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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม 2) 

พฒันาผลิตภณัฑต์น้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม และ 3) ประเมินผลิตภณัฑต์น้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืมเชิง
พาณิชย ์การศึกษาคร้ังน้ีใช้รูปแบบการวิจยัและพฒันา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เป็นนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบุรีและ
ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม และให้ผูบ้ริโภคทดลองผลิตภณัฑ์ 
สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์พฤติกรรมการบริโภคโดยการทดสอบที และการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมและความตอ้งในดา้นความชอบต่อบรรจุภณัฑท่ี์เป็นขวดแกว้ ขนาด 200 มล. มากท่ีสุด 
ผูบ้ริโภคช่ืนชอบสูตรท่ีมีน ้ ามะนาวร้อยละ 80 และน ้ าตาล ร้อยละ 20 มีฉลากบรรจุภณัฑ์ มีโทนสีเขียว   ตราสินคา้เป็นรูปมะนาวสีเขียวหัน่
เป็นแวน่รองรับดว้ยพื้นสีส้ม ระบุตราสินคา้เป็น “บี เลมอน” และผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อผลิตภณัฑแ์ละคุณภาพมากท่ีสุด  2) การพฒันา
ผลิตภณัฑ์ตน้แบบดว้ยแปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืมของทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและจุดขาย เร่ิมจากการออกแบบร่าง
ผลิตภณัฑ์ตน้ การแปรรูปผลผลิตโดยใช้แนวคิดในการออกแบบ   จากการศึกษาพฤติกรรม ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และการทดลอง
ผลิตภณัฑจ์นไดเ้ป็นผลิตภณัฑต์น้แบบท่ีใชข้วดแกว้ โทนสีเขียว ตราสินคา้ยีห่้อ บี เลมอน ปริมาณบรรจุ 200 มล. ฉลากสินคา้มีขนาด 16.6 
ซม. X 6.5 ซม. โดยฉลากแสดงขอ้มูลส่วนประกอบโดยประมาณ ช่องทางการติดต่อ สถานท่ีผลิต และสามารถสแกนคิวอาร์โคต้ เพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และ ก าหนดราคาจ าหน่ายขวดละ 25 บาท 3) ผลการประเมินผลผลิตภณัฑต์น้แบบ ผูบ้ริโภคเห็นวา่ตรา
สินคา้บนบรรจุภณ์ัมีความเหมาะสม     มากท่ีสุดในการส่ือสารเก่ียวกบัสินคา้ รูปแบบบรรจุภณัฑแ์ละผลิตภณัฑ ์มีความสวยงามและสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด โดยภาพรวมการประเมินทั้งสองดา้นอยูใ่นระดบัมาก สามารถน าไปสู่การพฒันาเป็นผลิตภณัฑแ์ปร
รูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืมเชิงพาณิชยท่ี์เป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัเพชรบุรีได ้

 

ค าส าคญั : การพฒันาผลิตภณัฑ ์ การแปรรูป  เชิงพาณิชย ์ เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ น ้ ามะนาวพร้อมด่ืม 
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Abstract  
The objective of this study was to study 1) determine consumer behavior and demand towards the lemonade processed as a ready to 

drink product, 2) develop a processed product of ready-to-drink lemonade, and 3) evaluate the developed ready-to-drink lemonade commercial 
product prototype. This study employed the research and development model. The samples of the study consisted of tourists travelling in 
Phetchaburi and the residents in the province with a total of 400 samples. The data were collected by using a questionnaires and the product test 
made by the consumers. The statistics used for data analysis were mean, percentage, standard deviation, and analyzing the consumers’ behavior 
with t-test and one-way analysis of variance (ANOVA). 

The research results were as follows: 1) The consumers showed behavior and needs over the lemonade drink product that they liked 
the packaging of glass bottle at 200 ml volume the most. They also liked the product that contains 80% lemonade and 20% sugar, the packaging 
label is a green tone. The logo shows a green lemon fruit sliced into round shape over the orange background. The label is named as “Be Lemon.” 
Most of all, the consumers were concerned with the product and its quality. 2) The development of the read-to-drink lemonade product aimed 
at adding value and selling point to the Phetchaburi’s local produce. This was undergone by starting with prototype sketching design based on 
the study of consumers’ behavior, demand, and product testing. The prototype product was packaged in a green-tone glass bottle with 200 ml 
volume, labelled with “Be Lemon” brand. The product label is 16.6 cm. x 6.5 cm. showing the approximate ingredient information, contact 
channels, production locations, QR code that can be scanned to see more details about the product, and the price of the product is 25 baht per 
bottle.  3) The evaluation of the prototype product showed that the consumers thought that the brand on the package was the most appropriate 
communication of the product.  The product packaging and product itself looked great and could add value of the product the most. The overall 
evaluation in both aspects were at a high level and it could be commercially produced as a processed product of ready-to-drink lemonade 
showing the identity of Phetchaburi Province. 

 

Keywords : Product development, Commercial Processing, Creative Economy,  Ready to drink lemonade 
 

บทน า   
     ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบดา้นประเภทสินคา้ท่ีมีความหลากหลายและความต่อเน่ืองในการให้ผลผลิตไดต้ลอดทั้งปี 
และยงัเป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรท่ีสมบูรณ์และมีผลผลิตส่งออกไปทัว่โลก ทั้งน้ีเพราะประเทศไทยมีการปรับปรุงและพฒันา
คุณภาพของผลผลิตให้ไดม้าตรฐานตรงกบัความตอ้งการของตลาดโลก และยงัมีการส่งเสริมให้น าผลผลิตสินคา้เกษตรไปแปรรูป
ในลกัษณะต่างๆ เช่น น าไปแปรรูปเป็นผลไมแ้ช่แขง็ แช่เยน็ และน ้าผลไม ้เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตของสินคา้ ซ่ึงสอดรับกบั
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ท่ีมุ่งเนน้ให้มีการน าความคิดสร้างสรรค์และการ
พฒันานวตักรรม เพ่ือท าให้เกิดส่ิงใหม่ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับสินคา้เกษตรทั้ งในเร่ืองกระบวนการผลิต รูปแบบ
ผลิตภณัฑ ์บริการใหม่ๆ และรูปแบบการด าเนินธุรกิจ  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 [1]   
 ในปี 2561 ตลาดผลิตภณัฑผ์กัและผลไมแ้ปรรูปในประเทศไทยมีมูลค่า 2,153.3 ลา้นบาท หรือมีอตัราการขยายตวัเฉล่ีย   
ร้อยละ 3.2 ต่อปี ตลอดช่วงเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2557 – 2561) ศูนยอ์จัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร [2] จึงสร้างแรงกระตุน้ให้
ผูป้ระกอบการเร่งพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพและตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคและเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้เกษตรเพ่ือเป็น
การแกไ้ขปัญหาราคาสินคา้เกษตรในช่วงท่ีราคาผลผลิตตกต ่า เช่น มะนาว ซ่ึงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนมะนาวมีผลผลิต
ลน้ตลาดส่งผลให้ราคาตกต ่ามาก  แต่ในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีมะนาวจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดนอ้ยส่งผลให้ราคา
สูง จึงไม่เอ้ืออ านวยให้ผูบ้ริโภคสามารถรับประทานผลไมส้ดไดต้ามตอ้งการ ซ่ึงในปัจจุบนักระแสใส่ใจสุขภาพซ่ึงไม่ใช่เฉพาะ
ผูสู้งอายุเท่านั้นแต่กลุ่มผูบ้ริโภควยัหนุ่มสาวและวยัท างานท่ีมีวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบมากข้ึน น ้ าผลไมแ้ปรรูปจึงเป็นทางเลือกให้กบั
ผูบ้ริโภคและรองรับวิถีชีวิตอนัเร่งรีบของสังคมเมืองท่ีขยายตวัต่อเน่ืองตามการพฒันาประเทศ  ดงันั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจึงน ามะนาวมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑน์ ้ามะนาวพร้อมด่ืมเพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงท่ีราคามะนาวตกต ่า  
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จงัหวดัเพชรบุรี เมืองเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบและเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเท่ียวระดบัประเทศ มีความอุดมสมบูรณ์ดา้นอาหาร 
โดยเฉพาะผลิตภณัฑจ์ากการเกษตรท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัจงัหวดัเพชรบุรี คือ มะนาวคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 60% ของการ
ผลิตทั้งหมดของประเทศ ส านักงานจงัหวดัเพชรบุรี [3]  ซ่ึงหากช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียวจะมีผลผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก ท าให้
มะนาวลน้ตลาดและราคาตกต ่า การแปรรูปน ้ ามะนาวจึงเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบ
โจทยค์วามตอ้งการบริโภคท่ีหลากหลายมากข้ึน และแรงสนบัสนุนของผูบ้ริโภคยคุใหม่ท่ีการด าเนินชีวิตค่อนขา้งเร่งรีบและเหลือ
เวลาในแต่ละวนัค่อนขา้งนอ้ย จึงมีความตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์จะเขา้มาช่วยอ านวยความสะดวกในการใชชี้วิต รวมไปถึงความนิยม
ในการดูแลสุขภาพท่ีก าลงัแพร่หลายเป็นอีกปัจจยัหนุนท่ีช่วยผลกัดนัใหผ้ลิตภณัฑแ์ปรรูปจากสินคา้เกษตรเติบโตข้ึน 

จากการศึกษาพบว่าจงัหวดัเพชรบุรีมีผลผลิตทางการเกษตรท่ีข้ึนช่ือและสร้างรายไดใ้ห้กบัจงัหวดัเพชรบุรี คือ มะนาว  
มีการน ามะนาวไปแปรรูปเพ่ือจ าหน่ายมากมายแต่ยงัไม่ไดผ้ลตอบรับเท่าท่ีควร เน่ืองจากผลิตภณัฑแ์ปรรูปท่ีจะน าออกไปจ าหน่าย
ตอ้งไดรั้บการพฒันา ดา้นกระบวนการผลิต บรรจุภณัฑ์และการส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อเป็นการยกระดบัคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตรและยกระดบัรายไดใ้ห้ผูป้ระกอบการและยงัสามารถต่อยอดใหเ้กิดการเรียนรู้ จากประเด็นดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจในการศึกษา“การพฒันาผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม เชิงพาณิชยบ์นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ในจงัหวดัเพชรบุรี” 
โดยมุ่งศึกษาพฤติกรรมความและตอ้งการของผูบ้ริโภคและเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์ตน้แบบผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม     
ในจงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลิตภณัฑใ์นชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจการน าไปพฒันาและต่อ
ยอดการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเพ่ือช่วยลดปัญหาใหก้บัเกษตรกรในช่วงมะนาวลน้ตลาด 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี  
 
2. เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑต์น้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี 
3. เพ่ือประเมินผลิตภณัฑต์น้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี 
 

ทบทวนวรรณกรรม  
                   แนวคดิและทฤษฎ ีงานวจิัย ประกอบด้วย  

1. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ศกัด์ิชยั เกียรตินาคิน [4] กล่าววา่ เป็นการพฒันาเศรษฐกิจท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของความคิด
สร้างสรรคเ์ป็นการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งความรักหลายทางวฒันธรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยมิ์ติทางสังคมเศรษฐกิจ
และวฒันธรรม 

2. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัมะนาวและการแปรรูปมะนาว ส านกังานจงัหวดัเพชรบุรี [5] กล่าววา่ พืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้
ใหก้บัจงัหวดัเพชรบุรี คือ มะนาวเพชรบุรี ซ่ึงสามารถผลิตไดป้ระมาณร้อยละ 60 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดของประเทศ มะนาว
เพชรบุรีไดเ้ป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด สุรสิฐ อินต๊ะ [6] กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาดก าหนดไว้
ว่านักการตลาดจะตอ้งท าการตดัสินใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ และลกัษณะเฉพาะตวัของมนั   ท าการก าหนดราคา ตดัสินใจว่าจะ
จ าหน่ายผลิตภณัฑข์องตนอยา่งไร และเลือกวธีิการส่งเสริมการขาย  

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซ้ือ วจนะ ภูผานี [7] กล่าวว่า การตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคคือการเลือกผลิตภณัฑ์หรือบริการอ่ืนๆ จากทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู ่ซ่ึงระดบัของการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีอยู่ 3 
ระดบัคือ การตดัสินใจ ตามความเคยชิน การตดัสินใจท่ีจ ากดั และการตดัสินใจอยา่งกวา้งขวาง 
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5. แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบบรรจุภณัฑ์และการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ คอทเลอร์ และอามสตรอง [8] กล่าวว่า 
“ผลิตภณัฑใ์หม่” คือ สินคา้ บริการ หรือ ความคิดท่ีไดป้รับปรุงจากผลิตภณัฑเ์ดิมใหมี้คุณสมบติัท่ีดีข้ึน 

ส่วนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ศราวธุ พจนศิลปะ [8] ไดศึ้กษาการพฒันาผลิตภณัฑ์ หน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ภายใตน้โยบายประเทศไทย 4.0 ของจังหวดัเพชรบุรี พบว่า การพฒันากระบวนการเปล่ียนแปลง
ผลิตภณัฑชุ์มชน ท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค ์มีการวางแผนอยา่งเป็นขั้นตอน 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 งานวิจยั เร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืมเชิงพาณิชยบ์นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นจงัหวดัเพชรบุรี 
โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยัในรูปแบบการวิจยัและพฒันา (research and development) มีแนวทางการวิจยัตรงตามวตัถุประสงค์ 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการด าเนินการวจิยัเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 

  ขั้นตอนที ่1 ศึกษาพฤตกิรรมและความต้องการของผู้บริโภค ทีม่ต่ีอผลติภัณฑ์แปรรูปน า้มะนาวพร้อมด่ืม ในจังหวดัเพชรบุรี 
   ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ ความตอ้งการของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม  
ในจงัหวดัเพชรบุรี ตามเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เวบ็ไซต์ วารสาร และส่ือส่ิงพิมพท์างวิชาการ สร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม
เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ ความตอ้งการของผูบ้ริโภคของผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงเคร่ืองมือท่ี
ใชเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง มีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือวิจยั 
IOC และมีการใหก้ลุ่มตวัอยา่งทดลองชิมผลิตภณัฑ ์จ านวน 4 สูตร ผูว้จิยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง โดยค านวณ
ค่าสถิติขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ใชค้่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างของ
ปัจจยัต่างๆ  โดยใชส้ถิติ  t-test และ F-test และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance : ANOVA) 
 

  ขั้นตอนที่ 2  พัฒนาร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์แปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทาง
ผลการวจิัย 
  พฒันาร่างผลิตภณัฑ์ตน้แบบน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือและความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืมท่ีได้จากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน    
ออกแบบเป็นผลิตภณัฑต์น้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี 
 

  ขั้นตอนที ่3  ประเมนิร่างผลติภัณฑ์ต้นแบบผลติภัณฑ์แปรรูปน า้มะนาวพร้อมด่ืม จังหวดัเพชรบุรี              
  น าร่างผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม จังหวดัเพชรบุรี จากขั้นตอนท่ี 2  ขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญ
ประเมินผลผลิตภณัฑต์น้แบบและผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 10 ท่าน แบ่งเป็น ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4  ท่าน, เจา้ของธุรกิจ 2 ท่าน, นกัวิชาการ 2 ท่าน และผูป้ระกอบการ  2 ท่าน โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผล
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั เป็นระดบัการประเมิน และหาค่าเฉล่ียความเหมาะสมของ 
ผลิตภณัฑ์ตน้แบบน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี การแปลผลของความคิดเห็นพิจารณาจากค่าเฉล่ียโดยใชเ้กณฑ์ของ
เบสท์ [4] หลงัจากไดผ้ลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 10 ท่าน  จึงน าผลการประเมินท่ีไดม้าพฒันา ปรับปรุงผลิตภณัฑ์
ตน้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี ตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ 
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  ขั้นตอนที ่4  พฒันาต้นแบบผลติภัณฑ์แปรรูปน า้มะนาวพร้อมด่ืม ในจังหวดัเพชรบุรี ตามแนวทางผลการวจิัย 
จากการท่ีไดท้  าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการ น าไปสู่การพฒันาร่างผลิตภณัฑต์น้แบบ ผา่น

การกระบวนการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญจากหลากหลายสาขา จึงไดเ้ป็นตน้แบบผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม และผลิต
เป็นผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี ตามแนวทางผลการวจิยัซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

กรอบกระบวนการในการวจิัย 
การศึกษา เร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม เชิงพาณิชยบ์นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในจงัหวดั

เพชรบุรี มีกระบวนการในการวจิยั ดงัน้ี 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ กระบวนการ ผลลพัธ์ท่ีได ้ 

ขั้นตอนท่ี 1. 
 ศึ ก ษ าพฤ ติ ก ร รม แล ะ ค ว า ม
ต้อ งการของผู ้บ ริ โภค ท่ี มี ต่ อ
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อม
ด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี 

 

1.ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม 

3.น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อท าการตรวจสอบขอ้มูล 
4. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบไป
ปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

5. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบและ
แกไ้ขไปทดลองใช ้(try out) 
6.เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและทดลอง
ผลิตภณัฑเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมและความ
ตอ้งการผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม 
จงัหวดัเพชรบุรี  

 

ไดพ้ฤติกรรมและความตอ้งการ
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อม
ด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี 

 

ขั้นตอนท่ี 2 
พัฒนา ร่ า งผ ลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อม
ด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี 

แนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ ์      
แปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม  
ในจงัหวดัเพชรบุรี  

 

น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการในขั้นตอน
ท่ี  1  มาพัฒนาร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ        
น ้ ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี   
 

ผู ้เ ช่ียวชาญประเมินผลร่างผลิตภัณฑ์
ต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปน ้ ามะนาว
พร้อมด่ืมใน จงัหวดัเพชรบุรี 

ขั้นตอนท่ี 3 
ประเมินร่างผลิตภณัฑต์น้แบบ 
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อม
ด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี 

ได้เป็นแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ   
น ้ า มะนาวพ ร้อม ด่ืม  ในจังหวัด
เพชรบุรี   

ท าการปรับปรุงจากผลการประเมิน และ
ผลิตเป็นร่างผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาว
พร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี 

ขั้นตอนท่ี 4 
พฒันาตน้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้า
มะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี  

1.ไดเ้ป็นผลิตภณัฑต์น้แบบน ้ามะนาว
พร้อมด่ืม จงัหวดัเพชรบุรี 
2. สรุปผลการวจิยั  
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย เร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม เชิงพาณิชยบ์นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในจังหวดั
เพชรบุรี สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี  
 

 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจังหวัด
เพชรบุรี  มีผลการวจิัย ดงันี ้

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 – 35 ปี มีอาชีพ
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท  

2. ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ชอบด่ืมน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม หากตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ ามะนาวพร้อมด่ืมจะซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือ เพราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพและ
เห็นวา่บรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์น ้ ามะนาวพร้อมด่ืมท่ีจะเลือกซ้ือควรเป็นแบบขวดแกว้ ขนาด 200 มล. บรรจุภณัฑค์วรมีโทนสีเขียว 
สูตรท่ีกลุ่มตวัอยา่งช่ืนชอบคือ สูตรน ้ ามะนาว ร้อยละ 80 น ้ าตาล ร้อยละ 20 จ าหน่ายในราคา 21 - 25 บาท และกลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่คิดวา่ตราสินคา้แบบท่ี 2 เหมาะสมกบัผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืมมากท่ีสุด 

 

 
 

ภาพที่ 2   ร่างตราสินคา้ผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืมในจงัหวดัเพชรบุรี 
 

ตารางที ่1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม จงัหวดัเพชรบุรี 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการซ้ือผลติภัณฑ์แปรรูป 
น า้มะนาวพร้อมด่ืม จังหวดัเพชรบุรี 

x̅ S.D. แปลผล อนัดบั 

1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.37 0.65 มากท่ีสุด 1 
2 ดา้นราคา 4.29 0.68 มากท่ีสุด 2 
3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  4.24 0.70 มาก 3 
4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.09 0.79 มาก 4 

ภาพรวมเฉลีย่ 4.25 0.71 มากท่ีสุด  
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม โดยรวมอยู่
ในระดบั มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม มากท่ีสุด  
รองลงมา คือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั พิจารณาเป็นรายดา้นได ้ดงัน้ี  
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 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ รสชาติของน ้ามะนาวพร้อมด่ืมมีผลต่อการซ้ือ
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม มากท่ีสุด มี รองลงมา เห็นวา่ผลิตภณัฑ์ไดรั้บการรับรองคุณภาพ (อย. หรือ  มผช.) ฉลากมี
ความสวยงามและมีรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าไดง่้าย และเห็นวา่ความหลากหลายของรสชาติมี
ผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 2  ดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมีผลต่อการซ้ือ
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม มากท่ีสุด รองลงมา เห็นวา่ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ มีราคาแสดงชดัเจน ราคาท่ีต ่ากวา่สินคา้
ยีห่อ้อ่ืนมีความส าคญัต่อการซ้ือง่ายข้ึนมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ หากมีช่องทางการจดัจ าหน่ายมี
หลากหลาย สะดวกหาซ้ือไดง่้ายมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืมมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา เห็น
วา่สถานท่ีจดัจ าหน่ายเป็นท่ีรู้จกั การจดัวางสินคา้เป็นระเบียบมีผลต่อและเห็นวา่สถานท่ีจอดรถผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ า
มะนาวพร้อมด่ืม อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ กิจกรรมทางส่ือสังคมออนไลน์มีผล
ต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืมมากท่ีสุด รองลงมา เห็นว่าการแจกให้ทดลองชิมผลิตภณัฑ์น ้ ามะนาวพร้อมด่ืม  
มีการอธิบายสรรพคุณของน ้ ามะนาวพร้อมด่ืมหรือ QR CODE การลดราคาในช่วงเทศกาลต่างๆ การมีคูปองสะสมแตม้ การมี
คูปองส่วนลดทา้ยใบเสร็จ และมีการแถมสินคา้ มีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 

 ขั้นตอนที่ 2  พัฒนาร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์แปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทาง
ผลการวจิัย  
 จากการศึกษาพฤติกรรมการและความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดั
เพชรบุรี และการให้กลุ่มตวัอย่างทดลองชิมผลิตภณัฑ์ ผูว้ิจยัจึงท าการพฒันาร่างผลิตภณัฑ์ตน้แบบโดยใชฉ้ลากสินคา้เป็นโทน      
สีเขียว มีขนาด 16.6 ซม. X 6.5 ซม. ซ่ึงมีตราสินคา้เป็นรูปมะนาวผ่าเป็นแว่นบางๆ ดา้นบนมีตวัผึ้ งเกาะอยู่ ดา้นซ้ายฝ่ังบนจนถึง
ดา้นล่างมีใบมะนาว กอ้นน ้ าแขง็อยูด่า้นขวามือแสดงถึงความเยน็สดช่ืน ดา้นล่างตราสินคา้ใส่ยี่ห้อ Be Lemon  น ้ ามะนาวพร้อมด่ืม 
แสดงปริมาณใตต้ราสินคา้ คือ ขนาด 200 มล.  ดา้นซา้ยของฉลากอธิบายประโยชน์ของน ้ามะนาว วิธีการเกบ็รักษา และดา้นขวาของ
ฉลากมีช่องทางการติดต่อ วนัเดือนปีท่ีหมดอายแุละการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินคา้  ดา้นบรรจุภณัฑ ์จากการศึกษาความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค พบวา่ผลิตภณัฑน์ ้ ามะนาวพร้อมด่ืมท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการซ้ือและเหมาะสมกบัผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม 
ควรเป็นประเภทขวดแกว้ ขนาด 200 มล. และบรรจุภณัฑค์วรมีโทนสีเขียว ผูว้ิจยัจึงพฒันาเป็นร่างผลิตภณัฑต์น้แบบ ดงัน้ี 
 

 

 
 

 

ภาพที ่3    ร่างฉลากผลิตภณัฑต์น้แบบ ผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี 
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 ซ่ึงจากการท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดท้ดลองชิม ทั้ง 4 สูตร พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ช่ืนชอบสูตรท่ี 1 คือ น ้ ามะนาว ร้อยละ 80  
น ้าตาล ร้อยละ 20 มากท่ีสุด โดยสูตรดงักล่าว มีกระบวนการผลิต ดงัน้ี 
 1. เตรียมน ้าสะอาดใส่ภาชนะประมาณ 3 ลิตร ตั้งไฟรอจนน ้าเดือด  
 2. เม่ือน ้าเดือด น าผลมะนาว (ประมาณ 30 ลูก) ลงไปลวกในน ้าเดือด ประมาณ 10 วนิาที แลว้ยกข้ึนทนัที เพ่ือลา้งน ้ามนัท่ี
เปลือกซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดรสขม  
 3. น าผลมะนาวท่ีลวกแลว้ วางผึ่งใหแ้หง้ หลงัจากนั้นน าผลมะนาวมาผา่คร่ึงแลว้คั้นน ้า ไดเ้ป็นน ้ามะนาวประมาณ 30 มล.  
แลว้วางพกัรอไว ้ 
 4. เตรียมน ้าสะอาด น ามาตั้งไฟรอจนน ้าเดือด เทน ้าตาลทรายลงไปประมาณ 1 กิโลกรัม  คนใหเ้ขา้กนัและรอจนน ้าเดือด 
จึงยกข้ึนแลว้วางพกัไวป้ระมาณ 10 นาที  น ้ามะนาวท่ีคั้นสดแยกไวม้าผสมแลว้คนใหก้นั 
 5. น ามาบรรจุใส่ขวดขนาด 200 มล. ติดฉลากบรรจุภณัฑ ์และไดเ้ป็นผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม 
 

ขั้นตอนที ่3   ประเมนิร่างผลติภัณฑ์ต้นแบบผลติภัณฑ์แปรรูปน า้มะนาวพร้อมด่ืม  ในจังหวดัเพชรบุรี  
  จากการพฒันาร่างผลิตภณัฑ์ตน้แบบ ผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม ในจังหวดัเพชรบุรี  ผูว้ิจัยจึงขอความ
อนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นผลิตภณัฑ์จากหลากหลายสาขาอาชีพ จ านวน 10 ท่าน ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ 4 ท่าน, นกัวิชาการ  2  
ท่าน ผูป้ระกอบการ  2  ท่าน และเจา้ของธุรกิจ  2 ท่าน  และมีผลการประเมิน ดงัน้ี  
 

ตารางที ่2  การวเิคราะห์ขอ้มูลร่างผลิตภณัฑต์น้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม จงัหวดัเพชรบุรี จากผูเ้ช่ียวชาญ  

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารบนบรรจุภณัฑ ์ เห็นวา่ ตราสินคา้มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
รองลงมา เห็นว่า รูปแบบและขนาดตวัอกัษร โทนสีส่ือความหมายถึงน ้ ามะนาวพร้อมด่ืมท่ีดีต่อสุขภาพ ฉลากบรรจุภณัฑ์ และ 
รูปทรงผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมมาก ตามล าดบั ดา้นรูปแบบรรจุภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ เห็นวา่ ผลิตภณัฑมี์ความ

เกณฑ์การประเมิน x̄ S.D. ความเหมาะสม 
1. ความคดิเห็นเกีย่วกบัการส่ือสารบนบรรจุภัณฑ์ 
1.1 บรรจุภณัฑส์ามารถแสดงขอ้มูลท่ีจ าเป็นไดค้รบถว้น 3.7 1.16 มาก 
1.2 ตราสินคา้ (Logo) 4.5 0.71 มากท่ีสุด 
1.3 ฉลากบรรจุภณัฑ ์ 4.1 0.99 มาก 
1.4 รูปแบบและขนาดตวัอกัษร 4.3 0.67 มาก 
1.5 ภาพประกอบส่ือความหมายถึงน ้ามะนาวพร้อมด่ืมท่ีดีต่อสุขภาพ 4 0.94 มาก 
1.6 โทนสีส่ือความหมายถึงน ้ามะนาวพร้อมด่ืมท่ีดีต่อสุขภาพ 4.3 1.06 มาก 

2.  รูปแบบรรจุภัณฑ์มคีวามเหมาะสมกบัผลติภัณฑ์ 
2.1 ความเหมาะสมของรูปทรงผลิตภณัฑ ์ 4.2 0.63 มาก 
2.2 ความสวยงาม 4.6 0.70 มากท่ีสุด 
2.3 ความคิดสร้างสรรค ์ 4.1 0.74 มาก 
2.4 วสัดุท่ีใชบ้รรจุผลิตภณัฑ์ 4.4 0.52 มาก 
2.5 มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค 4.1 0.88 มาก 
2.6 บรรจุภณัฑส์ร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผลิตภณัฑ ์ 4.6 0.52 มากท่ีสุด 
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สวยงามและบรรจุภณัฑ์สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลิตภณัฑ์ รองลงมาเห็นว่าวสัดุท่ีใช้บรรจุผลิตภณัฑ์ รูปทรงมีความเหมาะสม            
มีความคิดสร้างสรรค ์ความน่าสนใจและสามารถดึงดูดผูบ้ริโภคได ้และผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านพึงพอใจในตน้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูป
น ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในสูตรน ้ามะนาว ร้อยละ 80  น ้าตาล ร้อยละ 20  
 

ขั้นตอนที่ 4  พฒันาต้นแบบผลติภัณฑ์แปรรูปน า้มะนาวพร้อมด่ืม ในจังหวดัเพชรบุรี ตามแนวทางผลการวจิัย 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล การศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการ น าไปสู่การพฒันาร่างผลิตภณัฑ์ตน้แบบผลิตภณัฑ์

แปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ผา่นการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ จึงไดเ้ป็นตน้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม และผลิตเป็น
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี ตามแนวทางผลการวจิยัซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
 

 
 

ภาพที ่4  ตน้แบบฉลากผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี 
 

ซ่ึงตน้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ใชบ้รรจุภณัฑป์ระเภทขวดแกว้  โดยฉลากสินคา้มีขนาด 16.6 ซม. X 6.5 ซม. 
โทนสีเขียว แสดงขอ้มูลตราสินคา้ ยีห่อ้ Be Lemon บริเวณกลางฉลาก พร้อมอธิบายใตต้ราสินคา้น ้ามะนาวพร้อมด่ืม ฉลากดา้นซ้ายมี
การอธิบายประโยชน์ของน ้ ามะนาว วิธีการเก็บรักษาและวิธีการรับประทาน แสดงปริมาณ 200 มล. มีเคร่ืองหมายการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพสินคา้ ดา้นขวาแสดงช่ือตราสินคา้ ส่วนประกอบโดยประมาณ ช่องทางการติดต่อ สถานท่ีผลิต และสามารถแสกน 
QR Cord เพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ได ้โดยผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมจะจ าหน่ายในราคาขวดละ 25 บาท  
ในช่วงเปิดตวัจะทดลองวางจ าหน่ายท่ีร้านขายของฝากในอ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี และจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการขาย
และแจกผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืมใหท้ดลองชิม เพ่ือเป็นการแนะน าและสร้างการรับรู้ในตวัผลิตภณัฑใ์หม่ในตลาด 

 

                                                 
 

ภาพที ่5  ตน้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี 
 

การอภิปรายผล  
การวิจัย เร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม เชิงพาณิชยบ์นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในจังหวดั

เพชรบุรี สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี  
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ดา้นพฤติกรรมการซ้ือ ความตอ้งการของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม จงัหวดัเพชรบุรี พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 26 – 35 ปี ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท ซ่ึงสอคลอ้งกบังานวิจยัของปัญจพล  อุยพาณิชย ์[9] ไดศึ้กษาทศันคติและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุระหว่าง 21 – 35 ปี ประกอบอาชีพขา้ราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ทั้งน้ี
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยด่ืมน ้ามะนาวพร้อมด่ืม และพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการใหบ้รรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑ์
น ้ ามะนาวพร้อมด่ืมเป็นแบบขวดแกว้ มีโทนสีเขียว มีปริมาณขนาด 200 มล. ท่ีมีสัดส่วนน ้ ามะนาว ร้อยละ 80  น ้ าตาล ร้อยละ 20  
จ าหน่ายในราคาประมาณ 21-25 บาท เหตุผลท่ีส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ ามะนาวพร้อมด่ืมเพราะเห็นวา่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
และผูต้อบแบบสอบถามคิดวา่ตราสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวคือแบบท่ี 2 มีตราสินคา้เป็นรูปมะนาวผ่าเป็น
แวน่รองรับดว้ยพ้ืนสีส้มแสดงยีห่อ้  Be Lemon และหากตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืมจะเลือกซ้ือท่ีร้านสะดวก
ซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ชุตินันท์ โรจน์เพญ็เพียร และ วรัญญา  ติโลกะวิชยั [10] ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ
เพราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพและส่วนใหญ่ซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือเพราะมีหลากหลายสาขาและเปิดใหบ้ริการตลอดเวลา  

ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม จงัหวดัเพชรบุรี ทั้ง 4 ดา้น 
ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยทุกด้านรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด             
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืมมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาปัจจยัรายดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ 
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัรสชาติของน ้ ามะนาวพร้อมด่ืมมากท่ีสุด เพราะมะนาวเพชรบุรีมีเอกลกัษณ์ความเปร้ียว และความหอม
แตกต่างจากมะนาวจงัหวดัอ่ืนๆ ด่ืมแลว้จะรู้สึกสดช่ืนและไดก้ล่ินมะนาวเพชรบุรีแท้ๆ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตยาภรณ์     
ล  ้าลึก[11] ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาผสมสมุนไพรพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า 
ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือเพราะช่ืนชอบในรสชาติของสมุนไพร นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของโสภาพร กล ่าสกุล และคงขวญั
ศรีสะอาด [12] ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑน์ ้ าตาลสดเมืองเพชรบุรีเพ่ือส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค ์พบวา่ ผลิตภณัฑ์
ท่ีพฒันาควรแสดงฉลากท่ีส่ือความเป็นเอกลกัษณ์ของเพชรบุรี บ่งบอกว่าเป็นน ้ าตาลสดแทเ้มืองเพชร บรรจุในขวดแกว้ใส ระบุ
อยา่งชดัเจน การพฒันาผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบัการยอมรับของตลาดสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยข์องกลุ่มเศรษฐกิจ
สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑน์ ้าตาลสดเมืองเพชรบุรีได ้   

ดา้นราคา เม่ือพิจารณาปัจจยัรายดา้นราคา พบว่า หากราคาน ้ ามะนาวพร้อมด่ืมเหมาะสมกบัคุณภาพ มีผลต่อการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืมมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ รวิกร สยามิภกัด์ิ  [13] ไดศึ้กษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าแร่บรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ ผูบ้ริโภคพิจารณาจากราคาท่ีเหมาะสม
กบัคุณภาพ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเรวติั เติมกลา้ [14] ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตกระดาษจากมูลชา้งสู่
ผลิตภณัฑชุ์มชน พบวา่ ปัจจยัส าคญัในการชกัจูงใจใหเ้กิดการตดัสินซ้ือผูบ้ริโภค คือ ราคา รูปแบบและคุณภาพ  

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เม่ือพิจารณาปัจจยัรายขอ้พบว่า ผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม ควรมีช่องทางการจดั
จ าหน่ายมีหลากหลาย สะดวกและหาซ้ือไดง่้าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลกัขณา ศิริรัตน์ [15] ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการบริโภคน ้าด่ืมบรรจุขวดตราเนสทเ์ล่เพียวไลฟ์ ในจงัหวดันนทบุรี พบวา่ การมีสินคา้วางจ าหน่ายครอบคุลมในทุกพ้ืนท่ี
เพ่ือใหผู้บ้ริโภคหาซ้ือไดง่้ายง่าย รวมทั้งการมีบริการส่งถึงบา้นจะเป็นการตอบสนองความตอ้งการของบริโภคโภคไดอ้ยา่งทนัถ่วงที  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ควรมีการแจกให้ทดลองชิมผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม จะท าให้ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปัญชลี สังขรัตน ์[16] ไดศึ้กษาการรับรู้ขอ้มูลจากการส่ือสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการและรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ (function drink) ของผูบ้ริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามรับขอ้มูลจากการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพจาการ
แจกสินคา้เพื่อใหท้ดลองด่ืม 

การศึกษาความแตกต่างของปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม จงัหวดัเพชรบุรี พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีเพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑแ์ปร
รูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม จังหวดัเพชรบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน เพราะหากเคร่ืองด่ืมดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือมี
ครอบครัว ประกอบอาชีพแตกต่างกนัก็ยินดีท่ีจะบริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนิดา นิเวสน์มรินทร์และกิตติพนัธ์ คง
สวสัด์ิเกียรติ [17] ไดท้  าการศึกษาภาพลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีเพศ อาย ุอาชีพและรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไม่แตกต่างกนั                            

การพฒันาตน้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม จงัหวดัเพชรบุรี ตามแนวทางผลการวิจยั จากการศึกษาแนวคิด
และทฤษฏี พฤติกรรมการซ้ือ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด และความตอ้งการผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม จงัหวดัเพชรบุรี 
และการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ น าไปการสู่พฒันาเป็นผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืมท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
คือ เป็นบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑน์ ้ามะนาวพร้อมด่ืมเป็นแบบขวดแกว้  มีโทนสีเขียว ปริมาณขนาด 200 มล. ปริมาณสัดส่วนน ้ามะนาว  
ร้อยละ 80  น ้าตาล  ร้อยละ 20  และมีฉลากบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ ท่ีช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม 
ในจงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศราวุธ พจนศิลปะ [18] ไดท้  าการศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑ์ หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์ (OTOP) ภายใตน้โยบายประเทศไทย 4.0 ของจงัหวดัเพชรบุรีพบว่า การพฒันาผลิตภณัฑ์ ควรพฒันาผลิตภณัฑ์ให้
รูปทรงเด่นชดั หาไดง่้าย และสามารถช่วยในการเกบ็รักษา ดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภค และบรรจุภณัฑย์งัมีบทบาทในการสร้างมูล
คา้เพ่ิมใหก้บัผลิตภณัฑ ์

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 

 1. ควรเลือกใชบ้รรจุภณัฑป์ระเภทอ่ืน และปรับขนาดของบรรจุภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 
 2.  ฉลากบรรจุภณัฑค์วรเลือกประเภทท่ีสามารถเปียกหรือแช่น ้ าได ้เพราะผลิตภณัฑน์ ้ ามะนาวพร้อมด่ืมควรแช่เยน็ เพ่ือ
เพ่ิมความอรรถรสในการด่ืม 
 3. ควรก าหนดขอบเขตการศึกษาท่ีกวา้งมากข้ึน รวมทั้งการศึกษากบักลุ่มประชากรในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมี
ประโยชน์กวา้งขวางและครอบคลุมทุกส่วนมากข้ึน 
 4. ควรศึกษาในดา้นการออกแบบการพฒันาบรรจุภณัฑ ์
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยในอนาคต 
 1. งานวิจยัคร้ังน้ีศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การศึกษาในคร้ังต่อไปอาจท าการศึกษาเพ่ิมเติมถึง
เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดอ่ืนๆ  
 2. ควรพฒันาต่อยอดในดา้นผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์สามารถยืดอายุการเก็บรักษาระยะเวลานานยิ่งข้ึนและรสชาติ
ยงัคงเดิม เช่น ระบบการฆ่าเช้ือจุลินทรียใ์นน ้าผลไมแ้ละสมุนไพร เป็นตน้  
 3. ควรศึกษาเก่ียวกบัขอ้ระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานผลิตภณัฑเ์ก่ียวขอ้งดา้นการผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 
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