การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
อิทธิ พลของฉลากออร์แกนิคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
น้ ามะเขือเทศเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
THE INFLUENCE OF ORGANIC LABELS
ON THE DECISION TO BUY TOMATO JUICE FOR HEALTH
CONSUMERS IN BANGKOK

นางสาวสุ ภาณี คามบุศย์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๒

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
เรื่ อง
อิทธิพลของฉลากออร์แกนิคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
น้ ามะเขือเทศเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
THE INFLUENCE OF ORGANIC LABELS
ON THE DECISION TO BUY TOMATO JUICE FOR HEALTH
CONSUMERS IN BANGKOK
โดย
นางสาวสุ ภาณี คามบุศย์

เสนอ
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)
พ.ศ. 2562

สุ ภาณี คามบุศย์ 2562 : อิทธิพลของฉลากออร์แกนิคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อน้ ามะเขือเทศเพื่อสุขภาพ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) สาขาธุรกิจ
การเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ : ผูช้ ่วยศาสตรจารย์จกั รกฤษณ์ พจนศิลป์ , Ph.D. 79 หน้า
การศึ ก ษาค้นคว้าอิ สระนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ 1.เพื่อ ศึ ก ษาสภาพทัว่ ไปทางเศรษฐกิ จสังคม และ
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร 2.เพื่อศึกษาปั จจัย
ด้านฉลากออร์แกนิคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อน้ ามะเขือเทศของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร 3.เพื่อ
วิเคราะห์กลยุทธ์เพื่อนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ น้ ามะเขือเทศให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค การ
วิเคราะห์ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม (Conjoint Analysis) เพื่อหาคุณลักษณะที่เหมาะสม
ของน้ ามะเขือเทศ ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดับ
การศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี ส่ ว นใหญ่ ประกอบอาชี พ เป็ นพนัก งานเอกชน รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อนอยู่
ระหว่า ง 20,000-30,000 บาท สถานภาพโสด และไม่ มี โ รคประจ าตัว ผลการศึ ก ษาด้า นพฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค พบว่า สาเหตุในการเลือกซื้ อน้ ามะเขือเทศ คือ ดื่มตามคาแนะนาของคนอื่น ภาพลักษณ์ตรา
สิ นค้า และเพื่อสุ ขภาพ โดยความถี่ในการบริ โภคน้ ามะเขือเทศอยูท่ ี่ 6-10 ครั้งต่อเดือน ช่วงเวลาที่เลือก
ดื่มน้ ามะเขือเทศ คือ ช่วงเช้า และแบรนด์สินค้าที่ผตู ้ อบแบบสอบถามนิยมบริ โภคที่เป็ นที่นิยมมากที่สุด
คือ ดอยคา รองลงมาคือ คาโกเมะ และส่ วนมากซื้ อน้ ามะเขือเทศผ่านร้านสะดวกซื้ อ เช่น เซเว่นอีเลฟ
เว่น แฟมิลี่มาร์ ท ลอร์ สัน โดยมีค่าใช้จ่าย 51-100 บาทต่อสัปดาห์ ผลการศึกษาจากการใช้เครื่ องมือ
Conjoint Analysis พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับ ด้านการเพิ่มลักษณะพิเศษ โดยผสมเม็ดบุกมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ด้านปริ มาณน้ าตาล ด้านปริ มาณความเข้มข้น ด้านปริ มาณโซเดียม และด้านการติด
ฉลากออร์แกนิค ตามลาดับ
จากผลการวิจยั ข้างต้นผูป้ ระกอบการน้ ามะเขือเทศควรติดฉลากออร์แกนิคลงในบรรจุภณ
ั ฑ์
ผูบ้ ริ โภคจะมีความพึงพอใจมากขึ้น นอกจากนี้ผปู ้ ระกอบการควรพิจารณาเพิ่มคุณลักษณะพิเศษ เช่น น้ า
มะเขือเทศที่ผสมเม็ดบุก เป็ นต้น
________________________ _______________________________ ______/_______/_______
ลายมือชื่อนิสิต
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ

Supanee Kambut 2019 : The influence of organic labels on the decision to buy tomato juice for
health Consumers in Bangkok. Master of Science (Agribusiness), Major Field Agribusiness,
Department of Agricultural and Resource Economies. Independent Study
Advisor : Mr.Chakrit Potchanasin, Ph.D. 79 pages.
This study aimed at (1) revealing socio-economic situation and purchasing behavior of the
tomato juice consumers in Bangkok, (2) studying the influence of organic mark on the tomato juice
consumers in Bangkok, and (3) analyzing strategies used to develop the tomato juice product to meet
the consumers’ satisfaction. To analyze, the research had applied conjoint analysis to identify the
optimal attribute of the product. The results showed that most of the consumers were female with 2130 years old holding bachelor degree and their occupation was private company employee. Also, most
of the consumers were single without Chronic Disease and, on average, they earned salary around
20,000-30,000 Baht. The results regarding behavior indicated that reasons to purchase tomato juice
were following the others’ recommendation, image of the brand, and concerning for their health. In
addition, the consumers bought this juice 6-10 times a month which they would drink in the morning.
The most of popular brands were Doi Kham and Kakome and frequently the consumers bought the
juice from 7-11 convenience store, Family mart, and Lawson which they spent around 51-100Baht per
week for tomato juice
The results from conjoint analysis revealed that the consumers considered mostly about having
special characteristics of the tomato having Konjac ball. Furthermore, the consumers paid attention on
level of sugar added, juice concentration, level of sodium added, and organic certification mark,
respectively. Therefore, the research recommend that the entrepreneurs should having organic
certification mark on their product to enhance the consumers’ satisfaction. In addition, the firms should
consider to add special characteristics to the product such as having Konjac ball.
________________________ _______________________________ ______/_______/_______
Student’s signature

Independent Study Advisor’s signature

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเล่มนี้ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ อาจารย์ที่
ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้คาปรึ กษา แนะนาแนวทางในการทางานและ
ตรวจทานงานวิจยั ตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษา ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ศานิ ต เก้าเอี้ยน
อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิ สระร่ วม และ ผศ.ดร.รั ชพันธ์ เชยจิ ตร ผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก ที่ ช่วย
แนะน าการเขี ย น ตลอดจนคณาจารย์ทุ ก ท่ า นที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งที่ ไ ด้ถ่ า ยทอดวิ ช าความรู ้ ในการ
ทาการค้นคว้าอิสระเล่มนี้เสร็ จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูบ้ ริ โภคน้ ามะเขือเทศทุกท่านในเขตกรุ งเทพมหานครทุกท่าน ที่ให้ความ
ร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณบิดาและมารดา ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาเป็ นอย่างดี ขอขอบพระคุณ
พี่ๆ เพื่อนๆ รวมถึงน้องๆ ธุรกิจการเกษตร รุ่ นที่ 16 ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการด้านการเรี ยนและ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ จนสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ผูว้ ิ จ ัย ขอขอบพระคุ ณ เจ้าหน้าที่ โครงการบัณ ฑิ ตศึ กษา ภาควิ ชาเศรษฐศาสตร์ เ กษตรและ
ทรัพยากร ทุกท่านที่ช่วยจัดการประสานงานทั้งเรื่ องการเรี ยน กิ จกรรม รวมถึงการประสานงานกับ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาโดยตลอด

สุ ภาณี คามบุศย์
มิถุนายน 2562

(1)

สารบัญ
หน้ า
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตของงานวิจยั
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 การตรวจเอกสาร
แนวคิดและทฤษฎี
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดงานวิจยั
บทที่ 3 วิธีการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
บทที่ 4 ผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่เคยทาการซื้อน้ ามะเขือเทศ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เคยทาการซื้อน้ ามะเขือเทศ
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์คุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ ามะเขือเทศ
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลชุดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศที่ผบู ้ ริ โภคเรี ยง
ลาดับความพึงพอใจ

(3)
(6)
1
7
7
7
8
8
23
27
28
28
28
30
31
40
40
45
51
53

(2)

สารบัญ (ต่อ)
หน้ า
การวิเคราะห์ดว้ ยแรงกดดัน 5 ประการ (Five Force Model)
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST
การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์ TOWS Matrix

56
58
60
62

บทที่ 5 สรุปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ป
ข้อเสนอแนะ

64
64
66

เอกสารและสิ่ งอ้างอิง

68

ภาคผนวก

72

ประวัติการศึกษาและการทางาน

79

(3)

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้ า

1

ส่ วนแบ่งตลาดน้ ามะเขือเทศพร้อมดื่ม

2

2

จานวนประชากรในแต่ละเขต และจานวนตัวอย่างที่ได้จากการแบ่งเป็ นสัดส่ วน

30

3

ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ ทั้ง 26 คุณลักษณะ

32

4

คุณลักษณะจำนวน 18 ข้อที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่ม จำนวน 30 รำย

34

5

จำนวนคุณลักษณะที่ได้จำกกำรสำรวจและสอบถำมผูบ้ ริ โภคเบื้องต้น

36

6

ชุดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศ

37

7

จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามเพศ

41

8

จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามอายุ

41

9

จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามระดับการศึกษา

42

10

จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามระดับการศึกษา

43

11

จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)

43

12

จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามสถานภาพ

44

(4)

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่

หน้ า

13

จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามโรคประจาตัว

45

14

จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามสาเหตุ
ในการเลือกซื้อน้ ามะเขือเทศ

46

15

จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามความถี่
ในการบริ โภคน้ ามะเขือเทศต่อเดือน

47

16

จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตาม
ช่วงเวลาที่เลือกดื่มน้ ามะเขือเทศ

47

17

จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนก
ตามแบรนด์สินค้าที่ผตู ้ อบแบบสอบถามนิยมบริ โภค

48

18

จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตาม
สถานที่ในการเลือกซื้อน้ ามะเขือเทศ

49

19

20

จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามค่าใช้
จ่ายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศต่อสัปดาห์ บาทต่อครั้ง

50

คุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ ามะเขือเทศ

52

(5)

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่

หน้ า

21

คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกน้ ามะเขือเทศเพื่อสุ ขภาพ

54

22

ความสาคัญของคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อน้ ามะเขือเทศเพือ่ สุ ขภาพ

56

23

ภาพรวมของการวิเคราะห์ แรงกดดัน 5 ประการ (Five Force Model)

58

(6)

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้ า

1

มาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์

5

2

รู ปแบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค

9

3

แสดงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

14

4

แสดงการวิเคราะห์โดย SWOT

15

5

แบบจาลองแรงกดดัน 5 ประการ

16

6

กรอบแนวคิดงานวิจยั

27

7

แสดงมูลค่าเครื่ องดื่มเกษตรอินทรี ย ์ (Organic)
หรื อเครื่ องดื่มออร์แกนิคในประเทศไทย
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่ องจากในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ตลาดน้ ามะเขือเทศได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องโดยในปี 2557
เติบโตอยูท่ ี่ร้อยละ 146 เป็ นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากกระแสรักสุ ขภาพ มูลค่าตลาดรวมอยูท่ ี่ 547
ล้านบาท โดยในปี 2558 ตลาดน้ ามะเขือเทศจะเติบโตร้อยละ 150-200 มูลค่าตลาดรวมอยูท่ ี่ 2,000 ล้าน
บาท (บริ ษทั ดอยคา 2558) นอกจากกระแสความใส่ ใจสุ ขภาพจะเป็ นปั จจัยสาคัญในการขับเคลื่อนให้
ตลาดน้ าผลไม้พร้อมดื่มเติบโตแล้ว ผูป้ ระกอบการเองได้มีการนากลยุทธ์ต่าง ๆมาใช้เพื่อกระตุน้ ตลาด
อย่างต่ อเนื่ องด้ว ย อาทิ การโฆษณาประชาสัมพัน ธ์ การจัด กิ จ กรรมส่ งเสริ มการตลาด การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างหลากหลายทั้งตัวผลิตภัณฑ์เองและบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค
โดยแนวโน้มการเติบโตของตลาดเครื่ องดื่มน้ ามะเขือเทศมีแนวโน้มที่จะโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
เนื่ องจากการได้รับความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ การครองตาแหน่ งผูน้ าส่ วนแบ่งตลาดน้ ามะเขือ
เทศของยีห่ อ้ ดอยคา และคาโกเมะ มีลาดับการเป็ นผูน้ าตลาดในอันดับ 1 และ 2 มาโดยตลอดทั้งระหว่าง
ปี และการสรุ ปผลของปี นั้น บริ ษทั ทั้งสองรายจึงมีความจาเป็ นต้องทาการตลาด โดยการใช้กลยุทธ์
การตลาดต่าง ๆ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มของแต่ละยีห่ อ้
ผูผ้ ลิ ตน้ ามะเขื อเทศในประเทศไทยที่ ไ ด้รับความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย ได้แก่
เครื่ องดื่มน้ ามะเขือเทศ ยีห่ อ้ ดอยคา ผลิตโดย บริ ษทั ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด, เครื่ องดื่มน้ ามะเขือ
เทศ ยีห่ อ้ คาโกเมะ ผลิตโดย บริ ษทั โอสถสภา คาโกเมะ จากัด, เครื่ องดื่มน้ ามะเขือเทศ ยีห่ อ้ มาลี บริ ษทั
มาลีสามพราน จากัด (มหาชน), เครื่ องดื่มน้ ามะเขือเทศ ยี่ห้อ ทิปโก้ บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์จากัด (มหาชน),
เครื่ องดื่มน้ ามะเขือเทศ ยี่ห้อ ยูนิฟ บริ ษทั ยูนิ-เพรสซิ เดนท์ (ประเทศไทย) จากัด มูลค่าตลาดน้ ามะเขือ
เทศมีการเติบโตมากยิ่งขึ้น โดยมีมูลค่าประมาณ 547 ล้านบาท ในปั จจุบนั ตราสิ นค้าหลักของน้ ามะเขือ
เทศมีประมาณ 5 ตราสิ นค้า โดยตราสิ นค้าที่มีผบู ้ ริ โภคนิ ยมมากที่สุด คือ ดอยคา มีส่วนแบ่งตลาดอยูท่ ี่
ร้อยละ 56 รองลงมาคือตราสิ นค้าคาโกเมะ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 21 ตราสิ นค้ามาลีและยูนิฟมีส่วน
แบ่งตลาดที่ใกล้เคียงกันเพียงร้อยละ 10 และ 8 ตามลาดับ ตราสิ นค้าทิปโก้ส่วนแบ่งตลาดอยูท่ ี่ร้อยละ 2
ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 ส่ วนแบ่งตลาดน้ ามะเขือเทศพร้อมดื่ม
ยีห่ อ้ สิ นค้า
ดอยคา
คาโกเมะ
มาลี
ยูนิฟ
ทิปโก้
ที่มำ: โอสถสภา คาโกเมะ (2558)

ส่ วนแบ่งตลาดร้อยละ
58
21
10
8
2

จากความนิ ยมน้ ามะเขือเทศพร้อมดื่มในผูบ้ ริ โภคชาวไทยสามารถสังเกตเห็นได้จากจานวน
ผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศพร้อมดื่มที่วางจาหน่ายในตูแ้ ช่ หรื อชั้นแสดงสิ นค้าตามซุปเปอร์ มาร์ เก็ตต่าง ๆ
นอกจากนี้เรายังสามารถพบเห็นน้ ามะเขือเทศพร้อมดื่มตามร้านค้าใน อาคารสานักงาน สถานศึกษา และ
แหล่งชุมชน รวมถึงร้านกาแฟ ภัตตาคาร ร้านอาหารต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดย
ประโยชน์ของการบริ โภคมะเขือเทศ มีสารอาหารอยู่มาก ทั้งคาร์ โบโฮเดรต โปรตีน ไขมัน แคลเซี ยม
เหล็ก วิตามินเอ ซี อี เค โฟเลต สังกะสี โพแทสเซี ยม ฟอสฟอรัส โซเดียม และแมกนี เซี ยม แต่มีสารที่
ได้รั บ การกล่ า วถึ ง กัน อย่า งมากคื อ สารไลโคพี น ซึ่ ง เป็ นสารที่ ล ะลายได้ดี ใ นไขมัน จัด อยู่ใ นกลุ่ ม
เดียวกับเบต้าแคโรทีน หรื อสามารถเรี ยกว่า แคโรทีนอยด์ สามารถพบได้จานวนมากในผัก และผลไม้ที่
มี สีแดงและสี ส้ม โดยเฉพาะมะเขือเทศ ไลโคพี น ช่ วยป้ องกันการเสื่ อมสภาพของเซลล์ในร่ างกาย
เนื่ องจากไลโคพีน มีสารต้านอนุ มูลอิสระปริ มาณสู ง โดยในไลโคพี นจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสู งกว่า
เบต้าแคโรทีนถึง 2 เท่า และไลโคพีนสามารถป้ องกัน และลดอัตราเสี่ ยงของเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคอัล
ไซเมอร์ โรคมะเร็ ง ชนิ ด ต่ า ง ๆ รวมถึ ง ช่ ว ยลดระดับ และรั ก ษาสมดุ ล น้ าตาลในเลื อ ด ช่ ว ยลด
คอเลสเตอรอลชนิ ดไม่ดีในกระแสเลือด ป้ องกันโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว ช่วยลดอนุ มูลอิสระที่เป็ น
ตัวทาลายผนังเยือ่ หุ ม้ เซลล์ที่ทาให้เกิดโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด ช่วยเพิ่มภูมิคุม้ กันให้กบั ร่ ายกายให้
สูงขึ้น เป็ นต้น
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นอกจากนี้ คุณประโยชน์ที่เป็ นที่พึงพอใจสาหรับกลุ่มประชากรเพศหญิงในปั จจุบนั คือ ไลโค
พีน มีคุณสมบัติในการบารุ งผิวและชะลอการริ้ วรอยที่ทาให้แก่ก่อนวัย นอกจากนั้นยังช่วยชะลอการเกิด
โรคอ้วนในกลุ่มวัยรุ่ นได้อีกด้วย เนื่องจากเซลล์ต่างๆ ในวัยรุ่ นร่ างกายมีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว ซึ่ง
รวมถึงเซลล์ไขมัน ดังนั้น หากวัยรุ่ นรับประทานอาหารที่มี ไลโคพีนอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ก็จะช่วยชะลอ
การเจริ ญเติบโตของเซลล์ไขมันในวัยรุ่ นได้อีกด้วย แต่น้ ามะเขือเทศก็ไม่ได้มีคุณประโยชน์เพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น เนื่ องจากส่ วนผสมของน้ ามะเขือเทศที่น่าสนใจ คือ ปริ มาณโซเดียมในน้ ามะเขือเทศ ซึ่ ง
โซเดี ยมที่ เป็ นส่ วนผสมนั้นมีปริ มาณสู งในบางยี่ห้อ หรื อบางขนาดมี ปริ มาณโซเดี ยมเกิ นกว่าความ
จาเป็ นของร่ างกายที่ตอ้ งบริ โภคในแต่ละวันต่อคน ดังนั้น ผูบ้ ริ โภคจึงต้องให้ความสาคัญกับการเลือก
ซื้อน้ ามะเขือเทศ เช่นกัน แต่เนื่องจากการปลูกมะเขือเทศสาหรับการทาน้ าผลไม้เป็ นการปลูกมะเขือเทศ
โดยใช้สารเคมี
ดังนั้นเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับสารอาหารและคุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ร่างกายด้วยการใช้มะเขือ
เทศออร์ แกนิ ค (การปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี) นั้นทั้งมีรสชาติดีกว่า และยังดีต่อสุ ขภาพมากกว่าแบบที่
ไม่ใช่อินทรี ย ์ จากการวิจยั ในสหรัฐอเมริ กาได้เปิ ดเผยไว้ว่า มะเขือเทศอินทรี ยอ์ าจมีคุณค่าทางอาหารที่
สู งกว่ามะเขือเทศที่ปลูกโดยใช้สารเคมี ในวารสารวิทยาศาสตร์ การอาหารและเกษตรกรรม (Journal of
Science of Food and Agriculture) โดยเหตุ ผลสนับสนุ นคื อ มะเขื อเทศที่ ปลู กตามวิ ธีปกติ มักได้รับ
ปุ๋ ยเคมี จานวนมาก ซึ่ งต่างจากมะเขือเทศอินทรี ย ์ (ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี) จึงกระตุน้ ให้มะเขือเทศสร้างสารฟลา
โวนอยด์ในระดับที่สูงกว่า International food Information Council Foundation (cited in Phil, 2013) ได้
สารวจทัศนคติของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร สารอาหาร และสุ ขภาพ ซึ่งได้ทาการวิจยั
สอบถามจากกลุ่ มผูบ้ ริ โภค จ านวน 1,006 คน เกี่ ย วกับ วิ ธีการการดู แลสุ ขภาพจากการรั บประทาน
อาหาร ทางเลื อ กที่ ผูบ้ ริ โ ภคให้ค วามส าคัญ กับ การดู แ ลสุ ข ภาพของตัว เองคื อ พฤติ ก รรมการเลื อก
รับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดความสมดุลและมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ รวมถึงรับประทานผัก และผลไม้
ให้ม ากขึ้ น และงดรั บ ประทานของหวานคิ ด เป็ นสั ด ส่ ว น ร้ อ ยละ 17 ขณะเดี ย วกัน พฤติ ก รรมการ
รับประทานอาหารออร์แกนิค คิดเป็ นร้อยละ 5
ผลการศึ กษางานวิจยั ดังกล่าวยังพบอี กว่า การติ ดฉลากออร์ แกนิ ค ยังส่ งผลต่ อการรั บรู ้ ของ
ผูบ้ ริ โภคว่าเป็ นอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีสัดส่ วนแคลอรี่ ต่า ก่อให้เกิดความยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น
เนื่ องจากการติดฉลากทาให้เกิดแรงกระตุน้ ต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่าผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิ คเต็มไปด้วย
คุณค่าทางโภชนาการส่ งผลดีต่อสุ ขภาพ รวมถึงความกังวลต่อสารเคมีตกค้างหรื อความปลอดภัยด้าน
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อาหาร สุ ขภาพส่ วนบุคคล หรื อผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อ
อาหารออร์แกนิค
ดังนั้นอาหารเพื่อสุ ขภาพอย่างเช่น น้ ามะเขือเทศจึงถือเป็ นเครื่ องดื่มทางเลือกที่สนับสนุ นให้
ผูบ้ ริ โภคหัน มาสนใจรั ก ษาสุ ขภาพมากขึ้ น โดยอาหารเพื่อสุ ขภาพมี อยู่ห ลายประเภท เช่ น อาหาร
มังสวิรัติ อาหารชีวจิต อาหารออร์แกนิค เป็ นต้น แต่ผบู ้ ริ โภคจะมีความมัน่ ใจมากขึ้นหากบริ โภคอาหาร
ที่ปราศจากสารเคมีหรื ออาหารออร์แกนิค (Chen, 2009) ที่เพาะปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรี ยท์ ี่ใช้ปุ๋ยชีวภาพ
แทนการใช้สารเคมี ส่ งผลให้ตลาดออร์แกนิคมอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น จากข้อมูลการส่ งออกสิ นค้าออร์
แกนิ คปี พ.ศ.2549 ประเทศไทยมีการจาหน่ ายประมาณ 948 ล้านบาท โดยจาหน่ ายภายในประเทศ
ประมาณ 520 ล้านบาท (สหกรณ์กรี นเนท, 2550) ซึ่งถือว่ามีมูลค่าตลาดน้อยมากเมื่อเทียบกับตลาดออร์
แกนิคทัว่ โลกที่เติบโต ถึง 1.3 ล้านล้านบาท (สมาคมการค้าเกษตรอินทรี ยไ์ ทย, 2550) เนื่องจากผูบ้ ริ โภค
อาจะยังขาดความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ซึ่งนับเป็ นอุปสรรคต่อการเติบโตของธุรกิจออร์ แกนิ ค
ในประเทศไทย นอกจากนี้ การมี ทศั นคติ ที่แตกต่ างในเรื่ องสุ ขภาพยังส่ งผลต่อการเลื อกซื้ อ อาหาร
สุ ขภาพ (Sun, 2007) และแม้ว่าจะมีทศั นคติใส่ ใจสุ ขภาพแต่อาจมีพฤติกรรม ขัดแย้งกัน (Padel et al.,
2005)
จากข้อมูลตามที่กล่าวมาข้างต้นจากแนวโน้มการเติบโตของตลาดสิ นค้าอินทรี ยม์ ีแต่จะที่เพิ่ม
สู ง ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ค าว่า อิ น ทรี ย ์ หรื อ ออร์ แ กนิ ค (Organic) ถู ก น ามาใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ทาง
การตลาดกันอย่างแพร่ หลาย ดังนั้นการสร้างความมัน่ ใจในตัวผลิตภัณฑ์อินทรี ยใ์ ห้กบั ผูบ้ ริ โภคจึงเป็ น
เรื่ องที่ท้ งั ภาครัฐ ภาคธุ รกิจ และภาคประชาชน เริ่ มหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้น ซึ่ งผูว้ ิจยั จึงสนใจ
ทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลถึงฉลากออร์ แกนิ คว่ามีข้ นั ตอนเพื่อใช้ในการ การตรวจสอบและรับรองการ
ผลิต หรื อรับรองฟาร์ม (พืชและสัตว์) เป็ นการตรวจสอบและรับรอง กระบวนการผลิตในฟาร์มอินทรี ย ์
ซึ่ งมาตรฐานระดับสากลจะครอบคลุมตั้งแต่ แหล่งที่มาของ(เมล็ด)พันธุ์และปั จจัยการผลิต (ปุ๋ ย อาหาร
สัตว์ ยาป้ องกันและรั กษาโรค ฯลฯ) วิธีการใช้ปัจจัยการผลิ ต วิธีการดู แลรั กษา วิธีการป้ องกันการ
ปนเปื้ อนจากสภาพแวดล้อม ซึ่ งรวมถึงแหล่งผลิตแบบเคมีที่อยู่ขา้ งเคียง ตลอดไปถึงวิธีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต คัดแยก ทาความสะอาด เก็บรักษาผลิตผล การบรรจุขาย (ภาชนะบรรจุ ฉลากกากับ) และการ
จัดการระหว่างขนส่ ง นอกจากนี้ การตรวจสอบและรับรองการประกอบการหรื อ รับรองโรงงาน เป็ น
การตรวจสอบและรับรอง ระบบการจัดการผลิตผลและกระบวนการแปรรู ป ซึ่ งมาตรฐานระดับสากล
จะครอบคลุมตั้งแต่ แหล่งที่มาของวัตถุดิบ วิธีการจัดการกับวัตถุดิบ กรรมวิธีการแปรรู ป การบรรจุ การ
เก็บผลิตภัณฑ์ก่อนขาย การขนส่ ง และการจัดจาหน่าย
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ผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี ยท์ ี่ได้รับการรับรองก็คือ ผลผลิตที่ได้มาจากกระบวนการ
ผลิตที่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ ซึ่ งในข้อกาหนดของมาตรฐานมีการกาหนดห้ามใช้
สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรทุกชนิด รวมทั้งสมุนไพรบางชนิด ตลอดจนต้องมีการพยายามป้ องกัน
การปนเปื้ อนสารเคมีจากสภาพแวดล้อมอย่างดีที่สุดเท่าที่สามารถทาได้
สาหรับมาตรฐานเกษตรอินทรี ยข์ องประเทศไทย สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหาร
แห่ ง ชาติ มกอช. (National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards – ACFS) ซึ่ ง เป็ น
หน่ ว ยงานภายใต้ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นผูจ้ ัด ท าขึ้ น ฉบับ ที่ บ ัง คับ ใช้อ ยู่ใ นปั จ จุ บ ัน คื อ
มาตรฐานสิ นค้าเกษตร (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) เกษตรอินทรี ย ์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรู ป แสดงฉลาก
และจาหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี ยเ์ กษตรอินทรี ยซ์ ่ ึ งปรับปรุ งจากฉบับปี พ.ศ. 2546 โดย
คณะกรรมการมาตรฐานสิ นค้าเกษตรได้มีมติเห็นชอบ และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้อนุมตั ิให้มาตรฐานเกษตรอินทรี ยเ์ ป็ นมาตรฐานทัว่ ไป (ไม่ใช่มาตรฐานบังคับ) รวมทั้งได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยมีตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์อินทรี ยป์ ระเทศไทย
หรื อ Organic Thailand เป็ นตรารับรองดังภาพที่ 1

ภำพที่ 1 มาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์
ที่มำ: สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
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ผูป้ ระกอบการจึงควรทาความเข้าใจพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภครวมถึงศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ออาหารสุ ขภาพ ผูว้ ิจยั สนใจที่จะทาการศึกษาวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์ฉลากออร์แกนิคที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ ามะเขือเทศของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งจะช่วยให้ทราบถึงข้อมูล
เกี่ ยวกับปั จจัยต่าง ๆ เช่ น การเปรี ยบเทียบประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อน้ ามะเขือเทศว่ามีผลต่อความพึงพอใจต่อผูบ้ ริ โภคหรื อไม่ เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผเู ้ กี่ยวข้อง
ต่าง ๆ ต่อไป และสามารถปรับปรุ งสิ นค้าเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมที่สุด
เพื่อเป็ นการเพิ่มยอดและกาไรจากการจาหน่ายสิ นค้าให้เพิ่มมากขึ้น
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วัตถุประสงค์
งานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั กาหนดวัตถุประสงค์สาหรับการจัดทางานวิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปทางเศรษฐกิจสังคม และพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศเพื่อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านฉลากออร์แกนิคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อน้ ามะเขือเทศเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์เพื่อนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค

ขอบเขตของงำนวิจัย
งานวิจยั ฉบับนี้ ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิ พลของฉลากออร์ แกนิ ค ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ ามะเขือ
เทศเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในกลุ่มตัวอย่างที่เคยดื่มน้ ามะเขือเทศ โดยเก็บ
ข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในรอบ 1 ปี ที่ซ้ื อน้ ามะเขือเทศบรรจุกล่อง UHT พร้อมดื่ม
ก่อนทาการตอบแบบสอบถาม ของกลุ่มประชากรตั้งแต่อายุ 22-60 ปี

ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
1. เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อฉลากออร์ แกนิ คในการตัดสิ นใจซื้ อน้ ามะเขือเทศเพื่อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และพัฒนาสิ นค้าให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการผลิตน้ ามะเขือเทศนาผลการวิจยั ไปใช้ในการทาการตลาดกับผูบ้ ริ โภค เพื่อให้
สามารถตอบสนองการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการใช้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์เพื่อ
ปรับ
กลยุทธ์ทางการตลาดของกิจการได้
3. เพื่อให้หน่ วยงานทั้งภาครั ฐ และเอกชนสามารถนาผลของการวิจยั ไปแนะนาผูป้ ระกอบการ ของ
ผูบ้ ริ โภคถึงความพึงพอใจต่อน้ ามะเขือเทศหากทาการติดฉลากออร์แกนิคลงบนผลิตภัณฑ์
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บทที่ 2
กำรตรวจเอกสำร
ในการศึกษาการวิเคราะห์ฉลากออร์ แกนิ ค ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ ามะเขือเทศเพื่อสุ ขภาพ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครผูว้ ิจยั ได้รวบรวมทฤษฎี แนวคิด ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่าง
ๆเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบงานวิจยั ทั้งหมด 3 ส่ วนได้แก่ ส่ วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่
ใช้ใ นการศึ ก ษาซึ่ งแบ่ ง ออกเป็ น 3 หั ว ข้อ ได้แ ก่ (1.)ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค และ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ (2.)ทฤษฎีและแนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการทาธุ รกิจ (3.)ทฤษฎี
และแนวคิดการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม Conjoint Analysis ส่ วนที่ 2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และส่ วนที่
3 กรอบแนวคิดในงานวิจยั
ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีและแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค และกระบวนกำรตัดสิ นใจซื้อ
มีผใู ้ ห้ความหมายหรื อแนวคิดของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไว้อย่างหลากหลาย ซึ่ งมีความคล้ายคลึง
กัน ดังนี้
(Schiffman and Kanuk, 1994) ให้ความหมายดังนี้ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง
พฤติกรรมซึ่งผูบ้ ริ โภคทาการสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์
และการบริ การ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของตนได้
Engel และผูร้ ่ วมงาน (1968) ให้ความหมายของพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคว่า เป็ นการกระทาของ
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ การได้รั บ เช่ น การซื้ อ สิ น ค้า การใช้สิ น ค้า และบริ ก าร รวมไปถึ ง
กระบวนการตัดสิ นใจที่จะก่อให้เกิดการเลือกซื้อ หรื อใช้บริ การดังกล่าว
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ แ ละคณะ (2541: 124 – 125) อ้า งอิ ง จาก Kotler, Philip. (1999). Marketing
Management ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทาของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรง และตั้งใจในการจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่ งการใช้สินค้าและบริ ก าร
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ตามที่ตอ้ งการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจ และการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและ
การใช้สินค้าอีกด้วย
ศุ ภ ร เสรี รั ต น์ (2550: 5) อ้า งอิ ง จาก Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. (1991) ได้
กล่าวถึง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคแสดงออกในการแสวงหาสาหรับการซื้ อ
การใช้ การได้รับการบริ การ การประเมินและการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งสิ นค้าและบริ การที่เขาคาดหวังว่าจะ
ทาให้ความต้องการ ของเขานั้นได้รับความพึงพอใจสูงสุ ด
1. แบบจำลองพฤติกรรมผู้บริโภค
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภคเป็ นการศึ ก ษาเพื่ อ เข้า ใจถึ ง สาเหตุ ห รื อ เหตุ ผ ลที่ ว่า ท าไม
ผูบ้ ริ โภคถึงตัดสิ นใจซื้ อหรื อไม่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ตวั ใดตัวหนึ่ งนั้น Kotler and keller (2012) ได้อธิ บายถึง
การเกิดพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคโดยอาศัย S-R Theory ว่าเริ่ มมาจากสิ่ งที่กระตุน้ ที่เข้ามาสู่ ความรู ้สึกนึก
คิดของผูบ้ ริ โภคไปสู่ กระบวนการทางจิตวิทยา และลักษณะของผูบ้ ริ โภคจะส่ งผลต่อกระบวนการตัด
สิ นใจเลือกซื้อ และสุ ดท้ายเกิดการซื้อดังภาพที่ 2 โดย มีรายละเอียดทฤษฎีดงั นี้

ภำพที่ 2 รู ปแบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ที่มำ: ดัดแปลงจาก ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2541: 124 – 125) อ้างถึง Kotler, Philip. (1999).
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1.1 สิ่ งกระตุน้ (Stimuli)
เหตุจูงใจให้เกิ ดการซื้ อ อาจจะเป็ นจากเหตุจูงใจจากเหตุผล หรื อด้านอารมณ์ โดยสิ่ ง
กระตุน้ นั้นอาจเกิดขึ้นภายในหรื อเป็ นสิ่ งกระตุน้ จากภายนอกนักการตลาดต้องให้ความสนใจและจัดสิ่ ง
กระตุน้ ภายนอก เพื่อให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่ งกระตุน้ ภายนอกประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ
1.1.1 สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด (Marketing Stimuli)
สิ่ งกระตุ น้ ที่ สามารถควบคุ มและจัดให้มีข้ ึ นเป็ นสิ่ งกระตุ น้ ที่ เกี่ ยวข้องกับส่ วน
ประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วยสิ่ งกระตุน้ ด้านผลิตภัณฑ์ สิ่ งกระตุน้ ด้านราคา สิ่ งกระตุน้ ด้านการ
จัดช่องทางการจัดจาหน่ ายและสิ่ งกระตุน้ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดสิ่ งต่างๆเหล่านี้ หากนักการตลาด
สามารถที่จะเข้าถึงความต้องการของ ผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ งก็จะสามารถส่ งเสริ มให้เกิดพฤติกรรมการ
ซื้อได้ในที่สุด
1.1.2 สิ่ งกระตุน้ อื่น ๆ (Other Stimuli)
สิ่ งกระตุน้ ที่อยูภ่ ายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ สิ่ งกระตุน้ ทางเศรษฐกิจ สิ่ ง
กระตุน้ ทางเทคโนโลยี สิ่ งกระตุน้ ทางกฎหมายและการเมือง และสิ่ งกระตุน้ ทางวัฒนธรรม
1.2 จิตวิทยาของผูบ้ ริ โภค (Consumer Psychology)
เป็ นปัจจัยภายในตัวของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
1.2.1 การจูงใจ (Motivation)
การเกิดพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคนั้นต้องมีสิ่งจูงใจกระตุน้ ให้เกิดความต้องการ
แลพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการนั้น โดยจะกลายเป็ นแรงจูงใจเพื่อมีการกระตุน้ ที่อยูใ่ น
ระดับเพียงพอที่จะผลักให้เกิ ดการกระทา โดยมีทฤษฎีแรงจูงใจ ได้แก่ ทฤษฎี แรงจูงใจมาสโลว์ และ
ทฤษฎีสองปัจจัยเฮอร์เบิร์ก
1.2.2 การรับรู ้ (Perception)
กระบวนการที่แต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรรจัดระเบียบ และการตีความ
เพื่อที่จะความหมาย การรับรู ้ไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั แค่ปัจจัยภาย เช่นความเชื่ออารมณ์ ประสบการณ์ แต่ยงั มี
ปั จ จัย ภายนอกด้ว ย เช่ น สิ่ ง กระตุ ้น การรั บ รู ้ จะพิ จ ารณาเป็ นกระบวนการกลั่น กรอง จะแสดงถึ ง
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ความรู ้สึกผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 การมองเห็น การได้กลิ่น การได้ยนิ การได้รสชาติ และการรู ้สึก โดย
มีข้ นั ตอนในการรับรู ้ 4 ขั้น คือ เปิ ดรับข้อมูลที่เลือกสรร การตั้งใจรับข้อมูลที่เลือกสรร ความเข้าใจใน
ข้อมูลที่เลือกสรร และ การเก็บรักษาข้อมูลที่เลือกสรร
1.2.3 การเรี ยนรู ้ (Learning)
การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม หรื อการเรี ยนรู ้ ของบุคคลเกิ ดขึ้นเมื่อได้รับสิ่ ง
กระตุน้ และเกิดการตอบสนอง ซึ่ งคือ ทฤษฎีสิ่งกระตุน้ – ตอบสนอง การเรี ยนรู ้เกิดจากอิทธิ พลหลาย
อย่าง เช่น ความเชื่อ ทัศนคติ หรื อประสบการณ์ในอดีต สิ่ งกระตุน้ นั้นจะมีอิทธิพลที่ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้
ได้ตอ้ งมีคุณค่ากับผูบ้ ริ โภค
1.2.4 การจาได้ (Memory)
ความสามารถในการสะสมประสบการณ์ที่ได้จากการเรี ยนรู ้ แล้วถ่ายทอดมา
ในรู ปแบบของการระลึกได้
1.3 ลักษณะของผูบ้ ริ โภค (Consumer characteristics) ได้แก่
1.3.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture Factor)
ปั จจัยด้านพื้นฐานในการกาหนดความต้องการ และพฤติกรรม โดยผ่านการ
ปฏิบตั ิสืบต่อกันมายาวนาน ทาให้เกิ ดค่านิ ยมต่าง ๆโดยในแต่ละวัฒนธรรมก็สามารถแบ่งออกเป็ น
วัฒนธรรมย่อย (Subculture) จะมีลกั ษณะเฉพาะ มีความแตกต่างกันตามภูมิศาสตร์ หรื อท้องถิ่น ทาให้
เกิดลักษณะการดารงชีพที่ต่างกัน ส่ งผลให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ต่างกัน

1.3.2 ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor)
ปั จจัยที่มีอิทธิพลจากทางลักษณะทางสังคม ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่มีผลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อ มต่ อ ทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมขอบุ ค คล โดยกลุ่ ม ที่ มี ผ ลโดยตรงนั้น จะเรี ย กว่า
Membership Groups ซึ่ งจะประกอบด้วย Primary Groups เช่น ครอบครัว เพื่อน ซึ่ งเป็ นกลุ่มบุคคลที่
ติ ดต่ออย่างใกล้ชิดและไม่เป็ นทางการ และ Secondary Groups เช่ น ศาสนา อาชี พ เป็ นกลุ่มที่ มีการ
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ติดต่อกันอย่างเป็ นทางการแต่ไม่ได้ติดต่อกันเป็ นประจา นักการตลาดจะต้องกาหนดกลุ่มอ้างอิงของ
กลุ่มเป้ าหมาย หรื อการสร้าง Option Leader หรื อบุคคลที่เป็ นตัวแทนของสิ นค้าซึ่ งเป็ นบุคคลที่สังคม
ยอมรับเพื่อเป็ นตัวแทนสิ นค้า
1.3.3 ปัจจัยประชากรศาสตร์ (Personal Factor)
ปั จจัยนี้ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ ที่ต่างกันขึ้นอยู่กบั
ปัจจัยส่ วนบุคคล อายุที่มีความแตกต่างกันย่อมจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน การแบ่กลุ่มผูบ้ ริ โภค
ตามอายุ เช่น กลุ่มวัยรุ่ นชอบสิ นค้าแปลกใหม่ สะดุดตา หรื อกลุ่มวัยทางานที่เน้นสิ นค้าที่อานวยความ
สบายในชีวิตประจาวัน
1.4 กระบวนการในการตัดสิ นใจเลือกซื้อ (Buying Decision) มีท้ งั หมด 5 ขั้นตอน
1.4.1 การรั บ รู ้ ค วามต้อ งการหรื อ ปั ญ หา (Problem Recognition) มาจากผูบ้ ริ โ ภค
ตระหนักถึงปัญหา หรื อความต้องการ ที่เกิดขึ้นมาจากความจาเป็ นของผูบ้ ริ โภค
1.4.2 การแสวงหาข้อมูล (Information Search) ผูบ้ ริ โภคแสวงหาข้อมูลเพื่อนามาใช้
ในการตัดสิ นใจ
1.4.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อแสวงหาข้อมูลเสร็ จแล้ว
ผูบ้ ริ โภคก็จ ะทาการประเมิ นทางเลื อก โดยจะนากฎเกณฑ์หรื อคุ ณ สมบัติเ ข้ามาใช้ใ นการ
ประเมิน
1.4.4 การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) หลังจากประเมินเสร็ จจะเข้าสู่ ข้ นั ตอนใน
การตัดสิ นใจซื้อ
1.4.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากมีการตัดสิ นใจซื้อ
แล้ว ก็จะต้องทาการสอบถามถึงความพึงพอใจหลังจาการซื้ อ เพื่อเปรี ยบเทียบความรู ้สึกที่ เกิดขึ้นจริ ง
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กับสิ่ งที่คาดหวัง ถ้าคุณค่าที่ได้รับจริ งตรงกับสิ่ งที่คาดหวัง หรื อสู งกว่า ผูบ้ ริ โภคก็จะเกิดความพึงพอใจ
ในสิ่ งนั้น
ทฤษฎีและแนวคิดกำรวิเครำะห์ ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อกำรทำธุรกิจ
แนวคิดกำรวิเครำะห์ ด้วย SWOT Analysis
แนวคิดที่ผูว้ ิจยั ใช้ในการวิเคราะห์น้ นั ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดการวิเคราะห์ดว้ ย SWOT Analysis
โดย SWOT เป็ นเครื่ องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับองค์กร หรื อโครงการ ซึ่งช่วยให้ผบู ้ ริ หาร
สามารถกาหนด จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบปั จ จัย ต่ า งๆ ต่ อ การท างานขององค์ก ร (วิ กิ พี เ ดี ย สารานุ ก รม, 2553)
สอดคล้องกับสมคิด บางโม (2552 : 351) ที่กล่าวว่า การวิเคราะห์ (SWOT Analysis) เป็ นเครื่ องมือใน
การวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร ซึ่ง
จะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทางนอกจากนี้ยงั สามารถบอกได้ว่าองค์กรจะ
มีแรงขับเคลื่อนไปยังเป้ าหมายที่วางไว้ได้ดีหรื อไม่หรื อมีจุดอ่อนที่จะต้องปรั บปรุ งอย่างไร ซึ่ งการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) มีปัจจัยที่ควรนามาพิจารณา 2 ส่ วนได้แก่ปัจจัยภายใน และ
ปัจจัยภายนอก ดังภาพที่ 3 (ณรงค์วิทย์ แสนทอง , 2551 : 22-23)
ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่
S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรื อจุดแข็ง ซึ่งเป็ นผลมาจากปัจจัยภายในเป็ นข้อดีที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่ วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการ
ผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์
W มาจาก Weakness หมายถึง จุดด้อยหรื อจุดอ่อน ซึ่งเป็ นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็ นปัญหา
หรื อข้อบกพร่ องที่ เ กิ ด จากสภาพแวดล้อมภายในต่ างๆ ขององค์ก ร ซึ่ งองค์ก รจะต้องหาวิธีใ นการ
แก้ปัญหานั้น
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ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่
O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส เป็ นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร
เอื้อประโยชน์หรื อส่ งเสริ มการ ดาเนิ นงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาส นั้น
เป็ นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็ นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผูบ้ ริ หารที่ดี
จะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่ สมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค เป็ นข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งการ
บริ หารจาเป็ นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้

ภำพที่ 3 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ที่มำ: ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2551)
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แนวคิดกำรวิเครำะห์ กลยุทธ์ (TOWS Matrix Analysis)
เป็ นขั้นตอนการวิเคราะห์หลังจากได้ทาการวิเคราะห์ SWOT เพื่อกาหนดจุดแข็งและจุดอ่อน
จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่สมั พันธ์กบั จุดแข็งและ
จุดอ่อนภายในองค์กร โดยมีทางเลือกของกลยุทธ์ 4 ทางเลือก ซึ่งเกิดจาก การจับคู่ระหว่างปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกดังภาพที่ 4
SO คือ จุดแข็งและมีโอกาสพัฒนา
WO คือ จุดอ่อนและมีโอกาสพัฒนา
WT คือ จุดอ่อนและมีอุปสรรคในการพัฒนา
ST คือ จุดแข็งและมีอุปสรรคในการพัฒนา

ภำพที่ 4 แสดงการวิเคราะห์โดย SWOT
ที่มำ: ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2551)
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ทฤษฎีกำรวิเครำะห์ ด้วยแรงกดดัน 5 ประกำร (The Five Forces Model)
ไมเคิล อี พอตเตอร์ (Michael E. Porter) ได้พฒั นาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ในการสารวจ
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน โดยอธิบายถึงสภาพแวดล้อมในการแข่งขันในรู ปของแรงกดดันพื้นฐาน
ทางการแข่งขัน 5 ประการคือ อุปสรรคจากคู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่ในตลาด อานาจการต่อรองของผูข้ าย
ปั จจัยการผลิต อานาจการต่อรองของผูซ้ ้ื อ อุปสรรคของสิ นค้าทดแทน การเพิ่มขึ้นของการแข่งขัน
ระหว่างธุรกิจที่มีความรุ นแรงมากขึ้น อิทธิพลเหล่านี้จะพิจารณาถึงลักษณะและขอบเขตในการแข่งขัน
เช่น ศักยภาพ การสร้างกาไรของอุตสาหกรรม ดังภาพที่ 5 แสดงถึงแบบจาลองแรงกดดัน 5 ประการ
ต่อสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมของธุรกิจ

ภำพที่ 5 แบบจาลองแรงกดดัน 5 ประการ

1. การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ (Entry of New Entrants) เป็ นการวิเคราะห์ เกี่ยวกับ
1.1 การประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) การลดต้นทุนที่ได้มาจากการผลิตจานวน
มากผูท้ ี่ จะเข้ามาแข่งขันทาธุ รกิ จในตลาดใหม่ จะต้องพบกับ แรงกดดันอันเนื่ องมาจากการประหยัด
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ต้นทุนการผลิตในปริ มาณที่มากเพื่อ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายเดิมที่มีความได้เปรี ยบในด้านการผลิต
รวม
1.2 การผูกพันตรายี่ห้อ (Brand Loyalty) สร้างความจงรักภักดีต่อตรา สิ นค้าให้กบั กลุ่มลูกค้า
เดิมของคู่แข่งรายเดิม
1.3 เงินลงทุน (Capital Requirements) หากต้องลงทุนสูง ก็จะเป็ นอุปสรรค ต่อคู่แข่งรายใหม่
ในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านการผลิต
1.4 การเข้าถึงช่องทางจัดจาหน่ าย (Access to Distribution Channels) การเข้าสู่ ช่องทางการ
จัด จ าหน่ า ยเป็ นอุ ป สรรคต่ อ คู่ แ ข่ ง ขัน รายใหม่ คู่ แ ข่ ง รายใหม่ จ ะต้อ ง ใช้ค วามพยายามที่ จ ะเข้า ไป
แทรกแซงช่องทางการจัดจาหน่าย โดยชักจูงหรื อให้ ข้อเสนอที่ดีกว่า
1.5 นโยบายของรัฐบาล ถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายส่ งเสริ ม หรื อมีขอ้ ห้าม สัมปทาน ก็จะทาให้
ผูป้ ระกอบการไม่มีความสะดวกทั้งด้านการเงิน และสถานที่ ประกอบกิจการ
1.6 ต้น ทุ น การเปลี่ ย นแปลงการใช้สิ น ค้า (Switching cost) ถ้า ลู ก ค้า ต้อ งมี ต ้น ทุ น หรื อ
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์สูงแล้ว ลูกค้าจะถูกผูกติดอยู่ กับสิ นค้าของบริ ษทั เดิม
1.7 ข้อได้เปรี ยบต้นทุนในด้านอื่นๆ เช่ น เป็ นเจ้าของเทคโนโลยีเฉพาะด้านและมีวตั ถุดิบ
ราคาถูก มีทาเลที่ต้ งั ดีกว่า มีแหล่งเงินทุนที่ตน้ ทุนถูก และทามานานจนเกิด การเรี ยนรู ้
2. แรงผลักดันจากผูผ้ ลิตหรื อคู่แข่งที่มีในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Competing Firms)
ระดับการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่กิจการดาเนิ นอยู่มีความรุ นแรงระดับใดแนวโน้มของ
ตลาดมีโอกาสขยายตัวมากน้อยแค่ไหนทั้งใน ระดับประเทศหรื อระดับโลก นั้นขึ้นอยูก่ บั ความสามารถ
ในการแข่งขันของคู่แข่ง
2.1 จานวนคู่แข่งขัน หากมีจานวนมากย่อมส่ งผลให้มีการแข่งขันที่ รุ นแรง แต่อาจมีบางกรณี
ที่แม้จะมีจานวนผูป้ ระกอบการน้อยราย และแต่ละรายมี สัดส่ วนการครองตลาดใกล้เคียงกันก็อาจส่ งผล
ให้มีการแข่งขันที่รุนแรงได้เช่นกัน
2.2 อัตราการเติ บโตของอุ ตสาหกรรม ยิ่งอุ ตสาหกรรมมี ก ารเติ บโตใน อัตราที่ สูง ก็ยิ่ง
สามารถดูดซับเอาการแข่งขันที่รุนแรงไปได้เท่านั้น
2.3 ความแตกต่างของสิ นค้า ถ้าสิ นค้ามีความแตกต่างกันไป การแข่งขันก็จะน้อยลง
2.4 ความผูกพันในตราสิ นค้า
2.5 กาลังการผลิตส่ วนเกิน ถ้าอุตสาหกรรมมีกาลังผลิตส่ วนเกิน การแข่งขันจะรุ นแรง
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2.6 มู ล ค่ า ของต้น ทุ น จะคงที่ ห ากอุ ต สาหกรรมใดมี ก ารใช้ ต ้น ทุ น คงที่ สู ง จะมี ค วาม
จาเป็ นต้องคงขนาดของการใช้อตั รากาลังการผลิตไว้สูงอยูต่ ลอดเวลา เพื่อให้ตน้ ทุนต่อหน่วยคุม้ ค่าที่จะ
เดิ น สายพานการผลิ ต และจะมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การแข่ ง ขัน มาก เพราะเมื่ อ อุ ป สงค์ใ นตลาดลดลง
ผูป้ ระกอบการต่างๆจะไม่สามารถ ลด อุปทาน ลลงมาให้เท่ากับอุปสงค์ได้ และจะเกิ ดภาวะอุปทาน
ส่ วนเกินได้ง่าย
2.7 อุปสรรคกีดขวางการออกจากอุตสาหกรรม เช่น ข้อตกลงกับสหภาพแรงงานในการจ่าย
ค่าชดเชยที่สูงมาก

3. อานาจต่อรองของผูจ้ ดั หา (Bargaining Power of Supplier)
ผูจ้ ดั หามีอานาจต่อรองที่สามารถขึ้นราคาหรื อลดคุณภาพผลิตภัณฑ์ขายได้ก็จะเป็ นอุปสรรค
กับบริ ษทั แต่ถา้ ผูจ้ ดั หาอ่อนแอทางบริ ษทั ก็สามารถกดดันราคาผลิตภัณฑ์ให้ต่าลงได้โดยผูจ้ ดั หาจะมี
อานาจเมื่อ
3.1 เมื่อผลิตภัณฑ์น้ นั มีผลิตภัณฑ์ทดแทนน้อยราย
3.2 บริ ษทั ไม่ได้เป็ นลูกค้าที่สาคัญ
3.3 เมื่อบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่สูงในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์น้ นั
3.4 ผูจ้ ดั หาขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ เมื่อเขาสามารถใช้การรวมกิจการไปข้างหน้า
3.5 ถ้าความสามารถในการเข้าไปทา การผลิตเอง หรื อเข้าไปทาการแข่งขันกับ ผูผ้ ลิต หรื อ
ความสามารถในการขยายธุ รกิจที่เกี่ยวกับการจัดจาหน่ ายสิ นค้าให้กบั ลุกค้ายิ่งน้อย จะทาให้ผผุ ้ ลิตยิ่งมี
อานาจต่อรองสูงขึ้น
4. อานาจการต่อรองของกลุ่มผูซ้ ้ือหรื อลูกค้า (Bargaining Power of Buyers)
4.1
4.2
4.3
4.4
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ปริ มาณการซื้อถ้าซื้อมาก็มีอานาจการต่อรองสูง
ข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าได้รับเกี่ยวกับสิ นค้าและผูข้ าย ถ้าลูกค้ามีขอ้ มูลมากก็ต่อรองได้มาก
ความจงรักภักดีต่อยีห่ อ้
ความยากง่ายในการรวมตัวกันของกลุ่มผูซ้ ้ือ ถ้าลูกค้ารวมตัวกันง่ายก็ มีอานาจต่อรองสูง
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4.5 ความสามารถของผูซ้ ้ื อที่จะมีการรวมกิจการไปด้านหลัง ถ้าลูกค้าสามารถผลิตสิ นคาได้
ด้วยตนเองอานาจการต่อรองก็จะสูง
4.6 ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าของคนอื่น หรื อใช้สินค้าของคู่แข่ง แล้วลูกค้าต้องมี
ต้นทุนในการเปลี่ยนสูง อานาจการต่อรองของลูกค้าก็จะต่า
5. แรงผลักดันซึ่งเกิดจากสิ นค้าอื่นๆซึ่งสามารถใช้ทดแทนได้ (Substitute Products)

ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับกลยุทธ์ กำรตลำด 4Ps
Kotler, (2000, p. 14) ได้ให้ความหมายของส่ วนประสมทางการตลาดไวว่า หมายถึง กลุ่มของ
เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ อ งค์ก รใช้ใ นการปฏิ บ ัติ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ท างการตลาด ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
กลุ่มเป้ าหมาย
เสรี วงษ์มณฑา (2542, หน้า 17) ได้ให้ความหมายของส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix หรื อ4Ps) ไวว้า ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุม ได้ ซึ่งบริ ษทั ใช้
ร่ วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย หรื อเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการติดต่อสื่ อสารขององค์การ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) ได้กล่าวไว้ในเรื่ อง ตัวแปรหรื อองค์ประกอบของส่ วนผสมทาง
การตลาด (4P’s) ว่าเป็ นตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ โดย
แบ่งออกได้ดงั นี้
1. ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ลัก ษณะบางประการของผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษัท ที่ อ าจกระทบต่ อ
พฤติ ก รรมการซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภค คื อ ความใหม่ ความสลับ ซับ ซ้อ นและคุ ณ ภาพที่ ค นรั บ รู ้ ไ ด้ข อง
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่และสลับซับซ้อนอาจต้องมีการตัดสิ นใจอย่างกว้างขวาง ถ้าเรารู ้เรื่ องเหล่านี้
แล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่ง่ายกว่า ผูบ้ ริ โภคมีความคุน้ เคยเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคที่
ไม่ตอ้ งการเสาะแสวงหาทางเลือกอย่างกว้างขวางในการพิจารณา ส่ วนในเรื่ องของรู ปร่ างของผลิตภัณฑ์
ตลอดจนหี บห่ อและป้ ายฉลาก สามารถก่ออิทธิ พลต่อกระบวนการซื้ อของผูบ้ ริ โภค หี บห่ อที่สะดุดตา
อาจทาให้ผบู ้ ริ โภคเลือกไว้เพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสิ นใจซื้อ ป้ ายฉลากที่แสดงให้ผบู ้ ริ โภคเห็น
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คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่สาคัญก็จะทาให้ผูบ้ ริ โภคประเมินสิ นค้าเช่นกัน สิ นค้าคุณภาพสู งหรื อ
สิ นค้าที่ปรับเข้ากับความต้องการบางอย่างของผูซ้ ้ือมีอิทธิพลต่อการซื้อด้วย
2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคทาการประเมินทางเลือก
และทาการตัดสิ นใจ โดยปกติผูบ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่ า นักการตลาดจึงควรคิดราคาน้อย ลด
ต้นทุนการซื้ อหรื อทาให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจด้วยลักษณะอื่ น ๆ สาหรั บการตัดสิ นใจอย่างกว้างขวาง
ผูบ้ ริ โภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็ นอย่างหนึ่ งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ ยวข้องสาหรับสิ นค้า
ฟุ่ มเฟื อย ราคาสูงไม่ทาให้การซื้อลดน้อยลง นอกจากนี้ราคายังเป็ นเครื่ องประเมินคุณค่าของผูบ้ ริ โภคได้
เช่นกัน
3. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการตลาดใน
การทาให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจาหน่ าย สามารถก่ออิทธิ พลต่อการพบผลิตภัณฑ์ แน่ นอนว่าสิ นค้าที่มี
จาหน่ ายแพร่ หลายและง่ายที่จะซื้ อก็จะทาให้ผบู ้ ริ โภคนาไปประเมินประเภทของช่องทางที่นาเสนอก็
อาจก่ ออิทธิ พลต่อการรั บรู ้ ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ เช่ น สิ นค้าที่มีของแถมในร้ านเสริ มสวยชั้นดี ใน
ห้างสรรพสิ นค้าทาให้สินค้ามีชื่อเสี ยงมากกว่านาไปใช้บนชั้นวางของในซุปเปอร์มาร์เก็ต
4. การส่ ง เสริ มการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่ ง เสริ มการตลาด
สามารถก่ออิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ข่าวสารที่นกั ตลาดส่ งไป
อาจเตือนใจให้ผบู ้ ริ โภครู ้ว่าเขามีปัญหา สิ นค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปั ญหาได้และมันสามารถ
ส่ งมอบให้ได้มากกว่าสิ นค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสารหลักการซื้อเป็ นการยืนยันว่าการตัดสิ นใจซื้ อของ
ลูกค้าถูกต้อง
ทฤษฎีและแนวคิดกำรวิเครำะห์ องค์ ประกอบร่ วม Conjoint Analysis
แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์ Conjoint อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility
Theory) สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั งานทางด้านการตลาด โดยนามาใช้วดั ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
(Hauser and Rao, 2002) ซึ่ งสามารถอธิ บายถึงคุ ณลักษณะของสิ นค้าและบริ การที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการทา
ให้ทราบถึงความพึงพอใจในคุ ณลักษณะต่างๆ ที่มีความหลากหลาย และเป็ นตัวกาหนดในการเลือก
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ในสิ น ค้าชนิ ด เดี ยวกัน ที่ มีคุ ณ ลัก ษณะต่ างกัน และอาจน ามาใช้ในการพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อส่ งเข้าสู่ ตลาด รวมทั้งถูกนามาใช้ในการปรับปรุ งสิ นค้าและบริ การให้ดีข้ ึน เพื่อให้
สิ นค้าและบริ การที่ผลิต ออกมาตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด สามารถแสดงแบบจาลอง
อรรถประโยชน์โดยรวม ได้ดงั สมการ

𝑈(𝑥) = 𝑈1 (𝑥1 ) + 𝑈2 (𝑥2 )+. . . + 𝑈𝑛 (𝑥𝑛 )

(1)

โดยที่ 𝑈(𝑥) คือ ความพึงพอใจโดยรวม
𝑈𝑛 (𝑥𝑛 ) คือ ส่ วนประกอบของอรรถประโยชน์
𝑥𝑛 คือ ระดับทางเลือก X ของคุณลักษณะ n
ข้อ ได้เ ปรี ย บของ Conjoint Analysis คื อ สามารถปรั บตัว แปรตามให้เป็ น Metric หรื อ Nonmetric ได้ (Green and Srinivasan, 1978) ซึ่งแบบจาลองอรรถประโยชน์มี 3 รู ปแบบ คือ แบบไม่ต่อเนื่อง
(Partworth Model หรื อ Discrete Model) แบบเส้นตรง (Vector Model หรื อ Linear Model) และแบบจุด
ในอุดมคติ (Ideal-point Model) โดยแบบจาลองแต่ละแบบจะแสดงลักษณะของความสัมพันธ์ของการ
ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะแตกต่างกันไป ดังสมการ
𝑛

Discrete Model

𝑠𝑗 = ∑𝑝=1 𝑓𝑝 (𝑥𝑗𝑝 )

Vector Model

𝑠𝑗 = ∑𝑝=1 𝑤𝑝 (𝑥𝑗𝑝 )

Ideal-point Model

𝑑𝑗2 = ∑𝑝=1 𝑤𝑝 (𝑥𝑗𝑝 − 𝑦𝑝 )2

𝑛

𝑛

โดยที่
𝑠𝑗 คือ ความพึงพอใจรวมในชุดคุณลักษณะ (Stimulus) 𝑗𝑡ℎ
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(2)
(3)
(4)
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𝑑𝑗2 คือ Weight Square Distance และจะมีความสัมพันธ์ตรงข้ามกับ 𝑠𝑗
𝑓𝑝 คือ ฟั งก์ชนั่ ของผลลัพธ์ของผลประโยชน์เฉพาะส่ วน (Part Worth) สาหรับแต่ละระดับ
การ เปลี่ยนแปลงของ 𝑥𝑗𝑝
𝑤𝑝 คือ ค่าถ่วงน้ าหนักความสาคัญของผูต้ อบในแต่ละคุณลักษณะที่ 𝑝𝑡ℎ
𝑥𝑗𝑝 คือ คุณลักษณะที่ 𝑝𝑡ℎ สาหรับชุดคุณลักษณะที่ 𝑗𝑡ℎ
𝑦𝑝 คือ จุดในอุดมคติ (Ideal Point) ของผูต้ อบแต่ละคนที่ให้กบั คุณลักษณะ 𝑝𝑡ℎ

สาหรับขั้นตอนในการศึกษา Conjoint Analysis มี 6 ขั้นตอน (Green and Srinivasan, 1978) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เป็ นการเลือกคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะที่ ใช้ในการศึกษา ซึ่ งต้องเลือก คุณลักษณะ
อย่างเหมาะสม ตรงประเด็น และครอบคลุมทุกคุณลักษณะที่ใช้ในการตัดสิ นใจ
ขั้นตอนที่ 2 เป็ นการสร้ างชุ ดคุณลักษณะ ซึ่ งเป็ นการนาเอาระดับของคุ ณลักษณะที่ ใช้ในการศึ กษา
ทั้งหมดมาคูณกัน และสามารถทาการลดชุดคุณลักษณะที่เป็ นไปได้ท้ งั หมดโดยอาศัยวิธีการ Fractional
Factorial Designs เพือ่ ให้ได้ชุดคุณลักษณะที่เหมาะสมสาหรับนามาใช้ในการศึกษา (Hair et al., 1998)
ขั้นตอนที่ 3 เป็ นวิธีการเลือกรู ปแบบการนาเสนอและวิธีการนาเสนอชุดคุณลักษณะ โดยการ นาเสนอ
ชุดลักษณะและการแสดงชุดคุณลักษณะต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่งรู ปแบบการนาเสนอชุดคุณลักษณะมีให้เลือกอยู่
4 รู ปแบบ คือ Pairwise Trade-off Design, Full Profile Design, Hybrid Conjoint Design และ Adaptive
Conjoint Analysis Design
ขั้นตอนที่ 4 เป็ นการวัดความพึงพอใจ ซึ่งสามารถวัดความพึงพอใจได้ 2 วิธี คือ การให้คะแนน ความพึง
พอใจ (Rating) โดยเป็ นการให้คะแนน 1-10 หรื อ 1-100 ซึ่งเป็ นการวัดความพึงพอใจแบบ Metric ทาให้
ทราบความพึงพอใจของผูต้ อบคาถามแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดและต่างกันเท่าใด ส่ วนการเรี ยงระดับ
ความสาคัญ (Ranking) เป็ นการวัดความพึงพอใจแบบ Non-metric ทาให้ทราบว่าผูบ้ ริ โภคมีความ พึง
พอใจต่อสิ นค้าแต่ละชนิดอยูใ่ นลาดับเท่าใด แต่ไม่ทราบว่ามีความพึงพอใจแตกต่างกันเท่าใด
ขั้นตอนที่ 5 เป็ นการเลือกแบบจาลองความพอใจที่เหมาะสมกับการศึกษา โดยทัว่ ไปแบบจาลอง ความ
พึ ง พอใจมี 3 รู ป แบบ คื อ แบบไม่ ต่ อ เนื อ ง (Part-worth Model หรื อ Discrete Model) แบบเส้ น ตรง
(Vector Model หรื อ Linear Model) และแบบจุ ด ในอุ ด มคติ (Ideal-point Model) ซึ่ ง ได้ก ล่ า วไว้แ ล้ว
ข้างต้น
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ขั้นตอนที่ 6 เป็ นการเลือกใช้วิธีประมาณความพอใจของระดับคุณลักษณะ คือ ถ้าการวัดความ พึงพอใจ
เป็ นแบบ Metric จะใช้ วิ ธี Ordinary Least Squares (OLS) ในการประมาณค่ า ความพึ ง พอใจต่ อ
คุ ณ ลัก ษณะของสิ น ค้า ส่ ว นการวัด ความพึ ง พอใจที่ เป็ นแบบ Non-metric จะใช้วิ ธี Mananova หรื อ
Linmap แต่ถา้ การวัดความพึงพอใจแบบ Choice Probability จะใช้วิธีวิเคราะห์เชิงถดถอย Logit Model
หรื อ Probit Model เป็ นต้น สาหรับการศึกษา Traditional Conjoint Analysis สามารถประมาณค่า ความ
พึงพอใจต่อคุณลักษณะของสิ นค้าได้ท้ งั การวัดความพึงพอใจเป็ นแบบ Metric และแบบ Non-metric

งำนวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
พิมพ์อปั สร ต่อศรี เจริ ญ (2559) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อน้ ามะเขือเทศ
พร้อมดื่ม ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการซื้ อน้ ามะเขือเทศพร้อมดื่มของนักศึกษาเพื่อ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อน้ ามะเขือเทศพร้อมดื่มของนักศึกษา
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อน้ ามะเขือเทศพร้อมดื่มของนักศึกษา
และเพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อน้ ามะเขือเทศ
พร้อมดื่มของนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง 316 คน เครื่ องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test F-test และ
Chi-Square (X2) ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุ 21 ปี ระดับชั้นปี ที่ 4 รายได้
เฉลี่ย 5,001-8,000 บาท นิยมซื้อสิ นค้ายีห่ อ้ ดอยคา เหตุเพื่อบารุ งผิวพรรณ วัตถุประสงค์เพื่อดื่มเอง นิยม
สูตรเข้มข้น 99-100% แบบบรรจุเตตราแพ็ค (กล่อง) ขนาดเล็ก (ไม่เกิน 200 มิลลิลิตร) ที่ร้านสะดวกซื้อ/
ร้านค้าปลีก ผลการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ ามะเขือเทศพร้อมดื่มของนักศึกษาโดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ธัญนันท์ ใจปั น (2559) ได้ศึกษาถึ ง การวิเคราะห์ คุณลักษณะที่ เหมาะสมของผลิ ตภัณฑ์น้ า
มะเขือเทศสาหรับผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ศึกษาเรื่ องการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาสภาพทัว่ ไปทางเศรษฐกิจสังคมและพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศของผูบ้ ริ โภค
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2) เพื่อวิเคราะห์ส่วนตลาดตามลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคส่ วนต่าง ๆ และ
3) เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศที่มีกบั ความพึงพอใจตามส่ วนตลาด
ของผูบ้ ริ โภค โดยใช้แนวคิดแบบจาลองคาโน (Kano Model)เพื่อหาคุณลักษณะที่ผูบ้ ริ โภคพึงพอใจ
โดยรวม แล้วทาการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคตามข้อมูลสภาพทัว่ ไปด้วยเทคนิค Cluster Analysis หลังจากนั้น
ใช้แนวคิดวิเคราะห์ร่วม(Conjoint Analysis) อีกครั้ งเพื่อหาคุณลักษณะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์น้ า
มะเขือเทศ จากการสอบถามจากลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 20-30 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ย20,001-35,000 บาทต่อ
เดือน โสดและไม่มีโรคประจาตัว ในด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคพบว่า สาเหตุหลักที่ผบู ้ ริ โภคเลือกดื่มน้ า
มะเขือเทศมาจาก เพื่อสุ ขภาพและความสวยงาม โดยบริ โภค 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ และมีค่าใช้จ่ายน้อย
กว่า 50 บาทต่อสัปดาห์ส่วนการวิจยั โดยแนวคิดเครื่ องมือคาโน พบว่า 4 คุณลักษณะที่ทาหน้าที่ดึงดูด
ผูบ้ ริ โภค คือ ระดับความเข้มข้นของน้ ามะเขือเทศ มีส่วนผสมน้ าผลไม้ชนิดอื่นปริ มาณโซเดียมต่า และมี
การเพิ่มคอลลาเจนและวิตามินต่าง ๆ และคุณลักษณะที่อยูใ่ นส่ วนที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคพอใจ คือ การแสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศหลังจากที่ทาการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคออกเป็ น 3 กลุ่ม พบว่า กลุ่มที่
1 ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการเพิ่มคุณลักษณะของน้ ามะเขือเทศ กลุ่มที่ 2 ให้ความสาคัญ กับการ
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศ และกลุ่มที่ 3 ให้ความสาคัญกับระดับความเข้มข้นของน้ า
มะเขือเทศจากผลการวิจยั ในครั้งนี้ทาให้ได้ขอเสนอแนะว่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจน้ ามะเขือเทศ สามารถ
ใช้กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ควรให้ความใส่ ใจในเรื่ องระดับความเข้มข้นของน้ ามะเขือเทศ รวมถึงการ
เพิ่มเติมคุณลักษณะ เช่น การเพิ่มคอลลาเจนหรื อวิตามินต่าง ๆ และการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
น้ ามะเขือเทศ เพื่อทาให้สินค้ามีคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
ภรณี แย้มพันธ์ (2559) ได้ศึกษาหาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้
แปรรู ปตราดอยคา การศึกษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อ
ผลไม้ ออร์ แกนิ คในเขตกรุ งเทพฯโดยพิจารณาจากแนวคิดโครงสร้าง พฤติกรรมและผลการดาเนินงาน
ของ ตลาด (SCP paradigm) และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ ผลไม้ออร์แกนิค โดยใช้แนวคิด
เกี่ ย วกับพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค การสร้ างความแตกต่ างในสิ น ค้า การค้น หาราคา และคุ ณ ภาพดี ที่สุด
งานวิจยั ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้แปร
รู ปตราดอยคา โดยศึกษาปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชี พ และ
รายได้ต่อเดือน และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้าน
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ราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้าน
กระบวนการ และปั จจัยด้านกายภาพ เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการสามารถนา ผลการวิจยั ที่ได้ไปใช้เป็ นข้อมูล
ในการวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ให้ได้ ผลิตภัณฑ์และการส่ งเสริ มการ
ขายที่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค สร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันให้กบั บริ ษทั ได้โดยทา
การสารวจแบบสอบถามออนไลน์และได้รับข้อมูลแบบสอบถามตอบ กลับที่มีความสมบูรณ์ท้ งั สิ้ น 419
ชุ ด ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ผกั และผลไม้แปรรู ปตรา ดอยคา มี
ทั้งหมด 3 ปั จจัย โดยเรี ยงลาดับจากค่าสัมประสิ ทธิ์ ของสมการถดถอยจากมากไปน้อย คือ ปั จจัยด้าน
ราคา ปั จจัยด้านบุคคลและระบบการจัดคิว และปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ปัจจัยด้าน รู ปลักษณ์ของ
บรรจุภณ
ั ฑ์และความหลากหลายของสิ นค้า ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ปั จจัย ด้านการส่ งเสริ ม
การขาย และปั จจัยด้านกายภาพและกระบวนการ ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้
แปรรู ปตราดอยคา สาหรับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศที่แตกต่าง
กันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้แปรรู ปตราดอยคา แตกต่างกัน ส่ วนผูบ้ ริ โภคที่มี
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันส่ งผลต่อการ ตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้
แปรรู ปตราดอยคาไม่แตกต่างกัน
งำนวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับ Conjoint Analysis
ศุภสั รัตน์ อินพิลา (2558) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อข้าวหอมมะลิอินทรี ย:์ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม ศึกษาพฤติกรรมในการรั บรู ้ ขอ้ มูลของผูบ้ ริ โภคและปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ โดยใช้แบบสอบถามร่ วมกับการทดสอบทางประสาทสัมผัสที่
ให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบความชอบด้วยการชิมข้าวหุงสุ ก 2 ตัวอย่าง จานวน 150 ราย โดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบร่ วม (Conjoint analysis) ผลการศึกษาการรับรู ้ในด้านราคาข้าว พบว่า ราคาข้าวอินทรี ยท์ ี่
เคยสู งกว่าราคาข้าวที่ซ้ือเป็ นประจากิโลกรัมละ 22.51 บาท ความยินดีจ่ายเฉลี่ยก่อนชิมอยูท่ ี่กิโลกรัมละ
63.80 บาท ส่ วนคะแนนความรู ้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู ้เกี่ยวกับข้าวอินทรี ยน์ อ้ ยกว่าร้อยละ 50 ใน
เรื่ องหลักการปฏิบตั ิของข้าวอินทรี ยโ์ ดยทัว่ ไป และทัศนคติดา้ นคุณประโยชน์ต่อสุ ขภาพ ในด้านผลของ
ความชอบหลังการชิม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความชอบข้าวหอมมะลิอินทรี ยม์ ากกว่าข้าวหอมมะลิทวั่ ไป
ร้อยละ 81.3 ส่ วนผลการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม (Conjoint analysis) โดยการเรี ยงลาดับความชอบ
สามารถสรุ ประดับความพึงพอใจสาหรับความสาคัญของปั จจัยต่าง ๆ ที่กลุ่มตัวอย่างใช้เป็ นเกณฑ์ใน
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การตัดสิ นใจซื้อมากที่สุด การรับรองมาตรฐาน รองลงมาคือ ราคา ชนิด และการอ้างถึงสุ ขภาพ จากนั้น
ทาการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มมาตรฐานคู่การอ้างอิงสุ ขภาพร้อยละ 16.22 กลุ่มราคาต้อง
มาก่อนร้อยละ 19.59 กลุ่มมาตรฐานเป็ นที่หนึ่ งร้อยละ 19.59 กลุ่มราคาพร้อมมาตรฐานร้อยละ 22.97
และสุ ดท้ายกลุ่มชอบอินทรี ยร์ ้อยละ 21.62
ธนัท ธารงพิรุณ (2559) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อแคบหมูของผูบ้ ริ โภค ได้
ศึกษาเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์แคบหมูที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดยใช้
เทคนิ คการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม (Conjoint Analysis) ซึ่ งข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์เป็ นข้อมูลปฐมภูมิที่
ได้จากการสัมภาษณ์ สอบถามกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย รวมถึงใช้วิธี Cluster Analysis ในการแบ่งกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคตามความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะที่ผูบ้ ริ โภคให้ความสัมพันธ์มากที่สุด คือ
บรรจุภณ
ั ฑ์แบบสุ ญญากาศ รองลงมา คือ ราคาแคบหมู 50 บาทต่อ 100 กรัม การติดฉลากบนผลิตภัณฑ์
และรู ปแบบแคบหมูแบบเส้นเกลียว ตามลาดับ สาหรับผลการวิเคราะห์ดว้ ยคลัสเตอร์ สามารถแบ่งกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคได้เป็ น 3 กลุ่ม โดยผูบ้ ริ โภคกลุ่มแรกซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีรายได้นอ้ ย ให้ความสาคัญกับ
ราคาแคบหมูที่ 50 บาทต่อ 100 กรัมมากที่สุด ส่ วนผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่สองนั้นส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมีรายได้
สู ง ให้ความสาคัญกับลักษณะของแคบหมูที่มีลกั ษณะแบบเส้นเกลียว ขณะที่ผบู ้ ริ โภคกลุ่มสุ ดท้ายนั้น
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีรายได้สูง ให้ความสาคัญกับบรรจุภณ
ั ฑ์แคบหมูแบบถุงซิ ปล็อคมากที่สุด โดย
ผลการวิจยั ในครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อผูจ้ ดั จาหน่ ายแคบหมูในการนามาพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้
อย่างเหมาะสม
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กรอบแนวคิดงำนวิจัย
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคนิ ยมรับประทานอาหารออร์ แกนิ คที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพมากขึ้น
แต่ผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศบรรจุกล่อง UHT พร้อมดื่มยังไม่มีผผู ้ ลิตรายใดใช้มะเขือ
เทศออร์แกนิค และติดฉลากออร์แกนิคลงในบรรจุภณ
ั ฑ์ จึงทาให้เกิดงานวิจยั นี้ข้ ึน
อิทธิพลของฉลากออร์แกนิคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อน้ ามะเขือเทศเพือ่ สุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม

1.ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม
ผู ้บ ริ โภค และปั จจั ย
ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
สังคม

2.ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ด้ า น

3.วิเคราะห์ กลยุทธ์เพื่อ

ฉลากออร์ แกนิ คที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ า
มะเขือเทศเพื่อสุ ขภาพ

นามาพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้ ามะเขือเทศ

การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
วิธีการคานวณสถิติเชิง
พรรณนา

การวิเคราะห์
องค์ประกอบร่ วม
Conjoint Analysis

Five Force
PEST
SWOT,TOW Matrix

ผูผ้ ลิตนาข้อมูลไปปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจสูงสุ ด
ภำพที่ 6 กรอบแนวคิดงานวิจยั
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บทที่ 3
วิธีกำรวิจยั
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจยั แบบการสารวจ
(Survey Research) ผ่านการเก็บข้อมูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิติเพื่อสรุ ปผลการวิจยั โดยที่ผวู ้ ิจยั ได้ทาการศึกษาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้อมูลปฐมภู มิ (Primary Data) ข้อมูลทัว่ ไปที่ ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจในการเลื อกซื้ อน้ า
มะเขือเทศ ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการวิเคราะห์ฉลากออร์แกนิคที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อน้ ามะเขือเทศของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ โภคที่เคย
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศภายใน 1 ปี ก่อนการสัมภาษณ์
2. ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาค้น คว้า รวบรวมจาก
วิทยานิพนธ์ บทความ เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากการสื บค้นทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็ นข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้
กลุ่มประชำกรเป้ำหมำย
ประชากร (Population) ที่อยูใ่ นกลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่ทางานหรื อ
พักอาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เคยซื้ อน้ ามะเขือเทศยี่ห้อใดก็ได้ในรอบ 1 ปี (มกราคม
2561 - มีนาคม 2562)
กำรกำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ ำง
พื้นที่ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ตามการแบ่งของประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ตามที่มากรมการ
ปกครองโดยแบ่งออกเป็ นพื้นที่ 3 เขต คือเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอกอย่างละ 3 เขตการ
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ปกครอง โดยมีจานวนประชากรทั้งหมด 1,023,734.00 คน โดยเก็บข้อมูลจากประชากรตั้งแต่อายุ 22-60
ปี จากการค านวณข้างต้น จะได้จานวนกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใช้ส าหรั บ งานวิ จัย ขั้น ต่ า โดยประมาณ 400
ตัวอย่าง
สมการที่ 1
n
N
E

แทนค่าในสูตร

n=

𝑁
1+𝑁𝑒 2

คือขนาดตัวอย่าง
คือขนาดประชากรกรุ งเทพมหานคร
คื อความคลาดเคลื่ อนของกลุ่ มตัว อย่างที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% สัด ส่ ว น
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
n=

𝟏,𝟎𝟐𝟑,𝟕𝟑𝟒.𝟎𝟎
𝟏+𝟏,𝟎𝟐𝟑,𝟕𝟑𝟒.𝟎𝟎 (𝟎.𝟎𝟓)𝟐

= 399.99
ดังนั้นการวิจยั ครั้งนี้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจากจานวนประชากรคือ 400 คน
กำรสุ่ มตัวอย่ ำง
ในการศึกษางานปั จจัยที่ส่งผลต่ออิทธิ พลของฉลากออร์ แกนิ คที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ า
มะเขื อ เทศของผู ้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครผู ้วิ จ ัย เลื อ กใช้วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sample)โดยแบ่งเขตตามที่ต้ งั ของพื้นที่ 3 เขต คือเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และ
เขตชั้นนอก จากการสุ่ มจับฉลาก การเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการแจก
แบบสอบถามเฉพาะกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ เ คยซื้ อ น้ า มะเขื อ เทศเพื่ อ บริ โ ภคในรอบ 1 ปี ก่ อ นท าการตอบ
แบบสอบถาม
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ตำรำงที่ 2 จานวนประชากรในแต่ละเขต และจานวนตัวอย่างที่ได้จากการแบ่งเป็ นสัดส่ วน
เขตที่สุ่มเลือกตัวอย่าง
เขตห้วยขวาง
เขตเมืองชั้นใน เขตดินแดง
เขตวัฒนา
เขตสวนหลวง
เขตเมืองชั้นกลาง เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตหลักสี่
เขตเมืองชั้นนอก
เขตดอนเมือง
รวม
เขตเมือง

จานวนผูต้ อบ
50
50
50
50
50
50
50
50
400

สัดส่ วนร้อยละ
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
100

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บข้ อมูล
งานวิจยั ในครั้งนี้ มีการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
วางแผนคาถามตรงตามประเด็นในกรอบแนวคิดที่ตอ้ งการศึกษาทั้งหมด 4 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่เคยทาการซื้อน้ ามะเขือเทศ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เคยเลือกซื้อน้ ำมะเขือเทศ
ส่ วนที่ 3 คุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ ามะเขือเทศ
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลชุดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศที่ผบู ้ ริ โภคเรี ยงลาดับความพึงพอใจ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่เคยทาการซื้ อน้ ามะเขือเทศ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย บาทต่อเดือน สถานภาพ โรคประจาตัว จานวน 7 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เคยเลือกซื้ อน้ ำมะเขือเทศ ได้แก่ สาเหตุในการเลือกซื้ อน้ า
มะเขือเทศ ความถี่ในการบริ โภคน้ ามะเขือเทศ ครั้งต่อเดือน ช่วงเวลาที่เลือกดื่มน้ ามะเขือเทศ แบรนด์
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สิ นค้าที่นิยมบริ โภค สถานที่ในการเลือกซื้อน้ ามะเขือเทศ ค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือ
เทศ บาทต่อสัปดาห์ จานวน 6 ข้อ
ส่ วนที่ 3 คุณลักษณะและปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อน้ ามะเขือเทศ โดยใช้ส่วนประสมทาง
การตลาด
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลชุ ดคุ ณลักษณะผลิ ตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศที่ ผูบ้ ริ โภคเรี ยงลาดับความพึงพอใจ
จานวน 8 ชุด โดยเลือกชุดที่ชอบ และให้คะแนนคุณลักษณะแต่ละชุดอย่างเป็ นอิสระจากชุดคุณลักษณะ
ที่กาหนดให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุ ด จานวนคาถามชุดคุณลักษณะ 8 ชุด
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
กำรวิจยั ครั้งนี้ ได้ทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลในส่ วนที่ 1 ส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3 ของแบบสอบถำม
ด้วยวิธีกำรคำนวณสถิติเชิ งพรรณนำ สำหรั บข้อมูลในส่ วนที่ 4 ของแบบสอบถำมจะใช้เทคนิ คกำร
วิเครำะห์แบบ Conjoint Analysis ซึ่งเป็ นกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจชุดคุณลักษณะฉลำกออร์แกนิคของ
น้ ำมะเขือเทศ เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์น้ ำมะเขือเทศ ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคมำกที่สุด
การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปทางเศรษฐกิจสังคม และพฤติกรรม
การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ 2 เพื่อศึกษา
ปั จจัยด้านฉลากออร์ แกนิ คที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ ามะเขือเทศเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งแบบสอบถามในส่ ว นข้อมู ลทัว่ ไป ของผูบ้ ริ โภคที่ เ คยเลื อกดื่ มน้ามะเขื อ เทศ
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย บาทต่อเดือน สถานภาพ โรคประจาตัว
สาเหตุในการเลือกซื้อน้ ามะเขือเทศ ความถี่ในการบริ โภคน้ ามะเขือเทศ ครั้งต่อเดือน ช่วงเวลาที่เลือกดื่ม
น้ ามะเขือเทศ แบรนด์สินค้าที่นิยมบริ โภค สถานที่ในการเลือกซื้ อน้ ามะเขือเทศ ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศ บาทต่อสัปดาห์ รวมถึง คุ ณลักษณะและปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกซื้ อน้ า
มะเขือเทศ
การคิดร้อยละของคะแนนที่ได้จากผูต้ อบแบบสอบถาม โดยนาความถี่ที่ได้ไปหาด้วย จานวน
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 400 คนจากนั้นนาไปคูณด้วย 100% ดังนี้
จานวนผูต้ อบแบบสอบถามที่เลือก
ค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม =
X 100
จานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
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สาหรับการจัดทาแบบสอบถามในส่ วนที่ 3 ผูว้ ิจยั ทาการใช้เครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากการรวบรวม
ข้อมูลจากงานวิจยั การสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อทาการกาหนดคุณลักษณะ (Attributes) ดังตารางที่ 3

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

เพศหญิง (15 คน)

ความพึงพอใจด้านรสชาติ
คุณค่าด้านโภชนาการ
มีสัญลักษณ์ทางการค้าที่เชื่อถือได้
ตราสิ นค้ามีความน่าเชื่อถือ
มีเครื่ องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์
(ออร์แกนิค) บนผลิตภัณฑ์
สิ นค้าแสดงวันผลิต วันหมดอายุอย่างชัดเจน
มีปริ มาณที่หลากหลาย
รู ปลักษณ์สวยงามน่าดึงดูด
ไม่ใส่ วตั ถุกนั เสี ย
ระดับตวามเข้มข้นของน้ ามะเขือเทศ
เพิ่มคอลลาเจน และวิตามิน
ปริ มาณโซเดียม
ปริ มาณน้ าตาล
ผสมเม็ดบุก
มีรสชาติหลากหลาย เช่น ผสมน้ าผลไม้

เพศชาย (15 คน)

1
2
3
4

พิมพ์อปั สร ต่อศรี เจริ ญ (2559)

คุณลักษณะ

ภรณี แย้มพันธ์ (2559)

ลาดับ

ธัญญนันท์ ใจปัน (2559)

ตำรำงที่ 3 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ ทั้ง 26 คุณลักษณะ

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
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เพศชาย (15 คน)

เพศหญิง (15 คน)

16 ผสมเนื้อมะเขือเทศ
17 ราคาเหมาะสมกับปริ มาณ
18 ราคาคุม้ ค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพ
19 มีหลากหลายราคาให้เลือก
20 ทาเลที่ต้ งั ร้านค้า สะดวกต่อการเดินทาง
21 แสดงป้ ายราคาชัดเจน
22 มีการกระจายสิ นค้าเพียงพอ
23 มีตวั แทนจาหน่าย
24 สามารถซื้อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์
25 มีการโฆษณาผ่านสื่ อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์
26 มีการจัดโปรโมชัน่ ลดราคาสิ นค้า
ที่มา: จำกกำรสรุ ปโดยผูว้ ิจยั

พิมพ์อปั สร ต่อศรี เจริ ญ (2559)

คุณลักษณะ

ภรณี แย้มพันธ์ (2559)

ลาดับ

ธัญญนันท์ ใจปัน (2559)

ตำรำงที่ 3 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ ทั้ง 26 คุณลักษณะ (ต่อ)

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

กำรเลื อกคุ ณลักษณะและระดับ (Attribute & Level Extraction) มี กำรทำกำรสัมภำษณ์ ก ลุ่ ม
(Group Interview) กลุ่มตัวอย่ำงที่ซ้ื อน้ ำมะเขือเทศเพื่อบริ โภคทุกสัปดำห์ เพื่อคัดเลือกคุณลักษณะจำก
26 คุณลักษณะให้เหลือ 18 คุณลักษณะ ดังตำรำงที่ 4
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ตารางที่ 4 คุณลักษณะจำนวน 18 ข้อที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่ม จำนวน 30 รำย

ลำดับ
1
2
3

ด้ ำนผลิตภัณฑ์ (Product)

10 คุณลักษณะ

ยีห่ อ้ น้ ามะเขือเทศ
มีฉลากระบุขอ้ มูลวันผลิตและหมดอายุชดั เจน
มีเครื่ องหมายเครื่ องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย(์ ออร์แกนิค)บนผลิตภัณฑ์

4
5
6
7
8
9
10

บรรจุภณ
ั ฑ์ออกแบบสวยงาม
ปริ มาณโซเดียมในน้ ามะเขือเทศ
ปริ มาณน้ าตาลในน้ ามะเขือเทศ
ระดับความเข้มข้นของน้ ามะเขือเทศ
น้ ามะเขือเทศผสมน้ าผลไม้ชนิดอื่น
น้ ามะเขือเทศเพิ่มคอลลาเจน,วิตามิน
น้ ามะเขือเทศผสมเม็ดบุก
ด้ ำนรำคำ (Price)
1 ราคาเหมาะสมกับปริ มาณ
2 ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกบคุณภาพ
ด้ ำนช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย (Place)
1 สถานที่จาหน่ายสะดวกต่อการเดินทาง
2 สถานที่จาหน่ายมีมากมายหลายสาขา
3 สถานที่จาหน่ายมีสินค้าเพียงพอกับความต้องการ
ด้ ำนกำรตลำด (Promotion)
1 มีการโฆษณาน้ ามะเขือเทศผ่านสื่ อต่าง ๆ
2 มีการส่ งเสริ มการขาย เช่น การลดราคา การแจกของแถม
3 มีตวั อย่างผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศให้ทดลองชิม
ที่มา: จำกกำรสรุ ปโดยผูว้ ิจยั
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2 คุณลักษณะ

3 คุณลักษณะ

3 คุณลักษณะ
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กำรวิเครำะห์ ข้อมูลด้ ำนคุณลักษณะและปัจจัยทีม่ ีผลต่ อกำรเลือกซื้อนำ้ มะเขือเทศ
การวิ เ คราะห์ ใ นส่ ว นนี้ จะวัด จากทัศ นคติ แ ละระดับ ความพึ ง พอใจของผู ้ ต อบ
แบบสอบถามโดยแบ่งระดับความสาคัญออกเป็ น 5 ระดับ ตามเกณฑ์การวัดค่าตามมาตรวัดลิ เคิ ร์ท
(Likert Scale) ดังนี้
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับความสาคัญ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคน้ ามะเขือเทศเพื่อสุ ขภาพ จะ
นาไปใช้หาคาตอบปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ อน้ ามะเขือเทศเพื่อสุ ขภาพตาม
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 โดยนาคะแนนมาแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยจากผูต้ อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด โดยยึดเกณฑ์ดงั นี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540)
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00
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หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความสาคัญน้อยที่สุด
ระดับความสาคัญน้อย
ระดับความสาคัญปานกลาง
ระดับความสาคัญมาก
ระดับความสาคัญมากที่สุด
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สาหรับการจัดทาแบบสอบถามในส่ วนที่ 4 ผูว้ ิจยั ได้ทำกำรสำรวจตลำดเพื่อหำคุณลักษณะที่
เหมำะสม และนำไปสอบถำมนำร่ องกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่ำงที่เคยบริ โภคน้ ำมะเขือเทศจำนวน 30 รำย
เพื่อให้ได้คุณลักษะที่เหมำะสมต่ออิทธิ พลของฉลำกออร์ แกนิ คที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อน้ ำมะเขือเทศ
เพื่ อ สุ ข ภำพของผู ้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหำนครโดยได้จ ำนวนคุ ณ ลัก ษณะที่ ส นใจทั้ง หมด 5
คุณลักษณะ ดังตำรำงที่ 5
ตารางที่ 5 จำนวนคุณลักษณะที่ได้จำกกำรสำรวจและสอบถำมผูบ้ ริ โภคเบื้องต้น

คุณลักษณะ (Attribute)
คุณลักษณะปริ มาณโซเดียม
คุณลักษณะปริ มาณน้ าตาล
คุณลักษณะด้านการติดฉลาก
ออร์แกนิค
คุณลักษณะด้านความเข้มข้น
ของน้ ามะเขือเทศ
คุณลักษณะพิเศษเพิ่มเติม

ค่าระดับ (Level)
1.ปริ มาณโซเดียมต่า
2.ปริ มาณโซเดียมปกติ
1.ปริ มาณน้ าตาลต่า
2.ปริ มาณน้ าตาลปกติ
1.มีการติดฉลากออร์แกนิค
2.ไม่มีการติดฉลากออร์แกนิค
1.เข้มข้น 100%
2.เข้มข้นน้อยกว่า 100%
1.น้ ามะเขือเทศผสมน้ าผลไม้ชนิดอื่น
2.น้ ามะเขือเทศเพิ่มปริ มาณคอลาเจน วิตามิน
3.น้ ามะเขือเทศผสมเม็ดบุก

ความสัมพันธ์
แบบจาลอง
Discrete
Discrete
Discrete
Discrete
Discrete

ที่มา: จำกกำรสำรวจ
ขั้นตอนที่ 1 สร้ำงชุ ดคุณลักษณะ ซึ่ งเป็ นกำรนำเอำระดับคุณลักษณะทั้งหมดมำคูณกัน (Full
Factorial) โดยจะได้ชุ ด คุ ณ ลัก ษณะที่ เ ป็ นไปได้คื อ 2x2x2x2x3 = 48 ชุ ด ซึ่ ง จ ำนวนชุ ด ที่ ไ ด้น้ ัน มำก
เกิ นไปที่จะใช้ศึกษำครั้ งนี้ ดังนั้นจึ งนำเทคนิ ค Orthogonal Designs เพื่อลดจำนวนชุ ดคุณลักษณะลง
เหลือ 8 ชุด ดังตำรำงที่ 6
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ตำรำงที่ 6 ชุดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศ
ชุด
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ปริ มาณ
ปริ มาณ
โซเดียม
น้ าตาล
โซเดียมต่า น้ าตาลต่า
โซเดียมปกติ น้ าตาลปกติ
โซเดียมปกติ น้ าตาลปกติ
โซเดียมต่า น้ าตาลปกติ
โซเดียมต่า น้ าตาลปกติ
โซเดียมปกติ น้ าตาลต่า
โซเดียมต่า น้ าตาลต่า
โซเดียมปกติ น้ าตาลต่า
ที่มา: จำกกำรวิเครำะห์

มีฉลาก
ออร์แกนิค
มีฉลากออร์แกนิค
ไม่มีฉลากออร์แกนิค
มีฉลากออร์แกนิค
ไม่มีฉลากออร์แกนิค
มีฉลากออร์แกนิค
ไม่มีฉลากออร์แกนิค
ไม่มีฉลากออร์แกนิค
มีฉลากออร์แกนิค

ปริ มาณ
ความเข้มข้น
เข้มข้น 100%
เข้มข้นน้อยกว่า 100%
เข้มข้น 100%
เข้มข้น 100%
เข้มข้นน้อยกว่า 100%
เข้มข้น 100%
เข้มข้นน้อยกว่า 100%
เข้มข้นน้อยกว่า 100%

การเพิ่ม
ลักษณะพิเศษ
ผสมน้ าผลไม้ชนิดอื่น
ผสมน้ าผลไม้ชนิดอื่น
ผสมน้ าผลไม้ชนิดอื่น
ผสมเม็ดบุก
เพิ่มคอลลาเจน,วิตามิน
เพิ่มคอลลาเจน,วิตามิน
ผสมน้ าผลไม้ชนิดอื่น
ผสมเม็ดบุก

ขั้ น ตอนที่ 2 กำรออกแบบและกำรเก็บ รวบรวมข้อ มู ล งำนวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ได้ใ ช้ก ำร์ ด แสดง
คุณลักษณะจำนวน 8 ใบ โดยแสดงกำร์ดทั้งหมดพร้อมกัน แล้วให้ผบู ้ ริ โภคเรี ยงลำดับกำร์ดที่มีควำมพึง
พอใจมำกที่สุดไปจนถึงกำร์ดที่มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด
ขั้นตอนที่ 3 กำรเลือกใช้วิธีวดั ควำมพึงพอใจต่อชุดคุณลักษณะที่นำเสนอ ซึ่ งได้เลือกใช้วิธีกำร
เรี ยงลำดับควำมสำคัญ (Ranking)
ขั้นตอนที่ 4 กำรเลือกแบบจำลองควำมพึงพอใจที่ใช้ในกำรศึกษำ โดยกำหนดคุณสมบัติของตัว
แปรปริ มาณโซเดียม ปริ มาณน้ าตาล มีฉลากออร์แกนิค ปริ มาณความเข้มข้น ตัวแปรการเพิ่มคุณลักษณะ
พิเศษ ให้มีคุณลักษณะแบบไม่ต่อเนื่องกัน (Discrete)
ขั้ น ตอนที่ 5 วิ ธี ป ระมำณค่ ำ ควำมพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ลัก ษณะ ในส่ ว นของงำนวิ จ ัย นี้ เป็ นกำร
ประมำณค่ำควำมพึงพอใจแบบเรี ยงลำดับ ควำมพึงพอใจมำกไปน้อย
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กำรวิเครำะห์ ข้อมูลด้ ำนคุณลักษณะและลักษณะของผลิตภัณฑ์ ทผี่ ู้บริโภคเลือกตัดสิ นใจ
โดยจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม เพื่อหาค่าอรรถประโยชน์หรื อความ
พึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะของน้ ามะเขือเทศเพื่อสุ ขภาพ ดังสมการต่อไปนี้

𝑈𝑘 = 𝑏0 + 𝑏11 𝑋11 + 𝑏12 𝑋12 + 𝑏21 𝑋21 + 𝑏22 𝑋22 + 𝑏31 𝑋31 +
𝑏32 𝑋32 + 𝑏41 𝑋41 + 𝑏42 𝑋42 + 𝑏51 𝑋51 + 𝑏52 𝑋52 + 𝑏53 𝑋53 + 𝑒𝑘
กาหนดให้

U
𝑏0
𝑏𝑖𝑗

คือ
คือ
คือ

𝑋ij

คือ

𝑒𝑘

คือ

ค่าอรรถประโยชน์ที่ผบู ้ ริ โภคให้ในการ์ดชุดคุณลักษณะที่ k
ค่าคงที่
ค่าสัมประสิ ทธิ์ที่ได้จากการประมาณค่าอรรถประโยชน์เฉพาะส่ วน
จากคุณลักษณะต่างๆ ของน้ ามะเขือเทศ
ตัวแปรหุ่นแสดงคุณลักษณะของน้ ามะเขือเทศที่ i ณ ระดับที่ j โดย
มีค่าเป็ น 1 ถ้าเป็ นคุณลักษณะของน้ ามะเขือเทศที่ i ในระดับที่ j
มีค่าเป็ น 0 ถ้าเป็ นคุณลักษณะน้ ามะเขือเทศในคุณลักษณะอื่นๆ
ค่าความคลาดเคลื่อน

ซึ่งคุณลักษณะและระดับของน้ ามะเขือเทศได้แสดงไว้ดงั ข้างต้น และผลการวิเคราะห์ดงั กล่าว
จะใช้อธิบายคุณลักษณะที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีความพึงพอใจสูงสุ ดตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2
สาหรับตัวแปรหุ่นของคุณลักษณะต่างๆ ของน้ ามะเขือเทศมีดงั นี้
โดยที่ Uk
x11
x12
x21
x22
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คืออรรถประโยชน์รวม
คือคุณลักษะด้ำนปริ มำณโซเดียมต่ำ
คือคุณลักษะด้ำนปริ มำณโซเดียมปกติ
คือคุณลักษะด้ำนปริ มำณน้ ำตำลต่ำ
คือคุณลักษะด้ำนปริ มำณน้ ำตำลปกติ

39

x31
x32
x41
x42
x51
x52
x53
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คือคุณลักษะด้ำนมีฉลำกออร์แกนิค
คือคุณลักษะด้ำนไม่มีฉลำกออร์แกนิค
คือคุณลักษะด้ำนปริ มำณควำมเข้มข้น 100%
คือคุณลักษะด้ำนปริ มำณควำมเข้มข้นน้อยกว่ำ 100%
คือคุณลักษะด้ำนกำรผสมน้ ำผลไม้ชนิดอื่น
คือคุณลักษะด้ำนกำรเพิม่ คอลลำเจน,วิตำมิน
คือคุณลักษะด้ำนกำรผสมเม็ดบุก

บทที่ 4
ผลกำรศึกษำ
จากการวิจยั เรื่ อง อิ ทธิ พลของฉลากออร์ แกนิ คที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ ามะเขือเทศเพื่อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปทางเศรษฐกิจ
สั ง คม และพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ ามะเขื อ เทศเพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพื่อศึ กษาปั จจัยด้านฉลากออร์ แกนิ คที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ ามะเขือเทศเพื่อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์เพื่อนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือ
เทศให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยทาการวิจยั ในกลุ่มตัวอย่างผลการวิจยั กลุ่มตัวอย่างที่เคย
บริ โภคน้ ามะเขือเทศ และอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครจานวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถาม จากการ
รวบรวมแบบสอบถามจานวน 400 คิดเป็ นร้อยละ 100 ของตัวอย่าง
ทั้งหมด โดยแบ่งผลการวิจยั ออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่เคยทาการซื้อน้ ามะเขือเทศ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เคยทาการซื้อน้ ามะเขือเทศ
ส่ วนที่ 3 คุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ ามะเขือเทศ
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลชุดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศที่ผบู ้ ริ โภคเรี ยงลาดับความพึงพอใจ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้บริโภคที่เคยทำกำรซื้อนำ้ มะเขือเทศ
1.เพศ
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามเพศ จานวน 400 คน พบว่า ส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคน้ า
มะเขือเทศเป็ นเพศหญิงจานวน 327 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.75 และเพศชายจานวน 73 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 18.25 ดังแสดงในตารางที่ 7
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ตำรำงที่ 7 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามเพศ
เพศ

จำนวน (คน)

ร้ อยละ

ชาย

73

18.25

หญิง

327

81.75

400

100

รวม
ที่มำ : จากการคานวณ
2.อำยุ

จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามอายุจานวน 400 คน พบว่า ส่ วนใหญ่ผทู ้ ี่เคยบริ โภค
น้ ามะเขือเทศมีอายุ 21-30 ปี จานวน 287 คิดเป็ นร้อยละ 71.75 รองลงมาเป็ นอายุ 31-40 ปี จานวน 85 คน
คิดเป็ นร้อยละ 21.25 กลุ่มอายุ 41-50 ปี มีจานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6 กลุ่มอายุ 51-60 ปี มีจานวน 4
คน คิดเป็ นร้อยละ 1 ดังแสดงในตารางที่ 8
ตำรำงที่ 8 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามอายุ
อำยุ
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
รวม
ที่มำ: จากการคานวณ
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จำนวน (คน)
287
85
24
4
400

ร้ อยละ
71.75
21.25
6.00
1.00
100
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3.ระดับกำรศึกษำ
จากการสารวจกลุ่ มตัว อย่างโดยจ าแนกตามระดับการศึ กษาจานวน 400 คน พบว่า ผูท้ ี่ เ คย
บริ โภคน้ ามะเขือเทศมีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1 ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี จานวน 378 คน คิดเป็ นร้อยละ 94.50 ระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 18 คน คิด
เป็ นร้อยละ 4.50 ดังแสดงในตารางที่ 9
ตำรำงที่ 9 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
ที่มำ: จากการคานวณ

จำนวน (คน)
4
378
18
400

ร้ อยละ
1.00
94.50
4.50
100

4.อำชีพ
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามอาชี พ จานวน 400 คน พบว่า ผูท้ ี่เคยบริ โภคน้ า
มะเขือเทศมี การประกอบอาชี พ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิ จ/พนักงานรัฐ จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ
26.25 พนักงานเอกชน จานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.50 ประกอบธุรกิจส่ วนตัว จานวน 117 คน คิด
เป็ นร้อยละ 29.25 ดังแสดงในตารางที่ 10
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ตำรำงที่ 10 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามระดับการศึกษา
อำชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานรัฐ
พนักงานเอกชน
ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
รวม
ที่มำ: จากการคานวณ

จำนวน (คน)
105
178
117
400

ร้ อยละ
26.25
44.50
29.25
100

5.รำยได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน (บำท)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) จานวน 400 คน พบว่า
ผูท้ ี่เคยบริ โภคน้ ามะเขือเทศมีรายได้เฉลี่ยนต่อเดือน (บาท) น้อยกว่า 10,000 บาท จานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 0.75 รายได้เฉลี่ยนต่อเดือน (บาท) 20,001-30,000 จานวน 301 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.25 รายได้
เฉลี่ยนต่อเดือน (บาท) 30,001-40,000 จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.25 รายได้เฉลี่ยนต่อเดือน (บาท)
40,001-50,000 จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.75 ดังแสดงในตารางที่ 11
ตำรำงที่ 11 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
รำยได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน (บำท)
น้อยกว่า 10,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
รวม
ที่มำ: จากการคานวณ
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จำนวน (คน)
3
301
73
23
400

ร้ อยละ
0.75
75.25
18.25
5.75
100
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6.สถำนภำพ
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามสถานภาพจานวน 400 คน พบว่า ผูท้ ี่เคยบริ โภคน้ า
มะเขือเทศมีสถานภาพโสด จานวน 262 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.50 สถานภาพสมรส จานวน 138 คน คิด
เป็ นร้อยละ 34.50 ดังแสดงในตารางที่ 12
ตำรำงที่ 12 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามสถานภาพ
สถำนภำพ
โสด
สมรส
รวม
ที่มำ: จากการคานวณ

จำนวน (คน)
262
138
400

ร้ อยละ
65.50
34.50
100

7.โรคประจำตัว
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามโรคประจาตัวจานวน 400 คน พบว่า ส่ วนใหญ่ผทู ้ ี่
เคยบริ โภคน้ ามะเขื อเทศไม่ มีโรคประจาตัว จานวน 391 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 97.75 มี โรคประจาตัว
โรคเบาหวานจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.75 โรคภูมิแพ้จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.75 และโรคไม
เกรนจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.75 ดังแสดงในตารางที่ 13

44

45

ตำรำงที่ 13 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามโรคประจาตัว
โรคประจำตัว
ไม่มี
มีโรคประจาตัว
-โรคเบาหวาน
-โรคภูมิแพ้
- โรคไมเกรน
รวม
ที่มำ: จากการคานวณ

จำนวน (คน)
391
9

ร้ อยละ
97.75
2.25

400

100

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคที่เคยทำกำรซื้อนำ้ มะเขือเทศ
1.สำเหตุในกำรเลือกซื้อนำ้ มะเขือเทศ
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามสาเหตุในการเลือกซื้อน้ ามะเขือเทศจานวน 400 คน
พบว่า ส่ วนใหญ่ผทู ้ ี่เคยบริ โภคน้ ามะเขือเทศดื่มตามคาแนะนาของคนอื่นมากที่สุด จานวน 335 คน คิด
เป็ นร้อยละ 83.75 รองลงมาคือภาพลักษณ์ตราสิ นค้า จานวน 323 คิดเป็ นร้อยละ 80.75 รองลงมาอันดับ
สามคือดื่มเพื่อสุ ขภาพ จานวน 267 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.75 รองลงมาอันดับสี่ คือดื่มเพื่อบารุ งผิวพรรณ
จานวน 242 คิดเป็ นร้อยละ 60.50 และสามอันดับสุ ดท้ายได้แก่ มีคุณประโยชน์ตามที่ตอ้ งการ ชื่นชอบ
รสชาติน้ ามะเขือเทศ และ ราคาสามารถซื้ อหาได้ จานวน 214 คน 107 คน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.50
26.75 และ 20.00 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 14
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ตำรำงที่ 14 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามสาเหตุในการเลือกซื้อน้ ามะเขือเทศ
สำเหตุในกำรเลือกซื้อนำ้ มะเขือเทศ
จำนวน (คน)
เพื่อสุ ขภาพ
267
เพื่อบารุ งผิวพรรณ
242
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
323
ชื่นชอบรสชาติน้ ามะเขือเทศ
107
มีคุณประโยชน์ตามที่ตอ้ งการ
214
ดื่มตามคาแนะนาของคนอื่น
335
ราคาสามารถซื้อหาได้
80
ที่มำ: จากการคานวณ
หมายเหตุ : ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกได้มากกว่า 1 คาตอบ

ร้ อยละ
66.75
60.50
80.75
26.75
53.50
83.75
20.00

2.ควำมถี่ในกำรบริโภคนำ้ มะเขือเทศต่ อเดือน
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามความถี่ในการบริ โภคน้ ามะเขือเทศต่อเดือน จานวน
400 คน พบว่าความถี่ในการบริ โภค 1-5 ครั้งต่อเดือน จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.50 ความถี่ใน
การบริ โภค 6-10 ครั้งต่อเดือน จานวน 239 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.75 ความถี่ในการบริ โภค 11-20 ครั้ง
จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 22 ความถี่ในการบริ โภค มากกว่า 20 ครั้ง จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ
1.75 ดังแสดงในตารางที่ 15
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ตำรำงที่ 15 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามความถี่ในการบริ โภคน้ ามะเขือเทศต่อ
เดือน
ควำมถี่ในกำรบริโภคนำ้ มะเขือเทศต่ อเดือน
1-5 ครั้ง
6-10 ครั้ง
11-20 ครั้ง
มากกว่า 20 ครั้ง
รวม
ที่มำ: จากการคานวณ

จำนวน (คน)
66
239
88
7
400

ร้ อยละ
16.50
59.75
22.00
1.75
100

3.ช่ วงเวลำที่เลือกดื่มนำ้ มะเขือเทศ
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามช่วงเวลาที่เลือกดื่มน้ ามะเขือเทศ จานวน 400 คน
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามนิยมดื่มช่วงเช้ามากที่สุด จานวน 232 คน คิดเป็ นร้อยละ 58 รองลงมาคือ ก่อน
นอน จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 ช่วงกลางวัน จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7 ช่วงเย็น จานวน
20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5 ดังแสดงในตารางที่ 16
ตำรำงที่ 16 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามช่วงเวลาที่เลือกดื่มน้ ามะเขือเทศ
ช่ วงเวลำที่เลือกดื่มนำ้ มะเขือเทศ
ช่วงเช้า
ช่วงกลางวัน
ช่วงเย็น
ก่อนนอน
รวม
ที่มำ: จากการคานวณ

47

จำนวน (คน)
232
28
20
120
400

ร้ อยละ
58.00
7.00
5.00
30.00
100
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4.แบรนด์ สินค้ำทีผ่ ู้ตอบแบบสอบถำมนิยมบริโภค
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามแบรนด์สินค้าที่ ผตู ้ อบแบบสอบถามนิ ยมบริ โภค
จานวน 400 คน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามนิ ยม ดอยคามากที่สุด จานวน 357 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.25
รองลงมาคือ คาโกเมะ จานวน 259 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.74 และสามอันดับสุ ดท้ายคือ มาลี ยูนิฟ ทิป
โก้ จานวน 37 คน 32 คน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.25 8.00 และ 7.75 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 17
ตำรำงที่ 17 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามแบรนด์สินค้าที่ผตู ้ อบแบบสอบถาม
นิยมบริ โภค
แบรนด์ สินค้ ำที่ท่ำนนิยมบริโภค
จำนวน (คน)
ดอยคา
357
คาโกเมะ
259
ทิปโก้
31
มาลี
37
ยูนิฟ
32
ที่มำ: จากการคานวณ
หมายเหตุ : ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกได้มากกว่า 1 คาตอบ

ร้ อยละ
89.25
64.74
7.75
9.25
8.00

5.สถำนที่ในกำรเลือกซื้อนำ้ มะเขือเทศ
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามสถานที่ในการเลือกซื้ อน้ ามะเขือเทศจานวน 400
คน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามนิ ยมซื้ อตามร้านสะดวกซื้ อ เช่ น เซเว่นอีเลฟเว่น แฟมิลี่มาร์ ท ลอร์ สัน
จานวน 357 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.25 รองลงมาคือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น ท๊อปซุปเปอร์มาร์เก็ต ฟู้ ดแลนด์
วิลล่า มาร์เก็ต จานวน 334คน คิดเป็ นร้อยละ 83.50 ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เช่น บิ๊กซี โลตัส แมคโคร จานวน
333 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.25 สั่งสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ จานวน 14 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 3.50 ดังแสดงในตารางที่ 18
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ตำรำงที่ 18 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามสถานที่ในการเลือกซื้อน้ ามะเขือเทศ
สถำนที่ในกำรเลือกซื้อนำ้ มะเขือเทศ
จำนวน (คน)
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เช่น บิ๊กซี โลตัส แมคโคร
333
ซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น ท๊อปซุปเปอร์มาร์เก็ต ฟู้ ดแลนด์
334
วิลล่า มาร์เก็ต
ร้านสะดวกซื้อ เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น แฟมิลี่มาร์ท ลอร์
357
สัน
สัง่ สิ นค้าผ่านเว็บไซต์ สัง่ ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์
14
ที่มำ: จากการคานวณ
หมายเหตุ : ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกได้มากกว่า 1 คาตอบ

ร้ อยละ
83.25
83.50
89.25
3.50

6.ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นำ้ มะเขือเทศต่ อสั ปดำห์ บำทต่ อครั้ง
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศต่อ
สัปดาห์ บาทต่อครั้ง จานวน 400 คน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่าย 1-50 บาทต่อสัปดาห์ จานวน
66 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.5 มีค่าใช้จ่าย 51-100 บาทต่อสัปดาห์ จานวน 239 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.75 มี
ค่ า ใช้จ่ า ย 101-200 บาทต่ อ สัป ดาห์ จ านวน 88 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 22 มี ค่ า ใช้จ่ า ย 201-300 บาท ต่ อ
สัปดาห์ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1 มีค่าใช้จ่าย มากกว่า 300 บาทต่อสัปดาห์ จานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 0.75 ดังแสดงในตารางที่ 19
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ตารางที่ 19 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ า
มะเขือเทศต่อสัปดาห์ บาทต่อครั้ง
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นำ้ มะเขือเทศต่ อสั ปดำห์
บำทต่ อครั้ง
1-50 บาท
51-100 บาท
101-200 บาท
201-300 บาท
มากกว่า 300 บาท
รวม
ที่มำ: จากการคานวณ
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จำนวน (คน)

ร้ อยละ

66
239
88
4
3
400

16.50
59.75
22.00
1.00
0.75
100
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ส่ วนที่ 3 กำรวิเครำะห์ คุณลักษณะและปัจจัยทีม่ ีผลต่ อกำรเลือกซื้อนำ้ มะเขือเทศ
ข้อมูลที่ได้จากผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด สามารถสรุ ปคะแนนเฉลี่ย ของระดับความ
คิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ลัก ษณะและปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ น้ า มะเขื อ เทศ ตามปั จ จัย ทั้ง หมด 4 ปั จ จัย
แบบสอบถามส่ วนนี้จะเป็ นการกาหนดคุณลักษณะของน้ ามะเขือเทศที่เกี่ยวข้องกับปั จจัย 4 ปั จจัย ได้แก่
ปั จจัยด้านลักษณะผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการขาย โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามให้คะแนนตามความสาคัญ จากนั้นจึงแปลผลด้วยมาตรวัด
ลิเคิร์ท (Likert Scale) ดังแสดงผลดังต่อไปนี้
ปั จจัยด้ ำนผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องของการติดฉลาก
ออร์ แกนิ คลงบนผลิตภัณฑ์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 สาหรับปั จจัยด้านอื่นๆ ส่ วนใหญ่มีระดับความสาคัญ
มากโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.51-4.50 ประกอบด้วยการเพิ่มคอลลาเจนและวิตามินในน้ ามะเขือ
เทศ และลดระดับปริ มาณน้ าตาลเป็ นต้น ดังตารางที่ 20
ปัจจัยด้ ำนด้ ำนรำคำ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมากในเรื่ องราคา
เหมาะสมกับปริ มาณ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพซึ่งมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.51-4.50 ดังตารางที่ 20
ปัจจัยด้ ำนช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญมากในเรื่ อง
สถานที่จาหน่ายมีมากมายหลายสาขา สถานที่จาหน่ายสะดวกต่อการเดินทาง สถานที่จาหน่ายมีสินค้า
เพียงพอกับความต้องการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 4.01 และ 3.99 ตามลาดับซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.51-4.50 ดังตารางที่ 20
ปัจจัยด้ ำนกำรส่ งเสริมกำรขำย ผูต้ อบแบบสอบถามมีให้ความสาคัญมาก ซึ่งประกอบไปด้วย
มีตวั อย่างผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศให้ทดลองชิม มีการโฆษณาน้ ามะเขือเทศผ่านสื่ อต่าง ๆ มีการส่ งเสริ ม
การขาย เช่ น การลดราคา การแจกของแถม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 4.01 3.99 ตามลาดับซึ่ งมี
คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.51-4.50 ดังตารางที่ 20
51
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ตำรำงที่ 20 คุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ ามะเขือเทศ
ลำดับ

ปัจจัยส่ วนผสมทำงกำรตลำด

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
1
ยีห่ อ้ น้ ามะเขือเทศ
2
มีฉลากระบุขอ้ มูลวันผลิตและหมดอายุชดั เจน
มีเครื่ องหมายเครื่ องหมายรับรองมาตรฐานเกษตร
3
อินทรี ย ์ (ออร์แกนิค)บนผลิตภัณฑ์
4
บรรจุภณ
ั ฑ์ออกแบบสวยงาม
5
ปริ มาณโซเดียมในน้ ามะเขือเทศ
6
ปริ มาณน้ าตาลในน้ ามะเขือเทศ
7
ระดับความเข้มข้นของน้ ามะเขือเทศ
8
น้ ามะเขือเทศผสมน้ าผลไม้ชนิดอื่น
9
น้ ามะเขือเทศเพิม่ คอลลาเจน,วิตามิน
10
น้ ามะเขือเทศผสมเม็ดบุก
ด้านราคา (Price)
1
ราคาเหมาะสมกับปริ มาณ
2
ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ
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คะแนน
ระดับควำมสำคัญ
เฉลีย่
3.99
3.94

มาก
มาก

4.92

มากที่สุด

3.87
3.99
4.11
3.94
4.01
4.14
4.06

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.97
4.02

มาก
มาก
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ตำรำงที่ 20 คุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ ามะเขือเทศ (ต่อ)
ลำดับ

ปัจจัยส่ วนผสมทำงกำรตลำด

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
1
สถานที่จาหน่ายสะดวกต่อการเดินทาง
2
สถานที่จาหน่ายมีมากมายหลายสาขา
3
สถานที่จาหน่ายมีสินค้าเพียงพอกับความต้องการ
ด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
1
มีการโฆษณาน้ ามะเขือเทศผ่านสื่ อต่าง ๆ
2
มีการส่ งเสริ มการขาย เช่น การลดราคา การแจกของ
แถม
3
มีตวั อย่างผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศให้ทดลองชิม
ที่มำ: จากการคานวณ

คะแนน
ระดับควำมสำคัญ
เฉลีย่
4.01
4.02
3.99

มาก
มาก
มาก

4.01

มาก

3.99
4.05

มาก
มาก

ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลชุ ดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ นำ้ มะเขือเทศทีผ่ ู้บริโภคเรียงลำดับควำมพึงพอใจ
จากผลการศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ ามะเขือเทศเพื่อสุ ขภาพที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อของผูบ้ ริ โภคมากที่สุดคือ การผสมเม็ดบุกลงในน้ ามะเขือเทศ จะทาให้ผูบ้ ริ โภคมีความพึง
พอใจมากขึ้น ซึ่งมีคะแนนอรรถประโยชน์มีค่าเป็ น 1.464 หน่วย แต่หากผสมน้ าผลไม้ชนิดอื่น และเพิ่ม
คอลลาเจน วิตามิน ในน้ ามะเขือเทศ คะแนนอรรถประโยชน์จะลดลงเหลือ -0.526 และ -0.937 หน่ วย
ขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจรองลงมาคือการกาหนดปริ มาณน้ าตาลในน้ ามะเขือเทศ หากปริ มาณ
น้ าตาลมี ระดับต่ า คะแนนอรรถประโยชน์มีค่าเป็ น 0.658 หน่ วย แต่หากน้ ามะเขือเทศมี ปริ มาณ
น้ าตาลปกติ คะแนนอรรถประโยชน์จะลดลงเหลือ -0.658 หน่วย ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจลาดับ
ถัดมาคือการมีฉลากออร์ แกนิ คลงบนบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามะเขือเทศ หากมีการแสดงฉลากออร์ แกนิ คลงบ
นบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามะเขือเทศ คะแนนอรรถประโยชน์มีค่าเป็ น 0.490 หน่วย หากไม่มีการแสดงฉลากออร์
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แกนิคลงบนบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามะเขือเทศ คะแนนอรรถประโยชน์มีค่าเป็ น -0.490 หน่วย โดยปั จจัยมีผลต่อ
การตัดสิ นใจรองลงมาคือการกาหนดปริ มาณโซเดียมในน้ ามะเขือเทศ หากปริ มาณโซเดียมมีระดับต่า
คะแนนอรรถประโยชน์มีค่าเป็ น 0.153 หน่วยในทางตรงกันข้ามหาก หากปริ มาณโซเดียมมีระดับปกติ
คะแนนอรรถประโยชน์มีค่าเป็ น -0.153 หน่วย สาหรับคุณลักษณะที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อน้ ามะเขือเทศ
เพื่อสุ ขภาพน้อยที่สุดคือ ปริ มาณความเข้มข้น ซึ่งหากน้ ามะเขือเทศมีปริ มาณความเข้มข้น 100% คะแนน
อรรถประโยชน์มีค่าเป็ น 0.008 หน่วย หากน้ ามะเขือเทศมีปริ มาณความเข้มข้นน้อยกว่า 100% คะแนน
อรรถประโยชน์มีค่าเป็ น -0.008 หน่วย โดยที่เครื่ องหมายลบดังกล่าวหมายถึงการมีความพึงพอใจที่ลด
น้อยลงของผูบ้ ริ โภคดังตารางที่ 21
ตำรำงที่ 21. คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกน้ ามะเขือเทศเพื่อสุ ขภาพ
คุณลักษณะ
ปริ มาณโซเดียม
ปริ มาณน้ าตาล
การติดฉลาก
ความเข้มขน
ADD

(Constant)
ที่มำ: จากการคานวณ
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ระดับคุณลักษณะ
โซเดียมต่า
โซเดียมปกติ
น้ าตาลต่า
น้ าตาลปกติ
มีฉลากออร์แกนิค
ไม่มีฉลากออร์แกนิค
เข้มข้น 100%
เข้มข้นน้อยกว่า 100%
ผสมน้ าผลไม้ชนิดอื่น
เพิ่มคอลลาเจน วิตามิน
ผสมเม็ดบุก

ค่าอรรถประโยชน์
0.153
-0.153
0.658
-0.658
0.490
-0.490
0.008
-0.008
-0.526
-0.937
1.464
4.632
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เมื่อนาค่าอรรถประโยชน์ของระดับปั จจัยแต่ละตัวมาสร้างเป็ นสมการเส้นตรง จะได้ดงั สมการ
ด้านล่าง
Uk = 4.632 + 0.153x11 - 0.153x12 + 0.658x21 - 0.658x22 + 0.490x31 - 0.490x32 + 0.008x41
- 0.008x42 -0.526x51 – 0.937x52 + 1.464x53
โดยที่ Uk
x11
x12
x21
x22
x31
x32
x41
x42
x51
x52
x53

คืออรรถประโยชน์รวม
คือคุณลักษะด้ำนปริ มำณโซเดียมต่ำ
คือคุณลักษะด้ำนปริ มำณโซเดียมปกติ
คือคุณลักษะด้ำนปริ มำณน้ ำตำลต่ำ
คือคุณลักษะด้ำนปริ มำณน้ ำตำลปกติ
คือคุณลักษะด้ำนมีฉลำกออร์แกนิค
คือคุณลักษะด้ำนไม่มีฉลำกออร์แกนิค
คือคุณลักษะด้ำนปริ มำณควำมเข้มข้น 100%
คือคุณลักษะด้ำนปริ มำณควำมเข้มข้นน้อยกว่ำ 100%
คือคุณลักษะด้ำนกำรผสมน้ ำผลไม้ชนิดอื่น
คือคุณลักษะด้ำนกำรเพิ่มคอลลำเจน,วิตำมิน
คือคุณลักษะด้ำนกำรผสมเม็ดบุก

โดยสรุ ปจากการสอบถามผูบ้ ริ โภคจานวน 400 คน แสดงให้เห็ นว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ
โดยรวมกับปั จจัย เรื่ องการเพิ่มลักษณะพิเศษได้แก่กำรผสมเม็ดบุกลงในน้ ำมะเขือเทศมำกที่สุด ร้อยละ
36.65 รองลงมำคือ ด้านปริ มาณน้ าตาลของน้ ามะเขือเทศ ร้อยละ 26.596 ด้านปริ มาณความเข้มข้น ร้อย
ละ 19.252 ด้านปริ มาณโซเดียม ร้อยละ 12.093 และ ด้านการติดฉลากออร์แกนิค ร้อยละ 5.409 ดังตาราง
ที่ 22
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ตารางที่ 22. ควำมสำคัญของคุณลักษณะที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้อน้ ำมะเขือเทศเพื่อสุขภำพ
คุณลักษณะ
ด้านปริ มาณโซเดียม
ด้านปริ มาณน้ าตาล
ด้านการติดฉลากออร์แกนิค
ด้านปริ มาณความเข้มข้น
ด้านการเพิ่มลักษณะพิเศษ
ที่มำ: จากการคานวณ

ค่าน้ าหนักความสาคัญ(%)
12.093
26.596
5.409
19.252
36.650

กำรวิเครำะห์ ด้วยแรงกดดัน 5 ประกำร (Five Force Model)
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมถึงสิ นค้า หรื อการ
บริ การที่ มีลกั ษณะคล้ายกัน หรื อสิ นค้าที่ สามารถทดแทนกันได้ โดย Michael E. Porter ได้นาเสนอ
ปัจจัย 5 ประการ ประกอบด้วย
1. แรงผลักดันจำกผู้ผลิตหรือคู่แข่ งทีม่ ีในอุตสำหกรรม Rivalry Among Competing Firms
ปั จจุบนั มีผปู ้ ระกอบผลิตน้ าเขือเทศรายใหญ่ในประเทศ จานวน 5 ราย ได้แก่ ดอยคา คาโกเมะ
มาลี ยูนิฟ และทิปโก้ เป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันรุ นแรง เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกันน้อย
มาก สามารถทาธุ รกิ จได้ง่าย หลายบริ ษทั ต่างคิดค้นและพัฒนาสิ น ค้า พร้ อมจัดทาโปรโมชั่น อย่าง
สม่าเสมอ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรสร้างความแปลกใหม่ให้แก่สินค้า เช่น การติดฉลากออร์ แกนิ คลง
บนบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสร้างความแตกต่างต่อคู่แข่ง

56

57

2. อำนำจต่ อรองของผู้จดั หำ Bargaining Power of Suppliers
วัตถุดิบหลักที่ใช้คือ มะเขือเทศแต่เนื่ องจากสภาพภูมิประเทศไทย มีสภาพภูมิอากาศร้อน โดย
ผลไม้น้ นั จะออกตามฤดูกาล และเน่าเสี ยง่าย หากพิจารณาตามข้างต้นจะเห็นว่า Suppliers คือเกษตรกรผู ้
ปลูก มะเขื อเทศซึ่ งอานาจการต่ อรองของ Suppliers จะยังอยู่ในระดับต่ า เนื่ องจากปั จจัยด้านสภาพ
ภูมิอากาศเป็ นสิ่ งที่เกษตรกรไม่สามารถควบคุมได้
3. อำนำจต่ อรองของลูกค้ ำ Bargaining Power of Buyers
กรณี น้ ามะเขือเทศที่ติดฉลากออร์ แกนิค ถือเป็ นสิ นค้ารู ปแบบใหม่ ที่ยงั ไม่มีผปู ้ ระกอบการราย
ใดผลิต โดยผูผ้ ลิตสามารถกาหนดราคาที่เหมาะสมได้ แต่ไม่ควรตั้งราคาสู งมากนัก หากสิ นค้ามีความ
แตกต่างจากสิ นค้าของคู่แข่งที่วางขายอยู่ทวั่ ไปตามท้องตลาด เนื่ องจากผูซ้ ้ื อในกลุ่มผูร้ ักสุ ขภาพและ
นิ ยมบริ โภคอาหารออร์ แกนิ ค ยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อประโยชน์ที่อยู่ในตัวสิ นค้าที่มีความพิถีพิถนั ตั้งแต่
กระบวนการผลิต และหลีกเลียงการใช้สารเคมีทุกขั้นตอน
4. ภัยคุกคำมจำกสิ นค้ ำทดแทน Threat of Substitutes
น้ ามะเขือเทศมีรสชาติที่ไม่อร่ อย จึงมีความเสี่ ยงจากเครื่ องดื่มอื่นประเภท ๆที่ไม่มีแอลกอฮอล์
เป็ นส่ วนผสม เช่น น้ าชาเขียวพร้อมดื่ม น้ าอัดลม เป็ นสิ นค้าราคาถูกกว่า ดังนั้นความเสี่ ยงที่จะมีสินค้า
อื่น ๆเข้ามาทดแทนได้ง่าย
5. ภัยคุกคำมจำกคู่แข่ งขันรำยใหม่ Barrier to Entry
เป็ นธุ รกิจที่มีความรุ นแรงสู ง ใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก ย่อมให้ผแู ้ ข่งขันรายใหม่ สนใจที่จะ
เข้า มาลงทุ น มากขึ้ น และผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน น้อ ยมาก แต่ เ นื่ อ งจากน้ า มะเขื อ เทศเป็ น
เครื่ องดื่มที่มีรสชาติ และกลิ่นเฉพาะตัวยังไม่จดั เป็ นเครื่ องดื่มที่ได้รับความนิ ยมมากนัก ประกอบกับ
ผูบ้ ริ โภคยังมีความยึดมัน่ ในตราสิ นค้าของผูป้ ระกอบในปั จจุบนั ทาให้ยงั ไม่มีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาแย่ง
ส่ วนแบ่งทางการตลาดในปัจจุบนั ได้
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ตำรำงที่ 23 ภาพรวมของการวิเคราะห์ แรงกดดัน 5 ประการ (Five Force Model)
Five Force Factor
1.แรงผลักดันจากผูผ้ ลิตหรื อคู่แข่งที่มีในอุตสาหกรรม
Rivalry Among Competing Firms
2.อานาจต่อรองของผูจ้ ดั หา
Bargaining Power of Suppliers
3.อานาจต่อรองของลูกค้า
Bargaining Power of Buyers
4.ภัยคุกคามจากสิ นค้าทดแทน
Threat of Substitutes
5.ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่
Barrier to Entry

ระดับ
สูง
ต่า
ต่า
สูง
ต่า

กำรวิเครำะห์ ปัจจัยภำยนอก PEST
การนากลยุทธ์ต่าง ๆ เข้ามาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารธุรกิจหรื อบริ หารองค์กร ส่ วนใหญ่
จะต้องทาการวิเคราะห์ท้ งั ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมขององค์กร
P-Political : ในปัจจุบนั สถานภาพทางการเมืองของประเทศไทยยังไม่มีความมัน่ คง เนื่องจากยังมีการ
เปลี่ยนแปลงฝ่ ายบริ หาร อยูบ่ ่อยครั้ง เหตุผลเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อ การสร้างความมัน่ ใจต่อ
นักลงทุนชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ส่ งผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้
ด้วยสาเหตุน้ ีจึงส่ งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศ ประชาชนจึงลดการจับจ่ายใช้
สอยลงซึ่งอาจส่ งผลต่อยอดขายของแต่ละบริ ษทั รวมไปถึงการผลิตของสิ นค้าประเภทอาหารที่
ธรรมชาติปราศจาก สารปรุ งแต่งให้มากที่สุด โดยการปลูกแบบอินทรี ย ์ นั้นจะลดการใช้สารปราบ
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ศัตรู พืช จึงส่ งผลให้ผลผลิตนั้น เน่าเสี ยง่าย ยากต่อการเก็บรักษา เพราะผูป้ ระกอบการเองก็ไม่สามารถ
คาดการณ์ยอดขาย ได้จากความไม่ลงตัวทางการเมือง ณ ปัจจุบนั
E-Economic : สภาพเศรษฐกิ จ ณ ปั จจุบนั ประเทศไทยยังมีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จที่ไม่ดีนัก
ประกอบกับการปั ญหาทางด้านการเมือง ทาให้นโยบายทางเศรษฐกิจยังไม่สามารถดาเนิ นการได้อย่าง
เต็มประสิ ทธิภาพ และจากผลกระทบของสงครามทางการค้าอเมริ กา และจีนยังเป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อภาค
การส่ งออกของไทย อย่างไรก็ดีการใช้จ่ายภายในประเทศยังขยายตัวได้ดีท้ งั การบริ โภคและการลงทุน
ถึงแม้เศรษฐกิจของประเทศไทยจะไม่ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้น แต่การเติบโตของเครื่ องดื่มเกษตร
อินทรี ย ์ (Organic) มีมูลค่าตลาดที่เพิ่มสู งขึ้นทุกปี จากกระแสของผูบ้ ริ โภคที่นิยมดื่มเครื่ องดื่มออร์แกนิค
เพิ่มมากขึ้นดังภาพที่ 7

ภำพที่ 7 แสดงมูลค่าเครื่ องดื่มเกษตรอินทรี ย ์ (Organic) หรื อเครื่ องดื่มออร์แกนิคในประเทศไทย
ที่มำ: ศูนย์อจั ฉริ ยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
S-Social :
เนื่องจากสังคมประเทศไทยในปัจจุบนั เป็ นสังคมเมืองมากขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากตามเมืองที่มี
ขนาดค่อนข้างใหญ่น้ นั จะมีประชากรอย่างหนาแน่น จึงต้องดาเนินชีวติ ด้วยความเร่ งรี บ รวดเร็ ว ทางาน
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มากขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น ทาให้คนไทยหันมาใส่ ใจเรื่ อง คุณภาพของอาหารมากขึ้นจากเดิม
โดยอาหารจะต้องเป็ นอาหารที่ดี มีคุณภาพ
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ วอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาท
ในชีวิตมากขึ้น ซึ่งส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคในปัจจุบนั นิยมหาสรรพคุณ หรื อคุณประโยชน์จากข้อมูลในสื่ อ
ออนไลน์ หรื อได้รับข้อมูลจากดารา นักแสดง เป็ นต้น
ทั้งนี้ผปู ้ ระกอบการต่างก็ใช้การสื่ อสารในอินเตอร์เน็ตเป็ นสื่ อออนไลน์ในการทาการตลาด
สิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั และเพิม่ ยอดขาย ให้แก่บริ ษทั เช่นกัน
T-Technological :
ผูป้ ระกอบการน้ ามะเขือเทศพร้อมดื่มของประเทศไทย ต่างมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย และ
ได้มาตรฐานสากล ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคทัว่ โลก โดยการนามะเขือเทศ มา
ผ่านกระบวนการแปรรู ปที่คงรสชาติ และคุณค่าไว้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ผผู ้ ลิต และผูป้ ระกอบการยัง
สามารถเพิ่มมูลค่าสิ นค้าด้วยการ ติดฉลากออร์แกนิค ลงบนบรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อ ทาการปรับปริ มาณ
โซเดียม ปริ มาณน้ าตาล หรื อสารอาหาร และวิตามินต่าง ๆ รวมถึง การเพิ่มเม็ดบุก , การผลิตน้ ามะเขือ
เทศผสมน้ าผลไม้ชนิดอื่น เพือ่ ให้เป็ นที่พึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
กำรวิเครำะห์ กลยุทธ์ ทำงกำรตลำด ธุรกิจนำ้ มะเขือเทศ
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนของน้ ามะเขือเทศ เพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ จากการ
ผลการวิเคราะห์ SWOT
กำรวิเครำะห์ SWOT (SWOT Analysis)
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินสถานการณ์เพื่อให้ฝ่ายบริ หารสามารถกาหนดจุดแข็ง และ
จุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในส่ วนของบริ ษทั ซึ่ ง SWOT มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษได้แก่ (Strength) จุดแข็ง (Weakness) จุดอ่อน
(Opportunities) โอกาส (Threat) อุปสรรค ดังนี้
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Strength จุดแข็ง
1.น้ ามะเขือเทศมีคุณประโยชน์และอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร เช่ น ไลโคปี น เป็ นสารต้านอนุ มูล
อิสระ ป้ องกันการเกิดโรคมะเร็ ง
2.น้ ามะเขื อเทศมี ปริ มาณวิ ตามิ น ซี สูง ช่ ว ยรั ก ษาโรคลัก ปิ ดลัก เปิ ด เลื อดออกตามไรฟั น เสริ มสร้ า ง
ภูมิคุม้ กันให้ร่างกาย ไม่ให้เป็ นหวัดง่าย
3.น้ ามะเขือเทศยังมีวิตามินเอ ที่สามารถช่วยในการบารุ งสายตา และลดปัญหาการเกิดโรคต้อกระจก
4.น้ ามะเขือเทศช่วยในเรื่ องของการชะลอความแก่ ริ้ วรอยแห่ งวัย เพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระสู ง และ
ช่วยบารุ งผิวพรรณให้สดใส ชุ่มชื้น
5.น้ ามะเขือเทศมีภาพลักษณ์ที่ดีถือเป็ นเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ
6.ผูบ้ ริ โภคสามารถหาซื้อน้ ามะเขือเทศได้ง่าย
7.มีเทคโนโลยีการผลิตน้ ามะเขือเทศที่ทนั สมัย และได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล
8.คู่แข่งรายใหม่มีจานวนน้อยในตลาดน้ ามะเขือเทศ
9.ผูป้ ระกอบการมีอานาจต่อรองสูงในการซื้อมะเขือเทศจากเกษตรกร

Weakness จุดอ่อน
1.น้ ามะเขือเทศเป็ นผลิตภัณฑ์ที่รับประทานยาก เนื่องจากกลิ่น และรสชาติไม่อร่ อย
2.มีปริ มาณโซเดียมในน้ ามะเขือเทศสูง
3.ผูป้ ระกอบการน้ ามะเขือเทศยังไม่มีการติดฉลากออร์แกนิคลงบนผลิตภัณฑ์
Opportunities โอกำส
1.จากกระแสรักสุ ขภาพพบว่าประชาชนหันมาบริ โภคน้ ามะเขือเทศเพิ่มมากขึ้น
2.ตลาดน้ ามะเขือเทศสาเร็ จรู ปมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นจากวิถีชีวิตที่เร่ งรี บทาให้ผูบ้ ริ โภคต้องการ
ความสะดวกรวดเร็ วในการซื้อน้ ามะเขือเทศบรรจุกล่อง UHT
3.ผูป้ ระกอบการสามารถประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางการออนไลน์
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Threat อุปสรรค
1.มีสินค้าทดแทนในท้องตลาดค่อนข้างมาก เช่น น้ าชา กาแฟ น้ าอัดลม และบางสิ นค้ามีราคาต่ากว่าน้ า
มะเขือเทศ.
2.กลุ่มผูบ้ ริ โภคอายุไม่เกิน 20 ปี ยังไม่นิยมรับประทานน้ ามะเขือเทศ
3.ความไม่ แ น่ น อนทางการเมื อ ง ท าให้เ กิ ด ผลกระทบต่ อ การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมน้ า มะเขื อเทศ
เนื่องจากนักลงทุนยังไม่กล้าเข้ามาลงทุนเพิม่ ในประเทศ
4.ผลกระทบจากสงครามการค้าของประเทศมหาอานาจอเมริ กา และจีนอาจนามาสู่การชะลอตัวของการ
ซื้ อสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ เช่ น น้ ามะเขือเทศเนื่ องจากสิ นค้าเหล่านี้ ราคาสู งหากเทียบกับเครื่ องดื่ มอื่นใน
ท้องตลาด เช่น น้ าอัดลม น้ าชาเขียว หรื อน้ าผลไม้ความเข้มข้นต่า
กำรวิเครำะห์ TOWS Matrix
คือกลยุทธ์ที่มาจาก SWOT Analysis เป็ นการจับคู่ระหว่าง ปัจจัยภายนอก กับปัจจัยภายใน ที่ได้
จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ดังนี้
กลยุทธ์ หลักของธุรกิจนำ้ มะเขือเทศ
กลยุทธ์ เชิงรุก
1.S1,S2,S3,S4,S5,O1 : กลยุ ท ธ์ น าเสนอจุ ด เด่ น น้ ามะเขื อ เทศให้ ผู ้ บ ริ โภคได้ รั บ รู ้ ถึ ง
คุณประโยชน์ของน้ ามะเขือเทศที่สินค้าประเภทอื่นไม่มีคุณประโยชน์เหล่านี้ถือเป็ นข้อได้เปรี ยบของตัว
สิ นค้าผ่านการโฆษณาโดยจัดการนาเสนอให้ตรงความต้องการตรงกลุ่มผูบ้ ริ โภค เช่น กลุ่มผูร้ ักสุ ขภาพ
กลุ่มผูส้ ูงอายุ
2. S6,O2 : กลยุทธ์สารองผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศให้เป็ นที่เพียงพอต่อความต้องการมากที่สุด
และไม่ให้เกิดเหตุการณ์สินค้าขาดตลาด ฝ่ ายขายควรหมัน่ ตรวจสอบการสารองสิ นค้ากับร้านค้าอย่าง
สม่าเสมอ
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กลยุทธ์ แก้ไข
1. W1,W3,O1 : กลยุทธ์ปรับปรุ งรสชาติ กลิ่น เนื่องจากรสชาติของน้ ามะเขือเทศยังไม่เป็ นที่ชื่น
ชอบของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ ผปู ้ ระกอบการยังสามารถปรับปรุ งผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศให้มีรสชาติที่
รับประทานได้ง่ายขึ้น เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าวัยเด็ก และวัยรุ่ น โดยอาจทาน้ ามะเขือเทศสู ตรสาหรับเด็ก
เช่น อาจมีเพิ่มหรื อลดส่ วนผสมบางอย่างให้เหมาะแก่กลุ่มลูกค้าวัยอายุต่ากว่า 20 ปี และควรปรับปรุ ง
บรรจุภณ
ั ฑ์ เช่นการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นที่ดึงดูดผูบ้ ริ โภคด้วยการติดฉลาก
ออร์แกนิค และแสดงคุณประโยชน์ให้เห็นเด่นชัด
กลยุทธ์ ป้องกัน
1. S1,S2,S3,S4,S5,T2 : กลยุ ท ธ์ ก ารให้ ค วามรู ้ ถึ ง คุ ณ ประโยชน์ ข องน้ ามะเขื อ เทศให้ กั บ
ผูป้ กครอง และกลุ่มเยาวชนช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี โดยให้ผปู ้ กครอง และเยาวชนได้รับรู ้ถึงคุณประโยชน์
ของน้ ามะเขือเทศ และโทษจากคุณประโยชน์ของเครื่ องดื่มประเภทอื่น เพื่อให้ผปู ้ กครอง และเยาวชนมี
ทัศนคติที่ดีและหันมาเลือกบริ โภคเครื่ องดื่มที่ดีต่อสุ ขภาพมากขึ้น โดยปรับปรุ งผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศ
ให้มีรสชาติที่รับประทานได้ง่ายขึ้น เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าวัยเด็ก และวัยรุ่ น โดยอาจทาน้ ามะเขือเทศสู ตร
สาหรับเด็ก เช่น อาจมีเพิ่ม หรื อลดส่ วนผสมบางอย่างให้เหมาะแก่กลุ่มลูกค้าวัยอายุต่ากว่า 20 ปี
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บทที่ 5

สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สรุป
จากการวิเคราะห์ เรื่ อง อิทธิพลของฉลากออร์แกนิคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อน้ ามะเขือเทศเพื่อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปทางเศรษฐกิจ
สั ง คม และพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ ามะเขื อ เทศเพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร2.เพื่อ ศึกษาปั จจัยด้านฉลากออร์ แกนิ คที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ ามะเขือเทศเพื่อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร 3.เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์เพื่อนามาพัฒนาผลิ ตภัณฑ์น้ า
มะเขือเทศให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ในการศึกษานี้ ผูศ้ ึกษาได้จดั ทาแบบสอบถามเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 400 คน โดยทาการศึกษาและเก็บข้อมูลในเดือนมกราคม 2562 ถึง เมษายน 2562
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้บริโภค
ผลการศึกษาข้อมูลสภาพทัว่ ไป ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่เคยทาการซื้ อน้ ามะเขือ
เทศ พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเป็ นพนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนอยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท
สถานภาพโสด และไม่มีโรคประจาตัว
พฤติกรรมกำรบริโภค
ผลการศึกษาข้อมูลส่ วนพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เคยทาการซื้ อน้ ามะเขือเทศ พบว่า สาเหตุ
ในการเลือกซื้ อน้ ามะเขือเทศ จะดื่มตามคาแนะนาของคนอื่นเป็ นหลัก ร้อยละ 21.36 โดยสาเหตุในการ
เลือกซื้ อน้ ามะเขือเทศรองลงมาได้แก่ ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า และดื่ มเพื่อสุ ขภาพ ร้ อยละ 20.59 และ
17.02 ตามลาดับ โดยมีความถี่ในการบริ โภคน้ ามะเขือเทศอยูท่ ี่ 6-10 ครั้งต่อเดือน โดยช่วงเวลาที่เลือก
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ดื่มน้ ามะเขือเทศ คือ ช่วงเช้า และแบรนด์สินค้าที่ผตู ้ อบแบบสอบถามนิยมบริ โภคที่เป็ นที่นิยมมากที่สุด
คือ ดอยคา ร้อยละ 49.86 รองลงมาคือ คาโกเมะ ร้อยละ 36.17 และส่ วนมากซื้ อน้ ามะเขือเทศผ่านร้าน
สะดวกซื้ อ เช่ น เซเว่นอีเลฟเว่น แฟมิลี่มาร์ ท ลอร์ สัน ร้ อยละ 34.39 โดยมีค่าใช้จ่าย 51-100 บาทต่อ
สัปดาห์
ควำมสำคัญของคุณลักษณะของนำ้ มะเขือเทศที่มีผลต่ อกำรตัดสินใจเลือกซื้อ
ผู ้บ ริ โภคส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามส าคัญ ในระดับ มากที่ สุ ด ในคุ ณ ลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี้ มี
เครื่ องหมายเครื่ องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ (ออร์แกนิค)บนผลิตภัณฑ์ ส่ วนคุณลักษณะอื่น
ๆ ได้แก่ ยีห่ อ้ น้ ามะเขือเทศ มีฉลากระบุขอ้ มูลวันผลิตและหมดอายุชดั เจน บรรจุภณ
ั ฑ์ออกแบบสวยงาม
ปริ มาณโซเดียมในน้ ามะเขือเทศ ปริ มาณน้ าตาลในน้ ามะเขือเทศ ระดับความเข้มข้นของน้ ามะเขือเทศ
น้ ามะเขือเทศผสมน้ าผลไม้ชนิ ดอื่น น้ ามะเขือเทศเพิ่มคอลลาเจนและวิตามิน น้ ามะเขือเทศผสมเม็ดบุก
ราคาเหมาะสมกับปริ มาณ ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ สถานที่จาหน่ายสะดวกต่อการเดินทาง
สถานที่จาหน่ายมีมากมายหลายสาขา สถานที่จาหน่ายมีสินค้าเพียงพอกับความต้องการ มีการโฆษณา
น้ ามะเขือเทศผ่านสื่ อต่าง ๆ มีการส่ งเสริ มการขาย เช่ น การลดราคา และการแจกของแถม มีตวั อย่าง
ผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศให้ทดลองชิม ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญในระดับมาก
กำรวิเครำะห์ องค์ ประกอบร่ วมที่มีผลต่ อกำรตัดสิ นใจซื้อนำ้ มะเขือเทศ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะเรื่ อง การเพิ่มลักษณะพิเศษโดยการผสม
เม็ดบุกลงในน้ ามะเขือเทศ มากที่สุด รองลงมาคือ ปริ มาณน้ าตาลหากมีปริ มาณน้ าตาลที่ต่า ปริ มาณความ
เข้ม ข้น 100% ปริ ม าณโซเดี ย มที่ ต่ า และการมี ฉ ลากออร์ แ กนิ ค จะท าให้ผูบ้ ริ โ ภคพึ ง พอใจมากขึ้ น
ตามลาดับ
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของฉลากออร์ แกนิ คที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ ามะเขือเทศเพื่อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปทางเศรษฐกิจ
สั ง คม และพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ ามะเขื อ เทศเพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพื่อ ศึ กษาปั จจัยด้านฉลากออร์ แกนิ คที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ ามะเขือเทศเพื่อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์เพื่อนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ า
มะเขือเทศให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคดังนี้
ข้ อเสนอแนะผลกำรศึกษำ
สาหรับผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการเพิ่มยอดขายน้ ามะเขือเทศและต้องการเจาะตลาดกลุ่มผูบ้ ริ โภค
สามารถดาเนินการได้ดงั นี้
1.จากผลการศึกษาผูป้ ระกอบการควรเจาะตลาดกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศหญิงวัยทางานที่มีรายได้เฉลี่ย
20,000-30,000 บาท และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อน้ ามะเขือเทศโดย
Conjoint Analysis ได้ขอ้ เสนอแนะให้ผปู ้ ระกอบการควรโดยใส่ ใจในเรื่ องของการมีฉลากออร์แกนิค ลง
บนผลิตภัณฑ์ รวมถึงการลดปริ มาณน้ าตาล ลดปริ มาณโซเดียม และคงระดับความเข้มข้นของน้ ามะเขือ
เทศไว้ที่ 100% เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคยังให้ความใส่ ใจในเรื่ องของรสชาติ และคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุ ขภาพ
และสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญอย่างมากคือ การผสมเม็ดบุกลงในน้ ามะเขือเทศ ซึ่งผูป้ ระกอบการควร
มีการเพิ่มเม็ดบุกลงในผลิตภัณฑ์เพื่อให้สินค้าเกิดความแปลกใหม่ และเป็ นที่น่าสนใจของผูบ้ ริ โภคมาก
ขึ้น
2.จากการวิเคราะห์กลยุทธ์ เพื่อนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศผลการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ผูป้ ระกอบการผลิตน้ ามะเขือเทศ สามารถใช้กลยุทธ์ดงั นี้
2.1 จากคุณประโยชน์ที่มีมากมายในน้ ามะเขือเทศ เช่น ไลโคปี น วิตามินเอ วิตามินซี
ผูป้ ระกอบควรนากลยุทธ์การนาเสนอจุดเด่นด้านคุณประโยชน์ของน้ ามะเขือเทศให้ผบู ้ ริ โภค
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ได้รับรู ้ผา่ นการโฆษณาทั้งช่องทางออนไลน์ หรื อทางโทรทัศน์ และสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ โดยจัดการ
นาเสนอให้ตรงความต้องการตรงกลุ่มผูบ้ ริ โภค เช่น กลุ่มผูร้ ักสุ ขภาพ กลุ่มผูส้ ูงอายุ
2.2 กลยุทธ์สารองผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศให้เป็ นที่เพียงพอต่อความต้องการมากที่สุด
และไม่ให้เกิดเหตุการณ์สินค้าขาดตลาด เพื่อลดการเกิดการติดใจสิ นค้าทดแทนหากผูบ้ ริ โภค
ไม่สามารถหาน้ ามะเขือเทศมารับประทานได้ในขณะนั้น
2.3 เนื่ องจากรสชาติของน้ ามะเขือเทศยังไม่เป็ นที่ชื่นชอบของผูบ้ ริ โภคดังนั้นควรมี
การกาหนดกลยุทธ์ปรับปรุ งรสชาติ กลิ่น โดยผูป้ ระกอบการยังสามารถปรับปรุ งผลิตภัณฑ์น้ า
มะเขือเทศให้มีรสชาติที่รับประทานได้ง่ายขึ้น เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าวัยเด็ก และวัยรุ่ น โดยอาจ
ผลิตน้ ามะเขือเทศสู ตรสาหรับเด็ก เช่น อาจมีเพิ่มหรื อลดส่ วนผสมบางอย่างให้เหมาะแก่กลุ่ม
ลูกค้าวัยอายุต่ ากว่า 20 ปี และควรปรั บปรุ ง บรรจุภณ
ั ฑ์ เช่ นการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมให้เป็ นที่ดึงดูดผูบ้ ริ โภคด้วยการติดฉลากออร์ แกนิ ค และแสดงคุณประโยชน์ให้
เห็นเด่นชัด
2.4 จากอุปสรรคที่พบว่าในกลุ่มเยาวชนช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ชื่นชอบบริ โภคน้ า
มะเขือเทศ ดังนั้นผูป้ ระกอบการสามารถเพิ่มฐานลูกค้า และยอดขายได้จากการทากลยุทธ์การ
ให้ความรู ้ถึงคุณประโยชน์ของน้ ามะเขือเทศให้กบั ผูป้ กครองเนื่องจากผูป้ กครองจะมีอานาจใน
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าให้แก่บุตรหลาน และกลุ่มเยาวชนช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี โดยให้ผปู ้ กครอง
และเยาวชนได้รับรู ้ถึงคุณประโยชน์ของน้ ามะเขือเทศ และโทษจากคุณประโยชน์ของเครื่ องดื่ม
ประเภทอื่น เพื่อให้ผปู ้ กครอง และเยาวชนมีทศั นคติที่ ดีและหันมาเลือกบริ โภคเครื่ องดื่มที่ดีต่อ
สุ ขภาพมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่ อไป
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ หากผูบ้ ริ โภคมีความรู ้ ความเข้าใจถึงโทษที่มีผลต่อสุ ขภาพร่ างกาย
จาก ปริ มาณโซเดียม และปริ มาณน้ าตาลที่ได้รับเกินความจาเป็ นนั้น หากทางผูผ้ ลิต และผูป้ ระกอบการ
สามารถคิดค้นสู ตรที่สามารถลดปริ มาณโซเดียม และปริ มาณน้ าตาลให้นอ้ ยลงจากปั จจุบนั ได้ ผูบ้ ริ โภค
จะมีความพึงพอใจสูงสุ ดมากน้อยเพียงใด โดยทาการศึกษาแยกกลุ่มผูบ้ ริ โภคให้มีความเฉพาะมากขึ้น
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แบบสอบถำม
อิทธิพลของฉลากออร์แกนิคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อน้ ามะเขือเทศเพือ่ สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในสาขาธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผูว้ ิจยั ใคร่ ขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามทุกข้อด้วยข้อมูลที่เป็ น
จริ ง ซึ่งข้อมูลจากแบบสอบถามดังกล่าวจะถือเป็ นความลับสาหรับใช้ในการศึกษาวิจยั เท่านั้น
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่เคยทาการซื้อน้ ามะเขือเทศ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เคยทาการซื้อน้ ามะเขือเทศ
ส่ วนที่ 3 คุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ ามะเขือเทศ
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลชุดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศที่ผบู ้ ริ โภคเรี ยงลาดับความพึงพอใจ
ส่ วนที่ 1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้บริโภค
ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามทาเครื่ องหมาย / ในช่อง ( ) ในช่องว่างที่ตรงกับท่านมากที่สุด
หมายเหตุ : ผูต้ อบแบบสอบถามจาเป็ นต้องตอบคาถามทุกข้อ ข้อละ 1 คาตอบ
1.1 เพศ
()

ชาย

()

หญิง

()

ปริ ญญาตรี

1.2 อายุ……….ปี
1.3 ระดับการศึกษา
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()

ต่ากว่าปริ ญญาตรี

()

สูงกว่าปริ ญญาตรี
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1.4 ประกอบอาชีพ
()
พนักงานรัฐ

นักเรี ยน/นักศึกษา/นิสิต

()

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/

()

พนักงานเอกชน

()

ประกอบธุรกิจส่ วนตัว

()

อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………

1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน……………………… บาท (โปรดระบุ)
1.6 สถานภาพ
()

โสด

()

ม่าย/หย่าร้าง

()

สมรส

1.7 โรคประจาตัว
( ) ไม่มี
ระบุ)……………………..

( ) มี (โปรด

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคทีเ่ คยเลือกซื้อนำ้ มะเขือเทศ
2.1สาเหตุในการเลือกซื้อน้ ามะเขือเทศ (ท่านสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
()
()

เพื่อสุ ขภาพ
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า

()
()

เพื่อบารุ งผิวพรรณ
ชื่นชอบรสชาตน้ ามะเขือ

()

มีคุณประโยชน์ตามที่ตอ้ งการ

()

ดื่มตามคาแนะนาของคน

()

ราคาสามารถซื้อหาได้

เทศ
อื่น
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2.2 ความถี่ในการบริ โภคน้ ามะเขือเทศ……………………….ครั้งต่อเดือน (โปรดระบุ)
2.3 ช่วงเวลาที่เลือกดื่มน้ ามะเขือเทศ
()
()
()

ช่วงเช้า
()
ช่วงเย็น
()
อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………

ช่วงกลางวัน
ก่อนนอน

2.4 แบรนด์สินค้าที่ท่านนิยมบริ โภค (ท่านสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ดอยคา
( ) ทิปโก้
( ) ยูนิฟ
ระบุ)…………

()
()
()

คาโกเมะ
มาลี
อื่น ๆ (โปรด

2.5 สถานที่ในการเลือกซื้อน้ ามะเขือเทศ (ท่านสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เช่น บิ๊กซี,โลตัส,แมคโคร
ซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น ท๊อปซุปเปอร์มาร์เก็ต,ฟู้ ดแลนด์,วิลล่า มาร์เก็ต
ร้านสะดวกซื้อ เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น,แฟมิลี่มาร์ท,ลอร์สัน
สัง่ สิ นค้าผ่านเว็บไซต์ , สัง่ ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์
อื่น ๆ (โปรดระบุ)……

2.6 ค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศต่อสัปดาห์…….บาทต่อครั้ง (โปรดระบุ)
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ส่ วนที่ 3 คุณลักษณะและปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อกำรเลือกซื้อนำ้ มะเขือเทศ

คาชี้แจง : โปรดตอบคาถามต่อไปนี้ โดยระบุเครื่ องหมาย ✔ลงในช่องว่างที่ตรงความเห็นท่านมากที่สุด
จานวน 1 ข้อ
ระดับควำมสำคัญ
ลำดับ

ปัจจัยส่ วนผสมทำงกำรตลำด

มำกที่สุด มำก
(5)
(4)

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
1

ยีห่ อ้ น้ ามะเขือเทศ

2

มีฉลากระบุขอ้ มูลวันผลิตและหมดอายุชดั เจน
มีเครื่ องหมายเครื่ องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์
(ออร์แกนิค)บนผลิตภัณฑ์

3
4

บรรจุภณ
ั ฑ์ออกแบบสวยงาม

5

ปริ มาณโซเดียมในน้ ามะเขือเทศ

6

ปริ มาณน้ าตาลในน้ ามะเขือเทศ

7

ระดับความเข้มข้นของน้ ามะเขือเทศ

8
9

น้ ามะเขือเทศผสมน้ าผลไม้ชนิดอื่น
น้ ามะเขือเทศเพิ่มคอลลาเจน,วิตามิน

10

น้ ามะเขือเทศผสมเม็ดบุก
ด้านราคา (Price)

1

ราคาเหมาะสมกับปริ มาณ

2

ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกบคุณภาพ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)

1

สถานที่จาหน่ายสะดวกต่อการเดินทาง

2

สถานที่จาหน่ายมีมากมายหบายสาขา

3

สถานที่จาหน่ายมีสินค้าเพียงพอกับความต้องการ
ด้านการตลาด (Promotion)

1

มีการโฆษณาน้ ามะเขือเทศผ่านสื่ อต่าง ๆ

2

มีการส่ งเสริ มการขาย เช่น การลดราคา , การแจกของแถม

3

มีตวั อย่างผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศให้ทดลองชิม
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ปำนกลำง
(3)

น้ อย น้ อยที่สุด
(2)
(1)

77

ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลชุ ดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ นำ้ มะเขือเทศทีผ่ ู้บริโภคเรียงลำดับควำมพึงพอใจ
คาชี้แจง : โปรดเรี ยงลาดับความพึงพอใจของแต่ละรู ปแบบโดยเรี ยงจากชุดข้อมูลที่ท่านพึงพอใจมาก
ที่สุด ไปน้อยที่สุดให้ครบทั้ง 8 อันดับ
Card
ID
1
2
3
4
5
6
7
8

ปริ มาณ
โซเดียม
โซเดียมต่า
โซเดียมปกติ
โซเดียมปกติ
โซเดียมต่า
โซเดียมต่า
โซเดียมปกติ
โซเดียมต่า
โซเดียมปกติ

77

ปริ มาณ
น้ าตาล
น้ าตาลต่า
น้ าตาลปกติ
น้ าตาลปกติ
น้ าตาลปกติ
น้ าตาลปกติ
น้ าตาลต่า
น้ าตาลต่า
น้ าตาลต่า

มีฉลาก
ออร์แกนิค
มีฉลากออร์แกนิค
ไม่มีฉลากออร์ แกนิค
มีฉลากออร์แกนิค
ไม่มีฉลากออร์ แกนิค
มีฉลากออร์แกนิค
ไม่มีฉลากออร์ แกนิค
ไม่มีฉลากออร์ แกนิค
มีฉลากออร์แกนิค

ปริ มาณ
ความเข้มข้น
เข้มข้น 100%
เข้มข้นน้อยกว่า 100%
เข้มข้น 100%
เข้มข้น 100%
เข้มข้นน้อยกว่า 100%
เข้มข้น 100%
เข้มข้นน้อยกว่า 100%
เข้มข้นน้อยกว่า 100%

การเพิม่
ลักษณะพิเศษ
ผสมน้ าผลไม้ชนิดอื่น
ผสมน้ าผลไม้ชนิดอื่น
ผสมน้ าผลไม้ชนิดอื่น
ผสมเม็ดบุก
เพิ่มคอลลาเจน,วิตามิน
เพิ่มคอลลาเจน,วิตามิน
ผสมน้ าผลไม้ชนิดอื่น
ผสมเม็ดบุก

ความพึง
พอใจ

78

ตำรำงภำคผนวก : ค่าอรรถประโยชน์ของผูบ้ ริ โภค
คุณลักษณะ
ปริ มาณโซเดียม
ปริ มาณน้ าตาล
การติดฉลาก
ความเข้มขน
ADD

(Constant)

78

ระดับคุณลักษณะ
โซเดียมต่า
โซเดียมปกติ
น้ าตาลต่า
น้ าตาลปกติ
มีฉลากออร์แกนิค
ไม่มีฉลากออร์แกนิค
เข้มข้น 100%
เข้มข้นน้อยกว่า 100%
ผสมน้ าผลไม้ชนิดอื่น
เพิ่มคอลลาเจน วิตามิน
ผสมเม็ดบุก

ค่าอรรถประโยชน์
0.153
-0.153
0.658
-0.658
0.490
-0.490
0.008
-0.008
-0.526
-0.937
1.464
4.632

79

ประวัติกำรศึกษำ และกำรทำงำน

ชื่อ-นำมสกุล
วัน เดือน ปี ที่เกิด
สถำนที่เกิด
ประวัติกำรศึกษำ
ตำแหน่ งหน้ ำทีก่ ำรงำนปัจจุบัน
สถำนทีท่ ำงำนปัจจุบัน

79

นางสาวสุ ภาณี คามบุศย์
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2536
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่ งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ตาแหน่ง Marketing Scientist
บริ ษทั เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ ป (ประเทศไทย)
จากัด

