ฑ์ที่มีซิปล็อค รู ปแบบ
ถุงมีลกั ษณะตามรู ปแบบผักผลไม้ สามารถหาซื้ อได้ง่ายในร้านสะดวกซื้ อทัว่ ไป (ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก)
และมีช่องทางการจาหน่ายออนไลน์

บทที่ 3
วิธีวจิ ัย
ข้ อมูลและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้มีข้ นั ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้
1. ข้ อมูลทุติยภูมิ
โดยผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อ
นามาเป็ นแนวทางในการในการสร้ างกรอบแนวคิดในการศึ กษา จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่ น
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร และฐานข้อมูลทางอินเตอร์
2. ข้ อมูลปฐมภูมิ
2.1 ประชากร
การก าหนดประชากรในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ ประชากรที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครชั้นในทั้งหมดจานวน 1,741,296 คน (ศูนย์ขอ้ มูลกรุ งเทพมหานคร, 2560)
ประกอบด้วย 21 เขตปกครอง คือ พระนคร ป้ อมปราบศัตรู พ่าย สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน บางรัก
ยานนาวา สาทร บางคอแหลม ดุสิต บางซื่อ พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง คลองเตย จตุจกั ร ธนบุรี
คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ดินแดง และวัฒนา
2.2 กลุ่มตัวอย่ างและขนาดตัวอย่ าง
สาหรับกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เลือกมาศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชากรที่มีอายุระหว่าง
22 – 60 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครชั้นใน โดยพิจารณาเฉพาะผูบ้ ริ โภคที่เคยเลื อกซื้ อ
บริ โภคผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบการทอดสุ ญญากาศเท่านั้น จากการกาหนดทาให้
ทราบว่ามีกลุ่มตัวอย่างประชากรจานวนมาก แต่ผวู ้ จิ ยั ไม่สามารถทราบถึงขนาดประชากร

22

แน่นอนได้ ดังนั้นเพื่อให้ได้ซ่ ึ งขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม จึงพิจารณาใช้สูตรการหาจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยทางคณิ ตศาสตร์ ( Cochran,1977) ดังนี้
𝑍2𝜎 2
𝑛=
Ε2

โดยที่

𝑛
𝑍
𝜎2
Ε

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
ค่าสถิติที่มีการแจกแจงแบบปกติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
ค่าความแปรปวนของประชากร
ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า μ ด้วย 𝜒̅

แต่เนื่ องจากไม่ทราบ
𝑆2 =

𝜎2

จะใช้ความแปรปรวนของตัวอย่าง

𝑆 2 แทนโดยใช้สูตร

1
(max 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 − min 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) 2
36

จากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กับ ผู ใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ จ านวน 5 คน พบว่า มี ร ายได้รวมเฉลี่ ย
40,000 บาท โดยรายได้ต่อเดือนสู งสุ ดคือ 70,000 บาท และต่าสุ ดคือ 8,000 บาท โดยกาหนดให้
รายได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างจากประชากรไม่เกิน 2,000 บาท
แทนค่าตัวแปรในสมการ

𝑛=

1
2
36 (70,000 − 8,000) )
(2,0002 )

(1.962 ) (

𝑛 = 102

จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 102 ตัวอย่าง และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกใน
กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ เคยซื้ อบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดสุ ญญากาศเป็ นประจา
อย่างน้อย 3 ครั้งต่อเดือน จานวน 5 คน ดังนั้นการศึกษานี้จึงกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็ น
107 ตัวอย่าง
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2.3 การสุ่ มตัวอย่ าง
งานวิจยั นี้ อาศัยการเลือกสุ่ มตัวอย่างที่ไม่เป็ นไปตามโอกาสทางสถิติ ( Non-Propability
Sampling ) โดยใช้วิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คื อการสอบถามเฉพาะกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคที่เคยเลื อกซื้ อบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบการทอดสุ ญญากาศ โดย
แหล่ ง สถานที่ ส ารวจได้แก่ ห้า งสรรพสิ นค้า ร้ า นขายสิ นค้า แปรรู ป ร้ า นค้า เฉพาะทางด้า น
สุ ขภาพ และแห่งออกกาลังกาย
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือใน
การสารวจ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น 2 ชุด
3.1 แบบสอบถามฉบับนาร่ อง
โดยผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามในรู ปแบบของการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)กับ
ผูบ้ ริ โภคที่ เคยซื้ อบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดสุ ญญากาศเป็ นประจา
อย่างน้อย 3 ครั้งต่อเดื อน จากกลุ่มตัวอย่างประชากรจานวน 5 คน เพื่อให้ได้ความคิดเห็น
จากผูส้ ัมภาษณ์ และข้อมูลที่เท็จจริ งเกี่ ยวกับด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ และปั จจัยที่มีผลต่อเลื อกซื้ อหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบ
การทอดสุ ญญากาศ เมื่อได้รับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนาร่ องผูว้ ิจยั จึงนาข้อมูลดังกล่าวมา
เป็ นตัวกาหนดแนวทางในการปรับปรุ งรายการคุ ณลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้
แปรรู ปด้วยระบบการทอดสุ ญญากาศ และออกแบบแบบสอบถามให้เหมาะสมกับการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.2 แบบสอบถามฉบับจริง
โดยผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามกับ กลุ่ ม ตัวอย่างคื อ ผูบ้ ริ โภคที่ เคยเลื อกซื้ อหรื อบริ โภค
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ ัก ผลไม้ แ ปรรู ปด้ ว ยระบบการทอดสุ ญญากาศ จ านวน 102 ราย โดย
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่ วนดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลด้านสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และเขตที่อยูอ่ าศัย

24

ส่ วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้
แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศ
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลด้านปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด และคุ ณลักษณะที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อและบริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศ
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคผักผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ และประมวลผล เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เลื อ กซื้ อบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด และ
คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อและบริ โภคผักผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศ โดย
สามารถแบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออก เป็ น 2 ส่ วนได้แก่
1. เพื่อให้บรรลุ วตั ถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 จึงได้วิเคราะห์ ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับเศรษฐกิ จสังคม เช่ น เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดือน และ ข้อมูลด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ที่เลื อกซื้ อหรื อบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศ โดยการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนนี้จะแสดงค่าออกมาในรู ปของค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2. เพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ขอ้ ที่ 2 จึ งได้วิเคราะห์ ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับปั จจัยด้านส่ วนผสมทาง
การตลาด และคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วย
การทอดระบบสุ ญญากาศ ด้วยสร้างแบบจาลองคาโนซึ่ งเป็ นการประเมินความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภค
ในการก าหนดคุ ณ ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ กั ผลไม้แ ปรรู ป ด้ว ยการทอดระบบสุ ญ ญากาศ
ผูศ้ ึ กษาได้รวบรวมข้อมูลจากบทความงานวิจยั ต่างๆ และจากข้อมู ลจากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ โภคที่ เคย
เลื อกซื้ อบริ โภคผักผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศทาให้สามารถกาหนดคุ ณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ได้ท้ งั 32 คุณลักษณะ โดยแต่ละคุณลักษณะมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด
และผูศ้ ึ ก ษาได้ก าหนดระดับ เกณฑ์ก ารประเมิ นความพึ ง พอใจของผูบ้ ริ โภคอยู่ภายใต้รูป แบบของ
แบบจาลองคาโน โดยละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
รสชาติด้ งั เดิมจากวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์มีหลายรสชาติ
มีการปรุ งแต่งกลิ่นผักผลไม้
มีการเพิม่ วิตามิน
เนื้อสัมผัสกรอบ
ขนาดชิ้นของผักผลไม้ขนาดเท่าเดิม
บรรจุภณั ฑ์มีขนาดเดียว
บรรจุภณั ฑ์ 1 ซองมีผกั หรื อผลไม้เพียง 1 ชนิด
ถุงบรรจุภณ
ั ฑ์ลกั ษณะสี่ เหลี่ยมเหมือนขนม
ขบเคี้ยวทัว่ ไป
บรรจุภณั ฑ์มีลกั ษณะเป็ นกระป๋ อง
ถุงบรรจุภณ
ั ฑ์มีซิปล็อค
บรรจุภณั ฑ์โปร่ งใสสามารถมองเห็นสิ นค้า
ด้านใน
รู ปบนซองเป็ นรู ปผักผลไม้จริ ง
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เน้นความเป็ นไทย
สิ นค้าจาเป็ นต้องมีตราสิ นค้าที่รู้จกั หรื อเคยเห็น
สิ นค้าจาเป็ นต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย เช่น มาตรฐาน Q
ฉลากสิ นค้าระบุจานวนพลังงานแคลอรี
ฉลากสิ นค้าระบุรายละเอียดปริ มาณน้ าตาล
ฉลากสิ นค้าระบุรายละเอียดปริ มาณโซเดียม
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ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
ด้านราคา

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
20. วัตถุดิบผักผลไม้สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึง
แหล่งผลิตวัตถุดิบ
1. สิ นค้าระบุราคาอย่างชัดเจนบนบรรจุภณั ฑ์
2. สิ นค้าผักผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบ
สุ ญญากาศมีราคาเท่ากับขนมอบกรอบทัว่ ไป

ด้านสถานที่

1. สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต
(ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่)
2. สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ในร้านค้าสะดวกซื้ อ
ทัว่ ไป (ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก)
3. สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ในร้านค้าเฉพาะด้าน
สุ ขภาพ
4. สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ในห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา
5. มีช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

1. ผูป้ ระกอบการมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อ
โฆษณา
2. ผูป้ ระกอบการมีการประชาสัมพันธ์ถึงความโดด
เด่นของสิ นค้าที่ทาให้เกิดประโยชน์ต่อสุ ขภาพ
ของผูบ้ ริ โภค เช่น ใช้น้ ามันทอดเพียง 2 %
3. ผูป้ ระกอบการมีการประชาสัมพันธ์ผา่ น Blogger
หรื อ Youtuber เพื่อนาเสนอข้อมูลสิ นค้าผ่านการ
รี ววิ สิ นค้า
4. ผูป้ ระกอบการมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นพรี เซ็น
เตอร์
5. ผูป้ ระกอบการมีการส่ งเสริ มการขายโดยการให้
ผูบ้ ริ โภคลองชิมสิ นค้า
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จากการก าหนดคุ ณ ลัก ษณะข้า งต้น สามารถสร้ า งค าถามในแต่ ล ะคุ ณ ลัก ษณะที่ เ ป็ นความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มีท้ งั คาถามเชิงบวกและเชิ งลบ โดยผูบ้ ริ โภคทาการประเมินความพึงพอใจจาก
คาตอบ 5 ระดับ คือ
1 = ชอบถ้าเป็ นแบบนั้น
4 = ไม่ควรเป็ นแบบนั้น

2 = ควรเป็ นแบบนั้น
5 = ไม่ชอบถ้าเป็ นแบบนั้น

3 = เฉยๆ

วิธีการวิเคราะห์ ค่าความความพึงพอใจ
1.

นาคาตอบของแต่ละคาถามมาแปลความหมายโดยเทียบกีบตารางประเมินของ
แบบจาลองคาโนตามตารางที่ 3

Dysfunctional (Negative question)
1.like 2.must be 3.neutral 4.with live 5.dislike
1.like
Q
A
A
A
O
2.must be
R
I
I
I
M
Functional
R
I
I
I
M
(Positive question) 3.neutral
4.with live
R
I
I
I
M
5.dislike
R
R
R
R
Q
ตารางที่ 3 คาถามแบบด้านบวก (Positive Question) และด้านลบ (Negative Question)
ที่มา :Matzler and Hinterhuber (1997)
Customer Requirements

หมายเหตุ:

A (Attractive) คือ หน้าที่น้ ีดึงดูดลูกค้า
O (One-dimensional) คือ หน้าที่น้ ีอยูใ่ นส่ วนที่ทาให้ลูกค้าพอใจ
M (Must-be) คือ หน้าที่น้ ีจาเป็ นต้องมีสาหรับผลิตภัณฑ์
Q (Questionable) คือ หน้าที่น้ ีจาเป็ นต้องตระหนักให้มากเพราะอยูใ่ นส่ วนที่ไม่พอใจ
R (Reverse) คือ หน้าที่น้ ี นอกจากไม่ตอ้ งการแล้วควรมีการปรับปรุ ง
I (Indifferent) คือ หน้าที่น้ ีไม่แตกต่างในความรู ้สึกของลูกค้า
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2.

หาค่าเปอร์เซ็นต์ของแต่ละผลลัพธ์ที่ได้จากจานวนผูบ้ ริ โภคทั้งหมดในแต่ละ
คุณลักษณะตามตารางที่ 4

Percentage
Total Classify Satisfy
Dissatisfy
Attributes A O M I R Q (%)
Coefficient Coefficient
Attributes 1 25.5 8.3 50.3 9.7 1.4 4.8 100
M
0.36
-0.62
Attributes 2 22.8 5.5 55.2 11 2.8 2.8

100

M

0.28

-0.63

Attributes 3 20.7 20 25.5 29 3.4 1.4

100

I

0.40

-0.47

ตารางที่ 4 ตัวอย่างการประเมินผลลัพธ์
ที่มา :Matzler and Hinterhuber (1997)
3.

นาค่าร้อยละของแต่ละระดับความพึงพอใจ A O M I R และ Q ของคุณลักษณะทั้งหมด
มาคานวณเพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของค่าความพึงพอใจและค่าความไม่พึงพอใจตาม
สมการดังนี้
ค่าความพึงพอใจ
Satisfaction
= (A+O)/(A+O+M+I)
ค่าความไม่พึงพอใจ
Dissatisfaction = (O+M)/((A+O+M+I)x(-1))
โดยค่าพึ งพอใจจะมี ค่า อยู่ระหว่าง 0 – 1ถ้าค่า เข้าใกล้ 1 แสดงว่ามี ความพึ ง
พอใจมาก ในทางตรงกันข้ามถ้าค่าความไม่พึงพอใจมีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงว่ามีความ
ไม่พึงพอใจอย่างมาก

4.

นาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของค่าความพึงพอใจและค่าความไม่พึงพอใจที่ได้จากการคานวณ
มาสร้ า งกราฟ เพื่ อ หาการกระจายตัว ของคุ ณ ลัก ษณะต่ า งๆในกราฟ และหาว่ า
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อยูใ่ นส่ วนคุณภาพใด

บทที่ 4

ผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์ คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผักผลไม้แปรรู ปด้วยการ
ทอดระบบสุ ญญากาศ ได้อธิ บายถึงผลการศึกษาสภาพทัว่ ไปทางเศรษฐกิ จสังคมและพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่ เลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ผ กั ผลไม้แปรรู ป ด้วยระบบการทอดสุ ญ ญากาศและคุ ณลัก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบการทอดสุ ญญากาศที่มีผลต่อการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ จากการเก็บ
ข้อมูลกลุ่มผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครชั้นในที่เคยเลือกซื้ อบริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วย
ระบบการทอดสุ ญ ญากาศ โดยรวบรวมข้อ มู ล จากแบบสอบถามจานวนทั้ง หมด 107 ชุ ด โดยแบ่ ง
ผลการวิจยั ออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้

1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคที่เคยเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบการทอดสุ ญญากาศ
2. ข้อมูลพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เคยเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบการทอด
สุ ญญากาศ
3. คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้แปรรู ปด้วยการทอด
ระบบสุ ญญากาศ
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้บริโภคทีเ่ คยเลือกซื้อบริโภคผลิตภัณฑ์ ผกั ผลไม้ แปรรู ปด้ วยระบบ
การทอดสุ ญญากาศ
1. เพศ
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามเพศ จานวน 107 ราย พบว่าส่ วนใหญ่เคยเลือกซื้ อ
บริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบการทอดสุ ญญากาศเป็ นเพศหญิงจานวน 88 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 82.2 และเพศชายจานวน 19 คนคิดเป็ นร้อยละ 17.8
ตารางที่ 5 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จานวน (ราย)
19
88
107

ร้ อยละ
17.8
82.2
100

2. อายุ
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามอายุ จานวน 107 ราย พบว่าส่ วนใหญ่เคยเลือกซื้ อ
บริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบการทอดสุ ญญากาศมีช่วงอายุ 22-30 ปี จานวน 70 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 65.4 รองลงมาคือช่วงอายุ 31-40 ปี จานวน30 รายคิดเป็ นร้อยละ 28 และช่วงอายุ 40 ปี ขึ้นไป
จานวน 7 ราย เป็ นร้อยละ 6.5

31

ตารางที่ 6 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน (ราย)

ร้ อยละ

22-30 ปี

70

65.4

31-40 ปี
มากกว่า 40 ปี

30
7

28.0
6.5

107

100

รวม
ที่มา: จากการคานวณ

3. สถานภาพ
จากการสารวจกลุ่ มตัวอย่างโดยจาแนกตามสถานภาพจานวน 107 ราย พบว่าผูบ้ ริ โภคที่เคย
เลื อกซื้ อบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบการทอดสุ ญญากาศมี ส ถานภาพโสดจานวน
77 รายคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 72.0 มากกว่ า สถานภาพสมรสที่ มี จ านวน 30รายคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 28.0
ตารางที่ 7 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จานวน (ราย)

ร้ อยละ

77
30
107

72.0
28.0
100
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4. ระดับการศึกษา
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามระดับการศึกษาจานวน 107 ราย พบว่าผูบ้ ริ โภคที่
เคยเลื อกซื้ อบริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบการทอดสุ ญญากาศ ส่ วนใหญ่ศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี จ านวน 82 รายคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 76.6 รองลงมาคื อ ระดับ ปริ ญญาโทจ านวน 19 ราย
คิดเป็ นร้ อยละ 17.8 ระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 5 รายคิดเป็ นร้ อยละ 4.7 และระดับ ปริ ญญาเอก
1 รายคิดเป็ นร้อยละ 0.9 ตามลาดับ
ตารางที่ 8 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จานวน (ราย)
5
82
19
1
107

ร้ อยละ
4.7
76.6
17.8
0.9
100
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5. อาชีพ
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามอาชี พจานวน 107 ราย พบว่าผูบ้ ริ โภคที่เคยเลือกซื้ อ
บริ โภคผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบการทอดสุ ญญากาศพบว่าส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเป็ น
พนัง งานบริ ษทั เอกชนจานวน 71 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 66.4 รองลงมาคื ออาชี พ รั บราชการ พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจจานวน 13 ราย คิดเป็ นร้อยละ 12.1 อาชีพธุ รกิจส่ วนตัว เจ้าของกิจการจานวน 9 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 8.4 อาชี พอาชี พอิสระ รับจ้างทัว่ ไป จานวน 6 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 5.6 ซึ่ งมีจานวนเท่ากับกลุ่ ม
ตัวอย่างอื่นๆประกอบไปด้วยนักศึกษา และคนว่างงาน ส่ วนอาชีพที่จานวนตัวอย่างน้อยที่สุดคือ แม่บา้ น
มีจานวน 2 ราย คิดเป็ นร้อยละ 1.9
ตารางที่ 9 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุ รกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ
พนังงานบริ ษทั เอกชน
อาชีพอิสระ/รับจ้างทัว่ ไป
แม่บา้ น
อื่นๆ
- นักศึกษา
- ว่างงาน
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จานวน (ราย)
13
9
71
6
2
6

ร้ อยละ
12.1
8.4
66.4
5.6
1.9
5.6

107

100

34

6. รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจานวน 107 ราย พบว่าผูบ้ ริ โภค
ที่เคยเลือกซื้ อบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบการทอดสุ ญญากาศพบว่า รายได้เฉลี่ ยของ
กลุ่มตัวอย่าง คือ 30,220 บาท โดยส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท จานวน
37 ราย คิดเป็ นร้อยละ 34.6 รองลงมารายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 -20,000 บาท จานวน 24 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 22.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 30,001-40,000 บาท จานวน 22 ราย คิดเป็ นร้อยละ 20.6 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดื อน40,001-50,000 บาท จานวน 12 ราย คิดเป็ นร้อยละ 11.2 และกลุ่มตัวอย่างรายได้เฉลี่ยมากกว่า
50,000 บาท กับ ต่ากว่า 10,000บาท มีจานวนเท่ากัน คือ 6 รายคิดเป็ นร้อยละ 5.6
ตารางที่ 10 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน (บาท)
ต่ากว่า 10,000
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า 50,000
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จานวน (ราย)
6
24
37
22
12
6
107

ร้ อยละ
5.6
22.4
34.6
20.6
11.2
5.6
100
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคทีเ่ คยเลือกซื้อบริโภคผลิตภัณฑ์ ผกั ผลไม้ แปรรู ปด้ วย
ระบบการทอดสุ ญญากาศ
1. สาเหตุทเี่ ลือกซื้อบริโภคผลิตภัณฑ์ ผกั ผลไม้ แปรรู ปด้ วยการทอดระบบสุ ญญากาศ
จากการส ารวจสาเหตุ ที่ เ ลื อ กซื้ อ บริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ กั ผลไม้แ ปรรู ป ด้ว ยการทอดระบบ
สุ ญญากาศจากกลุ่ มตัวอย่างจานวน 107 ราย พบว่าส่ วนใหญ่เลื อกซื้ อบริ โภคสิ นค้าเพราะเป็ นสิ นค้า
แปลกใหม่ มีจานวน 93 ราย คิดเป็ นร้อยละ 87.7 สาเหตุรองลงมาสิ นค้ามีคุณภาพและปลอดภัย กับมีคน
รู ้ จกั แนะนาให้ทาน โดยมี จานวนเท่ากันคื อ 91 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 85.8 เลื อกซื้ อบริ โภคเพื่อสุ ขภาพ
จานวน 87 ราย คิดเป็ นร้อยละ 82.1 และสาเหตุที่เลือกซื้ อบริ โภคเพราะรสชาติดีกว่าขนมขบทัว่ ไปเคี้ยว
จานวน 86 ราย คิดเป็ นร้อยละ 80.2
ตารางที่ 11 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสาเหตุที่เลือกซื้ อบริ โภคผลิตภัณฑ์กบั ระดับความสาคัญเลือกซื้ อ
หรื อบริ โภคผักผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศ
สาเหตุทเี่ ลือกซื้อบริโภคผลิตภัณฑ์
จานวน
ร้ อยละ
สิ นค้ามีคุณภาพและปลอดภัย
91
85.8
เพือ่ สุ ขภาพ
87
82.1
สิ นค้าแปลกใหม่
93
87.7
มีคนรู ้จกั แนะนาให้ทาน
91
85.8
รสชาติดีกว่าขนมขบทัว่ ไปเคี้ยว
86
80.2
หมายเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกได้มากกว่า 1 คาตอบ
ที่มา: จากการคานวณ

ระดับความสาคัญ
4
3.6
3.5
2.9
2.8

ผลการส ารวจการให้ ร ะดับ ความส าคัญ ของสาเหตุ ที่ เ ลื อ กซื้ อ บริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ผ กั ผลไม้
แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศโดยเทียบจากระดับความสาคัญที่มากที่สุด คือ 5 คะแนนพบว่า
ส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับสิ นค้ามีคุณภาพและปลอดภัยมาเป็ นลาดับแรกโดยให้
ระดับความสาคัญ 4 คะแนน รองลงมาให้ความสาคัญเป็ นการทานเพื่อสุ ขภาพ 3.6 คะแนน สิ นค้าเป็ น
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สิ นค้าแปลกใหม่ 3.5 คะแนน มีคนรู ้จกั แนะนาให้ทาน 2.9 คะแนน และรสชาติดีกว่าขนมขบทัว่ ไปเคี้ยว
2.8 ตามลาดับ
2. สถานทีท่ ี่เลือกซื้อบริ โภคผลิตภัณฑ์ ผกั ผลไม้ แปรรู ปด้ วยการทอดระบบสุ ญญากาศ
จากการสารวจสถานที่ที่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศจาก
กลุ่มตัวอย่างจานวน 107 ราย พบว่าส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อบริ โภคสิ นค้าที่ห้างสรรพสิ นค้าจานวน
61 ราย คิดเป็ นร้อยละ 57.2 จานวนผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อบริ โภคสิ นค้าที่ร้านสะดวกซื้ อกับร้ านขายสิ นค้า
แปรรู ปมีจานวนเท่ากันคื อ 52 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 49.1 ร้ านค้าเฉพาะทางด้านสุ ขภาพจานวน 35 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 33 และสถานที่อื่นๆได้แก่ งานแสดงสิ นค้า เว็ปไชต์ จานวน 5 ราย คิดเป็ นร้อยละ 4.6
ตารางที่ 12 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสถานที่เลือกซื้ อหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยการ
ทอดระบบสุ ญญากาศ
สถานทีท่ ี่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ห้างสรรพสิ นค้า
ร้านสะดวกซื้ อ
ร้านขายสิ นค้าแปรรู ป
ร้านค้าเฉพาะทางด้านสุ ขภาพ
อื่นๆ
- งานแสดงสิ นค้า
- เว็ปไชต์

จานวน (ราย)
61
52
52
35
5

หมายเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกได้มากกว่า 1 คาตอบ
ที่มา: จากการคานวณ

ร้ อยละ
57.2
49.1
49.1
33.0
4.6
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3. ค่ าใช้ จ่ายโดยเฉลีย่ ต่ อครั้งในการเลือกซื้อบริ โภคผลิตภัณฑ์ ผกั ผลไม้ แปรรู ปด้ วยการทอดระบบ
สุ ญญากาศ
จากการสารวจค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการเลือกซื้ อหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ป
ด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 107 ราย พบว่าส่ วนใหญ่ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าใน
ราคา 51-100 บาท จานวน 34 ราย คิดเป็ นร้อยละ 31.4 รองลงมาราคา 101-200 บาท จานวน 27 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 25.2 ราคาต่ากว่า 50 บาท จานวน 21 ราย คิดเป็ นร้อยละ 20.2 ราคา 201-300 บาท จานวน 16
ราย คิดเป็ นร้อยละ 8.4 ตามลาดับ
ตารางที่ 13 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการเลือกซื้ อหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั
ผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดสุ ญญากาศระบบ
ค่ าใช้ จ่ายโดยเฉลีย่ ต่ อครั้ง (บาท)
ต่ากว่า 50
51-100
101-200
201-300
มากกว่า 300
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จานวน (ราย)
21
34
27
16
9
107

ร้ อยละ
20.2
31.8
25.2
15.0
8.4
100
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4. ความถี่ในรอบ 1 เดือนต่ อการเลือกซื้อบริโภคผลิตภัณฑ์ ผกั ผลไม้ แปรรู ปด้ วยการทอดระบบ
สุ ญญากาศ
จากการสารวจความถี่ในรอบ 1 เดือนต่อการเลือกซื้ อบริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยการ
ทอดระบบสุ ญญากาศจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 107 ราย พบว่าส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้า 1-2 ครั้งต่อ
เดือนจานวน 85 ราย คิดเป็ นร้อยละ 79.4 ความถี่ 3-4 ครั้งต่อเดื อนจานวน 18 ราย คิดเป็ นร้อยละ 16.8
ความถี่มากกว่า 5 ต่อเดือนจานวน 4 ราย คิดเป็ นร้อยละ 3.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 14 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามความถี่ในรอบ 1 เดือนต่อการเลือกซื้ อบริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้
แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศ
ความถี่ในการซื้อบริโภคผลิตภัณฑ์
(ครั้งต่ อเดือน)
1-2
3-4
มากกว่า 5
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จานวน (ราย)

ร้ อยละ

85
18
4
107

79.4
16.8
3.8
100
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5. โอกาสทีผ่ ้ บู ริโภคเลือกซื้อบริ โภคผลิตภัณฑ์ ผกั ผลไม้ แปรรู ปด้ วยการทอดระบบสุ ญญากาศ
จากการสารวจโอกาสที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อบริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบ
สุ ญญากาศจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 107 ราย พบว่าส่ วนใหญ่ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อบริ โภคสิ นค้าเพื่อทาน
แทนขนมคบเคี้ยวทัว่ ไปจานวน 67 ราย คิดเป็ นร้อยละ 62.5 เพื่อทานเป็ นอาหารว่างจานวน 59 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 55 ซื้ อเป็ นของฝากจานวน 35 ราย คิดเป็ นร้อยละ 32.6 ซื้ อทานแทนผักหรื อผลไม้สดจานวน
10 ราย คิดเป็ นร้อยละ 9.3 และซื้ อให้บุตรสมาชิกในครอบครัวทานจานวน 6 ราย คิดเป็ นร้อยละ 5.6
ตารางที่ 15 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามโอกาสที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อบริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วย
การทอดระบบสุ ญญากาศ
โอกาสทีผ่ ้ บู ริโภคเลือกซื้อบริ โภค
จานวน (ราย)
ผลิตภัณฑ์
ทานอาหารว่าง
59
ซื้ อให้บุตร/สมาชิกในครอบครัวทาน
6
ทานแทนขนมคบเคี้ยวทัว่ ไป
67
ซื้ อทานแทนผักหรื อผลไม้สด
10
ซื้ อเป็ นของฝาก
35
หมายเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกได้มากกว่า 1 คาตอบ
ที่มา: จากการคานวณ

ร้ อยละ
55
5.6
62.5
9.3
32.6
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6. ชนิดผักทีผ่ ้ บู ริ โภคเลือกซื้อบริโภคในรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ ผกั ผลไม้ แปรรู ปด้ วยการทอดระบบ
สุ ญญากาศ (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
จากการสารวจชนิ ดผักที่ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อบริ โภคในรู ปแบบของผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ป
ด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 107 ราย พบว่าผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อบริ โภคฟั กทอง
มากที่สุดจานวน 48 ราย คิดเป็ นร้อยละ 45.3 มันม่วง 45 ราย คิดเป็ นร้อยละ 42.5 เห็ดหอม/ฮังการี /นางฟ้า
40 ราย คิดเป็ นร้อยละ 33.7 เผือก 35 ราย คิดเป็ นร้อยละ 33 มันเทศ 28 ราย คิดเป็ นร้อยละ 26.4 บล็อคโค
ลี่ 21 ราย คิดเป็ นร้อยละ 19.8 กระเจี๊ยบเขียว 20 ราย คิดเป็ นร้อยละ 18.9 แครอท 18 ราย คิดเป็ นร้อยละ
17 ถัว่ แขก 16 ราย คิดเป็ นร้อยละ 15.1 และบีทรู ท 8ราย คิดเป็ นร้อยละ 7.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 16 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามชนิดผักที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อบริ โภคในรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ผกั
ผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศ
ชนิดผักทีผ่ ้ บู ริ โภคเลือกซื้อบริโภค
จานวน (ราย)
บล็อคโคลี่
21
กระเจี๊ยบเขียว
20
ถัว่ แขก
16
แครอท
18
ฟักทอง
48
บีทรู ท
8
เผือก
35
มันเทศ
28
มันม่วง
45
เห็ดหอม/ฮังการี /นางฟ้า
40
หมายเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกได้มากกว่า 1 คาตอบ
ที่มา: จากการคานวณ

ร้ อยละ
19.8
18.9
15.1
17.0
45.3
7.5
33.0
26.4
42.5
33.7
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7. ชนิดผลไม้ ทผี่ ้ บู ริ โภคเลือกซื้อบริโภคในรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ ผกั ผลไม้ แปรรู ปด้ วยการทอด
ระบบสุ ญญากาศ(ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
จากการสารวจชนิ ดผักที่ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อบริ โภคในรู ปแบบของผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ป
ด้ว ยการทอดระบบสุ ญ ญากาศจากกลุ่ ม ตัว อย่า งจ านวน 107 ราย พบว่า ผู บ้ ริ โ ภคเลื อ กซื้ อ บริ โ ภค
สตอเบอร์รี่มากที่สุดจานวน 60 ราย คิดเป็ นร้อยละ 56.1 ทุเรี ยน 49 ราย คิดเป็ นร้อยละ 45.8 กล้วย 47 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 43.9 ขนุน 36 ราย คิดเป็ นร้อยละ 33.6 สัปปะรด 25 ราย คิดเป็ นร้อยละ 23.4 มะม่วง 23
ราย คิดเป็ นร้อยละ 21.5 แอปเปิ้ ล20 ราย คิดเป็ นร้อยละ 18.7 ลิ้นจี่ 6 ราย คิดเป็ นร้อยละ 5.6 ตามลาดับ
ตารางที่ 17 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามชนิดผลไม้ที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อบริ โภคในรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ผกั
ผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศ
ชนิดผลไม้ ทผี่ ้ บู ริ โภคเลือกซื้อบริโภค
จานวน (ราย)
ทุเรี ยน
49
ขนุน
36
มะม่วง
23
กล้วย
47
สัปปะรด
25
แอปเปิ้ ล
20
สตอเบอร์ รี่
60
ลิ้นจี่
6
หมายเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกได้มากกว่า 1 คาตอบ
ที่มา: จากการคานวณ

ร้ อยละ
45.8
33.6
21.5
43.9
23.4
18.7
56.1
5.6
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ส่ วนที่ 3 คุณลักษณะทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์ ผกั ผลไม้ แปรรู ปด้ วยการทอด
ระบบสุ ญญากาศ
จากการสารวจผูบ้ ริ โภคที่ เคยเลื อกซื้ อบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบ
สุ ญญากาศจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 107 ราย โดยใช้คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ 32 คุณลักษณะที่มีความ
สอดคล้องกับปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด โดยใช้แบบสอบถามตามแบบจาลองคาโดนในการ
สอบถามในคาถามเชิ งบวกและเชิ งลบ เพื่อเป็ นการสารวจหาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
จากการวิเคราะห์ ก ารจาแนกความต้องการที่ มี ต่อผลิ ตภัณฑ์โดยพิจารณาจากค่าร้ อยละและ
ความถี่ของผลลัพธ์ที่มากที่สุดของแต่ละคุณลักษณะและกราฟแสดงผลกระทบของคุณลักษณะต่อความ
พึ ง พอใจของผูบ้ ริ โภค พบว่า คุ ณลัก ษณะที่ ส ร้ า งความพึ ง พอใจต่ อ ผูบ้ ริ โภคในส่ ว นของ Attractive
มีท้ งั หมด 4 คุณลักษณะคือ ( P4 )การเพิ่มวิตามิน ( P11 )ถุงบรรจุภณ
ั ฑ์มีซิปล็อค ( P24 )สิ นค้าสามารถ
หาซื้ อได้ในร้ านค้าสะดวกซื้ อทัว่ ไป (ร้ านค้าปลี กขนาดเล็ก) และ ( P32 ) ผูป้ ระกอบการมีการส่ งเสริ ม
การขายโดยการให้ผูบ้ ริ โภคลองชิ มสิ นค้า ซึ่ งเป็ นลักษณะสาคัญที่ทาหน้าที่ดึงดู ดลู กค้าและสามารถ
สร้ างความแตกต่างให้กบั ผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศในตลาดคู่แข่ง ใน
ส่ วนของ Indifferent ถูกจาแนกทั้งหมด 22 คุณลักษณะซึ่ งทั้งหมดเป็ นคุณลักษณะที่ผบู ้ ริ โภคเห็นว่าไม่
แตกต่างในความรู ้ สึกของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นการพัฒนาส่ วนประกอบทางการตลาดในส่ วนดังกล่าวไม่
จาเป็ นต้องให้ความสาคัญมากนัก โดยประกอบไปด้วย ( P1 ) รสชาติด้ งั เดิมจากวัตถุดิบ ( P2 ) ผลิตภัณฑ์
มีหลายรสชาติ ( P5 ) เนื้ อสัมผัสกรอบ ( P6 ) ขนาดชิ้นของผักผลไม้ขนาดเท่าเดิ ม ( P7 ) บรรจุภณ
ั ฑ์มี
ขนาดเดียว ( P8 ) บรรจุภณ
ั ฑ์ 1 ซองมีผกั หรื อผลไม้เพียง 1 ชนิด ( P9 ) ถุงบรรจุภณ
ั ฑ์ลกั ษณะสี่ เหลี่ยม
เหมื อนขนมขบเคี้ ย วทัว่ ไป ( P10 ) บรรจุ ภณ
ั ฑ์มี ลกั ษณะเป็ นกระป๋ อง ( P12 ) บรรจุ ภณ
ั ฑ์โปร่ ง ใส
สามารถมองเห็นสิ นค้าด้านใน ( P13 ) รู ปบนซองเป็ นรู ปผักผลไม้จริ ง( P14 ) การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
เน้นความเป็ นไทย ( P15 ) สิ นค้าจาเป็ นต้องมีตราสิ นค้าที่รู้จกั หรื อเคยเห็ น ( P16 ) สิ นค้าจาเป็ นต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย เช่ น มาตรฐาน Q ( P22 ) สิ นค้าผักผลไม้แปรรู ปด้วยการ
ทอดระบบสุ ญญากาศมีราคาเท่ากับขนมอบกรอบทัว่ ไป ( P23 ) สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ในซุ ปเปอร์ มาร์
เก็ต(ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่) ( P25 ) สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ในร้านค้าเฉพาะด้านสุ ขภาพ ( P26 ) สิ นค้า
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สามารถหาซื้ อได้ในห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา ( P28 ) ผูป้ ระกอบการมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อโฆษณา
( P29 ) ผูป้ ระกอบการมีการประชาสัมพันธ์ถึงความโดดเด่นของสิ นค้าที่ทาให้เกิดประโยชน์ต่อสุ ขภาพ
ของผูบ้ ริ โภค ( P30 ) ผูป้ ระกอบการมี การประชาสัมพันธ์ ผ่าน Blogger หรื อ Youtuber เพื่อนาเสนอ
ข้อมูลสิ นค้าผ่านการรี ววิ สิ นค้า และ( P31 ) ผูป้ ระกอบการมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นพรี เซ็นเตอร์
ตารางที่ 18 การวิเคราะห์แบบจาลองคาโนจากจานวนผูบ้ ริ โภค 107 ราย
ค่ าเปอร์ เซ็นต์
ความต้ องการทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์

A

O

M

Q

R

I

รวม จาแนก

1. รสชาติด้ งั เดิมจากวัตถุดิบ

26

6.5

0.9

2.8

16

48

100

I

2. ผลิตภัณฑ์มีหลายรสชาติ

27

6.5

1.9

1.9

8.4

54

100

I

3. มีการปรุ งแต่งกลิ่นสังเคราะห์

0.9

3.7

0

11.2 54.2 29.9

100

R

4. มีการเพิ่มวิตามิน

47.7

2.8

0

33.6

0

15.9

100

A

5. เนื้อสัมผัสกรอบ

32

5.6

2.8

6.5

3.7

50

100

I

6. ขนาดชิ้นของผักผลไม้ขนาด
เท่าเดิม

9.3

0

0

4.7

16

70

100

I

7. บรรจุภณั ฑ์มีขนาดเดียว

9.3

0.9

0

1.9

36

52

100

I

8. บรรจุภณั ฑ์ 1 ซองมีผกั หรื อผลไม้
เพียง 1 ชนิด
9. ถุงบรรจุภณ
ั ฑ์ลกั ษณะสี่ เหลี่ยม
เหมือนขนมขบเคี้ยวทัว่ ไป

12

0

0.9

6.5

28

52

100

I

12

0

1.9

1.9

22

62

100

I

10. บรรจุภณั ฑ์มีลกั ษณะเป็ น
กระป๋ อง

11

0

0.9

0

15

73

100

I
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ค่ าเปอร์ เซ็นต์
ความต้ องการทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์

A

O

M

Q

R

I

รวม จาแนก

11. ถุงบรรจุภณ
ั ฑ์มีซิปล็อค

53

10

3.7

0

2.8

30

100

A

12. บรรจุภณั ฑ์โปร่ งใสสามารถ
มองเห็นสิ นค้าด้านใน

23

4.7

3.7

1.9

8.4

58

100

I

13. รู ปบนซองเป็ นรู ปผักผลไม้จริ ง

18

5.6

2.8

0

3.7

70

100

I

14. การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เน้น
ความเป็ นไทย

20

1.9

0.9

0.9

3.7

73

100

I

15. สิ นค้าจาเป็ นต้องมีตราสิ นค้าที่
รู ้จกั หรื อเคยเห็น

18

2.8

2.8

0.9

3.7

72

100

I

16. สิ นค้าจาเป็ นต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
เช่น มาตรฐาน Q

29

3.7

2.8

1.9 10.3 52.3

100

I

17. ฉลากสิ นค้าระบุจานวนพลังงาน
แคลอรี

33

20

6.6

1.9

0.9

38

100

I

18. ฉลากสิ นค้าระบุปริ มาณน้ าตาล

25

23

10

2.8

0

38

100

I

19. ฉลากสิ นค้าระบุปริ มาณโซเดียม

26

22

7.5

0

1.9

43

100

I

20. วัตถุดิบผักผลไม้สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งผลิต
วัตถุดิบ

31

20

4.7

1.9

0

43

100

I

21.สิ นค้าระบุราคาอย่างชัดเจนบน
บรรจุภณั ฑ์

23

22

6.5

1.9

0

47

100

I

45

ค่ าเปอร์ เซ็นต์
ความต้ องการทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์

A

O

M

Q

R

I

รวม จาแนก

22.สิ นค้าผักผลไม้แปรรู ปด้วยการ
ทอดระบบสุ ญญากาศมีราคาเท่ากับ
ขนมอบกรอบทัว่ ไป
23.สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ใน
ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต(ร้านค้าปลีกขนาด
ใหญ่)
24.สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ในร้านค้า
สะดวกซื้ อทัว่ ไป (ร้านค้าปลีกขนาด
เล็ก)
25.สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ในร้านค้า
เฉพาะด้านสุ ขภาพ
26.สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ใน
ห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา
27.มีช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าผ่าน
ระบบออนไลน์
28.ผูป้ ระกอบการมีการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อโฆษณา
29.ผูป้ ระกอบการมีการ
ประชาสัมพันธ์ถึงความโดดเด่นของ
สิ นค้าที่ทาให้เกิดประโยชน์ต่อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
30.ผูป้ ระกอบการมีการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ น Blogger หรื อ
Youtuber เพื่อนาเสนอข้อมูลสิ นค้า
ผ่านการรี ววิ สิ นค้า
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ค่ าเปอร์ เซ็นต์
ความต้ องการทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์

A

O

M

Q

R

I

รวม จาแนก

31.ผูป้ ระกอบการมีการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นพรี เซ็นเตอร์

22

1.9

4.7

0

1.9

70

100

I

32.ผูป้ ระกอบการมีการส่ งเสริ มการ
ขายโดยการให้ผบู ้ ริ โภคลองชิม
สิ นค้า
หมายเหตุ:

41

14

3.7

0.9

0.9

39

100

A

A (attractive) คือหน้าที่น้ ีดึงดูดลูกค้า
O (one-dimensional) คือหน้าที่น้ ีอยูส่ ่ วนที่ทาให้ลูกค้าพอใจ
M (must-be) คือหน้าที่น้ ีจาเป็ นต้องมีสาหรับผลิตภัณฑ์
Q (questionable) คือหน้าที่น้ ี จาเป็ นต้องตระหนักให้มากเพราะอยูใ่ นส่ วนที่ไม่พอใจ
R (reverse) คือหน้าที่น้ ีนอกจากไม่ตอ้ งการแล้วควรมีการปรับปรุ ง
I (indifferent) คือหน้าที่น้ ีไม่แตกต่างในความรู ้สึกของลูกค้า
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ตารางที่ 19 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความพึงพอใจและค่าความไม่พึงพอใจในคุณลักษณะต่าง
ความต้ องการทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์
1. รสชาติด้ งั เดิมจากวัตถุดิบ

ค่ าความพึงพอใจ
ค่ าความไม่ พงึ พอใจ
(A+O)/(A+O+M+I) (O+M)/((A+O+M+I)x(-1))
0.40
-0.09

2. ผลิตภัณฑ์มีหลายรสชาติ

0.37

-0.09

3. มีการปรุ งแต่งกลิ่นผักผลไม้

0.133

-0.11

4. มีการเพิ่มวิตามิน

0.761

-0.04

5. เนื้อสัมผัสกรอบ

0.42

-0.09

6. ขนาดชิ้นของผักผลไม้ขนาดเท่าเดิม

0.12

0.00

7. บรรจุภณั ฑ์มีขนาดเดียว

0.16

-0.01

8. บรรจุภณั ฑ์ 1 ซองมีผกั หรื อผลไม้เพียง
1 ชนิด
9. ถุงบรรจุภณ
ั ฑ์ลกั ษณะสี่ เหลี่ยมเหมือนขนม
ขบเคี้ยวทัว่ ไป
10. บรรจุภณั ฑ์มีลกั ษณะเป็ นกระป๋ อง

0.19

-0.01

0.16

-0.03

0.13

-0.01

11. ถุงบรรจุภณ
ั ฑ์มีซิปล็อค

0.65

-0.14

12. บรรจุภณั ฑ์โปร่ งใสสามารถมองเห็นสิ นค้า
ด้านใน
13. รู ปบนซองเป็ นรู ปผักผลไม้จริ ง

0.31

-0.09

0.24

-0.09

14. การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เน้นความเป็ นไทย

0.23

-0.03

15. สิ นค้าจาเป็ นต้องมีตราสิ นค้าที่รู้จกั หรื อ
เคยเห็น

0.22

-0.06
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ความต้ องการทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์
17. ฉลากสิ นค้าระบุจานวนพลังงานแคลอรี

ค่ าความพึงพอใจ
ค่ าความไม่ พงึ พอใจ
(A+O)/(A+O+M+I) (O+M)/((A+O+M+I)x(-1))
0.54
-0.27

18. ฉลากสิ นค้าระบุปริ มาณน้ าตาล

0.50

-0.35

19. ฉลากสิ นค้าระบุปริ มาณโซเดียม

0.49

-0.30

20. วัตถุดิบผักผลไม้สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ถึงแหล่งผลิตวัตถุดิบ
21.สิ นค้าระบุราคาอย่างชัดเจนบนบรรจุภณ
ั ฑ์

0.51

-0.25

0.46

-0.29

22.สิ นค้าผักผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบ
สุ ญญากาศมีราคาเท่ากับขนมอบกรอบทัว่ ไป

0.45

-0.13

23.สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต
(ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่)

0.44

-0.19

24.สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ในร้านค้าสะดวกซื้ อ
ทัว่ ไป (ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก)

0.630

-0.04

25.สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ในร้านค้าเฉพาะด้าน
สุ ขภาพ
26.สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ในห้างสรรพสิ นค้า
ชั้นนา
27.มีช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าผ่านระบบ
ออนไลน์
28.ผูป้ ระกอบการมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อ
โฆษณา
29.ผูป้ ระกอบการมีการประชาสัมพันธ์ถึงความ
โดดเด่นของสิ นค้าที่ทาให้เกิดประโยชน์ต่อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค

0.15

-0.17

0.29

-0.08

0.51

-0.24

0.32

-0.13

0.39

-0.10
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ความต้ องการทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์
30.ผูป้ ระกอบการมีการประชาสัมพันธ์ผา่ น
Blogger หรื อ Youtuber เพื่อนาเสนอข้อมูล
สิ นค้าผ่านการรี ววิ สิ นค้า
31.ผูป้ ระกอบการมีการประชาสัมพันธ์ผา่ น
พรี เซ็นเตอร์
32.ผูป้ ระกอบการมีการส่ งเสริ มการขายโดยการ
ให้ผบู ้ ริ โภคลองชิมสิ นค้า

ค่ าความพึงพอใจ
ค่ าความไม่ พงึ พอใจ
(A+O)/(A+O+M+I) (O+M)/((A+O+M+I)x(-1))
0.33
-0.09

0.24

-0.07

0.56

-0.18
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ตารางที่ 20 สรุ ปผลการจาแนกประเภทคุณลักษณะจากความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ประเภทของคุณลักษณะ
Attractive Attribute

One-dimensional Attribute
Must be Attribute
Questionable Attribute
Reverse Attribute
Indifferent Attribute

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผักผลไม้ แปรรู ป
ด้ วยการทอดระบบสุ ญญากาศ
1. การเพิม่ วิตามิน ( P4 )
2. ถุงบรรจุภณั ฑ์มีซิปล็อค ( P11 )
3. สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ในร้านค้าสะดวกซื้ อทัว่ ไป (ร้านค้าปลีก
ขนาดเล็ก) ( P24 )
4. ผูป้ ระกอบการมี การส่ งเสริ มการขายโดยการให้ผูบ้ ริ โภคลอง
ชิมสิ นค้า ( P32 )
1. การปรุ งแต่งกลิ่นสังเคราะห์ ( P3 )
1. รสชาติด้ งั เดิมจากวัตถุดิบ ( P1 )
2. ผลิตภัณฑ์มีหลายรสชาติ ( P2 )
5. เนื้อสัมผัสกรอบ ( P5 )
6. ขนาดชิ้นของผักผลไม้ขนาดเท่าเดิม ( P6 )
7. บรรจุภณั ฑ์มีขนาดเดียว ( P7 )
8. บรรจุภณั ฑ์ 1 ซองมีผกั หรื อผลไม้เพียง 1 ชนิด ( P8 )
9. ถุงบรรจุภณ
ั ฑ์ลกั ษณะสี่ เหลี่ยมเหมือนขนมขบเคี้ยวทัว่ ไป( P9 )
10. บรรจุภณั ฑ์มีลกั ษณะเป็ นกระป๋ อง ( P10 )
12. บรรจุภณั ฑ์โปร่ งใสสามารถมองเห็นสิ นค้าด้านใน ( P12 )
13. รู ปบนซองเป็ นรู ปผักผลไม้จริ ง ( P13 )
14. การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เน้นความเป็ นไทย ( P14 )
15. สิ นค้าจาเป็ นต้องมีตราสิ นค้าที่รู้จกั หรื อเคยเห็น ( P15 )
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ประเภทของคุณลักษณะ
Indifferent Attribute (ต่อ)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผักผลไม้ แปรรู ป
ด้ วยการทอดระบบสุ ญญากาศ
16. สิ นค้าจาเป็ นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
เช่น มาตรฐาน Q ( P16 )
17. ฉลากสิ นค้าระบุจานวนพลังงานแคลอรี ( P17 )
18. ฉลากสิ นค้าระบุปริ มาณน้ าตาล ( P18 )
19. ฉลากสิ นค้าระบุปริ มาณโซเดียม ( P19 )
20. วัตถุดิบผักผลไม้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งผลิต
วัตถุดิบ ( P20 )
21. สิ นค้าระบุราคาอย่างชัดเจนบนบรรจุภณั ฑ์ ( P21 )
22. สิ นค้าผักผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศมีราคา
เท่ากับขนมอบกรอบทัว่ ไป ( P22 )
23. สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต(ร้านค้าปลีกขนาด
ใหญ่) ( P23 )
25. สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ในร้านค้าเฉพาะด้านสุ ขภาพ ( P25 )
26. สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ในห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา ( P26 )
27. มีช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์ ( P27 )
28. ผูป้ ระกอบการมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อโฆษณา P28 )
29. ผูป้ ระกอบการมีการประชาสัมพันธ์ถึงความโดดเด่นของ
สิ นค้าที่ทาให้เกิดประโยชน์ต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ( P29 )
30. ผูป้ ระกอบการมีการประชาสัมพันธ์ผา่ น Blogger หรื อ
Youtuber เพื่อนาเสนอข้อมูลสิ นค้าผ่านการรี ววิ สิ นค้า ( P30 )
31. ผูป้ ระกอบการมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นพรี เซ็นเตอร์ ( P31 )
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ภาพที่ 4 กราฟแสดงผลกระทบของคุณลักษณะต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค

สาหรับ ผลประเมิ นด้านตัวผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศพบว่า
มี 6 คุณลักษณะที่มีแนวโน้มพื้นที่ในส่ วนของ Attractive ได้แก่ ( P17 ) ฉลากสิ นค้าระบุจานวนพลังงาน
แคลอรี ( P18 ) ฉลากสิ นค้าระบุปริ มาณน้ าตาล ( P19 ) ฉลากสิ นค้าระบุปริ มาณโซเดียม ( P20 )วัตถุดิบ
ผักผลไม้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งผลิ ตวัตถุดิบ ( P21 ) สิ นค้าระบุราคาอย่างชัดเจนบน
บรรจุภณ
ั ฑ์ และ ( P27 ) มีช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์ หากมีการนาเสนอการฉลาก
ของสิ นค้าทางด้านคุณค่าโภชนาการและการตรวจสอบแห่ งวัตถุดิบย้อนกลับ รวมทั้งการนาเสนอสิ นค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์อาจจะทาให้ผบู ้ ริ โภคหันมาสนใจในการเลือกซื้ อบริ โภคตัวสิ นค้ามากขึ้น และมี
อี ก หนึ่ ง คุ ณลัก ษณะที่ ผูผ้ ลิ ตควรให้ความส าคัญในการปรั บปรุ งสิ นค้า คื อ ( P3 ) การปรุ ง แต่ ง กลิ่ น
สังเคราะห์ ถึ งแม้ว่าผูบ้ ริ โภคเห็ นว่าไม่แตกต่างในความรู ้ สึกของผูบ้ ริ โภค แต่มีค่าความถี่ ของผลลัพธ์
R สู งมากที่สุด คือร้อยละ 54.2 หากไม่มีการปรับปรุ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อความไม่พึงพอใจของลูกค้า

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ

สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ คุณลักษณะที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผักผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบ
สุ ญญากาศในกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคกรุ ง เทพมหานครชั้นใน โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาสภาพทัว่ ไปทาง
เศรษฐกิ จสังคมและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบการทอด
สุ ญญากาศ และวิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบการทอดสุ ญญากาศที่มี
ผลต่อการเลือกซื้ อบริ โภคผลิตภัณฑ์
ในการศึ ก ษา ผู ้ศึ ก ษามี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากผู ้บ ริ โ ภคที่ เ คยเลื อ กซื้ อ บริ โ ภคสิ น ค้า
โดยจัดทาแบบสอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 107 คน ผูศ้ ึกษาเริ่ มทาการศึกษาเก็บข้อมูล
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคตั้งแต่ช่วงเดื อนมกราคม ถึ ง ธันวาคม พ.ศ. 2561 และนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมจาก
กลุ่มตัวอย่างมาประมวลผลผ่านเครื่ องมือและเทคนิ คในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิติเชิ งพรรณนาใน
รู ปแบบของค่าความถี่ ค่าร้อยละ และแบบจาลองคาโน
ผลการศึกษาส่ วนข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคที่เคยเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบ
การทอดสุ ญญากาศพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 22-30 ปี มีสถานภาพโสด
มีระดับการศึกษาอยู่ในขั้นปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พพนักงานเอกชนรายได้เฉลี่ ยอยู่ในช่ วง
20,001-30,000 บาทต่อเดือน
ข้อมูลส่ วนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เคยเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบการทอด
สุ ญญากาศพบว่า สาเหตุที่เลือกซื้ อหรื อบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เพราะสิ นค้าแปลกใหม่ สิ นค้ามีคุณภาพและ
ปลอดภัย และคนรู ้จกั แนะนาให้ทาน สถานที่ที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์มากที่สุด คือ
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ห้างสรรพสิ นค้า ค่าใช้จ่า ยโดยเฉลี่ ยในการเลื อกซื้ อบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ต่อครั้ งประมาณ 51-100 บาท
โดยซื้ อ 1 – 2 ครั้งต่อเดือน โอกาสที่ผบู ้ ริ โภคเลื อกซื้ อบริ โภคผลิตภัณฑ์มากที่สุดคือ ทานแทนขนมคบ
เคี้ ยวทัว่ ไป และชนิ ด ของผักผลไม้ที่ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อบริ โภคมากที่ สุด กลุ่ มผักคือ ฟั กทอง มันม่วง
เห็ดหอม/ฮังการี /นางฟ้า กลุ่มผลไม้คือ สตอเบอรรี่ ทุเรี ยน และกล้วย
ข้อมูลส่ วนปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด และคุ ณลักษณะที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหรื อ
บริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศพบว่า คุณลักษณะที่ทาหน้าที่ดึงดู ด
ลูกค้าและสร้ างความพึงพอใจต่อผูบ้ ริ โภค มีท้ งั หมด 4 คุณลักษณะคือ ( P4 )มีการเพิ่มวิตามิน ( P11 )
ถุงบรรจุภณ
ั ฑ์มีซิปล็อค ( P24 )สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ในร้ านค้าสะดวกซื้ อทัว่ ไป (ร้ านค้าปลี กขนาด
เล็ก) และ ( P32 ) ผูป้ ระกอบการมีการส่ งเสริ มการขายโดยการให้ผบู ้ ริ โภคลองชิมสิ นค้า
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ข้ อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ คุณลักษณะที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผักผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบ
สุ ญ ญากาศในส่ ว นตลาดที่ ก าหนด โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิ จสั ง คม
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบการทอดสุ ญญากาศที่
มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยระบบการทอดสุ ญญากาศใคร่ ขอเสนอข้อเสนอแนะ
นาที่ น่ า จะเป็ นประโยชน์ ต่ อผู บ้ ริ โ ภค และผู ป้ ระกอบการในการน าผลการศึ ก ษาไปประกอบการ
ตัดสิ นใจปรับปรุ งหรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่ วนผสมทางการตลาดด้านอื่นๆ
ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษา
เนื่ องจากผลิตภัณฑ์เป็ นสิ นค้าใหม่ในตลาดขนมขบเคี้ยวและตลาดอาหารทางเลือกเพื่อสุ ขภาพ
ทาให้ฐานลู ก ค้า มี จานวนน้อย ดัง นั้น จากการศึ กษานี้ ผูป้ ระกอบการควรพัฒนาสิ นค้าให้ดึงดู ด กลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคให้มีจานวนมากขึ้นในด้านต่างๆดังนี้
1.
ด้านผลิ ตภัณฑ์ จากข้อมู ลการศึกษาถึ งพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคพบว่าส่ วนใหญ่ผูบ้ ริ โภค
เลือกซื้ อเพราะเป็ นสิ นค้าแปลกใหม่ สิ นค้ามีคุณภาพปลอดภัย และทานเพื่อสุ ขภาพ ทาให้ผปู ้ ระกอบการ
ควรพิจารณาเพิ่มคุ ณลักษณะที่ดึงดู ดกลุ่มผูบ้ ริ โภค เช่ นการเพิ่มวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายในตัว
ผลิตภัณฑ์ เพื่อดึงดูดกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ชอบลองชิมสิ นค้าแปลกใหม่ที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมทั้งกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่ เลื อกทานขนมเพื่ อสุ ข ภาพแทนขนมขบเคี้ ย วทัว่ ไป อี ก หนึ่ ง คุ ณลักษณะที่ สามารถดึ ง ดู ด
ผูบ้ ริ โ ภคได้คื อ การมี ซิ ป ล็ อ คในบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ช นิ ด ถุ ง ซึ่ งท าให้ ผู ้บ ริ โ ภครู ้ สึ ก ดี ต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข อง
ผลิตภัณฑ์ที่ดูดี ทันสมัย และประโยชน์ของถุ งซิ ปล็อคคือสามารถแบ่งทานได้หากทานไม่หมดในครั้ง
เดี ย ว ทั้ง ยัง สามารถยื ด เวลาการเก็ บ รั ก ษาอาหารได้ด้ว ย ทั้ง 2 คุ ณ ลัก ษณะที่ ผู ้ศึ ก ษาได้น าเสนอ
ผูป้ ระกอบการควรพึงพิจารณาถึงความคุม้ ค่าในการดาเนินการผลิตอีกครั้ง
2.
ด้านช่องทางการจาหน่ายสิ นค้า ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับการวางจาหน่าย
สิ นค้าในร้านค้าสะดวกซื้ อทัว่ ไป(ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก)ให้มากขึ้น เพราะทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถหาซื้ อ
บริ โภคสิ นค้าได้ง่าย ทั้งนี้ผปู ้ ระกอบการยังสามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้มากขึ้น
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3.
การนาเสนอสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์เป็ นอี กหนึ่ งช่ องทางจาหน่ ายสิ นค้าที่ อานวย
ความสะดวกให้ผูบ้ ริ โภคในสังคมปั จจุบนั ทั้งนี้ ยงั ทาให้ผูบ้ ริ โภครู ้ สึกถึ งว่าการซื้ อขายเป็ นเรื่ องที่ง่าย
สะดวก รวดเร็ ว และผูจ้ าหน่ายสามารถกระจายสิ นค้าได้มากขึ้น
4.
ด้านการส่ งเสริ มการขายผูป้ ระกอบการควรมีการจัดกิจกรรมให้ผบู ้ ริ โภคลองชิมสิ นค้า
เพื่อขยายฐานลูกค้าทั้งในตลาดเก่า และตลาดใหม่ทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รู้จกั สิ นค้ามากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ
สาเหตุหลักอีกหนึ่งสาเหตุที่ผบู ้ ริ โภคเลือกบริ โภคสิ นค้า คือ เป็ นสิ นค้าแปลกใหม่
5.
ผูป้ ระกอบการควรพิ จารณาคุ ณ ลัก ษณะอื่ นๆเพิ่ ม เติ ม ตามกลุ่ ม ตลาดเป้ า หมายของ
ผู ป้ ระกอบแต่ ล ะราย เช่ น การน าเสนอคุ ณ ค่ า ทางด้า นโภชนาการอย่ า งชัด เจน ฉลากที่ แ สดงถึ ง
ส่ วนประกอบของผลิ ตภัณฑ์ ปริ มาณพลังงานแคลอรี ปริ มาณน้ าตาล ปริ มาณโซเดี ยม และนาเสนอ
วิธีการตรวจสอบวัตถุดิบย้อนกลับถึงแหล่งผลิ ตวัตถุดิบให้แก่ผบู ้ ริ โภค เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจให้กบั กลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่ให้ความสาคัญด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งเป็ นสาเหตุ หลักที่ผบู ้ ริ โภค
เลือกซื้ อบริ โภค

ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1.
จากการศึกษาข้อมูลพบว่าผักผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศเป็ นที่นิยมใน
ต่างประเทศเพราะโรงงานแปรรู ปส่ วนใหญ่จะทาการส่ งออกจาหน่ายในต่างประเทศเป็ นหลัก โดยใน
ประเทศไทยกาลังเป็ นที่เริ่ มรู ้จกั ในกลุ่มผูบ้ ริ โภคทาให้มีขอ้ จากัดในการศึกษา คือผูศ้ ึกษาหากลุ่มตัวอย่าง
ได้จานวนน้อยและไม่ทราบประชากรที่แน่ชดั รวมทั้งเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีจากัด
2.
ในการศึก ษาครั้ ง ต่อไปควรทาการศึ ก ษาเชิ งคุ ณภาพในกลุ่ มเฉพาะเจาะจงจากกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศเป็ นประจามากกว่า
6 เดื อน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึกในการนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยการทอด
ระบบสุ ญญากาศ ตลอดจนนาข้อมู ล มาปรั บปรุ งกลยุทธ์ และแผนการตลาดให้ตอบสนองผูบ้ ริ โภค
มากขึ้น
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา
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แบบสอบถามผู้บริโภคเกีย่ วกับคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ ผกั และผลไม้ แปรรู ปด้ วยการทอดระบบสุ ญญากาศ
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระของนิ สิ ต ปริ ญ ญาโท
คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิ ช าเศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรั พ ยากร สาขาธุ รกิ จ การเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ผกั
และผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อบริ โภคสิ นค้าเท่านั้น
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยการทอด
ระบบสุ ญญากาศ
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยด้า นส่ วนผสมทางการตลาด และคุ ณลัก ษณะที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหรื อ
บริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศ

คาถามคัดกรอง
ท่านเคยเลือกซื้ อหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศหรื อไม่
( ) เคย
( ) ไม่เคย
หากผูบ้ ริ โภค “เคย” ซื้ อหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศ กรุ ณาทา
แบบสอบถามส่ วนที่ 1
หากผูบ้ ริ โ ภค “ไม่ เ คย” ซื้ อหรื อบริ โภคผลิ ต ภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศ
กรุ ณาหยุดทาแบบสอบถาม
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ส่ วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1. เพศ

( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ ........................................... ปี
3. สถานภาพ

( ) โสด
( ) สมรส
4. ระดับการศึกษา
( ) ต่ากว่าปริ ญญาตรี ( ) ปริ ญญาตรี
5. อาชี พ
( ) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) พนังงานบริ ษทั เอกชน
( ) แม่บา้ น

( ) หย่าร้าง
( ) ปริ ญญาโท ( ) ปริ ญญาเอก
( ) ธุ รกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ
( ) อาชีพอิสระ/รับจ้าง
( ) อื่นๆ ระบุ...............................

6. รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน .....................................................บาท
7. เขตทีอ่ าศัย .......................................................................................................
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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบ
สุ ญญากาศ
1. สาเหตุทเี่ ลือกซื้อหรื อบริโภคผลิตภัณฑ์ ผกั ผลไม้ แปรรู ปด้ วยการทอดระบบสุ ญญากาศ
(ให้ เรียงลาดับความสาคัญจากค่ ามากไปน้ อย โดยกาหนด 5 = มากทีส่ ุ ด, 4 = มาก, 3= ปานกลาง,
2= น้ อย,1= น้ อยทีส่ ุ ด )
( ) สิ นค้ามีคุณภาพและปลอดภัย
( ) เพื่อสุ ขภาพ (กินแล้วไม่รู้สึกผิดกับสุ ขภาพ)
( ) เป็ นสิ นค้าแปลกใหม่
( ) มีคนรู ้จกั แนะนาให้ทาน
( ) รสชาติดีกว่าขนมขบทัว่ ไปเคี้ยว
2. สถานทีท่ ี่เลือกซื้อหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์ ผกั ผลไม้ แปรรู ปด้ วยการทอดระบบสุ ญญากาศ
(สามารถตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
( ) ห้างสรรพสิ นค้า
( ) ร้านสะดวกซื้ อ
( ) ร้านขายสิ นค้าแปรรู ป
( ) ร้านค้าเฉพาะทางด้านสุ ขภาพ
( ) อื่นๆ โดยระบุ.....................................................
3. ค่ าใช้ จ่ายโดยเฉลีย่ ต่ อครั้งในการเลือกซื้อหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์ ผกั ผลไม้ แปรรู ปด้ วยการทอด
ระบบสุ ญญากาศ.....................................................บาทต่ อครั้ง
4. ความถี่ในรอบ 1 เดือนต่ อการเลือกซื้อหรื อบริโภคผลิตภัณฑ์ ผกั ผลไม้ แปรรู ปด้ วยการทอด
ระบบสุ ญญากาศ....................................................ครั้งต่ อเดือน
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5. โอกาสไหนทีท่ ่านเลือกซื้อมาบริโภค
( ) ทานอาหารว่าง
( ) ซื้ อให้บุตร/สมาชิกในครอบครัวทาน
( ) ทานแทนขนมคบเคี้ยวทัว่ ไป
( ) ซื้ อทานแทนผักหรื อผลไม้สด
( ) ซื้ อเป็ นของฝาก
6. ท่านเลือกซื้อผักหรื อผลไม้ แปรรู ปด้ วยการทอดระบบสุ ญญากาศชนิดใดมากทีส่ ุ ด
(ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ผัก
( ) บล็อคโคลี่
( ) ฟักทอง
( ) มันม่วง

( ) กระเจี๊ยบเขียว
( ) ถัว่ แขก
( ) แครอท
( ) บีทรู ท
( ) เผือก
( ) มันเทศ
( ) เห็ดหอม/ฮังการี /นางฟ้า
( ) อื่นๆ……………………..

ผลไม้
( ) ทุเรี ยน

( ) ขนุน

( ) มะม่วง

( ) กล้วย

( ) สัปปะรด

( ) แอปเปิ้ ล

( ) สตอเบอร์รี่

( ) ลิ้นจี่

( ) อื่นๆ……………………...
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ส่ วนที่ 3 ปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด และคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อและบริ โภค
ผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบสุ ญญากาศโดยใช้แบบจาลองคาโน
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
ด้ านผลิตภัณฑ์
Q1 รสชาติด้ งั เดิมจากวัตถุดิบ
Q2 ไม่ใช่รสชาติด้ งั เดิม (มีการปรุ งแต่งรสชาติ
ใหม่)
Q3 ผลิตภัณฑ์มีหลายรสชาติ
Q4 ผลิตภัณฑ์มีเพียงรสชาติเดียว
Q5 มีการปรุ งแต่งกลิ่นผักผลไม้
Q6 ไม่มีการปรุ งแต่งกลิ่นผักผลไม้
Q7 มีการเพิม่ วิตามิน
Q8 ไม่มีการเพิ่มวิตามิน
Q9 เนื้ อสัมผัสกรอบ
Q10 เนื้ อสัมผัสนุ่มนิ่ม
Q11 ขนาดชิ้นของผักผลไม้ขนาดเท่าเดิม
Q12 ขนาดชิ้นของผักผลไม้มีการหัน่ /ตัดแต่ง
Q13 บรรจุภณ
ั ฑ์มีขนาดเดียว
Q14 บรรจุภณ
ั ฑ์มีหลายขนาด
Q15 บรรจุภณ
ั ฑ์ 1 ซองมีผกั หรื อผลไม้เพียง
1 ชนิด
Q16 บรรจุภณ
ั ฑ์1 ซองมีผกั หรื อผลไม้หลาย
ชนิด (ผลไม้รวม/ ผักรวม/ผักผลไม้รวม)

ชอบ
ควร
ถ้ าเป็ น เป็ นแบบ
แบบนั้น
นั้น

เฉยๆ

ไม่ ควร ไม่ ชอบ
เป็ นแบบ ถ้ าเป็ น
นั้น
แบบนั้น
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คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
Q17 ถุงบรรจุภณั ฑ์ลกั ษณะสี่ เหลี่ยมเหมือนขนม
ขบเคี้ยวทัว่ ไป
Q18 ถุงบรรจุภณั ฑ์มีลกั ษณะตามรู ปทรงของผัก
หรื อผลไม้
Q19 บรรจุภณ
ั ฑ์มีลกั ษณะเป็ นกระป๋ อง
Q20 บรรจุภณ
ั ฑ์มีลกั ษณะไม่เป็ นกระป๋ อง
Q21 ถุงบรรจุภณั ฑ์มีซิปล็อค
Q22 ถุงบรรจุภณั ฑ์ไม่มีซิปล็อค
Q23 บรรจุภณ
ั ฑ์โปร่ งใสสามารถมองเห็นสิ นค้า
ด้านใน
Q24 บรรจุภณ
ั ฑ์ทึบไม่สามารถมองเห็นสิ นค้า
ด้านใน
Q25 รู ปบนซองเป็ นรู ปผักผลไม้จริ ง
Q26 รู ปบนซองไม่เป็ นรู ปผักผลไม้จริ ง
Q27 การออกแบบบรรจุภณั ฑ์เน้นความเป็ นไทย
Q28 การออกแบบบรรจุภณั ฑ์ไม่เน้นความเป็ น
ไทย
Q29 สิ นค้าจาเป็ นต้องมีตราสิ นค้าที่รู้จกั หรื อเคย
เห็น
Q30 สิ นค้าไม่จาเป็ นต้องมีตราสิ นค้าที่รู้จกั หรื อ
เคยเห็น

ชอบ
ควร
ถ้ าเป็ น เป็ นแบบ
แบบนั้น
นั้น

เฉยๆ

ไม่ ควร ไม่ ชอบ
เป็ นแบบ ถ้ าเป็ น
นั้น
แบบนั้น
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คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
Q31 สิ นค้ า จ าเป็ นต้ อ งได้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัย เช่น มาตรฐาน Q
Q32 สิ นค้ า ไม่ จ าเป็ นต้ อ งได้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัย เช่น มาตรฐาน Q
( มาตรฐาน Q มีการตรวจสอบสารปนเปื้ อนทั้ง
ทางกายภาพ และชี วภาพ เช่ น สารพิ ษ ตกค้า ง
สารปนเปื้ อน หรื อสิ่ ง อันตรายอื่ นๆที่ จะส่ ง ผล
เสี ย ต่ อผูบ้ ริ โภค โดยเป็ นเครื่ องหมายที่ ไ ด้รับ
การรับรองจากสานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตร
และอาการแห่ ง ชาติ กระทรวงเกษตร และ
สหกรณ์)
Q33 ฉลากสิ นค้าระบุจานวนพลังงานแคลอรี
Q34 ฉลากสิ นค้าไม่ระบุจานวนพลังงานแคลอรี
Q35 ฉลากสิ นค้าระบุรายละเอียดปริ มาณน้ าตาล
Q36 ฉลากสิ นค้าไม่ระบุรายละเอียดปริ มาณ
น้ าตาล
Q37 ฉลากสิ นค้าระบุรายละเอียดปริ มาณ
โซเดียม
Q38 ฉลากสิ นค้าไม่ระบุรายละเอียดปริ มาณ
โซเดียม
Q39 วัตถุดิบผักผลไม้สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ถึงแหล่งผลิตวัตถุดิบ
Q40 วัตถุดิบผักผลไม้ไม่สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ถึงแหล่งผลิตวัตถุดิบ

ชอบ
ควร
ถ้ าเป็ น เป็ นแบบ
แบบนั้น
นั้น

เฉยๆ

ไม่ ควร ไม่ ชอบ
เป็ นแบบ ถ้ าเป็ น
นั้น
แบบนั้น
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ด้ านราคา
Q41 สิ นค้าระบุราคาอย่างชัดเจนบนบรรจุภณั ฑ์
Q42 สิ นค้าไม่ระบุราคาอย่างชัดเจนบนบรรจุ
ภัณฑ์
Q43 สิ นค้าผักผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบ
สุ ญญากาศมีราคาเท่ากับขนมอบกรอบทัว่ ไป
เช่น มันฝรั่งทอด
Q44 สิ นค้าผักผลไม้แปรรู ปด้วยการทอดระบบ
สุ ญญากาศมีราคาไม่เท่ากับขนมอบกรอบทัว่ ไป
ด้ านสถานที่
Q45 สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต
(ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่)
Q46 สิ นค้าไม่สามารถหาซื้ อได้ในซุ ปเปอร์ มาร์
เก็ต (ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่)
Q47 สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ในร้านค้าสะดวก
ซื้ อทัว่ ไป (ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก)
Q48 สิ นค้าไม่สามารถหาซื้ อได้ในร้านค้า
สะดวกซื้ อทัว่ ไป (ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก)
Q49 สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ในร้านค้าเฉพาะ
ด้านสุ ขภาพ
Q50 สิ นค้าไม่สามารถหาซื้ อได้ในร้านค้าเฉพาะ
ด้านสุ ขภาพ

ชอบ
ควร
ถ้ าเป็ น เป็ นแบบ
แบบนั้น
นั้น

เฉยๆ

ไม่ ควร ไม่ ชอบ
เป็ นแบบ ถ้ าเป็ น
นั้น
แบบนั้น
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Q51 สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ในห้างสรรพสิ นค้า
ชั้นนา
Q52 สิ นค้าไม่สามารถหาซื้ อได้ใน
ห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา
Q53 มีช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าผ่านระบบ
ออนไลน์
Q54 ไม่มีช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าผ่านระบบ
ออนไลน์
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
Q55 ผูป้ ระกอบการมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อ
โฆษณา
Q56 ผูป้ ระกอบการไม่มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่ อโฆษณา
Q57 ผูป้ ระกอบการมีการประชาสัมพันธ์ถึง
ความโดดเด่นของสิ นค้าที่ทาให้เกิดประโยชน์
ต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค เช่น ใช้น้ ามันทอด
เพียง 2 %
Q58 ผูป้ ระกอบการไม่มีการประชาสัมพันธ์ถึง
ความโดดเด่นของสิ นค้าที่ทาให้เกิดประโยชน์
ต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค เช่น ใช้น้ ามันทอด
เพียง 2 %

ชอบ
ควร
ถ้ าเป็ น เป็ นแบบ
แบบนั้น
นั้น

เฉยๆ

ไม่ ควร ไม่ ชอบ
เป็ นแบบ ถ้ าเป็ น
นั้น
แบบนั้น
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Q59 ผูป้ ระกอบการมีการประชาสัมพันธ์ผา่ น
Blogger หรื อ Youtuber เพื่อนาเสนอข้อมูล
สิ นค้าผ่านการรี ววิ สิ นค้า
Q60 ผูป้ ระกอบการไม่มีการประชาสัมพันธ์ผา่ น
Blogger หรื อ Youtuber เพื่อนาเสนอข้อมูล
สิ นค้าผ่านการรี ววิ สิ นค้า
Q61 ผูป้ ระกอบการมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นพรี
เซ็นเตอร์
Q62 ผูป้ ระกอบการไม่มีการประชาสัมพันธ์ผา่
นพรี เซ็นเตอร์
Q63 ผูป้ ระกอบการมีการส่ งเสริ มการขายโดย
การให้ผบู ้ ริ โภคลองชิมสิ นค้า
Q64 ผูป้ ระกอบการไม่มีการส่ งเสริ มการขาย
โดยการให้ผบู ้ ริ โภคลองชิมสิ นค้า

ชอบ
ควร
ถ้ าเป็ น เป็ นแบบ
แบบนั้น
นั้น

เฉยๆ

ไม่ ควร ไม่ ชอบ
เป็ นแบบ ถ้ าเป็ น
นั้น
แบบนั้น
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ประวัติการศึกษา และการทางาน
ชื่ อ – นามสกุล

นางสาวพัชรพรรณ จันทร์ แดง

วัน เดือน ปี ทีเ่ กิด

วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2532

สถานทีเ่ กิด

จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตาแหน่ งหน้ าทีก่ ารงานปัจจุบัน

พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

