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การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมาย คือ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว และสรางสมการพยากรณแนวโนม
การบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมีปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการบริโภคเปนตัวพยากรณ กลุมตัวอยางเปนผูบริโภคทั้งเพศชายและหญิง อายุตั้งแต
15 ปขึ้นไป ที่เคยซื้อผลิตภัณฑจากชาเขียว ซึ่งเขามาจับจายใชสอยในชวงวันและเวลาเก็บแบบสอบถาม
ในแหลงการคาจํานวน 323 คน สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บขอมูล สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปสไวส
ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภครอยละ 73 เปนเพศหญิง อายุอยูในชวงระหวาง 24 – 31 ป
เปนพนักงานบริษัท การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน 2,000 – 11,600 บาท นับถือ
ศาสนาพุทธ มีสัญชาติไทย ผลิตภัณฑจากชาเขียวที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ ชาเขียวพรอมดื่ม
เคกชาเขียว และยาสีฟน มีการบริโภคตอสัปดาห 1 – 4 ครั้ง คาใชจายในการซื้อตอสัปดาหประมาณ
10 - 152 บาท เหตุผลที่ผูบริโภคเลือกบริโภคเพราะเปนผลิตภัณฑที่มีประโยชน สวนใหญจะซื้อ
จากซุปเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคา และนิยมบริโภคที่บาน
ความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญอยูในระดับมาก คือ ความรูเกี่ยวกับสาระสําคัญ ประโยชน โทษ
ของชาเขียว เปนผลิตภัณฑเพื่อใหประโยชนตอสุขภาพ สามารถรักษาโรคไดทางออม มีคุณคา
มากกวาน้ําอัดลม ทําใหรูสึกสดชื่น มีความหลากหลาย บรรจุภัณฑมีความสวยและทันสมัย สะดวก
ในการบริโภค ตราสินคามีชื่อเสียง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ ผลิตภัณฑมีจําหนาย
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ทั่วไป สถานที่จําหนายมีการตกแตงสวยงาม ทันสมัยและสะอาด มีการวางสินคาเปนระเบียบ
มองเห็นชัดเจน มีที่จอดรถที่สะดวกในการซื้อ รูจักผลิตภัณฑตามสื่อโฆษณาตางๆ
ผลการวิจัย พบวา ทัศนคติตอชาเขียว ความรูความเขาใจเกี่ยวกับชาเขียว ปจจัย
ดานสังคม อายุของผูบริโภค และการสงเสริมการตลาดสามารถทํานายความถี่ในการบริโภคผลิตภัณฑ
ประเภทเครื่องดื่มชาเขียวไดรอยละ 8.3
ชองทางการจัดจําหนาย คุณลักษณะของผลิตภัณฑ ทัศนคติตอชาเขียว และการ
สงเสริมการตลาด สามารถทํานายความถี่ในการบริโภคผลิตภัณฑจากเชียวประเภทขนมและอาหาร
ไดรอยละ 12.6
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับชาเขียว ปจจัยดานวัฒนธรรม อายุของผูบริโภค และปจจัย
ดานสังคม สามารถทํานายคาใชจายสําหรับซื้อผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มชาเขียวไดรอยละ 11.1
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับชาเขียว และการสงเสริมการตลาด สามารถทํานายคา
ใชจายสําหรับซื้อผลิตภัณฑจากชาเขียวประเภทขนมและอาหารไดรอยละ 3.8
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The Abstract
The purposes of this study were to investigate the consumer behavior and
those factors which influenced the consumptive behavior of green tea products, and to
form an equation to forecast the consumption trend of green tea products in Hatyai
District, Songkhla Province by using the influencing factors as the forecasters. The
sample consisted of 323 male and female consumers over 15 years of age, who had
ever bought green tea products, selected by Multi-stage random at shopping centers. A
set of questionnaires was the main instrument used to collect the data which was then
analyzed employing frequency, percentage, means, standard deviation, and Stepwise
regression.
The findings were as follows:
Seventy-three percent of the respondents were females, aged between 24-31
years, and were Thai Buddhism. They were bachelor’s degree graduates and their
average income, working as company employees, was between 2,000-11,600 baht per
month. The green tea products bought most often were ready to drink green tea, green
tea cake, and toothpaste. The consumers consumed green tea products 1 - 4 times a
week and spent between 10 - 152 baht each time with the reason being that they were
good for health. The green tea products were mostly bought from supermarkets and
department stores, then took home.
Those factors influenced the consumption of green tea products ranked at a
high level were understanding about advantage and disadvantage of green tea, being
good for health, indirectly healing the sickness, being more nutritious than soft drinks,
(5)

being freshening, various product types, beautiful and modern packaging, convenient to
drink, a famous brand, pricing suited with quality and quantity, easy to find products,
selling place was nicely decorated, modern and clean, the products were placed neatly,
convenient car park, products were advertised in various advertising media .
It was found that attitude towards green tea, understanding about green tea,
social factor, age of consumers, and promotion could forecast the frequency of green
tea drinks consumption at 8.3%.
Place, the product characteristic, attitude towards green tea, and promotion
could forecast the frequency of green tea snacks and food consumption at 12.6%
Understanding about green tea, cultural factor, age of consumers, and social
factor could forecast the frequency of green tea drinks consumption at 11.1%.
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บทที่ 1
บทนํา
ปญหาและความเปนมาของปญหา
เนื่องจากในปที่ผานมากระแสการบริโภคของผูบริโภคหันมาใหความสนใจในเรื่องของ
สุขภาพมากขึ้นไมวาจะเปนสินคาประเภทอุปโภคและบริโภค โดยผูบริโภคจะหันมาพิจารณาถึง
คุณคาหรือคุณประโยชนมาประกอบการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสงผลใหตลาดชาเขียวมีการเติบโต และ
ขยายตัวอยางตอเนื่องจนทําใหชาเขียวหรือสารสกัดจากชาเขียวเขามาเปน สวนผสมของผลิตภัณฑ
จํานวนมากเพื่อออกมาตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคที่ใหความสนใจเรื่องสุขภาพ
โดยเฉพาะ ชามีคุณสมบัติที่อุดมไปดวยคุณคาทางโภชนาการ ดังจะเห็นไดจากขอมูลของสถาบัน
สุขภาพอเมริกา พบวา ชาทั้งหลายลวนมีฤทธิ์ตานมะเร็งได เพราะในชามีสารแคเทชิน (Catechins
หรือ EGEG) ซึ่งมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระมากกวาวิตามินอี 20 เทา และสามารถยับยั้งการสราง
สารไนโตรซามีน ซึ่งเปนสารกอมะเร็งที่เกิดจากดินประสิวในอาหารที่เกิดขึ้นเมื่อเจอกับสารอามีน
ในอาหารทะเลเปนตัวกอมะเร็งไดหลายชนิด และชาเขียวยังมีสารสําคัญ คือ สารโพลีฟนอล ซึ่ง
เปนสารตานอนุมูลอิสระ สารแทนนินชวยบรรเทาอาการทองเสีย (มองทุกมุม คุณ-โทษ ชาขียว.
ออนไลน. 2550: 1) และจากการศึกษาของนักวิจัยชาวญี่ปุนยังพบวาสารแคทิซินในชาเขียวชวย
ลดระดับคอเลสเตอรอลในเสนเลือดได ลดระดับ LDL คลอเรสเตอรอล และยับยั้งการกอตัวแบบ
ผิดปกติของกอนเลือด ซึ่งเปนเหตุของอาการหัวใจวายและลมชักไดมากกวาชาอูหลง และชาดํา
โดยสงผลมาจากกระบวนการแปรรูป นอกจากนี้ยังมีประโยชนอื่นๆ เชน ชวยชะลอภาวะแกกอนวัย
รักษาระดับความดันเลือดใหเปนปกติ มีฤทธิ์ในการชวยลางพิษออกจากรางกาย ลดน้ําหนักได
(สถาบันอาหาร. ฝายบริการขอมูลและสารสนเทศ. ออนไลน. 2550: 3) นอกจากนี้นายกสมาคม
แพทยแผนจีนในประเทศไทยยังกลาวถึงคุณสมบัติของชาเขียววาทําใหเย็นชุมคอ ซึ่งมีกลิ่นหอมหวน
ชวยผอนคลายอารมณ สงบประสาท ระบายความรอนตื้อจากศีรษะและเบาตา ชวยใหสดชื่น ไม
งวงนอน ชวยใหลมหายใจสดชื่น เจริญอาหาร แกเมาเหลา ทําใหสรางเมา ขับปสสาวะ ปองกัน
นิ่วในถุงน้ําดีและในไต สามารถขับเหงื่อ และแกหวัด (ผูจัดการออนไลน. ออนไลน. 2548: 1)
ทางดานเศรษฐกิจ ตลาดชาเขียว เริ่มตนจากการผลิตชาเขียวพรอมดื่มสรางมูลคาตลาด
รวมทั้งประเทศ ในป 2543 มูลคา 800 ลานบาท ป 2544 มูลคา 1,000 ลานบาท (มาลี จับตลาด
Adventure & Health. ออนไลน. 2544: 1) และในป 2546 มูลคาตลาดรวมประมาณ 2,500
ลานบาท อันตราเติบโตรอยละ 25 (หองสมุดธนาคารพาณิชย. ออนไลน. 2546: 1) และในป 2547
มูลคาเพิ่มสูงขึ้นระดับ 5,000 ลานบาท (วันเพ็ญ พุทธานนท ออนไลน. 2550: 3) ทําใหตลาด
1
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ชาเขียวพรอมดื่มในประเทศมีการเติบโตอยางรวดเร็ว นับไดวาเปนสินคาประเภทหนึ่งในตลาด
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่นาสนใจเปนอยางยิ่ง เพราะยังมีผูประกอบธุรกิจรานอาหารญี่ปุนที่เริ่มผลิต
ชาเขียวออกวางจําหนายปลีก นอกจากนี้ผูลงทุน รายใหญ และผูผลิตน้ําผลไมตางหันมาผลิตชา
เขียวพรอมดื่มเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด ดังนั้นการแขงขันในตลาดชาเขียวพรอมดื่ม
จึงมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งผลจากการเติบโต อยางรวดเร็วของชาเขียวพรอมดื่มนี้เองทําใหการ
ขยายตัวของเครื่องดื่มประเภทอัดกาซหรือน้ําอัดลมมีแนวโนมชะลอตัวลง เนื่องจากผูบริโภคหัน
มานิยมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นจนกลายเปนกระแสความนิยมชาเขียว นอกจากนี้ยังมี
ผูประกอบการดานสินคาอุปโภค บริโภคประเภทอื่นๆ ที่เล็งเห็นกระแสความนิยมจากชาเขียวที่
สามารถสรางมูลคาใหกับผลิตภัณฑอื่นได จึงทําใหเกิดผลิตภัณฑจากชาเขียวจํานวนมาก โดยมี
การนําเอาสารสกัดจากชาเขียวมาเปนสวนผสมในอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่มประเภทตางๆ
มากมาย อาทิ ชาเขียวบรรจุเม็ด บะหมี่ชาเขียว ซุปชาเขียว มัฟฟนชาเขียว ขนมปงชาเขียว เคก
ชาเขียว คุกกี้ชาเขียว เจลลี่ชาเขียว เมล็ดฟกทองเคลือบชาเชียว นมชาเขียว ไอศกรีมชาเขียว
หรือในเครื่องดื่ม เชน ชาเขียวปน โยเกิรตชาเขียว มันฝรั่งทอดรสชาเขียว รวมถึงผลิตภัณฑ
เสริมความงามและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพตางๆ ที่นําชาเขียวมาเปนสวนผสมในผลิตภัณฑดวย
เชนกัน อาทิ ผลิตภัณฑแตงผม เครื่องสําอาง ครีมบํารุงผิว ครีมกันแดด ครีมรองพื้น ยาสีฟน
แชมพู ครีมนวดผม ผาอนามัย สบู ดังนั้นตลาดชาเขียวจึงเปนที่รูจักของคนทั่วไปไมใชเฉพาะ
ผูบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวเพียงอยางเดียว
ในขณะที่ตลาดชาเขียวกําลังเปนที่นิยมในกลุมผูบริโภคทุกเพศทุกวัย กลับมีกระแส
ตอตานหรือวิจารณในเรื่องคุณคาทางโภชนาการออกมามากมาย จนกลายเปนเรื่องที่ทุกคนตอง
ใหความสนใจหรือตองหยุดฟงและคิดวาสิ่งเหลานั้นเปนจริงหรือไม ชาเขียวพรอมดื่มมีประโยชน
หรือมีโทษ จากประเด็นรอนของรายการถึงลูกถึงคนกับขอสงสัยการดื่มชาเชียวพรอมดื่มในไทย
ที่ลาสุดมูลนิธิเพื่อผูบริโภคออกมารองเรียนผลิตภัณฑชาเชียวพรอมดื่มหลายยี่หอไดทําผิดกฎหมาย
ฉลาก และมีการเตือนอันตรายจากการดื่มชาเชียวพรอมดื่ม เนื่องจากมีน้ําตาลสูง และสารเสพติด
(ผูจัดการออนไลน. ออนไลน. 2548: 1) ชาเขียวมีคุณประโยชนตอรางกายเมื่อดื่มตอนรอนอยู
เทานั้น ในทางกลับกันหากดื่มชาเขียวเย็นทําให เกิดโทษตอรางกาย คือ การดื่มชาเขียวเย็น
นอกจากไมชวยในการลดอนุมูลอิสระสารพิษออกจากรางกายไดแลว ยังกอใหเกิดการเกาะตัวแนน
ของสารพิษดังกลาวอันเปนสาเหตุของมะเร็ง นอกจากนี้ ยังสงผลใหไขมันในรางกายกอตัวมาก
ขึ้นตามผนังหลอดเลือด และอุดตันตามผนังลําไส ทําใหเกิดโรครายตามมา อาทิ เชน หลอดเลือด
หัวใจอุดตัน มะเร็งลําไส เสนเลือดตีบ เปนตน (ชาเขียวเย็นอันตราย. ออนไลน. 2548: 1) สงา
ดามาพงศ นักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กลาววา ในเชิงโภชนาการ ชาพรอมดื่ม
มีคุณพอๆ กับน้ําเปลา สารอาหารที่อยูในชาพรอมดื่ม เมื่อเทียบกันแลวไมตางจากน้ําเปลาเทาไร
และยังมีการเติมน้ําตาลทําใหเพิ่มแคลอรีโดยไมจําเปน การดื่มชาเขียวจึงไมตางกับ การดื่มน้ําอัดลม
ซึ่งใหพลังงานสูญเปลา เพราะพลังงานที่ไดจากน้ําตาลเปนคารโบไฮเดรตเชิงเดี่ยว ไมมีสารอาหาร

3

อยางอื่น ซึ่งเปนสิ่งที่รางกายไมจําเปนตองไดรับพลังงานจากน้ําตาล สงา ดามาพงศ (วัฒนระวี.
เรียบเรียง. 2549: 58; อางอิงจาก สงา ดามาพงศ. ม.ป.ป.)
ดังนั้น ปจจุบันวงจรชีวิตของตลาดชาเขียวกําลังเคลื่อนตัวไปสูวัฏจักรในชวงขาลงเกือบ
ทุกคายยืนยันวาตลาดชาเขียวจะมีการเติบโต ในอัตราที่ลดลงประมาณ 50 - 60% โดยเฉพาะชา
เขียวพรอมดื่ม และมีตรายี่หอเหลือรอดจากการแขงขันที่รุนแรงมาไดเพียง 10 ตรายี่หอ (แบรนด)
จากผูจําหนายในตลาดทั้งหมดกวา 42 ตรายี่หอ (แบรนด) และในอนาคตคาดวาจะมีเพียงผูผลิต
รายหลัก 4-5 รายเทานั้น ไดแก โออิชิ ยูนีฟ เซนซะ เพียวริคุ และโมชิ การชะลอตัวลงของธุรกิจ
ประเภทเครื่องดื่ม ยังสงผลใหพฤติกรรมของผูบริโภคมีความระมัดระวังในการจับจายใชสอยโดย
อาจจะมีการลดปริมาณในการบริโภคลง ประกอบกับการที่ผูบริโภคบางกลุมไมมั่นใจในคุณประโยชน
ของชาเขียวพรอมดื่ม และยังสงผลกระทบไปยังผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของชาเขียวดวยเชนกัน
จากสภาพปญหาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยใหความสนใจในประเด็น
ปจจัยตางๆ คือ 1) ดานสวนบุคคล 2) ความรูในชาเขียวที่สงผลตอสุขภาพ คือ สารสําคัญในชา
เขียว ประโยชน โทษของชาเขียว 3) ทัศนคติ คือ ความรูสึกในการบริโภคชาเขียว การยอมรับ/
ศรัทธาตอผูบริโภค ความเชื่อตอประโยชนในชาเขียว 4) สังคม คือ กลุมอิทธิพลตอการบริโภค
ชาเขียว กระแสนิยมของสังคม 5) วัฒนธรรม คือ คานิยม/การเรียนรู เชื้อชาติ/ศาสนา ระดับรายได
6) สวนประสมทางการตลาดชาเขียว 4 ดาน คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด โดยมุงใหผูประกอบธุรกิจผลิตภัณฑจากชาเขียว ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
และผูผลิตรายอื่นๆ ที่อยูในจังหวัดตางๆ จะไดนําผลการวิจัยมาใชประโยชนในการวางแผนและ
พัฒนากลยุทธทางการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคในปจจุบันและสรางความ
มั่นใจใน การบริโภคชาเขียวของผูบริโภคตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว ในเขตอําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวในเขต
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
3. เพื่อสรางสมการพยากรณแนวโนมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว ในเขตอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา
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สมมติฐาน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวอยางนอย 1 ดาน สามารถใช
เปนตัวพยากรณ
ความสําคัญของการวิจัย
งานวิจัยที่ศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อใหความรูและเพื่อนําไปประยุกตใชในธุรกิจ
ชาเขียว ดังนี้
1. ดานความรู
1.1 ทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
ของผูบริโภค
1.2 ทราบถึงความสัมพันธระหว างปจจั ยสว นบุค คล ความรู ทัศนคติ สังคม
วัฒนธรรม สวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวของผูบริโภค
1.3 ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวของผูบริโภค
2. ดานการนําไปใช
ผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจสามารถใชประโยชนในการวางแผนการตลาด
หรือกลยุทธใหเปนไปตามพฤติกรรมของผูบริโภคชาเขียวตอไป
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ทําการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
จากชาเขียว ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ผูบริโภคทั้งเพศชายและหญิง อายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ
จากชาเขียว ซึ่งเขามาจับจายใชสอยยานแหลงการคา ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภค ทั้งเพศชายและหญิง อายุ
ตั้งแต 15 ปขึ้นไป ที่เคยซื้อผลิตภัณฑจากชาเขียว ซึ่งเขามาจับจายใชสอยในแหลงการคา ยาน
สรรพสินคา และรานคาปลีกขนาดใหญ ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ไดแก หางลีการเดน
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หางโรบินสัน หางไดอานา หางคารฟูร หางบิ๊กซี หางเทสโก–โลตัส ในชวงวันที่ 10 – 30 ต.ค.
2551 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 323 คน
2. ตัวแปรที่จะศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ
2.1.1 ปจจัยสวนบุคคล
2.1.1.1 เพศ
2.1.1.2 อายุ
2.1.1.3 อาชีพ
2.1.1.4 รายได
2.1.1.5 ระดับการศึกษา
2.1.1.6 ศาสนา
2.1.1.7 สัญชาติ
2.1.2 ปจจัยดานความรู
2.1.3 ปจจัยดานทัศนคติ
2.1.4 ปจจัยดานสังคม
2.1.5 ปจจัยดานวัฒนธรรม
2.1.6 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
2.1.6.1 ผลิตภัณฑ
2.1.6.2 ราคา
2.1.6.3 ชองทางการจัดจําหนาย
2.1.6.4 การสงเสริมการตลาด
2.2 ตัวแปรตาม
2.2.1 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาทฤษฎี ตัวแบบพฤติกรรมของผูบริโภค ผูวิจัยสนใจที่จะเลือกใชโมเดล
ที่เรียกวา S – R Theory ฟลิป คอตเลอร (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541: 130 – 143; อางอิงจาก Philip
Kotler. 1997: 172) ไดกลาวไววา เหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยเริ่มตน
จากสิ่งกระตุนหรือสิ่งเราที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุนเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ
สิ่งกระตุนนั้น คือ สวนประสม ทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการ
สงเสริมการตลาด
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เมื่อมีสิ่งกระตุนเขาทําใหเกิดความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ซึ่งความรูสึกนึกคิดจะไดรับ
อิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ไดแก 1) ปจจัยสวนบุคคล คือ
เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา ศาสนา สัญชาติ 2) ปจจัยความรู 3) ปจจัยดานทัศนคติ
4) ปจจัยดานสังคม 5) ปจจัยดานวัฒนธรรม จากนั้นจึงจะนําไปสูการตอบสนองของผูซื้อ
การเกิดพฤติกรรมการบริโภค เกิดจากคําถาม คือ ซื้อผลิตภัณฑอะไร ความถี่ใน
การซื้อ คาใชจายในการซื้อ เหตุผลที่ซื้อ ซื้ออยางไร ซื้อที่ไหน
จากทฤษฎี นํามาจัดกลุมใหมสามารถกําหนดกรอบแนวคิดไดดังภาพประกอบ 1
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได
- ระดับการศึกษา

- ศาสนา
- เชื้อชาติ

ปจจัยดานความรู

ปจจัยดานทัศนคติ

พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑจากชาเขียว

ปจจัยดานสังคม

ปจจัยดานวัฒนธรรม

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ
- ราคา
- ชองทางการจัดจําหนาย
- การสงเสริมการตลาด
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. ผลิตภัณฑจากชาเขียว หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีชาเขียวเปนสวนผสมไมวาจะเปน
สินคาอุปโภคและบริโภค สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1) เครื่องดื่ม ไดแก ชาเขียวรอน
ชาเขียวเย็น นมชาเขียว ชาเขียวพรอมดื่ม ตัวอยางเชน โออิซิ กรีนที ยูนิฟ กรีนที เซนซะ เปนตน
2) ขนมและอาหาร ไดแก บะหมี่ชาเขียว ซุปชาเขียว มัฟฟนชาเขียว ขนมปงชาเขียว เคกชาเขียว
คุกกี้ชาเขียว เจลลี่ชาเขียว เมล็ดฟกทองเคลือบชาเชียว ไอศกรีมชาเขียว โยเกิรตชาเขียว มันฝรั่ง
ทอดรสชาเขียว เปนตน 3) ของใช ไดแก ผลิตภัณฑแตงผม ครีมบํารุงผิว ครีมกันแดด ครีมรองพื้น
ยาสีฟน แชมพู ครีมนวดผม ผาอนามัย สบู เปนตน
2. ผูบริโภค หมายถึง เปนผูบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว ที่อยูในชวงวันและเวลา
ที่เก็บแบบสอบถาม ทั้งประชาชนในและนอกเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
3. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค เปนปจจัยที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรม
ที่เกี่ยวของในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑจากชาเขียวของผูบริโภค มีดังนี้
3.1 ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา ศาสนา สัญชาติ
3.2 ความรู หมายถึง ความรูเกี่ยวกับชาเขียวไมวาจะเปนเรื่องสรรพคุณ คุณคา
ทางโภชนาการ และโทษ
3.3 ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกยอมรับและศรัทธาในการบริโภคผลิตภัณฑจาก
ชาเขียวของผูบริโภค รวมถึงความเชื่อในเรื่องสรรพคุณในตัวชาเขียว
3.4 สังคม หมายถึง กลุมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑจาก ชาเขียว
ไดแก เพื่อนรวมงาน ครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อนบาน ผูใหญที่นับถือ แพทยผูตรวจสุขภาพ
กระแสความนิยมของสังคม สื่อคําโฆษณา และผูมีประสบการณ
3.5 วัฒนธรรม หมายถึง คานิยมและการเรียนรูประเพณีการบริโภคผลิตภัณฑ
จากชาเขียว ประกอบศาสนา และรายไดของตัวผูบริโภคก็มีอิทธิพลตอกรตัดสินใจซื้อ
3.6 สวนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดเพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจกลุมผูบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว มีดังนี้ ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด
4. พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําหรือการแสวงหา เกี่ยวของกับการจัดหา
หรือการตัดสินใจในการเลือกสรรการซื้อ การใช การประเมินผล และการจับจายใชสอย ซึ่งผลิตภัณฑ
จากชาเขียว เพื่อตอบสนองความตองการหรือความพึงพอใจมากที่สุด

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
การศึกษาวิจัยถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลานั้น ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตางๆ ตลอดจน ผลงาน
วิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเชื่อมโยงใหเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย จึงไดทําการรวบรวมและแยกประเภท
ไดดังนี้
1. ความหมายพฤติกรรมผูบริโภค
2. ความสําคัญของพฤติกรรมผูบริโภค
3. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
4. ตัวแบบพฤติกรรมของผูบริโภค
5. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อของผูบริโภค
6. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค
7. กระบวนการตัดสินใจซื้อ
8. ทัศนคติ
9. สวนประสมทางการตลาด
10. ชาเขียวและผลิตภัณฑจากชาเขียว
11. สภาพตลาดผลิตภัณฑจากชาเขียวกลุมใหญ
12. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความหมายพฤติกรรมผูบริโภค
ซิฟแมน และคะนุก (ศุภร เสรีรัตน. 2544: 7; อางอิงจาก Schiffman and Kanuk.
1994: 7) ไดกลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกในการแสวงหา
สําหรับการซื้อ การใช การประเมินและการจับจายใชสอย ซึ่งสินคาและบริการที่เขาคาดหวังวา
จะทําใหความตองการของเขาไดรับความพอใจ
โซโลมอน (ดารา ทีปะปาล. 2542: 3; อางอิงจาก Solomon. 1996: 7) ไดให ความหมาย
ไววา “พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนตางๆ ที่บุคคลหรือกลุมบุคคลเขาไป
เกี่ยวของเพื่อทําการเลือกสรรการซื้อ การใช การบริโภค อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ ความคิด
หรือประสบการณ เพื่อสนองความตองการ และความปรารถนาตางๆ ใหไดรับความพอใจ”
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เลาดอนและบิตตา (ศุภร เสรีรัตน. 2544: 7; อางอิงจาก Loudon and Bitta. 1998: 9)
กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคล
เขาไปเกี่ยวของเมื่อมีการประเมินการไดมาซึ่งสินคาและบริการ
เสาวภา มีถาวรกุล และคณะ (2548: 9) ไดกลาวไววา พฤติกรรมผูบ ริโภค (Consumer
Behavior) หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตองเอาใจใสในเมื่อไดทําการเลือก การซื้อและการใชผลิตภัณฑ
ที่สนองความพอใจ และความตองการ กิจกรรมเหลานี้จะเกี่ยวของกับกระบวนการภายในจิตใจ
และอารมณ
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538: 3) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)
หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช (Using)
การประเมินผล (Evaluating) และการใชจาย (Disposing) ในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวา
จะตอบสนองความตองการของเขา หรืออาจหมายถึง กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรม
ของแตละบุคคลเมื่อทําการประเมินผล (Evaluating) การจัดหา (Acquiring) การใช (Using) และ
การใชจาย (Disposing) เกี่ยวกับสินคาและบริการ สชิฟแมน และคะนุก (ศิริวรรณ เสรีรัตน.
2538: 3; อางอิงจาก Schiffman and Kanuk. 1994: 7)
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541: 124) ไดใหความหมายไววา พฤติกรรมผูบริโภค
หมายถึง การตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคเกี่ยวกับการซื้อและการใชสินคา นักการตลาด
จําเปนตองศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ดวยเหตุผลหลายประการ กลาวคือ พฤติกรรม
ของผูบริโภคมีผลตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจ และมีผลทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ ถากลยุทธ
ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได และเพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิด
ทางการตลาด ที่วาการทําใหลูกคาพึงพอใจตองศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อจัดสิ่งกระตุน
หรือกลยุทธการตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค
อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 27) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทํา
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาและการใชผลิตภัณฑ ทั้งนี้หมายรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นกอน และมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทํา
จากความหมายขางตน สรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําหรือการ
แสวงหา เกี่ยวของการจัดหาหรือการตัดสินใจในการเลือกสรรการซื้อ การใช การประเมินผล
และการจับจายใชสอยซึ่งสินคาหรือบริการ เพื่อตอบสนองความตองการหรือความพึงพอใจ
จะเห็นไดวาพฤติกรรมผูบริโภคมีความสําคัญอยางมากในการกําหนดกลยุทธการตลาด
เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคสามารถบอกไดวาผูบริโภคตองการอะไรจากตลาด เชน ตองการ
สินคาอะไร แบบไหน ราคาเทาไร เปนตน หรือเปนการแสดงถึงความเคลื่อนไหวของผูบริโภคใน
ตลาด ดังนั้นการที่ผูวิจัยนําเอาพฤติกรรมผูบริโภคมาศึกษาประกอบกับกลยุทธทางการตลาด 4’ P
จะทําใหทราบถึงพฤติกรรมผูบริโภคมีความพอใจหรือตองการอะไรจากตลาดชาเขียว ซึ่งจะได
นําไปปรับกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองหรือตอบสนองความตองการของผูบริโภคตอไป
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ความสําคัญของพฤติกรรมผูบริโภค
เสาวภา มีถาวรกุล และคณะ (2548: 10) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคเกี่ยวของกับ
ปฏิกิริยาระหวางบุคคลกับสภาวะแวดลอมภายนอก ซึ่งองคประกอบ 2 ชนิดใหญของสภาวะแวดลอม
ภายนอกที่มีอิทธิพลตอผูบริโภค ไดแก 1) กลุมบุคคลในสังคม 2) กิจการ ปฏิกิริยาจากสภาวะ
แวดลอมอาจจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยออมก็ได ถาเกิดขึ้นโดยตรง ไดแก การโฆษณา หรือเกิด
โดยออม ไดแก การที่ผูรวมงานของผูบริโภคแนะนําสินคาใหกับผูบริโภค ในทางกลับกัน ผูบริโภคเอง
ก็มีอิทธิพลตอกลุมสังคมและกิจการ
ในฐานะผูซื้ออาจกลาวไดวา เปาหมายของการซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภค ก็คือ
การไดรับความพอใจในสินคาหรือบริการที่ซื้อมา โดยผูบริโภคจําเปนตองกําหนดรูปแบบการตัดสินใจ
ใหไดวาจะซื้อหรือไม (Whether) ถาซื้อตองการซื้ออะไร (What) ซื้อเมื่อใด (When) และซื้ออยางไร
(How to Purchase) ดังนี้
1. การตัดสินใจเบื้องตนวาจะซื้อหรือไมนั้น สามารถตกลงใจไดทั้งกอนและหลังจาก
ไปถึงสถานที่ซื้อขายแลว การตัดสินใจวาจะซื้อสินคาหรือไมขึ้นอยูกับการเสาะหาขอมูลและการ
ประเมินสินคาในตลาดนั้น
2. การตัดสินใจวาตองการซื้ออะไร มีความสัมพันธโดยตรงกับสินคาหรือบริการที่มี
ใหเลือกในตลาด โดยผูบริโภคจําเปนตองคนหาความพอใจ หรือประโยชนที่จะไดรับจาก สินคา
หรือบริการ แตความพอใจจะบรรลุไดก็โดยผานความเปนเจาของสินคาเทานั้น นอกจากนี้ยังขึ้น
กับวาสินคาหรือบริการนั้นจะสามารถสรางความพอใจใหกับผูบริโภคถึงระดับที่ผูบริโภคตองการ
หรือไม แตเมื่อใดที่ผูบริโภคตระหนักวาตัวเองตองการสินคา ผูบริโภคก็จะเขาไปในตลาด
3. ผูบริโภคจะซื้อสินคาเมื่อใด วันไหน ฤดูไหน ขึ้นกับเวลาของผูบริโภคตองการ
สินคาหรือบริการนั้นหรือไม ทั้งนี้เพราะ ณ เวลาที่ตางกันผูบริโภคจะตองการสินคาหรือบริการ
ตางกัน
4. การตัดสินใจวาซื้อสินคาที่ไหน เปนเรื่องของการเลือกรานคาที่จะซื้อ เชน คน
นอกเมืองอาจซื้อรานใกลๆ บาน ขณะที่คนในเมืองอาจซื้อจากรานสรรพสินคา
5. การตัดสินใจวาซื้ออยางไร เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับเวลาและความพยายามที่ใช
ไปในการซื้อสินคา จํานวนสินคาที่ซื้อ ซื้อดวยเงินสดหรือไม เดินทางไปซื้อดวยวิธีใด แวะราน
ไหนบาง และเดินซื้อคนเดียวหรือไปซื้อกับใคร
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การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541: 126) ไดกลาวไววา การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะ
ความตองการ และพฤติกรรมการซื้อ และการใชของผูบริโภค คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาด
สามารถจัดกลยุทธทางการตลาด ที่สามารถตอบสนองความพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม
คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6WS และ 1H ซึ่งประกอบดวย
WHO?, WHAT?, WHY?, WHO?, WHEN?, WHERE?, และ HOW? เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ
หรือ 70S ซึ่งประกอบดวย OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATIONS,
OCCASIONS, OUTLETS and OPERATIONS มีตารางแสดงการใชคําถาม 7 คําถาม เพื่อหา
คําตอบ 7 ประการ เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคทั้งการใช กลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับคําตอบ
เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคแสดงการประยุกตใช 70S ของกลุมเปาหมาย และคําถามที่เกี่ยวของ
กับพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อวิเคราะหพฤติกรรมดังกลาว
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ตาราง 1 คําถาม 7 คําถาม (6WS และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 คําตอบ เกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบริโภค
คําถาม 6WS และ 1H
1. ใครอยูในตลาด
เปาหมาย
(Who is in the
target market?)

2. ผูบริโภคซื้ออะไร
(What does the
consumer buy?)

คําถามที่ตองการทราบ (70S)
ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants)
ทางดาน
1. ประชากรศาสตร
2. ภูมิศาสตร
3. จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห
4. พฤติกรรมศาสตร
สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects)
สิ่งที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ
ก็คือ ตองการคุณสมบัติหรือ
องคประกอบของผลิตภัณฑ
(Product Component) และความ
แตกตางที่เหนือกวา
คูแขงขัน (Competitive
Differentiation)

3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives)
(Why does the
ผูบ ริโภคซื้อสินคาเพื่อสนองความconsumer buy?)
ตองการของเขา ดานรางกาย และ
ดานจิตวิทยา ซึ่งตองศึกษาถึงปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ คือ
1. ปจจัยภายในหรือปจจัยทาง
จิตวิทยา
2. ปจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม
3. ปจจัยเฉพาะบุคคล

กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ
กลยุทธการตลาด (4PS) ประกอบดวย
กลยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา การจัด
จําหนาย และการสงเสริม การตลาดที่
เหมาะสมและสามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของกลุมเปาหมายได
กลยุทธดานผลิตภัณฑ(Product
Strategies) ประกอบดวย
1. ผลิตภัณฑหลัก
2. รูปลักษณผลิตภัณฑไดแก
การบรรจุภัณฑ ตราสินคา
รูปแบบบริการ คุณภาพ
ลักษณะนวัตกรรม
3. ผลิตภัณฑควบ
4. ผลิตภัณฑที่คาดหวัง
5. ศักยภาพผลิตภัณฑความแตกตาง
ทางการแขงขัน (Competitive
Differentiation) ประกอบดวย
ความแตกตางดานผลิตภัณฑ
บริการ พนักงานและภาพลักษณ
กลยุทธที่ใชมาก คือ
1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product
Strategies)
2. กลยุทธการสงเสริมการตลาด
(Promotion Strategies)
ประกอบดวยกลยุทธการโฆษณา
การขายโดยใชพนักงานขาย
การสงเสริมการขาย การใหขาว
การประชาสัมพันธ
3. กลยุทธดานราคา (Price
Strategies)
4. กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย
(Distribution Channel strategies)
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ตาราง 1 (ตอ)
คําถาม 6WS และ 1H
4. ใครมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ
(Who Participates
in the buying?)

5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด
(When does the
consumer buy?)

6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน
(Where does the
Consumer buy?)

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร
(How does the
Consumer buy?)

คําถามที่ตองการทราบ (70S)
บทบาทของกลุมตางๆ
(Organizations) มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย
1. ผูริเริ่ม
2. ผูมีอิทธิพล
3. ผูตัดสินใจซื้อ
4. ผูซื้อ
5. ผูใช
โอกาสในการซื้อ (Occasions) เชน
ชวงเดือนใดของปหรือชวงฤดูกาลใด
ของป ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลา
ใดของวัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาล
วันสําคัญตางๆ
ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่
ผูบริโภคไปทําการซื้อ เชน
หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต ราน
ขายของชํา รานจําหนายสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
(Operation) ประกอบดวย
1. การรับรูปญหา
2. การคนหาขอมูล
3. การประเมินผลทางเลือก
4. ตัดสินใจซื้อ
5. ความรูสึกภายหลังการซื้อ

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2541: 126

กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ
กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธ
การโฆษณา และ (หรือ) กลยุทธ
การสงเสริมการตลาด (Advertising
and promotion Strategies) โดยใช
กลุมอิทธิพล

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธ การ
สงเสริมการตลาด (Promotion
Strategies) เชน ทําการสงเสริม
การตลาดเมื่อใดจึงจะสอดคลองกับ
โอกาสในการซื้อ
กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย
(Distribution Channel Strategies)
บริษัทนําผลิตภัณฑ
สู
ตลาดเปาหมายโดยพิจารณาวาจะ
ผานคนกลางอยางไร
กลยุทธที่ใชมากคือกลยุทธ
การสงเสริมการตลาด (Promotion
Strategies) ประกอบดวย
การโฆษณา การขายโดยใช
พนักงานขาย การสงเสริมการขาย
การใหขาวและการประชาสัมพันธ
การตลาดทางตรง เชน พนักงาน
ขายจะกําหนดวัตถุประสงคใน
การขายใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ในการตัดสินใจซื้อ
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ตัวแบบพฤติกรรมของผูบริโภค
ตัวแบบพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมีนักวิชาการไดอธิบายไวหลายทาน
ดังนี้
ฟลิป คอตเลอร (พิบูล ทีปะปาล. 2543: 110-111; อางอิงจาก Philip Kotler. 2000: 161)
กลาววา พฤติกรรมในการซื้อของผูบริโภค โดยการอาศัยทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
มนุษย ที่วาพฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดจะตองมีสาเหตุทําใหเกิด ดังนั้นสาเหตุที่ทําใหเกิดพฤติกรรม
ประกอบดวยสิ่งเรา 2 สวน ไดแก
1. สิ่งเราทางการตลาด (Marketing Stimuli) อันไดแก สวนประสมทางการตลาด
หรือ 4 P’s ซึ่งเปนปจจัยที่ควบคุมได
2. สิ่งเราภายนอกอื่นๆ ซึ่งไมสามารถควบคุมได อันไดแก ปจจัยและเหตุการณใน
สภาพแวดลอมตางๆ ซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ซึ่งไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง
และวัฒนธรรม เปนตน
สิ่งเราทั้ง 2 สวนดังกลาว อันเปนเหตุกอใหเกิดพฤติกรรมในการซื้อจะเปนตัวปอนเขา
(Input) “กลองดํา” หรือ “Black Box” ผานกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ ภายใตอิทธิพลของ
วัฒนธรรม สังคม และจิตวิทยาที่บุคคลนั้นไดรับ และจะปรากฏผลออกมา (Output) อันเปนการ
แสดงพฤติกรรมตอบสนอง (Response) ตอสิ่งเราในรูปของการตัดสินใจซื้อหรือไมซื้อ ตัวแบบนี้
เรียกวา “Stimulus-Response Model” ดังภาพประกอบ 2
ภาพประกอบ 2 ตัวแบบพฤติกรรมในการซื้อของผูบริโภค
สิ่งเราภายนอก

กลองดําของผูบริโภค

ทางการตลาด

สิ่งแวดลอม

ลักษณะผูซื้อ

กระบวนการซื้อ

ผลิตภัณฑ
ราคา
การจัดจําหนาย
การสงเสริม
การตลาด

เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี
การเมือง
วัฒนธรรม

วัฒนธรรม
สังคม
สวนบุคคล
จิตวิทยา

รับรูปญหา
แสวงหาขอมูล
ประเมิน
ทางเลือก
ตัดสินใจซื้อ
พฤติกรรมหลัง
การซื้อ

ที่มา: พิบูล ทีปะปาล. 2543: 111

การตัดสินใจ

การเลือก
ผลิตภัณฑ
การเลือกตรา
การเลือก
ผูจําหนาย
เวลาในการซื้อ
จํานวนที่จะซื้อ

16

วิลเลี่ยม เจ สแตนตันและคะนุก (พิบูล ทีปะปาล. 2543: 111-112; อางอิงจาก
William J. Stanton and Kanuk. 1991: 113) ตัวแบบวาพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่แสดง
ออกมาในรูปของกระบวนการตัดสินใจ เปนขั้นตอนนั้น เกิดจากพลังผลักดัน 4 อยาง ซึ่งมีอิทธิพล
ตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ไดแก
1. ขอมูลขาวสาร (Information) การตัดสินใจซื้อจะเกิดขึ้นไดจะตองมีขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ ตรา ราคา ลักษณะ ผลประโยชน และสถานที่ที่จะซื้อ เปนตน หากไมมีขอมูล
กระบวนการตัดสินใจซื้อจะเกิดขึ้นไมได ขอมูลขาวสารเกิดจาก 2 แหลงสําคัญ คือ จากการโฆษณา
การคาโดยผานสื่อตางๆ (Commercial Sources) และแหลงขาวสารจากสังคม (Social Sources)
เชน ครอบครัว เพื่อนฝูง และคนคุนเคย ซึ่งไดรับจากการพูดคุยกัน เปนตน
2. สังคมและกลุมสังคม (Social and Group Forces) ประกอบดวย วัฒนธรรม
วัฒนธรรมยอย (Subculture) ชั้นของสังคม กลุมอางอิง ครอบครัว และสมาชิกในครอบครัว เปนตน
สิ่งเหลานี้ลวนแลวมีอิทธิพลโดยตรงตอการตัดสินใจซื้อ และการกอใหเกิดลักษณะทางจิตวิทยา
ของผูซื้ออีกดวย
3. จิตวิทยา (Psychological Forces) ไดแก แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิก
และทัศนคติ สิ่งเหลานี้จะเปนตัวกระตุนใหเกิดความตองการเลือกซื้อ และตัดสินใจซื้อ รวมตลอดจน
นิสัยในการซื้อ และการภักดีในตราสินคา เปนตน
4. สถานการณ (Situational Factors) ปจจัยดานสถานการณ มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อ ไดแก เวลาและโอกาส สถานที่ จุดมุงหมาย รวมทั้งเงื่อนไขในการซื้อสิ่งเหลานี้เปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อ ผลักดันใหผูซื้อตัดสินใจแตกตางกันไป ดังภาพประกอบ 3
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ภาพประกอบ 3 ตัวแบบพฤติกรรมการซื้อ และพลังผลักดัน
พลังผลักดันของสังคมและ
กลุมสังคม

พลังผลักดันดานจิตวิทยา

วัฒนธรรม
วัฒนธรรมยอย
ชั้นของสังคม
กลุมอางอิง
ครอบครัวและสมาชิก

ขอมูลขาวสาร
แหลงโฆษณาการคา
ผานสื่อตางๆ
แหลงจากสังคม

แรงจูงใจ
การรับรู
การเรียนรู
บุคลิก
ทัศนคติ

กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ตระหนักถึงความตองการ
การพิจารณาระดับ
ความสําคัญ
การกําหนดทางเลือก
การประเมินทางเลือก
การตัดสินใจซื้อ
พฤติกรรมหลังการซื้อ

ที่มา: พิบูล ทีปะปาล. 2543: 113

ปจจัยทางดานสถานการณ
เวลา โอกาส
สถานที่
จุดมุงหมาย
เงื่อนไข
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ฟลิป คอตเลอร (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541: 130 – 143; อางอิงจาก Philip Kotler.
1997: 172) ไดอธิบายโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) วาเปนการศึกษา
ถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการที่เกิดสิ่งกระตุน (Stimulus)
ที่ทําใหเกิดความตองการสิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Response)
หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Purchase Decision)
จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูที่มีสิ่งกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอนแลวทํา
ใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. สิ่งกระตุน (Stimulus) มีทั้งที่เกิดขึ้นเองภายในรางกาย และสิ่งกระตุนจากภายนอก
ซึ่งจะทําใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา
ซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ
1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาด
สามารถควบคุมและตองจัดใหมีขึ้น เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) ซึ่งประกอบดวย
1.1.1 สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน ออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม
เพื่อกระตุนความตองการ
1.1.2 สิ่งกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ
1.1.3 สิ่งกระตุนดานการจัดชองทางการจําหนาย (Place) เชน จัดจําหนาย
ผลิตภัณฑใหทั่วเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนความตองการซื้อ
1.1.4 สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณา
สม่ําเสมอ การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพันธ
อันดีกับบุคคลทั่วไปเหลานี้ ถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อ
1.2 สิ่งกระตุนอื่นๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภค
ที่อยูภายนอกองคการ ซึ่งไมสามารถควบคุมได ไดแก
1.2.1 สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายได
ของผูบริโภคเหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล
1.2.2 สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological)
1.2.3 สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เชน กฎหมาย
เพิ่มหรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูซื้อ
1.2.4 สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยในเทศกาลตางๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น
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2. กลองดําความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ
เปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหาความรูสึก
นึกคิดของผูซื้อ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ซึ่งมี
อิทธิพลจากปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้ คือ
2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristic) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจากปจจัย
ตางๆ คือ
2.1.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม
2.1.2 ปจจัยดานสังคม
2.1.3 ปจจัยสวนบุคคล
2.1.4 ปจจัยดานจิตวิทยา
2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดวย
2.2.1 การรับรูปญหา (Problem Recognition) คือ เปนการรับรู หรือนึก
เห็นภาพความแตกตางอยางมากระหวางสภาพที่ปรารถนา (Desired State of Affairs) ในสิ่งตางๆ
กับสถานการณที่แทจริง (Actual State of Affairs) ที่ผูบริโภคมีอยูหรือสามารถหามาไดจนทําให
เกิดการเราใหกระบวนการตัดสินใจตื่นตัวขึ้น
2.2.2 การคนหาขอมูล (Information Search) คือ เปนการเสาะแสวงหา
ขาวสารที่ตนเก็บรักษาไวในความทรงจํา หรือหาขาวสารที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจจากสิ่งแวดลอม
ซึ่งเปนการคนหาขอมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับปญหามากกวาจะเปนการแสวงหา ขอมูลทั่วๆ ไป
แบงการคนหาได 2 แบบ คือ การคนหาจากภายใน (Internal Search) และการคนหาจากภายนอก
(External Search)
2.2.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูบริโภค
ไดรับรูสินคายี่หอตางๆ แลวจะนํามาประเมินผลทางเลือกในแงของผลประโยชนที่จะไดรับวา
สินคาใดดีกวากันในแงใด เมื่อผูบริโภคไดพิจารณาแลวก็จะถึงขั้นตอนตอไป คือ การตัดสินใจซื้อ
2.2.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ความตั้งใจที่จะกระทําการซื้อ
สินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือตราใดตราหนึ่ง เปนการไดตัวแกปญหาหรือสินคาที่เรานิยมชมชอบ
หรือสิ่งทดแทนที่เรายอมรับได
2.2.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Postpurchase Behavior) เมื่อตัดสินใจ
ซื้อแลวผูบริโภคจะตองนําเอาสินคานั้นไปใช เมื่อใชแลวก็จะประเมินวาสินคานั้นดีหรือไมดี อยางไร
พอใจหรือไมพอใจ หากผูบริโภคมีความพอใจหลังจากไดใช การยอมรับก็จะสูงขึ้น โอกาสสําเร็จ
ของสินคาก็จะมีมาก เพราะผูบริโภคจะซื้อซ้ํา แตหากไมพอใจ การยอมรับก็จะลดลงโอกาสความสําเร็จ
ของสินคาจะลดลงดวย
3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็น
ตางๆ ดังนี้
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3.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) ตัวอยาง การเลือกผลิตภัณฑอาหารเชา
มีทางเลือก คือ นมสดกลอง บะหมี่สําเร็จรูป ขนมปง
3.2 การเลือกตราสินคา (Brand Choice) ตัวอยาง ถาผูบริโภคเลือก นมสดกลอง
จะเลือกยี่หอมะลิ หนองโพ
3.3 การเลือกผูขาย (Dealer Choice) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกจากหางสรรพสินคา
ใด หรือรานคาใกลบานรานใด
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Choice) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกเวลา
เชา กลางวัน หรือเย็นในการซื้อนมสดกลอง
3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกวา
จะซื้อหนึ่งกลอง ครึ่งโหล หรือหนึ่งโหล
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ภาพประกอบ 4 รูปแบบพฤติกรรมผูซื้อ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
การตอบสนองของผูซื้อ
(Response = R)

สิ่งกระตุนภายนอก (Stimulus = S)
สิ่งกระตุนทางการ
ตลาด (Marketing
Stimuli)

สิ่งกระตุนอื่น ๆ
(Other Stimuli)

ผลิตภัณฑ
ราคา
การจัดจําหนาย
การสงเสริมการตลาด

เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี
การเมือง
วัฒนธรรม

กลองดําหรือความรูสึก
นึกคิดของผูซื้อ
(Buyer’s Characteristics)

ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s Characteristics)

การเลือกผลิตภัณฑ
การเลือกตรา
การเลือกผูขาย
เวลาในการซื้อ
ปริมาณในการซื้อ

ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (Buyer’s Decision Process)

ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural)
ปจจัยดานสังคม (Social)
ปจจัยสวนบุคคล (Personal)
ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological)

การรับรูปญหา (Problem Recognition)
การคนหาขอมูล (Information Search)
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Postpurchase Behavior)

ปจจัยภายนอก
(External Factor)
1. ปจจัยดานวัฒนธรรม
(Cultural)
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน
(Cultural)
1.2 วัฒนธรรมยอย
(Subculture)
1.3 ชั้นสังคม
(Social Class)

ปจจัยเฉพาะบุคคล
(Personal)
3. ปจจัยสวนบุคคล
(Personal)
3.1 อายุ (Age)
3.2 วงจรชีวิตครอบครัว
(Family Life Cycle)
3.3 อาชีพ (Occupation)
3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ
(Economic
Circumstances
หรือ รายได (Income)
3.5 คานิยมและรูปแบบการ
ดํารงชีวิต(Value and
Life Style)

ปจจัยภายนอก
(External Factor)
2. ปจจัยดานสังคม
(Social)
2.1 กลุมอางอิง
(Reference
Groups)
2.2 ครอบครัว
(Family)
2.3 บทบาทและ
สถานะ
(Roles and
Statuses)

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541: 129

ปจจัยเฉพาะบุคคล
(Personal)
4. ปจจัยดานจิตวิทยา
(Psychological)
4.1 การจูงใจ (Motivation)
4.2 การรับรู (Perception)
4.3 การเรียนรู (Learning)
4.4 ความเชื่อ (Beliefs)
4.5 ทัศนคติ (Attitudes)
4.6 บุคลิกภาพ
(Personality)
4.7 แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง
(Self Concept)
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะ
ความตองการของผูบริโภคทางดานตางๆ เพื่อจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม งานของ
นักการตลาด คือ คนหาวาลักษณะและความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากสิ่งใดบาง การศึกษา
ถึงลักษณะของผูซื้อที่เปนเปาหมายจะมีประโยชน คือ ทราบความตองการและคุณลักษณะของ
ลูกคา เพื่อที่จัดสวนประสมทางการตลาดใหตอบสนองความตองการของผูซื้อไดอยางถูกตอง ดังนั้น
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคมีดังนี้
1. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture Factors) เปนสัญลักษณและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น
โดยเปนที่ยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่งโดยเปนตัวกําหนด และควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใน
สังคมหนึ่ง คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคม และกําหนดความแตกตางของสังคม
หนึ่งจากสังคมอื่นๆ วัฒนธรรมเปนสิ่งกําหนดความตองการและพฤติกรรมของบุคคล วัฒนธรรม
แบงออกเปนวัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมยอย และชั้นของสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคมเปน
ตัวกําหนดพื้นฐานที่สําคัญทางดานความตองการและพฤติกรรมของบุคคลเพราะถูกหลอหลอม
มาตั้งแตเด็ก เชน คานิยม การเรียนรู เปนตน
1.2 วัฒนธรรมยอย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมที่มีลักษณะ
เฉพาะแตกตางกันซึ่งที่มีอยูในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอน วัฒนธรรมยอยเกิดจากพื้นฐาน
ทางภูมิศาสตรและลักษณะพื้นฐานของมนุษย ลักษณะวัฒนธรรมยอย ประกอบดวย กลุมเชื้อชาติ
กลุมศาสนา กลุมสีผิว พื้นที่ทางภูมิศาสตร กลุมอาชีพ กลุมยอยดานอายุ และกลุมยอยดานเพศ
1.3 ชั้นของสังคม (Social Class) หมายถึง การแบงสมาชิกในสังคมออกเปนระดับ
ฐานะที่แตกตางกัน โดยที่สมาชิกในแตละชั้นทางสังคมโดยทั่วไปแลวถือเกณฑ รายได ทรัพยสิน
หรืออาชีพ แตละชั้นสังคมจะมีบทบาทและหนาที่ตางกัน ซึ่งแตละชั้นสังคมจะมีคานิยมและพฤติกรรม
การบริโภคเฉพาะอยาง ลักษณะที่สําคัญของชั้นสังคมมีดังนี้
1.3.1 บุคคลภายในชั้นสังคมเดียวกันมีแนวโนมจะประพฤติเหมือนกันและ
บริโภคคลายคลึงกัน
1.3.2 บุคคลจะถูกจัดลําดับสูงหรือต่ําตามตําแหนงที่ยอมรับในสังคมนั้น
1.3.3 ชั้นของสังคมแบงตามอาชีพ รายได ฐานะ ตระกูล ตําแหนงหนาที่
หรือบุคลิกลักษณะ
1.3.4 ชั้นของสังคมเปนลําดับขั้นตอนที่ตอเนื่องและบุคคลสามารถเปลี่ยน
ชั้นสังคมใหสูงขึ้นหรือต่ําลงได

23

2. ปจจัยทางสังคม (Social Factors) เปนปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน
และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท
และสถานะของผูซื้อ
2.1 กลุมอางอิง (Reference Groups) หมายถึง บุคคลหรือกลุมคนที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของบุคคลอื่น เปนกลุมที่เปนผูบริโภคจะเขาไปมีสวนรวมหรือเขาไปเกี่ยวของดวย
กลุมนี้จะมีอิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคล กลุมอางอิงแบงเปน 2 ระดับ
คือ
2.1.1 กลุมปฐมภูมิ (Primary Groups) ไดแก กลุมบุคคลที่มีการพบปะกัน
เปนประจํา (Face to Face) มีความผูกพันเหนียวแนน สมาชิกจะมีความเชื่อและพฤติกรรมเหมือนๆ
กัน เชน ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบาน
2.1.2 กลุมทุติยภูมิ (Secondary Groups) ไดแก กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม
เพื่อนรวมอาชีพ และบุคคลตางๆ ในสังคม กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุมดานการเลือก
พฤติกรรมและการดํารงชีพ รวมทั้งทัศนคติและแนวคิดของบุคคลเนื่องจากบุคคลตองการใหเปน
ที่ยอมรับของกลุม จึงตองปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นตางจากกลุมอิทธิพล นักการตลาด
ควรทราบวากลุมอางอิงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคอยางไร
2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ
ความคิดเห็นและคานิยมของบุคคล ครอบครัวเปรียบเสมือนเปนสื่อกลางสําหรับกรองบรรทัดฐาน
(Norm) ผานสมาชิก
2.3 บทบาทและสถานภาพ (Role and Status) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม
เชน ครอบครัว กลุมอางอิง องคการ และสถาบันตางๆ โดยที่บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่
แตกตางกันในแตละกลุม
3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะสวนบุคคลของคนดานตางๆ ไดแก อายุ ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาส
ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพและแนวความคิดสวนบุคคล ดังนี้
3.1 อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑที่แตกตางกัน
3.2 ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle State) เปนขั้นตอนการ
ดํารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพล
ตอความตองการ ทัศนคติและคานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรม
การซื้อที่แตกตางกัน
3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต ล ะบุค คล จะนําไปสูค วามจํ า เปน และ
ความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน
3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) ไดแก รายได ซึ่งจะเปน
ตัววัดกําลังซื้อของผูบริโภค
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3.5 การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑมี
คุณภาพดีมากกวาผูมีการศึกษาต่ํา
3.6 รูปแบบการดํารงชีวิต (Life Style) หมายถึง รูปแบบของการดํารงชีวิตใน
โลกโดยแสดงออกในรูปของ 1) กิจกรรม (Activities) 2) ความสนใจ (Interests) 3) ความคิดเห็น
(Opinions) รูปแบบการดํารงชีวิตขึ้นกับวัฒนธรรม ชั้นของสังคมและกลุมอาชีพของแตละบุคคล
นักการตลาดเชื่อวาการเลือกผลิตภัณฑของบุคคลขึ้นอยูกับคานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต
4. ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพล
จากปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
และการใชสินคา ประกอบดวย
4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุนที่อยูภายในตัวบุคคลซึ่งกระตุน
ใหบุคคลปฏิบัติ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคลแตอาจจะถูกกระทบจากปจจัยภายนอก เชน วัฒนธรรม
ชั้นทางสังคม หรือสิ่งกระตุนที่นักการตลาดใชเปนเครื่องมือการตลาด เพื่อกระตุนใหเกิดความตองการ
พฤติกรรมมนุษยเกิดขึ้นตองมีแรงจูงใจ (Motive) ซึ่งหมายถึง ความตองการ
ที่ไดรับการกระตุนจากภายในตัวบุคคลที่ตองแสวงหาความพอใจดวยพฤติกรรมที่มีเปาหมาย
นักการตลาดตองศึกษาถึงแรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตัวมนุษย ซึ่งถือวาเปนความตองการของมนุษย
อันประกอบดวย ความตองการดานรางกาย และความตองการดานจิตวิทยาตางๆ ความตองการ
เหลานี้ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะหาสินคามาบําบัดความตองการของตน นักจิตวิทยาไดเสนอทฤษฎี
การจูงใจของมนุษย ทฤษฎีการจูงใจที่มีชื่อเสียงมาก คือ “ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว” ซึ่งได
จัดประเภทความตองการตามความสําคัญ 5 ระดับ จากต่ําไปสูง ดังนี้
4.1.1 ความตองการดานรางกาย
4.1.2 ความตองการความปลอดภัย
4.1.3 ความตองการดานสังคม
4.1.4 ความตองการการยกยอง
4.1.5 ความตองการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต
4.2 การรับรู (Perception) เปนกระบวนการซึ่งแตละบุคคลไดรับการเลือกสรร
จัดระเบียบ และตีความหมายขอมูลเพื่อที่จะสรางภาพที่มีความหมาย หรือหมายถึง กระบวนการ
ของความเขาใจ (การเปดรับ) ของบุคคลที่มีตอโลกที่เขาอาศัยอยู จากความหมายนี้ จะเห็นวา
การรับรูเปนกระบวนการของแตละบุคคลซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยภายใน เชน ความเชื่อ ประสบการณ
ความตองการและอารมณ และยังขึ้นกับลักษณะปจจัยภายนอก คือ สิ่งกระตุน การรับรูจะพิจารณา
เปนกระบวนการกลั่นกรอง การรับรูจะแสดงถึงความรูสึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การไดยิน
การไดเห็น ไดกลิ่น ไดรสชาติ ไดรูสึก
4.3 การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและ (หรือ)
ความโนมเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคล
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ไดรับสิ่งกระตุนที่ผานเขามาในความรูสึกนึกคิด และเกิดการตอบสนอง ซึ่งก็คือ ทฤษฎีตัวกระตุน
ปฏิกิริยาตอบสนอง (Stimulus-Response Theory) นั่นเอง
4.4 ความเชื่อถือ (Belief) เปนความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่ง
เปนผลมาจากประสบการณในอดีต
4.5 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรืออาจหมายถึง ความโนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรูในการตอบสนองตอสิ่งกระตุนไปในทิศทาง
ที่สม่ําเสมอ ทัศนคติเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความเชื่อ ในขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลตอ
ทัศนคติ
4.6 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะทางดานจิตวิทยาภายในของ
บุคคลเปนสิ่งที่กําหนดและสะทอนถึงวิธีการซึ่งบุคคลหนึ่งตอบสนองตอสิ่งแวดลอมของเขา หรือ
อาจหมายถึง การตอบสนองจากสิ่งกระตุนที่เปนสิ่งแวดลอม และทฤษฎีฟรอยด (Freud Theory)
เปนรูปแบบลักษณะของบุคคลที่จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการตอบสนอง หรืออาจหมายถึง
ลักษณะดานจิตวิทยาที่มีลักษณะแตกตางของบุคคลซึ่งนําไปสูการตอบสนองที่สม่ําเสมอและมี
ปฏิกิริยาตอสิ่งกระตุน ฟรอยดไดพิจารณาบุคลิกภาพของบุคคลซึ่งมีการพัฒนาโดยพยายามที่จะ
สนองความตองการของเขาใหบรรลุผลสําเร็จโดยกําหนดเปนทฤษฎีฟรอยด (Freud Theory) ฟรอยด
พบวาบุคคลไมรูสึกถึงสิ่งกระตุนพฤติกรรมที่แทจริงเพราะสิ่งกระตุน ไดกําหนดรูปรางตั้งแตตอน
เปนเด็กผานกระบวนการทางสังคม ฟรอยด พบวาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษยถูกควบคุม
โดยความนึกคิดพื้นฐาน 3 ระดับ คือ
1. อิด (Id) เปนสวนที่แสดงพฤติกรรมออกมาตามความตองการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย ตามความตองการที่แทจริง โดยมิไดมีการขัดเกลาใหพฤติกรรมนั้นเหมาะกับคานิยม
ของสังคม
2. อีโก (Ego) เปนสวนที่แสดงพฤติกรรมออกมาใหเหมาะสมกับกาลเทศะ
เหตุผล หรือเหตุการณที่เปนจริงในสังคม
3. ซุปเปอรอีโก (Superego) เปนสวนที่แสดงพฤติกรรมออกมาตามคานิยม
ของสังคม สังคมกลาววาสิ่งใดเปนสิ่งที่ดีควรยึดถือและประพฤติปฏิบัติ สวนของซุปเปอรอีโกก็
จะรับไวและปฏิบัติตาม
4.7 แนวคิดของตนเอง (Self Concept) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอ
ตนเองหรือความคิดที่บุคคลคิดวาบุคคลอื่นมีความคิดเห็นตอตนอยางไร
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค
ภาพประกอบ 5 อิทธิพลตางๆ ตอพฤติกรรมผูบริโภค
อิทธิพลของปจจัยวัฒนธรรม
- วัฒนธรรม
- วัฒนธรรมยอย
- ชั้นทางสังคม

อิทธิพลของปจจัยทางสังคม
- กลุมอางอิง
- ครอบครัว
- บทบาทและฐานะ

-

อิทธิพลของปจจัยสวนบุคคล
อายุและขั้นตอนของวงจรชีวิต
อาชีพ
เหตุการณทางเศรษฐกิจ
แบบของการใชชีวิต
บุคลิกภาพและแนวความคิด
เกี่ยวกับตนเอง

พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
- การตระหนักถึงความตองการ
- การระบุทางเลือก
- การประเมินทางเลือก
- การซื้อและตัดสินใจอื่นที่เกี่ยวของ
- พฤติกรรมหลังการซื้อ

อิทธิพลของปจจัยดานจิตวิทยา
- การจูงใจ
- การรับรู
- การเรียนรู
- ความเชื่อและทัศนคติ

อิทธิพลของปจจัยทางสถานการณ
- สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
- สิ่งแวดลอมทางสังคม
- เวลา
- งานและการใชสินคา
- อารมณ

ที่มา: อดุลย จาตุรงคกุล. 2546: 67

อิทธิพลทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ
- ราคา
- ชองทางการ
จําหนาย
- การสงเสริมตลาด
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อดุลย จาตุรงคกุล (2546: 68-77) ไดอธิบายไววา ปจจัยที่ตออิทธิพลตอพฤติกรรม
ผูบริโภค ประกอบดวย ดังนี้
ปจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural Factors)
1. วัฒนธรรม (Culture) เปนตัวหลักในการกําหนดความตองการและพฤติกรรมของ
บุคคล เกิดจากการรับคานิยมชมชอบซึ่งอาจไดมาจากครอบครัว หรือสถาบันอื่น เชน คานิยม
ของความสําเร็จ คานิยมทํากิจกรรม ความเปนอิสระ เปนตน
2. วัฒนธรรมยอย (Subculture) ประกอบดวยสัญชาติ ศาสนา กลุมสีผิวและเขต
ทางภูมิศาสตร วัฒนธรรมยอยบางทีอาจทําใหกลายเปนสวนหนึ่งของการตลาด เพื่อไดผลิตสินคา
ใหตรงกับความตองการของตลาดดังกลาว
3. ชั้นทางสังคม (Social Class) หมายถึง การมีการจัดลําดับชั้นของฐานะของชน
ในชาติ (National Status Hierarchy) โดยที่บุคคลและกลุมตางๆ ถูกจัดรวมพวกเปนพวกในแง
ของศักดิ์ศรีและชื่อเสียงที่ตางกันอันเนื่องมาจากการมีทรัพยสมบัติ ความชํานาญและอํานาจตางกัน
วิธีที่นาเชื่อถือมากที่สุด คือ แบงโดยใชอาชีพเปนเกณฑ แตก็ไมไดดูที่อาชีพอยางเดียว มีเครื่องชี้
อื่นๆ ดวยเชน รายได การศึกษาและเขตที่อยูอาศัย ชั้นทางสังคมทําใหการแตงกาย การพูด
ความนิยมชมชอบตางกัน มีการแบงชั้นทางสังคมแตกตางกัน คือ 3 ชั้น คือ ชั้นสูง กลาง ต่ํา
ปจจัยทางสังคม (Social Factors)
1. กลุมอางอิง (Reference Groups) ผูบริโภค จะทําการพิจารณาหรือปรึกษากลุม
เมื่อเขาตองการตัดสินใจซื้อ กลุมเหลานี้ทําหนาที่เปนกลุมอางอิงใหกับผูบริโภค กลุมอางอิงเปน
บุคคลที่กอใหเกิดอิทธิพลตอความคิดของผูบริโภคตอความชอบและตอพฤติกรรม
2. ครอบครัว (Family) ครอบครัวเปนองคกรที่ทําการซื้อเพื่อผูบริโภคที่สําคัญที่สุด
ในสังคมสมาชิกในครอบครัวประกอบกันเปนกลุมอางอิงปฐมภูมิ (Primary Reference Group)
ที่มีอิทธิพลที่สุดตอผูบริโภคสวนใหญ การตัดสินใจของครอบครัว นักการตลาดตองการทราบวา
ใครทําการซื้อ เพื่อครอบครัวและสมาชิกครอบครัวคนไหนมีอิทธิพลตอการซื้อ โดยปกติภายใน
ครอบครัวสมาชิกตางก็มีบทบาทตางกัน
ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors)
การตัดสินใจของผูซื้อมักจะไดรับอิทธิพลมาจากคุณสมบัติสวนบุคคลตางๆ เชน
1. อายุและขั้นตอนของวงจรชีวิต คนซื้อสินคาและบริการแตกตางกันไปตามอายุ
ของตนตลอดชีวิต ขั้นตอนของวงจรชีวิตทั้งหมดมี 9 ขั้นตอน
- ขั้นตอนเปนโสด : โสด หนุมสาว
- ขั้นตอนแตงงาน : หนุมสาว ไมมีบุตร
- ขั้นตอน Full nest I บุตรคนสุดทองไมเกิน 6 ขวบ
- ขั้นตอน Full nest II บุตรคนสุดทองอายุ 6 ขวบหรือมากกวา
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- ขั้นตอน Full nest III คูสมรสสูงอายุมีบุตรอยูดวย
- ขัน้ ตอน Emty nest I คูสมรสสูงอายุ ไมมีบุตรอาศัยอยูดวย หัวหนาครอบครัว
ยังทํางานอยู
- ขั้นตอน Emty nest II คูสมรสสูงอายุ ไมมีบุตรอาศัยอยูดวย หัวหนาครอบครัว
ปลดเกษียณ
- ขั้นตอนคนเดียว ยังทํางานอยู
- ขั้นตอนอยูคนเดียว ปลดเกษียณแลว แตละขั้นตอนผูบริโภคมีความสนใจใน
สินคาตางกัน นักการตลาดมักเลือกกลุมขั้นตอนวงจรชีวิตบางกลุมเปนตลาดเปาหมาย
2. อาชีพ นักการตลาดตองพยายามระบุกลุมอาชีพที่มีความสนใจในผลิตภัณฑและ
บริการเนื่องจากผูบริโภคที่มีอาชีพตางกันตองการสินคาที่ตางกันดวย
3. สภาวการณทางเศรษฐกิจ การเลือกสินคามักถูกกระทบเปนอยางมากจากสภาวการณ
เศรษฐกิจ ประกอบรายไดเพื่อการจับจาย ประหยัดและทรัพยสิน หนี้สิน อํานาจในการขอยืมเงิน
และทัศนคติตอการใชจายเมื่อเทียบกับการประหยัด
4. แบบของการใชชีวิต (Lifestyle) คนที่มาจากวัฒนธรรมยอย ชั้นทางสังคมและอาชีพ
เดียวกันอาจมีแบบการใชชีวิตที่แตกตางกัน แบบของการใชชีวิต คือ แบบแผนของการดํารงชีวติ
ของบุคคลที่แสดงออกในทางกิจกรรม (วิธีการใชเวลาของบุคคล) ความสนใจ (อะไรที่บุคคลรูสึก
“ชื่นใจ” ที่จะไดทํา) และความคิดเห็น (บุคคลคิดถึงบุคคล สถานที่และสิ่งของอยางไร) แบบของ
การใชชีวิตแสดงออกในรูป Psychographic หรือเทคนิคในการวัดแบบของการใชชีวิตและใชจําแนก
แบบของการใชชีวิตดวย
4.1 Psychographic ทําการจําแนกกิจกรรม (Activities) ออกเปนการทํางาน
งานอดิเรก การจับจายของการกีฬา และเหตุการณทางสังคม
4.2 ความสนใจ (Interest) แบงออกเปนสนใจอาหาร แฟชั่น ครอบครัว การพักผอน
4.3 ความคิดเห็น (Opinion) แบงเปนความคิดเกี่ยวกับตัวเอง ทางสังคม เศรษฐกิจ
สินคา เปนตน
5. บุคลิกภาพ (Personality) บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่เดนเปนพิเศษจะมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อ บุคลิกภาพ หมายถึง คุณสมบัติทางจิตวิทยาที่เดนพิเศษที่นําไปสูการมีปฏิกิริยา
ตอบในลักษณะถาวรตอสิ่งแวดลอม
ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors)
1. การจูงใจ (Motivation) บุคคลมีความตองการหลายๆ อยาง ความตองการบางอยาง
เกี่ยวกับราง (Biological) ซึ่งเกิดจากความตึงเครียด เชน ความหิว ความกระหายหรือความไม
สะดวกสบายกาย ความตองการอื่นเกี่ยวของจิตวิทยา (Psychological) เกิดจากความตองการ
การยอมรับศักดิ์ศรีหรือมีสวนรวมกับผูอื่น ความตองการเหลานี้สวนมากจะไมแข็งแกรงพอที่จะ
จูงใจบุคคลกอใหเกิดปฏิกิริยาในเวลาใดเวลาหนึ่ง ความตองการจะกลายเปน “สิ่งจูงใจ” ไดเมื่อ
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มันถูกเราอยางแรงกลาในระดับหนึ่ง สิ่งจูงใจ (หรือแรงขับดัน) คือ ความตองการพอที่จะ “บีบบังคับ”
หรือ ”ผลักดัน” ใหบุคคลแสวงหาการตอบสนองความตองการดังกลาว การตอบสนองความตองการ
จะทําใหความตึงเครียดที่ผูบริโภครูสึกนอยลง
2. การรับรู (Perception) การที่บุคคลมีปฏิกิริยาไดรับอิทธิพลจากการรับรูสถานการณ
คนสองคนไดรับการจูงใจเหมือนกันและอยูในสถานการณเดียวกันอาจกอปฏิกิริยาแตกตางกัน
อยางมาก เพราะทั้งสองรับรูสถานการณแตกตางกัน เพราะพวกเขาทุกคนเรียนรูโดยการไหลของ
ขาวสารจากโลกภายนอก โดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การเห็น การไดยิน การดม การจับตอง
และการชิม อยางไรก็ดีเราแตละคนรับขาวสาร จัดรูปและแปลขาวดวยวิถีทางเฉพาะของแตละ
บุคคล
3. การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอันเกิดจาก
การมีประสบการณเพิ่มขึ้น พฤติกรรมของมนุษยสวนใหญเกิดจากการเรียนรู การเรียนรูเกิดจาก
ความสัมพันธระหวางแรงผลักดัน ตัวกระตุนหลัก ตัวกระตุนรอง การปฏิบัติตอบและการเสริมแรง
4. ความเชื่อและทัศนคติ การกระทําและการเรียนรู ทําใหบุคคลเกิดมีความเชื่อและ
ทัศนคติมากขึ้น และมันก็จะกลับไปกออิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของเขา
ปจจัยทางสถานการณ (Situational Influences)
1. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Surroundings) เปนสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการซื้อที่มีลักษณะสังเกตไดงายในสถานการณการซื้อ คือ ทําเลที่ตั้ง การตั้งแสดง
สินคา การตกแตงราน ระดับแสงสวาง ระดับของเสียง เปนตน
2. สิ่งแวดลอมทางสังคม (Social Surrounding) รวมถึงบุคคลอื่น คุณสมบัติของบุคคล
เหลานั้น บทบาทของเขาและวิธีการที่เขาปฏิบัติตอบตอกันกับบุคคลอื่น เชน การไปจับจายกับเพื่อน
ทําใหการตัดสินใจซื้อตางไปจากจับจายคนเดียวหรือครอบครัว
3. เวลา (Time) มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อไดหลายทาง บุคคลอาจทําการ ตัดสินใจ
แตกตางกันไปถาเวลาในการซื้อเริ่มตนแตกตางกัน
4. งาน (Task) หมายถึง เหตุผลทั่วไปหรือเหตุผลเฉพาะในการเก็บรวบรวมขาวสาร
การจับจายของหรือการซื้อ ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค
5. สภาวะทางอารมณ (Momentary Conditions) จากการมีอารมณเขามาเกี่ยวของ
ในเวลาที่จะซื้อ คนที่ตื่นเตนหรือโกรธก็อาจไมสามารถในการพิจารณาทางเลือกได
ปจจัยทางการตลาด (Marketing Influence)
1. ผลิตภัณฑ (Product) กลยุทธผลิตภัณฑอาจมีผลกระทบตอพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบริโภค คือ ความใหม ความสลับซับซอนและคุณภาพที่คนรับรูไดของผลิตภัณฑ เปนตน
2. ราคา (Pricing) กลยุทธดานราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อก็ตอเมื่อผูบริโภค
ทําการประเมินทางเลือกและทําการตัดสินใจ โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑราคาต่ํา
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3. ชองทางการจําหนาย (Placement-Channel of Distribution) เปนกลยุทธทําใหมี
ผลิตภัณฑไวพรอมจําหนาย สามารถกออิทธิพลตอการ “พบ” ผลิตภัณฑ สินคาที่มีจําหนายแพรหลาย
และงายที่จะซื้อทําใหผูบริโภคนําไปประเมินประเภทของชองทางที่นําเสนอ ก็อาจมีอิทธิพลตอ
การรับรูภาพพจนของผลิตภัณฑ
4. การสงเสริมตลาด (Promotion-Marketing Communication) กลยุทธการสงเสริม
ตลาดมีอิทธิพลตอผูบริโภคไดทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ
บทบาทในการซื้อของผูบริโภค
อดุลย จาตุรงคกุล (2546: 78) บุคคลมีบทบาทในการตัดสินใจซื้อ ดังนี้
1. Initiator คือ บุคคลคนแรกที่ใหการแนะนําหรือเปนผูออกความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การซื้อสินคาหรือบริการบางอยาง
2. Influencer คือ บุคคลที่ความเห็นหรือคําแนะนําของเขาที่อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
3. Decider คือ บุคคลที่ตัดสินใจซื้อสินคาในที่สุดหรือตัดสินใจเพียงบางสวน เชน
จะซื้อหรือไม ซื้ออะไร ซื้ออยางไรหรือซื้อที่ไหน
4. Buyer คือ บุคคลที่ทําการซื้อสินคาเอง
5. User คือ บุคคลที่บริโภคหรือใชผลิตภัณฑหรือบริการ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ
อดุลย จาตุรงคกุล (2546: 79-82) การซื้อสินคานั้นประกอบไปดวยขั้นตอนตางๆ
หลายขั้นตอน ดังภาพประกอบ 6
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ภาพประกอบ 6 กระบวนการตัดสินใจซื้อ
กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ
การตระหนักถึงความ
ตองการ

การเสาะแสวงหาขาวสาร

การประเมินทางเลือก

การตัดสินใจซื้อ

พฤติกรรมหลังซื้อ

ที่มา: อดุลย จาตุรงคกุล. 2546: 79
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1. การตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition) ซึ่งผูซื้อตระหนักถึงปญหา
หรือความตองการ ซึ่งมีความรูสึกถึงความแตกตางระหวางสภาวะที่เปนอยูจริงกับสภาวะที่เขา
ปรารถนา ความตองการอาจถูกกระตุนโดยตัวกระตุนจากภายใน (กระตุนความตองการที่มีอยู
ปกติ เชน ความหิว กระหาย เพศ เปนตน) ในระดับที่สูงพอที่จะกลายเปนแรงขับดัน นอกจากนั้น
อาจถูกกระตุนจากภายนอก
2. การเสาะแสวงหาขาวสาร (Information Search) การที่ผูบริโภคมีความสนใจ
หรือมีความตั้งใจสูงในสินคาแตยังไมตัดสินใจซื้ออาจเก็บความตองการไวในความทรงจําหรือไม
ก็ทําการเสาะแสวงหาขาวสารที่เกี่ยวของกับความตองการดังกลาว ผูบริโภคอาจหาขาวสารไดจาก
หลายแหลง เชน
2.1 แหลงขาวสวนบุคคล คือ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน ผูคุนเคย
2.2 แหลงพาณิชย คือ โฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจําหนาย หีบหอ การตั้ง
แสดงสินคา
2.3 แหลงสาธารณะ คือ สื่อมวลชน องคการเพื่อผูบริโภค
2.4 แหลงที่เกิดจากความชํานาญ คือ การจับถือ การตรวจสินคาและการใชสินคา
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) คือ วิธีการที่ผูบริโภคใชขาวสาร
เลือกตรายี่หอ ผูบริโภคมิไดใชกระบวนการประเมินที่งายและไมไดมีวิธีเดียวในสถานการณการซื้อ
ทุกครั้ง การจะประเมินทางเลือกหรือไมขึ้นอยูกับตัวผูบริโภคและสถานการณการซื้อดวย บางคน
ประเมินอยางละเอียด บางคนประเมินนิดหนอยหรือไมประเมินเลยเพราะอาจซื้อแบบฉับพลันทันที
(Impulse) และเชื่อในสัญชาติญาณ บางครั้งพึ่งเพื่อน หนังสือแนะนํา ผูบริโภคและพนักงานขาย
สําหรับคําแนะนําในการซื้อ
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมินผูบริโภคจัดลําดับ
ความชอบของตรายี่หอตางๆ ใน Choice Set และก็จะสรางความตั้งใจซื้อขึ้น โดยทั่วไปการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมักจะทําการซื้อตราที่ชอบมากที่สุด แตทวามีปจจัย 2 ประการ เขามา
“ขวาง” ระหวางความตั้งใจกับการตัดสินใจซื้อ ดังภาพประกอบ 7
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ภาพประกอบ 7 ขั้นตอนระหวางการประเมินทางเลือกและการตัดสินใจซื้อ
ทัศนคติของผูอื่น
การประเมิน
ทางเลือก

ความตั้งใจซื้อ

การตัดสินใจซื้อ

ปจจัยทาง
สถานการณ
ที่คาดไมถึง

ที่มา: อดุลย จาตุรงคกุล. 2546: 81
ตามภาพประกอบขางบนนี้ จะมีปจจัยเขามาขวาง 2 ปจจัย คือ ปจจัยทัศนคติ
ของผูอื่น และปจจัยทางสถานการณที่คาดไมถึง โดยผูบริโภคอาจสรางความตั้งใจซื้อขึ้นมาอิงปจจัย
ตางๆ เชน รายไดที่คาดวาจะได ราคาที่คาดหมายและคุณประโยชนของผลิตภัณฑที่คาดวาจะ
ไดรับ อยางไรก็ดีปจจัยทั้งสองอาจเปลี่ยนการตัดสินใจซื้อได
ในการทําการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคตองทําการตัดสินใจยอย 5 ประการ เพื่อการ
ซื้อสินคา คือ ตัดสินใจเลือกตรา ตัดสินใจเลือกผูขาย ตัดสินใจเลือกจํานวน ตัดสินใจเลือกจังหวะ
เวลา และวิธีการจายเงิน
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Postpurchase Behavior) หลังการซื้อสินคา ผูบริโภคจะ
เกิดความพอใจหรือไมพอใจและจะกอพฤติกรรมหลังการซื้อขึ้น ปญหาอยูที่วาอะไรเปนตัวกําหนด
วาผูซื้อพอใจหรือไมพอใจในการซื้อ คําตอบคือมันขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางความคาดหมาย
ของผูบริโภคกับการปฏิบัติการของสินคา ถาสินคานอยกวาความคาดหมายผูบริโภคจะผิดหวัง
ถาตรงกับความคาดหมาย ผูบริโภคจะพอใจ ถาดีเกินความคาดหมาย ผูบริโภคจะปลื้ม
ทัศนคติ
ความหมายของทัศนคติ
ทัศนคติเปนประเด็นทางจิตวิทยาอีกประเด็นหนึ่งที่นักบริหารใหความสนใจ ทั้งนี้เพราะ
การเขาใจในทัศนคติพฤติกรรมของบุคคลจําเปนอยางมาก ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
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ขององคการในที่สุด สําหรับคําวาทัศนคติ (Attitude) นี้ บางก็ใชคําวา “เจนคติ” บางก็ใชคําวา
“ทาที” (สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ. 2545: 64) ซึ่งจะเห็นไดวาทัศนคติมีความสําคัญ
อยางยิ่งในการศึกษา เนื่องจากสามารถทําใหเขาถึงพฤติกรรมของบุคคลไดดีมากขึ้น ซึ่งไดมีผูให
ความหมายทัศนคติไวหลากหลาย ดังนี้
กมลรัตน หลาสุวงษ (2528: 172) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกของบุคคล
ที่ไดจากการเรียนรูและประสบการณ แลวแสดงสภาวะรางกายและจิตใจในดานความพรอมที่จะ
ตอบสนองตอบุคคลหรือสิ่งตางๆ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในสองลักษณะ กลาวคือ การแสดง
ความพรอมที่จะเขาหาเมื่อเกิดความรูสึกชอบ เรียกวา ทัศนคติที่ดีหรือทางบวก ไมก็จะแสดง
ความพรอมที่จะหลีกหนีเมื่อเกิดความรูสึกไมชอบที่เปนทัศนคติที่ไมดีหรือทางลบ
กรองแกว อยูสุข (2537: 31) ใหความหมายวา ทัศนคติ คือ การสะทอนความรูสึก
ของบุคคลวาพอใจหรือไมพอใจเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ
คอทเลอร (เกศสิรี แตศิลปสาธิต. 2545: 9; อางอิงจาก Kottler. 2000: 175) กลาววา
ทัศนคติ คือ ความโนมเอียงของการปฏิบัติ และอารมณของบุคคลที่ประเมินบางสิ่งบางอยางวา
พอใจหรือไมพอใจสิ่งนั้นอาจเปนวัตถุบางสิ่งหรือแนวคิด (Idea) ก็ได
โบวี่ ฮูสตัน และทวิล (เกศสิรี แตศิลปสาธิต. 2545: 9; อางอิงจาก Bovee Houston
and Thrill. 1995: 121) ใหความหมายไววา ทัศนคติ หมายถึง ความโนมเอียงในดานบวก (Positive)
หรือความโนมเอียงในดานลบ (Negative Inclination) ของบุคคลที่มีตอสินคา บุคคล สถานที่ แนวคิด
หรือประเด็นตางๆ ซึ่งทัศนคติมีความสําคัญมากตอนักการตลาดเพราะทัศนคติมีความสัมพันธ
ตอกระบวนการเลือกซื้อ และการกระทําการซื้อของผูบริโภคทั้งหลาย
การแพลน (เกศสิรี แตศิลปสาธิต. 2545: 9; อางอิงจาก Kaplan. 1965: 154) กลาววา
ทัศนคติ เปนความโนมเอียงหรือความรูสึกที่มีตอสิ่งตางๆ ในลักษณะที่แนนอนซึ่งเกิดขึ้นจาก
การเรียนรู การวิเคราะหความจริงและการตัดสินใจอยางรอบคอบแทจริงแลวทัศนคติสวนใหญจะ
เกิดจากอารมณที่มีตอบุคคล ความคิด และสิ่งตางๆ ทันทวงที โดยไมคอยคํานึงถึงความเปนจริง
ของสถานการณเหลานั้น
จิริยา ฉันทนาธํารงสิน (2546: 9) กลาววา จากการศึกษาคําจํากัดความที่นักวิชาการ
สวนใหญเห็นพองตองกัน คือ ทัศนคติเปนสภาวะความพรอมที่จะตอบสนองตอสถานการณหนึ่งๆ
(“The Readiness to Respond” to a Situation) หากไดรับสิ่งเราที่เหมาะสม ความพรอมที่เกิด
จากการประเมินสิ่งที่รับรูมาเกี่ยวกับสถานการณนั้นๆ มีอารมณความรูสึกแฝงอยูดวย
เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ (2535: 93) ใหความหมายของ ทัศนคติวา เปนความรูสึกของ
บุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ อันเปนผลเนื่องมาจากการเรียนรู ประสบการณและกระตุนใหบุคคลแสดง
การกระทําหรือแนวโนมตอสิ่งเรานั้นๆ ไปในทิศทางหนึ่ง อาจเปนไปในทางสนับสนุนหรือคัดคาน
ก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการอบรมใหเรียนรูและกระบวนการทางสังคม (Socialization) ฉะนั้น
ทัศนคติจึงเปนสิ่งที่ไดรับการปลูกฝงและพัฒนามาตั้งแตวัยทารกจนกระทั่งถึงวัยผูใหญ ซึ่งทัศนคติ
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เปนสิ่งที่กําหนดใหบุคคลประพฤติปฏิบัติหรือตอบสนองในการที่จะชอบ-ไมชอบตอบุคคล วัตถุ
สถานการณ ทัศนคติเปนสิ่งที่ไมสามารถจะวัดไดโดยตรง แตสามารถอางอิงไดจากการกระทํา
หรือการตอบสนองของบุคคลนั้นๆ
ไพศาล หวังพานิช (2523: 219) ไดสรุปความหมายไววา ทัศนคติ เปนความรูสึก
ภายในของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันเปนผลมาจากประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ
และความรูสึกดังกลาวจะเปนตัวกําหนดใหบุคคลนั้นแสดงการกระทํา หรือมีแนวโนมการตอบสนอง
ตอสิ่งนั้น ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอาจเปนในทางสนับสนุนหรือโตแยงคัดคานก็ได
สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2545: 64) กลาววาทัศนคติ คือ ผลผสมผสาน
ของความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู และความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง คนใดคนหนึ่ง สถานการณใดสถานการณหนึ่ง ซึ่งออกมาในรูปการประเมินคาอันอาจเปนไป
ในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได และความรูสึกเหลานี้มีแนวโนมที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรม
หนึ่งขึ้น ดังนั้นพฤติกรรมของมนุษยก็คือการแสดงออกซึ่งทัศนคติของเขาอันเปนผลมาจากความคิด
ความเชื่อ ความรู ประสบการณ ภูมิหลังและการเรียนรูที่ผานมาของบุคคลนั้นๆ ในแงของความ
เชื่อนั้น ทัศนคติทุกทัศนคติจะรวมเอาความเชื่อเขาไวดวย ทั้งนี้มิไดหมายความวา ความเชื่อทุก
อยางจะเปนทัศนคติ เมื่อทัศนคติของบุคคลถูกรวบรวมไวดวยกันอยางมีโครงสรางหลั่นชั้น นั่นก็
คือ ระบบคานิยม และเมื่อบุคคลมีความแตกตางกัน ทัศคติของแตละบุคคลที่มีตอสิ่งเดียวกันจึง
แตกตางกันไปดวย
สําอางค งามวิชา (2544: 101) กลาววา ทัศนคติ คือ ความโนมเอียงของความรูสึก
ในทางที่ชอบไมชอบ ตอสิ่งใดๆ ทัศนคติเกิดขึ้นหลังจากที่ไดประเมินขอเท็จจริงหรือเหตุการณ
ตางๆ แลวทัศนคติเปนเรื่องของอารมณของคน ในทางการตลาดผูบริโภคอาจมีทัศนคติไมทางบวก
ก็ทัศนคติทางลบตอสินคา ตรายี่หอ รูปราง และระบบ พนักงานและโฆษณาของบริษัท เปนตน
เสาวภา มีถาวรกุล และคณะ (2548: 153) ไดใหความหมายวา ทัศนคติ คือ ผลรวม
ของการประเมินในวัตถุใดวัตถุหนึ่งวาบุคคลนั้นๆ จะมีการตอบสนองตอวัตถุไปในทิศทางใด ดังนั้น
ทัศนคติของผูบริโภค (Consumer Attitudes) ก็คือการที่ผูบริโภคประเมินวาผลิตภัณฑนั้นๆ เปน
อยางไร และผูบริโภคจะมีการตอบสนองตอผลิตภัณฑนั้นๆ ไปในทิศทางใด (ชอบหรือไมชอบมี
แนวโนมจะซื้อ หรือไมซื้อผลิตภัณฑ)
ศศิธร หาคํา (2533: 14) สรุปความหมายทัศนคติไววา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสกึ
ทาทีที่ดีและไมดี เห็นดวยและไมเห็นดวย พอใจหรือไมพอใจ เฉยๆ ของบุคคลหรือคณะที่มีตอ
สิ่งตางๆ อันเปนผลเนื่องมาจากการเรียนรู ประสบการณจากสังคมหรือสิ่งแวดลอม
ชิฟแมน และคานุก (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2538: 142; อางอิงจาก Schiffman and
Kanuk. 1994: 657) สรุปวา ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความโนมเอียงที่เรียนรูเพื่อใหมีพฤติกรรม
ที่สอดคลองกับลักษณะที่พึงพอใจหรือไมพึงพอใจที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึง การแสดง
ความรูสึกภายในที่สะทอนวาบุคคลมีความโนมเอียง พอใจหรือไมพอใจตอบางสิ่ง เนื่องจากเปน
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ผลของกระบวนการทางจิตวิทยา ทัศนคติไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง แตตองแสดงวาบุคคล
กลาวถึงอะไรหรือทําอะไร
จากความหมายขางตนสรุปไดวา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึก ความเชื่อ ความคิดเห็น
ความรู ความโนมเอียงของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คนใดคนหนึ่ง สถานการณใดสถานการณหนึ่ง
ออกมาในรูปของผลการประเมิน อาจเปนไปได 2 ดาน 1) ดานบวก ถือไดวาเปนการยอมรับ
พอใจ ชอบ ดี เห็นดวย 2) ดานลบ เปนการปฏิเสธ ไมพอใจ ไมชอบ ไมดี ไมเห็นดวย ซึ่งสิ่ง
เหลานี้กอใหเกิดพฤติกรรมการแสดงออกขึ้น ทัศนคติเปนสภาวะความพรอมที่จะตอบสนอง ที่เกิด
จากการเรียนรู ประสบการณ การวิเคราะหความจริง และการตัดสินใจอยางรอบคอบของบุคคล
เปลี่ยนแปลงไดยากแตสามารถเปลี่ยนแปลงไดถามีแรงผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแตละ
บุคคลจะมีทัศนคติที่แตกตางกันไป
จะเห็นไดวาทัศนคติมีความสําคัญอยางมากในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล เนื่องจาก
ทัศนคติของบุคคลมีอิทธิพลในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ก็เชนเดียวกันในทางการตลาด
ทัศนคติทําใหทราบวาผูบริโภคมีทัศนคติไปในดานใดอันเปนไปได ทั้งดานบวกและดานลบ ที่มีตอ
สินคา ตรายี่หอ รูปราง ระบบพนักงานและโฆษณาของบริษัทได ซึ่งจะไดนําทัศนคติมาปรับเปลีย่ น
การวางแผนกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสม
องคประกอบทัศนคติ
สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2545: 64) ทัศนคติของแตละบุคคลแมจะ
แตกตางกันก็ตาม แตองคประกอบที่สําคัญของทัศนคติทั่วไปจะเหมือนกัน อันประกอบดวย
1. องคประกอบดานความคิดความเขาใจ (Cognitive component) ความคิด ความเขาใจ
นี้จะเปนการแสดงออกซึ่งความรูหรือความเชื่อซึ่งเปนผลมาจากการเรียนรูในประสบการณตางๆ
จากสภาพแวดลอมอันเปนเรื่องของปญญาในระดับที่สูงขึ้น
2. องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component) จะเปนสภาพทางอารมณ
(Emotion) ประกอบกับการประเมิน (Evaluation) ในสิ่งนั้นๆ อันเปนผลจากการเรียนรูในอดีต
ดังนั้นจึงเปนการแสดงออกซึ่งความรูสึกอันเปนการยอมรับ อาทิ ชอบ ถูกใจ สนุก หรือปฏิเสธ
ตอสิ่งนั้น อาทิ เกลียด โกรธ ก็ได ความรูสึกนี้อาจทําใหบุคคลเกิดความยึดมั่นและอาจแสดงปฏิกิริยา
ตอบโตหากมีสิ่งที่ขัดกับความรูสึกดังกลาว
3. องคประกอบดานแนวโนมของพฤติกรรม (Behavioral Tendency Component)
หมายถึงแนวโนมของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติตอสิ่งที่ตนชอบหรือเกลียดอันเปน
การตอบสนองหรือการกระทําในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจากความคิด ความเชื่อ ความรูสึก
ของบุคคลที่มีตอสิ่งเรานั้นๆ
เสาวภา มีถาวรกุล และคณะ (2548: 155-156) ทัศนคติประกอบดวย 3 องคประกอบ
ดวยกัน คือ
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1. องคประกอบทางความคิดหรือการรับรู (Cognitive or Perceptual Component)
ประกอบไปดวย เรื่องของความเชื่อ ความรู และความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยมี
พื้นฐานมาจากการรับรูในขอมูลตางๆ ที่แตละบุคคลไดมาจากประสบการณทั้งทางตรง และทางออม
ขอมูลที่วานี้แบงได 2 ลักษณะ คือ ขอมูลที่บอกวามีวัตถุนั้นๆ อยู หรือมีวัตถุนั้นๆ เกิดขึ้น และ
ขอมูลเกี่ยวกับแงมุมบางอยางที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวัตถุ หรือตราสินคาที่บุคคลไดรับขอมูล
วาเปนอยางไร
2. องคประกอบทางดานความรูสึก (Affective Component) คือ ความรูสึกโดยรวม
ในเรื่องของความชอบและอารมณที่มีตอวัตถุนั้นๆ ซึ่งเปนเรื่องของการประเมินวัตถุนั้นๆ ออกมา
เปนความรูสึกซึ่งอาจพัฒนามาจากขอมูลของความรูหรือความเชื่อในตัวสินคาก็ได หรือมาจากผล
ของการประเมินในคุณสมบัติของสินคาก็ได เรื่องของความรูสึกนั้นขึ้นอยูกับบุคคลและสถานการณดวย
3. องคประกอบทางดานพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ ความโนมเอียง
ที่จะเกิดพฤติกรรม หรือความตั้งใจที่จะเกิดพฤติกรรม หรือผลของความรูสึกที่มีตอวัตถุ ทําให
เกิดการวางแผนวาจะทําอะไรตอวัตถุนั้นๆ ในแงนักการตลาด คือ ความตั้งใจหรือความโนมเอียง
ที่จะซื้อผลิตภัณฑนั้นเอง
ความสัมพันธระหวาง 3 องคประกอบ (Tricomponent of Attitude) คือ ความคิด
ความรูสึกและพฤติกรรม ดังภาพประกอบ 8
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ภาพประกอบ 8 ความสัมพันธของความคิด ความรูสึกและพฤติกรรม

ความรู

ความโนม
เอียงที่จะเกิด
พฤติกรรม

ความรูสึก

ที่มา: เสาวภา มีถาวรกุล และคณะ. 2548: 155-156
จากเนื้อหาขางตน สรุปไดวา องคประกอบของทัศนคติ ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
1. ดานความคิด เปนการแสดงออกซึ่งความรู ความเชื่อ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุ
ตางๆ เกิดขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจากการรับรูในขอมูล และจากการเรียนรูประสบการณในอดีต ผล
ที่ออกมาเปนแนวโนมทางใดทางหนึ่ง ซึ่งออกมา 2 ดาน คือ ดานบวกหรือดานลบ
2. ดานความรูสึก เปนเรื่องของสภาพทางอารมณที่มีตอวัตถุนั้นๆ ประกอบการประเมิน
วัตถุนั้นดวย อาจพัฒนามาจากขอมูลความรูหรือความเชื่อ ซึ่งแสดงออกมาวาชอบหรือไมชอบ
เปนตน
3. ดานพฤติกรรม เปนความโนมเอียงหรือความตั้งใจที่แสดงพฤติกรรมอันเปนการ
ตอบสนองหรือการกระทําในทางใดทางหนึ่งการแสดงออกมีความสอดคลองกับความรูและความรูสึกดวย
จะเห็นไดวาองคประกอบของทัศนคติ 3 ดาน มีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกันโดย
เริ่มจากดานความคิดเปนอันดับแรก รองลงมา ดานความรูสึก และสุดทาย คือ ดานพฤติกรรม
เปนการกระทําหรือการแสดงออกซึ่งความคิด และความรูสึกที่เกิดขึ้นภายใน
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ลักษณะของทัศนคติ
เสาวภา มีถาวรกุล และคณะ (2548: 155) กลาวลักษณะของทัศนคติไว ดังนี้
1. ทัศนคติเปนสิ่งที่พัฒนามาจากการเรียนรูนั้นอาจเกิดไดจากการที่บุคคลนั้นๆ มี
ประสบการณตอโลกของความเปนจริง เชน การที่ไดซื้อสินคาดวยตนเอง การไดรับขอมูลตางๆ
เกี่ยวกับสินคาจากเพื่อน พนักงานขาย สมาชิกในครอบครัว ซึ่งมีอิทธิพลตอทัศนคติของบุคคล
(Personal Influence) นอกจากนี้ยังมีการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการเปดรับสื่อมวลชน (Exposure
to Mass Media) อีกดวย จะเห็นไดวา ทัศนคติเกิดจากการไดเรียนรูจากประสบการณทั้งโดย
ทางตรงและทางออม นอกจากขบวนการเรียนรูจะมีอิทธิพลตอการสรางทัศนคติแลว ยังมีอิทธิพล
ตอการเปลี่ยนทัศนคติดวย
2. ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได แตอาจจะตองอาศัยระยะเวลา เนื่องจากทัศนคติ
คือ ชุดของความเชื่อที่สัมพันธกัน ถาจะเปลี่ยนแปลง จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงในระดับของ
ความเชื่อเกิดขึ้นกอน
3. ทัศนคติเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งที่เรียกวา วัตถุ (Object) มารองรับ ลักษณะนี้หมายความ
วาคนเราจะตองมีทัศนคติตอวัตถุใดวัตถุหนึ่ง ถาไมมีวัตถุทัศนคติก็จะไมเกิดขึ้นวัตถุในที่นี้อาจจะ
เปนนามธรรม (Abstract) อาจจะเปนสิ่งที่จับตองได หรืออาจจะเปนการกระทําของบุคคลก็ได
ซึ่งอาจจะเปนสิ่งเดียว หรืออยูในรูปของกลุมไดเชนกัน
4. ทัศนคติตองมีทิศทาง (Direction) มีระดับความมากนอย (Degree) และมีความ
หนาแนน (Intensity) ทัศนคติเปนการแสดงถึง ความรูสึกที่บุคคลมีตอผลิตภัณฑวาเปนอยางไร
หมายความวา ทัศนคติจะแสดงใหเห็นถึงทิศทางวาบุคคลนั้นๆ มีความรูสึกในทางที่ดีที่ชอบ หรือ
ในทางที่ไมดีไมชอบตอผลิตภัณฑนั้นๆ ทั้งยังแสดงใหเห็นถึงระดับวา บุคคลนั้นๆ ชอบหรือไมชอบ
ผลิตภัณฑนั้นๆ มากนอยแคไหน และสุดทาย คือ ทัศนคติ แสดง ใหเห็นถึงความหนาแนนวา
บุคคลนั้นมีความมั่นใจในการแสดงออกในเรื่องของความรูสึกที่ตนเองมีตอผลิตภัณฑนั้นแคไหน
ความจริงแลวบางคนอาจจะเขาใจวา ระดับและความหนาแนน อาจจะคลายคลึงกัน แตในความ
เปนจริงแลว ไมเหมือนกันตรงที่วาระดับมากนอยที่ตัวเองรูสึกนั้นเปนระดับในความรูสึกที่มีตอ
ผลิตภัณฑ และความหนาแนนนั้น เปนเรื่องของความมั่นใจในความรูสึกของตนเองวาถูกหรือไม
แนใจ พอหรือไม
5. ทัศนคตินั้นมีโครงสราง (Structure) นั่นคือทัศนคติเกิดจากการเรียนรูมีพื้นฐาน
มาจากความเชื่อที่สัมพันธกันหลายๆ ความเชื่อ เพราะฉะนั้น การสรางทัศนคติหนึ่งขึ้นมาจึงมี
การจัดการกับขอมูลที่เรียนรูและจับเปนกลุมที่สัมพันธกัน ดังนั้นทัศนคติจึงแบงไดเปนกลุม ทัศนคติ
(Cluster) โดยในแตละกลุมของทัศนคติจะมีความสัมพันธกัน สอดคลองกัน เพราะฉะนั้นเรื่อง
ของความตองกัน (Consistendy) จึงมีความสําคัญ เพราะถาเมื่อไรเกิดความไมสอดคลองกันขึ้น
ในกลุมของทัศนคติจะทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลนั้นในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเกิดขึ้น
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6. เหตุการณหรือสภาวะแวดลอมรอบๆ ตัวบุคคลมีอิทธิพลตอการสราง และการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ รวมทั้งมีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรมดวย
ลักษณะทัศนคติประกอบดวย ดังนี้
1. เปนผลหรือขึ้นอยูกับการที่บุคคลไดประเมินผลสิ่งเรา แลวแปรเปลี่ยนมาเปนความรูสึก
ภายในที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการแสดงการกระทํา
2. ทัศนคติของบุคคล แปรคาไดท้งั ในดานคุณภาพ และดานความเขม โดยจะครอบคลุม
ชวงของทัศนคติ ซึ่งแปรคาไดทั้ง มาก ปานกลาง และนอย นั่นคือ ทัศนคติจะมีคาทั้งทัศนคติ
ทางบวก และทัศนคติทางลบ
3. ทัศนคติเกิดจากการเรียนรูมากกวาสิ่งที่เกิดขึ้นเอง
4. ทัศนคติขึ้นอยูกับเปาหมายหรือสิ่งเราเฉพาะอยางทางสังคม
5. ทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งเราที่เปนกลุมเดียวกันอาจสัมพันธกัน
6. ทัศนคติเปนการตระเตรียมภายในของจิตใจ และความรูสึกนึกคิด มากกวา การกระทํา
ภายนอกที่สังเกตเห็นได
7. สภาวะของความพรอมจะตอบสนอง เปนลักษณะซับซอนที่บุคคลจะยอมรับหรือ
ไมยอมรับ ชอบหรือไมชอบ ตอสิ่งตางๆ ซึ่งจะเกี่ยวของสัมพันธกันกับอารมณดวย จึงเปนสิ่งที่
อธิบายไมคอยจะไดและบางครั้งก็ไมมีเหตุผล ชอว และไรท (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.
2543: 3-5; อางอิงจาก Shaw and Wright. 1967: 6-10)
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2540: 149 -150) สรุปลักษณะของทัศนคติไว ดังนี้
1. ทัศนคติเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งใดๆ แตไมใชพฤติกรรม
จริงที่มีตอสิ่งนั้น
2. ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามกาลสมัย แตการเปลี่ยนทัศนคติที่แรงกลา
มักจะมีแรงกดดันที่คอนขางสูง
3. ทัศนคติเปนตัวแปรที่ซอนเรนอยูภายในที่สงผลตอพฤติกรรมอยางตอเนือ่ ง ทัง้ ทาง
กายและวาจา
4. ทัศนคติเปนตัวกําหนดทิศทางของพฤติกรรมในการประเมินสิ่งตางๆ หรือความรูสึก
สิ่งนั้นๆ ในทางบวก ลบ หรือกลาง
5. ทัศนคติเกิดจากเลียนแบบ ทําใหสามารถถายทอดไปสูบุคคลอื่นได เชน เกิดการ
คลอยตามบุคคลอื่นที่นาเชื่อถือ หรือเคารพ ศรัทธา
6. ปริมาณของทัศนคติมีตั้งแตพอใจอยางยิ่ง ไปจนถึงไมพอใจอยางยิ่งไปตามความ
เขมขน แลวแตวาความรูสึกจะอยูที่ปลายสุดดาน และมี 2 ทิศ คือ สนับสนุนหรือตอตาน
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จากเนื้อหาขางตน สรุปไดวา ทัศนคติมีลักษณะ ดังนี้
1. ทัศนคติเกิดจากการเรียนรูมากกวาสิ่งที่เกิดขึ้นเอง หรือไมใชสิ่งที่ติดตัวมาแต
กําเนิด ไดจากประสบการณทั้งทางตรงและทางออม
2. ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได อาจตองใชเวลา เนื่องจากมักจะมีแรงกดดัน ที่
คอนขางสูง และตองมีการเปลี่ยนแปลงในระดับความเชื่อเกิดขึ้นกอน กอนที่เปลี่ยนทัศนคติ
3. ทัศนคติตองมีทิศทางหรือตัวกําหนดทิศทาง มีระดับความมากนอยและมีความ
หนาแนน เปนความรูสึก บวก ลบ หรือ กลาง ชอบหรือไมชอบ ดีหรือไมดี เปนตน
4. ทัศนคติตองมีวัตถุมารองรับ คือ ตองมีทัศนคติกับวัตถุใดวัตถุหนึ่ง ถาไมมีวัตถุ
ทัศนคติก็ไมเกิดขึ้น
5. เหตุการณหรือสภาวะแวดลอมรอบๆ มีอิทธิพลตอการสรางและการแปลงทัศนคติ
รวมถึงความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรมดวย
6. ผลการประเมินสิ่งเราดวยการเปลี่ยนความรูสึกภายในกอใหเกิดการแสดงการกระทํา
ออกมา
7. ทัศนคติมีคุณภาพและความเขม เปนสิ่งที่บอกถึงความแตกตางของทัศนคติที่
แตละคนมีตอสิ่งตางๆ คุณภาพของทัศนคติอาจจะมีทัศนคติทางบวกหรือทัศนคติทางลบ สวน
ความเขมบงบอกถึงความมากนอยของทัศนคติ เชน มาก ปานกลาง นอย เปนตน
8. ทัศนคติตองเปนสิ่งที่บอกถึงความแนนอน ตองมีบอกอยางชัดเจนวาทัศนคติตอ
อะไร เชน ตอบุคคล ตอสิ่งของหรือสถานการณ จะมีทัศนคติลอยๆ ไมได
9. ทัศนคติเปนสิ่งกระตุนใหแสดงออกปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งใดๆ แตไมใชพฤติกรรม
จริงที่มีตอสิ่งนั้น
10. ทัศนคติเกิดจากการเลียนแบบได ทําใหสามารถถายทอดไปสูบุคคลอื่นได
11. ทัศนคติเปนตัวแปรที่ซอนเรนอยูภายในที่สงผลตอพฤติกรรมอยางตอเนื่อง ทั้ง
ทางกายและวาจา
12. ทัศนคติขึ้นอยูกับเปาหมายหรือสิ่งเราเฉพาะอยางทางสังคม
13. ทัศนคติมีลักษณะแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งของ บุคคลอื่น หรือ
สถานการณ
14. ทัศนคติมีโครงสราง โครงสรางทัศนคติเกิดจากความเชื่อที่สัมพันธกันหลายๆ
ความเชื่อ มีการจับกลุมของทัศนคติ ซึ่งในแตละกลุมจะมีความสัมพันธกัน สอดคลองกันถา
ความสัมพันธสูงทัศนคติคงทนไมเปลี่ยนแปลงไดงาย แตถาไมสอดคลองกันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของตัวบุคคลขึ้น
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ที่มาของทัศนคติ
สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2545: 66) กลาววา ทัศนคตินั้นมิไดมีติดตัว
บุคคลมาแตกําเนิด หากแตคอยๆ เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล อันเปนผลมาจากประสบการณหรือ
การเรียนรู (Learning) ที่ผานมาในชีวิตของบุคคลนั้นๆ ซึ่งเปนกระบวนการอันซับซอน สิ่งที่มี
อิทธิพลตอทัศนคติของบุคคลนั้น อาจเปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ไดอาจอยูใกลหรือไกลตัวบุคคล
นั้นๆ ก็ได อาจกลาวไดวาบอเกิดของทัศนคตินั้นมีหลายทาง ดังนี้
ประสบการณสวนบุคคล การมีประสบการณไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม
ยอมใหเกิดทัศนคติตอสิ่งนั้นๆ โดยทั่วไป ประสบการณสวนบุคคลจะกระทบโดยตรงตอองคประกอบ
ดานความคิดของทัศนคติ ประสบการณที่ทําใหเกิดความรูสึกพอใจยอมกอใหเกิดทัศนคติที่ดีตอ
สิ่งนั้น ตรงกันขามหากประสบการณนั้นๆ กอใหเกิดความไมพึงพอใจ บุคคลก็จะเกิดทัศนคติที่
ไมดีตอสิ่งนั้นๆ
การศึกษาเลาเรียน การอบรมสั่งสอน กระบวนการการเรียนรูทางสังคม (Socialization
Process) ทั้งที่ไดจากกลุมปฐมภูมิ (Primary Group) คือ ครอบครัว และกลุมทุติยภูมิ (Secondary
Group) ไดแก โรงเรียน สมาคม พรรคการเมือง ฯลฯ ทั้งในรูปที่เปนแบบแผนหรือเปนทางการ
(Formal) อาทิ การเรียนในโรงเรียน การเปนสมาชิกในองคการ หรือในรูปที่ไมเปนแบบแผน
หรือไมเปนทางการ (Informal) อาทิ การไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากพอแมพี่นอง ความสัมพันธ
กับเพื่อน อิทธิพลของสื่อมวลชน รวมตลอดถึงสังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู ซึ่งมีขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม คานิยมแวดลอมอยู แนวทางตางๆ ที่กลาวมาแลวลวนแตเปนทางที่จะหลอ
หลอมกอใหเกิดทัศนคติในตัวบุคคลไดทั้งสิ้น
นอกจากนี้ยังมีบอเกิดอื่นๆ ของทัศนคติอีก ไดแก การเลียนแบบผูอื่น (Imitation)
ซึ่งเปนการเลียนแบบอยางที่ตนชอบ ยอมรับ หรือเคารพ เพื่อทําใหเขากับคนที่ตนนิยมรักใคร
การลอกเลียนแบบนี้อาจกาวไปถึงการถายแบบโดยพยายามทําตนใหเหมือนกับอีกบุคคลหนึ่งใน
แงความรูสึกนึกคิดดวย (Identification) ทั้งนี้เพื่อจะทําตนใหเหมือนกับบุคคลที่ตนอยากเปนพวก
เดียวกันกับเขา ความประทับใจที่รุนแรงก็มีสวนในการสรางทัศนคติเชนกัน อาทิ เคยเห็นภาพยนตร
แสดงถึงความโหดเหี้ยมของนาซี ก็เกิดทัศนคติไมดีตอนาซี หรือแมแตบุคลิกภาพก็มีผลตอการ
เกิดของทัศนคติ อาทิ คนที่มีบุคลิกภาพแบบชอบแสดงออก (Extrovert) จะมีทัศนคติที่ชอบสังคม
ไมตอตานสังคม
หนาที่ของทัศนคติ
คอสเทลโลและซัลคายด (สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ. 2545: 66-68;
อางอิงจาก Costello and Zalkind. 1963: 254-259) กลาววา หนาที่สําคัญตางๆ ของทัศนคติ
พิจารณาจากพื้นฐานของการจูงใจ โดยจําแนกไดเปน
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1. หนาที่ในการเปนเครื่องมือ ปรับเปลี่ยน หรือใชประโยชน (Instrumental, Adjustive,
or Utilitarian Function) เกิดจากการตระหนักในขอเท็จจริงที่วาบุคคลพยายามจะไดมาซึ่งรางวัล
ใหมากที่สุด และพยายามจะลดการถูกลงโทษใหนอยลงที่สุดดวย ดังนั้น ทัศนคติซึ่งทําหนาที่ใน
การปรับตัว จะเปนหนทางเพื่อมุงสูการบรรลุเปาหมายซึ่งทําใหเกิดความพึงพอใจ หรือหลีกเลี่ยง
สิ่งที่ไมปรารถนาอันทําใหเกิดความไมพึงพอใจซึ่งเปนเรื่องของการใชประโยชนหรือการใหไดมา
ซึ่งประโยชน ทัศนคติที่เกิดขึ้นมาโดยพิจารณาในแงของการปรับตัวนี้จะขึ้นอยูกับการรับรู
2. หนาที่ในการปองกันตัวเอง (Ego – Defense Function) โดยปกติบุคคลจะไมเพียง
แตสนใจเกี่ยวกับโลกภายนอกเทานั้น แตเขาจะใหความสนใจกับตัวเองอยางมาก เมื่อบุคคลเผชิญ
กับขาวสารขอมูล หรือเหตุการณตางๆ ที่มีลักษณะคุกคามเขา เขาจะใชกลไกในการปองกันตนเอง
ซึ่งจะเปนการชวยลดความกระวนกระวายใจ กลไกนี้เรียกกันวา กลไกการปองกันตนเอง (Ego –
Defense Mechanism) แบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ กลุมสุดโตงอันไดแกกรณีที่เกิดความ
บกพรองอยางมาก ดังนั้นจําเปนตองปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงขอมูลเหตุการณตางๆ โดยสิ้นเชิง
สวนอีกกลุมหนึ่งนั้นจะเปนกรณีที่มีความบกพรองนอย ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองใชกลไกเพื่อ
การบิดเบือนขอมูล แตไมถึงขั้นปฏิเสธโดยสิ้นเชิง โดยทั่วไปบุคคลทุกคนจะใชกลไกการปองกัน
ตัวเองนี้ หากตางกันในแงความมากนอย ในกรณีที่ใชกลไกมาก ทัศนคติของบุคคลนั้นจะทําหนาที่
ในการปองกันตนเองมากกวาคนอื่น และบุคคลมักจะใชกลไกดังกลาวไมรูตัวและจะกระทําการ
ปองกันตนเองโดยไมรูเหตุผล
3. หนาที่ในการแสดงออกซึ่งคานิยม (Value-Expressive Function) ซึ่งเปนการแสดง
ถึงชนิดของบุคคลที่เขาคิดวาตัวเขาเปน เชน เปนนักอนุรักษนิยม นักเสรีนิยม เปนตน การที่
บุคคลไดแสดงถึงทัศนคติซึ่งสะทอนถึงความเชื่อของเขาและมโนภาพของเขา จะทําใหเกิดความ
พึงพอใจ ในชั้นนี้ บุคคลจะไมเห็นวาเงินหรือการไดรับการยอมรับในสังคมเปนสิ่งที่เขาปรารถนา
หากแตเปนการสรางเอกลักษณหรือความเปนตัวของตัวเองและย้ํา ความคิดของเขาที่ทําใหเขา
เปนเขา และยังเปนการผสมผสานมโนภาพเขากับความตองการที่บุคคลปรารถนา อาทิ การแตงตัว
หรือการพูด เด็กวัยรุนจะสรางเอกลักษณของเขาใหคลายกับกลุมเพื่อนที่เขาชื่นชอบ
4. หนาที่ในดานความรู (Knowledge Function) ทัศนคติจะชวยทําหนาที่ของมาตรฐาน
หรือกรอบของการอางอิงเพื่อจะชวยใหเกิดความแนชัดหรือความหมาย และความสม่ําเสมอหรือ
ความแนนอน จึงเปนการเนนย้ําที่ดีสําหรับปทัสถาน (Norms) ในวัฒนธรรมหนึ่งๆ มิฉะนั้นบุคคล
ก็จะมีแตความงงงวย อยางไรก็ตามความรูหรือขาวสารขอมูลใหมๆ จะไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเกาๆ ได เวนเสียแตวาความรูในทัศนคติที่มีอยูเดิมนั้นไมพอเพียง ไมสมบูรณ หรือไม
สม่ําเสมอ
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จากเนื้อหาขางตน สรุปไดวา ทัศนคติมีหนาที่ ดังนี้
1. การปรับตัว ทัศนคติจะชวยใหสามารถปรับตัว เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ทําใหเกิด
ความพอใจหรือตองการ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมตองการ ซึ่งจะเปนการสรางประโยชนหรือการให
ไดมาซึ่งประโยชน ทั้งนี้การปรับตัวขึ้นอยูกับการรับรูและประสบการณของบุคคลดวย
2. การปองกันตัวเอง เปนการปกปองภาพลักษณของตนเองโดยใชกลไกการปองกัน
ตนเองเขามาปกปอง จากการถูกคุกคามของขอมูลขาวสาร หรือเหตุการณตางๆ เชน ไมวาขอมูล
ขาวสารใหมจะถูกตองเปนจริงหรือไมก็ตาม แตตนเองปองกันตนเองโดยคิดวาตนเองถูกตอง
3. การแสดงคานิยม ทัศนคติบางอยางจะแปลคานิยมออกมาเปนการแสดงที่เห็นได
งายหรือจับตองได เพื่อการสรางความเปนเอกลักษณหรือความเปนตัวเองและย้ําความคิดของเขา
ที่ทําใหเปนตัวตนของเขา
4. ดานความรู ทัศนคติเปนเสมือนมาตรฐานหรือกรอบอางอิงที่แนชัดหรือความแนนอน
หรือรวมไปถึงเปนตัวกําหนดขบวนการในการเลือกรับรู เมื่อมีขอมูลใหมเขามาใหตัดสินใจจะได
เสมือนมีขอมูลสนับสนุนที่นาเชื่อถือได
กลยุทธการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เสาวภา มีถาวรกุล และคณะ (2548: 172-173) กลาววา การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เกิดจากการเรียนรู เชนเดียวกับการสรางทัศนคติซึ่งอาจเกิดจากการมีประสบการณสวนตัวหรือ
จากแหลงขอมูลอื่นๆ เขามามีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงไดเชนกัน ไดสรุปถึงกลยุทธในการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Strategies for Attitude Change) ออกเปน 5 กลยุทธใหญๆ ดวยกัน คือ
1. การเปลี่ยนแปลงหนาที่พื้นฐานของทัศนคติ คือ การเปลี่ยนแปลงหนาที่ตางๆ
ของทัศนคติ ดังนี้
1.1 หนาที่ในการปรับตัว (The Adjustment Function) เปนวิธีการหนึ่งที่เปลี่ยน
ทัศนคติใหมาชอบในสินคา คือ การแสดงใหผูบริโภคทราบวา สินคานั้นๆ สามารถใชประโยชน
ตอผูบริโภค ซึ่งประโยชนนี้อาจนึกไมถึง หรือไมเคยคิดถึงมากอน หรืออาจเนนที่ความพึงพอใจ
ใหมๆ ที่ดีกวา หรือ เปลี่ยนรางวัลและการลงโทษใหมๆ ขึ้นมา ทําใหผูบริโภคตระหนักในรางวัล
หรือการลงโทษที่เราตองการใหเขานึกถึง
1.2 หนาที่ในการปองกันตัวเอง (The Ego-Defensive Function) แนวความคิด
ที่เกี่ยวกับตนเองจากความไมแนใจหรือความสงสัยที่อาจเกิดขึ้นภายใน ดังนั้นการที่เราพยายาม
ที่สรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคในความคิดที่เกี่ยวกับตนเอง จะสามารถทําใหเกิด ทัศนคติที่ดี
หรือเปลี่ยนทัศนคติจากเฉยๆ มาชอบได เชน ยาระงับกลิ่นกายสําหรับผูมีความมั่นใจในตนเอง
1.3 หนาที่ในการแสดงคานิยม (The Value – Expressive Function) ดังนั้น
อาจจะใชวิธีที่ทําใหสิ่งตางๆ ที่แวดลอมผูบริโภคอยูนั้นมาสนับสนุน คานิยมที่ผูบริโภคมีอยู เชน
การบอกวาสินคานี้ตรงกับคานิยมของผูบริโภคไดอยางไร หรือการใชสินคานี้จะเปนสินคาที่บง
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บอกถึงคานิยมของผูบริโภคไดอยางไรโดยแสดงใหเห็นถึงความเหมาะสมอยางมากที่จะใหบุคคล
มีทัศนคติของตนตอสินคาเสียใหม
1.4 หนาที่ในการสรางความรู (The Knowledge Function) เนื่องจากบุคคลมี
ความตองการอยางยิ่ง ที่จะรูและเขาใจบุคคลและสิ่งของที่เขาตองเกี่ยวของดวย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสิ่งที่จะมามีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้น นักการตลาดอาจจะทําใหผูบริโภค เกิด
ความรูในเรื่องของขอดีของสินคาของตนวามีมากกวาตราสินคาคูแขงขันหรือใหขอมูลที่มีความหมาย
ตอผูรับ ซึ่งอาจจะเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาที่ผูบริโภคกําลังเผชิญอยู เปนตน
2. การเชื่อมโยงสินคากับกลุมหรือเหตุการณ ทัศนคตินั้นสัมพันธกับกลุมและเหตุการณ
ทางสังคม ดังนั้น จึงอาจเปนไปไดที่จะเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอสินคาโดยการชี้ใหเห็นวาตราสินคา
นั้นมีความสัมพันธกับกลุมบุคคลหรือเหตุการณทางสังคมอยางไรบาง เพื่อกอใหเกิดทัศนคติที่
ตองการ เชน การบอกวาตราสินคา A ใหการสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กยากจน เปนตน
3. ทําใหทัศนคติขัดแยงกันมาสัมพันธ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติอาจทําไดโดยดูจาก
ทัศนคติที่ขัดแยงกันอยูหรือมีแนวโนมที่จะขัดแยงกัน ถาผูบริโภคเห็นวาทัศนคติที่มีตอตราสินคา
นั้นไปขัดแยงกับทัศนคติพื้นฐานที่ตนเองมีอยู อาจนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทําใหผูบริโภคประเมิน
ตราสินคานั้นใหม เมื่อบุคคลเผชิญกับความขัดแยงทางทัศนคติขึ้น บุคคลนั้นจะพยายามแสวงหา
ความสมดุลโดยวิธีการหนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติบางอยาง เชน ถาทราบวานิตยสาร
ดิฉัน เปนนิตยสารที่กลุมเปาหมายของเรานิยมชมชอบมาก การลงโฆษณาสินคาที่กลุมเปาหมาย
มีทัศนคติไมคอยดีนัก ในนิตยสารดิฉัน อาจทําใหกลุมเปาหมายมาประเมินสินคาใหม เปลี่ยน
ทัศนคติตอสินคาดีขึ้นได
4. การเปลี่ยนแปลงองคประกอบของแบบจําลองคุณลักษณะสินคา (Multiattribute
Model) สามารถนําใชในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได ดังนี้ คือ
4.1 การเปลี่ยนการประเมินในคุณลักษณะของสินคา โดยปกติแลวสินคาแตละ
ประเภทจะถูกแบงออกโดยดูจากความแตกตางทางลักษณะที่สําคัญ หรือผลประโยชน (Product
Benefit) ที่ผลิตภัณฑใหสัญญาตอผูบริโภค ซึ่งจะเปนจุดดึงดูดใจกลุมเปาหมาย ดังนั้นนักการตลาด
สามารถใชโอกาสนี้ทําใหผูบริโภคที่ชอบในผลประโยชนหนึ่ง ใหเปลี่ยนมาชอบในอีกผลประโยชน
หนึ่งของสินคาไดหมายความวา เราพยายามที่จะทําใหความเชื่อของผูบริโภคในเรื่องคุณลักษณะใด
คุณลักษณะหนึ่งใหเพิ่มมากขึ้นหรือทําใหคุณลักษณะอื่นนั้น ดอยลง ถาเมื่อไรที่การประเมินใน
คุณลักษณะหนึ่งของผูบริโภคสามารถทําใหเห็นคุณคาเพิ่มมากขึ้นในคุณลักษณะนั้น ก็เปนไปได
ที่ทัศนคติโดยรวมในสินคาจะเปลี่ยนไป
4.2 การเปลี่ยนความเชื่อในตราสินคา หรือการเปลี่ยนการรับรูในตัวสินคา คือ
การที่เราพยายามทําใหผูบริโภคเชื่อวาตราสินคานั้นๆ มีมากกวา ดีกวา หรือดีที่สุดในคุณลักษณะ
ที่สําคัญของสินคาประเภทนั้นๆ
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ขอควรระวังในการทําทั้ง 2 วิธี คือ ในระยะยาวแลว การเปลี่ยนการรับรูใน
คุณลักษณะของตราสินคา อาจจะไมประสบผลสําเร็จเสมอไป ถาตราสินคานั้นๆ มิไดมีคุณลักษณะ
นั้นจริงๆ และการเปลี่ยนการประเมินทั้งคุณลักษณะ และความเชื่อในตราสินคา ไมควรจะเปลี่ยน
อยางรวดเร็ว เพราะการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอาจกอใหเกิดการตอตาน หรือบิดเบือน ขอมูล
ที่เราจะใหผูบริโภคไดทราบ
4.3 การเพิ่มคุณลักษณะบางอยางลงไปในตัวสินคา ซึ่งอาจจะเปนคุณลักษณะที่
ถูกละเลยไปหรือคุณลักษณะที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีหรือความแปลกใหมอื่นๆ เชน
การนําโซดาผสมในเครื่องดื่มอื่นที่ไมใชเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เพื่อเพิ่มรสชาติเครื่องดื่ม
4.4 การเปลี่ยนการประเมินตราสินคาโดยรวม คือ การเปลี่ยนโดยตรงในการประเมิน
ตราสินคา โดยมิไดมุงเกี่ยวกับคุณลักษณะแตละคุณลักษณะที่มีในตัวตราสินคานั้นๆ โดยการให
ขอมูลบางอยางที่สําคัญ เชน ตราสินคานั้นเปนตราสินคาที่ขายดีที่สุด หรือเปนตราสินคาที่มีบุคคล
สําคัญในสังคมใชมากมาย หรือการอางอิงอื่นๆ ที่จะทําใหตราสินคานั้นเดนและแตกตางไปจาก
คูแขงขันอื่น ๆ
5. การเปลี่ยนความเชื่อในตราสินคาคูแขง วิธีการนี้จะออกมาในลักษณะของการโฆษณา
เปรียบเทียบ (Comparative Advertising) ซึ่งตองใชอยางระมัดระวังเพื่อทําใหกลุมเปาหมายเปลี่ยน
ความเชื่อเกี่ยวกับคุณลักษณะของตราสินคาคูแขง เพราะอาจจะกลายเปนโฆษณาที่ทําใหกลุม
เปาหมายเห็นความสําคัญของคูแขงไป อยางไรก็ตามในประเทศไทยเรา ยังไมสามารถทําโฆษณา
ลักษณะนี้ไดชัดเจน
สวนประสมทางการตลาด
สวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง เครื่องมือการตลาดที่
ธุรกิจตองใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการตลาดในตลาดเปาหมาย คอตเลอร (ศิริวรรณ เสรีรัตน.
2546: 172; อางอิงจาก Kotler. 2000: 14) ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก
กลุมเปาหมาย ประกอบดวย เครื่องมือตอไปนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความ
จําเปนหรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวย สิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัส
ไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑ
อาจจะเปนสินคา บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด เปนตน การเสนอผลิตภัณฑเพื่อจะสนอง
ความตองการของบุคคล ประกอบดวย การตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ (Product’s
Design) ชื่อตราสินคา (Brand Name) บรรจุภัณฑ (Packaging) การรับประกัน (Warranties)
เปนตน
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2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ ที่มีความจําเปนตองจายเพื่อให
ไดผลิตภัณฑ วอกเกอร และสแตนตัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2546: 173; อางอิงจาก Walker and
Stanton. 2001: G-7) ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา
(Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคก็จะ
ตัดสินใจซื้อ
3. การจัดจําหนาย (Distribution หรือ Place) เปนโครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวย
สถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด สถาบันที่
นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย คือ สถาบันการตลาด สวนกิจที่ชวยในการกระจายตัวสินคา
ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจ
ตอตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล เซมินิก (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2546: 173;
อางอิงจาก Semenik. 2002: 563) โดยใชเพื่อจูงใจ (Persuade) ใหเกิดความตองการเพื่อเตือน
ความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรม
การซื้อ วอกเกอร และสแตนตัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2546: 173; อางอิงจาก Walker and Stanton.
2001: G-10) เครื่องมือในการติดตอสื่อสาร มีหลายประการ องคการอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลาย
เครื่องมือซึ่งตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated
Marketing Communication (IMC))
พิบูล ทีปะปาล (2543: 51) กลาววา โครงสรางของการพัฒนากลยุทธสวนประสม
การตลาด ประกอบดวย สวนประสมนําเสนอ (Offering Mix) อันไดแก ผลิตภัณฑ บริการและ
ราคา และสวนประสมการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix) อันไดแก การสงเสริมการขาย
การโฆษณา การขายโดยหนวยงานขาย การประชาสัมพันธ การขายทางไปรษณีย และการขาย
ทางโทรศัพท และอินเตอรเน็ต ดังภาพประกอบ 9

48

ภาพประกอบ 9 กลยุทธสว นประสมการตลาด (Marketing Mix Strategy)
สวนประสมการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix)
การสงเสริม
การขาย

สวนประสมนําเสนอ
(Offering Mix)

การโฆษณา

บริษัท

ผลิตภัณฑ
บริการ

การขายโดย
หนวยงานขาย

ชองทางการ
จัดจําหนาย

ลูกคา
เปาหมาย

การประชา
สัมพันธ
การขายทาง
ไปรษณีย
ทางโทรศัพท
และอินเตอรเน็ต

ที่มา: พิบูล ทีปะปาล. 2543: 52
ชาเขียวและผลิตภัณฑจากชาเขียว
ชา เปนชื่อไมยืนตนขนาดเล็ก ชนิด Camella Sinensis (Linn.) Kuntze อยูในวงศ
Theaceae ขึ้นตามหุบเขาในเขตรอนใชใบชงเปนเครื่องดื่ม ตนสูงประมาณ 30 ฟุต ทรงเปนพุม
ตนชาที่เพาะจากเมล็ดจะมีรากแกวและรากฝอย โดยเฉพาะตนชาที่งอกจากเมล็ดจะหยั่งรากลึก
ลงดิน ลึกเฉลี่ยประมาณ 1.5 เมตร แตอาจมีความยาวของรากถึง 3 เมตรได ขึ้นอยูกับชนิดของ
ตนชาและสภาพของดิน ชาเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและเรียงตัวสลับใบตอใบ มีขอบใบหยักแบบฟน
เลื่อย ปลายใบแหลม หนาใบเรียบมัน ใบยาว 7 – 30 เซนติเมตร ใตใบมีขนออนๆ ปกคลุม ชาอัสสัม
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จะมีใบสีออนขนาดใหญสวนชาจีนใบแคบ และสีคอนขางคล้ํากวาชาอัสสัม สวนดอกของชานั้นจะ
ออกระหวางลําตนกับใบ มีทั้งดอกเดี่ยวกับดอกชอ มีเกสรผูและเกสรเมีย เกสรผูยาว เกสรเมียสั้น
กลีบดอกชามีสีขาว ดอกหนึ่งมีประมาณ 5 – 8 กลีบ ผลของชามีลักษณะเปนแคปซูลสีน้ําตาล
อมเขียว หนา เมื่อเริ่มติดผลถึงผลแกนั้นใชเวลา 9 –12 เดือน จนแกเต็มที่ก็จะแตกและเมล็ดจะหลน
ลงใตตน สวนรูปรางเมล็ดนั้น มีรูปรางกลม เสนผาศูนยกลางเมล็ดจะประมาณ 0.8 – 1.6 เซนติเมตร
มีใบเลี้ยง 2 ใบ อวบหนา มีน้ํามันมาก มีลักษณะหุมตนออนไว เมล็ดจะงอกไดใน 2 – 3 อาทิตย
คุณสมบัติของตนชานั้นจะคงความเขียวตลอดทั้งป ถาไมมีการเก็บเกี่ยวหรือตัดแตง
กิ่งแลว ตนชานี้สามารถมีความสูงไดถึง 10 เมตร เลยทีเดียว และในการเก็บใบชานั้น ถาตองการ
ใหไดคุณภาพดี วากันวาใหเก็บยอดออน และใบออนสองใบนับจากยอดลงมา ดวยเหตุนี้จึงทําให
ตนไมสูงมาก และทําใหใบดกหนา เราจะเริ่มเก็บชากันเมื่อชามีอายุไดสี่ป การเก็บใบชาตองเก็บ
ดวยมือ และเก็บทุกๆ สองสัปดาหไมมากไมนอยไปกวานี้ เมื่อเก็บใบแลว ใบก็จะแตกออกมา
ทดแทนอยูเรื่อยๆ ในการเก็บชาแตละตน เราจะไดผลผลิตใบชาประมาณ 100 กรัม และก็จะ
สามารถผลิตไดเรื่อยๆ ตราบเทาอายุของตนชา คือประมาณ 50 ปหรือมากกวานั้นถาดูแลรักษา
ดีๆ เราสามารถเพาะพันธุชาไดโดยการผสมขามตน เพราะตนชาไมสามารถผสมเกสรในตัวของ
มันเองได ตองอาศัยสิ่งมีชีวิตชวย เชน แมลง ลม หรือคนในการนําพาเกสรไปผสมพันธุกัน
(วัฒนระวี. เรียบเรียง. 2549: 19–21)
ชนิดของชา
ชาสามารถแบงไดหลายชนิด ดังนี้
ชาที่เราบริโภคอยูในปจจุบันนั้น สามารถแบงออกไดหลักๆ เปนสามชนิด คือ ชาดํา
(Black Tea) ชาอูหลง (Oolong) และชาเขียว (Green Tea) ชาทุกชนิดไดมาจากใบชาของพืชชนิด
เดียวกัน แตกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตตางหากที่ทําใหเกิดชนิดชาที่แตกตางกัน ความแตกตาง
ของการผลิตนี้จะอยูที่กระบวนการหมักชาซึ่งจะมีผลตอรสชาติ และองคประกอบสาระสําคัญใน
ชาที่ผานกระบวนการที่แตกตางกัน ความจริงแลวการผลิตชายังสามารถแยกยอยไดอีกเปนหลาย
ชนิด นอกเหนือจาก 3 ชนิดขางตน เชน ชาขาว ซึ่งชาขาวนี้เปนการใชเฉพาะยอดออนที่ยังตูม
อยูและใบออนแคเพียง 2 ใบแรกจากยอดเทานั้น ซึ่งจะมีสารแทนนินและคาเฟอีนต่ํา ชาแดง (ใบชา
ที่มีสีเขม) ชาอูหลงเขียว (ใบชาจะถูกออกซิไดส ประมาณ15 – 20 % กอนอบแหง เครื่องดื่มชง
จะมีสีเขียวทอง) ชาอูหลง (ใบชาจะถูกออกซิไดส ประมาณ 40 – 50 % กอนอบแหง เครื่องดื่มมี
สีออกน้ําตาลแดงเขม) และชากลิ่น (คือ ชาที่เพิ่มดอกไมหรือผลไม เพื่อแตงสีแตงกลิ่นที่แตกตาง
ออกไปจากกลิ่นชาธรรมดา เชน ชากลิ่นมะลิ) (วัฒนระวี. เรียบเรียง. 2549: 22-25)
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กรรมวิธีการผลิตชาเปนที่นิยมบริโภค ดังนี้
การผลิตชาเขียว โดยการนําใบชามาอบไอน้ํา แลวนําไปกลิ้งดวยลูกกลิ้ง และทําให
แหงอยางรวดเร็ว โดยกรรมวิธีนี้ใบชาจะยังคงสีเขียวดุจเดิม และดวยกระบวนการผลิต ที่นอยขั้นตอน
นี้เอง ชาเขียวจึงยังคงมีสารมีประโยชน ที่เรียกวา โฟโตเคมิคัล (Phytochemicals) หลงเหลืออยู
มากกวาชาชนิดอื่น ๆ
การผลิตชาอูหลง ผลิตดวยการหมักแตเพียงครึ่งหนึ่ง รสชาติและสรรพคุณจึงอยูระหวาง
ชาดําและชาเขียว กระบวนการผลิตนั้นเริ่มจากการนําใบชามาทําใหแหงลีบ โดยใชเวลาทั้งสิ้น
6 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงนําไปกลิ้งดวยลูกกลิ้ง ฉีกและหมักดวยระยะเวลาสั้นๆ ซึ่ง ชาอูหลงนี้เริม่
ผลิตเปนครั้งแรกในภาคตะวันออกของประเทศจีน และทางภาคเหนือของไตหวัน
การผลิตชาดํา โดยการนําใบชามาทําใหแหงโดยการรีดน้ําที่หลอเลี้ยงใบชาออกมา
เพื่อใหใบชาเหี่ยวและออนลีบ โดยใชเวลาทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงนําใบชาที่แหงลีบมา
กลิ้งดวยลูกกลิ้ง บดและฉีก ตอจากนั้นจึงนําไปหมัก หลังจากกระบวนการหมักแลว ก็จะไดใบชา
ที่แหงสนิท
สารสําคัญในชาเขียว
ชาเขียวมีสาระสําคัญ ดังนี้
จากการศึกษาและรายงานทางการแพทยหลายสถาบันที่นาเชื่อถือ ตางก็ยืนยันวา
ชาเขียว มีสรรพคุณมหาศาลในการรักษาโรค ดังนั้น การดื่มชาเขียวจะทําใหรางกายไดรับสาร
หลากหลายชนิดที่มีประโยชนตอรางกาย โดยเฉพาะเมื่อมีการเปรียบเทียบกับชาชนิดอื่นๆ เชน
ชาดํา ชาอูหลง ชาเขียวจะมีสารแคเทชิน (Catechin) ซึ่งเปนสารในกลุมโพลิฟนนอลส (Polyphenols)
ปริมาณสูงถึง 15 - 30 % ของน้ําหนักชา และผูเชี่ยวชาญสวนใหญตางก็เห็นพองกันวา สารแคเทชิน
ในชาเขียวนั้น มีสรรพคุณเปนสารตานอนุมูลอิสระ โดยทําใหกลุมอนุมูลอิสระที่ทําลายเซลลดีหรือ
เซลลปกติในรางกายมีฤทธิ์เปนกลาง ถาจะวาไปแลวสารชนิดนี้นี่เองที่กอประโยชนมหาศาลตอ
รางกาย
สารโพลิฟนอลสนี้ยังรวมถึงสาร ฟลาโวนอยด (Flavonoids) ดวย ซึ่งสารตัวนี้จะพบ
ไดในผักผลไม สวนสารแคเทชินชนิดพิเศษที่พบมากในชานั้นเนื่องจากชาเขียวไมผานกระบวนการ
การหมัก จึงสามารถรักษาสาระสําคัญไวไดในปริมาณที่สูง และเรายังสามารถแยกสารแคเทชิน
ออกไดอีก 5 ชนิด คือ
1. Gallocatechin (GC)
2. Gpicatechin (EO)
3. Gpigallocatechin (EGC)
4. Gpicatechin gallate (ECG)
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5. Gpigallocatechin gallate (EGCG)
โดยเฉพาะ EGCG นี้ ถือเปนแคเทชิน ตัวที่ทรงพลังที่สุด นอกจากนี้ใบชาเขียวยัง
ประกอบไปดวยวิตามินและแรธาตุที่มีประโยชนตอรางกายเปนอยางมาก เชน กรดอะมิโน วิตามินซี
วิตามินบี วิตามินอี และฟลูออไรด ชาเขียวที่มีคุณภาพดีจะมีปริมาณกรดอะมิโนสูงแตมีแทนนิน
ต่ํา ในทางตรงกันขามชาดําและชาอูหลงที่ดีตองมีปริมาณแทนนินสูง ชาเขียวมี รสชาติเฉพาะตัว
คือ มีรสฝาดนอยเมื่อนํามาทําเปนชาเขียวจะทําใหน้ําชามีสีเขียวออนปนน้ําตาล มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว
และสามารถนํามาปรุงแตงสี กลิ่น และรสสําหรับผลิตภัณฑหลายๆ ชนิดไดเปนอยางดี เพราะ
สามารถละลายน้ําไดดี มีกลิ่นหอมและมีรสชาติดีดวย (วัฒนระวี. เรียบเรียง. 2549: 27-29)
ผลการทดลองชาเขียวในตางประเทศ ไดขอมูล คือ สารประกอบหลักในใบชาเขียว
ไดแก สารในกลุม Polyphenolic จําพวก Catechins และ Flanonols สารบางสวนในใบชาเขียว
จะเปลี่ยนเปน Aflavin และ Tharubigins ซึ่งเปนสาระสําคัญปองกันการเกิดมะเร็งเนื่องจากมีคุณสมบัติ
ลดปริมาณอนุมูลอิสระ เชื่อกันวาอนุมูลอิสระเปนตัวการสําคัญ ที่เขาไปทําลายเซลลในรางกาย
และเมื่อเซลลถูกทําลายจะสงผลทําใหเกิดโรคหัวใจ มะเร็ง รวมถึง ความเสื่อมของ อวัยวะตางๆ
(กรรณิการ โตประเสริฐพงศ. ออนไลน. 2550: 2)
การศึกษาและรายงานทางการแพทยมากมายโดยสถาบันที่เชื่อถือได ตางยืนยันวา
ชาเขียวมีสรรพคุณมหาศาลในการบําบัดรักษาโรค ในชาเขียวมีสารแคเทซิน (Catechin) ซึ่งเปน
สารในกลุมพอลิฟนอลส (Polyphenols) เปนปริมาณสูงถึง 15-30% ของน้ําหนักชา ผูเชี่ยวชาญ
สวนใหญ ตางเห็นพองตองกันวา สารแคเทซินในชาเขียว มีสรรพคุณเปนสารตานอนุมูลอิสระ
(ชาเขียว...น้ําทิพยแหงชีวิต. ออนไลน. 2547: 2)
ประโยชนของชาเขียว
ชาเขียวมีประโยชน ดังนี้
1. ตานอนุมูลอิสระ ชาเขียวมีสารแอนติ-ออกซิเดนซที่ทรงพลังปริมาณสูง สารตัวนี้
สามารถจับกับอนุมูลอิสระที่เปนสาเหตุของสารพัดโรค เชน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ภาวะไขมันใน
เลือดสูง ดังนั้นสารสกัดจากชาเขียวจึงปองกันอันตรายที่เกิดจากฤทธิ์ของอนุมูลอิสระในรางกาย
ได และยังสามารถชวยชะลอความแก และคงความเยาวเอาไวไดเพราะสารตานอนุมูลอิสระในชา
เขียวนั้น ไมเพียงแตมีประสิทธิภาพสูงกวาวิตามินซีถึง 100 เทา เทานั้น แตยังมีประสิทธิภาพสูง
กวาวิตามินอีอีก 25 เทาในการทําลายอนุมูลอิสระ คือ นอกจากปองกันโรคแลว ยังรักษาความ
เปนหนุมเปนสาวไวไดอีก
2. ปองกันโรคมะเร็ง จากการวิจัยเราจะพบวา เอพิกัล โลแคเทชิน (GEC) ในชาเขียว
นั้นมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมที่จําเปนตอการเติบโตและการลุกลามของเซลลมะเร็ง และสามารถทําลาย
หรือฆาเซลลมะเร็งไดโดยไมมีผลกระทบกับเซลลดีอื่นๆ ในรางกายจากการศึกษาวิจัยโดยมหาวิทยาลัย
เพอรดู สหรัฐอเมริกา พบวา ถาดื่มชาเขียวในปริมาณมากกวาสี่ถวยตอวัน รางกายของเราจะ
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ไดรับสาร EGC ที่ชวยชะลอและปองกันการเติบโตของเซลลมะเร็ง และนอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัย
ที่พบวา ชาเขียวอาจจะสามารถกําจัดเนื้อรายตางๆ ได ไมวาจะเปนมะเร็งเตานม มะเร็งใน
กระเพาะอาหาร มะเร็งลําไสใหญ มะเร็งกระเพาะปสสาวะ มะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งในหลอด
อาหาร และมะเร็งในตับ
จากการศึกษาพบวาชาวญี่ปุนในเมืองซิโอสุกะมีอัตราสวนของประชากรที่เปน
โรคมะเร็งกระเพาะอาหารต่ํากวาชาวญี่ปุนในเมืองอื่น ซึ่งก็คนพบวาชาวเมืองซิโอสุกะนั้นมีอาชีพ
ปลูกชาเขียว และมีการบริโภคชาเขียวมากกวาเมืองอื่นๆ นี่จึงเปนที่มาของการศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางการบริโภคชาเขียวกับความเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งลดลง นั่นก็คือ ชาเขียวมีประสิทธิภาพ
ในการปองกันโรคมะเร็งนั่นเอง
นักวิทยาศาสตรยังเชื่ออีกวา แคเทชิน (Catechins) มีบทบาทสําคัญในการชวย
ลดภาวะเปนพิษของสารกอมะเร็งบางชนิด และแทรกแซงกระบวนการเกาะยึดของสารกอมะเร็ง
ตอ DNA ของเซลลปกติ มีสรรพคุณที่เปนสารแอนติ-ออกซิเดนซที่ทรงพลัง เสริมการทํางานกับ
สารแอนติ-ออกซิเดซและ Enzyme อื่นๆ และกําจัดการลุกลามของเนื้องอก
3. ปองกันโรคหัวใจ จากการศึกษาพบวา ชาเขียวนั้นยังชวยลดอัตราการเสี่ยงจาก
การเปนโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง นักวิจัยกลาววาสารตานอนุมูลอิสระในชาเขียวที่มี
อยูอยางมากมายนั้น จะชวยปองกันไมใหไขมันชนิดความหนาแนนต่ํา (ซึ่งเปนชนิดที่ไมดี) ไมให
มีปริมาณสูงจนเกินไป ซึ่งจะทําใหเกิดการกอตัวของกอนไขมัน และสงผลใหเกิดอาการไขมัน
อุดตันในหลอดเลือดได และยังมีการคนพบอีกวา ชาเขียวมีสรรพคุณเทียบเทากับยาแอสไพริน
ในการชวยยับยั้งการแข็งตัวของหลอดเลือดที่ผิดปกติ ซึ่งเปนสาเหตุหลักของโรคหัวใจวายและ
หลอดเลือดในสมอง
4. ลดระดับไขมันในเลือด จากการทดลองกับหนู โดยใหหนูบริโภคอาหารที่มีคลอเลสเตอรอล
สูงสองกลุม โดยอีกกลุมหนึ่งไดรับ แคเทชิน (Catechins) พบวา แคเทชิน (Catechins) สามารถ
ลดปริมาณการเพิ่มขึ้นของระดับไขมันในเลือดไดและยังมีการทดลองโดยใหอาสาสมัครชาวญี่ปุน
ดื่มชาเขียววันละ 9 ถวย ซึ่งสามารถลดระดับคลอเลสเตอรอลไดเฉลี่ย 8 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร
5. ลดน้ําตาลในเลือด สารแคเทชิน (Catechins) ในชาเขียวมีประสิทธิภาพในการ
จํากัดการทํางานของอะไมเลส เอนไซน (Amylase Enzyme) ทําใหไมสามารถดูดน้ําตาลกลูโคส
เขาสูรางกาย ซึ่งมีผลใหน้ําตาลในเลือดไมสูงขึ้น จากการทดสอบในหนูทดลอง พบวา แคเทชิน
(Catechins) ชวยลดระดับน้ําตาลและระดับอินซูลินในเลือดได และเมื่อทําการวิจัยกับอาสาสมัคร
โดยใหแคเทชิน (Catechins) 300 มิลลิกรัม ตามดวยการบริโภคแปงขาว 50 กรัม พบวาระดับ
กลูโคสและระดับอินซูลินในเลือดไมสูงขึ้นตามที่ควรจะเปน ดังนั้นเราจึงเชื่อวา ชาเขียวมีสวนใน
การลดน้ําตาลในเลือดได
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6. ชวยลดน้ําหนัก จากการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเจนีวา สวิตเซอรแลนด พบวา
ชาเขียวชวยเรงใหมีการเผาผลาญอาหารและไขมันมากขึ้น และการดื่มชาเขียววันละ 2 ถวย จะ
ชวยลดไขมันสวนเกิน เพราะจะทําใหรูสึกอิ่มและรับประทานอาหารไดไมมาก
7. ปองกันโรคไขขออักเสบ กลาวกันวา ชาเขียวชวยปองกันโรคขออักเสบรูหมาติก
ที่มักจะเกิดกับสตรีวัยกลางคน อาการของโรคทั่วไปก็คืออักเสบบวมแดงและปวดเมื่อยตามกลามเนื้อ
และขอตอ
8. ปองกันฟนผุ ชาเขียวจะชวยยับยั้ง และปองกันฟนผุได จากที่มีสารแคเทชิน
(Catechins) นี่เองสามารถกลาวไดวา ใหดื่มชาเขียวหลังอาหารทุกมื้อ แลวจะปองกันฟนผุได
9. ปองกันกลิ่นปากและแบคทีเรียในชองปาก ชาเขียวชวยใหลมหายใจสดชื่น และ
ปองกันการติดเชื้อ สารสกัดจากชาเขียวมีสรรพคุณในการตอสูกับแบคทีเรียโดยยับยั้งการเจริญ
เติบโตของแบคทีเรียและทําลายจุลินทรียที่เปนสาเหตุของโรคตางๆ จึงเห็นวาปจจุบันมียาสีฟน
ยี่หอดังหลายชนิดมีชาเขียวเปนสวนผสมอยู
10. ปองการการติดเชื้อเอชไอวี จากการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้พบวา สารประกอบในชา
เขียวมีบทบาทสําคัญในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยพบวา สารแคเทชิน (Catechins) ใน
ชาเขียวโดยเฉพาะตัว อีจีซีจี (EGCG) มีสรรพคุณปองกันการติดเชื้อเอชไอวี จากการทดลองจะ
เห็นวา ชาเขียวเขมขนจะชวยปองกันไมใหเชื้อไวรัสเอชไอวีจับตัวกับเซลลเม็ดเลือดขาวที่มีความสําคัญ
ในการเปนภูมิคุมกันในรางกาย ที่เราเรียกวา ทีเซลล (T Cells) ซึ่งถือเปนดานแรกในการปองกัน
การติดเชื้อ นาตื่นตะลึงกับขอมูลการคนพบนี้ และหวังวาในการศึกษาเพิ่มเติมและคนควาทดลอง
ตอไปจะเปนขาวดียิ่งขึ้นของมนุษยจริง ๆ
11. ปองกันผิว ชวยปองกันผิวพรรณจากรังสีอัลตราไวโอเล็ต โดยคํายืนยันจากวารสาร
สถาบันศาสตรแหงผิวหนังของประเทศสหรัฐอเมริกา วาที่ผิวหนังของเราไดรับรังสีอัลตราไวโอเล็ต
จากแสงแดดแทบทุกวันและตลอดทั้งปเปนเวลายาวนานนั้น ผิวควรจะไดรับการปองกันจากครีม
กันแดดที่มีประสิทธิภาพในการปองกันแสดงแดดไดดี นอกจากครีมกันแดดที่เราใชกันอยูแลว
จากการศึกษายังชี้ใหเห็นวา สารสกัด Polyphenols ที่ไดจากชาเขียว ทั้งการรับประทานและการ
ทาจากภายนอก สามารถยับยั้งการเกิดมะเร็งผิวหนังได (วัฒนระวี. เรียบเรียง. 2549: 37-49)
สถาบันอาหารไดกลาวไววาประโยชนของชาเขียวมีดังนี้
1. ชวยชะลอภาวะแกกอนวัย (Anti-aging) เพราะในชาเขียวมีสารแคทิซินโพลีฟนอล
(Catechin polyphenol) มีคุณสมบัติในดานสารแอนตี้ออกซิแดนทที่ดี (Poten anti–oxidant)
โดยมีฤทธิ์มากกวาวิตามินอี ถึง 20 เทา
2. ชวยรักษาระดับความดันเลือดใหเปนปกติ ชาเขียวสามารถสกัดกั้นการทํางาน
ของเอ็นไซม ACA ซึ่งเปนปจจัยทําใหหลอดเลือดตีบ
3. ชาเขียวจะชวยลดความเปนพิษเนื่องจากการสูบบุหรี่ หรือไดรับสารพิษจากบุหรี่
เชน นิโคติน และน้ํามันทาร (Tar oil) ซึ่งเปนสารกอใหเกิดมะเร็งได

54

4. สามารถชวยลดน้ําหนักได และชวยคุมครองผิวพรรณจากรังสีอัลตราไวโอเล็ต
5. เปนสวนในการเสริมสรางกระดูกและฟนใหแข็งแรง และสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
(สถาบันอาหาร. ฝายบริการขอมูลและสารสนเทศ. ออนไลน. 2550: 3)
มานพ เลิศสุทธิรักษ นายกสมาคมแพทยแผนจีนในประเทศไทย ใหขอมูลวาการนํา
ชาเขียวมาใชควบคูกับพืชชนิดอื่นๆ จะสงผลตอประสิทธิภาพในการรักษาโรคไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้
สําหรับวิธีการใชมีดวยกันทั้งหมด 15 วิธี คือ
1. การใชชาเขียวรวมกับใบหมอน ที่ชวยปองกันโรคหวัด ลดไขมันในเสนเลือดได
เปนอยางดี
2. การใชชาเขียวกับสวนหัวของตนหอม จะชวยขับเหงื่อ แกไขหวัด
3. การใชชาเขียวรวมกับขิงสด ชวยรักษาอาการอาหารเปนพิษและจุกลม
4. การใชชาเขียวรวมกับตะไครแหงจะชวยขับไขมันในเสนเลือด
5. การใชชาเขียวรวมกับคื่นฉายจะชวยในการลดความดันโลหิต
6. การใชชาเขียวรวมกับไสหมาก ลดน้ําตาลในเสนเลือด
7. การใชชาเขียวรวมกับดอกเก็กฮวยสีเหลือง จะชวยแกวิงเวียนศีรษะ ตาลาย
8. การใชชาเขียวรวมกับลูกเดือย จะลดอาการบวมน้ํา ตกขาว และมดลูกอักเสบ
9. การใชชาเขียวรวมกับเม็ดเกากี้ จะชวยลดความอวน แกตาฟาง
10. การใชชาเขียวรวมกับโสมอเมริกา ทําใหสดชื่น บํารุงหัวใจ แกคอแหง
11. การใชชาเขียวรวมกับเนื้อลําใยแหง จะบํารุงสมอง เสริมความจํา
12. การใชชาเขียวรวมกับบวยเค็ม จะชวยบรรเทาอาการคอแหง แสบคอ เสียงแหบ
13. การใชชาเขียวรวมกับหนวดขาวโพด จะลดความดันโลหิต ลดน้ําตาลในเสนเลือด
ลดอาการอักเสบ
14. การใชชาเขียวรวมกับน้ําตาลกลูโคส จะชวยบรรเทาอาการตับอักเสบ
15. การใชชาเขียวรวมกับเม็ดบัว จะชวยบรรเทาอาการฝนเปยก และยับยั้งการหลั่งเร็ว
(ผูจัดการออนไลน. ออนไลน. 2548: 1)
กรรณิการ โตประเสริฐพงศ (ออนไลน. 2550: 2) สรุปประโยชนของชาเขียวได ดังนี้
1. ชาเขียวปองกันการเกิด แอลดีแอล คอเลสเตอรอล (LDL Cholesterol) ในเลือด
ซึ่งรูจักกันวาเปนตัวการทําใหเกิดการจับตัวของลิ่มเลือด ซึ่งเปนสาเหตุของอาการหัวใจวาย และ
ลมชัก
2. สามารถดื่มเปนยาแกทองเสียไดอีกดวย เนื่องจากมีสารแทนนิน
3. สารคาเฟอีนที่อยูในชาเขียวจะกระตุนใหรูสึกสดชื่นและใชพลังงานมากขึ้นทําให
สามารถลดน้ําหนักลงได
4. ชวยลดระดับน้ําตาลในเลือด ยับยั้งการสรางไขมันบางชนิด หรือ LDL ในเลือด
ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดการอุดตันในเสนเลือดซึ่งจะนําไปสูโรคกลามเนื้อหัวใจและเซลลสมองตาย
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5. ฆาเชื้อแบคทีเรียที่ทําใหเจ็บคอและทองเสีย และยังพบวา ชาเขียวมีฟลูออไรค
ซึ่งทําใหฟนแข็งแรงและลดกลิ่นปากที่เกิดจากแบคทีเรียในปากไดอีกดวย
6. การดื่มชาเขียวเปนประจํา มีโอกาสปวยเปนโรคหัวใจ มะเร็ง และความดันนอย
กวาคนที่ไมไดดื่มเปนประจําและยังพบวาชวยเสริมภูมิตานทานและชะลอความชราอีกดวย
ประโยชนชาเขียวมีผูกลาวไวอีก ดังนี้
1. สารเอพิกัลโลแคเทซิน (EGC) ชวยลดชะลอและปองกันการเติบโตของเซลลมะเร็ง
อาจจะเปนอาวุธที่ใชกําจัดบรรดาเนื้อรายตางๆ ใหราบคาบลงได ไมวาจะเปนโรคมะเร็งเตานม
มะเร็งในกระเพาะอาหาร มะเร็งลําไสใหญ มะเร็งกระเพาะปสสาวะ มะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งใน
หลอดอาหาร และมะเร็งในตับ เปนตน
2. ชวยลดอัตราการเสี่ยงจากการเปนโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ยังพบวา
ชาเขียวมีสรรพคุณเทียบเทายาแอสไพรินในการชวยยับยั้งการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติ ซึ่งเปน
สาเหตุหลักของโรคหัวใจวายและหลอดเลือดสมอง
3. สามารถชวยชะลอความชราและคงความเยาววัยได
4. ชวยปองกันโรคขออักเสบรูหมาติก (Rheumatoid Arthritis) มักจะเกิดกับสตรีวัย
กลางคน
5. ชวยลดระดับ คอเรสเตอรอล สารแคเทซินในชาเขียวชวยทําลายคอเรสเตอรอล
และกําจัดปริมาณของคอเลสเทอรอลในลําไส และยังชวยควบคุมน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับที่
พอดีอีกดวย
6. ชาเขียวชวยเรงใหรางกายมีการเผาผลาญอาหารและไขมันมากขึ้น
7. ชวยทําใหลมหายใจสดชื่นและปองกันการติดเชื้อไดดวย สามารถยับยั้งการเจริญ
เติบโตของแบคทีเรียและทําลายจุลินทรียที่เปนสาเหตุของโรคตางๆ อันที่จริงแลวพบวาชาเขียว
เปนตัวชวยยาสีฟนและน้ํายาบวนปากตอสูกับเชื้อไวรัสในปากโดยกําจัดเชื้อแบคทีเรีย (ชาเขียว
...น้ําทิพยแหงชีวิต. ออนไลน. 2547: 2–3)
โทษของชาเขียว
ชาเขียวมีโทษ ดังนี้
1. กอใหเกิดผลขางเคียง การบริโภคชาเขียวในบางคนอาจเกิดอาการแพ แมจะไม
พบบอยนัก เชน หายใจติดขัด แนนหนาอก เหมือนมีอะไรมาติดแนนที่หนาอก อาจมีอาการ ลิ้น
ริมฝปากและใบหนาบวม บางทีอาจจะเปนลมพิษเลยในอาการของคนที่แพมากๆ หรือแมจะมี
อาการข า งเคี ย งเล็ กๆ นอยๆ เช น ท องเสี ย เบื่ อ อาหาร ท องผูก หรื อ บางที ท องร ว ง ตกใจ
หงุดหงิด เปนกังวล นอนไมหลับ หัวใจเตนผิดปกติ ปวดศีรษะ เหลานี้ ใหหยุดดื่มชาเขียวและ
ปรึกษาแพทยทันที
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2. อันตรายตอระบบทางเดินอาหารในใบชานั้นมีกรดแทนนิก (Tannic Acid) ประกอบอยู
ซึ่งกรดตัวนี้จะมีปริมาณมากในใบชาเกรดต่ํา และจะเปนอันตรายตอระบบทางเดินอาหาร
3. มีคาเฟอีน ซึ่งมีฤทธิ์ในการกระตุนระบบประสาททําใหประสาทตื่นตัวเร็ว ไวตอ
การสัมผัส กลามเนื้อหัวใจสั่นและทํางานหนัก นอนไมหลับ ในบางรายอาจถึงขั้นช็อคไดโดยเฉพาะ
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป ไมควรบริโภค เพราะมีผลตอระบบความจํา และที่สําคัญอาจทําใหรางกาย
ติดสารคาเฟอีนดวย และจากขอมูลของมูลนิธิเพื่อผูบริโภคของไทยไดแถลงวา ชาเขียวพรอมดื่ม
ที่เราหามาบริโภคกันไดงายๆ ตามรานสะดวกซื้อหรือรานคาทั่วไปนั้น ในปริมาตรประมาณ 500
– 600 มิลลิลิตรนั้น จะพบสารคาเฟอีนเกินกวามาตรฐานกําหนด คือ 50 มิลลิกรัมทั้งสิ้น บางยี่หอ
มีสูงถึง 103 มิลลิกรัมตอขวด ในขณะที่รางกายของคนเรานั้นสามารถรับสารคาเฟอีนไดไมเกิน
200 มิลลิกรัมตอวัน นี่คือ ผลจากความกระชุมกระชวยเมื่อดื่มชาเขียว และจากขอมูลเราพบวา
ใบชาที่เก็บตามธรรมชาติ เมื่อนํามาทดสอบหาปริมาณสารคาเฟอีน พบวาสูงกวากาแฟมาก โดย
สูงถึง 15 % ในขณะที่กาแฟมีเพียง 3 % เทานั้น
4. มากดวยน้ําตาล นอกจากในชาเขียวมีคาเฟอีนแลว สิ่งที่แถมพวงมาดวยก็คือ
ปริมาณน้ําตาลที่สูงถึง 15.6 ชอนชาตอน้ําชาเขียว 500 มิลลิตร ถือเปนการบริโภคน้ําตาลที่สูง
กวามาตรฐานกําหนดขององคการอนามัยโลกแลว ที่กําหนดใหเราบริโภคน้ําตาลไดเพียงแค 10
ชอนชาตอวันเทานั้น ยิ่งถามาเทียบกับโครงการรณรงคของไทยดวยแลวยิ่งไปกันใหญ เพราะ
กําหนดไวแค 6 ชอนชาตอวันเทานั้น ดังนั้นชาเขียวพรอมดื่ม 1 ขวดขนาด 500 มิลลิกรัมนั้น
ปริมาตรน้ําตาลที่ลนเกินมาตรฐานนั้นมีปริมาณมาก
5. ทําใหเราสูญเสียธาตุเหล็ก การบริโภคน้ําชานั้น ทําใหรางกายดูดซึมธาตุเหล็กได
นอยลง ดังนั้นเราคงตองรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กมากๆ เพื่อชดเชยธาตุเหล็กที่สูญเสียไป
หากรักที่จะดื่มชา ธาตุเหล็กจะมีในอาหารตอไปนี้ มะเขือเทศ ผักสีเขียว ตับ ดังนั้นการดื่มชาเขียว
จึงไมเหมาะกับคนที่เปนโรคโลหิตจาง หญิงตั้งครรภ และเด็กที่กําลังอยูในวัยเจริญเติบโตได (วัฒนระวี.
เรียบเรียง. 2549: 51–55)
สถาบันอาหารไดกลาวไววาชาเขียวมีโทษ คือ
1. ดื่มชาเขียวในปริมาณสูงอาจมีผลในการลดการดูดซึมวิตามิน B1 และธาตุเหล็กได
2. เนื่องจากชาเขียวมีคาเฟอีนเปนสวนประกอบ จึงอาจพบผลขางเคียงบางในผูที่
ไวตอสารคาเฟอีน เชน เวียนศีรษะ นอนไม หลับ ปวดท อง ทองเสีย หัวใจเตนเร็วกวาปกติ
ปสสาวะบอย เปนตน (สถาบันอาหาร. ฝายบริการขอมูลและสารสนเทศ. ออนไลน. 2550: 4)
และการบริโภคชาเขียวอาจมีผลขางเคียง คือ อาการแพ เชน หายใจติดขัด รูสึกแนน
เหมือนมีอะไรติดคอ ริมฝปาก ลิ้น และใบหนาบวม หรือเปนลมพิษ มีอาการเสียดคอและหนาอก
ทองเสีย เบื่ออาหาร มีอาการทองผูกหรือทองรวง มีอาการตกใจ หงุดหงิดงาย และเปนกังกล
นอนไมหลับ หัวใจเตนผิดปกติ หรือปวดศีรษะ (ชาเขียว...น้ําทิพยแหงชีวิต. ออนไลน. 2547: 3)
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คําเตือนในการดื่มชาเขียว
ไดมีผูกลาวเรื่องคําเตือนการดื่มชาเขียวไว ดังนี้
วินัย ดะหลัน (วัฒนระวี. เรียบเรียง. 2549: 57; อางอิงจาก วินัย ดะหลัน. ม.ป.ป.)
คณบดีคณะสหเวชศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทานไดกลาววา หากเทียบปริมาณคุณคา
ของสารที่อยูในชาเขียวระหวางชาเขียวแบบชงกับชาเขียวแบบพรอมดื่มที่มีอยูเกลื่อนกลาดใน
ทองตลาดตอนนี้ พบวาปริมาณสารที่สงผลตอสุขภาพในชาเขียวพรอมดื่มมี นอยกวาทั้งปริมาณ
ความเขมขนที่ต่ํากวา เจือจางกวาและยังเติมน้ําตาลอีกดวย
สงา ดามาพงศ (วัฒนระวี. เรียบเรียง. 2549: 58; อางอิงจาก สงา ดามาพงศ. ม.ป.ป.)
ทานไดกลาววา ในเชิงโภชนาการชาพรอมดื่มมีคุณคาพอๆ กับน้ําเปลา สารอาหารที่มีอยูในชา
พรอมดื่ม เมื่อเทียบกันแลวไมตางจากน้ําเปลาเทาไร และยังมีการเติมน้ําตาลทําใหเพิ่มแคลอรี่
โดยไมจําเปน การดื่มชาเขียวจึงไมตางจากการดื่มน้ําอัดลมซึ่งใหพลังงานสูญเปลา เพราะพลังงาน
ที่ไดจากน้ําตาลเปนคารโบไฮเดรตเชิงเดี่ยว ไมมีสารอาหารอยางอื่น ซึ่งเปนสิ่งที่รางกายไมจําเปน
ตองไดรับพลังงานจากน้ําตาล ปหนึ่งคนไทยก็กินน้ําตาลเกินปริมาณที่องคการอนามัยโลกกําหนด
อยูแลว ซึ่งมากกวาที่กําหนด 4 - 5 เทา
ดังนั้นเพื่อเปนการเนนเตือน และกําหนดขอหามในการดื่มชาที่เขมงวดดังตอไปนี้
1. อยาดื่มชาในขณะกินยา เนื่องเพราะสารตางๆ ที่มีมากมายในชาเขียวตามที่เรา
ไดกลาวมาแลวขางตน อาจทําปฏิกิริยาตอยาซึ่งเรากินเขาไป เชน อาจทําใหคุณสมบัติ ของยา
เจือจาง คือ ทําใหยาเสื่อมสภาพลง ถาถึงขั้นรายแรงก็อาจกอปฏิกิริยาเปนพิษได แตถาตองการ
จะดื่มจริงๆ ควรดื่มกอนกินยาสัก 2 ชั่วโมง หรือหลังจากกินยาไปแลว 2 ชั่วโมง
2. อยาดื่มชากอนนอน เพราะเรารูอยูแลววาชามีคาเฟอีน โดยเฉพาะคนที่เปนเบาหวาน
สตรีมีครรภ คนชราและเด็กเล็ก
3. อยาดื่มชาที่รอนจัด เพราะชารอนจัดอาจกอผลขางเคียงที่ชองปาก ลําคอ ลําไส
เพราะเนื้อเหลานั้นออนบาง ความรอนอาจทําใหเนื้อเหลานี้บางสวนตายได ซึ่งอาจเปนสาเหตุ
ของการเกิดมะเร็งได
4. คนที่เปนโรคไตไมควรดื่ม ไมวาจะเปนโรคไตบกพรองหรือโรคไตวาย แตถาอยาก
ดื่มจริงๆ ก็อยาดื่มมาก เพราะจะทําใหไตทํางานหนัก ขณะที่ประสิทธิภาพการทํางานของไตทํา
หนาที่ไดอยางไมเต็มที่
5. เด็กเล็กที่อายุต่ํากวา 3 ขวบไมควรดื่ม เพราะในชามีกรดแทนนิก และกรดนี้เมื่อ
รวมตัวกับธาตุเหล็กในกระเพาะอาหารและลําไสจะกลายเปนสารที่ไมสามารถละลายได จึงทําให
เด็กหยุดการเจริญเติบโต ขาดธาตุเหล็ก เปนเหตุใหเปนโรคโลหิตจาง
6. ผูที่เปนโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ หรือผูที่เปนโรคหลอดเลือดแดงใหญ
ในหัวใจอุดตันไมควรดื่ม เพราะรางกายจะถูกกระตุนมากเกินไป อาจเกิดอันตรายถึงชีวิต

58

7. อยาดื่มชาเขียวมาก ควรดื่มในปริมาณที่เหมาะสม เพราะถาดื่มมากจะมีผลใน
การดูดซึมวิตามิน B1 และธาตุเหล็ก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตือนวาชาเขียวไมไดมีประโยชนอะไร
มากไปกวาเครื่องดื่มผสมน้ําตาล ผูบริโภคตองระมัดระวังในการโฆษณาชวนเชื่อ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กระแสการโฆษณาวาดื่มชาเขียวชวยลดน้ําหนักได ดังนั้นการดื่มชาเขียวหรือชาอื่นๆ จึงควรเลือก
บริโภคเฉพาะชนิดไมมีน้ําตาลผสม และการชงชาดวยตนเอง นอกจากจะไดอรรถรสของการดื่ม
ชาแลว แถมยังใหอรรถประโยชนของสารตานอนุมูลอิสระที่ดีกวา และตองระวังเรื่องการบริโภค
ชาในปริมาณสูง เพราะอาจมีผลเสียตอภาวะโภชนาการของสารอาหารอื่นได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สารอาหารกลุมวิตามินบี ทางที่ดีควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนใหไดคุณคาครบใน
สัดสวนที่รางกายตองการ (วัฒนระวี. เรียบเรียง. 2549: 57–60)
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเตือนวา การดื่มชาเขียวมากเกินไป
จะมีผลตอโภชนาการ เพราะชาเขียวจะขัดขวางในการดูดซึมธาตุเหล็ก จึงไมเหมาะกับผูปวยที่
เปนโรคโลหิตจาง หญิงตั้งครรภ เด็กในวัยเจริญเติบโต โดยเฉพาะอยางยิ่งคาเฟอีนในชาเขียวมี
ผลทําใหนอนไมหลับ (กรรณิการ โตประเสริฐพงศ. ออนไลน. 2550: 2)
ผลิตภัณฑจากชาเขียว
จากกระแสการบริโภคของผูบริโภคหันมาใหความสนใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้น
ไมวาจะเปนสินคาอุปโภคบริโภค ทําใหชาเขียวเปนที่นิยมของคนทั่วโลก เนื่องจากสรรพคุณมากมาย
ที่มีอยูในชาเขียวนั่นเอง และจากการวิจัยหลายชิ้นพบวาชาเขียวมีสรรพคุณในการรักษาโรคและ
มีประโยชนมากมายตอสุขภาพ สงผลใหสรรพคุณขอดีของชาเขียวไดรับการเผยแพร กระแส
ความนิยมจึงเพิ่มมากขึ้น ทําใหปจจุบันผลิตภัณฑจากชาเขียวไมเพียงจะสามารถตมหรือชงชาเขียว
ดื่มไดโดยตรงแลว ยังมีผูประกอบการที่มองเห็นตลาดชาเขียวที่สามารถเติบโตไดมากกวานี้ จึง
ผลิตชาเขียวพรอมดื่มออกมาสูตลาดสงผลใหตลาดชาเขียวพรอมดื่มเปนที่นิยมของคนทั่วไป
สงผลใหตลาดชาเขียวพรอมดื่มมีอัตราการเติบโตอยาง รวดเร็ว จากเหตุที่ชาเชียวพรอมดื่มไดรับ
การตอบรับเกินเปาหมายและเปนที่รูจักของคนทั่วไป ทําใหเกิดผลิตภัณฑจากชาเขียวมากมาย
โดยมีการนําเอาสารสกัดจากชาเขียวมาเปนสวนผสมในอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่มประเภท
ตางๆ มากมาย อาทิ ชาเขียวอัดเม็ด บะหมี่ ชาเขียว ซุปชาเขียว มัฟฟนชาเขียว ขนมปงชาเขียว
เคกชาเขียว คุกกี้ชาเขียว เจลลี่ ชาเขียว เมล็ดฟกทองเคลือบชาเชียว นมชาเขียว ไอศกรีมชาเขียว
หรือในเครื่องดื่ม เชน ชาเขียวปน โยเกิรตชาเขียว มันฝรั่งทอดรสชาเขียว รวมถึงผลิตภัณฑ
เสริมความงามและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพตางๆ ที่นําชาเขียวมาเปนสวนผสมในผลิตภัณฑดวย
เชนกัน อาทิ ผลิตภัณฑแตงผม เครื่องสําอาง ครีมบํารุงผิว ครีมกันแดด ครีมรองพื้น ยาสีฟน
แชมพู ครีมนวดผม ผาอนามัย สบู เปนตน
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ปจจุบันชาเขียวเขาไปแทรกในทุกผลิตภัณฑไมเวนแมแตของใชอยางหมอนซึ่งเปน
สิ่งที่ไมนาเขาเปนวัตถุดิบไดแตเปนไปแลว เพราะชาเขียวมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นอับชื้น
และชาเขียวจัดอยูในกลุมของสินคาสปาที่ไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง จึงมีผูสนใจนําชาเขียว
มาทําผลิตภัณฑตางๆ หมอนชาเขียวเปนหนึ่งในผลิตภัณฑจากชาเขียวที่ออกมาเอาใจกลุมคน
รักสุขภาพ สามารถนํามาวางในหองนอน ในบาน วางในรถยนต เพื่อดูดกลิ่นอับตางๆ
สภาพตลาดผลิตภัณฑจากชาเขียวกลุมใหญ
จากสภาพตลาดชาเขียวพรอมดื่มในปที่ผานมา (ป 2546–2547) ตลาดมีการแขงขัน
ดวยการกระตุนดวยรายการสงเสริมการขายมากมายโดยเฉพาะตลาดชาเขียว สงผลทําใหมลู คา
ตลาดมีการเติบโตเกินจริง ถึง 100% ในป 2549 เกือบทุกคายยืนยันวาตลาดชาเชียวจะมีการ
เติบโตที่เปนจริงในอัตราที่ลดลงประมาณ 50-60% และมีตรายี่หอเหลือรอดจากการแขงขันที่รุนแรง
มาไดเพียง 10 ตรายี่หอ จากผูจําหนายในตลาดทั้งหมดกวา 42 ตรายี่หอ สําหรับตลาดเครื่องดื่ม
ชาพรอมดื่มในอนาคตคาดวาจะมีเพียงผูผลิตรายหลัก 4-5 รายเทานั้น ไดแก โออิชิ ยูนีฟ เซนซะ
เพียวริคุ และโมชิ
ผูผลิตในตลาดจําเปนตองใชกลยุทธเขามากระตุนตลาด เพื่อใหตลาดชาเขียวพรอม
ดื่มขับเคลื่อนไปไดตอไปหรือดิ้นเพื่ออยูรอดของตลาดชาเขียวพรอมดื่ม
ปจจัยดานผลิตภัณฑ คือ กลยุทธการออกรสชาติใหมที่เปนผลไมในรสชาติตางๆ ซึง่
เห็นไดวามีความเคลื่อนไหวจากหลายคายใชวิธีเปนทางออกใหตรายี่หอตนเองอยูรอดในตลาด
ตอไปได แมแตคายยักษ เชน โออิชิ ที่ทยอยออกรสชาติใหมอยางตอเนื่อง 3 รสชาติใหม คือ
โออิชิ นินจา เปนรสเมล็ดงาดํา–ถั่วแดงญี่ปุน การออกรสชาติสตรอเบอรรี่รุนพิเศษ เพื่อตอบรับ
เทศกาลวาเลนไทน ผลิตเปนรุนจํานวนจํากัด และแอปเปลกีวี รับฤดูการขายในชวงหนารอน
สงผลใหปจจุบันโออิชิมีชาเขียวทั้งหมด 7 รสชาติ เซนยา จะใชความโดดเดนดวยการนําเสนอ
นวัตกรรม ชาเชียวรสชาติใหม ลาสุด คือ การออกรสชาติ ซุปเปอร เลมอน ที่ออกมาเพื่อตอบสนอง
ความตองการของตลาดน้ําผึ้งผสมมะนาวที่เปนตลาดใหญ โมชิ ของคายบุญรอดเปดตัว โมชิ ไลฟลี่
ฟรุตตี้ เปนชาเขียวรสผลไมรวม ซึ่งรวมเอารสชาติผลไม เชน แอปเปล องุน สตอเบอรี่ สม และ
สับปะรด นํามารวมกับรสชาติของชาเขียว เซนซะ เปดตัว 2 รสชาติใหม คือ ไลท พลัสไฟเบอร
โดยมีจุดขายเปนรสตนตํารับมีความหวานเทาเดิมแตลดแคลอรี่ลง 50% และซี 100 พลัส ไนอะ
ซิน รสมะนาวผสมน้ําผึ้ง มีจุดขายที่มีวิตามินซี 100 มิลลิกรัมและสารไนอะซิน ทั้งน้ําชาเขียว
พรอมดื่มเซนซะมีทั้งหมด 6 รสชาติ ยูนีฟ ออกรสชาติใหม 2 รสชาติ คือ รสชาเขียวโอซากาและ
โตเกียว เพียวริคุ สงชารสชาติใหมลําดับที่ 4 คือ เพียวริคุ คูล ผสมเกกฮวย เพื่อจับกลุมอายุ
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28–39 ป ลิปตัน ออกรสชาติใหม คือ รสไฮทแลนด ใชจุดเดนของชาดีนําเขาจากตางประเทศ
สีสันจัดจาน
กลยุทธการออกบรรจุภัณฑใหม อยางยูนีฟ ดึงเอาเมืองโตเกียวและโอซากา มาเปน
สัญลักษณบนบรรจุภัณฑใหม เพราะทั้งโตเกียวและโอซากา เปนเมืองใหญของญี่ปุน อันเปนแหลง
ผลิตชาเชียวที่ดีที่สุด โดยสัญลักษณของทั้ง 2 เมือง ตางก็เปนที่รูจักดี คือ เมืองโตเกียวสะทอน
ถึงความเปนญี่ปุนฝงตะวันออก ที่มีจุดเดนอยูที่ความทันสมัย ความกาวหนาทางนวัตกรรมเทคโนโลยี
และความแปลกใหมทางวัฒนธรรม โดยสัญลักษณของเมืองที่นํามาใช ก็คือ หอคอยโตเกียว
ภูเขาไฟฟูจิ และวาวเอโดะ ซึ่ง “เอโดะ” เคยเปนชื่อเดิมของเมืองโตเกียว พรอมกับเสนลายแสงสี
ที่สื่อถึงความเปนศูนยกลางแหงโลกขอมูลขาวสารของโตเกียว วาดอยูบนฉลาก สีเหลืองสดใส บงบอก
สัญลักษณของรสชาติชาเขียวภายในขวดที่เปนกลิ่นโคลา อันถือเปนนวัตกรรม (Brand Innovation)
กาวสําคัญของยูนีฟเลยทีเดียว และขวดโอซากา จะมีโทนสีขาวผสมสีเขียวเปนหลัก พรอมทั้งใช
สัญลักษณของเมืองคือปราสาทโอซากา อันแสดงถึงความเปนเมืองที่อบอวลดวยวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรญี่ปุน สะทอนสัญลักษณของรสชาติชาเขียวญี่ปุนแบบดั้งเดิมที่บรรจุในบรรจุภัณฑนี้
ซึ่งชวยเพิ่มความขลังใหกับยูนิฟ ชาเขียวกลิ่นนี้ขึ้นไปอีก เพียวริคุมีกิจกรรมการประกวดออกแบบ
ขวดชาเขียว “ที่พกพา” ซึ่งจากไอเดียที่ไดจากการประกวดมีแนวโนมจะนําไปพัฒนาตอยอดเพื่อ
การปรับปรุงรูปลักษณบรรจุภัณฑใหมใหงายตอการพกพาเปนการแสดงถึงความพยายามเปด
“ประตูใจ” ลูกคากลุมที่เปนวัยรุนคนรุนใหมใหเขามาทําความรูจักเครื่องดื่มชาขาวและเพียวริคุมากขึ้น
ปจจัยดานราคา คือ การลดราคาเหลือขวดละ 15 บาท จากเดิมขายขวดละ 20 บาท
หรือ โออิชิใชกลยุทธราคามาเปนแรงจูงใจ ดวยการสงเสริมการตลาด “ซื้อชาเขียวโออิชิในราน
7-eleven 2 ขวด ไดรับแสตมปดาวมูลคา 3 บาท 3 ดวง ใชแทนเงินสดภายในราน 7-eleven”
กลยุทธนี้ของโออิชิไมเพียงงัดขอกับยูนิฟ กรีนที ยังเปนการฟาดฟนกับ “โตเซน” ซึ่งจําหนาย
ราคา 15 บาท มาแตเริ่มแรก
ปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย คือ การขยายชองทางจําหนาย เปนความพยายาม
ในอีกทางหนึ่งของคายที่หลุดจากอันดับที่ 3 ที่ตองการจะเพิ่มสวนแบงทางการตลาดเพื่อเขามา
แขงขันกับคายเบอรหนึ่งอยางโออิชิ ที่มีดีโดยการเจาะตลาดตางจังหวัด และเสริมสุข เปนพันธมิตร
หลักในการกระจายสินคาลงตูแชในชองทางรานทั่วไปในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเซนซะ
เสริมจุดแข็งดานชองทางจําหนายใหบริษัท ซี.พี. คอนชูเมอร โปรดักส กระจาย สินคาไปถึงราน
ขายสงและขายปลีกทั่วประเทศ
ปจจัยดานสงเสริมการตลาด คือ การจัดกิจกรรมเพื่อสรางสีสันใหตลาดในรูปแบบตางๆ
ดวยกลยุทธทางการตลาดแบบเดิม คือ การจัดรายการชิงโชค “รวยฟาฝา” ครั้งที่ 2 โดยการแจก
ทองรวมมูลคากวา 3,500,000 บาท ในรายการรวยทุกวันของโออิชิเกิดประสบความสําเร็จเหมือน
ที่ผานมา ก็ไมแนวาชาเขียวอาจจะกลับมาเติบโตอีกครั้ง หรือมีการออกอากาศภาพยนตรโฆษณา
2-3 เรื่อง เพื่อชวยกระตุนยอดขาย เซนซะ ลงทุนประดิษฐที่หอยโทรศัพท รูปตุกตาหมีนอยนารัก
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ชื่อ “เซนซะ คุมาจัง” มาแจกเปนของพรีเมียมตอบแทนลูกที่ซื้อเซนซะแบบขวดจากราน 7-eleven
เทานั้น
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จิริยา ฉันทนาธํารงสิน (2546: 3) ศึกษาเรื่องทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาด
ที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชาพรอมดื่มของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
ทัศนคติทางดานสวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาพรอมดื่ม ผูบริโภคสวนใหญไดมีความเห็น
ตอผลิตภัณฑวาเปนเครื่องดื่มเพื่อดับกระหายและสามารถใหความสดชื่นได เปนเครื่องดื่มที่มี
ความสะดวกในการดื่ม โดยบรรจุอยูในบรรจุภัณฑที่มีความทันสมัย รวมทั้งมีความเชื่อถือตอตรา
สินคาของเครื่องดื่มชาพรอมดื่มในระดับที่ดี และรสชาติสวนใหญที่ผูบริโภคชอบจะเปนรสมะนาว
สวนความเห็นดานราคาผูบริโภคจะใหความสําคัญในเรื่องของคุณภาพของเครื่องดื่มจะตองมี
ความเหมาะสมกับราคาที่จัดจําหนาย สามารถซื้อไดงาย และวิธีการสงเสริมการตลาดที่ผูบริโภค
ใหความสําคัญมากที่สุด คือ การแจกตัวอยางสินคาใหชิม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชาพรอมดื่ม พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีการดื่มเครื่องดื่ม
ชาพรอมดื่มสัปดาหละ 1 ครั้งโดยซื้อครั้งละ 1 หนวย บรรจุภัณฑที่ผูบริโภคนิยมซื้อ คือ กลองยู เอช ที
ขนาด 250 ซีซี สถานที่จัดจําหนายสวนใหญผูบริโภคซื้อจากรานคาสะดวกซื้อ หรือมินิมารทที่เปด
24 ช.ม. เนื่องจากสะดวกในการซื้อ
ปจจัยทางดานประชากร พบวา เพศที่แตกตางกันจะมีทัศนคติที่แตกตางกันในดาน
ของผลิตภัณฑเรื่องของตราสินคา ราคา และชองทางการจัดจําหนาย อายุที่แตกตางกันจะมีทัศนคติ
ที่แตกตางกันทางดานผลิตภัณฑเรื่องของรสชาติ รูปแบบ และบรรจุภัณฑ สวนรายไดที่แตกตาง
กันจะมีทัศนคติที่แตกตางกันในดานราคา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เพศและอาชีพที่แตกตาง
กันมีความสัมพันธพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชาพรอมดื่มในดานความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มชา
พรอมดื่ม สวนรายไดที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดานจํานวนที่ดื่มในแต
ละครั้ง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
วลัยลักษณ เสนาวงศ (2547: ข) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อชาพรอมดื่ม พบวา เหตุผลที่ผูบริโภคสวนใหญเลือกดื่มชาพรอมดื่ม เพราะ
มีรสชาติแปลกใหมกวาเครื่องดื่มชนิดอื่น โดยมักจะเลือกดื่มแลวแตโอกาส นิยมดื่มยี่หอลิปตัน
เพราะรสชาติอรอยถูกปาก และเลือกดื่มกลองขนาดเล็ก โดยไมเจาะจงรสชาติ แตตองเปนยี่หอ
เดิม ซึ่งสวนใหญจะซื้อจากซุปเปอรมารเก็ต เพราะอยูในทําเลที่สะดวกซื้อ และมีการลดราคา
ผูบริโภคมักจะตัดสินใจซื้อดวยตัวเอง โดยรูจักชาพรอมดื่มผานสื่อโทรทัศน สําหรับความสําคัญ
ของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อชาพรอมดื่มโดยภาพรวมดานสวนผสมการตลาด อยูในระดับ
มาก
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เยาวรัตน เอนนู (2548: 5) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว
พรอมดื่ม พบวา อายุมีความสัมพันธตอการเลือกบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโดยปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจบริโภคมากที่สุด คือ ความสะดวกในการซื้อ และกลุมตัวอยางรับรูขอมูลตางๆ
ของผลิตภัณฑจากการโฆษณาโดยผานทางสื่อโทรทัศน พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว
พรอมดื่มของผูบริโภคจะมีพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจ ทัศนคติ ที่ดีตอเครื่องดื่มชาเขียวพรอม
ดื่ม ผูผลิตควรใหความสนใจในเรื่องชองทางการจัดจําหนาย ปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมกับ
ราคาและคุณภาพที่มีประโยชนตอสุขภาพ
ขนิษฐา ตัณฑจิตานนท (2548: 4) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว
พรอมดื่ม พบวา ผูบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด อายุ
ระหวาง 18–24 ป เปนนักเรียน นิสิต นักศึกษา การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน
ระหวาง 10,000–25,000 บาท สําหรับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวพบวา ผูบริโภค
สวนใหญเลือกดื่มเนื่องจากมีประโยชนตอสุขภาพและเลือกดื่ม ยี่หอโออิซิ-กรีนที รสชาติที่ชื่นชอบ
และดื่มบอยที่สุด รสน้ําผึ้งผสมมะนาว ขนาดบรรจุชนิดที่เลือกบริโภคคือชนิดขวด Pet ขนาด
500 มล. ปริมาณการดื่ม 4–5 กลอง/ขวด ในหนึ่งสัปดาห สถานที่เลือกซื้อสวนใหญ คือ มินิมารท/
คอนวิเนียนสโตร สถานที่ดื่มสวนใหญเปนสถานศึกษา ผูมีอิทธิพลหรือมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เลือกบริโภค คือ ตนเอง และรูจักเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มจากสื่อทางโทรทัศน/ภาพยนตร และ
พบวาปจจัยที่ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญระดับมากที่สุด คือ รสชาติ ความสําคัญระดับมาก
คือ ดานประโยชนตอสุขภาพ ดานเปรียบเทียบราคากับปริมาณ ดานความสะดวกในการซื้อ
ดานการลดราคา ดานการแจกของแถมตางๆ ดานโฆษณาประชาสัมพันธ ดานการไดรับอิทธิพล
จากครอบครัว/เพื่อน ดานตามกระแสนิยมของสังคม ความสําคัญระดับปานกลาง คือ ชื่อเสียง
ของตราสินคาหรือยี่หอ ลักษณะและขนาดของบรรจุภัณฑ ดานความสะดวกในการดื่ม ดานการ
เปรียบเทียบราคากับคุณภาพ และดานการชิงโชค และความสําคัญระดับนอย คือ การเปรียบเทียบ
ราคากับยี่หออื่น สวนศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได อาชีพ และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว
พรอมดื่มในดานสาเหตุที่เลือกบริโภค ยี่หอ รสชาติที่ชื่นชอบและเลือกบริโภคบอยทีส่ ดุ ขนาดบรรจุ
ที่เลือกบริโภค ปริมาณในการบริโภคในหนึ่งสัปดาห สถานที่เลือกซื้อสวนใหญ สถานที่สวนใหญ
ที่ทําการบริโภค ผูมีอิทธิพลหรือมีสวนรวมในการตัดสินใจบริโภค และสื่อที่ทําใหรูจักเครื่องดื่ม
ชาเขียวพรอมดื่ม ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลทั้งหมดมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การบริโภคทุกดาน ยกเวน ปจจัยดานเพศ พบวาไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคดานขนาด
บรรจุที่เลือกบริโภค และดานการรูจักเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มจากสื่อ
งามพิศ ฐิติพรรณกุล และคณะ (2542: 3) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การบริโภคชา บริเวณพื้นที่สํานักงานเขต พบวา ผูบริโภคกลุมคนทํางานในกรุงเทพฯ มีสัดสวน
ของผูที่เคยดื่มในอัตราที่สูงเกือบหนึ่งรอยเปอรเซ็นต โดยชาที่นิยมดื่มมากที่สุด คือ ชาจีนที่ผลิต
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ในประเทศ ทั้งนี้ความถี่ในการดื่มชายังอยูในอัตราที่ไมสูงนัก โดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ สัปดาห
2-3 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนการบริโภคชากับเครื่องดื่มประเภทอื่น ไดแก น้ําเปลา น้ําอัดลม
นม และน้ําผลไม จะเห็นไดวาปจจัยดานรสชาติของชาเปนปจจัยที่สําคัญ ดังนั้นอาจกลาวไดวา
รสชาติของชา เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกบริโภคชาของผูบริโภคในปจจุบัน สําหรับ
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณคาโดยตรงจาก คุณสมบัติของชา ไดแก ประเภท และความ
หลากหลายชารวมถึงรสชาติของชา มีความสัมพันธอยางยิ่งกับความสนใจเลือกบริโภคชาในราน
ขายชาโดยเฉพาะ นอกจากนี้บุคคลที่มีอิทธิตอการตัดสินใจของผูบริโภคที่สําคัญ ไดแก บุคคลใน
ครอบครัว รวมไปถึงการสื่อสารทางดานความรูเรื่องชาที่ผานทางบุคคลในครอบครัวมากที่สุด
การวิจัยครั้งนี้ไดเลือกศึกษาชาเขียวเนื่องจากชาเขียวเปนชาที่มีสรรพคุณมากกวา
ชาชนิดอื่นๆ และเปนที่นิยมของผูบริโภคในตลาดมากที่สุด ทําใหผลิตภัณฑจากชาเขียวออกสู
ตลาดเปนจํานวนมากไมวาจะเปนสินคาประเภทเครื่องดื่มชาเขียว ขนม อาหาร ของใช เปนตน
แตปจจุบันตลาดชาเขียวกําลังประสบปญหาปริมาณการบริโภคลดลง ดังนั้น ผูผลิตตองศึกษา
และหากลยุทธทางการตลาดชวยในการแกปญหา เพื่อตอบสนองตรงกับความตองของผูบริโภค
ใหมากที่สุด
จะเห็นไดวาการจะตอบสนองความตองการของผูบริโภคหรือการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค จําเปนตองศึกษาถึงเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคเนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคสามารถบอก
ไดวาผูบริโภคตองการอะไรจากตลาด เชน ตองการสินคาอะไร แบบไหน ราคาเทาไร เปนตน
หรือเปนการแสดงถึงความเคลื่อนไหวของผูบริโภคในการตลาด และปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของผูบริโภคเพราะสามารถบอกไดวามีปจจัยดานอะไรบางที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาของ
ผูบริโภค จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ไดแก ปจจัยดานวัฒนธรรม สังคม
สวนบุคคล จิตวิทยา และทางการตลาด
จากการศึกษางานวิจัย พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 18–24 ป
เปนนักเรียน นิสิต นักศึกษา การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดตอเดือนระหวาง 10,000 – 25,000 บาท
ความถี่ในการบริโภคประมาณสัปดาห 2–3 ครั้ง ประมาณซื้อแตละครั้ง 1 หนวย เหตุผลในการ
เลือกซื้อสวนใหญ คือ มีประโยชนตอสุขภาพ แกกระหายและสามารถใหความสดชื่น สถานที่ซื้อ
สวนใหญจากซุปเปอรมารเก็ต มินิมารท/คอนวิเนียนสโตร สถานที่ดื่มสวนใหญเปนสถาบัน การศึกษา
และปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา รายได อาชีพ ยกเวนเพศ สวนปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ
อยางยิ่งกับการตัดสินใจเลือกบริโภค ไดแก คุณคาหรือประโยชนโดยตรงของชาเขียว

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจาก
ชาเขียว ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มีขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
5. สถิติที่ใชในการวิจยั
ประชากร และกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริโภคทั้งเพศชาย และหญิง อายุ ตั้งแต
15 ปขึ้นไป ที่เคยเลือกซื้อผลิตภัณฑจากชาเขียว ซึ่งเขามาจับจายใชสอยยานแหลงการคาในเขต
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูบริโภคทั้งเพศชาย และหญิง อายุตั้งแต
15 ปขึ้นไป ที่เคยซื้อผลิตภัณฑจากชาเขียว ซึ่งเขามาจับจายใชสอยยานแหลงการคาที่อยูในชวง
วันและเวลาเก็บแบบสอบถาม ยานสรรพสินคา และรานคาปลีกขนาดใหญ ในเขตอําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา ไดแก หางสรรพสินคาลีการเดน หางโรบินสัน หางไดอานา หางคารฟูร หางบิ๊กซี
หางเทสโก–โลตัส เนื่องจากไมสามารถทราบจํานวนของประชากรที่แนนอน จึงใชวิธีการคํานวณ
หาจํานวนกลุมตัวอยางโดยใชสูตร ดังนี้ (นราศรี ไววนิชกุล และชูศักดิ์ อุดมศรี. 2542: 104)
n =

Z2Pq
B2

โดย n
P
q
Z
B

=
=
=
=
=

ขนาดตัวอยาง
ความนาจะเปนของประชากร
1–P
Z-score ขึ้นอยูกับระดับความเชื่อมั่น
ระดับความคลาดเคลื่อน
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สําหรับการวิจัยครั้งนี้ กําหนดความนาจะเปนของประชากร เทากับ 0.7 ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% และยอมใหคลาดเคลื่อน 5%
P = 0.70
Z = 1.96
B = 0.05

(1.96)2 (0.7)(1 − 0.7)
(0.05)2
= 323

n =

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ใชตัวอยาง 323 ตัวอยาง
การสุมตัวอยางใชวิธีแบบการเลือกตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)
ตามภาพประกอบ 10
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ภาพประกอบ 10 ขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
(323)

หางสรรพสินคา

ไฮเปอรมารเก็ต

ลีการเดน
(323/6) = 54

เทสโก-โลตัส
(323/6) = 54

ไดอานา
(323/6) = 54

คารฟูร
(323/6) = 54

โรบินสัน
(323/6)=54

บิ๊กซี
(323/6)=53

ขั้นที่ 1 การเลือกตัวอยางเจาะจง (Purposive Sampling) เปนการสุมตัวอยางเลือก
ยานหางสรรพสินคาและรานคาปลีกขนาดใหญ โดยพิจารณาสุมเลือกจากความนิยมซื้อสินคาอุปโภค
บริโภคของผูบริโภคในเขตอําเภอหาดใหญ ไดแก หางสรรพสินคา ประกอบดวย ลีการเดน ไดอานา
โรบินสัน และรานไฮเปอรมารเก็ต มีทั้งหมด 3 แหงประกอบดวย เทสโก-โลตัส คารฟูร และบิ๊กซี
ขั้นที่ 2 การเลือกตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) เพื่อกําหนดสัดสวนของ
การเก็บกลุมตัวอยางโดยในแตละรานในจํานวนที่เทาๆ กัน คือ 323/6 เทากับ 53.83 ดังนั้น
กําหนดให ลีการเดน 54 ตัวอยาง ไดอานา 54 ตัวอยาง โรบินสัน 54 ตัวอยาง เทสโก–โลตัส
54 ตัวอยาง คารฟูร 54 ตัวอยาง และบิ๊กซี 53 ตัวอยาง
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ขั้นที่ 3 การเลือกตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางโดยแจกแบบสอบถามใหครบตามกําหนดในขั้นที่ 2
เครื่องมือในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเอง จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑจากชาเขียว แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะของผูตอบแบบสอบถามเปน
คําถามแบบปลายปด มีลักษณะสํารวจรายการ (Checklist Questions) ไดแก เพศ อาชีพ ระดับ
การศึกษา ศาสนา สัญชาติ
อายุเปนคําถามแบบปลายเปด (Open-Ended Response Questions) มีการจัด
กลุมใหม โดยการนําหลักการหาคาพิสัยมากําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยเอาคาสูงสุด ลบคา
ต่ําสุด และนํามาหารดวยจํานวนชวง (พิสัย = 55-15 = 40, 40/5 = 8 จากนั้นเริ่มที่คาต่ําสุด)
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
48 – 55
เทากับ 5 คะแนน
40 – 47
เทากับ 4 คะแนน
32 – 39
เทากับ 3 คะแนน
24 – 31
เทากับ 2 คะแนน
15 – 23
เทากับ 1 คะแนน
รายไดเปนคําถามแบบเปด (Open-Ended Response Questions) มีการจัด
กลุมใหม โดยการนําหลักการหาคาพิสัยมากําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยเอาคาสูงสุด ลบคา
ต่ําสุด และนํามาหารดวยจํานวนชวง (พิสัย = 50,000-2,000 = 48,000, 48,000/5 = 9,600
จากนั้นเริ่มที่คาต่ําสุด) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
40,401 – 50,000 บาท
เทากับ 5 คะแนน
30,801 – 40,400 บาท
เทากับ 4 คะแนน
21,201 – 30,800 บาท
เทากับ 3 คะแนน
11,601 – 21,200 บาท
เทากับ 2 คะแนน
2,000 – 11,600 บาท
เทากับ 1 คะแนน
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2541: 167)
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว 3 ดาน ไดแก สังคม วัฒนธรรม
สวนประสมทางการตลาด ใชมาตราวัดแบบ Likert Scale และใชการวัดขอมูลประเภทอันตรา
ภาคชั้น (Interval Scale) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
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มากที่สุด
5
คะแนน
มาก
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
นอย
2
คะแนน
นอยที่สุด
1
คะแนน
จากนั้นนํามาหาคาพิสัย โดยใชหลักเอาคาสูงสุด ลบคาต่ําสุด และนํามาหารดวย
จํานวนชวง (พิสัย = 5-1 = 4, 4/5 = 0.8 จากนั้นเริ่มที่คาต่ําสุด) โดยกําหนดการแปลความหมาย
คะแนน ดังนี้
4.21 – 5.00 หมายถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลนอย
1.00 – 1.80 หมายถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุด
(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2541: 167) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว ดานทัศนคติ ใชมาตราวัดแบบ Likert Scale และใชการวัดขอมูล
ประเภทอันตราภาคชั้น (Interval Scale) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
เห็นดวยอยางยิ่ง
5
คะแนน
เห็นดวย
4
คะแนน
เฉยๆ
3
คะแนน
ไมเห็นดวย
2
คะแนน
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
1
คะแนน
จากนั้นนํามาหาคาพิสัย โดยใชหลักเอาคาสูงสุด ลบคาต่ําสุด และนํามาหารดวย
จํานวนชวง (พิสัย = 5-1 = 4, 4/5 = 0.8 จากนั้นเริ่มที่คาต่ําสุด) โดยกําหนดการแปลความหมาย
คะแนน ดังนี้
4.21 – 5.00 หมายถึง มีความเห็นดวยอยางยิ่ง
3.41 – 4.20 หมายถึง มีความเห็นดวย
2.61 – 3.40 หมายถึง มีความเห็นเฉยๆ
1.81 – 2.60 หมายถึง ไมมีความเห็นดวย
1.00 – 1.80 หมายถึง ไมมีความเห็นดวยอยางยิ่ง
(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2541: 167) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
จากชาเขียว ดานความรู ใชมาตราวัดแบบ Likert Scale และใชการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น
(Interval scale) ซึ่งแบบสอบถามดานความรู ลักษณะคําถามชนิดกําหนดคําตอบ 2 คําตอบ
(Simple-Dichotmous Questions) โดยการนําหลักการหาคาพิสัยมากําหนดเกณฑการใหคะแนน

69

โดยเอาคาสูงสุด ลบคาต่ําสุ และนํามาหารดวยจํานวนชวง (พิสัย = 18-1 = 17, 17/5 = 3.4
จากนั้นเริ่มที่คาต่ําสุด)
14.61 – 18.00 เทากับ 5 คะแนน
11.21 – 14.60 เทากับ 4 คะแนน
7.81 – 11.20
เทากับ 3 คะแนน
4.41 – 7.80
เทากับ 2 คะแนน
1.00 – 4.40
เทากับ 1 คะแนน
โดยมีการกําหนดเกณฑในการแปลความหมายคะแนนตามหลักเกณฑการหาคา
พิสัย โดยใชหลักเอาคาสูงสุด ลบคาต่ําสุด และนํามาหาร ดวยจํานวนชวง (พิสัย = 5-1 = 4, 4/5
= 0.8 จากนั้นเริ่มที่คาต่ําสุด) ดังนี้
4.21 – 5.00 หมายถึง มีความรูเรื่องชาเขียวมากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายถึง มีความรูเรื่องชาเขียวรูมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง มีความรูเรื่องชาเขียวปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง มีความรูเรื่องชาเขียวนอย
1.00 – 1.80 หมายถึง มีความรูเรื่องชาเขียวนอยที่สุด
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
ไดแก ประเภทสินคาที่บริโภค โอกาสในการบริโภค วิธีซื้อ เหตุผลในการซื้อ ลักษณะคําถามแบบ
ที่มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Questions)
ความถี่ในการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว และคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ
จากชาเขียว ลักษณะคําถามแบบปลายเปด (Open-Ended Response Questions)
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตาม ขั้นตอนตอไปนี้
2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการบริโภค ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การบริโภคชาเขียวและผลิตภัณฑจากชาเขียว และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.2 นําเนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาพิจารณากําหนดโครงสราง
แบบสอบถามและเขียนรางแบบสอบถาม โดยแยกหัวขอตามกรอบแนวคิด
2.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนอใหที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณและใหขอเสนอแนะใชในการปรับปรุง
2.4 นําแบบสอบถามสงใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจความถูกตองและความเชื่อถือได
2.5 นําแบบสอบถามจัดทําปรับปรุงแกไขไปใชในการทดลองใชกับ (Try Out)
บุคคลที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 ชุด เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α–Coefficient) หาความเชื่อมั่นจากการทดลองเทากับ .94
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2.6 นําเครื่องมือที่ตรวจสอบคุณภาพแลวมาปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหไดความ
สมบูรณมากที่สุดกอนนําไปใชเก็บตัวอยางกับกลุมตัวอยางการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย
แหลงขอมูลที่นํามาใชในการวิจัย นํามาจาก 2 แหลง ดังนี้
1.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดมาจากการตอบแบบสอบถามจาก
กลุมตัวอยาง คือ ผูที่เคยเลือกซื้อผลิตภัณฑจากชาเขียว ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
1.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดมาจากการศึกษาและรวบรวม
หนังสือ บทความ รายงานวิจัย และเว็บไชตตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชาเขียว
2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้
2.1 เตรียมแบบสอบถามโดยมีการแบงออกเปน 6 สวน ตามจํานวนกลุมตัวอยาง
ที่กําหนดไวประกอบดวย ลีการเดน โรบินสัน ไดอานา บิ๊กซี เทสโก-โลตัส และคารฟูร
2.2 ดําเนินการเก็บขอมูล โดยการกระจายแบบสอบถามใหกับตัวแทนในการ
เก็บแบบสอบถาม โดยตัวแทนจะมีการสอบถามกอนวาเคยบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวหรือไม
ถาเคยบริโภคจึงใหตอบแบบสอบถาม
2.3 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาดวยการติดตอประสานงาน
กับตัวแทนทั้งหมดวาไดแบบสอบถามครบถวนหรือไม เมื่อครบถวนผูวิจัยจะไป เก็บรวบรวมจน
ครบตามจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนดไว
2.4 นําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณและคัดเลือก
เฉพาะฉบับที่สมบูรณมาดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยตอไป
การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลจากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ที่เก็บรวบรวมไดไปทําการบันทึกลงรหัส
และทําตารางในโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for Social
Science) จากนั้นนําไปวิเคราะหไปตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวของผูบริโภค ในเขตอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา คาสถิติที่ใช คือ คารอยละ
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2. การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวในเขต
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา คาสถิติที่ใช คือ แจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ แบบวิธี Stepwise
3. การสรางสมการพยากรณแนวโนมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว ในเขตอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา สรางสมการพยากรณ โดยใชคาที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบวิธี Stepwise
สถิติที่ใชในการวิเคราะห
1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.1 ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยคํานวณ
หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรมโดยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน.
2538: 117)
IOC

= ∑R
N

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา
R แทน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
1.2 ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใชสูตรคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient)
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 200)
α =

K ⎡⎢1 − sumSi2 ⎤⎥
K − 1 ⎢⎣
S2t ⎥⎦

เมื่อ α
K
Si2
S2t

แทน
แทน
แทน
แทน

ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
จํานวนขอคําถามของเครื่องวัด
ความความแปรปรวนของคําถามแตละขอ
ความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ

2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
2.1 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบวิธี
Stepwise ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows Versions 11.5

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑจากชาเขียว ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะห
ในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย โดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ไดแก ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบ
แบบสอบถาม พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวอยางนอย 1 ดาน
สามารถใชเปนตัวพยากรณ
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับ
การศึกษา ศาสนา สัญชาติ
ตาราง 2 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จํานวน
236
87
323

รอยละ
73.1
26.9
100.0

จากตาราง 2 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 323 คน แบงเปนเพศหญิง
จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 73.1 เพศชาย 87 คน คิดเปนรอยละ 26.9
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ตาราง 3 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามอายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ

15 – 23 ป
24 – 31 ป
32 – 39 ป
40 – 47 ป
48 – 55 ป
รวม
คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน
124
127
45
21
6
323

รอยละ
38.4
39.3
13.9
6.5
1.9
100.0
26
8

จากตาราง 3 ผูตอบแบบสอบถามที่ชวงอายุระหวาง 24 – 31 ป มากที่สุด มีจํานวน
127 คน คิดเปนรอยละ 39.3 อายุระหวาง 15 – 23 ป มีจํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 38.40
อายุระหวาง 32 – 39 ป มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 13.9 อายุระหวาง 40 – 47 ป มีจํานวน
21 คน คิดเปนรอยละ 6.50 และอายุระหวาง 48 – 55 ป มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.9
รองลงมาตามลําดับ อายุเฉลี่ย 26 ป
ตาราง 4 จํานวน และรอยละ จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั
ธุรกิจสวนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ
รวม

จํานวน
33
37
124
24
103
2
323

รอยละ
10.2
11.5
38.4
7.4
31.9
0.6
100.0

จากตาราง 4 ผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพพนักงานบริษัท มากที่สุด มีจํานวน 124 คน
คิดเปนรอยละ 38.4 นักเรียน/นักศึกษา มีจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 31.9 พนักงาน
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รัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 11.5 ขาราชการ มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 10.2
อาชีพธุรกิจสวนตัวมีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 7.4 รองลงมาตามลําดับ
ตาราง 5 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามรายได
รายไดตอเดือน
2,000 – 11,600 บาท
11,601 – 21,200 บาท
21,201 – 30,800 บาท
30,801 – 40,400 บาท
40,401 – 50,000 บาท
รวม
คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน
230
63
23
1
6
323

รอยละ
71.2
19.5
7.1
0.3
1.9
100.0
10388.9
8625.2

จากตาราง 5 แสดงวา ผูตอบแบบถอมมีรายไดตอเดือน 2,000 – 11,600 บาท
มากที่สุด จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 71.2 รายไดตอเดือน 11,601 – 21,200 บาท จํานวน
63 คน คิดเปนรอยละ 19.5 รายไดตอเดือน 21,201 – 30800 บาท มีจํานวน 23 คน คิดเปน
รอยละ 7.3 และรายไดตอเดือน 40,401 – 50,000 บาท จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.9 และ
รายไดตอเดือน 30,801 – 40400 บาท จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 รองลงมาตามลําดับ
รายไดเฉลี่ย 10,388.92 บาท/เดือน รายไดเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8,625.26 บาท/เดือน
ตาราง 6 จํานวน และรอยละ จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จํานวน
75
81
150
17
323

รอยละ
23.2
25.1
46.4
5.3
100.0
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จากตาราง 6 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด
จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 46.4 ระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 25.1
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีจํานวน 75 คน คิดเปน รอยละ 23.2 ระดับสูงกวาปริญญาตรี
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 5.3 รองลงมาตามลําดับ
ตาราง 7 จํานวน และรอยละ จําแนกตามศาสนา
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต
รวม

จํานวน
273
47
3
323

รอยละ
84.5
14.6
0.9
100.0

จากตาราง 7 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามมีศาสนาพุทธ มีจํานวน 273 คน คิดเปน
รอยละ 84.5 จํานวนมากที่สุด ศาสนาอิสลาม จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 14.6 มีจํานวน
รองลงมา และศาสนาคริสต จํานวน 3 คน คิดรอยละ 0.9 มีจํานวนนอยที่สุด นอกจากนี้ผูตอบ
แบบสอบถามมีสัญชาติไทย มีจํานวน 323 คน คิดเปนรอยละ 100.0
2. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
ตาราง 8 จํานวน และรอยละของความนิยมบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวประเภทเครื่องดื่ม
เครื่องดื่มชาเขียว
ชาเขียวพรอมดื่ม
ชาเขียวเย็น
นมชาเขียว
ชาเขียวรอน

จํานวน
272
240
222
202

รอยละ
84.2
74.3
68.7
62.5

จากตาราง 8 แสดงวา ความนิยมในการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวประเภทเครื่องดื่ม
พบวา เครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ ชาเขียวพรอมดื่ม จํานวน 272 คน คิดเปน
รอยละ 84.2 รองลงมา คือ ชาเขียวเย็น จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 74.3 ชาเขียวรอน
นอยที่สุด จํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 62.5
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ตาราง 9 จํานวน และรอยละของความนิยมบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวประเภทขนม และ
อาหาร
ขนมและอาหาร
เคกชาเขียว
ไอศกรีมชาเขียว
คุกกี้ชาเขียว
บะหมี่ชาเขียว

จํานวน
200
186
179
144

รอยละ
61.9
57.6
55.4
44.6

จากตาราง 9 แสดงวา ความนิยมในการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว ประเภทขนม
และอาหาร พบวา ขนมและอาหารที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ เคกชาเขียว จํานวน 200 คน
คิดเปนรอยละ 61.9 รองลงมา คือ ไอศกรีมชาเขียว จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 57.6 บะหมี่
ชาเขียว นอยที่สุด จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 55.4
ตาราง 10 จํานวน และรอยละของความนิยมบริโภคผลิตภัณฑจาชาเขียวประเภทของใช
ของใช
ยาสีฟน
ครีมบํารุงผิว
ผาอนามัย
ผลิตภัณฑแตงผม

จํานวน
179
161
151
143

รอยละ
55.4
49.8
46.7
44.3

จากตาราง 10 แสดงวา ความนิยมในการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว ประเภท
ของใช พบวา ของใชที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ ยาสีฟน จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 55.4
รองลงมา คือ ครีมบํารุงผิด จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 49.8 ผลิตภัณฑแตงผม นอยที่สุด
จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 44.3
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ตาราง 11 จํานวน และรอยละของความถี่โดยประมาณในการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
ประเภทเครื่องดื่ม
ความถี่ในการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว
1 – 3 ครั้ง/สัปดาห
4 – 5 ครั้ง/สัปดาห
6 – 7 ครั้ง/สัปดาห
8 – 10 ครั้ง/สัปดาห
รวม

จํานวน
224
70
26
3
323

รอยละ
69.3
21.7
8.0
0.9
100.0

จากตาราง 11 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว พบวา ความถี่โดยประมาณ
ในการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว ความถี่ในการบริโภคประมาณ 1 - 3 ครั้ง/สัปดาห เปนสวนใหญ
จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 69.3 รองลงมา คือ 4 - 5 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 70 คน คิดเปน
รอยละ 21.7 8 - 10 ครั้ง/สัปดาห นอยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.9
ตาราง 12 จํานวน และรอยละของความถี่โดยประมาณในการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
ประเภทขนมและอาหาร
ความถี่ในการบริโภคขนมและอาหารจากชาเขียว
1 – 4 ครั้ง/สัปดาห
5 – 8 ครั้ง/สัปดาห
12 - 15 ครั้ง/สัปดาห
รวม

จํานวน
301
20
2
323

รอยละ
93.2
6.2
0.6
100.0

จากตาราง 12 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว พบวา ความถี่โดยประมาณ
ในการบริโภคขนมและอาหารจากชาเขียว ความถี่ในการบริโภคประมาณ 1 - 4 ครั้ง/สัปดาห
เปนสวนใหญ จํานวน 301 คน คิดเปนรอยละ 93.2 รองลงมา คือ 5 - 8 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 20 คน
คิดเปนรอยละ 6.2 12 - 15 ครั้ง/สัปดาห นอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.6
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ตาราง 13 จํานวน และรอยละของความถี่โดยประมาณในการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
ประเภทของใช
ความถี่ในการบริโภคของใชจาก
ชาเขียว
1 – 3 ครั้ง/สัปดาห
4 – 6 ครั้ง/สัปดาห
รวม

จํานวน

รอยละ

320
3
323

99.1
0.9
100.0

จากตาราง 13 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว พบวา ความถี่โดยประมาณ
ในการใชของใชจากชาเขียว ความถี่ในการบริโภคประมาณ 1 - 3 ครั้ง/สัปดาห เปนสวนใหญ
จํานวน 320 คน คิดเปนรอยละ 99.1 รองลงมา คือ 4 - 6 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 0.9
ตาราง 14 จํานวน และรอยละของคาใชจายสําหรับซื้อผลิตภัณฑจากชาเขียวเฉลี่ยแตละครั้ง
เปนจํานวนเงินโดยประมาณประเภทเครือ่ งดื่ม
คาใชจายสําหรับซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่มชาเขียว
10 - 152 บาท/สัปดาห
153 – 294 บาท/สัปดาห
295 – 436 บาท/สัปดาห
437 – 578 บาท/สัปดาห
579 - 720 บาท/สัปดาห
รวม

จํานวน
254
40
22
5
2
323

รอยละ
78.6
12.4
6.8
1.5
0.6
100.0

จากตาราง 14 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว พบวา คาใชจายสําหรับ
ซื้อผลิตภัณฑเฉลี่ยแตละครั้งเปนจํานวนเงินโดยประมาณของเครื่องดื่มชาเขียว คาใชจายประมาณ
10 - 152 บาท/สัปดาห เปนสวนใหญ จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 78.6 รองลงมา คือ 153 – 294
บาท/สัปดาห จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 12.4 579 - 720 บาท/สัปดาห นอยที่สุด จํานวน
2 คน คิดเปนรอยละ 0.6
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ตาราง 15 จํานวน และรอยละของคาใชจายสําหรับซื้อผลิตภัณฑจากชาเขียวเฉลี่ยแตละครั้ง
เปนจํานวนเงินโดยประมาณประเภทขนม และอาหาร
คาใชจายสําหรับซื้อผลิตภัณฑขนมและอาหาร
10 – 132.5 บาท/สัปดาห
133 – 255 บาท/สัปดาห
256 – 377.50 บาท/สัปดาห
378– 500 บาท/สัปดาห
รวม

จํานวน
287
24
9
3
323

รอยละ
88.9
7.4
2.8
0.9
100.0

จากตาราง 15 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว พบวา คาใชจายสําหรับ
ซื้อผลิตภัณฑเฉลี่ยแตละครั้งเปนจํานวนเงินโดยประมาณของขนมและอาหาร คาใชจายประมาณ
10 – 132.5 บาท/สัปดาห เปนสวนใหญ จํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 88.9 รองลงมาคือ 133
– 255 บาท/สัปดาห จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 7.4 378– 500 บาท/สัปดาห นอยที่สุด
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.9
ตาราง 16 จํานวน และรอยละของคาใชจายสําหรับซื้อผลิตภัณฑจากชาเขียวเฉลี่ยแตละครั้ง
เปนจํานวนเงินโดยประมาณประเภทของใช
คาใชจายสําหรับซื้อผลิตภัณฑของใช
10 - 152 บาท/สัปดาห
153 – 294 บาท/สัปดาห
295 – 436 บาท/สัปดาห
437 – 578 บาท/สัปดาห
579 - 720 บาท/สัปดาห
รวม

จํานวน
229
52
30
11
1
323

รอยละ
70.9
16.1
9.3
3.4
0.3
100.0

จากตาราง 16 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว พบวา คาใชจายสําหรับ
ซื้อผลิตภัณฑเฉลี่ยแตละครั้งเปนจํานวนเงินโดยประมาณของของใช คาใชจายประมาณ10 - 152
บาท/สัปดาห เปนสวนใหญ จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 70.9 รองลงมา คือ 153 – 294
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บาท/สัปดาห จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 16.1 579 - 720 บาท/สัปดาห นอยที่สุด จํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 0.3
ตาราง 17 จํานวน และรอยละของเหตุผลสําคัญในการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑจาก
ชาเขียว
เหตุผลในการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มชาเขียว
เปนผลิตภัณฑที่มีประโยชน
ตองการความสดชื่น
ตามกระแสความนิยม
เพื่อบํารุงสุขภาพ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ
หาซื้อไดงายมีจําหนายทั่วไป
อยากทดลอง
ซื้อใหผูอื่น
เชื่อมั่นในคุณภาพการผลิต
เชื่อมั่นในตราสินคา
ขนม และอาหาร
เปนผลิตภัณฑที่มีประโยชน
ตามกระแสความนิยม
เพื่อบํารุงสุขภาพ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ
หาซื้อไดงายมีจําหนายทั่วไป
อยากทดลอง
ซื้อใหผูอื่น
เชื่อมั่นในคุณภาพการผลิต
เชื่อมั่นในตราสินคา

จํานวน

รอยละ

212
143
121
118
111
109
51
41
39
27

65.6
44.3
37.5
36.5
34.4
33.7
15.8
12.7
12.1
8.4

162
96
77
74
65
53
49
40
28

50.2
29.7
23.8
22.9
20.1
16.4
15.2
12.4
8.7
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ตาราง 17 (ตอ)
เหตุผลในการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ
ของใช
เปนผลิตภัณฑที่มีประโยชน
ตามกระแสความนิยม
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ
อยากทดลอง
หาซื้อไดงายมีจําหนายทั่วไป
เชื่อมั่นในตราสินคา
เชื่อมั่นในคุณภาพการผลิต
ซื้อใหผูอื่น

จํานวน

รอยละ

153
104
79
63
59
57
47
36

47.4
32.2
24.5
19.5
18.3
17.6
14.6
11.1

จากตาราง 17 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว พบวา เหตุผลสําคัญใน
การตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวของเครื่องดื่มชาเขียว เหตุผลที่ใชในการตัดสินใจ
ซื้อสวนใหญ คือ เปนผลิตภัณฑที่มีประโยชน จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 65.6 รองลงมา
คือ ตองการความสดชื่น จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 44.3 เชื่อมั่นในตราสินคา นอยที่สุด
จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 8.4 เหตุผลที่ใชในการตัดสินใจซื้อขนมและอาหารสวนใหญ คือ
เปนผลิตภัณฑที่มีประโยชน จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 50.2รองลงมา คือ ตามกระแส
ความนิยม จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 29.7 เชื่อมั่นในตราสินคา นอยที่สุด จํานวน 28 คน
คิดเปนรอยละ 8.7 เหตุผลที่ใชในการตัดสินใจซื้อของใชสวนใหญ คือ เปนผลิตภัณฑที่มีประโยชน
จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 47.4รองลงมา คือ ตามกระแสความนิยม จํานวน 32.2 คน คิด
เปนรอยละ 13.2 ซื้อใหคนอื่น นอยที่สุดจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 11.1
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ตาราง 18 จํานวน และรอยละของการเลือกซื้อผลิตภัณฑจากชาเขียวจากสถานที่จัดจําหนาย
การเลือกซื้อผลิตภัณฑจากชาเขียวจากสถานที่จัดจําหนาย
เครื่องดื่มชาเขียว
ซุปเปอรมารเก็ต/หางสรรพสินคา
มินิมารท (เปด 24 ช.ม.)
รานสะดวกซือ้ ทั่วไป
ไฮเปอรมารเก็ตเชนโลตัส บิ๊กซี คารฟูร
รานอาหาร/ขนม/เครื่องดื่ม
รานเบเกอรร/ี่ หองอาหารของโรงแรม
ขนมและอาหาร
ซุปเปอรมารเก็ต/หางสรรพสินคา
ไฮเปอรมารเก็ตเชนโลตัส บิ๊กซี คารฟูร
มินิมารท (เปด 24 ช.ม.)
รานสะดวกซือ้ ทั่วไป
รานอาหาร/ขนม/เครื่องดื่ม
รานเบเกอรร/ี่ หองอาหารของโรงแรม
ของใช
ซุปเปอรมารเก็ต/หางสรรพสินคา
ไฮเปอรมารเก็ตเชนโลตัส บิ๊กซี คารฟูร
มินิมารท (เปด 24 ช.ม.)
รานสะดวกซือ้ ทั่วไป
รานเสิรมสวย/สปา
รานขายยา

จํานวน

รอยละ

244
206
145
113
81
36

75.5
63.8
44.9
35.0
25.1
11.1

163
115
99
87
87
57

50.5
35.6
30.7
26.9
26.9
17.6

164
120
98
84
55
17

50.8
37.2
30.3
26.0
17.0
5.3

จากตาราง 18 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว พบวา การเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑจากชาเขียวของเครื่องดื่มชาเขียว สถานที่จัดจําหนายสวนใหญ คือ ซุปเปอรมารเก็ต/
หางสรรพสินคา จํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 75.5 รองลงมา คือ มินิมารท (เปด 24 ช.ม.)
จํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 63.8 รานเบเกอรรี่/หองอาหารของโรงแรม นอยที่สุด จํานวน 36 คน
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คิดเปนรอยละ 11.1 การเลือกซื้อผลิตภัณฑจากชาเขียวของขนมและอาหาร สถานที่จัดจําหนาย
สวนใหญ คือ ซุปเปอรมารเก็ต/หางสรรพสินคา จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 50.5 รองลงมา
คือ ไฮเปอรมารเก็ตเชนโลตัส บิ๊กซี คารฟูร จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 35.6 รานเบเกอรรี่/
หองอาหารของโรงแรม นอยที่สุด จํานวน 57 คน คิดเปน รอยละ 17.6 การเลือกซื้อผลิตภัณฑ
จากชาเขียวของของใช สถานที่จัดจําหนายสวนใหญ คือ ซุปเปอรมารเก็ต/ หางสรรพสินคา
จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 50.8 รองลงมา คือ ไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส บิ๊กซี คารฟูร
จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 37.2 รานเบเกอรรี่/หองอาหารของโรงแรม นอยที่สุด จํานวน 17
คน คิดเปนรอยละ 5.3
ตาราง 19 จํานวน และรอยละของการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวในสถานที่
สถานที่บริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
เครื่องดื่มชาเขียว

จํานวน

รอยละ

ที่บาน

229

70.9

สถานที่ทองเที่ยวพักผอนตางๆ
ที่ทํางาน
สถาบันการศึกษา
ในหางสรรพสินคา
ขนมและอาหาร
ที่บาน
ในหางสรรพสินคา
สถานที่ทองเที่ยวพักผอนตาง ๆ
ที่ทํางาน
สถาบันการศึกษา
ของใช
ที่บาน

140
114
96
73

43.3
35.3
29.7
22.6

186
93
88
64
40

57.6
28.8
27.2
19.8
12.4

239

74.0

สถานที่ทองเที่ยวพักผอนตางๆ

67

20.7

ที่ทํางาน

51

15.8

จากตาราง 19 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว พบวา การบริโภคผลิตภัณฑ
จากชาเขียวของเครื่องดื่มชาเขียวในสถานที่ที่บริโภคสวนใหญ คือ ที่บาน จํานวน 229 คน
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คิดเปนรอยละ 70.9 รองลงมา คือ สถานที่ทองเที่ยวพักผอนตางๆ จํานวน 140 คน คิดเปน
รอยละ 43.3 ในหางสรรพสินคา นอยที่สุด จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 22.6 การบริโภค
ผลิตภัณฑจากชาเขียวของขนมและอาหารในสถานที่ที่บริโภคสวนใหญ คือ ที่บาน จํานวน 186
คน คิดเปนรอยละ 57.6 รองลงมา คือ สถานที่ทองเที่ยวพักผอนตางๆ จํานวน 93 คน คิดเปน
รอยละ 28.8 สถาบันการศึกษา นอยที่สุด จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 12.4 การบริโภค
ผลิตภัณฑจากชาเขียวของของใชในสถานที่ที่บริโภคสวนใหญ คือ ที่บาน จํานวน 239 คน
คิดเปนรอยละ 74.0 รองลงมา คือ สถานที่ทองเที่ยวพักผอนตางๆ จํานวน 67 คน คิดเปน
รอยละ 20.7 ที่ทํางาน นอยที่สุด จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 15.8
3. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
ตาราง 20 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานความรู
ปจจัยดานความรู
มีความรูนอยที่สุด
มีความรูนอย
มีความรูปานกลาง
มีความรูมาก
มีความรูมากที่สุด
รวม
คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน
13
32
104
126
48
323

รอยละ
4.0
9.9
32.2
39.0
14.9
100.0
3.507
0.994

จากตาราง 20 ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับชาเขียว พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรู
เรื่องชาเชียว ในระดับมาก มากที่สุด จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 39.0 มีความรูเรื่องชาเชียว
ในระดับปานกลาง รองลงมา จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 32.20 และนอยที่สุด คือ มีความรู
เรื่อง ชาเชียวในระดับนอยที่สุด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 4.0 โดยภาพรวมผูบริโภคมี
ความรู เรื่อง ชาเขียวอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.507 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.994
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ตาราง 21 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานทัศนคติ โดยภาพรวม
เห็นดวย
เห็นดวย
อยางยิ่ง
1. เมื่อบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวทําใหรูสึกเปนคน
41
103
ทันสมัย มีรสนิยม
12.7% 31.9%
2. การบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวเพื่อใหประโยชน
31
196
ตอสุขภาพ
9.6% 60.7%
3. การดื่มเครื่องดื่มชาเขียวทําใหรูสึกสดชื่น
63
180
19.5% 55.7%
4. ชาเขียวมีคุณคาสารอาหารมีครบถวน
41
81
12.7% 25.1%
5. เครื่องดื่มชาเขียวมีคุณคามากกวาน้ําอัดลม
100
165
31.0% 51.1%
6. การบริโภคชาเขียวบอย ๆ ทําใหสุขภาพดี
52
133
16.1% 41.2%
ปจจัยดานทัศนคติ

เฉย ๆ
106
32.8%
68
21.1%
63
19.5%
100
31.0%
47
14.6%
95
29.4%

ไมเห็นดวย
64
19.8%
27
8.4%
15
4.6%
97
30.0%
11
3.4%
41
12.7%

ไมเห็นดวย
คาเฉลี่ย
อยางยิ่ง
9
3.318
2.8%
1
3.709
0.3%
2
3.888
0.6%
4
3.179
1.2%
4.096
0.0%
2
3.594
0.6%

S.D.

แปลผล

1.018 ปานกลาง
0.765

มาก

0.788

มาก

1.038 ปานกลาง
0.764

มาก

0.925

มาก
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ตาราง 21 (ตอ)
เห็นดวย เห็นดวย
อยางยิ่ง
7. ผลิตภัณฑจากชาเขียวไมมีการเจือสี
29
136
9.0% 42.1%
8. การบริโ ภคผลิต ภั ณฑ จ ากชาเขี ย วทํ าให ส ามารถ
28
143
รักษาโรคไดทางออม
8.7% 44.3%
23
175
ภาพรวม
7.1% 54.2%
ปจจัยดานทัศนคติ

เฉย ๆ
97
30.0%
108
33.4%
120
37.2%

ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
คาเฉลี่ย
อยางยิ่ง
59
2
3.405
18.3%
0.6%
41
3
3.470
12.7%
0.9%
5
3.668
1.5%
0.0%

S.D

แปลผล

0.908 ปานกลาง
0.856

มาก

0.629

มาก

86
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จากตาราง 21 ปจจัยดานทัศนคติ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.668
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปจจัยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เครื่องดื่มชาเขียวมีคุณคามากกวา
น้ําอัดลม โดยมีคาเฉลี่ย 4.096 และปจจัยขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ชาเขียวมีคุณคาสารอาหารมี
ครบถวน โดยมีคาเฉลี่ย 3.179
ตาราง 22 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานสังคมโดยภาพรวม
การบริโภคผลิตภัณฑ
จากชาเขียวไดรับ
อิทธิพลมาจาก
1. เพื่อนรวมงาน
2. ครอบครัว
3. ญาติพี่นอง
4. เพื่อนบาน
5. ผูใหญที่นับถือ
6. แพทยผูตรวจ
สุขภาพ
7. กระแสความนิยม
ของสังคม
8. สื่อคําโฆษณา
9. ตามคําเชิญจากผู
มีประสบการณ
ภาพรวม

มาก
ที่สุด
37
11.5%
6
1.9%
8
2.5%
5
1.5%
4
1.2%
3
0.9%
36
11.1%
44
13.6%
17
5.3%

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

70
21.7%
48
14.9%
38
11.8%
33
10.2%
28
8.7%
37
11.5%
101
31.3%
114
35.3%
101
31.3%
42
13.0%

110
34.1%
89
27.6%
77
23.8%
80
24.8%
65
20.1%
76
23.5%
81
25.1%
82
25.4%
101
31.3%
129
39.9%

73
22.6%
109
33.7%
118
36.5%
100
31.0%
113
35.0%
90
27.9%
51
15.8%
45
13.9%
57
17.6%
116
35.9%

21
6.5%
51
15.8%
60
18.6%
71
22.0%
81
25.1%
72
22.3%
38
11.8%
25
7.7%
30
9.3%
12
3.7%

คา
เฉลี่ย

S.D.

แปลผล

3.093

1.095

ปาน
กลาง

2.501

1.012

นอย

2.388

1.025

นอย

2.311

1.020

นอย

2.178

0.990

นอย

2.312

1.033

นอย

3.149

1.200

3.345

1.135

3.058

1.063

2.672

0.764

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

จากตาราง 22 ปจจัยดานสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
2.672 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปจจัยที่ผูบริโภคไดรับอิทธิพลมากที่สุด คือ สื่อคําโฆษณา
โดยมีคาเฉลี่ย 3.345 และปจจัยที่ผูบริโภคไดรับอิทธิพลนอยที่สุด คือ ผูใหญที่นับถือ คือ โดยมี
คาเฉลี่ย 2.178
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ตาราง 23 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานวัฒนธรรมโดยภาพรวม
รายการ
1. การบริโภคชา
เขียวตาม
คานิยมของ
สังคม
2. ครอบครัวมีการ
บริโภคชาเขียว
เปนประเพณีสืบ
ทอดตอๆ กันมา
3. เชื้อชาติ /
ศาสนามีผลตอ
การบริโภคชา
เขียว
4. รายไดมีผลตอ
การบริโภค
ผลิตภัณฑจาก
ชาเขียว
ภาพรวม

มาก
ที่สุด
42
13.0%

74
22.9%

ปาน
กลาง
122
37.8%

คา
เฉลี่ย
3.239

S.D.

แปลผล

58
18.0%

นอย
ที่สุด
13
4.0%

1.041

ปาน
กลาง

11
3.4%

33
10.2%

98
30.3%

90
27.9%

41
12.7%

2.571

1.016

นอย

9
2.8%

38
11.8%

79
24.5%

92
28.5%

50
15.5%

2.492

1.054

นอย

14
4.3%

54
16.7%

87
26.9%

82
25.4%

42
13.0%

2.698

1.097

ปาน
กลาง

9
2.8%

50
15.5%

105
32.5%

101
31.3%

10
3.1%

2.807

.889

ปาน
กลาง

มาก

นอย

จากตาราง 23 ปจจัยดานวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
2.807 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปจจัยดานวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ บริโภค
ชาเขียวตามคานิยมของสังคม โดยมีคาเฉลี่ย 3.239 ปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุด คือ เชื้อชาติ/
ศาสนามีผลตอการบริโภคชาเขียว โดยมีคาเฉลี่ย 2.492
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ตาราง 24 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด
โดยภาพรวม
อิทธิพลตอการบริโภค
ดานผลิตภัณฑ
1. เปนผลิตภัณฑที่มี
ประโยชนตอสุขภาพ
2. เปนผลิตภัณฑที่มี
ความหลากหลาย
3. มีกลิ่นและสีสัน
ตามธรรมชาติ
4. ใหความสดชื่น
5. มีชื่อเสียงของ
ตราสินคา
6. มีบรรจุภัณฑที่
สวยและทันสมัย
7. สะดวกใน
การบริโภค
ภาพรวม
ดานราคา
1. ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ
2. ราคาเหมาะสมกับ
ปริมาณ
3. ราคาเหมาะสมกับ
รายได
ภาพรวม

มาก
ที่สุด
52
16.1%
29
9.0%
27
8.4%
34
10.5%
35
10.8%
41
12.7%
53
16.4%

มาก

ปาน
กลาง

114
35.3%
124
38.4%
122
37.8%
185
57.3%
138
42.7%
129
39.9%
141
43.7%
151
46.7%

128
26
39.6% 8.0%
139
27
43.0% 8.4%
133
35
41.2% 10.8%
84
16
26.0% 5.0%
122
25
37.8% 7.7%
118
29
36.5% 9.0%
107
20
33.1% 6.2%
142
9
44.0% 2.8%

57
92
146
17.6% 28.5% 45.2%
36
100
165
11.1% 31.0% 51.1%
38
85
167
11.8% 26.3% 51.7%
105
162
32.5% 50.2%

นอย

นอย
ที่สุด
3
0.9%
4
1.2%
6
1.9%
4
1.2%
3
0.9%
6
1.9%
2
0.6%
21
6.5%

24
4
7.4% 1.2%
20
2
6.2% 0.6%
30
3
9.3% 0.9%
20
36
6.2% 11.1%

คา
เฉลี่ย

S.D.

แปล
ผล

3.575 0.886

มาก

3.455 0.819

มาก

3.399 0.858 ปานกลาง
3.709 0.769

มาก

3.548 0.822

มาก

3.526 0.892

มาก

3.690 0.839

มาก

3.471 0.732

มาก

3.538 0.909

มาก

3.458 0.796

มาก

3.387 0.846 ปานกลาง
3.461 0.787

มาก
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ตาราง 24 (ตอ)
อิทธิพลตอการบริโภค
ดานชองทางการจัดจําหนาย
1. มีจําหนายทั่วไป
2. สถานที่ที่จําหนาย
ผลิตภัณฑมีที่จอดรถ
สะดวก
3. การตกแตงรานสวยงาม
ทันสมัยและสะอาด
4. มีการจัดวางสินคาในราน
เปนระเบียบมองเห็น
ชัดเจน
ภาพรวม
ดานการสงเสริมการตลาด
1. การโฆษณาตามสื่อตางๆ
2. การลดราคา
3. การแจกของแถมและ
การชิงโชค
4. การแจกตัวอยางสินคา
ใหชิม
ภาพรวม

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

คา
เฉลี่ย

S.D

แปล
ผล

99
128
74
20
30.7% 39.6% 22.9% 6.2%
55
100
127
36
17.0% 31.0% 39.3% 11.1%

2
3.935 0.915
0.6%
5
1.5% 3.507 0.953

44
104
126
42
13.6% 32.2% 39.0% 13.0%
55
108
122
32
17.0% 33.4% 37.8% 9.9%

7
3.421 0.953
2.2%
6
1.9% 3.538 0.949

มาก

31
3.328 1.050
9.6%

ปาน
กลาง

27
136
107
8.4% 42.1% 33.1%
79
24.5%
36
11.1%
37
11.5%
36
11.1%
12
3.7%

113
35.0%
78
24.1%
69
21.4%
64
19.8%
103
31.9%

22
6.8%

107
23
33.1% 7.1%
153
49
47.4% 15.2%
154
56
47.7% 17.3%
149
62
46.1% 19.2%
152
30
47.1% 9.3%

1
0.3%
7
2.2%
7
2.2%
12
3.7%
26
8.0%

3.761 0.913
3.269 0.925
3.226 0.939
3.154 0.981
3.139 0.930

มาก
มาก
มาก

มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

จากตาราง 24 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทาง
การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด พบวา ดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยมี
คาเฉลี่ย 3.471 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคมากที่สุด คือ ให
ความสดชื่น มีโดยมีคาเฉลี่ย 3.709 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคนอยที่สุด คือ มีกลิ่นและ
สีสันตามธรรมชาติ โดยมีคาเฉลี่ย 3.399 ดานราคา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
3.461 และพิจารณาเปนรายขอ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคมากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ โดยมีคาเฉลี่ย 3.538 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคนอยที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับ
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รายได โดยมีคาเฉลี่ย 3.387 ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ย 3.328 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคมากที่สุด คือ
มีจําหนายทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย 3.935 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคนอยที่สุด คือ การตกแตง
รานสวยงามทันสมัยและสะอาด โดยมีคาเฉลี่ย 3.421 และดานสงเสริมการตลาด โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง โดยมีเฉลี่ย 3.139 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
บริโภคมากที่สุด คือ การโฆษณาตามสื่อตางๆ โดยมีคาเฉลี่ย 3.761 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
บริโภคนอยที่สุด คือ การแจกตัวอยางสินคาใหชิม โดยมีคาเฉลี่ย 3.154
ตาราง 25 จํานวน และรอยละ ของความนิยมในการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว จําแนกตามเพศ
เพศ
หญิง
ชาย

ชาเขียวพรอมดื่ม
200
73.5%
72
26.5%

ชาเขียวเย็น
181
75.4%
59
24.6%

นมชาเขียว
178
80.2%
44
19.8%

ชาเขียวรอน
153
75.7%
49
24.3%

จากตาราง 25 ผูบริโภคมีความนิยมบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวประเภทชาเขียวพรอมดื่ม
เปนเพศหญิง จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 73.5 เพศชาย จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ
26.5
ชาเขียวเย็น เปนเพศหญิง จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 75.4% เพศชาย จํานวน
59 คน คิดเปนรอยละ 24.6
นมชาเขียวเปนเพศหญิง จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 80.2 เพศชาย จํานวน 44 คน
คิดเปนรอยละ 19.8
ชาเขียวรอน เปนเพศหญิง จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 75.7 เพศชาย จํานวน
49 คน คิดเปนรอยละ 24.3
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ตาราง 26 จํานวน และรอยละ ของความนิยมการบริโภคขนม และอาหารจากชาเขียว จําแนก
ตามเพศ
เพศ
หญิง
ชาย

เคกชาเขียว ไอศกรีมชาเขียว
174
158
87.0%
84.9%
26
28
13.0%
15.1%

คุกกี้ชาเขียว
158
88.3%
21
11.7%

บะหมี่ชาเขียว
118
81.9%
26
18.1%

จากตาราง 26 ผูบริโภคมีความนิยมบริโภคขนมและอาหารจากชาเขียวประเภทเคก
ชาเขียว เปนเพศหญิง จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 87.0 เพศชาย จํานวน 26 คน คิดเปน
รอยละ 13.0
ไอศกรีมชาเขียว เปนเพศหญิง จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 84.9 เพศชาย
จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 15.1
คุกกี้ชาเขียวเปนเพศหญิง จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 88.3 เพศชาย จํานวน
21 คน คิดเปนรอยละ 11.7
บะหมี่ชาเขียว เปนเพศหญิง จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 81.9 เพศชาย จํานวน
26 คน คิดเปนรอยละ 18.1
ตาราง 27 จํานวน และรอยละ ของความนิยมการบริโภคของใชจากชาเขียว จําแนกตามเพศ
เพศ
หญิง
ชาย

ยาสีฟน
148
82.7%
31
17.3%

ครีมบํารุงผิว
150
93.2%
11
6.8%

ผาอนามัย ผลิตภัณฑแตงผม
151
121
100.0%
84.6%
22
15.4%

จากตาราง 27 ผูบริโภคมีความนิยมของใชจากชาเขียวประเภทยาสีฟน เปนเพศหญิง
จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 82.7 และเพศชาย จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 17.3
ครีมบํารุงผิว เปนเพศหญิง จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 93.2 เพศชาย จํานวน
11 คน คิดเปนรอยละ 6.8
ผาอนามัยเปนเพศหญิงทั้งหมด จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 100.0
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ผลิตภัณฑแตงผม เปนเพศหญิง จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 84.6 เพศชาย
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 15.4
ตาราง 28 จํานวน และรอยละ ของความนิยมในการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว จําแนกตามอายุ
อายุ
อายุ 15 – 23 ป
อายุ 24 – 31 ป
อายุ 32 – 39 ป
อายุ 40 – 47 ป
อายุ 48 – 55 ป

ชาเขียวพรอมดื่ม
110
40.4%
100
36.8%
39
14.3%
18
6.6%
5
1.8%

ชาเขียวเย็น
93
38.8%
88
36.7%
36
15.0%
17
7.1%
6
2.5%

นมชาเขียว
80
36.0%
91
41.0%
32
14.4%
14
6.3%
5
2.3%

ชาเขียวรอน
63
31.2%
84
41.6%
33
16.3%
17
8.4%
5
2.5%

จากตาราง 28 กลุมผูบริโภคมีความนิยมเครื่องดื่มชาเขียว ประเภทชาเขียวพรอมดื่ม
มีอายุระหวาง 15 – 23 ป มากที่สุด จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 40.4 รองลงมาอายุระหวาง
24 – 31 ป จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 36.8 อายุระหวาง 48 – 55 ป มีนอยที่สุด จํานวน 5
คน คิดเปนรอยละ 1.8
ชาเขียวเย็น ผูบริโภคมีอายุระหวาง 15 – 23 ป มากที่สุด จํานวน 93 คน คิดเปน
รอยละ 38.8 รองลงมามีอายุระหวาง 24 – 31 ป จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 36.7 อายุ
ระหวาง 48 – 55 ป มีนอยที่สุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.5
นมชาเขียว ผูบริโภคมีอายุระหวาง 24 – 31 ป มากที่สุด จํานวน 91 คน คิดเปน
รอยละ 41.0 รองลงมามีอายุระหวาง 15 – 23 ป จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 36.0 อายุ
ระหวาง 48 – 55 ป มีนอยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.3
ชาเขียวรอน ผูบริโภคมีอายุระหวาง 24 – 31 ป มากที่สุด จํานวน 84 คน คิดเปน
รอยละ 41.6 รองลงมามีอายุระหวาง 15 – 23 ป จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 31.2 อายุ
ระหวาง 48 – 55 ป มีนอยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.5
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ตาราง 29 จํานวน และรอยละ ของความนิยมในการบริโภคขนม และอาหารจากชาเขียว
จําแนกตามอายุ
อายุ
อายุ 15 – 23 ป
อายุ 24 – 31 ป
อายุ 32 – 39 ป
อายุ 40 – 47 ป
อายุ 48 – 55 ป

เคกชาเขียว
68
34.0%
81
40.5%
31
15.5%
14
7.0%
6
3.0%

ไอศกรีมชาเขียว
75
40.3%
69
37.1%
27
14.5%
10
5.4%
5
2.7%

คุกกี้ชาเขียว
56
31.3%
78
43.6%
26
14.5%
14
7.8%
5
2.8%

บะหมี่ชาเขียว
45
31.3%
62
43.1%
20
13.9%
12
8.3%
5
3.5%

จากตาราง 29 กลุมผูบริโภคมีความนิยมบริโภคขนมและอาหารจากชาเขียว ประเภท
เคกชาเขียว มีอายุระหวาง 24 – 31 ป มากที่สุด จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 40.5 รองลงมา
อายุระหวาง 15 – 23 ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 34.0 อายุระหวาง 48 – 55 ป มีนอยที่สุด
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.0
ไอศกรีมชาเขียว ผูบริโภคมีอายุระหวาง อายุ 15 – 23 ป มากที่สุด จํานวน 75 คน
คิดเปนรอยละ 40.3 รองลงมามีอายุระหวาง 24 – 31 ป จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 37.1
อายุระหวาง 48 – 55 ป มีนอยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.7
คุกกี้ชาเขียว ผูบริโภคมีอายุระหวาง อายุ 24 – 31 ป มากที่สุด จํานวน 78 คน คิด
เปนรอยละ 43.6 รองลงมามีอายุระหวาง 15 – 23 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 31.3 อายุ
ระหวาง 48 – 55 ป มีนอยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.8
บะหมี่ชาเขียว ผูบริโภคมีอายุระหวาง อายุ 24 – 31 ป มากที่สุด จํานวน 62 คน
คิดเปนรอยละ 43.1 รองลงมามีอายุระหวาง 15 – 23 ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 31.3
อายุระหวาง 48 – 55 ป มีนอยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.5
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ตาราง 30 จํานวน และรอยละ ของความนิยมในการบริโภคของใชชาเขียว จําแนกตามอายุ
อายุ
อายุ 15 – 23 ป
อายุ 24 – 31 ป
อายุ 32 – 39 ป
อายุ 40 – 47 ป
อายุ 48 – 55 ป

ยาสีฟน
53
29.6%
78
43.6%
27
15.1%
15
8.4%
6
3.4%

ครีมบํารุงผิว
47
29.2%
71
44.1%
25
15.5%
14
8.7%
4
2.5%

ผาอนามัย
49
32.5%
64
42.4%
21
13.9%
13
8.6%
4
2.6%

ผลิตภัณฑแตงผม
42
29.4%
65
45.5%
19
13.3%
13
9.1%
4
2.8%

จากตาราง 30 กลุมผูบริโภคมีความนิยมของใชจากชาเขียว ประเภทยาสีฟน มีอายุ
ระหวาง 24 – 31 ป มากที่สุด จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 43.6 รองลงมาอายุระหวาง 15 – 23 ป
จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 29.6 อายุระหวาง 48 – 55 ป มีนอยที่สุด จํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 3.4
ครีมบํารุงผิว ผูบริโภคมีอายุระหวาง อายุ 24 – 31 ป มากที่สุด จํานวน 71 คน คิดเปน
รอยละ 44.1 รองลงมามีอายุระหวาง 15 – 23 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 29.2 อายุ
ระหวาง 48 – 55 ป มีนอยที่สุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.5
ผาอนามัย ผูบริโภคมีอายุระหวาง อายุ 24 – 31 ป มากที่สุด จํานวน 64 คน คิด
เปนรอยละ 42.4 รองลงมามีอายุระหวาง 15 – 23 ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 32.5 อายุ
ระหวาง 48 – 55 ป มีนอยที่สุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.6
ผลิตภัณฑแตงผม ผูบริโภคมีอายุระหวาง อายุ 24 – 31 ป มากที่สุด จํานวน 65 คน
คิดเปนรอยละ 45.5 รองลงมามีอายุระหวาง 15 – 23 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 29.4
อายุระหวาง 48 – 55 ป มีนอยที่สุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.8
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ตาราง 31 จํานวน และรอยละ ของความนิยมในการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ขาราชการ

ชาเขียวพรอมดื่ม
28
10.3%
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
30
11.0%
พนักงานบริษทั
100
36.8%
ธุรกิจสวนตัว
21
7.7%
นักเรียน/นักศึกษา
91
33.5%
อื่นๆ
2
0.7%

ชาเขียวเย็น
28
11.7%
30
12.5%
84
35.0%
20
8.3%
76
31.7%
2
0.8%

นมชาเขียว
24
10.8%
28
12.6%
83
37.4%
19
8.6%
66
29.7%
2
0.9%

ชาเขียวรอน
22
10.9%
27
13.4%
81
40.1%
20
8.3%
55
24.8%
2
1.0%

จากตาราง 31 กลุมผูบริโภคที่มีความนิยมบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว ประเภทชาเขียว
พรอมดื่ม เปนพนักงานบริษัท มากที่สุด จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 36.8 รองลงมาเปน
นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 33.5 แมบาน มีนอยที่สุดจํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 0.7
ชาเขียวเย็น ผูบริโภคเปนพนักงานบริษัท มากที่สุด จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 35
รองลงมาเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 31.7 แมบาน จํานวน 2 คน
มีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.8
นมชาเขียว ผูบริโภคเปนพนักงานบริษัท มากที่สุด จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 37.4
รองลงมาเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 29.7 แมบาน จํานวน 2 คน
มีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.9
ชาเขียวรอน ผูบริโภคเปนพนักงานบริษัท มากที่สุด จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 40.1
รองลงมาเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 24.8 แมบาน มีนอยที่สุด
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.0
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ตาราง 32 จํานวน และรอยละ ของความนิยมในการบริโภคขนม และอาหารจากชาเขียว
จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั
ธุรกิจสวนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ

เคกชาเขียว
22
11.0%
29
14.5%
77
38.5%
15
7.5%
55
27.5%
2
1.0%

ไอศกรีมชาเขียว
16
8.6%
24
12.9%
67
36.0%
14
7.5%
63
33.9%
2
1.1%

คุกกี้ชาเขียว บะหมี่ชาเขียว
21
16
11.7%
11.1%
28
17
15.6%
11.8%
68
61
38.0%
42.4%
15
13
8.4%
9.0%
45
35
25.1%
24.3%
2
2
1.1%
1.4%

จากตาราง 32 กลุมผูบริโภคมีความนิยมบริโภคขนมและอาหารจากชาเขียวประเภท
เคกชาเขียว เปนพนักงานบริษัท มากที่สุด จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 38.5 รองลงมาเปน
นัก เรี ย น/นั ก ศึ กษา จํ า นวน 55 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 27.5 แม บ า น มี น อ ยที่ สุ ด จํ า นวน 2 คน
คิดเปนรอยละ 1.0
ไอศกรีมชาเขียว ผูบริโภคเปนพนักงานบริษัท มากที่สุด จํานวน 67 คน คิดเปน
รอยละ 36.0 รองลงมาเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 33.9 แมบาน
มีนอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.1
คุกกี้ชาเขียว ผูบริโภคเปนพนักงานบริษัท มากที่สุด จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ
38.0 รองลงมาเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 25.1 แมบาน มีนอยที่สุด
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.1
บะหมี่ชาเขียว ผูบริโภคเปนพนักงานบริษัท มากที่สุด จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ
42.4 รองลงมาเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 24.3 แมบาน มีนอยที่สุด
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.4
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ตาราง 33 จํานวน และรอยละ ของความนิยมในการบริโภคของใชจากชาเขียว จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั
ธุรกิจสวนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ

ยาสีฟน
23
12.8%
24
13.4%
75
41.9%
14
7.8%
41
22.9%
2
1.1%

ครีมบํารุงผิว
19
11.8%
21
13.0%
66
41.0%
15
9.3%
38
23.6%
2
1.2%

ผาอนามัย ผลิตภัณฑแตงผม
11
16
7.3%
11.2%
23
19
15.2%
13.3%
57
61
37.7%
42.7%
17
12
11.3%
8.4%
41
33
27.2%
23.1%
2
2
1.3%
1.4%

จากตาราง 33 กลุมผูบริโภคมีความนิยมของใชชาเขียวประเภทยาสีฟน เปนพนักงาน
บริษัท มากที่สุด จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 41.9 รองลงมาเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน
41 คน คิดเปนรอยละ 22.9 แมบาน มีนอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.1
ครีมบํารุงผิว ผูบริโภคเปนพนักงานบริษัท มากที่สุด จําวน 66 คน คิดเปนรอยละ
41.0 รองลงมาเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 23.6 แมบาน มีนอยที่สุด
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.2
ผาอนามัย ผูบริโภคเปนพนักงานบริษัท มากที่สุด จําวน 57 คน คิดเปนรอยละ
37.7 รองลงมาเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 27.2 แมบาน มีนอยที่สุด
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.3
ผลิตภัณฑแตงผม ผูบริโภคเปนพนักงานบริษัท มากที่สุด จําวน 61 คน คิดเปน
รอยละ 42.7 รองลงมาเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 23.1 แมบาน
มีนอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.4

99

ตาราง 34 จํานวน และรอยละ ของความนิยมในการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว จําแนกตามรายได
รายได
2,000 – 11,600 บาท
11,601 – 21,200 บาท
21,201 – 30,800 บาท
30,801 – 40,400 บาท
40,401 – 50,000 บาท

ชาเขียวพรอมดื่ม
195
71.7%
51
18.8%
20
7.4%
1
0.4%
5
1.8%

ชาเขียวเย็น
168
70.0%
49
20.4%
18
7.5%
5
2.1%

นมชาเขียว ชาเขียวรอน
155
133
69.8%
65.8%
47
45
21.2%
22.3%
15
18
6.8%
8.9%
1
1
0.5%
0.5%
4
5
1.8%
2.5%

จากตาราง 34 ผูบริโภคนิยมบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวประเภทชาเขียวพรอมดื่มมี
รายไดระหวาง 2,000 – 11,600 บาท มากที่สุด จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 71.7 รองลงมา
มีรายไดระหวาง 11,601 – 21,200 บาท จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 18.8 มีรายไดระหวาง
30,801 – 40,400 บาท นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.4
ชาเขียวเย็นมีรายไดระหวาง 2,000 – 11,600 บาท มากที่สุด จํานวน 168 คน
คิดเปนรอยละ 70.0 รองลงมามีรายไดระหวาง 11,601 – 21,200 บาท จํานวน 49 คน คิดเปน
รอยละ 20.4 มีรายไดระหวาง 40,401 – 50,000 บาท นอยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.1
นมชาเขียวมีรายไดระหวาง 2,000 – 11,600 บาท มากที่สุด จํานวน 155 คน คิด
เปนรอยละ 69.8 รองลงมามีรายไดระหวาง 11,601 – 21,200 บาท จํานวน 47 คน คิดเปน
รอยละ 21.2 มีรายไดระหวาง 30,801 – 40,400 บาท นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.5
ชาเขียวรอนมีรายไดระหวาง 2,000 – 11,600 บาท มากที่สุด จํานวน 133 คน
คิดเปนรอยละ 65.8 รองลงมามีรายไดระหวาง 11,601 – 21,200 บาท จํานวน 45 คน คิดเปน
รอยละ 22.3 มีรายไดระหวาง 30,801 – 40,400 บาท นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.5

100

ตาราง 35 จํ า นวน และร อ ยละ ของความนิ ย มในการบริ โ ภคขนม และอาหารจากชาเขี ย ว
จําแนกตามรายได
รายได
2,000 – 11,600 บาท
11,601 – 21,200 บาท
21,201 – 30,800 บาท
30,801 – 40,400 บาท
40,401 – 50,000 บาท

เคกชาเขียว
139
69.5%
43
21.5%
16
8.0%
2
1.0%

ไอศกรีมชาเขียว
134
72.0%
35
18.8%
14
7.5%
3
1.6%

คุกกี้ชาเขียว บะหมี่ชาเขียว
122
98
68.2%
68.1%
40
31
22.3%
21.5%
13
11
7.3%
7.6%
1
1
0.6%
0.7%
3
3
1.7%
2.1%

จากตาราง 35 ผูบริโภคนิยมบริโภคขนมและอาหารจากชาเขียวประเภทเคกชาเขียว
มีรายไดระหวาง 2,000 – 11,600 บาท มากที่สุด จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 69.5 รองลงมา
มีรายไดระหวาง 11,601 – 21,200 บาท จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 21.5 มีรายไดระหวาง
40,401 – 50,000 บาท นอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.0
ไอศกรีมชาเขียว มีรายไดระหวาง 2,000 – 11,600 บาท มากที่สุด จํานวน 134 คน
คิดเปนรอยละ 72.0 รองลงมามีรายไดระหวาง 11,601 – 21,200 บาท จํานวน 35 คน คิดเปน
รอยละ 18.8 มีรายไดระหวาง 40,401 – 50,000 บาท นอยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.6
คุกกี้ชาเขียว มีรายไดระหวาง 2,000 – 11,600 บาท มากที่สุด จํานวน 122 คน คิดเปน
รอยละ 68.2 รองลงมามีรายไดระหวาง 11,601 – 21,200 บาท จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ
22.3 มีรายไดระหวาง 30,801 – 40,400 บาท นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.6
บะหมี่ชาเขียว มีรายไดระหวาง 2,000 – 11,600 บาท มากที่สุด จํานวน 98 คน คิด
เปนรอยละ 68.1 รองลงมามีรายไดระหวาง 11,601 – 21,200 บาท จํานวน 31 คน คิดเปนรอย
ละ 21.5 มีรายไดระหวาง 30,801 – 40,400 บาท นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.7
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ตาราง 36 จํานวน และรอยละ ของความนิยมในการบริโภคของใชจากชาเขียว จําแนกตามรายได
รายได
2,000 – 11,600 บาท
11,601 – 21,200 บาท
21,201 – 30,800 บาท
30,801 – 40,400 บาท
40,401 – 50,000 บาท

ยาสีฟน ครีมบํารุงผิว
120
103
67.0%
64.0%
42
40
23.5%
24.8%
15
16
8.4%
9.9%
2
2
1.1%
1.2%

ผาอนามัย ผลิตภัณฑแตงผม
101
93
66.9%
65.0%
33
32
21.9%
22.4%
13
16
8.6%
11.2%
1
0.7%
3
2
2.0%
1.4%

จากตาราง 36 ผูบริโภคนิยมบริโภคของใชจากชาเขียวประเภทยาสีฟน มีรายไดระหวาง
2,000 – 11,600 บาท มากที่สุด จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 67.0 รองลงมามีรายไดระหวาง
11,601 – 21,200 บาท จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 23.5 มีรายไดระหวาง 40,401 – 50,000 บาท
นอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.1
ครีมบํารุงผิว มีรายไดระหวาง 2,000 – 11,600 บาท มากที่สุด จํานวน 103 คน
คิดเปนรอยละ 64.0 รองลงมามีรายไดระหวาง 11,601 – 21,200 บาท จํานวน 40 คน คิดเปน
รอยละ 24.8 มีรายไดระหวาง 40,401 – 50,000 บาท นอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.2%
ผาอนามัย มีรายไดระหวาง 2,000 – 11,600 บาท มากที่สุด จํานวน 101 คน คิดเปน
รอยละ 66.9 รองลงมามีรายไดระหวาง 11,601 – 21,200 บาท จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 21.9
มีรายไดระหวาง 30,801 – 40,400 บาท นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.7
ผลิตภัณฑแตงผม มีรายไดระหวาง 2,000 – 11,600บาท มากที่สุด จํานวน 93 คน
คิดเปนรอยละ 65.0 รองลงมามีรายไดระหวาง 11,601 – 21,200 บาท จํานวน 32 คน คิดเปน
รอยละ 22.4 มีรายไดระหวาง 40,401 – 50,000 บาท นอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.4
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ตาราง 37 จํานวนและรอยละ ของความนิยมในการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว จําแนกตามระดับ
การศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

ชาเขียวพรอมดื่ม
65
23.9%
69
25.4%
122
44.9%
16
5.9%

ชาเขียวเย็น
56
23.3%
55
22.9%
117
48.8%
12
5.0%

นมชาเขียว ชาเขียวรอน
47
33
21.2%
16.3%
53
46
23.9%
22.8%
111
112
50.0%
55.4%
11
11
5.0%
5.4%

จากตาราง 37 ผูบริโภคมีความนิยมเครื่องดื่มชาเชียวประเภทชาเขียวพรอมดื่ม มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 44.9 รองลงมาการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 25.4 การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีนอยที่สุด
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 5.9
ชาเขียวเย็น การศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ
48.8 รองลงมาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 23.3
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีนอยที่สุด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 5.0
นมชาเขียว การศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ
50.0 รองลงมาการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 23.9 การศึกษา
สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.0
ชาเขียวรอน การศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ
55.4 รองลงมาการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 22.8 การศึกษา
สูงกวาปริญญาตรี มีนอยที่สุด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.4
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ตาราง 38 จํานวน และรอยละ ของความนิยมในการบริโภคขนม และอาหารจากชาเขียว จําแนก
ตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

เคกชาเขียว ไอศกรีมชาเขียว คุกกี้ชาเขียว บะหมี่ชาเขียว
40
45
31
23
20.0%
24.2%
17.3%
16.0%
51
47
46
37
25.5%
25.3%
25.7%
25.7%
100
87
94
78
50.0%
46.8%
52.5%
54.2%
9
7
8
6
4.5%
3.8%
4.5%
4.2%

จากตาราง 38 ผูบริโภคมีความนิยมขนม และอาหารจากชาเชียวประเภทเคก ชาเขียว
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 25.5 การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน
9 คน คิดเปนรอยละ 4.5
ไอศกรีมชาเขียว การศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ
46.8 รองลงมาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 25.3
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีนอยที่สุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.8
คุกกี้ชาเขียว การศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ
52.5 รองลงมาการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 25.7 การศึกษา
สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 4.5
บะหมี่ชาเขียว การศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ
54.2 รองลงมาการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 25.7 การศึกษา
สูงกวาปริญญาตรี มีนอยที่สุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 4.2
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ตาราง 39 จํานวน และรอยละ ของความนิยมในการบริโภคของใชจากชาเขียว จําแนกตามระดับ
การศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

ยาสีฟน ครีมบํารุงผิว
30
25
16.8%
15.5%
41
39
22.9%
24.2%
98
88
54.7%
54.7%
10
9
5.6%
5.6%

ผาอนามัย ผลิตภัณฑแตงผม
29
21
19.2%
14.7%
35
33
23.2%
23.1%
82
82
54.3%
57.3%
5
7
3.3%
4.9%

จากตาราง 39 ผูบริโภคนิยมของใชจากชาเชียวประเภทยาสีฟน มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 54.7 รองลงมาการศึกษาระดับอนุปริญญา/
ปวส. จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 22.9 การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีนอยที่สุด จํานวน 10 คน
คิดเปนรอยละ 5.6
ครีมบํารุงผิว การศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ
54.7 รองลงมาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 24.2
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีนอยที่สุด จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 5.6
ผาอนามัย การศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 54.3
รองลงมาการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 23.2 การศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.3
ผลิตภัณฑแตงผม การศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ
57.3 รองลงมาการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 23.1 การศึกษา
สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 4.9
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ตาราง 40 จํานวน และรอยละ ความนิยมในการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว จําแนกตามศาสนา
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต

ชาเขียวพรอมดื่ม
229
84.2%
41
15.1%
2
0.7%

ชาเขียวเย็น
203
84.6%
35
14.6%
2
0.8%

นมชาเขียว
187
84.2%
32
14.4%
3
1.4%

ชาเขียวรอน
171
84.7%
30
14.9%
1
0.5%

ตาราง 40 ผูบริโภคที่มีความนิยมบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวประเภทชาเขียวพรอมดื่ม
นับถือศาสนาพุทธ มากที่สุด จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 84.2 รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม
จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 15.1 ศาสนาคริสต มีนอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.7
ชาเขียวเย็น นับถือศาสนาพุทธ มากที่สุด จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 84.6
รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 14.6 ศาสนาคริสต มีนอยที่สุด
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.8
นมชาเขีย ว นั บ ถื อ ศาสนาพุท ธ มากที่ สุด จํ า นวน 187 คน คิ ดเปนรอ ยละ 84.2
รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 14.4 ศาสนาคริสต มีนอยที่สุด
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.4
ชาเขียวรอน นับถือศาสนาพุทธ มากที่สุด จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 84.7
รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 14.9 ศาสนาคริสต มีนอยที่สุด
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.5
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ตาราง 41 จํานวน และรอยละ ของความนิยมในการบริโภคขนม และอาหารจากชาเขียว จําแนก
ตามศาสนา
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต

เคกชาเขียว ไอศกรีมชาเขียว
172
157
86.0%
84.4%
28
29
14.0%
15.6%
-

คุกกี้ชาเขียว บะหมี่ชาเขียว
151
125
84.4%
86.8%
27
19
15.1%
13.2%
1
.6%
-

ตาราง 41 ผูบริโภคที่มีความนิยมบริโภคขนม และอาหารจากชาเขียวประเภทเคก
ชาเขียว นับถือศาสนาพุทธ มากที่สุด จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 86.0 รองลงมานับถือ
ศาสนาอิสลาม จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 14.0
ไอศกรีมชาเขียว นับถือศาสนาพุทธ มากที่สุด จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 84.4
รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 15.6
คุกกี้ชาเขียว นับถือศาสนาพุทธ มากที่สุด จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 84.4
รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 15.1 ศาสนาคริสต มีนอยที่สุด
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.6
บะหมี่ชาเขียว นับถือศาสนาพุทธ มากที่สุด จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 86.8
รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 13.2
ตาราง 42 จํานวน และรอยละ ของความนิยมในการบริโภคของใชจากชาเขียว จําแนกตามศาสนา
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม

ยาสีฟน
154
86.0%
25
14.0%

ครีมบํารุงผิว
138
85.7%
23
14.3%

ผาอนามัย
129
85.4%
22
14.6%

ผลิตภัณฑแตงผม
125
87.4%
18
12.6%

จากตาราง 42 ผูบริโภคมีนิยมบริโภคของใชจากชาเขียวประเภทยาสีฟน นับถือศาสนา
พุทธมากที่สุด จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 86.0 รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 25 คน
คิดเปนรอยละ 14.0
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ครีมบํารุงผิว นับถือศาสนาพุทธ มากที่สุด จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 85.7
รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 14.3
ผ า อนามั ย นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ มากที่ สุ ด จํ า นวน 129 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 85.4
รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 14.6
ผลิตภัณฑแตงผม นับถือศาสนาพุทธ มากที่สุด จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 87.4
รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 12.6
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวอยางนอย 1 ดาน
สามารถใชเปนตัวพยากรณ
ตาราง 43 ปจจัยที่สามารถนํามาใชเปนตัวพยากรณพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
ดานความถี่โดยประมาณในการบริโภคผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มชาเขียว
ตัวพยากรณ
ทัศนคติ
ความรู
สังคม
อายุ
การสงเสริมการตลาด
Constant = 2.482
R = .314
F = 6.398

สัมประสิทธิ์การถดถอย
t
P
B
Beta
.546
.193
3.215***
.001
7.869
.158
2.708**
.007
-.289
-.135
-2.282*
.023
-2.95
-.135
-2.417*
.016
-.240
-.113
-1.992*
.047
Standard Error of the Estimate = 1.687
Adjusted R Square = .083

จากตาราง 43 ปจจัยที่สามารถนํามาใชเปนตัวพยากรณความถี่โดยประมาณในการ
บริโภคเครื่องดื่มชาเขียว พบวา ตัวแปรพยากรณดานทัศนคติ ความรู สังคม อายุ การสงเสริม
การตลาด สงผลตอความถี่โดยประมาณในการบริโภคอยางมีนัยนัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ .001, .01
และ.05 จากตัวแปรพยากรณดังกลาวนํามาสรางสมการ ดังนี้
Ŷ = 2.482 + .546 (ทัศนคติ) + 7.869 (ความรู) - .289 (สังคม) - 2.95 (อายุ) -.240
(สงเสริมการตลาด)
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จากสมการถดถอยแสดงวา ตัวแปรพยากรณทั้ง 5 ตัว สามารถทํานายความถี่โดย
ประมาณในการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวตอสัปดาหไดรอยละ 8.3 แปลผล ดังนี้
ถาผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีกับเครื่องดื่มชาเขียวเพิ่มขึ้นก็จะสงผลใหผูบริโภคมีความถี่
ในการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวตอสัปดาหเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย .546 ครั้ง
ถาผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับเรื่องชาเขียวเพิ่มขึ้นก็จะสงผลใหผูบริโภคมีความถี่ใน
การบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวตอสัปดาหเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย 7.869 ครั้ง
ถาผูบริโภคไดรับอิทธิพลจากสังคมการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวเพิ่มขึ้นก็จะสงผลให
ผูบริโภคมีความถี่ในการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวตอสัปดาหนอยลง โดยเฉลี่ย .289 ครั้ง
ถาผูบริโภคมีอายุเพิ่มขึ้น 1 ป ก็จะสงผลใหผูบริโภคมีความถี่ในการบริโภคเครื่องดื่ม
ชาเขียวตอสัปดาหนอยลง โดยเฉลี่ย 2.95 ครั้ง
ถามีการสงเสริมการตลาดเครื่องดื่มชาเขียวเพิ่มขึ้น ก็สงผลใหผูบริโภคมีความถี่ใน
การบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวตอสัปดาหนอยลง โดยเฉลี่ย .240 ครั้ง
ตาราง 44 ปจจัยที่สามารถนํามาใชเปนตัวพยากรณพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
ดานความถี่โดยประมาณในการบริโภคผลิตภัณฑประเภทขนมและอาหาร
ตัวพยากรณ
ชองทางการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑ
ทัศนคติ
การสงเสริมการตลาด
Constant = 1.911
R = .374
F = 9.845

สัมประสิทธิ์การถดถอย
t
P
B
Beta
-.461
-.239
-3.460***
.001
.419
.179
2.799**
.006
.450
.167
2.671**
.008
-.344
-.175
-2.528*
.012
Standard Error of the Estimate = 1.513
Adjusted R Square = .126

จากตาราง 44 ปจจัยที่สามารถนํามาใชเปนตัวพยากรณความถี่โดยประมาณในการ
บริโภคขนม และอาหารจากชาเขียว พบวา ตัวแปรพยากรณดานชองทางการจัดจําหนาย ผลิตภัณฑ
ทัศนคติ และการสงเสริมการตลาด สงผลตอความถี่โดยประมาณในการบริโภคอยางนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001, .01 และ .05 จากตัวแปรพยากรณดังกลาวนํามาสรางสมการดังนี้
Ŷ = 1.911 - .461 (ชองทางการจัดจําหนาย) + .419 (ผลิตภัณฑ) + .450 (ทัศนคติ)
- .344 (การสงเสริมการตลาด)
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จากสมการถดถอยแสดงว า ตั ว แปรพยากรณทั้ ง 4 ตั ว สามารถทํ า นายความถี่
โดยประมาณในการบริโภคขนมและอาหารจากชาเขียวตอสัปดาหไดรอยละ 12.6 แปลผล ดังนี้
ถามีชองทางการจัดจําหนายเพิ่มขึ้นก็จะสงผลใหผูบริโภคมีความถี่ในการบริโภค
ขนม และอาหารจากชาเขียวตอสัปดาหนอยลง โดยเฉลี่ย .461 ครั้ง
ถามีการพัฒนาผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นก็จะสงผลใหผูบริโภคมีความถี่ในการบริโภคขนม
และอาหารจากชาเขียวตอสัปดาหเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย .419 ครั้ง
ถาผูบริโภคมีทัศคติที่ดีกับขนมและอาหารจากชาเขียวเพิ่มขึ้นก็จะสงผลใหผูบริโภค
มีความถี่ในการบริโภคขนม และอาหารจากชาเขียวตอสัปดาหเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย .450 ครั้ง
ถามีการสงเสริมการตลาดเพิ่มขึ้นก็จะสงผลใหผูบริโภคมีความถี่ในการบริโภคขนม
และอาหารจากชาเขียวนอยลง โดยเฉลี่ย .344 ครั้ง
ปจจัยที่สามารถนํามาใชเปนตัวพยากรณความถี่โดยประมาณในการใชของใชจาก
ชาเขียว พบวา ไมมีตัวแปรพยากรณตัวใดสงผลตอความถี่โดยประมาณในการใชอยางนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 45 ปจจัยที่สามารถนํามาใชเปนตัวพยากรณพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
ดานคาใชจายสําหรับซื้อผลิตภัณฑเฉลี่ยแตละครั้ง ประเภทเครื่องดื่มชาเขียว
ตัวพยากรณ
ความรู
วัฒนธรรม
อายุ
สังคม
Constant = -34.796
R = .350
F = 10.302

สัมประสิทธิ์การถดถอย
t
B
Beta
5.649
.181
3.063**
25.284
.233
3.746***
1.943
.141
2.568*
-19.017
-.140
-2.388*
Standard Error of the Estimate = 104.553
Adjusted R Square = .111

P
.002
.000
.011
.018

จากตาราง 45 ปจจัยที่สามารถนํามาใชเปนตัวพยากรณคาใชจายเฉลี่ยสําหรับซื้อ
เครื่องดื่มชาเขียวแตละครั้ง พบวา ตัวแปรพยากรณดานความรู วัฒนธรรม อายุและสังคม สงผล
ตอคาใชจายเฉลี่ยสําหรับซื้อผลิตภัณฑแตละครั้งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, .01 และ
.05 คือ จากตัวแปรพยากรณดังกลาวนํามาสรางสมการ ดังนี้
Ŷ = -34.796 + 5.649 (ความรู) + 25.284 (วัฒนธรรม) + 1.943 (อายุ) - 19.017
(สังคม)
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จากสมการถดถอยแสดงวา ตัวแปรพยากรณทั้ง 4 ตัว สามารถทํานายคาใชจาย
เฉลี่ยสําหรับซื้อเครื่องดื่มชาเขียวแตละครั้งตอสัปดาหไดรอยละ 11.1 แปลผล ดังนี้
ถาผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับเรื่องชาเขียวเพิ่มขึ้นก็จะสงผลใหผูบริโภคซื้อเครื่องดื่ม
ชาเขียวแตละครั้งตอสัปดาหเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย 5.649 บาท
ถาผูบริโภคไดรับวัฒนธรรมการดื่มเครื่องชาเขียวเพิ่มขึ้น ก็จะสงผลใหผูบริโภคซื้อ
เครื่องดื่มชาเขียว แตละครั้งตอสัปดาหเพิ่มมากขึ้น โดยเฉลี่ย 25.284 บาท
ถาผูบริโภคมีอายุเพิ่มขึ้น 1 ป ก็จะสงผลใหผูบริโภคซื้อเครื่องดื่มชาเขียว แตละครั้ง
ตอสัปดาหมากขึ้น โดยเฉลี่ย 1.943 บาท
ถาผูบริโภคไดรับอิทธิพลจากสังคมการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวเพิ่มขึ้นก็จะสงผลให
ผูบริโภคซื้อเครื่องดื่มชาเขียว แตละครั้งตอสัปดาหนอยลง โดยเฉลี่ย 19.017 บาท
ตาราง 46 ปจจัยที่สามารถนํามาใชเปนตัวพยากรณพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
ดานคาใชจายเฉลี่ยสําหรับซื้อผลิตภัณฑแตละครั้ง ประเภทขนมและอาหาร
ตัวพยากรณ
ความรู
การสงเสริมการตลาด
Constant = 88.889
R = .214
F = 5.857

สัมประสิทธิ์การถดถอย
t
P
B
Beta
4.257
.179
2.858**
.005
-14.142
-.137
-2.182*
.030
Standard Error of the Estimate = 84.031
Adjusted R Square = .038

จากตาราง 46 ปจจัยที่สามารถนํามาใชเปนตัวพยากรณคาใชจายเฉลี่ยสําหรับ
ซื้อขนมและอาหารจากชาเขียวแตละครั้ง พบวา ตัวแปรพยากรณดานความรู และการสงเสริม
การตลาด สงผลตอคาใชจายเฉลี่ยสําหรับซื้อผลิตภัณฑแตละครั้งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และ .05 คือ จากตัวแปรพยากรณดังกลาวนํามาสรางสมการ ดังนี้
Ŷ = 88.889 + 4.257 (ความรู) - 14.142 (การสงเสริมการตลาด)
จากสมการถดถอยแสดงวา ตัวแปรพยากรณทั้ง 2 ตัว สามารถทํานายคาใชจาย
เฉลี่ยสําหรับซื้อขนมและอาหารจากชาเขียวแตละครั้งตอสัปดาหไดรอยละ 3.8 แปลผล ดังนี้
ถาผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับเรื่องชาเขียวเพิ่มขึ้นก็จะสงผลใหผูบริโภคซื้อขนม และ
อาหารจากชาเขียวแตละครั้งตอสัปดาหเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย 4.257 บาท
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ถามีการสงเสริมการตลาดเพิ่มขึ้นก็จะสงผลใหผูบริโภคซื้อขนมและอาหารจากชาเขียว
แตละครั้งตอสัปดาหนอยลง โดยเฉลี่ย 14.142 บาท
ตาราง 47 ปจจัยที่สามารถนํามาใชเปนตัวพยากรณพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
ดานคาใชจายเฉลี่ยสําหรับซื้อผลิตภัณฑแตละครั้ง ประเภทของใช
ตัวพยากรณ
วัฒนธรรม
รายได
ชองทางการจัดจําหนาย
Constant = 130.306
R = .317
F = 8.678

สัมประสิทธิ์การถดถอย
t
P
B
Beta
28.689
.249
3.917***
.000
2.823
.196
3.132**
.002
-22.380
-.164
-2.577*
.011
Standard Error of the Estimate = 109.547
Adjusted R Square = .089

จากตาราง 47 ปจจัยที่สามารถนํามาใชเปนตัวพยากรณคาใชจายเฉลี่ยสําหรับซื้อ
ของใชจากชาเขียวแตละครั้ง พบวา ตัวแปรพยากรณดานทานบริโภคชาเขียวตามคานิยมของ
สังคม การโฆษณาตามสื่อตางๆ รายได สงผลตอคาใชจายเฉลี่ยสําหรับซื้อผลิตภัณฑแตละครั้ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, .01 และ .05 คือ จากตัวแปรพยากรณดังกลาวนํามา
สรางสมการ ดังนี้
Ŷ = 130.306 + 28.689 (วัฒนธรรม) + 2.823 (รายได) - 22.380 (ชองทางการจัด
จําหนาย)
จากสมการถดถอยแสดงวา ตัวแปรพยากรณทั้ง 3 ตัว สามารถทํานายคาใชจาย
เฉลี่ยสําหรับซื้อของใชจากชาเขียวแตละครั้งตอสัปดาหได 8.9 แปลผล ดังนี้
ถาผูบริโภคไดรับวัฒนธรรมการใชของใชจากชาเขียวเพิ่มขึ้นก็จะสงผลใหผูบริโภค
ซื้อของใชจากชาเขียวแตละครั้งตอสัปดาหมากขึ้น โดยเฉลี่ย 28.689 บาท
ถาผูบริโภคมีรายไดเพิ่มขึ้น 1 บาท ก็จะสงผลใหผูบริโภคซื้อของใชจากชาเขียวแต
ละครั้งตอสัปดาหเพิ่มมากขึ้น โดยเฉลี่ย 2.823 บาท
ถามีการชองทางการจัดจําหนายเพิ่มขึ้นก็จะสงผลใหผูบริโภคซื้อของใชจากชาเขียว
แตละครั้งตอสัปดาหนอยลง โดยเฉลี่ย 22.380

บทที่ 5
การสรุป การอธิปราย และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
จากชาเขียว ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว ในเขตอําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวในเขต
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
3. เพื่อสรางสมการพยากรณแนวโนมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว ในเขตอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา
วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูบริโภคทั้งเพศชาย และหญิง อายุตั้งแต
15 ปขึ้นไป ที่เคยซื้อผลิตภัณฑจากชาเขียว ซึ่งเขามาจับจายใชสอยยานแหลงการคาที่อยูในชวง
วันและเวลาเก็บแบบสอบถาม ยานสรรพสินคา และรานคาปลีกขนาดใหญ ในเขตอําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา ไดแก หางสรรพสินคาลีการเดน หางโรบินสัน หางไดอานา หางคารฟูร หางบิ๊กซี
หางเทสโก–โลตัส มีจํานวน 323 ตัวอยาง ใชวิธีคํานวณสูตรแบบไมสามารถทราบจํานวนของ
ประชากรที่แนนอน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) จาก
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑจากชาเขียว
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
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3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตาม ขั้นตอนตอไปนี้
3.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการบริโภค ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การบริโภคชาเขียวและผลิตภัณฑจากชาเขียว และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.2 นําเนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาพิจารณากําหนดโครงสราง
แบบสอบถามและเขียนรางแบบสอบถาม โดยแยกหัวขอตามกรอบแนวคิด
3.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอใหที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณและใหขอเสนอแนะใชในการปรับปรุง
3.4 นําแบบสอบถามสงใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจความถูกตองและความเชื่อถือได
3.5 นําแบบสอบถามจัดทําปรับปรุงแกไข ไปใชในการทดลองใชกับ (Try Out)
บุคคลที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 ชุด เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α–Coefficient) เทากับ .94
3.6 นําเครื่องมือที่ตรวจสอบคุณภาพแลวมาปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหไดความ
สมบูรณมากที่สุดกอนนําไปใชเก็บตัวอยางกับกลุมตัวอยางการวิจัย
4. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลจากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ที่เก็บรวบรวมได
ไปทําการบันทึกลงรหัส และทําตารางในโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical
Package for Social Science) จากนั้นนําไปวิเคราะหไปตามวัตถุประสงค ดังนี้
4.1 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวของผูบริโภคในเขต
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา คาสถิติที่ใช คือ คารอยละ
4.2 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา คาสถิติที่ใช คือ แจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.3 การสรางสมการพยากรณแนวโนมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว ในเขต
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา สรางสมการพยากรณโดยใชคาที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ แบบวิธี Stepwise
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาจําแนกตามวัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑจากชาเขียว ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
1.1 สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 73.1 มีอายุระหวาง 24 – 31 ป คิดเปน
รอยละ 39.3 มีอาชีพพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 38.4 มีรายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน 2,000 –
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11,600 บาท คิดเปนรอยละ 71.2 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 46.4 นับถือศาสนา
พุทธ คิดเปนรอยละ 84.5 มีสัญชาติไทย คิดเปนรอยละ 100.0
1.2 ผลิตภัณฑจากชาเขียวประเภทเครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่ผูบริโภคนิยมบริโภค
คือ ชาเชียวพรอมดื่ม คิดเปนรอยละ 84.2 ความถี่ในการบริโภคตอสัปดาหโดยประมาณ 1 – 3
ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 69.3 คาใชจายสําหรับการซื้อแตละครั้งประมาณ 10 - 152 บาท/
สัปดาห เปนรอยละ 78.6 เหตุผลในการบริโภคเนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่มีประโยชน คิดเปน
รอยละ 65.6 สถานที่ซื้อสวนใหญเปนซุปเปอรมารเก็ต/หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 75.5
จะบริโภคที่บาน คิดเปนรอยละ 70.9
1.3 ผลิตภัณฑจากเชียวประเภทขนมและอาหาร ขนมและอาหารที่ผูบริโภคนิยม
บริโภค คือ เคกชาเขียว คิดเปนรอยละ 61.9 ความถี่ในการบริโภคตอสัปดาหโดยประมาณ 1 – 4
ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 93.2 คาใชจายสําหรับการซื้อแตละครั้งประมาณ 10 – 132.5 บาท/
สัปดาห คิดเปนรอยละ 88.9 เหตุผลในการบริโภคเนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่มีประโยชน คิดเปน
รอยละ 50.2 สถานที่ซื้อสวนใหญเปนซุปเปอรมารเก็ต/หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 50.5
จะบริโภคที่บาน คิดเปนรอยละ 57.6
1.4 ผลิตภัณฑจากชาเขียวประเภทของใช ของใชที่ผูบริโภคนิยมบริโภค คือ ยาสีฟน
คิดเปนรอยละ 55.4 ความถี่ในการบริโภคตอสัปดาหโดยประมาณ 1 – 3 ครั้ง/สัปดาห คิดเปน
รอยละ 99.1 คาใชจายสําหรับการซื้อแตละครั้งประมาณ 10 - 152 บาท/สัปดาห คิดเปนรอยละ 70.9
เหตุผลในการบริโภคเนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่มีประโยชน คิดเปนรอยละ 47.4 สถานที่ซื้อสวนใหญ
เปนซุปเปอรมารเก็ต/หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 50.8 จะบริโภคที่บาน คิดเปนรอยละ 74.0
1.5 ระดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
จากชาเขียว ดังนี้
1.5.1 ปจจัยดานความรูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.507
1.5.2 ปจจัยดานทัศนคติในการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.668 ประกอบดวยเหตุผล คือ ผลิตภัณฑจากชาเขียวให
ประโยชนตอสุขภาพ ทําใหรูสึกสดชื่น สุขภาพดี เปนเครื่องดื่มที่มีคุณคามากกวาน้ําอัดลม สามารถ
รักษาโภคทางออมได
1.5.3 ปจจัยดานสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.672 ประกอบดวย กลุมบุคคลที่สงผลตอการบริโภค ดังนี้ เพื่อนรวมงาน กระแสความนิยม
ของสังคม สื่อคําโฆษณา ตามคําเชิญจากผูมีประสบการณ
1.5.4 ปจจัยดานวัฒนธรรมโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.807 ประกอบดวยเหตุผล ดังนี้ บริโภคชาเขียวตามคานิยมของสังคม รายไดมีผลตอ
การบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
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1.5.5 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก
1.5.5.1 ดานผลิตภัณฑโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.471 ประกอบดวยเหตุผล คือ เปนผลิตภัณฑที่มีประโยชนตอสุขภาพ มีความหลากหลาย
ใหความสดชื่น ตราสินคามีชื่อเสียง มีบรรจุภัณฑที่ทันสมัย สะดวกในการบริโภค
1.5.5.2 ดานราคาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.461 ประกอบดวยเหตุผล คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ
1.5.5.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยภาพอยูในระดับปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.328 แตถาพิจารณารายขอแลว พบวา อยูในระดับมากทั้งหมด ประกอบดวย
เหตุผล คือ มีจําหนายทั่วไป สถานที่จําหนายมีที่จอดรถสะดวก มีการตกแตงรานสวยงามทันสมัย
และสะอาด จัดวางสินคาเปนระเบียนมองเห็นได
15.5.4 ดานการสงเสริมการตลาด ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.139 ประกอบดวยเหตุผล คือ การลดราคา การแจกของแถมและการชิงโชค
และการแจกตัวอยางสินคาใหชิม
1.6 ความนิยมในการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว ไดแก
1.6.1 ชาเขียวพรอมดื่ม เพศหญิงมีความนิยมมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ
73.5 อายุระหวาง 15 – 23 ป คิดเปนรอยละ 40.4 เปนพนักบริษัท คิดเปนรอยละ 36.8 มีรายได
ระหวาง 2,000 – 11,600 บาท คิดเปนรอยละ 71.7 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ
44.9 นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 84.2
1.6.2 ชาเขียวเย็น เพศหญิงมีความนิยมมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ
75.4 อายุระหวาง 15 – 23 ป คิดเปนรอยละ 38.8 เปนพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 35.0 มี
รายไดระหวาง 2,000 – 11,600 บาท คิดเปนรอยละ 70.0 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 48.8 นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 84.6
1.6.3 นมชาเขียว เพศหญิงมีความนิยมมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 80.2
อายุ 24 – 31 ป คิดเปนรอยละ 41.0 เปนพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 37.4 มีรายไดระหวาง
2,000 – 11,600 บาท คิดเปนรอยละ 69.8 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 50.0
นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 84.2
1.6.4 ชาเขียวรอน เพศหญิงมีความนิยมมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ
75.7 อายุ 24 – 31 ป คิดเปนรอยละ 41.6 เปนพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 40.1 มีรายได
ระหวาง 2,000 – 11,600 บาท คิดเปนรอยละ 65.8 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 55.4
นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 84.7
1.7 ความนิยมในการบริโภคขนมและอาหารจากชาเขียว ไดแก
1.7.1 เคกชาเขียว เพศหญิงมีความนิยมมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ
87.0 อายุ 24 – 31 ป คิดเปนรอยละ 40.5 เปนพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 38.5 มีรายได
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ระหวาง 2,000 – 11,600 บาท คิดเปนรอยละ 69.5 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 50.0
นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 86.0
1.7.2 ไอศกรีมชาเขียว เพศหญิงมีความนิยมมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ
84.9 อายุ 15 – 23 ป คิดเปนรอยละ 40.3 เปนพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ36.0 มีรายได
ระหวาง 2,000 – 11,600 บาท คิดเปนรอยละ 72.0 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ
46.8 นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 84.4
1.7.3 คุกกี้ชาเขียว เพศหญิงมีความนิยมมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ
88.3 อายุ 24 – 31 ป คิดเปนรอยละ 43.6 เปนพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 38.0 มีรายได
ระหวาง 2,000 – 11,600 บาท คิดเปนรอยละ 68.2 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ
52.5 นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 84.4
1.7.4 บะหมี่ชาเขียว เพศหญิงมีความนิยมมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ
81.9 อายุ 24 – 31 ป คิดเปนรอยละ 43.1 เปนพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ42.4 มีรายได
ระหวาง 2,000 – 11,600 บาท คิดเปนรอยละ 68.1 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 54.2
นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 86.8
1.8 ความนิยมในการใชของใชจากชาเขียว ไดแก
1.8.1 ยาสีฟน เพศหญิงมีความนิยมมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 82.7
อายุระหวาง 24 – 31 ป คิดเปนรอยละ 43.6 เปนพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 41.9 มีรายได
ระหวาง 2,000 – 11,600 บาท คิดเปนรอยละ 67.0 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ
54.7 นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 86.0
1.9.2 ครีมบํารุงผิว เพศหญิงมีความนิยมมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ
93.2 อายุระหวาง 24 – 31 ป คิดเปนรอยละ 44.1 เปนพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 41.0 มี
รายไดระหวาง 2,000 – 11,600 บาท คิดเปนรอยละ 64.0 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 54.7 นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 85.7
1.9.3 ผาอนามัย เพศหญิงมีความนิยมมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ
100.0 อายุระหวาง 24 – 31 ป คิดเปนรอยละ 42.4 เปนพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 37.7
มีรายไดระหวาง 2,000 – 11,600 บาท คิดเปนรอยละ 66.9 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 54.3 นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 85.4
1.9.4 ผลิตภัณฑแตงผม เพศหญิงมีความนิยมมากกวาเพศชาย คิดเปน
รอยละ 84.6 อายุระหวาง 24 – 31 ป คิดเปนรอยละ 45.5 เปนพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ
42.7 มีรายไดระหวาง 2,000 – 11,600 บาท คิดเปนรอยละ 65.0 การศึกษาระดับปริญญาตรี
คิดเปนรอยละ 57.3 นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 87.4
2. ผลการศึกษาจําแนกตามวัตถุประสงค ขอที่ 2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ไดแก
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2.1 ความถี่โดยประมาณในการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวตอสัปดาห ขึ้นกับปจจัย
ดานทัศนคติ ความรูเกี่ยวกับชาเขียว สังคม การสงเสริมการตลาด และอายุของผูบริโภค ซึ่ง
สามารถทํานายความถี่โดยประมาณในการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวตอสัปดาหไดรอย.3
2.2 ความถี่โดยประมาณในการบริโภคขนม และอาหารจากชาเขียวตอสัปดาห
ขึ้นกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ทัศนคติ ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซึ่งสามารถ
ทํานายความถี่โดยประมาณในการบริโภคขนม และอาหารจากชเขียวไดรอยละ 12.6
2.3 คาใชจายสําหรับซื้อเครื่องดื่มชาเขียวแตละครั้งตอสัปดาห ขึ้นกับปจจัยดาน
ความรูเกี่ยวกับชาเขียว วัฒนธรรม สังคม และอายุของผูบริโภค ซึ่งสามารถทํานายคาใชจายสําหรับ
ซื้อเครื่องดื่มชาเขียวแตละครั้งตอสัปดาหไดรอยละ 11.1
2.4 คาใชจายสําหรับซื้อขนม และอาหารจากชาเขียวแตละครั้งตอสัปดาห ขึ้นกับ
ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับชาเขียว และการสงเสริมการตลาด ซึ่งสามารถทํานายคาใชจายสําหรับ
ซื้อขนม และอาหารแตละครั้งตอสัปดาหไดรอยละ 3.8
2.5 คาใชจายสําหรับซื้อของใชจากชาเขียวแตละครั้งตอสัปดาห ขึ้นกับปจจัย
ดานวัฒนธรรม ชองทางการจัดจําหนาย และรายไดของผูบริโภค ซึ่งสามารถคาใชจายสําหรับซื้อ
ของใชแตละครั้งตอสัปดาหไดรอยละ 8.9
3. ผลการศึกษาจําแนกตามวัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อศึกษาการสรางสมการพยากรณ
แนวโนมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ไดสมการพยากรณ
แนวโนมการบริโภค 5 สมการ ดังตอไปนี้
สมการที่ 1 ความถี่โดยประมาณในการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวตอสัปดาห
Ŷ = 2.482 + .546 (ทัศนคติ) + 7.869 (ความรู) - .289 (สังคม) - 2.95 (อายุ)
-.240 (สงเสริมการตลาด)
สมการที่ 2 ความถี่โดยประมาณในการบริโภคขนมและอาหารจากชาเขียวตอสัปดาห
Ŷ = 1.911 - .461 (ชองทางการจัดจําหนาย) + .419 (ผลิตภัณฑ) + .450 (ทัศนคติ)
- .344 (การสงเสริมการตลาด)
สมการที่ 3 คาใชจายเฉลี่ยสําหรับซื้อเครื่องดื่มชาเขียวแตละครั้งตอสัปดาห
Ŷ = -34.796 + 5.649 (ความรู) + 25.284 (วัฒนธรรม) + 1.943 (อายุ)
- 19.017 (สังคม)
สมการที่ 4 คาใชจายเฉลี่ยสําหรับซื้อขนมและอาหารจากชาเขียวแตละครั้งตอ
สัปดาห
Ŷ = 88.889 + 4.257 (ความรู) - 14.142 (การสงเสริมการตลาด)
สมการที่ 5 คาใชจายเฉลี่ยสําหรับซื้อของใชจากชาเขียวแตละครั้งตอสัปดาห
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Ŷ = 130.306 + 28.689 (วัฒนธรรม) + 2.823 (รายได) - 22.380 (ชองทางการ
จัดจําหนาย)
การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว ในเขต
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1. ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูในชวงระหวาง 24 – 31 ป เปนพนักงาน
บริษัท การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน 2,000 – 11,600 บาท นับถือ
ศาสนาพุทธ มีสัญชาติไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา ตัณฑจิตานนท (2548: 4)
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่ม พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง
อยูระหวาง 18 – 24 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้เนื่องจากเพศหญิงและโดยเฉพาะเปน
พนักงานบริษัทสวนใหญรักสุขภาพ ตองการมีรูปรางที่สวยงามมากกวาเพศชาย และอาชีพอื่น
พรอมทั้งเปนวัยที่กําลังซื้อ
2. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
2.1 ผลิตภัณฑจากชาเขียวประเภทเครื่องดื่ม เครื่องดื่มประเภทชาเขียวพรอมดื่ม
เปนที่นิยมสําหรับผูบริโภคมากที่สุด บริโภคตอสัปดาห 1 – 3 ครั้ง มีคาใชจายในการซื้อประมาณ
10 - 152 บาท/สัปดาห เหตุผลที่ผูบริโภคเลือกบริโภคเครื่องดื่มจากชาเขียวเพราะเปนผลิตภัณฑ
ที่มีประโยชน สวนใหญจะซื้อจากซุปเปอรมารเก็ต/หางสรรพสินคา และนิยมบริโภคที่บาน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ จิริยา ฉันทนาธํารงสิน (2546: 3) ศึกษาเรื่องทัศนคติดานสวนประสม
ทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชาพรอมดื่ม พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีการ
ดื่มเครื่องดื่มชาพรอมดื่มสัปดาหละ 1 ครั้ง และสอดคลองกับ วลัยลักษณ เสนาวงศ (2547: ข)
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อชาพรอมดื่ม พบวา สถานที่
ซื้อสวนใหญจะซื้อจากซุปเปอรมารเก็ต และสอดคลองกับ ขนิษฐา ตัณฑจิดานนท (2548: 4)
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่ม พบวา เหตุผลที่ผูบริโภคสวนใหญบริโภค
เครื่องดื่มชาเขียวเนื่องจากมีประโยชนตอสุขภาพ
ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องจากชาเขียวพรอมดื่มเปนเครื่องดื่มที่ผูบริโภค
มองวาเปนเครื่องที่มีประโยชนมากกวาการดื่มน้ําอัดลม และราคาก็ปรับเปลี่ยนใหมีราคาใกลเคียง
กัน ยังหาซื้อไดสะดวกไมวาจะเปนซุปเปอรมาร็เก็ต/หางสรรพสินคา หรือรานสะดวกซื้อทั่วไป
2.2 ผลิตภัณฑจากเชียวประเภทขนมและอาหาร สวนใหญผูบริโภคนิยมบริโภค
เคกชาเขียว บริโภคตอสัปดาห 1 – 4 ครั้ง คาใชจายสําหรับการซื้อประมาณ 10 – 132.5 บาท/สัปดาห
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เหตุผลที่ผูบริโภคเลือกบริโภคขนมและอาหารที่มีสวนผสมจากชาเขียวเนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่
มีประโยชน สวนใหญจะซื้อจากซุปเปอรมารเก็ต/หางสรรพสินคา และนิยมบริโภคที่บาน
ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องจากเคกชาเขียวเปนเคกที่ใหความอรอยแลว
สามารถใหประโยชนตอสุขภาพ อาจดวยคุณสมบัติในตัวของชาเขียวที่มีประโยชน สวนราคาก็
พอๆ กับเคกรสชาติอื่นๆ และสามารถหาซื้อบริโภคไดมากขึ้นเพราะผูผลิตตองการขายจุดเดน
ของชาเขียวเขาชวยในการสรางจุดแข็งของตัวผลิตภัณฑ
2.3 ผลิตภัณฑจากชาเขียวประเภทของใช สวนใหญผูบริโภคนิยมบริโภค ยาสีฟน
บริโภคตอสัปดาหนอยกวา 1 – 3 ครั้ง/สัปดาห โดยคาใชจายสําหรับการซื้อประมาณ 10 - 152
บาท/สัปดาห เหตุผลที่ผูบริโภคเลือกบริโภคของใชที่มีสวนผสมจากชาเขียวเนื่องจากเปนผลิตภัณฑ
ที่มีประโยชน สวนใหญจะซื้อจากซุปเปอรมารเก็ต/หางสรรพสินคา และนิยมริโภคที่บาน
ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องจากยาสีฟนที่ไดรับความนิยมมากที่สุดนั้น
อาจเพราะวาตัวคุณสมบัติของชาเขียวชวยทําใหลมหายใจสดชื่นและปองกันการติดเชื้อไดดวย
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและทําลายจุลินทรียที่เปนสาเหตุของโรคตางๆ อัน
ที่จริงแลวพบวาชาเขียวสามารถตอสูกับเชื้อไวรัสในปากโดยกําจัดเชื้อแบคทีเรีย ราคาก็ไมแพงกวา
ยาสีฟนประเภทอื่นๆ หาซื้อไดสะดวกในซุปเปอรมาร็เก็ตและหางสรรพสินคา สอดคลองกับบทความ
ของ (สถาบันอาหาร. ฝายบริการขอมูลและสารสนเทศ. ออนไลน. 2550: 3) และ (ชาเขียว...
น้ําทิพยแหงชีวิต. ออนไลน. 2547: 2–3)
3. ความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
พบวา ปจจัยที่ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญระดับมาก คือ ความรูเกี่ยวกับสาระสําคัญ ประโยชน
โทษของชาเขียว เปนผลิตภัณฑเพื่อใหประโยชนตอสุขภาพ สามารถรักษาโรคไดทางออม มีคุณคา
มากกวาน้ําอัดลม ทําใหรูสึกสดชื่น มีความหลากหลาย บรรจุภัณฑมีความสวยและทันสมัย สะดวก
ในการบริโภค ตราสินคามีชื่อเสียง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ ผลิตภัณฑมีจําหนาย
ทั่วไป สถานที่จําหนายมีการตกแตงสวยงาม ทันสมัยและสะอาด มีการวางสินคาเปนระเบียน
มองเห็นชัดเจน มีที่จอดรถที่สะดวกในการซื้อ รูจักผลิตภัณฑตามสื่อโฆษณาตางๆ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ จิริยา ฉันทนาธํารงสิน (2546: 3) ศึกษาเรื่องทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาด
ที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชาพรอมดื่ม พบวา เปนเครื่องดื่มสามารถใหความสดชื่นได
มีบรรจุภัณฑที่มีความทันสมัย ความเชื่อถือตอตราสินคาของเครื่องดื่มชาพรอมดื่มในระดับดี และ
สอดคลองกับ วลัยลักษณ เสนาวงศ (2547:ข) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อชาพรอมดื่ม พบวา ความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อชาพรอมดื่ม
โดยภาพรวมดานสวนผสมการตลาดอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ ขนิษฐา ตัณฑจิตานนท
(2548: 4) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่ม พบวา ปจจัยที่ผูบริโภค
สวนใหญใหความสําคัญระดับมาก คือ ดานประโยชนตอสุขภาพ ดานเปรียบเทียบราคากับปริมาณ
ดานความสะดวกในการซื้อ ดานโฆษณาประชาสัมพันธ ความสําคัญระดับปานกลาง คือ เปนผลิตภัณฑ
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ที่มีกลิ่นและสีสันตามธรรมชาติ ทําใหรูสึกเปนคนทันสมัย มีรสนิยมเมื่อไดบริโภคเปนผลิตภัณฑ
ที่มีคุณคาสารอาหารครบถวน ไมมีการเจือสี ผูมีอิทธิพลหรือมีสวนรวมในการตัดสินใจบริโภค คือ
เพื่อนรวมงาน กระแสความนิยมของสังคม สื่อคําโฆษณา ผูมีประสบการณ บริโภคตามคานิยม
ของสังคม มีการคํานึงรายไดกอนที่จะบริโภค ผลิตภัณฑมีราคาเหมาะสมกับรายได สงเสริม
การตลาดดวยการลดราคา แจกของแถมและการชิงโชค แจกตัวอยางสินคาใหชิม ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ขนิษฐา ตัณฑจิตานนท (2548: 4) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคเครื่องดื่มชา
เขียวพรอมดื่ม พบวา ปจจัยที่ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญระดับปานกลาง คือ ดานการชิง
โชค และความสําคัญระดับนอย คือ ครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อนบาน ผูใหญที่นับถือ แพทย
ผูตรวจสุขภาพมีอิทธิพลหรือผูสวนรวมในการตัดสินใจในการบริโภค เปนประเพณีสืบทอดตอๆ
กันมา และเชื้อชาติ/ศาสนามีผลตอการบริโภค
ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องจากปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค
สวนใหญจะมุงใหความสําคัญเรื่องคุณคาทางโภชนาการที่มีอยูในตัวชาเขียวเปนสําคัญ ประกอบ
กับเปนผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย มีบรรจุภัณฑที่สวยงาม หาซื้อเพื่อบริโภคไดสะดวก ราคา
ก็เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ มีการโฆษณาอยางตอเนื่องและตราผลิตภัณฑก็มีชื่อเสียง
มากขึ้น อาจเปนเพราะวาปจจุบันภัยอันตรายจากการบริโภคมีเพิ่มมากขึ้น การบริโภคแตละครั้ง
ตองมีความระมัดระวังมากขึ้น เมื่อผลิตภัณฑในบริโภคแลวคุณคาตอสุขภาพมากกวาใหโทษผูบริโภค
ยอมใหความสนใจและหันมาบริโภคมากขึ้น อยางเชน ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของ ชาเขียวที่มี
คุณสมบัติมีคุณคาทางโภชนาการอยางมากกวาที่มีการความรูในการบริโภค และผลิตภัณฑก็มี
ความหลากหลายผูบริโภคสามารถเลือกบริโภคไดตามความชอบไมวาจะเปนประเภทเครื่องดื่ม
ขนม อาหาร และของใช ไมใชมีแตชาเขียวรอนเหมือนอยางแตกอน ปจจุบันนําชาเขียวมาเปน
สวนผสมมากขึ้น หาซื้อไดสะดวกมากขึ้นดวย บรรจุภัณฑที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอด
เพื่อความสะดวกในการบริโภคและสวยงามมองแลวสะดุดตา ราคาไมแพงเหมาะสมกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ ซึ่งสอดคลองกับ ขนิษฐา ตัณฑจิตานนท (2548: 4) ศึกษา เรื่อง พฤติกรรม
ผูบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่ม
4. ความนิยมในการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว ในเขต อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา
ผลการวิจัย พบวา ผูบริโภคที่เปนเพศหญิง อาชีพพนักงานบริษัท มีรายไดระหวาง
2,000 – 11,600 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี นับถือศาสนาพุทธ มีความนิยมในการบริโภค
ชาเขียวพรอมดื่ม ชาเขียวเย็น นมชาเขียว ชาเขียวรอน เคกชาเขียว ไอศกรีม คุกกี้ชาเขียว
บะหมี่ชาเขียว และนิยมใชยาสีฟน ครีมบํารุงผิว ผาอนามัย และผลิตภัณฑแตงผมมากที่สุด
สวนปจจัยดานอายุสงผลตอความนิยมในการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวตางกัน นั่นคือ อายุ
ระหวาง 15 – 23 ป มีความนิยมในการบริโภคชาเขียวพรอมดื่ม ชาเขียวเย็น และไอศกรีมชาเขียว
มากที่สุด สวนอายุระหวาง 24 -31 ป มีความนิยมในการบริโภคนมชาเขียว และชาเขียวรอน
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เคกชาเขียว คุกกี้ชาเขียว บะหมี่ชาเขียว และนิยมใชยาสีฟน ครีมบํารุงผิว ผาอนามัย และผลิตภัณฑ
แตงผมมากที่สุด สอดคลองกับโมเดล S-R Theory ฟลิป คอตเลอร (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541:
130 – 143; อางอิงจาก Philip Kotler. 1997: 172)
อาจเปนเพราะวาเพศหญิงเปนเพศที่ใหความสําคัญเรื่องสุขภาพจากการบริโภค
มากกวาเพศชายซึ่งมีลักษณะนิสัยงายๆ ประกอบกับพนักงานบริษัทสวนใหญมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีซึ่งเปนวัยดูแลตัวเองและหายสิ่งที่ดีที่สุดใหกับตัวเอง จึงทําใหผลิตภัณฑจากชาเขียว
เปนที่ไดรับความนิยมของผูบริโภคกลุมนี้มากเปนพิเศษ เนื่องจากเปนผลิตภัณฑเนนเรื่องของ
คุณคาและประโยชนจากตัวชาเขียวที่มีอยูอยางมากมาย แตจะตางกันที่อายุของผูบริโภคถาผูบริโภค
มีอายุระหวาง 15 - 23 ป มีความนิยมประเภทเย็น ไดแก ชาเขียวพรอมดื่มชาเขียวเย็น และ
ไอศกรีมชาเขียวเนื่องจากใหความสดชื่นกับรางรางกาย มากกวาผูบริโภคอายุระหวาง 24 – 31 ป
ที่เนนเพื่อสุขภาพ จึงนิยมนมชาเขียว ชาเขียวรอน เคกชาเขียว คุกกี้ ชาเขียว บะหมี่ชาเขียว ยาสีฟน
ครีมบํารุงผิว ผาอนามัย และผลิตภัณฑแตงผม ซึ่งคลองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา ตัณฑจิตานนท
(2548: 4) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่ม
5. สมการพยากรณแนวโนมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว ตัวแปรพยากรณบางตัว
สามารถนํามาสรางสมการพยากรณแนวโนมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว ประกอบดวย
5.1 สมาการพยากรณแนวโนมคาใชจายเฉลี่ยสําหรับซื้อเครื่องดื่มชาเขียวแตละ
ครั้งตอสัปดาห มีดังนี้
Ŷ = -34.796 + 5.649 (ความรู) + 25.284 (วัฒนธรรม) + 1.943 (อายุ)
- 19.017 (สังคม)
จากผลการวิจัย จํานวนเงินที่ผูบริโภคซื้อเครื่องดื่มชาเขียวแตละครั้งตอสัปดาห
ขึ้นกับ ความรูเกี่ยวกับชาเขียว วัฒนธรรม อายุโดยมีความสัมพันธเปนบวก สวนสังคมความสัมพันธ
เปนลบ นั่นคือ ผูบริโภคมีอายุมากขึ้น รายไดเพิ่มขึ้น ครอบครัวมีดื่มชาเขียวเปนประเพณีมากขึ้น
สังคมมีความนิยมในการดื่มเครื่องชาเขียวมากขึ้น ประกอบกับผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับชาเขียว
มากขึ้นผูบริโภคจะซื้อเครื่องดื่มชาเขียวมากขึ้น และถาไดรับอิทธิพลจากกลุมสังคม อยางเชน
เพื่อนรวมงาน ครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อนบาน ผูใหญที่นับถือ แพทย สื่อคําโฆษณา ผูมีประสบการณ
เกี่ยวกับเครื่องดื่มชาเขียวมากขึ้น ผูบริโภคอาจจะซื้อเครื่องชาเขียวนอยลง สวนความผันแปร
คาใชจายเฉลี่ยสําหรับซื้อเครื่องดื่มชาเขียวแตละครั้งตอสัปดาห 11.1% สอดคลองกับโมเดล S-R
Theory ฟลิป คอตเลอร (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541: 130 – 143; อางอิงจาก Philip Kotler.
1997: 172)
ผลการวิจัยเปนเชนนี้เนื่องมากจากเครื่องดื่มชาเขียวเปนเครื่องดื่มเนนเรื่อง
สุขภาพมากกวาเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ ซึ่งเหมาะสมกับผูบริโภคที่มีอายุสูงวัยมากขึ้น เพราะกลุมนี้
จะใหความสําคัญกับสุขภาพมากกวาความอรอย ถึงแมมีราคาสูงกวาแตผูบริโภคก็ยอมเสียเงิน
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ในการซื้อดื่มอาจเปนเพราะเครื่องดื่มชาเขียวมีประโยชนทางโภชนาการ และเครื่องดื่มเปนที่นิยม
และยอมรับจากสังคม ดังนั้น ผูประกอบการตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
เพราะยิ่งมีคุณภาพเพียงใดสินคาก็เปนที่นิยมและยอมรับมากขึ้นเทานั้น ควรมีการใหขอมูลความรู
เกี่ยวชาเขียวขางกลองหรือขวดของเครื่องดื่ม เพราะสิ่งเหลานี้สามารถสรางรายไดใหธุรกิจเพิ่มขึ้น
ไดไมอยาก ประกอบกับถาครอบครัวมีประเพณีนิยมดื่มเครื่องดื่มชาเขียวและมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
ยิ่งทําใหธุรกิจมีรายไดเพิ่มขึ้นดวย อาจจะตองผลิตเครื่องดื่มเฉพาะกลุมลูกคากลุมนี้เปนพิเศษ
เพราะมีความนิยมเปนทุนเดิมและมีกําลังในการซื้อ และจะเห็นไดวาปจจัยดานสังคมมีความสัมพันธ
ดานลบ เนื่องจากปจจัยดานสังคมเปนปจจัยภายนอกที่ผูประกอบการไมสามารถควบคุมได อาจจะ
เปนเพราะวาผูบริโภคสวนใหญดื่มแลวบอกตอ เชน ถาบริโภคแลวตัวเองไมชอบก็จะบอกคนอื่น
เครื่องดื่มนี้ไมดี ไมอรอยจึงทําใหผูบริโภคเกิดความลังเลใจในการตัดสินใจซื้อหรืออาจจะไมซื้อเลย
ก็ได ดังนั้น ผูประกอบการควรเนนเรื่องของสรรถคุณของชาเขียวใหมาก อาจเปนการใหความรู
กับผูบริโภคกอนวาการดื่มชาเขียวมีประโยชนอยางไร เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค
ได สอดคลองกับโมเดล S-R Theory ฟลิป คอตเลอร (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541: 130 – 143;
อางอิงจาก Philip Kotler. 1997: 172) เพราะซึ่งที่กลาวมาขางตนเปนปจจัยสําคัญกระตุนการ
ตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคไดมากยิ่งขึ้น
5.2 สมการพยากรณแนวโนมความถี่โดยประมาณในการบริโภคขนมและอาหาร
จากชาเขียวตอสัปดาหมี ดังนี้
Ŷ = 1.911 - .461 (ชองทางการจัดจําหนาย) + .419 (ผลิตภัณฑ) + .450
(ทัศนคติ) - .344 (การสงเสริมการตลาด)
จากผลการวิจัย ความถี่โดยประมาณในการบริโภคขนมและอาหารจากชาเขียว
ตอสัปดาหขึ้นกับผลิตภัณฑ ทัศนคติโดยมีความสัมพันธเปนบวก สวนชองทางการจัดจําหนาย
และการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธเปนลบ นั่นคือ ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย มีประโยชน
ตอสุขภาพ มีสีตามธรรมชาติของชาเขียว มีบรรจุภัณฑที่สวย ทันสมัย สะดวกในการบริโภคมากขึ้น
ตราสินคามีชื่อเสียงมากขึ้น ประกอบกับผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับชาเขียวมากขึ้นผูบริโภค
จะบริโภคขนมและอาหารจากชาเขียวมากขึ้น ถามีการสงเสริมการตลาดเพิ่มขึ้น และมีชองทาง
การจําหนายมากขึ้น ผูบริโภคจะบริโภคขนมและอาหารจากชาเขียวนอยลง สวนความผันแปร
ของความถี่โดยประมาณในการบริโภคขนมและอาหารจากชาเขียวตอสัปดาห 12.6% สอดคลอง
กับโมเดล S-R Theory ฟลิป คอตเลอร (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541: 130 – 143; อางอิงจาก
Philip Kotler. 1997: 172)
ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาผูบริโภคใหความสําคัญกับเรื่องประโยชน
ของขนมและอาหารจากชาเขียว ขนมและอาหารจากชาเขียวมีความหลากหลาย สีเปนธรรมชาติ
มีความสะดวกในการบริโภค และความมีชื่อเสียงของตราสินคา เปนปจจัยที่ผูบริโภคใชในการ
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ตัดสินใจเลือกบริโภค ดั้งนั้นถาผูประกอบการตองการขายขนมและอาหารจากชาเขียวใหไดตาม
เปาหมายที่ตั้งไว ควรมุงเนนกลยุทธดานผลิตภัณฑเปนสําคัญ มีการพัฒนาขนมและอาหารที่ทํา
จากชาเขียวใหมีหลากหลากมากขึ้น เนนสีธรรมชาติของชาเขียวไมควรเพิ่มสีอื่นเขามาแทนออกแบบ
บรรจุภัณฑสําหรับนําไปทานนอกสถานที่ไดโดยตองหาภาชนะในการบริโภค พรอมกับพัฒนา
ตราสินคาใหมีชื่อเสียงอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะไมใหตราสินคาอื่นเขาแบงสวนแบงการตลาดไป และ
ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับประโยชนของชาเขียวที่มีอยูในขนมและอาหาร เชน ในรานขนมหรือ
อาหารอาจมีการบอกสรรพคุณในเมนูขนมและอาหาร เพราะสิ่งเหลานี้สามารถทําใหผูบริโภคมี
ทัศนคติที่ดีกับขนมและอาหารที่มีชาเขียวเปนสวนผสมมากขึ้น ประกอบกับควรลดการโฆษณา
สินคาตามสื่อตางๆ เพราะขนมและอาหารเรื่องการโฆษณาตามสื่ออาจแพการบอกตอ และการ
โฆษณาทําใหเกิดคาใชจายคอนขางสูง และลดตนทุนเรื่องชองทางการจัดจําหนายลง เพราะถา
เพิ่มปจจัยเหลานี้มากขึ้นก็ไมสามารถทําใหผูบริโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น เพราะไมไดเปนปจจัยที่
สําคัญ สอดคลองกับโมเดล S-R Theory ฟลิป คอตเลอร (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541: 130 – 143;
อางอิงจาก Philip Kotler. 1997: 172) เพราะซึ่งที่กลาวมาขางตนเปนปจจัยสําคัญกระตุนการ
ตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคไดมากขึ้น
5.3 สมการพยากรณแนวโนมคาใชจายเฉลี่ยสําหรับซื้อของใชจากชาเขียวแตละ
ครั้งตอสัปดาหมี ดังนี้
Ŷ = 130.306 + 28.689 (วัฒนธรรม) + 2.823 (รายได) - 22.380 (ชองทาง
การจัดจําหนาย)
จากผลการวิจัย จํานวนเงินที่ผูบริโภคซื้อของใชจากชาเขียวแตละครั้งตอ
สัปดาหขึ้นกับรายได คานิยมของสังคม ครอบครัวมีการใช โดยมีความสัมพันธเปนบวก สวนการ
โฆษณาตาสื่อตางๆ การลดราคา การแจกของแถมและการชิงโชคมีความสัมพันธเปนลบ นั่นคือ
ถาสังคมและครอบครัวมีคานิยมในการใชของใชจากชาเขียวมากขึ้น ผูบริโภคมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
ผูบริโภคจะซื้อของใชจากชาเขียวแตละครั้งตอสัปดาหมากขึ้น และถามีการโฆษณาตามสื่อตางๆ
การลดราคา การแจกของแถมและการชิงโชคเพิ่มมากขึ้นอาจทําใหผูบริโภคจะซื้อของใชจากชาเขียว
แตละครั้งตอสัปดาหนอยลงได สวนความผันแปรคาใชจายเฉลี่ยสําหรับซื้อของใชจากชาเขียวแต
ละครั้งตอสัปดาห 8.9% สอดคลองกับโมเดล S-R Theory ฟลิป คอตเลอร (ศิริวรรณ เสรีรัตน.
2541: 130 – 143; อางอิงจาก Philip Kotler. 1997: 172)
ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาของใชจากชาเขียวมีราคาคอนขางสูง
ดวยคุณสมบัติของชาเขียวมีประโยชนและคุณคาทางโภชนาการประกอบกับเปนผลิตภัณฑที่ถูก
จับตามองของสังคมวาชาเขียวมีประโยชนหรือโทษกันแน ดังนั้นการที่สรางรายไดหรือยอดขาย
ของใชจากชาเขียวใหเปนไปตามความตองการของผูประกอบการ ตองสรางความเชื่อมั่นในเรื่อง
สมบัติของชาเขียวใหสังคมยอมรับถาสังคมยอมรับมากขึ้นยิ่งมากขึ้นเทาไรก็จะทําใหเกิดผูบริโภค

124

ใชของใชมากขึ้นเทานั้น ควรเนนกลุมลูกคาที่มีรายไดสูงเพราะมีกําลังซื้อ และอาจจะตองสงเสริม
การตลาดวิธีอื่นแทนการโฆษณาตามสื่อตางๆ การลดราคา การแจกของแถมและการชิงโชคบาง
เพราะสิ่งเหลาอาจสูการใชแลวดีบอกตอไมได อาจจะตองมีการสรางเครือขายกับกลุมลูกคากลุม
แรกๆที่เปนลูกคาประจําโดยใหเขาไปหาลูกคารายใหมมาใหแทนเรา โดยการใชแลวดีบอกตอ
เพราะคนสวนใหญไมชอบลองของใหมดวยตนเองอาจใหคนอื่นลองกอนถาดีแลวคอยใชสามารถ
ลดคาใชจายใหกับผูประกอบการไดอีกดวย สอดคลองกับโมเดล S-R Theory ฟลิป คอตเลอร
(ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541: 130 – 143; อางอิงจาก Philip Kotler. 1997: 172) เพราะซึ่งที่กลาวมา
ขางตนเปนปจจัยสําคัญกระตุนการตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคไดมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
จากชาเขียว ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ครั้งนี้ คือ
1.1 จากการวิจัยพบวาผูบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว สวนใหญเปนเพศหญิง
โดยมีอายุระหวาง 24 – 31 ป เปนพนักงานบริษัท การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน
2,000 – 11,600 บาท ซึ่งถือไดวากลุมผูบริโภคเปนกลุมวัยทํางาน กลุมนี้ที่เลือกบริโภคผลิตภัณฑ
เพราะจากคุณสมบัติของชาเขียวเปนสําคัญ ดังนั้นผูประกอบการควรเลือกใชกลยุทธทางการตลาด
ดานตางๆ เพื่อตอบสนองตรงตามความตองการของกลุมผูบริโภค
1.2 จากการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญนิยมบริโภคชาเขียวพรอมดื่ม
เคกชาเขียว และนิยมใชยาสีฟนที่มีสวนผสมจากชาเขียวจากเหตุที่วาเปนผลิตภัณฑที่มีประโยชน
ดังนั้นผูประกอบการควรนําเหตุผลในเรื่องประโยชนของชาเขียวเขาใชการพัฒนาตัวผลิตภัณฑที่
ผูบริโภคนิยม เพื่อที่จะใหผูบริโภคมีความรูสึกและเชื่ออยูเสมอวาเมื่อมีการบริโภคผลิตจากชาเขียว
เมื่อใดจะรับประโยชนดวยทุกครั้ง
1.3 ผูบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวสวนใหญใหความสําคัญในเรื่องประโยชน
ตอสุขภาพ สามารถรักษาโรคทางออม มีสุขภาพดี มีคุณคามากวาน้ําอัดลม ดื่มแลวทําใหสดชื่น
ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย มีบรรจุภัณฑที่ทันสมัย สะดวกในการบริโภค ชื่อเสียงของตราสินคา
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ ผลิตภัณฑมีจําหนายทั่วไป มีการตกแตงรานสวยงาม ทันสมัย
และสะอาด จัดวางสินคาเปนระเบียบมองเห็นได ดังนั้นผูประกอบรายเดิมหรือผูประกอบการราย
ใหมควรเนนกลยุทธดานผลิตภัณฑใหมากไมวาจะเปนเรื่องของคุณภาพหรือประโยชนที่จะไดรับ
จากผลิตภัณฑ อาจตองแสดงขอความ เรื่อง คุณคาทางโภชนาการใหผูบริโภคเห็นตองตรงกับ
ความเปนจริง พัฒนาผลิตภัณฑตัวใหมพรอมบรรจุภัณฑใหความสะดวกในการบริโภคไดทุกสถานที่
และดูสวยและทันสมัยออกสูตลาดเสมอ เนื่องจากเหตุผลที่สําคัญที่ผูบริโภคเลือกบริโภคผลิตภัณฑ
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จากชาเขียวเปนอันดับแรกจะมองเรื่องประโยชนที่ไดรับมีมากกวาผลิตภัณฑอื่นประเภทเดียวกัน
แตไมลืมที่พัฒนากลยุทธดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดควบคูกันไปดวย
1.4 จากการทดสอบการสรางสมการพยากรณแนวโนมการบริโภคผลิตภัณฑจาก
ชาเขียว พบวา มีตัวแปรพยากรณบางตัวที่สามารถนํามาเปนตัวพยากรณแนวโนมการบริโภค
ผลิตภัณฑจากชาเขียวได ดังนี้ ดังนั้นประกอบการสามารถตัวแปรพยากรณเหลานี้ไปพยากรณ
แนวโนมในการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวได ซึ่งจะทําใหทราบวาตัวแปรพยากรณตัวใดที่สงผล
ตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากเชียวเปนบวกหรือเปนลบ หรือทําใหทราบวาตองเพิ่มปจจัย
ดานใดเทาไรหรือลดปจจัยดานใดเทาไร เพื่อที่ตอบสนองตามจํานวนผลิตภัณฑที่ผูประกอบการ
ตองการขาย
1.5 ผูประกอบการรายยอยหรือผูประกอบการรายใหมที่ตองเขาสูตลาดผลิตภัณฑ
จากชาเขียวซึ่งมีเงินทุนนอยกวาผูประกอบรายเดิมในตลาดอาจจะเสียเปรียบในดานการโฆษณา
ประชาสัมพันธหรือตราสินคาที่เปนรูจัก ดังนั้นควรลงทุน โดยเนนเรื่องผลิตภัณฑใหมีความแตกตาง
จากของเดิมในตลาดโดยเฉพาะเรื่องของคุณคาทางโภชนาการที่ไดจากชาเขียว เพราะการวิจัย
พบวา ผูบริโภคสวนใหญสําคัญเรื่องสุขภาพเปนสําคัญ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑจากชาเขียว ในเขตอําเภอหาดใหญ แตความเปนจริงกลุมผูบริโภคไมไดอยูที่ในเขต
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา อยางเดียวควรมีการศึกษาในเขตพื้นที่ในภูมิภาคอื่นดวยเพื่อประโยชน
ในการวางแผนกลยุทธขยายตลาด
2.2 ควรศึกษาการทําตลาดผลิตภัณฑจากชาเขียวในกลุมสินคาโอทอป เนื่องจาก
สินคาโอทอปหลากตัวที่นําชาเขียวเปนสวนผสม เพื่อชวยในการพัฒนาและยกสินคาโอทอปให
สามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นๆ ได
2.3 ควรศึกษาแนวโนมการเติมโต ปญหา และอุปสรรคของผลิตภัณฑจากเชียว
ในอนาคต เพื่อประโยชนในการวางแผนการตลาด ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคใหไดมากที่สุด และรักษาสวนแบงในตลาดหรือสามารถเพิ่มสวนแบงในตลาดผลิตภัณฑ
จากชาเขียวไดมากยิ่งขึ้น
2.4 ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพประเภทอื่นๆ ดวย
จะไดทําการเปรียบเทียบจุดออน จุดแข็งของผลิตภัณฑจากชาเขียวเพื่อจะไดนํามาปรับปรุงกลยุทธ
ทางการตลาดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
คุณสมบัติผตู อบแบบสอบถาม ตองเปนผูที่เคยบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวเทานั้น
แบบสอบถามนี้ไดแบงออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย 3 ในชอง ( ) ใหตรงตามความเปนจริงมากที่สุด
กรณีที่ชองวางเวนไวให กรุณากรอกขอมูลตามจริง
1. เพศ
2.
3.

4.
5.

6.

7.

( ) 1. ชาย
อายุ…………………….ป
อาชีพ
( ) 1. ขาราชการ
( ) 3. พนักงานบริษัท
( ) 5. นักเรียน/นักศึกษา
รายได....................................(บาท/เดือน)
ระดับการศึกษา
( ) 1. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
( ) 3. ปริญญาตรี
ศาสนา
( ) 1. พุทธ
( ) 2. อิสลาม
สัญชาติ
( ) 1. ไทย

( ) 2. หญิง

( ) 2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) 4. ธุรกิจสวนตัว
( ) 6. อื่นๆ ................

( ) 2. อนุปริญญา/ปวส.
( ) 4. สูงกวาปริญญาตรี
( ) 3. คริสต
( ) 4. อื่นๆ.....................
( ) 2. อื่นๆ......................
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สวนที่ 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
คําชี้แจง : แบบสอบถามในสวนที่ 2 ประกอบดวย คําถาม 5 ตอน เกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว โดยตอนที่ 1 เปนปจจัย
ดานความรูมีลักษณะคําถามแบบถูกผิด สวนตอนที่ 2 – 5 เปนปจจัยดานทัศนคติ
สังคม วัฒนธรรม และสวนประสมทางการตลาด มีลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ
โดยทําเครื่อง 3 ลงในชองที่ตรงกับความรูสึก ความคิดเห็นหรือการปฏิบัติตัวของ
ทานมากที่สุด
ตอนที่ 1 ปจจัยดานความรู
ถูก ผิด
1. ชาเขียวประกอบดวยสารแคเทซินเปนสารตานอนุมูลอิสระที่เปนประโยชน
ตอสุขภาพของรางกาย เชน ชะลอความแกและคงความออนเยาว
( ) ( )
2. ใบชาเขียวยังประกอบไปดวยวิตามินและแรธาตุ เชน วิตามินซี วิตามินบี
วิตามินอี กรดอะมิโนและฟลูออไรด ที่เปนประโยชนตอ รางกาย
( ) ( )
3. ชาเขียวมีสารตานอนุมูลอิสระสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับชาชงสมุนไพร
ประเภทอื่นๆ เชน ชาดํา ชาแดง ชาขาว
( ) ( )
4. เนื่องจากกระบวนการผลิตขั้นตอนที่นอย ทําใหมีสารที่มีประโยชน
ตอรางกายมากกวาชาชนิดอื่น
( ) ( )
5. การดื่มชาเขียวรางกายของเราจะไดรับสาร EGC (เอพิกัล โลแคเทซิน)
ที่ชวยชะลอและปองกันการเติบโตของเซลลมะเร็ง และสามารถกําจัด
เนื้อรายตางๆ ได ไมวาจะเปนมะเร็งเตานม มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งลําไสใหญ มะเร็งกระเพาะปสสาวะ มะเร็งตอมลูกหมาก
( ) ( )
6. การดื่มชาเขียวสามารถชวยลดอัตราการเสี่ยงจากการเปนโรคหัวใจ
และโรคหลอดเลือดในสมองได
( ) ( )
7. การดื่มชาเขียวจะชวยลดไขมันสวนเกินเนื่องจากชาเขียวชวยเรงใหมี
การเผาผลาญอาหารและไขมันมากขึ้น
( ) ( )
8. การดื่มชาเขียวจะชวยใหลมหายใจสดชื่น ปองกันการติดเชื้อ และยับยั้ง
การเจริญเติบโตของแบคทีเรียสามารถปองกันฟนผุ
( ) ( )
9. ใบชาเขียวที่ใหมและใบที่ผา นการชงดื่มแลวสามารถดูดกลิ่นที่ไมพึงประสงค
ใหกลับสูอากาศปกติ และสามารถทําความสะอาดพรมหรือเครื่องทําครัว
( ) ( )
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10. ชาเขียวสามารถชวยปองกันผิวพรรณจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตได
11. การดืม่ ชาเขียวอาจกอใหเกิดผลขางเคียงจากอาการแพ เชน หายใจติดขัด
ทองเสีย ทองผูก เบื่ออาหาร หงุดหงิด นอนไมหลับ หัวใจเตนผิดปกติ ฯลฯ
12. การบริโภคชาเขียวที่มีเกรดต่ําจะเปนอันตรายตอระบบทางเดินอาหาร
13. ชาเขียวมีปริมาณสารคาเฟอีนสูงกวากาแฟมาก โดยสูงถึง 15% ในขณะที่
กาแฟมีเพียง 3 % เทานั้น สงผลทําใหประสาทตื่นตัวเร็วและไวตอการสัมผัส
14. ชาเขียวมีสารคาเฟอีนที่สูงซึ่งไมควรใหเด็กอายุต่ํากวา 12 ป บริโภค
เพราะจะมีผลตอระบบความจําและอาจทําใหรางกายติดสารคาเฟอีนดวย
15. การดื่มชาเขียวพรอมดื่มเปนประจําทําใหบริโภคน้ําตาลเกินมาตรฐาน
16. การดื่มชาเขียวในขณะเย็นเสมือนการดื่มน้ําเปลาเทานัน้
17. คนที่เปนโรคโลหิตจาง หญิงตั้งครรภไมควรบริโภคชาเขียว
18. การดื่มชาเขียวขณะรอนเทานั้นจึงจะมีประโยชนตอรางกาย

ถูก ผิด
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ตอนที่ 2 ปจจัยดานทัศนคติ
รายการ
1. เมื่อบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวทําให
รูสึกเปนคนทันสมัย มีรสนิยม
2. การบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
เพื่อใหประโยชนตอสุขภาพ
3. การดื่มเครื่องดื่มชาเขียวทําใหรูสึกสดชื่น
4. ชาเขียวมีคุณคาสารอาหารมีครบถวน
5. เครื่องดื่มชาเขียวมีคุณคามากกวา
น้ําอัดลม
6. การบริโภคชาเขียวบอยๆ ทําใหสุขภาพดี
7. ผลิตภัณฑจากชาเขียวไมมีการเจือสี
9. การบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวทําให
สามารถรักษาโรคไดทางออม

เห็นดวย เห็น
ไม ไมเห็นดวย
เฉยๆ
อยางยิ่ง ดวย
เห็นดวย อยางยิ่ง

134

ตอนที่ 3 ปจจัยดานสังคม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
มาก
ไดรับอิทธิพลมาจาก
ที่สุด
เพื่อนรวมงาน
ครอบครัว
ญาติพี่นอง
เพื่อนบาน
ผูใหญที่ทานนับถือ
แพทยผูตรวจสุขภาพของทาน
กระแสความนิยมของสังคม
สื่อคําโฆษณา
ตามคําเชิญชวนจากผูมปี ระสบการณ

มาก

ปาน
นอย ไมมีอิทธิ
นอย
กลาง
ที่สุด พลเลย

มาก

ปาน
นอย ไมมีอิทธิ
นอย
กลาง
ที่สุด พลเลย

ตอนที่ 4 ปจจัยดานวัฒนธรรม
รายการ
1. ทานบริโภคชาเขียวตามคานิยมของ
สังคม
2. ครอบครัวมีการบริโภคชาเขียวเปน
ประเพณีสืบทอดตอๆ กันมา
3. เชื้อชาติ/ศาสนาของทานมีผลตอการ
บริโภคชาเขียว
4. รายไดของทานมีผลตอการบริโภค
ผลิตภัณฑจากชาเขียว

มาก
ที่สุด
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ตอนที่ 5 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย การสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
อิทธิพลตอการบริโภค
ดาน
ผลิตภัณฑ
1. เปนผลิตภัณฑที่มีประโยชนตอสุขภาพ
2. เปนผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย
3. มีกลิ่นและสีสนั ตามธรรมชาติ
4. ใหความสดชืน่
5. มีชื่อเสียงของตราสินคา
6. มีบรรจุภัณฑที่สวยและทันสมัย
7. สะดวกในการบริโภค
ราคา
8. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
9. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
10. ราคาเหมาะสมกับรายไดของทาน
ชองทางการจัดจําหนาย
11. มีจําหนายทั่วไป
12. สถานที่จําหนายผลิตภัณฑมีที่จอดรถ
สะดวก
13. การตกแตงรานสวยงาม ทันสมัย
และสะอาด
14. มีการจัดวางสินคาในรานเปนระเบียบ
มองเห็น ชัดเจน
การสงเสริมการตลาด
15. การโฆษณาตามสื่อตางๆ
16. การลดราคา
17. การแจกของแถมและการชิงโชค
18. การแจกตัวอยางสินคาใหชมิ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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สวนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
คําชี้แจง : แบบสอบถามในสวนที่ 3 เปนแบบเลือกตอบ โดยทําเครื่อง 3 ลงในชองที่ตรง
กับความเปนจริงมากที่สุด กรณีที่ชองวางเวนไวให กรุณากรอกขอมูลตาม
ความเปนจริงดวย
1. ทานนิยมบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวประเภทใดบาง
( ) 1.1 เครื่องดื่มชาเขียว (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
…….ชาเขียวรอน
…….ชาเขียวเย็น
…….นมชาเขียว
…….ชาเขียวพรอมดื่ม
…….อื่นๆ ระบุ………………………….
( ) 1.2 ขนมและอาหาร (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
…….บะหมี่ชาเขียว
…….เคกชาเขียว
…….คุกกี้ชาเขียว
…….ไอศกรีมชาเขียว
…….อื่นๆ ระบุ…………………………
( ) 1.3 ของใช (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
…….ผลิตภัณฑแตงผม
…….ครีมบํารุงผิว
…….ยาสีฟน
…….ผาอนามัย
…….อื่นๆ ระบุ……………………….
2. ความถี่โดยประมาณในการบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว
2.1 เครื่องดื่มชาเขียวจํานวน....................................ครั้ง/สัปดาห
2.2 ขนมและอาหารจํานวน.......................................ครั้ง/สัปดาห
2.3 ของใชจํานวน.....................................................ครั้ง/สัปดาห
3. คาใชจายสําหรับซื้อผลิตภัณฑเฉลี่ยแตละครั้งเปนจํานวนเงินโดยประมาณ
4.1 เครื่องดื่มชาเขียวจํานวน............................บาท/สัปดาห
4.2 ขนมและอาหารจํานวน..............................บาท/สัปดาห
4.3 ของใชจํานวน............................................บาท/สัปดาห
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4. เหตุผลสําคัญในการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
4.1 เครื่องดื่มชาเขียวชาเขียวรอน ชาเขียวเย็น นมชาเขียว ชาเขียวพรอมดื่ม เปนตน
( ) 1. เปนผลิตภัณฑที่มีประโยชน ( ) 2. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
และปริมาณ
( ) 3. ตามกระแสความนิยม
( ) 4. เพื่อบํารุงสุขภาพ
( ) 5. ตองการความสดชื่น
( ) 6. ซื้อใหผูอื่น
( ) 7. หาซื้อไดงายมีจําหนายทั่วไป ( ) 8. เชื่อมั่นในตราสินคา
( ) 9. เชื่อมั่นในคุณภาพการผลิต ( ) 10. อยากทดลอง
( ) 11. อื่นๆ โปรดระบุ........................
4.2 ขนมและอาหาร บะหมี่ชาเขียว เคกชาเขียว คุกกีช้ าเขียว ไอศกรีมชาเขียว เปนตน
( ) 1. เปนผลิตภัณฑที่มีประโยชน ( ) 2. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
และปริมาณ
( ) 3. ตามกระแสความนิยม
( ) 4. เพื่อบํารุงสุขภาพ
( ) 5. หาซื้อไดงายมีจําหนายทั่วไป ( ) 6. ซื้อใหผูอื่น
( ) 7. เชื่อมั่นในคุณภาพการผลิต
( ) 8. เชื่อมั่นในตราสินคา
( ) 9. อยากทดลอง
( ) 10. อื่นๆ โปรดระบุ........................
4.3 ของใช เชน ผลิตภัณฑแตงผม ครีมบํารุงผิว ยาสีฟน ผาอนามัย เปนตน
( ) 1. เปนผลิตภัณฑที่มีประโยชน ( ) 2. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
และปริมาณ
( ) 3. ตามกระแสความนิยม
( ) 4. หาซื้อไดงายมีจําหนายทั่วไป
( ) 5. เชื่อมั่นในตราสินคา
( ) 6. ซื้อใหผูอื่น
( ) 7. เชื่อมั่นในคุณภาพการผลิต
( ) 8. อยากทดลอง
( ) 9. อื่นๆ โปรดระบุ........................
5. สวนใหญทา นเลือกซื้อผลิตภัณฑจากชาเขียวจากสถานที่จัดจําหนายใดบาง
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
5.1 เครื่องดื่มชาเขียว ชาเขียวรอน ชาเขียวเย็น นมชาเขียว ชาเขียวพรอมดื่ม เปนตน
( ) 1. ซุปเปอรมารเก็ต/หางสรรพสินคา ( ) 2. รานสะดวกซือ้ ทั่วไป
( ) 3. มินิมารท (เปด 24 ช.ม.)
( ) 4. รานเบเกอรรี่/หองอาหารของ
โรงแรม
( ) 5. รานอาหาร/ขนม/เครื่องดื่ม
( ) 6. ไฮเปอรมารเก็ตเชนโลตัส บิ๊กซี
คารฟูร
( ) 7. อื่นๆ โปรดระบุ..........................
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5.2 ขนมและอาหาร บะหมี่ชาเขียว เคกชาเขียว คุกกีช้ าเขียว ไอศกรีมชาเขียว เปนตน
( ) 1. ซุปเปอรมารเก็ต/หางสรรพสินคา ( ) 2. รานสะดวกซือ้ ทั่วไป
( ) 3. มินิมารท (เปด 24 ช.ม.)
( ) 4. รานเบเกอรรี่/หองอาหารของ
โรงแรม
( ) 5. รานอาหาร/ขนม/เครื่องดื่ม
( ) 6. ไฮเปอรมารเก็ตเชนโลตัส บิ๊กซี
คารฟูร
( ) 7. อื่นๆ โปรดระบุ..........................
5.3 ของใช เชน ผลิตภัณฑแตงผม ครีมบํารุงผิว ยาสีฟน ผาอนามัย เปนตน
( ) 1. ซุปเปอรมารเก็ต/หางสรรพสินคา ( ) 2. รานสะดวกซือ้ ทั่วไป
( ) 3. มินิมารท (เปด 24 ช.ม.)
( ) 4. รานขายยา
( ) 5. รานเสริมสวย/สปา
( ) 6. ไฮเปอรมารเก็ตเชนโลตัส บิ๊กซี
คารฟูร
( ) 7. อื่นๆ โปรดระบุ..........................
6. สวนใหญทานบริโภคผลิตภัณฑจากชาเขียวในสถานที่ใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
6.1 เครื่องดื่มชาเขียว ชาเขียวรอน ชาเขียวเย็น นมชาเขียว ชาเขียวพรอมดื่ม เปนตน
( ) 1. ที่บาน
( ) 2. ที่ทํางาน
( ) 3. สถานที่ทองเที่ยวพักผอนตางๆ ( ) 4. ในหางสรรพสินคา
( ) 5. สถาบันการศึกษา
( ) 6. อื่นๆ โปรดระบุ.........................
6.2 ขนมและอาหารบะหมี่ชาเขียว เคกชาเขียว คุกกี้ชาเขียว ไอศกรีมชาเขียว เปนตน
( ) 2. ที่ทํางาน
( ) 1. ที่บา น
( ) 3. สถานที่ทองเที่ยวพักผอนตางๆ ( ) 4. ในหางสรรพสินคา
( ) 5. สถาบันการศึกษา
( ) 6. อื่นๆ โปรดระบุ........................
6.3 ของใช เชน ผลิตภัณฑแตงผม ครีมบํารุงผิว ยาสีฟน ผาอนามัย เปนตน
( ) 1. ที่บาน
( ) 2. ที่ทํางาน
( ) 3. สถานที่ทองเที่ยวพักผอนตางๆ ( ) 4. อื่นๆ โปรดระบุ........................

139

ประวัตินักศึกษา
ชื่อ
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
การศึกษา

สถานที่ทํางาน
ตําแหนง

นางสาวกาญจนา ปลองออน
14 มีนาคม 2521
ยะลา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี, 2543
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, 2551
มหาวิทยาลัยหาดใหญ ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
เจาหนาที่บัญชี

