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บทคดัย่อ 
 

ในการศกึษาครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัของพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้มะนาว
ของผูท้ี่ซือ้มะนาวไปประกอบธุรกจิรา้นอาหารและผูท้ี่ซือ้มะนาวไปประกอบธุรกจิรา้นเครื่องดื่ม 
แล้วจ าแนกความแตกต่างของพฤติกรรมโดยใช้  5W1H  เป็นเครื่องมอืในการศึกษา และวดั
ระดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ การศกึษาครัง้นี้ไดใ้ชว้ธิกีารแจกแบบสอบถาม โดยศกึษาจาก
กลุ่มตวัอย่างรา้นอาหารและร้านเครื่องดื่มจ านวน 200 ตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
การศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มมคีวามต้องการใช้มะนาวที่เหมอืนกนั คอืจะเลอืกใช้
มะนาวทีท่ าใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจในรสชาต ิมคีวามปลอดภยัในสุขภาพ และท าใหส้นิคา้ใน
ร้านมคีุณภาพตามมาตราฐานของร้าน กลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มมพีฤติกรรมในการเลอืกซื้อ
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 ความแตกต่างของปัจจยัของพฤตกิรรมการเลอืก
ซือ้มะนาวพบว่า ผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปประกอบธุรกจิรา้นอาหาร มกีารเลอืกซือ้มะนาวทีม่เีปลอืกบาง 
และซือ้มะนาวตามตารางทีร่า้นก าหนดไว ้มากกว่า ผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปประกอบธุรกจิรา้นเครื่องดมื 
และผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปประกอบธุรกจิรา้นเครื่องดมื จะมคีวามต้องการมะนาวพนัธุไ์ข ่มะนาวทีม่ผีวิ
สวย และมรีา้นค้าซุปเปอรม์าเก็ตเป็นช่องทางหลักในการซื้อมะนาว มากกว่าผู้ที่ซื้อมะนาวไป
ประกอบธุรกจิรา้นอาหาร



 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 การศกึษาคน้ควา้อสิระเรื่อง “การจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูท้ีซ่ ื้อมะนาวไปใช้
ในธุรกจิรา้นอาหารและกลุ่มผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิรา้นเครือ่งดื่มในเขตกรุงเทพมหานครโดย
ใช้ปัจจยัด้านพฤติกรรมในการเลอืกซื้อมะนาว กรณีศกึษา สวนมะนาวชยาธร” ส าเรจ็ลุล่วงได้ 
ทางผู้วิจยัต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.พนัธิตรา ปัทมานนท์ ซึ่งได้ให้ความกรุณาเป็น 
อาจารยท์ีป่รกึษาการศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้นี้ ซึง่มสี่วนส าคญัอยา่งยิง่ในการดแูลเอาใจใส่ในการ
ใหค้ าปรกึษา และไดเ้สยีเวลาใหค้ าแนะน า ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในทุกขัน้ตอนทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการท าการศกึษาค้นควา้อสิระครัง้นี้ ผูศ้กึษาต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ 
ทีน่ี้ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย ์ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กญัช ์อินทรโกเศศ ทีไ่ด้สละเวลาอนัมี
ค่ามาเป็นประธานธรรมการการศึกษาค้นคว้าอิสระครัง้นี้  อีกทัง้ท่านยังเป็นอาจารย์ผู้ให้
ค าแนะน าในทุกๆดา้น ตัง้แต่การเริม่ออกแบบการวจิยั การจดัเกบ็ขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู ซึง่
มปีระโยชน์เป็นอยา่งมากในการท าใหก้ารศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดเ้ป็นอยา่งด ี

พรอ้มกนันี้ผู้วจิยัต้องขอขอบคุณอาจารย ์ดร.ศริริตัน์ รตันพทิกัษ์ ทีไ่ด้สละเวลามาเป็น
กรรมการการศกึษาค้นคว้าอสิระครัง้นี้ ท่านเป็นอาจารยผ์ู้ที่ให้ค าแนะน าต่างๆมากมายและยงั
คอยช่วยเหลอืในดา้นเน้ือหาขอ้มลูใหง้านวจิยัครัง้นี้เป็นงานวจิยัทีม่คีวามสมบูรณ์มากขึน้ 

ขอขอบคุณครอบครวัและเพื่อนๆ ทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอือย่างเตม็ใจเสมอมา ขอบคุณ
ตวัแทนกลุ่มบุคคลและผูใ้หค้ าตอบในแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดส้ละเวลาอนัมคี่าและใหเ้กยีรตใิน
การแสดงความคดิเหน็และตอบค าถามในงานวจิยัครัง้นี้ ซึ่งเป็นขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์อย่างยิง่ ใน
การมาใชป้ระกอบการจดัท าการศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้นี้
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บทท่ี 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

มะนาว เป็นไม้ผลชนิดหนึ่ งที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจัดได้ว่าเป็นพืชที่มี
ความส าคญัทางเศรษฐกจิพชืหนึ่งทีต่ลาดในประเทศไทยมคีวามต้องการสูงตลอดทัง้ปี มะนาว
ถอืเป็นหนึ่งในวตัถุดบิหลกัในการท าอาหารของคนไทยในเมนูต่างๆที่ขาดไม่ได้ เช่น สม้ต า ต้ม
ย ากุ้ง หมูมะนาว กุ้งแช่น ้าปลา ปลาหมกึไข่นึ่งมะนาว ฯลฯ ตลอดจนมะนาวยงัสามารถน าไปใช้
เป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มได้อีกด้วย เช่น น ้ามะนาวโซดา น ้าชามะนาว น ้าผึ้งผสมมะนาว 
คอ็กเทลต่างๆ ดงันัน้จงึเหน็ไดว้่ามะนาวเป็นหนึ่งในวตัถุดบิส าคญัทีจ่ าเป็นส าหรบัผูป้ระกอบการ
รา้นขายอาหารและผู้ประกอบการร้านขายเครื่องดื่มที่จะต้องจดัหามาเก็บไว้ในคงคลงัเพื่อให้
สามารถน ามาใช้ได้อยู่เสมอ มะนาวที่นิยมปลูกในประเทศไทยมอียู่ด้วยกนัหลายสายพนัธุ์ เช่น 
มะนาวแป้น มะนาวทวาย มะนาวไข่ มะนาวตาฮติิ ฯลฯ ท าให้มมีะนาวอยู่หลากหลายสายพนัธุ์
ใหเ้ลอืกซือ้ 

สวนมะนาวชยาธร ตัง้อยู่ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบุร ีมเีนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ ใน
ปัจจุบนัเริม่ปลูกมะนาวทัง้ในฤดูและนอกฤดู เพื่อตอบสนองกบัราคามะนาวทีม่แีนวโนมสงูขึน้ใน
แต่ละปี  สวนมะนาวชยาธรจะผลติมะนาวนอกฤดูโดยใช้วธิกีารปลูกมะนาวลงในบ่อวงซเีมนต์ 
ซึง่เป็นวธิกีารปลูกมะนาวทีใ่ชต้น้ทุนสูงเพื่อบงัคบัใหต้น้มะนาวออกผลในช่วงเดอืนกุมภาพนัธไ์ป
จนถงึเดอืนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่มะนาวจะมรีาคาแพงที่สุดในรอบปี ส่วนช่วงเวลาในฤดูตัง้แต่
เดอืนมถุินายนจนถงึเดอืนกุมภาพนัธุจ์ะใชม้ะนาวทีป่ลกูโดยวธิปีกตซิึง่จะใชต้น้ทุนทีน้่อยกว่า 

ตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบนัราคามะนาวมแีนวโน้มสูงขึน้ในช่วงหน้าแลง้ของทุกๆปี(กุมภาพนัธุ์-
เมษายน)ซึ่งมสีาเหตุมาจากหลายปัจจยั เช่น ปัญหาภยัแล้ง ปัญหาอุทกภยั ปัญหาด้านโรค
ระบาด แมลงศตัรพูชื ปัญหาเรือ่งมะนาวไมอ่อกผล ส่งผลใหจ้ านวนผูผ้ลติมะนาวลดลง  
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แผนภูมทิี ่1 แผนภมูแิสดงราคาขายส่งยอ้นหลงั 3 ปี สนิคา้ประเภทผกัสด-มะนาวเบอรใ์หญ่ 
ตัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2554 ถงึวนัที ่20 ตุลาคม 2557 (ตลาดสีม่มุเมอืง, 2557: เวบ็ไซต)์ 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงราคาขายส่งเฉลี่ย สูงสุด และต ่าสุดในปี 2557 สนิค้าประเภทผกัสด -
มะนาวเบอร์ใหญ่ ตัง้แต่เดอืน มกราคมถงึเดอืน พฤษจกิายน 2557 (ตลาดสี่มุมเมอืง , 2557: 
เวบ็ไซต)์ 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมทิี่ 1 และตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าราคามะนาวจะมรีาคาสูงขึ้นในช่วงเดือน
มนีาคมจนถงึช่วงเดอืนพฤษภาคมและจะมรีาคาถูกลงในช่วงเดอืนมถุินายนถงึกนัยายนก่อนทีจ่ะ
กลบัขึน้มามแีนวโน้วราคาสูงขึน้เรื่อยๆจนถงึเดอืนเมษายนที่มะนาวจะมรีาคาสูงที่สุดในรอบปี 
ซึง่ราคามะนาวจะมลีกัษณะวงจรแบบนี้ในทุกๆปี สาเหตุทีม่ะนาวมวีงจรราคาเป็นแบบนี้ในทุกๆ
ปีนัน้เพราะว่ามะนาวเป็นพชืที่ต้องการน ้าเป็นจ านวนมากเพื่อมาบ ารุงผล ซึ่ง ในช่วงฤดูฝนใน
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ประเทศไทยกค็อืเดอืนมถุินายนไปจนถงึเดอืนพฤษจกิายนนัน้ท าใหม้ผีลผลติมะนาวออกสู่ตลาด
เป็นจ านวนมากส่งผลให้ราคามะนาวลงต ่ า ส่วนช่วงตัง้แต่เดือนกุมภาพันธุ์จนถึงเดือน
พฤษภาคมนัน้เป็นช่วงฤดูร้อนในประเทศไทยซึ่งมฝีนตกลงน้อยมากมาท าให้ต้นมะนาวสร้าง
ผลติผลไดน้้อยจงึส่งผลให้ราคามะนาวปรบัตวัสูงขึน้ และราคามะนาวในประเทศไทยในช่วงฤดู
แลง้ยงัมแีนวโน้มราคาทีจ่ะเพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆในแต่ละปีอกีดว้ย 

ขณะนี้สวนมะนาวชยาธรสามารถปลูกมะนาวโดยให้ผลผลิตเป็นจ านวนมาก และไม่
สามารถจ าหน่ายมะนาวได้ทนัเวลา จงึท าให้มะนาวเสยีหายส่งผลต่อผลก าไรของสวนมะนาว
ชยาธรเป็นอย่างมาก และยงัไม่สามารถตอบโจทยค์วามต้องการของลูกค้าได้ว่า ลกัษณะของ
มะนาวแบบไหนที่เหมาะสมกบัธุรกิจใดและควรส่งมะนาวที่เป็นผลผลติของสวนชยาธรนัน้ไป
จ าหน่ายยงัตลาดประเภทไหนจงึจะท าให้ลูกค้าสะดวกในการซื้อมะนาว และสามารถท าก าไร
ใหก้บัสวนมะนาวไดเ้พิม่ขึน้ ดงันัน้งานวจิยันี้จงึไดท้ าการศกึษาเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซือ้ของผู้
ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในธุรกจิร้านอาหารและผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในธุรกิจรา้นเครื่องดื่ม เพื่อน าไป
แนวทางในการคดัเลอืกมะนาวที่มคีุณสมบตัเิหมาะสมกบัความต้องการของผูท้ี่ซือ้มะนาวไปใช้
ในธุรกจิรา้นอาหารและผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในธุรกจิรา้นเครื่องดื่ม และเพื่อจะได้มกีารปรบัปรุง
พฒันาขัน้ตอนในการจ าหน่ายอย่างไรหรอืต้องมกีารเพิม่เตมิสายพนัธุม์ะนาวใดใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิรา้นอาหารและผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิรา้นเครื่องดื่ม
มากทีสุ่ด เพื่อท าใหก้ารลงทุนปลูกมะนาวในพืน้ทีท่ีเ่หลอือยู่ต่อๆไปท าไดต้รงตามความต้องการ
ของลกูคา้และท าใหก้ารใชพ้ืน้ทีเ่พาะปลกูและเงนิลงทุนคุม้ค่าและเกดิประโยชน์สงูสุด 

การศกึษาครัง้นี้จะช่วยในการตดัสนิใจในการคดัเลอืกมะนาวที่มคีุณสมบตัเิหมาะสมกบั
ความต้องการของผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในธุรกิจร้านอาหารและผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในธุรกิจร้าน
เครื่องดื่ม และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดในการจดัจ าหน่ายมะนาวของสวน
มะนาวชยาธรใหเ้หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ โดยจะน าทฤษฎกีารท าธุรกจิแบบ การตลาดธุรกจิ
(B2B) และทฤษฎเีกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้มาช่วยในการตดัสนิใจ โดยจะศกึษาว่ากลุ่มเป้าหมาย
นัน้มวีธิกีารและขัน้ตอนอย่างไรในการเลอืกซือ้มะนาว โดยไดท้ าการแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น
สองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คอื กลุ่มที่ท าธุรกจิเกี่ยวกบัการขายอาหาร มรีายได้หลกัมาจากการ
ขายอาหารทีเ่ป็นอาหารจานหลกั เช่น อาหารคาว กบัขา้ว ก๋วยเตีย๋ว และกลุ่มทีส่อง คอื กลุ่มที่
ท าธุรกจิเกี่ยวกบัการขายเครื่องดื่ม มรีายไดห้ลกัมาจากการขายเครื่องดื่มจ าพวก น ้าผลไม ้น ้า
ปัน่ คอกเทลต่างๆ  
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วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้มะนาวของผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิรา้นอาหารและ
เครือ่งดื่ม 

2. เพื่อคน้หาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้มะนาวทีส่ามารถใช้ในการจ าแนกกลุ่มผู้ทีซ่ ื้อมะนาว
ไปใชใ้นธุรกจิรา้นอาหาร กบักลุ่ม ผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิรา้นเครือ่งดื่ม 

ขอบเขตของการศึกษา 

ประชากรที่จะศึกษา  คอื กลุ่มผู้ที่มสี่วนร่วมหรอืหน้าที่ในการตดัสินใจเลอืกซื้อมะนาว
ให้กับร้านอาหารหรอืกลุ่มผู้ที่มสี่วนร่วมหรอืหน้าที่ในการตดัสินใจเลือกซื้อมะนาวให้กบัร้าน
เครือ่งดื่ม ซึง่เป็นเจา้ของรา้น พ่อครวั ฝ่ายจดัซือ้ ลกูจา้ง หรอืด ารงต าแหน่งใดในรา้นกไ็ด ้ 

ตวัแปรทีจ่ะศกึษา  

ตวัแปรตน้ คอื พฤตกิรรมการเลอืกซือ้มะนาว 

ตัวแปรย่อยของพฤติกรรมการเลือกซื้อมะนาว คือ Who, What, When, Where, Why, 
และ How 

ตวัแปรตาม คอื ผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิรา้นอาหารและผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิรา้น
เครือ่งดื่ม 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. รา้นอาหาร คอื รา้นขายอาหารทีม่กีารจดทะเบยีนอย่างถูกต้อง มลีกัษณะของรา้นเป็น
แบบสวนอาหาร ซึง่มสีนิคา้หลกัคอือาหาร รายไดห้ลกัของรา้นมาจากการขายอาหาร มลีกัษณะ
เป็นร้านอาหารระดบักลาง คอื ร้านอาหารที่มกีารออกแบบตกแต่งพอสมควร เน้นบรรยากาศ
แบบสบายๆ เป็นกนัเอง พนกังานบรกิารแบบเป็นกนัเอง ไมม่พีธิรีตีอง 
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2. รา้นเครื่องดื่ม คอื รา้นขายเครื่องดื่มทีม่กีารจดทะเบยีนอย่างถูกต้อง มหีน้ารา้นหรอืมี
ที่ตัง้ของรา้นเครื่องดื่มที่แน่นอนซึ่งมสีนิค้าหลกัคอืเครื่องดื่ม ซึ่งขายน ้าผลไม ้น ้าปัน่ คอกเทล
ต่างๆ อาจมอีาหารหรอืขายหรอืไม่มกีไ็ด้ รายไดห้ลกัของรา้นมาจากการขายเครื่องดื่ม มขีนาด
ประมาณ 1-2 คูหา มกีารออกแบบตกแต่งพอสมควร เน้นบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกนัเอง 
พนกังานบรกิารแบบเป็นกนัเอง ไมม่พีธิรีตีอง 

3. มะนาวนอกฤดู คอื มะนาวทีเ่กดิจากการปลูกและดูแลต้นมะนาวโดยใชว้ธิพีเิศษในการ
ปลูกและดูแลเพื่อบงัคบัต้นมะนาวใหอ้อกผลในเวลาที่อยู่นอกฤดูของมะนาวปกต ิโดยปกตแิล้ว
จะอยูใ่นช่วงเดอืน กุมภาพนัธ ์ถงึ เดอืน เมษายน ของทุกปีซึง่เป็นช่วงเวลาทีร่าคาของมะนาวจะ
มรีาคาแพงทีสุ่ดในรอบปี 

4. มะนาวในฤดู คอื มะนาวที่เกิดจากการปลูกและดูแลต้นมะนาวด้วยวธิแีบบธรรมชาติ 
ไม่ไดม้ขี ัน้ตอนและวธิกีารปลูกทีแ่ตกต่างไปกบัการปลกูต้นไมธ้รรมดา การปลูกมะนาวแบบนี้จะ
ท าใหต้น้มะนาวมผีลดกในช่วงฤดฝูนของประเทศไทย ท าใหร้าคามะนาวลงต ่า 

5. ซุปเปอรม์ารเ์กต็ คอื รา้นคา้ขายปลกีขนาดใหญ่ จ าหน่ายสนิคา้กลุ่มอาหารและของใช้
ประจ าวนั ประเภท เนื้อสตัว ์ผกัสด ผลไมส้ด อาหารส าเรจ็รปู ของแหง้ หวงัยอดขายในปรมิาณ
สงู ก าไรต่อหน่อยต ่า ไมเ่น้นบรกิารและความหรหูรา เช่น Makro, Tesco Lotus, Big C 

นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ 

พฤตกิรรมในการเลอืกซือ้มะนาว คอื พฤตกิรรมในการคดัเลอืก คดักรอง แล้วน ามาใช้
ในการตดัสนิใจเลอืกซือ้มะนาว โดยจะใช้มาตรวดัระดบัการสอดคลอ้งกบัตวัผู้ตอบมาใช้ในการ
วัดค่าพฤติกรรมในการเลือกซื้อมะนาว โดยจะใช้เครื่องมือ Likert scale เพื่อวัดระดับการ
สอดคล้องกับตัวผู้ตอบมตีัวเลือกรวม 5 ตัวเลอืกที่สามารถเลือกตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว 
ก าหนดไว้เป็นวดัระดบัการสอดคล้องกบัตวัผู้ตอบ 5 ระดบัดงัต่อไปนี้ 1.ไม่ตรงกบัตวัฉันเป็น
อยา่งยิง่ 2.ไมค่่อยตรงกบัตวัฉนั 3.เฉยๆ 4.ตรงกบัตวัฉนัพอสมควร 5.ตรงกบัตวัฉนัเป็นอยา่งยิง่ 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. เพื่อน าไปแนวทางในการการคดัเลอืกมะนาวที่มคีุณสมบตัเิหมาะสมกบัความต้องการ
ของผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิรา้นอาหารและผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิรา้นเครื่องดื่ม 

2. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดในการจดัจ าหน่ายมะนาวของสวนมะนาว
ชยาธรใหเ้หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ



 
 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ในการวิจยัเรื่อง “การจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในธุรกิจ
ร้านอาหารและกลุ่มผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในธุรกิจร้านเครื่องดื่มในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้
ปัจจยัด้านพฤตกิรรมในการเลอืกซื้อมะนาว กรณีศกึษา สวนมะนาวชยาธร” ผู้วจิยัได้รวบรวม 
ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปใช้ช่วยให้บรรลุ
จดุประสงคข์องงานวจิยัน้ี โดยแบ่งเอกสารออกเป็น 5 ส่วนดงัต่อไปนี้ 

 

ส่วนที ่1 ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูซ้ือ้ภาคธุรกจิ (Business buyer behavior) 

ส่วนที ่2 ทฤษฎีเ่กีย่วกบัการตลาดระหว่างองคก์ร (Business-to- Business) 

ส่วนที ่3 ประเภทของรา้นอาหารและรา้นเครือ่งดื่ม 

ส่วนที ่4 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ส่วนที ่5 กรอบแนวความคดิ  

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

ส่วนที ่1 ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูซ้ื้อภาคธรุกิจ (Business buyer behavior) 

ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ซื้อภาคธุรกิจ (Business buyer behavior) หมายถึง 
พฤตกิรรมการเลอืกซือ้ขององค์กรที่ซือ้สนิค้าหรอืบรกิารมาเพื่อใชใ้นการผลติสนิค้าหรอืบรกิาร 
เพื่อน ามาขายต่อ เพื่อใหเ้ช่าต่อ หรอืเพื่อเป็นวตัถุดบิใหผู้อ้ื่นต่อไป รวมถงึพฤตกิรรมของบรษิทั
ผูค้า้ปลกีและผูค้า้ส่ง เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิคา้หรอืบรกิาร แลว้น าไปจ าหน่ายหรอืเช่าต่อเพื่อท าก าไร
ใหก้บับรษิทั กระบวนการซือ้ภาคธุรกจินัน้ ผูซ้ือ้ภาคธุรกจิเป็นผูก้ าหนดผลติภณัฑห์รอืบรกิารที่
จ าเป็นที่จะต้องใช้ในองค์กรของตน จากนัน้องค์กรจะท าการค้นหา ประเมนิผล และเ ลือกผู้
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จ าหน่ายปัจจัยของการผลิต นักการตลาดแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ (Business-to-Business: B2B) 
จะต้องท าความเขา้ใจตลาดธุรกจิ รวมไปถงึพฤตกิรรมของผู้ซื้อภาคธุรกจิ ดงันัน้ พวกเขาต้อง
สร้างความสัมพันธ์เพื่อก่อให้เกิดก าไรกับลูกค้าภาคธุรกิจโดยการสร้างคุณค่าของลูกค้าที่
เหนือกว่าคู่แขง่ (คอตเลอร ์และ อารม์สตรอง 2552: 79) 

ตลาดธุรกิจ (Business markets) นัน้มีขนาดใหญ่โต ซึ่งจะมีสินค้าขายมากกว่าตลาด
ผูบ้รโิภคอยา่งมาก ขอ้แตกต่างหลกัๆคอื โครงสรา้งของตลาดและอุปสงค ์ลกัษณะของหน่วยการ
ซือ้ ประเภทของการตดัสนิใจ รวมไปถงึกระบวนการตดัสนิใจซือ้ทีเ่กี่ยวขอ้ง แต่ตลาดธุรกจิก็มี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกบัตลาดผูบ้รโิภค กล่าวคอื ทัง้สองตลาดมกีารเกี่ยวขอ้งกบัผูม้บีทบาทในการ
ซือ้ หรอืผูต้ดัสนิใจเพื่อตอบสนองความตอ้งการ 

โครงสรา้งของตลาดและอุปสงค ์(Market structure and demand) การตลาดภาคธุรกจินัน้
จะเกี่ยวขอ้งกบัการซื้อขนาดใหญ่แต่มจี านวนผู้ซือ้น้อยกว่าตลาดผูบ้รโิภค ซึ่งกล่าวได้ว่าจะมผีู้
ซื้อเพยีง 2-3 รายเท่านัน้จากสดัส่วนการซื้อทัง้หมด การตลาดภาคธุรกิจจะมอุีปสงค์แบบไม่
ยดืหยุ่น (Inelastic demand) กล่าวคอื ความต้องการสนิคา้จากภาคอุตสาหกรรมนัน้จะไม่ค่อย
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในราคา เช่น ราคาหนังสตัว์ลดลง ก็จะไม่ท าให้ผู้ผลิต
รองเท้าซื้อหนังสตัว์เพื่อขึน้มากนัก เว้นแต่จะท าให้ราคารองเท้ามรีาคาทีถู่กลงกว่าเดมิ เพื่อให้
ความตอ้งการในการซือ้รอ้งเทา้ของผูบ้รโิภคสุดทา้ยมปีรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ 

ลกัษณะของหน่วยการซื้อ (Nature of the buying unit) เมื่อท าการเปรยีบเทยีบระหว่าง
การซื้อของผู้บรโิภคและการซื้อของภาคธุรกิจ จะเหน็ได้ว่าการซื้อภาคธุรกจิส่วนใหญ่จะมผีู้ที่
ร่วมตดัสนิใจในการซือ้สนิค้ามากกว่าผูร้่วมในการการตดัสนิใจซือ้จากฝัง่ของผู้บรโิภค และการ
ตดัสนิใจซือ้จากภาคธุรกจินัน้จะเกิดมาจากการตัง้ใจซือ้อย่างเป็นระบบ หรอืจากตวัแทนทีไ่ดร้บั
การฝึกอบรมมาอย่างด ียิง่การซือ้สนิคา้มคีวามซบัซอ้นยุ่งยากมากเท่าใด ผูซ้ือ้ภาคธุรกจิกจ็ะยิง่
มีคนจ านวนมากเข้ามาเพื่อมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อสินค้านัน้ๆเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ที่
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้มกัจะประกอบไปดว้ยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิค หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 

ประเภทของการตัดสินใจและขัน้ตอนการตัดสินใจซื้อ (Types of decisions and the 
decision process) ผู้ซื้อภาคธุรกิจจะมขีัน้ตอนในการตัดสินใจซื้อที่ซบัซ้อนกว่าผู้ที่ซื้อสินค้า
อุปโภคและบรโิภค เพราะการซือ้ทางภาคธุรกจินัน้จะเกี่ยวขอ้งกบัเงนิที่มจี านวนมากกว่า รวม
ไปถึงเกณฑ์ในการพจิารณาทางเศรษฐกิจและทางเทคนิคที่ซบัซ้อนกว่า ผู้ซื้อภาคธุรกิจจะใช้
เวลานานมากในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ กระบวนการซือ้ของภาคธุรกจินัน้จะต้องเป็นไปอยา่งเป็น
ระบบ ดว้ยการศกึษาคุณสมบตัขิองผลติภณัฑอ์ยา่งละเอยีด มคี าสัง่ซือ้ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร มี
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การจดัแสวงหาผู้จดัซื้ออย่างรอบคอบ และจ าเป็นต้องได้รบัอย่างเป็นทางการ (คอตเลอร ์และ 
อารม์สตรอง 2552: 80) 

 

การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือภาคธรุกิจ 

การศกึษาพฤตกิรรมการซื้อภาคธุรกจินัน้ นักการตลาดจ าเป็นจะต้องทราบว่า ผู้ซื้อภาค
ธุรกจินัน้จะมกีารตอบสนองต่อสิง่กระตุ้นทางการตลาดอย่างไร ภายในองคก์รผูซ้ือ้ จะมกีจิกรรม
การซือ้ซึง่ประกอบไปดว้ยสองส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ 

1.ศูนย์กลางการซื้อ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ  ไม่ได้มีการก าหนดไว้อย่าง
ตายตวั และไม่ใช่หน่วยงานที่ถูกก าหนดไวอ้ย่างเป็นทางการ คนหนึ่งคนอาจมบีทบาทในการซึ้
อหรอืการตดัสนิใจซือ้ทัง้หมดกไ็ด ้แต่ส าหรบัการซือ้ทีม่คีวามซบัซอ้นมาก ศูนยก์ลางการซือ้อาจ
ประกอบไปดว้ยคนถงึ 20-30 คนจากแผนกต่างๆกนัภายในองคก์รได ้

2.กระบวนการในการตดัสนิใจซื้อ คอื ขัน้ตอนในการคดิตดัสนิใจซื้อซึ่งได้รบัอทิธพิลมา
จากปัจจยั 4 ปัจจยั คอื ปัจจยัภายในองคก์ร ปัจจยัระหว่างบุคคล และ ปัจจยัส่วนบุคคล รวมไป
ถงึปัจจยัทีม่าจากภายนอกองคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แบบจ าลองพฤตกิรรมของผูซ้ือ้ภาคธุรกจิ (คอตเลอร ์และ อารม์สตรอง 2552: 81) 
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ในภาพที่ 1 แสดงให้เหน็ถงึแบบจ าลองพฤตกิรรมของผู้ซื้อภาคธุรกจิ ซื่งจะประกอบไป
ดว้ย การตลาดและสิง่กระตุน้อื่นๆทีส่่งผลกระทบต่อผูซ้ือ้ภาคธุรกจิ แลว้ก่อใหเ้กดิการตอบสนอง
ของการซือ้ การออกแบบกลยุทธท์างการตลาดทีด่นีกัการตลาดจะต้องมคีวามเขา้ใจว่าสิง่ใดทีจ่ะ
เกดิขึน้ในองค์กร และสามารถเปลีย่นสิง่กระตุ้นเหล่านัน้ใหก้ลายเป็นการตอบสนองการซือ้ของ
ภาคธุรกจิได ้

ประเภทของสถานการณ์การซื้อ (Major types of buying situations) สามารถแบ่งสถาณ
การณ์การซือ้อกเป็นสามประเภทดงันี้ (คอตเลอร ์และ อารม์สตรอง 2552: 82) 

1. การซื้อซ ้าในลักษณะเดิม ผู้ซื้อจะท าการสัง่ซื้อในรูปแบบเดิมโดยไม่มีการแก้ไข
เปลีย่นแปลง ซึง่โดยปรกตแิลว้หน้าทีก่ารซือ้เป็นหน้าทีข่องแผนกจดัซือ้ โดยจะท าการพจิารณา
จากการซื้อในครัง้ก่อนว่ามคีวามพึงพอใจมากเพยีงใด ผู้ซื้อจะท าการตัดสินใจจากรายซื้อผู้
จ าหน่ายทีม่อียูใ่นระบบแลว้ ซึง่ผูจ้ าหน่ายปัจจยัการผลตินัน้จะตอ้งรกัษาคุณภาพและมาตราฐาน
ในการผลติไวเ้พื่อไม่ให้ผูซ้ือ้สนิคา้เกดิความไม่พอใจในสนิคา้หรอืปัจจยัในการผลติ อนัเป็นเหตุ
ใหเ้กดิช่องทางการเสนอสนิคา้จากผูผ้ลติรายใหม่ 

2. การซื้อซ ้าแบบปรบัปรุง เป็นวธิกีารซื้อสนิค้าซ ้าโดยการแก้ไขการพจิารณาคุณสมบตัิ 
ราคา เงื่อนไขในการซื้อ หรอืการเปลี่ยนผู้จ าหน่ายปัจจยัในการผลิตใหม่ ซึ่งการซื้อซ ้าแบบ
ปรบัปรุงนัน้จะมผีู้ร่วมตดัสนิใจมากกว่าในกรณีแรก ผู้จ าหน่ายปัจจยัการผลติรายใหม่อาจเห็น
โอกาสในสถานการณ์แลว้ท าการเสนอเงือ่นไขทีด่กีว่าใหก้บัผูซ้ือ้ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ค าสัง่ซือ้ 

3. การซือ้ผลติภณัฑห์รอืบรกิารครัง้แรก ในกรณนีี้ ยิง่มตีน้ทุนความเสีย่งมากเท่าไหร กจ็ะ
มจี านวนผู้ร่วมตัดสินมากขึ้น รวมไปถึงความพยายามในการรวบรวมข้อมูลก็ยิง่มากขึ้น ซึ่ง
สถานการณ์นี้จงึเป็นสถานการณ์ทีท่า้ทายและเป็นโอกาสทีด่ขีองนกัการตลาด 

ผู้ที่มีส่ วนร่วมในกระบวนการซื้อภาคธุ รกิจ  (Participants in the business buying 
process) ผู้ที่ท าการตัดสินใจซื้อสินค้าหรอืบริการที่มีมูลค่าสูงในองค์กรภาคธุรกิจ เรียกว่า 
ศูนยก์ลางการซือ้ (Buying center) ในกระบวนการตดัสนิใจซือ้นัน้จะมผีูท้ีร่่วมตดัสนิใจซือ้หลาย
กลุ่ม ประกอบไปด้วย ผู้ที่ใช้จรงิ ผู้ที่ท าการตดัสินใจซื้อ ผู้ที่มอีิทธพิลในการตัดสนิใจซื้อ ผู้ที่
กระท าการซื้อ และผู้ที่ควบคุมด้านข้อมูลในการซื้อ ซึ่งไม่ได้ก าหนดเอาไว้ตายตัวอย่างเป็น
ทางการ ดงันัน้ ศูนย์กลางการซื้อ (Buying center) ก็คือกลุ่มของผู้ที่มบีทบาทในการซื้อของ
องค์กรนัน้ๆ ขนาดและองค์ประกอบของศูนย์กลางการซื้อจะมกีารเปลี่ยนแปลงไปตามความ
แตกต่างกนัของสนิคา้หรอืบรกิาร และแตกต่างกนัตามสถานการณ์การซือ้ 
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อิทธิพลส าคัญที่มีผลต่อผู้ซื้อภาคธุรกิจ (Major influences on business buyers) ผู้ซื้อ
ภาคธุรกิจนัน้ได้รบัอทิธพิลจากเหตุผลต่างๆในการตัดสนิใจการซื้อ ซึ่งนักการตลาดจะมองว่า
เศรษฐกจิเป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลทีส่ าคญั พวกเขาจะคดิว่าผูซ้ือ้มคีวามชื่นชอบผูท้ีจ่ าหน่ายปัจจยัการ
ผลติที่มกีารเสนอราคาที่ต ่าสุดหรอืสนิค้าที่ดทีี่สุด และเขาจะเน้นไปที่การเสนอสิง่ที่คุ้มค่าทาง
เศรษฐกจิให้กบัผู้ซื้อ อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อภาคธุรกจิก็คอืมนุษยแ์ละเป็นกลุ่มคนในสงัคมัเช่นกนั 
ดงันัน้พวกเขากต็อบสนองต่อเหตุผลและอารมณ์ไดเ้ช่นเดยีวกนั 

เมื่อขอ้เสนอของผู้ผลติมลีกัษณะที่คล้ายกนั ท าให้ผู้ซื้อปัจจยัการผลติสามารถที่จะบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์รกบัผู้จ าหน่ายปัจจยัการผลติรายไดก้ไ็ด ้ดงันัน้ปัจจยัส่วนบุคคลจงึมสี่วน
ทีจ่ะเขา้มามบีทบาทส าคญัในการตดัสนิใจในการซื้อของผูซ้ือ้ภาคธุรกจิ ภาพที ่2 จะแสดงใหเ้หน็
ถึงปัจจยัต่างๆที่มอีิทธิพลกับการตัดสินใจในการซื้อภาคธุรกิจ ได้แก่ ปัจจยัสภาพแวดล้อม 
ปัจจยัภายในองค์กร ปัจจยัระหว่างบุคคล และปัจจยัเฉพาะบุคคล (คอตเลอร ์และ อารม์สตรอง 
2552: 83) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 ปัจจยัส าคญัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผู้ซือ้ภาคธุรกจิ (Major Influences on Business 
Buyer Behavior) 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม (Environmental factors) ผูซ้ือ้ภาคธุรกจิจะไดร้บัอทิธพิลค่อนขา้งสูง
จากปัจจยัสภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ เช่น ระดบัความต้องการซื้อสิ้นค้า
ของผู้บรโิภค สภาวะทางเศรษฐกจิ ค่าเงนิผนัผวน การขาดแคลนปัจจยัการผลติ บรษิัทต่างๆ 
จ านวนมากซื้อและท าการกักตุนปัจจยัการผลิต เพื่อความมัน่ใจว่ าจะมปัีจจยัการผลิตอย่าง
เพียงพอ นอกจากนัน้ยงัได้รบัผลกระทบจาก เทคโนโลยี การเมอืง สภาพการแข่งขนัและ
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วฒันธรรมประเภณี ผูซ้ือ้ภาคธุรกจิจะเฝ้าตดิตามขอ้มลูตามปัจจยัต่างๆเหล่านี้ แลว้ก าหนดว่ามี
ผลต่อผูซ้ือ้อยา่งไร และพยายามเปลีย่นแปลงปัจจยัเหล่านี้ใหก้ลายมาเป็นโอกาส 

ปัจจยัภายในองค์กร (Organizational factors) องค์กรต่างๆจะม ีวตัถุประสงค์ นโยบาย 
กระบวนการ โครงสรา้งองค์กร และระบบขององค์กรเป็นของแต่ละองค์กร นักการตลาดภาค
ธุรกจิ ตอ้งเขา้ใจปัจจยัต่างๆเหล่านี้ใหด้ ีเช่น มผีูท้ ีส่่วนรว่มในการตดัสนิใจซือ้มากน้อยเพยีงใด มี
ใครเป็นผูต้ดัสนิใจบา้ง คนทีท่ าหน้าทีต่ดัสนิใจซือ้เป็นใคร เป็นตน้ 

ปัจจยัระหว่างบุคคล (Interpersonal factors) ไม่เสมอไปที่ผู้ที่ด ารงต าแหน่งสูงสุดจะมี
อทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้มากที่สุด ผูม้สี่วนร่วมนัน้อาจมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ เพราะว่า พวก
เขาควบคุมเรือ่งผลตอบแทน พวกเขามคีวามช านาญพเิศษ หรอืเพราะมคีวามสมัพนัธเ์ป็นพเิศษ
กบัผู้มสี่วนร่วมในการซื้อคนอื่นๆ ปัจจยัระหว่างบุคคลนัน้เป็นเรื่องที่ละเอยีดอ่อนมาก นักการ
ตลาดภาคธุรกจิตอ้งท าความเขา้ใจในปัจจยัต่างๆเหล่านี้ แลว้ออกแบบกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกนั 

ปัจจยัเฉพาะบุคคล (Individual factors) ผูม้สี่วนรว่มในกระบวนการตดัสนิใจซือ้ภาคธุรกจิ
นัน้มแีรงจูงใจส่วนบุคคล การรบัรู ้และความพงึพอใจเข้ามาเกี่ยวขอ้งด้วย ซึ่งได้รบัผลกระทบ
จากลกัษณะเฉพาะของบุคคล เช่น อาย ุรายได ้การศกึษา ต าแหน่งงาน บุคลคิภาพ และทศันคติ
ต่อความเสี่ยง นอกจากนี้ยงัมรีูปแบบการซื้อที่แตกต่างกนัออกไป บางคนเน้นที่เทคนิค ต้อง
วเิคราะห์รายละเอยีดก่อนที่จะเลอืกผู้จ าหน่ายปัจจยัในการผลติ บางคนเน้นการต่อรองเจรจา
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้เสนอทีด่กีว่า 

กระบวนการซือ้ภาคธุรกจิ (The business buying process) มอียู่ด้วยกนั 8 ขัน้ตอนดงันี้ 
(คอตเลอร ์และ อารม์สตรอง 2552: 87) 

1. การรบัรูปั้ญหา (Problem recognition) เริม่ต้นจากคนในบรษิทัรบัรูถ้งึปัญหาและความ
ตอ้งการทีส่ามารถตอบสนองไดด้ว้ยการซือ้ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร หรอือาจเกดิจากปัจจยัภายใน 
เช่น บรษิทัอาจจะตดัสนิใจออกผลติภณัฑใ์หม่ จงึต้องการอุปกรณ์หรอืวสัดุในการผลติใหม่ หรอื
การทีม่เีครือ่งจกัรเสยีหายตอ้งมกีารซ่อมแซม เป็นตน้ 

2. การก าหนดรายละเอยีดความตอ้งการของผลติภณัฑ ์(General need description) เมื่อ
รบัรูถ้งึปัญหาแล้ว ต้องเตรยีมการในการวางแผนก าหนดรายละเอยีดต่างๆของผลติภณัฑห์รอื
บรกิารทีต่้องการ มกีารอธบิายถงึคุณลกัษณะปรมิาณสนิคา้ ส าหรบัสนิคา้ทีม่คีวามซบัซอ้น อาจ
ตอ้งท างานรว่มกบัผูอ้ื่นทีม่คีวามเชยีวชาญ เช่น วศิวกร ทีป่รกึษา เพื่อระบุถงึสนิคา้ทีต่อ้งการได้ 
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3. การก าหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product specification) การก าหนดคุณสมบัติ
ผลิตภณัฑ์นัน้ จะต้องท าการวิเคราะห์เชิงคุณค่า (Value analysis) คือ วิธีการลดต้นทุนโดย
การศกึษาองคป์ระกอบสนิคา้ว่าสามารถออกแบบใหม ่ท าใหม้มีาตราฐานเดยีวกนั หรอืผลติดว้ย
วธิทีี่ต้นทุนต ่ากว่าได้หรอืไม่ ส่วนผู้ขายก็สามารถใช้เครื่องมอืการวเิคราะห์เชงิคุณค่าเพื่อช่วย
เพิม่ลกูคา้ใหมไ่ด ้โดยการแสดงใหผู้ซ้ือ้เหน็ถงึทางเลอืกทีด่กีว่าในการผลติสนิคา้ 

4. การค้นหาผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต (Supplier search) ผู้ซื้อจะท าการค้นหาผู้ที่
จ าหน่ายปัจจยัในการผลติทีเ่หมาะสมที่สุด ซึ่งสามารถรวบรวมรายชื่อของผู้จ าหน่ายปัจจัยการ
ผลติโดยการคน้หาดว้ยคอมพวิเตอรห์รอื โทรศพัทไ์ปยงับรษิทัต่างๆ เพื่อขอค าแนะน า 

5. การพจิารณาขอ้เสนอการขาย (Proposal solicitation) ในขัน้ตอนนี้ผูซ้ ือ้จะมกีารเชญิผู้
จ าหน่ายปัจจยัการผลิตมาเสนอขาย ส่วนผู้ผลิตเองในบางรายก็จะส่งแค็ตตาล็อก หรือส่ง
พนกังานขายมา การน าเสนอการขายควรกระตุ้นใหเ้กดิความน่าเชื่อถอืในผลติภณัฑ ์และควรท า
ใหบ้รษิทัของผูข้ายมคีวามแตกต่างจากคู่แขง่รายอื่นๆ 

6. การคดัเลอืกผู้จ าหน่ายปัจจยัการผลติ (Supplier selection) สมาชกิของศูนยก์ลางการ
ซื้อจะตรวจสอบข้อเสนอแล้วท าการคดัเลือกผู้จ าหน่ายปัจจยัในการผลิต และจะประเมณิผู้
จ าหน่ายปัจจยัการผลติตามคุณลกัษณะและคุณสมบตัิตามที่ตนต้องการและเลือกผู้จ าหน่าย
ปัจจยัการผลติทีด่ทีีสุ่ด 

7. การก าหนดคุณสมบตัสิ าหรบัการซือ้เป็นประจ า (Order – routine specification) ผู้ซื้อ
จะเตรยีมขอ้ก าหนดคุณสมบตัสิ าหรบัการซือ้เป็นประจ า ประกอบดว้ย ค าสัง่ซือ้ครัง้สุดทา้ย แลว้
แจกแจงรายการต่างๆ เช่น คุณสมบตัิของผลิตภณัฑ์ ปรมิาณที่ต้องการ เวลาในการจดัส่ง 
นโยบายในการคนืสนิคา้ อาจใชว้ธิกีารท าสญัญาซือ้ขายแทนทีจ่ะเป็นค าสัง่ซือ้ในระยะสัน้ๆ เพื่อ
เป็นการสรา้งความสมัพนัธใ์นระยะยาว 

8. การตรวจสอบผลการปฎบิตังิาน (Performance review) ขัน้ตอนน้ีผูซ้ือ้จะมขี ัน้ตอนการ
ตรวจสอบผลการปฎิบตัิงานของผู้จ าหน่ายปัจจยัการผลติ แล้วประเมนิความพงึพอใจของตน 
อาจน าไปสู่การซือ้ในครัง้ต่อไป การแกไ้ขปรบัปรงุ หรอืการสิน้สุดขอ้ตกลงกไ็ด้ 

แบบจ าลองกระบววนการซื้อขององค์กร ที่มทีัง้หมด 8 ขัน้ตอนในภาพที่ 2.3 นัน้ ให้
มุมมองที่เกี่ยวกับการซื้อของภาคธุรกิจที่จะเกิดขึ้นสถานการณ์การซื้อแบบงานใหม่ ซึ่ง
กระบวนการทีแ่ทจ้รงินัน้จะมคีวามสลบัซบัซอ้นมาก ส่วนในการซือ้ซ ้าในลกัษณะเดมิหรอืการซือ้
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ซ ้าแบบปรบัปรงุนัน้ ขัน้ตอนต่างๆบางขัน้ตอนอาจจะขา้มไป(คอตเลอร ์และ อารม์สตรอง 2552: 
101) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 ขัน้ตอนของกระบวนการซือ้ภาคธุรกจิ (Stage of the Business Buying Process) 
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การวิเคราะหพ์ฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) เ ป็นการ
ค้นคว้าวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการซื้อและพฤติกรรมการใช้ของผู้บรโิภคเพื่อทราบถึง
ลกัษณะความต้องการรวมไปถงึพฤตกิรรมการซือ้และพฤตกิรรมการใชข้องผูบ้รโิภค ค าตอบที่
ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถน ากลยุทธ์การตลาด (Marketing strategies) ที่จะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งเหมาะสม ซึง่ค าถามทีใ่ชใ้นการ
คน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคคอื 5W1H (ธดิา เขม็ทองใหญ่, 2543: 18) 

1. ผูบ้รโิภคคอืใคร (WHO) ใครเป็นผูซ้ือ้สนิคา้เหล่านัน้ ใครเป็นผูต้ดัสนิใจซือ้ ใครเป็นผูใ้ช้
สนิคา้ 

2. ผูบ้รโิภคตอ้งการซือ้อะไร (WHAT) อะไรคอืสิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้อยา่งแทจ้รงิ 

3. ผู้บรโิภคซื้อเมื่อไหร (WHEN) ผู้บรโิภคจะซื้อสนิค้าในโอกาสใด นักการตลาดมคีวาม
จ าเป็นตอ้งรูแ้ละท าความเขา้ใจเกีย่วกบัโอกาสในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค 

4. ผู้บรโิภคซื้อที่ไหน (WHERE) ผู้บรโิภคซื้อสนิค้าที่ไหน แหล่งที่ซื้ออาจเป็นรา้นค้าที่มี
บรเิวณใกลก้บัผูบ้รโิภค หรอืเป็นสถานทีท่ีผู่บ้รโิภคสะดวกในการเขา้ถงึสนิคา้ 

5. ผู้บรโิภคซื้อท าไม (WHY) ท าไมผู้บรโิภคจงึซื้อสนิค้านี้ หรอื ท าไมผู้บรโิภคถึงไม่ซื้อ
สนิคา้นี้ ซึง่ในผูบ้รโิภคแต่ละคนจะมสีาเหตุในการซือ้ที่มคีวามแตกต่างกนั 

6. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (HOW) ขัน้ตอนที่ผู้บรโิภคซื้อสินค้าเป็นอย่างไร ซื้อสินค้าใน
ปรมิาณมาก ซือ้สนิคา้ในปรมิาณน้อย ซือ้สนิคา้แค่พอใช ้หรอื นานๆจะซือ้สนิคา้ท ี 

ดงันัน้ผูว้จิยัมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์
พฤตกิรรมผู้บรโิภคได ้กล่าวคอื ถ้ากลยุทธท์างการตลาดสามารถตอบสนองความพงึพอใจของ
ผูบ้รโิภคได้จะมผีลท าใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทฤษฎแีนวความคดิ
ทางการตลาด เพื่อหากลยุทธท์างการตลาด เพื่อตอบสนองกบัพฤตกิรรมและความต้องการของ
ผู้บรโิภคได้ ค าถามที่ใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บรโิภคคือ 5W1H ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
WHO, WHAT, WHEN, WHERE, WHY และ HOW  
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ส่วนที ่2 ทฤษฎ่ีเก่ียวกบัการตลาดระหว่างองคก์ร (Business-to- Business) 

2.1 การตลาดระหว่างองคก์ร 

คณะกรรมการของสมาคมการตลาดแห่งสหรฐัอเมรกิา (THE AMERICAN MARKETING 
ASSOCIATION) ใหค้ านิยามของการตลาดว่า การปฎบิตักิารในการด าเนินงานธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสนิค้าหรอืบรกิารจากผู้ผลติไปสู่ผู้บรโิภคหรอืผู้ใช้ กล่าวคอื การตลาดเป็นกระบวนการทาง
ธุรกิจที่จะมผีลิตภณัฑ์จะต้องควบคู่ไปกับการตลาด ซึ่งท าให้เกิดซึ่ งการซื้อขายแลกเปลี่ยน
ตลอดจนการโอนกรรมสทิธิข์องผลติภณัฑน์ัน้ๆ (ปองพรรณ พนมสารนรนิทร,์ 2541: 10) 

การตลาด หมายถงึ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดย
ความพยายามที่จะท าให้อุปทานเข้ากบัอุปสงค์ ซึ่งสิง่ที่ท าการแลกเปลี่ยน สามารถเป็นสนิค้า 
บรกิาร เทคโนโลย ีระบบการจดัการทางธุรกจิ แรงงาน และแนวคดิต่างๆ ปกตแิลว้ผูซ้ือ้จะหมาย
ถงึผูบ้รโิภคทัว่ไปทีซ่ือ้ของจากรา้นคา้ขายของปลกี รา้นคา้ขายของส่ง หรอืซือ้จากผูผ้ลติโดยตรง 
แต่มีหลายกรณีที่มีผู้ซื้อที่เป็น สถาบัน (Institution) หรือ บริษัท(Company) ซึ่งจะมีความ
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการศกึษาครัง้นี้ 

การตลาดระหว่างองคก์รธุรกจิ หมายถงึ กจิกรรมต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซือ้และการขาย
สนิคา้หรอืบรกิารระหว่างผูข้ายทีเ่ป็นผูผ้ลติและผูซ้ือ้ทีเ่ป็นองคก์ร ซึง่แก่นของการตลาดระหว่าง
องค์กรนัน้ก็คอืแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าของสินค้าและบรกิารในตรงกับความจ าเป็น 
(Needs) และวตัถุประสงคก์ารใช ้(Objectives) ของผูซ้ือ้ทีเ่ป็นองคก์รนัน้เอง (Frank, 1990: 14) 
ความแตกต่างทางการตลาดระหว่างองค์กรธุรกจิกบัตลาดผู้บรโิภคสามารถเปรยีบเทยีบความ
แตกต่างไดด้งัตารางที ่2.1 (Yeshin, 1993: 16) 

 

ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของการตลาดระหว่างองคก์รธุรกจิกบัตลาดผูบ้รโิภค 

 

 

 

 

 



17 

 

2.2 การประยกุตแ์นวทางการตลาดเขา้กบัการตลาดภาคธุรกจิ 

กุจแจในการประยกุตแ์นวคดิทางการตลาดเขา้กบัการตลาดภาคธุรกจิม ี4 ประการดงันี้ 

2.2.1 มวีตัถุประสงคเ์พื่อเน้นการปรบัปรงุผลก าไรซึง่จะมคีวามแตกต่างจากตลาด
ผูบ้รโิภคทีจ่ะเน้นการพจิารณาโดยดจูากยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาด 

2.2.2 สามารถระบุความต้องการของผู้บรโิภคได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าใจ
เกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจของธุรกิจและโครงสร้างของอุตสาหกรรมที่ลูกค้าได้
ด าเนินงานอยู ่

2.2.3 ตอ้งเลอืกกลุ่มลกูคา้โดยเฉพาะเจาะจงหรอืมกีารแบ่งส่วนตลาดทีช่ดัเจน 

2.2.4 การออกแบบบรรจุภณัฑ์มคีวามส าคญัมาก เนื่องจากไม่มคีวามแตกต่าง
ของตวัสนิคา้ทีช่ดัเจนเด่นชดั ดงันัน้การออกแบบบรรจภุณัฑจ์งึเป็นสิง่ส าคญั 

2.3 กลุ่มลกูคา้ในตลาดภาคธุรกจิ 

กลุ่มแรกคอื กลุ่มผูป้ระกอบการทีจ่ะซือ้สนิคา้และบรกิารเพื่อน าไปผลติสนิคา้อื่นๆซึ่งอาจ
จ าหน่ายต่อไปยงัผูบ้รโิภคโดยตรงหรอืขายใหก้บัผูผ้ลติสนิคา้อุตสาหกรรมรายอื่นต่อ 

กลุ่มที่สองคือ กลุ่มผู้บรโิภคที่จะซื้อสินค้าส าเร็จรูปดังกล่าวมาท าการผลิตสินค้าเพื่อ
จ าหน่ายต่อไปยงัผูบ้รโิภคโดยตรงหรอืขายต่อใหก้บัผูผ้ลติสนิคา้อุตสาหกรรมรายอื่นๆ 

กลุ่มที่สามคอื กลุ่มผู้ขายส่งที่ซื้อสนิค้ามาแล้วท าการขายต่อใหก้บัผู้จดัจ าหน่ายรายย่อย
หรอืขายให้กบักลุ่มผู้ประกอบการที่จะซื้อสนิค้าและบรกิารเพื่อน าไปผลติสนิค้าอื่นๆโดยสนิค้า
กลุ่มนี้มกีารจดัจ าหน่ายโดยผ่านพนกังานขายของบรษิทัฯ (Hisrich,1990:80) 

2.4 ทฤษฎสี่วนผสมทางการตลาดภาคธุรกจิ 

การตลาดภาคธุรกจิ มสี่วนประสม 4 ดา้นไดแ้ก่ 

2.4.1 สินค้า (product) ด้านที่เกี่ยวกับตัวสินค้านี้  สิ่งที่ผู้ขายจะต้องค านึงถึง ได้แก่ 
คุณลกัษณะเฉพาะที่เกี่ยวกบัตวัสนิค้าทุกด้าน ได้แก่ การบรรจุ การรบัประกนั การบรกิารหลงั
การขาย การแนะน าการใชส้นิคา้ การตดิตัง้ และอื่นๆ 
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2.4.2 การตัง้ราคา (Pricing) จะเกี่ยวขอ้งกบัการขาย การลดราคา (Discount) ส่วนลดคนื
ก าไร (Rebate) การน าสนิค้าเก่าแลกสนิค้าใหม่ (Trade-ins) กลยุทธด้านการประมูล (Bidding 
strategies) และรวมไปถงึการใหเ้ช่าซือ้ (Financing) 

2.4.3 ช่องทางการจ าหน่าย (Distribution) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกบั จ านวน และรูปแบบ
ของตัวกลาง (Middle man) ที่จะใช้ สดัส่วนทางการตลาด เวลาการจดัส่งสินค้า รวมไปถึง
นโยบายดา้นรายการสนิคา้ 

2.4.4 การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบั การขายโดยใช้บุคคล 
(Personal selling) การบรหิารการขาย (Sales management) การโฆษณาซื้อขายแลกเปลี่ยน 
(Trade advertising) การให้สนิค้าตวัอย่าง (Free samples) การจดัแสดงสนิคา้ (Trade shows) 
การสาธติการใชส้นิคา้ (Demonstrations) การส่งจดหมาย (Direct mail campaigns) และการใช้
สื่ออื่นๆ(Publicity) (ณชิกานต ์พรเลศินครนิทร ์2542: 18) 

 

ส่วนที ่3 ประเภทของร้านอาหารและร้านเครื่องด่ืม 

ภตัตาคาร หรอื รา้นอาหาร ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถงึ 
อาคารทีม่กีารจ าหน่ายหรอืขายอาหารและเครือ่งดื่ม 

สถานที่จ าหน่ายอาหาร คอื “อาคาร สถานที่ หรอืบรเิวณใดๆที่ไม่ใช่ที่สาธารณะที่จดัไว้
เพื่อท าการประกอบอาหารหรอืปรุงอาหารจนส าเรจ็แลว้ท าการจ าหน่ายใหก้บัผูซ้ือ้หรอืผูบ้รโิภค
ได้ทนัท ีทัง้นี้ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยมบีรเิวณที่จดัไว้ใหส้ าหรบับรโิภคอาหาร ณ สถานที่
นัน้ หรอื มผีูซ้ือ้มกีารน าไปบรโิภคในสถานทีอ่ื่นกต็าม” (พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข 2535) 

ตามรายงานสรุปผลการส ารวจข้อมุลพื้นฐานทางสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารทัว่
ประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยส านักงานโครงการสุขาภิบาทอาหาร กรมอนามยักระทรวง
สาธารณสุขได้มกีารจ าแนกประเภทของรา้นอาหารออกเป็นประเภทต่าง 5 ประเภท คอื  (ส่วน
ส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิ ส านกัส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิ 2552) 

3.1 หอ้งอาหารในโรงแรม หมายถงึ รา้นอาหารทีม่สีถานทีต่ ัง้อยูภ่ายในโรงแรม 

3.2 ภตัตาคาร หมายถงึ รา้นอาหารขนาดใหญ่กว่า 2 คหูาขึน้ไป มทีีร่บัประทานอยูภ่ายใน
อาคาร มพีนกังานแต่งกายมแีบบฟอรม์ 
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3.3 สวนอาหาร หมายถงึ รา้นอาหารที่มพีืน้ที่ขนาดใหญ่ ส าหรบัพื้นทีใ่นการรบัประทาน
อาหารส่วนใหญ่จะอยู่นอกอาคาร มบีรรยากาศเป็นธรรมชาต ิพนกังานมกีารแต่งกายสุภาพหรอื
ทีเ่รยีกว่า “แบบฟอรม์” 

3.4 รา้นอาหารทัว่ไป หมายถงึ รา้นอาหารขนาดเลก็ 1-2 คูหา มทีี่รบัประทานอาหารอยู่
ภายในอาคาร ประเภทอาหารทีม่จี าหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นอาหารประจ าทอ้งถิน่หรอืเป็นอาหาร
เฉพาะ เช่น ขา้วแกง ก๋วยเตีย๋ว ขา้วมนัไก่ ขา้วหมแูดง สม้ต า ฯลฯ 

3.5 ร้านเครื่องดื่ม ขนมหมาย หรอื ไอศกรมี หมายถึง ร้านที่จ าหน่ายเฉพาะเครื่องดื่ม 
ขนมหวาน หรอื ไอศกรมีเท่านัน้ 

 

ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้ง
กบัตวัแปรทีจ่ะ
ศกึษาในรายงานน้ี
ตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปร
จากผลงานนี้ 

คอตเลอร ์และ 
อารม์สตรอง 
 
 

หลกัการตลาด 
MARKETING: 
AN INTRO-
DUCTION 
(2552) 

ตลาดธุรกจิและ
พฤตกิรรมของผู้
ซือ้ภาคธุรกจิ 

พฤตกิรรมการซือ้ของผูซ้ือ้
ภาคธุรกจิ ซึง่มบีทบาทในการ
เป็นตวัแปรตน้ 

ธดิา เขม็ทองใหญ่ ตลาด
อุตสาหกรรมน ้า
ผลไมพ้รอ้มดื่มที่
มตีรายีห่อ้ ครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรม
มหาบณัฑติ 
สาขาวชิาธุรกจิ
อุตสาหกรรม 
ภาควชิาบรหิาร
เทคนิคศกึษา 

แนวคดิเกีย่วกบั
เครือ่งมอืการ
วเิคราะห์
พฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภค  
(Analyzing 
consumer 
behavior ) 

ค าถามทีช่่วยใหน้กัการตลาด
สามารถน ากลยุทธก์ารตลาด 
( Marketing strategies ) ที่
จะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการและความพงึพอใจ
ของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ซึง่ค าถามทีใ่ชใ้น 
การคน้หาลกัษณะพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคคอื 5W1H ประกอบ
ไปดว้ย 
WHO,WHAT,WHEN, 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ(ีต่อ) 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้ง

กบัตวัแปรทีจ่ะ
ศกึษาในรายงานน้ี
ตวัแปรใด 

WHERE,WHY,HOW สิง่ที่
เรยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจาก
ผลงานนี้ 

 สถาบนั
เทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระ
นครเหนือ
(2543) 

 ซึง่มบีทบาทเป็นตวัแปรตน้ 

ณชิกานต ์พรเลศิ
นครนิทร ์ 

ปัจจยัดา้นการ
สื่อสารทาง
การตลาด
ระหว่างองคก์ร 
และพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้
ส าหรบัท าความ
สะอาด ของ
โรงงาน
อุสาหกรรม
อาหารและ
เครือ่งดื่มทีไ่ดร้บั
มาตรฐาน 
(2542) 

ทฤษฎสี่วนผสม
ทางการตลาดภาค
ธุรกจิ 

ทฤษฎสี่วนผสมทางการตลาด
ภาคธุรกจิ มบีทบาทเป็นตวั
แปรตน้ 
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ส่วนที ่4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้มะนาวระหว่างกลุ่มผูท้ีซ่ ือ้
มะนาวไปใชใ้นธุรกจิรา้นอาหารและกลุ่มผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิรา้นเครือ่งดื่มเท่าทีผู่ว้จิยัได้
ด าเนินการคน้ควา้มานัน้ ไม่พบว่ามบีุคคลหรอืหน่วยงานใดไดเ้คยท าการศกึษาเกีย่วกบัเรือ่งนี้
มาก่อน แต่ไดม้กีารศกึษาวจิยัในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัมะนาว ไดแ้ก่ 

ชมภูนุช เผื่อนพภิพ และ ปรชัญา แพมงคล (2553) ได้ท าการวิจยัเรื่อง “เครื่องดื่มน ้า
มะนาวผสมใยอาหารแบบพาสเจอร์ไ รส์  ( Pasteurized Lime Juice mix Fiber)”  โดยมี
จดุประสงคเ์พื่อศกึษาสูตรเพื่อท าผลติภณัฑใ์หม่ใหก้บัชุมชนและเพื่อเพิม่รายไดใ้หก้บัเกษตรกร
ผูซ้ึง่ปลูกมะนาว โดยเฉพาะช่วยเกษตรกรที่ประสบกบัปัญหามะนาวล้นตลาด โดยในงานวจิยันี้
ไดท้ าการคดัเลอืกสายพนัธุ์มะนาวโดยเลอืกใช้ มะนาวไทยทีม่คีุณสมบตัคิอื เป็นผลทรงกลม มี
รสที่เปรีย้วจดั ผวิของมะนาวต้องเป็นสเีขยีว เปลอืกบาง น ้ามาก ได้แก่ มะนาวไข่ และ มะนาว
แป้น ผลการอบรมท าเครื่องดื่มน ้ามะนาวผสมใยอาหารแบบพาสเจอรไ์รส ์โดยกลุ่มสตรสีหกรณ์
เครดติยเูนียน ท่าขาม สามคัค ีอ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุร ีโดยใชเ้ครื่องมอืประเมนิความพงึ
พอใจ พบว่า ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 86.7 มอีายุอยู่ในช่วง 41 ถงึ 50 ปี หรอื 

รอ้ยละ 13.3 มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด �̅� = 4.29 

จากงานวิจยัเรื่อง”เครื่องดื่มน ้ามะนาวผสมใยอาหารแบบพาสเจอร์ไรส์ ( Pasteurized 
Lime Juice mix Fiber)” มปีระโยชน์ต่อการศกึษาครัง้นี้เกี่ยวกบัความต้องการของผูท้ีน่ ามะนาว
ไปท าเป็นเครือ่งดื่มซึง่เกีย่วขอ้งกบัการศกึษาครัง้นี้ในส่วนของการคดัเลอืกสายพนัธุม์ะนาว โดย
งานวจิยันี้ได้เลอืกใชม้ะนาวไทยทีม่ลีกัษณะเป็น ผลทรงกลม มรีสเปรีย้วจดั ผวิของมะนาวต้อง
เป็นสเีขยีว เปลอืกบาง มนี ้ามาก ซึง่ยงัอธบิายเพิม่เตมิอกีว่าสายพนัธุท์ีต่้องการจะเป็นมะนาวไข่
และมะนาวแป้น 

 

สุปราณี ฐติถิากุล (2545) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การตลาดผลมะนาวสด : ศกึษาเฉพาะ
กรณีเกษตร อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี” โดยมจีุดประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาระบบตลาดของ
มะนาว ของชาวเกษตรกร อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุร ีโดยใชว้ธิกีารวเิคราะหโ์ครงสรา้งตลาด
ว่าด้วยผลมะนาวสด การตัง้ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด และ 2. ศึกษา
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ปัญหาด้านการเพาะปลูกต้นมะนาว ของเกษตรชาวอ าเภอท่ายาง จงัหวัดเพชรบุรี โดยมี
ขอบเขตการศกึษาเฉพาะเกษตรทีป่ลูกมะนาวภายในอ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรทีีน่ ามะนาว
สดไปจ าหน่ายใหก้บัพ่อคา้ทีต่ลาดกลางการเกษตรของสหกรณ์การเกษตร อ าเภอท่ายาง จงัหวดั
เพชรบุรเีท่านัน้ โดยไดใ้ชก้ารสุ่มตวัอยา่งเกษตรมาเป็นจ านวน 100 คนจากเกษตรจ านวนทัง้สิน้ 
3,769 ราย โดยใช้สถิติเชงิพรรณาเป็นเครื่องมอืในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวจิยัเกี่ยวกับ
การตลาดผลมะนาวสดพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลกูมะนาวแป้นคดิเป็นรอ้ยละ 69.80 โดย
ใช้พื้นที่ในการปลูก 5-10 ไร่เป็นจ านวนรอ้ยละ 42.17 ซึ่งเหตุผลที่เกษตรเลอืกปลูกมะนาวนัน้ 
ร้อยละ 97.59 เห็นว่ามะนาวเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนในการเพาะปลูกสูง วิธีที่ใช้ในการ
ขยายพนัธุม์ะนาวคอืการตอนและการปักช า เกษตรกรทีใ่ชปุ้๋ ยอนิทรยีแ์ละปุ๋ ยเคมคีดิเป็นรอ้ยละ 
56.64 และ 59.03 ตามล าดบั เกษตรที่สามารถเก็บเกี่ยวมะนาวได้มากกว่า 1 ,000 ลูกต่อ 1 ไร่
คดิเป็นรอ้ยละ 32.53 ซึง่เกษตรรอ้ยละ 63.85 จะน ามะนาวไปขายเองทีต่ลาดกลางอ าเภอท่ายาง 
จงัหวัดเพรชบุรี โดยจะมีพ่อค้ามะนาวมารับซึ้อเพื่อไปขายต่ออีกทีหนึ่ง สรุปผลทางด้าน
โครงสรา้งของตลาด เกษตรส่วนใหญ่ในอ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรนีิยมปลูกมะนาวพนัธุแ์ป้น
มากที่สุด เนื่องจากมะนาวแป้นเป็นมะนาวที่มลีูกขนาดใหญ่ น ้าเยอะ รสเปรีย้ว และกลิน่หอม
กว่ามะนาวพนัธุอ์ื่นๆ นอกจากนี้ตลาดยงัมคีวามต้องการมะนาวพนัธุ์แป้นมากกว่ามะนาวพนัธุ์
อื่นๆอกีดว้ย 

จากการศึกษาเรื่อง “การตลาดผลมะนาวสด” ท าให้ได้ทราบถึงพนัธุ์มะนาวที่เกษตรใน
อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรนีิยมปลูก นัน้ก็คอืมะนาวพนัธุ์แป้น เนื่องจากมะนาวแป้นเป็น
มะนาวทีม่ลีูกขนาดใหญ่ น ้าเยอะ รสเปรีย้ว และกลิน่หอมกว่ามะนาวพนัธุ์อื่นๆ ซึ่งมเีกษตรกร
ปลูกคดิเป็นรอ้ยละ 69.80 ของเกษตรกรทัง้หมดในอ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุร ีและมะนาว
พนัธุ์แป้นนัน้ยงัเป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่ามะนาวพนัธุ์อื่นๆอีกด้วย ซึ่งมปีระโยชน์กับ
การศกึษาในครัง้นี้เป็นอยา่งมาก 
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ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขต
การศกึษา
วจิยั 

ระเบยีบวธิี
วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษา
ในรายงาน 

ชมภนุูช 
เผื่อน
พภิพ, 
ปรชัญา 
แพมงคล 
 

เครือ่งดื่ม
น ้ามะนาว
ผสมใย
อาหารแบบ
พาสเจอร์
ไรส ์( 
Pasteurize
d Lime 
Juice mix 
Fiber) 
(2554) 

1.เพื่อศกึษา
สตูร และ
ปัจจยัสภาวะ
ทีเ่หมาะสม
ต่อการผลติ
โดยใช้
วธิกีารพาส
เจอรไ์รส ์
2.เพื่อศกึษา
การยอมรบั
ของผูบ้รโิภค
ทีม่ต่ีอ
ผลติภณัฑ ์
3.เพื่อช่วย
เพื่อรายได้
ใหเ้กษตรกร
ผูป้ลกู
มะนาว 
โดยเฉพาะ
ภาวะปัญหา
มะนาวลน้
ตลาด 
4.เป็น
ผลติภณัฑ์
ใหมข่อง
ชุมชน และ 

ขอบเขตของ
โครงการ
วจัยั จะ
เลอืกใช้
มะนาวไทย 
ทีม่ ี
คุณลกัษณะ
เฉพาะ 
(specificatio
n) คอื เป็น
ผลทรงกลม 
มรีสเปรีย้ว
จดั ผลสี
เขยีว เมือ่สุก
จดัจะเป็นสี
เหลอืง 
เปลอืกบาง 
ภายในมเีน้อ
แบ่งกลบีๆ 
ชุ่มน ้ามาก 
ไดแ้ก่ 
มะนาวไข ่
ผลกลม หวั
ทา้ยยาว มสีี
อ่อนคลา้ยไข่
เป็ด ขนาด  

การเกบ็
รวบรวม
ขอ้มลูใน
งานวจิยัน้ี มี
ข ัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้ 
น าผลติภณัฑ์
ทีไ่ดไ้ป
ถ่ายทอดการ
ท าน ้า
เครือ่งดื่ม
ใหก้บักลุ่ม
สตรสีหกรณ์
เครดติยเูนี่ยน
ท่าขาม 
สามคัค ี
อ าเภอท่ายาง 
จงัหวดั
เพชรบุร ี 
เครือ่งมอืทีใ่ช้
จะเป็น
แบบสอบถาม
เกีย่วกบั
ความพงึ
พอใจ โดย 
 

ตวัแปรยอ่ย
เกีย่วกบั สาย
พนัธุม์ะนาวที่
เลอืกซือ้ซึง่ตรง
กบัขอบเขตของ
โครงการวจิยันี้
ทีไ่ดร้ะบุถงึสาย
พนัธุแ์ละ
คุณลกัษณะ
ของมะนาวที่
ตอ้งการ 
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ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์

ของงานวจิยั 
ขอบเขต
การศกึษา
วจิยั 

ระเบยีบวธิี
วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษา
ในรายงาน 

  เป็น
ผลติภณัฑท์ี่
มคีุณภาพ 
มาตรฐาน 
และ
ปลอดภยั
เหมาะต่อ
การบรโิภค
ในทุกเพศ 
ทุกวยั 

2-3 
เซนตเิมตร 
เปลอืกบาง 
และ มะนาว
แป้น ผล
ใหญ่ 
ค่อนขา้ง
กลมแป้น 
เปลอืกบาง 
มนี ้ามาก 

แบ่งออกเป็น
สองส่วน  
1. ขอ้มลู
พืน้ฐานของ
ผูต้อบ
แบบสอบถาม 
2. ความพงึ
พอใจการ
อบรม
เครือ่งดื่มน ้า
มะนาวผสม
ใยอาหารแบบ
พาสเจอรไ์รส ์
แลว้น ามาหา
ค่าเฉลีย่ซึง่มี
คะแนนในแต่
ละระดบัชัน้ 
แบ่งออกได้
เป็นช่วงๆ ใน
แต่ละระดบั
อนัตรภาคชัน้ 
(Class 
Interval) 
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ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์

ของงานวจิยั 
ขอบเขต
การศกึษา
วจิยั 

ระเบยีบวธิี
วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษา
ในรายงาน 

สุ ป ร าณี  
ฐติถิากุล 

การตลาด
ผลมะนาว
สด : ศกึษา
เฉพาะกรณี
เกษตร 
อ าเภอท่า
ยาง จงัหวดั
เพชรบุรี
(2545) 

1. เพื่อศกึษา
ระบบตลาด
ปัจจบุนัผล
มะนาวสด
ของ
เกษตรกร
อ าเภอท่า
ยาง จงัหวดั
เพชรบุร ี
โดย
วเิคราะหถ์งึ
โครงสรา้ง
ตลาดว่าดว้ย
ผลมะนาวสด 
การตัง้ราคา 
การจดั
จ าหน่าย 
และการ
ส่งเสรมิ
การตลาด 
 

การศกึษา
การตลาดผล
มะนาว 
ศกึษาเฉพาะ
เกษตรกร 
อ าเภอท่า
ยาง จงัหวดั
เพชรบุร ี
โดยที่
การศกึษา
ครัง้นี้จะ
ศกึษาเฉพาะ
กรณี
เกษตรกรที่
ไดน้ าผล
มะนาวสด
เขา้มา
จ าหน่าย
ใหก้บัพ่อคา้
ทีต่ลาดกลาง
การเกษตร
ของสหกรณ์
การเกษตร 
อ าเภอท่า
ยาง  
 

ประชากรทีใ่ช้
ในการศกึษา 
เกษตรกรผู้
เพาะปลกู
มะนาวอ าเภอ
ท่ายาง 
จงัหวดั
เพชรบุร ี
จ านวน 3,769 
ราย โดยท า
การสุ่ม
ตวัอยา่ง 
จ านวน 100 
คน 
เครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการเกบ็
ขอ้มลูคอื 
แบบ
สมัภาษณ์
เกษตรกรผู้
เพาะปลกู
มะนาว 
จ านวน 100 
ชุด  
 

ท าใหท้ราบถงึ
ระบบตลาด
ปัจจบุนัของผล
มะนาวสด ส่วน
ใหญ่เกษตรกร
นิยมปลกู
มะนาวแป้น 
รา้ยละ 69.80 
โดยใชพ้ืน้ทีใ่น
การเพาะปลกู 
5-10 ไร รอ้ยละ 
42.17 เกษตร
ส่วนใหญ่จะน า
ผลผลติไปขาย
ทีต่ลาดกลาง
อ าเภอท่ายาง
โดยมพี่อคา้มา
รบัซือ้ รอ้ยละ 
63.85 
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ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์

ของงานวจิยั 
ขอบเขต
การศกึษา
วจิยั 

ระเบยีบวธิี
วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษา
ในรายงาน 

  2. เพื่อศกึษา
ถงึปัญหา
อุปสรรค
ต่างๆทีไ่ด้
เกดิขึน้
ทางดา้นการ
เพาะปลกู
ดา้น
การตลาด 
ของผล
มะนาวสด 
อ าเภอท่า
ยาง จงัหวดั
เพชรบุร ี

และเกษตรที่
จ าหน่าย
มะนาวสดใน
แหล่งผลติ
สวนมะนาว 
ของอ าเภอ
ท่ายาง 
เท่านัน้ 

โดยแบบ
สมัภาษณ์ที่
สรา้งขึน้นัน้
ประกอบดว้ย
ขอู้ลทัว่ไป 
เกีย่วกบัการ
เพาะปลกู 
และการตลาด 
ของผล
มะนาวสด 
การวเิคราะห์
ขอ้มลูและ
สถติทิีใ่ช ้ใน
การศกึษาครัง้
นี้สถติทิีใ่ชค้อื 
สถติเิชงิ
พรรณนา 
(Descriptive 
Method) 
ค่าเฉลีย่และ
ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
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ส่วนที ่6 กรอบแนวความคิด 

หลงัจากทฤษฎใีนบทที่ 2 เบื้องต้น จากทฤษฎีที่ว่าด้วย การตอบสนองของผู้ซื้อ จงึได้น าเอา
พฤตกิรรมการซือ้ทีไ่ดจ้ากทฤษฎนีี้ มาใชใ้นการเขยีนกรอบแนวความคดิ 

กรอบแนวความคดิส าหรบัการวจิยัเพื่อ “การจ าแนกความแตกต่าง” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

ภาพที ่4 กรอบแนวความคดิ 

 

พฤตกิรรมการซือ้มะนาว(ขอ้มลูเชงิปรมิาณ) 
- Who 
- What 
- When 
- Where 
- Why 
- How 

 

ตวัแปรตน้ทีต่อ้งการใชใ้นการเปรยีบเทยีบ(ขอ้มลูเชงิปรมิาณ)  

ผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิ
รา้นอาหาร 

 

ผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิรา้น
เครือ่งดื่ม 

 

ตวัแปรตาม :  
 



 

 

บทท่ี 3 

ระเบยีบวิธีการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง “การจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในธุรกิจ
ร้านอาหารและกลุ่มผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในธุรกิจร้านเครื่องดื่มในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้
ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้มะนาว กรณีศกึษา สวนมะนาวชยาธร” ครัง้นี้เป็นการใชก้าร
วจิยัเชงิส ารวจ ( Survey Research ) โดยใช้แบบสอบถาม ( Questionnaire ) เป็นเครื่องมอืใน
การเก็บข้อมูล เพื่อที่จะให้งานวิจัยชิ้นนี้สามารถด าเนินไปสู่การตอบค าถามตามที่ได้ตัง้
จดุประสงคไ์ว ้ผูว้จิยัจงึไดม้ขี ัน้ตอนการด าเนินงานดงัต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรทีจ่ะศกึษาในการศกึษาครัง้คอื 

3.1 กลุ่มผู้ที่มสี่วนร่วมหรอืหน้าที่ในการตัดสินใจเลือกซื้อมะนาวให้กับร้านอาหารที่มี
ลกัษณะของรา้นเป็นแบบสวนอาหาร ซึง่มสีนิคา้หลกัคอือาหาร รายได้หลกัของรา้นมาจากการ
ขายอาหาร มลีกัษณะเป็นรา้นอาหารที่มกีารออกแบบตกแต่งพอสมควร เน้นบรรยากาศแบบ
สบายๆ เป็นกนัเอง พนกังานบรกิารแบบเป็นกนัเอง ไม่มพีธิรีตีอง ตัง้อยู่ในเขตพืน้ทีข่องจงัหวดั
กรงุเทพมหานคร  

3.2 กลุ่มผู้ที่มสี่วนร่วมหรอืหน้าที่ในการตดัสนิใจเลอืกซื้อมะนาวให้กบัรา้นเครื่องดื่มที่มี
หน้ารา้นหรอืมทีีต่ ัง้ของรา้นเครื่องดื่มทีแ่น่นอนซึ่งมสีนิคา้หลกัคอืเครื่องดื่ม ซึง่ขายน ้าผลไม ้น ้า
ปัน่ คอกเทลต่างๆ อาจมอีาหารหรอืขายหรอืไม่มกี็ได้ รายได้หลกัของร้านมาจากการขาย
เครื่องดื่ม มขีนาดประมาณ 1-2 คูหา มกีารออกแบบตกแต่งพอสมควร เน้นบรรยากาศแบบ
สบายๆ เป็นกนัเอง พนกังานบรกิารแบบเป็นกนัเอง ไม่มพีธิรีตีอง ตัง้อยู่ในเขตพืน้ทีข่องจงัหวดั
กรงุเทพมหานคร  
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ประชากรของทัง้สองกลุ่มที่จะศกึษานัน้ จะเป็นเจา้ของรา้น พ่อครวั ฝ่ายจดัซื้อ ลูกจ้าง 
หรอืมตี าแหน่งใดในรา้นกไ็ด้ ทีม่หีน้าทีใ่นการสัง่ซือ้มะนาว จากการส ารวจในประเทศไทยพบว่า
มรีา้นอาหารและเครื่องดื่มที่จดทะเบยีนการค้ากบักรมพฒันาธุรกจิการค้า จ านวน 64 ,113 รา้น
ซึง่เป็นจ านวนรา้นอาหารและเครื่องดื่มในจงัหวดักรงุเทพมหานครประมาณ 12,000 รา้น (ส านัก
ส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิ, 2552: เวบ็ไซต)์  

ในงานวจิยันี้สามารถประมาณจ านวนกลุ่มตวัอย่างไดโ้ดยการเทยีบตารางส าเรจ็รูปแสดง
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบของ Krejcie และ Morgan ( 1970 ) มี
ความคลาดเคลื่อน ( Margin of Error) ในระดบั ±5% ภายใต้ระดบัความเชื่อมัน่ ( Confidence 
Level ) ที ่95% ซึง่ตอ้งใชจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีจ่ะตอ้งท าการศกึษา 384 ตวัอยา่ง ทัง้นี้เนื่องจาก
ข้อจ ากดัในด้านระยะเวลาในการท าการวจิยั และจากกลุ่มตัวอย่างมลีกัษณะที่คล้ายกันของ
ขอ้มูล ทางผู้ท าวจิยัจงึมคีวามประสงคท์ าการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 ตวัอย่าง 
ส่งผลให้มคีวามคลาดเคลื่อน ( Margin of Error) ที่  ±6.33% ซึง่ยงัคงเป็นไปได้ตามเงีอ่นไขใน
การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยเครื่องมอืทางสถติิ ที่ว่าด้วยกลุ่มตวัอย่างมจี านวนมากกว่า 5 เท่าของ
จ านวนค าถามทีจ่ะใชเ้ป็นตวัแปรตน้ทัง้หมด (40 ค าถาม)  

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ผ่านเงื่อนไขตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นเครื่องมอืทุก
ประการ โดยที่มาของเงื่อนไขของขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรบัเครื่องมือข้างต้นได้จาก Hair, 
Joseph F., Jr., William C. Black, Barry J. Babin, และ Rolph E. Anderson (2008)  

 

3.2 ตวัแปรในการศึกษา 
ตวัแปรต้น ทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื พฤตกิรรมในการเลอืกซือ้มะนาว ประกอบดว้ย พฤตกิรรมการ
ซือ้มะนาว ไดแ้ก่ 

3.2.1 Who 
3.2.2 What 
3.2.3 When 
3.2.4 Where 
3.2.5 Why 
3.2.6 How 

ตวัแปรตาม ทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิรา้นอาหาร และ ผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไป
ใชใ้นธุรกจิรา้นเครือ่งดื่ม 
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ตารางที ่5 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

ชื่อตวัแปร
และ

ประเภท
ตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่
ลงใน

แบบสอบถาม
เพื่อวดัค่าของ
ตวัแปรนี้ 

 
ลกัษณะของค าตอบ 

 
ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

ตน้แบบ
ของ

ค าถาม 

ขอ้มลูดา้น
ลกัษณะ
ประชากร
ศาสตร ์ 

1. คุณมอี านาจ
ในการตดัสนิใจ
ซือ้มะนาว 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 1. ใช่ 
2. ไมใ่ช่ 
 

(Screeni
ng 
question) 

ขอ้มลูดา้น
ลกัษณะ
ประชากร
ศาสตร ์ 

2. ท่านมี
ต าแหน่งใดใน
รา้นน้ี 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 1. เจา้ของกจิการ 
2. ผูจ้ดัการรา้นคา้/ผูช้่วย 
3. พ่อครวั/แมค่รวั 
4. ฝ่ายจดัซือ้ 
5. พนกังานทัว่ไป 
 

 

ขอ้มลู
เกีย่วกบั
ลกัษณะ
ของ
รา้นคา้  

3. รา้นคา้ของ
ท่านเปิดท าการ
มากี่ปี 
 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 1. ต ่ากว่า 3 ปี  
2. มากกว่า 3 ปีแต่ไม่
เกนิ 5 ปี 
3. มากกว่า 5 ปีแต่ไม่
เกนิ 7 ปี   
4. มากกว่า 7 ปีแต่ไม่
เกนิ 9 ปี 
5. มากกว่า 10 ปีขึน้ไป 
 

 

ขอ้มลู
เกีย่วกบั
ลกัษณะ
ของ
รา้นคา้ 
 
 

4. รา้นของ
ท่านจด
ทะเบยีนการคา้
ในรปูแบบใด 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 1. เจา้ของคนเดยีว  
2. หา้งหุน้ส่วน 
3. บรษิทั   
4. อื่นๆ โปรดระบุ  
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ตารางที ่5 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ(ต่อ) 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภท
ตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่
ลงใน

แบบสอบถาม
เพื่อวดัค่าของ
ตวัแปรนี้ 

 
ลกัษณะของค าตอบ 

 
ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

ตน้แบบ
ของ

ค าถาม 

ขอ้มลู
เกีย่วกบั
ลกัษณะ
ของ
รา้นคา้ 

 

5. ค่าใชจ้่ายใน
การซือ้มะนาว
ในแต่ละครัง้ 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 1. ต ่ากว่า 300 บาท 
2. 301-600 บาท 
3. 601-900 บาท 
4. 901-1,200 บาท 
5. 1201-1,500 บาท 
6. 1,501 บาทขึน้ไป 

 

ขอ้มลู
เกีย่วกบั
ลกัษณะ
ของ
รา้นคา้ 
 

6. ความถีใ่น
การซือ้มะนาว
ต่อเดอืน 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 1. 1-2 ครัง้ต่อเดอืน 
2. 3-4 ครัง้ต่อเดอืน 
3. 5-6 ครัง้ต่อเดอืน 
4. 7-8 ครัง้ต่อเดอืน 
5. 9 ครัง้ต่อเดอืนขึน้ไป 

 

ขอ้มลู
เกีย่วกบั
ลกัษณะ
ของ
รา้นคา้ 
 

7. รายไดห้ลกั
ของท่านมา
จากสนิคา้
ประเภทใด 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 1. อาหาร 
2. เครือ่งดื่ม 
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ตารางที ่6 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ชื่อตวัแปร
และ

ประเภทตวั
แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของตวั

แปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ตน้แบบ
ของ
ค าถาม 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัผูท้ีม่ ี
ส่วน

เกีย่วขอ้งใน
การ

ตดัสนิใจซือ้
มะนาว 
(who) 

 
  

8. ท่านมคีวามรูเ้กี่ยวกบัสาย
พนัธุม์ะนาวเป็นอยา่งด ี

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

 
 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 
 

 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัผูท้ีม่ ี
ส่วน

เกีย่วขอ้งใน
การ

ตดัสนิใจซือ้
มะนาว 
(who) 

 
 
 
 
 

9. ท่านซื้อมะนาวจากค าแนะน า
ของบุคคลอื่นในการตัดสินใจ
เลอืกซือ้มะนาว 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่6 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของตวั

แปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ตน้แบบ
ของ
ค าถาม 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบั
รายละเอยีด
ของมะนาว
ทีท่่าน

ตอ้งการซือ้ 
(What) 

10. มะนาวแป้นเป็นสายพันธุ์
มะนาวที่ท่านตัดสินใจเลือกซื้อ
อยูเ่สมอ 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 
 

 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ท่ีเก่ียวข้อง

กบั
รายละเอยีด
ของมะนาว
ทีท่่าน

ตอ้งการซือ้ 
(What) 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. มะนาวทะวายเป็นสายพนัธุ์
มะนาวที่ท่านตัดสินใจเลือกซื้อ
อยูเ่สมอ 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่6 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของตวั

แปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ตน้แบบ
ของ
ค าถาม 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ท่ีเก่ียวข้อง

กบั
รายละเอยีด
ของมะนาว
ทีท่่าน

ตอ้งการซือ้ 
(What) 

12. มะนาวไขเ่ป็นสายพนัธุ์
มะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้
อยูเ่สมอ 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 

 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ท่ีเก่ียวข้อง

กบั
รายละเอยีด
ของมะนาว
ทีท่่าน

ตอ้งการซือ้ 
(What) 

13. มะนาวตาฮติเิป็นสายพนัธุ์
มะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้
อยูเ่สมอ 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 

 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ท่ีเก่ียวข้อง

กบั
รายละเอยีด
ของมะนาว
ทีท่่าน

ตอ้งการซือ้ 
(What) 

14. มะนาวเลมอ่นเป็นสายพนัธุ์
มะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้
อยูเ่สมอ 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 

 



35 

ตารางที ่6 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของตวั

แปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ตน้แบบ
ของ
ค าถาม 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ท่ีเก่ียวข้อง

กบั
รายละเอยีด
ของมะนาว
ทีท่่าน

ตอ้งการซือ้ 
(What) 

15. ท่านมกัเลอืกซือ้มะนาวโดย
ไมค่ านึงถงึสายพนัธุม์ะนาว 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 

 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ท่ีเก่ียวข้อง

กบั
รายละเอยีด
ของมะนาว
ทีท่่าน

ตอ้งการซือ้ 
(What) 

16. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการ
คดัมะนาวทีม่กีลิน่หอม 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 

 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ท่ีเก่ียวข้อง

กบั
รายละเอยีด
ของมะนาว
ทีท่่าน

ตอ้งการซือ้ 
(What) 

17. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการ
คดัมะนาวทีม่ขีนาดลกูใหญ่ 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่6 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของตวั

แปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ตน้แบบ
ของ
ค าถาม 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ท่ีเก่ียวข้อง

กบั
รายละเอยีด
ของมะนาว
ทีท่่าน

ตอ้งการซือ้ 
(What) 

18. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการ
คดัมะนาวทีม่เีปลอืกบาง 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 

 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ท่ีเก่ียวข้อง

กบั
รายละเอยีด
ของมะนาว
ทีท่่าน

ตอ้งการซือ้ 
(What) 

19. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการ
คดัมะนาวทีม่ผีวิสวยมนัไม่มโีรค 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 

 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ท่ีเก่ียวข้อง

กบั
รายละเอยีด
ของมะนาว
ทีท่่าน

ตอ้งการซือ้ 
(What) 

20. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการ
คดัมะนาวทีไ่มม่เีมลด็ (มะนาวไร้
เมลด็) 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่6 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของตวั

แปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ตน้แบบ
ของ

ค าถาม 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบั
ช่วงเวลาที่
ท่านซือ้
มะนาว 
(When) 

21. ในช่วงทีม่ะนาวมรีาคาแพง
ท่านเลอืกใชม้ะนาวเทยีมแทน
การใชม้ะนาวสด เช่น น ้ามะนาว
บรรจขุวดผสมน ้าสม้สายช ูฯลฯ 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉนั
เป็นอยา่งยิง่ 

 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบั
ช่วงเวลาที่
ท่านซือ้
มะนาว 
(When) 

22. ในช่วงทีม่ะนาวมรีาคาแพง
ท่านเลอืกใชว้ตัถุดบิอื่นทีใ่ห้
ความเปรีย้วแทนการใชม้ะนาว
สด เช่น มะมว่งเปรีย้ว มะขาม
ฯลฯ 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉนั
เป็นอยา่งยิง่ 

 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบั
ช่วงเวลาที่
ท่านซือ้
มะนาว 
(When) 

23. ส่วนมากท่านมกัซือ้มะนาว
ตามตารางเวลาทีร่า้นไดก้ าหนด
ไว ้

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉนั
เป็นอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่6 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของตวั

แปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ตน้แบบ
ของ

ค าถาม 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบั
ช่วงเวลาที่
ท่านซือ้
มะนาว 
(When) 

24. ท่านมกัพบว่ามะนาวในรา้น
มกัมไีมเ่พยีงพอกบัความ
ตอ้งการใชอ้ยูเ่สมอ 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉนั
เป็นอยา่งยิง่ 

 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสถานที่
ทีท่่านซือ้
มะนาว 

(Where) 

25. ช่องทางหลกัในการซือ้
มะนาวของท่านคอืทีต่ลาดสด 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 

 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสถานที่
ทีท่่านซือ้
มะนาว 

(Where) 

26. ช่องทางหลกัในการซือ้
มะนาวของท่านคอืทีร่า้นคา้ขาย
ปลกีในชุมชน 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่6 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของตวั

แปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ตน้แบบ
ของ

ค าถาม 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสถานที่
ทีท่่านซือ้
มะนาว 

(Where) 

27. ช่องทางหลกัในการซือ้
มะนาวของท่านคอืทีร่า้นคา้ซุป
เปอรมาเกต็ 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 

 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสถานที่
ทีท่่านซือ้
มะนาว 

(Where) 

28. ช่องทางหลกัในการซือ้
มะนาวของท่านคอืทีส่วนมะนาว
โดยตรง 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 

 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสถานที่
ทีท่่านซือ้
มะนาว 

(Where) 

29. ช่องทางหลกัในการซือ้
มะนาวของท่านคอืทีร่ถเรข่าย
กบัขา้วทีม่าจอดบรเิวณรา้น 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่6 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของตวั

แปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ตน้แบบ
ของ

ค าถาม 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสถานที่
ทีท่่านซือ้
มะนาว 

(Where) 

30. ส่วนมากท่านจะซือ้มะนาว
จากรา้นทีท่่านซือ้มะนาวอยูเ่ป็น
ประจ าเสมอ 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 

 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสาเหตุที่
ท่านซือ้
มะนาว 
(Why) 

31. ท่านใชม้ะนาวเพื่อตอ้งการ
ใหส้นิคา้ในรา้นมคีุณภาพตาม
มาตราฐานของรา้น 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 

 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสาเหตุที่
ท่านซือ้
มะนาว 
(Why) 

32. ท่านใชม้ะนาวเพื่อตอ้งการ
ใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจใน
รสชาต ิ

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่6 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของตวั

แปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ตน้แบบ
ของ

ค าถาม 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสาเหตุที่
ท่านซือ้
มะนาว 
(Why) 

33. ท่านใชม้ะนาวเพื่อตอ้งการ
ใหล้กูคา้มคีวามปลอดภยัใน
สุขภาพ 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 

 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัวธิกีารที่
ท่านซือ้
มะนาว 
(How) 

34. ส่วนมากท่านซือ้มะนาวแบบ
ซือ้ส่ง(Wholesale) 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 

 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัวธิกีารที่
ท่านซือ้
มะนาว 
(How) 

35. ส่วนมากท่านซือ้มะนาวแบบ
ซือ้ปลกี(Retail) 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่6 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของตวั

แปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ตน้แบบ
ของ

ค าถาม 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัวธิกีารที่
ท่านซือ้
มะนาว 
(How) 

36. ส่วนมากท่านซือ้มะนาวดว้ย
เงนิสด 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 

 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัวธิกีารที่
ท่านซือ้
มะนาว 
(How) 

37. ส่วนมากท่านซือ้มะนาวดว้ย
สนิเชื่อ 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 

 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัวธิกีารที่
ท่านซือ้
มะนาว 
(How) 

38. ท่านตดิต่อรา้นขายมะนาว
ใหส้่งมะนาวมาทีร่า้นของท่าน 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่6 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของตวั

แปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ตน้แบบ
ของ

ค าถาม 

ตวัแปรตน้
เชงิปรมิาณ
ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัวธิกีารที่
ท่านซือ้
มะนาว 
(How) 

39. ท่านเดนิทางไปรบัมะนาว
จากผูจ้ าหน่ายดว้ยตวัเอง 

มาตรวดัการ
กระท าแบบ
Likert-Scale 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไม่ตรงกบัตวั
ฉนัเป็นอยา่งยิง่  
2 . ไม่ค่อยตรง
กบัตวัฉนั  
3. เฉยๆ  
4. ตรงกบัตวัฉัน
พอสมควร  
5. ตรงกบัตวัฉัน
เป็นอยา่งยิง่ 

 

 

 

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

ในการท างานวจิยัเรือ่ง “การจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิ
ร้านอาหารและกลุ่มผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในธุรกิจร้านเครื่องดื่มในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้
ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้มะนาว กรณีศกึษา สวนมะนาวชยาธร” ผูว้จิยัได้ใชว้ธิกีาร
สรา้งแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วยค าถามจ านวน 40 ขอ้ เพื่อเป็นเครื่องมอืใน
การเก็บข้อมูลการวิจยัในครัง้นี้  โดยท าการส ารวจข้อมูลและพฤติกรรมการซื้อมะนาวของ
ผูป้ระกอบการรา้นอาหารกบัผู้ประกอบการรา้นเครื่องดื่ม โดยแบบสอบถามจะประกอบไปด้วย
ส่วนประกอบ 4 ส่วนดงันี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าอธบิายเกี่ยวกบัวตัถุประสงค์ของการวจิยัและการขอความร่วมมอืจาก
ผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2 ค าแนะน าในการกรอกแบบสอบถาม 

ส่วนที ่3 เป็นค าถามเกี่ยวกบัขอ้มลูโดยทัว่ไปของผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิ และ ค าถาม
เกีย่วกบัลกัษณะของรา้นอาหารหรอืรา้นเครือ่งดื่ม จ านวน 8 ขอ้ ประกอบดว้ย อ านาจในการ
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ตดัสนิใจซือ้มะนาว ต าแหน่งหน้าที ่อายขุองรา้นคา้ รปูแบบการจดทะเบยีนรา้นคา้ งบประมาณ
ในการซือ้มะนาว ความถีใ่นการซือ้มะนาว ปรมิาณในการซือ้มะนาวสายพนัธุม์ะนาวทีเ่ลอืกซือ้
ซึง่เป็นค าถามทีส่ามารถเลอืกตอบไดเ้พยีงหน่ึงตวัเลอืก 

 

ส่วนที ่4 เป็นค าถามเกี่ยวกบัปัจจยัของพฤตกิรรมการเลอืกซือ้มะนาว จ านวน 32 ขอ้โดย
จะใชเ้ครื่องมอื Likert scale เพื่อวดัระดบัการกระท าในการเกบ็ขอ้มูล มตีวัเลอืกรวม 5 ตวัเลอืก
สามารถเลอืกตอบไดเ้พยีงตวัเลอืกเดยีว ก าหนดไวเ้ป็นมาตรวดัระดบัการสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ 
5 ระดบัดงัต่อไปนี้ 1.ไม่ตรงกบัตวัฉันเป็นอย่างยิง่ 2.ไม่ค่อยตรงกบัตวัฉัน 3.เฉยๆ 4.ตรงกบัตวั
ฉนัพอสมควร 5.ตรงกบัตวัฉนัเป็นอยา่งยิง่ 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ส าหรบังานวจิยันี้ ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาเกีย่วกบัการจ าแนกความแตกต่าง ( Discriminant 
Analysis ) ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม แบ่งเป็นผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในธุรกิจ
รา้นอาหารจ านวน 100 ตวัอย่าง และผู้ทีซ่ือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิรา้นเครื่องดื่มอกี 100 ตวัอย่าง 
รวมทัง้สิน้ 200 ตวัอยา่ง  

การศึกษางานวิจัยครัง้นี้ ได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธี Area Cluster 
Sampling โดยแบ่งกรุงเทพฯออกเป็น 6 กลุ่มใหญ่ตามการปฏิบัติงานของส านักงานเขต
กรุงเทพมหานคร จากนัน้แบ่งแต่ละกลุ่มใหญ่ออกเป็น 3 กลุ่มย่อยตามความหนาแน่นของ
ประชากร แล้วจึงใช้วิธีการจับฉลากเพื่อเลือก 1 เขตออกมาจากแต่ละกลุ่มย่อย โดยมี
รายละเอยีดและวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

3.4.1 เลอืกกลุ่มตัวอย่างแบบจดักลุ่มพื้นที่ (Area Cluster Sampling) โดยจดักลุ่มพื้นที่
จงัหวดักรุงเทพมหานครตามการปฏบิตังิานของส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไดแ้บ่งเขต
ของกรงุเทพมหานครออกเป็น 6 กลุ่ม มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย  เขตพระนคร เขตดุสิต  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
เขตสมัพนัธวงศ ์ เขตดนิแดง  เขตหว้ยขวาง  เขตพญาไท  เขตราชเทว ี และเขตวงัทองหลาง 

2. กลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตปทุมวนั  เขตบางรกั  เขตสาทร  เขตบางคอแหลม  
เขตยานนาวา  เขตคลองเตย     เขตวฒันา   เขตพระโขนง  เขตสวนหลวง และเขตบางนา 
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3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตจตุจกัร  เขตบางซื่อ  เขตลาดพรา้ว เขตหลกัสี่   
เขตดอนเมอืง เขตสายไหม และ เขตบางเขน 

4. กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก ประกอบด้วย เขตบางกะปิ   เขตสะพานสูง  เขตบงึกุ่ม  เขต
คนันายาว  เขตลาดกระบงั   เขตมนีบุร ี เขตหนองจอก ขตคลองสามวา และเขตประเวศ 

5. กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย  เขตธนบุรี  เขตคลองสาน   เขตจอมทอง  เขต
บางกอกใหญ่  เขตบางกอกน้อย   เขตบางพลดั    เขตตลิง่ชนั  และเขตทววีฒันา 

6. กลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบดว้ย  เขตภาษเีจรญิ   เขตบางแค   เขตหนองแขม   เขตบาง
ขนุเทยีน  เขตบางบอน   เขตราษฎรบ์รูณะ  และเขตทุ่งครุ 

 

ตารางที่ 7 กลุ่มพื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครตามการปฏิบัติงานของส านักงานเขต
กรงุเทพมหานคร 

การจัดกลุ่มพื้นที่ ในจังหวัดกรุงเทพมหานครตามการปฏิบัติงานของส านักงานเขต
กรงุเทพมหานคร แบ่งเขตของกรงุเทพมหานครออกเป็น 6 กลุ่ม 
กลุ่มกรงุเทพกลาง เขตพระนคร เขตดุสติ  เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เขตสมัพนัธวงศ์  

เขตดนิแดง  เขตหว้ยขวาง  เขตพญาไท  เขตราชเทว ี และเขตวงั
ทองหลาง 

กลุ่มกรงุเทพใต ้ เขตปทุมวนั  เขตบางรกั  เขตสาทร  เขตบางคอแหลม  เขตยาน
นาวา  เขตคลองเตย     เขตวฒันา   เขตพระโขนง  เขตสวนหลวง 
และเขตบางนา 

กลุ่มกรงุเทพเหนือ เขตจตุจกัร  เขตบางซื่อ  เขตลาดพรา้ว เขตหลกัสี ่  เขตดอนเมอืง 
เขตสายไหม และ เขตบางเขน 

กลุ่มกรงุเทพตะวนัออก เขตบางกะปิ   เขตสะพานสูง  เขตบงึกุ่ม  เขตคนันายาว  เขต
ลาดกระบงั   เขตมนีบุร ี เขตหนองจอก ขตคลองสามวา และเขต
ประเวศ 

กลุ่มกรงุธนเหนือ เขตธนบุร ี เขตคลองสาน   เขตจอมทอง  เขตบางกอกใหญ่  เขต
บางกอกน้อย   เขตบางพลดั    เขตตลิง่ชนั  และเขตทววีฒันา 

กลุ่มกรงุธนใต ้ เขตภาษีเจรญิ   เขตบางแค   เขตหนองแขม   เขตบางขุนเทยีน  
เขตบางบอน   เขตราษฎรบ์รูณะ  และเขตทุ่งครุ 
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3.4.2 เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบจดักลุ่มพื้นที่ (Area Cluster Sampling)  โดยการแบ่งกลุ่ม
เขตกรุงเทพในแต่ละกลุ่มจากขัน้ตอนที่ 3.4.1 ออกเป็นสามกลุ่มตามความหนาแน่นของ
ประชากร คอื กลุ่มทีม่ปีระชากรหนาแน่นมาก กลุ่มทีม่ปีระชากรหนาแน่นปานกลาง และกลุ่มทีม่ ี
ประชากรหนาแน่นน้อย (ส านักบรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงทหาดไทย 
2557) 

1. กลุ่มกรงุเทพกลาง ประกอบดว้ย   

-กลุ่มทีม่ปีระชากรหนาแน่นมาก ไดแ้ก่ เขตดนิแดง (128,838) เขตวงัทองหลาง (114,805) และ
เขตดุสติ (106,811) 

-กลุ่มที่มปีระชากรหนาแน่นปานกลาง ได้แก่ เขตห้วยขวาง (78,943) เขตราชเทวี (73,550)  
และเขตพญาไท (72,495)   

-กลุ่มที่มีประชากรหนาแน่นน้อย ได้แก่ เขตพระนคร (56,684)  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
(50,092) และเขตสมัพนัธวงศ ์(26,932) 

2. กลุ่มกรงุเทพใต ้ประกอบดว้ย 

-กลุ่มทีม่ปีระชากรหนาแน่นมาก ไดแ้ก่ เขตสวนหลวง (116,688) เขตคลองเตย (108,066)  และ
เขตบางนา (95,204)   

-กลุ่มที่มีประชากรหนาแน่นปานกลาง ได้แก่  เขตบางคอแหลม (93,508)  เขตพระโขนง 
(92,774) และเขตสาทร (83,898)   

-กลุ่มทีม่ปีระชากรหนาแน่นน้อย ไดแ้ก่ เขตวฒันา (82,637)  เขตยานนาวา (81,162)  เขตปทุม
วนั (52,613) และ เขตบางรกั (46,114)    

3. กลุ่มกรงุเทพเหนือ ประกอบดว้ย  

-กลุ่มทีม่ปีระชากรหนาแน่นมาก ไดแ้ก่ เขตสายไหม (191,536) และ เขตบางเขน (190,544) 

-กลุ่มที่มีประชากรหนาแน่นปานกลาง ได้แก่  เขตดอนเมือง (167,827) และเขตจตุจักร 
(160,948) 

-กลุ่มที่มปีระชากรหนาแน่นน้อย ได้แก่ เขตบางซื่อ (130,511)  เขตลาดพรา้ว (122,441) และ
เขตหลกัสี ่(109,049)  
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4. กลุ่มกรงุเทพตะวนัออก ประกอบดว้ย 

-กลุ่มทีม่ปีระชากรหนาแน่นมาก ไดแ้ก่ เขตคลองสามวา (174,197) เขตลาดกระบงั (165,724) 
และเขตประเวศ (163,485) 

-กลุ่มทีม่ปีระชากรหนาแน่นปานกลาง ไดแ้ก่ เขตหนองจอก (159,962) เขตบางกะปิ (149,056)   
และเขตบงึกุ่ม (145,822)   

-กลุ่มที่มปีระชากรหนาแน่นน้อย ได้แก่ เขตมนีบุร ี(138,661) เขตสะพานสูง (91,358) และเขต
คนันายาว (90,437)   

5. กลุ่มกรงุธนเหนือ ประกอบดว้ย    

-กลุ่มทีม่ปีระชากรหนาแน่นมาก ไดแ้ก่ เขตจอมทอง (157,156) และ เขตธนบุร ี(117,536) 

-กลุ่มที่มีประชากรหนาแน่นปานกลาง ได้แก่  เขตบางกอกน้อย (117,503) เขตตลิ่งชัน 
(106,192) และเขตบางพลดั(98,113) 

-กลุ่มทีม่ปีระชากรหนาแน่นน้อย ไดแ้ก่ เขตทววีฒันา (76,787) เขตคลองสาน (75,765) และเขต
บางกอกใหญ่ (71,087)      

6. กลุ่มกรงุธนใต ้ประกอบดว้ย  

-กลุ่มทีม่ปีระชากรหนาแน่นมาก ไดแ้ก่ เขตบางแค (192,119) และ  เขตบางขุนเทยีน (169,614) 

-กลุ่มที่มปีระชากรหนาแน่นปานกลาง ได้แก่ เขตหนองแขม (151,877)  และ เขตภาษีเจรญิ  
(129,559)   

-กลุ่มทีม่ปีระชากรหนาแน่นน้อย ไดแ้ก่ เขตทุ่งคร ุ(117,662) เขตบางบอน (106,085) และ  เขต
ราษฎรบ์รูณะ (85,825)  
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ตารางที ่8 การแบ่งกลุ่มเขตกรงุเทพตามความหนาแน่นของประชากร 

 กลุ่มทีม่ปีระชากร
หนาแน่นมาก 

กลุ่มทีม่ปีระชากร
หนาแน่นปานกลาง 

กลุ่มทีม่ ี
ประชากร
หนาแน่นน้อย 

กลุ่มกรงุเทพกลาง เขตดนิแดง  
เขตวงัทองหลาง 
เขตดุสติ  

เขตหว้ยขวาง  
เขตราชเทว ี 
เขตพญาไท 

เขตพระนคร  
เขตป้อมปราบ
ศตัรพู่าย  
เขตสมัพนัธวงศ ์ 

กลุ่มกรงุเทพใต้ เขตสวนหลวง 
เขตคลองเตย  
เขตบางนา  

เขตบางคอแหลม  
เขตพระโขนง  
เขตสาทร  

เขตวฒันา  
เขตยานนาวา 
เขตปทุมวนั  
เขตบางรกั  

กลุ่มกรงุเทพเหนือ เขตสายไหม   
เขตบางเขน  

เขตดอนเมอืง  
เขตจตุจกัร  

เขตบางซื่อ  
เขตลาดพรา้ว 
เขตหลกัสี ่ 

กลุ่มกรงุเทพตะวนัออก เขตคลองสามวา 
เขตลาดกระบงั 
เขตประเวศ  

เขตหนองจอก  
เขตบางกะปิ  
เขตบงึกุ่ม  

เขตมนีบุร ี 
เขตสะพานสงู 
เขตคนันายาว  

กลุ่มกรงุธนเหนือ เขตจอมทอง  
เขตธนบุร ี 

เขตบางกอกน้อย  
เขตตลิง่ชนั  
เขตบางพลดั 

เขตทววีฒันา 
เขตคลองสาน  
เขตบางกอก
ใหญ่ 

กลุ่มกรงุธนใต้ เขตบางแค  
เขตบางขุนเทยีน  
 

เขตหนองแขม  
เขตภาษเีจรญิ   

เขตทุ่งคร ุ 
เขตบางบอน  
เขตราษฎร์
บรูณะ 
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3.4.3 เลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 
โดยจะสุ่มดว้ยวธิกีารจบัฉลากในแต่ละกลุ่มย่อยทีไ่ด้มาจากขัน้ตอนที่ 3.4.2 ไดต้วัอย่างทัง้หมด 
18 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่  

 

-เขตดนิแดง (128,838)    -เขตหว้ยขวาง (78,943) 

-เขตป้อมปราบศตัรพู่าย (50,092)  -เขตบางนา (95,204) 

-เขตสาทร (83,898)    -เขตปทุมวนั (52,613) 

-เขตสายไหม (191,536)    -เขตดอนเมอืง (167,827)  

-เขตลาดพรา้ว (122,441)   -เขตลาดกระบงั (165,724) 

-เขตบางกะปิ (149,056)    -เขตมนีบุร ี(138,661)  

-เขตธนบุร ี(117,536)    -เขตตลิง่ชนั (106,192) 

-เขตคลองสาน (75,765)    -เขตบางขุนเทยีน (169,614)    

-เขตภาษเีจรญิ  (129,559)   -เขตราษฎรบ์รูณะ (85,825) 

 

3.4.4 ท าการเก็บตัวอย่างที่ได้มาจากในขัน้ตอนที่  2.1 ด้วยการใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยจะไปเก็บบรเิวณ
ยา่นชุมชน หรอืบรเิวณถนนหลกั เช่น เขตดนิแดง จะเน้นไปเกบ็บรเิวณถนนวภิาวด-ีรงัสติ เป็น
ต้น ซึ่งผู้ศึกษาจะเลอืกศกึษาเฉพาะรา้นอาหารที่มลีกัษณะของร้านเป็นแบบสวนอาหาร ซึ่งมี
สินค้าหลักคืออาหาร รายได้หลักของร้านมาจากการขายอาหาร มีการออกแบบตกแต่ง
พอสมควร เน้นบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกนัเอง และ รา้นเครื่องดื่มที่มขีนาดประมาณ 1-2 
คหูา มกีารออกแบบตกแต่งพอสมควร เน้นบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกนัเอง โดยการเดนิเขา้
ไปในรา้นแลว้แจกแบบสอบถามดว้ยตวัเองหรอือ่านแบบสอบถามให้กบัผูท้ีท่ าหน้าทีซ่ือ้มะนาว
ของรา้นอาหารและรา้นเครื่องดื่มตอบ ในการเกบ็ขอ้มลูครัง้นี้จะใชเ้วลาในการเกบ็ขอ้มลูทัง้หมด 
9 วนั ตามตารางที ่3.5  
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ตารางที ่9 ตารางสรปุแผนการเกบ็ขอ้มลู 

วนัที ่ เวลา สถานทีเ่กบ็ขอ้มลู จ านวนแบบสอบถาม 
รา้นอาหาร รา้นเครือ่งดื่ม 

1 ธนัวาคม 
2557 

13.00-
22.00 

เขตดนิแดง 
 

6 6 

2 ธนัวาคม 
2557 

13.00-
22.00 

เขตป้อมปราบศตัรพู่าย 
 

5 5 

3 ธนัวาคม 
2557 

13.00-
22.00 

เขตสาทร 
 

5 5 

4 ธนัวาคม 
2557 

13.00-
22.00 

เขตสายไหม 
 

6 6 

5 ธนัวาคม 
2557 

13.00-
22.00 

เขตลาดพรา้ว 
 

6 6 

6 ธนัวาคม 
2557 

13.00-
22.00 

เขตบางกะปิ 
 

6 6 

7 ธนัวาคม 
2557 

13.00-
22.00 

เขตธนบุร ี
 

6 6 

8 ธนัวาคม 
2557 

13.00-
22.00 

เขตคลองสาน 
 

5 5 

9 ธนัวาคม 
2557 

13.00-
22.00 

เขตภาษเีจรญิ 
 

6 6 

10 ธนัวาคม 
2557 

13.00-
22.00 

เขตหว้ยขวาง 
 

5 5 

11 ธนัวาคม 
2557 

13.00-
22.00 

เขตบางนา 
 

5 5 

12 ธนัวาคม 
2557 

13.00-
22.00 

เขตปทุมวนั 
 

5 5 

13 ธนัวาคม 
2557 

13.00-
22.00 

เขตดอนเมอืง 
 

6 6 

14 ธนัวาคม 
2557 

 

13.00-
22.00 

เขตลาดกระบงั 
 

6 6 
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ตารางที ่9 ตารางสรปุแผนการเกบ็ขอ้มลู(ต่อ) 
วนัที ่ เวลา สถานทีเ่กบ็ขอ้มลู จ านวนแบบสอบถาม 

รา้นอาหาร รา้นเครือ่งดื่ม 
15 ธนัวาคม 

2557 
13.00-
22.00 

เขตมนีบุร ี 6 6 

16 ธนัวาคม 
2557 

13.00-
22.00 

เขตตลิง่ชนั 5 5 

17 ธนัวาคม 
2557 

13.00-
22.00 

เขตบางขุนเทยีน 6 6 

18 ธนัวาคม 
2557 

13.00-
22.00 

เขตราษฎรบ์ูรณะ 5 5 

3.5 การวิเคราะหข้์อมลู 

ในการท าการวจิยัเรื่อง “การจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิ
ร้านอาหารและกลุ่มผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในธุรกิจร้านเครื่องดื่มในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้
ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้มะนาว กรณีศกึษา สวนมะนาวชยาธร” ภายหลงัจาการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูแลว้ผูว้จิยัจะน าขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติิ
ในการวเิคราะห ์โดยผูว้จิยัจะท าการวเิคราะหต์ามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1. ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อ านาจในการตดัสนิใจซือ้มะนาว ต าแหน่งหน้าที ่ 

2. ข้อมูลเกี่ยวกบัร้านค้า ประกอบด้วย อายุของร้านค้า รูปแบบการจดทะเบยีนร้านค้า 
งบประมาณในการซือ้มะนาว ความถีใ่นการซือ้มะนาว ปรมิาณในการซือ้มะนาวสายพนัธุม์ะนาว
ทีเ่ลอืกซือ้2. ขอ้มลูพฤตกิรรมการซือ้มะนาว 

3. ตวัแปรเชงิปรมิาณ ประกอบดว้ย Who What When Where Why และ How โดยจะใช้
มาตรวดัระดบัการสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบมาใชใ้นการวดัค่าพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้มะนาว โดย
จะใชเ้ครื่องมอื Likert scale เพื่อวดัระดบัการสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบมตีวัเลอืกรวม 5 ตวัเลอืกที่
สามารถเลอืกตอบได้เพยีงตวัเลอืกเดยีว ก าหนดไว้เป็นวดัระดบัการสอดคล้องกบัตวัผู้ตอบ 5 
ระดบัดงัต่อไปนี้  
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คะแนน     ระดบัการสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ 

1     ไมต่รงกบัตวัฉนัเป็นอยา่งยิง่  

2     ไมค่่อยตรงกบัตวัฉนั  

3     เฉยๆ  

4     ตรงกบัตวัฉนัพอสมควร  

5     ตรงกบัตวัฉนัเป็นอยา่งยิง่ 

 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์

 

1. ใช้สถิติเชงิพรรณาในการน าเสนอลกัษณะของข้อมูลที่ได้มาแล้วอธบิายข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได ้โดยมรีปูแบบการน าเสนอ ดงันี้ 

1.1 ตารางแจกแจงความถี ่(Frequency Table) 

1.2 การหาค่าเฉลีย่ (Mean) 

1.3 การหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

1.4 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถติเิชงิอนุมาน (Inference Statistic) แบ่งเป็นขัน้ตอนทัง้สิน้ 6 ขึน้ตอนโดยการใชส้ถติิ
ดงัต่อไปนี้ 

1. วเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้การทดสอบ ANOVA 
แล้วดูความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากนัน้เรียงล าดบัความส าคัญโดยเรียง
ตามล าดบัค่า F-Ratio 

2. ท าตารางไขว้ระหว่างกลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถามกบัขอ้มูลเชงิลกัษณะแล้วหาความ
แตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติจิากการทดสอบดว้ย Chi-Square 
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3. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ 2 กลุ่ม ด้วย Discriminant 
Analysis เพื่อวเิคราะห์หาความสามารถในการจ าแนกกลุ่ม และความสามารถในการอธบิาย
ความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม รวมไปถงึความถูกต้องในการพยากรณ์ (Hit Ratio) จากนัน้หา
สมาการเสน้ตรงทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มโดยใช ้Cutting Score เป็นเกณฑใ์นการ
เปรยีบเทยีบกบั Discriminant Score 

4. วเิคราะห์ความส าคญัของตวัแปรที่ใช้ในการจ าแนกกลุ่มแล้วเปรยีบเทยีบตวัแปรที่มี
ความส าคัญที่สามารถใช้ในการจ าแนกกลุ่มที่ดีที่สุด จาก 3 วิธีการทางสถิติที่ต่างกันคือ 
Structure Matrix, Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients และ ANOVA 

 



 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

การวเิคราะห์ขอ้มลูของการวจิยัเรื่อง “การจ าแนกความแตกตา่งระหว่างกลุ่มผู้ ท่ีซือ้มะนาว

ไปใช้ในธุรกิจร้านอาหารและกลุ่มผู้ ท่ีซือ้มะนาวไปใช้ในธุรกิจร้านเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการเลือกซือ้มะนาว กรณีศึกษา สวนมะนาวชยาธร “ จากกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 200 ร้านค้า ส าหรับรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีท าการเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถาม ผู้ท าการศกึษาได้แบง่เนือ้หาในบทนีเ้ป็น 2 สว่นใหญ่ๆ ดงันี ้ 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ตารางที ่10 ตารางเชงิลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งในรา้นคา้ 

ต าแหน่งในรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นเครือ่งดื่ม จ านวน รอ้ยละ 
เจา้ของกจิการ 53 53 106 53.0 
ผู้ จ ั ด ก า ร ร้ า น /
ผูช้่วย 

30 43 73 36.5 

พ่อครวั/แมค่รวั 13 0 13 6.5 
ฝ่ายจดัซือ้ 4 4 8 4.0 
พนกังานทัว่ไป 0 0 0 0.0 
รวม 100 100 200 100.0 

 

จากตารางที่ 10 พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัว้หมดจ านวน 200 รา้นค้า ส่วนใหญ่เป็นเจา้ของ
กจิการ จ านวน 106 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 53 เป็นผู้จดัการรา้นค้า/ผู้ช่วยผูจ้ดัการรา้นคา้ จ านวน 
73 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 36.5 เป็นพ่อครวั /แม่ครวัจ านวน 13 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 6.5 เป็นฝ่าย
จดัซือ้ 8 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 4 และ ไมม่พีนกังานทัว่ไปอยูใ่นผูต้อบแบบสอบถามเลย 
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ตารางที ่11 ตารางเชงิลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายขุองรา้นคา้ 

อายขุองรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นเครือ่งดื่ม จ านวน รอ้ยละ 
ต ่ากว่า 3 ปี 20 47 67 33.5 
มากกว่า 3 ปีแต่
ไมเ่กนิ 5 ปี 

13 37 50 25.0 

มากกว่า 5 ปีแต่
ไมเ่กนิ 7 ปี 

18 11 29 14.5 

มากกว่า 7 ปีแต่
ไมเ่กนิ 9 ปี 

8 5 13 6.5 

มากกว่า 10 ปีขึ้น
ไป 

41 0 41 20.5 

รวม 1000 100 200 100.0 
 

 จากตารางที ่11 พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 200 ตวัอย่าง ส่วนใหญ่มอีายุของ
รา้นค้าต ่ากว่า 3 ปี จ านวน 67 รา้นค้า คดิเป็นรอ้ยละ 33.5 รา้นค้าที่มอีายุมากกว่า 3 ปีแต่ไม่
เกนิ 5 ปี จ านวน 50 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 25.0 รา้นคา้ทีม่อีายุมากกว่า 10 ปีขึน้ไป จ านวน 41 
รา้นค้า คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 รา้นค้าที่มอีายุมากกว่า 5 ปีแต่ไม่เกนิ 7 ปี จ านวน 29 รา้นค้า คดิ
เป็นรอ้ยละ 14.5 และรา้นคา้ทีม่อีายุมากกว่า 7 ปีแต่ไมเ่กนิ 9 ปี จ านวน 13 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ย
ละ 6.5  

ตารางที่ 12 ตารางเชิงลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรูปแบบการจดทะเบยีน
รา้นคา้ 

รู ป แ บบ ก า ร จ ด
ทะเบยีน 

รา้นอาหาร รา้นเครือ่งดื่ม จ านวน รอ้ยละ 

เจา้ของคนเดยีว 67 48 115 57.5 
หา้งหุน้ส่วน 24 34 58 29.0 
บรษิทั 9 18 27 13.5 
รวม 100 100 200 100.0 

จากตารางที่ 12 พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 200 ตวัอย่าง ส่วนใหญ่มรีูปแบบ
การจดทะเบยีนการค้าเป็นแบบเจ้าของคนเดยีว จ านวน 115 รา้นค้า คดิเป็น ร้อยละ 57.5 มี
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รูปแบบการจดทะเบยีนการค้าเป็นแบบห้างหุ้นส่วนจ ากดั จ านวน 58 ร้านค้า คดิเป็นร้อยละ 
29.0 และมรีปูแบบการจดทะเบยีนการคา้เป็นแบบบรษิทั จ านวน 27 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 13.5 

ตารางที่ 13 ตารางเชงิลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ้่ายในการซื้อมะนาว
ในแต่ละครัง้ 

ค่าใชจ้า่ยในการซือ้
มะนาว 

รา้นอาหาร รา้นเครือ่งดื่ม จ านวน รอ้ยละ 

ต ่ากว่า 300 บาท 34 7 41 20.5 
301-600 บาท 33 13 46 23.0 
601-900 บาท 21 29 50 25.0 
901-1,200 บาท 0 15 15 7.5 
1201-1,500 บาท 6 27 33 16.5 
1,501 บาทขึน้ไป 6 9 15 7.5 
รวม 100 100 200 100.0 

 

 จากตารางที ่13 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดจ านวน 200 ตวัอย่าง ส่วนใหญ่มคี่าใชจ้่าย
ในการซื้อมะนาวในแต่ละครัง้ 601-900 บาท จ านวน 50 ตวัอย่าง คดิเป็นร้อยละ 25.0 กลุ่ม
ตวัอย่างทีม่คี่าใชจ้่าย 301-600 บาท จ านวน 46 ตวัอย่าง คดิเป็นรอ้ยละ 23.0 กลุ่มตวัอย่างที่มี
ค่าใชจ้่ายต ่ากว่า 300 บาท จ านวน 41 ตวัอย่าง คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 กลุ่มตวัอย่างทีม่คี่าใชจ้่าย 
1201-1,500 บาท จ านวน 33 ตวัอย่าง คดิเป็นร้อยละ 16.5 กลุ่มตวัอย่างที่มคี่าใช้จ่าย 901 -
1,200 บาท และ 1,501 บาทขึน้ไป มจี านวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากนัทีจ่ านวน 15 ตวัอย่าง คดิเป็น
รอ้ยละ 7.5 
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ตารางที ่14 ตารางเชงิลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถี่ในการซือ้มะนาวต่อ
สปัดาห ์

ความถี่ในการซื้อ
มะนาว 

รา้นอาหาร รา้นเครือ่งดื่ม จ านวน รอ้ยละ 

1-2 ครัง้ต่อเดอืน 12 20 32 16.0 
3-4 ครัง้ต่อเดอืน 30 53 83 41.5 
5-6 ครัง้ต่อเดอืน 27 18 45 22.5 
7-8 ครัง้ต่อเดอืน 7 9 16 8.0 
9 ครัง้ขึน้ไป 24 0 24 12.0 
รวม 100 100 200 100.0 

 

 จากตารางที ่14 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดจ านวน 200 ตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มคีวามถี่ใน
การซื้อมะนาว 3.4 ครัง้ต่อเดอืน จ านวน 83 ตวัอย่าง คดิเป็นร้อยละ 41.5 กลุ่มตัวอย่างที่มี
ความถี่ในการซื้อมะนาว 5-6 ครัง้ต่อเดือน จ านวน 45 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 22.5 กลุ่ม
ตวัอย่างทีม่คีวามถี่ในการซือ้มะนาว 1-2 ครัง้ต่อเดอืน จ านวน 32 ตวัอย่าง คดิเป็นรอ้ยละ 16.0 
กลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามถี่ในการซือ้มะนาวมากกว่า 9 ครัง้ขึน้ไป จ านวน 24 ตวัอย่าง คดิเป็นรอ้ย
ละ 12.0 และกลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามถีใ่นการซือ้มะนาว 7-8 ครัง้ต่อเดอืน จ านวน 16 ตวัอยา่ง คดิ
เป็นรอ้ยละ 8.0 

  

ตารางที่ 15 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามที่เป็นข้อมูลเชิง
ปรมิาณ 

ค า ถ า ม แ ต่ ล ะ ข้ อ ที่ ใ ส่ ใ น
แบบสอบถาม 

ค่าเฉลีย่
รวม 

ค่าเฉลี่ยของ
รา้นอาหาร 

ค่าเฉลี่ยของ
รา้นเครือ่งดื่ม 

ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

8. ท่านมคีวามรูเ้กี่ยวกบัสาย
พนัธุม์ะนาวเป็นอยา่งด ี

3.320 3.370 3.270 1.3100 

9. ท่านใชค้ าแนะน าจากผูอ้ื่นใน
การตดัสนิใจเลอืกซือ้มะนาว 

2.470 2.500 2.440 1.1470 
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามที่เป็นขอ้มูลเชงิ
ปรมิาณ(ต่อ) 
ค า ถ า ม แ ต่ ล ะ ข้ อ ที่ ใ ส่ ใ น
แบบสอบถาม 

ค่าเฉลีย่
รวม 

ค่าเฉลี่ยของ
รา้นอาหาร 

ค่าเฉลี่ยของ
รา้นเครือ่งดื่ม 

ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

10. มะนาวแป้นเป็นสายพนัธุ์
มะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้
อยูเ่สมอ 

4.055 4.060 4.050 1.0807 

11. มะนาวทะวายเป็นสายพนัธุ์
มะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้
อยูเ่สมอ 

2.865 2.560 3.170 1.1416 

12. มะนาวไขเ่ป็นสายพนัธุ์
มะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้
อยูเ่สมอ 

2.360 2.050 2.670 1.1476 

13. มะนาวตาฮติเิป็นสายพนัธุ์
มะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้
อยูเ่สมอ 

2.095 1.990 2.200 0.9489 

14. มะนาวเลมอ่นเป็นสายพนัธุ์
มะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้
อยูเ่สมอ 

2.335 2.150 2.520 1.0857 

15. ท่านมกัเลอืกซือ้มะนาวโดย
ไมค่ านึงถงึสายพนัธุม์ะนาว 

2.730 2.750 2.710 1.1679 

16. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการ
คดัมะนาวทีม่กีลิน่หอม 

4.075 3.970 4.180 0.8562 

17. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการ
คดัมะนาวทีม่ขีนาดลกูใหญ่ 

4.145 4.130 4.160 0.9045 

18. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการ
คดัมะนาวทีม่เีปลอืกบาง 

4.295 4.450 4.140 0.8315 

19. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการ
คดัมะนาวทีม่ผีวิสวยมนัไม่มโีรค 
 

3.840 3.530 4.150 1.0864 
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามที่เป็นขอ้มูลเชงิ
ปรมิาณ(ต่อ) 
ค า ถ า ม แ ต่ ล ะ ข้ อ ที่ ใ ส่ ใ น
แบบสอบถาม 

ค่าเฉลีย่
รวม 

ค่าเฉลี่ยของ
รา้นอาหาร 

ค่าเฉลี่ยของ
รา้นเครือ่งดื่ม 

ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

20. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการ
คดัมะนาวทีไ่มม่เีมลด็ (มะนาวไร้
เมลด็) 

2.845 2.880 2.810 1.2724 

21. ในช่วงทีม่ะนาวมรีาคาแพง
ท่านเลอืกใชม้ะนาวเทยีมแทน
การใชม้ะนาวสด เช่น น ้ามะนาว
บรรจขุวดผสมน ้าสม้สายช ูฯลฯ 

2.015 1.810 2.220 1.1582 

22. ในช่วงทีม่ะนาวมรีาคาแพง
ท่านเลอืกใชว้ตัถุดบิอื่นทีใ่ห้
ความเปรีย้วแทนการใชม้ะนาว
สด เช่น มะมว่งเปรีย้ว มะขาม
ฯลฯ 

2.090 2.040 2.140 1.1082 

23. ส่วนมากท่านมกัซือ้มะนาว
ตามตารางเวลาทีร่า้นไดก้ าหนด
ไว ้

3.100 3.340 2.860 1.1691 

24. ท่านมกัพบว่ามะนาวในรา้น
มกัมไีมเ่พยีงพอกบัความ
ตอ้งการใชอ้ยูเ่สมอ 
 

2.795 2.810 2.780 0.9579 

25 .  ช่ อ งทางหลัก ในการซื้อ
มะนาวของท่านคอืทีต่ลาดสด 

4.240 4.260 4.220 0.8281 

26. ช่องทางหลกัในการซือ้
มะนาวของท่านคอืทีร่า้นคา้ขาย
ปลกีในชุมชน 

1.715 1.720 1.710 0.8529 

27. ช่องทางหลกัในการซือ้
มะนาวของท่านคอืทีร่า้นคา้ซุป
เปอรมาเกต็ 

1.955 1.650 2.260 1.0904 
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามที่เป็นขอ้มูลเชงิ
ปรมิาณ(ต่อ) 
ค า ถ า ม แ ต่ ล ะ ข้ อ ที่ ใ ส่ ใ น
แบบสอบถาม 

ค่าเฉลีย่
รวม 

ค่าเฉลี่ยของ
รา้นอาหาร 

ค่าเฉลี่ยของ
รา้นเครือ่งดื่ม 

ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

28. ช่องทางหลกัในการซือ้
มะนาวของท่านคอืทีส่วนมะนาว
โดยตรง 

1.800 1.760 1.840 0.9668 

29. ช่องทางหลกัในการซือ้
มะนาวของท่านคอืทีร่ถเรข่าย
กบัขา้วทีม่าจอดบรเิวณรา้น 

2.005 1.920 2.090 1.0727 

30. ส่วนมากท่านจะซือ้มะนาว
จากรา้นทีท่่านซือ้มะนาวอยูเ่ป็น
ประจ าเสมอ 

4.265 4.320 4.210 0.8937 

31. ท่านใชม้ะนาวเพื่อตอ้งการ
ใหส้นิคา้ในรา้นมคีุณภาพตาม
มาตราฐานของรา้น 

4.295 4.350 4.240 0.7687 

32. ท่านใชม้ะนาวเพื่อตอ้งการ
ใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจใน
รสชาต ิ

4.325 4.400 4.250 0.7953 

33. ท่านใชม้ะนาวเพื่อตอ้งการ
ใหล้กูคา้มคีวามปลอดภยัใน
สุขภาพ 

4.315 4.390 4.240 0.8482 

34. ส่วนมากท่านซือ้มะนาวแบบ
ซือ้ส่ง(Wholesale) 

3.925 4.030 3.820 1.1206 

35. ส่วนมากท่านซือ้มะนาวแบบ
ซือ้ปลกี(Retail) 

2.060 2.020 2.100 1.1546 

36. ส่วนมากท่านซือ้มะนาวดว้ย
เงนิสด 

4.050 3.770 4.330 0.9603 

37. ส่วนมากท่านซือ้มะนาวดว้ย
สนิเชื่อ 

1.805 1.880 1.730 0.9756 
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามที่เป็นขอ้มูลเชงิ
ปรมิาณ(ต่อ) 
ค า ถ า ม แ ต่ ล ะ ข้ อ ที่ ใ ส่ ใ น
แบบสอบถาม 

ค่าเฉลีย่
รวม 

ค่าเฉลี่ยของ
รา้นอาหาร 

ค่าเฉลี่ยของ
รา้นเครือ่งดื่ม 

ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

38. ท่านตดิต่อรา้นขายมะนาวให้
ส่งมะนาวมาทีร่า้นของท่าน 

1.670 1.800 1.540 0.8860 

39. ท่านเดนิทางไปรบัมะนาว
จากผูจ้ าหน่ายดว้ยตวัเอง 

4.110 3.990 4.230 1.0504 

หมายเหตุ : ค าถามขอ้ที ่15 เป็นค าถามเชงิลบทีไ่ดท้ าการปรบัคะแนนใหมแ่ลว้ (Recode) 

  

จากตารางที่ 15 พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 200 ตวัอย่าง มคีวามต้องการต่อปัจจยั
ดา้นพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้มะนาว โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได ้ดงันี้ 32. ท่าน
ใชม้ะนาวเพื่อตอ้งการใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจในรสชาต ิ(ค่าเฉลีย่ 4.325) 33. ท่านใชม้ะนาว
เพื่อต้องการใหลู้กคา้มคีวามปลอดภยัในสุขภาพ (ค่าเฉลีย่ 4.315 )18. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดย
การคดัมะนาวทีม่เีปลอืกบาง (ค่าเฉลีย่ 4.295) 31. ท่านใชม้ะนาวเพื่อต้องการใหส้นิค้าในรา้นมี
คุณภาพตามมาตราฐานของรา้น (ค่าเฉลีย่ 4.295) 30. ส่วนมากท่านจะซือ้มะนาวจากรา้นทีท่่าน
ซือ้มะนาวอยู่เป็นประจ าเสมอ (ค่าเฉลีย่ 4.265) 25. ช่องทางหลกัในการซือ้มะนาวของท่านคอืที่
ตลาดสด (ค่าเฉลีย่ 4.24) 17. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดัมะนาวทีม่ขีนาดลูกใหญ่ (ค่าเฉลีย่ 
4.145) 39. ท่านเดนิทางไปรบัมะนาวจากผูจ้ าหน่ายดว้ยตวัเอง (ค่าเฉลี่ย 4.11) 16. ท่านเลอืก
ซือ้มะนาวโดยการคดัมะนาวทีม่กีลิน่หอม (ค่าเฉลีย่ 4.075) 10. มะนาวแป้นเป็นสายพนัธุม์ะนาว
ทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้อยู่เสมอ 4.055 36. ส่วนมากท่านซือ้มะนาวดว้ยเงนิสด (ค่าเฉลีย่ 4.05) 
34. ส่วนมากท่านซื้อมะนาวแบบซื้อส่ง(Wholesale) (ค่าเฉลี่ย 3.92) 19. ท่านเลอืกซื้อมะนาว
โดยการคดัมะนาวที่มผีวิสวยมนัไม่มโีรค (ค่าเฉลี่ย 3.84) 8. ท่านมคีวามรู้เกี่ยวกบัสายพนัธุ์
มะนาวเป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.32) 23. ส่วนมากท่านมกัซื้อมะนาวตามตารางเวลาที่ร้านได้
ก าหนดไว ้(ค่าเฉลีย่ 3.1) 11. มะนาวทะวายเป็นสายพนัธุม์ะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูเ่สมอ 
(ค่าเฉลี่ย 2.865) 20. ท่านเลือกซื้อมะนาวโดยการคัดมะนาวที่ไม่มเีมล็ด (มะนาวไร้เมล็ด) 
(ค่าเฉลี่ย 2.845) 24. ท่านมกัพบว่ามะนาวในรา้นมกัมไีม่เพยีงพอกบัความต้องการใช้อยู่เสมอ 
(ค่าเฉลีย่ 2.795) 15. ท่านมกัเลอืกซือ้มะนาวโดยไม่ค านึงถงึสายพนัธุม์ะนาว (ค่าเฉลีย่ 2.73) 9. 
ท่านใชค้ าแนะน าจากผูอ้ื่นในการตดัสนิใจเลอืกซือ้มะนาว (ค่าเฉลีย่ 2.47) 12. มะนาวไข่เป็นสาย
พนัธุ์มะนาวที่ท่านตดัสนิใจเลอืกซื้ออยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย 2.36) 14. มะนาวเลม่อนเป็นสายพนัธุ์
มะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูเ่สมอ (ค่าเฉลีย่ 2.335) 13. มะนาวตาฮติเิป็นสายพนัธุม์ะนาวที่
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ท่านตดัสนิใจเลอืกซื้ออยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย 2.095) 22. ในช่วงที่มะนาวมรีาคาแพงท่านเลอืกใช้
วตัถุดบิอื่นที่ให้ความเปรี้ยวแทนการใช้มะนาวสด เช่น มะม่วงเปรี้ยว มะขามฯลฯ (ค่าเฉลี่ย 
2.09) 35. ส่วนมากท่านซื้อมะนาวแบบซื้อปลกี(Retail) (ค่าเฉลี่ย 2.06) 21. ในช่วงที่มะนาวมี
ราคาแพงท่านเลือกใช้มะนาวเทียมแทนการใช้มะนาวสด เช่น น ้ ามะนาวบรรจุขวดผสม
น ้าส้มสายชู ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย 2.015) 29. ช่องทางหลกัในการซื้อมะนาวของท่านคอืที่รถเร่ขาย
กบัขา้วทีม่าจอดบรเิวณรา้น (ค่าเฉลี่ย 2.005) 27. ช่องทางหลกัในการซื้อมะนาวของท่านคอืที่
ร้านค้าซุปเปอรมาเก็ต (ค่าเฉลี่ย 1.955) 37. ส่วนมากท่านซื้อมะนาวด้วยสนิเชื่อ (ค่าเฉลี่ย 
1.805) 28. ช่องทางหลกัในการซือ้มะนาวของท่านคอืทีส่วนมะนาวโดยตรง (ค่าเฉลีย่ 1.8) 26. 
ช่องทางหลกัในการซือ้มะนาวของท่านคอืทีร่า้นคา้ขายปลกีในชุมชน (ค่าเฉลีย่ 1.715) 38. ท่าน
ตดิต่อรา้นขายมะนาวใหส้่งมะนาวมาทีร่า้นของท่าน (ค่าเฉลีย่ 1.67) 
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ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงอนุมาน 
การน าเสนอผลการวเิคราะหใ์นส่วนน้ีจะขึน้อยูก่บัสถติทิีเ่ลอืกใชโ้ดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA   

ตารางที ่16 การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA  

ค าถาม ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ขนาด
ความ

แตกต่าง
ระหว่าง
กลุ่ม 

ขนาดความ
แตกต่าง

ภายในกลุ่ม 

F-Ratio Sig. 

36. ส่วนมากท่านซือ้
มะนาวดว้ยเงนิสด 

4.050 0.9603 15.680 167.820 18.500 .000 

19. ท่านเลอืกซือ้มะนาว
โดยการคดัมะนาวทีม่ผีวิ
สวยมนัไมม่โีรค 

3.840 1.0864 19.220 215.660 17.646 .000 

27. ช่องทางหลกัในการ
ซือ้มะนาวของท่านคอืที่
รา้นคา้ซุปเปอรมาเกต็ 

1.955 1.0904 18.605 217.990 16.899 .000 

12. มะนาวไขเ่ป็นสาย
พนัธุม์ะนาวทีท่่าน
ตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูเ่สมอ 

2.360 1.1476 19.220 242.860 15.670 .000 

11. มะนาวทะวายเป็น
สายพนัธุม์ะนาวทีท่่าน
ตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูเ่สมอ 

2.865 1.1416 18.605 240.750 15.301 .000 

23. ส่วนมากท่านมกัซือ้
มะนาวตามตารางเวลาที่
รา้นไดก้ าหนดไว้ 

3.100 1.1691 11.520 260.480 8.757 .003 

18. ท่านเลอืกซือ้มะนาว
โดยการคดัมะนาวทีม่ ี
เปลอืกบาง 
 

4.295 0.8315 4.805 132.790 7.165 .008 
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ตารางที ่16 การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA  (ต่อ)  

ค าถาม ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ขนาด
ความ

แตกต่าง
ระหว่าง
กลุ่ม 

ขนาดความ
แตกต่าง

ภายในกลุ่ม 

F-Ratio  

21. ในช่วงทีม่ะนาวมี
ราคาแพงท่านเลอืกใช้
มะนาวเทยีมแทนการใช้
มะนาวสด เช่น น ้า
มะนาวบรรจขุวดผสม
น ้าสม้สายช ูฯลฯ 

2.015 1.1582 8.405 258.550 6.437 .012 

14. มะนาวเลมอ่นเป็น
สายพนัธุม์ะนาวทีท่่าน
ตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูเ่สมอ 

2.335 1.0857 6.845 227.710 5.952 .016 

38. ท่านตดิต่อรา้นขาย
มะนาวใหส้่งมะนาวมาที่
รา้นของท่าน 

1.670 0.8860 3.380 152.840 4.379 .038 

 

จากตารางที่ 16 การวิเคราะห์ด้วย ANOVA ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ 2 กลุ่มมี
ลกัษณะแตกต่างกนัดงันี้ 36. ส่วนมากท่านซื้อมะนาวด้วยเงนิสด (F-Ratio 18.500) 19. ท่าน
เลอืกซือ้มะนาวโดยการคดัมะนาวทีม่ผีวิสวยมนัไม่มโีรค (F-Ratio 17.646) 27. ช่องทางหลกัใน
การซื้อมะนาวของท่านคอืที่ร้านค้าซุปเปอรมาเก็ต (F-Ratio 16.899) 12. มะนาวไข่เป็นสาย
พนัธุม์ะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้อยู่เสมอ (F-Ratio 15.670) 11. มะนาวทะวายเป็นสายพนัธุ์
มะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซื้ออยู่เสมอ (F-Ratio 15.301) 23. ส่วนมากท่านมกัซื้อมะนาวตาม
ตารางเวลาที่รา้นได้ก าหนดไว้ (F-Ratio 8.757) 18. ท่านเลอืกซื้อมะนาวโดยการคดัมะนาวที่มี
เปลอืกบาง (F-Ratio 7.165) 21. ในช่วงทีม่ะนาวมรีาคาแพงท่านเลอืกใช้มะนาวเทยีมแทนการ
ใชม้ะนาวสด เช่น น ้ามะนาวบรรจขุวดผสมน ้าสม้สายช ูฯลฯ (F-Ratio 6.437) 14. มะนาวเลมอ่น
เป็นสายพนัธุ์มะนาวที่ท่านตดัสนิใจเลอืกซื้ออยู่เสมอ (F-Ratio 5.952) 38. ท่านตดิต่อรา้นขาย
มะนาวใหส้่งมะนาวมาทีร่า้นของท่าน (F-Ratio 4.379) 
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2.การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชก้ารทดสอบ Chi-Square 

ตารางที่ 17 การวเิคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติขิองตวัแปรเชงิลกัษณะของ
ผูต้อบแบบสอบถามทัง้ 2 กลุ่มโดยใชก้ารทดสอบ Chi-Square  

Chi-Square Tests 
ลกัษณะของรา้นคา้  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
อายรุา้นคา้ Pearson Chi-Square 65.783a 4 .000 
ค่าใชจ้่ายในการซือ้
มะนาว 

Pearson Chi-Square 56.720a 5 .000 

ความถีใ่นการซือ้มะนาว Pearson Chi-Square 34.423 4 .000 
จากตารางที ่17 การวเิคราะหค์วามแตกต่างอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 โดย

ใชก้ารทดสอบ Chi-Square ลกัษณะของรา้นคา้ทีม่คีวามแตกต่างของผูต้อบแบบสอบถามทัง้ 2 
คอื อายุรา้นคา้ (Sig .000) ค่าใชจ้่ายในการซือ้มะนาว (Sig .000) และ ความถี่ในการซือ้มะนาว
(Sig .000)  

 

 

แผนภูมทิี่ 2 แสดงความแตกต่างของผูต้อบแบบสอบถามในลกัษณะของรา้นคา้ เรื่อง อายุของ
รา้นคา้ 

 จากแผนภมูิที ่2 แสดงใหเ้หน็ว่ารา้นอาหารส่วนใหญ่มแีนวโน้มทีจ่ะมอีายขุองรา้นอาหาร

ทีม่ากกว่าอายขุองรา้นเครือ่งดื่มซึง่มแีนวโน้มเปิดใหม่ทีส่งูกว่า 
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แผนภูมทิี ่3 แสดงความแตกต่างของผูต้อบแบบสอบถามในลกัษณะของรา้นคา้ เรื่อง ค่าใชจ้่าย
ในการซือ้มะนาว 

จากแผนภูมิที ่3 แสดงใหเ้หน็ว่ารา้นอาหารส่วนใหญ่มแีนวโน้มทีจ่ะมคี่าใชจ้า่ยในการซือ้

มะนาวทีน้่อยกว่ารา้นเครื่องดื่ม ซึ่งรา้นอาหารส่วนใหญ่จะมคี่าใชจ้่ายในการซือ้มะนาวในแต่ละ
ครัง้ต ่ากว่า 300 บาท แต่รา้นเครื่องดื่มส่วนใหญ่จะมคี่าใช้จ่ายในการซื้อมะนาวอยู่ที่ 600 -900 
บาท 

 

 

แผนภูมทิี ่4 แสดงความแตกต่างของผูต้อบแบบสอบถามในลกัษณะของรา้นคา้ เรื่อง ความถี่ใน
การซือ้มะนาวต่อเดอืน 
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จากแผนภูมิที่ 4 แสดงให้เห็นว่าร้านอาหารส่วนใหญ่มแีนวโน้มที่จะความถี่ในการซื้อ

มะนาวที่มากกว่าร้านเครื่องดื่ม ซึ่งจากขอ้มูลจะเหน็ได้ว่ารา้นเครื่องดื่มส่วนใหญ่จะมแีนวโน้ม
ความถี่ในการซื้อมะนาวที่ 3-4 ครัง้ต่อเดือน แต่ร้านอาหารจะมคีวามถี่ในการซื้อมะนาวที่
มากกว่า 

 

ตารางที ่18 ตารางสรปุผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มดว้ยสถติ ิChi-Square 

ตั ว ค า ถ า ม ที่ เ ขี ย น ใ น
แบบสอบถาม 

กลุ่มผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ใน
ธุรกจิรา้นอาหาร 

กลุ่มผูท้ี่ซือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิ
รา้นเครือ่งดื่ม 

อายรุา้นคา้ 
 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากทีสุ่ด 
คอื 10 ปีขึน้ไป 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากทีสุ่ด 
คอื ต ่ากว่า 3 ปี 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยทีสุ่ด 
คอื 7-9 ปี 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยทีสุ่ด 
คอื 7-9 ปี 

ค่าใชจ้่ายในการซือ้มะนาว ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากทีสุ่ด 
คอื ต ่ากว่า 300 บาท 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากทีสุ่ด 
คอื 601-900 บาท 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยทีสุ่ด 
คอื 1201-1500 บาท 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยทีสุ่ด 
คอื ต ่ากว่า 300 บาท 

ความถ่ีในการซือ้มะนาว ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากทีสุ่ด 
คอื 3-4 ครัง้ต่อเดอืน 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากทีสุ่ด 
คอื 3-4 ครัง้ต่อเดอืน 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยทีสุ่ด 
คอื 7-8 ครัง้ต่อเดอืน 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยทีสุ่ด 
คอื 7-8 ครัง้ต่อเดอืน 

 

3.การวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง2กลุ่มโดยใช ้Discriminant Analysis 

ตารางที ่19 ตาราง Canonical Discriminant Function Coefficients 

Canonical Discriminant Function Coefficients 
 Function 

1 
8. ท่านมคีวามรูเ้กี่ยวกบัสายพนัธุม์ะนาวเป็นอย่างด ี -.060 
9. ท่านใชค้ าแนะน าจากผูอ้ื่นในการตดัสนิใจเลอืกซือ้มะนาว -.107 
10. มะนาวแป้นเป็นสายพนัธุม์ะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูเ่สมอ .071 
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ตารางที ่19 ตาราง Canonical Discriminant Function Coefficients(ต่อ) 
Canonical Discriminant Function Coefficients 

 Function 
1 

11. มะนาวทะวายเป็นสายพนัธุม์ะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูเ่สมอ .089 
12. มะนาวไขเ่ป็นสายพนัธุม์ะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูเ่สมอ .288 
13. มะนาวตาฮติเิป็นสายพนัธุม์ะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูเ่สมอ .043 
14. มะนาวเลมอ่นเป็นสายพนัธุม์ะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูเ่สมอ .162 
15. ท่านมกัเลอืกซือ้มะนาวโดยไมค่ านึงถงึสายพนัธุม์ะนาว -.017 
16. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดัมะนาวทีม่กีลิน่หอม .304 
17. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดัมะนาวทีม่ขีนาดลกูใหญ่ .211 
18. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดัมะนาวทีม่เีปลอืกบาง -.937 
19. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดัมะนาวทีม่ผีวิสวยมนัไมม่โีรค .704 
20. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดัมะนาวทีไ่มม่เีมลด็ (มะนาวไรเ้มลด็) .022 
21. ในช่วงทีม่ะนาวมรีาคาแพงท่านเลอืกใชม้ะนาวเทยีมแทนการใชม้ะนาวสด 
เช่น น ้ามะนาวบรรจขุวดผสมน ้าสม้สายช ูฯลฯ 

.146 

22. ในช่วงทีม่ะนาวมรีาคาแพงท่านเลอืกใชว้ตัถุดบิอื่นทีใ่หค้วามเปรีย้วแทนการ
ใชม้ะนาวสด เช่น มะมว่งเปรีย้ว มะขามฯลฯ 

.040 

23. ส่วนมากท่านมกัซือ้มะนาวตามตารางเวลาทีร่า้นไดก้ าหนดไว้ -.254 
24. ท่านมกัพบว่ามะนาวในรา้นมกัมไีมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการใชอ้ยูเ่สมอ -.058 
25. ช่องทางหลกัในการซือ้มะนาวของท่านคอืทีต่ลาดสด -.072 
26. ช่องทางหลกัในการซือ้มะนาวของท่านคอืทีร่า้นคา้ขายปลกีในชุมชน -.210 
27. ช่องทางหลกัในการซือ้มะนาวของท่านคอืทีร่า้นคา้ซุปเปอรมาเกต็ .266 
28. ช่องทางหลกัในการซือ้มะนาวของท่านคอืทีส่วนมะนาวโดยตรง .108 
29. ช่องทางหลกัในการซือ้มะนาวของท่านคอืทีร่ถเรข่ายกบัขา้วทีม่าจอดบรเิวณ
รา้น 

-.014 

30. ส่วนมากท่านจะซือ้มะนาวจากรา้นทีท่่านซือ้มะนาวอยูเ่ป็นประจ าเสมอ -.095 
31. ท่านใชม้ะนาวเพื่อตอ้งการใหส้นิคา้ในรา้นมคีุณภาพตามมาตราฐานของรา้น .029 
32. ท่านใชม้ะนาวเพื่อตอ้งการใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจในรสชาติ -.360 
33. ท่านใชม้ะนาวเพื่อตอ้งการใหล้กูคา้มคีวามปลอดภยัในสุขภาพ .137 
34. ส่วนมากท่านซือ้มะนาวแบบซือ้ส่ง(Wholesale) .029 
35. ส่วนมากท่านซือ้มะนาวแบบซือ้ปลกี(Retail) -.081 
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ตารางที ่19 ตาราง Canonical Discriminant Function Coefficients (ต่อ) 
Canonical Discriminant Function Coefficients 

 Function 
1 

36. ส่วนมากท่านซือ้มะนาวดว้ยเงนิสด .409 
37. ส่วนมากท่านซือ้มะนาวดว้ยสนิเชื่อ -.083 
38. ท่านตดิต่อรา้นขายมะนาวใหส้่งมะนาวมาทีร่า้นของท่าน -.163 
39. ท่านเดนิทางไปรบัมะนาวจากผูจ้ าหน่ายดว้ยตวัเอง .218 
(Constant) -2.740 

 

 จากตารางที ่19 แสดงถงึค่าสมัประสทิธิต์วัแปร Canonical มสีมการเสน้ตรงดงันี้ 

𝑌=𝑉1𝑋1+𝑉2𝑋2+...+𝑉𝑝𝑋𝑝 

Discriminant Score (Y) = -.060*ท่านมคีวามรูเ้กี่ยวกบัสายพนัธุม์ะนาวเป็นอย่างดี -.107*ท่าน
ใช้ค าแนะน าจากผู้อื่นในการตดัสนิใจเลอืกซื้อมะนาว +.071*มะนาวแป้นเป็นสายพนัธุ์มะนาวที่
ท่านตดัสนิใจเลอืกซือ้อยู่เสมอ+.089*มะนาวทะวายเป็นสายพนัธุ์มะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซื้อ
อยู่เสมอ+.288*มะนาวไข่เป็นสายพนัธุม์ะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูเ่สมอ+.043*มะนาวตาฮิ
ตเิป็นสายพนัธุม์ะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้อยู่เสมอ+.162*มะนาวเลม่อนเป็นสายพนัธุม์ะนาว
ที่ท่านตัดสินใจเลือกซื้ออยู่เสมอ  -.017*ท่านมักเลือกซื้อมะนาวโดยไม่ค านึงถึงสายพันธุ์
มะนาว+.304*ท่านเลอืกซื้อมะนาวโดยการคดัมะนาวที่มกีลิน่หอม+.211*ท่านเลอืกซื้อมะนาว
โดยการคดัมะนาวทีม่ขีนาดลูกใหญ่ -.937*ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดัมะนาวทีม่เีปลอืกบาง 
+.704*ท่านเลอืกซื้อมะนาวโดยการคดัมะนาวทีม่ผีวิสวยมนัไม่มโีรค+.022*ท่านเลอืกซื้อมะนาว
โดยการคดัมะนาวที่ไม่มเีมลด็ (มะนาวไรเ้มลด็)+ .146*ในช่วงทีม่ะนาวมรีาคาแพงท่านเลอืกใช้
มะนาวเทยีมแทนการใชม้ะนาวสด เช่น น ้ามะนาวบรรจขุวดผสมน ้าสม้สายช ูฯลฯ +.040*ในช่วง
ทีม่ะนาวมรีาคาแพงท่านเลอืกใช้วตัถุดบิอื่นทีใ่หค้วามเปรีย้วแทนการใชม้ะนาวสด เช่น มะม่วง
เปรีย้ว มะขามฯลฯ -.254*ส่วนมากท่านมกัซือ้มะนาวตามตารางเวลาทีร่า้นไดก้ าหนดไว้ -.058*
ท่านมกัพบว่ามะนาวในรา้นมกัมไีม่เพยีงพอกบัความต้องการใชอ้ยู่เสมอ -.072*ช่องทางหลกัใน
การซื้อมะนาวของท่านคอืทีต่ลาดสด -.210*ช่องทางหลกัในการซื้อมะนาวของท่านคอืทีร่า้นค้า
ขายปลีกในชุมชน+.266*ช่องทางหลักในการซื้อมะนาวของท่านคือที่ร้านค้าซุปเปอรมา
เกต็+.108*ช่องทางหลกัในการซื้อมะนาวของท่านคอืที่สวนมะนาวโดยตรง -.014*ช่องทางหลกั
ในการซื้อมะนาวของท่านคอืที่รถเร่ขายกบัขา้วที่มาจอดบรเิวณร้าน -.095*ส่วนมากท่านจะซื้อ
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มะนาวจากรา้นที่ท่านซื้อมะนาวอยู่เป็นประจ าเสมอ +.029*ท่านใชม้ะนาวเพื่อต้องการให้สนิค้า
ในรา้นมคีุณภาพตามมาตราฐานของรา้น -.360*ท่านใชม้ะนาวเพื่อต้องการใหล้กูคา้เกดิความพงึ
พอใจในรสชาติ +.137*ท่านใช้มะนาวเพื่อต้องการให้ลูกค้ามคีวามปลอดภยัในสุขภาพ +.029*
ส่วนมากท่านซื้อมะนาวแบบซื้อส่ง(Wholesale) -.081*ส่วนมากท่านซื้อมะนาวแบบซื้อปลีก
(Retail) +.409*ส่วนมากท่านซื้อมะนาวดว้ยเงนิสด -.083*ส่วนมากท่านซื้อมะนาวดว้ยสนิเชื่อ -
.163*ท่านตดิต่อรา้นขายมะนาวใหส้่งมะนาวมาทีร่า้นของท่าน + .218*ท่านเดนิทางไปรบัมะนาว
จากผูจ้ าหน่ายดว้ยตวัเอง -2.740 

 

ตารางที ่20 ตาราง Wilks’ Lambda 

Wilks' Lambda 
Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 
1 .549 109.292 32 .000 

จากตารางที ่20 เป็นการน าเสนอสถติทิีใ่ชท้ดสอบสมการจ าแนกกลุ่มทีว่เิคราะหไ์ดว้่ามี
นัยส าคญัทางสถติิหรอืไม่ โดยพจิารณาที่ค่าความมนีัยส าคญั (Sig) น้อยกว่า .05 ซึ่งจากการ
วิเคราะห์เห็นได้ว่าสมการมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญั (Sig) เท่ากับ .000 นัน้แสดงว่า
สมการทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์จ าแนกกลุ่มตวัอยา่งทีต่อ้งการศกึษาได้ 

 

ตารางที ่21 ตาราง Eigenvalues 

Eigenvalues 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % 
Canonical 
Correlation 

1 .823a 100.0 100.0 .672 

จากตารางที ่21 เป็นการน าเสนอค่า Eigenvalue และ Canonical Correlation เนื่องจาก
ขอ้มลูทีก่ าหนดใหม้ ี2 กลุ่ม จงึมเีพยีงสมการเดยีว และมคี่า Eigenvalue เพยีงค่าเดยีว ซึ่งมคี่า
เท่ากบั .823a และมคี่าความสมัพนัธค์าโนนิคอล (Canonical Correlation) เท่ากบั .672เมื่อน า
ค่า Canonical Correlation มายกก าลงัสอง จะเป็นค่าทีแ่สดงให้เหน็ว่าตวัแปรในสมการจ าแนก
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กลุ่ม สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ร้อยละเท่าไร ซึ่งกรณีนี้อธิบายได้        
(.672)2 เท่ากบั 45.0% 

 

ตารางที ่22 ตาราง Classification Results 

Classification Results 
รายไดห้ลกัของท่านมาจากสนิคา้ประเภทใด Predicted Group Membership Total 

อาหาร เครือ่งดื่ม 
Original Count อาหาร 77 23 100 

เครือ่งดื่ม 15 85 100 
% อาหาร 77.0 23.0 100.0 

เครือ่งดื่ม 15.0 85.0 100.0 

จากตารางที่ 22 ผลการวเิคราะห์เป็นการบอกถงึประสทิธภิาพของสมการจ าแนก (Hit 
Ratio) ว่าสามารถจ าแนกกลุ่มได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใดโดยเปรยีบเทยีบกลุ่มที่แบ่งไว้เดิม 
(Original) กับการแบ่งกลุ่มที่ได้จากการท านายจากสมการ (Predicted Group Membership) 
พบว่า ในกลุ่มผู้ทีม่รีายได้หลกัมาจากการขายอาหาร เดมิม ี100 คน แต่จากการท านายโดยใช้
สมการจ าแนกกลุ่มพบว่า ท านายไดถู้กตอ้ง 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.0 ส่วนในกลุ่มผูท้ีม่รีายได้
มากจากการขายเครือ่งดื่ม เดมิม ี100 คน แต่ท านายโดยใชส้มการจ าแนกกลุ่มไดถู้กต้อง 85 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 85.0 เมื่อคดิรวมทัง้หมด (ทัง้ 200 คน) พบว่าสมการจ าแนกกลุ่มได้ถูกต้องรอ้ย
ละ 81 หรอืมคี่า Hit Ratio ที ่81% ซึง่สามารถค านวนไดจ้ากสมการ (77+85)/(100+100) 

 

ตารางที ่23 ตาราง Prior Probabilities for Groups 

Prior Probabilities for Groups 
รายไดห้ลกัของท่านมาจากสนิคา้ประเภทใด Prior Cases Used in Analysis 

Unweighted Weighted 
อาหาร .500 100 100.000 
เครือ่งดื่ม .500 100 100.000 
รวม 1.000 200 200.000 

จากตารางที ่23 สามารถหาค่า 1.25 เท่า Cpro ไดเ้ท่ากบั 63% และเมอืเทยีบดูจาก Hit 
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Ratio ทีไ่ดจ้ากตารางที ่22 แลว้พบว่าค่า Hit Ratio ทีไ่ดม้คี่าเท่ากบั 81% ซึง่มคี่ามากกว่า 1.25
เท่า Cpro จงึท าใหส้มการเสน้ตรงน้ีมคีวามถูกตอ้งอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ 

 

ตารางที่ 24 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มด้วย Discriminant 
Analysis 

Discriminant Function ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห ์
มคีวามสามารถในการจ าแนก 2 กลุ่มทีร่ะดบันยัส าคญั เท่ากบั 0.00 
มคีวามสามารถในการอธบิายความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม (R2) เท่ากบั 45% 
มคีวามถูกต้องในการพยากรณ์ (Hit Ration) เท่ากบั 81% ซึ่งมคี่า มากกว่า เกณฑ ์1.25 เท่า
ของ Cpro ทีม่คี่า เท่ากบั   63% 
มคีวามถูกตอ้งในการพยากรณ์กลุ่มที ่1 เท่ากบั 77% และพยากรณ์กลุ่มที ่2 เท่ากบั 85% 

 

ตารางที ่25 ตารางสรปุการวเิคราะหปั์ญหาการพยากรณ์คลาดเคลื่อนแบบรายต่อราย 

ล าดบัที่
แบบสอบ
ถาม 

Actual 
Group 

Predicted 
Group 

โอกาสในการ
สงักดั 
Predicted 
Group 

ระยะหา่งจาก  
Predicted 
Group 

โอกาสใน
การสงักดั 
Actual 
Group 

ระยะหา่งจาก 
Actual 
Group 

5 1 2 .530 .697 .470 .941 
6 1 2 .659 .289 .341 1.607 
13 1 2 .597 .469 .403 1.256 
16 1 2 .871 .024 .129 3.837 
20 1 2 .748 .090 .252 2.268 
22 1 2 .926 .250 .074 5.316 
24 1 2 .753 .082 .247 2.308 
33 1 2 .551 .623 .449 1.032 
35 1 2 .925 .240 .075 5.267 
41 1 2 .689 .212 .311 1.807 
57 1 2 .717 .151 .283 2.009 
60 1 2 .637 .350 .363 1.474 
61 1 2 .748 .089 .252 2.270 
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ตารางที ่25 ตารางสรปุการวเิคราะหปั์ญหาการพยากรณ์คลาดเคลื่อนแบบรายต่อราย(ต่อ) 
ล าดบัที่
แบบสอบ
ถาม 

Actual 
Group 

Predicted 
Group 

โอกาสในการ
สงักดั 
Predicted 
Group 

ระยะหา่งจาก  
Predicted 
Group 

โอกาสใน
การสงักดั 
Actual 
Group 

ระยะหา่งจาก 
Actual 
Group 

62 1 2 .722 .140 .278 2.048 
66 1 2 .630 .371 .370 1.431 
68 1 2 .748 .091 .252 2.263 
75 1 2 .532 .692 .468 .948 
76 1 2 .936 .340 .064 5.706 
79 1 2 .528 .706 .472 .931 
80 1 2 .666 .271 .334 1.650 
93 1 2 .586 .503 .414 1.201 
94 1 2 .654 .304 .346 1.573 
96 1 2 .549 .631 .451 1.022 
102 2 1 .635 .355 .365 1.462 
113 2 1 .509 .781 .491 .850 
123 2 1 .536 .677 .464 .966 
132 2 1 .770 .054 .230 2.475 
139 2 1 .632 .363 .368 1.447 
151 2 1 .712 .162 .288 1.968 
159 2 1 .716 .153 .284 1.998 
161 2 1 .619 .402 .381 1.371 
181 2 1 .933 .306 .067 5.562 
185 2 1 .642 .336 .358 1.502 
190 2 1 .513 .764 .487 .867 
194 2 1 .606 .443 .394 1.300 
195 2 1 .635 .355 .365 1.463 
198 2 1 .814 .007 .186 2.955 
199 2 1 .810 .010 .190 2.909 
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4.การวเิคราะหค์วามคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ของ Dricriminant Analysis 

 

แผนภมูทิี ่5 แผนภมู ิSeparate Group ของกลุ่มทีม่รีายไดจ้ากการขายอาหาร 

 

แผนภมูทิี ่6 แผนภมู ิSeparate Group ของกลุ่มทีม่รีายไดจ้ากการขายเครือ่งดื่ม 

 

จากแผนภมูทิี ่5 และ 6 จะแสดงปัญหาทีพ่บในการพยากรณ์ผูต้อบแบบสอบถามแต่ละราย
จากการใช้สมการเส้นตรง โดยรายที่พยากรณ์คลาดเคลื่อนเพยีงเลก็น้อยได้แก่ แบบสอบถาม
อนัดบัที ่5 13 33 75 93 96 และ 123 ส่วนรายที่พยากรณ์คลาดเคลื่อน เนื่องจากมลีกัษณะไม่
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เขา้พวกกบัทัง้ 2 กลุ่ม และอาจต้องจดัเป็นกลุ่มที ่3 วธิแีก้ปัญหาคอือาจต้องเพิม่ค าถามทีจ่ะใช้
จ าแนกอกีเพราะค าถามอาจยงัไมเ่พยีงพอแต่คนเหล่านี้ 

 

ตารางที ่26 แสดงค่า Structure Matrix โดยการเรยีงล าดบัมากไปน้อยตามค่า loading 

ล าดบั
ความ 
ส าคญั 

Structure Matrix 
ขอ้ค าถาม ค่า 

Loading 
1 36. ส่วนมากท่านซือ้มะนาวดว้ยเงนิสด .337 
2 19. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดัมะนาวทีม่ผีวิสวยมนัไมม่โีรค .329 
3 27. ช่องทางหลกัในการซือ้มะนาวของท่านคอืทีร่า้นคา้ซุปเปอรมาเกต็ .322 
4 12. มะนาวไขเ่ป็นสายพนัธุม์ะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูเ่สมอ .310 
5 11. มะนาวทะวายเป็นสายพนัธุม์ะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูเ่สมอ .306 
6 23. ส่วนมากท่านมกัซือ้มะนาวตามตารางเวลาทีร่า้นไดก้ าหนดไว้ -.232 
7 18. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดัมะนาวทีม่เีปลอืกบาง -.210 
8 21. ในช่วงทีม่ะนาวมรีาคาแพงท่านเลอืกใชม้ะนาวเทยีมแทนการใช้

มะนาวสด เช่น น ้ามะนาวบรรจขุวดผสมน ้าสม้สายช ูฯลฯ 
.199 

9 14. มะนาวเลมอ่นเป็นสายพนัธุม์ะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูเ่สมอ .191 
10 38. ท่านตดิต่อรา้นขายมะนาวใหส้่งมะนาวมาทีร่า้นของท่าน -.164 

 

ตารางที่ 27 แสดงค่า Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients โดยการ
เรยีงล าดบัมากไปน้อย(ไมส่นใจเครือ่งหมาย)จากค่า ค่าStandardized Coefficients 

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 
ขอ้ค าถาม ค่า

Standardized 
Coefficients 

19. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดัมะนาวทีม่ผีวิสวยมนัไมม่โีรค .735 
18. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดัมะนาวทีม่เีปลอืกบาง -.686 
36. ส่วนมากท่านซือ้มะนาวดว้ยเงนิสด .377 
12. มะนาวไขเ่ป็นสายพนัธุม์ะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูเ่สมอ .319 
23.ส่วนมากท่านมกัซือ้มะนาวตามตารางเวลาทีร่า้นไดก้ าหนดไว้ -.292 
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ตารางที ่27 แสดงค่า Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients โดยการ
เรยีงล าดบัมากไปน้อย(ไมส่นใจเครือ่งหมาย)จากค่า ค่าStandardized Coefficients(ต่อ) 

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 
ขอ้ค าถาม ค่า

Standardized 
Coefficients 

32.ท่านใชม้ะนาวเพื่อตอ้งการใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจในรสชาติ -.286 
27.ช่องทางหลกัในการซือ้มะนาวของท่านคอืทีร่า้นคา้ซุปเปอรมาเกต็ .279 
16. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดัมะนาวทีม่กีลิน่หอม .259 
39. ท่านเดนิทางไปรบัมะนาวจากผูจ้ าหน่ายดว้ยตวัเอง .228 
17. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดัมะนาวทีม่ขีนาดลกูใหญ่ .191 

 

5.การวเิคราะหค์วามส าคญัของค าถามทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่ม 

ตารางที ่28 ตารางวเิคราะหค์วามส าคญัของตวัแปรทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่ม 

ล าดบั
ความ 
ส าคญั 

Structure Matrix Standardized Canonical 
Discriminant Function 

Coefficients 

ANOVA 

ขอ้ค าถาม ค่า 
Loading 

ขอ้ค าถาม ค่า
Standardize
d 
Coefficients 

ขอ้ค าถาม ค่า 
F-Ratio 

1 36. ส่วนมาก
ท่านซือ้มะนาว
ดว้ยเงนิสด 

.337 19. ท่าน
เลอืกซือ้
มะนาว
โดยการ
คดัมะนาว
ทีม่ผีวิสวย
มนัไมม่ี
โรค 
 
 

.735 36. 
ส่วนมาก
ท่านซือ้
มะนาวดว้ย
เงนิสด 

18.500 
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ตารางที ่28 ตารางวเิคราะหค์วามส าคญัของตวัแปรทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่ม (ต่อ) 
ล าดบั
ความ 
ส าคญั 

Structure Matrix Standardized Canonical 
Discriminant Function 

Coefficients 

ANOVA 

 ขอ้ค าถาม ค่า 
Loading 

ขอ้ค าถาม ค่า
Standardize
d 
Coefficients 

ขอ้ค าถาม ค่า 
F-Ratio 

2 19. ท่านเลอืก
ซือ้มะนาวโดย
การคดัมะนาวที่
มผีวิสวยมนัไม่
มโีรค 

.329 18. ท่าน
เลอืกซือ้
มะนาว
โดยการ
คดัมะนาว
ทีม่เีปลอืก
บาง 

-.686 19. ท่าน
เลอืกซือ้
มะนาวโดย
การคดั
มะนาวทีม่ ี
ผวิสวยมนั
ไมม่โีรค 
 

17.646 

3 27. ช่องทาง
หลกัในการซือ้
มะนาวของท่าน
คอืทีร่า้นคา้ซุป
เปอรมาเกต็ 

.322 36. 
ส่วนมาก
ท่านซือ้
มะนาว
ดว้ยเงนิ
สด 

.377 27. 
ช่องทาง
หลกัในการ
ซือ้มะนาว
ของท่านคอื
ทีร่า้นคา้ซุป
เปอรมาเกต็ 

16.899 

4 12. มะนาวไข่
เป็นสายพนัธุ์
มะนาวทีท่่าน
ตดัสนิใจเลอืก
ซือ้อยูเ่สมอ 

.310 12. 
มะนาวไข่
เป็นสาย
พนัธุ์
มะนาวที่
ท่าน
ตดัสนิใจ
เลอืกซือ้
อยูเ่สมอ 

.319 12. มะนาว
ไขเ่ป็นสาย
พนัธุม์ะนาว
ทีท่่าน
ตดัสนิใจ
เลอืกซือ้อยู่
เสมอ 

15.670 
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ตารางที ่28 ตารางวเิคราะหค์วามส าคญัของตวัแปรทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่ม (ต่อ) 
ล าดบั
ความ 
ส าคญั 

Structure Matrix Standardized Canonical 
Discriminant Function 

Coefficients 

ANOVA 

ขอ้ค าถาม ค่า 
Loading 

ขอ้ค าถาม ค่า
Standardize
d 
Coefficients 

ขอ้ค าถาม ค่า 
F-Ratio 

5 11. มะนาว
ทะวายเป็นสาย
พนัธุม์ะนาวที่
ท่านตดัสนิใจ
เลอืกซือ้อยู่
เสมอ 

.306 23.
ส่วนมาก
ท่านมกั
ซือ้มะนาว
ตาม
ตารางเวล
าทีร่า้นได้
ก าหนดไว ้

-.292 11. มะนาว
ทะวายเป็น
สายพนัธุ์
มะนาวที่
ท่าน
ตดัสนิใจ
เลอืกซือ้อยู่
เสมอ 

15.301 

6 23. ส่วนมาก
ท่านมกัซือ้
มะนาวตาม
ตารางเวลาที่
รา้นไดก้ าหนด
ไว ้

-.232 32.ท่านใช้
มะนาว
เพื่อ
ตอ้งการ
ใหล้กูคา้
เกดิความ
พงึพอใจ
ในรสชาต ิ

-.286 23. 
ส่วนมาก
ท่านมกัซือ้
มะนาวตาม
ตารางเวลา
ทีร่า้นได้
ก าหนดไว ้

8.757 

7 18. ท่านเลอืก
ซือ้มะนาวโดย
การคดัมะนาวที่
มเีปลอืกบาง 

-.210 27.
ช่องทาง
หลกัใน
การซือ้
มะนาว
ของท่าน
คอืที่
รา้นคา้ซุป 

.279 18. ท่าน
เลอืกซือ้
มะนาวโดย
การคดั
มะนาวทีม่ ี
เปลอืกบาง 

7.165 
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ตารางที ่28 ตารางวเิคราะหค์วามส าคญัของตวัแปรทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่ม (ต่อ) 
ล าดบั
ความ 
ส าคญั 

Structure Matrix Standardized Canonical 
Discriminant Function 

Coefficients 

ANOVA 

ขอ้ค าถาม ค่า 
Loading 

ขอ้ค าถาม ค่า
Standardize
d 
Coefficients 

ขอ้ค าถาม ค่า 
F-Ratio 

7   เปอรมา
เกต็ 

   

8 21. ในช่วงที่
มะนาวมรีาคา
แพงท่าน
เลอืกใชม้ะนาว
เทยีมแทนการ
ใชม้ะนาวสด 
เช่น น ้ามะนาว
บรรจขุวดผสม
น ้าสม้สายช ู
ฯลฯ 
 

.199 16. ท่าน
เลอืกซือ้
มะนาว
โดยการ
คดัมะนาว
ทีม่กีลิน่
หอม 

.259 21. ในช่วง
ทีม่ะนาวมี
ราคาแพง
ท่าน
เลอืกใช้
มะนาว
เทยีมแทน
การใช้
มะนาวสด  

6.437 

9 14. มะนาวเล
มอ่นเป็นสาย
พนัธุม์ะนาวที่
ท่านตดัสนิใจ
เลอืกซือ้อยู่
เสมอ 

.191 39. ท่าน
เดนิทาง
ไปรบั
มะนาว
จากผู้
จ าหน่าย
ดว้ย
ตวัเอง 
 

.228 14. 
มะนาวเล
มอ่นเป็น
สายพนัธุ์
มะนาวที่
ท่าน
ตดัสนิใจ
เลอืกซือ้อยู่
เสมอ 
 
 

5.952 
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ตารางที ่28 ตารางวเิคราะหค์วามส าคญัของตวัแปรทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่ม (ต่อ) 
ล าดบั
ความ 
ส าคญั 

Structure Matrix Standardized Canonical 
Discriminant Function 

Coefficients 

ANOVA 

ขอ้ค าถาม ค่า 
Loading 

ขอ้ค าถาม ค่า
Standardize
d 
Coefficients 

ขอ้ค าถาม ค่า 
F-Ratio 

10 38. ท่านตดิต่อ
รา้นขายมะนาว
ใหส้่งมะนาวมา
ทีร่า้นของท่าน 

-.164 17. ท่าน
เลอืกซือ้
มะนาว
โดยการ
คดัมะนาว
ทีม่ขีนาด
ลกูใหญ่ 

.191 38. ท่าน
ตดิต่อรา้น
ขายมะนาว
ใหส้่ง
มะนาวมาที่
รา้นของ
ท่าน 

4.379 

 

จากตารางที ่29 เป็นการเรยีงล าดบัค าถามทีม่คีวามส าคญัที่สุด 10 อนัดบัแรกทีส่ามารถ
ใช้ในการจ าแนก 2 กลุ่มได้ด้วยวธิกีารวเิคราะห์ 3 วธิโีดยใช้ Structure Matrix , Standardized 
Canonical Discriminant Function Coefficients และ ANOVA มาใช้ในการวเิคราะห์หาตวัแปร
ทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ด และท าการน าเอาตวัแปรที่สามารถจ าแนกตวัอย่างได้อย่างชดัเจน ที่
เหมอืนกนัทัง้ 3 วธิ ีมาใชใ้นการจ าแนกความแตกต่าง 

สรปุ 5 ค าถามส าคญัทีจ่ะใชใ้นการจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งทัง้ 2 กลุ่มประกอบดว้ย 

ค าถามขอ้ที ่12. มะนาวไขเ่ป็นสายพนัธุม์ะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูเ่สมอ 

ค าถามขอ้ที ่18. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดัมะนาวทีม่เีปลอืกบาง 

ค าถามขอ้ที ่19. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดัมะนาวทีม่ผีวิสวยมนัไม่มโีรค 

ค าถามขอ้ที ่23. ส่วนมากท่านมกัซือ้มะนาวตามตารางเวลาทีร่า้นไดก้ าหนดไว้ 

ค าถามขอ้ที ่27. ช่องทางหลกัในการซือ้มะนาวของท่านคอืทีร่า้นคา้ซุปเปอรมาเกต็ 
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6.การอธบิายลกัษณะส าคญัทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม 

 

แผนภมูทิี ่7 แผนภมูคิ่าเฉลีย่รวมของ 5 ค าถามส าคญั (จากขอ้ 5) 

ตารางที ่29 สรปุความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มจาก 5 ค าถามส าคญั(จากขอ้ 5) 

5 ข้อค าถามท่ีใช้ในการจ าแนก ค่าเฉล่ียรวม อาหาร เครื่องด่ืม 
12. มะนาวไข่เป็นสายพนัธุ์มะนาวที่
ท่านตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูเ่สมอ 

2.360 ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย
รวม (2.050) 

สูงกว่าค่ าเฉลี่ย
รวม (2.670) 

18. ท่านเลือกซื้อมะนาวโดยการคดั
มะนาวทีม่เีปลอืกบาง 

4.295 สูงกว่าค่าเฉลี่ย
รวม (4.450) 

ต ่ ากว่าค่ าเฉลี่ย
รวม (4.140) 

19. ท่านเลือกซื้อมะนาวโดยการคดั
มะนาวทีม่ผีวิสวยมนัไมม่โีรค 

3.840 ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย
รวม (3.530) 

สูงกว่าค่ าเฉลี่ย
รวม (4.150) 

23. ส่วนมากท่านมกัซื้อมะนาวตาม
ตารางเวลาทีร่า้นไดก้ าหนดไว ้

3.100 สูงกว่าค่าเฉลี่ย
รวม (3.340) 

ต ่ ากว่าค่ าเฉลี่ย
รวม (2.860) 

27. ช่องทางหลักในการซื้อมะนาว
ของท่านคอืทีร่า้นคา้ซุปเปอรมาเกต็ 

1.955 ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย
รวม (1.650) 

สูงกว่าค่ าเฉลี่ย
รวม (2.260) 

จากกราฟแผนภูมทิี่ 7 และตารางที่ 30 สรุปได้ว่าผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในร้านอาหารมี
ความแตกต่างและความต้องการมากกว่าผู้ทีซ่ ือ้มะนาวไปใชใ้นรา้นเครื่องดื่ม ในปัจจยัเรื่องการ
เลอืกซือ้มะนาวทีม่เีปลอืกบาง และการซือ้มะนาวตามตารางเวลาทีก่ าหนดไว ้ส่วนผูท้ีซ่ ือ้มะนาว
ไปใช้ในร้านเครื่องดื่มมีความแตกต่างและความต้องการมากกว่ าผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ใน
รา้นอาหาร ในปัจจยัเรื่อง ความต้องการมะนาวสายพนัธุไ์ข่ มะนาวทีม่ผีวิสายมนัไม่มโีรค และ
การมรีา้นคา้ซุปเปอรมาเกต็เป็นช่องหลกัในการซือ้มะนาว

มะนาวพันธุ์ไข่ เป็นสายพันธุ์
มะนาวทีท่่านตดัสนิใจเลอืกซือ้ 
ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดั
มะนาวทีม่เีปลอืกบาง 
ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดั
มะนาวทีม่ผีวิสวยมนัไมม่โีรค 
ส่วนมากท่านมกัซื้อมะนาวตาม
ตารางเวลาทีร่า้นไดก้ าหนดไว ้
ช่องทางหลกัในการซื้อมะนาว
ของท่านคอืทีซุ่ปเปอรม์าเกต็ อาหาร เครือ่งดื่ม 



 

 

บทท่ี 5 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในการศกึษาคน้ควา้อสิระเรื่อง “การจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปใช้
ในธุรกจิรา้นอาหารและกลุ่มผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิรา้นเครือ่งดื่มในเขตกรุงเทพมหานครโดย
ใช้ปัจจยัด้านพฤตกิรรมในการเลอืกซื้อมะนาว กรณีศกึษา สวนมะนาวชยาธร” มวีตัถุประสงค์
เพื่อ1. ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อมะนาวของผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในธุรกิจร้านอาหารและ
เครื่องดื่มและ 2. เพื่อการคน้หาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้มะนาวทีส่ามารถใชใ้นการจ าแนกกลุ่มผูท้ี่
ซือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิรา้นอาหาร กบักลุ่ม ผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิรา้นเครือ่งดื่ม  

ในการศึกษาค้นคว้าอิสระครัง้นี้ผู้วิจยัได้ใช้วิธีการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ประกอบด้วยค าถามเชงิลกัษณะ 7 ข้อและค าถามเชงิปรมิาณ 32 ขอ้ รวมเป็นจ านวนค าถาม
ทัง้หมด 39 ข้อ ซึ่งผู้วิจยัได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการจ าแนกความแตกต่าง ( Discriminant 
Analysis ) ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม แบ่งเป็นผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในธุรกิจ
รา้นอาหารจ านวน 100 ตวัอย่าง และผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิรา้นเครื่องดื่มอกี 100 ตวัอย่าง 
รวมทัง้สิน้ 200 ตวัอย่าง โดยบทนี้จะกล่าวถงึ สรุปผลการศกึษา อภปิรายผล และ ขอ้เสนอแนะ 
ดงัต่อไปนี้ 

 

5.1 สรปุผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 การศึกษาปัจจยัด้านพฤติกรรมการเลอืกซื้อมะนาวของผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในธุรกิจ
รา้นอาหารและเครือ่งดื่ม 

จากการศึกษาผู้วิจยัได้พบว่ากลุ่มตัวอย่างทัง้สองกลุ่มมีความต้องการใช้มะนาวที่
เหมอืนกนัในดา้นการใชม้ะนาวเพื่อต้องการใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจในรสชาต ิเพื่อใหลู้กคา้มี
ความปลอดภยัในสุขภาพ และเพื่อต้องการให้สนิค้าในร้านมคีุณภาพตามมาตราฐานของร้าน 
โดยใชว้ธิกีารเลอืกซือ้มะนาวด้วยการคดัมะนาวที่มเีปลอืกบาง มขีนาดลูกมะนาวที่ใหญ่ มกีลิน่
หอม และมผีวิสวยมนัไม่มโีรค ส่วนใหญ่จะเลอืกซือ้มะนาวพนัธุแ์ป้น ส่วนสถานทีเ่ลอืกซือ้มะนาว
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ทีเ่ลอืกซือ้คอืตลาดสด และจะซือ้มะนาวจากรา้นทีซ่ือ้อยู่ดว้ยเป็นประจ าเสมอ ซึง่จะใชว้ธิกีารไป
ซือ้มะนาวจากผูจ้ าหน่ายดว้ยตวัเอง ส่วนใหญ่จะใชเ้งนิสดในการซือ้มะนาว และท าการซือ้มะนาว
ในแต่ละครัง้เป็นจ านวนมากๆ 

ส่วนที่ 2 การศึกษาเพื่อค้นหาปัจจยัด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อมะนาวที่สามารถใช้ในการ
จ าแนกกลุ่มผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในธุรกิจร้านอาหาร กบักลุ่ม ผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในธุรกิจร้าน
เครือ่งดื่ม  

 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มสามารถแบ่งแยกความแตกต่างกนัด้าน
พฤตกิรรมการเลอืกซือ้มะนาวโดยมปัีจจยัดงันี้ 

1. ปัจจยัดา้นอายุของรา้นคา้ พบว่า รา้นอาหารจะมแีนวโน้มที่จะมอีายุของรา้นคา้ทีเ่ปิดมานาน
กว่ารา้นเครือ่งดื่ม ซึง่จ านวนของรา้นอาหารทีเ่ปิดมานานกว่า 10 ปีจะมเีป็นจ านวนมาก ในขณะ
ที ่รา้นเครือ่งดื่มส่วนใหญ่จะเป็นรา้นทีเ่ปิดมาไดไ้ม่นานนกั 

2. ปัจจยัด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อมะนาวแต่ละครัง้ พบว่า ค่าใช้จ่ายของร้านอาหารในการซื้อ
มะนาวแต่ละครัง้จะมคี่าใชจ้า่ยทีน้่อยกว่ารา้นเครือ่งดื่ม 

3. ปัจจยัด้านความถี่ในการซื้อมะนาวต่อเดือน พบว่า ความถี่ในการซื้อมะนาวต่อเดอืนของ
รา้นอาหารโดยเฉลีย่แลว้จะมคีวามถีใ่นการซือ้มะนาวทีส่งูกว่ารา้นเครือ่งดื่ม 

4. ปัจจยัที่เกี่ยวกบัพฤติกรรมการเลอืกซื้อพนัธุ์มะนาว ซึ่งมะนาวพนัธุ์ไข่ เป็นสายพนัธุ์ที่ร้าน
เครือ่งดื่มมคีวามตอ้งการมากกว่ารา้นอาหาร เพราะมะนาวพนัธุไ์ขม่รีสชาตไิมเ่ปรีย้วมากนัก แต่
มกีลิน่หอมจงึมคีวามเหมาะสมในการน ามาท าเป็นเครือ่งดื่ม 

5. ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดัมะนาวทีม่เีปลอืกบาง ซึง่รา้นอาหาร
จะใชว้ธิกีารคดัมะนาวด้วยวธินีี้สูงกว่ารา้นเครื่องดื่ม เพราะมะนาวทีม่เีปลอืงบางจะมนี ้ามะนาว
อยูเ่ป็นจ านวนมาก ท าใหเ้หมาะสมกบัการน าไปใชใ้นการประกอบอาหารจ านวนมากๆ 

6. ปัจจยัที่เกี่ยวกบัพฤตกิรรมการเลอืกซื้อมะนาวโดยดูจากผวิของมะนาว ซึ่งร้านเครื่องดื่มมี
ความตอ้งการมะนาวทีม่เีปลอืกสวยมากกว่ารา้นอาหาร 

7. รา้นอาหารมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้มะนาวตามตารางเวลาในการซือ้มะนาวมากกว่ารา้นเครือ่งดื่ม 

8. รา้นเครือ่งดื่มเลอืกซือ้มะนาวในรา้นคา้ซุปเปอรม์าเกต็มากกว่ารา้นอาหาร 
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อภิปรายผล 

จากการศกึษาเรื่อง “การจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ทีซ่ ื้อมะนาวไปใชใ้นธุรกจิ
ร้านอาหารและกลุ่มผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในธุรกิจร้านเครื่องดื่มในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้
ปัจจยัด้านพฤตกิรรมในการเลอืกซื้อมะนาว กรณีศกึษา สวนมะนาวชยาธร” สามารถอภปิราย
ผลไดด้งันี้ 

1. ผู้ทีม่อี านาจในการตดัสนิในการเลอืกซื้อมะนาวเพื่อทีจ่ะน าไปใช้ในการประกอบธุรกจิ
ทัง้ร้านอาหารและร้านเครื่องดื่ม พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นเจา้ของกจิการเองถึงรอ้ยละ 53 และ
รองลงมาเป็น ผูจ้ดัการรา้นคา้ รอ้ยละ 36.5 อนัเน่ืองมาจากผูท้ีส่ามารถตอบค าถามไดน้ัน้ จ าเป็น
จะตอ้งเป็นผูท้ีม่อี านาจในการตดัสนิใจซือ้มะนาวเขา้ไปในรา้นเท่านัน้ จงึท าใหล้กูจา้งภายในรา้น
นัน้อาจมคีุณสมบตัไิมเ่พยีงพอในการตดัสนิใจเลอืกซือ้มะนาว แสดงใหเ้หนว่าเจา้ของรา้นคา้และ
ผู้จดัการจะมอีทิธพลอย่างสูงในการเลอืกซื้อมะนาวเพื่อน าไปใช้เป็นวตัถุดบิของรา้นค้าต่อไป 
เนื่องจากเจ้าของร้านหรอืผู้จดัการร้านค้านัน้ถอืเป็นผู้บรหิารระดบัสูงของร้านอาหารและร้าน
เครื่องดื่ม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี ของ คอตเลอร์ และ อาร์มสตรอง (2552) ที่กล่าวไว้ว่า 
ลกัษณะของหน่วยการซื้อ (Nature of the buying unit) เมื่อท าการเปรยีบเทยีบระหว่างการซื้อ
ของผู้บริโภคและการซื้อของภาคธุรกิจ จะเห็นได้ว่าการซื้อภาคธุรกิจส่วนใหญ่จะมผีู้ที่ร่วม
ตดัสินใจในการซื้อสินค้ามากกว่าผู้ร่วมในการการตัดสินใจซื้อจากฝัง่ของผู้บรโิภค และการ
ตดัสนิใจซือ้จากภาคธุรกจินัน้จะเกดิมาจากการตัง้ใจซือ้อย่างเป็นระบบ หรอืจากตวัแทนทีไ่ดร้บั
การฝึกอบรมมาอย่างด ียิง่การซือ้สนิคา้มคีวามซบัซอ้นยุ่งยากมากเท่าใด ผูซ้ือ้ภาคธุรกจิกจ็ะยิง่
มีคนจ านวนมากเข้ามาเพื่อมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อสินค้านัน้ๆเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ที่
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้มกัจะประกอบไปดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคนิค หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู  

2. อายุของรา้นอาหารและรา้นเครือ่งดื่ม พบว่า รา้นอาหารนัน้ส่วนมากจะเปิดใหบ้รกิารมา
มากกว่า 10 ปีอยู่รอ้ยละ 41 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัรา้นเครื่องดื่มทีเ่ปิดบรกิารมาไม่เกนิ 3 ปีอยู่ถงึ
รอ้ยละ 47 แสดงให้เหน็ว่ารา้นอาหารมโีอกาสที่จะประสบความส าเรจ็ในธุรกจิและท ากจิการได้
ยาวนานมากกว่ารา้นเครื่องดื่ม ซึง่อาจเป็นเพราะรา้นอาหารมคีวามจ าเป็นต่อผูบ้รโิภคมากกว่า
รา้นน ้าซึง่มคีวามจ าเป็นทีน้่อยกว่า 

3. ค่าใช้จ่ายในการซื้อมะนาวในแต่ละครัง้ กับ ความถี่ในการซื้อมะนาวในแต่ละเดือน 
พบว่า รา้นอาหารมคี่าใช้จ่ายในการซื้อมะนาวในแต่ละครัง้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อมะนาว
ของรา้นเครื่องดื่ม แต่ในทางกลบักนั รา้นอาหารก็มคีวามถี่ในการไปซื้อมะนาวที่บ่อยกว่ารา้น
เครื่องดื่มเช่นกนั ซึ่งมสีาเหตุมาจาก ร้านอาหารนัน้มคีวามจ าเป็นในการออกไปตลาดเพื่อซื้อ
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วัตถุดิบอื่นๆซึ่งนอกเหนือจากมะนาวเพื่อให้ได้ว ัตถุดิบในการท าอาหารที่สดใหม่ ดังนั ้น
รา้นอาหารจงึมกีารเดนิทางไปยงัตลาดสดบ่อยครัง้ ส่วนรา้นเครื่องดื่มนัน้ใช้วตัถุดบิที่สามารถ
เก็บเอาไว้ไดน้านกว่าจงึท าให้รา้นเครื่องดื่มนัน้ซือ้มะนาวในปรมิาณที่เยอะกว่าและมคีวามถี่ใน
การซือ้ทีน้่อยกว่ารา้นอาหาร 

4. ลกัษณะของมะนาวที่รา้นอาหารและรา้นเครื่องดื่มต้องการโดยเรยีงจากพฤตกิรรมใน
การเลอืกซือ้มะนาวจากมากไปน้อยนัน้คอื การเลอืกมะนาวทีม่เีปลอืกบาง ขนาดใหญ่ กลิน่หอม 
และ ผิวสวยมนัไม่มโีรค ตามล าดับ ซึ่งยงัพบอีกว่าทัง้สองตัวอย่างมีความแตกต่างกันดงันี้  
รา้นอาหารจะเน้นเลอืกมะนาวทีม่เีปลอืกบางมากกว่ารา้นเครือ่งดื่ม และรา้นเครื่องดื่มจะเน้นการ
ซือ้มะนาวทีม่กีลิน่หอมและมผีวิสวยมนัไม่มโีรคมากกว่ารา้นอาหาร ทัง้นี้เนื่องมาจากรา้นอาหาร
มคีวามต้องการเพยีงแค่น ้ามะนาวจงึเลอืกซื้อมะนาวที่มเีปลอืงบางเนื่องจากมะนาวที่มเีปลอืก
บางจะให้น ้ามะนาวในปรมิาณที่มาก ส่วนรา้นเครื่องดื่มก็ต้องการมะนาวที่มคีวามหอมเพื่อให้
เครื่องดื่มมคีวามหอมจากกลิน่มะนาวมากขึน้และรา้นเครื่องดื่มยงัต้องการมะนาวทีม่ผีวิสวยมนั
ไม่มโีรคอกี ซึง่มสีาเหตุมาจากที่รา้นขายเครื่องดื่มนัน้จะมกีารน าเอาส่วนของวตัถุดบิมาโชว์ให้
ลกูคา้ดหูน้ารา้นท าใหต้้องเลอืกซือ้ลกูมะนาวทีม่ผีวิสวยมนัไมม่โีรคเพื่อความสวยงามในการแต่ง
รา้นอกีดว้ย  

5. เมื่อราคามะนาวมรีาคาทีสู่งขึน้ รา้นอาหารและรา้นเครื่องดื่มยงัเลอืกทีจ่ะใช้มะนาวสด
แทนการใช้มะนาวเทียมหรือวัตถุดิบอื่นที่ให้ความเปรี้ยวแทนการใช้มะนาว เนื่องจากทัง้
ร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มต่างก็มคีวามใส่ใจในสุขภาพของลูกค้า จงึไม่ต้องการใช้มะนาว
เทยีมหรอืวตัถุดบิอื่นทีใ่หค้วามเปรีย้วแทนการใชม้ะนาว อนัอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุทีท่ าใหลู้กคา้
เกดิปัญหาเกีย่วกบัสุขภาพได ้

6. ช่องทางหลกัในการซื้อมะนาวที่รา้นอาหารและรา้นเครื่องดื่มท าการซื้อมะนาว พบว่า 
รา้นอาหารและรา้นเครือ่งดื่มใชต้ลาดสดเป็นช่องทางหลกัในการซือ้มะนาวสงูทีสุ่ด และยงัพบอกี
ว่าร้านเครื่องดื่มมชี่องทางหลกัในการซื้อมะนาวอีกช่องทางหนึ่ งคือที่ร้านค้าซุปเปอร์มาเก็ต
เนื่องจากรา้นคา้ซุปเปอรม์าเกต็นัน้มวีตัถุดบิที่ครบครนัและมมีาตราฐานทีด่กีว่าตลาดสดอกีทัง้
ยงัมเีครื่องใชท้ีจ่ าเป็นต่อการท าเครือ่งดื่มต่างๆ เช่นน ้าตาล น ้าเชื่อม กลิน่ผลไม ้ฯลฯ ท าใหร้า้น
เครือ่งดื่มบางส่วนเลอืกทีจ่ะใชซุ้ปเปอรม์าเกต็เป็นช่องทางหลกัในการเลอืกซือ้มะนาว 

7. สาเหตุที่เลือกใช้มะนาวสดเป็นส่วนประกอบในเมนูทัง้ร้านอาหารและร้านเครื่องดื่ม 
พบว่า รา้นอาหารและรา้นเครื่องดื่มต่างมคีวามตอ้งการใชม้ะนาวเพื่อต้องการใหลู้กคา้เกดิความ
พงึพอใจในรสชาตมิากทีสุ่ด รองลงมากเ็พื่อใหล้กูคา้มคีวามปลอดภยัในสุขภาพ และเพื่อตอ้งการ
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ใหส้นิคา้ในรา้นมคีุณภาพตามมาตราฐานของรา้น ซึง่การทีจ่ะท าใหอ้าหารและเครือ่งดื่มมรีสชาติ
ทีอ่ร่อยนัน้จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะต้องใหม้ะนาวสดแทเ้ป็นวตัถุดบิในการท าอาหารและเครื่องดื่ม อกี
ทัง้มะนาวแท้ยงัมปีระโยชน์มากมายต่อร่างกายไม่เหมอืนกับน ้ามะนาวเทยีมที่อาจท าให้เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพของลกูคา้ได ้

8. วธิกีารในการซือ้มะนาวของรา้นอาหารและรา้นเครื่องดื่ม พบว่า ทัง้รา้นอาหารและรา้น
เครือ่งดื่มใชว้ธิกีารเดนิทางไปรบัมะนาวจากผูจ้ าหน่ายดว้ยตวัเอง โดยซือ้มะนาวดว้ยเงนิสด จาก
รา้นที่ขายมะนาวร้านเดมิอยู่เป็นประจ า ทัง้นี้ท าให้ได้ทราบว่าวธิกีารที่จะจ าหน่ายมะนาว  ไม่
จ าเป็นต้องไปขายโดยตรงให้กับร้านอาหารและร้านเครื่องดื่ม เพราะว่า ร้านอาหารและร้าน
เครื่องดื่มต่างก็ท าการซื้อมะนาวจากร้านเดิมที่เคยซื้ออยู่เป็นประจ าอยู่แล้วอีกทัง้ยงัมีก าร
เดนิทางไปตลาดเพื่อซื้อวตัถุดบิอื่นๆนอกเหนือจากมะนาวอยู่แลว้ จงึท าให้วธิกีารที่ดทีี่สุดที่จะ
จ าหน่ายมะนาวให้กับร้านอาหารและร้านเครื่องดื่ม ควรจะเป็นการขายผ่านตลาดสด  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎ ีการซือ้ซ ้าในลกัษณะเดมิ ของ คอตเลอร ์และ อารม์สตรอง (2552) ทีก่ล่าว
ไวว้่า ผูซ้ือ้จะท าการสัง่ซือ้ในรปูแบบเดมิโดยไม่มกีารแก้ไขเปลีย่นแปลง ซึง่โดยปรกตแิลว้หน้าที่
การซื้อเป็นหน้าที่ของแผนกจดัซื้อ โดยจะท าการพจิารณาจากการซื้อในครัง้ก่อนว่ามคีวามพงึ
พอใจมากเพยีงใด ผูซ้ือ้จะท าการตดัสนิใจจากรายซือ้ผูจ้ าหน่ายทีม่อียูใ่นระบบแลว้ ซึง่ผูจ้ าหน่าย
ปัจจยัการผลตินัน้จะต้องรกัษาคุณภาพและมาตราฐานในการผลติไว้เพื่อไม่ให้ผู้ซื้อสนิค้าเกิด
ความไม่พอใจในสนิค้าหรอืปัจจยัในการผลติ อนัเป็นเหตุให้เกิดช่องทางการเสนอสนิค้าจาก
ผูผ้ลติรายใหม ่

จากงานวจิยันี้ พบว่าทัง้สองกลุ่มมพีฤติกรรมที่มคีวามคล้ายคลงึกนัในเรื่องของ การ
เลอืกซือ้มะนาว ส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายจะเลอืกซือ้มะนาวโดยใชว้ธิคีดัมะนาวโดยดูจาก มะนาว
ทีม่เีปลอืกบาง ลูกใหญ่ มกีลิน่หอม ผวิสวย ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชมภูนุช เผื่อนพภิพ 
และ ปรชัญา แพมงคล (2553) ทีไ่ดท้ าการวจิยัเรือ่ง “เครื่องดื่มน ้ามะนาวผสมใยอาหารแบบพาส
เจอร์ไรส์ ( Pasteurized Lime Juice mix Fiber)”  โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสูตรเพื่อท า
ผลติภณัฑใ์หม่ให้กบัชุมชนและเพื่อเพิม่รายไดใ้หก้บัเกษตรกรผู้ซึง่ปลูกมะนาว โดยเฉพาะช่วย
เกษตรกรที่ประสบกับปัญหามะนาวล้นตลาด ซึ่งผลการศึกษาจากงานวิจยันี้พบว่ าได้มกีาร
คดัเลอืกสายพนัธุ์และลกัษณะของมะนาวโดยดูจาก มะนาวไทยทีม่ลีกัษณะเป็น ผลทรงกลม มี
รสเปรีย้วจดั ผวิของมะนาวตอ้งเป็นสเีขยีว เปลอืกบาง มนี ้ามาก  

ประเดน็ต่อมาในเรื่องของสถานทีใ่นการซือ้มะนาวนัน้ กลุ่มตวัอยา่งไดท้ าการซือ้มะนาว
สายพนัธุแ์ป้น จากตลาดสด โดยท าการไปซือ้ทีต่ลาดดว้ยตวัเอง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
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สุปราณี ฐติถิากุล (2545) ที่ได้ท าการศกึษาเรื่อง “การตลาดผลมะนาวสด : ศกึษาเฉพาะกรณี
เกษตร อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี” ซึ่งงานวจิยันี้พบว่าเกษตรกรกว่าร้อยละ 63.83 จะน า
มะนาวไปขายที่ตลาดด้วยตวัเอง และยงัพบอีกว่าสายพนัธุ์แป้นเป็นสายพนัธุ์มะนาวที่มคีวาม
ตอ้งการมากกว่ามะนาวพนัธุอ์ื่นๆ 

จากการค้นคว้าปัจจัยของพฤติกรรมการเลือกซื้อมะนาวที่สามารถจ าแนกกลุ่ม
รา้นอาหารกบัรา้นเครื่องดื่มออกจากกนัได้ ผลวจิยัพบว่า ปัจจยัที่เกี่ยวกบัพฤตกิรรมการเลอืก
ซื้อพันธุ์มะนาว ซึ่งมะนาวพันธุ์ไข่ เป็นสายพันธุ์ที่ร้านเครื่องดื่มมีความต้องการมากกว่า
รา้นอาหาร ทัง้นี้ทัง้นัน้ผลวจิยัได้ออกมาว่าส่วนใหญ่จะเลอืกซื้อมะนาวสายพนัธุแ์ป้น แต่ก็จะมี
รา้นขายเครื่องดื่มบางส่วนทีม่คีวามต้องการมะนาวพนัธุไ์ข่เนื่องจากมะนาวพนัธุไ์ข่มกีลิน่ทีห่อม 
และมีความเปรี้ยวไม่มากเหมือนกับมะนาวสายพันธุ์แป้น ซึ่งเหมาะกับการน ามาท าเป็น
เครื่องดื่มมากกว่า ซึง่ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชมภูนุช เผื่อนพภิพ และ  ปรชัญา แพมงคล 
(2553) ทีไ่ดท้ าการวจิยัเรือ่ง “เครือ่งดื่มน ้ามะนาวผสมใยอาหารแบบพาสเจอรไ์รส ์( Pasteurized 
Lime Juice mix Fiber)” ที่ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่าสายพันธุ์ที่ต้องการจะเป็นมะนาวไข่และ
มะนาวแป้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาเรื่อง “การจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในธุรกิจ
ร้านอาหารและกลุ่มผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในธุรกิจร้านเครื่องดื่มในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้
ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการเลือกซื้อมะนาว กรณีศึกษา สวนมะนาวชยาธร ” ในส่วนหัว
ขอ้เสนอแนะนี้ จะประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนทีเ่กี่ยวกบัประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากงานวจิยันี้ 
และ ขอ้เสนอแนะส าหรบัการท าการศกึษาครัง้ต่อไป 

ส่วนที ่1 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากงานวจิยัน้ี 

จากประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากงานวจิยัน้ีคอื 1. เพื่อน าไปแนวทางในการการคดัเลอืก
มะนาวทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมกบัความต้องการของผูท้ีซ่ ือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิรา้นอาหารและผู้
ทีซ่ือ้มะนาวไปใชใ้นธุรกจิรา้นเครื่องดื่ม และ 2. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดใน
การจดัจ าหน่ายมะนาวของสวนมะนาวชยาธรใหเ้หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

ในการน าผลทีไ่ดจ้ากงานวจิยันี้ไปวางแผนเพื่อน าไปแนวทางในการการคดัเลอืกมะนาวที่
คุณสมบตัิเหมาะสมกบัความต้องการของทัง้ผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในธุรกจิร้านอาหารและผู้ที่ซื้อ
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มะนาวไปใช้ในธุรกิจรา้นเครื่องดื่มนัน้ ต้องคดัเลอืกมะนาวที่มเีปลอืกบาง มขีนาดลูกมะนาวที่
ใหญ่ มกีลิน่หอม และมผีวิของลูกมะนาวที่สวยมนัไมม่โีรค และถา้ต้องการทีจ่ะเน้นไปขายใหก้บั
รา้นอาหารยงัสามารถเน้นคดัมะนาวทีม่เีปลอืงบางเนื่องจากจะใหน้ ้ามะนาวที่ค่อนขา้งเยอะ แต่
ถา้ตอ้งการขายมะนาวใหก้บัรา้นเครื่องดื่มกต็้องเน้นการคดัมะนาวทีม่กีลิน่หอมและมผีวิมะนาวที่
สวยมนัไม่มโีรค เนื่องจากมะนาวทีม่กีลิน่หอมนัน้เหมาะทีจ่ะน าไปใชใ้นการท าเครือ่งดื่มมากกว่า 
ดงันัน้ผู้ผลติมะนาวจงึควรให้ความส าคญักบัการคดัเลอืกมะนาวให้ตรงกบัความต้องการของ
ร้านอาหารและร้านเครื่องดื่ม เพื่อท าให้ลูกค้าของสวนมะนาวได้รบัมะนาวที่มีคุณภาพและ
เหมาะสมกบัการน าไปใชเ้ป็นวตัถุดบิในรา้นคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด 

ประเดน็ต่อมาเป็นประเดน็เกีย่วกบัการน างานวจิยัไปเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน
การตลาดในการจดัจ าหน่ายมะนาวของสวนมะนาวชยาธรให้เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ซึ่ง
จากงานวจิยัพบว่าสถานทีเ่ลอืกซือ้มะนาวของกลุ่มตวัอย่างนัน้นิยมไปซือ้มะนาวทีต่ลาดสด และ
จะท าการซื้อมะนาวจากร้านที่ซื้ออยู่เป็นประจ าเท่านัน้ ท าให้การน ามะนาวไปขายเองที่ตลาด
อาจท าได้ยาก เนื่ องจากต้องเข้าไปเป็นเจ้าใหม่ อาจท าให้ต้องใช้เวลานานในการท าให้
กลุ่มเป้าหมายรู้จกั ดังนัน้ควรจะท าการขายให้กับร้านค้าที่ขายมะนาวในตลาดอยู่แล้ว อีก
ประเดน็หนึ่งคอืประเดน็เกี่ยวกบัการที่จะส่งมะนาวไปยงักลุ่มเป้าหมายให้ถงึที่รา้น พบว่าหาก
ต้องการท าบรกิารจดัส่งมะนาวนัน้ยงัไม่น่าสนใจนัก เพราะเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายนัน้ใชว้ธิกีาร
ไปซื้อมะนาวจากผู้จ าหน่ายด้วยตวัเอง สาเหตุที่กลุ่มเป้าหมายไม่รบัมะนาวที่ส่งถงึที่รา้น อาจ
เป็นเพราะว่าการซื้อมะนาวแบบส่งถึงที่นัน้จะท าให้ต้นทุนมะนาวสูงขึ้น และในขณะเดยีวกัน 
รา้นอาหารกบัรา้นเครื่องดื่ม มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องออกมาซือ้วตัถุดบิอื่นๆทีใ่ช้ประกอบอาหาร
และเครื่องดื่มที่ตลาดอยู่แล้ว ดงันัน้จงึอาจจะยงัไม่มคีวามจ าเป็นที่วางแผนการตลาดเกี่ ยวกบั
การส่งมะนาวให้กลับกลุ่มเป้าหมาย ส่วนที่จะเพิ่มเติมในการท าการตลาดนัน้ เนื่ องจาก
ผลการวจิยัชีใ้หเ้หน็ว่ากลุ่มเป้าหมายใชว้ธิกีารไปซือ้มะนาวจากผูจ้ าหน่ายดว้ยตวัเอง จงึอาจเป็น
ช่องทางในการประชาสมัพนัธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบว่าที่สวนมะนาวชยาธรก็มมีะนาวแป้น
พนัธุค์ุณภาพจ าหน่ายเช่นเดยีวกนักบัทีต่ลาด 
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ส่วนที ่2 ขอ้เสนอส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป  

1. เนื่องจากการก าหนดวธิเีก็บข้อมูลร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มได้ก าหนดเป็นเพยีง
ประเภทของรา้นคา้ จงึอาจท าใหข้อ้มลูทีไ่ดม้คีวามคลาดเคลื่อนอนัเนื่องมาจากขนาดของรา้นคา้ 
รายได้ของรา้นค้า เวลาที่เปิดท าการของรา้นค้า อายุของรา้นค้า มคีวามแตกต่างกนั ดงันัน้จงึ
ควรก าหนดขนาด รายได้ เวลาท าการ ประเภทของร้านค้า และอายุของร้านค้า ให้มคีวาม
ใกลเ้คยีงกนัมากทีสุ่ดเพื่อใหข้อ้มลูทีไ่ดเ้กดิความคลาดเคลื่อนน้อยทีสุ่ด 

2. ควรมกีารศึกษาเกี่ยวกบัมะนาวที่มกีารขายอยู่ในตลาดสดด้วยว่าในตลาดสดมคีวาม
ต้องการมะนาวสายพนัธุไ์หนอย่างไร และท าไม เนื่องจากลูกค้าของทางสวนมะนาวส่วนใหญ่ก็
จะเป็นตลาดสดซึง่จะรบัซือ้มะนาวมาจากสวนมะนาวอกีทหีนึ่ง 

3. ในรา้นค้าทีม่ชีื่อเสยีงส่วนใหญ่จะไม่สามารถตอบแบบสอบถามไดเ้พราะรา้นค้าใหญ่ๆ
เหล่านัน้มสีนิคา้อยู่ในโกดงัเป็นของตวัเอง หรอื เป็นรา้นคา้ทีม่หีลายสาขา ท าใหไ้มส่ามารถแจก
แบบสอบถามกบักลุ่มเป้าหมายเหล่านัน้ได ้จงึควรปรบัปรุงแบบสอบถามให้สามารถน าไปใชใ้น
การสอบถามรา้นอาหารและรา้นเครือ่งดื่มในประเภทนี้ไดด้ว้ย 

4. ขนาดและราคาของมะนาวจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลดังนั ้นควรจะ
ท าการศึกษาโดยมกีารก าหนดช่วงเวลาหรอืช่วงราคาของมะนาวที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปตาม
ฤดกูาลดว้ย 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 
 

แบบสอบถามเพ่ือการจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปใช้ใน
ธรุกิจร้านอาหารและกลุ่มผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปใช้ในธรุกิจร้านเคร่ืองด่ืมในเขต

กรงุเทพมหานครโดยใช้ปัจจยัด้านพฤติกรรมในการเลือกซ้ือมะนาว 
กรณีศึกษา สวนมะนาวชยาธร 

 

 แบบสอบถามฉบับนี้จดัท าขึ้นเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการประกอบการศึกษาในการ
ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลกัสูตรปรญิญาบรหิารธุรกิจ
มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย โดยแบบสอบถามนี้จะไม่ระบุชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม 
ดงันัน้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบไดต้ามความจรงิ  

 ทางผูว้จิยัต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรบัผูต้อบแบบสอบถามทีไ่ดเ้สยีสละเวลา
อนัมคี่าของท่านในการตอบแบบสอบถามครัง้นี้ 

 

นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท 

บรหิารธุรกจิมหาบญัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย



 
 

ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาข้อความของค าตอบในค าถามแต่ละข้อ แล้วให้ท่านท า

เครื่องหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัข้อเทจ็จริงของท่านมากท่ีสดุ 

 

ส่วนที ่1  

ขอ้มลูส่วนตวั 

1.คุณมอี านาจในการตดัสนิใจเลอืกซือ้มะนาว 

ใช่      ไมใ่ช่ 

2.ท่านมตี าแหน่งใดในรา้นนี้ 

 เจา้ของกจิการ     ผูจ้ดัการรา้นคา้/ผูช้่วยผูจ้ดัการรา้นคา้ 

 พ่อครวั/แมค่รวั     ฝ่ายจดัซือ้ 

พนกังานทัว่ไป 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะของรา้นคา้ 

3.รา้นคา้ของท่านเปิดท าการมากีปี่ 

 ต ่ากว่า 3 ปี     มากกว่า 3 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 

 มากกว่า 5 ปีแต่ไมเ่กนิ 7 ปี   มากกว่า 7 ปีแต่ไมเ่กนิ 9 ปี 

 มากกว่า 10 ปีขึน้ไป 

 

4.รา้นของท่านจดทะเบยีนการคา้ในรปูแบบใด 

 เจา้ของคนเดยีว     หา้งหุน้ส่วน 

บรษิทั      อื่นๆ โปรดระบุ ________________ 

 



 
 

5. ค่าใชจ้่ายในการซือ้มะนาวในแต่ละครัง้ 

 ต ่ากว่า 300 บาทต่อครัง้    301-600 บาทต่อครัง้ 

 601-900 บาทต่อครัง้    901-1200 บาทต่อครัง้ 

 1,201-1,500 บาทต่อครัง้   1,501 บาทต่อครัง้ขึน้ไป  
   

6. ความถีใ่นการซือ้มะนาวต่อเดอืน 

1-2 ครัง้ ต่อเดอืน    3-4 ครัง้ต่อเดอืน 

5-6 ครัง้ต่อเดอืน    7-8 ครัง้ต่อเดอืน 

9 ครัง้ต่อเดอืนขึน้ไป 

 

7. รายไดห้ลกัของรา้นท่านมาจากสนิคา้ประเภทใด 

 อาหาร      เครือ่งดื่ม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที ่2 พฤตกิรรมการเลอืกซือ้มะนาว 

ใหใ้ส่เครือ่งหมาย ลงในช่องว่าง ทีต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิในระดบัการสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบมาตร
วดัระดบัการสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ 5 ระดบัดงัต่อไปนี้ 1.ไมต่รงกบัตวัฉนัเป็นอย่างยิง่ 2.ไมค่่อย
ตรงกบัตวัฉนั 3.เฉยๆ 4.ตรงกบัตวัฉนัพอสมควร 5.ตรงกบัตวัฉนัเป็นอย่างยิง่ 

 

 
 

พฤตกิรรมการเลอืกซือ้มะนาว 

ระดบัการสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ 
ตรงกบัตวั
ฉนัเป็น
อยา่งยิง่ 

ตรงกบัตวั
ฉนั
พอสมควร 

เฉยๆ ไมค่่อย
ตรงกบั
ตวัฉนั 

ไมต่รง
กบัตวั
ฉนัเป็น
อยา่งยิง่ 

8. ท่านมคีวามรูเ้กี่ยวกบัสายพนัธุม์ะนาว
เป็นอยา่งด ี

     

9. ท่านใชค้ าแนะน าจากผูอ้ื่นในการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้มะนาว 

     

10. มะนาวแป้นเป็นสายพนัธุม์ะนาวที่
ท่านตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูเ่สมอ 

     

11. มะนาวทะวายเป็นสายพนัธุม์ะนาวที่
ท่านตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูเ่สมอ 

     

12. มะนาวไขเ่ป็นสายพนัธุม์ะนาวทีท่่าน
ตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูเ่สมอ 

     

13. มะนาวตาฮติเิป็นสายพนัธุม์ะนาวที่
ท่านตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูเ่สมอ 

     

14. มะนาวเลมอ่นเป็นสายพนัธุม์ะนาวที่
ท่านตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูเ่สมอ 

     

15. ท่านมกัเลอืกซือ้มะนาวโดยไม่
ค านึงถงึสายพนัธุม์ะนาว 

     

16. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดั
มะนาวทีม่กีลิน่หอม 

     

 

 



 
 

 
 

พฤตกิรรมการเลอืกซือ้มะนาว 

ระดบัการสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ 
ตรงกบัตวั
ฉนัเป็น
อยา่งยิง่ 

ตรงกบัตวั
ฉนั
พอสมควร 

เฉยๆ ไมค่่อย
ตรงกบั
ตวัฉนั 

ไมต่รง
กบัตวั
ฉนัเป็น
อยา่งยิง่ 

17. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดั
มะนาวทีม่ขีนาดลกูใหญ่ 

     

18. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดั
มะนาวทีม่เีปลอืกบาง 

     

19. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดั
มะนาวทีม่ผีวิสวยมนัไม่มโีรค 

     

20. ท่านเลอืกซือ้มะนาวโดยการคดั
มะนาวทีไ่มม่เีมลด็ (มะนาวไรเ้มลด็) 

     

21. ในช่วงทีม่ะนาวมรีาคาแพงท่าน
เลอืกใชม้ะนาวเทยีมแทนการใชม้ะนาว
สด เช่น น ้ามะนาวบรรจขุวดผสม
น ้าสม้สายช ูฯลฯ 

     

22. ในช่วงทีม่ะนาวมรีาคาแพงท่าน
เลอืกใชว้ตัถุดบิอื่นทีใ่หค้วามเปรีย้วแทน
การใชม้ะนาวสด เช่น มะมว่งเปรีย้ว 
มะขามฯลฯ 

     

23. ส่วนมากท่านมกัซือ้มะนาวตาม
ตารางเวลาทีร่า้นไดก้ าหนดไว ้

     

24. ท่านมกัพบว่ามะนาวในรา้นมกัมไีม่
เพยีงพอกบัความตอ้งการใชอ้ยูเ่สมอ 

     

25. ช่องทางหลกัในการซือ้มะนาวของ
ท่านคอืทีต่ลาดสด 

     

26. ช่องทางหลกัในการซือ้มะนาวของ
ท่านคอืทีร่า้นคา้ขายปลกีในชุมชน 

     

27. ช่องทางหลกัในการซือ้มะนาวของ
ท่านคอืทีร่า้นคา้ซุปเปอรมาเกต็ 

     

 



 
 

 
 

พฤตกิรรมการเลอืกซือ้มะนาว 

ระดบัการสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ 
ตรงกบัตวั
ฉนัเป็น
อยา่งยิง่ 

ตรงกบัตวั
ฉนั
พอสมควร 

เฉยๆ ไมค่่อย
ตรงกบั
ตวัฉนั 

ไมต่รง
กบัตวั
ฉนัเป็น
อยา่งยิง่ 

28. ช่องทางหลกัในการซือ้มะนาวของ
ท่านคอืทีส่วนมะนาวโดยตรง 

     

29. ช่องทางหลกัในการซือ้มะนาวของ
ท่านคอืทีร่ถเรข่ายกบัขา้วทีม่าจอด
บรเิวณรา้น 

     

30. ส่วนมากท่านจะซือ้มะนาวจากรา้นที่
ท่านซือ้มะนาวอยูเ่ป็นประจ าเสมอ 

     

31. ท่านใชม้ะนาวเพื่อตอ้งการใหส้นิคา้
ในรา้นมคีุณภาพตามมาตราฐานของรา้น 

     

32. ท่านใชม้ะนาวเพื่อตอ้งการใหล้กูคา้
เกดิความพงึพอใจในรสชาต ิ

     

33. ท่านใชม้ะนาวเพื่อตอ้งการใหล้กูคา้มี
ความปลอดภยัในสุขภาพ 

     

34. ส่วนมากท่านซือ้มะนาวแบบซือ้ส่ง
(Wholesale) 

     

35. ส่วนมากท่านซือ้มะนาวแบบซือ้ปลกี
(Retail) 

     

36. ส่วนมากท่านซือ้มะนาวดว้ยเงนิสด      
37. ส่วนมากท่านซือ้มะนาวดว้ยสนิเชื่อ      
38. ท่านตดิต่อรา้นขายมะนาวใหส้่ง
มะนาวมาทีร่า้นของท่าน 

     

39. ท่านเดนิทางไปรบัมะนาวจากผู้
จ าหน่ายดว้ยตวัเอง 

     

ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ(ถา้ม)ี _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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