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การตดัสินใจซ้ือทุเรียนทางออนไลน์ 
กชนันท์  วงษ์จนัทรต์รี1  

บทคดัย่อ 

การวจิยัการตดัสนิใจซือ้ทุเรยีนทางออนไลน์ครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์คอื (1) เพือ่ศกึษาการตดัสนิใจซือ้ทุเรยีนทางช่องการ

จดัจ าหน่วยออนไลน์ (2) ศกึษาขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูพฤตกิรรม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ประชากรกลุ่ม

ตวัอย่าง จ านวน 300 คน โดยการเกบ็แบบสอบถามช่องทางออนไลน์ พบว่าการวจิยั การตดัสนิใจซือ้ทุเรยีนทาง

ออนไลน์กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด คอื ราคา รองลงมา คอื ตราสนิคา้ ตามดว้ยการผลติ และ การขนส่ง  

และรปูแบบของการซือ้ทุเรยีนทางออนไลน์ทีม่คีวามต้องการมากทีสุ่ด คอื ราคาทุเรยีนกโิลกรมัละ 100 บาท ตราสนิคา้

ต้องเป็นสวนทีม่ชีื่อเสยีง การรบัประกนัต้องม ี การผลติเป็นการปลกูแบบเกษตรอนิทรยี ์และการขนส่งอยู่ที ่1-2 วนั/มี

ค่าขนส่ง การวจิยัครัง้ทีท่ าใหท้ราบถงึกลุ่มเป้าหมายที่แทจ้รงิของการซือ้ทุเรยีนทางออนไลน์ คอื เพศหญงิ  ทีม่ชี่วงอายุ

อยู่ที ่21 – 30 ปี  มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดอ้ยู่ที ่10,001 – 20,000 บาท  เน่ืองจากผลทีไ่ดจ้าก

งานวจิยัน้ี เพศหญงิ ทีม่อีาชพีเป็นพนกังานบรษิทั ซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพราะ พนกังานบรษิทันัน้มพีฤตกิรรมชอบซือ้

ของทางออนไลน์ 

ค าส าคญั: ทุเรยีน,การตดัสนิใจซือ้,ทางออนไลน์ 

บทน ำ 

ทุเรยีนเป็นผลไมท้ีทุ่กคนในประเทศและต่างประเทศรูจ้กัเป็นอย่างดถีอืว่าเป็น “ราชาผลไม้” ทีม่รีสชาตเิป็น

เอกลกัษณ์และกลิน่ที่โดดเด่น  ในช่วงหลายปีทีผ่่านมาราคาทุเรยีนค่อนขา้งสงูและยงัมผีลผลติไม่เพยีงพอกบัความ

ต้องการของตลาด จงึท าใหช้าวสาวทุเรยีนหนัมาเพิม่ผลผลติโดยการปลกูทุเรยีนเพิม่ขึน้ ปี2561 ผลผลติทุเรยีนรวมทัง้

ประเทศอยู่ที ่752,760 ตนั  ซึง่มผีลผลติมากกว่าปี 2560 อยู่ที ่91,029 ตนั จากการทีผ่ลผลติเพิม่ขึน้นัน้ท าใหต้ลาด 

ส่งออก ทุเรยีน ปจัจุบนัไทยครองเป็นแชมป์ผูส้ง่ออกทุเรยีนไดเ้ป็นอนัดบัที ่1 ของโลก (นางอรมน ทรพัยท์วธีรรม 

อธบิดกีรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผย) https://www.dailynews.co.th/economic/727500 ส่วนตลาดใน

                                              

1 นักศึกษาโครงการพิเศษ หลกัสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต (IT-Smart Program) คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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ประเทศนัน้มกีารแข่งขนักนัสงูมากขึน้โดยแต่ละสวนมกีารเพิม่ศกัยภาพในการผลติเพื่อเป็นจุดเด่นของสวนตวัเอง ไม่ว่า

จะเป็นการ ปลกูทุเรยีนแบบอนิทรยี ์โดยไม่ใชส้ารเคม ีท าใหส้ามารถเพิม่มลูค่าสนิคา้ได ้เน่ืองจากปจัจุบนัผู้บรโิภคได้

หนัมาดูแลสุขภาพและเลอืกกนิอาหารที่มปีระโยชน์มากขึน้  ดงันัน้ “ทุเรยีนเกษตรอนิทรยี”์ อาจจะตอบโจทยไ์ดเ้ป็น

อย่างด ีแต่ยุคสมยัปจัจุบนัไดม้กีารพฒันาขึน้มากใหผู้้บรโิภคนัน้สามารถเขา้ถงึขอ้มลูสนิคา้ไดง้่าย  ท าใหช่้องทางการจดั

จ าหน่วย สนิคา้ “ทุเรยีน” ไดเ้พิม่ขึน้จากเดมิทีต่้องไปตลาดเพื่อซือ้ทุเรยีน  กเ็ปลีย่นจากเดมิเป็น  ไปเทีย่วชมสวน 

“ทุเรยีน”และสามารถทานทุเรยีนไดจ้ากสวนเลยเป็นการ ทานทุเรยีนแบบบุฟเฟ่ต์  กเ็ป็นการตลาดทีม่ลีูกคา้ใหค้วาม

สนใจเป็นจ านวนมาก  ในช่วงทีนิ่ยม  เทีย่วสวนทุเรยีนนัน้เป็นช่วง ประมาณเดอืน  มนีาคม – พฤษภาคม  ช่วงนัน้เป็น

ช่วงทีทุ่เรยีนใหผ้ลผลติเป็นจ านวนมาก  และยงัมชี่องทางการจดัจ าหน่วยแบบออนไลน์  โดยช่องทางน้ีเป็นช่องทาง

การตลาดทีส่ามารถท าก าไรใหก้บัชาวสาวไดด้ ีเน่ืองจากไม่ต้องลงทุนสงูไม่ต้องผ่านพ่อคา้คนกลาง  ชาวสวนหนัมาท า

ช่องทางการจดัจ าหน่วยแบบออนไลน์กนัเป็นจ านวนมากโดยอาจจะเป็นช่วงที ่ลกู-หลาน ชาวสวน หนัมาพฒันาอาชพี

ของ พ่อ-แม่  และเพิม่รายไดโ้ดยไม่ต้องรอ พ่อคา้คนกลาง มาเหมาผลผลติจากสวน ดงันัน้การตลาดโดยช่องทางการ

จดัจ าหน่วย “ออนไลน์” โดยผูผ้ลติ-ผูข้าย  ต้องศกึษาปจัจยัอะไรทีท่ าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้  สนิคา้ทางออนไลน์ ได้

ง่าย   

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.  เพือ่ศกึษาการตดัสนิใจซือ้ “ทุเรยีน” ทางช่องการจดัจ าหน่วย  ออนไลน์ 

2.  ศกึษาขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูพฤตกิรรม 

ค าถามให้การวิจยั 

การตดัสนิใจซือ้ทุเรยีนทางออนไลน์  เป็นอย่างไร 

ขอบเขตในการวิจยั 

1.ขอบเขตประชากรกลุ่มตวัอย่างคนทีร่บัประทานทุเรยีนและต้องการซือ้ทุเรยีนทาง ออนไลน์ จ านวน 300 คน  

2.ขอบเขตการเกบ็แบบสอบถามทางออนไลน์ 

3.ขอบเขตระยะเวลาท างานวจิยั เดอืน กนัยายน – พฤศจกิายน  2562   
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัเพื่อทราบถงึการตดัสนิใจซือ้ทุกเรยีนทางออนไลน์ของผูบ้รโิภค  โดยสามารถน า

ขอ้มลูไปประกอบการตดัสนิใจท าธุรกจิขายทุเรยีนและผลไมท้างตลาดออนไลน์  และวางแผนใหเ้ขา้ถงึกลุ่มผู้บริโภค

โดยตรงและแกไ้ขปญัหาใหถู้กต้อง  พฒันาตวัสนิคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพและแข่งขนัในตลาดอื่นทีไ่ม่ใช่ตลาดขายสนิคา้

ทางออนไลน์  พฒันาการเกษตรทอ้งถิน่มุ่งเน้นสนบัสนุนใหเ้กษตรกรหนัมาปลกูผลไม ้ลดต้นทุนในการผลติสนิคา้

ส่งออกโดยไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง  

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจ 

บุษกร  ค าคง  (2542)  กล่าวว่า  การตดัสนิใจต้องใชข้อ้มลูพืน้ฐานจากเรื่องทีก่ าลงัพจิารณา  โดยใชค้วามรู้

พืน้ฐานและขอ้สรุปทีเ่ป็นทีย่อมรบัน ามาผสมผสานกบัการสรุปอ้างองิเพื่อน าไปสูเ้ป้าหมายแสดงทศิทางไปสู่การ

ตดัสนิใจ          

บารน์ารด์ (Barnard) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสนิใจว่าเป็นเทคนิควธิทีีล่ดทางเลอืกลงมาใหเ้หลอืเพยีงทาง

เดยีว 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ  

 โรเจอร ์(Roger , 1978 : 208 – 209 อ้างถงึใน สุรพงษ์ โสธนะเสถยีร , 2533 : 122) ไดก้ล่าวถงึ ทศันคต ิวา่ 

เป็นดชันีชีว้่า บุคคลนัน้ คดิและรูส้กึอย่างไร กบัคนรอบขา้ง วตัถุหรอืสิง่แวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดย 

ทศันคต ินัน้มรีากฐานมาจากความเชื่อทีอ่าจส่งผลถงึพฤตกิรรม ในอนาคตได ้ทศันคต ิจงึเป็นเพยีงความพรอ้มทีจ่ะ

ตอบสนองต่อสิง่เรา้ และเป็น มติขิอง การประเมนิ เพือ่แสดงว่า ชอบหรอืไม่ชอบ ต่อประเดน็หน่ึง ๆ ซึง่ถอืเป็น การ

สื่อสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ทีเ่ป็นผลกระทบมาจาก การรบัสาร อนัจะมผีลต่อ พฤตกิรรม 

ต่อไป 

 จริะวฒัน์ วงสส์วสัดวิฒัน์ (2542, น. 33) อธบิายความหมายว่า ทศันคต ิคอื เครื่องมอืที ่ใชใ้นการก าหนด

รปูแบบพฤตกิรรมของบุคคลทีต่อบสนองต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึง่ความรูส้กึนัน้สามารถ เป็นไดท้ัง้ทางบวกและทางลบ จะ

พอใจหรอืไม่พอใจกไ็ด ้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มของจติใจ ซึง่เกดิจาก ประสบการณ์ทีไ่ดร้บั สภาวะความพรอ้มจะเป็น
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ตวัก าหนดการกระท าของบุคคลหรอืเหตุการณ์ที ่เกีย่วขอ้งกบับุคคลนัน้ ทศันคตเิป็นสิง่ทีส่ามารถวดัไดจ้ากความ

คดิเหน็หรอืจากภาษาทีแ่สดงออกมา 

ฉตัรชยั ปนชาต ิ(2545, น. 7) ใหค้วามหมายไววา ทศันคตเิป็นความรูแ้ละความ รูส้กึต่อสิง่ ใดสิง่หน่ึงทัง้ใน

ดานที่ดแีละไม่ด ีอาจเป็นลกัษณะบวกหรอืลบ พงึพอใจหรอืไมพึง่พอใจกไ็ด้ 

องคป์ระกอบของทศันคต ิอธภิทัร สายนาค (2543, น. 24) กล่าวถงึองคป์ระกอบของทศันคตวิ่าม ี3 ดา้น 

1) ดา้นความรู ้หมายถงึ ความรู ้ความเชื่อ และความคดิของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง 

2) ดา้นความรูส้กึ  หมายถงึ  ความรูส้กึชอบหรอืไม่ชอบ ความรูส้กึทางบวกหรอื ทางลบต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง 

3) ดา้นพฤตกิรรม  หมายถงึ แนวโน้ม หรอืความพรอ้มทีบุ่คคลจะตอบรบัหรอืปฏเิสธต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง    

คุณลกัษณะของทศันคต ิ

จริะวฒัน์ วงศส์วสัดวิฒัน์ (2535, น. 104) ไดส้รุปคุณลกัษณะของทศันคต ิว่ามอียู่ 6รปูแบบ ดงัน้ี  

1)  ทศันคตเิป็นสิง่ทีเ่กดิจากการเรยีนรูห้รอืเกดิจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

2)  ทศันคตมิคุีณลกัษณะของการประเมนิ  คอื เกดิจากการประเมนิความคดิหรอื ความเชื่อทีแ่ต่ละบุคคล 

หรอืเหตุการณ์ต่าง ๆ 

3)  ทศันคตมิคุีณภาพ โดยคุณภาพนัน้จะเป็นสิง่ทีบ่่งบอกถงึความแตกต่าง 

4)  ทศันคตมิคีวามคงทน  เน่ืองจากทศันคตเิกดิจากประสบการณ์ ผ่านการเรยีนรู ้

5)  ทศันคตติ้องมจีุดมุ่งหมายทีแ่น่นอน  

6)  ทศันคตมิลีกัษณะความสมัพนัธ์โดยทศันคตจิะแสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง บุคคลกบัวตัถุสิง่ของ หรอืกบั

สถานการณ์ต่าง ๆ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) ไดอ้้างถงึแนวคดิส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรอื 7Ps  

ประกอบดว้ย 
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1.ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร (Product) คอื สิง่ของทีจ่บัตอ้งได ้หรอื ไม่สามารถจบัต้องไดโ้ดยทีท่างบรษิทัไดผ้ลติ

ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค 

2.ราคา (Price)  คอื เป็นตวัแปรตวัหน่ึงทีท่างบรษิทัก าหนดขึน้มาเป็นค่าสนิค้า หรอื ค่าบรกิาร โดยในการที่

จะก าหนดราคาสนิคา้และบรกิาร ต้องค านวณถงึ ตลาด ทีท่างบรษิทัไดว้างไว ้เป็นสิง่ส าคญั เช่น  ถ้าสนิคา้และบรกิาร

ของธุรกจิเรานัน้  อยู่ในกลุ่มเป้าหมายระดบัสงู  ในการก าหนดราคา  ควรก าหนดไดใ้นราคาทีส่งูตามดว้ย(อาจจะต้อง

ค านึงถงึ  ต้นทุน  ประกอบดว้ย) 

3.  ช่องทางการจดัจ าหน่าย ( Place)  คอื สถานทีต่ัง้ ท าเล  ในการจดัตัง้ รา้นคา้ รวมถงึ การจดัวางสนิคา้ให้

บรโิภคไดร้บัรูถ้งึตวัสนิคา้และบรกิารไดท้ัว่ถงึทีสุ่ด ในกลุ่มเป้าหมายทีต่ ัง้ไว้ 

4.  การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) คอื เป็นเครื่องมอืหน่ึงทีม่คีวามส าคญัในการทีจ่ะท าใหล้กูคา้

กลุ่มเป้าหมายไดรู้จ้กั สนิคา้ และ บรกิาร และ เป็นเครื่องมอืในการกระตุ้นยอดขาย  เพิม่ยอดขาย  หรอื อาจเป็นช่อง

การทางจงูใจให ้ลกูคา้  ตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิาร จากการท าการส่งเสรมิการตลาด  ลด แลก แจก แถม  เป็นต้น 

5.  บุคคล  (People)  คอื  พนกังานทีใ่หบ้รกิารกบัลูกคา้  จะต้องมคีวามรูค้วามสามารถ  ผ่านการฝึกอบรม 

และ เชยีวชาญ กบัสนิคา้และบรกิาร  สามารถสอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค สามารถแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าได้

เป็นอย่างด ี  

6.  ลกัษณะทางกายภาพ ( Physical Evidence) คอื เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ และน าเสนอการบรกิาร

ทีด่ ีใหเ้ป็นไปในทางบวก  เพื่อใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจ  เช่น  การพดูจาดว้ยเสยีงไพเราะ  การใส่ใจรายละเอยีดใน

ลกูคา้  ดว้ยการบรกิารทีเ่ตม็ใจ   

7.  กระบวนการ  (Process)  คอื ขัน้ตอนระเบยีบวธิกีาร และงานปฏิบตัใินดา้นการบรกิาร ทีน่ าเสนอใหก้บั

ผูใ้ชบ้รกิารเพื่อมอบการใหบ้รกิารอย่างถูกต้องรวดเรว็ และท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 การเลอืกเฉพาะกลุ่มประชากรในงานวจิยัน้ีจะเลอืกประชากรทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้น้ี  คอื  กลุ่มคนทีร่บัประทาน

ทุเรยีนและต้องการซือ้ทุเรยีนทางออนไลน์ซึง่ผูว้จิยัเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามแนวทางของ Hair et al.(2006) ที่ระบบไว้
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อย่างน้อย 300 กลุ่มตวัอย่าง งานวจิยัครัง้เป็นกลุ่มตวัอย่างประชากรทีไ่ม่ทราบจ านวน  เป็นการเลอืกกลุ่มตวัอย่างตาม

ความสะดวกโดยการสอบถามผ่านทางออนไลน์    

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการท างานวิจยั 

ในการสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการท างานวจิยัน้ี  จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อเป็นการก าหนด คุณลกัษณะ

(Attribute) และระดบัของคุณสมบตั ิ(Levels)  โดยมขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี   

1.  ไดม้กีารสอบถามขอ้มลูจากผูท้ีเ่คยซือ้ทุเรยีนทางตรง(เดนิทางไปซือ้ทุเรยีนทีต่ลาด) และผูท้ีเ่คยซือ้ทุเรยีน

ทางออนไลน์  จ านวน  10 คน ท าการเลอืกแบบสอบถามแลว้น าค าตอบทีไ่ดม้ากท าการค านวณเป็นรอ้ยละ จนไดผ้ล

การใหค้ะแนนคุณลกัษณะทีล่กูคา้เลอืกมากทีสุ่ด คอื ราคา,ตราสนิคา้,การรบัประกนั,การผลติ,การขนส่ง ตามล าดบั 

2.  ค านวณจ านวนชุดคุณลกัษณะ ไดอ้ยู่ที ่72 ชุดคุณลกัษณะ  ถอืว่าเป็นจ านวนทีม่ากเกนิไปจะท าใหผู้ต้อบ

แบบสอบถามนัน้เกดิการสบัสนในการอ่านและตอบค าถาม  ผูว้จิยัจงึไดท้ าการตดัออกใหเ้หลอืแค่ ชุดของคุณลกัษณะที่

เป็นอสิระต่อกนั (Orthogonal)  เพื่อลดจ านวนใหเ้หมาะสมกบัการศกึษางานวจิยัครัง้น้ี  เหลอื จ านวน 20 ชดุ

คุณลกัษณะ (Concept Card)  โดยแบ่งเป็น  16 Plan Cards และ 4 Holdout Cards 

3.  รปูแบบการน าเสนอแบบสอบถาม  ผูว้จิยัไดจ้ดัท ารปูแบบแสดงชุดคุณลกัษณะ  โดยมภีาพประกอบและ

ค าอธบิายโดยละเอยีด เพือ่ใหผู้ต้อบแบบสอบถามได้ท าการตอบแบบสอบถามและใหค้ะแนน  ตามความต้องการซือ้

โดยการวดัระดบั  จาก 1-10 คะแนน  (1=ไม่ซือ้สนิคา้แน่นอน และ 10=ซือ้สนิคา้แน่นอน)   

การประเมินเครื่องมือ 

 1.  ผูว้จิยัไดม้กีารทดสอบครัง้ที1่  โดยการสมัภาษณ์จากผูท้ีต่อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็น 

พนกังานออฟฟิต  ทีช่อบซือ้สนิคา้ทางออนไลน์ จ านวน 5 คน พบว่ามคี าถามจากผูต้อบแบบสอบถามว่า  ไม่

รบัประทานทุเรยีน  ท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามไม่อยากตอบแบบถามต่อ  ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดม้กีารแกไ้ข  ชุด

แบบสอบถามโดยมคี าถามคดักรอง และ สามารถจบแบบสอบถามไดเ้ลยถ้าผูต้อบแบบสอบถามไม่ต้องการตอบแลว้ 

 2.  ผูว้จิยัไดม้กีารทดสอบครัง้ที ่2  โดยการสมัภาษณ์จากผูท้ีต่อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็น  

เจา้ของสวนผลไม ้ พบว่ามคี าถามจากผูต้อบแบบสอบถามว่า  ถ้าไม่รบัประทานทุเรยีน แต่ตอ้งการซือ้ทุเรยีน  พบว่า
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ไม่มชี่องทางใหผู้ต้อบแบบสอบถามไปต่อ  ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดม้กีารการแก้ไข  ชุดแบบสอบถามครัง้ที2่ โดยการมคี าถาม

คดักรองเพิม่เตมิ ถ้าท่านไม่รบัประทานทุเรยีนท่านมโีอกาสทีจ่ะซือ้ทุเรยีนหรอืไม่   

3.  ผูว้จิยัไดม้กีารทดสอบครัง้ที ่3  โดยการทดลองแจกแบบสอบถามทีผ่่านการแกไ้ขแลว้จรงิ  โดยผ่าน

ช่องทางออนไลน์  Google Docs   จ านวน  20 คน  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามไดต้อบแบบการใชค้ะแนนที่แต่งต่างกนั 

จงึน าแบบสอบถามทีไ่ดไ้ปท าการเกบ็ขอ้มลูจรงิจ านวน 300 กลุ่มตวัอย่าง 

การจดัเกบ็รวมรวมข้อมลู 

การจดัเกบ็รวบรวมขอ้มลู จากการท าเกบ็กลุ่มตวัอย่างจ านวน  300 คน แบบการสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยการใช้

แบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง  Google Docsเป็นเครื่องมอืจดัเกบ็ขอ้มลู  เน่ืองจากเป็นการเขา้ถงึกลุ่มตวัอย่างไดง้่าย

ทีสุ่ด  ซึง่การเขา้มาตอบแบบสอบถามนัน้จะมคี าถามทีค่ดักรองก่อนตอบแบบสอบถาม คอื คุณเคยซือ้ทุเรยีนทาง

ออนไลน์หรอืไม่  คุณรบัประทานทุเรยีนหรอืไม่  ถ้าคุณไม่รบัประทานทุเรยีนแลว้คุณมโีอกาสทีจ่ะซือ้ทุเรยีนทาง

ออนไลน์หรอืไม่  ถ้าผูต้อบแบบสอบถาม  ตอบว่าไม่ซือ้ จะเป็นการจบการท าแบบสอบถาม  และผูว้จิยัจะไม่เกบ็

รวบรวมขอ้มลูในส่วนน้ีมาประเมนิผลการวจิยั 

ผลการวิจยั 

การวิเคราะห์ข้อมูลคดักรอง   

1.  ผูต้อบแบบสอบถามมจี านวน  300 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 100  โดยส่วนมากผูต้อบแบบสอบถาม ไม่เคยซือ้

ทุเรยีนทางออนไลน์ จ านวน 221 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.67  และ เคยซือ้ทุเรยีนทางออนไลน์ จ านวน 79 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 26.33 

2.  ผูต้อบแบบสอบถามมจี านวน  300 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 100  โดยส่วนมากผูต้อบแบบสอบถามจะ

รบัประทานทุเรยีน จ านวน 280 คน คดิเป็นรอ้ยละ 93.33  และ ไม่รบัประทานทุเรยีน จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

6.67   

3.  ผูต้อบแบบสอบถามมจี านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100  โดยเป็นขอ้มลูจากผูท้ีไ่ม่รบัประทานทุเรยีนตอบ

แบบสอบถาม ถ้าไม่รบัประทานทุเรยีนจะมโีอกาสซือ้ทุเรยีนใหใ้คร  โดย ซือ้ใหค้รอบครวั จ านวน  15 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 75  และ ซือ้ใหเ้พือ่น/คนรูจ้กั จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25 
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การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไป ได้แก่  เพศ อาย ุอาชีพ รายได้ ความชอบสายพนัธุทุ์เรียน   

1.  ผูต้อบแบบสอบถามมจี านวน  300 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 100  โดยส่วนมากผูต้อบแบบสอบส่วนมากเป็น

เพศหญงิ จ านวน 223 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.33  และเพศชาย จ านวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.67   

2.  ผูต้อบแบบสอบถามมจี านวน  300 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 100  โดยส่วนมากผูต้อบแบบสอบส่วนมากมอีายุที ่ 

21-30 ปี จ านวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.67 , อาย ุ 31-40 ปี จ านวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.67 ,อายุ 41-20 ปี 

จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.33 ,อายุ ต ่ากว่า 21 ปี จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.67 และ อายุ 51 ปีขึน้ไป 

จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.66 

3.  ผูต้อบแบบสอบถามมจี านวน  300 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 100  โดยส่วนมากผูต้อบแบบสอบส่วนมากมอีาชพี 

พนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.00 , อาชพีอื่นๆ จ านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.33 ,

อาชพีแม่บ้าน/พ่อบ้าน จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.00 ,อาชพีธุรกจิส่วนตวั/เจา้ของกจิการ จ านวน 33 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 11.00 และ อาขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.67 

4.  ผูต้อบแบบสอบถามมจี านวน  300 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 100  โดยส่วนมากผูต้อบแบบสอบส่วนมากมี

รายได ้10,001 – 20,000 บาท จ านวน 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.67 , รายได ้ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 

69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.00 ,รายได ้20,001 – 30,000 บาท จ านวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.00 ,รายได ้มากกว่า 

50,001 บาทขึน้ไป จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.33, รายได ้30,001 – 40,000 บาท จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

8.67 และ รายได ้40,001 – 50,000 บาท จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.33 

5.  ผูต้อบแบบสอบถามมจี านวน  300 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 100  โดยส่วนมากผูต้อบแบบสอบส่วนมากชื่น

ชอบทุเรยีนหมอนทอง จ านวน 228 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.00 , ทุเรยีนกา้นยาว จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.33 ,

ทุเรยีนชะนี จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.33 ,ทุเรยีนพวงมณ ีจ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00, ทุเรยีนกระดุม 

จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.67 และ ทุเรยีนอื่นๆ จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.67 

การวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือทุเรียนทางออนไลน์  
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ตารางท่ี1  แสดงจ านวนรอ้ยละของขอ้มลูทีผู่ต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในการซือ้ทุเรยีนทางออนไลน์ 

คณุลกัษณะ ร้อยละ 

ราคา 32.523 

การผลติ 14.803 

การรบัประกนั 18.145 

ตราสนิคา้ 21.971 

ระยะเวลาจดัส่ง 12.559 

จากตารางที่1  จากผลวเิคราะหค์วามส าคญัของคุณลกัษณะในการตดัสนิใจซือ้ทุเรยีนทางออนไลน์พบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามมจี านวน  300 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 100  โดยส่วนมากคุณลกัษณะทีผู่ต้อบแบบสอบถามใหค่้า

ความส าคญัมากทีสุ่ด คอื ราคา  คดิเป็นรอ้ยละ 32.523 , ตราสนิคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 21.971 ,การรบัประกนั คดิเป็นรอ้ย

ละ 18.145 ,การผลติ คดิเป็นรอ้ยละ 14.803 และ ระยะเวลาจดัส่ง คดิเป็นรอ้ยละ 12.559 ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี2  แสดงผลวเิคราะหค์วามส าคญัการตดัสนิใจซือ้ทุเรยีนทางออนไลน์ 

คณุลกัษณะ ระดบัคณุลกัษณะ ระดบัความพึงพอใจ ค่าความคลาดเคล่ือน 

(Attributes) (Levels of Attributes) (Utility) (Standard Error) 

ราคา 

100 บาท/กโิล .701 .052 

150 บาท/กโิล -.022 .061 

200 บาท/กโิล -.679 .061 

การผลติ 
ปลกูโดยทัว่ไป -.269 .039 

ปลกูโดยเกษตรอนิทรยี ์ .269 .039 
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คณุลกัษณะ ระดบัคณุลกัษณะ ระดบัความพึงพอใจ ค่าความคลาดเคล่ือน 

(Attributes) (Levels of Attributes) (Utility) (Standard Error) 

การรบัประกนั 
ไม่มกีารรบัประกนั -.441 .039 

มกีารรบัประกนั .441 .039 

ตราสนิคา้ 

สวนทัว่ไป -.156 .052 

สวนคนรูจ้กั -.071 .061 

สวนมชีื่อเสยีง .227 .061 

ระยะเวลาจดัส่ง 
3-4 วนั/มค่ีาส่ง -.178 .039 

1-2 วนั/มค่ีาส่ง .178 .039 

ค่าคงที่ 

 

5.261 .043 

จากตารางที่2 แสดงผลวเิคราะหค์วามส าคญัการตดัสนิใจซือ้ทุเรยีนทางออนไลน์ จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  

300 คน ของแต่ละระดบัคุณลกัษณะ ไดด้งัน้ี 

ระดบัความส าคญั ต่อคุณลกัษณะราคา พบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัใน  ราคา  100 บาท/กโิล มากทีสุ่ด 

โดยระดบัความพงึพอใจจะเพิม่ขึน้เท่ากบั .701 หน่วย ตามดว้ย ราคา  150 บาท/กโิล โดยระดบัความพงึพอใจจะลดลง

เท่ากบั  -.022 หน่วย  และ ราคา 200 บาท/กโิล โดยระดบัความพงึพอใจจะลดลงเท่ากบั  -.679 หน่วย  ตามล าดบั 

ระดบัความส าคญั ต่อคุณลกัษณะการผลติ  พบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัใน ปลกูโดยเกษตรอนิทรยี ์มาก

ทีสุ่ด  โดยระดบัความพงึพอใจจะเพิม่ขึน้เท่ากบั .269 หน่วย และ ปลกูโดยทัว่ไป โดยระดบัความพงึพอใจจะลดลง

เท่ากบั -.269 หน่วย  ตามล าดบั 

ระดบัความส าคญั ต่อคุณลกัษณะการรบัประกนั  พบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัใน มกีารรบัประกนั มาก

ทีสุ่ด โดยระดบัความพงึพอใจจะเพิม่ขึน้เท่ากบั .441 หน่วย และ ไม่มกีารรบัประกนั โดยระดบัความพงึพอใจจะลดลง

เท่ากบั -.441 หน่วย  ตามล าดบั 
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ระดบัความส าคญั ต่อคุณลกัษณะตราสนิคา้  พบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัใน สวนทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ด 

โดยระดบัความพงึพอใจจะเพิม่ขึน้เท่ากบั .227 หน่วย  ตามดว้ย สวนคนรูจ้กั โดยระดบัความพึง่พอใจจะลดลงเท่ากบั -

.071 หน่วย และ สวนทัว่ไป โดยระดบัความพึ่งพอใจจะลดลงเท่ากบั -.156 หน่วย ตามล าดบั 

ระดบัความส าคญั ต่อคุณลกัษณะระยะเวลาจดัส่ง พบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัใน ระยะเวลาจดัส่ง 1-2 

วนั/มค่ีาขนส่ง มากกว่า โดยระดบัความพงึพอใจจะเพิม่ขึน้เท่ากบั .178 หน่วย และ ระยะเวลาจดัส่ง 3-4 วนั/มค่ีาขนส่ง 

โดยระดบัความพงึพอใจจะลดลงเท่ากบั -.178 หน่วย ตามล าดบั   

สรปุผลวิจยั 

จากการศกึษางานวจิยัเรื่อง การตดัสนิใจซือ้ทุเรยีนทางออนไลน์  จากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 300 คน  ส่วน

ใหญ่ไม่เคยซือ้ทุเรยีนทางออนไลน์  รอ้ยละ 73.67  แต่รบัประทานทุเรยีนอยู่ที ่รอ้ยละ 93.33 โดยที่ไม่รบัประทาน

ทุเรยีนมโีอกาสซือ้ทุเรยีนทางออนไลน์ใหก้บัครอบครวัอยู่ที ่รอ้ยละ 75.00 โดยส่วนใหญ่เป็น  เพศหญงิรอ้ยละ 74.33 มี

อายุอยู่ที ่21 – 30 ปี รอ้ยละ 37.67 มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน รอ้ยละ 38.00  มรีายไดอ้ยู่ที ่10,001 – 20,000 

บาท รอ้ยละ 34.67 ชื่นชอบทุเรยีนพนัธุห์มอนทอง รอ้ยละ 76.00 

 ผลการวเิคราะหค่์าความส าคญัของคุณลกัษณะในการตดัสนิใจซือ้ทุเรยีนทางออนไลน์ จากกลุ่มตวัอย่าง 

จ านวน 300 คน โดยค่าความส าคญัทีคุ่ณลกัษณะ ดงัน้ี 

 ราคา  มรีะดบัคุณลกัษณะที ่ 100 บาท/กโิล , 150 บาท/กโิล , 200 บาท/กโิล โดยผูต้อบแบบสอบถามให้

ความส าคญัคุณลกัษณะราคาอยู่ 100 บาท/กโิล มากที่สุด  โดยมค่ีารอ้ยละ 32.523  

 การผลติ มรีะดบัคุณลกัษณะที ่ ปลกูโดยทัว่ไป และ ปลกูโดยเกษตรอนิทรยี ์ โดยผูต้อบแบบสอบถามให้

ความส าคญัคุณลกัษณะการปลกูโดยเกษตรอนิทรยี ์เป็นล าดบัที ่4 โดยมค่ีารอ้ยละ 14.803 

 การรบัประกนั มรีะดบัคุณลกัษณะที ่ไม่มกีารรบัประกนั และ มกีารรบัประกนั  โดยผูต้อบแบบสอบถามให้

ความส าคญัคุณลกัษณะ มกีารรบัประกนั เป็นล าดบัที ่3 โดยมค่ีารอ้ยละ 18.145 

 ตราสนิคา้ มรีะดบัคุณลกัษณะที ่สวนทัว่ไป , สวนคนรูจ้กั , สวนทีม่ชีื่อเสยีง  โดยผูต้อบแบบสอบถามให้

ความส าคญัคุณลกัษณะที ่ สวนมชีื่อเสยีง เป็นล าดบัที ่2 โดยมค่ีารอ้ยละ 21.971 
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 ระยะเวลาจดัส่ง มรีะดบัคุณลกัษณะที ่ระยะเวลาจดัส่งที ่1 – 2 วนั/มค่ีาขนส่ง และ ระยะเวลาจดัส่งที ่3 – 4 

วนั/มค่ีาขนส่ง  โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัคุณลกัษณะที ่ระยะเวลาจดัส่งที ่1 – 2 วนั/มค่ีาขนสง่ เป็นล าดบั

สุดทา้ย โดยมค่ีารอ้ยละ 12.559 

สรปุและวิจารณ์ผล 

 1.  การวจิยัครัง้ทีท่ าใหท้ราบถงึกลุ่มเป้าหมายทีแ่ทจ้รงิของการซือ้ทุเรยีนทางออนไลน์ คอื เพศหญงิ  ทีม่ช่ีวง

อายุอยู่ที ่21 – 30 ปี  มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดอ้ยู่ที ่10,001 – 20,000 บาท  เน่ืองจากผลที่ได้

จากงานวจิยัน้ี เพศหญงิ ทีม่อีาชพีเป็นพนกังานบรษิทั ซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพราะ พนกังานบรษิทันัน้มพีฤตกิรรม

ชอบซือ้ของทางออนไลน์ 

 2.  จากงานวจิยัน้ีพบว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะด้านราคามากทีสุ่ด โดยผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัคุณลกัษณะอยู่ทีร่าคา  100 บาท/กโิล  ต่อมาใหค้วามส าคญัคุณลกัษณะดา้นตรา

สนิคา้ โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัคุณลกัษณะอยู่ที ่สวนทีม่ชีื่อเสยีง  ต่อมาใหค้วามส าคญัคุณลกัษณะ

ดา้นการรบัประกนั โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัคุณลกัษณะอยู่ที ่มกีารรบัประกนั ต่อมาใหค้วามส าคญั

คุณลกัษณะดา้นการผลติ โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัคุณลกัษณะอยู่ที ่การปลกูโดยเกษตรอนิทรยี ์

และ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นระยะเวลาจดัส่ง  โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั

ระดบัคุณลกัษณะอยู่ที ่1 – 2 วนั/มค่ีาขนส่ง เป็นล าดบัสุดทา้ยตามล าดบั 

ข้อเสนอแนะ 

ผลทีไ่ดจ้ากการท างานวจิยัครัง้น้ีสามารถน าไปใช้กบัชาวสวนทีต่้องการท าการตลาดเองโดยไม่ผ่านพ่อคา้คน

กลาง โดยผลวจิยัน้ีสามารถใชต้ดัสนิใจในการก าหนด ราคา , การผลติโดยการปลูกแบบเกษตรอนิทรยี ์, การรบัประกนั 

, การท าการตลาดสวนผลไม้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั ,การขนส่ง ได ้และมขีอ้มลูกลุ่มเป้าหมายในการท าการตลาด การโฆษณาให้

เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็น เพศหญงิ อายุระหว่าง 21 – 30 ปี  และมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 
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เอกสารอ้างอิง 

ขอ้มลูจากส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร(สศก.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2559 

https://www.posttoday.com/economy/news/548795 

งานวจิยัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านทางสงัคมออนไลน์ บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะ

พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5802031426_5246_3954.pdf 

งานวจิยัการศกึษาความต้องการสลากรปูแบบใหม่ของประชากรในเขตกรุงเทพ คณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5804010477_6447_4526.pdf 

งานวจิยัปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ทุเรยีนในภาคตะวนัออกของประเทศไทย : กรณีศกึษาผูป้ระกอบการ 

https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=03%20Supat.pdf&id=2955&keeptrack=0 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตดัสนิใจ(บุษกร  ค าคง (2542) ) บารน์ารด์(Barnard) 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคต ิ(โรเจอร(์Roger,1978:208-209 อ้างถงึใน สุรพงษ์ โสธนะเสถยีร, 2533: 122) จิ

ระวฒัน์ วงสส์วสัดวิฒัน์(2542,น.33) ฉตัรชยั ปนชาต(ิ2545, น.7) อธภิทัร สายนาค(2543,น.24) จริะวฒัน์ วงศส์วสัดิ

วฒัน์(2535, น.104) 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด  ศริวิรรณ เสรรีตัน์(2541) 

 


