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 การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ าสมุนไพรผสมว่านหาง
จระเข ้โดยขอ้มูลท่ีศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อาย ุชั้นปีท่ีศึกษา กลุ่มวิชาท่ีศึกษา พฤติกรรมการบริโภค  และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้อีก
ทั้งท าการทดสอบการยอมรับผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ของน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเขสู้ตร
เฉพาะ 3 สูตร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร 
ท่ีเคยบริโภคน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ ซ่ึงมีขนาดตัวอย่าง จ  านวน 315 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ค่าสถิติท่ีใช้ คือ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียแบบเป็นคู่และแบบไคสแควร์ และหา
ความสัมพนัธ์อยา่งง่ายโดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  

ผลการศึกษา พบว่า ตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-25 ปี 
ก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 2 ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  โดยส่วนใหญ่ด่ืมน ้ าสมุนไพร
ผสมว่านหางจระเขด้ว้ยเหตุผล คือ เพื่อสุขภาพ และซ้ือบริโภคดว้ยความชอบส่วนตวั  เฉล่ียด่ืม 3 
คร้ังต่อสัปดาห์ ในปริมาณ 250 ซีซีต่อการด่ืมแต่ละคร้ัง  โดยด่ืมแบบบรรจุขวดแช่เยน็ ท่ีมีรสชาติ
หวาน และซ้ือตามซุม้จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมในมหาวทิยาลยั  

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีนักศึกษาให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.98) รองลงมา คือ ปัจจยัด้านราคา (ค่าเฉล่ีย 3.68) ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.45) และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.42) ตามล าดบั  
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จากผลการทดสอบการยอมรับในผลิตภณัฑข์องน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะ 
3 สูตร พบวา่ คะแนนความชอบเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย เป็นดงัน้ี คือ น ้ าใบเตยผสมว่านหาง
จระเข ้(ค่าเฉล่ีย 7.47) น ้ าอญัชนัผสมวา่นหางจระเข ้(ค่าเฉล่ีย 7.15) และน ้ าองุ่นผสมวา่นหางจระเข ้
(ค่าเฉล่ีย 6.45) อีกทั้งยงัพบว่า ความคาดหวงัของคุณภาพผลิตภณัฑ์น้อยกว่าการรับรู้ของคุณภาพ
ผลิตภณัฑ ์ท่ีแทจ้ริงอยา่งมีนยัส าคญั 

ขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการท่ีหนัมาสนในท าธุรกิจน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้
ควรใหค้วามใส่ใจในเร่ืองของคุณภาพ รสชาติ สีสัน และรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ท่ีแตกต่างและโดดเด่น 
คงไวซ่ึ้งความเป็นน ้าสมุนไพรไทย โดยน ากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อให้
ผูบ้ริโภครู้จกัและเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑเ์พิ่มข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Title of Dissertation University Students’ Consumption Behavior on Aloe Vera mixed  

Drinks 
Author   Patcharee Suwannagaid  
Degree   Master of Science (Applied Statistics)  
Year   2013 
 
 

The purpose of the research was to examine university students’ consumption behavior 
on Aloe Vera mixed drinks. The focus of the study was on consumers’ personal characteristics as 
well as the marketing mix factors influencing purchase decision on Aloe Vera mixed drinks. 
Additionally, tests on product and packaging acceptance on Aloe Vera mixed drinks in three 
flavors were conducted among the Bangkok’s university undergraduates who had tried the 
products.  In collecting data, a set of questionnaires was distributed to a random sample 315. 
Statistics used in the data analysis comprised frequency distribution, percentage, mean, standard 
deviation, Test of difference of means, chi-squared test and Pearson’s correlation coefficient test. 

The findings from the study revealed that the majority of the respondents was female 
between 21-25 years old, second-year students and majoring in Social and Humanities Studies. 
The majority also made a decision to purchase Aloe Vera herbal drinks for health reasons and 
personal preferences. Pattern of consumption behavior indicated a mean purchase frequency of 
three times a week for 250 cc. bottle size. The drinks were preferred iced-cold with sweet flavors 
and purchased from many of the kiosks located on campus. 

The marketing mix factors perceived to be important in respective order were: product 
(mean 3.98), price (mean 3.68), marketing promotions (mean 3.45) and distribution channel 
(mean 3.42). 
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The findings from the acceptance tests of the three flavors indicated preferences for the 

following flavors in respective order: pandan flavor (mean 7.47), butterfly pea flavor (mean 7.15) 

and grape flavor (mean 6.45).  Furthermore, it was found that perception of product quality was 

lower than product awareness at a significance level. 

Recommendations for those interested in Aloe Vera herbal drinks business investment 

included focus on quality, tastes, colors and distinct packaging. Finally, in preservation of Thai 

herbal drinks tradition an integrated marketing strategies was needed to raise consumers’ 

awareness and confidence in the products. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์เร่ือง  พฤติกรรมการบริโภคน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเขข้องนกัศึกษา โดย
ท าการศึกษากบั นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ส าเร็จลุล่วงไดเ้น่ืองมาจาก   ผูว้ิจยั
ไดรั้บความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย ์ดร.พาชิตชนตั ศิริพานิช  ผู ้
ซ่ึงเป็นทั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา  และอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ท่ีได้กรุณาสละเวลาให้ค  าปรึกษา  ขอ้
ช้ีแนะ  ข้อคิดเห็น รวมทั้งตรวจแก้ไขขอ้บกพร่อง  อนัเป็นประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์ในทุก
ขั้นตอน  และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.เดือนเพญ็  ธีรวรรณวิวฒัน์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ท่ีไดก้รุณาให้ค  าแนะน าและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์  และ
ถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณนักศึกษาทุกท่านท่ีให้ความร่วมมืออย่างยิ่งในการตอบแบบสอบถาม  
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของผูว้จิยั  และท าใหง้านวจิยัมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 กราบขอบพระคุณคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ
ประสาทวิชาความรู้ท่ีมีค่ายิ่งให้แก่ผูว้ิจยั  ท่ีสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาตนเอง  และด ารงชีวิตได้
ในอนาคต  และขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีของคณะสถิติประยุกตทุ์กท่านท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน า  ช่วยเหลือเป็น
อยา่งดีในการจดัท าวทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ี  รวมทั้งขอบคุณเพื่อน ๆ ร่วมสาขาทุกท่านท่ีคอยเป็นก าลงัใจ
และคอยใหค้วามช่วยเหลือในการจดัท าวทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ี อยา่งเตม็ท่ีแก่ผูว้จิยัตลอดมา 
 ทา้ยสุดน้ี  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณบิดามารดา  และครอบครัวของผูว้ิจยัท่ีคอยสนบัสนุนและให้
โอกาสในการศึกษาคร้ังน้ี  อีกทั้งยงัคงเป็นก าลงัใจท่ีดีตลอดมา  จนผูว้ิจยัส าเร็จการศึกษา  ผูว้ิจยัขอ
มอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีแก่บุพการีผูใ้ห้ก าเนิด คณาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรู้  ท่ีส่งเสริมและสนับสนุน เป็นก าลังใจท่ีดี  จนท าให้การศึกษาคร้ังน้ีประสบ
ความส าเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจ 

 
     พชัรี   สุวรรณเกิด 

กนัยายน 2556 
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บรรจุภณัฑ)์ ของน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้

39 

4.5 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษา จ าแนกตามขนาดบรรจุภณัฑข์องน ้าสมุนไพร
ผสมวา่นหางจระเขท่ี้ซ้ือในแต่ละคร้ัง 

40 

4.6 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษา จ าแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
เหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบัปริมาณของน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้

40 
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4.7 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษา จ าแนกตามเหตุผลในการด่ืมน ้าสมุนไพรผสม  
วา่นหางจระเข ้

41 

4.8 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษา จ าแนกตามความถ่ี  (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อ
สัปดาห์) ในการด่ืมน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้

41 

4.9 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษา จ าแนกตามรูปแบบในการด่ืมน ้าสมุนไพร
ผสมวา่นหางจระเข ้

42 

4.10 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษา จ าแนกตามรสชาติของน ้าสมุนไพรผสม 
วา่นหางจระเขท่ี้ด่ืม 

42 

4.11 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัศึกษา จ าแนกรายดา้นของ
คุณสมบติัของน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้

43 

4.12 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัศึกษา จ าแนกรายดา้นของ 
บรรจุภณัฑข์องน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้

44 

4.13 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัศึกษา จ าแนกรายดา้นของ
คุณภาพของน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้

44 

4.14 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัศึกษา จ าแนกรายดา้นของ 
ตราสินคา้ของน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้

45 

4.15 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัศึกษา จ าแนกรายดา้นของปัจจยั 
ดา้นราคาของน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้

46 

4.16 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัศึกษา จ าแนกรายดา้นของปัจจยั         
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้

46 

4.17 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัศึกษา จ าแนกรายดา้นของปัจจยั 
ดา้นการส่งเสริมการตลาดของน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้

47 

4.18 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัศึกษา จ าแนกรายดา้นของปัจจยั 
ส่วนประสมทางการตลาดของน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้

48 

4.19 ค่าเฉล่ียและร้อยละของนกัศึกษา จ าแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลท่ีการตดัสินใจ 
บริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้

49 

4.20 การเปรียบเทียบพฤติกรรมของนกัศึกษาจ าแนกตามเพศ  กบัพฤติกรรมการ
บริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ในดา้นราคา (จ านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาด
บรรจุภณัฑ)์ ดา้นปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือในแต่ละคร้ัง)  และดา้น
ความถ่ี (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อสัปดาห์) 

50 



(12) 
 

4.21 การเปรียบเทียบพฤติกรรมของนกัศึกษาจ าแนกตามอาย ุ กบัพฤติกรรมการ
บริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ในดา้นราคา (จ านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาด
บรรจุภณัฑ)์ ดา้นปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือในแต่ละคร้ัง)  และดา้น
ความถ่ี (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อสัปดาห์) 

52 

4.22 การเปรียบเทียบพฤติกรรมของนกัศึกษาจ าแนกตามชั้นปีท่ีศึกษา  กบั
พฤติกรรมการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ในดา้นราคา  (จ  านวน
เงินท่ีซ้ือต่อขนาดบรรจุภณัฑ)์ ดา้นปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือในแต่ละ
คร้ัง)  และดา้นความถ่ี (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อสัปดาห์) 

54 

4.23 การเปรียบเทียบพฤติกรรมของนกัศึกษาจ าแนกตามกลุ่มวิชาท่ีศึกษา  กบั
พฤติกรรมการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ในดา้นราคา  (จ  านวน
เงินท่ีซ้ือต่อขนาดบรรจุภณัฑ)์ ดา้นปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือในแต่ละ
คร้ัง)  และดา้นความถ่ี  (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อสัปดาห์) 

56 

4.24 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัจ านวน
เงินท่ีซ้ือต่อขนาดบรรจุภณัฑ ์

58 

5.1 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัศึกษา  เก่ียวกบัความคาดหวงัของ
คุณภาพผลิตภณัฑน์ ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้

60 

5.2 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัศึกษา ท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ
คุณภาพผลิตภณัฑข์องน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับ
การศึกษาคร้ังน้ี 
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5.3 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัศึกษา  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึง
พอใจท่ีมีต่อบรรจุภณัฑน์ ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขท่ี้ทางผูว้จิยัได้
ออกแบบ 

63 

5.4 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษา ตามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของ
น ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี เม่ือเทียบ
ปริมาณ (250 ซีซี) กบัราคาจ าหน่าย (15 บาท) 

63 

5.5 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษา ตามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของ  
ปริมาณเน้ือท่ีผสมอยูใ่นน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับ
การศึกษาคร้ังน้ี 
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5.6 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษา  ตามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของ
ช้ินเน้ือท่ีผสมอยูใ่นน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับ
การศึกษาคร้ังน้ี 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความเป็นมาของปัญหา 
 
นบัจากอดีตมาเป็นระยะเวลายาวนานท่ีคนมีความผกูพนัใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ  คนสมยัโบราณ

รู้จกัการน าพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัทางดา้นต่าง ๆ มานาน ทั้งอยู่ในรูปของยา
รักษาโรค  อาหารเสริม เคร่ืองส าอางค์ ยาก าจดัศตัรูพืช เป็นตน้ มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสืบต่อ ๆ กนั
มายงัคนรุ่นหลงัเร่ือยมา โดยเฉพาะท่ีกระแสเร่ืองสุขภาพก าลงัเป็นท่ีกล่าวถึง จึงท าให้คนส่วนใหญ่หนั
มาสนใจและใส่ใจกบัสุขภาพของตนเองเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากธรรมชาติอย่างเช่น
สมุนไพรจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีคนหนักลบัมามอง ดว้ยเหตุผลวา่เป็นส่ิงท่ีไดม้าจากธรรมชาติ  ใชแ้ลว้
ก่อให้เกิดอาการเป็นพิษไดน้้อย  มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยตรง การเลือกด่ืมน ้ าสมุนไพรจึงเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจ นอกจากกระแสเร่ืองสุขภาพแลว้ ดว้ยภาวะความเร่งรีบในยุค
ปัจจุบนัท่ีผูบ้ริโภคไม่มีเวลามากพอท่ีจะซ้ือพืชผกัผลไมม้าท าน ้ าสมุนไพรด่ืมเอง  การเลือกซ้ือน ้ า
สมุนไพรท่ีท าส าเร็จรูปแลว้จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ และเป็นไปตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ตามท่ี
นกัวจิยัหลายท่านคน้พบ (เช่น ธเนศ ศิริกิจ (2555)) ดงัน้ี  

1) ความตอ้งการความสะดวกสบายกบัการเป็นอยูปั่จจุบนั 
2) พฤติกรรมผูบ้ริโภคเร่ิมเกิดความกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพและความปลอดภยัมากข้ึน 
3) มีการพฒันารูปแบบสินค้า และบริการแบบใหม่ๆ เพิ่มข้ึน เพื่อให้เกิด “Customer 

Friendly” 
4) การขยายตวัของสินคา้ท่ีเก่ียวกบัผูช้ายในปี 2012 มีมากข้ึน 
5) การขยายตวัสินคา้ในปีหนา้จะเป็นลกัษณะ “Word of Mouth” มากข้ึน 
น ้ าสมุนไพร ได้จากการน าส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ใบ ดอก ตน้ หัว ราก  ผล  หรือ

เมล็ด  มาแปรรูปให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ช้ ได้แก่  น ้ าผลไม้  น ้ าผกั  น ้ าธัญพืช  และชา
สมุนไพร  ซ่ึงอุดมไปดว้ยวิตามิน เกลือแร่ สารตา้นอนุมูลอิสระ ซ่ึงให้คุณค่าและช่วยควบคุมการ
ท างานของร่างกายโดยเฉพาะ “ว่านหางจระเข”้ เป็นสมุนไพรท่ีได้รับการขนานนามว่าเป็นพืช



2 

มหัศจรรย์หรือยาอายุวัฒนะ ซ่ึงนอกจากจะมีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์มากกว่า 200 ชนิดแล้ว ใน

วุ้นยังมีสรรพคุณในการรักษาแผลในกระเพาะอาหาร  สมานแผล  รักษาแผลใหม้  ลดการอักเสบ

และเป็นยาระบาย  น ้าสมุนไพรนั้นมีด้วยกันอยู่หลายชนิด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับน ้า

ว่านหางจระเข้  ซ่ึงในปัจจุบัน พบว่า ธุรกิจเคร่ืองด่ืมน ้าผักและผลไม้ ได้น าเนื้อว่านหางจระเข้มา

ผสมเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ให้กับเคร่ืองด่ืมชนิดนั้น ๆ ซ่ึงนอกจากจะน ามาผสมในน ้าผักและผลไม้ 

เช่น แครอท องุ่น แล้วยังสามารถน ามาผสมในน ้าสมุนไพรชนิดต่าง ๆ เช่น น ้าอัญชัน น ้าใบเตย น ้า

เก็กฮวย เป็นต้น และเน่ืองจากวัตถุดิบท่ีน ามาใช้ในการผลิตน ้าสมุนไพรในปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตรท่ีมีราคาถูกและหาได้ง่ายในท้องตลาด  ประเทศไทยเป็นหน่ึงในไม่กี่ประเทศท่ีมี

ความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายของสมุนไพร ท าให้ต้นทุนวัตถุดิบประเภทนี้ไม่สูงมากนัก อีกทั้ง

มีผู้จ าหน่ายวัตถุดิบเหล่านี้อยู่เป็นจ านวนมาก   

 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภค และทดสอบการยอมรับ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้สูตรเฉพาะ 3 สูตร ของนักศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส าหรับผู้ท่ีสนใจประกอบ

ธุรกิจประเภทนี้  อีกทั้งสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความพึง

พอใจของผู้บริโภคอย่างแท้จริง   

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

 งานวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์หลัก คือ  ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมว่านหาง

จระเข้ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

1) เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ  อายุ ชั้นปีท่ีศึกษา และกลุ่มวิชาท่ีศึกษา 

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

บริโภคน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ ของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ของนักศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร 
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 วัตถุประสงค์รองของการศึกษาครั้งนี้ คือ ศึกษาความคาดหวัง  การรับรู้จริง และทดสอบ

การยอมรับในรูปของความพึงพอใจของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อน ้าสมุนไพรผสม

ว่านหางจระเข้สูตรเฉพาะส าหรับการศึกษาครั้งนี้1 ดังนี้ 

1) เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีต่อความพึงพอใจของน ้าสมุนไพรผสมว่านหาง

จระเข้สูตรเฉพาะส าหรับการศึกษาครั้งนี้ 

2) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้จริงของนักศึกษาท่ี

ทดลองด่ืมน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้สูตรเฉพาะส าหรับการศึกษาครั้งนี้  

3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้จริง กับความพึงพอใจของนักศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้สูตรเฉพาะส าหรับการศึกษาครั้งนี้ 

 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัยประกอบด้วยสมมติฐานต่าง ๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

 ส่วนท่ี 1 สมมติฐานในส่วนท่ีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลัก ประกอบด้วย ลักษณะส่วนบุคคล 

ได้แก่ เพศ  อายุ ชั้นปีท่ีศึกษา  และกลุ่มวิชาท่ีศึกษา ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคน ้า

สมุนไพรผสมว่านหางจระเข้แตกต่างกัน 

 ส่วนท่ี 2 สมมติฐานในส่วนท่ีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์รอง ประกอบด้วย 

1) ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ ชั้นปีท่ีศึกษา  และกลุ่มวิชาท่ีศึกษา  ท่ีแตกต่าง

กันมีความพึงพอใจต่อน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้แตกต่างกัน โดยในส่วนนี้ จะพิจารณาน ้า

สมุนไพรผสมว่านหางจระเข้สูตรเฉพาะส าหรับการศึกษาในครั้งนี้  จ านวน 3 สูตร คือ  น ้าใบเตย

ผสมว่านหางจระเข้  น ้าองุ่นผสมว่านหางจระเข้  และน ้าอัญชันผสมว่านหางจระเข้ 

2) ความคาดหวังของคุณภาพผลิตภัณฑ์และการรับรู้ของคุณภาพผลิตภัณฑ์ (น ้า

สมุนไพรผสมว่านหางจระเข้สูตรเฉพาะส าหรับการศึกษาในครั้งนี้) แตกต่างกัน 

3) การรับรู้ของคุณภาพของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้     มีความสัมพันธ์กับ

ความพึงพอใจของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้สูตรเฉพาะส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ 

 

 

                                                           
1 น ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้สูตรเฉพาะส าหรับการศึกษาในครั้งนี้มี 3 สูตรได้แก่ (1) น ้าใบเตยผสมว่านหาง

จระเข้ (2) น ้าองุ่นผสมว่านหางจระเข้ และ (3) น ้าอัญชันผสมว่านหางจระเข้  
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1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) สามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ส าหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์น ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

และสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจผลิตภัณฑ์น ้า

สมุนไพรผสมว่านหางจระเข้สูตรเฉพาะ 3 สูตรท่ีมีการศึกษาในครั้งนี้ 

2) สามารถน าไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับผู้ท่ีต้องการศึกษา หรือท าธุรกิจเกี่ยวกับน ้า

สมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ 

  

1.5  ขอบเขตของการศึกษา 

 

1.5.1  ขอบเขตด้านประชากรและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย

ของรัฐ   มหาวิทยาลัยราชภัฎ  มหาวิทยาลัยราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน  ท่ีตั้งอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร  และการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการส ารวจตัวอย่าง (Sample Survey) โดยพัฒนา

แบบสอบถามขึ้นมาเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล 

 

1.5.2  ขอบเขตด้านตัวแปร แบ่งตามวัตถุประสงค์ ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี  1 วัตถุประสงค์หลัก คือ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมว่านหาง

จระเข้ของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร คือ  ศึกษาพฤติกรรมการซื้อและด่ืมน ้าสมุนไพรผสม

ว่านหางจระเข้ ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา มีดังต่อไปนี้ 

1)  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 

(1)  ลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีท่ีศึกษา กลุ่มวิชาท่ี

ศึกษา ของนักศึกษา 

(2)   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 

2)  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคน ้าสมุนไพร

ผสมว่านหางจระเข้ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ส่วนท่ี 2 วตัถุประสงคร์อง คือ  ศึกษาความคาดหวงั  การรับรู้จริง และทดสอบการยอมรับ
ในรูปของความพึงพอใจของนกัศึกษาในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้
สูตรเฉพาะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา มีดงัต่อไปน้ี 

1)  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 
(1)  ลกัษณะส่วนบุคคลของนกัศึกษา  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ชั้นปีท่ีศึกษา  กลุ่มวชิาท่ี

ศึกษา  ของนกัศึกษา 
(2)  ความคาดหวงัเปรียบเทียบกบัการรับรู้ของคุณภาพผลิตภณัฑ์เม่ือไดท้ดลอง

ด่ืมน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะ 3 สูตรท่ีก าหนดในการศึกษาคร้ังน้ี คือ น ้ าใบเตยผสม
วา่นหางจระเข ้ น ้าองุ่นผสมวา่นหางจระเข ้และน ้าอญัชนัผสมวา่นหางจระเข ้

2)  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีทดลอง
ด่ืมน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะ 3 สูตรท่ีก าหนดในการศึกษาคร้ังน้ี 
 

1.6  นิยามศัพท์ 
 

น ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข ้หมายถึง การน าน ้ าสมุนไพรชนิดใดชนิดหน่ึง  เช่น น ้ า
ใบเตย  น ้าองุ่น  น ้าอญัชนั หรือผกัและผลไม ้มาตม้และเติมน ้ าตาลเพื่อให้มีรสหวาน อีกทั้งมีการใส่
เน้ือวา่นหางจระเขท่ี้ตม้สุกแลว้ลงไป เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ของน ้าสมุนไพรนั้น ๆ 

น ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 3 สูตร คือ 
น ้าใบเตยผสมวา่นหางจระเข ้ น ้าองุ่นผสมวา่นหางจระเข ้ และน ้าอญัชนัผสมวา่นหางจระเข ้

ความพึงพอใจท่ีมีต่อน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
หมายถึง การรับรู้จริงเม่ือผูบ้ริโภคไดท้ดลองด่ืมน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับ
การศึกษาคร้ังน้ี ในดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละดา้นบรรจุภณัฑ ์
 พฤติกรรมการบริโภคน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 
พฤติกรรมการซ้ือน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขข้องนกัศึกษาในกรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่  สถานท่ี
ซ้ือน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้  บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหาง
จระเข ้  และเกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข ้ ราคา  ปริมาณ  และ
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการด่ืมน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขข้องนกัศึกษาในกรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่  
ความถ่ีในการด่ืม  เหตุผลท่ีด่ืม  รูปแบบและรสชาติของน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ เป็นตน้ 

ผูบ้ริโภค (Consumer) หมายถึง นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีก าลงัศึกษาในมหาวิทยาลยัใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีซ้ือและด่ืมน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้



 
 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ของนักศึกษา”  

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประกอบการสร้างเคร่ืองมือ

การวิจัย  สนับสนุนการวิจัย  และประกอบการน าเสนอการวิจัยไปใช้ประโยชน์  เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีได้ก าหนดไว้  โดยครอบคลุมเนื้อหาสาระส าคัญ ดังนี้ 

2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร 

2.2  พฤติกรรมการบริโภค 

2.3  ส่วนประสมทางการตลาด 

2.4  ผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร 

 

  ยุวดี  จอมพิทักษ์ (2541) ได้ให้ความหมายของ “สมุนไพร” ว่าหมายถึง พืชท่ีมีสรรพคุณใน

การรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ส่วน ยาสมุนไพร หมายถึง ยาท่ีได้จากส่วนของพืช สัตว์ 

และแร่ธาตุ ซ่ึงยังมิได้ผสมปรุง หรือ แปรสภาพ ส่วนการน ามาใช้ อาจดัดแปลงรูปลักษณะของ

สมุนไพรให้ใช้ได้สะดวกขึ้น  เช่น  น ามาหั่นให้มีขนาดเล็กลง หรือ น ามาบดเป็นผง  เป็นต้น 

สมุนไพร นอกจากจะน ามาใช้ประโยชน์เป็นยารักษาโรคแล้ว ยังสามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางด้าน

อ่ืน ๆ อีก เช่น ส่วนผสมในเคร่ืองส าอาง สีผสมอาหารและสีย้อม  อาหารเสริมสุขภาพ ตลอดจน

เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพอีกด้วย   

 สมุนไพร จะมีความเป็นยาอยู่ในตัว ดังนั้นเม่ือน าสมุนไพรมาแปรสภาพให้เป็นเคร่ืองด่ืม

สมุนไพร ก็จะท าให้ร่างกายได้ประโยชน์ เพราะนอกจากจะเป็นการด่ืมน ้าสมุนไพร เพื่อเป็นการดับ

กระหายแล้ว การด่ืมน ้าสมุนไพร ก็จะท าให้ผู้ด่ืมได้ประโยชน์จากการด่ืมน ้าสมุนไพร โดย

ประโยชน์ของน ้าสมุนไพร นั้นมีสรรพคุณในการรักษาโรคต่าง ๆ นอกจากนี้ยังท าให้ร่างกายมี
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สุขภาพท่ีสมบูรณ์แขง็แรง  เม่ือมีสุขภาพร่างกายท่ี สมบูรณ์แขง็แรง ก็ส่งผลให้ ชีวิตมีความสุข ดงัค า
กล่าวท่ีวา่ “การไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ” 
 

 
 
ภาพที ่2.1  วา่นหางจระเข ้
แหล่งทีม่า:  วกิิพิเดีย,  2556. 

ว่านหางจระเข ้(Aloe Vera) คือ พืชชนิดหน่ึงท่ีถูกจดัอยู่ในประเภทพืชลม้ลุก สีเขียว มี
ลกัษณะล าตน้เป็นขอ้ปลอ้ง ใบเด่ียว ใบหนายาวและโคนใบใหญ่ ปลายแหลม ขอบใบมีหนามห่าง
กนัเป็นระยะ เรียงเป็นชั้น ขา้งในใบเป็นวุน้ใสสีเขียวอ่อน มีเมือกเหนียว สามารถออกดอกสีแดงอม
เหลืองท่ีปลายยอดได้ มีถ่ินก าเนิดมาจากแถบชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและตอนใตข้องทวีป
แอฟริกา สามารถปลูกไดง่้ายในดินทราย หรือในกระถางก็ได ้เป็นพืชชอบน ้ า แต่ตอ้งมีทางระบาย
น ้าไดดี้ ป้องกนัไม่ใหอ้มน ้ามากเกินไปจนรากเน่า  (สถาบนัวจิยัสมุนไพร, 2541) 

ในสมยัโบราณใช้ทาปูนแดงปิดขมบัแกป้วดศรีษะได ้ ส่วนวุน้ในใบว่านหางจระเขมี้ฤทธ์ิ
ขบัถ่าย  ใชท้  าเป็นยาด า  นอกจากน้ีวุน้หรือน ้ าเมือกของว่านหางจระเข ้ สามารถรักษาแผลไฟไหม ้ 
น ้าร้อนลวก  แผลเร้ือรัง  และแผลในกระเพาะอาหารไดดี้  
  พบวา่ผูผ้ลิตหลายรายน าวา่นหางจระเขม้าเป็นส่วนผสมในน ้าผกัและผลไมห้ลากหลายชนิด  
และก าลงัไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพ เน่ืองจากว่านหางจระเข ้นั้นมีสรรพคุณช่วย
บ ารุงสุขภาพร่างกายเน่ืองจากอ่อนเพลีย พกัผ่อนน้อย ช่วยระบบขบัถ่ายให้ปกติ สารส าคญัในวุน้
และน ้าเมือกจากวา่นหางจระเขน้ี้ ไม่คงตวั สรรพคุณของสารจะลดลงเร่ือย  ๆ ดงันั้นในการใชใ้บสด 
ตอ้งตดัออกมาจากตน้ใหม่ ๆ  ถา้จะใชวุ้น้ตอ้งปอกเปลือก ลา้งน ้ ายางสีเหลืองออกให้หมด เพราะใน
น ้ายางมีสารท่ีท าใหเ้กิดอาการคนั หรืออาจจะท าใหเ้กิดอาการแพไ้ด ้
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2.2  พฤติกรรมผู้บริโภค 
2.2.1  ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดการ

เลือกในการตดัสินใจท่ีจะเลือกใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเอง  ซ่ึงอาจมีส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ ท่ี
จะน าไปสู่การตดัสินใจ เพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุด โดยรูปแบบพฤติกรรมของผูบ้ริโภค มี
จุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท  าให้เกิดความตอ้งการผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิด
ของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box)  ท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ ซ่ึงความรู้สึกนึกคิดของ
ผูซ้ื้อ  ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ  แล้วจึงมีการตอบสนอง ออกมาในรูปของการ
ตดัสินใจซ้ือ (Kotler, 2000 อา้งอิงในศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคนอ่ืน ๆ.  2541: 129) โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1)  ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) หมายถึง ส่ิงท่ีเขา้มากระทบและกระตุน้ผูซ้ื้อ ซ่ึงอาจเกิดข้ึน
ไดจ้ากส่ิงเร้าภายใน (Inside Stimulus) ท่ีร่างกายเกิดความไม่สมดุลทางกายภาพหรือทางจิตใจ 
ก่อให้ เ กิดความต้องการท่ีจะรักษาสมดุลนั้ น หรือจากส่ิง เ ร้าภายนอก (Outside Stimulus)
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  

(1)  ส่ิงเร้าทางการตลาด (Marketing Stimulus) อนัเป็นส่ิงเร้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  หรือ  4P’s ซ่ึงประกอบดว้ย   ส่ิงเร้าดา้นผลิตภณัฑ์   ส่ิงเร้า
ดา้นราคา  ส่ิงเร้าดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   และส่ิงเร้าดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีนกัการตลาด
ตอ้งพฒันาข้ึนมา  และ 

(2)  ส่ิงเร้าอ่ืน ๆ  เป็นส่ิงเร้าภายนอกท่ีอยู่นอกเหนือความควบคุม แต่ส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ  เช่น สภาพเศรษฐกิจท่ีดี  เทคโนโลยีท่ีอ  านวยความสะดวก ในทางตรงกนัขา้ม  ส่ิง
เร้าอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะในทางลบอาจจะไม่ก่อใหเ้กิดการซ้ือ  แมจ้ะมีความตอ้งการเกิดข้ึน เช่น สภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย  น ้าท่วม  เป็นตน้ 

2)  กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) เป็นระบบของ
ความรู้สึก ความตอ้งการ และกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนจากความคิดและจิตใจของผูซ้ื้อ   ซ่ึง
ผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้ 

3)    การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Respond) หมายถึง การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
ประกอบ ดว้ย  การเลือกผลิตภณัฑ ์ การเลือกตราสินคา้  การเลือกผูข้าย  การเลือกเวลาในการซ้ือ  
และการเลือกปริมาณการซ้ือ  เป็นตน้ 
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2.2.2  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัย

เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค  เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและ

พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค  ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์

การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 

(โชคชัย  ชยธวัช, 2547 : 168 – 172)  พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  นักการตลาดหาค าตอบให้กับ

ค าถามเกี่ยวกับการตลาดโดยเกี่ยวข้องกับ  6WS และ  1H  ค าตอบ 7Os ดังรายละเอียดแสดงใน

ตารางท่ี 2.1 

 

ตารางที่ 2.1  ค าถาม 6W และ 1H และ ค าตอบ 7Os 

 

ค าถาม 6W และ 1H ค าตอบที่ต้องการทราบ 7Os 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  

Who is in the target market? 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย  (Occupants)   ทางด้าน 1) ประชากรศาสตร์   

2) ภูมิศาสตร์   3) จิตวิทยา  4) พฤติกรรมศาสตร์ 

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร  

What does the consumer buy? 

สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects)   เช่น ต้องการคุณสมบัติหรือ

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) และความ

แตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน 

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ    

Why does the consumer buy?   

วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) ผู้บริโภคซื้อสินค้าเพ่ือสนอง

ความต้องการของเขาด้านร่างกายและด้านจิตวิทยา ซ่ึงต้องศึกษาถึง

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ  

Who participates in the buying?   

บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) มีอิทธิพลต่อการซื้อ 

5. ผู้บริโภคซื้อเม่ือใด 

When does the consumer buy? 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) เช่น ซื้อในช่วงเดือนใดของปี หรือ 

ช่วงฤดูใดของปี  โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันส าคัญต่างๆ 

6. ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน 

Where does the consumer buy?   

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผู้บริโภคนิยมไปท าการซื้อ 

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร 

How does the consumer buy?   

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations) 

 

แหล่งที่มา :  โชคชัย  ชยธวัช, 2547 
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2.2.3  กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง  ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสองทางเลือกข้ึน

ไป  ในกระบวนการซ้ือโดยทัว่ ๆ ไป  ผูบ้ริโภคจะผา่นขั้นตอนต่าง ๆ  5  ขั้นตอน  (สนธยา  คงฤทธ์ิ   
2545 : 118)  ดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี  1  การรับรู้ถึงปัญหา (Need  recognition)  
  การรับรู้ถึงปัญหาหรือการรับรู้ปัญหา (Problem  recognition) กระบวนการซ้ือจะเกิดข้ึน
เม่ือผูซ้ื้อตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการของเขา  ซ่ึงความตอ้งการอาจถูกกระตุน้โดยส่ิงเร้า
ภายในและภายนอก  ผูซ้ื้อจะเรียนรู้วิธีท่ีจะจดัการกบัส่ิงกระตุน้  ท าให้เขารู้ว่าจะตอบสนองส่ิง
กระตุน้อยา่งไร    
  ขั้นตอนท่ี  2  การคน้หาขอ้มูล (Information  Search)  
  ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะแสวงหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจ  ในขั้นแรกจะค้นหาข้อมูลจากแหล่ง
ภายในก่อน (Internal  Search)  จากหน่วยความจ า (Memory)  ท่ีไดส้ั่งสมไวใ้นสมอง  เพื่อน ามาใช้
ในการประเมินทางเลือก  หากยงัได้ขอ้มูลไม่เพียงพอก็ตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งภายนอก 
(External  Search) โดยแหล่งขอ้มูลข่าวสาร  จะแบ่งออกเป็น  4  กลุ่ม  ดงัน้ี  

1)   แหล่งบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครัว  เพื่อนฝงู  เพื่อนบา้น  คนรู้จกั 
2)   แหล่งการคา้ ไดแ้ก่ การโฆษณา พนกังานขาย  ตวัแทนจ าหน่าย  บรรจุภณัฑ ์ 

การสาธิต 
3)   แหล่งชุมชน ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน  องคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค   ตลอดจนหน่วยงาน

ของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
4)   แหล่งทดลอง ไดแ้ก่  การจดัการ  การตรวจสอบ  และการใชผ้ลิตภณัฑ์ 

  ขั้นตอนท่ี  3  การประเมินผลทางเลือก  (Evaluation  Alternative  Solution) 
  ขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะน าขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมไวม้าจดัหมวดหมู่และวิเคราะห์ถึงขอ้ดี  ขอ้เสียท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึน  ทั้งในลกัษณะการเปรียบหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและหาความคุม้ค่า 
  ขั้นตอนท่ี  4  การตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Deciding  on the  Appropriate 
Solution)  
  หลงัการประเมินผลทางเลือกในการแกปั้ญหา  ผูป้ระเมินจะทราบขอ้ดีและขอ้เสียของแต่
ละทางเลือก  หลงัจากนั้นบุคคลจะตอ้งตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหา 
  ทางเลือกท่ีเลือกได ้คือ ประเภทของสินคา้ท่ีจะใชแ้กปั้ญหา  ท่ีมีผลดีมากท่ีสุดและมีผลเสีย
นอ้ยท่ีสุด  สอดคลอ้งกบัทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น  สอดคลอ้งกบัความพอใจ  มีราคาท่ีเหมาะสม   
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มีแนวโนม้ท่ีจะมีมูลค่าเพิ่มข้ึนในอนาคต  ตลอดจนมีผลกระทบต่อเน่ืองกบัสังคม ส่ิงแวดลอ้มและ
บุคคลอ่ืนนอ้ยท่ีสุด 
  การตดัสินใจของบุคคล  มกัใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ์   ทั้ งประสบการณ์ของ
ตนเองและผูอ่ื้น  ซ่ึงปัจจุบนัการส่ือสารท่ีดีและทนัสมยั สามารถท าไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  ดงันั้น ท าให้
บุคคลตดัสินใจเลือกทางเลือกในการแกปั้ญหาไดดี้ข้ึน 
  ขั้นตอนท่ี  5  การประเมินผลภายหลงัการซ้ือ (Post  purchase  evaluation) 
  เป็นขั้นตอนสุดทา้ยภายหลงัจากการซ้ือ  ผูบ้ริโภคก็จะน าผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือนั้นมาใช ้ และใน
ขณะเดียวกนัก็จะท าการประเมินผลผลิตภณัฑ์นั้นไปด้วย  โดยการเปรียบเทียบการใช้งานหรือ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑ์อย่างแทจ้ริงกบัความคาดหวงัท่ีคาดคิดเอาไว ้ หากผลท่ีไดเ้ป็นไป
ตามความคาดหวงัก็จะท าใหเ้กิดความพอใจ  (Satisfaction) แต่หากผลท่ีไดรั้บไม่เป็นอยา่งท่ีคาดหวงั
ไวก้็จะท าให้เกิดความไม่พอใจ (Dissatisfaction) ซ่ึงผลลพัธ์ทั้งสองทางน้ี อาจน าไปสู่การแสวงหา
ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ตรงนั้น  หรืออาจเปล่ียนความเช่ือ  ซ่ึงจะเห็นได้ว่ากระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการต่อเน่ือง  ไม่ไดห้ยดุตรงท่ีการซ้ือ 
 

2.3  ส่วนประสมทางการตลาด  
   
  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) เป็นเคร่ืองมือท่ีกิจการใช้เพื่อตอบสนอง
วตัถุประสงค์ทางการตลาดเป้าหมาย  (อา้งอิงใน ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547) ประกอบดว้ยกลยุทธ์
การตลาดท่ีส าคญั 4 ประการ ดงัน้ี 
    1)  ผลิตภณัฑ์ (Product) ก็คือ สินคา้หรือบริการท่ีเราจะเสนอให้กบัลูกคา้ แนว
ทางการก าหนดตวัผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมก็ตอ้งดูว่ากลุ่มเป้าหมายตอ้งการอะไร เช่น ตอ้งการน ้ า
ผลไมท่ี้สะอาด สดใหม่ บรรจุภณัฑถื์อสะดวก โดยไม่สนใจรสชาติ เราก็ตอ้งท าตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
ไม่ใช่วา่เราชอบหวานก็จะพยายามใส่น ้ าตาลเขา้ไป แต่โดยทัว่ไปแนวทางท่ีจะท าสินคา้ให้ขายไดมี้
อยูส่องอยา่ง คือ 

(1)  สินคา้ท่ีมีความแตกต่าง โดยการสร้างความแตกต่างนั้น จะตอ้งเป็นส่ิงท่ี
ลูกคา้สามารถสัมผสัไดจ้ริงวา่ต่างกนั  และลูกคา้ตระหนกัและชอบในแนวทางน้ี  เช่น คุณสมบติั
พิเศษ  รูปลกัษณ์  การใชง้าน  ความปลอดภยั  ความคงทน โดยกลุ่มลูกคา้ท่ีเราจะจบัก็จะเป็นลูกคา้ท่ี
ไม่มีการแข่งขนัมาก (Niche Market) 

(2)  สินคา้ท่ีมีราคาต ่า  คือ การยอมลดคุณภาพในบางดา้นท่ีไม่ส าคญัลงไป เช่น 
สินคา้ท่ีผลิตจากจีน จะมีคุณภาพไม่ดีนกั  พอใชง้านได ้ แต่ราคาถูกมาก ๆ  หรือ สินคา้ท่ีเลียนแบบ
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แบรนดด์งั ๆ ในซุปเปอร์สโตรต่าง ๆ  จริง ๆ แลว้ส าหรับนกัธุรกิจมือใหม่ควรเลือกในแนวทาง
สร้างความแตกต่างมากกวา่  การเป็นสินคา้ราคาถูก  เพราะหากเป็นดา้นการผลิตแลว้  รายใหญ่จะมี
ตน้ทุนการผลิตท่ีถูกกวา่รายยอ่ย  แต่หากเป็นดา้นบริการ เราอาจจะเร่ิมตน้ท่ีราคาถูกก่อน แลว้ค่อย ๆ 
หาตลาดท่ีรายใหญ่ไม่สนใจ 

2)  ราคา (Price)  ราคาเป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งส าคญัในการตลาด  แต่ไม่ใช่วา่คิดอะไรไม่
ออก  ก็ลดราคาอยา่งเดียว เพราะการลดราคาสินคา้ อาจจะไม่ไดช่้วยให้การขายดีข้ึนได ้หากปัญหา
อ่ืน ๆ ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข การตั้งราคาในท่ีน้ีจะเป็นการตั้งราคาให้เหมาะสมกบั ผลิตภณัฑ์ และ
กลุ่มเป้าหมายของเรา เช่น หากเราขายน ้ าผลไมท่ี้จตุจกัร ราคาอาจจะตอ้งถูกหน่อย แต่หากขายท่ี
สยาม หากตั้ง ราคาถูกไป เช่น 10 บาท กลุ่มท่ีเป็นเป้าหมายอยากให้ซ้ืออาจจะไม่ซ้ือ แต่คนท่ีซ้ือ
อาจจะเป็นคนอีกกลุ่มซ่ึงมีนอ้ยกวา่ และไม่คุม้ท่ีจะขายแบบน้ีในสยาม ยิ่งไปกวา่นั้นหากราคา และ
รูปลกัษณ์สินคา้ไม่เขา้กนั ลูกคา้ก็จะเกิดความขอ้งใจและอาจจะกงัวลท่ีจะซ้ือ เพราะราคาคือตวับ่ง
บอกภาพลกัษณ์ของสินคา้ท่ีส าคญัท่ีสุด อย่างไรก็ตาม ในด้านการท าธุรกิจขนาดย่อม ราคาท่ีเรา
ตอ้งการ อาจไม่ไดคิ้ดอะไรลึกซ้ึงขนาดนั้น แต่จะมองกนัในเร่ืองของตวัเลข ซ่ึงจะมีวิธีก าหนดราคา
ง่ายต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1)   ก าหนดราคาตามลูกคา้  คือ การก าหนดราคาตามท่ีเราคิดวา่ลูกคา้จะเตม็ใจ
จ่าย  ซ่ึงอาจจะไดม้าจากการท าส ารวจ หรือแบบสอบถาม 

(2)   ก าหนดราคาตามตลาด คือ การก าหนดราคาตามคู่แข่งในตลาด ซ่ึงอาจจะต ่า
มากจนเราจะมีก าไรน้อย  ดงันั้นหากเราคิดท่ีจะก าหนดราคาตามตลาด  เราอาจจะตอ้งมานัง่คิด
ค านวณยอ้นกลบัว่าตน้ทุนสินคา้ควรเป็นเท่าไรเพื่อจะไดก้ าไรตามท่ีตั้งเป้า แลว้มาหาทางลด
ตน้ทุนลง 

(3)   ก าหนดราคาตามตน้ทุนบวกก าไร วธีิน้ีเป็นการค านวณวา่ตน้ทุนของเราอยู่
ท่ีเท่าใด แลว้บวกค่าขนส่ง ค่าแรงของเรา บวกก าไร จึงไดม้าซ่ึงราคา แต่หากราคาท่ีไดม้าสูงมาก เรา
อาจจ าเป็นตอ้งมีการท าประชาสัมพนัธ์ หรือปรับภาพลกัษณ์ ใหเ้ขา้กบัราคานั้น 

3)  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  (Place)  คือ วิธีการน าสินคา้ไปสู่มือของลูกคา้  หากเป็น
สินคา้ท่ีจะขายไปหลาย ๆ แห่ง  วธีิการขายหรือการกระจายสินคา้จะมีความส าคญัมาก หลกัของการ
เลือกวิธีกระจายสินคา้นั้นไม่ใช่ขายให้มากสถานท่ีท่ีสุดจะดีเสมอไป เพราะมนัข้ึนอยู่กบัว่า สินคา้
ของท่านคืออะไร และกลุ่มเป้าหมายท่านคือใคร  เช่น ของใช้ในระดบับน ควรจะจ ากดัการขาย
ไม่ให้มีมากเกินไป เพราะอาจจะท าให้เสียภาพลกัษณ์ได ้ ส่ิงท่ีเราควรจะค านึงอีกอย่างของวิธีการ
กระจายสินคา้  คือ ตน้ทุนการกระจายสินคา้ เช่น การขายสินคา้ใน 7-eleven อาจจะกระจายไดท้ัว่ถึง 
แต่อาจจะมีตน้ทุนท่ีสูงกวา่ หากจะกล่าวถึงธุรกิจท่ีเป็นการขายหนา้ร้าน Place ในท่ีน้ีก็คือ ท าเล ซ่ึงก็
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ควรเลือกท่ีให้เหมาะสมกับสินค้าของเราเช่นกัน อย่าง มาบุญครองกับ สยามเซ็นเตอร์ จะมีกลุ่มคน

เดินท่ีต่างออกไป  และลักษณะสินค้า  ราคาก็ไม่เหมือนกันด้วยทั้ง ๆ ท่ีตั้งอยู่ใกล้กัน ท่านควรขายท่ี

ใดก็ต้องพิจารณาตามลักษณะสินค้า 

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  คือ  การท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบอกลูกค้า

ถึงลักษณะสินค้าของเรา  เช่น โฆษณาในส่ือต่าง ๆ  หรือการท ากิจกรรมท่ีท าให้คนมาซื้อสินค้าของ

เรา  เช่น การท าการลดราคาประจ าปี หากจะพูดในแง่ของธุรกิจขนาดย่อม การโฆษณาอาจจะเป็นสิ่ง

ท่ีเกินความจ าเป็นเพราะจะต้องใช้เงิน จะมากหรือน้อยก็ขึ้นกับช่องทางท่ีเราจะใช้   วิธีในการเลือก

ส่ือนอกจากจะดูเร่ืองค่าใช้จ่ายแล้วควรดูเร่ืองการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วย 

   

2.4  ผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 

    

  ผลิตภัณฑ์  หมายถึง สิ่งท่ีน าเสนอแก่ตลาดเพื่อให้เกิดความสนใจ การซื้อ การใช้ หรือการ

บริโภคซ่ึงสามารถตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการได้      ผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งออกเป็น 

5 ระดับ หรือ 5 องค์ประกอบด้วยกัน  (อ้างอิงใน วิทวัส รุ่งเรืองผล. 2545) คือ 

 1)  ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) คือ ประโยชน์พื้นฐานส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ี

ผู้บริโภคจะได้รับจากการซื้อสินค้านั้นโดยตรง 

 2)   รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Tangible or Formal Product) คือ ลักษณะทางกายภาพท่ี

ผู้บริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้ ประกอบด้วย 

(1)  ระดับของคุณภาพ (Quality Level) เป็นการวัดการท างานและวัดความ

คงทนของผลิตภัณฑ์ เกณฑ์ในการวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพท่ี

เหนือกว่าคู่แข่งถ้าสินค้าคุณภาพต ่า ผู้ซื้อจะไม่ซื้อซ ้า  ถ้าสินค้าคุณภาพสูงเกินอ านาจซื้อของ

ผู้บริโภค สินค้าก็ขายไม่ได้ นักการตลาดต้องพิจารณาสินค้าควรมีคุณภาพระดับใดบ้าง และต้นทุน

เท่าใดจึงจะเป็นท่ีพอใจของผู้บริโภค รวมทั้งคุณภาพสินค้าต้องสม ่าเสมอและมีมาตรฐาน เพื่อท่ีจะ

สร้างการยอมรับ ความเช่ือถือท่ีมีต่อสินค้าทุกครั้งท่ีซื้อ ดังนั้น ผู้ผลิตจึงต้องมีการควบคุมคุณภาพ

สินค้า (Quality Control) อยู่เสมอ 

(2)   รูปร่างลักษณะ (Features) เป็นรูปร่าง ลักษณะท่ีลูกค้าสามารถมองเห็นได้ และ

สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง  5 คือ  รูป  รส  กลิ่น  เสียง สัมผัส เช่น รูปร่าง ลักษณะ รูปแบบ 

บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เป็นต้น 

(3)   การออกแบบ  (Design)  เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบ  ลักษณะ  การ

บรรจุหีบห่อ  ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ดังนั้น การออกแบบ
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จึงมีความส าคญัมากส าหรับสินคา้ต่าง ๆ ดงันั้น ผูผ้ลิตท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบจึงตอ้งศึกษา
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อออกแบบสินคา้ให้ดึงดูดความสนใจ และให้เป็นท่ีตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค นอกจากน้ีการออกแบบยงัใช้เป็นเกณฑ์ท าให้ผลิตภณัฑ์มีความแตกต่างกัน (Product 
Differentiation) โดยค านึงถึงเหตุจูงใจใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้ทั้งดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ 

(4)  บรรจุภณัฑ์ (Packaging) สินคา้ทุกชนิดท่ีท าจากวสัดุใด ๆ ท่ีน ามาใช้
ส าหรับห่อหุ้ม ป้องกนั ล าเลียง จดัส่ง และน าเสนอสินคา้ ตั้งแต่วตัถุดิบถึงสินคา้ท่ีผ่านการผลิต 
ตั้งแต่ผูผ้ลิตถึงผูใ้ชห้รือผูบ้ริโภค 

(5)  ช่ือตราสินคา้ (Brand Name) เพื่อระบุถึงสินคา้และบริการของผูข้ายรายใด
รายหน่ึงหรือกลุ่มของผูข้าย  เพื่อแสดงถึงลกัษณะท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั  ตราสินคา้เป็นส่วนหน่ึงท่ี
ส าคญัของผลิตภณัฑ์ เพราะเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกทางดา้นจิตวิทยาของผูซ้ื้อดว้ย   การตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์บางชนิดนั้นข้ึนอยูก่บัช่ือเสียงของผูข้ายหรือตราสินคา้ โดยเฉพาะสินคา้
ท่ีเจาะจงซ้ือ (Specialty Goods) ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือดว้ยเหตุผลดา้นจิตวิทยาไม่ใช่
เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บ เช่น ตดัสินใจซ้ือเพราะตอ้งการเป็นท่ียอมรับใน
สังคม เน่ืองจากผลิตภณัฑเ์ป็นตวัช้ีสถานภาพของผูใ้ช ้ ซ่ึงถือวา่เป็นความตอ้งการดา้นจิตวิทยา ดว้ย
เหตุน้ีนกัการตลาดจึงตอ้งมีการพฒันาคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) กล่าวคือ ตอ้งมีการใช้
เคร่ืองมือการตลาดไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์หรือการส่ือสารการตลาดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่า (Value 
Added) ให้กบัผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ลูกคา้เกิดการรับรู้ (Perceive Value) คุณค่าตราสินคา้นั้น ๆ จึงเป็น
ส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ท่ีนกัการตลาดจะตอ้งค านึงถึง เพื่อพฒันาตราสินคา้ใหมี้คุณค่าต่อสินคา้ 

3)  ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั (Expected Product) คือ คุณสมบติัหรือเง่ือนไขท่ีผูซ้ื้อ
คาดหวงัวา่จะไดรั้บจากการซ้ือสินคา้ หรือเป็นขอ้ตกลงในการซ้ือสินคา้ 

4)  ผลิตภณัฑ์ควบ (Augmented Product) คือ ผลประโยชน์เพิ่มเติมท่ีผูซ้ื้อจะไดรั้บ
ควบคู่ไปกบัการซ้ือสินคา้นั้น ๆ ตวัอยา่งเช่น  การให้บริการติดตั้ง  การขนส่ง  การรับประกนั และ
การใหสิ้นเช่ือ  

5)  ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ (Potential Product) คือ ส่วนของผลิตภณัฑ์ควบท่ีมี
การเปล่ียนแปลงหรือพฒันาไป เพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคต 

การน าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑม์าใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี เน่ืองมาจากผูว้ิจยัเห็นวา่
คุณสมบติัท่ีส าคญัของผลิตภณัฑ์ อาจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคน ้ า
สมุนไพรผสมว่านหางจระเขข้องนกัศึกษา จึงไดน้ าทฤษฎีดงักล่าวเขา้มาใช้ในงานวิจยั เพื่อสร้าง
กรอบแนวความคิดและใชใ้นการออกแบบสอบถาม 
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2.5  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
ว่านหางจระเข้ เป็นพืชสมุนไพรท่ีมีประโยชน์มากมาย นอกจากใช้รักษาโรคแล้ว ยงั

สามารถน ามาเป็นส่วนประกอบในเคร่ืองส าอาง ส่วนผสมในอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงก าลงัไดรั้บ
ความนิยมในปัจจุบนั  มีนักวิจยัหลายท่านได้ท าการศึกษาเก่ียวกบัว่านหางจระเขท้ั้งในส่วนของ
สรรพคุณในการรักษาโรค การพฒันาในรูปของเคร่ืองส าอาง เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไวม้ากมาย โดยใน
ท่ีน้ีผูว้จิยัของแยกอธิบายตามหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 
  2.6.1  งานวจัิยเกีย่วกบัสรรพคุณของว่านหางจระเข้ แบ่งออกเป็น 
 งานวจิยัเก่ียวกบัสรรพคุณของวา่นหางจระเขแ้บ่งออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะใหญ่ ๆ ดงัน้ี  

1) สรรพคุณของว่านหางจระเขใ้นการรักษาโรค จากการคน้ควา้ พบว่า มีผูว้ิจยั
เก่ียวกบัการใช้ว่านหางจระเขใ้นการรักษาโรคหลายคน เช่น พุฒิพรรณ  พวัทวีพงศ์  (2551) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาประสิทธิผลของน ้ าว่านหางจระเขต่้อเยื่อบุช่องปากอกัเสบขณะฉาย
แสงในผูป่้วยโรคมะเร็งบริเวณศรีษะและล าคอ”  

2) ส่วนประกอบในเคร่ืองส าอาง  ยกตวัอย่างงานวิจยัของ พชรพรรณ ลีลาพตะ 
และ พิมชนก มลคล้า (2555) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การพฒันาผลิตภณัฑ์กนัแดดซ่ึงมีส่วนผสม
ของสารสกดัวา่นหางจระเข”้  และ 

3) ส่วนผสมในเคร่ืองด่ืมสมุนไพร  ยกตวัอย่างการพฒันาผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเพื่อ
สุขภาพ ของศรีศกัด์ิ ตรังวชัรกุล (2552) ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยอีาหาร สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) บางเขน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550-2552) 
ไดน้ าวุน้วา่งหางจระเขม้าผลิตเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ  โดยท าการคดัเลือกวตัถุดิบ  น ามาลา้งท าความ
สะอาดเปลือก และปอกเปลือก  หัน่เป็นทรงส่ีเหล่ียมลูกเต๋าขนาด 1X1 ซม. แลว้น ามาลา้งยางเมือก
ออกอีกคร้ัง  จากนั้นน ามาลวกน ้ าร้อน เพื่อยบัย ั้งการท างานของเอนไซม์ กล่ินเหม็นเขียวและลด
ความขม   โดยไดพ้ฒันาน ้ าวา่นหางจระเขพ้ร้อมด่ืมทั้งหมด 2 สูตร ไดแ้ก่   น ้ าวา่นหางจระเขพ้ร้อม
ด่ืมจากผลไมเ้ขม้ขน้ (สีส้มออกเหลือง) และน ้ าวา่นหางจระเขพ้ร้อมด่ืมจากผลไมธ้รรมชาติ (สีเขียว
อ่อน)  โดยเลือกใชน้ ้าตาลฟรุกโตส เป็นสารใหค้วามหวาน  
  นอกจากการพฒันาผลิตภณัฑ์น ้ าว่านหางจระเขพ้ร้อมด่ืมแล้ว ยงัได้พฒันาสูตร
เคร่ืองด่ืมวา่นหางจระเขใ้นรูปแบบผงชนิดพร้อมด่ืม โดยใชว้ิธี Freezedry เพื่อคงคุณประโยชน์ โดย
ท าการพฒันา 2 สูตร ไดแ้ก่ เคร่ืองด่ืมชนิดผงกล่ินมะตูมและกล่ินเก๊กฮวย เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ให้แก่ผูบ้ริโภค สะดวกต่อการขนส่ง รวมทั้งส่งออกไปยงัต่างประเทศ  อีกทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี
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การผลิตน ้ าว่านหางจระเข้พร้อมด่ืมและชนิดผงให้แก่ผูป้ระกอบการท่ีสนใจน าไปผลิตในเชิง
พาณิชย ์

 ปาจรีย ์วงษจ์นัทรา (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การพฒันาผลิตภณัฑ์วุน้วา่นหาง
จระเขเ้สริมผลไม”้ งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมในการใชว้า่นหางจระเข้
ทดแทนน ้าและศึกษาสัดส่วนความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในการใชน้ ้าผลไมท้ดแทนน ้ าและชนิดของน ้ า
ผลไมท่ี้เหมาะสมในผลิตภณัฑ์วุน้ว่านหางจระเขเ้สริมผลไม ้และศึกษาเปรียบเทียบพลงังานและ
คุณค่าสารอาหาร รวมถึงอายกุารเก็บรักษาของผลิตภณัฑ ์ 

 
 2.6.2  งานวจัิยเกีย่วกบัพฤติกรรมการซ้ือ การดื่ม และปัจจัยส่วนประสมการตลาด   
ยกตวัอยา่งงานวจิยัของ ศรัญญา  จนัทร์แสงเพช็ร์ (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ทศันคติ และ

พฤติกรรมการด่ืมน ้ าสมุนไพร (น ้ า เก๊กฮวย  น ้ ากระเจ๊ียบ น ้ ามะตูม) ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยด่ืมน ้ าสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดน้ี 
จ  านวน 400 คน พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ  และสรรพคุณของน ้ า
สมุนไพรชนิดต่าง ๆ (น ้ าเก๊กฮวย  น ้ ากระเจ๊ียบ น ้ ามะตูม) อยูใ่นระดบัดี  และนิยมด่ืมแบบเป็นแกว้
ใส่น ้าแขง็  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ค านึงถึงเร่ืองประโยชน์ต่อสุขภาพมากท่ีสุด   

จ าเริญ  เสลาคุณ (2546) ได้ท าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคน ้ า
ผลไม้พร้อมด่ืมตรามาลีของผูบ้ริโภคในห้างสรรพสินค้าเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัในดา้นลกัษณะของสินคา้  รูปแบบการด ารงชีวิต  และลกัษณะของ
ผูบ้ริโภค ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมตรามาลี  ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากประชากรท่ีเคยบริโภคน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมตรามาลีในช่วง 6 เดือน นบัยอ้นหลงัจากวนัท่ีเร่ิมเก็บ
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม  สุ่มตวัอยา่งแบบตามความสะดวก จ านวน 385 พบวา่  

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ืองปัจจยัดา้นคุณภาพสินคา้ ควรสามารถเก็บรักษา
ได้นาน  อีกทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา และมีให้เลือกหลายรสชาติ 
ปัจจยัดา้นขนาดบรรจุภณัฑ์ ควรมีให้เลือก 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ส าหรับครอบครัว ขนาดใหญ่
เหมาะส าหรับเก็บไวด่ื้มไดห้ลายคร้ัง และขนาดเล็กเหมาะส าหรับการพกพา ปัจจยัดา้นบรรจุภณัฑ ์
ควรสะดวกในการเก็บเพื่อบริโภคต่อ  สะดวกในการด่ืม และบรรจุภณัฑ์มีความแข็งแรง ปัจจยัดา้น
ตราสินคา้ ให้ความส าคญัในเร่ืองช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีภาพลกัษณ์ท่ีดี 
และเป็นตราสินคา้ท่ีเช่ือถือได ้ปัจจยัดา้นรูปแบบการด ารงชีวิต ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นความ
สนใจดา้นสุขภาพ  มีประโยชน์ต่อร่างกาย  การตรวจสุขภาพฟันดว้ยตวัเอง และติดตามข่าวสารดา้น
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สุขภาพ และ ปัจจยัดา้นกิจกรรมดา้นชีวติส่วนตวัยามวา่ง การเลือกซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง รองลงมาคือ 
การพกัผอ่นอยูก่บับา้น และการพกัผอ่นโดยการท่องเท่ียว  

พุทธินนัท์ สุขพรวรกุล (2543) ไดท้  าการศึกษา เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ด่ืมน ้ าสมุนไพรของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข จงัหวดันนทบุรี โดยมีวตัถุประสงค์ใน
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัน า ปัจจยัเอ้ือ และปัจจยัเสริมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมน ้ า
สมุนไพรของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใชใ้นการพฒันาแผนการด าเนินการส่งเสริม
บุคลากรสาธารณสุขใหเ้ป็นผูน้ าในการดูแลส่งเสริมสุขภาพดว้ยน ้ าด่ืมสมุนไพร ผลการศึกษาพบวา่ 
ปัจจยัน าดา้นอายุ รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว ประสบการณ์การด่ืมน ้ าสมุนไพร ภาวะสุขภาพและ
ปัจจยัน าดา้นความรู้เก่ียวกบัการด่ืมน ้ าสมุนไพร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการด่ืมน ้ าสมุนไพร 
ปัจจยัเอ้ือดา้นการเขา้ถึงแหล่งบริการและแหล่งขายน ้ าสมุนไพร แหล่งขอ้มูลข่าวสารส่ือส่ิงพิมพ ์มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการด่ืมน ้ าสมุนไพร ส าหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการด่ืมน ้ า
สมุนไพรมากท่ีสุด คือ ปัจจยัเสริมดา้นแรงงานสนบัสนุนจากสังคม  รองลงมาคือ  ปัจจยัเอ้ือดา้นการ
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้าสมุนไพรจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละปัจจยัน าดา้นอาย ุตามล าดบั 

คงเดช  พรหมขติัแกว้ (2541) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคและปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมบรรจุกระป๋องของ
ผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  รวมทั้งศึกษาแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการในการแกไ้ข
ปัญหา  ปรับปรุงคุณภาพและบริการของผลิตภัณฑ์น ้ าผลไม้พร้อมด่ืมบรรจุกระป๋องเพื่อให้
สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายทางการตลาด  ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุ
อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการบริโภคน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมบรรจุกระป๋องแตกต่างกัน 
นอกจากน้ียงัพบปัญหาเก่ียวกบัการบริโภคน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมบรรจุกระป๋องแตกต่างกนัดว้ย  

ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เคยด่ืมน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมบรรจุกระป๋อง โดยซ้ือมา
จากซุปเปอร์มาเก็ตในห้างสรรพสินคา้เพื่อน าไปบริโภคเอง โดยเฉพาะน ้ าผลไมท่ี้ผลิตจากส้ม และ
เป็นน ้าผลไมแ้ท ้100% เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแกก้ระหาย  ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
มีความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมา คือ  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัคุณภาพ  และความสะอาด 

ส่วนปัจจัยท่ีผูบ้ริโภคเคยประสบในการบริโภคน ้ าผลไม้พร้อมด่ืมบรรจุกระป๋อง  คือ 
รสชาติไม่ถูกใจ  ระดบัราคาของผูผ้ลิตแต่ละยี่ห้อไม่เท่ากนั  ร้านคา้หรือตวัแทนจ าหน่ายมีสินคา้ให้
เลือกนอ้ยและไม่มีการประชาสัมพนัธ์  แนวทางในการแกไ้ขส าหรับผูป้ระกอบการ คือการให้ความ
สนใจในความสดและความสะอาดของผลไมท่ี้ใช้เป็นวตัถุดิบ  สร้างภาพพจน์  และสร้างความ
แตกต่างขององค์การและผลิตภณัฑ์เพื่อให้ผูบ้ริโภคยอมรับ  และจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์อย่าง
เพียงพอ เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภครับรู้และมีความจงรักภกัดีในตวัผลิตภณัฑม์ากยิง่ข้ึน 
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2.6.3  งานวจัิยเพือ่การพฒันาผลติภัณฑ์  
ยกตวัอยา่งงานวิจยัของ อจัฉรา แกว้นอ้ย (2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง  การพฒันาเคร่ืองด่ืม

สมุนไพรท่ีผลิตจากดอกไมท้อ้งถ่ิน อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ท่ีมีคุณสมบติัในการตา้น
สารอนุมูลอิสระเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย ์พบว่า ดอกไมข้องไทยอย่าง ดอกดาหลา ดอกอญัชัน 
ดอกบวั ดอกเข็ม และดอกกุหลาบมอญ มีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มีคุณสมบติัตา้น
อนุมูลอิสระสูงมากถึง 76-95% ซ่ึงอนุมูลอิสระน้ีสามารถช่วยลดความเส่ียงการเป็นโรคมะเร็ง 
โรคหวัใจ โรคชรา โรคหลอดเลือด โรคพาร์กินสัน และโรคอลัไซเมอร์ 

อาภา วรรณฉวี  (2551) ไดท้  าการต่อยอดจากการศึกษาของ อจัฉรา  แกว้น้อย เร่ือง  การ
พฒันาผูป้ระกอบการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยคดัเลือกผูป้ระกอบการอมัพวา   คือ  
คุณส าเนียง ดีสวาสด์ิ  เจา้ของธุรกิจเคร่ืองด่ืมสมุนไพรตลาดน ้ าอมัพวาเขา้ร่วมงานวิจยั เพื่อการ
พฒันาเคร่ืองด่ืมสมุนไพรท่ีท าจากดอกไมท้อ้งถ่ิน อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม ดว้ยการคิดพฒันา
สูตรเคร่ืองด่ืมน ้ าดอกไมอ้มัพวาจ านวน  5 ชนิด จ าหน่ายท่ีตลาดน ้ าอมัพวา คือ น ้ าพนัช์ดอกดาหลา 
น ้ าดอกอญัชนัในน ้ ามะพร้าวอมัพวา น ้ าดอกเข็ม น ้ าดอกบวั และน ้ าดอกกุหลาบผสมวุน้มะพร้าว  
โดยพฒันาตราสินคา้น ้ าดอกไมอ้มัพวา” คือ “ตราส าเนียง” ส าหรับผูป้ระกอบการ และ “พฒันา
บรรจุภณัฑน์ ้าดอกไมอ้มัพวา 5 ชนิด” ส าหรับผลิตภณัฑน์ ้าดอกไม ้และไดจ้ดทะเบียน “เคร่ืองหมาย
การคา้ ตราส าเนียง” ท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ให้กบัคุณส าเนียง ดีสวาสด์ิ 
ผูป้ระกอบการน ้าดอกไมอ้มัพวา 

ผลวิจัยพบว่า สูตรเคร่ืองด่ืมน ้ าดอกไม้อัมพวา 5 ชนิดเป็นท่ีพึงพอใจของผู ้บริโภค 
ผูป้ระกอบการมียอดขายสินค้าเพิ่มข้ึนกว่า 300% ผูป้ระกอบการได้ใช้ “ตราส าเนียง” เป็น
เคร่ืองหมายการคา้ส าหรับการขายเคร่ืองด่ืมน ้ าดอกไม ้ส่วนบรรจุภณัฑ์ตน้แบบท่ีไดอ้อกแบบให้
ส าหรับน ้ าดอกไม้อัมพวา  ผู ้ประกอบการได้น าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการขายผลิตภัณฑ ์
ผลงานวิจยัไดน้ าเสนอสู่สาธารณชนและไดรั้บความสนใจจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ประชาชน 
และส่ือมวลชนเป็นอยา่งมาก มีการจดัถ่ายทอดเทคโนโลยจีากงานวจิยั การสัมมนาทางวิชาการ และ
สาธิตการท าเคร่ืองด่ืมใหแ้ก่สาธารณชนหลายคร้ัง 

ทิพยว์รรณ ปริญญาศิริ ผูอ้  านวยการกองควบคุมอาหาร (อย.)  (2551) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการปนเป้ือนจุลินทรีย์ในเคร่ืองด่ืมสมุนไพรในภาชนะท่ีบรรจุปิดสนิทและพร้อมบริโภคท่ี
จ าหน่ายในเขต กทม. 50 เขต  ทั้ งในน ้ าผกัผลไม้และน ้ าสมุนไพร  โดยเก็บตวัอย่างส ารวจ 455 
ตวัอย่าง  ได้แก่  น ้ าใบบวับก น ้ าส ารอง น ้ าเฉาก๊วย น ้ าบีทูรท น ้ ากระเจ๊ียบ น ้ าเสาวรส น ้ าเก๊กฮวย 
และน ้ าจบัเล้ียง ทั้งในแบบภาชนะบรรจุปิดสนิทและตกัขาย ผลตรวจวิเคราะห์พบการปนเป้ือน
เช้ือจุลินทรียสู์งมากถึง 316 ตวัอย่าง หรือร้อยละ 69.45 โดยแบบบรรจุภณัฑ์ปิดสนิท พบปนเป้ือน
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จุลินทรียม์ากท่ีสุด  ในน ้ าใบบวับกท่ีพบการปนเป้ือนสูงถึงร้อยละ 97.83 รองลงมาคือ  น ้ าจบัเล้ียง
ร้อยละ 90 น ้ าเสาวรสร้อยละ 87.88 น ้ าบีทรูทร้อยละ 84.61 น ้ าเฉาก๊วยร้อยละ 67.35 น ้ าส ารองร้อย
ละ 62.50 น ้ ากระเจ๊ียบร้อยละ 55.36 และน ้ าเก๊กฮวยร้อยละ 54.69 ส่วนผลการตรวจวิเคราะห์การ
ปนเป้ือนในน ้ าผ ักผลไม้และน ้ าสมุนไพรชนิดตักขาย  พบว่าน ้ าส ารองมีการปนเป้ือนของ
เช้ือจุลินทรียร้์อยละ 100 รองลงมาคือน ้าใบบวับกร้อยละ 85.71 น ้ าเฉาก๊วยร้อยละ 78.51 น ้ าเก๊กฮวย
ร้อยละ 71.05 น ้ ากระเจ๊ียบร้อยละ 50 และน ้ าจบัเล้ียงร้อยละ 46.15 ส่วนน ้ าเสาวรสจากตวัอย่างไม่
พบการปนเป้ือนเลย โดยลกัษณะการวางจ าหน่ายท่ีมีใชถุ้งพลาสติกบรรจุน ้าแข็งมดัปากถุงวางลงใน
โหลเพื่อรอตกัขาย พบการปนเป้ือนถึงร้อยละ 77.41 ขณะท่ีน ้ าสมุนไพรท่ีวางจ าหน่ายแบบไม่แช่
เยน็จะพบการปนเป้ือนเพียงร้อยละ 45.41 นอกจากน้ีการปนเป้ือนท่ีพบดงักล่าว ยงัเกิดจากมือของผู ้
จ  าหน่ายร้อยละ 65.22 รองมาเป็นภาชนะและอุปกรณ์ร้อยละ 31.25 ส าหรับเช้ือจุลินทรียป์นเป้ือนท่ี
พบ ไดแ้ก่  ยีสต ์  คอลิฟอร์ม  โมลด์  อีโคไล  และสเตปฟิโลคอคคสั ออเรียส บ่งบอกวา่มีการ
ปนเป้ือนอุจจาระ และอาจก่อใหเ้กิดภาวะทอ้งร่วงได ้จากผลการส ารวจดงักล่าวน้ี  พบวา่ ผูจ้  าหน่าย
ส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้ ท าให้เกิดการปนเป้ือน ซ่ึงการท าน ้ าผกัผลไมแ้ละเคร่ืองด่ืมสมุนไพร
ดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นการขายตรงผลิตหน้าร้าน ไม่ต้องขออนุญาต แต่ยงัต้องคงในเร่ืองความ
ปลอดภยั โดยการปนเป้ือนท่ีพบช้ีวา่ การผลิตยงัขาดสุขลกัษณะท่ีดี เช้ือเหล่านั้นท าให้อาหารเน่าเสีย
ง่าย และอาจก่อใหเ้กิดปัญหาทอ้งเสีย แต่ไม่ก่อความรุนแรง เช้ือยสีต ์และโมลดม์าจากอากาศทัว่ไป 

 



 
 

บทที ่3 
 

วธีิการศึกษา 
 

ในการวจิยัเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขข้องนกัศึกษา” โดย
มีวตัถุประสงค์เพื่อการพฒันาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ริโภค  โดยผูว้ิจ ัยได้
ท าการศึกษาลักษณะส่วนบุคคล  พฤติกรรมการบริโภค  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร   อีกทั้งท าการส ารวจความคาดหวงัก่อนทดลองด่ืมน ้ าสมุนไพรผสมว่านหาง
จระเขแ้ละการรับรู้จริงในดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์หลงัจากท่ีไดท้ดลองด่ืมน ้ าสมุนไพรผสมวา่น
หางจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีในรูปของความพึงพอใจ  

ขั้นตอนการศึกษา ประกอบดว้ย การก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั การก าหนดประชากร
ท่ีใช้ในการศึกษา  ขั้นตอนการศึกษา การทดสอบเคร่ืองมือในการศึกษา  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัสามารถก าหนดกรอบแนวคิด

ในการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภคน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเขข้องนักศึกษา”  แบ่ง
การศึกษาออกเป็น 2 ส่วนตามวตัถุประสงค ์คือ กรอบแนวความคิดตามวตัถุประสงค์หลกั  ดงัแสดง
ตามภาพท่ี 3.1 และกรอบแนวความคิดตามวตัถุประสงคร์อง  ดงัแสดงตามภาพท่ี 3.2 
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ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดตามวตัถุประสงคห์ลกัในการวจิยั  
 
 

 
 
ภาพที ่3.2  กรอบแนวคิดตามวตัถุประสงคร์องในการวจิยั  
 

3.2  ประชากรและตัวอย่าง 
 
 3.2.1  ประชากร 

ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี  คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีก าลงัศึกษาในมหาวิทยาลยัของ
รัฐ   มหาวิทยาลัยราชภัฎ  มหาวิทยาลัยราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน  ท่ีตั้ งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1  ซ่ึงมีจ  านวนนกัศึกษาทั้งหมด (รวมทุกสถาบนัการศึกษา
ในขอบเขต) เท่ากบั 387,385 คน (สารสนเทศอุดมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 2555)  
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3.2.2  ตัวอย่าง 
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่ง เพื่อเป็นตวัแทนของประชากรท่ีจะ

ท าการศึกษานั้น คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการ
เลือกตวัอยา่งโดยใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ภายใตแ้ผนการสุ่มตวัอยา่งแบบ
แบ่งชั้นภูมิสามขั้น  (Three-Stage Stratified Sampling)   ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 แบ่งมหาวทิยาลยัท่ีอยูใ่นขอบเขตของการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ออกเป็น 4 
ชั้นภูมิ (Strata) ตามประเภทของมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ ประเภทท่ี 1 คือ มหาวิทยาลยัของรัฐ  ประเภท
ท่ี 2 คือ มหาวิทยาลยัราชภฏั ประเภทท่ี 3 คือ มหาวิทยาลยัราชมงคล ประเภทท่ี 4 คือ มหาวิทยาลยั
เอกชน ดงัรายละเอียดแสดงไวใ้นตารางท่ี 3.1 สุ่มมหาวทิยาลยัจากแต่ละประเภท ดงัน้ี  มหาวิทยาลยั
ของรัฐ มาจ านวน 3 แห่ง มหาวทิยาลยัราชภฎั มาจ านวน 2 แห่ง มหาวิทยาลยัราชมงคล มาจ านวน 2 
แห่ง และมหาวิทยาลยัเอกชน มาจ านวน 3 แห่ง โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling) ดว้ยวธีิการจบัฉลาก2 ท  าใหไ้ดม้หาวทิยาลยัทั้งส้ิน 10 มหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.1  รายช่ือสถาบนัการศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
                     กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถาบนัการศึกษา 
 
ประเภทของมหาวิทยาลยั รายช่ือมหาวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัของรัฐ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
5. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
6. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
7. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
8. มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
  

                                                           
2 ดว้ยเหตผุลทางจรรยาบรรณของการวจิยัท่ีผูศึ้กษาจะไม่เผยแพร่ขอ้มูลเป็นรายมหาวทิยาลยั ดงันั้นจึงขอสงวน
สิทธ์ิในการเปิดเผยช่ือมหาวทิยาลยัท่ีสุ่มไดท้ั้ง 10 มหาวทิยาลยั    
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ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 

 

ประเภทของมหาวิทยาลัย รายช่ือมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

4. มหาวิทยาลัยเกริก 

5. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

6. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

8. มหาวิทยาลัยสยาม 

9. มหาวิทยาลัยหอการค้า 

10. มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ 

11. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

12. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

13. มหาวิทยาลัยธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเอกชน 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มหาวิทยาลัยราชมงคล 1. มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

 

แหล่งที่มา:  สารสนเทศอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2555 . 
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ขั้นท่ี 2 โดยทั่วไปในการแบ่งกลุ่มวิชาสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ตามแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (2555-2559)ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่ม

วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยคณะ/

สาขาวิชา ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.2 ต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 3.2  คณะ/สาขาวิชาในกลุ่มวิชาต่าง ๆ  

  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

และมนุษยศาสตร์ 

1. วิศวกรรมศาสตร์ 

2. วิทยาศาสตร์ 

3. สถาปัตยกรรม 

4. เกษตรศาสตร์ 

5. สัตวแพทย์ศาสตร์ 

1. แพทยศาสตร์ 

2. ทันตแพทย์ 

3. พยาบาลศาสตร์ 

4. เภสัชศาสตร์ 

5. สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 

1. ศึกษาศาสตร์ 

2. ภาษา 

3. สังคมและมนุษยศาสตร์ 

4. ศิลปะ 

5. นิติศาสตร์ 

 

แหล่งที่มา:  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (2555 – 2559) 

 

   เน่ืองจากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง  ไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ  โดยเฉพาะในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน  ดังนั้นเพื่อให้การ

เปรียบเทียบเป็นไปโดยเท่าเทียมกัน  การศึกษาครั้งนี้จึงพิจารณาเฉพาะกลุ่มวิชา  2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ดังนั้นในแต่ละ

มหาวิทยาลัยท่ีสุ่มได้ในขั้นท่ี 1 สุ่มคณะ /สาขาวิชา มา 2 คณะ/สาขาวิชา  ดังแสดงรายละเอียดไว้ใน

ตารางท่ี 3.3  
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ตารางที ่3.3  สุ่มสาขา/คณะตามกลุ่มวชิาของแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 
 

ประเภทมหาวทิยาลัย** กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัของรัฐ 1. เกษตรศาสตร์ 1. ศึกษาศาสตร์ 
2. วศิวกรรมศาสตร์ 2. ศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฎั 1. เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 1. วทิยาการจดัการ 
2. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. วารสารศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชมงคล 1. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1. ศึกษาศาสตร์ 
2. วศิวกรรมศาสตร์ 2. บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเอกชน 1. เทคโนโลยสีารสนเทศ 1. เศรษฐศาสตร์ 
2. วศิวกรรมศาสตร์ 2. นิเทศศาสตร์ 

 
หมายเหตุ  **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปิดเผยช่ือมหาวทิยาลยัท่ีตกเป็นตวัอยา่ง 
 
 ขั้นท่ี 3 ในแต่ละคณะของมหาวิทยาลยัท่ีสุ่มไดใ้นขั้นท่ี 1 และ 2 ขา้งตน้ สุ่มนกัศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรีตามสัดส่วนท่ีก าหนด  จ  านวนรวมทั้งส้ิน 315 คน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3.4  
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ตารางที ่3.4  จ านวนนกัศึกษา ปี 2555 จ าแนกตาม ประเภทมหาวทิยาลยัและขนาดตวัอยา่ง  
 
ประเภทมหาวทิยาลัย จ านวน 

นักศึกษาทั้งหมด 
ขนาดตัวอย่าง 

จ านวนมหาวทิยาลยั จ านวนนักศึกษา 

มหาวทิยาลยัของรัฐ 126,884 3 95 
มหาวทิยาลยัราชภฎั 94,039 2 63 

มหาวทิยาลยัราชมงคล 24,284 2 62 

มหาวทิยาลยัเอกชน 142,178 3 95 

รวม 387,385 10 315 

 
แหล่งทีม่า:  สารสนเทศอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
หมายเหตุ:  คน้วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 
 

3.3  ขั้นตอนการศึกษา 
 
 ผูศึ้กษาขออธิบายขั้นตอนการศึกษาโดยใช ้ Flow chart  ซ่ึงแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน  
คือ  ส่วนท่ี 1 แผนการสุ่มตวัอยา่ง และส่วนท่ี 2 แผนการทดลอง ดงัภาพท่ี 3.3   
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ภาพที ่3.3  ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล/สัมภาษณ์ 
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3.3.1  วางแผนการสุ่มตัวอย่าง  
แผนการสุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ การสุ่มแบบชั้นภูมิสามขั้น ดงัรายละเอียดท่ี

กล่าวไวข้า้งตน้ 
 
3.3.2  วางแผนการทดลอง 
โดยงานวจิยัฉบบัน้ีทางผูว้จิยัไดก้  าหนดชนิดของน ้ าสมุนไพรท่ีผสมเน้ือวา่นหางจระเขสู้ตร

เฉพาะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ทั้งหมด 3 สูตร คือ น ้ าใบเตยผสมวา่นหางจระเข ้ น ้ าองุ่นผสมว่าน
หางจระเข ้ และน ้าอญัชนัผสมวา่นหางจระเข ้ โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 6 ชุด ดงัตารางท่ี 3.5 
และก าหนดแบบแผนการเก็บตวัอยา่ง  แยกตามมหาวิทยาลยั ดงัตารางท่ี 3.6 ในท่ีน้ีผูว้ิจยัใชว้ิธีการ
สุ่มแบบใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกชุดการทดลอง (ล าดบัของการด่ืมน ้ าสมุนไพรผสมว่านหาง
จระเขสู้ตรเฉพาะ) เพื่อให้นกัศึกษาท่ีตกเป็นตวัอยา่งไดท้ดลองด่ืมก่อนเก็บขอ้มูลส่วนสุดทา้ย (การ
รับรู้จริง) 

 
ตารางที ่3.5  ชุดแผนการทดลองการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้
 

ชุดการทดลอง ชนิดของน า้สมุนไพรทีผ่สมเนือ้ว่านหางจระเข้ 

A น ้าใบเตย น ้าองุ่น น ้าอญัชนั 

B น ้าใบเตย น ้าอญัชนั น ้าองุ่น 

C น ้าองุ่น น ้าอญัชนั น ้าใบเตย 

D น ้าองุ่น น ้าใบเตย น ้าอญัชนั 

E น ้าอญัชนั น ้าใบเตย น ้าองุ่น 

F น ้าอญัชนั น ้าองุ่น น ้าใบเตย 
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ตารางที ่3.6  จ านวนนกัศึกษา (คน) ในการทดลองการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ 
       จ  าแนกตามประเภทของมหาวทิยาลยัและชุดการทดลอง 

 

ชุดการ 
การทดลอง 

มหาวทิยาลัย 
ของรัฐ 

มหาวทิยาลัย 
ราชภัฎ 

มหาวทิยาลัย 
ราชมงคล 

มหาวทิยาลัย 
เอกชน 

A 15 10 10 15 
B 15 10 10 15 
C 15 10 10 15 
D 15 10 10 15 
E 15 10 10 15 
F 15 10 10 15 

หน่วยทดลอง 90 60 60 90 
 

3.4  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีสัมภาษณ์ดว้ยตนเองกบันกัศึกษา (face-to-face interviews) ท่ีเคยบริโภคน ้ า
สมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ซ่ึงผูศึ้กษาไดศึ้กษาจากเอกสารท่ีมีอยูแ่ลว้และเพิ่มเติมค าถามเพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีตอ้งการ โดยแบ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 7 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ชั้นปีท่ีศึกษา  กลุ่ม
วชิาท่ีศึกษา เป็นค าถามแบบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียวและเป็นค าถามแบบปลายปิด (Close-ended 
Question)  จ านวน 4 ขอ้   

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคแบ่งออกเป็น  
1)  พฤติกรรมการซ้ือ ไดแ้ก่ ความส าคญัของน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ สถานท่ี

ซ้ือน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข ้ราคาท่ีท่านซ้ือน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเขใ้นแต่ละคร้ัง  
ปริมาณในการด่ืมน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขแ้ต่ละคร้ัง  ความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบั
ปริมาณของน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้   ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 5 ขอ้  เป็นค าถามแบบ
เลือกตอบ 
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2)  พฤติกรรมการด่ืม ได้แก่ เหตุผลในการด่ืมน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ ความถ่ี

ในการด่ืมน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ รูปแบบผลิตภัณฑ์น ้าว่านหางจระเข้ ประกอบด้วยค าถาม

จ านวน 3 ข้อ เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความส าคัญต่อพฤติกรรมการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ แบบประเมินค่าด้วยมาตร

ประเมินค่าแบบลิเคิร์ต คือ มีความส าคัญระดับมากท่ีสุด   มีความส าคัญระดับมาก  มีความส าคัญ

ระดับปานกลาง  มีความส าคัญระดับน้อย  มีความส าคัญระดับน้อยท่ีสุด  ประกอบด้วยค าถาม

จ านวน 38 ข้อ เป็นค าถามเชิงบวกทั้งหมด  ดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์     จ านวน 17 ข้อ 

2) ปัจจัยด้านราคา    จ านวน 3 ข้อ 

3) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  จ านวน 3 ข้อ 

4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  จ านวน 9 ข้อ 

5) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภค จ านวน 6 ข้อ 

 

ตารางที่ 3.7  การก าหนดค่าของคะแนนความส าคัญในแบบสอบถาม 

 

ระดับความส าคัญ ระดับคะแนนของค าถาม 

เชิงบวก เชิงลบ 

ส าคัญมากท่ีสุด 

ส าคัญมาก 

ส าคัญปานกลาง 

ส าคัญน้อย 

ไม่มีความส าคัญ 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1) การหาช่วงคะแนนระดับความส าคัญ 

 เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีแล้ว  จะใช้คะแนนเฉล่ียของประชากรแบ่ง

ความส าคัญของนักศึกษาเป็น 3 ระดับ โดยใช้อันตรภาคชั้น ดังนี้ 
 

ความกว้างของชั้น     
คะแนนสูงสุด คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
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    =   1.33 

 

2) ช่วงคะแนนและความหมายของระดับความส าคัญ 

 จากหลักเกณฑ์การหาช่วงคะแนนของระดับความส าคัญ  สามารถแปลความหมายระดับ

คะแนนได้ดังนี้ 

 

 ระดับความส าคัญ   ระดับคะแนน 

 ส าคัญน้อย    1.00 – 2.33 

 ส าคัญปานกลาง    2.34 – 3.66 

 ส าคัญมาก    3.67 – 5.00 

 

 ระดับน้อย หมายถึง นักศึกษาให้ความส าคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ์น ้าสมุนไพรผสมว่าน

หางจระเข้น้อย 

 ระดับปานกลาง  หมายถึง  นักศึกษาให้ความส าคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรผสมว่าน

หางจระเข้ปานกลาง 

 ระดับมาก  หมายถึง นักศึกษาให้ความส าคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรผสมว่านหาง

จระเข้มาก 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของคุณภาพผลิตภัณฑ์น ้าสมุนไพรผสมว่าน

หางจระเข้ก่อนทดลองด่ืม  เป็นค าถามแบบตรวจสอบความส าคัญแบบประเมินค่าด้วยมาตรประเมิน

ค่าแบบลิเคิร์ต คือ มีความส าคัญระดับมากท่ีสุด   มีความส าคัญระดับมาก  มีความส าคัญระดับปาน

กลาง  มีความส าคัญระดับน้อย  มีความส าคัญระดับน้อยท่ีสุด ประกอบด้วยค าถามจ านวน 12 ข้อ 

เป็นค าถามเชิงบวกทั้งหมด  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน เหมือนกับส่วนท่ี 4 ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีต่อน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้สูตร

เฉพาะส าหรับการศึกษาครั้งนี้ 3 สูตร คือ  น ้าใบเตยผสมว่านหางจระเข้  น ้าองุ่นผสมว่านหางจระเข้   

และ น ้าอัญชันผสมว่านหางจระเข้  หลังจากทดลองด่ืม แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ   

1) เป็นค าถามแบบตรวจสอบความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ของน ้าสมุนไพรผสม

ว่านหางจระเข้สูตรเฉพาะส าหรับการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วยค าถามจ านวน 21 ข้อ เป็นค าถามเชิง

บวกทั้งหมด  ดังนี้ 

(1) ความพึงพอใจต่อ “น ้าใบเตยผสมว่านหางจระเข้” จ านวน 7 ข้อ 

(2) ความพึงพอใจต่อ “น ้าองุ่นผสมว่านหางจระเข้”  จ านวน 7 ข้อ 
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(3) ความพึงพอใจต่อ “น ้าอัญชันผสมว่านหางจระเข้” จ านวน 7 ข้อ 

2) เป็นค าถามแบบตรวจสอบความพึงพอใจในด้านบรรจุภัณฑ์ จ านวน  9 ข้อ 

3) เป็นค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน  5 ข้อ ได้แก่ ความเหมาะสมของปริมาณ 250 ซี

ซี ท่ีจ าหน่ายในราคา 15 บาท ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อว่านหางจระเข้  ความเหมาะสมของชิ้น

เนื้อว่านหางจระเข้ ชนิดของน ้าสมุนไพรท่ีท่านจะแนะน าให้บุคคลอ่ืนด่ืม  และโอกาสในการพัฒนา

เป็นธุรกิจในอนาคต 

ในข้อท่ี 1 และ 2 ท าประเมินค่าด้วยมาตรประเมินค่าแบบลิเคิร์ต แบ่งการให้คะแนน

ออกเป็น 10 ระดับ เรียงจากความพึงพอใจมาก ไปหาน้อย ( 10 --> 1) 

 

1) การหาช่วงคะแนนระดับความพึงพอใจ 

 เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีแล้ว  จะใช้คะแนนเฉล่ียของประชากรแบ่งความพึง

พอใจของนักศึกษาเป็น 3 ระดับ โดยใช้อันตรภาคชั้น ดังนี้ 

 
 

ความกว้างของชั้น     
คะแนนสูงสุด คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

 

         
    

 
    =   3 

 

2) ช่วงคะแนนและความหมายของระดับความพึงพอใจ 

 จากหลักเกณฑ์การหาช่วงคะแนนของระดับความพึงพอใจ  สามารถแปลความหมายระดับ

คะแนนได้ดังนี้ 

 

 ระดับความพึงพอใจ   ระดับคะแนน 

 ความพึงพอใจน้อย   1.00 – 4.00 

 ความพึงพอใจปานกลาง   4.01 – 7.00 

 ความพึงพอใจมาก   7.01 – 10.00 

 

 ระดับน้อย หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ของน ้าสมุนไพรผสมว่าน

หางจระเข้น้อย 
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 ระดับปานกลาง  หมายถึง  นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ของน ้าสมุนไพรผสม

ว่านหางจระเข้ปานกลาง 

 ระดับมาก  หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ของน ้าสมุนไพรผสมว่าน

หางจระเข้มาก 

ส่วนท่ี 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินการรับรู้จริงของคุณภาพผลิตภัณฑ์หลังจาก

ทดลองด่ืมน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ ซ่ึงท าการประเมินแบบเดียวกับการประเมินความ

คาดหวังของคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีมีต่อน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ก่อนทดลองด่ืม ในส่วนท่ี 4  

ส่วนท่ี 7 แบบสอบถามความทัศนคติ  ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของนักศึกษา

ท่ีมีต่อน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ เป็นค าถามแบบปลายเปิด  

 

3.5  การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

  

 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  ด าเนินการโดยน าแบบสอบถามไปทดสอบหา

ความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่น ดังนี้ 

1) การหาค่าความเท่ียง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา  

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้แบบสอบถามสามารถวัด

ได้ตรงตามความต้องการ คือ มีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของค าถามในแต่ละข้อว่าตรงตาม

จุดมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้หรือไม่ หลังจากนั้น น ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้แบบสอบถามมี

ความเท่ียงตรง   

2) การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรท่ีมี

ลักษณะใกล้เคียงกัน คือ  ทดสอบกับนักศึกษาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

จ านวน 30 คน ท่ีซื้อและด่ืมน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามก่อนน าไปใช้จริง และหาค่าความเช่ือมั่นรวมโดยใช้วิธีการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาแบบ  Cronbach’s Alpha ได้ค่าระดับความเช่ือมั่น (Reliability Coefficient) เป็นรายด้าน ดัง

ตารางท่ี 3.9   
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ตารางที ่3.8  ค่าระดบัความเช่ือมัน่ (Reliability Coetficient) โดยใชว้ธีิของครอนบคั (Cronbach’s  
   Alpha Coefficient) 
 

หัวข้อแบบสอบถาม ระดับความเช่ือมั่น 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 0.9077 
ความคาดหวงั 0.9035 
ความพึงพอใจ 0.9705 
การรับรู้จริง 0.8876 
 

3.6  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
เร่ิมจากผูว้ิจยัก าหนดประเด็นปัญหา ความส าคญัของปัญหา  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ขอบเขตการศึกษา นิยามศพัท์  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตรวจเอกสารเพื่อ
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาแสดงให้เห็นความส าคญัของปัญหา
และใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป ต่อมาจึงก าหนดขั้นตอนการศึกษา ประกอบดว้ย การก าหนด
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  การทดสอบเคร่ืองมือในการศึกษา  การเก็บ
รวบรวมข้อมูล  การวิ เคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ผู ้ วิจ ัย เลือกใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  โดยจดัท าแบบสอบถามแล้วเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและใหค้วามเห็นชอบก่อนน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ส่วนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ ิจยัได ้ท าการเก็บแบบสอบถาม  โดยการสัมภาษณ์
โดยตรงตามตวัอย่างที่ก  าหนดไวใ้นเงื่อนไขการสุ่มตวัอย่างขา้งตน้ จ  านวนทั้งส้ิน 315 ชุด 
และน าแบบสอบถามดงักล่าว มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และน าขอ้มูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วย
วิธีทางสถิติต่อไป 
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3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  

 เม่ือรวบรวบแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว  ผู้วิจัยได้ประมวลผล

และวิเคราะห์ผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสถิติ โดย

บันทึกข้อมูลในแผ่นบันทึกข้อมูล ประมวลผล น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ และเสนอเป็นผลการศึกษา 

 

3.8  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  

1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงเป็นการหาค่าทางสถิติพื้นฐานเพื่อแสดง

การกระจายของค าตอบหรือความคิดเห็น และอธิบายลักษณะของข้อมูลในเบื้องต้นโดยใช้การหา

จ านวน  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation: 

S.D.) ทั้งนี้เพื่อน ามาสรุประดับคุณภาพโดยรวบรวมแต่ละด้าน ซ่ึงจะใช้ในการทดสอบตัวแปรต่อไป 

2) สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่  การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียแบบ

เป็นคู่และแบบไคสแควร์ และหาความสัมพันธ์อย่างง่ายโดยใช้สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

โดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 



 
 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษาพฤตกิรรมการบริโภค 
 
 จุดประสงคห์น่ึงของการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขข้อง
นักศึกษาในกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาพฒันาและปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์น ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข ้ ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากตวัอย่างขนาด  315 คน  และ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล   การแปลความหมาย  การวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 4.1  ลกัษณะส่วนบุคคลของตวัอยา่ง  
 4.2  พฤติกรรมการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้
 4.3  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 4.4  ผลทดสอบสมมติฐาน 
 

4.1  ลกัษณะส่วนบุคคล 
  
 จากผลการศึกษาขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของนกัศึกษาจ านวน 315 คน พบวา่ นกัศึกษาท่ี
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.84  เป็นเพศหญิง ร้อยละ 38.73 เป็น เพศชาย และร้อยละ 11.43 เป็นเพศท่ีสาม 
โดยอายขุองนกัศึกษาส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.69 รองลงมา คือ อายุนอ้ยกวา่ 
20 ปี (ร้อยละ 35.24) และอายุมากกว่า 25 ปี (ร้อยละ  12.07) ก าลงัศึกษาอยุ่ในชั้นปีท่ี 2 (ร้อยละ 
35.87)  ชั้นปีท่ี 1 (ร้อยละ 31.11)  ชั้นปีท่ี 4 (ร้อยละ 18.73) และชั้นปีท่ี 3 (ร้อยละ 14.29) โดยร้อยละ 
61.27 เลือกศึกษาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  และร้อยละ 38.73 ศึกษาในกลุ่มวิชา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีดงัแสดงรายละเอียดไวใ้นตาราง 4.1 
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ตารางที ่4.1  จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 

 ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน 
(N= 315) 

ร้อยละ 

เพศ    
 ชาย 122 38.73 
 หญิง 157 49.84 

 เพศท่ี 3 36 11.43 
อาย ุ    
 นอ้ยกวา่ 20 ปี 111 35.24 
 21 – 25 ปี 166 52.69 
 มากกวา่ 25 ปี 38 12.07 
ชั้นปีท่ีศึกษา   

 ปีท่ี 1 98 31.11 
 ปีท่ี 2 113 35.87 

 ปีท่ี 3 45 14.29 
 ปีท่ี 4 59 18.73 

กลุ่มวชิาท่ีศึกษา   
 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 122 38.73 
 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 193 61.27 
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4.2  พฤติกรรมการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ 

   

จากการสอบถามความคิดเห็นในเบื้องต้นของนักศึกษาท่ีมีต่อความส าคัญของน ้าสมุนไพร  

ก่อนสอบถามพฤติกรรมการบริโภค  พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 51.75  ให้ความส าคัญกับน ้า

สมุนไพรในระดับปานกลาง  ร้อยละ 39.04 ให้ความส าคัญระดับมาก และร้อยละ 9.21 ให้

ความส าคัญระดับน้อย  สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 4.2 

   

ตารางที่ 4.2  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามความเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการ 

       บริโภคน ้าสมุนไพร  

 

ความส าคัญของน ้าสมุนไพร จ านวน ร้อยละ 

ให้ความส าคัญอยู่ระดับมาก 123 39.04 

ให้ความส าคัญอยู่ระดับปานกลาง 163 51.75 

ให้ความส าคัญอยู่ระดับน้อย 29 9.21 

รวม 315 100 

 

4.2.1 พฤติกรรมการซ้ือน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ 

การศึกษา พบว่า  นักศึกษานิยมซื้อน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ตามซุ้มจ าหน่าย

เคร่ืองด่ืมมากท่ีสุด   คิดเป็นร้อยละ 28.60 ซื้อจากร้านร้านสะดวกซื้อ (7-eleven) / ซุปเปอร์มาร์เก็ต  

ร้อยละ 26.13  ซื้อจากร้านโชห่วย /แผงลอย /รถเข็น  ร้อยละ 15.43 ซื้อจากงานแสดงสินค้า เช่น 

OTOP ร้อยละ 13.37 ซื้อจากร้านอาหาร / ภัตตาคาร  ร้อยละ 5.97 ซื้อจากโครงการหลวง เช่น ดอยค า  

ร้อยละ 5.35  และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น บิ๊กซี  โลตัส ร้อยละ 5.14 ซ่ึงพบว่าสถานท่ีซื้อส่วนใหญ่

ของนักศึกษาจะซื้อในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3  จ  านวนและร้อยละของนกัศึกษา จ าแนกตามสถานท่ีซ้ือสมุนไพรผสม 
       วา่นหางจระเข ้

 
สถานทีซ้ื่อ ร้อยละ 

ซุม้น ้า / ซุม้จ  าหน่ายเคร่ืองด่ืม 
ร้านสะดวกซ้ือ (7-eleven) / ซุปเปอร์มาร์เก็ต  
ร้านโชห่วย / แผงลอย / รถเขน็ 
งานแสดงสินคา้ เช่น OTOP 
ร้านอาหาร / ภตัตาคาร 
โครงการหลวง เช่น ดอยค า 
ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ เช่น บ๊ิกซี  โลตสั 

28.60  
 26.13 
15.43 
 13.37 
5.97 
5.35 
5.14 

รวม 100.00 
 

นอกจากน้ียงั พบวา่  นกัศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.32 ซ้ือน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข้
ในราคาท่ีต ่ากวา่หรือเท่ากบั  15 บาท และร้อยละ 19.68 ซ้ือในราคาสูงกวา่ 15 บาทต่อขวด (ขนาด
บรรจุภณัฑ์) โดยท่ีร้อยละ 68.25 นิยมซ้ือน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขใ้นปริมาณบรรจุนอ้ยกว่า
หรือเท่ากบั 250 ซีซี ท่ีเหลือนิยมซ้ือในปริมาณมากกว่า 250 ซีซี และเม่ือสอบถามเก่ียวกบัความ
เหมาะสมของราคาเปรียบเทียบกบัปริมาณบรรจุภณัฑ์ พบวา่ นกัศึกษาเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 96.50) 
เห็นว่า ราคามีความเหมาะสมแลว้กบัปริมาณบรรจุภณัฑ์ของน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข ้ดงั
รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.4- 4.6 
 
ตารางที ่4.4  จ านวนและร้อยละของนกัศึกษา จ าแนกตามราคา (จ านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาด  

บรรจุภณัฑ์) ของน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้
 

ราคาทีซ้ื่อต่อขนาดบรรจุภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่

 15 บาท 
> 15 บาท 

253 
62 

80.32 
19.68 

1 
2 

รวม 315 100  
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ตารางที่ 4.5  จ านวนและร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามขนาดบรรจุภัณฑ์ของน ้าสมุนไพรผสม 

ว่านหางจระเข้ท่ีซื้อในแต่ละครั้ง 

 

ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ซ้ือในแต่ละคร้ัง จ านวน ร้อยละ ล าดับที่ 

 250 ซีซี 

> 250 ซีซี 

215 

100 

68.25 

31.75 

2 

1 

รวม 315 100  

 

ตารางที่ 4.6  จ านวนและร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ 

       ราคาเม่ือเทียบกับปริมาณของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ 

 

ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 

ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณบรรจุภัณฑ์ 

ราคาไม่มีความเหมาะสมกับปริมาณบรรจุภัณฑ์ 

304 

11 

96.50 

3.50 

รวม 315 100 

   

4.2.2 พฤติกรรมการดื่มน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้  

เม่ือศึกษาถึงเหตุผลท่ีนักศึกษาด่ืมน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ พบว่า มีเหตุผลท่ี

นักศึกษาระบุมากท่ีสุด  คือ  เพ่ือสุขภาพ  คิดเป็นร้อยละ 27.84 รองลงมา  คือ  ช่ืนชอบในรสชาติ   

คิดเป็นร้อยละ 19.76  และเหตุผลในล าดับรองลงมา คือ ราคาไม่แพง (ร้อยละ 15.57) ด่ืมเพ่ือดับ

กระหาย  (ร้อยละ 13.47)  มีบุคคลแนะน าให้ด่ืม  (ร้อยละ 8.53)  เพื่อป้องกันโรค  (ร้อยละ 7.34)    

หาซื้อได้ง่าย  (ร้อยละ 5.24)  ต้องการทดลองบริโภค  (ร้อยละ 1.50)  และต้องการควบคุมน ้าหนัก 

(ร้อยละ 0.75) ดังรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.7 
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ตารางที่ 4.7  จ านวนและร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามเหตุผลในการด่ืมน ้าสมุนไพรผสม  

            ว่านหางจระเข้ 

 

เหตุผลในการดื่ม จ านวน ร้อยละ 

1. เพ่ือสุขภาพท่ีดี 

2. ช่ืนชอบในรสชาติ 

3. ราคาไม่แพง 

4. ดับกระหาย 

5. มีบุคคลแนะน าให้ด่ืม 

6. เพื่อป้องกันโรค 

7. หาซื้อได้ง่าย 

8. ต้องการทดลองบริโภค 

9. ต้องการควบคุมน ้าหนัก 

186 

132 

104 

90 

57 

49 

35 

10 

5 

27.84 

19.76 

15.57 

13.47 

8.53 

7.34 

5.24 

1.50 

0.75 

รวม 668 100 

 

ในการด่ืมน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบว่า ร้อยละ 

29.52  ด่ืมมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ท่ีเหลือด่ืมไม่เกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และร้อยละ 72.38 ด่ืมแบบ

เย็น แต่ไม่ใส่น ้าแข็ง โดยร้อยละ 74.29 ชอบด่ืมแบบท่ีมีรสหวาน ดังรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 

4.8 – 4.10 

 

ตารางที่ 4.8  จ านวนและร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามความถ่ี  (จ านวนครั้งท่ีด่ืมต่อสัปดาห์)  

ในการด่ืมน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ 

 

จ านวนคร้ังที่ด่ืมต่อสัปดาห์ จ านวน ร้อยละ 

 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 

>  3 ครั้งต่อสัปดาห์ 

222 

93 

70.48 

29.52 

รวม 315 100 
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ตารางที ่4.9   จ  านวนและร้อยละของนกัศึกษา จ าแนกตามรูปแบบในการด่ืมน ้าสมุนไพรผสม 
         วา่นหางจระเข ้

 
รูปแบบของการดื่มน า้สมุนไพร จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่

แบบเยน็ใส่น ้าแขง็ 
แบบเยน็ไม่ใส่น ้าแขง็ 

87 
228 

27.62 
72.38 

2 
1 

รวม 315 100  
  
ตารางที ่4.10  จ านวนและร้อยละของนกัศึกษา จ าแนกตามรสชาติของน ้าสมุนไพรผสม 
                วา่นหางจระเขท่ี้ด่ืม 
 

รสชาติทีด่ื่ม จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
รสหวาน 
รสเปร้ียว 

234 
81 

74.29 
25.71 

1 
2 

รวม 315 100  

 

4.3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยน ามาหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัน้ี 
 
 4.3.1  ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัคุณสมบติัของน ้ าสมุนไพร
ผสมวา่นหางจระเขใ้นระดบัมาก   ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น จะเห็นวา่ ด่ืมแลว้รู้สึกสดช่ืนและดบั
กระหาย มีค่าเฉล่ีย 4.09 มากท่ีสุด รองลงมา คือ มีสีสันชวนด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.03) ใส่กล่ินท่ีมาจาก
ธรรมชาติ เช่น กล่ินใบเตย หรือกล่ินของน ้ าผกัและผลไมป้ระเภทนั้น ๆ ท่ีผสมอยู ่ (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
ความแปลกใหม่ของน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข ้(ค่าเฉล่ีย 3.81) รสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 3.76) 
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และ มีให้เลือกหลากหลาย เช่น ผสมในน ้าผักและน ้าผลไม้ชนิดต่าง ๆ หรือในน ้าสมุนไพร (ค่าเฉล่ีย 

3.66) ดังรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.11 

 

ตารางที่ 4.11  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนักศึกษา จ าแนกรายด้านของคุณสมบัติ 

         ของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้  

 

คุณสมบัติของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ N = 315 

 ̅ S.D. 

1. ด่ืมแล้วรู้สึกสดช่ืน ดับกระหาย 

2. มีสีสันชวนด่ืม 

3. ใส่กลิ่นท่ีมาจากธรรมชาติ เช่น กลิ่นใบเตย  

หรือกลิ่นของน ้าผักและ ผลไม้ประเภทนั้น ๆ ท่ีผสมอยู่ 

4. ความแปลกใหม่ของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ 

5. รสชาติอร่อย 

6. มีให้เลือกหลากหลาย เช่น ผสมในน ้าผัก/ 

น ้าผลไม้ชนิดต่าง ๆ และน ้าสมุนไพร 

4.09 

4.03 

3.86 

 

3.81 

3.76 

3.66 

0.74 

0.76 

0.89 

 

0.76 

0.79 

0.87 

 

รวม 3.87 0.81 

 

ส าหรับในด้านบรรจุภัณฑ์ของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ พบว่า นักศึกษาให้

ความส าคัญในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่า  ฉลากบรรจุภัณฑ์บอกรายละเอียด 

ส่วนผสม วันหมดอายุชัดเจน ไม่คลุมเคลือ มีค่าเฉล่ีย 3.99 รองลงมา คือ รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความ

ปลอดภัย มีค่าเฉล่ีย 3.92  ความสวยงามและความทันสมัยของบรรจุภัณฑ์  มีค่าเฉล่ีย 3.90  มีให้

เลือกหลายขนาด เช่น 200 ซีซี 300 ซีซี ฯลฯ มีค่าเฉล่ีย 3.78 และบรรจุภัณฑ์สะดวกในการด่ืมและ

พกพา  มีค่าเฉล่ีย 3.72  ดังรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.12 
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ตารางที่ 4.12  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนักศึกษา จ าแนกรายด้านของบรรจุภัณฑ์ 

          ของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้  

 

บรรจุภัณฑ์ของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ N = 315 

 ̅ S.D. 

1. ฉลากบรรจุภัณฑ์บอกรายละเอียด ส่วนผสม วันหมดอายุ

ชัดเจน ไม่คลุมเคลือ 

2. สะดวกในการด่ืมและพกพา 

3. ความสวยงามและความทันสมัยของบรรจุภัณฑ์ 

4. มีให้เลือกหลายขนาด เช่น 200 ซีซี  300 ซีซี ฯลฯ 

5. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความปลอดภัย 

3.99 

 

3.92 

3.90 

3.78 

3.72 

0.90 

 

0.78 

0.85 

0.82 

0.90 

รวม 3.86 0.85 

 

ในด้านคุณภาพของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้  พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ให้

ความส าคัญในระดับมาก โดยเฉพาะในเร่ืองของวัตถุดิบและส่วนผสมท่ีมาจากธรรมชาติ 100% มาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.25 และได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรท่ีมีมาตรฐานและเช่ือถือได้  มีค่าเฉล่ีย 

4.03  ดังแสดงในตารางท่ี 4.13 

ตารางที่ 4.13  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนักศึกษา จ าแนกรายด้านของคุณภาพ 

         ของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้  

 

คุณภาพของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ N = 315 

 ̅ S.D. 

1. วัตถุดิบและส่วนผสมมาจากธรรมชาติ 100% 

2. ได้รับการรับรองจากองค์กรท่ีได้มาตรฐานและ 

เช่ือถือได้ 

4.25 

4.03 

0.87 

0.98 

รวม 4.14 0.93 
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จากการศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับตราสินค้าของน ้าสมุนไพรผสม

ว่านหางจระเข้ในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่า นักศึกษาให้ความส าคัญในเร่ือง

ความภูมิใจเม่ือได้ซื้อสินค้าไทย มีค่าเฉล่ีย 4.14 รองลงมา คือ คงความป็นไทย ใช้ตราสินค้าแบบ

ไทย มีค่าเฉล่ีย 4.08 ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของตราสินค้า มีค่าเฉล่ีย 3.84 และใช้ตราสินค้า

ภาษาอังกฤษ เพื่อความเป็นสากล มีค่าเฉล่ีย 3.30  ดังแสดงในตารางท่ี 4.14 

 

ตารางที่ 4.14  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนักศึกษา จ าแนกรายด้านของตราสินค้า 

         ของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้  

 

ตราสินค้าของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ N = 315 

 ̅ S.D. 

1. เรารู้สึกภูมิใจเม่ือได้ซื้อสินค้าไทย 

2. ใช้ตราสินค้าภาษาอังกฤษ เพ่ือความเป็นสากล 

3. ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของตราสินค้า 

4. คงความเป็นไทย ใช้ตราสินค้าไทย 

4.14 

4.08 

3.84 

3.30 

0.78 

1.02 

0.91 

1.11 

รวม 3.84 1.01 

 

 4.3.2  ปัจจัยด้านราคา 

 จากผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเร่ืองราคามีความเหมาะสมทั้ง

ปริมาณและคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.86)  รองลงมา คือ มีป้ายบอกราคาชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.80) และราคา

เหมาะสมเม่ือเทียบกับรายได้ (ค่าเฉล่ีย 3.37) ดังแสดงในตารางท่ี 4.15 
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ตารางที่ 4.15  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนักศึกษา จ าแนกรายด้านของปัจจัย 

                   ด้านราคาของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ 

 

ปัจจัยด้านราคา 

 

N = 315 

 ̅ S.D. 

1. ราคาควรมีความเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ 

2. มีป้ายบอกราคาอย่างชัดเจน 

3. ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับรายได้ มีป้ายบอกราคาอย่าง

ชัดเจน 

3.86 

3.80 

3.37 

0.87 

0.82 

0.82 

รวม 3.68 0.67 

 

 4.3.3  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

จากผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญในเร่ืองของการจัดตกแต่งร้านสวยงาม 

(ค่าเฉล่ีย 3.45)  รองลงมา คือ มีจ าหน่ายทั่วถึง  เช่น สถานศึกษา แหล่งชุมชน เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.42) 

และสถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย (ค่าเฉล่ีย 3.40) ดังแสดงในตารางท่ี 4.16 

  

ตารางที่ 4.16  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนักศึกษา จ าแนกรายด้านของปัจจัย         

          ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ 

 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 

N = 315 

 ̅ S.D. 

1. การตกแต่งภายในร้านสวยงามท าให้น่าสนใจ 

2. มีจ าหน่ายทั่วถึง เช่น สถานศึกษา แหล่งชุมชน  

3. สถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย 

3.45 

3.42 

3.40 

0.77 

0.75 

0.84 

รวม 3.42 0.66 
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4.3.4  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

จากผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาเห็นว่า การทดลองด่ืมก่อนตัดสินใจซื้อเป็นการให้โอกาส

แก่ผู้บริโภค มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากับ 3.99 รองลงมา คือ พนักงานขายมีความรู้ในผลิตภัณฑ์และ

สามารถแนะน าลูกค้าได้ (ค่าเฉล่ีย 3.78) การให้คูปองส่วนลดในการซื้อซ ้าและการลดราคาในช่วง

เทศกาลต่าง ๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 3.41 การได้รับการบอกกล่าวแบบปากต่อปาก (ค่าเฉล่ีย 3.32)  

การโฆษณาตามส่ือต่าง ๆ เช่น วิทยุ  โทรทัศน์  ป้ายโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 3.22)  และการใช้บุคคลท่ีมี

ช่ือเสียง เช่น ดารา นักร้อง ในการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.08) ดังแสดงในตารางท่ี 4.17 

 

ตารางที่ 4.17  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนักศึกษา จ าแนกรายด้านของปัจจัย 

                   ด้านการส่งเสริมการตลาดของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด N = 315 

 ̅ S.D. 

1. การทดลองด่ืมก่อนตัดสินใจซื้อเป็นการให้โอกาสแก่

ผู้บริโภคได้พิจารณา 

2. ผู้ขายมีความรู้ในผลิตภัณฑ์สามารถแนะน าลูกค้าได้ 

3. การให้คูปองส่วนลดในการซื้อซ ้า 

4. การลดราคาในช่วงเทศกาลและโอกาสส าคัญ ๆ เป็น

การจูงใจ 

5. แบบปากต่อปาก 

6. การโฆษณาตามส่ือต่าง ๆ เช่น ส่ือวิทยุ โทรทัศน์  ป้าย

โฆษณา 

7. ใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น ดารา  นักร้อง  นักแสดง 

3.99 

 

3.78 

3.41 

3.41 

 

3.32 

3.22 

 

3.08 

0.90 

 

1.02 

1.00 

0.90 

 

0.88 

0.99 

 

1.07 

รวม 3.45 0.47 

 

จากการวิเคระห์ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแล้ว 

พบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับแรก (ค่าเฉล่ีย 3.89) รองลงมา คือ 

ปัจจัยด้านราคา  (ค่าเฉล่ีย 3.68) ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด  (ค่าเฉล่ีย 3.45) และปัจจัยด้านช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.42) 
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ส าหรับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์นั้น นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับคุณภาพของน ้า

สมุนไพรผสมว่านหางจระเข้เป็นอันดับแรก  มีค่าเฉล่ีย 4.14 รองลงมา คือ คุณสมบัติของน ้า

สมุนไพรผสมว่านหางจระเข้  (ค่าเฉล่ีย 3.87) บรรจุภัณฑ์ของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้   

(ค่าเฉล่ีย 3.86)  และตราสินค้าของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้  (ค่าเฉล่ีย  3.84) ตามล าดับ ดัง

แสดงในตารางท่ี 4.18 

 

ตารางที่ 4.18  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนักศึกษา จ าแนกรายด้านของปัจจัย 

          ส่วนประสมทางการตลาดของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด N = 315 

 ̅ S.D. 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

- คุณสมบัติ 

- บรรจุภัณฑ์ 

- คุณภาพ 

- ตราสินค้า 

ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ด้านส่งเสริมการตลาด 

3.89 

3.87 

3.86 

4.14 

3.84 

3.68 

3.42 

3.45 

0.51 

0.81 

0.85 

0.93 

1.01 

0.67 

0.66 

0.47 

รวม 3.72 0.43 

 

จากผลการศึกษาในเร่ืองของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคน ้าสมุนไพรผสม

ว่านหางจระเข้ของนักศึกษาส่วนใหญ่ พบว่า ร้อยละ 86.35 ตัดสินใจด่ืมเน่ืองจากความชอบส่วนตัว 

และร้อยละ 13.65 ตัดสินใจซื้อเน่ืองจากบุคคลอ่ืน ๆ เช่น เพื่อน ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง ดังแสดงใน

ตารางท่ี 4.19 
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ตารางที ่4.19  ค่าเฉล่ียและร้อยละของนกัศึกษา จ าแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลท่ีการตดัสินใจ 
         บริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้

 
บุคคลทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจบริโภค จ านวน ร้อยละ 
ความชอบส่วนตวั 
บุคคลอ่ืน ๆ เช่น เพื่อน ครอบครัว/ญาติพี่นอ้ง 

272 
43 

86.35 
13.65 

รวม 315 100 
 

4.4  ผลทดสอบสมมติฐาน 
  
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน ้า
สมุนไพรผสมวา่นหางจระเขแ้ตกต่างกนั ประกอบดว้ย  ราคา (จ านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาดบรรจุภณัฑ)์  
ปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือในแต่ละคร้ัง)  และความถ่ี  (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อสัปดาห์) ในการ
บริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขแ้ตกต่างกนั 
 สมมติฐานย่อยขอ้ท่ี 1.1 นักศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีผลต่อราคา (จ านวนเงินท่ีซ้ือต่อ
ขนาดบรรจุภณัฑ)์  ปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑ์ท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง)  และความถ่ี  (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อ
สัปดาห์)ในการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขแ้ตกต่างกนั 
 H0  : นักศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีผลต่อราคา (จ านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาดบรรจุภณัฑ์) 
ปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑ์ท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง) และความถ่ี (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อสัปดาห์) ในการ
บริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขไ้ม่แตกต่างกนั  
 H1  : นักศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีผลต่อราคา (จ านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาดบรรจุภณัฑ์) 
ปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑ์ท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง) และความถ่ี (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อสัปดาห์) ในการ
บริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขแ้ตกต่างกนั  
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ตารางที ่4.20  การเปรียบเทียบพฤติกรรมของนกัศึกษาจ าแนกตามเพศ  กบัพฤติกรรมการบริโภคน ้า 
          สมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ในดา้นราคา (จ านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาดบรรจุภณัฑ์) ดา้น 
          ปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือในแต่ละคร้ัง)  และดา้นความถ่ี (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อ 
           สัปดาห์)  
  
 

พฤติกรรมการบริโภค  เพศ รวม 2  Sig. 
(2-tailed)   ชาย หญิง เพศท่ี 3  

ราคา ≤ 15 บาท จ านวน 108 128 17 253 30.287 0.000 

  % 88.52% 81.53% 47.22% 80.31%   

 > 15 บาท จ านวน 14 29 19 62   

  % 11.48% 18.47% 52.78% 19.69%   

รวม จ านวน 122 157 36 315   

 % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%   

ปริมาณ ≤ 250 ซีซี จ านวน 94 96 25 215 8.039 0.018 

  % 77.05% 61.15% 69.44% 68.25%   

 >250 ซีซี จ านวน 28 61 11 100   

  % 22.95% 38.85% 30.56% 31.75%   

รวม จ านวน 122 157 36 315   

 % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%   

ความถ่ี ≤ 3 คร้ัง/สัปดาห์ จ านวน 90 104 28 222 2.911 0.233 

  % 73.77% 66.24% 77.78% 70.48%   

 > 3 คร้ัง/สัปดาห์ จ านวน 32 53 8 93   

  % 26.23% 33.76% 22.22% 29.52%   

รวม จ านวน 122 157 36 315   

 % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%   

 
หมายเหตุ  *มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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 จากการศึกษา พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน ้ าสมุนไพร
ผสมวา่นหางจระเข ้ในดา้นความถ่ี (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อสัปดาห์)  ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นราคา  
(จ  านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาดบรรจุภณัฑ์)  และด้านปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑ์ท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง)  
แตกต่างกนั  จะพบวา่  เพศหญิงและเพศชาย ใหค้วามส าคญักบัราคาท่ีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15 บาทท่ี
ใกลเ้คียงกนั  คิดเป็นร้อยละ 81.53 และ ร้อยละ 88.52  ซ่ึงมากกวา่ราคา 15 บาท คิดเป็นร้อยละ 
18.47 และร้อยละ 11.48 ซ่ึงตรงขา้มกบัเพศท่ี 3 ท่ีให้ความส าคญัในดา้นราคาท่ีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
15 บาท และท่ีมากกวา่ 15 บาท แตกต่างกนัเพียงร้อยละ 5.56 เท่านั้น  แต่โดยภาพรวมจะพบว่า
นกัศึกษาส่วนใหญ่ยนิดีจะจ่ายเงินซ้ือน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขใ้นราคาท่ีนอ้ยกวา่ 15 บาท คิด
เป็นร้อยละ 80.31  ส าหรับในดา้นปริมาณ โดยนกัศึกษาส่วนใหญ่เลือกบริโภคปริมาณบรรจุต่อคร้ัง
ท่ีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 250 ซีซี คิดเป็นร้อยละ 68.25 ซ่ึงมากกวา่นกัศึกษาท่ีเลือกบริโภคในปริมาณท่ี
มากกว่า 250 ซีซี คิดเป็นร้อยละ 31.75 จึงท าให้ผลการทดสอบสมมติฐานของนกัศึกษาท่ีมีเพศ
แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขใ้นราคา (จ านวนเงินท่ีซ้ือ
ต่อขนาดบรรจุภณัฑ์)  และดา้นปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑ์ท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง)  มีความแตกต่างกนั 
ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.20 
  สมมติฐานย่อยขอ้ท่ี 1.2 นกัศึกษาท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีผลต่อราคา (จ านวนเงินท่ีซ้ือต่อ
ขนาดบรรจุภณัฑ)์  ปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑ์ท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง)  และความถ่ี  (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อ
สัปดาห์)ในการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขแ้ตกต่างกนั  
 H0 : นักศึกษาท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีผลต่อราคา (จ านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาดบรรจุภณัฑ์) 
ปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑ์ท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง) และความถ่ี (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อสัปดาห์) ในการ
บริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขไ้ม่แตกต่างกนั  
 H1  : นักศึกษาท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีผลต่อราคา (จ านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาดบรรจุภณัฑ์) 
ปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑ์ท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง) และความถ่ี (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อสัปดาห์) ในการ
บริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขแ้ตกต่างกนั  
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ตารางที ่4.21  การเปรียบเทียบพฤติกรรมของนกัศึกษาจ าแนกตามอาย ุ กบัพฤติกรรมการบริโภคน ้า 
          สมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ในดา้นราคา (จ านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาดบรรจุภณัฑ์) ดา้น 
          ปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือในแต่ละคร้ัง)  และดา้นความถ่ี (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อ 
           สัปดาห์)  
 

พฤติกรรมการบริโภค  อายุ รวม 2  Sig. 
(2-tailed)   > 20 ปี 21-25 ปี < 25 ปี  

ราคา ≤ 15 บาท จ านวน 81 143 29 253 7.738 0.021 

  % 72.97% 86.15% 76.32% 80.31%   

 > 15 บาท จ านวน 30 23 9 62   

  % 27.03% 13.85% 23.68% 19.69%   

รวม จ านวน 111 166 38 315   

 % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%   

ปริมาณ ≤ 250 ซีซี จ านวน 78 106 31 215 4.804 0.091 

  % 70.27% 63.85% 81.57% 68.25%   

 > 250 ซีซี จ านวน 33 60 7 100   

  % 29.73% 36.15% 18.43% 31.75%   

รวม จ านวน 111 166 38 315   

 % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%   

ความถ่ี ≤ 3 คร้ัง/สัปดาห์ จ านวน 81 116 25 222 0.762 0.683 

  % 72.98% 69.88% 65.78% 70.48%   

 > 3 คร้ัง/สัปดาห์ จ านวน 30 50 13 93   

  % 27.02% 30.12% 34.22% 29.52%   

รวม จ านวน 111 166 38 315   

 % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%   

 
หมายเหตุ  *มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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 จากการศึกษา พบว่า  นักศึกษาท่ีมีอายุแตกต่างกนักบัพฤติกรรมการบริโภคน ้ าสมุนไพร
ผสมวา่นหางจระเข ้ ในดา้นปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือในแต่ละคร้ัง)  และความถ่ี  (จ  านวนคร้ัง
ท่ีด่ืมต่อสัปดาห์) ไม่แตกต่างกนั  ยกเวน้ ดา้นราคา (จ านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาดบรรจุภณัฑ์)  มีความ
แตกต่างกนั  
 จะพบวา่  นกัศึกษาท่ีมีอายไุม่วา่จะมากหรือนอ้ย นกัศึกษาก็ยนิดีท่ีจะจ่ายเงินซ้ือน ้าสมุนไพร
ผสมว่านหางจระเขใ้นราคาท่ีไม่เกินหรือเท่ากบั 15 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.31 ซ่ึงต่างจากราคาท่ี
นกัศึกษายนิดีจ่ายมากกวา่ 15 บาท ท่ีมีเพียงร้อยละ 19.69 เท่านั้น จึงท าให้ผลการทดสอบสมมติฐาน
ของนกัศึกษาท่ีมีอายุแตกต่างกนักบัพฤติกรรมการบริโภคน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ ในดา้น
ราคา (จ านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาดบรรจุภณัฑ์)  มีความแตกต่างกนั ดงัแสดงรายละเอียดไวใ้นตารางท่ี 
4.21 
 สมมติฐานยอ่ยขอ้ท่ี 1.3 นกัศึกษาท่ีศึกษาในชั้นปีท่ีศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อราคา (จ านวน
เงินท่ีซ้ือต่อขนาดบรรจุภณัฑ์)  ปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑ์ท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง)  และความถ่ี  (จ  านวน
คร้ังท่ีด่ืมต่อสัปดาห์) ในการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขแ้ตกต่างกนั  
 H0  : นกัศึกษาท่ีศึกษาในชั้นปีท่ีศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อราคา  (จ  านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาด
บรรจุภณัฑ)์  ปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือในแต่ละคร้ัง)  และความถ่ี  (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อ
สัปดาห์)ในการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขไ้ม่แตกต่างกนั 
 H1  : นกัศึกษาท่ีศึกษาในชั้นปีท่ีศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อราคา  (จ  านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาด
บรรจุภณัฑ)์  ปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือในแต่ละคร้ัง)  และความถ่ี  (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อ
สัปดาห์)ในการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขแ้ตกต่างกนั  
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ตารางที ่4.22  การเปรียบเทียบพฤติกรรมของนกัศึกษาจ าแนกตามชั้นปีท่ีศึกษา  กบัพฤติกรรมการ 
          บริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ในดา้นราคา  (จ  านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาด 
           บรรจุภณัฑ)์ ดา้นปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือในแต่ละคร้ัง)  และดา้นความถ่ี  
          (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อสัปดาห์)  
 
พฤติกรรมการบริโภค   ช้ันปีที่ศึกษา รวม 2  Sig. 

(2-tailed)    ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4  
ราคา ≤ 15 บาท จ านวน 71 93 40 49 253 6.490 0.090 

   % 72.45% 82.31% 88.88% 83.05% 80.31%   

  > 15 บาท จ านวน 27 20 5 10 62   

   % 27.55% 17.69% 11.12% 16.95% 19.69%   

                  รวม จ านวน 98 113 45 59 315   

 % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%   

ปริมาณ ≤ 250 ซีซี จ านวน 68 78 26 43 215 2.952 0.399 

   % 69.38% 69.03% 57.78% 72.89% 68.25%   

  > 250 ซีซี จ านวน 30 35 19 16 100   

   % 30.62% 30.97% 42.22% 27.11% 31.75%   

                  รวม จ านวน 98 113 45 59 315   

 % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%   

ความถ่ี ≤ 3 คร้ัง/ จ านวน 85 56 36 45 222 39.129 0.000 

  สัปดาห์ % 86.74% 49.55% 80.00% 76.28% 70.48%   

  > 3 คร้ัง/ จ านวน 13 57 9 14 93   

  สัปดาห์ % 13.26% 50.45% 20.00% 23.72% 29.52%   

                  รวม จ านวน 98 113 45 59 315   

 % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%   

 
หมายเหตุ  *มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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 จากการศึกษา พบว่า  นักศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข ้ในดา้นราคา (จ านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาดบรรจุภณัฑ์) ดา้น
ปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑ์ท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง)  ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ในดา้นความถ่ี (จ  านวนคร้ังท่ี
ด่ืมต่อสัปดาห์) ท่ีแตกต่างกนั   
 จะพบวา่  นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีสูงข้ึน ความถ่ีในการด่ืมน ้าสมุนไพรผสมวา่นหาง
จระเข้ จะไม่เกินหรือเท่ากับ 3 คร้ังต่อสัปดาห์ ซ่ึงจ านวนของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีท่ีด่ืมน ้ า
สมุนไพรผสมว่านหางจระเขม้ากกว่า  3  คร้ังนั้น  คิดเป็นร้อยละ 29.52 หากเทียบกบัจ านวน
นกัศึกษารวมของทุกชั้นปีท่ีด่ืมน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 คร้ัง  นั้นมี
มากถึงร้อยละ 70.48 
 จึงท าให้นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน ้ า
สมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ในดา้นความถ่ี (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อสัปดาห์) แตกต่างกนั  ดังแสดงไว้
ในตารางท่ี 4.22 
 สมมติฐานยอ่ยขอ้ท่ี 1.4 นกัศึกษาท่ีศึกษาในกลุ่มวชิาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อราคา (จ านวนเงิน
ท่ีซ้ือต่อขนาดบรรจุภณัฑ)์  ปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑ์ท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง)  และความถ่ี  (จ  านวนคร้ัง
ท่ีด่ืมต่อสัปดาห์) ในการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขแ้ตกต่างกนั  
 H0  : นกัศึกษาท่ีศึกษาในกลุ่มวชิาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อราคา (จ านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาด
บรรจุภณัฑ)์ ปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือในแต่ละคร้ัง) และความถ่ี (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อสัปดาห์) 
ในการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขไ้ม่แตกต่างกนั  
 H1  : นกัศึกษาท่ีศึกษาในกลุ่มวชิาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อราคา (จ านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาด
บรรจุภณัฑ)์ ปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือในแต่ละคร้ัง) และความถ่ี (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อสัปดาห์) 
ในการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขแ้ตกต่างกนั  
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ตารางที ่4.23  การเปรียบเทียบพฤติกรรมของนกัศึกษาจ าแนกตามกลุ่มวชิาท่ีศึกษา  กบัพฤติกรรม 
           การบริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ในดา้นราคา  (จ  านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาด 
           บรรจุภณัฑ)์ ดา้นปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือในแต่ละคร้ัง)  และดา้นความถ่ี  
          (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อสัปดาห์)  
 

พฤติกรรมการบริโภค  สาขา/คณะที่ศึกษา รวม 2  Sig. 

  กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ 

  (2-tailed) 

ราคา ≤ 15 บาท จ านวน 95 158 253 -0.049 0.385 

   % 77.86% 81.87% 80.31%   

  > 15 บาท จ านวน 27 35 62   

    % 22.14% 18.13% 19.69%   

รวม จ านวน 122 193 315   

  % 100.00% 100.00% 100.00%   

ปริมาณ ≤ 250 ซีซี จ านวน 85 130 215 0.024 0.667 

   % 69.67% 67.36% 68.25%   

  > 250 ซีซี จ านวน 37 63 100   

    % 30.33% 32.64% 31.74%   

รวม จ านวน 122 193 315   

  % 100.00% 100.00% 100.00%   

ความถ่ี ≤ 3 คร้ัง/สัปดาห์ จ านวน 98 124 222 0.172 0.002 

   % 80.33% 64.25% 70.48%   

  > 3 คร้ัง/สัปดาห์ จ านวน 24 69 93   

    % 19.67% 35.25% 29.52%   

รวม จ านวน 122 193 315   

  % 100.00% 100.00% 100.00%   

 
หมายเหตุ  *มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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  จากการศึกษา พบว่า นักศึกษาท่ีศึกษาในกลุ่มวิชาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข ้ ในดา้นราคา (จ านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาดบรรจุภณัฑ์) ดา้น
ปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑ์ท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง)  ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นความถ่ี (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืม
ต่อสัปดาห์) ท่ีแตกต่างกนั  
  จะพบว่า นกัศึกษาท่ีศึกษาในกลุ่มวิชาท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการบริโภคน้อยกว่า
หรือมากกว่า 3 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 70.48 ซ่ึงมากกว่าท่ีจะบริโภคมากกว่า 3 คร้ังต่อ
สัปดาห์  จึงท าให้นักศึกษาท่ีศึกษาในกลุ่มวิชาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน ้ า
สมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ในดา้นความถ่ี (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อสัปดาห์) แตกต่างกนั ดงัแสดงไว้
ในตารางท่ี 4.23  
 สืบเน่ืองจากผลการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคในส่วนท่ี 3 พบว่า ขนาดท่ีเหมาะสมกบั
การบริโภคของนกัศึกษาส่วนใหญ่ คือ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 250 ซีซี  และราคาท่ีเหมาะสม คือ น้อย
กวา่หรือเท่ากบั 15 บาท ซ่ึงจากการส ารวจ พบวา่ ราคาเหมาะสมกบัปริมาณบรรจุ ถึงร้อยละ 96.50 
 และในดา้นความถ่ี จะพบว่า จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อสัปดาห์กบับุคลิกภาพ นั้นไม่แตกต่างกนั 
เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเขน้ั้น จดัเป็นสินคา้ไม่แสวงซ้ือ (Unsought  
Goods) กล่าวคือ เป็นสินคา้ท่ีผูซ้ื้อไม่เคยรู้จกัหรือไม่ทราบวา่มีขายมาก่อน  หรือรู้จกัแต่ยงัไม่มีความ
ต้องการ  จึงยงัไม่สนใจท่ีจะหาซ้ือ  จนกว่าจะทราบว่ามีคุณค่าหรือเกิดความต้องการข้ึน ซ่ึง
เช่นเดียวกบัน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ หากนกัศึกษายงัไม่ทราบถึงคุณประโยชน์ท่ีไดรั้บอยา่ง
แทจ้ริง น ้าชนิดดงักล่าวก็ยงัไม่จ  าเป็นในสายตาของนกัศึกษาเช่นกนั 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค
น ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้
 ในการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการบริโภคน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเขท่ี้น ามา
ทดสอบ ไดแ้ก่ ราคา (จ านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาดบรรจุภณัฑ์) ปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑ์ท่ีซ้ือในแต่
ละคร้ัง) และความถ่ี   (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อสัปดาห์)  
 H0  : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคน ้า
สมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ในดา้นราคา (จ านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาดบรรจุภณัฑ์) ปริมาณ (ขนาด
บรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือในแต่ละคร้ัง) และความถ่ี   (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อสัปดาห์)  
 H1  : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคน ้า
สมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ในดา้นราคา (จ านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาดบรรจุภณัฑ)์ ปริมาณ (ขนาด
บรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือในแต่ละคร้ัง) และความถ่ี   (จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อสัปดาห์)  
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ตารางที ่4.24  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัจ านวนเงินท่ี 
           ซ้ือต่อขนาดบรรจุภณัฑ ์
 
ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 
ราคา 

(จ านวนเงินที่ซ้ือ 
ต่อขนาดบรรจุภัณฑ์) 

ปริมาณ 
(ขนาดบรรจุภัณฑ์ท่ีซ้ือ

ในแต่ละคร้ัง) 

ความถี่ 
(จ านวนคร้ังที่ดืม่ต่อ

สัปดาห์) 

แปลผล 

2 Sig. 
(2-tailed) 

2 Sig. 
(2-tailed) 

2 Sig. 
(2-tailed) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.904 0.636 0.270 0.874 2.386 0.303 ไม่มีความ 
สัมพนัธ์กนั ดา้นราคา 0.800 0.670 0.946 0.623 1.367 0.505 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

1.813 0.404 0.482 0.786 3.795 0.150 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 1.011 0.603 1.784 0.410 0.391 0.822 

 
หมายเหตุ  *มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
  จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภค ในด้าน ราคา 
(จ านวนเงินท่ีซ้ือต่อขนาดบรรจุภณัฑ์) ปริมาณ (ขนาดบรรจุภณัฑ์ท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง) และความถ่ี   
(จ  านวนคร้ังท่ีด่ืมต่อสัปดาห์)  นั้นพบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั เน่ืองจากน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหาง
จระเข ้จดัเป็นสินคา้ไม่แสวงซ้ือ  นัน่หมายความวา่  หากนกัศึกษายงัไม่เห็นประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
การด่ืมแลว้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดก็ยงัไม่มีความส าคญัเช่นเดียวกนั ดงันั้นผูป้ระกอบการ
ตอ้งหาแนวทางในการส่ือไปยงัผูบ้ริโภคมากกวา่น้ี ดงัแสดงไวใ้นตาราง 4.24 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่5 
 

ผลการทดสอบการยอมรับผลติภณัฑ์ 
  
 เพื่อให้งานวิจัยในคร้ังน้ีเกิดประโยชน์และสามารถน าข้อมูลจากผลการวิจัยน้ีไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริง  ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาความคาดหวงั  การรับรู้จริง และทดสอบการยอมรับในรูป
ของความพึงพอใจท่ีมีต่อน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะ 3 สูตร คือ  น ้ าใบเตยผสมวา่น
หางจระเข้  น ้ าองุ่นผสมว่านหางจระเข้  และน ้ าอัญชันผสมว่านหางจระเข้ ของนักศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์น ้ าสมุนไพรผสม
วา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี โดยผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลจากตวัอย่างเดิมท่ี
ตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภค ในบทท่ี 4 จ านวน 315 คน และน าเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล  การแปลความหมาย  การวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
 5. 1  ความคาดหวงัของคุณภาพผลิตภณัฑน์ ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้
 5. 2  ความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์น ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตร
เฉพาะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
 5.3  การรับรู้จริงของคุณภาพผลิตภณัฑน์ ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขห้ลงัจากทดสอบด่ืม
น ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
 5.4  ผลทดสอบสมมติฐาน 
 

5.1  ความคาดหวงัของคุณภาพผลติภัณฑ์น า้สมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลความคาดหวงัของคุณภาพผลิตภณัฑ์น ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข ้
ไดแ้ก่ คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์น ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ คุณภาพของน ้ าสมุนไพรผสมวา่น
หางจระเข้  ตราสินคา้ของน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์น ้ า
สมุนไพรผสมว่านหางจระเข ้และบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์น ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข ้โดย
น ามาหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัน้ี 
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ตารางที่ 5.1  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของนักศึกษา  เกี่ยวกับความคาดหวังของคุณภาพ 

       ผลิตภัณฑ์น ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ 

 

ความคาดหวังของคุณภาพผลิตภัณฑ์  ̅ S.D. 

1. ไม่ก่อให้เกิดโทษและผลเสียต่อร่างกาย 

2. ด่ืมทุกครั้ง รู้สึกดับกระหายและสดช่ืน 

3. สามารถช่วยบ ารุงสุขภาพ 

4. ด่ืมง่ายและรสชาติอร่อย 

5. คุณประโยชน์ท่ีได้รับและสรรพคุณตรงกับความต้องการ 

6. ความแปลกใหม่น่าสนใจ  ชวนให้อยากซื้อมาด่ืม 

7. ความสะอาด  สดใหม่ ความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์ 

8. การรับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีมีมาตรฐานและเช่ือถือได้ 

9. เป็นสารเสริมความงามแก่ร่างกาย  เช่น  ผิวพรรณ  รูปร่าง  

10. สามารถทดแทนน ้าเปล่าเพื่อดับกระหายได้  

11. บรรจุภัณฑ์สวยสะดุดตา มีหลายขนาดให้เลือกบริโภค 

12. สามารถทดแทนอาหารท่ีไม่สามารถได้รับจากการรับประทาน

อาหารมื้อหลัก 

4.06 

4.05 

4.01 

3.98 

3.93 

3.88 

3.84 

3.84 

3.75 

3.65 

3.62 

3.41 

0.84 

0.76 

0.84 

0.77 

0.82 

0.81 

0.73 

0.91 

0.85 

0.82 

0.88 

0.99 

รวม 3.84 0.86 

  

จากผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่คาดหวังต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์น ้าสมุนไพร

ผสมว่านหางจระเข้ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.84 โดยเฉพาะในเร่ืองของ ด่ืมแล้วไม่ก่อให้เกิดโทษ

และผลเสียต่อร่างกาย  มีค่าเฉล่ีย 4.06 รองลงมา คือ ด่ืมแล้วรู้สึกดับกระหาย สดช่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.05) 

ช่วยบ ารุงสุขภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.01)  ด่ืมง่ายและรสชาติอร่อย  (ค่าเฉล่ีย  3.98) คุณประโยชน์ท่ีได้รับ

และสรรพคุณตรงกับความต้องการ (ค่าเฉล่ีย 3.93) ความแปลกใหม่ น่าสนใจ ชวนอยากให้ซื้อมาด่ืม   

(ค่าเฉล่ีย 3.88) ความสะอาด  สดใหม่ และความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์และการรับรองคุณภาพ

จากหน่วยงานท่ีได้มาตรฐานและเช่ือถือได้  (ค่าเฉล่ีย 3.84) เป็นสารเสริมความงามแก่ร่างกาย  เช่น 

ผิวพรรณ   รูปร่าง (ค่าเฉล่ีย 3.75)  สามารถทดแทนน ้าเปล่าเพื่อดับกระหายได้  (ค่าเฉล่ีย 3.65)  

บรรจุภัณฑ์สวยสะดุดตา  มีหลายขนาดให้เลือกด่ืม  (ค่าเฉล่ีย 3.62) และสามารถทดแทนอาหารมื้อ

ส าคัญได้นั้น มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด เท่ากับ 3.41 ดังแสดงในตารางท่ี 5.1 
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5.2  ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์น ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้สูตร  

       เฉพาะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

 

1)  ความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์น ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้สูตรเฉพาะส าหรับ

การศึกษาครั้งนี้  จ านวน 3 สูตร คือ น ้าใบเตยผสมว่านหางจระเข้  น ้าองุ่นผสมว่านหางจระเข้ และ

น ้าอัญชันผสมว่านหางจระเข้  ได้แก่ รสชาติ ความแปลกใหม่  สีสัน ความเข้มข้น ความสะอาด สด

ใหม่  

2)  ความพึงพอใจท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์น ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ ได้แก่ รูปแบบบรรจุ

ภัณฑ์สวยสะดุดตา  บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ถูกสุขลักษณะ  บรรจุภัณฑ์ปลอดภัยกับผู้บริโภค (ดูสะอาด)  

บรรจุภัณฑ์สามารถเก็บได้นาน 1 เดือน ขนาดบรรจุภัณฑ์ (250 ซีซี) เหมาะสมต่อการด่ืมแต่ละครั้ง  

สีของขวด (บรรจุภัณฑ์)  ความเหมาะสมของตราสินค้า  ความเหมาะสมของราคา (15 บาท) ต่อ

ปริมาณ (250 ซีซี) 

 

ตารางที่ 5.2  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของนักศึกษา ท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพ 

         ผลิตภัณฑ์ของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้สูตรเฉพาะส าหรับการศึกษาครั้งนี้ 

  

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ น ้าใบเตยผสม 

ว่านหางจระเข้ 

น ้าองุ่นผสม 

ว่านหางจระเข้ 

น ้าอัญชันผสม 

ว่านหางจระเข้ 

 ̅ S.D  ̅ S.D  ̅ S.D 

1. รสชาติอร่อย 

2. ความแปลกใหม่ 

3. สีสันชวนด่ืม 

4. ความเข้มข้นของน ้าสมุนไพร 

5. ความสะอาด  สดใหม่ 

6. มีกลิ่นหอม 

7. ด่ืมแล้วดับกระหาย สดช่ืน 

7.37 

7.51 

7.27 

7.39 

7.68 

7.59 

7.55 

1.79 

1.61 

1.61 

1.68 

1.74 

1.74 

1.66 

6.24 

6.46 

6.46 

6.21 

6.80 

6.47 

6.50 

2.44 

2.25 

2.19 

2.05 

2.14 

2.13 

2.16 

6.86 

7.10 

7.21 

7.05 

7.47 

7.22 

7.10 

2.05 

2.06 

2.03 

2.16 

2.16 

2.04 

2.15 

รวม 7.47 1.39 6.45 2.02 7.15 1.93 

ระดับความพึงพอใจ มาก ปานกลาง มาก 
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จากผลการศึกษาในตารางท่ี 5.2  นกัศึกษาท่ีไดท้ดลองด่ืมน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข้
เฉพาะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ทั้ง  3 สูตร พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจกบัน ้ าใบเตยผสมวา่นหาง
จระเข ้ มีค่าเฉล่ีย 7.47 รองลงมา คือ น ้ าอญัชนัผสมวา่นหางจระเข ้ และน ้ าองุ่นผสมวา่นหางจระเข ้ 
มีค่าเฉล่ีย  7.15  และ  6.45  ตามล าดบั 

โดยท่ีนกัศึกษาท่ีทดลองด่ืมน ้าใบเตยผสมวา่นหางจระเข ้ให้ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ในเร่ืองของความสะอาด สดใหม่ มีค่าเฉล่ีย 7.68 มากท่ีสุด  รองลงมา คือ มีกล่ินหอม (ค่าเฉล่ีย 7.59) 
ด่ืมแลว้ดบักระหาย สดช่ืน (ค่าเฉล่ีย 7.55) ความแปลกใหม่ (ค่าเฉล่ีย 7.51) ความเขม้ขน้ของน ้ า
สมุนไพร (ค่าเฉล่ีย 7.39)  รสชาติอร่อย  (ค่าเฉล่ีย 7.37) และสีสันชวนด่ืม  (ค่าเฉล่ีย 7.27) 

 นกัศึกษาท่ีทดลองด่ืมน ้ าองุ่นผสมว่านหางจระเข ้ให้ความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง  
ในเร่ืองของความสะอาด  สดใหม่ มีค่าเฉล่ีย  6.80  มากท่ีสุด  รองลงมา คือ ด่ืมแลว้ดบักระหาย สด
ช่ืน  (ค่าเฉล่ีย 6.50) มีกล่ินหอม (ค่าเฉล่ีย  6.47) ความแปลกใหม่  และสีสันชวนด่ืม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
คือ 6.46  รสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 6.24)  และความเขม้ขน้ของน ้าสมุนไพร  (ค่าเฉล่ีย 6.21) 

นักศึกษาท่ีทดลองด่ืมน ้ าอัญชันผสมว่านหางจระเข้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
โดยเฉพาะในเร่ืองความสะอาด สดใหม่ มีค่าเฉล่ีย 7.47 รองลงมา คือ มีกล่ินหอม  (ค่าเฉล่ีย 7.22)  
สีสันชวนด่ืม  (ค่าเฉล่ีย 7.21)  ด่ืมแลว้ดบักระหาย สดช่ืน และความแปลกใหม่  มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 
7.10 ความเขม้ขน้ของน ้าสมุนไพร  (ค่าเฉล่ีย  7.05) รสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 6.86) 

ส าหรับในดา้นบรรจุภณัฑ์ท่ีทางผูว้ิจยัไดอ้อกแบบไวน้ั้น พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย 6.87  โดยเฉพาะภาชนะท่ีใชถู้กสุขลกัษณะ  มีค่าเฉล่ีย 7.13  รองลงมา 
คือ ขนาดบรรจุภณัฑ ์(250 ซีซี) มีความเหมาะสมต่อการบริโภคในแต่ละคร้ัง  (ค่าเฉล่ีย  7.10)  บรรจุ
ภณัฑ์ปลอดภยักบัผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ีย 7.07)  ความเหมาะสมของราคา 15 บาทต่อปริมาณ (250 ซีซี) 
(ค่าเฉล่ีย 6.90) สามารถเก็บไวไ้ดน้าน 1 เดือน (ค่าเฉล่ีย 6.89) สีของบรรจุภณัฑ์มีความเหมาะสม  
(ค่าเฉล่ีย  6.75) รูปแบบบรรจุภณัฑส์วยสะดุดตา  (ค่าเฉล่ีย  6.50) และความเหมาะสมของตราสินคา้  
(ค่าเฉล่ีย 6.05)  อีกทั้งนกัศึกษาร้อยละ 88.57 มีความเห็นว่า การตั้งราคาขาย 15 บาทมีความ
เหมาะสมกบัปริมาณ 250 ซีซี ดงัแสดงในตารางท่ี 5.3-5.4   
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ตารางที่ 5.3  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของนักศึกษา  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ี     

             มีต่อบรรจุภัณฑ์น ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ท่ีทางผู้วิจัยได้ออกแบบ 

 

ความพึงพอใจด้านบรรจุภัณฑ์  ̅ S.D. 

1. ภาชนะท่ีใช้ถูกสุขลักษณะ 

2. ขนาดบรรจุภัณฑ์ (250 ซีซี) เหมาะสมต่อการด่ืมแต่ละครั้ง 

3. ปลอดภัยกับผู้บริโภค (ดูสะอาด) 

4. ความเหมาะสมของราคา (15 บาท) ต่อปริมาณ (250 ซีซี) 

5. สามารถเก็บได้นาน 1 เดือน 

6. สีของขวด (บรรจุภัณฑ์) 

7. รูปแบบบรรจุภัณฑ์สวยสะดุดตา 

8. ความเหมาะสมของตราสินค้า 

7.13 

7.10 

7.07 

6.90 

6.89 

6.75 

6.50 

6.05 

1.85 

2.15 

1.92 

1.96 

2.09 

2.22 

1.81 

2.05 

รวม 6.87 1.83 

 

ตารางที่ 5.4  จ านวนและร้อยละของนักศึกษา ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของน ้า     

            สมุนไพรผสมว่านหางจระเข้สูตรเฉพาะส าหรับการศึกษาครั้งนี้ เม่ือเทียบปริมาณ  

        (250 ซีซี) กับราคาจ าหน่าย (15 บาท) 

 

ความเหมาะสมของปริมาณ (250 ซีซี) 

 กับราคาจ าหน่าย (15 บาท) 

จ านวน ร้อยละ 

มีเหมาะสม 279 88.57 

ไม่เหมาะสม 36 11.43 

รวม 315 100.00 
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จากผลการศึกษา พบวา่  ในดา้นปริมาณเน้ือ (ร้อยละ 88.57) และช้ินของเน้ือวา่นหางจระเข ้
(ร้อยละ 93.65) พบว่า มีความเหมาะสม อีกทั้งยงัสามารถพฒันาเป็นธุรกิจต่อไปในอนาคตได ้
โดยเฉพาะน ้ าใบเตยผสมว่านหางจระเข ้(ร้อยละ 42.54) รองลงมา คือ น ้ าองุ่นผสมว่านหางจระเข ้
(ร้อยละ 34.92)  และน ้าอญัชนัผสมวา่นหางจระเข ้(ร้อยละ 34.92)  ดงัแสดงในตารางท่ี 5.5 – 5.9 
 
ตารางที ่5.5  จ านวนและร้อยละของนกัศึกษา ตามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของ   

       ปริมาณเน้ือท่ีผสมอยูใ่นน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับการศึกษา 
       คร้ังน้ี 

 

ความเหมาะสมของปริมาณเนือ้ จ านวน ร้อยละ 
มีเหมาะสม 295 93.65 
ไม่เหมาะสม (เน้ือเยอะเกินไป) 20 6.35 

รวม 315 100.00 
  
ตารางที ่5.6  จ านวนและร้อยละของนกัศึกษา  ตามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของช้ินเน้ือ 

       ท่ีผสมอยูใ่นน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
 

ความเหมาะสมของช้ินเนือ้ จ านวน ร้อยละ 
ขนาดช้ินเหมาะสม (ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป) 286 90.79 
ขนาดช้ินไม่เหมาะสม (ช้ินใหญ่เกินไป) 29 9.21 

รวม 315 100.00 
  
ตารางที ่5.7  จ านวนและร้อยละของนกัศึกษา  ตามความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้ในการแนะน าให ้

       บุคคลอ่ืนบริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
 

แนะน าให้ผู้บริโภคดื่ม จ านวน ร้อยละ 
ท่านจะแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภค 315 100.00 
ท่านไม่แนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภค - - 

รวม 315 100.00 
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ตารางที ่5.8  จ านวนและร้อยละของนกัศึกษา  ตามความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้ท่ีนกัศึกษาจะ 
       แนะน าน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี สูตรใด    
       ใหก้บับุคคลอ่ืนบริโภค 

 

ชนิดน า้สมุนไพรที่แนะน าให้บุคคลอืน่ดื่ม จ านวน ร้อยละ 
น ้าใบเตยผสมวา่นหางจระเข ้ 134 42.54 
น ้าองุ่นผสมวา่นหางจระเข ้
น ้าอญัชนัผสมวา่นหางจระเข ้

110 
71 

34.92 
22.54 

รวม 315 100.00 
  
ตารางที ่5.9  จ านวนและร้อยละของนกัศึกษา ตามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการ 

       พฒันาเป็นธุรกิจในอนาคต 
 

ความเป็นไปได้โอกาสในการพฒันาธุรกจิ จ านวน ร้อยละ 
สามารถพฒันาเป็นธุรกิจได ้
ไม่สามารถพฒันาเป็นธุรกิจได ้

315 
- 

100.00 
- 

รวม 315 100.00 
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5.3  การรับรู้จริงของคุณภาพผลติภัณฑ์น า้สมุนไพรผสมว่านหางจระเข้หลงัจากทดลอง 
       ดื่มน า้สมุนไพรผสมว่านหางจระเข้สูตรเฉพาะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
 

การประเมินผลการรับรู้จริงในดา้นคุณภาพของน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะ
ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี (หลงัทดลองด่ืม) ของนกัศึกษา  ไดแ้ก่ รสชาติ ความแปลกใหม่  สีสัน ความ
เขม้ขน้ ความสะอาด สดใหม่ เป็นตน้ โดยน ามาหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ดงัน้ี 

จากผลการศึกษา พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ีไดท้ดลองด่ืมน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข้
สูตรเฉพาะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี มีความพึงพอใจในระดบัมาก   มีค่าเฉล่ีย 3.91 โดยพบวา่  น ้ า
สมุนไพรผสมวา่นหางจระเขเ้ป็นน ้าท่ีช่วยบ ารุงสุขภาพ  (ค่าเฉล่ีย 4.30) รองลงมา คือ ไม่ก่อเกิดโทษ
และผลเสียต่อร่างกาย  (ค่าเฉล่ีย 4.18)  ด่ืมแลว้รู้สึกสดช่ืน  ดบักระหาย  (ค่าเฉล่ีย 4.08)  ด่ืมง่ายและ
รสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 4.01) ความสะอาด  สดใหม่ และความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.00)  การรับรอง
คุณภาพจากหน่วยงานท่ีไดม้าตรฐานและเช่ือถือได ้ (ค่าเฉล่ีย 3.94)  สามารถทดแทนน ้ าเปล่าเพื่อดบั
กระหายได ้(ค่าเฉล่ีย 3.88)  ความแปลกใหม่น่าสนใจ ชวนให้อยากซ้ือมาด่ืม   (ค่าเฉล่ีย 3.84) เป็น
สารเสริมความงามแก่ร่างกาย  เช่น  ผิวพรรณ  รูปร่าง  (ค่าเฉล่ีย 3.73) บรรจุภณัฑ์สวยสะดุดตา  มี
หลายขนาดใหเ้ลือกบริโภค  (ค่าเฉล่ีย 3.67) และ สามารถทดแทนอาหารท่ีไม่สามารถไดรั้บจากการ
รับประทานอาหารม้ือหลกั (ค่าเฉล่ีย 3.37) ดงัแสดงในตารางท่ี 5.10 
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ตารางที่ 5.10  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของนักศึกษา  เกี่ยวกับการรับรู้ของคุณภาพ 

         ผลิตภัณฑ์น ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ 

 

การรับรู้จริงของคุณภาพผลิตภัณฑ์  ̅ S.D. 

1. สามารถช่วยบ ารุงสุขภาพ 

2. ไม่ก่อให้เกิดโทษและผลเสียต่อร่างกาย 

3. ด่ืมทุกครั้ง รู้สึกดับกระหายและสดช่ืน 

4. ด่ืมง่ายและรสชาติอร่อย  

5. ความสะอาด  สดใหม่ และความปลอดภัย 

6. คุณประโยชน์ท่ีได้รับ/สรรพคุณตรงกับความต้องการ 

7. การรับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีได้มาตรฐานและเช่ือถือได้ 

8. สามารถทดแทนน ้าเปล่าเพื่อดับกระหายได้ 

9. ความแปลกใหม่น่าสนใจ ชวนให้อยากซื้อมาด่ืม 

10. เป็นสารเสริมความงามแก่ร่างกาย  เช่น  ผิวพรรณ  รูปร่าง   

11. บรรจุภัณฑ์สวยสะดุดตา มีหลายขนาดให้เลือกบริโภค 

12. สามารถทดแทนอาหารท่ีไม่สามารถได้รับจากการรับประทาน

อาหารมื้อหลัก 

4.30 

4.18 

4.08 

4.01 

4.00 

3.95 

3.94 

3.88 

3.84 

3.73 

3.67 

3.37 

0.78 

0.88 

0.79 

0.90 

0.91 

0.80 

1.02 

0.85 

0.86 

0.99 

0.87 

1.04 

รวม 3.91 0.92 

 

5.4  ผลทดสอบสมมติฐาน 

 

 สมมติฐานข้อท่ี 3 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ ชั้นปีท่ีศึกษา  กลุ่มวิชาท่ีศึกษาท่ี

แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้แตกต่างกัน โดยในส่วนนี้ จะ

พิจารณาน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้สูตรเฉพาะส าหรับการศึกษาในครั้งนี้  ซ่ึงได้แก่  น ้าใบเตย

ผสมว่านหางจระเข้  น ้าองุ่นผสมว่านหางจระเข้  และน ้าอัญชันผสมว่านหางจระเข้ 

H0  : นักศึกษาท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อน ้าน ้าสมุนไพรผสม

ว่านหางจระเข้สูตรเฉพาะส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ไม่แตกต่างกัน 

H1  : นักศึกษาท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อน ้าสมุนไพรผสมว่าน

หางจระเข้สูตรเฉพาะส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ แตกต่างกัน 
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 จากการศึกษา พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ  อายุ  ชั้นปีท่ีศึกษา  
และกลุ่มวิชาท่ีศึกษา แตกต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเขสู้ตรเฉพาะ
ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ทั้ง 3 สูตรเฉพาะ  ไม่แตกต่างกนั  มีค่า Sig. > 0.05  ยอมรับ  H0  ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ดงัแสดงในตาราง 5.11 
 
ตารางที ่5.11  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษา  จ  าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ท่ีมีต่อ 
          น ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับการศึกษาคร้ัง จ  านวน 3 สูตร  
 
ลกัษณะส่วนบุคคล น า้ใบเตยผสม 

ว่านหางจระเข้ 
น า้องุ่นผสม 
ว่านหางจระเข้ 

น า้อญัชันผสม 
ว่านหางจระเข้ 

2 Sig.(2-tailed) 2 Sig.(2-tailed) 2 Sig.(2-tailed) 

เพศ 1.568 0.457 1.331 0.856 4.035 0.401 
อาย ุ 0.789 0.674 7.241 0.124 7.225 0.124 
ชั้นปีท่ีศึกษา 4.823 0.185 8.438 0.208 8.296 0.217 
กลุ่มวชิาท่ีศึกษา 0.042 0.837 4.923 0.085 3.075 0.215 
 
หมายเหตุ  *มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 4 ความคาดหวงัของคุณภาพผลิตภณัฑ์และการรับรู้ของคุณภาพผลิตภณัฑ์
น ้าสมุนไพรผสมวา่นจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี แตกต่างกนั 
 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม แบบไม่อิสระต่อกนั 
โดยใชส้ถิติ Paired t-test 

H0  : ความคาดหวงัของคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละการรับรู้ของคุณภาพผลิตภณัฑ์น ้ าสมุนไพร
ผสมวา่นจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ไม่แตกต่างกนั 

H1  : ความคาดหวงัของคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละการรับรู้ของคุณภาพผลิตภณัฑ์น ้ าสมุนไพร
ผสมวา่นจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี  แตกต่างกนั 

จาการศึกษา พบว่า ความคาดหวงัของคุณภาพผลิตภณัฑ์น ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้
(ค่าเฉล่ีย 3.84) นอ้ยกว่า และ การรับรู้จริงของคุณภาพผลิตภณัฑ์น ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้
หลงัจากไดท้ดสอบด่ืม (ค่าเฉล่ีย 3.91)   
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ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ย t-test จะเห็นวา่ค่า t คือ -1.915 ,df = 314 และ Sig.(2-tailed) 
= 0.056 แต่เราตอ้งการทดสอบทางเดียว ดงันั้นค่า Sig = 0.056/2 = 0.028 (1-tailed) ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่า 
0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ยอมรับสมมติฐาน H1 คือH1  :    ̅ก่อน    ̅หลงั ซ่ึง
หมายความวา่ ความคาดหวงัของคุณภาพผลิตภณัฑ์น ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ นอ้ยกวา่ การ
รับรู้จริงของคุณภาพผลิตภณัฑ์น ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้หลงัจากไดท้ดสอบด่ืม แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัแสดงรายละเอียดไวใ้นตารางท่ี 5.12 
 
ตารางที ่5.12  การเปรียบเทียบความคาดหวงัของคุณภาพผลิตภณัฑน์ ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้  

         และการรับรู้จริงของคุณภาพผลิตภณัฑน์ ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้หลงัจากได ้
         ทดสอบด่ืม ของนกัศึกษา 

 
 Paired Differences t df Sig.  

(2-
tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

ความ
คาดหวงั- 
การรับรู้จริง 

-.0717 .66454 .03744 -.1454 .0020 -1.915 314 .056 

 
หมายเหตุ  *มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

สมมติฐานขอ้ท่ี 5 การรับรู้ของคุณภาพของน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขมี้ความสัมพนัธ์
กบัความพึงพอใจของน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี 

ในการทดสอบสมมติฐานการรับรู้ของคุณภาพของน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้มี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับการศึกษาใน
คร้ังน้ี ไดแ้ก่ น ้ าใบเตยผสมวา่นหางจระเข ้ น ้ าองุ่นผสมวา่นหางจระเข ้และน ้ าอญัชนัผสมวา่นหาง
จระเข ้
 ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ เพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีเป็นอิสระจากกนั  โดย
ใชส้ถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Person Product Moment Correlation Coefficient) ใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ในการทดสอบสมมติฐาน  ดงันั้น  จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ก็ต่อเม่ือ
ค่า Sig.(2-tailed) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานยอ่ยไดด้งัน้ี 
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 H0  : การรับรู้ของคุณภาพของน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้  ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจของน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี  
 H1  : การรับรู้ของคุณภาพของน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้ มีความสัมพนัธ์กบัความ 
พึงพอใจของน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี 

ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้จริงของคุณภาพของน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเขไ้ม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับการศึกษาใน
คร้ังน้ี ตามตารางท่ี 5.13 

 
ตารางที ่5.13  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของนกัศึกษา ระหวา่งการรับรู้จริงของนกัศึกษากบั 

         น ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
 

น า้สมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ 
สูตรเฉพาะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

การรับรู้จริงของคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

r Sig.(2-tailed) แปลผล 
น ้าใบเตยผสมวา่นหางจระเข ้ -.009 .868 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
น ้าองุ่นผสมวา่นหางจระเข ้ -.036 .530 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
น ้าอญัชนัผสมวา่นหางจระเข ้ -.044 .433 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
 
หมายเหตุ  *มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
  
 
 
 
 



 
 

บทที ่6 
 

สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกั  คือ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ าสมุนไพรผสมว่าน
หางจระเข้ของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร และ
วตัถุประสงคร์อง คือ  ศึกษาความคาดหวงั  การรับรู้จริง   และทดสอบการยอมรับในรูปของความ
พึงพอใจของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อน ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้สูตรเฉพาะ
ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี  ของนกัศึกษาในกรุงเทพมหานคร เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาพฒันา
และปรับปรุงผลิตภณัฑน์ ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี  

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการศึกษากบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยั
ของรัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฎ  มหาวิทยาลัยราชมงคล และมหาวิท ยาลัยเอกชน ท่ีตั้ งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 315 คน โดยตวัอยา่งท่ีอยูใ่นเป้าหมายนั้น และเป็นบุคคลท่ีเคยซ้ือและด่ืม
น ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข ้โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 แบบส ารวจ
พฤติกรรมการบริโภค และส่วนท่ี 2 การทดสอบการยอมรับผลิตภณัฑ์น ้ าสมุนไพรผสมว่านหาง
จระเขใ้นรูปของการทดลองด่ืม  โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวม
รวมขอ้มูล 
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6.1  สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

 

 ผู้วิจัยได้น ามาสรุปผล ดังต่อไปนี้ 

 

6.1.1  ลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการบริโภค 

 จากการวิจัย พบว่า ตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 21–25 ปี 

ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 2 ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  โดยให้ความส าคัญกับสุขภาพ

ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่บริโภคน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้เพราะความชอบส่วนตัว โดย

ด่ืมแบบเย็นไม่ใส่น ้าแข็ง ท่ีมีรสชาติหวาน โดยมีเหตุผลในการด่ืม คือ เพื่อสุขภาพ และนิยมซื้อตาม

ซุ้มน ้าหรือซุ้มจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมในมหาวิทยาลัย โดยด่ืมเฉล่ีย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และซื้อบริโภคใน

ราคาท่ีไม่เกิน 15 บาทต่อขนาดบรรจุ 250 ซีซี ซ่ึงนักศึกษาพึงพอใจและเห็นว่าราคาเหมาะสมกับ

ปริมาณในการด่ืมแต่ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 96.50  

 

 6.1.2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 

 โดยปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีนักศึกษาให้ความส าคัญเรียงจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้  

1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยนักศึกษาให้ความส าคัญกับคุณภาพ เป็นอันดับแรก 

รองลงมา คือ คุณสมบัติ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ และ ตราสินค้าของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ 

ส าหรับการใช้ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์น ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ นักศึกษา

ภูมิใจเม่ือได้ซื้อและใช้สินค้าไทย และคงความเป็นไทย ใช้ตราสินค้าไทย ตามนโยบายของรัฐบายท่ี

ส่งเสริมให้ประชาชน กินของไทย ใช้ของไทย เท่ียวเมืองไทย รองลงมาคือ ช่ือเสียงของตราสินค้า 

2) ปัจจัยด้านราคา คือ ราคามีเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ  

3) ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ในลักษณะของการทดลองชิมเพื่อสร้างโอกาสใน

การซื้อ อีกทั้งพนักงานขายมีความรู้ในผลิตภัณฑ์และสามารถแนะน าลูกค้าได้ และ 

4) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีสินค้าวางจ าหน่ายตามซุ้มน ้าหรือซุ้ม

จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม และร้านสะดวกซื้อในมหาวิทยาลัย อย่างทั่วถึง 
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 6.1.3  ความคาดหวงัของคุณภาพผลติภัณฑ์น า้สมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ 
 นกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คาดหวงัเก่ียวกบัคุณภาพผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.84) ไดแ้ก่  เป็นน ้ าท่ีด่ืมแลว้รู้สึกสดช่ืน ดบักระหาย (ค่าเฉล่ีย 3.94) การรับรองคุณภาพ
จากองคก์รท่ีไดม้าตรฐานและเช่ือถือได ้ (ค่าเฉล่ีย  3.84)  ช่วยบ ารุงสุภาพ  (ค่าเฉล่ีย  3.81) และ
บรรจุภณัฑท์นัสมยัและปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย  3.62)   
 
 6.1.4  การทดสอบการยอมรับผลติภัณฑ์น า้สมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ 
 การทดสอบการยอมรับในผลิตภณัฑน์ ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขสู้ตรเฉพาะ 3 สูตรของ
นกัศึกษาในรูปของความพึงพอใจ พบวา่ คะแนนความชอบเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย เป็นดงัน้ี 
คือ น ้าใบเตยผสมวา่นหางจระเข ้(ค่าเฉล่ีย 7.47) โดยเฉพาะในเร่ืองของความสะอาด  สดใหม่ มีกล่ิน
หอมจากใบเตย รองลงมา คือ น ้าอญัชนัผสมวา่นหางจระเข ้(ค่าเฉล่ีย 7.15) และน ้ าองุ่นผสมวา่นหาง
จระเข ้(ค่าเฉล่ีย 6.45)  
 ส าหรับบรรจุภณัฑ์และตราสินค้าท่ีทางผูว้ิจยัได้ออกแบบข้ึนมานั้น พบว่า นักศึกษาให้
คะแนนความพึงพอใจปานกลาง ดงัน้ี ในดา้นลกัษณะบรรจุภณัฑ์ท่ีน ามาบรรจุนั้นถูกสุขลกัษณะ
และปลอดภยักบัผูบ้ริโภค ขนาดบริโภค 250 ซีซี จ  าหน่ายในราคา 15 บาท พบวา่ ราคาเหมาะสมกบั
ปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งสามารถน าไปประกอบเป็นธุรกิจได ้
 
 6.1.5  ประเมินผลการรับรู้จริงของน า้สมุนไพรผสมว่านหางจระเข้สูตรเฉพาะส าหรับ 
           การศึกษาคร้ังนีข้องนักศึกษา  
 นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พึงพอใจกบัคุณภาพผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมาก 
หลงัจากท่ีไดท้ดลองด่ืมแลว้  (ค่าเฉล่ีย  3.91) และมีความเห็นวา่ น ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข้
เป็นน ้ าท่ีด่ืมแล้วรู้สึกสดช่ืน ดบักระหาย (ค่าเฉล่ีย 3.98) การรับรองคุณภาพจากองค์กรท่ีได้
มาตรฐานและเช่ือถือได ้ (ค่าเฉล่ีย  3.94) ช่วยบ ารุงสุขภาพ (ค่าเฉล่ีย  3.90) และบรรจุภณัฑ์ทนัสมยั
และปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย  3.67) 
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 6.1.6  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 1) ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุชั้นปีท่ีศึกษา  กลุ่มวชิาท่ีศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขแ้ตกต่างกนั ซ่ึงพฤติกรรมการบริโภคในท่ีน้ี 
ประกอบดว้ย ราคา ปริมาณ และความถ่ีในการด่ืม กล่าวคือ ราคาท่ีนกัศึกษาส่วนใหญ่ซ้ือนั้นเม่ือ
เทียบกบัปริมาณ 250 ซีซี มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 96.50 ซ่ึงเป็นราคาท่ีนกัศึกษามีอ านาจใน
การซ้ืออยูแ่ลว้ อีกทั้งน ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเขจ้ดัเป็นสินคา้ท่ีไม่แสวงซ้ือ กล่าวคือ ไม่
จ  าเป็นตอ้งบริโภคก็ได ้หรือไม่สามารถทดแทนการด่ืมน ้าไดน้ัน่เอง จึงท าใหล้กัษณะส่วนบุคคลไม่
มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค 
 2) ปัจจยัส่วนประสมทางตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคน ้าสมุนไพรผสม
วา่นหางจระเข ้จากผลการศึกษา พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั เน่ืองจาก น ้าสมุนไพรผสมวา่นหาง
จระเขจ้ดัเป็นสินคา้ท่ีไม่แสวงซ้ือ กล่าวคือ ไม่จ  าเป็นตอ้งบริโภคก็ได ้เพราะสามารถหาน ้าชนิดอ่ืน
ด่ืมทดแทนได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 6.1 
 
ตารางที ่6.1  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคกบัปัจจยัส่วนประสม 
        ทางการตลาดปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด   
 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ราคา ปริมาณ ความถี ่ แปลผล 

2 Sig. 
(2-tailed) 

2 Sig. 
(2-tailed) 

2 Sig. 
(2-tailed) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.904 0.636 0.270 0.874 2.386 0.303 ไม่มี
ความ 
สมัพนัธ์ 

ดา้นราคา 0.800 0.670 0.946 0.623 1.367 0.505 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 1.813 0.404 0.482 0.786 3.795 0.150 
ดา้นส่งเสริมการตลาด 1.011 0.603 1.784 0.410 0.391 0.822 

 
หมายเหตุ   *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

3) ความคาดหวงัของคุณภาพผลิตภณัฑ์และการรับรู้ของคุณภาพผลิตภณัฑ์น ้ าสมุนไพรผสม
วา่นจระเขสู้ตรเฉพาะส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี แตกต่างกนั จาการศึกษา พบวา่ ความคาดหวงัของ
คุณภาพผลิตภณัฑ์น ้ าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข ้(ค่าเฉล่ีย 3.84) น้อยกว่า และการรับรู้จริงของ
คุณภาพผลิตภณัฑ์น ้ าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข ้หลงัจากไดท้ดสอบด่ืม (ค่าเฉล่ีย 3.91) แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัแสดงรายละเอียดไวใ้นตารางท่ี 6.2 
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ตารางที่ 6.2  การเปรียบเทียบความคาดหวังของคุณภาพผลิตภัณฑ์น ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้  

       และการรับรู้จริงของคุณภาพผลิตภัณฑ์น ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ หลังจากได้ 

       ทดสอบด่ืม ของนักศึกษา 

 
 Paired Differences t df Sig.  

(2-tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 ความคาดหวัง- 

การรับรู้จริง 

-.0717 .66454 .03744 -.1454 .0020 -1.915 314 .056 

 

6.2  อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 

 

 จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ของ

นักศึกษา พบว่า 

 

 6.2.1  ผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการบริโภคน ้าสมุนไพรผสม 

            ว่านหางจระเข้ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพปานกลาง  เป็นเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย และเพศท่ีสาม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัญญา จันทร์แสงเพ็ชร (2555) 

ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ทัศนคติ และพฤติกรรมการด่ืมน ้าสมุนไพร (น ้าเก๊กฮวย น ้ากระเจ๊ียบ น ้า

มะตูม)  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ 21-

30 ปี  

 นอกจากเพศหญิงจะเป็นเพศท่ีใส่ใจสุขภาพ รักสวยรักงามแล้ว จากผลการศึกษาเล่มนี้ ท า

ให้ทราบว่า ปัจจุบันกระแสรักสุขภาพไม่ได้เจาะจงเฉพาะอยู่กับเพศหญิงเท่านั้น  เพศชายก็หันมาให้

ความใส่ใจกับการดูแลสุขภาพเช่นเดียวกัน ซ่ึงออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ชาย อาหารและ

เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ สถานออกก าลังกายฟิตเนส หรือแม้แต่ในสปาท่ีปัจจุบันนี้ผู้ชายนิยมเข้าไปใช้

บริการมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

 อีกทั้งยังพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ตัดสินใจบริโภคด้วยตัวเอง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

หลาย ๆ เล่มท่ีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค ยกตัวอย่างงานวิจัยของมานีสงค์ ปฐมวิระยะวงศ์ 
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(2550) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ตลาดอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางสมุนไพรไทยตามทัศนคติของ
ผูบ้ริโภค” เป็นตน้ 
 
 6.2.2  ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 จากงานวิจยัท่ีผ่านมาหลาย ๆ เล่มท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินค้าอุปโภคบริโภค  รวมทั้ งงานวิจัยฉบับน้ี  พบว่า ผู ้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัแรก โดยเฉพาะในดา้นคุณภาพ ยกตวัอยา่งงานวิจยัของ  วนิดา นิเวศน์มรินทร์ 
และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย
กบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ตรารับรองความปลอดภยั เช่น อย. และมีการแจง้ประโยชน์บนบรรจุภณัฑอ์ยา่งชดัเจน ตามล าดบั 
 ส าหรับการก าหนดราคา จากงานวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ราคาต้องเหมาะสมกับปริมาณและ
คุณภาพ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของวิเชียร วงศ์ณิชชากุล และกรศิวชั คงธนาสินธร (2553) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อชาวญ่ีปุ่น  ในการเลือกใช้
บริการเดยส์ปา ในซอยทองหล่อ เขตสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา พบวา่ ดา้นราคา ตอ้ง
เหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพเช่นเดียวกนั 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ในลกัษณะของการทดลองด่ืมก่อนตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงตรงกนั
ขา้มกบังานวจิยัของ มนชยา โพธิยพ (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100%” จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัการส่ือสารการตลาด
ดา้นมีการแจกสินคา้ตวัอย่างนั้น ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ แต่เป็นปัจจยัการส่ือสาร
การตลาดแบบผ่านส่ือมวลชน มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือแทน ซ่ึงหากพิจารณาจากชนิด
ของผลไมท่ี้น ามาผลิตเป็นน ้าผลไมน้ั้น เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคุน้เคยและรู้จกัเป็นอยา่งดี ดว้ยงานวิจยัช้ิน
น้ีท าการศึกษาสมุนไพร “วา่นหางจระเข”้ ซ่ึงมีสรรพคุณในการรักษาแผล และมีเมือกท่ีท าให้เกิด
อาการคนั และคนส่วนใหญ่จะจินตนาการไปต่าง ๆ นา ๆ รสชาติไม่อร่อย และไม่กลา้ท่ีจะทดลอง
รับประทาน จึงท าใหผ้ลการศึกษาในท่ีน้ีออกมาในลกัษณะของการทดลองชิมก่อนการตดัสินใจซ้ือ
เหมือนกบังานวิจยัของชนิกานต์ พนมอุปถมัภ ์(2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “แนวทางการวางแผน
การตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ” ผลการศึกษาพบว่า ตอ้งมีการแจกผลิตภณัฑ์
ตวัอย่างเพื่อทดลองใชก่้อน และขายโดยพนกังานขายโดยใช้แคตตาล็อคกระตุน้ให้เกิดการซ้ือมาก
ท่ีสุด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายทัว่ถึงและครอบคลุมพื้นท่ีในร้ัวมหาวทิยาลยั เพื่อสร้างโอกาส
ในการบริโภคมากข้ึน 
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6.3  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

 

 1)  ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์น ้า

สมุนไพรผสมว่านหางจระเข้เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคมากท่ีสุด ดังนั้นผู้ท่ีสนใจ

ประกอบธุรกิจนี้ ต้องให้ความส าคัญกับคุณภาพ รสชาติ สีสัน และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ท่ีแตกต่าง

และโดดเด่น คงไว้ซ่ึงความเป็นน ้าสมุนไพรไทย โดยน ากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ

เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักและเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ด้วยวิธีการแจกสินค้าทดลองชิมก่อน

ตัดสินใจซื้อ ส าหรับการออกแบบตราสินค้าของผลิตภัณฑ์น ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ ควร

เลือกใช้ตราสินค้าแบบไทย ๆ ท่ีบ่งบอกความเป็นไทย ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีว่า 

“กินของไทย ใช้ของไทย เท่ียวเมืองไทย”  

 2)  เน่ืองจากนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง รวมทั้งเพศท่ีสาม ให้ความส าคัญ

กับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเน่ือง และมีเหตุผลในการเลือกด่ืมน ้าสมุนไพร คือ เพื่อสุขภาพแล้ว 

ภาครัฐควรเข้ามาควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต 

บรรจุภัณฑ์ และวิธีการกระจายสินค้าออกสู่ตลาด พร้อมทั้งส่งเสริมธุรกิจเคร่ืองด่ืมสมุนไพรให้

กว้างขวางและกระจายไปยังผู้บริโภคทุกกลุ่ม พร้อมทั้งปลูกฝังการดูแลสุขภาพของประชาชนตั้งแต่

วันเด็ก 

 3)  จากแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเริ่มเกิดความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและความ

ปลอดภัยมากขึ้น รัฐบาลควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพอย่าง

จริงจัง ซ่ึงก าหนดไว้ในแผนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (2555-2559) ซ่ึงได้กล่าวถึงการใช้

ประโยชน์จากยาสมุนไพรเพื่อการป้องกันและการรักษาเบื้องต้น อีกทั้งหากมีการรณรงค์อย่าง

จริงจัง ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาลลงได้มาก และเป็นการส่งเสริม

สมุนไพรของไทยให้มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันในตลาดได้ 
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6.4  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

 

1)  ควรศึกษานักศึกษาในจังหวัดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรุงเทพมหานคร  ขยายต่อเป็นระดับ

ภูมิภาค และระดับประเทศ อีกทั้งควรศึกษากับนักศึกษาท่ีไม่เคยบริโภคน ้าสมุนไพรผสมว่านหาง

จระเข้ด้วย  เพื่อจะได้น าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2)  ควรมีการน าผลการศึกษาท่ีได้จาการนักศึกษาในส่วนของความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์ มาท าการผลิตสินค้าตัวอย่าง และน าไปทดสอบการยอมรับกับตัวอย่างเดิมอีกครั้ง ใน

ลักษณะของการสัมภาษณ์เชิงลึก  เพ่ือท่ีจะได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพ่ือการผลิตในเชิงพาณิชย์

ได้อย่างแท้จริง 
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อุดมศึกษา.  คน้วนัท่ี 10 มกราคม 2556 จาก http://utcc2.utcc.ac.th/localuser/ 
qautcc/plan11.pdf 

พชรพรรณ  ลีลาพตะ และ พิมชนก มลคลา้.  2555.  การพฒันาผลติภัณฑ์กนัแดดซ่ึงมีส่วนผสมของ
สารสกดัว่านหางจระเข้.  ปริญญามหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัมหิดล.

http://utcc2.utcc.ac.th/localuser/qautcc/plan11.pdf
http://utcc2.utcc.ac.th/localuser/qautcc/plan11.pdf
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พุฒิพรรณ  พวัทวพีงศ์.  2551.  การศึกษาประสิทธิผลของน า้ว่านหางจระเข้ต่อเยือ่บุช่องปากอกัเสบ 
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ดื่ม 100%.  ปริญญามหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

มานีสงค ์ ปฐมวริิยะวงศ.์  2550.  ตลาดอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางสมุนไพรไทยตามทศันะของ 
ผู้บริโภค.  ปริญญามหาบณัฑิต  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 

ยวุดี  จอมพิทกัษ์.  2541.  รักษาโรคด้วยสมุนไพร.  กรุงเทพฯ: หอสมุดกลางมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์. 

วนิดา  นิเวศน์มรินทร์ และ กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ.  2555.  ภาพลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรกบั 
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.  วารสารการเงิน การลงทุน  
การตลาด และการบริหารธุรกจิ.  3 (มกราคม – มีนาคม 2556): 275-291. 

วกิิพิเดีย.  2556.  ว่านหางจระเข้.  คน้วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 จาก http://commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Starr_011104-0040_Aloe_vera.jpg 

วเิชียร  วงศณิ์ชชากุล และ กรศิวชั  คงธนาสินธร.  2553.  กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ี 
อทิธิพลต่อชาวญีปุ่่ นในการเลือกใช้บริการเดย์สปา ในซอยทองหล่อ เขตสุขุมวิท  
กรุงเทพมหานคร.  ปริญญามหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

วทิวสั  รุ่งเรืองผล.  2545.  หลกัการตลาด.  กรุงเทพฯ: คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ศรัญญา  จนัทร์แสงเพช็.  2553.  ทศันคติ และพฤติกรรมการดื่มน า้สมุนไพร (น า้เก๊กฮวย น า้ 
กระเจ๊ียบ น า้มะตูม) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.  ปริญญามหาบณัฑิต  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์.  2541.  การบริหารการตลาดยุคใหม่.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพด์วงกมลสมยั.  
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์.  2538.  พฤติกรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพพ์ฒันาศึกษา. 
ศรีศกัด์ิ  ตรังวชัรกุล.  2552.  สรรพคุณของว่านหางจระเข้พนัธ์ุอะโลบาร์บาเดนซีล.  สถาบนัวจิยั 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) บางเขน  กระทรวงวทิยาศาสตร์ 
และ เทคโนโลยี .  
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ศูนยข์อ้มูลสมุนไพร สถาบนัวจิยัสมุนไพร กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 
http://www.dmsc.moph.go.th/ 

สารสนเทศอุดมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  2555.  จ านวน 
นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2555  จ าแนกตามกลุ่มสถาบัน / สถาบัน / คณะ / ระดับ 
การศึกษา / เพศ.  คน้วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556.  จาก http://mua.go.th/infodata/54/ 
all2554.htm. 

สนธยา  คงฤทธ์ิ.  2545.  การบริหารการตลาด  Marketing management.  กรุงเทพฯ: สถาบนัราชภฏั
สวนสุนนัทา. 

สถาบนัวจิยัสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข.  2541.  สมุนไพรพืน้บ้าน  
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อจัฉรา  แกว้นอ้ย.  2551.  การพฒันาเคร่ืองด่ืมสมุนไพรท่ีผลิตจากดอกไมท้อ้งถ่ิน อ าเภออมัพวา  
จงัหวดัสมุทรสงคราม ท่ีมีคุณสมบติัในการตา้นสารอนุมูลอิสระเพื่อการผลิตในเชิง 
พาณิชย.์  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  3 (มกราคม-กุมภาพนัธ์):  
90-102. 

อาภา วรรณฉวี.  2554.  การพฒันาผู้ประกอบการตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง.  ทุนวจิยั:  
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ.  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา.   
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แบบสอบถามชุดท่ี ___ 
 

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
School of Statistics, National Institute of Development Administration 

อาคาร 6 คณะสถิติประยกุต ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240 

โทรศพัท ์0-2377-5381, 0-2727-3000 โทรสาร 0-2374-4061 
เวบ็ไซต ์http://www.as.nida.ac.th 

 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามชุดน้ีใชเ้ก็บขอ้มูลวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภคน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหาง
จระเขข้องนกัศึกษา”  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ าสมุนไพรผสมวา่นหาง
จระเข ้และการทดสอบการยอมรับในรูปของความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์น ้ าสมุนไพรผสมวา่นหาง
จระเขข้องนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการท าวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโท สาขาวจิยัเพื่อการบริหารและการจดัการ คณะสถิติประยุกต ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ ผูว้จิยัใครขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงให้ครบทุกขอ้ และขอ
รับรองว่าการให้ขอ้มูลของท่านจะเก็บเป็นความลบั และผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีสละเวลา
อนัมีค่าในการตอบแบบสอบถามเพื่องานวจิยัในคร้ังน้ี 
 
 

นางสาวพชัรี  สุวรรณเกิด 
ผูว้จิยั 

 
 
 
 
 
 

http://www.as.nida.ac.th/
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรของผู้บริโภค 

ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่าง (   )  ท่ีตรงกับความเห็นของท่านเพียงข้อเดียว 

 

1. เพศ   

(   )   1.   ชาย      (   )   2.   หญิง   

(   )   3.   เพศท่ี 3 

2. อายุ   

(   )   1.   น้อยกว่า  20  ปี   (   )   2.   21 – 25 ปี    

(   )   3.   มากกว่า 25 ปี 

3.   ชั้นปีท่ีศึกษา  

 (   )   1.   ปีท่ี 1    (   )   2.   ปีท่ี 2    

 (   )   3.   ปีท่ี 3    (   )   4.   ปีท่ี 4 

4.   สาขาหรือคณะท่ีท่านศึกษาอยู่ 

 (   )   1.   คณะเกษตรศาสตร์    (   )   2.   คณะวิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์  

 (   )   3.   คณะวารสารศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์  (   )   4.   คณะบริหารธุรกิจ   

  (   )   5.   คณะสังคมสงเคราะห์     (   )   6.   อ่ืน ๆ _________________ 

 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  √ ลงในช่องว่าง (   )  ท่ีตรงกับความเห็นของท่านเพียงข้อเดียว 

 

1. ท่านคิดว่าน ้าสมุนไพรมีความส าคัญกับท่านเพียงใด (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

(   )  1.   มากท่ีสุด    (   )   2.   มาก  

(   )  3.   ปานกลาง      (   )  4.   น้อย    

(   )   5.   น้อยท่ีสุด 

2. ท่านมักซื้อน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้จากท่ีใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

    (   )  1.   ร้านสะดวกซื้อ (7-eleven) / ซุปเปอร์มาร์เก็ต (   )   2.   ร้านโชห่วย / แผงลอย / รถเข็น   

  (   )  3.   ร้านอาหาร /  ภัตตาคาร   (   )   4.   ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น โลตัส บิ๊กซี 

(   )  5.   ซุ้มน ้า / ซุ้มจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม  (   )   6.   โครงการหลวง เช่น  ดอยค า  

(   )  7.   งานแสดงสินค้า เช่น OTOP  (   )   8.   อ่ืน ๆ ระบุ _______________ 

3. ราคาท่ีท่านซื้อต่อบรรจุภัณฑ์ (ขวด/แก้ว/กล่อง) ในแต่ละครั้ง เป็นเท่าไหร่ 

(   )   1.   10 – 15  บาท    (   )   2.   16 – 20   บาท    

(   )   3.   21 – 25  บาท    (   )   4.   26 – 30   บาท  

(   )   5.   มากกว่า 30  บาท 

4. ปริมาณหรือขนาดท่ีท่านซื้อเป็นประจ า 

(   )   1.   ขนาด 200 ซีซี   (   )   2.  ขนาด 250 ซีซี  

(   )   3.   ขนาด 300 ซีซี   (   )   4.  ขนาด 350 ซีซี  

 (   )   5.   อ่ืน ๆ โปรดระบุ________________ 

5. ราคาท่ีเม่ือเทียบกับปริมาณในข้อ 4 เหมาะสมหรือไม่ 

(   )   1.   เหมาะสม    (   )   2.   ไม่เหมาะสม ควรเป็น ________บาท 
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6. เหตุผลท่ีท่านด่ืมน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(   )   1.   ช่ืนชอบในรสชาติ   (   )   2.   ราคาไม่แพง   

(   )   3.   เพ่ือป้องกันโรค   (   )   4.   ดับกระหาย   

(   )   5.   หาซื้อได้ง่าย    (   )   6.   ต้องการควบคุมน ้าหนัก 

(   )   7.   มีบุคคลแนะน าให้รับประทาน  (   )   8.   ต้องการทดลองบริโภค  

(   )   9.   เพ่ือสุขภาพท่ีดี     (   )   10.   อ่ืน ๆ ระบุ _____________ 

7. ความถ่ีในการด่ืมน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ต่อสัปดาห์ 

(   )   1.   1 ครั้ง    (   )   2.   2-3 ครั้ง 

(   )   3.   3 – 4 ครั้ง    (   )   4.   5 – 6 ครั้ง 

(   )   5.   ทุกวัน 

8. รูปแบบผลิตภัณฑ์น ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ท่ีท่านนิยมด่ืม  

  ระดับอุณหภูมิ 

(   )   1.   รูปแบบเย็นใส่น ้าแข็ง   (   )   2.   รูปแบบเย็นไม่ใส่น ้าแข็ง  

รสชาติท่ีต้องการ  

 (   )   1. รสหวาน      (   )   2. รสเปรี้ยว   

 

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อพฤติกรรมการซ้ือและดื่มน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ 

ค าช้ีแจง : ท่านให้ระดับความส าคัญในการซื้อและด่ืมน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้มากน้อยเพียงใด โปรดท าเคร่ืองหมาย  x  ลงใน

ช่องว่าง ท่ีตรงกับความเห็นของท่านเพียงข้อเดียว 

 

 

 

ปัจจัยที่ความส าคัญต่อพฤติกรรมการซ้ือและดื่ม 

 

ระดับความส าคัญ 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  

1. คุณสมบัติของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้  

- รสชาติอร่อย      

- ด่ืมแล้วรู้สึกสดช่ืน ดับกระหาย      

- มีสีสันชวนด่ืม      

- ความแปลกใหม่ของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้      

- มีให้เลือกหลากลาย เช่น ผสมในน ้าผักหรือน ้าผลไม้ชนิดต่าง ๆ น ้า

สมุนไพร 

     

- ใส่กลิ่นท่ีมาจากธรรมชาติ เช่น กลิ่นใบเตย หรือกลิ่นผลไม้ชนิดนั้น ๆ ท่ี

ผสมอยู่ 

     

2. บรรจุภัณฑ์ของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้  

- ฉลากบรรจุภัณฑ์ควรระบุวันหมดอายุให้ชัดเจน      

- ฉลากบรรจุภัณฑ์บอกรายละเอียดของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ได้

ดี ชัดเจน ไม่คลุมเคลือ 

     

- ความสวยงามและความทันสมัยของบรรจุภัณฑ์      

- บรรจุภัณฑ์มีความปลอดภัย สะดวกในการด่ืมและพกพา      

- มีให้เลือกหลากหลายขนาด เช่น 200 CC.  300 CC.      
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ปัจจัยที่ความส าคัญต่อพฤติกรรมการซ้ือและดื่ม 

ระดับความส าคัญ 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

3. คุณภาพของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้  

- ได้รับการรับรองจากองค์กรท่ีมีมาตรฐาน เช่น อย.      

- ส่วนผสมมาจากธรรมชาติ 100%      

4. ตราสินค้าของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้  

- ใช้ช่ือตราสินค้าภาษาอังกฤษ เพื่อความเป็นสากล      

- คงความเป็นไทย ใช้ตราสินค้าไทย      

- ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของตราสินค้า      

- เรารู้สึกภูมิใจเม่ือซื้อสินค้าไทย      

ปัจจัยด้านราคา  

- ราคาควรมีความเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ      

- ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับรายได้ของท่าน      

- มีป้ายบอกราคาชัดเจน      

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

- มีจ าหน่ายทั่วถึง เช่น ในห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา แหล่งชุมชน      

- สถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย      

- การตกแต่งภายในร้านให้สวยงามท าให้น่าสนใจ      

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

- การโฆษณาตามส่ือต่าง ๆ เช่น ส่ือวิทยุ  โทรทัศน์  ป้ายโฆษณา      

- ใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น ดารา  นักร้อง  นักแสดง      

- แบบปากต่อปาก      

- การลดราคาในช่วงเทศกาลและโอกาสส าคัญ ๆ เป็นการจูงใจ      

- การทดลองด่ืมก่อนตัดสินใจซื้อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้บริโภคได้พิจารณา      

- การให้คูปองส่วนลดในการซื้อน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้จะท าให้

เป็นท่ีน่าสนใจ 

     

- พนักงานขายมีความรู้ในผลิตภัณฑ์และสามารถและแนะน าลูกค้าได้      

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือและดื่ม  

- ความชอบส่วนตัว      

- ครอบครัว / ญาติพี่น้อง      

- พนักงานขาย      

- แพทย์      

- เพื่อน      

- รสนิยม      
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ส่วนท่ี 4 ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ “น ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้” ก่อนทดลองชิม 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  √ ลงในช่องว่าง (   )  ท่ีตรงกับความเห็นของท่านเพียงข้อเดียว 

 

 

ความคาดหวังในตัวผลิตภัณฑ์ 

(ก่อนทดลองชิม) 

ระดับความส าคัญ 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

1. ด่ืมทุกครั้ง  รู้สึกดับกระหายและสดช่ืน       

2. ความสะอาด  สดใหม่ ความปลอดภัยของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้      

3. ความแปลกใหม่น่าสนใจ ชวนให้อยากซื้อมาด่ืม      

4. สามารถช่วยบ ารุงสุขภาพ       

5. ด่ืมง่าย  และรสชาติอร่อย      

6. สามารถทดแทนน ้าเปล่าเพื่อดับกระหายได้      

7. ไม่ก่อให้เกิดโทษและผลเสียต่อร่างกาย      

8. คุณประโยชน์ท่ีได้รับ หรือสรรพคุณตรงกับความต้องการ      

9. การรับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ เช่น  อย.      

10. บรรจุภัณฑ์สวยสะดุดตา มีหลายขนาดให้เลือกบริโภค      

11. สามารถทดแทนอาหารท่ีไม่สามารถได้รับจากการรับประทานอาหารมื้อหลัก      

12. เป็นสารเสริมความงามแก่ร่างกาย  เช่น  ผิวพรรณ  รูปร่าง        

 

ส่วนท่ี  5  ความพึงพอใจที่มีต่อน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้สูตรเฉพาะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

 

1) น ้าใบเตยผสมว่านหางจระเข้ 

หัวข้อ ทัศนคติและความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

น้อย --------------------------- >  มาก 

1 รสชาติอร่อย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 ความแปลกใหม่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 มีกลิ่นหอม สีสันชวนด่ืม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 ความเข้มข้นของน ้าสมุนไพร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 ความสะอาด สดใหม่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 มีกลิ่นหอม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 ด่ืมแล้วรู้สึกดับกระหาย สดช่ืน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2) น ้าองุ่นผสมว่านหางจระเข้ 

หัวข้อ ทัศนคติและความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

น้อย --------------------------- >  มาก 

1 รสชาติอร่อย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 ความแปลกใหม่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 มีกลิ่นหอม สีสันชวนด่ืม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 ความเข้มข้นของน ้าสมุนไพร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 ความสะอาด สดใหม่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 มีกลิ่นหอม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 ด่ืมแล้วรู้สึกดับกระหาย สดช่ืน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3) น ้าอัญชันผสมว่านหางจระเข้ 

หัวข้อ ทัศนคติและความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

น้อย --------------------------- >  มาก 

1 รสชาติอร่อย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 ความแปลกใหม่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 มีกลิ่นหอม สีสันชวนด่ืม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 ความเข้มข้นของน ้าสมุนไพร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 ความสะอาด สดใหม่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 มีกลิ่นหอม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 ด่ืมแล้วรู้สึกดับกระหาย สดช่ืน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ด้านบรรจุภัณฑ์ของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ 

 

หัวข้อ ทัศนคติและความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

น้อย --------------------------- >  มาก 

1 รูปแบบบรรจุภัณฑ์สวยสะดุดตา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ถูกสุขลักษณะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 ปลอดภัยกับผู้บริโภค (ดูสะอาด) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 สามารถเก็บได้นาน 1 เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 ขนาดบรรจุภัณฑ์ (250 ซีซี) 

เหมาะสมต่อการด่ืมแต่ละครั้ง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 สีของขวด (บรรจุภัณฑ์) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 ความเหมาะสมของตราสินค้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 ความเหมาะสมของราคา (15 บาท)  

ต่อปริมาณ (250 ซีซี) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ความพึงพอใจด้านบรรจุภัณฑ์โดยรวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1. หากน ้าสมุนไพรท่ีท่านทดลองชิมนั้น บรรจุขวดพลาสติก ปริมาณ 250  CC จ าหน่ายในราคา 15 บาท ท่านคิดว่าราคาเม่ือเทียบกับ

คุณภาพเหมาะสมหรือไม่ 

(   )   1.   เหมาะสม    (   )   2.  ไม่เหมาะสม ควรเป็น ___________บาท 

2. ปริมาณเนื้อเม่ือเทียบกับน ้าสมุนไพรเหมาะสมหรือไม่ 

(   )   1.   เหมาะสม     

(   )   2.  ไม่เหมาะสม   (   )   2.1   น้อยเกินไป  (   )   2.2   มากเกินไป 

 

3. ลักษณะชิ้นเนื้อว่านหางจระเข้ท่ีผสมอยู่นั้นเหมาะสมหรือไม่ 

(   )   1.   เหมาะสม    

(   )   2.  ไม่เหมาะสม   (   )   2.1   ชิ้นใหญ่เกินไป (   )   2.2   ชิ้นเล็กเกินไป 

4. ท่านจะแนะน าให้บุคคลอ่ืนซื้อน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ด่ืมหรือไม่ (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 

(   )   1.   แนะน าแน่นอน (ตอบเพียงข้อเดียว)  (   )   2.  ไม่แนะน าอย่างแน่นอน 

(   )   1.1   น ้าใบเตยผสมว่านหางจระเข้ 

 (   )   1.2   น ้าอัญชันผสมว่านหางจระเข้ 

  (   )   1.3   น ้าองุ่นผสมว่านหางจระเข้ 

5. ท่านคิดว่า “น ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้” ท่ีท่านได้ทดลองบริโภคนั้น สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจในอนาคตได้หรือไม่ 

(   )   1.   ได้    (   )   2.   ไม่ได้   

 

ส่วนท่ี 6  การประเมินผลการรับรู้จริงของผลิตภัณฑ์ “น ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้” หลังทดลองดื่ม 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  √ ลงในช่องว่าง (   )  ท่ีตรงกับความเห็นของท่านเพียงข้อเดียว 

 

 

ความคาดหวังในตัวผลิตภัณฑ์ 

(ก่อนทดลองชิม) 

ระดับความส าคัญ 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

1. ด่ืมทุกครั้ง  รู้สึกดับกระหายและสดช่ืน       

2. ความสะอาด  สดใหม่ ความปลอดภัยของน ้าสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้      

3. ความแปลกใหม่น่าสนใจ ชวนให้อยากซื้อมาด่ืม      

4. สามารถช่วยบ ารุงสุขภาพ       

5. ด่ืมง่าย  และรสชาติอร่อย      

6. สามารถทดแทนน ้าเปล่าเพื่อดับกระหายได้      

7. ไม่ก่อให้เกิดโทษและผลเสียต่อร่างกาย      

8. คุณประโยชน์ท่ีได้รับ หรือสรรพคุณตรงกับความต้องการ      

9. การรับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ เช่น  อย.      

10. บรรจุภัณฑ์สวยสะดุดตา มีหลายขนาดให้เลือกบริโภค      

11. สามารถทดแทนอาหารท่ีไม่สามารถได้รับจากการรับประทานอาหารมื้อหลัก      

12. เป็นสารเสริมความงามแก่ร่างกาย  เช่น  ผิวพรรณ  รูปร่าง        
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ส่วนที่ 7 ทัศนคติ  ความคดิเห็น  และข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  
 
ความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์“น ้าสมุนไพรผสมวา่นหางจระเข”้ ยงัมีส่วนตอ้งปรับปรุงในเร่ืองใดบา้ง 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

*******ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม******* 
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ภาพประกอบลกัษณะผลติภัณฑ์ “น า้สมุนไพรผสมว่านหางจระเข้” 

 

           
 

ปริมาณ 250 CC.  จ าหน่ายในราคา 15 บาท 
 

ตัวอย่างฉลากสินค้า 
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