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55602364 : สาขาวิชาการประกอบการ 
คําสําคัญ :  สวนประสมทางการตลาด ฉลากโภชนาการ พฤติกรรม เคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 
 ศุภรานันท  ดลโสภณ : ขอมูลฉลากโภชนาการที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพื่อ
สุขภาพของผูบริโภคในจังหวัดสพุรรณบุรี.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ  : อ.ดร.อัฏฐมา  นิลนพคุณ.    
139 หนา. 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 2) เพื่อศึกษาขอมูลฉลากโภชนาการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 3) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 4) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูบริโภคจังหวัด
สุพรรณบุรี งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจโดยใชกลุมตัวอยางที่ซื้อเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี
จํานวน 400 คน วิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติเชิงพรรณนาคือความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบน สถิติเชิงอนุมานคือไคสแควร
ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 58.00) มีชวงอายุ 36-45 ป (รอยละ 
39.50) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 32.50) สถานภาพโสด (รอยละ 72.75)  ประกอบอาชีพเจาของ
กิจการหรือธุรกิจ (รอยละ 25.75) และมีรายไดตอเดือนในชวง 9,001-15,000 บาท (รอยละ 25.00) มีความ
เขาใจวาน้ําผักผลไมรวมเขมขน 100 เปอรเซ็นเปนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (รอยละ 73.25) เลือกซื้อเคร่ืองดื่ม
เพื่อสุขภาพเนื่องจากเปนเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชนตอรางกาย (รอยละ 74.75) ความถ่ีในการเลือกซื้อ 1 -3 
คร้ังตอสัปดาห (รอยละ 60.00) ลักษณะการเลือกซื้อแบบเปลี่ยนชนิดเครื่องดื่มเปนบางครั้ง (รอยละ 35.50) 
สถานที่ซื้อจะซื้อจากรานคาสะดวกซ้ือใกลบาน (รอยละ 44.00) ชองทางการรับขอมูลจากโฆษณาโทรทัศน
และอิทธิพลการเลือกซื้อมากจากตัวของผูซื้อเอง (รอยละ 70.50) ผลการวิเคราะหพบวา 1) ลักษณะทาง
ประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพในระดับนอย  2) ขอมูลท่ีกลาวอางบนฉลาก
สินคามีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในระดับนอย  3) สวนประสมทางการตลาดมีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในระดับนอย 
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55602364 : MAJOR : ENTREPRENEURSHIP 
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 SUPHARANAN  DONSOPHON : NUTRITION LABEL INFLUENCING BUYING 
BEHAVIORS OF HEALTHY BEVERAGE OF COSTUMERS IN SUPHANBURI PROVINCE. 
THESIS ADVISOR : ATTAMA NILNOPPAKUN Ph.D.   139 pp. 
 
 

 The Study aimed to examine 1) the consumers’ demographics influencing their 
behavior on buying healthy beverage 2) whether the information given on package label 
influencing consumers’ behavior on buying healthy beverage 3) whether the marketing mix 
influencing consumers’ behavior on buying healthy beverage 4) the healthy beverage buying 
behavior of customers in Suphanburi Province. Questionnaire was used to collect data from 
400 respondents and convenience sampling was applied.  The data was analyzed using 
frequency, percentage, mean, standard deviation and chi-square. It was found that majority of 
the respondents: were female (58.00%), respondents’ age was between 36-45 years 
(39.50%), earn Bachelor 's Degree (32.50%), status single (72.75%),  professionals or 
business owners (25.75%), and their monthly income were between 9,001-15,000 Baht 
(25.00%). Most of the respondent (73.25%) perceived 100 % concentration vegetable and 
fruit juice as their healthy drink. The respondents’ main behaviors including: consumed 
healthy drink for physical wellness (74.75%), purchased healthy drink 1-3 times a week 
(60.00%), tried different kind of healthy drink for some time (35.50), and bought the drink from 
convenience store nearby (44.00%). The respondents received information about healthy 
drink through brand advertising via television (76.75%), however this was not influence their 
decision in buying the healthy drink. Chi-Square analysis showed that respondents’ 
demographic, information given on package label, product’s marketing mix had less 
influenced on buying behavior.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

  วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางสูงจากทานอาจารยที่ปรึกษา  
อ./ดร.อัฏฐมา/นิลนพคุณ และ คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ/อ./ดร.เกริกฤทธิ์/อัมพะวัต/และ/อ. 
ดร.นพวรรณ/วิเศษสินธุ/ที่ไดสละเวลาใหคําแนะนํา/ขอคิดเห็น/ถึงประเด็นในการศึกษาและแนวทาง      
การแกปญหา การคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมและไดกรุณาตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ อันเปนประโยชน
ในการวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 
  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบุคคลที่กลาวมาขางตน ดวยความซาบซึ้งและรําลึกถึงพระคุณ
ตลอดไปและขอกราบขอบพระคุณคุณพอศุภดล/ดลโสภณ/และคุณแมนันทยา/ดลโสภณ/ที่ใหความรักและ
เปนกําลังใจที่สําคัญตลอดมา รวมถึงคําแนะนําจนถึงวันท่ีทําวิทยานิพนธสําเร็จไปไดดวยดี 
 สุดทายนี้ ผูวิจัยหวังวาปริญญานิพนธฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพแกผูที่สนใจ รวมถึงเพื่อพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพท่ีตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค
ตอไป 
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