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บทคดัย่อ 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ าผลไมแ้ละน ้ าฝร่ังสี
ชมพู รวมถึงทศันคติและปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติในการบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพูของผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(accidental sampling) จากผูท่ี้ซ้ือและบริโภคน ้ าผกัผลไม ้จ านวน 305 ราย และท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และท าการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการบริโภค
น ้ าฝร่ังสีชมพู ท าการทดสอบความเป็นอิสระโดยใช ้chi-square test และท าการวิเคราะห์ระดบัความ
พึงพอใจต่อการบริโภคตวัอย่างน ้ าฝร่ังสีชมพูโดยใช้มาตรวดัแบบประเมินค่าตามแนวคิดของลิเคิร์ท 
(likert scale) 
 โดยภาพรวมของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีบริโภคน ้ าผลไม ้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นกลุ่มท่ีมีอายุ
ไม่เกิน 25 ปี จนถึง 35 ปี มากท่ีสุด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษาและ
พนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีไม่เกิน 8,000 บาท จนถึง 15,000 บาท  
 ผูบ้ริโภคตวัอย่างส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงดี มีการดูแลสุขภาพโดยการบริโภคอาหารท่ีมี
ประโยชน์ และการออกก าลังกายเป็นประจ า ในขณะท่ีผูบ้ริโภคตวัอย่างบางกลุ่มเลือกท่ีจะดูแล
สุขภาพจิต ตรวจร่างกายเป็นประจ า และท ากิจกรรมยามวา่ง ตามล าดบั 
 พฤติกรรมการบริโภคน ้ าผลไมท้ัว่ไป ส่วนใหญ่มีการบริโภคน ้ าผลไมต้ามแต่จะสะดวก นิยม
บริโภคน ้ าส้มและน ้ าผกัผลไมร้วม ในรูปแบบน ้ าผลไมป่ั้นและน ้ าผลไมค้ั้นสด มีเหตุผลในการเลือก
บริโภคคือชอบในรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการเลือกบริโภคน ้ าผลไมคื้อ
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ความชอบบริโภคและเลือกบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าสูง ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภค
คือเอกสารความรู้ดา้นสุขภาพและเวปไซตสุ์ขภาพ 
 พฤติกรรมการบริโภคน ้าฝร่ังสีชมพู ส่วนใหญ่ไม่เคยบริโภคฝร่ังสีชมพแูละผลิตภณัฑจ์ากฝร่ัง
สีชมพู และไม่มีความรู้เก่ียวกับคุณประโยชน์ของน ้ าฝร่ังสีชมพูเลย แต่อย่างไรก็ตาม ในจ านวน
ผูบ้ริโภคตวัอย่างท่ีเคยบริโภคฝร่ังสีชมพูและผลิตภณัฑ์จากฝร่ังสีชมพู พบวา่ส่วนใหญ่เคยบริโภคผล
สด และมีความชอบนอ้ยถึงปานกลาง 
 ผูบ้ริโภคตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อตวัอยา่งน ้ าฝร่ังสีชมพูในระดบัมาก ในดา้นรสชาติ ความ
หวาน ความเขม้ขน้ สีสัน กล่ิน และความรู้สึกโดยรวมต่อตวัอย่าง แต่มีความพึงพอใจในระดบัปาน
กลางต่อการมีเน้ือผลไมผ้สม โดยให้ความเห็นว่าราคาท่ีเหมาะสมกบัน ้ าฝร่ังสีชมพู (แก้วขนาด 16 
ออนซ์ น ้ าคั้น ไม่ใส่น ้ าแข็ง) คือ 25-30 บาท ควรจ าหน่ายตามร้านน ้ าผลไมค้ั้น/ป่ันทัว่ไป ในซุปเปอร์
มาร์เก็ท และร้านสะดวกซ้ือ การส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทดลองซ้ือน ้ าฝร่ังสีชมพูสูง
ท่ีสุดคือการมีตวัอยา่งให้ทดลองชิม การใหค้วามรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ และการแนะน าจากพนกังาน/
เพื่อน/ค าบอกเล่าปากต่อปาก ตามล าดบั ร้อยละ 75.08 ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งมีความคิดท่ีจะไม่ซ้ือน ้ า
ฝร่ังสีชมพูมาบริโภค โดยส่วนหน่ึงให้ความคิดเห็นวา่จะไม่ซ้ือเลย แต่อีกส่วนหน่ึงให้ความคิดเห็นวา่
อาจจะตดัสินใจซ้ือถา้ไดท้ราบขอ้มูลทางโภชนาการและขอ้มูลท่ีมีผลต่อสุขภาพเพิ่มเติม  
 ความสัมพันธ์ของปัจจัย ต่างๆ  ท่ี ส่งผลต่อทัศนคติการบริโภคน ้ าฝร่ังสีชมพู  พบว่า
ประสบการณ์ท่ีเคยมีต่อน ้าฝร่ังสีชมพเูป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดต่อทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ (ตวัอยา่งน ้ า
ฝร่ังสีชมพู)และทศันคติด้านการตดัสินใจซ้ือเพื่อบริโภคในอนาคต และพบว่าปัจจยัการศึกษาและ
รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีอิทธิพลท่ีสุดในทศันคติด้านสถานท่ีจ าหน่าย ส่วนทศันคติด้านการส่งเสริม
การตลาด พบว่าเพศมีส่งผลต่อทศันคติดา้นการให้ทดลองชิมตวัอย่าง และการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนส่งผลต่อทศันคติการให้ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ อยา่งไรก็ตามพบวา่ไม่มีปัจจยัใดๆ ท่ีมี
ผลกบัทศันคติดา้นราคาเลย 
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ABSTRACT 
 

 This independent study has an objective to investigate consumer’s consumption behavior 
towards fruit juice and pink guava juice, including attitude and factors that affect the attitude 
towards the consumption of pink guava juice in Mueang District area, Chiangmai Province. The 
data was collected from 305 consumers who purchased and consumed fruit and vegetable juice by 
accidental sampling using questionaire. Use descriptive statistics to analyze data, and study relation 
of factors that affect attitude towards the consumption of pink guava juice by using Chi-Square test 
to do the test of independent and use Likert scale to analyze the level of satisfaction that consumers 
may have during consume sample pink guava juice.  
 Overall of the respondent consumers who consumed fruit juice, the majority of respondents 
are female, age range from below 25 years old to the range of 25 - 35 years old, Bachelor’s degree 
of education level, occupations are business employee and students and average monthly income 
below 8,000 THB to the range of 8,000 – 15,000 THB.  
 The majority of respondent consumers are healthy and taking care of their health by 
consuming nutritious foods and regularly exercising. While some group of respondent consumers 
choose to take care of their mental health, do the physical examination and other activities in 
ordering.  
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 Consumer behavior of fruit juice, the majority is consuming as convenience. Favorite type 
are orange and mixed vegetable/fruit juice in the form of slushy/smoothie and fresh squeezed juice. 
The consuming reasons are the taste and nutrition. The influencing of consuming fruit juice is the 
favor of testing and choosing nutritious foods. The advertising media that influencing the consume 
decisions are health handbill and health website. 
 Consumer behavior of pink guava juice, the majority of respondent consumers have never 
been consumed pink guava fruit and pink guava products before and have no knowledge about the 
nutrition benefit of pink guava juice at all. However, in the minority, the respondent consumers who 
used to consume pink guava fruit and products of pink guava, found that mostly used to consume 
the fresh fruit of pink guava and have the moderately like to least favorite. 
 The respondent consumers are very satisfied the sample of pink guava juice in the flavor, 
sweet, viscosity, color, odor and overall feeling. However, they do have moderate satisfy of the 
pulpy in sample of pink guava juice. Mostly, consumers agreed that the suitable price of pink guava 
juice should be 20-30 THB per glass (16 oz., squeezed, no ice). For the selling place, mostly choose 
the channel of general fruit juice shop, supermarket and convenience store. The marketing 
promotion, found that the most influencing one toward the buying decision is having sample for 
taste. Giving the information of health benefit and introduction by sales or friend suggestion and 
word of mouth are also chosen in ordering. 75.08 persent of respondent consumers will not purchase 
pink guava juice to consume in the future, some of them will absolutely not purchase, while some 
says maybe to purchase if having more information of nutritions and benefits to their health.  
 In the relation of factors that affect the attitude of consuming pink guava juice, found that 
the experience that used to have with pink guava juice is the most influence one towards the attitude 
of products (sample pink guava juice) and attitude of future purchasing and consuming. The attitude 
of marketing promotion of having samples to taste is related to the gender, and giving knowledge of 
nutritions and benefits are related to the education and average monthly income.  The education and 
average monthly income are also the most influence towards the attitude of selling place. However, 
there is no any factors has a relationship with the selling price.  
 
 
 


