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that stevia gives sweetness as sugar but does not provide energy. Which is perceived at
a moderate level and have a high level of attitudes about stevia powder should be packed in
a safe and standard packaging and from the study of consumer behavior, it was found that
most consumers had consumed stevia Buy for own consumption. And for good health consumed
in the amount of 31 - 60 grams, which has an average cost of buying about 101 - 300 baht,
consumed once a week or depending on the occasion. And the results of the analysis of the
relationship between marketing mix factors and consumer behavior. Is related to the average
cost of buying Stevia Powder. Price is related to the main reason for consuming stevia powder.
Distribution channels related to the amount of stevia powder. Sales promotion is related to the
frequency of stevia powder consumption. The results of the analysis of the relationship between
personal factors and consumer behavior showed that sex had a relationship with the person
who contributed to the decision to consume stevia powder. The age was related to the
frequency of stevia consumption. The relationship with the average cost of buying stevia
powder on income was related to the amount of buying stevia powder.
____________________ ___________________________________ _____ / _____ / _____
Student’s Signature Independent Study Advisor’s Signature

กิตติกรรมประกาศ
การค้ นคว้ าอิสระเล่มนี ้สาเร็ จลุล่วงมาได้ ด้วยความกรุณาของผู้ให้ ความร่วมมือที่ได้ กรุณา
สละเวลาอันมีคา่ ในการตอบแบบสอบถามในครัง้ นี ้
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ศานิต เก้ าเอีย้ น อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาค้ นคว้ า
อิ ส ระ ที่ ก รุ ณ าให้ ค าปรึ ก ษา ค าแนะน าที่ เ ป็ น ประโยชน์ ม าโดยตลอด รวมทัง้ สละเวลาแก้ ไ ข
ตรวจทานการศึกษาค้ นคว้ าอิสระเล่มนี ้ให้ มีความสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ดร.จัก รกฤษณ์ พจนศิ ล ป์ ประธานการสอบ และผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.รั ช พัน ธุ์ เชยจิ ต ร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ช่วยแนะนาในการสอบ ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์
ลิ ้มสมบุญชัย และรองศาสตราจารย์ ดร.วินยั พุทธกูล อาจารย์วิชาสัมมนา ที่กรุ ณาให้ คาแนะนา
เพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้นของการศึกษาค้ นคว้ าอิสระเล่มนี ้ ตลอดจนขอขอบพระคุณพี่นุช
และพี่ ๆ โครงการบัณ ฑิ ต ศึก ษา ประจ าภาควิ ช าเศรษฐศาสตร์ เ กษตรและทรั พ ยากร คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่คอยช่วยเหลือและอานวยการในเรื่ องเอกสาร และการ
ประสานงานให้ ข้าพเจ้ าเป็ นอย่างดี
ขอขอบคุณครอบครัวที่คอยให้ กาลังใจและคอยอบรมส่งเสียให้ ข้าพเจ้ าได้ รับโอกาสใน
การศึกษาหาความรู้ที่ไม่สามารถประเมินเป็ นมูลค่าได้ ตลอดจนเพื่อนๆ ทุกคนที่ให้ ความช่วยเหลือ
และเป็ นกาลังใจให้ เสมอมาจนสาเร็ จลุล่วงไปด้ วยดี ท้ ายที่สดุ นี ้ คุณค่าและคุณประโยชน์อนั จะพึง
มีจากการค้ นคว้ าอิสระเล่มนี ้ ข้ าพเจ้ าขอมอบให้ เป็ นกตเวทิตาแด่ท่านผู้มีพระคุณทุกท่าน และหาก
มีข้อบกพร่องประการใดข้ าพเจ้ าขอน้ อมรับไว้ แด่เพียงผู้เดียว
สราญจิต ไพฑูรยากุล
กรกฎาคม 2562

(1)

สารบัญ
หน้ า
สารบัญตาราง

(3)

สารบัญภาพ

(8)

บทที่ 1 บทนา
ความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
บทที่ 2 การตรวจเอกสาร
ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับหญ้ าหวาน
แนวคิดและทฤษฎีด้านปัจจัยส่วนบุคคล
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับทัศนคติ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาด
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
กรอบแนวคิดการศึกษา
บทที่ 3 วิธีการศึกษา
ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
สมมติฐานการศึกษา

1
2
2
3
4
6
7
9
10
12
14
19
20
22
28
30

(2)

สารบัญ (ต่อ)
หน้ า
บทที่ 4 ผลการศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค
การรับรู้ของผู้บริโภคต่อหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร
ทัศนคติของผู้บริ โภคต่อหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมของผู้บริ โภคต่อหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีตอ่ หญ้ าหวานผง
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
บทที่ 5 สรุปและข้ อเสนอแนะ
สรุป
ข้ อเสนอแนะ

31
33
34
35
43
48
74
78

เอกสารและสิ่งอ้ างอิง

79

ภาคผนวก

82

ประวัติการศึกษาและการทางาน

90

(3)

สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

หน้ า
คาถามที่ใช้ เพื่อค้ นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws
และ 1H เพื่อให้ ได้ คาตอบ 7Os

10

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่เคยและไม่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2562

31

ระดับการรับรู้ของผู้ที่เคยและไม่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2562

33

ทัศนคติของผู้ที่เคยและไม่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2562

34

การบริ โภคหญ้ าหวานผง เหตุผลที่ไม่เคยบริโภคหญ้ าหวาน
และการบริ โภคหญ้ าหวานในอนาคตของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2562

35

ช่องทางการรู้จกั หญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2562

36

4.6

ยี่ห้อหญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี 2562
37

4.7

ปริมาณการซื ้อหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ ของผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562

38

(4)

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

หน้ า
ค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อหญ้ าหวานผงแต่ละครัง้ ของผู้ที่เคยบริโภค
หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562

39

สิ่งที่ผสมกับหญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2562

39

ความถี่ในการบริโภคหญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562

40

ปริมาณที่บริโภคหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ ของผู้ที่เคยบริโภค
หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562

40

สถานที่ซื ้อหญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2562

41

เหตุผลหลักที่ทา่ นซื ้อหญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562

42

เหตุผลหลักในการบริโภคหญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562

42

บุคคลที่มีสว่ นต่อการตัดสินใจบริโภคหญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริโภค
หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562

43

(5)

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

หน้ า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีตอ่ หญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริ โภค
หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562

45

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับปริมาณ
การซื ้อหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ ของผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562

49

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับค่าใช้ จ่าย
เฉลี่ยในการซื ้อหญ้ าหวานผงแต่ละครัง้ ของผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562

51

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความถี่
ในการบริโภคหญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2562

54

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับปริมาณ
การบริ โภคหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ ของผู้ที่เคยบริโภคหญ้ าหวานผง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562

56

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับเหตุผลหลัก
ในการซื ้อหญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2562

58

(6)

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

หน้ า
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับเหตุผลหลัก
ในการบริโภคหญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2562

61

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับบุคคลที่มี
ส่วนต่อการตัดสินใจบริ โภคหญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริโภค
หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562

63

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปริมาณการซื ้อหญ้ าหวานผง
ในแต่ละครัง้ ของผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี 2562

66

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อ
หญ้ าหวานผงแต่ละครัง้ ของผู้ที่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2562

67

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความถี่ในการบริโภค
หญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2562

68

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปริมาณการบริ โภค
หญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ ของผู้ที่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2562

69

(7)

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
4.28

4.29

4.30

หน้ า
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับเหตุผลที่ซื ้อหญ้ าหวานผง
ของผู้ที่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562

71

ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับเหตุผลที่บริ โภคหญ้ าหวานผง
ของผู้ที่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562

72

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับบุคคลที่มีสว่ นต่อ
การตัดสินใจบริโภคหญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562

73

(8)

สารบัญภาพ
ภาพที่
2.1

หน้ า
กรอบแนวคิดการศึกษา
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญของปั ญหำ
หญ้ าหวานเป็ นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันทัว่ โลก มีถิ่นกาเนิดอยู่ในทวีปอเมริ กาใต้ โดยเฉพาะ
ทางใต้ ของบราซิลและทางเหนือของปารากวัย ชาวพื ้นเมือง เรี ยกว่า Ka'a-he'e หมายถึง สมุนไพร
หวาน มีการนามาบริ โภคเมื่อประมาณ พ.ศ. 2143 ประเทศไทยได้ มีการนาหญ้ าหวานมาทดลอง
ปลูกเมื่ อปี พ.ศ. 2521 หญ้ า หวานสามารถเจริ ญเติบ โตได้ ดีใ นพื น้ ที่ ภ าคเหนื อตอนบนจัง หวัด
เชี ยงใหม่ ปลูกกันมากในอาเภอแม่แตงและอาเภอสันกาแพง มี การส่ง ออกไปยัง ต่างประเทศ
ปี ละหลายล้ านบาท สร้ างรายได้ ให้ แก่เกษตรกรและประเทศชาติเป็ นอย่างมาก
สาหรับธุ รกิจหญ้ าหวานในอนาคตของประเทศไทยมีทิศทางและแนวโน้ มที่ดีขึ ้นเรื่ อย ๆ
หญ้ าหวานเป็ นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจและด้ วยประโยชน์ที่มีอยูม่ ากมายผู้คนที่ใส่ใจในสุขภาพจึงมี
การบริ โภคหญ้ าหวาน เนื่องจากเป็ นสารให้ ความหวานจากธรรมชาติคนไทยนิยมบริ โภคหญ้ าหวาน
อยู่ 2 แบบ คือ แบบสมุนไพรที่มี การนาใบหญ้ าหวานผสมกับสมุนไพรอื่ น เพื่อเพิ่มรสหวานใน
เครื่ องดื่ม และแบบสารสกัดจากหญ้ าหวานเป็ นผงสาเร็ จรูปบรรจุซองสาหรับเติมลงเครื่ องดื่มหรื อ
อาหารแทนน ้าตาลในกลุม่ ผู้ป่วยเบาหวาน
หญ้ าหวานมีคณ
ุ ประโยชน์มากมาย อาทิ ช่วยเพิ่มการรับประทานอาหารและช่วยลดความขม
ในอาหารได้ ใช้ เป็ นสารให้ ความหวานแทนน ้าตาล โดยไม่ทาให้ น ้าตาลในเลือดสูง ให้ ความหวาน
เหมือนน ้าตาล แต่ไม่ให้ พลังงาน รับประทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน จึงช่วยในการควบคุมน ้าหนักได้ เป็ น
อย่างดี มี ก ารนาหญ้ าหวานไปแปรรู ปเป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส าเร็ จ รู ป ต่า งๆ โดยปั จ จุบัน นิย มบริ โ ภค
หญ้ าหวานอยู่ด้วยกัน 5 รู ปแบบ โดยเรี ยงล าดับจากมากไปน้ อย ได้ แก่ ใบอบแห้ ง ใบแห้ ง บด
สาหรับชงแบบสาเร็ จรู ป (ชาหญ้ าหวาน) ใบสด ใบแห้ งบดสาหรับใช้ แทนน ้าตาล (หญ้ าหวานผง)
และแบบสารสกัดจากใบแห้ งด้ วยน ้า โดยจะนิยมนามาชงเป็ นชาดื่ม รองลงมาก็คือ การนามาต้ ม
และเคี ้ยว ในอุตสาหกรรมอาหาร สารสกัดจากหญ้ าหวานถือว่ามีข้อดีหลายอย่าง เช่น การไม่ถูก
ย่อยสลายโดยจุลินทรี ย์ เมื่อนามาใช้ กับอาหารจึงไม่ทาให้ อาหารเกิดเน่าบูด ไม่ทาให้ อาหารเกิด
สีน ้าตาลเมื่อผ่านความร้ อนสูง และที่สาคัญก็คือจะไม่ถกู ดูดซึมในระบบย่อยอาหาร จึงเหมาะอย่างมาก

2
สาหรับผู้ที่เป็ นโรคอ้ วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต และโรคหัวใจ การนาสารให้ ความหวาน
มาใช้ ทดแทนน ้าตาลซูโครสในการบริ โภคและอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตามตลาดหญ้ าหวานในประเทศไทยยังคงเป็ นตลาดเฉพาะ รวมถึงกลุ่มผู้บริ โภค
หญ้ าหวานเป็ นกลุม่ เฉพาะซึ่งยังไม่ได้ รับความนิยมในกลุม่ คนทัว่ ไป โดยกลุม่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ คือ
กลุ่มคนที่ เป็ นโรคเบาหวาน กลุ่มคนรักสุขภาพ อีกทัง้ ในเรื่ องของสถานที่จาหน่ายที่ยัง ไม่เป็ นที่
แพร่หลาย และยังมีราคาสูงกว่าน ้าตาล ประกอบกับปัจจุบนั คนไทยติดรสหวาน หญ้ าหวานจึงเป็ น
ส่ว นหนึ่ ง ของทางเลื อ ก เนื่ อ งจากหญ้ าหวานให้ ค วามหวานมากกว่า น า้ ตาลถึ ง 10/-/15 เท่ า
เพราะฉะนัน้ หากผู้บริ โภคมีทัศนคติที่ดีต่อหญ้ าหวานและมี การรั บรู้ เกี่ ยวกับหญ้ าหวานว่าดีต่อ
สุขภาพ มีความปลอดภัยมากกว่าน ้าตาล ก็จะทาให้ เกิดพฤติกรรมในการบริ โภคหญ้ าหวานเพิ่ม
มากขึ ้น ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้ องศึกษาการรับรู้ และทัศนคติต่อหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็ นแนวทางประกอบการตัดสินใจให้ แก่ผ้ ูที่สนใจจะทาธุรกิจหญ้ าหวาน หรื อผู้ประกอบการ
ธุรกิจหญ้ าหวานที่จะต้ องเตรี ยมความพร้ อมในการวางแผนการตลาดให้ ตรงกับความต้ องการของ
ผู้บริโภคได้ มากขึ ้นทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาข้ อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการรับรู้และทัศนคติของผู้บริ โภคต่อหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เพื่ อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งส่ ว นประสมทางการตลาดกับ พฤติ ก รรมการซื อ้
หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของกำรศึกษำ
การศึกษาในครัง้ นี ้ จะทาการศึกษาการรับรู้ และทัศนคติของผู้บริ โภคต่อหญ้ าหวานผงใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งเก็บข้ อมูล โดยใช้ แบบสอบถามออนไลน์ จากข้ อมูลสถิติเกี่ยวกับจานวน

3
ประชากร (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561) ได้ ระบุจานวนประชากรในกรุ งเทพมหานคร
ทังสิ
้ ้น 5,676,648 คน จึงทาการกาหนดขนาดตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างตามสูตร Yamane (1967)
โดยกาหนดความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 5% หรื อ 0.05
และจากการแทนค่าในสูตรได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 399.97 คน ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึงกาหนด
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นจานวน 400 คน
ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ปู ระกอบการที่จะทาธุรกิจหญ้ าหวานได้ ทราบถึงการรับรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มี ตอ่ หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถใช้ เป็ นข้ อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจ หญ้ าหวาน และสามารถนาเอาข้ อมูลด้ านส่วนประสม
ทางการตลาดมาใช้ ใ นการวางแผนกลยุท ธ์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ หญ้ า หวานเพื่ อ ให้ เ ข้ า ถึ ง กลุ่ม
ผู้บริโภคได้ มากขึ ้น

บทที่ 2
กำรตรวจเอกสำร
ในการศึกษาเรื่ อง “การรับรู้และทัศนคติของผู้บริ โภคต่อหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร”
ได้ ทาการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และบทความต่างๆ รวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหญ้ ำหวำน
หญ้ าหวาน มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Stevia rebaudiana Bertoni อยู่ใ นวงศ์ Compositae
หรื อ Asteraceae/เป็ นพื ช พื น้ เมื องในตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อของประเทศปารากวัย และบราซิ ล
ทวี ป อเมริ ก าใต้ ในแถบลาติ น อเมริ ก าเรี ย กหญ้ าหวานว่ า “Yerbe/dulce”/ในภาษาสเปน
หมายความว่า “สมุนไพรหวาน” โดยภาษาสากลทัว่ โลกเรี ยกว่า สตีเวีย (Stevia) ในปี ค.ศ./1908
(พ.ศ. 2451) ได้ มีการศึกษาเกี่ยวกับสตีเวียและสารรสหวานจากหญ้ าหวานอย่างจริ งจัง และในปี
ค.ศ./1921 (พ.ศ. 2464) Dr./Rebauoli/และ Rasenack/นักเคมีประเทศปารากวัยประสบความสาเร็ จ
ในการค้ นพบสารสาคัญในหญ้ าหวานชื่อว่า Stevioside (สติวิโอไซด์)
สารสกัดจากใบหญ้ าหวาน (Stevioside) มีความหวานมากกว่านา้ ตาลซูโครส 300 เท่า
เมื่ อ รั บ ประทานเข้ า ไปแล้ ว จุลิ น ทรี ย์ ใ นล าไส้ ใ หญ่ จ ะย่อย Stevioside เป็ น Steviol ซึ่ง Steviol
จะถูกดูดซึมเข้ าสู่กระแสเลือด Steviol จึงเป็ นสารให้ ความหวานที่ให้ แคลอรี่ ต่ามาก และในประเทศ
แถบทวีปอเมริ กาใต้ นิยมใช้ สารสกัดใบหญ้ าหวานเพื่อรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
อีกด้ วย (คมคาย พฤกษากร, 2557 อ้ างถึง วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์ , 2553)
ในอุตสาหกรรมยา เครื่ องดื่มและอาหารมีการนา Stevioside มาใช้ แทนสารสังเคราะห์
ซัคคารี น เนื่องจากสารสังเคราะห์ซัคคารี นเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ งได้ ซึ่ง Stevioside/มีความ
หวานคล้ า ยนา้ ตาลซู โครสมากที่ สุด แต่ไ ม่ให้ พ ลัง งานแก่ร่า งกายและไม่มี การดูดซึม ในระบบ
การย่อย จึงเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการลดความอ้ วนหรื อผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคหัวใจ (คมคาย
พฤกษากร, 2557 อ้ างถึ ง รานี บุรี รั กษ์ , 2529) ซึ่ง ในปั จ จุบัน มี ก ารน าสารสกัดจากหญ้ าหวาน
(Stevoside) ไปเป็ นสารทดแทนความหวาน (Sweetening Agent) เป็ น ส่ว นผสมในผลิ ต ภัณ ฑ์
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อาหารมากมายหลายประเภท/เช่น อาหารหมักดอง เนื ้อปลาบด ซีอิ ้ว เต้ าเจี ้ยว เครื่ องดื่มแบบขวด
และกระป๋ อง น ้าผลไม้ ไอศกรี ม หมากฝรั่ง รวมถึงนาไปผสมในยาสีฟันและน ้ายาบ้ วนปาก
นักธุรกิจชาวญี่ปนเริ
ุ่ ่ มปลูกหญ้ าหวานในเชิงอุตสาหกรรม และได้ กระจายไปประเทศจีน
ไต้ หวัน ไทย และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปั จจุบนั ทัว่ โลกมีพนั ธุ์หญ้ าหวานมากถึง
150 - 300 พันธุ์ ซึ่งในประเทศไทยมีการผลิตหญ้ าหวานและสาร Stevioside ในเชิงพาณิ ชย์และ
เชิงอุตสาหกรรม จังหวัดที่ปลูกหญ้ าหวานกันมากคือในจังหวัดเชียงใหม่ อาเภอแม่แตง และอาเภอ
สันกาแพง รวมถึงจังหวัดเชียงราย พะเยา และลาพูน ประเทศไทยส่งออกใบหญ้ าหวานอบแห้ งไป
จาหน่ายต่างประเทศ ส่วนใหญ่ คือ ประเทศญี่ปนุ่ และประเทศอาหรับตะวันออกกลาง โดยประเทศ
ญี่ปนมี
ุ่ การผลิตและจาหน่ายใบหญ้ าหวานแห้ งไม่เพียงพอต่อความต้ องการ ซึง่ มีความต้ องการใช้
หญ้ าหวานไม่ต่ากว่า 10,000 ตันต่อปี จึงต้ องสัง่ นาเข้ าจากประเทศจีน ไต้ หวัน เกาหลี และไทย
สถานการณ์หญ้ าหวาน
หญ้ าหวานถูกนาเข้ ามาปลูกในประเทศไทยโดยคนญี่ ปนุ่ ในปี พ.ศ. 2521 ทดลองปลูกที่
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และขยายพื ้นที่ปลูกไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน และจังหวัดอื่นๆ
ทางภาคเหนื อ (คมคาย พฤกษากร, 2557 อ้ างถึ ง รานี บุรี รั ก ษ์ , 2529) หญ้ าหวานถื อ เป็ น พื ช
เศรษฐกิจชนิดหนึ่งเพื่อจาหน่ายส่งออกต่างประเทศ โดยส่งออกในรู ปแบบใบหญ้ าหวานแห้ งและ
สารสกัด สาหรับการบริ โภคในประเทศไทยมีการใช้ ผงหญ้ าหวานแห้ งผสมกับพืชชนิดอื่นๆ เช่น
ดอกคาฝอย หรื อชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จนในปี พ.ศ. 2535 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ฉบับที่ 145 เรื่ อง อาหารที่ห้ามผลิต นาเข้ าหรื อจาหน่าย ไม่ให้ ทีการผลิต จาหน่าย สารสกัดหญ้ า
หวาน สาร Stevioside หรื อสารผลิตภัณฑ์รสหวานอื่นจากหญ้ าหวาน เพื่อการบริ โภคในประเทศ
ไทย แต่ยงั สามารถส่งออกต่างประเทศได้ สาเหตุเพราะ ในขณะนันยั
้ งไม่มีข้อมูลหรื องานวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ ที่เพียงพอที่จะยืนยันความปลอดภัยได้ (ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 109 ตอนพิเศษ 119 ลง
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2535) แต่หลังจากปี พ.ศ. 2548 กระทรวงสาธารณสุขได้ ยกเลิกประกาศดังกล่าว
ให้ สามารถผลิตและจาหน่ายหญ้ าหวานในประเทศไทยได้ (ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 130 ตอนพิเศษ
91ง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) และในปั จจุบนั สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
อนุญาตให้ นาสารสกัด Stevioside มาขึ ้นทะเบียนเป็ นสารให้ ความหวานแทนน ้าตาลได้ จึงทาให้
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หญ้ าหวานเป็ นที่ต้องการสูงในอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย (ทิพย์สุคนธ์ ทังสุนนั ท์ , กิตติศกั ดิ์
โชติกเดชาณรงค์, และ กัลทิมา พิชยั , 2558)
แนวคิดและทฤษฎีด้ำนปั จจัยส่ วนบุคคล
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538) ได้ ให้ ความหมายว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย
อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี ้เป็ น
เกณฑ์ที่นิยมนามาใช้ ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์ เป็ นสิ่งที่สาคัญ และเป็ น
สถิ ติที่วัดได้ ของประชากรที่ จ ะสามารถช่วยกาหนดตลาดของกลุ่ม เป้าหมาย ตัวแปรทางด้ า น
ประชากรที่สาคัญ ได้ แก่
1. อายุ (Age) หมายถึ ง อายุข องกลุ่ม ของผู้บ ริ โ ภคซึ่ ง มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ การ
บริ โภคสินค้ าหรื อบริ การที่จะสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน
นักการตลาดจึงใช้ ประโยชน์จากด้ านอายุเพื่อเป็ นตัวแปรทางด้ านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน
ของส่ว นตลาดได้ ท าการค้ น คว้ า หาความต้ อ งการของตลาดส่ว นเล็ ก (Niche Market) โดยมุ่ง
ความสาคัญที่ตลาดอายุสว่ นนันๆ
้
2. เพศ (Sex) หมายถึง ตัวแปรทางที่เป็ นส่วนในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกัน
ดัง นัน้ นัก การตลาดจึง ต้ อ งศึกษาตัวแปรนี อ้ ย่า งรอบครอบ เพราะว่าในยุคปั จ จุบัน นัน้ ตัว แปร
ทางด้ านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของการบริ โภคไปจากเมื่ อก่อน การเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากการที่ผ้ หู ญิงออกไปทางานนอกบ้ านมากขึ ้น
3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) หมายถึง ลักษณะของครอบครัวนับว่าเป็ น
เป้าหมายที่สาคัญของการใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสาคัญอย่างยิ่งในส่วน
ที่เกี่ยวกับหน่วยของผู้บริโภค นักการตลาดจะสนใจจานวน และลักษณะของบุคคลในครัวเรื อนที่ใช้
สินค้ าใดสินค้ าหนึ่งรวมถึงยังใส่ใจในการพิจารณาลักษณะทางประชาการศาสตร์ และโครงสร้ าง
ด้ านสื่อที่เกี่ยวข้ องกับผู้ที่เป็ นคนตัดสินใจในครอบครัวเพื่อที่จะช่วยทาให้ พฒ
ั นากลยุทธ์ การตลาด
ได้ อย่างเหมาะสม
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4. รายได้ การศึกษา และอาชี พ (Income, Education and Occupation) หมายถึง
ตัวแปรที่สาคัญต่อการกาหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ ไปแล้ วนักการตลาดจะสนใจกลุ่มผู้บริ โภคที่มี
รายได้ สูง แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ ต่าเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ปั ญหาสาคัญของการ
แบ่งส่วนการตลาดโดยยึดถือเกณฑ์รายได้ เพียงอย่างเดียวก็คือ รายได้ จะเป็ นตัวชี ้วัดความสามารถ
ของผู้บริ โภคในการซื ้อสินค้ าหรื อไม่มีความสามารถในการซื ้อสินค้ า ในขณะเดียวกันการเลือกซื ้อ
สิ น ค้ า แท้ ที่ จ ริ ง แล้ ว อาจใช้ เ กณฑ์ รู ป แบบการด ารงชี วิ ต รสนิ ย ม อาชี พ การศึก ษา ฯลฯ เป็ น
ตัว ก าหนดเป้ า หมายได้ เ ช่ น กั น แม้ รายได้ เ ป็ นตัว แปรที่ นิ ย มใช้ แต่ นั ก การตลาดส่ ว นใหญ่
จะเชื่อมโยงเกณฑ์รายได้ รวมกับตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์ หรื ออื่นๆ เพื่อให้ สามารถกาหนด
ตลาดเป้าหมายให้ ชัดเจนมากยิ่งขึน้ จากแนวคิดเกี่ ยวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร์
ผู้ศกึ ษาสนใจที่จะศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ เ ฉลี่ ย ต่อ เดื อ นเนื่ อ งจากเป็ นตัว แปรในการแบ่ ง ส่ ว นตลาดที่ ส า คัญ ซึ่ ง จะท าให้
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนาไปใช้ ในการกาหนดตลาดเป้าหมายขององค์กรได้ อย่างเหมาะสม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรรั บรู้
ความหมายของการรับรู้
ชูชี พ อ่อนโคกสูง (2518) ได้ ให้ ความหมายว่า เป็ นกระบวนการที่อินทรี ย์หรื อสิ่งมี ชี วิต
พยายามทาความเข้ าใจกับสิ่ งแวดล้ อมโดยผ่านทางประสาทสัมผัส กระบวนการนี ้ เริ่ มต้ นจาก
การที่ใช้ อวัยวะสัมผัสจากสิ่งเร้ า และจัดระบบสิ่งเร้ าใหม่ ภายในระบบการคิดในสมอง ทาให้ เรา
ทราบว่า สิ่งเร้ า หรื อสิ่งแวดล้ อมที่สมั ผัสนัน้ คืออะไรมีความหมายอย่างไร มีลกั ษณะอย่างไร
สุภัทรา เฮงวาณิ ช ย์ (2541) ได้ ให้ ความหมายว่า การสัม ผัสที่ สามารถสื่ อ ความหมาย
เป็ นการแปล หรื อ ตีความแห่งการสัมผัสที่ได้ รับออกมาเป็ นสิ่งหนึง่ สิ่งใด ที่มีความหมายอันเป็ นสิ่ง
รู้ จัก และเข้ าใจกัน ในการแปล หรื อ ตี ค วามหมายของการสัม ผัส นัน้ จ าเป็ น ที่ อิ น ทรี ย์ จ ะใช้
ประสบการณ์เดิม หรื อความจัดเจนแต่หนหลังแต่หากคนเราไม่มีความรู้ เดิม หรื อลืมเรื่ องนันๆ
้ ไป
ก็ จ ะไม่มี ก ารรั บ รู้ สิ่ ง นัน้ ๆ จะมี ก็ เ พี ย งแต่ที่ สัม ผัส กับ สิ่ ง เราเท่ า นัน้ กระบวนการของการรั บ รู้
จึงหมายถึง กระบวนการที่คาบเกี่ยวระหว่างความรู้ สึกความเข้ าใจ การคิด การเรี ยนรู้ และการ
ตัดสินใจ
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ประเภทของการรับรู้ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท (กมลรัตน์ หล้ าสุวงษ์ , 2528) ดังนี ้
1. การรับรู้ ทางอารมณ์ หมายถึง การรับรู้ ความรู้ สึกที่เกิดขึน้ ภายในจิตใจ เช่น รู้ สึกดีใจ
เสียใจ ตื่นเต้ น รัก เกลียด ชื่นชม เป็ นต้ น
2. การรับรู้ลกั ษณะของบุคคล ต้ องอาศัยการแปลข้ อมูล 3 ประการ คือ
2.1 ลักษณะทางกายภาพ เช่น รูปร่าง หน้ าตา ลักษณะแขนขา เท้ า สีผิว
2.2 พฤติกรรม เช่น การพูดคุย การยิ ้ม การหัวเราะ การเดิน
2.3 คาบอกเล่า เช่น คาบอกเล่าจากญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้ใกล้ ชิด
3. การรับรู้ ภาพพจน์ของกลุ่มบุคคล หมายถึง มโนภาพ หรื อมโนคติของสิ่งต่างๆ ตามที่
บุคคลรับรู้ เป็ นภาพที่อยู่ในความคิด หรื อจินตนาการของบุคคล และบุคคลสามารถบอกลักษณะ
ของภาพเหล่านัน้ ให้ ผ้ อู ื่นทราบได้ ด้วย
4. การรับรู้ ปรากฏการณ์ ทางสังคม เป็ นการตีความ หรื อแปลความหมาย สิ่งต่างๆ หรื อ
ปรากฏการณ์ต่างๆ หรื อเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ น้ ในสังคม ตามความเชื่อตนเอง เพื่อให้ เกิดความ
เข้ าใจ และสามารถอธิบายสิ่งต่างๆ เหล่านันได้
้ การรับรู้ปรากฏการณ์ทางสังคมนันขึ
้ ้นอยูก่ บั สาเหตุ
สาคัญ 2 ประการ คือ
4.1 ระดับการรับรู้ หมายถึง การที่บุคคล มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
เชาว์ปัญญาหรื อความเฉลียวฉลาด เมื่อต่างกันย่อมมีผลในการตีความต่อสิ่งต่างๆ ได้ ตา่ งกันด้ วย
4.2 การเปลี่ ย นการรั บ รู้ คื อ ถ้ าผู้มี ก ารรั บ รู้ ต่ า เมื่ อ ได้ มี โ อกาส สนทนา หรื อ
อภิปรายกับผู้ที่มีการรับรู้สงู ก็อาจจะถูกผู้มีการรับรู้สงู เปลี่ยนแนวความคิด หรื อ แนวทางการรับรู้ได้
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แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวกับทัศนคติ
Robbins/(2001) ได้ ให้ ความหมายว่า ทัศนคติเป็ นการประเมิ นค่า หรื อ การตัดสินใจที่
เกี่ ยวข้ อง วัตถุ สิ่งของ และเหตุการณ์ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้ าน คือ ความรู้ ความเข้ าใจ ซึ่งเป็ น
ความคิดเห็นหรื อความเชื่อของบุคคล ความรู้ สึก คือ อารมณ์ ความรู้ สึกที่แสดงออก ความตังใจที
้ ่
จะแสดงออก ต่อบุคคลหรื อสิ่งใดสิ่งหนึง่
สุช า จัน ทน์ เ อม และ สุร างค์ จัน ทน์ เ อม (2526) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า "ทัศ นคติ เป็ น
นามธรรมและเป็ นผลที่ทาให้ เกิดการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม แต่ทศั นคติมิใช่แรงจูงใจ (Motive)
และแรงขับ (Drive) หากแต่เป็ นสภาพแห่งการพร้ อมที่จะโต้ ตอบและแสดงให้ ทราบถึงแนวทางของ
การตรวจสอบของบุคคลใดบุคคลหนึง่ ต่อสิ่งเร้ า"
รั ต ติ ก รณ์ จงวิ ศ าล (2535) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่า ทัศ นคติ เ ป็ น แนวโน้ ม ของความรู้ สึ ก
ที่บุคคลประเมินต่อวัตถุ และเหตุการณ์ ไม่ว่าในทางบวกหรื อทางลบ และมีผลต่อการแสดงออก
หรื อโต้ ตอบต่อสิ่งนันของบุ
้
คคล
ศักดีไทย สุรกิจบวร (2545) ได้ ให้ ความหมายว่า สภาวะความพร้ อมทางจิต ที่เกี่ยวข้ องกับ
ความคิด ความรู้ สึก และแนวโน้ มของพฤติกรรมบุคคลที่มีตอ่ บุคคล สิ่งของและสถานการณ์ตา่ งๆ
ไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่ และสภาวะความพร้ อมทางจิตนี ้จะต้ องอยูน่ านพอสมควร
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภค
พฤติกรรมของผู้บริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมต่างๆ
ที่บุคคลเข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องในการเสาะแสวงหา การเลือก การซื ้อ การใช้ การประเมินผล และ
การกาจัดผลิตภัณฑ์และบริการหลังการใช้ เพื่อสนองความต้ องการและความปรารถนาอยากได้ ให้
ได้ รับความพอใจ (Belch and Belch, 1993)
พฤติ ก รรมผู้ บริ โ ภค (Consumer/Behavior)/หมายถึ ง การกระท าของแต่ ล ะบุ ค คลที่
เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับการได้ รับ และการใช้ สินค้ า หรื อบริ การทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการ
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ตัดสินใจที่เกิดขึ ้นก่อน และที่เป็ นตัวกาหนดให้ เกิดการกระทาต่างๆ เหล่านี ้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล ,
2539)
พฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer Behavior) คือ พฤติกรรมที่ผ้ บู ริ โภคทาการค้ นหา การคิด
การซื ้อ การใช้ การประเมินผล ในสินค้ าและบริ การ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้ องการของเขา
หรื อเป็ นขันตอนซึ
้
่งเกี่ยวกับความคิดประสบการณ์ การซื ้อ การใช้ สินค้ า และบริ การของผู้บริ โภค
เพื่อตอบสนองความต้ องการ และความพึงพอใจของเขา หรื อหมายถึงการศึกษาถึงการตัดสินใจ
และการกระทาของผู้บริ โภคที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อและการใช้ สินค้ า ผลการวิเคราะห์ที่ได้ จะช่วยทา
ให้ นกั การตลาดสามารถกาหนดกลยุทธ์ การตลาด เพื่อสามารถที่จะตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้บริ โภคได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสมคาถามที่ใช้ ในการวิเคราะห์พฤติกรรมด้ านการบริ โภคเพื่อ
ค้ นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริ โภค คือ 6Ws และ 1Hs เพื่อวิเคราะห์หาคาตอบ 7 ด้ าน หรื อ 7Os
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2546)
ตำรำงที่ 2.1 ค าถามที่ ใช้ เพื่ อค้ นหาลักษณะพฤติ ก รรมผู้ บริ โภค คื อ 6Ws/และ 1H/เพื่ อ ให้ ได้
คาตอบ 7Os
คำถำม (6Ws และ 1H)
1. ใครอยูใ่ นตลาดเป้าหมาย
(Who is in the target
market?)

2. ผู้บริโภคซื ้ออะไร
(What does the consumer
buy?)

คำตอบที่ต้องกำรทรำบ (7Os)
ลักษณะกลุม่ เป้าหมาย (Occupants) ทางด้ าน
(1) ประชากรศาสตร์
(2) ภูมิศาสตร์
(3) จิตวิทยา
(4) พฤติกรรมการบริโภค
สิ่ง ที่ ผ้ ูบ ริ โภคต้ อ งการซื อ้ (Objects) สิ่ ง ที่ ผ้ ูบ ริ โ ภคต้ อ งการ
จากผลิตภัณฑ์ คือ ต้ องการคุณสมบัติและองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ และความแตกต่างที่เหนือกว่าคูแ่ ข่งขัน
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ตำรำงที่ 2.1 (ต่อ)
คำถำม (6Ws และ 1H)
3. ทาไมผู้บริโภคจึงซื ้อ
(Why does the consumer
buy?)

คำตอบที่ต้องกำรทรำบ (7Os)
วัตถุประสงค์ในการซื ้อ (Objectives) ผู้บริ โภคซือ้ สินค้ าเพื่อ
สนองความต้ องการของเขาด้ านร่ างกาย และด้ านจิตวิทยา
ซึง่ ต้ องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ คือ
(1) ปัจจัยภายในหรื อปัจจัยด้ านจิตวิทยา
(2) ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม
(3) ปัจจัยเฉพาะบุคคล
4. ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ที่มีอิทธิ พลต่อการ
ซื ้อ
ตัดสินใจซื ้อ ประกอบด้ วย
(Who participates in the
(1) ผู้ริเริ่ม
(4) ผู้ซื ้อ
buying?)
(2) ผู้มีอิทธิพล
(5) ผู้ใช้
(3) ผู้ตดั สินใจซื ้อ
5. ผู้บริโภคซื ้อเมื่อใด
โอกาสในการซื อ้ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรื อ
(When does the consumer ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวันใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวัน
buy?)
โอกาสพิ เ ศษ หรื อ เทศกาลวัน ส าคัญ ช่ อ งทาง แหล่ง หรื อ
สถานที่จาหน่าย (Outlet)
6. ผู้บริโภคซื ้อที่ไหน
ที่ผ้ ูบริ โภคไปทาการซื อ้ เช่น ห้ างสรรพสินค้ า ซูเปอร์ มาร์ เก็ ต
(Where does the consumer ร้ านขายสะดวกซื ้อ ฯลฯ
buy?)
7. ผู้บริโภคซื ้ออย่างไร
ขันตอนการตั
้
ดสินใจซื ้อ (Operations)
(How does the consumer
ประกอบด้ วย
buy?)
(1) การรับรู้ปัญหา
(2) การค้ นข้ อมูล
(3) การประเมินผล
(4) การตัดสินใจซื ้อ
(5) ความรู้สกึ ภายหลังการซื ้อ
ที่มำ: ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2546)
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แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวกับส่ วนผสมทำงกำรตลำด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2546) กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรื อ 4Ps)
เป็ นเครื่ องมือที่ประกอบด้ วยสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. ผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ ง ที่ เสนอขายโดยธุ รกิ จ เพื่ อ ตอบสนองต่อ
ความจาเป็ นหรื อความต้ องการของลูกค้ าให้ เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้ วย สิ่งที่สมั ผัสได้ และ
สัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้ า บริการ และชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์
อาจจะเป็ นสินค้ า บริการ สถานที่ บุคคลหรื อความคิด ผลิตภัณฑ์ที่ เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่
มี ตัว ตนก็ ไ ด้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ จึ ง ประกอบด้ ว ย สิ น ค้ า บริ ก าร ความคิด สถานที่ องค์ ก รหรื อ บุค คล
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกาหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามคานึงถึงปัจจัย ต่อไปนี ้
1.2 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และความ
แตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation)
1.3 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์
พื ้นฐาน รูปลักษณ์ คุณภาพ การบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสินค้ า ฯลฯ
1.4 การก าหนดต าแหน่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product/Positioning)/เป็ นการ
ออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษั ท เพื่ อ แสดงต าแหน่ง ที่ แ ตกต่า งและมี คุณ ค่า ในจิ ต ใจของลูก ค้ า
เป้าหมาย
1.5 การพัฒ นาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่ อให้ ผลิตภัณฑ์
มีลักษณะใหม่และปรับปรุ งให้ ดีขึน้ (New and Improved) ซึ่งต้ องคานึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดียิ่งขึ ้น
1.6 กลยุท ธ์ เ กี่ ย วกับ ส่ ว นประสมผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product/Mix)/และสาย
ผลิตภัณฑ์ (Product Line)
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2. ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินหรื อสิ่งอื่นๆ ที่มีความจาเป็ นต้ องจ่ายเพื่อให้
ได้ ผลิตภัณฑ์ หรื อหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปของราคา ซึ่งเป็ น P/ตัวที่สองที่เกิดขึ ้นถัดจาก
Product ราคาเป็ น ต้ น ทุน (Cost)/ของลูก ค้ า ผู้บ ริ โ ภคจะเปรี ย บเที ย บระหว่ า งคุณ ค่า (Value)
ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นนั ้ ถ้ าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื ้อ
3. การจัดจาหน่าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึง โครงสร้ างของช่องทาง
ซึ่งประกอบด้ วยสถาบันและกิจกรรมใช้ เพื่อเคลื่อนย้ ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยัง
ตลาดสถาบันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยใน
การกระจายตัวสินค้ า ประกอบด้ วย การขนส่ง การคลังสินค้ า และการเก็ บรั กษาสินค้ าคงคลัง
จึงประกอบด้ วย 2 ส่วน ดังนี ้
3.1 ช่ อ งทางการจั ดจ าหน่ าย (Channel of Distribution หรื อ Distribution
Channel หรื อ Marketing Channel) หมายถึ ง ของบุค คลหรื อ ธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ การ
เคลื่อนย้ ายกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ หรื อเป็ นการเคลื่อนย้ ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริ โภคหรื อ
ผู้ใช้ ทางธุรกิจหรื อ หมายถึง เส้ นทางที่ผลิตภัณฑ์และ/หรื อ กรรมสิทธิ์ ที่ผลิตภัณฑ์ถกู เปลี่ยนมือไป
ยังตลาดในช่องทางการจัดจาหน่าย ประกอบด้ วย คนกลาง ผู้บริ โภค หรื อผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรม
ซึ่งอาจจะใช้ ช่องทางตรง (Direct Channel) จากผู้ผลิต (Producer) ไปยังผู้บริ โภค (Consumer)
หรื อผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรม (Industrial User) และใช้ ช่องทางอ้ อม (Indirect Channel) จากผู้ผลิต
(Producer) ผ่านคนกลาง (Middleman) ไปยังผู้บริ โภค (Consumer) หรื อผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรม
(Industrial User)
3.2 การกระจายตัวสินค้ า หรื อการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้ าสูต่ ลาด
(Physical/Distribution/หรื อ Market/Logistics)/หมายถึ ง งานที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การวางแผน
การปฏิบตั ิการตามแผนและการควบคุมการเคลื่อนย้ ายวัตถุดิบ ปั จจัยการผลิต และสินค้ าคงรู ป
จากจุดเริ่ มต้ นไปยังจุดสุดท้ ายในการบริ โภค เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าโดยมุ่งหวัง
กาไร หรื อหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ การเคลื่อนย้ ายตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริ โภค
หรื อผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรม
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือการสื่อสารเพื่อสร้ างความพึง
พอใจต่อตราสินค้ าหรื อบริ การ หรื อความคิด หรื อต่อบุคคล โดยใช้ เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้ เกิด
ความต้ องการเพื่อเตือนความทรงจา (Remind) ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก
ความเชื่ อ และพฤติก รรมการซื อ้ หรื อ การติด ต่อ สื่ อ สารเกี่ ย วกับ ข้ อ มูล ระหว่า งผู้ข ายกับ ผู้ซื อ้
เพื่ อสร้ างทัศนคติและพฤติกรรมการซื อ้ โดยการติด ต่ อสื่ อสารอาจใช้ พ นักงานขาย (Personal
Selling) สาหรับทาการขาย หรื อการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้ คน (Non Personal Selling)
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ประจญ กองพฤกษ์ (2541) ได้ ทาการศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุน -ผลตอบแทนทางการเงิน
ของโรงงานสกัดหญ้ าหวาน เพื่อวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ในการลงทุนตังโรงงานสกั
้
ดสารหวานจาก
หญ้ าหวานในจัง หวัดเชี ยงใหม่ วิธี การศึกษานีจ้ ะแบ่ง โรงงานโดยใช้ ระยะเวลาการทางานของ
เครื่ องจักรเป็ นตัวกาหนดประเภทโรงงานไว้ 4 ทางเลือก คือ
ทางเลือกแบบที่ 1 : เครื่ องจักรทางาน 8 ชัว่ โมงต่อวัน
ทางเลือกแบบที่ 2 : เครื่ องจักรทางาน 8 ชัว่ โมงต่อวันในปี แรก และเพิ่มระยะเวลา
ทางานอีก 10% ทุกปี จนกว่าเครื่ องจักรจะทางาน 16 ชัว่ โมง
ต่อวัน
ทางเลื อ กแบบที่ 3 : เครื่ องจักรทางาน 8 ชั่วโมงต่อวัน ในปี แรก และเพิ่ม เวลา
ทางานอีก 20% ทุกปี จนกว่าเครื่ องจักรจะทางาน 16 ชัว่ โมง
ต่อวัน
ทางเลือกแบบที่ 4 : เครื่ องจักรทางาน 16 ชัว่ โมงต่อวัน
ผลการศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุน - ผลตอบแทนทางการเงินพบว่า โครงการโรงงานสกัด
สารหวานจากหญ้ าหวานเหมาะสมต่อการลงทุน และควรก าหนดให้ เ ครื่ องจัก รทางานวันละ
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8 ชัว่ โมง ในปี แรกที่เริ่ มการผลิตแล้ วเพิ่มระยะเวลาการทางานของเครื่ องจักรให้ ได้ เป็ น 16 ชัว่ โมง
ต่อวันเร็วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นได้ ใน 11 ปี
ธัญญรัตน์ ศิริกาญจนพงศ์ (2554) ได้ ทาการศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่ม โลว์
แคลอรี่ ข องผู้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร กลุ่ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั ง้ นี ้ คื อ ผู้บ ริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานครที่เคยบริ โภคเครื่ องดื่มโลว์แคลอรี่ จานวน 410 คน โดยใช้ แบบสอบถามในการ
รวบรวมข้ อมูล ค่าสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบสมมติฐานใช้ คา่ สถิติ Chi-square และทดสอบขนาดความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Cramer’s V
และ Somers’ D ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 ผลการวิจยั พบว่าเพศ อายุ อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กบั ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อแต่ละครัง้
และลักษณะผลิตภัณฑ์ด้านคุณประโยชน์ ด้ านความสอดคล้ อง ด้ านความสามารถทดลองบริ โภค
ผลิตภัณฑ์ และด้ านความสามารถติดต่อสื่อสารมีความสัมพันธ์ กับค่าใช้ จ่ายในการซื ้อแต่ละครัง้
ปริ มาณการซื ้อในแต่ละครัง้ ความถี่ในการดื่มโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ปริ มาณการดื่มในแต่ละครัง้
และประโยชน์ที่ต้องการจากการดื่มในแต่ละครัง้
วิภา วชิรตรี รั ตน์ และ เอมวิกา วงษ์ ฟูเกี ยรติ (2554) ได้ ทาการศึกษากากต้ นหญ้ าหวาน
(Stevia rebaudiana Bertoni) ที่ ผ่ า นการสกัด สารสตี วิ โ อไซด์ (Steviosides) แล้ ว ยัง คงมี ค วาม
หวานเหลืออยู่ และน่าจะนามาใช้ ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มความหวานให้ กบั อาหาร
และเครื่ องดื่ม โครงการพิเ ศษนี จ้ ึง ได้ ทาการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ จ ากกากหญ้ าหวาน ซึ่ง จากการ
ทดสอบน ้าสกัดจากกากหญ้ าหวานด้ วยวิธีทินเลเยอร์ โครมาโทกราฟฟี (Thin/Layer Chromatography,
TLC) พบว่ายัง คงมี ส ารสตีวิโอไซด์เหลื ออยู่ แต่นา้ สกัดมี สี และกลิ่นที่ ไ ม่น่ารั บประทาน จึง ต้ อง
พัฒนาเพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีสีและกลิ่นที่ดีขึน้ โดยผลิตภัณฑ์นนจะมี
ั้
รสหวานจากหญ้ าหวาน
และมี กลิ่ น และสี จ ากพื ช ธรรมชาติ การพัฒ นารู ปแบบชาชงส าเร็ จ รู ปเป็ นเครื่ อ งดื่ม โดยเลื อ ก
ทดสอบกับพืช ธรรมชาติ 4 ชนิดได้ แก่ อัญชัน (Clitoria ternatea L.) มะลิ (Jasminum sambac)
กระเจี๊ ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.) และใบเตย (Pandanus amaryllifolius Roxb.) และท า
การทดสอบความพึงพอใจโดยอาสาสมัคร (sensory evaluation) ในด้ านสี กลิ่น และรสชาติของ
ผลิ ตภัณ ฑ์ และประเมิ น ผลด้ ว ยสถิ ติ (ANOVA) พบว่า ผลิ ตภัณ ฑ์ ช าชงที่ ผ สมมะลิไ ด้ รับ ความ
พึงพอใจมากกว่าสูตรอื่นๆ
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ดนัยวัฒน์ ใจบาน (2555) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องทัศนคติของผู้บริ โภคกลุ่มสตรี ในจังหวัด
เชียงใหม่ที่มีต่อเครื่ องดื่มให้ พลังงานสาหรับสตรี การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ
ของกลุ่มผู้บริ โภคสตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อเครื่ องดื่มให้ พลังงานสาหรับสตรี ผลการศึ กษา
พบว่าผู้ตอบแบบสอบ มีอาชีพพนักงานบริษัทมากที่สดุ (ร้ อยละ 23.0) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
หรื อเทียบเท่า (ร้ อยละ 30.0) มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี (ร้ อยละ 30.0) และผู้ตอบแบบสอบถามมี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท (ร้ อยละ 37.5) ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมี ค วามรู้ ในเรื่ อ งเกี่ ยวกับเครื่ องดื่ ม ให้ พ ลัง งานส าหรั บ สตรี ในด้ านเครื่ องดื่ม ให้
พลังงานสาหรั บสตรี สตรี มี ครรภ์ ไ ม่ควรดื่มมากที่สุด (ร้ อยละ 78.7) ด้ านทัศนคติ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ ความคิดเห็นต่อปั จจัยที่ใช้ ในการตัดสินใจเลือกเครื่ องดื่มให้ พ ลังงานสาหรับสตรี
ด้ านผลิตภัณฑ์มากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 3.88) โดยด้ านผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่ให้ ความคิดเห็นด้ านชื่อเสียง/
ยี่ห้อของเครื่ องดื่มมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.26) ด้ านราคา ส่วนใหญ่ให้ ความเห็นว่า ราคาเหมาะสมกับ
ปริ ม าณ (ค่าเฉลี่ย 4.02) ด้ านการจัดจาหน่าย พบว่า เครื่ องดื่มสามารถหาซื อ้ ได้ ง่าย (ค่าเฉลี่ ย
3.92) และด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด พบว่ า การโฆษณาผ่ า นสื่ อ ต่า งๆ เช่ น วิ ท ยุ โทรทัศ น์
หนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 4.42) สาหรับแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้
พบว่า ผู้บริ โภคต้ องการให้ มีเครื่ องหมาย รับรองคุณภาพ มีการส่งเสริ มการขาย และ เพื่อสุขภาพ
มากที่ สุด (ร้ อยละ 65.3) และรู้ จักผลิตภัณฑ์จากบูทแสดงสินค้ า (ร้ อยล 81.8) ส่วนใหญ่ จะดื่ม
1 ครัง้ ต่อสัปดาห์มากที่สดุ (ร้ อยละ 35.5) ซื ้อที่ร้านค้ าปลีก (ร้ อยละ 45.7) และ พบว่า เมื่ออยู่แหล่ง
ที่ซื ้อจะซื ้อยี่ห้อที่ท่านตังใจไว้
้
(ร้ อยละ 72.5) และกรณีที่ยี่ห้อที่ตงใจซื
ั ้ ้อไม่มีสินค้ าจึงเลือกซื ้อยี่ห้อ
อื่นแทน (ร้ อยละ 64.3) และรับทราบจากโฆษณาทางโทรทัศน์ มากที่สุด (ร้ อยละ 65.0) และการ
ส่งเสริ มการขาย เช่น การมีส่วนลดราคา การมีของแถม จะทาให้ ซื ้อมากขึ ้น (ร้ อยละ 51.7) และ
ต้ องการการส่งเสริมการขาย โดยลดราคามากที่สดุ (ร้ อยละ 65.8)
คมคาย พฤกษากร (2558) ได้ ทาการศึกษาการจัดการเพิ่มมูลค่าหญ้ าหวาน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์ในชุมชนอมลอง อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
และวิเคราะห์กระบวนการและรูปแบบในการจัดการเพิ่มมู ลค่าหญ้ าหวานตามแนวทางเศรษฐกิจ
เชิงสร้ างสรรค์ ที่ครอบคลุมการผลิต การแปรรู ป การควบคุมคุณภาพมาตรฐานการตลาดและการ
สร้ างเครื อข่าย ในพื ้นที่ชมุ ชนอมลอง อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนารูปแบบการจัดการ
เพิ่มมูลค่าหญ้ าหวานในพื ้นที่ชมุ ชนอมลองให้ สอดคล้ องกับแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้ กับชุมชนอื่นในอนาคตโดยใช้ วิธีการวิจัยแบบ
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ผสานวิธี (Mixed Methodology) กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรผู้ปลูกหญ้ าหวานในชุมชนอมลอง
จานวน 50 คน เครื่ องมือที่ใช้ การวิจยั ครัง้ นี ้ คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม และแบบไม่มีส่วนร่ วม
การสัม ภาษณ์ แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ ข้อ มูลด้ วยวิธี การวิ เคราะห์ เนื อ้ หา
ตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า และนาเสนอผลการวิจยั ในรูปของการพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดการเพิ่มมูลค่าหญ้ าหวานโดยใช้ กลไกทางสังคม กลไก
ทางวัฒนธรรม เครื อข่าย การมีส่วนร่วม และกลไกระบบฐานอานาจรัฐ เอกชน และชุมชน แนวทาง
และวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม คื อ ด้ า นเกษตรกร มี แ นวทางและวิ ธี ก ารจัด การอย่า งมี ส่ว นร่ ว มของ
เกษตรกรในการผลิ ต ที่ เ น้ นแบบเกษตรอินทรี ย์แ ละพื ช ออร์ แกนิค การแปรรู ปเน้ นผลิตภัณฑ์ ที่
ผสมผสานภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่ นกับความรู้ สมัยใหม่เพื่ อให้ เกิ ดผลิตภัณฑ์ ที่มี เอกลักษณ์ โดดเด่น
เฉพาะตัวของชุมชน การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและตาม
ข้ อกาหนดและมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเน้ นการสร้ าง
เครื อข่ายกับภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการจัดแสดงสินค้ า โดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เฉพาะผลิตภัณฑ์ของชุมชน และการใช้ มิตทิ างสังคม รวมไป
ถึงมิตทิ างวัฒนธรรมในการสร้ างเครื อข่ายทางการตลาดที่หลากหลาย
รู ป แบบการจัด การเพิ่ ม มูล ค่า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามแนวเศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ างสรรค์ ใ น
การศึกษาครัง้ นี ้ ต้ องอาศัยแนวทางการจัดการปั จจัยด้ านวัตถุดิบ 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการแพทย์แผน
ไทย ด้ านการเกษตร และด้ านสินค้ าโอทอป แนวทางการจัดการปั จจัยด้ านวิธีการแปรรู ปผลิต/
น าเข้ าความสร้ างสรรค์ มี ปั จ จัย คื อ ด้ า นความรู้ การศึ ก ษา การสั่ง สมความรู้ วัฒ นธรรม
การสร้ างสรรค์งาน การใช้ ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ลลิ ต วดี คงขวัญ (2560) ได้ ท าการศึก ษาปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ การตัด สิ น ใจซื อ้ เครื่ อ งดื่ ม
น ้าอัดลมของคนในกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วน
ประสมทางการตลาดน ้าอัดลมของคนในกรุ งเทพมหานคร เพื่ อศึกษาคุณค่าตราสินค้ าเครื่ องดื่ม
น ้าอัดลมของคนในกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการตัดสินใจซื ้อเครื่ องดื่มน ้าอัดลม
ของคนในกรุ งเทพมหานคร และเพื่อศึกษาการตัดสินใจซื ้อน ้าอัดลมของคนในกรุ งเทพมหานคร
ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษามาจากประชากรที่บริ โภคเครื่ องดื่มน ้าอัดลม โดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย จานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งแบ่งตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่มจาแนกตาม 2 เขต คือเขตดินแดง และ

18
เขตพญาไท เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาคือการแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้ อมูล จากผู้ที่สมัคร
ใจตอบแบบสอบถาม มี ค่า ความเชื่ อ มั่น ได้ 0.948 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล คื อ สถิ ติ
เชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่ ค่าร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติเ ชิ ง อนุม าน ได้ แ ก่
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ มีตวั แปรอิสระ ได้ แก่ ส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้ า
ทั ศ นคติ ตัว แปรตามคื อ การตั ด สิ น ใจซื อ้ เครื่ องดื่ ม น า้ อั ด ล มของคนในกรุ ง เทพมหานคร
ผลการศึก ษาพบว่า ปั จ จัย ด้ า นคุณ ค่า ตราสิ น ค้ า และด้ า นทัศ นคติส่ ง ผลต่อ การตัด สิ น ใจซื อ้
เครื่ องดื่มน้ ้าอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ส่วนปั จจัยด้ านส่วนประสม
ทางการตลาดไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อเครื่ องดื่มน ้าอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร

19
กรอบแนวคิดกำรศึกษำ
ในการศึกษาเรื่ องการรับรู้และทัศนคติของผู้บริ โภคต่อหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้ศกึ ษาได้ ทาการศึกษาตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง ดังภาพที่ 2.1

กระแสรักสุขภาพกาลังได้ รับความนิยมอย่างมาก จึงทาให้ ผ้ บู ริโภคตระหนักถึงความสาคัญ
และหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ ้น
ผู้ประกอบการหลายรายผลิตผลิตภัณฑ์จากหญ้ าหวานเพื่อออกจาหน่ายให้ กบั
กลุม่ ผู้บริโภคที่ให้ ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพ
ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันทางการตลาด
การรับรู้และทัศนคติของผู้บริ โภคต่อหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร

ศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคหญ้ าหวานผง
- ปัจจัยส่วนบุคคล
- ส่วนประสมทางการตลาด

ศึกษาการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคต่อ
หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร

เพื่อเป็ นแนวทางประกอบการตัดสินใจแก่ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจหญ้ าหวานที่จะต้ องเตรี ยม
ความพร้ อมวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
ภำพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการศึกษา

บทที่ 3
วิธีกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่ อง การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคต่อหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร
เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ และทัศนคติของผู้บริ โภค การศึกษาระดับความสาคัญของปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาด การศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคหญ้ าหวานผง และศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดกั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคหญ้ าหวานผง โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ ใ นการเก็ บ ข้ อมู ล จากประชากรตัว อย่ า ง จ านวน 400 คน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่เคยและไม่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผง และนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์โดยใช้ ทงั ้
สถิตเิ ชิงพรรณนาเพื่อหาค่าการแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ วิธี
สถิตวิ ิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปวิธีการศึกษาได้ ดงั นี ้
ข้ อมูลที่ใช้ ในกำรศึกษำ
การศึกษานี ้ใช้ ข้อมูล 2 ประเภท ประกอบด้ วย
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
1.1 ประชากร
ประชากรในการศึกษาครั ง้ นี ้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพราะ
เป็ นเมื อ งหลวงหลัก ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส าคัญ ของประเทศ และมี จ านวนประชากรมากที่ สุ ด
โดยประชากรที่ อ าศัย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ปี 2561 จ านวนทัง้ สิ น้ 5,676,648 คน (ส านัก
ทะเบียนกลาง, 2562)
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1.2 กลุม่ ตัวอย่าง
การกาหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี ้ ในกรณี ที่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน โดยใช้ สูตรของ Taro Yamane (1967) ที่ ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 และ
ความคลาดเคลื่อนร้ อยละ 5 ดังนี ้
n=

N
1+Ne2

ที่มา: Yamane (1967)
โดยที่

n
N
e

คือ ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
คือ ขนาดของประชากรที่ใช้ ในการศึกษา
คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ เกิดขึ ้นได้

ดังนัน้ สามารถคานวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่างได้ ดงั นี ้
n=

5,676,648
1+5,676,648(0.05)2

n = 399.97 หรื อ 400
จากการคานวณขนาดกลุ่ม ตัวอย่างที่ไ ด้ คือ 400 ตัวอย่าง โดยเก็ บข้ อมูลจากบุคคลที่
อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
1.3 การสุม่ ตัวอย่าง
การศึกษาครัง้ นี ้ผู้ศกึ ษาใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ ความน่าจะเป็ น (Non Probability
Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์
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2. ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)
ข้ อมูลทุติยภูมิ เก็บข้ อมูลโดยการค้ นคว้ าจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับงานวิจัย เช่น
ตาราที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ แนวคิด และทฤษฎี เอกสารทางวิ ช าการ วิ ท ยานิ พ นธ์ ข้ อ มูล ที่ สื บ ค้ นจาก
อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น
เครื่องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำ
ในการศึกษาครัง้ นี ้จะใช้ แบบสอบถามที่สร้ างมาจากการรวบรวมข้ อมูลจากวิทยานิพนธ์
การค้ นคว้ าอิส ระ วารสารวิช าการ เอกสารต่า งๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ การค้ นคว้ าหาข้ อมูลทาง
อินเตอร์ เน็ต ทัง้ นี ้ เพื่อให้ แบบสอบถามครอบคลุมเนือ้ หาและวัตถุประสงค์ในการศึกษา จึงแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็ น 6 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลด้ านปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และจานวนสมาชิกในครอบครัว มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
เพียงหนึง่ คาตอบ จานวน 7 ข้ อ ประกอบด้ วย
1. เพศ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทคาถามนามบัญญัติ (Nominal Scale)
2. อายุ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทคาถามเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
3. ระดับการศึกษา ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทคาถามเรี ยงลาดับ
4. อาชีพ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทคาถามนามบัญญัติ
5. สถานภาพสมรส ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทคาถามนามบัญญัติ
6. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทคาถามเรี ยงลาดับ
7. จานวนสมาชิกในครอบครัว ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทคาถามเรี ยงลาดับ
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านการรับรู้ของผู้บริ โภคต่อหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน
7 ข้ อ ได้ แก่ 1) หญ้ าหวานให้ ความหวานเหมือนน ้าตาลแต่ไม่ให้ พลังงาน 2) หญ้ าหวานมีประโยชน์
ต่อร่างกายอย่างไรบ้ าง 3) หญ้ าหวานสามารถแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปต่างๆ ได้ 4) หญ้ าหวานผง
มีราคาสูงกว่าน ้าตาล และ 5) สารให้ ความหวานแทนน ้าตาลไม่ได้ มีเพียงหญ้ าหวานเพียงอย่างเดียว
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มี ลักษณะคาถามเป็ น แบบปลายปิ ด ให้ ผ้ ูต อบแบบสอบถามเลื อกตอบเพี ยงคาตอบเดีย วจาก
คาตอบที่ให้ เลือก 3 ตัวเลือก คือ “ทราบ” “ไม่ทราบ” และ “ไม่แน่ใจ” โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
หากตอบ “ทราบ”
หากตอบ “ไม่ทราบ”
หากตอบ “ไม่แน่ใจ”

จะได้ 1 คะแนน
จะได้ 0 คะแนน
จะได้ 0 คะแนน

เกณฑ์การแปลผลระดับการรับรู้ โดยใช้ การประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Bloom,/1968) โดย
แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ
คะแนนการรับรู้ ต่ากว่าร้ อยละ 60 หมายถึง การรับรู้ ของผู้บริ โภคต่อหญ้ าหวานผงอยู่ใน
ระดับต่า
คะแนนการรั บรู้ ร้ อยละ 60 - 79 หมายถึง การรั บรู้ ของผู้บริ โภคต่อหญ้ าหวานผงอยู่ใน
ระดับปานกลาง
คะแนนการรับรู้ ร้ อยละ 80 - 100 หมายถึง การรับรู้ ของผู้บริ โภคต่อหญ้ าหวานผงอยู่ใน
ระดับดีมาก
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลด้ านทัศนคติของผู้บริ โภคต่อหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน
7 ข้ อ ได้ แก่ 1) การบริ โภคหญ้ าหวานผงทาให้ สุขภาพของท่านดีขึน้ 2) หญ้ าหวานผงสามารถ
ทดแทนน ้าตาลได้ 3) หญ้ าหวานผงมีรสชาติเหมือนน ้าตาล 4) หญ้ าหวานผงช่วยลดความเสี่ยงใน
การเกิดโรคได้ 5) อุปสรรคของการซื ้อหญ้ าหวานผง คือราคาแพง 6) หญ้ าหวานมีการศึกษาและ
การรั บ รองที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ใ นเรื่ อ งคุณ ประโยชน์ และ 7) หญ้ าหวานผงควรบรรจุใ นบรรจุภัณ ฑ์ ที่
ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน มีลกั ษณะคาถามเป็ นแบบปลายปิ ดในลักษณะอันตรภาคชัน้ (Interval
Scale) ให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคาตอบเดียว ซึง่ คาตอบจะมีให้ เลือก 5 ระดับ ดังนี ้
ระดับความคิดเห็น เห็นด้ วยมากที่สดุ
ระดับความคิดเห็น เห็นด้ วยมาก

ให้ คะแนนเท่ากับ 5
ให้ คะแนนเท่ากับ 4

24
ระดับความคิดเห็น เห็นด้ วยปานกลาง
ระดับความคิดเห็น เห็นด้ วยน้ อย
ระดับความคิดเห็น เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ

ให้ คะแนนเท่ากับ 3
ให้ คะแนนเท่ากับ 2
ให้ คะแนนเท่ากับ 1

เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาระดับ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย เพื่ อ แปลความหมายของข้ อมู ล แบบ
อันตรภาคชัน้ โดยใช้ เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2557)
ช่วงความกว้ างของข้ อมูลในแต่ละชัน้

=
=
=

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
5-1
5
0.8

เมื่อได้ ช่วงความกว้ างของข้ อมูลในแต่ละชันแล้
้ ว จากนันน
้ ามาเป็ นเกณฑ์ระดับค่าคะแนน
เฉลี่ยในการแปรความหมายในแต่ละข้ อคาถาม ดังนี ้
ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.21 - 5.00
ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 3.41 - 4.20
ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 2.61 - 3.40
ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 1.81 - 2.60
ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 1.00 - 1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้ วยมากที่สดุ
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยปานกลาง
เห็นด้ วยน้ อย
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ

ส่ ว นที่ 4 ข้ อมูล ด้ านพฤติกรรมของผู้บริ โภคต่อหญ้ า หวานผงในเขตกรุ ง เทพมหานคร
มีลักษณะเป็ นแบบสอบถามแบบเลื อกตอบเพี ยงคาตอบเดียว และแบบให้ เลือกตอบได้ หลาย
คาตอบ จานวน 14 ข้ อ ประกอบด้ วย
1. ท่านเคยบริโภคหญ้ าหวานผงหรื อไม่ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทคาถามนามบัญญัติ
2. เหตุผลที่ทา่ นไม่บริโภคหญ้ าหวานผง ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทคาถามนามบัญญัติ
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3. ในอนาคตท่านจะบริ โภคหญ้ าหวานผงหรื อไม่ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทคาถาม
นามบัญญัติ
4. ท่านรู้จกั หญ้ าหวานผงจากช่องทางไหน (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ) ใช้ ระดับการวัดข้ อมูล
ประเภทคาถามนามบัญญัติ
5. ท่า นรู้ จักหญ้ าหวานผงยี่ ห้ อ ใดบ้ า ง (ตอบได้ ม ากกว่า 1 ข้ อ ) ใช้ ร ะดับ การวัด ข้ อ มูล
ประเภทคาถามนามบัญญัติ
6. ปริ ม าณในการซื อ้ หญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทคาถาม
เรี ยงลาดับ
7. ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อหญ้ าหวานผงแต่ละครัง้ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทคาถาม
เรี ยงลาดับ
8. ท่านบริ โภคหญ้ าหวานผงผสมกับอะไรบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ) ใช้ ระดับการวัด
ข้ อมูลประเภทคาถามนามบัญญัติ
9. ท่านบริโภคหญ้ าหวานผงบ่อยแค่ไหน ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทคาถามเรี ยงลาดับ
10. ปริ มาณหญ้ าหวานผงที่ทา่ นบริ โภคในแต่ละครัง้ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทคาถาม
เรี ยงลาดับ
11. ท่านซื อ้ หญ้ าหวานผงจากที่ ใดบ้ าง (ตอบได้ ม ากกว่า 1 ข้ อ) ใช้ ระดับการวัดข้ อมูล
ประเภทคาถามนามบัญญัติ
12. เหตุผ ลหลัก ที่ ท่า นซื อ้ หญ้ าหวานผง เพราะเหตุใ ด ใช้ ร ะดับ การวัด ข้ อ มูลประเภท
คาถามนามบัญญัติ

26
13. เหตุผลหลักที่ท่านบริ โภคหญ้ าหวานผง เพราะเหตุใด ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภท
คาถามนามบัญญัติ
14. บุคคลในข้ อใดมีส่วนต่อการตัดสินใจบริ โภคหญ้ าหวานผงของท่านมากที่สุด ใช้ ระดับ
การวัดข้ อมูลประเภทคาถามนามบัญญัติ
ส่ วนที่ 5 ข้ อมูลด้ านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีตอ่ หญ้ าหวานผง มี 4 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านผลิตภัณฑ์ จานวน 11 ข้ อ ด้ านราคา จานวน 4 ข้ อ ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย จานวน 5 ข้ อ
และด้ านการส่งเสริมการขาย จานวน 6 ข้ อ รวมทังสิ
้ ้น 26 ข้ อ ประกอบด้ วย
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ จานวน 11 ข้ อ ได้ แก่ 1) คุณภาพของหญ้ าหวานผง 2) เลือกซื ้อยี่ห้อที่มี
ชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั 3) ปริมาณบรรจุมีหลายขนาดให้ เลือกซื ้อ 4) บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการบริโภค 5)
บรรจุภัณ ฑ์ ทัน สมัย และสวยงาม 6) บรรจุภัณ ฑ์ ส ะดวกต่อ การพกพา 7) เก็ บ รั ก ษาไว้ ไ ด้ น าน
8) บรรจุภณ
ั ฑ์มีฉลากระบุวนั เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุ 9) บรรจุภณ
ั ฑ์มีฉลากระบุข้อมูลผู้ผลิต
และผู้จดั จาหน่าย 10) มีฉลากระบุประโยชน์ที่ได้ รับ และ 11) บรรจุภัณฑ์มีการรับรองมาตรฐาน
จากหน่วยงานที่นา่ เชื่อถือ
2. ด้ านราคา จานวน 4 ข้ อ ได้ แก่ 1) ราคาเหมาะสมกับปริ ม าณ 2) ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ 3) ราคามีให้ เลือกหลากหลายตามขนาด และ 4) มีปา้ ยบอกราคาที่ชดั เจน
3. ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย จานวน 5 ข้ อ ได้ แก่ 1) สถานที่จาหน่ายเข้ าถึงได้ สะดวก
2) สามารถหาซื ้อได้ ง่ายตามร้ านค้ าทัว่ ไป 3) มีรูปแบบการขายที่หลากหลาย และเข้ าถึง เช่น มีการ
จัดส่งถึงบ้ านหรื อที่ทางาน 4) ตาแหน่งผลิตภัณฑ์หญ้ าหวานผงบนชันวางขายหาง่
้
าย และมองเห็น
ได้ ชดั เจน และ 5) มีที่จอดรถสาหรับลูกค้ า
4. ด้ านการส่งเสริ มการขาย จานวน 6 ข้ อ ได้ แก่ 1) มีการโฆษณาหญ้ าหวานผงผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา โทรทัศน์ วิทยุ โซเชียลมี เดีย ฯลฯ 2) มีการแจก
สินค้ าตัวอย่างให้ ทดลองฟรี 3) มีการลดราคาเมื่อซื ้อหญ้ าหวานผงในปริ มาณมาก 4) มีการให้ ส่ง
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ชิ ้นส่วนชิงของรางวัล 5) มีการแนะนาสินค้ าโดยพนักงานขาย และ 6) การแนะนาแบบปากต่อปาก
จากเพื่อนและคนรู้จกั
ใช้ ค าถามปลายปิ ด ในลัก ษณะอัน ตรภาคชัน้ ให้ ผ้ ูต อบแบบสอบถามเลื อกตอบเพี ย ง
คาตอบเดียว ซึง่ คาตอบจะมีให้ เลือก 5 ระดับ ดังนี ้
ระดับความสาคัญ สาคัญมากที่สดุ
ระดับความสาคัญ สาคัญมาก
ระดับความสาคัญ สาคัญปานกลาง
ระดับความสาคัญ สาคัญน้ อย
ระดับความสาคัญ สาคัญน้ อยที่สดุ

ให้ คะแนนเท่ากับ 5
ให้ คะแนนเท่ากับ 4
ให้ คะแนนเท่ากับ 3
ให้ คะแนนเท่ากับ 2
ให้ คะแนนเท่ากับ 1

เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาระดับ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย เพื่ อ แปลความหมายของข้ อมู ล แบบ
อันตรภาคชัน้ โดยใช้ เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2557)
ช่วงความกว้ างของข้ อมูลในแต่ละชัน้

=
=
=

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
5-1
5
0.8

เมื่อได้ ช่วงความกว้ างของข้ อมูลในแต่ละชันแล้
้ ว จากนันน
้ ามาเป็ นเกณฑ์ระดับค่าคะแนน
เฉลี่ยในการแปรความหมายในแต่ละข้ อคาถาม ดังนี ้
ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.21 - 5.00
ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 3.41 - 4.20
ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 2.61 - 3.40
ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 1.81 - 2.60
ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 1.00 - 1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สาคัญมากที่สดุ
สาคัญมาก
สาคัญปานกลาง
สาคัญน้ อย
สาคัญน้ อยที่สดุ
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ส่ วนที่ 6 ข้ อมูลด้ านข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีตอ่ หญ้ าหวานผงของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ จะเป็ นคาถามปลายเปิ ด
กำรทดสอบคุณภำพของเครื่องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำ
ก่อนการนาเครื่ องมื อในการศึกษาไปใช้ ในการเก็ บข้ อมูลจริ ง จะต้ องทาการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา เป็ นการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ เครื่ องมือที่มีคณ
ุ ภาพ โดยการ
ทดสอบค่า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) เป็ น การทดสอบค าถามที่ ถ ามในเรื่ อ งเดี ย วกัน มี ค วาม
สอดคล้ องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรื อไม่ ซึง่ จะนาแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นกลุ่มใกล้ เคียงกับกลุ่มเป้าหมายที่จะทาการศึกษา มีการทดสอบ จานวน 30 ตัวอย่าง โดยค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจะต้ องมี ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) มากกว่า 0.7 จึงจะถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อมัน่ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2557)
จากการทดสอบค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) โดยใช้ ค่าสัม ประสิ ทธิ์ แ อลฟาครอนบาค
(Cronbach’s Alpha coefficient) ของแบบสอบถามที่ น าไปทดสอบ จ านวน 30 ชุด ได้ ค่า ความ
เชื่อมัน่ 0.926 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามอยู่ในระดับที่มีความเชื่อมัน่ ผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ มีค่า
ใกล้ เคียงกับ 1 แสดงว่าแบบสอบถามมีระดับความน่าเชื่อถือที่ได้ มาตรฐาน
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามทังหมด
้
400 ชุด นามาประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูป
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ดังนี ้
2.1 ตรวจสอบข้ อมูล เมื่ อมี กลุ่ม ตัวอย่างตอบกลับมาแล้ ว มี การตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้ รับการตอบกลับ
2.2 การลงรหัส นาแบบสอบถามมาลงรหัสตามที่ได้ กาหนดรหัสไว้
2.3 การประมวลผลด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรูปทางสถิติ เพื่อคานวณค่าทางสถิติที่ในใช้
ในการพรรณนา และอภิปรายผลการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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ส่วนที่ 1 ข้ อมูลด้ านปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ
สถานภาพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และจานวนสมาชิกในครอบครัว มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบเพียงหนึ่งคาตอบ จานวน 7 ข้ อ ใช้ วิเคราะห์เชิงพรรณนาด้ วยการแจกแจงความถี่ และ
ค่าร้ อยละ
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านการรับรู้ ของผู้บริ โภคต่อหญ้ าหวานผงในเขตกรุ งเทพมหานคร
จานวน 7 ข้ อ ได้ แก่ 1) หญ้ าหวานให้ ความหวานเหมือนน ้าตาลแต่ไม่ให้ พลังงาน 2) หญ้ าหวานมี
ประโยชน์ตอ่ ร่ างกายอย่างไรบ้ าง 3) หญ้ าหวานสามารถแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปต่างๆ ได้
4) หญ้ าหวานผงมี ร าคาสูง กว่า น า้ ตาล และ 5) สารให้ ค วามหวานแทนน า้ ตาลไม่ ไ ด้ มี เ พี ย ง
หญ้ าหวานเพียงอย่างเดียว มีลกั ษณะคาถามเป็ นแบบปลายปิ ดให้ ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ
เพี ยงคาตอบเดียวจากคาตอบที่ให้ เลื อก 3 ตัวเลื อก คือ “ทราบ” “ไม่ทราบ” “ไม่แน่ใจ” ใช้ การ
วิเคราะห์เชิงพรรณนาด้ วยการแจกแจงความถี่ และค่าร้ อยละ
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลด้ านทัศนคติของผู้บริ โภคต่อหญ้ าหวานผงในเขตกรุ งเทพมหานคร
จ านวน 7 ข้ อ ได้ แ ก่ 1) การบริ โภคหญ้ า หวานผงทาให้ สุข ภาพของท่านดีขึน้ 2) หญ้ าหวานผง
สามารถทดแทนน ้าตาลได้ 3) หญ้ าหวานผงมีรสชาติเหมือนน ้าตาล 4) หญ้ าหวานผงช่วยลดความ
เสี่ยงในการเกิดโรคได้ 5) อุปสรรคของการซื ้อหญ้ าหวานผง คือราคาแพง 6) หญ้ าหวานมีการวิจยั
และการรับรองที่เชื่อถือได้ ในเรื่ อ งคุณประโยชน์ และ 7) หญ้ าหวานผงควรบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่
ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน มีลกั ษณะคาถามเป็ นแบบปลายปิ ดในลักษณะอันตรภาคชัน้ (Interval
Scale) ให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคาตอบเดียว ใช้ การวิเคราะห์เชิงพรรณนาด้ วยการ
แจกแจงความถี่ และค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดระดับความคิดเห็น
ส่วนที่ 4 ข้ อมูลด้ านพฤติกรรมของผู้บริ โภคต่อหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร
มีลักษณะเป็ นแบบสอบถามแบบเลื อกตอบเพี ยงคาตอบเดียว และแบบให้ เลือกตอบได้ หลาย
คาตอบ จานวน 14 ข้ อ ใช้ การวิเคราะห์เชิงพรรณนาด้ วยการแจกแจงความถี่ และค่าร้ อยละ
ส่ ว นที่ 5 ข้ อมู ล ด้ า นปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ต่อ หญ้ าหวานผง
มี 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ จานวน 11 ข้ อ ด้ านราคา จานวน 4 ข้ อ ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
จานวน 5 ข้ อ และด้ านการส่งเสริ มการขาย จานวน 6 ข้ อ รวมทังสิ
้ ้น 26 ข้ อ ใช้ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
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ด้ วยการแจกแจงความถี่ และค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดระดับ
ความคิดเห็น
สมมติฐำนกำรศึกษำ
สมมติฐ านที่ 1 ปั จ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดมี ความสัม พันธ์ กับ พฤติก รรมการซื อ้
หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผง
ในเขตกรุงเทพมหานคร

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาในครัง้ นี ้จะนาเสนอผลการศึกษาจากการเก็บข้ อมูลผู้บริ โภค จานวน 400 คน
ซึง่ จะแบ่งผลการศึกษาออกเป็ นหัวข้ อ ดังนี ้
ปั จจัยส่ วนบุคคลของผู้บริโภค
จากการเก็บข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของผู้บริ โภค พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
คิดเป็ นร้ อยละ 61.50 ส่วนเพศชายคิดเป็ นร้ อยละ 38.50 และผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีอายุ 35 - 44 ปี
คิด เป็ นร้ อยละ 35.00 โดยมี ร ะดับ การศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี คิดเป็ น ร้ อยละ 73.75 และเป็ น
พนักงานเอกชน/ห้ างร้ าน คิดเป็ นร้ อยละ 45.00 มีสถานภาพสมรสแล้ ว คิดเป็ นร้ อยละ 49.00 ซึ่ง
ส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001 - 30,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 54.00 และมีสมาชิกในครอบครัวจานวน
2 - 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80.50 ดังแสดงในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่เคยและไม่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี 2562
ปั จจัยส่ วนบุคคล
จานวนผู้บริโภค
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
15 - 24 ปี
25 - 34 ปี
35 - 44 ปี
45 - 54 ปี
55 - 64 ปี
สูงกว่า 64 ปี

ผู้ท่ เี คย
ผู้ท่ ไี ม่ เคย
ร้ อยละ
ร้ อยละ
บริโภค
บริโภค
243
60.75
157
39.25
83
20.75
71
17.75
160
40.00
86
21.50
10
2.50
17
4.25
81
20.25
56
14.00
90
22.50
50
12.50
47
11.75
20
5.00
10
2.50
11
2.75
5
1.25
3
0.75

รวม ร้ อยละ
400 100.00
154 38.50
246 61.50
27
6.75
137 34.25
140 35.00
67 16.75
21
5.25
8
2.00
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ปั จจัยส่ วนบุคคล
ระดับ
การศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้ นหรื อต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรื อเทียบเท่า
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน/ห้ างร้ าน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้ าน
อื่นๆ
สถานภาพ โสด
สมรส
หย่าร้ าง/ม่าย
รายได้ เฉลี่ย ต่ากว่า 15,000 บาท
ต่ อเดือน
15,001 - 30,000 บาท
30,001 - 45,000 บาท
มากกว่า 45,000 บาท
จานวน
1 คน
สมาชิกใน
2 - 4 คน
ครอบครัว
5 - 7 คน
8 คนขึ ้นไป

ผู้ท่ เี คย
ผู้ท่ ไี ม่ เคย
ร้ อยละ
ร้ อยละ รวม ร้ อยละ
บริโภค
บริโภค
1
0.25
1
0.25
2
0.50
1
0.25
12
3.00 13
3.25
10
190
38
3
19
57
112
39
9
7
111
122
10
28
138
42
35
3
194
42
4

2.50
47.50
9.50
0.75
4.75
14.25
28.00
9.75
2.25
1.75
27.75
30.50
2.50
7.00
34.50
10.50
8.75
0.75
48.50
10.50
1.00

15
105
22
2
16
40
68
22
4
7
78
74
5
24
78
39
16
4
128
23
2

3.75
26.25
5.50
0.50
4.00
10.00
17.00
5.50
1.00
1.75
19.50
18.50
1.25
6.00
19.50
9.75
4.00
1.00
32.00
5.75
0.50

25
295
60
5
35
97
180
61
13
14
189
196
15
52
216
81
51
7
322
65
6

6.25
73.75
15.00
1.25
8.75
24.25
45.00
15.25
3.25
3.50
47.25
49.00
3.75
13.00
54.00
20.25
12.75
1.75
80.50
16.25
1.50
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การรั บรู้ ของผู้บริโภคต่ อหญ้ าหวานผงในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากการศึก ษาการรั บรู้ ของผู้บ ริ โภค พบว่า ผู้บ ริ โภคส่ว นใหญ่ ท ราบว่าหญ้ าหวานให้
ความหวานเหมือนน ้าตาลแต่ไม่ให้ พลังงาน คิดเป็ นร้ อยละ 72.50 การรับรู้ อยู่ในระดับปานกลาง
หญ้ าหวานมี ป ระโยชน์ ต่อ ร่ า งกายอย่า งไรบ้ า ง คิด เป็ น ร้ อยละ 57.75 การรั บ รู้ อยู่ใ นระดับ ต่ า
หญ้ าหวานสามารถแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปต่างๆ ได้ คิดเป็ นร้ อยละ 64.50 การรับรู้ อยู่ใน
ระดับปานกลาง หญ้ าหวานผงมีราคาสูงกว่าน ้าตาล คิดเป็ นร้ อยละ 65.00 การรับรู้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง และทราบว่าสารให้ ความหวานแทนนา้ ตาลไม่ได้ มีเพียงหญ้ าหวานเพียงอย่างเดียว
คิดเป็ นร้ อยละ 67.00 การรับรู้อยูใ่ นระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ระดับการรับรู้ ของผู้ที่เคยและไม่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุ งเทพมหานคร
ปี 2562
การรั บรู้ ของผู้บริโภค
จานวนผู้บริโภค
1. ท่านทราบหรื อไม่วา่ หญ้ าหวาน
ให้ ความหวานเหมือนน ้าตาลแต่
ไม่ให้ พลังงาน
2. ท่านทราบหรื อไม่วา่ หญ้ าหวาน
มีประโยชน์ตอ่ ร่างกายอย่างไรบ้ าง

ทราบ
ไม่ทราบ
ไม่แน่ใจ
ทราบ
ไม่ทราบ
ไม่แน่ใจ
3. ท่านทราบหรื อไม่วา่ หญ้ าหวาน ทราบ
สามารถแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์
ไม่ทราบ
สาเร็จรูปต่างๆ ได้
ไม่แน่ใจ
4. ท่านทราบหรื อไม่วา่ หญ้ าหวานผง ทราบ
มีราคาสูงกว่าน ้าตาล
ไม่ทราบ
ไม่แน่ใจ
5. ท่านทราบหรื อไม่วา่ สารให้
ทราบ
ความหวานแทนน ้าตาลไม่ได้ มี
ไม่ทราบ
เพียงหญ้ าหวานเพียงอย่างเดียว
ไม่แน่ใจ

คน
400
290
67
43
231
107
62
258
94
48
260
100
40
268
84
48

ร้ อยละ
100.00
72.50
16.75
10.75
57.75
26.75
15.50
64.50
23.50
12.00
65.00
25.00
10.00
67.00
21.00
12.00

ระดับการรั บรู้
ระดับปานกลาง
(คะแนนร้ อยละ
72.50)
ระดับต่า
(คะแนนร้ อยละ
57.75)
ระดับปานกลาง
(คะแนนร้ อยละ
64.50)
ระดับปานกลาง
(คะแนนร้ อยละ
65.00)
ระดับปานกลาง
(คะแนนร้ อยละ
67.00)
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ทัศนคติของผู้บริโภคต่ อหญ้ าหวานผงในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากการศึกษาทัศนคติของผู้บริ โภคต่อหญ้ าหวาน พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ เห็นด้ วยในระดับ
มากในเรื่ องของหญ้ าหวานผงควรบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน มีคะแนนเฉลี่ย
มากที่ สุดเท่ากับ 3.98 เรื่ องหญ้ าหวานผงสามารถทดแทนนา้ ตาลได้ มี คะแนนเฉลี่ ยรองลงมา
เท่ากับ 3.94 และจะเห็นได้ ว่าในเรื่ องหญ้ าหวานผงมีรสชาติเหมือนน ้าตาล มีคะแนนเฉลี่ยน้ อยที่สดุ
เท่ากับ 3.52 แสดงว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นด้ วยมากเป็ นลาดับสุดท้ าย ดังแสดงในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ทัศนคติของผู้ที่เคยและไม่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562
ทัศนคติของ
ผู้บริโภค
1. การบริ โภคหญ้ า
หวานผงทาให้
สุขภาพของท่านดีขึ ้น
2. หญ้ าหวานผง
สามารถทดแทน
น ้าตาลได้
3. หญ้ าหวานผงมี
รสชาติเหมือน
น ้าตาล
4. หญ้ าหวานผง
ช่วยลดความเสีย่ ง
ในการเกิดโรคได้
5. อุปสรรคของการ
ซื ้อหญ้ าหวานผง
คือราคาแพง
6. หญ้ าหวานมีการ
วิจยั และการรับรอง
ที่เชื่อถือได้ ในเรื่ อง
คุณประโยชน์

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
ที่สุด
กลาง
88
176
114
16
(22.00) (44.00) (28.50) (4.00)

น้ อย
ที่สุด
6
(1.50)

128
150
96
20
(32.00) (37.50) (24.00) (5.00)

𝐱̅

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.81

0.875 เห็นด้ วยมาก

6
(1.50)

3.94

0.945 เห็นด้ วยมาก

73
130
137
53
7
(18.25) (32.50) (34.25) (13.25) (1.75)

3.52

0.993 เห็นด้ วยมาก

85
179
122
10
(21.25) (44.75) (30.50) (2.50)

4
(1.00)

3.83

0.824 เห็นด้ วยมาก

99
156
118
23
(24.75) (39.00) (29.50) (5.75)

4
(1.00)

3.81

0.910 เห็นด้ วยมาก

74
189
115
15
(18.50) (47.25) (28.75) (3.75)

7
(1.75)

3.77

0.854 เห็นด้ วยมาก
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
ทัศนคติของ
ผู้บริโภค
7. หญ้ าหวานผง
ควรบรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ที่ปลอดภัย
และได้ มาตรฐาน

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
ที่สุด
กลาง
129
156
97
12
(32.25) (39.00) (24.25) (3.00)

น้ อย
ที่สุด
6
(1.50)

𝐱̅
3.98

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

0.906 เห็นด้ วยมาก

(ค่าร้ อยละ)

พฤติกรรมของผู้บริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากการศึกษาทัศ นคติ ข องผู้บ ริ โภค พบว่า ผู้บ ริ โ ภคส่ว นใหญ่ เคยบริ โ ภคหญ้ าหวาน
คิดเป็ นร้ อยละ 60.75 และผู้บริ โภคที่ไม่เคยบริ โภคหญ้ าหวาน คิดเป็ นร้ อยละ 39.25 โดยเหตุผล
ส่วนใหญ่ที่ไม่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผงเนื่องจากไม่เคยลอง คิดเป็ นร้ อยละ 43.31 ไม่ร้ ูจกั หญ้ าหวานผง
คิดเป็ นร้ อยละ 19.11 และเหตุผลที่น้อยที่สุด คือ ไม่ชอบ คิอเป็ นร้ อยละ 5.73 ทังนี
้ ้ เมื่อสอบถาม
ผู้ที่ไม่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผง พบว่า ผู้บริ โภคจะบริ โภคหญ้ าหวานผงในอนาคต และยังไม่แน่ใจ
ว่าจะบริโภค มีจานวนเท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 40.76 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 การบริ โภคหญ้ าหวานผง เหตุผลที่ไม่เคยบริ โภคหญ้ าหวาน และการบริ โภคหญ้ าหวาน
ในอนาคตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562
พฤติกรรมของผู้บริโภค
จานวนผู้บริโภค
การบริโภคหญ้ าหวาน
เคย
ไม่เคย
เหตุผลที่ไม่ เคยบริโภค
ไม่ร้ ูจกั หญ้ าหวานผง

คน
400

ร้ อยละ
100.00

243
157
157
30

60.75
39.25
100.00
19.11
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
พฤติกรรมของผู้บริโภค
ไม่เคยลอง
ไม่ชอบ
ราคาแพง
ไม่ร้ ูวา่ รับประทานได้
หาซื ้อยาก
การบริโภคหญ้ าหวานในอนาคต
บริโภค
ไม่บริโภค
ไม่แน่ใจ

คน
68
9
11
16
23
157
64
29
64

ร้ อยละ
43.31
5.73
7.01
10.19
14.65
100.00
40.76
18.48
40.76

ช่ องทางการรู้ จักหญ้ าหวานผง
ผู้บริ โภคที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผงส่วนใหญ่ร้ ูจกั จากช่องทางอินเตอร์ เน็ต คิดเป็ นร้ อยละ
62.55 รองลงมา คือ เพื่อน/ญาติแนะนา คิดเป็ นร้ อยละ 46.91 ทางโทรทัศน์ คิดเป็ นร้ อยละ 35.39
และน้ อ ยที่ สุดที่ ช่อ งทางอื่ นๆ เช่น ผลิ ตเอง งานวิจัย เป็ น ต้ น คิด เป็ น ร้ อยละ 1.23/ตามล าดับ
ดังแสดงในตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 ช่องทางการรู้จกั หญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี 2562
ช่ องทางการรู้ จักหญ้ าหวานผง
จานวนผู้ท่ เี คยบริโภค
โทรทัศน์
วิทยุ
นิตยสาร/หนังสือพิมพ์
อินเตอร์ เน็ต

คน
243
86
24
79
152

ร้ อยละ
100.00
35.39
9.88
32.51
62.55
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
ช่ องทางการรู้ จักหญ้ าหวานผง
เพื่อน/ญาติแนะนา
ป้ายโฆษณา
ซุ้มแนะนาสินค้ า
อื่นๆ

คน
114
59
54
3

ร้ อยละ
46.91
24.28
22.22
1.23

ยี่ห้อหญ้ าหวานผง
ผู้บริ โภคที่ เ คยบริ โภคหญ้ าหวานผงส่ว นใหญ่ ร้ ู จักยี่ ห้อกรี นสวี ท คิดเป็ นร้ อยละ 56.38
รองลงมา คือ ยี่ ห้ อ Estevia คิดเป็ น ร้ อยละ 55.14 ยี่ ห้ อ หอมหวาน คิด เป็ นร้ อยละ 30.45 และ
น้ อยที่สุด คือ ยี่ห้ออื่นๆ เช่น อิควล(Equal) Yakult Asahi เป็ นต้ น คิดเป็ นร้ อยละ 4.94 ตามลาดับ
ดังแสดงในตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ยี่ห้อหญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562
ยี่ห้อหญ้ าหวานผง
จานวนผู้ท่ เี คยบริโภค
Estevia
หอมหวาน
กรี นสวีท
ศิริพร
โพธิ์ประดิษฐ์
N.P. Sweetener
อื่นๆ

คน
243
134
74
137
47
57
48
12

ร้ อยละ
100.00
55.14
30.45
56.38
19.34
23.46
19.75
4.94
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ปริมาณการซือ้ หญ้ าหวานผง
ผู้บริ โภคที่ เ คยบริ โภคหญ้ า หวานผงส่วนใหญ่ บริ โ ภคหญ้ าหวานปริ ม าณ 31 - 60 กรั ม
คิดเป็ นร้ อยละ 37.04 รองลงมา คือ ปริ มาณ 61 - 90 กรั ม คิดเป็ นร้ อยละ 29.63 ปริ มาณ น้ อยกว่า
30 กรัม คิดเป็ นร้ อยละ 13.58 และปริ มาณที่น้อยที่สดุ ที่ผ้ บู ริ โภคส่วนบริโภค คือ ปริ มาณ 91 - 120 กรัม
คิดเป็ นร้ อยละ 9.46 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 ปริ มาณการซื อ้ หญ้ าหวานผงในแต่ละครั ง้ ของผู้ที่ เคยบริ โภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2562
ปริมาณการซือ้ หญ้ าหวานผง
จานวนผู้ท่ เี คยบริโภค
น้ อยกว่า 30 กรัม
31 - 60 กรัม
61 - 90 กรัม
91 - 120 กรัม
มากกว่า 120 กรัม

คน
243
33
90
72
23
25

ร้ อยละ
100.00
13.58
37.04
29.63
9.46
10.29

ค่ าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซือ้ หญ้ าหวานผง
จากการเก็บข้ อมูล พบว่า ค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อหญ้ าหวานผงแต่ละครัง้ ของผู้บริโภคอยู่
ประมาณ 101 - 300 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 56.79 รองลงมา คือ ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ ย 301 - 500 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 26.34 ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยน้ อยกว่า 100 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 10.70 และค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย
ที่น้อยที่สดุ คือ มากกว่า 500 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.17 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซือ้ หญ้ าหวานผงแต่ละครัง้ ของผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562
ค่ าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซือ้ หญ้ าหวานผง
จานวนผู้ท่ เี คยบริโภค
น้ อยกว่า 100 บาท
101 - 300 บาท
301 - 500 บาท
มากกว่า 500 บาท

คน
243
26
138
64
15

ร้ อยละ
100.00
10.70
56.79
26.34
6.17

สิ่งที่ผสมกับหญ้ าหวานผง
จากการเก็บข้ อมูล พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่บริ โภคหญ้ าหวานผงผสมกับเครื่ องดื่ม (ชา,
กาแฟ, น ้าผลไม้ , น ้าสมุนไพร) คิดเป็ นร้ อยละ 95.06 รองลงมา คือ อาหาร (อาหารคาว, อาหารหวาน)
คิดเป็ นร้ อยละ 26.34 และอื่นๆ คือ ไม่ผสม คิดเป็ นร้ อยละ 0.82 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 สิ่งที่ผสมกับหญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุ งเทพมหานคร
ปี 2562
สิ่งที่ผสมกับหญ้ าหวานผง
จานวนผู้ท่ เี คยบริโภค
เครื่ องดื่ม (ชา, กาแฟ, น ้าผลไม้ , น ้าสมุนไพร)
อาหาร (อาหารคาว, อาหารหวาน)
อื่นๆ

คน
243
231
64
2

ร้ อยละ
100.00
95.06
26.34
0.82

ความถี่ในการบริโภคหญ้ าหวานผง
จากการเก็ บข้ อมูล พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่บริ โภคหญ้ าหวานผงสัปดาห์ละครั ง้ และ
แล้ วแต่โอกาส คิดเป็ นร้ อยละ 32.51 รองลงมา คือ ทุกวัน คิดเป็ นร้ อยละ 32.10 และน้ อยที่สดุ คือ
อื่นๆ เช่น บริโภค 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 0.41 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.10
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ตารางที่ 4.10 ความถี่ ใ นการบริ โ ภคหญ้ าหวานผงของผู้ที่ เคยบริ โภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2562
ความถี่ในการบริโภคหญ้ าหวานผง
จานวนผู้ท่ เี คยบริโภค
ทุกวัน
สัปดาห์ละครัง้
เดือนละครัง้
แล้ วแต่โอกาส
อื่นๆ

คน
243
78
79
6
79
1

ร้ อยละ
100.00
32.10
32.51
2.47
32.51
0.41

ปริมาณที่บริโภคหญ้ าหวานผงในแต่ ละครัง้
จากการเก็ บ ข้ อมูล พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ บริ โ ภคหญ้ า หวานผงปริ ม าณ ¼/ช้ อนชา
คิดเป็ นร้ อยละ 44.85 รองลงมา คือ ปริ มาณน้ อยกว่า ¼ ช้ อนชา คิดเป็ นร้ อยละ 23.87 ปริ มาณ
½ ช้ อนชา คิดเป็ นร้ อยละ 15.64 และน้ อยที่สดุ คือ ปริ มาณมากกว่า 1 ช้ อนชา คิดเป็ นร้ อยละ 5.76
ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 ปริ มาณที่บริ โภคหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ ของผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2562
ปริมาณที่บริโภคหญ้ าหวานผงในแต่ ละครั ง้
จานวนผู้ท่ เี คยบริโภค
น้ อยกว่า ¼ ช้ อนชา
¼ ช้ อนชา
½ ช้ อนชา
1 ช้ อนชา
มากกว่า 1 ช้ อนชา

คน
243
58
109
38
24
14

ร้ อยละ
100.00
23.87
44.85
15.64
9.88
5.76
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สถานที่ซือ้ หญ้ าหวานผง
จากการเก็ บ ข้ อ มูล พบว่ า ผู้บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ซื อ้ หญ้ าหวานผงจากซุ ป เปอร์ ม าเก็ ต /
ห้ างสรรพสินค้ า (Tesco Lotus, Big C, Tops, Villa Market, Foodland, MaxValu) คิดเป็ นร้ อยละ
76.95 รองลงมา คือ ร้ านค้ าเพื่อสุขภาพ คิดเป็ นร้ อยละ 48.15 และน้ อยที่สดุ คือ สถานที่อื่นๆ เช่น
ร้ านขายยาสมุนไพรจีน เวชพงศ์โอสถ และประเทศญี่ ปนุ่ คิดเป็ นร้ อยละ 0.82 ตามลาดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 สถานที่ซื ้อหญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี 2562
สถานที่ซือ้ หญ้ าหวานผง
จานวนผู้ท่ เี คยบริโภค
ซุปเปอร์ มาเก็ต/ห้ างสรรพสินค้ า
ร้ านค้ าออนไลน์
ร้ านค้ าเพื่อสุขภาพ
อื่นๆ

คน
243
187
86
117
2

ร้ อยละ
100.00
76.95
35.39
48.15
0.82

เหตุผลหลักที่ท่านซือ้ หญ้ าหวานผง
จากการเก็บข้ อมูล พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ซือ้ หญ้ าหวานผงเพราะบริ โภคเอง คิดเป็ น
ร้ อยละ 86.00 รองลงมา คือ ซื ้อให้ คนอื่น คิดเป็ นร้ อยละ 12.35 และน้ อยที่สดุ คือ เหตุผลอื่นๆ เช่น
ทังบริ
้ โภคเองและซื ้อให้ คนอื่น คิดเป็ นร้ อยละ 1.65 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.13
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ตารางที่ 4.13 เหตุผลหลักที่ทา่ นซื ้อหญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี 2562
เหตุผลหลักที่ท่านซือ้ หญ้ าหวานผง
จานวนผู้ท่ เี คยบริโภค
บริโภคเอง
ซื ้อให้ คนอื่น
อื่นๆ

คน
243
209
30
4

ร้ อยละ
100.00
86.00
12.35
1.65

เหตุผลหลักที่ท่านบริโภคหญ้ าหวานผง
จากการเก็บข้ อมูล พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่บริ โภคหญ้ าหวานผงเพื่อสุขภาพที่ดี คิดเป็ น
ร้ อยละ 40.33 รองลงมา คือ เพื่อลดน ้าหนัก คิดเป็ นร้ อยละ 32.51/และน้ อยที่สุด คือ เหตุผลอื่นๆ
เช่น ควบคุมน ้าตาลในเลือด ทดสอบการทดแทนน ้าตาล อยากลองบริ โภค เป็ นต้ น คิดเป็ นร้ อยละ
2.47 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 เหตุผลหลักในการบริ โภคหญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2562
เหตุผลหลักในการบริโภคหญ้ าหวานผง
จานวนผู้ท่ เี คยบริโภค
เพื่อป้องกันโรค
เพื่อลดน ้าหนัก
เพื่อสุขภาพที่ดี
อื่นๆ

คน
243
60
79
98
6

ร้ อยละ
100.00
24.69
32.51
40.33
2.47

บุคคลที่มีส่วนต่ อการตัดสินใจบริโภคหญ้ าหวานผง
จากการเก็บข้ อมูล พบว่า บุคคลที่มีผลต่ อการตัดสินใจบริ โภคหญ้ าหวานมากที่สุด คือ
ตัดสินใจบริ โภคหญ้ าหวานผงด้ วยตัวเอง คิดเป็ นร้ อยละ 51.85 รองลงมา คือ สามี/ภรรยา คิดเป็ น
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ร้ อยละ 11.52 พ่อ แม่ คิดเป็ นร้ อยละ 10.30 และบุคคลที่มีส่วนต่อการตัดสินใจบริ โภคน้ อยที่สุด
คือ บุคคลอื่นๆ เช่น เพื่อนสนิท เป็ นต้ น คิดเป็ นร้ อยละ 0.82 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 บุคคลที่มีส่วนต่อการตัดสินใจบริ โภคหญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562
บุคคลที่มีส่วนต่ อการตัดสินใจบริโภคหญ้ าหวานผง
จานวนผู้ท่ เี คยบริโภค
พ่อ แม่
ลูก
สามี/ภรรยา
ญาติ พี่ น้ อง
เพื่อนบ้ าน
เพื่อนร่วมงาน
คนขาย
ตัดสินใจด้ วยตัวเอง
อื่นๆ

คน
243
25
16
28
16
6
17
7
126
2

ร้ อยละ
100.00
10.30
6.58
11.52
6.58
2.47
7.00
2.88
51.85
0.82

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อหญ้ าหวานผง
จากการเก็ บ ข้ อ มูล พบว่า /โดยรวมผู้บ ริ โ ภคมี ค วามคิ ด เห็ น กับ ปั จ จัย ส่ว นประสมทาง
การตลาดในระดับเห็นด้ วยมาก หรื อคะแนนเฉลี่ย 4.00 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านโดยเรี ยงลาดับ
ค่า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย พบว่ า ด้ า นราคา อยู่ใ นระดับ มากที่ สุด มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.21
รองลงมา คือ ด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากั บ 4.06 ด้ านช่องทางการจัดจ าหน่าย มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.94 และด้ านที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด คือ ด้ านการส่งเสริ มการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82
ตามลาดับ มีคา่ ดังแสดงในตารางที่ 4.16 ดังนี ้
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1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้ านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อโดย
เรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นด้ วยในเรื่ องของคุณภาพของหญ้ าหวานผงมาก
ที่ สุด มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.28 หรื อ เห็ น ด้ ว ยมากที่ สุด รองลงมา คื อ เรื่ อ งเก็ บ รั ก ษาไว้ ไ ด้ น าน
มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.26 หรื อเห็นด้ วยมากที่ สุด และน้ อยที่ สุด คือ เรื่ องบรรจุภัณฑ์ ทันสมัยและ
สวยงาม มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.62 หรื อเห็นด้ วยมาก
2. ด้ านราคา (Price)
ด้ านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่เห็นด้ วยในเรื่ องของราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.29 หรื อเห็นด้ วยมากที่สดุ รองลงมา คือ เรื่ องราคาเหมาะสม
กับปริ มาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 หรื อเห็นด้ วยมากที่สุด และน้ อยที่สุด คือ เรื่ องราคามีให้ เลือก
หลากหลายตามขนาด มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.11 หรื อเห็นด้ วยมาก
3. ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.94 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อโดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่เห็นด้ วยในเรื่ องของ
สถานที่จาหน่ายเข้ าถึงได้ สะดวกมากที่ สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.16 หรื อเห็นด้ วยมาก รองลงมา คือ
เรื่ องมีรูปแบบการขายที่หลากหลาย และเข้ าถึง เช่น มีการจัดส่งถึงบ้ านหรื อที่ทางาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.05 หรื อเห็นด้ วยมาก และน้ อยที่สุด คือ เรื่ องมีที่จอดรถสาหรับลูกค้ า มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.65
หรื อเห็นด้ วยมาก
4. ด้ านการส่ งเสริมการขาย (Promotion)
ด้ านการส่งเสริ มการขาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อโดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ เห็นด้ วยในเรื่ องของมีการ
โฆษณาหญ้ าหวานผงผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา โทรทัศน์ วิทยุ โซเชียล
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มีเดีย ฯลฯ มากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.08 หรื อเห็นด้ วยมาก รองลงมา คือ เรื่ องมีการแจกสินค้ า
ตัวอย่างให้ ทดลองฟรี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.98 หรื อเห็นด้ วยมาก และน้ อยที่สุด คือ เรื่ องมีการให้ ส่ง
ชิ ้นส่วนชิงของรางวัล มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.54 หรื อเห็นด้ วยมาก
ตารางที่ 4.16 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีตอ่ หญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562
ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มตี ่ อ
หญ้ าหวานผง
ด้ านผลิตภัณฑ์
1. คุณภาพของ
หญ้ าหวานผง
2. เลือกซื ้อยี่ห้อทีม่ ี
ชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั
3. ปริ มาณบรรจุมี
หลายขนาดให้ เลือกซื ้อ
4. บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวก
ต่อการบริ โภค
5. บรรจุภณ
ั ฑ์ทนั สมัย
และสวยงาม
6. บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวก
ต่อการพกพา
7. เก็บรักษาไว้ ได้ นาน
8. บรรจุภณ
ั ฑ์มีฉลาก
ระบุวนั เดือน ปี
ที่ผลิตและหมดอายุ

มาก
ที่สุด
93
(38.27)
67
(27.57)
69
(28.39)
74
(30.45)
40
(16.46)
66
(27.16)
103
(42.39)
129
(53.09)

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
126
(51.85)
103
(42.39)
97
(39.92)
90
(37.04)
97
(39.92)
104
(42.80)
102
(41.98)
77
(31.69)

23
(9.47)
64
(26.34)
65
(26.75)
68
(27.98)
84
(34.57)
61
(25.10)
36
(14.81)
34
(13.99)

1
(0.41)
8
(3.29)
11
(4.53)
10
(4.12)
18
(7.41)
12
(4.94)
2
(0.82)
3
(1.23)

น้ อย
ที่สุด
1
(0.41)
1
(0.41)
1
(0.41)
4
(1.64)
-

𝐱̅

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.06 0.444 เห็นด้ วยมาก
4.28 0.646
เห็นด้ วย
มากที่สดุ
3.93 0.840 เห็นด้ วยมาก
3.91 0.875

เห็นด้ วยมาก

3.93 0.886

เห็นด้ วยมาก

3.62 0.903

เห็นด้ วยมาก

3.92 0.847

เห็นด้ วยมาก

-

4.26 0.735

-

4.37 0.767

เห็นด้ วย
มากที่สดุ
เห็นด้ วย
มากที่สดุ
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มตี ่ อ มาก
ปาน
มาก
น้ อย
หญ้ าหวานผง
ที่สุด
กลาง
9. บรรจุภณ
ั ฑ์มีฉลาก
104
89
43
7
ระบุข้อมูลผู้ผลิตและ (42.80) (36.62) (17.70) (2.88)
ผู้จดั จาหน่าย
10. มีฉลากระบุ
ประโยชน์ที่ได้ รับ
11. บรรจุภณ
ั ฑ์มีการ
รับรองมาตรฐาน
จากหน่วยงานที่
น่าเชื่อถือ
ด้ านราคา

86
116
37
3
(35.39) (47.74) (15.23) (1.23)
87
106
48
2
(35.80) (43.62) (19.76) (0.82)

1. ราคาเหมาะสมกับ
ปริ มาณ
2. ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ
3. ราคามีให้ เลือก
หลากหลายตามขนาด
4. มีปา้ ยบอกราคาที่
ชัดเจน
ด้ านช่ องทางการจัด
จาหน่ าย
1. สถานที่จาหน่าย
เข้ าถึงได้ สะดวก
2. สามารถหาซื ้อได้
ง่ายตามร้ านค้ าทัว่ ไป
3. มีรูปแบบการขายที่
หลากหลาย และ
เข้ าถึง

115
(47.32)
111
(45.68)
89
(35.39)
90
(37.04)

89
(36.63)
97
(39.92)
104
(42.80)
109
(44.85)

31
(12.76)
31
(12.76)
47
(19.34)
39
(16.05)

7
(2.88)
3
(1.23)
6
(2.47)
5
(2.06)

น้ อย
ที่สุด
-

𝐱̅

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.19 0.828 เห็นด้ วยมาก

1
4.16 0.754
(0.41)
4.14 0.755

เห็นด้ วยมาก

4.21 0.570

เห็นด้ วย
มากที่สุด
เห็นด้ วย
มากที่สดุ
เห็นด้ วย
มากที่สดุ
เห็นด้ วยมาก

1
4.28 0.825
(0.41)
1
4.29 0.767
(0.41)
4.11 0.798
-

4.17 0.766

เห็นด้ วยมาก

เห็นด้ วยมาก

3.94 0.599 เห็นด้ วยมาก
91
110
34
7
(37.45) (45.27) (13.99) (2.88)
75
115
37
14
(30.86) (47.33) (15.23) (5.76)
73
115
49
5
(30.04) (47.33) (20.16) (2.06)

1
4.16 0.801
(0.41)
2
4.02 0.877
(0.82)
1
4.05 0.789
(0.41)

เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ)
ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มตี ่ อ
หญ้ าหวานผง
4. ตาแหน่งผลิตภัณฑ์
หญ้ าหวานผงบนชัน้
วางขายหาง่าย และ
มองเห็นได้ ชดั เจน
5. มีที่จอดรถสาหรับ
ลูกค้ า
ด้ านการส่ งเสริม
การขาย
1. มีการโฆษณาหญ้ า
หวานผงผ่านสือ่ ต่างๆ
2. มีการแจกสินค้ า
ตัวอย่างให้ ทดลองฟรี
3. มีการลดราคาเมื่อ
ซื ้อหญ้ าหวานผงใน
ปริ มาณมาก
4. มีการให้ สง่ ชิ ้นส่วน
ชิงของรางวัล
5. มีการแนะนาสินค้ า
โดยพนักงานขาย
6. การแนะนาแบบ
ปากต่อปากจากเพื่อน
และคนรู้จกั

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
มาก
น้ อย
ที่สุด
กลาง
58
98
76
10
(23.87) (40.33) (31.28) (4.11)

ระดับความ
คิดเห็น
เห็นด้ วยมาก

48
90
82
19
(19.75) (37.04) (33.74) (7.82)

4
3.65 0.938 เห็นด้ วยมาก
(1.65)
3.82 0.655 เห็นด้ วยมาก

83
106
47
4
(34.16) (43.62) (19.34) (1.65)
78
98
54
10
(32.10) (40.33) (22.22) (4.12)
69
97
63
12
(28.39) (39.92) (25.93) (4.94)

3
4.08 0.842
(1.23)
3
3.98 0.907
(1.23)
2
3.90 0.899
(0.82)

เห็นด้ วยมาก

53
70
84
27
9
3.54 1.065
(21.81) (28.81) (34.57) (11.11) (3.70)
46
97
69
22
9
3.61 1.012
(18.93) (39.92) (28.40) (9.05) (3.70)
53
107
68
12
3
3.80 0.878
(21.81) (44.03) (27.98) (4.94) (1.24)

เห็นด้ วยมาก

รวมค่ าเฉลี่ย

(ค่าร้ อยละ)

น้ อย 𝐱̅ S.D.
ที่สุด
1
3.83 0.853
(0.41)

4.0

เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก

เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก

0.448 เห็นด้ วยมาก
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปั จ จั ยส่ ว นประสมทางการตลาดมี ความสั มพันธ์ กับ พฤติก รรมการซือ้ หญ้ าหวานผงใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทาการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ้ หญ้ าหวานผงในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ เฉพาะผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผง จานวน
243 คน เนื่องจากผู้ที่ไม่เคยบริ โภคไม่ได้ ตอบคาถามส่วนที่ 4.2 ด้ านพฤติกรรมของผู้ที่เคยบริ โภค
หญ้ าหวานผง และน ามาวิ เ คราะห์ ห าความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โ ภค 7 ด้ า น คื อ
1) ปริ มาณในการซื ้อหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ 2) ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อหญ้ าหวานผงแต่ละครัง้
3)/ความถี่ ใ นการบริ โ ภคหญ้ าหวานผง 4)/ปริ ม าณการบริ โ ภคหญ้ าหวานผงในแต่ ล ะครั ง้
5) เหตุผลหลักที่ซื ้อหญ้ าหวานผง 6) เหตุผลหลักที่บริ โภคหญ้ าหวานผง และ 7) บุคคลที่มีส่วนต่อ
การตัด สิ น ใจบริ โ ภคหญ้ าหวานผง ซึ่ง จะใช้ ก ารทดสอบด้ วยไคสแควร์ (Chi/-/Square) ในการ
วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ ของตัวแปรสองตัวที่เป็ นอิสระต่อกัน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ
0.01 และ 0.05
1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับปริมาณการซื ้อหญ้ าหวานผง
การทดสอบสมมติฐานที่ 1.1 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้ านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรม
ของผู้บริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านปริมาณการซื ้อหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้
เช่น 31 - 60 กรัม 61 - 90 กรัม น้ อยกว่า 30 กรัม เป็ นต้ น (ตารางที่ 4.7) โดยกาหนดให้
H0: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทาง
การจัด จ าหน่ าย และด้ านการส่ งเสริ ม การขาย ไม่ มี ความสัมพันธ์ กับ พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โ ภค
หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านปริมาณการซื ้อหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้
H1: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทาง
การจัดจาหน่าย และด้ านการส่งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผง
ในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านปริมาณการซื ้อหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้
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จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติก รรมในด้ า นปริ ม าณการซื อ้ หญ้ าหวานผงในแต่ล ะครั ง้ ของผู้บ ริ โ ภค
โดยเฉพาะสถานที่จาหน่ายเข้ าถึงได้ สะดวก สามารถหาซื ้อได้ ง่ายตามร้ านค้ าทัว่ ไป และมีรูปแบบ
การขายที่ หลากหลายและเข้ าถึ ง แต่ด้ านผลิ ตภัณฑ์ ด้ านราคา และด้ า นการส่ง เสริ ม การขาย
ไม่มี ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในด้ านปริ ม าณการซือ้ หญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ ของผู้บริ โภค
ดังตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดกับปริ มาณการซื ้อหญ้ าหวานผง
ในแต่ละครัง้ ของผู้ที่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562
ปริมาณการซือ้ หญ้ าหวานผง
Sig.
𝒙𝟐
ด้ านผลิตภัณฑ์
103.961
0.118
1. คุณภาพของหญ้ าหวานผง
18.155
0.111
2. เลือกซื ้อยี่ห้อที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั
18.659
0.287
3. ปริมาณบรรจุมีหลายขนาดให้ เลือกซื ้อ
11.989
0.745
4. บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการบริโภค
19.720
0.233
5. บรรจุภณ
ั ฑ์ทนั สมัยและสวยงาม
15.356
0.499
6. บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการพกพา
19.266
0.082
7. เก็บรักษาไว้ ได้ นาน
21.074
0.049**
8. บรรจุภณ
ั ฑ์มีฉลากระบุวนั เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุ 17.678
0.126
9. บรรจุภณ
ั ฑ์มีฉลากระบุข้อมูลผู้ผลิตและผู้จดั จาหน่าย 23.897
0.021**
10. มีฉลากระบุประโยชน์ที่ได้ รับ
10.678
0.829
11. บรรจุภณ
ั ฑ์มีการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่
15.953
0.193
น่าเชื่อถือ
ด้ านราคา
62.961
0.072
1. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
28.865
0.001***
2. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
29.929
0.018**
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ)
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
3. ราคามีให้ เลือกหลากหลายตามขนาด
4. มีปา้ ยบอกราคาที่ชดั เจน
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1. สถานที่จาหน่ายเข้ าถึงได้ สะดวก
2. สามารถหาซื ้อได้ ง่ายตามร้ านค้ าทัว่ ไป
3. มีรูปแบบการขายที่หลากหลาย และเข้ าถึง
4. ตาแหน่งผลิตภัณฑ์หญ้ าหวานผงบนชันวางขาย
้
หาง่าย และมองเห็นได้ ชดั เจน
5. มีที่จอดรถสาหรับลูกค้ า
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
1. มีการโฆษณาหญ้ าหวานผงผ่านสื่อต่างๆ
2. มีการแจกสินค้ าตัวอย่างให้ ทดลองฟรี
3. มีการลดราคาเมื่อซื ้อหญ้ าหวานผงในปริมาณมาก
4. มีการให้ สง่ ชิ ้นส่วนชิงของรางวัล
5. มีการแนะนาสินค้ าโดยพนักงานขาย
6. การแนะนาแบบปากต่อปากจากเพื่อนและคนรู้จกั
*** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ปริมาณการซือ้ หญ้ าหวานผง
Sig.
𝒙𝟐
15.515
0.214
12.555
0.402
84.451
0.008***
37.454
0.002***
46.585
0.000***
27.400
0.037**
19.560
0.241
19.498
89.193
27.700
34.627
28.814
29.692
20.382
24.389

0.244
0.083
0.034**
0.004***
0.025**
0.020**
0.204
0.081

1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อหญ้ าหวานผง
การทดสอบสมมติฐานที่ 1.2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้ านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุ งเทพมหานครในด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อหญ้ าหวานผง
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แต่ละครั ง้ เช่น 101 - 300 บาท 301 - 500 บาท น้ อยกว่า 100 บาท เป็ นต้ น (ตารางที่ 4.8) โดย
กาหนดให้
H0: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทาง
การจัด จ าหน่าย และด้ านการส่ง เสริ ม การขาย ไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติก รรมของผู้บริ โ ภค
หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อหญ้ าหวานผงแต่ละครัง้
H1: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทาง
การจัด จ าหน่ า ย และด้ า นการส่ ง เสริ ม การขาย มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โ ภค
หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อหญ้ าหวานผงแต่ละครัง้
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา และด้ านช่องทางการ
จัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อหญ้ าหวานผงแต่ละครัง้
โดยเฉพาะราคาเหมาะสมกับคุณภาพ สถานที่จาหน่ายเข้ าถึงได้ สะดวก สามารถหาซื ้อได้ ง่ายตาม
ร้ านค้ าทัว่ ไป มีรูปแบบการขายที่หลากหลายและเข้ าถึง และตาแหน่งผลิตภัณฑ์ หญ้ าหวานผงบน
ชัน้ วางขายหาง่ ายและมองเห็นได้ ชัดเจน แต่ด้านผลิตภัณฑ์ และด้ านการส่งเสริ มการขายไม่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อหญ้ าหวานผงแต่ละครัง้ ดังตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดกับค่าใช้ จ่ ายเฉลี่ยในการซื ้อ
หญ้ าหวานผงแต่ละครัง้ ของผู้ที่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์
1. คุณภาพของหญ้ าหวานผง
2. เลือกซื ้อยี่ห้อที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั
3. ปริมาณบรรจุมีหลายขนาดให้ เลือกซื ้อ
4. บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการบริโภค

ค่ าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซือ้
หญ้ าหวานผง
Sig.
𝒙𝟐
79.470
0.123
30.293
0.000***
22.022
0.037**
12.025
0.444
14.684
0.259
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ)
ค่ าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซือ้
หญ้ าหวานผง
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
Sig.
𝒙𝟐
5. บรรจุภณ
ั ฑ์ทนั สมัยและสวยงาม
13.395
0.341
6. บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการพกพา
6.523
0.687
7. เก็บรักษาไว้ ได้ นาน
18.632
0.029**
8. บรรจุภณ
ั ฑ์มีฉลากระบุวนั เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุ 13.144
0.156
9. บรรจุภณ
ั ฑ์มีฉลากระบุข้อมูลผู้ผลิตและผู้จดั จาหน่าย 14.677
0.100
10. มีฉลากระบุประโยชน์ที่ได้ รับ
9.350
0.673
11. บรรจุภณ
ั ฑ์มีการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่
12.236
0.200
น่าเชื่อถือ
ด้ านราคา
55.941
0.018**
1. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
20.632
0.056
2. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
30.131
0.003***
3. ราคามีให้ เลือกหลากหลายตามขนาด
9.247
0.415
4. มีปา้ ยบอกราคาที่ชดั เจน
8.035
0.531
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
59.475
0.039**
1. สถานที่จาหน่ายเข้ าถึงได้ สะดวก
27.457
0.005***
2. สามารถหาซื ้อได้ ง่ายตามร้ านค้ าทัว่ ไป
38.148
0.000***
3. มีรูปแบบการขายที่หลากหลาย และเข้ าถึง
29.581
0.003***
4. ตาแหน่งผลิตภัณฑ์หญ้ าหวานผงบนชันวางขายหาง่
้
าย 22.939
0.028**
และมองเห็นได้ ชดั เจน
5. มีที่จอดรถสาหรับลูกค้ า
14.866
0.249
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
61.359
0.229
1. มีการโฆษณาหญ้ าหวานผงผ่านสื่อต่างๆ
26.486
0.009***
2. มีการแจกสินค้ าตัวอย่างให้ ทดลองฟรี
14.691
0.259
3. มีการลดราคาเมื่อซื ้อหญ้ าหวานผงในปริมาณมาก
26.143
0.010**
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ)

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
4. มีการให้ สง่ ชิ ้นส่วนชิงของรางวัล
5. มีการแนะนาสินค้ าโดยพนักงานขาย
6. การแนะนาแบบปากต่อปากจากเพื่อนและคนรู้จกั
*** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ค่ าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซือ้
หญ้ าหวานผง
Sig.
𝒙𝟐
20.097
0.065
18.100
0.113
16.772
0.158

1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความถี่ในการบริ โภคหญ้ าหวานผง
การทดสอบสมมติฐานที่ 1.3 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้ านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านความถี่ในการบริ โภคหญ้ าหวานผง เช่น
สัปดาห์ละครัง้ แล้ วแต่โอกาส ทุกวัน เป็ นต้ น (ตารางที่ 4.10) โดยกาหนดให้
H0: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทาง
การจัด จ าหน่าย และด้ านการส่ง เสริ ม การขาย ไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติก รรมของผู้บริ โ ภค
หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านความถี่ในการบริโภคหญ้ าหวานผง
H1: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทาง
การจัด จ าหน่ า ย และด้ า นการส่ ง เสริ ม การขาย มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โ ภค
หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านความถี่ในการบริโภคหญ้ าหวานผง
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านราคา ด้ านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย และด้ านการส่งเสริ ม การขาย มีความสัม พันธ์ กับพฤติกรรมในด้ านความถี่ ใน
การบริ โภคหญ้ าหวานผง และด้ านผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในด้ านความถี่ ใน
การบริโภคหญ้ าหวานผง ดังตารางที่ 4.19
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ตารางที่ 4.19 ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความถี่ ในการบริ โภค
หญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์
1. คุณภาพของหญ้ าหวานผง
2. เลือกซื ้อยี่ห้อที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั
3. ปริมาณบรรจุมีหลายขนาดให้ เลือกซื ้อ
4. บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการบริโภค
5. บรรจุภณ
ั ฑ์ทนั สมัยและสวยงาม
6. บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการพกพา
7. เก็บรักษาไว้ ได้ นาน
8. บรรจุภณ
ั ฑ์มีฉลากระบุวนั เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุ
9. บรรจุภณ
ั ฑ์มีฉลากระบุข้อมูลผู้ผลิตและผู้จดั จาหน่าย
10. มีฉลากระบุประโยชน์ที่ได้ รับ
11. บรรจุภณ
ั ฑ์มีการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่
น่าเชื่อถือ
ด้ านราคา
1. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
2. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
3. ราคามีให้ เลือกหลากหลายตามขนาด
4. มีปา้ ยบอกราคาที่ชดั เจน
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1. สถานที่จาหน่ายเข้ าถึงได้ สะดวก
2. สามารถหาซื ้อได้ ง่ายตามร้ านค้ าทัว่ ไป
3. มีรูปแบบการขายที่หลากหลาย และเข้ าถึง

ความถี่ในการบริโภค
หญ้ าหวานผง
Sig.
𝒙𝟐
95.525
0.274
11.788
0.463
20.483
0.199
18.434
0.299
20.144
0.214
25.583
0.060
13.495
0.334
9.836
0.630
20.276
0.062
8.653
0.732
15.639
0.478
14.200
0.288
74.828
16.115
17.945
12.119
14.352
86.322
51.450
18.123
16.147

0.008***
0.445
0.327
0.436
0.279
0.006***
0.000***
0.317
0.443
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ)

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
4. ตาแหน่งผลิตภัณฑ์หญ้ าหวานผงบนชันวางขายหาง่
้
าย
และมองเห็นได้ ชดั เจน
5. มีที่จอดรถสาหรับลูกค้ า
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
1. มีการโฆษณาหญ้ าหวานผงผ่านสื่อต่างๆ
2. มีการแจกสินค้ าตัวอย่างให้ ทดลองฟรี
3. มีการลดราคาเมื่อซื ้อหญ้ าหวานผงในปริมาณมาก
4. มีการให้ สง่ ชิ ้นส่วนชิงของรางวัล
5. มีการแนะนาสินค้ าโดยพนักงานขาย
6. การแนะนาแบบปากต่อปากจากเพื่อนและคนรู้จกั
*** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ความถี่ในการบริโภค
หญ้ าหวานผง
Sig.
𝒙𝟐
26.293
0.050**
26.311
112.550
39.824
20.637
46.163
48.860
31.424
19.604

0.050**
0.002***
0.001***
0.193
0.000***
0.000***
0.012**
0.239

1.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับปริมาณการบริโภคหญ้ าหวานผง
การทดสอบสมมติฐานที่ 1.4 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้ านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุ งเทพมหานครในด้ านปริ มาณการบริ โภคหญ้ าหวานผงในแต่
ละครัง้ เช่น ¼ ช้ อนชา น้ อยกว่า ¼ ช้ อนชา ½ ช้ อนชา เป็ นต้ น (ตารางที่ 4.11) โดยกาหนดให้
H0: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทาง
การจัดจาหน่าย และด้ านการส่งเสริ มการขาย ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมของผู้บริ โภคหญ้ า
หวานผงในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านปริมาณการบริ โภคหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้
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H1: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทาง
การจัดจาหน่าย และด้ านการส่งเสริ มการขาย มี ความสัม พันธ์ กับพฤติกรรมของผู้บริ โภคหญ้ า
หวานผงในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านปริมาณการบริ โภคหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้ านการส่งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในด้ าน
ปริมาณการบริโภคหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ ดังตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.20 ความสัม พันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดกับปริ ม าณการบริ โภค
หญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ ของผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี 2562
ปริมาณการบริโภคหญ้ าหวานผง
Sig.
𝒙𝟐
ด้ านผลิตภัณฑ์
126.878
0.004***
1. คุณภาพของหญ้ าหวานผง
22.617
0.031**
2. เลือกซื ้อยี่ห้อที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั
19.492
0.244
3. ปริมาณบรรจุมีหลายขนาดให้ เลือกซื ้อ
27.918
0.032**
4. บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการบริโภค
23.158
0.110
5. บรรจุภณ
ั ฑ์ทนั สมัยและสวยงาม
15.231
0.508
6. บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการพกพา
17.929
0.118
7. เก็บรักษาไว้ ได้ นาน
36.092
0.000***
8. บรรจุภณ
ั ฑ์มีฉลากระบุวนั เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุ 26.380
0.009***
9. บรรจุภณ
ั ฑ์มีฉลากระบุข้อมูลผู้ผลิตและผู้จดั จาหน่าย
19.055
0.087
10. มีฉลากระบุประโยชน์ที่ได้ รับ
23.307
0.106
11. บรรจุภณ
ั ฑ์มีการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่
29.859
0.003***
น่าเชื่อถือ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ)
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านราคา
1. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
2. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
3. ราคามีให้ เลือกหลากหลายตามขนาด
4. มีปา้ ยบอกราคาที่ชดั เจน
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1. สถานที่จาหน่ายเข้ าถึงได้ สะดวก
2. สามารถหาซื ้อได้ ง่ายตามร้ านค้ าทัว่ ไป
3. มีรูปแบบการขายที่หลากหลาย และเข้ าถึง
4. ตาแหน่งผลิตภัณฑ์หญ้ าหวานผงบนชันวางขายหาง่
้
าย
และมองเห็นได้ ชดั เจน
5. มีที่จอดรถสาหรับลูกค้ า
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
1. มีการโฆษณาหญ้ าหวานผงผ่านสื่อต่างๆ
2. มีการแจกสินค้ าตัวอย่างให้ ทดลองฟรี
3. มีการลดราคาเมื่อซื ้อหญ้ าหวานผงในปริมาณมาก
4. มีการให้ สง่ ชิ ้นส่วนชิงของรางวัล
5. มีการแนะนาสินค้ าโดยพนักงานขาย
6. การแนะนาแบบปากต่อปากจากเพื่อนและคนรู้จกั
*** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ปริมาณการบริโภคหญ้ าหวานผง
Sig.
𝒙𝟐
92.265
0.000***
37.083
0.002***
31.527
0.012**
9.789
0.634
21.989
0.038**
112.749
0.000***
44.150
0.000***
48.526
0.000***
50.672
0.000***
28.914
0.025**
21.863
126.796
36.520
28.787
27.201
33.986
18.698
26.912

0.148
0.000***
0.002***
0.025**
0.039**
0.005***
0.285
0.042**
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1.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับเหตุผลหลักในการซื ้อหญ้ าหวานผง
การทดสอบสมมติฐานที่ 1.5 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้ านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านเหตุผลหลักในการซื ้อหญ้ าหวานผง เช่น
บริโภคเอง ซื ้อให้ คนอื่น เป็ นต้ น (ตารางที่ 4.13) โดยกาหนดให้
H0: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทาง
การจัด จ าหน่าย และด้ านการส่ง เสริ ม การขาย ไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติก รรมของผู้บริ โ ภค
หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านเหตุผลหลักในการซื ้อหญ้ าหวานผง
H1: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทาง
การจัด จ าหน่ า ย และด้ า นการส่ ง เสริ ม การขาย มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โ ภค
หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านเหตุผลหลักในการซื ้อหญ้ าหวานผง
จากการศึก ษาพบว่า ปั จ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดด้ า นการส่ ง เสริ ม การขาย
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้ านเหตุผลหลักในการซื ้อหญ้ าหวานผง โดยเฉพาะมีการโฆษณา
หญ้ าหวานผงผ่านสื่ อต่างๆ ส่ว นด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ า นราคา และด้ านช่องทางการจัดจ าหน่า ย
ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในด้ านเหตุผลหลักในการซื ้อหญ้ าหวานผง ดังตารางที่ 4.21
ตารางที่ 4.21 ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดกับเหตุผลหลักในการซือ้
หญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์
1. คุณภาพของหญ้ าหวานผง
2. เลือกซื ้อยี่ห้อที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั

เหตุผลหลักในการซือ้
หญ้ าหวานผง
Sig.
𝑥2
29.492
0.954
1.411
0.965
6.891
0.548
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ)
เหตุผลหลักในการซือ้
หญ้ าหวานผง
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
Sig.
𝑥2
3. ปริมาณบรรจุมีหลายขนาดให้ เลือกซื ้อ
62.924
0.000***
4. บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการบริโภค
6.643
0.576
5. บรรจุภณ
ั ฑ์ทนั สมัยและสวยงาม
9.158
0.329
6. บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการพกพา
5.626
0.466
7. เก็บรักษาไว้ ได้ นาน
6.285
0.392
8. บรรจุภณ
ั ฑ์มีฉลากระบุวนั เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุ 2.358
0.884
9. บรรจุภณ
ั ฑ์มีฉลากระบุข้อมูลผู้ผลิตและผู้จดั จาหน่าย 2.841
0.829
10. มีฉลากระบุประโยชน์ที่ได้ รับ
13.870
0.085
11. บรรจุภณ
ั ฑ์มีการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่
7.000
0.321
น่าเชื่อถือ
ด้ านราคา
25.046
0.403
1. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
8.281
0.406
2. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
7.874
0.446
3. ราคามีให้ เลือกหลากหลายตามขนาด
0.568
0.997
4. มีปา้ ยบอกราคาที่ชดั เจน
3.966
0.681
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
27.743
0.478
1. สถานที่จาหน่ายเข้ าถึงได้ สะดวก
13.468
0.097
2. สามารถหาซื ้อได้ ง่ายตามร้ านค้ าทัว่ ไป
8.266
0.408
3. มีรูปแบบการขายที่หลากหลาย และเข้ าถึง
1.528
0.992
4. ตาแหน่งผลิตภัณฑ์หญ้ าหวานผงบนชันวางขายหาง่
้
าย 1.154
0.997
และมองเห็นได้ ชดั เจน
5. มีที่จอดรถสาหรับลูกค้ า
2.719
0.951
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
51.740
0.043**
1. มีการโฆษณาหญ้ าหวานผงผ่านสื่อต่างๆ
25.743
0.001***
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ)

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
2. มีการแจกสินค้ าตัวอย่างให้ ทดลองฟรี
3. มีการลดราคาเมื่อซื ้อหญ้ าหวานผงในปริมาณมาก
4. มีการให้ สง่ ชิ ้นส่วนชิงของรางวัล
5. มีการแนะนาสินค้ าโดยพนักงานขาย
6. การแนะนาแบบปากต่อปากจากเพื่อนและคนรู้จกั
*** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

เหตุผลหลักในการซือ้
หญ้ าหวานผง
Sig.
𝑥2
4.081
0.850
4.683
0.791
10.723
0.218
7.437
0.490
2.343
0.969

1.6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับเหตุผลหลักในการบริ โภคหญ้ าหวานผง
การทดสอบสมมติฐานที่ 1.6 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้ านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านเหตุผลหลักในการบริ โภคหญ้ าหวานผง
เช่น เพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อลดน ้าหนัก เพื่อป้องกันโรค เป็ นต้ น (ตารางที่ 4.14) โดยกาหนดให้
H0: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทาง
การจัด จ าหน่า ย และด้ านการส่ง เสริ ม การขาย ไม่มี ความสัม พันธ์ กับ พฤติก รรมของผู้บ ริ โ ภค
หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านเหตุผลหลักในการบริ โภคหญ้ าหวานผง
H1: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทาง
การจัด จ าหน่ า ย และด้ า นการส่ ง เสริ ม การขาย มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โ ภค
หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านเหตุผลหลักในการบริ โภคหญ้ าหวานผง
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา และด้ านการส่งเสริ ม
การขาย มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในด้ านเหตุผลหลักในการบริ โภคหญ้ าหวานผง โดยเฉพาะ
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ราคาเหมาะสมกับปริ มาณ และมีการโฆษณาหญ้ าหวานผงผ่านสื่อต่างๆ ส่วนด้ านผลิตภัณฑ์ และ
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในด้ านเหตุผลหลักในการบริ โภค
หญ้ าหวานผง ดังตารางที่ 4.22
ตารางที่ 4.22 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับเหตุผลหลักในการบริโภค
หญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562
เหตุผลหลักในการบริโภค
หญ้ าหวานผง
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
Sig.
𝒙𝟐
ด้ านผลิตภัณฑ์
77.618
0.155
1. คุณภาพของหญ้ าหวานผง
3.701
0.930
2. เลือกซื ้อยี่ห้อที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั
6.655
0.880
3. ปริมาณบรรจุมีหลายขนาดให้ เลือกซื ้อ
9.520
0.658
4. บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการบริโภค
11.594
0.479
5. บรรจุภณ
ั ฑ์ทนั สมัยและสวยงาม
20.800
0.053
6. บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการพกพา
14.414
0.108
7. เก็บรักษาไว้ ได้ นาน
7.121
0.625
8. บรรจุภณ
ั ฑ์มีฉลากระบุวนั เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุ 4.844
0.848
9. บรรจุภณ
ั ฑ์มีฉลากระบุข้อมูลผู้ผลิตและผู้จดั จาหน่าย
5.658
0.774
10. มีฉลากระบุประโยชน์ที่ได้ รับ
6.612
0.882
11. บรรจุภณ
ั ฑ์มีการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่
3.767
0.926
น่าเชื่อถือ
ด้ านราคา
72.612
0.000***
1. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
24.672
0.016**
2. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
12.454
0.410
3. ราคามีให้ เลือกหลากหลายตามขนาด
15.980
0.067
4. มีปา้ ยบอกราคาที่ชดั เจน
9.934
0.356
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ตำรำงที่ 4.22 (ต่อ)

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด

เหตุผลหลักในการบริโภค
หญ้ าหวานผง
Sig.
𝒙𝟐
50.995
0.161
20.529
0.058
18.291
0.107
27.197
0.007***
12.952
0.373

ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1. สถานที่จาหน่ายเข้ าถึงได้ สะดวก
2. สามารถหาซื ้อได้ ง่ายตามร้ านค้ าทัว่ ไป
3. มีรูปแบบการขายที่หลากหลาย และเข้ าถึง
4. ตาแหน่งผลิตภัณฑ์หญ้ าหวานผงบนชันวางขายหาง่
้
าย
และมองเห็นได้ ชดั เจน
5. มีที่จอดรถสาหรับลูกค้ า
18.973
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
123.597
1. มีการโฆษณาหญ้ าหวานผงผ่านสื่อต่างๆ
23.380
2. มีการแจกสินค้ าตัวอย่างให้ ทดลองฟรี
11.139
3. มีการลดราคาเมื่อซื ้อหญ้ าหวานผงในปริมาณมาก
19.633
4. มีการให้ สง่ ชิ ้นส่วนชิงของรางวัล
16.335
5. มีการแนะนาสินค้ าโดยพนักงานขาย
16.045
6. การแนะนาแบบปากต่อปากจากเพื่อนและคนรู้จกั
16.812
*** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

0.089
0.000***
0.025**
0.517
0.074
0.176
0.189
0.157

1.7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับบุคคลที่มีสว่ นต่อการตัดสินใจบริโภคหญ้ าหวานผง
การทดสอบสมมติฐานที่ 1.7 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้ านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุ งเทพมหานครในด้ านบุคคลที่มีส่วนต่อการตัดสินใจบริ โภค
หญ้ าหวานผง เช่น ตัดสินใจด้ วยตัวเอง สามี/ภรรยา พ่อ แม่ เป็ นต้ น (ตารางที่ 4.15) โดยกาหนดให้
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H0: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทาง
การจัด จ าหน่า ย และด้ านการส่ง เสริ ม การขาย ไม่มี ความสัม พันธ์ กับ พฤติก รรมของผู้บ ริ โ ภค
หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านบุคคลที่มีสว่ นต่อการตัดสินใจบริ โภคหญ้ าหวานผง
H1: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทาง
การจัด จ าหน่ า ย และด้ า นการส่ ง เสริ ม การขาย มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โ ภค
หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านบุคคลที่มีสว่ นต่อการตัดสินใจบริโภคหญ้ าหวานผง
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา และด้ านการส่งเสริ ม
การขาย มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมในด้ านบุคคลที่มีส่วนต่อการตัดสินใจบริ โภคหญ้ าหวานผง
โดยเฉพาะราคาเหมาะสมกับปริ มาณ และมีการให้ ส่งชิ ้นส่วนชิงของรางวัล ส่วนด้ านผลิตภัณฑ์
และด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในด้ านบุคคลที่มีส่วนต่อการ
ตัดสินใจบริโภคหญ้ าหวานผง ดังตารางที่ 4.23
ตารางที่ 4.23 ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดกับ บุค คลที่ มี ส่ว นต่อ
การตัด สิ น ใจบริ โ ภคหญ้ าหวานผงของผู้ ที่ เ คยบริ โ ภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2562
บุคคลที่มีส่วนต่ อการตัดสินใจ
บริโภคหญ้ าหวานผง
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
Sig.
𝒙𝟐
ด้ านผลิตภัณฑ์
194.500
0.161
1. คุณภาพของหญ้ าหวานผง
27.801
0.269
2. เลือกซื ้อยี่ห้อที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั
22.828
0.884
3. ปริมาณบรรจุมีหลายขนาดให้ เลือกซื ้อ
33.385
0.400
4. บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการบริโภค
40.778
0.137
5. บรรจุภณ
ั ฑ์ทนั สมัยและสวยงาม
24.414
0.829
6. บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการพกพา
18.304
0.788
7. เก็บรักษาไว้ ได้ นาน
44.195
0.007***
8. บรรจุภณ
ั ฑ์มีฉลากระบุวนั เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุ 42.370
0.012**
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ)

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด

บุคคลที่มีส่วนต่ อการตัดสินใจ
บริโภคหญ้ าหวานผง
Sig.
𝒙𝟐
29.498
0.202
32.424
0.446
35.504
0.061

9. บรรจุภณ
ั ฑ์มีฉลากระบุข้อมูลผู้ผลิตและผู้จดั จาหน่าย
10. มีฉลากระบุประโยชน์ที่ได้ รับ
11. บรรจุภณ
ั ฑ์มีการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่
น่าเชื่อถือ
ด้ านราคา
135.882
1. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
47.986
2. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
35.918
3. ราคามีให้ เลือกหลากหลายตามขนาด
17.758
4. มีปา้ ยบอกราคาที่ชดั เจน
32.358
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
127.991
1. สถานที่จาหน่ายเข้ าถึงได้ สะดวก
42.549
2. สามารถหาซื ้อได้ ง่ายตามร้ านค้ าทัว่ ไป
42.396
3. มีรูปแบบการขายที่หลากหลาย และเข้ าถึง
27.402
4. ตาแหน่งผลิตภัณฑ์หญ้ าหวานผงบนชันวางขายหาง่
้
าย 53.712
และมองเห็นได้ ชดั เจน
5. มีที่จอดรถสาหรับลูกค้ า
25.421
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
178.154
1. มีการโฆษณาหญ้ าหวานผงผ่านสื่อต่างๆ
38.435
2. มีการแจกสินค้ าตัวอย่างให้ ทดลองฟรี
31.939
3. มีการลดราคาเมื่อซื ้อหญ้ าหวานผงในปริมาณมาก
26.460
4. มีการให้ สง่ ชิ ้นส่วนชิงของรางวัล
47.358
5. มีการแนะนาสินค้ าโดยพนักงานขาย
24.243
6. การแนะนาแบบปากต่อปากจากเพื่อนและคนรู้จกั
32.859
*** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

0.005***
0.034**
0.290
0.815
0.118
0.143
0.101
0.103
0.699
0.009***
0.789
0.028**
0.201
0.470
0.743
0.039**
0.835
0.425
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ปั จจั ย ส่ วนบุ ค คลมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมของผู้ บริ โ ภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุงเทพมหานคร ทาการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมของผู้บริ โภค
หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ เฉพาะผู้ที่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผง จานวน 243 คน
เนื่องจากผู้ที่ไม่เคยบริ โภคไม่ได้ ตอบคาถามส่วนที่ 4.2 ด้ านพฤติกรรมของผู้ที่เคยบริโภคหญ้ าหวาน
ผง และนามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผู้บริ โภค 7 ด้ าน คือ 1) ปริ มาณในการซื ้อ
หญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ 2) ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ ยในการซือ้ หญ้ าหวานผงแต่ละครัง้ 3) ความถี่ ในการ
บริ โภคหญ้ าหวานผง 4) ปริ มาณการบริ โภคหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ 5) เหตุผลหลักที่ซื ้อหญ้ า
หวานผง 6) เหตุผลหลักที่บริ โภคหญ้ าหวานผง และ 7) บุคคลที่มีสว่ นต่อการตัดสินใจบริ โภคหญ้ า
หวานผง ซึ่งจะใช้ การทดสอบด้ วยไคสแควร์ (Chi - Square) ในการวิเคราะห์คา่ ความสัมพันธ์ ของ
ตัวแปรสองตัวที่เป็ นอิสระต่อกัน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.01 และ 0.05
2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลกับปริมาณการซื ้อหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้
การทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2.1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ ด้ า นเพศ ด้ า นอายุ ด้ า น
การศึก ษา และด้ า นรายได้ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โ ภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุงเทพมหานครในด้ านปริ มาณการซื ้อหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ เช่น 31 - 60 กรัม 61 - 90 กรัม
น้ อยกว่า 30 กรัม เป็ นต้ น (ตารางที่ 4.7) โดยกาหนดให้
H0: ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ ด้ านเพศ ด้ านอายุ ด้ านการศึกษา และด้ านรายได้ ไม่มี
ความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านปริ มาณการ
ซื ้อหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้
H1: ปั จ จัย ส่ ว นบุค คล ได้ แ ก่ ด้ า นเพศ ด้ า นอายุ ด้ า นการศึก ษา และด้ า นรายได้
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผู้บริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านปริ มาณการ
ซื ้อหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้
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จากการศึกษาพบว่ า ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านเพศไม่มี ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมของ
ผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านปริ มาณการซื ้อหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ และ
พบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้ านอายุ การศึกษา และรายได้ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมของผู้บริ โภค
หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านปริ มาณการซื ้อหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ ดังตารางที่ 4.24
ตารางที่ 4.24 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับปริ มาณการซื ้อหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้
ของผู้ที่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562
ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
การศึกษา
รายได้
*** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ปริมาณการซือ้ หญ้ าหวานผงในแต่ ละครัง้
𝒙𝟐
8.564
45.180
35.994
97.119

Sig.
0.073
0.001***
0.015**
0.000***

2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลกับค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อหญ้ าหวานผงแต่ละครัง้
การทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2.2 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ ด้ า นเพศ ด้ า นอายุ ด้ า น
การศึก ษา และด้ า นรายได้ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โ ภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุ งเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อหญ้ าหวานผงแต่ละครัง้ เช่น 101 - 300 บาท 301 - 500
บาท น้ อยกว่า 100 บาท เป็ นต้ น (ตารางที่ 4.8) โดยกาหนดให้
H0: ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ ด้ านเพศ ด้ านอายุ ด้ านการศึกษา และด้ านรายได้ ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย
ในการซื ้อหญ้ าหวานผงแต่ละครัง้
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H1: ปั จ จัย ส่ ว นบุค คล ได้ แ ก่ ด้ านเพศ ด้ า นอายุ ด้ า นการศึก ษา และด้ า นรายได้
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผู้บริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย
ในการซื ้อหญ้ าหวานผงแต่ละครัง้
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ ด้ านเพศ ด้ านอายุ ด้ านการศึกษา และด้ าน
รายได้ มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่าย
เฉลี่ยในการซื ้อหญ้ าหวานผงแต่ละครัง้ ดังตารางที่ 4.25
ตารางที่ 4.25 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อหญ้ าหวานผง
แต่ละครัง้ ของผู้ที่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562
ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
การศึกษา
รายได้
*** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ค่ าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซือ้ หญ้ าหวานผงในแต่ ละครั ง้
𝒙𝟐
9.360
33.794
62.489
49.314

Sig.
0.025**
0.004***
0.000***
0.000***

2.3 ปัจจัยส่วนบุคคลกับความถี่ในการบริ โภคหญ้ าหวานผง
การทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2.3 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ ด้ า นเพศ ด้ า นอายุ ด้ า น
การศึก ษา และด้ า นรายได้ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โ ภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุงเทพมหานครด้ านความถี่ในการบริ โภคหญ้ าหวานผง เช่น สัปดาห์ละครัง้ แล้ วแต่โอกาส ทุกวัน
เป็ นต้ น (ตารางที่ 4.10) โดยกาหนดให้
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H0: ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ ด้ านเพศ ด้ านอายุ ด้ านการศึกษา และด้ านรายได้ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครด้ านความถี่ในการ
บริโภคหญ้ าหวานผง
H1: ปั จ จัย ส่ ว นบุค คล ได้ แ ก่ ด้ า นเพศ ด้ า นอายุ ด้ า นการศึก ษา และด้ า นรายได้
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครด้ านความถี่ในการ
บริโภคหญ้ าหวานผง
จากการศึก ษาพบว่า ปั จ จัยส่วนบุคคล ได้ แก่ ด้ านเพศ ด้ านอายุ และด้ านรายได้
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครด้ านความถี่ในการ
บริ โภคหญ้ าหวานผง และพบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้ านการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรม
ของผู้บ ริ โ ภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุ ง เทพมหานครด้ า นความถี่ ใ นการบริ โ ภคหญ้ าหวานผง
ดังตารางที่ 4.26
ตารางที่ 4.26 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับความถี่ในการบริ โภคหญ้ าหวานผงของ
ผู้ที่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562
ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
การศึกษา
รายได้
*** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ความถี่ในการบริโภคหญ้ าหวานผง
𝒙𝟐
11.392
57.287
20.907
34.783

Sig.
0.022**
0.000***
0.403
0.001***
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2.4 ปัจจัยส่วนบุคคลกับปริมาณการบริ โภคหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้
การทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2.4 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ ด้ า นเพศ ด้ า นอายุ ด้ า น
การศึกษา และด้ านรายได้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพ
มหานครด้ านปริ ม าณการบริ โ ภคหญ้ าหวานผงในแต่ ล ะครั ง้ เช่ น ¼ ช้ อนชา น้ อยกว่ า
¼ ช้ อนชา ½ ช้ อนชา เป็ นต้ น (ตารางที่ 4.11) โดยกาหนดให้
H0: ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ ด้ านเพศ ด้ านอายุ ด้ านการศึ กษา และด้ านรายได้ ไม่มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติก รรมของผู้บ ริ โ ภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุ ง เทพมหานครด้ า นปริ ม าณ
การบริโภคหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้
H1: ปั จ จัย ส่ ว นบุค คล ได้ แ ก่ ด้ า นเพศ ด้ า นอายุ ด้ า นการศึก ษา และด้ า นรายได้
มี ความสัม พันธ์ กับพฤติก รรมของผู้บริ โ ภคหญ้ า หวานผงในเขตกรุ ง เทพมหานครด้ า นปริ ม าณ
การบริโภคหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ ด้ านอายุ และด้ านรายได้ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมของผู้บริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครด้ านปริมาณการบริโภคหญ้ าหวาน
ผงในแต่ละครั ง้ และพบว่าปั จ จัยส่วนบุคคลด้ านเพศ และด้ านการศึกษา ไม่มี ความสัม พันธ์ กับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครด้ านปริ มาณการบริ โภคหญ้ าหวานผง
ในแต่ละครัง้ ดังตารางที่ 4.27
ตารางที่ 4.27 ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จ จัยส่วนบุคคลกับปริ ม าณการบริ โภคหญ้ าหวานผงใน
แต่ละครัง้ ของผู้ที่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562
ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ

ปริมาณการบริโภคหญ้ าหวานผงในแต่ ละครัง้
𝒙𝟐
3.751
42.805

Sig.
0.441
0.002***
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ตารางที่ 4.27 (ต่อ)
ปั จจัยส่ วนบุคคล
การศึกษา
รายได้
*** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ปริมาณการบริโภคหญ้ าหวานผงในแต่ ละครัง้
𝒙𝟐
29.715
55.703

Sig.
0.075
0.000***

2.5 ปัจจัยส่วนบุคคลกับเหตุผลที่ซื ้อหญ้ าหวานผง
การทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2.5 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ ด้ า นเพศ ด้ า นอายุ ด้ า น
การศึก ษา และด้ า นรายได้ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โ ภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุ งเทพมหานครด้ านเหตุผลที่ซือ้ หญ้ าหวานผง เช่น บริ โภคเอง ซื ้อให้ คนอื่น เป็ นต้ น (ตารางที่ 4.13)
โดยกาหนดให้
H0: ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ ด้ านเพศ ด้ านอายุ ด้ านการศึกษา และด้ านรายได้ ไม่มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติ กรรมของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านเหตุผลที่ซื อ้
หญ้ าหวานผง
H1: ปั จ จัย ส่ ว นบุค คล ได้ แ ก่ ด้ า นเพศ ด้ า นอายุ ด้ า นการศึก ษา และด้ า นรายได้
มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านเหตุผลที่ซือ้
หญ้ าหวานผง
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ ด้ านเพศ ด้ านอายุ ด้ านการศึกษา และ
ด้ านรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
เหตุผลที่ซื ้อหญ้ าหวานผง ดังตารางที่ 4.28

71
ตารางที่ 4.28 ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับเหตุผลที่ ซือ้ หญ้ าหวานผงของผู้ที่เคย
บริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562
ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
การศึกษา
รายได้
*** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

เหตุผลที่ซือ้ หญ้ าหวานผง
𝒙𝟐
2.451
6.727
3.135
6.407

Sig.
0.294
0.751
0.978
0.379

2.6 ปัจจัยส่วนบุคคลกับเหตุผลที่บริโภคหญ้ าหวานผง
การทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2.6 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ ด้ า นเพศ ด้ า นอายุ ด้ า น
การศึก ษา และด้ า นรายได้ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โ ภคหญ้ าหวานผงในเขต
กรุ ง เทพมหานครด้ า นเหตุผ ลที่ บ ริ โ ภคหญ้ าหวานผง เช่ น เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ดี เพื่ อ ลดน า้ หนั ก
เพื่อป้องกันโรค เป็ นต้ น (ตารางที่ 4.14) โดยกาหนดให้
H0: ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ ด้ านเพศ ด้ านอายุ ด้ านการศึกษา และด้ านรายได้ ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผู้บริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครด้ านเหตุผลที่บริ โภค
หญ้ าหวานผง
H1: ปั จ จัย ส่ ว นบุค คล ได้ แ ก่ ด้ า นเพศ ด้ า นอายุ ด้ า นการศึก ษา และด้ า นรายได้
มีความสัม พันธ์ กับพฤติกรรมของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุ ง เทพมหานครด้ านเหตุผลที่
บริโภคหญ้ าหวานผง

72
จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ ด้ า นการศึก ษา และด้ า นรายได้
มีความสัม พันธ์ กับพฤติกรรมของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุ ง เทพมหานครด้ านเหตุผลที่
บริ โภคหญ้ าหวานผง และพบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้ านเพศ และด้ านอายุ ไม่มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านเหตุผลที่บริ โภคหญ้ าหวานผง
ดังตารางที่ 4.29
ตารางที่ 4.29 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับเหตุผลที่บริ โภคหญ้ าหวานผงของผู้ที่เคย
บริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562
ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
การศึกษา
รายได้
*** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

เหตุผลที่บริโภคหญ้ าหวานผง
𝒙𝟐
1.233
19.511
29.634
24.968

Sig.
0.745
0.192
0.013**
0.003***

2.7 ปัจจัยส่วนบุคคลกับบุคคลที่มีสว่ นต่อการตัดสินใจบริ โภคหญ้ าหวานผง
การทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2.7 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ ด้ า นเพศ ด้ า นอายุ ด้ า น
การศึกษา และด้ านรายได้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพ
มหานครด้ านบุคคลที่มีส่วนต่อการตัดสินใจบริ โภคหญ้ าหวานผง เช่น ตัดสินใจด้ วยตัวเอง สามี/
ภรรยา พ่อ แม่ เป็ นต้ น (ตารางที่ 4.15) โดยกาหนดให้
H0: ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ ด้ านเพศ ด้ านอายุ ด้ านการศึกษา และด้ านรายได้ ไม่มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านบุคคลที่มีส่วน
ต่อการตัดสินใจบริโภคหญ้ าหวานผง
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H1: ปั จ จัย ส่ ว นบุค คล ได้ แ ก่ ด้ า นเพศ ด้ า นอายุ ด้ า นการศึก ษา และด้ า นรายได้
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครด้ านบุคคลที่มีส่วน
ต่อการตัดสินใจบริโภคหญ้ าหวานผง
จากการศึก ษาพบว่า ปั จ จัยส่วนบุคคล ได้ แก่ ด้ านเพศ ด้ านอายุ และด้ านรายได้
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครด้ านบุคคลที่มีส่วน
ต่อการตัดสินใจบริโภคหญ้ าหวานผง และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้ านการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมของผู้บริ โภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานครด้ านบุคคลที่มีส่วนต่อการตัดสินใจ
บริโภคหญ้ าหวานผงดังตารางที่ 4.30
ตารางที่ 4.30 ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับบุคคลที่มีส่วนต่อการตัดสินใจบริ โภค
หญ้ าหวานผงของผู้ที่เคยบริโภคหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562
ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
การศึกษา
รายได้
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

บุคคลที่มีส่วนต่ อการตัดสินใจบริโภคหญ้ าหวานผง
𝒙𝟐
22.656
77.041
37.437
47.620

Sig.
0.004***
0.000***
0.586
0.003***

บทที่ 5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สรุป
การศึกษาเรื่ องการรับรู้ และทัศนคติของผู้บริ โภคต่อหญ้ าหวานผงในเขตกรุ งเทพมหานคร
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของผู้บริ โภค การรับรู้และทัศนคติ พฤติกรรมของ
ผู้บริ โภค และปั จ จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ ส่ง ผลต่อพฤติกรรมการซื อ้ หญ้ าหวานผง โดย
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครทังผู
้ ้ ที่เคยและไม่เคย
บริ โภคหญ้ าหวานผง ซึ่งการศึกษาครัง้ นีจ้ ะเก็บข้ อมูลจากผู้บริ โภคแบบบังเอิญ จานวน 400 คน
การเก็บข้ อมูลจะใช้ แบบสอบถามออนไลน์ โดยแบบสอบถามประกอบด้ วย 6 ส่วน คือ ข้ อมูลด้ าน
ปัจจัยส่วนบุคคล ข้ อมูลด้ านการรับรู้ของผู้บริโภคต่อหญ้ าหวานผง ข้ อมูลด้ านทัศนคติของผู้บริโภค
ต่อหญ้ าหวานผง ข้ อมูลด้ านพฤติกรรมของผู้บริ โภคต่อหญ้ าหวานผง และข้ อมูลด้ านปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ มี ต่อหญ้ าหวานผง โดยแบบสอบถามมี ค่าความเชื่ อ มั่นเท่ากับ 0.777
หมายความว่าข้ อคาถามมีความเที่ยงตรง เมื่อรวบรวมแบบสอบถามครบตามที่กาหนดจึง นาข้ อมูล
ทังหมดที
้
่ได้ มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้ วย ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดลาดับความคิดเห็น และการทดสอบไคสแควร์ (Chi/-/Square)
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตเิ ท่ากับ 0.01 และ 0.05 โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี ้
ผู้บริ โภคส่วนใหญ่เ ป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 35/-/44 ปี มี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
และมี อ าชี พ เป็ น พนัก งานเอกชน/ห้ า งร้ าน สถานภาพสมรสแล้ ว ซึ่ ง มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่อ เดื อ น
15,001 - 30,000 บาท และมีสมาชิกในครอบครัว จานวน 2 - 4 คน
จากการศึกษาการรับรู้ ของผู้บริ โภค พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีการรับรู้ ระดับปานกลาง
ในเรื่ องของหญ้ าหวานให้ ความหวานเหมือนน ้าตาลแต่ไม่ให้ พลังงาน หญ้ าหวานสามารถแปรรู ป
เป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปต่างๆ ได้ หญ้ าหวานผงมีราคาสูงกว่าน ้าตาล และสารให้ ความหวานแทน
น ้าตาลไม่ได้ มีเพียงหญ้ าหวานเพียงอย่างเดียว และการรับรู้ อยู่ในระดับต่าในเรื่ องประโยชน์ของ
หญ้ าหวานที่มีตอ่ ร่างกาย แสดงให้ เห็นว่าผู้บริโภคบางส่วนยังไม่ทราบและไม่แน่ใจถึงคุณ ประโยชน์
ของหญ้ าหวานที่มีตอ่ ร่างกาย
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ในการศึกษาทัศนคติของผู้บริ โภคสามารถสรุปได้ ว่าผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีทศั นคติเห็นด้ วย
ในระดับมาก เรื่ องของหญ้ าหวานผงควรบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน รองลงมา
คือเรื่ องหญ้ าหวานผงสามารถทดแทนน ้าตาลได้ หญ้ าหวานผงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้
การบริ โภคหญ้ าหวานผงทาให้ สขุ ภาพของท่านดีขึ ้น อุปสรรคของการซื ้อหญ้ าหวานผง คือราคาแพง
หญ้ าหวานมี การวิจัยและการรั บ รองที่ เชื่ อ ถื อได้ ในเรื่ องคุณประโยชน์ และเรื่ องหญ้ าหวานผง
มีรสชาติเหมือนน ้าตาล มีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สุด แสดงว่าผู้บริ โภคส่วนใหญ่ เห็นด้ วยน้ อยสุดเมื่อเทียบ
กับเรื่ องอื่นๆ ตามลาดับ
ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริ โภค พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่เคยบริ โภคหญ้ าหวานผง
รู้จกั หญ้ าหวานผงจากทางอินเตอร์ เน็ต และรู้จกั ยี่ห้อกรี นสวีทเป็ นส่วนมาก ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อ
หญ้ าหวานผงแต่ละครัง้ อยู่ประมาณ 101 - 300 บาท ปริ มาณการซื ้อในแต่ละครัง้ เฉลี่ย 31 - 60 กรัม
บริ โ ภคสัป ดาห์ ล ะครั ง้ หรื อ แล้ ว แต่โ อกาส แต่ล ะครั ง้ ปริ ม าณ ¼/ช้ อ นชา ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ บ ริ โ ภค
หญ้ าหวานผงผสมกับเครื่ องดื่ม เช่น ชา กาแฟ นา้ ผลไม้ นา้ สมุนไพร เป็ นต้ น มักซื อ้ จากซุ ปเปอร์
มาเก็ ต หรื อ ห้ างสรรพสิ น ค้ า เช่ น Tesco Lotus Big C Tops Villa Market Foodland MaxValu
เป็ นต้ น โดยส่วนใหญ่ซื ้อหญ้ าหวานผงมาบริ โภคเองและตัดสินใจบริ โภคหญ้ าหวานผงด้ วยตัวเอง
เพื่อสุขภาพที่ดี
การศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า โดยรวมผู้บริ โภคมี ความคิดเห็นกับ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในระดับเห็นด้ วยมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านโดยเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย พบว่า ด้ านราคา อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมา คือ ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย และด้ า นที่ มี ค่า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุด คื อ ด้ า นการส่ ง เสริ ม การขาย
ตามลาดับ ในด้ านราคา ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ เห็นด้ วยในเรื่ องของราคาเหมาะสมกับคุณภาพมาก
ที่สดุ รองลงมา คือ เรื่ องราคาเหมาะสมกับปริ มาณ และเรื่ องราคามีให้ เลือกหลากหลายตามขนาด
เห็นด้ วยน้ อยที่สุด ด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้บริ โภคส่วนใหญ่เห็นด้ วยในเรื่ องของคุณภาพของหญ้ าหวานผง
มากที่สดุ รองลงมา คือ เรื่ องเก็บรักษาไว้ ได้ นาน และเรื่ องบรรจุภณ
ั ฑ์ทนั สมัยและสวยงามเห็นด้ วย
น้ อยที่สุด ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้บริ โภคส่วนใหญ่เห็นด้ วยในเรื่ องของสถานที่จาหน่าย
เข้ าถึงได้ สะดวกมากที่สดุ รองลงมา คือ เรื่ องมีรูปแบบการขายที่หลากหลายและเข้ าถึง เช่น มีการ
จัดส่งถึงบ้ านหรื อที่ทางาน เป็ นต้ น และเรื่ องมีที่จอดรถสาหรับลูกค้ าเห็นด้ วยน้ อยที่สุด และด้ าน
การส่ง เสริ ม การขาย ผู้บ ริ โ ภคส่ว นใหญ่ เห็ นด้ วยในเรื่ องของมี การโฆษณาหญ้ าหวานผงผ่า น
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สื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา โทรทัศน์ วิทยุ โซเชียลมีเดีย เป็ นต้ น มากที่สุด
รองลงมา คือ เรื่ องมีการแจกสินค้ าตัวอย่างให้ ทดลองฟรี และเรื่ องมีการให้ ส่งชิ ้นส่วนชิงของรางวัล
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผู้บริ โภค 6 ด้ าน คือ 1) ปริมาณในการ
ซื ้อหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ 2) ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อหญ้ าหวานผงแต่ละครัง้ 3) ความถี่ในการ
บริ โ ภคหญ้ าหวานผง 4)/ปริ ม าณการบริ โ ภคหญ้ าหวานผงในแต่ล ะครั ง้ 5)/เหตุผ ลหลัก ที่ ซื อ้
หญ้ าหวานผง 6) เหตุผลหลักที่บริโภคหญ้ าหวานผง และ 7) บุคคลที่มีส่วนต่อการตัดสินใจบริ โภค
หญ้ าหวานผง พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการซื อ้
หญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ทังหมด
้
4 ด้ าน ดังนี ้
1./ด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ หญ้ าหวานผง เรื่ องปริ มาณการ
บริ โภคหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ ได้ แก่ คุณภาพของหญ้ าหวานผง ปริ มาณบรรจุมีหลายขนาดให้
เลือกซื ้อ เก็บรักษาไว้ ได้ นาน บรรจุภัณฑ์มีฉลากระบุวนั เดือน ปี ที่ ผลิตและหมดอายุ และบรรจุ
ภัณฑ์มีการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่นา่ เชื่อถือ แสดงว่าผู้บริโภคมีความมัน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์
หญ้ าหวานผงที่บริ โภคในแต่ละครัง้ จะต้ องมีคณ
ุ ภาพดี สามารถเก็บรักษาไว้ ได้ นาน บรรจุภณ
ั ฑ์มี
ฉลากระบุวนั เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุ และได้ รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่นา่ เชื่อถือ
2. ด้ านราคา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อหญ้ าหวานผง คือ ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการ
ซื ้อหญ้ าหวานผงแต่ละครัง้ ความถี่ในการบริ โภคหญ้ าหวานผง ปริ มาณการบริ โภคหญ้ าหวานผง
ในแต่ละครัง้ เหตุผลหลักในการบริ โภคหญ้ าหวานผง และบุคคลที่มีส่วนต่อการตัดสินใจบริ โภค
หญ้ าหวานผง แสดงว่าในการบริ โภคหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ ผลิตภัณฑ์หญ้ าหวานผงจะต้ องมี
ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และปริมาณ มีปา้ ยบอกราคาที่ชดั เจน เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจซื ้อ
3./ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ หญ้ าหวานผง คือ
ปริ มาณการซือ้ ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซือ้ ความถี่ ในการบริ โภคหญ้ าหวานผง และปริ มาณการ
บริ โภคหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ โดยผู้บริ โภคให้ ความสาคัญกับสถานที่จาหน่ายต้ องเข้ าถึงได้
สะดวก สามารถหาซื อ้ ได้ ง่ ายตามร้ านค้ าทั่วไป และมี รูปแบบการขายที่ หลากหลาย ตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์หญ้ าหวานผงบนชันวางขายสามารถหาได้
้
ง่าย และมองเห็นได้ อย่างชัดเจน
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4. ด้ านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อหญ้ าหวานผง คือ ความถี่
ในการบริ โภคหญ้ าหวานผง เหตุผลหลักในการซือ้ หญ้ าหวานผง การบริ โภคหญ้ าหวานผง และ
บุคคลที่มีส่วนต่อการตัดสินใจบริ โภคหญ้ าหวานผง โดยผู้บริ โภคให้ ความสาคัญกับการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ หญ้ าหวานผงผ่านสื่อต่างๆ มีการแจกสินค้ าตัวอย่างให้ ทดลองฟรี มีการลดราคา
เมื่อซื ้อหญ้ าหวานผงในปริ มาณมาก มีการให้ ส่งชิ ้นส่วนเพื่อชิงของรางวัลต่างๆ และมีการแนะนา
แบบปากต่อปากจากเพื่อนและคนรู้จกั เพื่อให้ ทกุ คนได้ ร้ ู จกั หญ้ าหวานผงมากยิ่งขึ ้น
จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผู้บริโภค 7 ด้ าน คือ 1) ปริ มาณในการ
ซื ้อหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ 2) ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อหญ้ าหวานผงแต่ละครัง้ 3)/ความถี่ใน
การบริ โภคหญ้ าหวานผง 4) ปริ มาณหญ้ าหวานผงที่ท่านบริโภคในแต่ละครั ง้ 5) เหตุผลหลักที่ท่าน
ซื ้อหญ้ าหวานผง 6) เหตุผลหลักที่ท่านบริ โภคหญ้ าหวานผง และ 7) บุคคลในข้ อใดมีส่วนต่อการ
ตัดสินใจบริโภคหญ้ าหวานผงของท่านมากที่สดุ ซึง่ จะใช้ การทดสอบด้ วยไคสแควร์ (Chi - Square)
ในการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ ของตัวแปรสองตัวที่เป็ นอิสระต่อกัน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
เท่ า กั บ 0.01/และ 0.05 พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แก่ เพศ อายุ การศึ ก ษา และรายได้
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี ้
1. ด้ านเพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อหญ้ าหวานผง คือ ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการ
ซื ้อหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ ความถี่ในการบริ โภคหญ้ าหวานผง บุคคลที่มีส่วนต่อการตัดสินใจ
บริโภคหญ้ าหวานผง
2. ด้ านอายุ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อหญ้ าหวานผง คือ ปริ มาณการซื ้อหญ้ า
หวานผงในแต่ละครัง้ ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ ความถี่ในการบริ โภค
หญ้ าหวานผง ปริ มาณการบริ โภคหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ บุคคลที่มีส่วนต่อการตัดสินใจบริโภค
หญ้ าหวานผง
3. ด้ านการศึกษา มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อหญ้ าหวานผง คือ ปริ มาณการซื ้อ
หญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซือ้ หญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ เหตุผลที่บ ริ โภค
หญ้ าหวานผง
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4. ด้ านรายได้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อหญ้ าหวานผง คือ ปริมาณการซื ้อหญ้ า
หวานผงในแต่ละครัง้ ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ ความถี่ในการบริ โภค
หญ้ าหวานผง ปริมาณการบริ โภคหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้ เหตุผลที่บริโภคหญ้ าหวานผง บุคคล
ที่มีสว่ นต่อการตัดสินใจบริโภคหญ้ าหวานผง
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ องการรับรู้และทัศนคติของผู้บริ โภคต่อหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร
ในครัง้ นี ้ ผู้ทาการศึกษามีข้อเสนอแนะที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่สนใจ ดังนี ้
1. จากผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ของผู้บริ โภคต่อหญ้ าหวานผงในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในด้ านประโยชน์ของหญ้ าหวานที่มีตอ่ ร่างกาย ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยงั มีการรับรู้อยูใ่ นระดับต่า ซึง่ ผู้ที่
ทาธุรกิจหญ้ าหวานควรมีการเผยแพร่และให้ ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์หรื อสรรพคุณของหญ้ าหวาน
ควบคูไ่ ปกับการขายสินค้ าเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับรู้ถึงประโยชน์ของหญ้ าหวานมากยิ่งขึ ้น
2. จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ในด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ
ควรให้ ความส าคัญ ในเรื่ อ งบรรจุภั ณ ฑ์ ค วรมี ฉ ลากระบุ วัน เดื อ น ปี ที่ ผ ลิ ต และหมดอายุ
หญ้ าหวานที่ผลิตควรมีคณ
ุ ภาพดี และสามารถเก็บรักษาไว้ ได้ นาน ด้ า นราคา ควรให้ ความสาคัญ
กับการตังราคาให้
้
เหมาะสมกับปริมาณ และคุณภาพ รวมทังควรมี
้
ปา้ ยบอกราคาให้ ชดั เจนเพื่อง่าย
ต่อการตัดสินใจซื อ้ ของผู้บริ โภค ส่วนในด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้ประกอบการควรมี การ
วางขายตามสถานที่จาหน่ายที่เข้ าถึงได้ สะดวก โดยหาซื ้อได้ ตามร้ านค้ าทัว่ ไป และควรมีการขายที่
หลากหลายรูปแบบ และในด้ านการส่งเสริ มการขาย ควรมีการโฆษณาเกี่ยวกับหญ้ าหวานผงผ่าน
สื่อต่างๆ ให้ คนรู้จกั มากขึ ้น และควรมีการแจกสินค้ าให้ ทดลองกินฟรี สาหรับผู้ที่ไม่เคยลอง หรื อไม่
รู้จกั หญ้ าหวาน เพื่อเป็ นการเพิ่มการรับรู้และทาให้ คนรู้จกั หญ้ าหวานมากยิ่งขึ ้น
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แบบสอบถามเลขที่ 

แบบสอบถาม
เรื่ องการรั บรู้ และทัศนคติของผู้บริโภคต่ อหญ้ าหวานผงในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาชีแ้ จง : แบบสอบถามนี ้เป็ นแบบสอบถามประกอบการค้ นคว้ าอิสระเรื่ องการรับรู้ และทัศนคติ
ของผู้บริ โภคต่อหญ้ าหวานผงในเขตกรุ งเทพมหานคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจ
การเกษตร) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อศึกษา
การรับรู้และทัศนคติของผู้บริ โภคต่อหญ้ าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ข้ อมูลของท่านถือเป็ น
ความลับและใช้ เฉพาะในการศึกษาครัง้ นี ้เท่านัน้ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาสละเวลาใน
การทาแบบสอบถามอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การทาการค้ นคว้ าอิสระในครัง้ นี ้
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง : โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  หน้ าข้ อความและ/หรื อเติมข้ อความในช่องว่างที่
กาหนด
1. เพศ
 (1) ชาย

 (2) หญิง

 (1) 15 - 24 ปี
 (3) 35 - 44 ปี
 (5) 55 - 64 ปี

 (2) 25 - 34 ปี
 (4) 45 - 54 ปี
 (6) สูงกว่า 64 ปี

2. อายุ

3. สถานภาพ
 (1) โสด

 (2) สมรส

 (3) หย่าร้ าง/ม่าย

4. ระดับการศึกษา
 (1) มัธยมศึกษาตอนต้ นหรื อต่ากว่า  (2) มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
 (3) อนุปริญญาหรื อเทียบเท่า
 (4) ปริญญาตรี
 (5) ปริญญาโท
 (6) ปริญญาเอก
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5. อาชีพ
 (1) นักเรี ยน/นักศึกษา
 (2) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 (3) พนักงานเอกชน/ห้ างร้ าน  (4) ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 (5) แม่บ้าน/พ่อบ้ าน
 (6) อื่นๆ โปรดระบุ............................................
6. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
 (1) ต่ากว่า 15,000 บาท  (2) 15,001 - 30,000 บาท
 (3) 30,001 - 45,000 บาท  (4) มากกว่า 45,000 บาท
7. จานวนสมาชิกในครอบครัว
 (1) 1 คน
 (3) 5 - 7 คน

 (2) 2 - 4 คน
 (4) 8 คนขึ ้นไป

ส่ วนที่ 2 : การรั บรู้ ของผู้บริโภคต่ อหญ้ าหวานผงในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาชีแ้ จง : โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  หน้ าข้ อความตามความเป็ นจริง
8. ท่านทราบหรื อไม่วา่ หญ้ าหวานให้ ความหวานเหมือนน ้าตาลแต่ไม่ให้ พลังงาน
 (1) ทราบ
 (2) ไม่ทราบ
 (3) ไม่แน่ใจ
9. ท่านทราบหรื อไม่วา่ หญ้ าหวานมีประโยชน์ตอ่ ร่างกายอย่างไรบ้ าง
 (1) ทราบ
 (2) ไม่ทราบ
 (3) ไม่แน่ใจ
10. ท่านทราบหรื อไม่วา่ หญ้ าหวานสามารถแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปต่างๆ ได้
 (1) ทราบ
 (2) ไม่ทราบ
 (3) ไม่แน่ใจ
11. ท่านทราบหรื อไม่วา่ หญ้ าหวานผงมีราคาสูงกว่าน ้าตาล
 (1) ทราบ
 (2) ไม่ทราบ
 (3) ไม่แน่ใจ
12. ท่านทราบหรื อไม่วา่ สารให้ ความหวานแทนน ้าตาลไม่ได้ มีเพียงหญ้ าหวานเพียงอย่างเดียว
 (1) ทราบ
 (2) ไม่ทราบ
 (3) ไม่แน่ใจ
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ส่ วนที่ 3 : ทัศนคติของผู้บริโภคต่ อหญ้ าหวานผงในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาชีแ้ จง : โปรดอ่านข้ อความและทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน
ทัศนคติของผู้บริโภค

มากที่สุด

ระดับความเห็นด้ วย
มาก
ปานกลาง
น้ อย

น้ อยที่สุด

13. การบริ โภคหญ้ าหวานผงทาให้
สุขภาพของท่านดีขึ ้น
14. หญ้ าหวานผงสามารถทดแทน
น ้าตาลได้
15. หญ้ าหวานผงมีรสชาติเหมือนน ้าตาล
16. หญ้ าหวานผงช่วยลดความเสีย่ งใน
การเกิดโรคได้
17. อุปสรรคของการซื ้อหญ้ าหวานผง คือ
ราคาแพง
18. หญ้ าหวานมีการวิจยั และการรับรอง
ที่เชื่อถือได้ ในเรื่ องคุณประโยชน์
19. หญ้ าหวานผงควรบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน

ส่ วนที่ 4 : พฤติกรรมของผู้บริโภคต่ อหญ้ าหวานผงในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาชีแ้ จง : โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  หน้ าข้ อความตามความเป็ นจริง
20. ท่านเคยบริโภคหญ้ าหวานผงหรื อไม่
 (1) ไม่เคย (ข้ ามไปทาต่อส่วนที่ 4.1)  (2) เคย (ข้ ามไปทาต่อส่วนที่ 4.2 และ ส่วนที่ 5)
ส่ วนที่ 4.1 : สาหรั บผู้ท่ ีไม่ เคยบริโภคหญ้ าหวานผง
คาชีแ้ จง : โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  หน้ าข้ อความและ/หรื อเติมข้ อความในช่องว่างที่
กาหนด
21. เหตุผลที่ทา่ นไม่บริโภคหญ้ าหวานผง
 (1) ไม่ร้ ูจกั หญ้ าหวานผง  (2) ไม่เคยลอง
 (3) ไม่ชอบ
 (4) ราคาแพง
 (5) ไม่ร้ ูวา่ รับประทานได้
 (6) หาซื ้อยาก
 (7) อื่นๆ โปรดระบุ................................................................
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22. ในอนาคตท่านจะบริโภคหญ้ าหวานผงหรื อไม่
 (1) บริโภค

 (2) ไม่บริโภค

 (3) ไม่แน่ใจ

ส่ วนที่ 4.2 : สาหรั บผู้ท่ ีเคยบริโภคหญ้ าหวานผง
คาชีแ้ จง : โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  หน้ าข้ อความและ/หรื อเติมข้ อความในช่องว่างที่
กาหนด
23. ท่านรู้จกั หญ้ าหวานผงจากช่องทางไหน (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 (1) โทรทัศน์

 (2) วิทยุ

 (3) นิตยสาร/หนังสือพิมพ์

 (4) อินเตอร์ เน็ต

 (5) เพื่อน/ญาติแนะนา

 (6) ป้ายโฆษณา

 (7) ซุ้มแนะนาสินค้ า

 (8) อื่นๆ โปรดระบุ........................................

24. ท่านรู้จกั หญ้ าหวานผงยี่ห้อ ใดบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 (1) Estevia

 (2) หอมหวาน

 (3) กรี นสวีท

 (4) ศิริพร

 (5) โพธิ์ประดิษฐ์

 (6) N.P.Sweetener

 (7) อื่นๆ โปรดระบุ...................................................
25. ปริมาณในการซื ้อหญ้ าหวานผงในแต่ละครัง้
 (1) น้ อยกว่า 30 กรัม

 (2) 31 - 60 กรัม

 (3) 61 - 90 กรัม

 (4) 91 - 120 กรัม

 (5) มากกว่า 120 กรัม

26. ค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อหญ้ าหวานผงแต่ละครัง้
 (1) น้ อยกว่า 100 บาท

 (2) 101 - 300 บาท

 (3) 301 - 500 บาท

 (4) มากกว่า 500 บาท

27. ท่านบริโภคหญ้ าหวานผงผสมกับอะไรบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 (1) เครื่ องดื่ม (ชา, กาแฟ, น ้าผลไม้ , น ้าสมุนไพร)
 (3) อื่นๆ โปรดระบุ...................................................

 (2) อาหาร (อาหารคาว, อาหารหวาน)
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28. ท่านบริโภคหญ้ าหวานผงบ่อยแค่ไหน
 (1) ทุกวัน

 (2) สัปดาห์ละครัง้

 (3) เดือนละครัง้

 (4) แล้ วแต่โอกาส

 (5) อื่นๆ โปรดระบุ...................................................

29. ปริมาณหญ้ าหวานผงที่ทา่ นบริโภคในแต่ละครัง้
 (1) น้ อยกว่า ¼ ช้ อนชา

 (2) ¼ ช้ อนชา

 (3) ½ ช้ อนชา

 (4) 1 ช้ อนชา

 (5) มากกว่า 1 ช้ อนชา

30. ท่านซื ้อหญ้ าหวานผงจากที่ใดบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 (1) ซุปเปอร์ มาเก็ต/ห้ างสรรพสินค้ า (Tesco Lotus, Big C, Tops, Villa Market, Foodland, MaxValu)
 (2) ร้ านค้ าออนไลน์ (Shopee, Lazada)
 (3) ร้ านค้ าเพื่อสุขภาพ (Lemon Farm, Golden Place)
 (4) อื่นๆ โปรดระบุ........................................
31. เหตุผลหลักที่ทา่ นซื ้อหญ้ าหวานผง เพราะเหตุใด
 (1) บริโภคเอง

 (2) ซื ้อให้ คนอื่น

 (3) อื่นๆ โปรดระบุ.....................

32. เหตุผลหลักที่ท่านบริโภคหญ้ าหวานผง เพราะเหตุใด
 (1) เพื่อป้องกันโรค  (2) เพื่อลดน ้าหนัก
 (3) เพื่อสุขภาพที่ดี  (4) อื่นๆ โปรดระบุ..........................................
33. บุคคลในข้ อใดมีสว่ นต่อการตัดสินใจบริ โภคหญ้ าหวานผงของท่านมากที่สดุ
 (1) พ่อ แม่

 (2) ลูก

 (3) สามี/ภรรยา

 (4) ญาติ พี่ น้ อง

 (5) เพื่อนบ้ าน

 (6) เพื่อนร่วมงาน

 (7) คนขาย

 (8) ตัดสินใจด้ วยตัวเอง

 (9) อื่นๆ โปรดระบุ.....................
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ส่ วนที่ 5 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อหญ้ าหวานผง
คาชีแ้ จง : โปรดอ่านข้ อความและทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์
34. คุณภาพของหญ้ าหวานผง
35. เลือกซื ้อยี่ห้อที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั
36. ปริ มาณบรรจุมีหลายขนาดให้ เลือกซื ้อ
37. บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการบริโภค
38. บรรจุภณ
ั ฑ์ทนั สมัยและสวยงาม
39. บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการพกพา
40. เก็บรักษาไว้ ได้ นาน
41. บรรจุภณ
ั ฑ์มีฉลากระบุวนั เดือน ปี
ที่ผลิตและหมดอายุ
42. บรรจุภณ
ั ฑ์มีฉลากระบุข้อมูลผู้ผลิต
และผู้จดั จาหน่าย
43. มีฉลากระบุประโยชน์ที่ได้ รับ
44. บรรจุภณ
ั ฑ์มีการรับรองมาตรฐาน
จากหน่วยงานที่นา่ เชื่อถือ
ด้ านราคา
45. ราคาเหมาะสมกับปริ มาณ
46. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
47. ราคามีให้ เลือกหลากหลายตามขนาด
48. มีปา้ ยบอกราคาทีช่ ดั เจน
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
49. สถานที่จาหน่ายเข้ าถึงได้ สะดวก
50. สามารถหาซื ้อได้ ง่ายตามร้ านค้ าทัว่ ไป
51. มีรูปแบบการขายที่หลากหลาย และ
เข้ าถึง เช่น มีการจัดส่งถึงบ้ านหรื อที่
ทางาน
52. ตาแหน่งผลิตภัณฑ์หญ้ าหวานผงบน
ชันวางขายหาง่
้
าย และมองเห็นได้ ชดั เจน

มากที่สุด

ระดับความสาคัญ
มาก
ปานกลาง
น้ อย

น้ อยที่สุด
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ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด

มากที่สุด

ระดับความสาคัญ
มาก
ปานกลาง
น้ อย

น้ อยที่สุด

53. มีที่จอดรถสาหรับลูกค้ า
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
54. มีการโฆษณาหญ้ าหวานผงผ่านสือ่
ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้าย
โฆษณา โทรทัศน์ วิทยุ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ
55. มีการแจกสินค้ าตัวอย่างให้ ทดลองฟรี
56. มีการลดราคาเมื่อซื ้อหญ้ าหวานผง
ในปริ มาณมาก
57. มีการให้ สง่ ชิ ้นส่วนชิงของรางวัล
58. มีการแนะนาสินค้ าโดยพนักงานขาย
59. การแนะนาแบบปากต่อปากจาก
เพื่อนและคนรู้จกั

ส่ วนที่ 6 : ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
**********************************************
ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ ความอนุเคราะห์ในการกรอกแบบสอบถามฉบับนี ้
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ประวัตกิ ารศึกษา และการทางาน
ชื่อ - นามสกุล
วัน เดือน ปี ที่เกิด
สถานที่เกิด
ประวัตกิ ารศึกษา
ตาแหน่ งหน้ าที่การงานปั จจุบัน
สถานที่ทางานปั จจุบัน

นางสาวสราญจิต ไพฑูรยากุล
วันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2533
กรุงเทพมหานคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
มหาวิทยาลัยบูรพา
นักวิทยาศาสตร์
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

