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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม 2)
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม และ 3) ประเมินผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่มเชิง
พาณิ ชย์ การศึ กษาครั้ งนี้ ใช้รูปแบบการวิจยั และพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นนักท่องเที่ยวที่เดิ นทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีและ
ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดเพชรบุรี จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม และให้ผบู ้ ริ โภคทดลองผลิตภัณฑ์
สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์พฤติกรรมการบริ โภคโดยการทดสอบที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมและความต้องในด้านความชอบต่อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นขวดแก้ว ขนาด 200 มล. มากที่สุด
ผูบ้ ริ โภคชื่นชอบสู ตรที่มีน้ ามะนาวร้อยละ 80 และน้ าตาล ร้อยละ 20 มีฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์ มีโทนสี เขียว ตราสิ นค้าเป็ นรู ปมะนาวสี เขียวหัน่
เป็ นแว่นรองรับด้วยพื้นสี ส้ม ระบุตราสิ นค้าเป็ น “บี เลมอน” และผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อผลิตภัณฑ์และคุณภาพมากที่สุด 2) การพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์ตน้ แบบด้วยแปรรู ปน้ ามะนาวพร้ อมดื่ มของท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มและจุดขาย เริ่ มจากการออกแบบร่ าง
ผลิตภัณฑ์ตน้ การแปรรู ปผลผลิตโดยใช้แนวคิดในการออกแบบ จากการศึกษาพฤติกรรม ความต้องการของผูบ้ ริ โภค และการทดลอง
ผลิตภัณฑ์จนได้เป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบที่ใช้ขวดแก้ว โทนสี เขียว ตราสิ นค้ายีห่ ้อ บี เลมอน ปริ มาณบรรจุ 200 มล. ฉลากสิ นค้ามีขนาด 16.6
ซม. X 6.5 ซม. โดยฉลากแสดงข้อมูลส่ วนประกอบโดยประมาณ ช่ องทางการติดต่อ สถานที่ผลิต และสามารถสแกนคิวอาร์ โค้ต เพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ กาหนดราคาจาหน่ายขวดละ 25 บาท 3) ผลการประเมินผลผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ผูบ้ ริ โภคเห็นว่าตรา
สิ นค้าบนบรรจุภณ
ั ์มีความเหมาะสม มากที่สุดในการสื่ อสารเกี่ยวกับสิ นค้า รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์ มีความสวยงามและสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์มากที่สุด โดยภาพรวมการประเมินทั้งสองด้านอยูใ่ นระดับมาก สามารถนาไปสู่ การพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์แปร
รู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่มเชิงพาณิ ชย์ที่เป็ นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีได้
คาสาคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรู ป เชิงพาณิ ชย์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ น้ ามะนาวพร้อมดื่ม
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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

บทนา
ประเทศไทยมีความได้เปรี ยบด้านประเภทสิ นค้าที่มีความหลากหลายและความต่อเนื่ องในการให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
และยังเป็ นแหล่งผลิตสิ นค้าเกษตรที่สมบูรณ์และมี ผลผลิตส่ งออกไปทัว่ โลก ทั้งนี้ เพราะประเทศไทยมีการปรั บปรุ งและพัฒนา
คุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดโลก และยังมีการส่ งเสริ มให้นาผลผลิตสิ นค้าเกษตรไปแปรรู ป
ในลักษณะต่างๆ เช่น นาไปแปรรู ปเป็ นผลไม้แช่แข็ง แช่เย็น และน้ าผลไม้ เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตของสิ นค้า ซึ่ งสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งเน้นให้มีการนาความคิดสร้ างสรรค์และการ
พัฒนานวัตกรรม เพื่ อ ท าให้เกิ ดสิ่ งใหม่ ที่ มี มู ลค่ าเพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ให้กับ สิ นค้าเกษตรทั้ง ในเรื่ อ งกระบวนการผลิ ต รู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์ บริ การใหม่ๆ และรู ปแบบการดาเนินธุรกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 [1]
ในปี 2561 ตลาดผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้แปรรู ปในประเทศไทยมีมูลค่า 2,153.3 ล้านบาท หรื อมีอตั ราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 3.2 ต่อปี ตลอดช่วงเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2557 – 2561) ศูนย์อจั ฉริ ยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร [2] จึงสร้างแรงกระตุน้ ให้
ผูป้ ระกอบการเร่ งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภคและเพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้าเกษตรเพื่อเป็ น
การแก้ไขปั ญหาราคาสิ นค้าเกษตรในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่า เช่น มะนาว ซึ่ งในช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนมะนาวมีผลผลิต
ล้นตลาดส่ งผลให้ราคาตกต่ามาก แต่ในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี มะนาวจะมีผลผลิตออกสู่ ตลาดน้อยส่ งผลให้ราคา
สู ง จึ งไม่เอื้ออานวยให้ผูบ้ ริ โภคสามารถรับประทานผลไม้สดได้ตามต้องการ ซึ่ งในปั จจุบนั กระแสใส่ ใจสุ ขภาพซึ่ งไม่ใช่เฉพาะ
ผูส้ ู งอายุเท่านั้นแต่กลุ่มผูบ้ ริ โภควัยหนุ่ มสาวและวัยทางานที่ มีวิถีชีวิตที่ เร่ งรี บมากขึ้ น น้ าผลไม้แปรรู ปจึ งเป็ นทางเลื อกให้กบั
ผูบ้ ริ โภคและรองรับวิถีชีวิตอันเร่ งรี บของสังคมเมืองที่ขยายตัวต่อเนื่ องตามการพัฒนาประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจึงนามะนาวมาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์น้ ามะนาวพร้อมดื่มเพื่อเป็ นการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ราคามะนาวตกต่า
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563
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จังหวัดเพชรบุรี เมื องเศรษฐกิ จพอเพียงต้นแบบและเมื องน่ าอยู่ น่ ากิ น น่ าเที่ ยวระดับประเทศ มี ความอุดมสมบูรณ์ดา้ นอาหาร
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากการเกษตรที่สร้างรายได้ให้กบั จังหวัดเพชรบุรี คือ มะนาวคิดเป็ นสัดส่ วนประมาณ ร้อยละ 60% ของการ
ผลิตทั้งหมดของประเทศ สานักงานจังหวัดเพชรบุรี [3] ซึ่ งหากช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ ยวจะมี ผลผลิตออกมาเป็ นจานวนมาก ทาให้
มะนาวล้นตลาดและราคาตกต่า การแปรรู ปน้ ามะนาวจึงเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความแตกต่างให้กบั ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการบริ โภคที่หลากหลายมากขึ้น และแรงสนับสนุนของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่การดาเนิ นชีวิตค่อนข้างเร่ งรี บและเหลือ
เวลาในแต่ละวันค่อนข้างน้อย จึงมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาช่วยอานวยความสะดวกในการใช้ชีวิต รวมไปถึงความนิ ยม
ในการดูแลสุ ขภาพที่กาลังแพร่ หลายเป็ นอีกปั จจัยหนุนที่ช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากสิ นค้าเกษตรเติบโตขึ้น
จากการศึกษาพบว่าจังหวัดเพชรบุรีมีผลผลิตทางการเกษตรที่ข้ ึนชื่ อและสร้างรายได้ให้กบั จังหวัดเพชรบุรี คือ มะนาว
มีการนามะนาวไปแปรรู ปเพื่อจาหน่ายมากมายแต่ยงั ไม่ได้ผลตอบรับเท่าที่ควร เนื่ องจากผลิตภัณฑ์แปรรู ปที่จะนาออกไปจาหน่ าย
ต้องได้รับการพัฒนา ด้านกระบวนการผลิต บรรจุภณ
ั ฑ์และการส่ งเสริ มช่องทางการตลาด เพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตรและยกระดับรายได้ให้ผปู ้ ระกอบการและยังสามารถต่อยอดให้เกิดการเรี ยนรู ้ จากประเด็นดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมีความ
สนใจในการศึกษา“การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม เชิงพาณิ ชย์บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในจังหวัดเพชรบุรี”
โดยมุ่งศึกษาพฤติกรรมความและต้องการของผูบ้ ริ โภคและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้ อมดื่ ม
ในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ในชุมชนและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจการนาไปพัฒนาและต่อ
ยอดการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพื่อช่วยลดปั ญหาให้กบั เกษตรกรในช่วงมะนาวล้นตลาด

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่อประเมินผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎี งานวิจัย ประกอบด้ วย
1. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศักดิ์ชยั เกียรตินาคิน [4] กล่าวว่า เป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจที่อยูบ่ นพื้นฐานของความคิด
สร้างสรรค์เป็ นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรักหลายทางวัฒนธรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มิติทางสังคมเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม
2. ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับมะนาวและการแปรรู ปมะนาว สานักงานจังหวัดเพชรบุรี [5] กล่าวว่า พืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้
ให้กบั จังหวัดเพชรบุรี คือ มะนาวเพชรบุรี ซึ่ งสามารถผลิตได้ประมาณร้อยละ 60 ของปริ มาณการผลิตทั้งหมดของประเทศ มะนาว
เพชรบุรีได้เป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภคและเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด สุ รสิ ฐ อินต๊ะ [6] กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาดกาหนดไว้
ว่านักการตลาดจะต้องทาการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ และลักษณะเฉพาะตัวของมัน ทาการกาหนดราคา ตัดสิ นใจว่าจะ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนอย่างไร และเลือกวิธีการส่ งเสริ มการขาย
4. แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจซื้ อ วจนะ ภูผานี [7] กล่าวว่า การตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคคือการเลือกผลิตภัณฑ์หรื อบริ การอื่นๆ จากทางเลื อกต่างๆ ที่ มีอยู่ ซึ่ งระดับของการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมี อยู่ 3
ระดับคือ การตัดสิ นใจ ตามความเคยชิน การตัดสิ นใจที่จากัด และการตัดสิ นใจอย่างกว้างขวาง
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5. แนวคิดและทฤษฎี การออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์และการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ คอทเลอร์ และอามสตรอง [8] กล่าวว่า
“ผลิตภัณฑ์ใหม่” คือ สิ นค้า บริ การ หรื อ ความคิดที่ได้ปรับปรุ งจากผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณสมบัติที่ดีข้ ึน
ส่ วนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ศราวุธ พจนศิลปะ [8] ได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งตาบล
หนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ของจังหวัดเพชรบุ รี พบว่า การพัฒนากระบวนการเปลี่ ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ มีการวางแผนอย่างเป็ นขั้นตอน

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั เรื่ อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่มเชิงพาณิ ชย์บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดเพชรบุรี
โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวิจยั ในรู ปแบบการวิจยั และพัฒนา (research and development) มีแนวทางการวิจยั ตรงตามวัตถุประสงค์
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิจยั เป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมและความต้ องการของผู้บริโภค ทีม่ ตี ่ อผลิตภัณฑ์ แปรรู ปนา้ มะนาวพร้ อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับพฤติกรรมการซื้ อ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้ อมดื่ ม
ในจังหวัดเพชรบุรี ตามเอกสารงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ วารสาร และสื่ อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ สร้างเครื่ องมือแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคของผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่ งเครื่ องมือที่
ใช้เป็ นแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่มีความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง มีความสอดคล้องของเครื่ องมือวิจยั
IOC และมีการให้กลุ่มตัวอย่างทดลองชิมผลิตภัณฑ์ จานวน 4 สู ตร ผูว้ จิ ยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยคานวณ
ค่าสถิติขอ้ มูลส่ วนบุคคลและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างของ
ปั จจัยต่างๆ โดยใช้สถิติ t-test และ F-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance : ANOVA)
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาร่ างผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ แปรรู ปน้ามะนาวพร้ อมดื่ ม ในจังหวัดเพชรบุ รี ตามแนวทาง
ผลการวิจัย
พัฒนาร่ างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบน้ ามะนาวพร้อมดื่ม โดยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อและความ
ต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ต่อ ผลิ ตภัณฑ์แ ปรรู ป น้ ามะนาวพร้ อ มดื่ ม ที่ ได้จ ากการเก็บ ข้อ มู ลจากกลุ่ ม ตัวอย่าง จานวน 400 คน
ออกแบบเป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินร่ างผลิตภัณฑ์ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ แปรรู ปนา้ มะนาวพร้ อมดื่ม จังหวัดเพชรบุรี
นาร่ างผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้ อมดื่ ม จังหวัดเพชรบุ รี จากขั้นตอนที่ 2 ขอความอนุ เคราะห์ จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ประเมินผลผลิตภัณฑ์ตน้ แบบและผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี จานวน 10 ท่าน แบ่งเป็ น ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านผลิตภัณฑ์ 4 ท่าน, เจ้าของธุ รกิจ 2 ท่าน, นักวิชาการ 2 ท่าน และผูป้ ระกอบการ 2 ท่าน โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินผล
เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ เป็ นระดับการประเมิน และหาค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบน้ ามะนาวพร้ อมดื่ ม ในจังหวัดเพชรบุรี การแปลผลของความคิดเห็ นพิจารณาจากค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของ
เบสท์ [4] หลังจากได้ผลการประเมินจากผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 10 ท่าน จึ งนาผลการประเมิ นที่ ได้มาพัฒนา ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์
ต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี ตามที่ผเู ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563

25

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
10 (May - August) 22 - 33 (2020) Vol. 10, No. 2

ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาต้ นแบบผลิตภัณฑ์ แปรรู ปนา้ มะนาวพร้ อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทางผลการวิจัย
จากการที่ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการ นาไปสู่ การพัฒนาร่ างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ผ่าน
การกระบวนการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา จึ งได้เป็ นต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม และผลิต
เป็ นผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทางผลการวิจยั ซึ่ งตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค

กรอบกระบวนการในการวิจัย
การศึกษา เรื่ อง การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้ อมดื่ ม เชิ งพาณิ ชย์บนฐานเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ ในจังหวัด
เพชรบุรี มีกระบวนการในการวิจยั ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินการ

กระบวนการ

ผลลัพธ์ที่ได้
ได้พฤติกรรมและความต้องการ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อม
ดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี

ขั้นตอนที่ 1.
ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
ต้ อ งการของผู ้ บ ริ โภค ที่ มี ต่ อ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อม
ดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี

1.ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างเครื่ องมือแบบสอบถาม
3.นาแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเสนอต่อ

ขั้นตอนที่ 2
พั ฒ นาร่ างผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อม
ดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี

นาข้อมูลที่ได้จากกระบวนการในขั้นตอน
ที่ 1 มาพัฒ นาร่ างผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ้ น แบบ
น้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี

ได้เ ป็ นแบบร่ า งผลิ ต ภัณ ฑ์ต ้น แบบ
น้ ามะนาวพร้ อมดื่ ม ในจั ง หวั ด
เพชรบุรี

ขั้นตอนที่ 3
ประเมินร่ างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อม
ดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี

ผู ้เ ชี่ ย วชาญประเมิ น ผลร่ างผลิ ต ภัณ ฑ์
ต้ น แบบผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ปรรู ปน้ ามะนาว
พร้อมดื่มใน จังหวัดเพชรบุรี

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม
ในจังหวัดเพชรบุรี

ขั้นตอนที่ 4
พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ า
มะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี

ทาการปรับปรุ งจากผลการประเมิน และ
ผลิตเป็ นร่ างผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาว
พร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี

1.ได้เป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบน้ ามะนาว
พร้อมดื่ม จังหวัดเพชรบุรี
2. สรุ ปผลการวิจยั

อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อทาการตรวจสอบข้อมูล
4. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบไป
ปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง
5. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบและ
แก้ไขไปทดลองใช้ (try out)
6.เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและทดลอง
ผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความ
ต้องการผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม
จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สรุ ปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่ อง การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์แปรรู ป น้ ามะนาวพร้ อมดื่ ม เชิ งพาณิ ชย์บ นฐานเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ ในจังหวัด
เพชรบุรี สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึ กษาพฤติกรรมและความต้ องการของผู้บริ โภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ แปรรู ปน้ามะนาวพร้ อมดื่ ม ในจังหวัด
เพชรบุรี มีผลการวิจัย ดังนี้
1. ข้อ มู ลส่ วนบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ 26 – 35 ปี มี อาชี พ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท
2. ด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
ชอบดื่มน้ าผลไม้พร้อมดื่ม หากต้องการซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ามะนาวพร้อมดื่มจะซื้ อที่ร้านสะดวกซื้ อ เพราะมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพและ
เห็นว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์น้ ามะนาวพร้อมดื่มที่จะเลือกซื้ อควรเป็ นแบบขวดแก้ว ขนาด 200 มล. บรรจุภณ
ั ฑ์ควรมีโทนสี เขียว
สู ตรที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบคือ สู ตรน้ ามะนาว ร้อยละ 80 น้ าตาล ร้อยละ 20 จาหน่ายในราคา 21 - 25 บาท และกลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่คิดว่าตราสิ นค้าแบบที่ 2 เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่มมากที่สุด

ภาพที่ 2 ร่ างตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่มในจังหวัดเพชรบุรี
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม จังหวัดเพชรบุรี
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่ อการซื้อผลิตภัณฑ์ แปรรู ป
นา้ มะนาวพร้ อมดื่ม จังหวัดเพชรบุรี
1 ด้านผลิตภัณฑ์
2 ด้านราคา
3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ภาพรวมเฉลีย่

x̅

S.D.

แปลผล

อันดับ

4.37
4.29
4.24
4.09
4.25

0.65
0.68
0.70
0.79
0.71

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

1
2
3
4

จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม โดยรวมอยู่
ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม มากที่สุด
รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ พิจารณาเป็ นรายด้านได้ ดังนี้
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1. ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า รสชาติของน้ ามะนาวพร้อมดื่มมีผลต่อการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม มากที่สุด มี รองลงมา เห็นว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพ (อย. หรื อ มผช.) ฉลากมี
ความสวยงามและมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั และจดจาได้ง่าย และเห็นว่าความหลากหลายของรสชาติมี
ผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
2 ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพมี ผลต่อการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม มากที่สุด รองลงมา เห็นว่าราคาเหมาะสมกับปริ มาณ มีราคาแสดงชัดเจน ราคาที่ต่ากว่าสิ นค้า
ยีห่ อ้ อื่นมีความสาคัญต่อการซื้ อง่ายขึ้นมีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า หากมีช่องทางการจัดจาหน่ ายมี
หลากหลาย สะดวกหาซื้ อได้ง่ายมีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่มมากที่สุด อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา เห็น
ว่าสถานที่จดั จาหน่ายเป็ นที่รู้จกั การจัดวางสิ นค้าเป็ นระเบียบมีผลต่อและเห็นว่าสถานที่จอดรถผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ า
มะนาวพร้อมดื่ม อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า กิจกรรมทางสื่ อสังคมออนไลน์มีผล
ต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้ อมดื่ มมากที่ สุด รองลงมา เห็ นว่าการแจกให้ทดลองชิ มผลิตภัณฑ์น้ ามะนาวพร้ อมดื่ม
มี การอธิ บายสรรพคุ ณของน้ ามะนาวพร้ อมดื่ มหรื อ QR CODE การลดราคาในช่ วงเทศกาลต่างๆ การมี คูปองสะสมแต้ม การมี
คูปองส่ วนลดท้ายใบเสร็ จ และมีการแถมสิ นค้า มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาร่ างผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ แปรรู ปน้ามะนาวพร้ อมดื่ ม ในจังหวัดเพชรบุ รี ตามแนวทาง
ผลการวิจัย
จากการศึ กษาพฤติ กรรมการและความต้องการของผูบ้ ริ โภค ที่ มีต่อผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้ อมดื่ ม ในจังหวัด
เพชรบุรี และการให้กลุ่มตัวอย่างทดลองชิ มผลิตภัณฑ์ ผูว้ ิจยั จึ งทาการพัฒนาร่ างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบโดยใช้ฉลากสิ นค้าเป็ นโทน
สี เขียว มีขนาด 16.6 ซม. X 6.5 ซม. ซึ่ งมี ตราสิ นค้าเป็ นรู ปมะนาวผ่าเป็ นแว่นบางๆ ด้านบนมี ตวั ผึ้งเกาะอยู่ ด้านซ้ายฝั่ งบนจนถึ ง
ด้านล่างมีใบมะนาว ก้อนน้ าแข็งอยูด่ า้ นขวามือแสดงถึงความเย็นสดชื่ น ด้านล่างตราสิ นค้าใส่ ยี่ห้อ Be Lemon น้ ามะนาวพร้อมดื่ ม
แสดงปริ มาณใต้ตราสิ นค้า คือ ขนาด 200 มล. ด้านซ้ายของฉลากอธิ บายประโยชน์ของน้ ามะนาว วิธีการเก็บรักษา และด้านขวาของ
ฉลากมีช่องทางการติดต่อ วันเดือนปี ที่หมดอายุและการรับรองมาตรฐานคุณภาพสิ นค้า ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ จากการศึกษาความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค พบว่าผลิตภัณฑ์น้ ามะนาวพร้อมดื่มที่กลุ่มตัวอย่างต้องการซื้ อและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม
ควรเป็ นประเภทขวดแก้ว ขนาด 200 มล. และบรรจุภณ
ั ฑ์ควรมีโทนสี เขียว ผูว้ ิจยั จึงพัฒนาเป็ นร่ างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ดังนี้

ภาพที่ 3 ร่ างฉลากผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี
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ซึ่ งจากการที่กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองชิม ทั้ง 4 สู ตร พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ชื่นชอบสู ตรที่ 1 คือ น้ ามะนาว ร้อยละ 80
น้ าตาล ร้อยละ 20 มากที่สุด โดยสู ตรดังกล่าว มีกระบวนการผลิต ดังนี้
1. เตรี ยมน้ าสะอาดใส่ ภาชนะประมาณ 3 ลิตร ตั้งไฟรอจนน้ าเดือด
2. เมื่อน้ าเดือด นาผลมะนาว (ประมาณ 30 ลูก) ลงไปลวกในน้ าเดือด ประมาณ 10 วินาที แล้วยกขึ้นทันที เพื่อล้างน้ ามันที่
เปลือกซึ่ งเป็ นสาเหตุของการเกิดรสขม
3. นาผลมะนาวที่ลวกแล้ว วางผึ่งให้แห้ง หลังจากนั้นนาผลมะนาวมาผ่าครึ่ งแล้วคั้นน้ า ได้เป็ นน้ ามะนาวประมาณ 30 มล.
แล้ววางพักรอไว้
4. เตรี ยมน้ าสะอาด นามาตั้งไฟรอจนน้ าเดือด เทน้ าตาลทรายลงไปประมาณ 1 กิโลกรัม คนให้เข้ากันและรอจนน้ าเดือด
จึงยกขึ้นแล้ววางพักไว้ประมาณ 10 นาที น้ ามะนาวที่ค้ นั สดแยกไว้มาผสมแล้วคนให้กนั
5. นามาบรรจุใส่ ขวดขนาด 200 มล. ติดฉลากบรรจุภณั ฑ์ และได้เป็ นผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินร่ างผลิตภัณฑ์ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ แปรรู ปนา้ มะนาวพร้ อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี
จากการพัฒนาร่ างผลิ ตภัณฑ์ตน้ แบบ ผลิ ตภัณฑ์แ ปรรู ป น้ ามะนาวพร้ อ มดื่ ม ในจังหวัดเพชรบุ รี ผูว้ ิจัยจึ งขอความ
อนุ เคราะห์จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จากหลากหลายสาขาอาชีพ จานวน 10 ท่าน ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ 4 ท่าน, นักวิชาการ 2
ท่าน ผูป้ ระกอบการ 2 ท่าน และเจ้าของธุรกิจ 2 ท่าน และมีผลการประเมิน ดังนี้
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลร่ างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม จังหวัดเพชรบุรี จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
เกณฑ์ การประเมิน
1. ความคิดเห็นเกีย่ วกับการสื่ อสารบนบรรจุภัณฑ์
1.1 บรรจุภณั ฑ์สามารถแสดงข้อมูลที่จาเป็ นได้ครบถ้วน
1.2 ตราสิ นค้า (Logo)
1.3 ฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์
1.4 รู ปแบบและขนาดตัวอักษร
1.5 ภาพประกอบสื่ อความหมายถึงน้ ามะนาวพร้อมดื่มที่ดีต่อสุ ขภาพ
1.6 โทนสี สื่อความหมายถึงน้ ามะนาวพร้อมดื่มที่ดีต่อสุ ขภาพ
2. รู ปแบบรรจุภัณฑ์ มคี วามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
2.1 ความเหมาะสมของรู ปทรงผลิตภัณฑ์
2.2 ความสวยงาม
2.3 ความคิดสร้างสรรค์
2.4 วัสดุที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์
2.5 มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดผูบ้ ริ โภค
2.6 บรรจุภณั ฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์

x̄

S.D.

ความเหมาะสม

3.7
4.5
4.1
4.3
4
4.3

1.16
0.71
0.99
0.67
0.94
1.06

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

4.2
4.6
4.1
4.4
4.1
4.6

0.63
0.70
0.74
0.52
0.88
0.52

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่ อสารบนบรรจุภณ
ั ฑ์ เห็นว่า ตราสิ นค้ามีความเหมาะสมมากที่สุด
รองลงมา เห็ นว่า รู ปแบบและขนาดตัวอักษร โทนสี สื่อความหมายถึงน้ ามะนาวพร้ อมดื่ มที่ ดีต่อสุ ขภาพ ฉลากบรรจุ ภณ
ั ฑ์ และ
รู ปทรงผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมมาก ตามลาดับ ด้านรู ปแบบรรจุภณ
ั ฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เห็นว่า ผลิตภัณฑ์มีความ
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สวยงามและบรรจุ ภณ
ั ฑ์สร้ างมู ลค่ าเพิ่ม ให้กบั ผลิ ตภัณฑ์ รองลงมาเห็ นว่าวัสดุ ที่ ใช้บรรจุ ผลิ ตภัณฑ์ รู ปทรงมี ความเหมาะสม
มีความคิดสร้างสรรค์ ความน่าสนใจและสามารถดึงดูดผูบ้ ริ โภคได้ และผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่านพึงพอใจในต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรู ป
น้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในสู ตรน้ ามะนาว ร้อยละ 80 น้ าตาล ร้อยละ 20
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาต้ นแบบผลิตภัณฑ์ แปรรู ปนา้ มะนาวพร้ อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทางผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการ นาไปสู่ การพัฒนาร่ างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผลิตภัณฑ์
แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ผ่านการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จึงได้เป็ นต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม และผลิตเป็ น
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทางผลการวิจยั ซึ่ งตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค

ภาพที่ 4 ต้นแบบฉลากผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่ งต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทขวดแก้ว โดยฉลากสิ นค้ามีขนาด 16.6 ซม. X 6.5 ซม.
โทนสี เขียว แสดงข้อมูลตราสิ นค้า ยีห่ อ้ Be Lemon บริ เวณกลางฉลาก พร้อมอธิบายใต้ตราสิ นค้าน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ฉลากด้านซ้ายมี
การอธิ บายประโยชน์ของน้ ามะนาว วิธีการเก็บรั กษาและวิธีการรั บประทาน แสดงปริ มาณ 200 มล. มี เครื่ องหมายการรั บรอง
มาตรฐานคุณภาพสิ นค้า ด้านขวาแสดงชื่อตราสิ นค้า ส่ วนประกอบโดยประมาณ ช่องทางการติดต่อ สถานที่ผลิต และสามารถแสกน
QR Cord เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ โดยผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมจะจาหน่ ายในราคาขวดละ 25 บาท
ในช่วงเปิ ดตัวจะทดลองวางจาหน่ ายที่ร้านขายของฝากในอาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มการขาย
และแจกผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่มให้ทดลองชิม เพื่อเป็ นการแนะนาและสร้างการรับรู ้ในตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด

ภาพที่ 5 ต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี

การอภิปรายผล
การวิจัย เรื่ อง การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์แ ปรรู ปน้ ามะนาวพร้ อมดื่ ม เชิ งพาณิ ชย์บนฐานเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ ในจังหวัด
เพชรบุรี สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
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ด้านพฤติกรรมการซื้ อ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้ อมดื่ ม จังหวัดเพชรบุรี พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 26 – 35 ปี ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001 – 20,000 บาท ซึ่ งสอคล้องกับงานวิจยั ของปั ญจพล อุยพาณิ ชย์ [9] ได้ศึกษาทัศนคติและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
อายุระหว่าง 21 – 35 ปี ประกอบอาชี พข้าราชการและพนักงานรั ฐวิสาหกิ จ มี รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 10,001 – 20,000 บาท ทั้งนี้
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เคยดื่มน้ ามะนาวพร้อมดื่ม และพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้บรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์
น้ ามะนาวพร้อมดื่มเป็ นแบบขวดแก้ว มีโทนสี เขียว มีปริ มาณขนาด 200 มล. ที่มีสัดส่ วนน้ ามะนาว ร้อยละ 80 น้ าตาล ร้อยละ 20
จาหน่ายในราคาประมาณ 21-25 บาท เหตุผลที่ส่วนใหญ่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ามะนาวพร้อมดื่มเพราะเห็นว่ามีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ
และผูต้ อบแบบสอบถามคิดว่าตราสิ นค้าที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวคือแบบที่ 2 มีตราสิ นค้าเป็ นรู ปมะนาวผ่าเป็ น
แว่นรองรับด้วยพื้นสี ส้มแสดงยีห่ อ้ Be Lemon และหากต้องการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่มจะเลือกซื้ อที่ร้านสะดวก
ซื้ อ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ชุตินันท์ โรจน์เพ็ญเพียร และ วรัญญา ติโลกะวิชยั [10] ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ
เพราะมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพและส่ วนใหญ่ซ้ื อที่ร้านสะดวกซื้ อเพราะมีหลากหลายสาขาและเปิ ดให้บริ การตลอดเวลา
ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม จังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 4 ด้าน
ได้แ ก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่ าย และด้านการส่ งเสริ ม การตลาด โดยทุ กด้านรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่มมากที่สุด เมื่อพิจารณาปัจจัยรายด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับรสชาติของน้ ามะนาวพร้อมดื่มมากที่สุด เพราะมะนาวเพชรบุรีมีเอกลักษณ์ความเปรี้ ยว และความหอม
แตกต่างจากมะนาวจังหวัดอื่นๆ ดื่มแล้วจะรู ้สึกสดชื่ นและได้กลิ่นมะนาวเพชรบุรีแท้ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกิ ตยาภรณ์
ล้ าลึก[11] ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องดื่มชาผสมสมุนไพรพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่า
ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อเพราะชื่นชอบในรสชาติของสมุนไพร นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับการศึกษาของโสภาพร กล่าสกุล และคงขวัญ
ศรี สะอาด [12] ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าตาลสดเมืองเพชรบุรีเพื่อส่ งเสริ มกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่า ผลิตภัณฑ์
ที่พฒั นาควรแสดงฉลากที่สื่อความเป็ นเอกลักษณ์ของเพชรบุรี บ่งบอกว่าเป็ นน้ าตาลสดแท้เมืองเพชร บรรจุในขวดแก้วใส ระบุ
อย่างชัดเจน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการยอมรับของตลาดสามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์ของกลุ่มเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์น้ าตาลสดเมืองเพชรบุรีได้
ด้านราคา เมื่ อพิจารณาปั จจัยรายด้านราคา พบว่า หากราคาน้ ามะนาวพร้ อมดื่ มเหมาะสมกับคุ ณภาพ มี ผลต่อการซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้ อมดื่ มมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รวิกร สยามิ ภกั ดิ์ [13] ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าแร่ บรรจุขวดของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ผูบ้ ริ โภคพิจารณาจากราคาที่เหมาะสม
กับคุณภาพ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของเรวัติ เติมกล้า [14] ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระดาษจากมูลช้างสู่
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า ปั จจัยสาคัญในการชักจูงใจให้เกิดการตัดสิ นซื้ อผูบ้ ริ โภค คือ ราคา รู ปแบบและคุณภาพ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย เมื่ อพิจารณาปั จจัยรายข้อพบว่า ผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ ม ควรมี ช่องทางการจัด
จาหน่ายมีหลากหลาย สะดวกและหาซื้ อได้ง่าย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลักขณา ศิริรัตน์ [15] ได้ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริ โภคน้ าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ในจังหวัดนนทบุรี พบว่า การมีสินค้าวางจาหน่ายครอบคุลมในทุกพื้นที่
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคหาซื้ อได้ง่ายง่าย รวมทั้งการมีบริ การส่ งถึงบ้านจะเป็ นการตอบสนองความต้องการของบริ โภคโภคได้อย่างทันถ่วงที
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ควรมีการแจกให้ทดลองชิ มผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ ม จะทาให้ผูบ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อได้ง่ายขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของปั ญชลี สังขรัตน์ [16] ได้ศึกษาการรับรู ้ขอ้ มูลจากการสื่ อสารทางการตลาดแบบ
บู รณาการและรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่ ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม เพื่ อสุ ข ภาพ (function drink) ของผูบ้ ริ โภคในเขต
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กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามรับข้อมูลจากการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพจาการ
แจกสิ นค้าเพื่อให้ทดลองดื่ม
การศึกษาความแตกต่างของปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม จังหวัดเพชรบุรี พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปร
รู ปน้ ามะนาวพร้ อ มดื่ ม จังหวัดเพชรบุ รี โดยรวมไม่ แ ตกต่ างกัน เพราะหากเครื่ อ งดื่ มดี ต่อสุ ข ภาพไม่ ว่าจะเป็ นคนโสดหรื อ มี
ครอบครัว ประกอบอาชี พแตกต่างกันก็ยินดี ที่จะบริ โภค ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วนิ ดา นิ เวสน์มริ นทร์ และกิ ตติพนั ธ์ คง
สวัสดิ์เกียรติ [17] ได้ทาการศึกษาภาพลักษณ์ของเครื่ องดื่มสมุนไพรไทยกับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เพศ อายุ อาชีพและรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มสมุนไพรไม่แตกต่างกัน
การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม จังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทางผลการวิจยั จากการศึกษาแนวคิด
และทฤษฏี พฤติกรรมการซื้ อ ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด และความต้องการผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม จังหวัดเพชรบุรี
และการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญ นาไปการสู่ พฒั นาเป็ นผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่มที่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
คือ เป็ นบรรจุภณั ฑ์ผลิตภัณฑ์น้ ามะนาวพร้อมดื่มเป็ นแบบขวดแก้ว มีโทนสี เขียว ปริ มาณขนาด 200 มล. ปริ มาณสัดส่ วนน้ ามะนาว
ร้อยละ 80 น้ าตาล ร้อยละ 20 และมีฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสิ นค้า ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม
ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของศราวุธ พจนศิลปะ [18] ได้ทาการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่ งตาบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ของจังหวัดเพชรบุ รีพบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
รู ปทรงเด่นชัด หาได้ง่าย และสามารถช่วยในการเก็บรักษา ดึงดูดความสนใจผูบ้ ริ โภค และบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั มีบทบาทในการสร้างมูล
ค้าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรเลือกใช้บรรจุภณั ฑ์ประเภทอื่น และปรับขนาดของบรรจุภณั ฑ์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น
2. ฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์ควรเลือกประเภทที่สามารถเปี ยกหรื อแช่น้ าได้ เพราะผลิตภัณฑ์น้ ามะนาวพร้อมดื่มควรแช่เย็น เพื่อ
เพิ่มความอรรถรสในการดื่ม
3. ควรกาหนดขอบเขตการศึกษาที่ กว้างมากขึ้น รวมทั้งการศึกษากับกลุ่มประชากรในพื้นที่ อื่นๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ มี
ประโยชน์กว้างขวางและครอบคลุมทุกส่ วนมากขึ้น
4. ควรศึกษาในด้านการออกแบบการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
1. งานวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ใน 4 ด้าน ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด การศึกษาในครั้งต่อไปอาจทาการศึกษาเพิ่มเติมถึง
เครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาดอื่นๆ
2. ควรพัฒนาต่อยอดในด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถยืดอายุการเก็บรักษาระยะเวลานานยิ่งขึ้นและรสชาติ
ยังคงเดิม เช่น ระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรี ยใ์ นน้ าผลไม้และสมุนไพร เป็ นต้น
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องด้านการผลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องดื่ม
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