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 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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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

“...สิทธิที่สําคัญสิทธิพื้นฐานของคน คือ จะตองไดรับอาหารโภชนาการท่ีดี และมีสิ่งที่เรียกวาปจจัย
สี่ คือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ซึ่งทุกคนควรจะมีสิทธิโดยในระดับประเทศมี
หนวยงานกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางย่ิงมี องคการอาหารและยา (อย.) มาดูแล น้ําถือเปนอาหาร
อยางหนึ่ง ตอนท่ีเรียนอาหารหมูตางๆก็มีน้ํา ถาทุกคนขาดน้ําไปก็จะตายกอนอดขาว...” พระราชดํารัสของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (2548) ในหัวขอพระราชกรณียกิจและประสบการณดานสิทธิในอาหารและ
โภชนาการ กลาวคือทรงใหความสําคัญกับปจจัยสี่พื้นฐานของมนุษย และกระตุนการรับรูของผูรวมเสวนาถึง
ความสําคัญของน้ําซึ่งมีความสําคัญตอรางกายมนุษยมาเปนอันดับแรกของปจจัยสี่ 

ในปจจุบันตลาดเครื่องดื่มมีเกณฑการเติบโตสูง ขอมูลจากศูนยวิจัยกสิกรไทย (2556)/มีการ
ประมาณการณมูลคาของตลาดเครื่องดื่มในป 2556 ประมาณ 4.1-4.2 แสนลานบาท ขยายตัวรอยละ 4-5 
ชะลอตัวลงเม่ือเทียบปกอนที่เติบโตรอยละ 8 โดยประเมินวา ยอดขายเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลจะเติบโต
เฉลี่ยประมาณรอยละ 6 แตมีเคร่ืองดื่มหลายประเภท อาทิ ชาพรอมดื่ม เครื่องดื่มฟงกชั่นนอลดริงกที่อาจ
ขยายตัวไดในระดับมากกวารอยละ 10 ขณะที่เครื่องดื่มแอลกอฮอลอาจขยายตัวระดับปานกลางรอยละ 3-5 
นั่นคือกลุมผูบริโภคมีความใสใจตอสุขภาพมากข้ึนเนื่องจากอัตราการเติบโตของเคร่ืองดื่มฟงกชั่นนอลดริงก 

จากกระแสการสนใจสุขภาพของผูบริโภค ประกอบกับขอมูลการแสดงฉลากโภชนาการตาม
กฎหมายบังคับทําใหผูบริโภคสามารถรูถึงคุณคาทางอาหารไดจากฉลากโภชนาการ ผานแสดงคุณคาทาง
โภชนาการของอาหารบนฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารสุขฉบับท่ี/182/(พ.ศ. 2541) เรื่องฉลาก
โภชนาการ เปนผลใหอาหารและเคร่ืองดื่มในปจจุบันจําเปนตองมีการระบุขอมูลโภชนาการลงบนฉลาก
อาหาร (หัทยา กองจันทึก และพัชนี อิทรลักษณ, 2543) 

จึงอาจกลาวไดวาเคร่ืองดื่ม เปนอีกหนึ่งสวนของปจจัยสี่ และจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย 
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพของผูบริโภคจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนกลุมผูบริโภคที่มี
อัตราการบริโภคสูง จึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจ เพื่อจะไดนําผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
ตัวสินคาและผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพใหเหมาะสมกับพฤติกรรมการบริโภคของลูกคากลุมเปาหมาย
ตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
2. เพื่อศึกษาขอมูลฉลากโภชนาการที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูบริโภคจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

 2. ขอมูลฉลากโภชนาการมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้.ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
1..ประชากร  
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือผูบริโภคที่ซื้อหรือเคยซ้ือเครื่องดื่ม เพ่ือสุขภาพ จังหวัด

สพุรรณบุรี 
2. กลุมตัวอยาง 
การเลือกกลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใชแนวทางของยามาเน (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น

ที่ z=2 และคาความคาดเคลื่อน 0.05 พบวาขนาดตัวอยางในการวิจัยคือ 400 ตัวอยางและใชหลักการสุม
ตัวอยาง 3 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่/1/การสุมตัวอยางแบบงาย โดยวิธีการจับฉลากเพื่อเลือกสุมเขตการปกครอง เปนกลุม
ตัวอยางรอยละ 50 จากเขตปกครอง 10 อําเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอ
บางปลามา อําเภอศรีประจันต อําเภอดอนเจดีย อําเภออูทอง 

ขั้นตอนที่/2/การสุมตัวอยางแบบโควตา คํานวณจากขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 400 คน 
โดยเก็บตัวอยาง 5 อําเภอ อําเภอละ 80 คน 

ขั้นตอนที่/3/วิธีในการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก โดยเลือกเก็บเฉพาะผูที่ใหความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถามจนครบจํานวน 400 คน 

3. พื้นที่ศึกษา 
ศูนยการคาหรือแหลงชุมชนในเขตอําเภอเมืองสุพรรณบุรี/อําเภอบางปลามา/อําเภอศรีประจันต 

อําเภอดอนเจดีย อําเภออูทอง ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 4. ตัวแปรที่ทําการศึกษาคร้ังนี้คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่ม

เพื่อสุขภาพ ขอมูลฉลากโภชนาการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 5. ระยะเวลาที่ทาํการวิจัยคร้ังนีอ้ยูในชวงเดือนสิงหาคม 2556 – มิถุนายน 2557 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย เรื่อง ขอมูลฉลากโภชนาการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพื่อ
สุขภาพของผูบริโภคในจังหวัดสพุรรณบุรี 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบัจากการวิจัย 

1..ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูบริโภค 
2. เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูบริโภค 
3. เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการตลาดของผูประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจําหนาย

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
 

นิยามคําศัพท 
1..พฤติกรรมการเลือกซ้ือ หมายถึง.การกระทําตาง.ๆ.ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาไดมาบริโภค

และการจับจายใชสอยซื้อเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขา.รวมท้ังกระบวนการ
ตัดสินใจที่เกิดขึ้นกอนและหลังการกระทําดวย 

 
 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
1...ผลติภณัฑ 
2. ลักษณะบรรจุภัณฑ 
3...ราคา 
4...การสงเสริมทางการตลาด 

พฤติกรรมการ 
เลือกซื้อเคร่ืองด่ืม 
เพ่ือสุขภาพ 

 
 

ขอมูลฉลากโภชนาการของ
เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเฉลีย่ตอเดือน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 
 

2./เคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ หมายถึง เครื่องดื่มกลุมไมมีแอลกอฮอล ที่มีสารอาหารที่เปนประโยชนตอ
รางกาย มีสวนชวยในการฟนฟูสุขภาพและเสริมสรางรางกาย ไดแก เครื่องดื่มรังนก เครื่องดื่มซุปไกสกัด 
ผลิตภัณฑนม และน้ําผักผลไม 

3./ขอมูลฉลากโภชนาการ หมายถึง ฉลากอาหารที่กลาวอางขอมูลโภชนาการในสวนประสมบน
ฉลากสินคา คําแนะนําในการบริโภคและการเก็บรักษา รวมถึงการแสดงขอมูลโภชนาการของอาหารซึ่งอยูใน
กรอบสี่เหลี่ยมบนฉลากสินคา 

4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่ผูประกอบธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพไดสรางข้ึน เพื่อจูงใจผูซื้อใหซื้อเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ ไดแกผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) และ
การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

5. ผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตภัณฑเครื่องดื่มที่มีสวนประกอบ หรือทํามาจากผัก ผลไม สมุทนไพร ที่
สามารถนํามาทําเปนเครื่องดื่มได รวมไปถึงนมผานการแปรรูปและบรรจุอยูในรูปแบบท่ีสามารถรับประทาน
ไดทันที 

6./ลักษณะบรรจุภัณฑ หมายถึงลักษณะของภาชนะบรรจุรวมถึงฉลากสินคาของเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ 

7. ราคา หมายถึงราคาของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพท่ีมีการกําหนดราคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

8. การสงเสริมการตลาด หมายถึงการใหขอมูลขาวสารแกผูซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผานสื่อดวยการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ รวมถึงการสงเสริมการขายคือ การลด แลก แจก แถมและการชิงโชค 
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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ในการวิจัยเรื่องขอมูลฉลากโภชนาการที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพของ
ผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของดังนี้ 
 

แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทําการคนหา การซื้อ การประเมินผลและคาใชจาย
ในการผลิตภัณฑและการบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา (โสภิตสุดา อัตตะสาระ, 

2546) ทั้งนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นกอนและมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทํา ซึ่ง
กระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นกอน หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมผูบริโภคในขณะใดขณะหนึ่งที่ผูบริโภค
ซื้อสินคานั้น จะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาท่ีมีสวนสรางสม และขัดเกลาทัศนคติ รวมท้ัง
คานิยม (ปริญ ลักษตานนท, 2544) อีกทั้งยังมีความหมายถึง พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคคนสุดทายท่ีทํา
การซื้อสินคาและบริการสําหรับบริโภคสวนตัว ผูบริโภคคนสุดทายเหลานี้ รวมกันเปนตลาดผูบริโภค 

(Consumer Market) (วารุณี ตันติวงศวาณิชและคณะ, 2546) เชนเดียวกับ ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ได
กลาวไววาคือกระบวนการในการจัดหาใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือบริการการบริโภคผลิตภัณฑหรือบริการ และ
รวมถึงพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นภายหลังการใชผลิตภัณฑหรือบริการดังกวา 
 จากความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคขางตนทําใหผูวิจัยไดเขาใจวา พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค
เปนงานที่ทาทายนักการตลาด จึงเปนเหตุใหเกิดการศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคและ
ตลาดผูบริโภคเพื่อประมวลผลใหเกิดเปนแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค 

 

 แบบจําลองพฤติกรรมผูบรโิภค 

แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับตลาดผูบริโภค
ประกอบดวยบุคคลและครัวเรือนผูซื้อหรือจัดหาสินคาและบริการสําหรับการบริโภคสวนตัว แบบจําลอง
พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคอยางงายคือ แบบจําลองสิ่งกระตุน-ตอบสนองแบบจําลองนี้แสดงใหเห็นถึง
ปจจัยภายใน คือ สวนประสมทางการตลาด (4Ps) และปจจัยภายนอก คือ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง 
วัฒนธรรม ถูกนําเขาสูกลองดําและทําใหเกิดการตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง ในกลองดําจะเกิดการ
ตอบสนองของผูซื้อที่สังเกตเห็นได เชน การเลือกผลิตภัณฑ การเลือกตราสินคาเวลาในการซื้อและจํานวนซ้ือ 

(วารุณี ตันติวงศวาณิชและคณะ, 2546) ซึ่งสอดคลองกับศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546) ทั้งนี้สามารถ
สรุปแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคไดดังภาพท่ี 2/นั่นคือการตอบสนองของผูบริโภคนั้นสามารถเกิดขึ้นไดเมื่อ
มีปจจัยภายในคือผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด  และปจจัยภายนอก
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ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 

ปจจัยภายใน 

- ผลิตภัณฑ 
- ราคา 
- การจัดจําหนาย 

- การสงเสริมการตลาด 

ปจจัยภายนอก 

- เศรษฐกิจ 

- เทคโนโลยี 

- การเมือง 
- วัฒนธรรม 

 

 

กลองดําของผูบรโิภค (Buyer’s Black Box) 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค กระบวนการการตัดสินใจ 

ของผูซ้ือ 

วัฒนธรรม 

- วัฒนธรรม 

- วัฒนธรรมยอย 

- ช้ันสังคม 

สังคม 

- กลุมอางอิง 
- ครอบครัว 
- บทบาทและ
สถานะภาพ 

สวนบุคคล 

- อายุและช้ันวัฏจักรชีวิต 

- อาชีพ 

- สถานะทางเศรษฐกจิ 
- รูปแบบการดําเนินชีวิต 

- บุคลิกภาพและแนวคิด
สวนบุคคล 

จิตวิทยา 
- การจูงใจ 

- การรับรู 
- การเรียนรู 
- ความเชื่อและ
ทัศนคติ 

- การรับรูและตระหนักถึงปญหา 
- การคนหาขอมูล 

- การประเมินผลทางเลือก 

- การตัดสินใจซื้อ 

 

 

การตอบสนองของผูบรโิภค 
- การเลือกผลิตภัณฑ 
- การเลือกตรา 
- การเลือกผูจัดจําหนาย 

- เวลาการซื้อ 

- จํานวนการซื้อ 

 

ภาพท่ี 2 แสดงแบบจําลองพฤตกิรรมผูบริโภค (ปรับปรุงจาก ศริิวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2546, วารุณี ตันติ
วงศวาณิชและคณะ, 2546) 
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คือเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองและวัฒนธรรม    เขามากระทบตอกลองดําผูบริโภคนั่นคือปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคคือวัฒนธรรม สังคม สวนบุคคลและจิตวิทยา ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซื้อคือ
การรับรูและตระหนักถึงปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือกและการตัดสินใจซื้อ 

ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 
จากแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคพบวาปจจัยภายในและปจจัยภายนอก เปนปจจัยนําเขาที่มี

อิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เปนจุดเริ่มตนของแบบจําลองนี้อยูที่มีปจจัยกอใหเกิดความ
ตองการและเกิดการตอบสนองดังนี้ 

ปจจัยอาจเกิดข้ึนเองจากภายในรางกาย และปจจัยจากภายนอกโดยการกระตุนของนักการตลาด
เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการสินคาหรือผลิตภัณฑ ทั้งนี้ปจจัยมี 2 สวนคือปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอก ดังนี้ 

1. ปจจัยภายใน เปนปจจัยที่นักการตลาดสามารถควบคุมจัดการได ซึ่งเกี่ยวของกับสวนประสมทาง
การตลาดคือผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด ดังนี้ 

 1.1 ผลิตภัณฑ หมายถึง สินคาหรือบริการสิ่งที่นําเสนอสูตลาดเพ่ือใหเกิดความสนใจ เพื่อจับจอง
เปนเจาของ เพื่อการบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการ นอกจากนี้ผลิตภัณฑหลายอยางกลายเปน
สิ่งจําเปนพนฐานมากข้ึน ทําใหนักการตลาดพยายามสรางความแตกตาง และเพ่ิมโอกาสของผลิตภัณฑ
นอกเหนือจากผลิตภัณฑรูปเดิม  

นักการตลาดแบงประเภทของผลิตภัณฑตามการใชงานของผูบริโภค คือ สินคาอุปโภคบริโภค และ
สินคาอุตสาหกรรม ดังนี้ 

 1.1.1 สินคาอุปโภคบริโภค สินคาและบริการที่ผูบริโภคสุดทายซื้อไป เพื่อนําไปใชสวน
บุคคล แบงสินคาตามวิธีการซื้อของลูกคาไดคือ สินคาสะดวกซื้อ สินคาเปรียบเทียบซ้ือ สินคาเจาะจงซื้อ และ
สินคาไมแสวงซื้อ 

  สินคาสะดวกซ้ือเปนสินคาหรือบริการท่ีผูบริโภคซื้อบอยครั้ง สินคามีราคาถู ก 

นักการตลาดจึงตองนําสินคาไปวางในสถานท่ีที่สะดวกพรอมที่จะสนองความตองการลุกคาทันที 
    สินคาเปรียบเทียบซื้อเปนสินคาที่ผูบริโภคซ้ือนอยครั้ง จะเปรียบเทียบราคา 

รปูแบบ คุณภาพ นั่นคือการที่ผูบริโภคเลือกซื้อ ตองใชเวลาเพื่อรวบรวมขอมูลในการตัดสินใจ ดังนั้นนักการ
ตลาดจึงเลือกชองทางการจัดจําหนายอยางพิถีพิถันมากข้ึน และใหการสนับสนุนในการขาย เพื่อใหผูบริโภค
เปรียบเทียบการซื้อไดงาย และชัดเจนขึ้น 

    สินคาเจาะจงซ้ือ เปนสินคาท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือตราสินคาโดเดน สําหรับกลุม
ลูกคาที่มีความตองการเฉพาะ โดยลูกคาไมตองเปรียบเทียบราคา มีชองทางการจัดจําหนายที่สามารถ
ตอบสนองความตองการเฉพาะอยูแลว โดยไมตองใชเวลาหาขอมูลเพื่อตัดสินใจ 

  สินคาไมแสวงซื้อ เปนสินคาที่ผูบริโภคอาจรูจักหรือไมรูจัก แตไมไดสนใจหรือนึกถึง
วาจะตองซื้อ/นักการตลาดตองลงแรงคอนขางมากเพื่อใหผูบริโภคซื้อ/โดยใชการโฆษณา/การขายโดย
พนักงาน เชน ประกันชีวิต หรือ การบริจาคโลหิต 

   ส
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 1.1.2/สินคาอุตสาหกรรม เปนสินคาท่ีซื้อเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ และแตกตางตาม
วัตถุประสงคของการใชงานแบงเปน 3 กลุมคือ วัสดุและชิ้นสวนประกอบ เครื่องมือที่ใชในการผลิต และ วัสดุ
สิ้นเปลืองและบริการ ดังนี้ 

  วัสดุและชิ้นสวนประกอบ เปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต อาจเปนวัตถุดิบที่ไดจาก
ธรรมชาติ จากภาคการเกษตร ปศุสัตว รวมถึงวัตถุดิบจากภาคอุตสาหกรรม สิ่งเหลานี้จะถูกนําไปใชในการ
ผลิตตอ จึงถูกเสนอขายไปยังผูบริโภคทางอุตสาหกรรมโดยตรง รวมถึงราคาและบริการเปนองคประกอบที่
สําคัญในการตัดสินใจซื้อมากกวาตราสินคาและการโฆษณา 

  เครื่องมือที่ใชในการผลิต เปนสินคาท่ีชวยในกระบวนการผลิตและยังรวมถึงวัตถุ
ติดตั้งถาวร   

  วัสดุสิ้นเปลืองและบริการ วัตถุสิ้นเปลืองและการบริการ รายการวัสดุซอมบํารุง ถือ
ไดวาเปนสินคาสะดวกซื้อของอุตสาหกรรม เนื่องจากตองซื้อบอยครั้ง  

1.2/ราคา.หมายถึง.จํานวนเงินหรือสิ่งอื่น .ๆ.ที่มีความจําเปนตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑ 
(Etzel,.Walker.and.Stanton,.2001) หรือหมายถึง.คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน  ราคาเปน.P.ตัวท่ีสองที่
เกิดขึ้นถัดจากผลิตภัณฑ ราคาเปนตนทุนของลูกคา.ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับ
ราคาของผลิตภัณฑนั้น.ถาคุณคาสูงกวาราคา.ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ.ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาตอง
คํานึงถึงคุณคาที่รับรูในสายตาของลูกคา.ซึ่งตองพิจารณาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูง
กวาราคาผลิตภัณฑนั้น,ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ, การแขงขันและปจจัยอื่น ๆ 

1.3.การจัดจําหนาย.(Place.หรือ.Distribution).หมายถึง.โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวย
สถาบันและกิจกรรม.ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาดสถาบันท่ีนําผลิตภัณฑ
ออกสูตลาดเปาหมายคือสถาบันการตลาด.สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัวสินคา .ประกอบดวย.การ
ขนสง.การคลังสินคา.และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง.การจัดจําหนายจึงประกอบดวย.2.สวน คือ ชองทางการ
จัดจําหนายและการกระจายสินคา 

1.4/การสงเสริมการตลาด.เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอตราสินคาหรือ
บริการ.หรือความคิด.หรือตอบุคคล.(Semenik,.2002).โดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการ.เพื่อเตือนความ
ทรงจํา.(Remind).ในผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก .ความเชื่อ.และพฤติกรรมการซ้ือ .

(Etzel,.Walker.and.Stanton,.2001)  หรือเปนการติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ .เพื่อ
สรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ  การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย.ทําการขายและการติดตอโฆษณา
สื่อสารโดยที่ใชคนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ.องคการอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ
ซึ่งตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกันโดยพิจารณาถึ งความ
เหมาะสมกับลูกคา.ผลิตภัณฑ.คูแขง.โดยบรรลุจุดหมายรวมกันการสงเสริมการตลาดที่สําคัญ.มีดังนี้ 

 1.4.1.การโฆษณา .เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการหรือ .ผลิตภัณฑ.
บริการ.หรือความคิด.ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ.(Belch.and.Belch,/2001).กลยุทธในการ
โฆษณาจะเก่ียวของกันคือกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณาและยุทธวิธีการโฆษณาและกลยุทธสื่อ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 

 1.4.2.การขายโดยใชพนักงานขายเปนการสื่อสารระหวางบุคคลกับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจ
ผูซื้อที่เปนกลุมเปาหมายใหซื้อผลิตภัณฑหรือบริการหรือมีปฏิกิริยาตอความคิด .(Belch.and.Belch,.2001) 

หรือเปนการเสนอขายโดยหนวยงานขายเพื่อใหเกิดการขายและสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา .

(Armstrong.and.Kotler,.2003) งานในขอนี้จะเกี่ยวของกับกลยุทธการขายโดยใชพนักงานขายและการ
บริหารหนวยงานขาย 

 1.4.3.การสงเสริมการขายเปนสิ่งจูงใจที่มีคุณคาพิเศษท่ีกระตุนหนวยงานการขายผูจัด
จําหนาย.หรือผูบริโภคคนสุดทาย.โดยมีจุดหมายเพื่อใหเกิดการขายในทันทีทันใด.(Belch.and.Belch,.2001) 

เปนเครื่องมือกระตุนความตองการซื้อท่ีใชสนับสนุนการโฆษณา .และการขายโดยใชพนักงาน (Etzel, 

Walker.and.Stanton,.2001).ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจ.การทดลองใช.หรือการซ้ือ โดยลูกคาคนสุดทาย
หรือบุคคลอ่ืนในชองทางการจัดจําหนาย .การสงเสริมการขายมี.3.รูปแบบคือการกระตุนผูบริโภค.หรือ
เรียกวา.การสงเสริมการขายท่ีมุงสูผูบริโภค,.การกระตุนคนกลาง.หรือเรียกวา.การสงเสริมการขายท่ีมุงสูคน
กลางและการกระตุนพนักงานขาย.เรียกวา.การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย 

 1.4.4.การใหขาวและการประชาสัมพันธ.มีความหมายดังนี้ 
 การใหขาว.เปนการเสนอขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ.หรือตราสินคา.หรือบริษัทที่ไม

ตองการมีการจายเงิน .ทางปฏิบัติจริงอาจตองมีการจายเงินโดยผานสื่อกระจายเสียง .หรือสื่อสิ่งพิมพ .
(Arens,.2001).การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ 

 การประชาสัมพันธ.(Public.Relation,.PR).หมายถึงความพยายามในการสื่อสารที่มีการ
วางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการ.ตอผลิตภัณฑหรือตอนโยบายใหเกิดกับกลุมใดกลุม
หนึ่ง.(Etzel,.Walker.and.Stanton,.2001).มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมหรือปองกันภาพพจนหรือผลิตภัณฑ
ของบริษัท 

 1.4.5.การตลาดทางตรง เปนการโฆษณาเพ่ือใหผูบริโภคเกิดการตอบสนองโดยตรง .มี
ความหมายตางกันดังนี้ 

 การตลาดทางตรง . (Direct.marketing.หรือ .Direct.response.marketing) . เปนการ
ติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพ่ือใหเกิดการตอบสนอง .(Response).โดยตรง.หรือหมายถึงวิธีการตาง.ๆ.ที่
นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อและทําใหเกิดการตอบสนองในทันทีทั้งนี้ตองอ าศัย
ฐานขอมูลลูกคาและการใชสื่อตาง .ๆ.เพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกคา .เชน.ใชสื่อโฆษณาและแคตตาลอค 

(Arens,.2002). 

 การโฆษณาเพ่ือใหเกิดการตอบสนองโดยตรง.(Direct.reponse.Advertising) เปนขาวสาร
การโฆษณาซ่ึงถามผูอาน.ผูรับฟง.หรือผูชม.ใหเกิดการตอบสนองกลับโดยตรงไปยังผูสงขาวสาร.ซึ่งอาจจะใช
จดหมายตรงหรือสื่ออ่ืน.ๆ.เชน.นิตยสาร.วิทยุ.โทรทัศน.หรือปายโฆษณา.(Arens, 2002.:.IT6) การตลาดเชื่อม
ตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online.advertising) หรือการตลาดผานสื่ออิเล็กทรอนิกส .(Electronic 

marketing.หรือ.E.-.marketing).เปนโฆษณาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต .เพื่อสื่อสาร.
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สงเสริม.และขายผลิตภัณฑหรือบริการโดยมุงหวังผลกําไรและการคาเครื่องมือท่ีสําคัญในขอนี้ประกอบดวย .

การขายทางโทรศัพท การขายโดยใชจดหมายตรง 
การขายโดยใชแคตตาล็อก 

การขายทางโทรทัศน.วิทยุ.หรือหนังสือพิมพ.ซึ่งจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง.เชน.ใช
คูปองแลกซื้อ 

 

2. ปจจัยภายนอก เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภคท่ีอยูภายนอกองคกรซึ่งนักการตลาด
และผูผลิตไมสามารถควบคุมไดคือ เศรษฐกิจ เทคโนโลยีการเมืองและวัฒนธรรมดังนี้ (อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท
และจิระเสกข ตรีเมธสุนทร, 2548) 

 2.1 เศรษฐกิจเปนกลุมของปจจัยท่ีประกอบดวย วงจรธุรกิจ เงินเฟอ และอัตราดอกเบี้ยซ่ึงมี
ผลกระทบตอกิจกรรมทางการตลาดขององคกร หรือเปนปจจัยซึ่งมีผลกระทบตออํานาจซ้ือของผูบริโภคและ
รูปแบบการซื้อ ที่จําเปนตองนึกถึงดังนี้ 

  2.1.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ พิจารณาไดจากสินคามวลรวมในประเทศ  (Gross 

Domestic/Product) และสินคาประชาชาติ/ (Gross/Nation/Product) ตัวแปรทั้งสองนี้จะแสดงถึง
ความสามารถในการสรางรายไดของประชากรภายในประเทศในรอบเวลาหนึ่งๆ และสะทอนออกมาเปน
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในรูปรอยละ ซึ่งชี้ถึงอํานาจการซื้อในตลาดท่ีสําคัญ คือในสภาวะ
เศรษฐกิจรุงเรืองนั้นจะมีอัตราการจางงานสูง รายไดรวมของผูบริโภคมากเปนผลใหอํานาจซ้ือผูที่ผูบริโภคสูง 
เปนโอกาสใหนักการตลาดใชในการขยายตลาดการเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย เรงการสงเสริมการตลาด แต
ในทางตรงขามในชวงเศรษฐกิจตกต่ําผูบริโภคจะมีอํานาจในการซื้อต่ํา และมีความละเอียดในการใชจาย 

ดังนั้นจึงควรมุงเนนไปที่คุณภาพของสินคาและบริการใหเหมาะสมกับราคามากที่สุด 

  2.1.2 อัตราเงินเฟอหมายถึง สภาวะท่ีระดับราคาเพ่ิมสูงขึ้นในอัตราท่ีเร็วกวาอัตราการเพ่ิม
สูงขึ้นของรายได เปนผลใหอํานาจผูซื้อต่ําลง ทั้งนี้อัตราเงินเฟอเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญและจําเปนตอการ
ดําเนินการทางการตลาด คํานวณจากดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index : CPI) ที่ปรับตัวสูงกวา
อัตรารายไดที่เพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศ ซึ่งเปนผลใหอํานาจซ้ือในตลาดลดลง  ดังนั้นประชาชนจะ
ระมัดระวังในการใชจายและตระหนักถึงระดับราคาสินคาที่สูงขึ้น 

  2.1.3 อัตราดอกเบ้ียเปนปจจัยที่เก่ียวพันกับปริมาณเงินในตลาดและระบบเศรษฐกิจเพราะ
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคนั่นคือในสภาวะอัตราดอกเบ้ียต่ํา ผูบริโภคจะนําเงินออมมาซื้อสินคา
และบริการมากขึ้น เปนผลใหเกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันขามหากอัตราดอกเบี้ย สูงขึ้น ผูบริโภคจะ
ชะลอการใชจายและเปลี่ยนมาลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนจากอัตราดอกเบ้ียแทน 

  2.1.4 การจางงานและอัตราคาจาง เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบตอการจัดการของ
ธุรกิจ นั่นคือเมื่อมีการจางงานเพิ่มขึ้น  เปนผลใหอํานาจซื้อในตลาดเพิ่มขึ้นตามสัดสวนการจางงานและ
คาจาง นอกจากน้ียังเปนผลใหราคาสินคาและบริการสูงขึ้นดวยเชนกัน ทั้งนี้หากราคาของสินคาหรือบริการมี
ราคาสูงขึ้นในสัดสวนที่ไมสัมพันธกับการจางงานและอัตราคาจางจะเปนเหตุใหเกิดปญหาเงินเฟอ 
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 2.2 เทคโนโลยีเปนอิทธิพลที่กอใหเกิดการสรางวิทยาการและเทคโนโลยีใหมและสินคาใหมอยาง
ตอเนื่องเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูบริโภคนั่นคือเปนโอกาสทางการตลาด โดยเทคโนโลยีมีผลตอการ
ดําเนินงานทางการตลาดดังนี้ 

  2.2.1 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการสื่อสาร เนื่องจากโลกแหงการสื่อสารเปดกวาง
และไรพรมแดน ดังนั้นระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทําใหเกิดการขยายของตลาดเดิมและตลาดใหมของ
โทรศัพทเคลื่อนที่และคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

  2.2.2 การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีดานกระบวนการผลิต จากการนําเทคโนโลยีใหมๆและ
ระบบคอมพิวเตอรมาใชในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดการความรวดเร็วและคุณภาพของงานผลิต 

และมีความยืดหยุดในการตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดเพิ่มข้ึน 

 2.3/การเมืองในการดําเนินงานทางการตลาดไมสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสภาพแวดลอม
ทางการเมือง และกฎหมาย โดยปจจัยที่ควรศึกษามีดังนี้ 

  2.3.1/นโยบายกลาวถึงนโยบายของรัฐบาลจะมีสวนสงเสริมทางการตลาด จากนโยบาย
ดานเศรษฐกิจภายในประเทศ และความสัมพันธทางการคาการลงทุนกับตางประเทศ จะเปนกลไกการ
ควบคุมหรือกระตุนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศโดยสวนมากไดรับอิทธิพลจากการบริหารและจัดการของ
รัฐบาล 

  2.3.2/ระเบียบขอบังคับและกฎหมาย/เปนกรอบที่จํากัดกิจกรรมทางการตลาด/โดยมี
ความสัมพันธหรือมีสวนมาจากนโยบายสวนใดสวนหนึ่ง  

  2.3.3 กลุมพลังมวลชน เริ่มมีบทบาทในดานการปกปอง คุมครองสังคม และผูบริโภค เขา
มารวมผลักดันใหรัฐบาลเขามาควบคุม ดูแล รวมออกระเบียบขอบังคับตางๆ 

 2.4 วัฒนธรรม เปนอิทธิพลท่ีมีตอพฤติกรรมการใชชีวิตและการตัดสินใจของผูบริโภค โดยควร
ใหความสนใจดังนี้ 

  2.4.1 การตื่นตัวดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม เนื่องจากการเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอม เปน
สิ่งที่กระตุนใหผูบริโภคและผูผลิตเขามีมีสวนรวมในการลดการเกิดมลภาวะ  

  2.4.2 การต่ืนตัวเรื่องสุขภาพนอกจาสภาพแวดลอมขางตนแลว ปจจุบันผูบริโภคยังสนใจ
และใสใจเร่ืองสุขภาพของตนเอง ผานส่ือและขาวตางๆ 

  2.4.3 ปญหาการจราจร เปนปญหาของผูบริโภคที่อาศัยในเมืองใหญทั่วโลก เปนสาเหตุให
เกิดการเปล่ียนแปลงในดานความเปนอยูในดานความดํารงชีวิต 

  

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 

 1. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factors) วัฒนธรรมเปนเครื่องผูกพันบุคคลในกลุมไวดวยกัน 

วัฒนธรรมเปนสิ่งที่กําหนดความตองการพื้นฐาน และพฤติกรรมของวัฒนธรรมแบงออกเปน วัฒนธรรม 

วัฒนธรรมกลุมยอย และชั้นทางสังคม 
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1.1/วัฒนธรรม หมายถึงคานิยม การรับรู ความตองการและพฤติกรรมพ้ืนฐานจากครอบครัว
และสังคม ซึ่งวัฒนธรรมนั่นถือไดวาเปนมูลเหตุพื้นฐานท่ีสุดของการหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมความตองการ
ของแตละบุคคล (วารุณี ตันติวงศวาณิชและคณะ ,/2546)/ซึ่งสอดคลองกับวัฒนธรรมในความหมายของ 
Taylor,/Peplau,/&/Sears/(2000)/ซึ่งนําไปสูการกําเนิดของแบบแผนพฤติกรรมที่มีรวมกันในสังคมหนึ่ง 
ทั้งนี้อาจกลาวไดวา วัฒนธรรมเปนแบบแผนการดําเนินชีวิตของกลุมคนในสังคมรวมทั้งสิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้นมา 

1.2 วัฒนธรรมกลุมยอย คือ คานิยม ความคิด ทัศนคติประเพณีและแบบแผนพฤติกรรมของ
กลุมคนในสังคมซึ่งมีเอกลักษณเฉพาะกลุมท้ังนี้สมาชิกภายในกลุมจะมีวัฒนธรรมท่ีคลายคลึงกัน แตจะ
แตกตางจากวัฒนธรรมกลุมยอยอ่ืนๆ ซึ่งแบงกลุมวัฒนธรรมออกโดยเชื้อชาติ ศาสนา ภูมิลําเนา อาชีพ อายุ 
หรือเพศ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) 

1.3 ชั้นทางสังคม คือ การจําแนกกลุมบุคคลในสังคมออกเปนชั้น โดยบุคคลที่อยูในชั้นเดียวกัน 

มักจะมีความคลายคลึงกันมากในดานคานิยม วิถีชีวิต ความสนใจ พฤติกรรม สถานะทางเศรษฐกิจ 

2. ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซ้ือ ลักษณะทางสังคม จะประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาทและสถานภาพของผูซื้อ 

2.1 กลุมอางอิง เปนกลุมที่ใชในการเปรียบเทียบท้ังทางตรงและทางออมหรือใชอางอิงเพื่อสราง
ทัศนคติหรือพฤติกรรมของคน 

2.2 ครอบครัว มีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรมการซ้ือ เนื่องจากครอบครัวเปนองคกรการซ้ือ
ของผูบริโภคที่มีความสาํคัญมากท่ีสุดในสังคม 

2.3 บทบาทและสถานะภาพ เปนกิจกรรมตางๆท่ีบุคคลถูกคาดหวังวาจะกระทาํออกมาโดยสิ่งที่
กระทําขึ้นอยูกับบุคคลที่อยูหอมลอม ซึ่งจะมีผลตอการเลือกซื้อสินคา 

3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจสวนบุคคลจะไดรับอิทธิพลสวนบุคคลดาน
ตางๆดังนี้ 

3.1/อายุและขั้นวัฎจักรชีวิต เนื่องจากบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและ
บริการดังนั้นจึงเปนอีกปจจัยที่นักการตลาดใหความสําคัญพัฒนาการตลาดและผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองตอ
ทุกชวงวัยของผูบริโภค 

3.2 อาชีพ เนื่องจากอาชีพของผูบริโภคแตละบุคคลมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการ 
ทําใหนักการตลาดสามารถผลิตสินคาและบริการเพื่อตอบสนองผูบริโภคกลุมเปาหมายในแตละกลุมอาชีพ 

3.3 สถานะทางเศรษฐกิจ มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการ เนื่องจากรายไดเปนปจจัย
หลักในการใชจายตามรายไดของแตละบุคคล 

3.4 รูปแบบการดําเนินชีวิต คือแบบแผนการใชชีวิตของแตละบุคคลจะแสดงออกในรูปของ
ลักษณะจิตนิสัย รูปแบบการดําเนินชีวิตผานกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น 

3.5 บุคลิกภาพและแนวคิดสวนบุคคล  หมายถึงลักษณะดานจิตวิทยาท่ีมีลักษณะแตกตางกันใน
แตละบุคคล ซึ่งจะตอบสนองตอสภาพแวดลอมของบุคคลนั้นอยางมั่นคงและถาวร 
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4. ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซื้อของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากปจจัย
ดานจิตวิทยาถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือและการใชสินคา 
ประกอบดวย 5 ประการ ไดแก การจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเชื่อและทัศนะคติ 

4.1/การจูงใจ/(Motivation)/เปนวิธีการชักนําพฤติกรรมของบุคคลโดยอาศัยสิ่งจูงใจหรือ       

สิ่งกระตุนทางการตลาด 

4.2 การรับรู (Perception) เปนกระบวนการรับรูของบุคคลผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ การ
เห็น การไดยิน การไดกลิ่น การสัมผัส และรสชาติ ซึ่งแตละคนมีการรับรูแตกตางกันออกไป 

4.3 การเรียนรู (Learning) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเปนผลมาจากประสบการณของ
บุคคล การเรียนรูของบุคคลจะเกิดขึ้น เม่ือบุคคลไดรับสิ่งกระตุน และเกิดการตอบสนองตอสิ่งกระตุนนั้น 

4.4 ความเชื่อ (Beliefs) เปนความคิดซึ่งบุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนผลมาจาก
ประสบการณในอดีต 

4.5 ทัศนะคติ (Attitude) เปนภาวะทางจิตใจที่แสดงถึงความพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งกระตุน 

ทัศนคติกอตัวขึ้นมาจากประสบการณ แนวคิด การเรียนรู การรับรู การจูงใจ ความเชื่อ และอุปนิสัยของ
บุคคล ซึ่งจะสงผลตอการเปล่ียนแปลงหรือการชี้แนะตอพฤติกรรม ซึ่งเปนการประเมินความรูสึกนึกคิดของ
ผูบริโภควา มีความชอบ ไมชอบ พอใจ หรือไมพอใจ เปนตน (วารุณี ตันติวงศวาณิชและคณะ, 2546) 

จากปจจัยดานวัฒนธรรมขางตนสามารถอธิบายการหลอหลอมรูปแบบพฤติกรรมของผูบริโภคใน
ดานคานิยม ความคิด ทัศนคติ ประเพณี วิถีชีวิต และความสนใจซ่ึงสิ่งเหลานี้กอใหเกิดการจําแนกยอยลง
มาถึงเปนปจจัยทางสังคม  

นอกจากปจจัยภายในและภายนอกที่ตองคํานึงถึงการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคและยังมีกระบวนการ
ตัดสินใจของผูซื้อที่ตองคํานึงถึง 

 

แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ   
กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ.(Buyer.Decision.Process).ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ.

การตระหนักถึงความตองการ.การเสาะหาขอมูล.การประเมินทางเลือก.การตัดสินใจซื้อ.และพฤติกรรมหลัง
การซื้อ ซึ่งจะเห็นไดชัดวากระบวนการซื้อเริ่มตนคอนขางยาวนานกวาการซื้อจริงจะเกิดขึ้นและตอเนื่องไป
จนถึงหลังการซื้อ  

1..การรับรูและตระหนักถึงปญหา.(Problem.Recognition).คือการรับทราบรับรูถึงความตองการ
ของผูบริโภคซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุนหรือความตองการภายในของบุคคล เมื่อเกิดขึ้นถึงระดับ
หนึ่งท่ีผูบริโภคจะสามารถมองเห็นความแตกตางอยางชัดเจนระหวางสภาวะอุดมคติกับสภาวะความเปนจริง 
โดยที่สภาวะอุดมคติคือสภาวะที่ผูบริโภคปรารถนาอยากใหเกิดขึ้น และสภาวะความเปนจริงคือสภาวะที่เกิด
ขึ้นอยูในปจจุบัน ดังนั้นนักการตลาดจึงตองพยายามกระตุนความตองการของผูบริโภคเพ่ือใหเกิดความ
ตองการ 
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2..การคนหาขอมูล.(Information.Search).ถาความตองการถูกกระตุนมากพอและส่ิงที่สามารถ
ตอบสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค.ผูบริโภคจะดําเนินการเพื่อใหเกิดความพอใจทันที  แตในบางครั้ง
ความตองการที่เกิดขึ้นไมสามารถตอบสนองความตองการไดทัน .ความตองการนั้นจะถูกจดจําไวเพื่อหาการ
สนองความตองการภายหลัง.เม่ือความตองการที่ถูกกระตุนไดสะสมไวมากจะทําใหเกิดการปฏิบัติในภาวะ
อยางหนึ่งคือ.ความตั้งใจใหไดรับการสนองความตองการ.เขาจะพยายามคนหาขอมูลเพื่อหาการสนองความ
ตองการที่ถูกกระตุน 

3..การประเมินผลทางเลือก.(Evaluation.of.Alternatives).เมื่อผูบริโภคไดขอมูลมาแลวจากขั้นที่.
2.ผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตาง .ๆ.นักการตลาดจําเปนตองรูถึงวิธีการตาง .ๆ.ที่
ผูบริโภคใชในการประเมินทางเลือก 

4..การตัดสินใจซื้อ .(Purchase.Decision).จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่ .3.จะชวยให
ผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตาง .ๆ.ที่เปนทางเลือกโดยทั่วไปผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑที่เขาชอบมากที่สุด 

5./พฤติกรรมหลังการซื้อ/(Postpurchase/Behavior)/คือการพิจารณาถึงความคาดหวังของ
ผูบริโภคและการรับรูถึงผลการปฏิบัติงานของสินคา นั่นคือความรูสึกผิดหวัง ความรูสึกพึงพอใจหรือความ
ประทับใจในสินคา 

ดังนั้นกอนการตัดสินใจซื้อผูบริโภคตองไดรับขอมูลขาวสารที่ตองการอยางเพียงพอฉลากสินคาเปน
ชองทางหนึ่งที่ผูผลิตสามารถใหขอมูลเก่ียวกับสินคาเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ 

 
ขอมูลโภชนาการและฉลากสินคา 
 จากพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดใหคํานิยามของ “ฉลาก” ไวคือ รูป รอยประดิษฐ 
เครื่องหมายหรือขอความใดๆ ที่แสดงไวที่ฉลาก ภาชนะบรรจุอาหารหรือหีบหอของภาชนะบรรจุหรือหีบหอ
บรรจุสินคา หรือสอดแทรก หรือรวมไวกับสินคา หรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา และหมายความถึง
เอกสารหรือคูมือสําหรับการใชประกอบสินคา  ซึ่งมีความหมายในแนวทางเดียวกับประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2516 เรื่องกําหนดสูตรผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คือ ตรา เครื่องหมาย รูป รอย
ประดิษฐ หรือขอความใดๆ ซึ่งไดแสดงไวที่ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอบรรจุ 
 ฉลากโภชนาการ (Nutrition/Information) หมายถึง ฉลากอาหารที่มีการแสดงขอมูลโภชนาการ
ของอาหารซึ่งอยูในกรอบสี่เหลี่ยม มีขอมูลท่ีระบุรายละเอียดของชนิด และปริมาณสารอาหารที่มีในอาหาร
นั้น เปนประโยชนตอผูใสใจสุขภาพ หรือ ผูสูงวัยที่ปวยเปนโรคเรื้อรัง ดังนั้นฉลากโภชนาการจะชวยใหทราบ
ถึงชนิดและปริมาณสารอาหารที่จะไดรับจากการบริโภคอาหารนั้นๆ เปนผลใหสามารถเลือกบริโภคอาหารได
ตรงตามภาวะโภชนาการของแตละบุคคล ซึ่งเปนผลใหผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบเพื่อเลือกซื้อสินคาที่ให
ประโยชนและเหมาะสมมากที่สุด (หัทยา กองจันทึกและพัชนี อินทรลักษณ, 2543) 

 อาหารที่มีการกลาวอางทางโภชนาการ หมายถึง อาหารท่ีแสดงขอมูลทางโภชนาการบนฉลาก
เก่ียวกับชนิดหรือปริมาณสารอาหาร ปริมาณสารอาหารโดยเปรียบเทียบ หรือหนาท่ีของสารอาหาร แตทั้งนี้

   ส
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ไมรวมถึงอาหารท่ีมีการกลาวอางทางโภชนาการเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่วา
ดวยเร่ืองนั้นๆ 

 อาหารท่ีมีการใชคุณคาในการสงเสริมการขาย หมายถึง อาหารท่ีมีการนําขอมูลเกี่ยวกับ
คุณประโยชนหรือหนาท่ีของผลิตภัณฑ สวนประกอบ หรือสารอาหารอยางใดอยางหนึ่งของผลิตภัณฑที่มีตอ
รางกายหรือสุขภาพ มาเพื่อใชประโยชนในดานการสงเสริมทางการตลาด 

 อาหารที่มีการกลาวอางทางโภชนาการหรืออาหารที่มีการใชคุณคาในการสงเสริมการขายตองแสดง
ฉลากโภชนาการ ดังตอไปนี้ 

1. อาหารที่มีการแสดงขอมูลชนิดสารอาหาร ปริมาณสารอาหาร หนาที่ของสารอาหาร 
2. อาหารที่มีการใชคุณคาทางอาหารหรือทางโภชนาการในการสงเสริมการขาย 

3. อาหารที่มุงจะใชในกลุมผูบริโภคเฉพาะกลุมเพื่อการสงเสริมการขาย 

4..อาหารท่ีสํานักงานคุณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนดใหตองแสดงฉลากโภชนาการ 
เนื่องจากพิจารณาแลววาเปนอาหารที่กอใหเกิดความเขาใจผิดดานคุณคาประโยชนทางโภชนาการอยาง
แพรหลาย 

รูปแบบการแสดงกรอบขอมูลโภชนาการ 
การแสดงฉลากโภชนาการ มีรูปแบบและเง่ือนไขในการแสดงกรอบขอมูลโภชนาการ โดยใน

การศึกษาคร้ัง ดังนี้ 
1. ฉลากโภชนาการแบบเต็ม เปนฉลากที่แสดงชนิดและปริมาณสารอาหารที่สําคัญท่ีควรทราบ 

จํานวน 15 รายการและสามารถแสดงขอมูลในกรอบขอมูลโภชนาการดังภาพท่ี 3 สามารถแบงสวนประกอบ
ของกรอบขอมูลโภชนาการออกเปน 3 สวนดังนี้ 

สวนที่ 1 แสดงหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ โดยกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดวิธีการแสดงหนวย
บริโภคตอภาชนะบรรจุคือหนึ่งหนวยบริโภคและจํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ 

 หนึ่งหนวยบริโภค หมายถึง ปริมาณอาหารที่คนไทยท่ัวไปสามารถรับประทานไดหมดใน 1 คร้ัง โดย
ปริมาณอาหารหนึ่งหนวยบริโภคนี้กําหนดจาก หนวยบริโภคอางอิงเปนคาปริมาณอาหารโดยน้ําหนักหรือ
ปริมาตรของการรับประทานแตละครั้งที่ประมวลไดจากการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคและขอมูลจากผูผลิต
เปนเกณฑ 

 จํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ หมายถึง จํานวนคร้ังของการบริโภคอาหารนั้นท่ีมีอยูในหนึ่ง
หนวยภาชนะบรรจุ 

 สวนที่ 2 เปนขอมูลคุณคาทางโภชนาการ แบงขอมูลออกเปน 3 ชวงดังนี้ชวงท่ี 1 แสดงพลังงาน
ทั้งหมดท่ีไดรับจากการบริโภคผลิตภัณฑหนึ่งหนวยบริโภคชวงท่ี 2 แสดงปริมาณสารอาหารที่ไดรับและ
เปรียบเทียบเปนรอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป 

ชวงที่ 3 แสดงปริมาณวิตามินและธาตุอาหารท่ีไดรับและเปรียบเทียบเปนรอยละของปริมาณสารอาหารที่
แนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป 

   ส
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สวนที่ 3 เปนขอมูลของปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 

ปขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ดังภาพท่ี 3 รูปแบบการ
แสดงขอมูลฉลากโภชนาการแบบเต็ม 

 

ขอมูลโภชนาการ  
หนึ่งหนวยบริโภค : ….(…..) 

จํานวนหนวยบริโภคตอ …..:…. 

คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค 

พลังงานท้ังหมด …..กิโลแคลอรี่ (พลังงานจากไขมัน.....กโิลแคลอรี่) 
 

ไขมันทั้งหมด....ก. 

   ไขมันอ่ิมตัว....ก. 

โคเลสเตอรอล....มก.  

โปรตีน....ก. 

คารโบไฮเดรตทั้งหมด....ก.  

   ใยอาหาร....ก.  

   น้ําตาล.....ก. 

โซเดียม....มก.  

รอยละของปริมาณท่ีแนะนําตอวัน* 

..…% 

..…% 

..…% 

..…% 

..…% 

..…% 

..…% 

..…% 

รอยละของปริมาณท่ีแนะนําตอวัน* 
วิตามินเอ ..…% 

วิตามินบี2..…% 

เหล็ก..…% 

วิตามินบี1..…% 

แคลเซียม..…% 

*รอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนไทยอายุต้ังแต   
6 ปขึ้นไป  (Thai RDI) โดยคิดจากความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี 
ความตองการพลังงานของแตละบุคคลแตกตางกัน ผูที่ตองการพลังงานวันละ 2,000 

กิโลแคลอรี ควรไดรบัสารอาหารตางๆ ดังนี้ 
ไขมันท้ังหมด 

ไขมันอ่ิมตัว 
โคเลสเทอรอล 

คารโบไฮเดรตทั้งหมด 

ใยอาหาร 
โซเดียม 

นอยกวา 65 ก. 

นอยกวา 20 ก. 

นอยกวา 300 มก. 

นอยกวา 300 ก. 

นอยกว า25 ก. 

นอยกวา 2,400 มก. 

พลังงาน (กิโลแคลอรี) ตอกรัม : ไขมัน =9; โปรตีน =4; คารโบไฮเดรต =4 

ภาพท่ี 3 แสดงรูปแบบการแสดงขอมูลฉลากโภชนาการแบบเตม็ 

 

สวนที่ 1 

สวนที่ 2 ชวงที่ 1 

สวนที่ 2 ชวงที่ 2 

สวนที่ 2 ชวงที่ 3 

สวนที่ 3 

   ส
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ภาพท่ี 4 แสดงรูปแบบการแสดงขอมูลฉลากโภชนาการแบบยอ 

 

จากภาพที่ 3 และ 4 ในกรณีที่อาหารไมมีการกําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง หรือไมมี
ลักษณะการบริโภคใกลเคียงกับอาหารท่ีมีการกําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง ใหยกเวนการแสดง
ปริมาณอาหารในหนึ่งหนวยบริโภคและจํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ และใหแสดงขอความ “คุณคา
ทางโภชนาการตอ 100 ก.” หรือ “คุณคาทางโภชนาการตอ 100 มล.” แทนขอความ “คุณคาทาง
โภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค” คือขอความท่ีตองแสดงในสวนที่ 2 ชวงที่ 1 นอกจากนี้มีการกลาวถึง
สารอาหารที่แนะนําใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต/6/ปขึ้นไป/(Thai/RDI)/ที่ระดับความ
ตองการพลังงานอยางนอย 2,000 กิโลแคลอรีโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดจัดทําขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงคหลักในการอางอิงสําหรับคํานวณในการแสดงคุณคาทางโภชนาการบนฉลากของอาหาร ซึ่งเปน
คากลางสําหรับคนไทยท่ัวไปนั้นสามารถนําไปใชในการพัฒนาสูตรอาหารได มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  ปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทย 

ที่ สารอาหาร ปริมาณที่แนะนําตอวัน หนวย 

1. ไขมันทั้งหมด (Total Fat) 65* กรัม 

2. ไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat) 20* กรัม 

3. โคเลสเทอรอล (Cholesterol) 300 มิลลิกรัม 

4. โปรตีน (Protein) 50* กรัม 

5. คารโบไฮเดรตทั้งหมด  

(Total Carbohydrate) 

300* กรัม 

6. ใยอาหาร (Dietary Fiber) 25 กรัม 

7. วิตามินเอ (Vitamin A) 800 ไมโครกรัม เอ็น อี 
8. วิตามินบี 1 (Thiamin) 1.5 มิลลิกรัม 

9. วิตามินบี 2 (Riboflavin) 1.7 มิลลิกรัม 

10. ไนอาซิน (Niacin) 20 มิลลิกรัม เอ็น อ ี

11. วิตามินบี 6 (Vitamin B6) 2 มิลลิกรัม 
 

ขอมูลโภชนาการ หนึ่งหนวยบริโภค : ….(…..); จํานวนหนวยบรโิภคตอ …..:….คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่ง
หนวยบริโภค : พลังงานท้ังหมด …..กิโลแคลอรี;่ พลังงานจากไขมัน.....กิโลแคลอรี;่ ไขมันท้ังหมด....ก. 

(..…%); ไขมันอ่ิมตัว....ก. (…%)*; โคเลสเตอรอล....มก. (....%)*;โปรตีน....ก.; คารโบไฮเดรตทั้งหมด....ก. 

(..…%)*; ใยอาหาร....ก. (..…%)*; น้ําตาล.....ก.; โซเดียม....มก. (..…%)*; วิตามินเอ(..…%)*; วิตามินบี
1(..…%)*; วิตามินบี2(..…%)*; แคลเซียม(..…%)*; เหล็ก(..…%)* 

*รอยละของปริมาณสารอาหารท่ีแนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai RDI) โดย
คิดจากความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอร ี
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ตารางที่ 1  ปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทย (ตอ) 

ที่ สารอาหาร ปริมาณที่แนะนําตอวัน หนวย 

12. โฟเลต (Folate) 200 ไมโครกรัม 

13. ไบโอติน (Biotin) 150 ไมโครกรัม 

14. กรดแพนโทธินิค (Pantothenic Acid) 6 มิลลิกรัม 

15. วิตามินบี 12 (Vitamin B12) 2 ไมโครกรัม 

16. วิตามินซี (Vitamin C) 60 มิลลิกรัม 

17. วิตามินดี (Vitamin D) 5 ไมโครกรัม 

18. วิตามินอ ี(Vitamin E) 10 มิลลิกรัม แอลฟา-ที บี 
19. วิตามันเค (Vitamin K) 80 ไมโครกรัม 

20. แคลเซียม (Calcium) 800 มิลลิกรัม 

21. ฟอสฟอรัส (Phosphorus) 800 มิลลิกรัม 

22. เหล็ก (Iron) 15 มิลลิกรัม 

23. ไอโอดีน (Iodine) 150 ไมโครกรัม 

24. แมกนีเซียม (Magnesium) 350 มิลลิกรัม 

25. สังกะสี (Zinc) 15 มิลลิกรัม 

26. ทองแดง (Copper) 2 มิลลิกรัม 

27. โพแทสเซียม (Potassium) 3,500 มิลลิกรัม 

28. โซเดียม (Sodium) 2,400 มิลลิกรัม 

29. แมงกานีส (Manganese) 3.5 มิลลิกรัม 

30. ซีลิเนียม (Selenium) 70 ไมโครกรัม 

31. ฟลูออไรด (Fluoride) 2 มิลลิกรัม 

32. โมลิบดินัม (Molybdenum) 160 ไมโครกรัม 

33. โครเมียม (Chromium)  130 ไมโครกรัม 

34. คลอไรด(Chloride) 3,400 มิลลิกรัม 

หมายเหตุ 

 * คือปริมาณของไขมันทั้ง ไขมันอิ่มตัว โปรตีน และคารโบไฮเดรต ที่แนะนําใหบริโภคแตวัน คิดจาก
การเปรียบเทียบพลังงานจากท่ีควรไดรับจากสารอาหารดังกลาวเปนรอยละ 30, 10 , 10 และ 60 ตามลําดับ
ของพลังงานทั้งหมด หากพลังงานทั้งหมดที่ควรไดรับตอวันเปน 2,000 กิโลแคลอรี เมื่อไขมัน 1 กรัมให
พลังงาน 9 กิโลแคลอรี, โปรตีน 1 กรัมใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี และคารโบไฮเดรต 1 กรัมใหพลังงาน 4 

กิโลแคลอรี สําหรับน้ําตาลไมควรบริโภคเกินรอยละ 10 ของพลังงานทั้งหมดที่ไดรับตอวัน 
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จากตารางที่ 1 แสดงปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทย (Thai RDI) ที่
ระดับความตองการพลังงานอยางนอย 2,000 กิโลแคลอรี จะพบไดสารอาหารในบางกลุมอาหารนั้นมีการ
เติมสารอาหารบางชนิดลงไปเพ่ือเพิ่มเติมจากที่มีอยูในอาหารทั้งในเชิงสุขภาพและเชิงพาณิชย ดังนั้นการ
กระทรวงสาธารณสุขจึงไดกําหนดหลักเกณฑในการกลาวอางสารอาหารที่เพิ่มเติม เพื่อใหสื่อความหมายของ
กลุมสารอาหารและปริมาณท่ีเพิ่มอยางมีมาตรฐาน 

หลักการกลาวอางทางโภชนาการบนฉลากอาหาร 
การกลาวอางทางโภชนาการหมายถึง การแสดงขอความหรือขอมูลใดๆ ที่เกี่ยวของกับโภชนาการ

ของอาหารนั้น ซึ่งแบงการกลาวอางทางโภชนาการเปน 3 กลุมดังนี้ 
1. การกลาวอางปริมาณสารอาหาร คือ การกลาวอางถึงระดับของสารอาหารหรือพลังงานในอาหาร

หรือเคร่ืองดื่ม 

2. การกลาวอางปริมาณโดยเปรียบเทียบ เปนการเปรียบเทียบปริมาณของสารอาหารหรือพลังงาน
ที่มีในอาหารตั้งแต 2 อยางขึ้นไป 

3. การกลาวอางเกี่ยวกับหนาท่ีของสารอาหาร คือการกลาวถึงหนาท่ีของสารอาหารท่ีมีตอรางกาย
โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

3.1 สารอาหารท่ีมีการกลาวอางตองมีอยูในบัญชีสารอาหาร Thai RDI ขางตน 

3.2 ผลิตภัณฑที่กลาวอางตองมีสารอาหารนั้นอยูในระดับเปนแหลงของสารอาหารนั้นในหนึ่ง
หนวยบริโภคอางอิงและปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคบนฉลาก 

3.3 การกลาวอางหนาที่ของสารอาหาร ตองเปนการกลาวถึงสารอาหารตามหนาที่ของ
สารอาหาร 

3.4 การกลาวอางตองมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่เชื่อถือได 
3.5 การกลาวอางจะตองไมมีขอความระบุหรือความหมายใหเขาใจวาการบริโภค 

จากเง่ือนไขในการกลาวอางขอมูลทางโภชนาการขางตนทําใหผูผลิตสามารถเลือกกลุมของการกลาว
อางไดเหมาะสมตามผลิตภัณฑ ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถส่ือสารขอมูลทางโภชนาการที่ผูผลิตตองการสื่อไปยัง
ผูบริโภคโดยผานกฎเกณฑหรือขอบังคับจากระทรวงสาธารณสุขซึ่งเปนผลใหเกิดความเสมอภาคและไมเอา
เปรียบผูบริโภคและจะเปนประโยชนตอผูที่สนใจและใสใจตอสุขภาพ 

ประโยชนของฉลากโภชนาการ 
1. เลือกซื้ออาหารและเลือกบริโภคใหเหมาะสมกับความตองการ หรือภาวะทางโภชนาการของตน 

2. เปรียบเทียบเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารชนิดเดียวกัน โดยเลือกคุณคาทางโภชนาการท่ีดีกวาได 
3. เมื่อผูบริโภคสนใจขอมูลโภชนาการของอาหาร ผูผลิตก็จะมีการแข็งขันกันดานการผลิตอาหารท่ีมี

คุณคาทางโภชนาการสูงกวาแทนการแขงขันดานหีบหอ สี หรือสิ่งจูงใจภายนอกอื่นๆ 

จากขอมูลขางตนทําใหทราบไดวาฉลากโภชนาการเปนสวนที่แสดงขอมูลที่เ ปนประโยชนตอ
ผูบริโภคในการเลือกซื้อ หรือบริโภคอาหารที่มีปริมาณคุณคาทางอาหารตรงตามความตองการของรางกาย
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ผูบริโภคแตละคน ดังนั้นผูบริโภคจึงไมควรละเลยการอานขอมูลบนฉลากโภชนาการกอนการตัดสินใจซื้อ 

เพือ่ใหไดผลิตภัณฑตามความตองการ 
 

ประเภทของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเปนเครื่องดื่มที่มาจากธรรมชาติที่มีคุณคา มีสารอาหารที่เปนประโยชนตอ
รางกาย ชวยใหรางกายมีความแข็งแรงสมบูรณโดยจําแนกเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพได ดังนี้ 

เครื่องดื่มรังนก 

เคร่ืองดื่มรังนก เปนเครื่องดื่มที่ทํามาจากนํ้าลายของนกนางแอนคือพอ-แมนกนางแอนกอนการผสม
พันธุเพื่อใชเปนที่วางไขอีกทั้งใชเปนที่อยูของลูกนกกอนท่ีจะหัดบินท้ังนี้รังนกมีสวนประกอบของน้ําลายนก
นางแอนรอยละ 85-97 และขนออนรอยละ 3-15 ถือวาเปนสินคาที่ราคาแพงและหาไดยาก 

รังนกโดยแบงออกเปน 4 ชนิดดังนี้ 
1..รังนกแดง.เปนรังนกที่แพงท่ีสุด.สีแดงของรังนกเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีของสารประกอบ

ทองแดงบนผนังถ้ํา เปนที่นิยมมากในไตหวั่นและฮองกง 
2./รังนกเกาะ เปนรังนกที่ไดรับความนิยมมากในประเทศไทย โดยรังนกที่ดีจะมีสีเหลืองทอง ซึ่งอุดม

ไปดวยสารอาหารมาก เนื่องจากพบในถ้ําที่มีระบบนิเวศนที่สมบูรณ 
3. รังนกดํา เปนรังนกที่ไมบริสุทธิ์ มีการปนเปอนของเศษขนนกอยูมาก 

4. รังนกบาน เปนรังนกนางแอนท่ีสรางตามชายคาบาน มีสีขาวสะอาด มีขนาดเล็กและบาง แตมี
ราคาถูกกวารังนกธรรมชาติมาก 

เนื่องจากรังนกมีสารประกอบทางเคมีที่มีคุณคาตอรางกาย อาทิเชน Glycoprotein มีฤทธิ์กระตุน
เม็ดเลือดขาวในน้ําเหลืองมนุษยใหผลิตและสังเคราะหสารตอตานเชื้อแบคทีเรียและไวรัส /NANA            

(N-Acetylneuraminic/Acid)/ชวยใหผิวพรรณสดใส/รักษาอาการไอ/เจ็บคอ/ตลอดจนบํารุงปอดและ
หลอดลมอาจกลาวไดวารังนกมีสรรพคุณดังนี้ 

1. ชวยฟอกปอดและระบบทางเดินหายใจ เหมาะสําหรับผูมีปญหาในระบบทางเดินหายใจ มีอาการ
ไอ หรือสูบบุหร่ีจัด 

2. ชวยบรรเทาอาการไขหวัด 

3. ชวยบํารุงสุขภาพใหรูสึกกระฉับกระเฉง บํารุงผิวพรรณ ทําใหดูออนกวาวัย ซึ่งพบมากในรังนกสี
เหลืองทองจากเกาะตามธรรมชาติมากกวารังนกชนิดอื่นๆ 

4. เปนยาบํารุงที่ใหฤทธิ์เย็น 

ประโยชนของรังนกจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร 
1./รังนกมีฤทธ์ิคลายกับ Epidermal Growth Factor (EGF) มีคุณสมบัติกระตุนเม็ดเลือดขาว 

Leucocyte ที่ทําหนาที่ปองกันรางกายจากเชื้อโรคตางๆ  

2. มีฤทธิ์กระตุนการแบงตัวของเซลลชั้นนอกสุดและเยื่อบุตางๆ  
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3. ไกลโคโปรตีนในรังนกชวยสรางภูมิคุมกันใหรางกายโดยเพ่ิมการทํางานของเซลลเม็ดเลือกขาว 
Monocyte  

เครื่องดื่มซุปไกสกัด 

เคร่ืองดื่มซุปไกสกัดเปนหนึ่งในอาหารเสริมบํารุงกําลัง ที่โฆษณาเผยแพรอยางกวางขวางประไพศรี 
ศิริจักรวาล (2556) ไดชี้วา เนื่องจากที่ประชาชนท่ัวไปสอบถามถึงคุณคาทางโภชนาการ มายังสถาบันฯเปน
ประจํา เพื่อใหความกระจาง ในเร่ืองนี้จึงขอใหขอมูลดังนี้ คือ 

 ซุปไกสกัด เปนผลิตภัณฑเสริมอาหารชนิดหนึ่ง ปจจุบนัมีผลิตภณัฑในลักษณะพรอมด่ืมและเปนเม็ด 

มีการโฆษณาท่ีทําใหผูบริโภคเขาใจวา เปนอาหารที่ชวยบาํรุงสมอง บริโภคไดทั้งเด็กโดยเฉพาะเด็กวัยเรียน
และผูใหญวัยทํางาน 

 จากการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของซุปไกสกัด โดยสถาบนัโภชนาการเปรียบเทียบ 

กับอาหารที่บริโภคเปนประจาํ พบวา มปีริมาณโปรตีนเทากับโปรตีนที่มีในไขไกคร่ึงฟอง หรือประมาณ 

นมสดรสจืดครึ่งกลอง ดงัตารางท่ี 2  

 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบปริมาณคุณคาทางโภชนาการของอาหาร 

อาหาร 
พลังงาน  

(กิโลแคลอรี) 
โปรตีน  

(กรัม) 
ไขมัน  

(กรัม) 
แคลเซียม  

(มิลลิกรัม) 
เหล็ก  

(มิลลิกรัม) 
ซุปไกสกัด 1 ขวด (42 มล.) 14 3.2 0 2.5 0.21 

ไขไก 1 ฟอง (50 ก.) 78 6.4 5.4 19 1.6 

ไขไก 1/2   ฟอง (25 ก.) 39 3.2 2.7 9.5 0.8 

นมสดรสจืด 1 กลอง (200 มล.) 134 6.6 7.6 226 0.2 

นมสดรสจืด 100 มล. 67 3.3 3.8 113 0.1 

ที่มา : Thai Food Composition Tables. Institute of Nutrition, Mahidol University, 1999 

  

  ผลิตภัณฑนม 
นมเปนอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณและมีคุณคาทางโภชนาการสูง อุดมไปดวยสารอาหารครบ

ทุกหมูคือ โปรตีน วิตามิน เกลือแร คารโบไฮเดรต และไขมัน โดยเฉพาะอยางย่ิงน้ําตาลแลคโทสและ
โปรตีนเคซีนพบไดเฉพาะในน้ํานมเทานั้นมีสวนสําคัญตอการพัฒนารางกายและสมองของเด็กและเยาวชน 

สวนประกอบของนม มีดังนี้ 
1. น้ํา เปนสื่อกลางใหสารอาหารหลายชนิดละลาย 

2./ไขมัน หรือมันเนยเปนสวนประกอบท่ีสําคัญทางโภชนาการและเศรษฐกิจ ใหพลังงานรวมถึง
วิตามินที่ละลายไดในไขมันคือ วิตามินเอ ดี อี และเคนอกจากนี้ปริมาณมันเนยในน้ํานมยังเปนตัวกําหนด
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ราคาการขายน้ํานมดิบอีกดวย และนมใหไขมันเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับไขมันท่ีไดรับจากขนมปง น้ํานมถ่ัว
เหลือง หรือเนื้อ ดังนั้นการดื่มนมจึงไมทําใหอวน 

3. โปรตีน ในน้ํานมประกอบดวยโปรตีนหลายชนิดคือโคซีนโกลบุลินอัลบูมินในปริมาณคอนขางสูง 
และมีกรดอมิโนอีก 19 ชนิด เปนประโยชนตอการสรางเนื้อเยื่อ เลือด กระดูกและเอนไซมตางๆ 

4. สารประกอบไนโตรเจน ตามปกตินมจะมีแรธาตุไนโตรเจนอยูประมาณรอยละ 0.5 

5. แลคโทส ประดวยน้ําตาลกูลโคสและกาแลคโทส ซึ่งการแลคโทสเปนสวนประกอบท่ีสําคัญท่ีพบ
มากในเยื้อหุมสมองและเยื่อประสาทเรียกวา ซีรีโบรไซด ดังนั้นจึงจําเปนตอทารก เด็ก และเยาวชนเพ่ือ
นําไปใชในการเจริญเติบโตของสมอง 

6. แรธาตุในน้ํานม ประกอบดวย โพแทสเซียม แคลเซียม โซเดียม แมกนี่เซียม ฟอสฟอรัส ซิเทรต 

เหล็ก ทองแดง และไอโอดีน   

น้ําผัก-ผลไม 
น้ําผัก-ผลไม หมายถึง น้ําผัก-ผลไมที่อยูในลักษณะพรอมดื่มที่สามารถบริโภคไดโดยตรง ทําจากน้ํา

ผัก-ผลไมสด สะอาดและสุก โดยกรรมวิธีเชิงกล ทําใหน้ําและกากแยกออกจากกัน รวมถึงน้ําผัก-ผลไมที่ทําให
เขมขนแลวนํามาเจือจางภายหลัง นอกจากน้ีน้ําผัก-ผลไมมีสรรพคุณดังนี้ 

องุน อุดมไปดวยเกลือแร ชวยบํารุงเลือดและซอมแซมเซลลในรางกาย เปนสารฟอกลางสําหรับ
ผิวหนัง ตับ ลําไสและไต เนื่องจากองุนมีคุณสมบัติรักษาน้ํามูกที่ออกจากเมือกตางๆในรางกาย 

มะละกอ และมะมวง มีลักษณะคลายคลึงกันเนื่องจากมีเอนไซมปาเปน มีลักษณะคลายกับน้ํายอย
เปปซินในกระเพาะอาหาร ที่ชวยใหโปรตีนแตกตัวไดรวดเร็ว 

แตงโม มีฤทธิ์ขับปสสาวะ ใชรักษาแผลในกระเพาอาหาร ลดความดันเลือดสูง ชวยฟอกลางรางกาย 

ทําใหสบายทอง 
กลวยหอม ชวยลดแผลในกระเพาะอาหาร เสนใยในกลวยหอมชวยการยอยอาหารของลําไสเล็ก 

ขับถายไดงาย 

สับปะรด ชวยแกอาการอาหารไมยอย เนื่องจากมีเอนไซมบรอมิเลน ที่สามารถชวยยอยอาหารไดทั้ง
ในสภาพท่ีเปนกรดและดาง  

สตรอเบอร่ีอุดมไปดวยสารตานอนุมูลอิสระ ชะลอกระบวนการเล่ือมสภาพของดวงตา เชน ไฟโตนิ
วเทียน ไฟเบอร ฟลาโวนอยด กรดฟนอลิค เปนตน  

อะโวคาโด สามารถลดคลอเรสเทอรอลในเลือดลงได เนื่องจากในเนื้ออะโวคาโดมีปริมาณโอเมกา9 

สูง คือกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดียว ที่ดีตอรางกายเชนเดียวกับน้ํามันมะกอก 

พริกหวานชวยกระตุนการทํางานของกระเพาะอาหาร ชวยเจริญอาหาร บํารุงธาตุ ขับเหงื่อ ขับลม 

ขับเสมหะ แกอาเจียน หิด กลากเกลื้อน ลดความดันโลหิต ชวยใหระบบไหลเวียนโลหิตเปนไปไดดี 
บร็อคโคลี่อุดมไปดวยวิตามินเอ บี2 แคลเซียม เปนพืชที่ตอตานมะเร็ง 
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มะเขือเทศมีรสเปร้ียว ชวยดับกระหาย ชวยเจริญอาหาร บํารุงและกระตุนกระเพาะอาหาร  ลําไส 
ไตใหทํางานไดดี ชวยขับสารพิษ และเปนยาระบายออนๆ เมื่อรับประทานผลสดชวยลดอัตราการเกิด
โรคมะเร็งลําไสและตอมลูกหมาก 

กะหล่ําปลีมวงมีใยอาหารสูงและอุดมไปดวยคุณคาสารอาหาร เชน โปรตีน คารโบไฮเดรต โซเดียม 

วิตามินซีและซัลเฟอร ชวยปองกันโรคเลือดออกตามไรฟน  ชวยกระตุนการทํางานของลําไสใหญและตานสาร
กอมะเร็ง 

เกากี้ เปนยาของแพทยแผนจีน ชวยบํารุงตับ และเสริมสรางภูมิตานทางโรค 

มะขามปอมเปนสุมนไพรที่อุดมไปดวยวิตามินซี มากกวาแอปเปลถึง 160 เทา และวิตามินซีในมะ
ขามปอมมีความคงทนไมสลายตัวงายเนื่องจากมีสารเทนนินและโพลีฟนอล ชวยปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี 

พิษจากโลหะหนัก และมะเร็งตับ 

กะหล่ําปลีสีเขียวมีสารอินโดลฟลาโวนอยดคารบอนิล ซัลฟาราเฟนกลูโคซิโนเลต กรดโฟลิกเบตาแค
โรทีน ชวยลางสารพิษ ทําใหลําไสสะอาด ลดอาการอักเสบจากแผลในลําไส ทองผูก เจ็บคอ จุกแนนทอง 

ผักกูดอุดมไปดวยสารเบตาแคโรทีนและธาตุเหล็กในปริมาณสูง ชวยแกไขตัวรอน แกพิษอักเสบ 

บํารุงสายตา บํารุงโลหิต แกโลหิตจาง ปองกันเลือดออกตามไรฟน ขับปสสาวะ ชวยลดความดันโลหิตและ
คลอเรสเทอรอล 

คะนา อุดมไปดวยวิตามินซี อี แคโรทีนอยดโฟเลต และลูทีน ชวยลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคตอ
กระจก ลดอัตราการเกิดมะเร็งลําไสใหญ กระเพาะอาหาร ปอด และเตานม 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ฐิตาภา พรหมสวาสด์ิ (2555) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงสมองและความจําของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญคือเพศหญิง อายุต่ํากวา 30 ป การศึกษาระดับต่ํากวาหรือเทากับปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ20,000 บาท พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ
เสริมอาหารบํารุงสมองและความจําดานความถี่ของการซื้อผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับอายุ ปจจัยดานสวน
ประสมทางการตลาด คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย นอกจากนั้นพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงสมองและความจําดานคาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับ
อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการ
สงเสริมการตลาด 

 ศศิธร พูนโสภณ (2555) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
อาหารแชแข็ง ยี่หอ อีซี่โก ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบวาผูบริโภคที่มีอายุแตกตาง
กันมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตอาหารแชงแข็ง ยี่หออีซี่โก ในดานปริมาณการซื้อตอครั้งและดาน
คาใชจายในการซ้ือแตกตาง ดานรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตอาหารแชงแข็ง ยี่หออีซี่โก ในดานความถี่ในการบริโภคตอเดือน ดานปริมาณการซื้อ
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ผลิตภัณฑตอครั้งและคาใชจายในการซื้อตอครั้งมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา  คุณคาตรา
สินคาดานการรูจักชื่อตราสินคา มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามในระดับต่ํากับคาใชจายในการซ้ือตอ
ครั้ง นอกจากนี้พฤติกรรมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตอาหารแชงแข็ง ยี่หออีซี่โกในดานความถี่ในการ
บริโภคตอเดือนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํากับคุณคาตราสินคาดานคุณภาพท่ีรับรู ดาน
ความสัมพันธของตราสินคา ดานความภักดีของตราสินคา 
 วิชชุดา วองเจริญพืชผล (2554) ไดศึกษาปจจัยดานผลิตภัณฑและการส่ือสารทางการตลาดแบบ
ครบวงจรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟลดน้ําหนักเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 25-34 ป ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชนและมีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกาแฟลดน้ําหนักเพื่อสุขภาพในระดับมาก และมีสาเหตุในการด่ืมกาแฟลดน้ําหนักเพื่ อสุขภาพ
เนื่องจากเห็นวารางกายของตนมีน้ําหนักมากเกินไป และนิยมซ้ือจากหางสรรพสินคา ทั้งนี้ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟลดน้ําหนักเพื่อสุขภาพดานจํานวนเงินท่ีใชในการซื้อตอครั้งมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานประโยชนหลักและปจจัยดานบุคลิกภาพ 

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟลดน้ําหนักเพื่อสุขภาพดานปริมาณการซ้ือตอครั้งมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกับปจจัยดานการตลาดแบบครบวงจร ดานการโฆษณาและดานการตลาดเชิงกิจกรรม พฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟลดน้ําหนักเพื่อสุขภาพดานความถ่ีในการซ้ือตอครั้งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคาของผลิตภัณฑ 
 ศศิธร สุภาวรรณ (2554) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อความ
งาม (Beauty Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง อายุ 25-34 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001 -

15,000/บาท/มีความรูความเขาใจพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อความงาม/(Beauty/Drink)       

มีความสัมพันธกับปจจัยดานแรงจูงใจดานเหตุผลโดยรวมในระดับมาก ปจจัยดานแรงจูงใจดานอารมณ
โดยรวม ปจจัยดานความรูความเขาใจ และปจจัยดานสังคมทั้งอิทธิพลกลุมอางอิงทางตรงและทางออม ใน
ระดับปานกลาง  
 สุภาพร ชุมทอง (2553) ไดศึกษาอิทธิพลของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีตอ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑอาหารบํารุงสมองและความจําประเภทเครื่องดื่มของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารบํารุงสมองและความจําประเภทเคร่ืองดื่มท่ีแตกตางกันในดานความ ถ่ีในการซื้อ การ
ตัดสินใจซื้อในอนาคต ทั้งนี้ลักษณะทางประชากรศาสตรนั้นมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑอาหารบํารุง
สมองและความจําประเภทเคร่ืองดื่มในดานการเลือกยี่หอ ดานเหตุผลในการเลือกซื้อ ดานสถานที่จัด
จําหนาย ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ดานแหลงขอมูลขาวสาร 
 เปรมชัย โรจนอารีย (2551) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑและการส่ือสาร
การตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑปลาแมคเคอเรลกระปองของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผล
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การศึกษาพบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑปลาแมคเคอเรล กระปองมีความแตกตางท้ังดาน
ความถี่และจํานวนในการซ้ือแตละครั้งกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รูปแบบการดําเนินชีวิตดาน
กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น นอกจากนี้พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑปลาแมคเคอเรลกระปองดาน
จํานวนการซ้ือมีความสัมพันธกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานตราสินคา ปจจัยดานการส่ือสารการตลาด ดาน
การโฆษณา ดานการประชาสัมพันธ ดานการสงเสริมการขาย ดานการสื่อการตลาด และดานการสื่อสาร ณ 

จุดซื้อ อีกทั้งพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑปลาแมคเคอเรลกระปองดานความถี่การซ้ือมีความสัมพันธกับปจจัย
ดานการสื่อสารการตลาด ดานการโฆษณา ดานการประชาสัมพันธ ดานการสงเสริมการขาย ดานการสื่อ
การตลาด และดานการสื่อสาร ณ จุดซื้อ และกิจกรรมทางการตลาด 

 อัจฉรา พจนา (2550) ไดศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชกลุมตัวอยางที่ซื้อ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจํานวน 400 ตัวอยาง ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบสะดวก จากการวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอางอิง คือ ไคสแควรและเอฟเทส ผลการศึกษาพบวา (1) พฤติกรรมการเลือก
ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน โดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ผูบริโภค
ซื้อมากที่สุดคือนมพรอมด่ืม ซื้อเพราะทราบถึงคุณประโยชน โดยตนเองเปนผูตัดสินใจซื้อเพ่ือด่ืมเอง จากราน
สะดวกซื้อ และสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารจากโทรทัศน (2) ลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรม
การเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของ(บริโภคในดานเครื่องดื่มที่เลือกซื้อ เหตุผลที่ซื้อ บุคคลท่ีมีอิทธิพลใน
การซ้ือ โอกาสในการซ้ือ และการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีผลในระดับนอย (3) 

สวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในดานเครื่องด่ืมเพื่อ
สุขภาพที่ซื้อเหตุผลที่ซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อ และสถานท่ีซื้อในระดับนอย 
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บทที่ 3 
 วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อศึกษาขอมูลฉลากโภชนาการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 

เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและเพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้คือ ผูบริโภคที่ซื้อหรือเคยซ้ือเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพจังหวัด

สุพรรณบุรี 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ผูบริโภคที่ซื้อหรือเคยซ้ือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งไมทราบจํานวน

ประชาการที่แนนอนที่ซื้อหรือเคยซ้ือ ดังนั้นผูวิจัยใชสูตรของยามาเน/(1967)/ที่ระดับความเชื่อมั่นท่ี/z=2 
และคาความคาดเคลื่อน 0.05 หลักการสุมตัวอยาง 3 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่/1/การสุมตัวอยางแบบงาย โดยวิธีการจับฉลากเพื่อเลือกสุมเขตการปกครอง เปนกลุม
ตัวอยางรอยละ 50 จากเขตปกครอง 10 อําเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี คือ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอ
บางปลามา อําเภอศรีประจันต อําเภอดอนเจดีย อําเภออูทอง 

ขั้นตอนที่/2/การสุมตัวอยางแบบโควตา คํานวณจากขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 400 คน 
โดยเก็บตัวอยาง 5 อําเภอ อําเภอละ 80 คน 

ขั้นตอนที่/3/วิธีในการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก โดยเลือกเก็บเฉพาะผูที่ใหความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถามจนครบจํานวน 400 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยนี้คือแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อศึกษาขอมูลฉลากโภชนาการท่ีมีผล

ตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยแบบสอบถามที่ใชแบง
ออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
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 สวนที่/1/ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม/เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนมีลักษณะคําถามแบบปลายปด 

สวนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
โดยเปนคําถามปลายปด.เกี่ยวกับความคิดเห็นและเหตุผลการเลือกซื้อ .ความถี่ในการซื้อ.ลักษณะการซ้ือ   
การเลอืกสถานท่ีซื้อ การเลือกชองทางการรับขอมูล และบุคคลที่มีอิทธิพลซ้ือ 

สวนท่ี 3 ปจจัยดานขอมูลฉลากโภชนาการ เปนแบบสอบถามปลายปด มีลักษณะมาตราสวน
ประมาณคาแบบลิเคิรท.(Likert.Rating Scale).แบงออกเปน.5.ระดับ.โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังตอไปนี้.
(กัลยา วานิชยบัญชา, 2554) 

 5  คะแนน  หมายถึง  มีความสําคัญในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด 

 4  คะแนน  หมายถึง  มีความสําคัญในการตัดสินใจซื้อมาก 

 3  คะแนน  หมายถึง  มีความสําคัญในการตัดสินใจซื้อปานกลาง 
 2  คะแนน  หมายถึง  มีความสําคัญในการตัดสินใจซื้อนอย 

 1  คะแนน  หมายถึง  มีความสําคัญในการตัดสินใจซื้อนอยที่สุด 

 สําหรับเกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ยแปลผลวิจัยของขอความหรือคําถามดวยคาเฉลี่ยดวยวิธีการ 
Arbitrary Weighting.โดยการใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้น.ดังนี้  

 ความกวางของชวงระดับความคิดเห็น   = 
คะแนนสงูสุด คะแนนตํ่าสุด

จํานวนชั้น
  

      = 
5-1

5
 

      = 0.8 

 

  เกณฑการประเมินผลใชเกณฑการประเมินผลดังตอไปนี้ 
    คาเฉลี่ย       ระดับความสําคัญ 

  4.21 -5.00    มากที่สุด 

  3.41- 4.20   มาก 

  2.61- 3.40   ปานกลาง 
  1.81- 2.60   นอย 

  1.00 -1.80   นอยที่สุด 

สวนท่ี 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด เปนแบบสอบถามปลายปด มีลักษณะมาตราสวน
ประมาณคาแบบบลิเคิรท.(Likert.Rating Scale).แบงออกเปน.5.ระดับ.โดยมีเกณฑการใหคะแนนตามกัลยา 
วานิชยบัญชา (2554) เชนเดียวกับสวนท่ี 3 ขางตน 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เพื่อใหการดําเนินการศึกษาคร้ังนี้.สามารถตรวจสอบวัดไดตรงตามกรอบแนวคิดของการศึกษา.และ
บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว.ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 ขั้นที่.1.ศึกษาจากเอกสาร.ตํารา.งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ.ปรึกษาผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับขอมูลในการสราง
เครื่องมือ.เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 ขั้นที่.2.นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล .เพื่อกําหนดเปนโครงสรางของเคร่ืองมือ และ
ขอบเขตของเนื้อหา 
 ขั้นที่.3.สรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา.คลอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

 ขั้นที่.4.นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น .เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน.3.ทาน.เพื่อพัฒนาความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content.validity) โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นให
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง ( IndexofmItem/Objective Congruence-IOC) โดย
จะตองมีคาตั้งแต 0.5 ข้ึนไป นําแบบสอบถามที่ไดรับจากการพิจารณาตรวจสอบแกไขจากผูเชี่ยวชาญมาทํา
การแกไขปรับปรุง.และขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบบสอบถามไดคาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ 1.00 
 ขั้นที่.5.นําแบบสอบถามที่ไดไปการหาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ.(Reliability).โดยนําแบบสอบถาม
ไปทดลองใช.(Tryout).กับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้จํานวน 30 คน 
 ขั้นที่ 6 นําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตามลักษณะของขอกําหนด
โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -Coefficient) แบบสอบสอบถามไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.726  
  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล.ดวยวิธีการแจกแบบสอบถามจํานวน.400.ชุด.โดยขอความรวมมือจาก
กลุมตัวอยาง.กรอกแบบสอบถามที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น.เมื่อกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามสมบูรณแลวใหสงคืน
ผูวิจัย.โดยไดรับแบบสอบถามคืนมา.จํานวน.400.ชุด.คิดเปนรอยละ 100 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณทุกชุดและนํามา  
ลงรหัส.(Coding).ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งแยกสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 
 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
 1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนโดยใชความถี่.และคารอยละ   

2..วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยใชความถ่ี.และ
คารอยละ 
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3./วิเคราะหปจจัยดานฉลากโภชนาการท่ีมีผลตอการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพโดยใชคาเฉลี่ย.
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4. วิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพโดยใชคาเฉลี่ย.
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน เพื่ออธิบายความสัมพันธของกลุมตัวอยางผานการ
ทดสอบสมมติฐานดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ
โดยใชสถิติ Chi-Square 

สมมติฐานที่ 2 ขอมูลฉลากโภชนาการมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยใช
สถิติ Chi-Square 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ
โดยใชสถิติ Chi-Square 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่ 4 
 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  การวิจัยเรื่อง “ขอมูลฉลากโภชนาการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
ของผูบริโภคจังหวัดสุพรรณบุรี” เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามใน
การเก็บขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลที่สมบูรณจํานวน 400 ชุด  โดยผลของการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลเปน 5 สวน คือ 
 สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 
 สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหดานฉลากโภชนาการที่มีผลตอการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 
 สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
  สวนที่ 5 ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเปนขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของ
กลุมตัวอยาง โดยจําแนกเปน 6 กลุม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอ
เดือนดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูบริโภคจังหวัดสุพรรณบุรี  

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 
รวม 

 
168 
232 
400 

 
42.00 
58.00 

100.00 
อายุ 

18-25 ป 
26-35 ป 

 
52 
48 

 
13.00 
12.00 
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ตารางที่ 4 (ตอ)  
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

อายุ (ตอ) 
36-45 ป 
46-55 ป 
56-65 ป 
65 ปขึ้นไป 
รวม 

 
158 
110 
20 
12 

400 

 
39.50 
27.50 
5.00 
3.00 

100.00 
ระดับการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 
อนุปริญญาหรือปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
อ่ืนๆ เชน ประถมศึกษา 4 และ 6 
รวม 

 
74 
81 
46 

130 
34 
8 

27 
400 

 
18.50 
20.25 
11.50 
32.50 
8.50 
2.00 
6.75 

100.00 
สถานภาพ 

โสด 
สมรส 
หมาย / อยาราง 
รวม 

 
77 

291 
32 

400 

 
19.25 
72.75 
8.00 

100.00 
อาชีพ 

นักเรียน / นักศึกษา 
ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
เจาของกิจการหรือธุรกิจ 
คาขาย 

 
34 
88 
39 

103 
84 

 
8.50 

22.00 
9.75 

25.75 
21.00 

  

   ส
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ตารางที่ 4 (ตอ)  
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

อาชีพ (ตอ) 
เกษียณอายุ 
อ่ืนๆ คือ เกษตรกรรม 
รวม 

 
8 

44 
400 

 
2.00 

11.00 
100.00 

รายไดตอเดือน 
ต่ํากวา 9,000 บาท 
9,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001-40,000 บาท 
40,001-50,000 บาท 
มากกวา 50,001 บาท 
รวม 

 
69 

100 
55 
62 
47 
29 
38 

400 

 
17.25 
25.00 
13.75 
15.50 
11.75 
7.25 
9.50 

100.00 
 
 จากตารางที่ 4 ผลวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 400 คน 
จําแนกตามตัวแปรดังนี้ 
  ดานเพศ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 
58.00 และเพศชายจํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42.00 ตามลําดับ 
  ดานอายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุ 36-45 ป จํานวน 158 คน คิดเปน
รอยละ 39.50 รองลงมาคือชวงอายุ 46-55 ป จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.50 ถัดมาคือชวง
อายุ 18-25 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.00 ถัดมาคือชวงอายุ 26-35 ป จํานวน 48 คน คิด
เปนรอยละ 12.00 ถัดมาคือชวงอายุ 56-65 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00 และลําดับสุดทาย
คือชอวงอายุ 65 ปขึ้นไป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 
  ดานระดับการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน 
130 คน คิดเปนรอยละ 32.50 รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จํานวน 81 คน 
คิดเปนรอยละ 20.25 ถัดมาคือระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 
18.50 ถัดมาคือระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส. จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.50 ถัดมาคือ
ระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 ถัดมาคือระดับประถมศึกษา จํานวน 

   ส
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27 คน คิดเปนรอยละ 6.75และสุดทายคือระดับการศึกษาปริญญาเอก จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 
2.00 
  ดานสถานภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรสจํานวน 291 คน คิด
เปนรอยละ 72.75 รองลงมาเปนสถานภาพโสดจํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.25 และสุดทายคือ
สถานภาพหมายหรืออยาราง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.00 
  ดานอาชีพ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพเจาของกิจการหรือธุรกิจ
จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.75 รองลงมาคืออาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 
88 คน คิดเปนรอยละ 22.00 ถัดมาคืออาชีพคาขาย จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.00 
ถัดมาคืออาชีพเกษตรกรรม จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.00 ถัดมาคืออาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.75 ถัดมาคืออาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา จํานวน 34 
คน คิดเปนรอยละ 8.50 และสุดทายคืออาชีพเกษียณอายุ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 
  ดานรายไดตอเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูในชวง 9,001-
15,000 บาท จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.00 รองลงมาคือรายไดต่ํากวา 9,000 บาท จํานวน 
69 คน คิดเปนรอยละ 17.25 ถัดมาคือรายไดชวง 20,001-30,000 บาท จํานวน 62 คน คิดเปนรอย
ละ 15.50 ถัดมาคือรายไดชวง 15,001-20,000 บาท จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.75 ถัดมาคือ
รายไดชวง 30,001-40,000 บาท จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.75 ถัดมาคือรายไดมากกวา 
50,000 บาท จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.50 และนอยที่สุดคือรายไดชวง 40,001-50,000 บาท 
จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.25 
  เนื่องจากขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดมี
ความถี่ของขอมูลในบางกลุมมีจํานวนนอยเกินไป ไมสามารถทดสอบสมมติฐานได ดังนั้นผูวิจัยจึงจัด
กลุมขอมูลใหมเพ่ือการทดสอบสมมติฐานดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูบริโภคจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกลุมใหม 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
อายุ 

18-25 ป 
26-35 ป 
36-45 ป 
46-55 

 
52 
48 

158 
110 

 
13.00 
12.00 
39.50 
27.50 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 5 (ตอ)  
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

อายุ (ตอ) 
55 ปขึ้นไป 
รวม 

 
32 

400 

 
8.00 

100.00 
ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.และ 
อนุปริญญาหรือปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 
รวม 

 
101 

 
127 
130 
42 

400 

 
25.25 

 
31.75 
32.50 
10.50 

100.00 
อาชีพ 

นักเรียน / นักศึกษา 
ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
เจาของกิจการหรือธุรกิจ 
คาขาย 
เกษตรกรรม 
รวม 

 
34 
96 
39 

103 
84 
44 

400 

 
8.50 

24.00 
9.75 

25.75 
21.00 
11.00 

100.00 
รายไดตอเดือน 

ต่ํากวา 9,000 บาท 
9,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001-40,000 บาท 
มากกวา 40,00 บาท 
รวม 

 
69 

100 
55 
62 
47 
67 

400 

 
17.25 
25.00 
13.75 
15.50 
11.75 
16.75 

100.00 
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  จากตารางที่ 5 ผลวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูบริโภคจังหวัดสุพรรณบุรี  จัดกลุมใหมเพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้   
  ดานอายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุ 36-45 ป จํานวน 158 คน คิดเปน
รอยละ 39.50 รองลงมาคือชวงอายุ 46-55 ป จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.50 ถัดมาคือชวง
อายุ 18-25 ป จํานวน 52 คน คิดเปน 13.00 ถัดมาคือชวงอายุ 26-35 ป จํานวน 48 คน คิดเปน 
12.00 และลําดับสุดทายคือชวงอายุ 55 ปขึ้นไป จํานวน 32 คน คิดเปน 8.00  
 ดานระดับการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน 
130 คน คิดเปนรอยละ 32.50 รองลงมาคือระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.และ
อนุปริญญาหรือปวส. จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.75 ถัดมาคือระดับการศึกษาประถามศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.25 และสุดทายคือระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.50 
  ดานอาชีพ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพเจาของกิจการหรือธุรกิจ
จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.75 รองลงมาคืออาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 
96 คน คิดเปนรอยละ 24.00 ถัดมาคืออาชีพคาขาย จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.00 ถัดมาคือ
อาชีพเกษตรกรรม จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.00 ถัดมาคืออาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.75 และสุดทายคืออาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา จํานวน 34 คน คิด
เปนรอยละ 8.50 
  ดานรายไดตอเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูในชวง 9,001-
15,000 บาท จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.00 รองลงมาคือรายไดต่ํากวา 9,000 บาท จํานวน 
69 คน คิดเปนรอยละ 17.25 ถัดมาคือรายไดมากกวา 40,000 บาท จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 
16.75 ถัดมาคือรายไดชวง 20,001-30,000 บาท จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.50 ถัดมาคือ
รายไดชวง 15,001-20,000 บาท จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.75 และนอยที่สุดคือรายไดชวง 
30,001-40,000 บาท จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.75  
  จากผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิงรอยละ 58.00 มีชวงอายุ 36-45 ปรอยละ 39.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรีรอยละ 
32.50 สถานภาพโสดรอยละ 72.75 ประกอบอาชีพเจาของกิจการหรือธุรกิจรอยละ 25.75 และมี
รายไดตอเดือนในชวง 9,001-15,000 บาท รอยละ 25.00 
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สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
  การวิเคราะหพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามในการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพของกลุม
ตัวอยางดังนี้ 
 
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี 

พฤติกรรมผูบริโภค จํานวน รอยละ 
ประเภทของเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

น้ําผักผลไมรวมเขมขน 100% 
น้ําผลไมเขมขน 100% 
น้ําผักผลไมรวมเจือจาง 
น้ําผลไมรวมเจือจาง 
น้ําผักเขมขน 100% 
น้ํานมถั่วเหลือง 
เครื่องด่ืมบริ้งค 
เครื่องดื่มอมิโนโอเค 
เครื่องด่ืมรังนก 
เครื่องด่ืมซุปไกสกัด 
เครื่องด่ืมพรุนสกัด 
เครื่องด่ืมเปบทีน 

 
 

293 
219 
47 
20 

175 
231 
30 
22 

189 
185 
118 
81 

 
 

73.25 
54.75 
11.75 
5.00 

43.75 
57.75 
7.50 
5.50 

47.25 
46.25 
29.50 
20.25 

เหตุผลการซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

อยากทดลอง 
เพ่ือแกกระหาย 
ตองการความสดชื่น 
เพ่ือเปนของฝากหรือของเย่ียมผูอื่น 
เปนเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชนตอรางกาย 
ตามกระแสนิยม 
เพ่ือชิงรางวัล 

 
 

134 
140 
213 
145 
299 
23 
12 

 
 

33.50 
35.00 
53.25 
36.25 
74.75 
5.75 
3.00 
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ตารางที่ 6 (ตอ)   
พฤติกรรมผูบริโภค จํานวน รอยละ 

ความถี่ในการซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 
1-3 ครั้งตอสัปดาห 
4-6 ครั้งตอสัปดาห 
7-9 ครั้งตอสัปดาห 
มากกวา 10 ครั้งตอสัปดาห 
รวม 

 
240 
113 
31 
16 

400 

 
60.00 
28.25 
7.75 
4.00 

100.00 
ลักษณะการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 

ดื่มเคร่ืองดื่มตราสินคาเดียวตลอด 
ดื่มเคร่ืองดื่มชนิดเดียวตลอด 
เปลี่ยนตราสินคาเปนบางครั้ง 
เปลี่ยนชนิดเครื่องดื่มเปนบางครั้ง 
เปลี่ยนทั้งตราสินคาและชนิดเครื่องดื่มเปนบางครั้ง 
รวม 

 
54 
31 
60 

142 
113 
400 

 
13.50 
7.75 

15.00 
35.50 
28.25 

100.00 
สถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

หางสรรพสินคา เชน เซ็นทรัล เดอะมอลล 
ไฮเปอรมารเก็ต เชน เทสโก โลตัส บิ๊กซี คารฟูร 
แคชแอนดแครรี่ เชน แมคโคร 
ซูปเปอรมารเก็ต เชน ท็อป ฟูดแลนด 
รานคาสะดวกซื้อใกลบาน เชน แฟมมิลี่มารท  
วี-ชอป 7-11 ซีเจ 
รวม 

 
42 

150 
14 
18 

 
176 
400 

 
10.50 
37.75 
3.50 
4.50 

 
44.00 

100.00 
ชองทางรับขอมูลเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

สื่อโฆษณาทางโทรทัศน 
สื่อโฆษณาทางวิทยุ 
สื่อโฆษณาทางหนังสือ 

 
307 
29 
12 

 
76.75 
7.25 
3.00 
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ตารางที่ 6 (ตอ)   
พฤติกรรมผูบริโภค จํานวน รอยละ 

ชองทางรับขอมูลเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ (ตอ) 
สื่อโฆษณาทางเว็บไซตตางๆ 
สื่อโฆษณาทางเว็บไซตของแตละตราสินคาโดยตรง 
รวม 

 
27 
25 

400 

 
6.75 
6.25 

100.00 
ผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือ 

ตัวทานเอง 
สมาชิกในครอบครัว 
นักวิชาการดานโภชนาการ 
เพ่ือน / คนรูจัก 
รวม 

 
282 
92 
14 
12 

400 

 
70.50 
23.00 
3.50 
3.00 

100.00 
 
 จากตารางท่ี 6 ผลวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพโดย
จําแนกตามลักษณะพฤติกรรมพบวา 
  ดานประเภทของเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเขาใจวาน้ํา
ผักผลไมรวมเขมขน 100%  จํานวน 293 คน คิดเปนรอยละ 73.25 รองลงมาเปนน้ํานมถั่วเหลือง
จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 57.75 ถัดมาคือน้ําผลไมเขมขนจํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 
54.75 ถัดมาคือเครื่องดื่มรังนกจํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 47.25 ถัดมาคือเคร่ืองดื่มซุปไกสกัด
จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.25 ถัดมาคือน้ําผักเขมขนจํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.75 
ถัดมาคือเครื่องดื่มพรุนสกัดจํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.50 ถัดมาคือเครื่องดื่มเปปทีนจํานวน 
81 คน คิดเปนรอยละ20.25 และนอยที่สุดคือผูบริโภคไมถือวาเปนเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพเนื่องจากมี
ผูตอบแบบสอบถามเลือกไมถึงรอยละ 20 (จํานวน 80 คน) ไดแก น้ําผักผลไมรวมเจือจางจํานวน 47
คน เครื่องด่ืมบริ้งคจํานวน 30 คน เครื่องด่ืมอมิโนโอเคจํานวน 22 คนและน้ําผลไมเจือจางจํานวน 20 
คน 
  ดานเหตุผลการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพเน่ืองจากเปนเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชนตอรางกายจํานวน 299 คน คิดเปน   
รอยละ 74.75 รองลงมาคือตองการความสดชื่นจํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 53.25 ถัดมาคือเพ่ือ
เปนของฝากหรือของเย่ียมผูอ่ืนจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.25 ถัดมาคืออยากทดลองจํานวน 

   ส
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134 คน คิดเปนรอยละ 33.50 และนอยที่สุด คือเพ่ือตามกระเสนิยมจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 
5.75 และ เพ่ือชิงรางวัลจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 
  ดานความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถี่ใน
การเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพคือ 1-3 คร้ังตอสัปดาห จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 60.00 
รองลงมาคือ 4-6 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.25 ถัดมาคือ 7 -9 คร้ังตอ
สัปดาห จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.75 และสุดทายคือมากกวา 10 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 16 
คน คิดเปนรอยละ 4.00 
  ดานลักษณะการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ พบวาผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพแบบเปลี่ยนชนิดเครื่องดื่มเปนบางครั้งจํานวน 142 คน 
คิดเปนรอยละ 35.50 รองลงมาคือ เปลี่ยนตราสินคาและชนิดเครื่องดื่มเปนบางครั้งจํานวน 113 คน 
คิดเปนรอยละ 28.25 ถัดมาคือเปลี่ยนตราสินคาเปนบางครั้งจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.00 ถัด
มาคือดื่มเครื่องดื่มตราสินคาเดียวตลอดจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.50 และสุกทายคือดื่ม
เครื่องดื่มชนิดเดียวตลอดจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.75 
  ดานสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซ้ือเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพที่รานคาสะดวกซื้อใกลบาน จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44.00 รองลงมาคือไฮเปอร
มารเก็ตจํานวน 150 คิดเปนรอยละ 37.75 ถัดมาคือหางสรรพสินคาจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 
10.50 และนอยที่สุดคือซูปเปอรมารเก็ตจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.50 และแคชแอนดแครี่
จํานวน 14 คน ติดเปนรอยละ 3.50 
  ดานชองทางรับขอมูลเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้ อ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพเมื่อไดรับสื่อจากโฆษณาโทรทัศนจํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 76.75 
รองลงมาคือสื่อโฆษณาวิทยุจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.25 ถัดมาคือโฆษณาทางเว็บไซตตางๆ
จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.75 ถัดมาคือโฆษณาทางเว็บไซตของแตละตราสินคาโดยตรงจํานวน 
25 คน คิดเปนรอยละ 6.25 และสุดทายคือสื่อโฆษณาทางหนังสือจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 
  ดานผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพเน่ืองจากอิทธิพลของตัวเองผูซื้อเองมากท่ีสุดจํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 70.50 รองลงมา
คือสมาชิกในครอบครัวจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.00 ถัดมาคือนักวิชาการดานโภชนาการ
จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.50 และเพ่ือหรือคนรูจักจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 
  จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความเขาใจวาน้ําผักผลไมรวมเขมขนเปนเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ 100%  
จํานวน 293 คน คิดเปนรอยละ 73.25 รองลงมาเปนน้ํานมถั่วเหลืองจํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 
57.75 และน้ําผลไมเขมขนจํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 54.75 เลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
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เนื่องจากเปนเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชนตอรางกายจํานวน 299 คน คิดเปนรอยละ 74.75 รองลงมา
คือตองการความสดช่ืนจํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 53.25 มีความถี่ในการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพคือ 1-3 คร้ังตอสัปดาห จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 60.00 มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพแบบเปล่ียนชนิดเครื่องดื่มเปนบางคร้ังจํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 35.50 
เลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีรานคาสะดวกซ้ือใกลบาน จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44.00 
ไดรับสื่อจากโฆษณาโทรทัศนจํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 76 .75 และเลือกซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สุขภาพเน่ืองจากอิทธิพลของตัวเองผูซื้อเองมากที่สุดจํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 70.50 
 
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหดานฉลากโภชนาการท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
  การวิเคราะหปจจัยดานฉลากโภชนาการที่มีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการเลือกซื้อ
เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพของกลุมตัวอยางดังนี้ 
 
ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม 
  ปจจัยดานฉลากโภชนาการที่มีผลตอการเลือกซื้อ เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี 

ปจจัยดานฉลาก
โภชนาการ 

ระดับการใหความสําคัญ 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

อานขอมูลบนฉลาก
เมื่อเลือกซ้ือเคร่ืองดื่ม
เพ่ือสุขภาพเพ่ือใหได
สินคาท่ีตรงกับความ
ตองการของทาน 

166 
(41.50) 

156 
(39.00) 

74 
(18.50) 

2 
(0.50) 

2 
(0.50) 

4.21 0.790 มาก
ที่สุด 

อานขอมูลบนฉลาก
เมื่อเปนเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพท่ีไมเคยซื้อมา
กอน 

144 
(36.00) 

168 
(42.00) 

64 
(16.00) 

14 
(3.50) 

10 
(2.50) 

4.06 0.940 มาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 7 (ตอ) 

ปจจัยดานฉลาก
โภชนาการ 

ระดับการใหความสําคัญ 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ขอมูลที่ไดจากฉลาก
สินคานํามา
ประกอบการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืม
เพ่ือสุขภาพ 

128 
(32.00) 

188 
(47.00) 

67 
(16.75) 

14 
(3.50) 

3 
(0.75) 

4.06 0.833 มาก 

น้ําหนัก ปริมาณสุทธิ 90 
(22.50) 

154 
(38.50) 

120 
(30.00) 

24 
(6.00) 

12 
(3.00) 

3.72 0.978 มาก 

ปริมาณสารอาหารที่
แนะนําใหบริโภคตอ
วัน 

128 
(32.00) 

153 
(38.25) 

104 
(26.00) 

10 
(2.50) 

5 
(1.25) 

3.97 0.891 มาก 

คําแนะนําในการ
บริโภค 

119 
(29.75) 

164 
(41.00) 

96 
(24.00) 

16 
(4.00) 

5 
(1.25) 

3.94 0.899 มาก 

คําแนะนําในการเก็บ
รักษา 

116 
(29.00) 

157 
(39.25) 

97 
(24.25) 

25 
(6.25) 

5 
(1.25) 

3.89 0.940 มาก 

วัน เดือน ป ที่ผลิต 219 
(54.75) 

107 
(26.75) 

60 
(15.00) 

13 
(3.25) 

1 
(0.25) 

4.32 0.864 มาก
ที่สุด 

วัน เดือน ป 
หมดอายุ 

236 
(59.00) 

115 
(28.75) 

39 
(9.75) 

8 
(2.00) 

2 
(0.50) 

4.44 0.789 มาก
ที่สุด 

หนึ่งหนวยบริโภค 105 
(26.25) 

150 
(37.50) 

112 
(28.00) 

30 
(7.50) 

3 
(0.75) 

3.81 0.936 มาก 

จํานวนหนวยบริโภค 97 
(24.25) 

153 
(38.25) 

130 
(32.50) 

17 
(4.25) 

3 
(0.75) 

3.81 0.878 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 7 (ตอ) 

ปจจัยดานฉลาก
โภชนาการ 

ระดับการใหความสําคัญ 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

พลังงานทั้งหมด 106 
(26.50) 

164 
(41.00) 

111 
(27.75) 

16 
(4.00) 

3 
(0.75) 

3.88 0.871 มาก 

รวม 4.01 0.909 มาก 
 
  จากตารางท่ี 7 ผลวิเคราะหขอมูลดานฉลากโภชนาการที่มีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือ
สุขภาพพบวาผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.01 โดยมีคาอยูในระดับ
มากที่สุดคือการอานขอมูลบนฉลาก เมื่อเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพเพ่ือใหไดสินคาที่ตรงกับความ
ตองการของทาน ขอมูลบนฉลากท่ีระบุวัน เดือน ป ที่ผลิตและหมดอายุของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีผล
ตอการเลือกซื้อ มีคาเฉลี่ยคือ 4.21 4.32 และ 4.44 ตามลําดับ นอกจากนี้ระดับความคิดเห็นในระดับ
มากคือ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตออานขอมูลบนฉลากเม่ือเปนเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที ่   
ไมเคยซ้ือมากอน และนําขอมูลที่ไดจากฉลากสินคามาประกอบการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ  
มีคาเฉล่ียคือ 4.06 เทากัน และใหความสําคัญนอยที่สุดคือนํ้าหนัก ปริมาณสุทธิของเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพมีคาเฉลี่ยคือ 3.72 มีระดับความคิดเห็นในระดับมากเชนกัน 
 
สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
  การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการเลือกซ้ือเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพของกลุมตัวอยางดังนี้ 
  ผลวิเคราะหขอมูลดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.58 โดยดานราคา ดานผลิตภัณฑ 
และดานลักษณะของบรรจุภัณฑ ในระดับความคิดเห็นมาก มีคาเฉลี่ยคือ 3.94 3.79 และ  3.62 
ตามลําดับ และดานการสงเสริมการตลาด ที่ระดับความคิดเห็นปานกลาง มีคาเฉลี่ยคือ 3.17         
ดังตารางท่ี 8 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 8  แสดงคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม 
  สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี 

สวนประสมทางการตลาด  S.D. ระดับความคิดเห็น 
ดานผลิตภัณฑ 3.79 0.975 มาก 
ดานลักษณะของบรรจุภัณฑ 3.62 0.927 มาก 
ดานราคา 3.94 0.912 มาก 
ดานการสงเสริมการตลาด  3.17 1.196 ปานกลาง 

รวม 3.58 1.074 มาก 
 
ตารางที่ 9  แสดงคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม 
  สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องดื่ม 
  เพ่ือสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี 

สวนประสมทาง
การตลาด 

ดานผลิตภัณฑ 

ระดับการใหความสําคัญ 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

การดื่มเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ    ดีตอ
สุขภาพ 

168 
(42.00) 

178 
(44.50) 

48 
(12.00) 

2 
(0.50) 

4 
(1.00) 

4.26 0.764 มาก
ที่สุด 

การดื่มเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพชวยเสริม
ความงาม 

74 
(18.50) 

128 
(32.00) 

153 
(38.25) 

32 
(8.00) 

13 
(3.25) 

3.55 0.988 มาก 

คํานึงถึงคุณคาของ
สารอาหารท่ีตองการ
เพ่ิมเติมในแตละวัน 

119 
(29.75) 

183 
(45.75) 

81 
(20.25) 

11 
(2.75) 

6 
(1.50) 

4.00 0.864 มาก 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 9  (ตอ) 

สวนประสมทาง
การตลาด 

ดานผลิตภัณฑ 

ระดับการใหความสําคัญ 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

รสชาติของเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ 

111 
(27.75) 

184 
(46.00) 

83 
(20.75) 

13 
(3.25) 

9 
(2.25) 

3.94 0.903 มาก 

เพราะความมี
ชื่อเสียงของ 

50 
(12.50) 

109 
(27.25) 

163 
(40.75) 

56 
(14.00) 

22 
(5.50) 

3.27 1.030 ปาน
กลาง 

เพราะความเชื่อถือ
ในตราสินคา 

82 
(20.50) 

166 
(41.50) 

117 
(29.25) 

23 
(5.75) 

12 
(3.00) 

3.71 0.956 มาก 

รวม 3.79 0.975 มาก 
 
  จากตารางที่ 9 ผลวิเคราะหขอมูลดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑที่มีผลตอ
การเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 
3.79 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นในการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดาน
ผลิตภัณฑระดับมากท่ีสุดคือการดื่มเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพดีตอสุขภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 
  ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นในการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดาน
ผลิตภัณฑระดับมาก เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามคํานึงถึงคุณคาของสารอาหารท่ีตองการเพ่ิมเติมใน
แตละวัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 รสชาติของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ความเชื่อถือ
ในตราสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 และเพ่ือเสริมความงาม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นในการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดาน
ผลิตภัณฑระดับปานกลางคือความมีชื่อเสียงของตราสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.27 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 10  แสดงคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม 
  สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะของบรรจุภัณฑที่มีผลตอการเลือกซ้ือ 
  เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี 

สวนประสมทาง
การตลาด 

ดานลักษณะของ
บรรจุภัณฑ 

ระดับการใหความสําคัญ 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ลักษณะรูปทรงของ
บรรจุภัณฑสะดวกตอ
การบริโภค 

76 
(19.00) 

182 
(45.50) 

120 
(30.00) 

15 
(3.75) 

7 
(1.75) 

3.76 0.862 มาก 

ลักษณะของบรรจุ
ภัณฑมีความสวยงาม 

57 
(14.25) 

159 
(39.75) 

141 
(35.25) 

31 
(7.75) 

12 
(3.00) 

3.55 0.933 มาก 

ลักษณะของบรรจุ
ภัณฑมีความทันสมัย 

64 
(16.00) 

152 
(38.00) 

145 
(36.25) 

29 
(7.25) 

10 
(2.50) 

3.58 0.928 มาก 

ลักษณะของบรรจุ
ภัณฑมีความ
หลากหลายขนาด 

73 
(18.25) 

144 
(36.00) 

145 
(36.25) 

24 
(6.00) 

14 
(3.50) 

3.59 0.969 มาก 

ขอมูลที่กลาวอางบน
ฉลากสินคา 

68 
(17.00) 

145 
(36.25) 

129 
(32.25) 

29 
(7.25) 

29 
(7.25) 

3.49 1.083 มาก 

รวม 3.60 0.961 มาก 
 
 จากตารางที่ 10 ผลวิเคราะหขอมูลดานสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะของบรรจุ-
ภัณฑที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 3.60 เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามคํานึงถึงลักษณะรูปทรงของบรรจุภัณฑสะดวกตอ
การบริโภค มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 ลักษณะบรรจุภัณฑมีความหลากหลายขนาด มีคาเทากับ 3.59 
ลักษณะบรรจุภัณฑมีความทันสมัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความสวยงาม     
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 และขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 ตามลําดับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 11  แสดงคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม 
  สวนประสมทางการตลาดดานราคาที่มีผลตอการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 
  จังหวัดสุพรรณบุรี 

สวนประสมทาง
การตลาด 
ดานราคา 

ระดับการใหความสําคัญ 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ราคาเหมาะสมกับ
คุณประโยชนที่ไดรับ 

143 
(35.75) 

181 
(45.25) 

65 
(16.25) 

8 
(2.00) 

3 
(0.75) 

4.13 0.807 มาก 

มีปายแสดงราคาไว
ชัดเจน 

111 
(27.75) 

174 
(43.50) 

84 
(21.00) 

22 
(5.50) 

9 
(2.25) 

3.89 0.949 มาก 

มีหลากหลายราคาให
เลือก 

102 
(25.50) 

154 
(38.50) 

119 
(29.75) 

15 
(3.75) 

10 
(2.50) 

3.81 0.945 มาก 

รวม 3.94 0.912 มาก 
 
 จากตารางที่ 11 ผลวิเคราะหขอมูลดานสวนประสมทางการตลาดดานราคาท่ีมีผลตอ   
การเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 
3.94 เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามคํานึงถึงราคาเหมาสมกับคุณประโยชนที่ไดรับ  มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.13 มีปายราคาแสดงไวชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 และมีหลากหลายราคาใหเลือก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.81 ตามลําดับ 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 12  แสดงคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม 
  สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องด่ืม 
  เพ่ือสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี 

สวนประสมทาง
การตลาด 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ระดับการใหความสําคัญ 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

ความถี่ 
(รอย
ละ) 

เพ่ือของรางวัลและ
การชิงโชค 

58 
(14.50) 

85 
(21.25) 

108 
(27.00) 

89 
(22.25) 

60 
(15.00) 

2.98 1.271 ปาน
กลาง 

เพ่ือสุขภาพเพราะ
ลดราคา 

60 
(15.00) 

100 
(25.00) 

117 
(29.25) 

74 
(18.50) 

49 
(12.25) 

3.12 1.231 ปาน
กลาง 

ไดรับขอมูลโฆษณา
ประชาสัมพันธ 

47 
(11.75) 

162 
(40.50) 

130 
(32.50) 

44 
(11.00) 

17 
(4.25) 

3.45 0.979 มาก 

ของแถม 55 
(13.75) 

91 
(22.75) 

110 
(27.50) 

90 
(22.50) 

54 
(13.50) 

3.01 1.244 ปาน
กลาง 

การสะสมคูปอง 
เพ่ือแลกซื้อ 

50 
(12.50) 

87 
(21.75) 

113 
(28.25) 

95 
(23.75) 

55 
(13.75) 

2.96 1.227 ปาน
กลาง 

รวม 
3.10 1.208 ปาน

กลาง 
 
 จากตารางที่ 12 ผลวิเคราะหขอมูลดานสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม
การตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.10 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นในการเลือกซื้อเครื่องดื่มเ พ่ือสุขภาพดานการ
สงเสริมการตลาดระดับมาก เนื่องจากไดรับขอมูลโฆษณา ประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 
  ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นในการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานการ
สงเสริมการตลาดระดับปานกลาง เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามคํานึงถึงการลดราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

3.12 ของแถม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.01 รางวัลและการชิงโชค มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98 และเพ่ือแลกซื้อ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96 ตามลําดับ 
 
สวนที่ 5 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน   
  สมมติฐานที่ 1 ผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซ้ือ
เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพแตกตางกัน 
 H0 : พฤติกรรมดานความถ่ีในการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีสัดสวนไมแตกตางกัน 
  H1 : พฤติกรรมดานความถ่ีในการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีสัดสวนแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 13  แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 

พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองดื่ม 
เพ่ือสุขภาพ 

จํานวน 
คาความ
คาดหวัง  df P 

ความถี่ในการซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ      
1-3 ครั้งตอสัปดาห 240 100.0 

315.860 3 0.000* 
4-6 ครั้งตอสัปดาห 113 100.0 
7-9 ครั้งตอสัปดาห 31 100.0 
มากกวา 10 ครั้งตอสัปดาห 16 100.0 

ลักษณะการซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ      
ดื่มเคร่ืองดื่มตราสินคาเดียวตลอด 54 80.0 

105.125 4 0.00* 

ดื่มเคร่ืองดื่มชนิดเดียวตลอด 31 80.0 
เปลี่ยนตราสินคาเปนบางครั้ง 60 80.0 
เปลี่ยนชนิดเครื่องดื่มเปนบางครั้ง 142 80.0 
เปลี่ยนทั้งตราสินคาและชนิด
เครื่องด่ืมเปนบางครั้ง 

113 80.0 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 13  (ตอ) 
พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองดื่ม 

เพ่ือสุขภาพ 
จํานวน 

คาความ
คาดหวัง  df P 

สถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ      
หางสรรพสินคา 42 66.7 

297.000 4 0.000* 
ไฮเปอรมารเก็ต  150 66.7 
แคชแอนดแครรี่  14 66.7 
ซูปเปอรมารเก็ต  18 66.7 
รานคาสะดวกซื้อใกลบาน 176 66.7 

ชองทางการรับขอมูล      
สื่อโฆษณาทางโทรทัศน 307 80.0 

821.675 4 0.000* 

สื่อโฆษณาทางวิทยุ 29 80.0 
สื่อโฆษณาทางหนังสือ 12 80.0 
สื่อโฆษณาทางเว็บไซตตางๆ 27 80.0 
สื่อโฆษณาทางเว็บไซตของแตละตรา
สินคาโดยตรง 

25 80.0 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ      
ตัวทานเอง 282 100.0 

487.100 3 0.000* 
สมาชิกในครอบครัว 92 100.0 
นักวิชาการดานโภชนาการ 14 100.0 
เพ่ือน / คนรูจัก 12 100.0 

 
  จากตารางที่ 13 ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา
พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพของกลุมผูบริโภคมีสัดสวนที่แตกตางกัน ดังนี้ 
  ดานความถี่ในการซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพมากที่สุดคือ 1-3 ครั้งตอสัปดาห รองลงมาคือ 4-6 
ครั้งตอสัปดาห 7-9 ครั้งตอสัปดาห และนอยที่สุดคือมากกวา 10 ครั้งตอสัปดาห 
  ดานลักษณะการซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ คือเปลี่ยนชนิดเครื่องด่ืมเปนบางครั้งมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ เปลี่ยนทั้งตราสินคาและชนิดเครื่องด่ืมเปนบางครั้ง  เปลี่ยนตราสินคาเปนบางครั้ง      
ดื่มเคร่ืองดื่มตราสินคาเดียวตลอด และดืม่เคร่ืองด่ืมชนิดเดียวตลอดนอยท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

  ดานสถานที่ซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพคือรานคาสะดวกซ้ือใกลบานมากที่สุด รองลงมาคือ
ไฮเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคา ซูปเปอรมารเก็ต และนอยที่สุดคือแคชแอนดแครรี่ 
  ดานชองทางการรับขอมูลเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพคือส่ือโฆษณาทางโทรทัศนมากที่สุด รองลงมา
คือส่ือโฆษณาทางวิทยุ สื่อโฆษณาทางเว็บไซตตางๆ สื่อโฆษณาทางเว็บไซตของแตละตราสินคา
โดยตรงและสื่อโฆษณาทางหนังสือนอยที่สุด 
  ดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพคือตัวทานเองมากท่ีสุด รองลงมาคือสมาชิกใน
ครอบครัว  นักวิชาการดานโภชนาการและเพ่ือน / คนรูจักมีสัดสวนนอยที่สุด 
 

สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจําแนกเปน 5 ขอยอย ดังนั้นจึงทดสอบ
สมมติฐานดังตอไปน้ี 
 สมมติฐานท่ี 2.1 
  H0 : ลักษณะทางประชากรศาสตรไมมีผลตอพฤติกรรมดานความถี่ในการซื้อเครื่องดื่ม 
   เพ่ือสุขภาพ 
  H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมดานความถี่ในการซื้อเครื่องดื่ม 
   เพ่ือสุขภาพ 
 
ตารางที่ 14  แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับ 
  พฤติกรรมดานความถ่ีในการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
ดานความถี่ในการซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 

Chi-square ( ) df P-value eta 
เพศ 8.299 3 0.040* 0.144 
อายุ 29.218 12 0.004* 0.84 
ระดับการศึกษา 14.933 9 0.093 0.58 
สถานภาพ 12.503 6 0.052 0.090 
อาชีพ 29.874 15 0.012* 0.114 
รายไดตอเดือน 8.888 15 0.883 0.078 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

  จากตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับ
พฤติกรรมดานความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพพบวาลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ 
อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในดานความถี่ในการซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพศมีคา P เทากับ 0.040 อายุมีคา P เทากับ 0.004 และอาชีพ
มีคา P เทากับ 0.012 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) สวนลักษณะทางประชากรศาสตรดานระดับการศึกษา สถานภาพและรายไดตอเดือนไมมีผลตอ
พฤติกรรมซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานความถ่ีในการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ  คือมีคา P มากกวา 
0.05 นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
 
 สมมติฐานท่ี 2.2 
  H0 : ลักษณะทางประชากรศาสตรไมมีผลตอพฤติกรรมดานลักษณะการซื้อเคร่ืองดื่ม 
   เพ่ือสุขภาพ 
  H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมดานลักษณะการซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 
 
ตารางที่ 15  แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมดานลักษณะการซื้อ 
  เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
ดานลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

Chi-square ( ) df P-value eta 
เพศ 9.174 4 0.057 0.151 
อายุ 13.811 16 0.613 0.091 
ระดับการศึกษา 25.447 12 0.013* 0.089 
สถานภาพ 12.367 8 0.136 0.117 
อาชีพ 34.074 20 0.026* 0.163 
รายไดตอเดือน 41.054 20 0.004* 0.160 

 
  จากตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับ
พฤติกรรมดานลักษณะการซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพพบวาลักษณะทางประชากรศาสตรดานระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในดานลักษณะ
การซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับการศึกษามีคา P เทากับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

0.013 อาชีพมีคา P เทากับ 0.026 และรายไดตอเดือนมีคา P เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนลักษณะทางประชากรศาสตรเพศ อายุ
และ สถานภาพไมมีผลตอพฤติกรรมซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานลักษณะการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
คือมีคา P มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
 
 สมมติฐานท่ี 2.3 
 H0 : ลักษณะทางประชากรศาสตรไมมีผลตอพฤติกรรมดานสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
  H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมดานสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
 
ตารางที่ 16  แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับพฤติกรรม 
  ดานสถานที่ซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
ดานสถานที่ซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 

Chi-square ( ) df P-value eta 
เพศ 2.261 4 0.688 0.075 
อายุ 21.267 16 0.168 0.153 
ระดับการศึกษา 22.164 12 0.036* 0.204 
สถานภาพ 22.962 8 0.003* 0.213 
อาชีพ 42.340 20 0.002* 0.160 
รายไดตอเดือน 22.349 20 0.322 0.137 

 
  จากตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับ
พฤติกรรมดานสถานท่ีซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพพบวาลักษณะทางประชากรศาสตรดานระดับ
การศึกษา สถานภาพและอาชีพมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในดานสถานท่ีซื้อ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับการศึกษามีคา P เทากับ 0.036 
สถานภาพมีคา P เทากับ 0.003 และอาชีพมีคา P เทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติ
ฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนลักษณะทางประชากรศาสตรเพศ อายุและ รายได
ตอเดือนไมมีผลตอพฤติกรรมซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานสถานท่ีซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ คือมีคา P 
มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
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 สมมติฐานท่ี 2.4 
  H0 : ลักษณะทางประชากรศาสตรไมมีผลตอพฤติกรรมดานชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่ม 
   เพ่ือสุขภาพ 
  H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมดานชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่ม 
   เพ่ือสุขภาพ 
 
ตารางที่ 17  แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับพฤติกรรม 
   ดานชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
ดานชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

Chi-square ( ) df P-value eta 
เพศ 6.646 4 0.156 0.129 
อายุ 21.784 16 0.150 0.180 
ระดับการศึกษา 14.090 12 0.295 0.150 
สถานภาพ 19.551 8 0.012* 0.189 
อาชีพ 31.402 20 0.050 0.168 
รายไดตอเดือน 21.808 20 0.351 0.114 

 
  จากตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับ
พฤติกรรมดานชองทางการรับขอมูลเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพพบวาลักษณะทางประชากรศาสตรดาน
สถานภาพมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพในดานชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สถานภาพมีคา P เทากับ 0.012 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่น
คือปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนลักษณะทางประชากรศาสตรเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือนไมมีผลตอพฤติกรรมซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานชอง
ทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพคือมีคา P มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
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 สมมติฐานท่ี 2.5 
 H0 : ลักษณะทางประชากรศาสตรไมมีผลตอพฤติกรรมดานบุคคลที่มีอิทธิพลซื้อเครื่องดื่ม 
   เพ่ือสุขภาพ 
  H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมดานบุคคลที่มีอิทธิพลซื้อเคร่ืองดื่ม 
   เพ่ือสุขภาพ 
 
ตารางที่ 18  แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับพฤติกรรม 
   ดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
ดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลซ้ือเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

Chi-square ( ) df P-value eta 
เพศ 0.723 3 0.868 0.043 
อายุ 37.386 12 0.000* 0.177 
ระดับการศึกษา 6.026 9 0.737 0.031 
สถานภาพ 18.904 6 0.004* 0.181 
อาชีพ 39.017 15 0.001* 0.195 
รายไดตอเดือน 17.669 15 0.280 0.109 

 
  จากตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับ
พฤติกรรมดานบุคคลที่มีอิทธิพลซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพพบวาลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุ 
สถานภาพและอาชีพมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลซื้อ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อายุมีคา P เทากับ 0.000 สถานภาพมี
คา P เทากับ 0.004 และอาชีพมีคา P เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนลักษณะทางประชากรศาสตรเพศ ระดับการศึกษา และ
รายไดตอเดือนไมมีผลตอพฤติกรรมซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานบุคคลที่มีอิทธิพลซื้อเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพคือมีคา P มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
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 สมมติฐานที่ 3 ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคาสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
  จากการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจําแนกเปน 5 ขอยอย ดังนั้นจึงทดสอบ
สมมติฐานดังตอไปน้ี 
 สมมติฐานท่ี 3.1 
  H0 : ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคาไมมีผลตอพฤติกรรมดานความถี่ในการซื้อเครื่องดื่ม 
   เพ่ือสุขภาพ 
  H1 : ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคามีผลตอพฤติกรรมดานความถี่ในการซื้อเครื่องดื่ม 
   เพ่ือสุขภาพ 
ตารางที่ 19  แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคากับ 
  พฤติกรรมดานความถ่ีในการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคา 
ดานความถี่ในการซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 

Chi-square 
( ) 

df P-value eta 

อานขอมูลบนฉลากเม่ือเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือ
สุขภาพเพ่ือใหไดสินคาท่ีตรงกับความตองการ 

21.195 12 0.048* 0.119 

อานขอมูลบนฉลากเม่ือเปนเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพท่ีไมเคยซื้อมากอน 

28.619 12 0.004* 0.096 

ขอมูลที่ไดจากฉลากสินคานํามาประกอบการ
ตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 

15.802 12 0.200 0.073 

น้ําหนัก ปริมาณสุทธิ 21.487 12 0.044* 0.070 
ปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวัน 52.390 12 0.000* 0.069 
คําแนะนําในการบริโภค 21.233 12 0.047* 0.050 
คําแนะนําในการเก็บรักษา 18.620 12 0.098 0.040 
วัน เดือน ป ที่ผลิต 19.337 12 0.081 0.140 
วัน เดือน ป หมดอายุ 17.894 12 0.119 0.140 
หนึ่งหนวยบริโภค 26.414 12 0.009* 0.100 
จํานวนหนวยบริโภค 20.580 12 0.057 0.077 
พลังงานทั้งหมด 14.406 12 0.276 0.083 
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 จากตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคากับ
พฤติกรรมดานความถ่ีในการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพพบวาขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคาคืออาน
ขอมูลบนฉลากเม่ือเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพเพ่ือใหไดสินคาที่ตรงกับความตองการมีคา P เทากับ 
0.048 อานขอมูลบนฉลากเมื่อเปนเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีไมเคยซื้อมากอนมีคา P เทากับ 0.004 
น้ําหนัก ปริมาณสุทธิมีคา P เทากับ 0.044 ปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวันมีคา P เทากับ 
0.000 คําแนะนําในการบริโภคมีคา P เทากับ 0.047 และหน่ึงหนวยบริโภคมีคา P เทากับ 0.009    
มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในดานความถี่ในการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากมีคา P นอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคาคือขอมูลท่ีไดจากฉลากสินคานํามา
ประกอบการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ คําแนะนําในการบริโภค คําแนะนําในการเก็บรักษา   
วัน เดือน ป ที่ผลิต วัน เดือน ป หมดอายุ จํานวนหนวยบริโภค และ พลังงานทั้งหมดไมมีผลตอ
พฤติกรรมซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานความถี่ในการซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพคือมีคา P มากกวา 0.05 
นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
 
 สมมติฐานท่ี 3.2 
  H0 : ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคาไมมีผลตอพฤติกรรมดานลักษณะการซื้อเคร่ืองดื่ม 
   เพ่ือสุขภาพ 
  H1 : ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคามีผลตอพฤติกรรมดานลักษณะการซ้ือเคร่ืองดื่ม 
   เพ่ือสุขภาพ 
 
ตารางที่ 20  แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคากับ 
  พฤติกรรมดานความถ่ีในการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคา 
ดานลักษณะการซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

Chi-square 
( ) 

df P-value eta 

อานขอมูลบนฉลากเม่ือเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือ
สุขภาพเพ่ือใหไดสินคาท่ีตรงกับความตองการ 

13.730 16 0.619 0.126 

อานขอมูลบนฉลากเม่ือเปนเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพท่ีไมเคยซื้อมากอน 

11.267 16 0.793 0.073 
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ตารางที่ 20  (ตอ) 

ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคา 
ดานลักษณะการซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

Chi-square 
( ) 

df P-value eta 

ขอมูลที่ไดจากฉลากสินคานํามาประกอบการ
ตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 

9.394 16 0.896 0.068 

น้ําหนัก ปริมาณสุทธิ 21.780 16 0.150 0.149 
ปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวัน 7.597 16 0.960 0.052 
คําแนะนําในการบริโภค 15.169 16 0.512 0.098 
คําแนะนําในการเก็บรักษา   19.371 16 0.250 0.130 
วัน เดือน ป ที่ผลิต 46.898 16 0.000* 0.218 
วัน เดือน ป หมดอายุ 41.807 16 0.000* 0.211 
หนึ่งหนวยบริโภค 44.529 16 0.000* 0.129 
จํานวนหนวยบริโภค 35.745 16 0.003*  0.249 
พลังงานทั้งหมด 15.443 16 0.492 0.147 
 
 จากตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลท่ีกลาวอางบนฉลากสินคากับ
พฤติกรรมดานลักษณะการซ้ือเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพพบวาขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคาคือวัน เดือน 
ป ที่ผลิตมีคา P เทากับ 0.000 วัน เดือน ป หมดอายุมีคา P เทากับ 0.000 หนึ่งหนวยบริโภคมีคา P 
เทากับ 0.000 และจํานวนหนวยบริโภคมีคา P เทากับ 0.003 มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพในดานลักษณะการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากมี
คา P นอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนขอมูลที่
กลาวอางบนฉลากสินคาคือ อานขอมูลบนฉลากเมื่อเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพเพ่ือใหไดสินคาที่
ตรงกับความตองการ อานขอมูลบนฉลากเม่ือเปนเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีไมเคยซ้ือมากอน ขอมูลที่ได
จากฉลากสินคานํามาประกอบการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ น้ําหนัก ปริมาณสุทธิ ปริมาณ
สารอาหารท่ีแนะนําใหบริโภคตอวัน คําแนะนําในการบริโภค คําแนะนําในการเก็บรักษา พลังงาน
ทั้งหมดไมมีผลตอพฤติกรรมซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานลักษณะการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพคือมีคา 
P มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 สมมติฐานท่ี 3.3 
  H0 : ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคาไมมีผลตอพฤติกรรมดานสถานที่ซื้อเคร่ืองดื่ม 
   เพ่ือสุขภาพ 
  H1 : ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคามีผลตอพฤติกรรมดานสถานท่ีซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
 
ตารางที่ 21  แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคากับ 
  พฤติกรรมดานสถานที่ซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 

ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคา 
ดานสถานที่ซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 

Chi-square 
( ) 

df P-value eta 

อานขอมูลบนฉลากเม่ือเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือ
สุขภาพเพ่ือใหไดสินคาท่ีตรงกับความตองการ 

41.184 16 0.001* 0.075 

อานขอมูลบนฉลากเม่ือเปนเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพท่ีไมเคยซื้อมากอน 

21.643 16 0.155 0.085 

ขอมูลที่ไดจากฉลากสินคานํามาประกอบการ
ตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 

19.393 16 0.249 0.089 

น้ําหนัก ปริมาณสุทธิ 37.967 16 0.002* 0.202 
ปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวัน 27.868 16 0.033* 0.131 
คําแนะนําในการบริโภค 25.226 16 0.066 0.165 
คําแนะนําในการเก็บรักษา 25.859 16 0.056 0.141 
วัน เดือน ป ที่ผลิต 23.416 16 0.103 0.044 
วัน เดือน ป หมดอายุ 11.198 16 0.797 0.101 
หนึ่งหนวยบริโภค 18.674 16 0.286 0.157 
จํานวนหนวยบริโภค 43.141 16 0.000* 0.218 
พลังงานทั้งหมด 17.252 16 0.369 0.146 
 
 จากตารางท่ี 21 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลท่ีกลาวอางบนฉลากสินคากับ
พฤติกรรมดานสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพพบวาขอมูลท่ีกลาวอางบนฉลากสินคาคือ อานขอมูล
บนฉลากเม่ือเลือกซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพเพ่ือใหไดสินคาท่ีตรงกับความตองการมีคา P เทากับ 0.001 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

น้ําหนัก ปริมาณสุทธิมีคา P เทากับ 0.002 ปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวันมีคา P เทากับ 
0.033 และจํานวนหนวยบริโภคมีคา P เทากับ 0.000 มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
ในดานลักษณะการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากมีคา P 
นอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนขอมูลที่กลาวอาง
บนฉลากสินคาคือ อานขอมูลบนฉลากเม่ือเปนเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีไมเคยซ้ือมากอน ขอมูลท่ีไดจาก
ฉลากสินคานํามาประกอบการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ คําแนะนําในการบริโภค คําแนะนําใน
การเก็บรักษา วัน เดือน ป ที่ผลิต วัน เดือน ป หมดอายุ หนึ่งหนวยบริโภค และพลังงานท้ังหมดไมมี
ผลตอพฤติกรรมซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานสถานที่ซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพคือมีคา P มากกวา 0.05 
นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
 
 สมมติฐานท่ี 3.4 
  H0 : ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคาไมมีผลตอพฤติกรรมดานชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่ม 
   เพ่ือสุขภาพ 
  H1 : ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคามีผลตอพฤติกรรมดานชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่ม 
   เพ่ือสุขภาพ 
 
ตารางที่ 22  แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคากับ 
  พฤติกรรมดานชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคา 
ดานชองทางการรับขอมูลเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 

Chi-square 
( ) 

df P-value eta 

อานขอมูลบนฉลากเม่ือเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือ
สุขภาพเพ่ือใหไดสินคาท่ีตรงกับความตองการ 

 17.437 16 0.358 0.086 

อานขอมูลบนฉลากเม่ือเปนเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพท่ีไมเคยซื้อมากอน 

18.249 16 0.310 0.067 

ขอมูลที่ไดจากฉลากสินคานํามาประกอบการ
ตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 

14.960 16 0.528 0.170 

น้ําหนัก ปริมาณสุทธิ 25.207 16 0.066 0.200 
ปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวัน 17.532 16 0.352 0.040 
คําแนะนําในการบริโภค 19.146 16 0.261 0.055 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 22  (ตอ) 

ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคา 
ดานชองทางการรับขอมูลเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 

Chi-square 
( ) 

df P-value eta 

คําแนะนําในการเก็บรักษา 25.257 16 0.065 0.078 
วัน เดือน ป ที่ผลิต 35.445 16 0.003* 0.156 
วัน เดือน ป หมดอายุ 23.475 16 0.102 0.179 
หนึ่งหนวยบริโภค 26.742 16 0.044* 0.143 
จํานวนหนวยบริโภค 29.029 16 0.024* 0.340 
พลังงานทั้งหมด 11.669 16 0.766 0.094 
 
 จากตารางท่ี 22 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลท่ีกลาวอางบนฉลากสินคากับ
พฤติกรรมดานชองทางการรับขอมูลเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพพบวาขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคาคือ 
วัน เดือน ป ที่ผลิตมีคา P เทากับ 0.003 หนึ่งหนวยบริโภคมีคา P เทากับ 0.044 และจํานวนหนวย
บริโภคมีคา P เทากับ 0.024มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในดานชองทางการรับ
ขอมูลเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากมีคา P นอยกวา 0.05 
นั่นคือปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคา
คือ อานขอมูลบนฉลากเม่ือเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพเพ่ือใหไดสินคาที่ตรงกับความตองการ  อาน
ขอมูลบนฉลากเม่ือเปนเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีไมเคยซื้อมากอน  ขอมูลที่ไดจากฉลากสินคานํามา
ประกอบการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ น้ําหนัก ปริมาณสุทธิ ปริมาณสารอาหารที่แนะนําให
บริโภคตอวัน คําแนะนําในการบริโภค คําแนะนําในการเก็บรักษา    วัน เดือน ป หมดอายุ หนึ่งหนวย
บริโภค และพลังงานทั้งหมดไมมีผลตอพฤติกรรมซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานชองทางการรับขอมูล
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพคือมีคา P มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) 
 
 สมมติฐานท่ี 3.5 
  H0 : ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคาไมมีผลตอพฤติกรรมดานบุคคลที่มีอิทธิพลซื้อเคร่ืองดื่ม 
   เพ่ือสุขภาพ 
  H1 : ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคามีผลตอพฤติกรรมดานบุคคลที่มีอิทธิพลซื้อเคร่ืองดื่ม 
   เพ่ือสุขภาพ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 23  แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคากับ 
  พฤติกรรมดานบุคคลที่มีอิทธิพลซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคา 
ดานบุคคลที่มีอิทธิพลซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

Chi-square 
( ) 

df P-value eta 

อานขอมูลบนฉลากเม่ือเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือ
สุขภาพเพ่ือใหไดสินคาท่ีตรงกับความตองการ 

7.253 12 0.840 0.112 

อานขอมูลบนฉลากเม่ือเปนเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพท่ีไมเคยซื้อมากอน 

8.769 12 0.723 0.085 

ขอมูลที่ไดจากฉลากสินคานํามาประกอบการ
ตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 

8.958 12 0.707 0.109 

น้ําหนัก ปริมาณสุทธิ 10.863 12 0.541 0.093 
ปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวัน 13.122 12 0.360 0.055 
คําแนะนําในการบริโภค 15.331 12 0.224 0.067 
คําแนะนําในการเก็บรักษา 20.334 12 0.061 0.108 
วัน เดือน ป ที่ผลิต 16.532 12 0.168 0.045 
วัน เดือน ป หมดอายุ 5.953 12 0.918 0.064 
หนึ่งหนวยบริโภค 9.822 12 0.632 0.088 
จํานวนหนวยบริโภค 19.341 12 0.081 0.060 
พลังงานทั้งหมด 7.548 12 0.819 0.033 
 
 จากตารางท่ี 23 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลท่ีกลาวอางบนฉลากสินคากับ
พฤติกรรมดานบุคคลที่มีอิทธิพลซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพพบวาขอมูลท่ีกลาวอางบนฉลากสินคาไมมีผล
ตอพฤติกรรมซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพคือมีคา P 
มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 สมมติฐานที่ 4 สวนประสมทางการตลาดสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
  จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพจําแนกเปน 5 ขอยอย ดังนั้นจึงทดสอบ
สมมติฐานดังตอไปน้ี 
 
 สมมติฐานท่ี 4.1 
  H0 : สวนประสมทางการตลาดไมมีผลตอพฤติกรรมดานความถี่ในการซื้อเครื่องดื่ม 
   เพ่ือสุขภาพ 
  H1 : สวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมดานความถี่ในการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
 
ตารางที่ 24  แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม 
  ดานความถี่ในการซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานความถี่ในการซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 

Chi-square 
( ) 

df P-value eta 

ดานผลิตภัณฑ     
การดื่มเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพดีตอสุขภาพ 36.309 12 0.000* 0.130 
การดื่มเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพชวยเสริมความงาม 25.456 12 0.013* 0.206 
คํานึงถึงคุณคาของสารอาหารท่ีตองการ
เพ่ิมเติมในแตละวัน 

13.818 12 0.312 0.095 

รสชาติของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 

20.594 12 0.057 0.156 

เพราะความมีชื่อเสียงของเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ 27.236 12 0.007* 0.165 
เพราะความเชื่อถือในตราสินคา 36.984 12 0.000* 0.147 

ดานลักษณะของบรรจุภัณฑ     
ลักษณะรูปทรงของบรรจุภัณฑสะดวกตอ   
การบริโภค 

30.199 12 0.003* 0.193 

ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความสวยงาม 31.370 12 0.002* 0.141 
ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความทันสมัย 30.401 12 0.002* 0.119 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 24  (ตอ) 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานความถี่ในการซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 

Chi-square 
( ) 

df P-value eta 

ดานลักษณะของบรรจุภัณฑ     
ลักษณะของบรรจุภัณฑมีหลากหลายขนาด 25.142 12 0.014* 0.126 
ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคา 22.382 12 0.033* 0.090 

ดานราคา     
ราคาเหมาะสมกับคุณประโยชนที่ไดรับ 27.172 12 0.007* 0.067 
มีปายแสดงราคาไวชัดเจน 17.123 12 0.145 0.114 
มีหลากหลายราคาใหเลือก 16.120 12 0.186 0.148 

ดานการสงเสริมการตลาด     
เพ่ือของรางวัลและการชิงโชค 29.054 12 0.004* 0.206 
เพราะลดราคา 17.735 12 0.124 0.109 
ไดรับขอมูลโฆษณาประชาสัมพันธ 39.186 12 0.000* 0.118 
เพราะมขีองแถม 24.367 12 0.018* 0.181 
การสะสมคูปองเพ่ือแลกซ้ือ 25.528 12 0.013* 0.146 

 
 จากตารางที่ 24 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการดานความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพแบงออกเปน 4 ดานตามสวนประสมทาง
การตลาดดังนี้ 
  สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑคือการด่ืมเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดีตอสุขภาพมีคา P 
เทากับ 0.000 การด่ืมเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพชวยเสริมความงามมีคา P เทากับ 0.013 เพราะความมี
ชื่อเสียงของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีคา P เทากับ 0.007 และเพราะความเชื่อถือในตราสินคามีคา P 
เทากับ 0.000 มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในดานความถ่ีในการซื้อเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากมีคา P นอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนคํานึงถึงคุณคาของสารอาหารท่ีตองการเพ่ิมเติมในแต
ละวันและรสชาติของเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมมีผลตอพฤติกรรมซ้ือ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานความถ่ีในการซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพคือมีคา P มากกวา 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
  สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะของบรรจุภัณฑคือลักษณะรูปทรงของบรรจุภัณฑ
สะดวกตอการบริโภคมีคา P เทากับ 0.003 ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความสวยงามมีคา P เทากับ 
0.002 ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความทันสมัยมีคา P เทากับ 0.002 ลักษณะของบรรจุภัณฑมี
หลากหลายขนาดมีคา P เทากับ 0.014 และขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคามีคา P เทากับ 0.033    
มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในดานความถี่ในการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากมีคา P นอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
 สวนประสมทางการตลาดดานราคาคือราคาเหมาะสมกับคุณประโยชนที่ไดรับมีคา P เทากับ 
0.007 มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในดานความถี่ในการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากมีคา P นอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนมีปายแสดงราคาไวชัดเจนและมีหลากหลายราคาใหเลือกไม
มีผลตอพฤติกรรมซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานความถ่ีในการซ้ือเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพคือมีคา P 
มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
 สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดคือเพ่ือของรางวัลและการชิงโชคมีคา P 
เทากับ 0.004 ไดรับขอมูลโฆษณาประชาสัมพันธมีคา P เทากับ 0.000 เพราะมีของแถมมีคา P 
เทากับ 0.018 และการสะสมคูปองมีคา P เทากับ 0.013มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพในดานความถี่ในการซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก
มีคา P นอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนเพราะลด
ราคาไมมีผลตอพฤติกรรมซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานความถ่ีในการซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพมีคา P 
มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
 
 สมมติฐานท่ี 4.2 
  H0 : สวนประสมทางการตลาดไมมีผลตอพฤติกรรมดานดานลักษณะการซ้ือเครื่องดื่ม 
   เพ่ือสุขภาพ 
  H1 : สวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมดานลักษณะการซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 25  แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม 
  ดานความถี่ในการซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

Chi-square 
( ) 

df P-value eta 

ดานผลิตภัณฑ     
การดื่มเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพดีตอสุขภาพ 22.854 16 0.118 0.093 
การดื่มเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพชวยเสริมความงาม 36.595 16 0.002* 0.221 
คํานึงถึงคุณคาของสารอาหารท่ีตองการ
เพ่ิมเติมในแตละวัน 

19.013 16 0.268 0.088 

รสชาติของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 

15.399 16 0.496 0.101 

เพราะความมีชื่อเสียงของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 47.417 16 0.000* 0.179 
เพราะความเชื่อถือในตราสินคา 53.847 16 0.000* 0.258 

ดานลักษณะของบรรจุภัณฑ     
ลักษณะรูปทรงของบรรจุภัณฑสะดวกตอ   
การบริโภค 

35.120 16 0.004* 0.157 

ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความสวยงาม 34.597 16 0.005* 0.237 
ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความทันสมัย 25.273 16 0.065 0.194 
ลักษณะของบรรจุภัณฑมีหลากหลายขนาด 33.973 16 0.005* 0.147 
ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคา 41.346 16 0.000* 0.223 

ดานราคา     
ราคาเหมาะสมกับคุณประโยชนที่ไดรับ 30.815 16 0.014* 0.138 
มีปายแสดงราคาไวชัดเจน 29.610 16 0.020* 0.128 
มีหลากหลายราคาใหเลือก 15.375 16 0.497 0.103 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 25  (ตอ) 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

Chi-square 
( ) 

df P-value eta 

ดานการสงเสริมการตลาด     
เพ่ือของรางวัลและการชิงโชค 49.856 16 0.000* 0.294 
เพราะลดราคา 24.777 16 0.074 0.149 
ไดรับขอมูลโฆษณาประชาสัมพันธ 31.469 16 0.12* 0.202 
เพราะมขีองแถม 28.034 16 0.031* 0.187 
การสะสมคูปองเพ่ือแลกซ้ือ 31.187 16 0.013* 0.212 

 
 จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการดานลักษณะการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพแบงออกเปน 4 ดานตามสวนประสมทาง
การตลาดดังนี้ 
  สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑคือการด่ืมเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพชวยเสริมความงามมี
คา P เทากับ 0.002 เพราะความมีชื่อเสียงของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีคา P เทากับ 0.000 และเพราะ
ความเชื่อถือในตราสินคามีคา P เทากับ 0.000 มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในดาน
ลักษณะการซ้ือเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากมีคา P นอยกวา 
0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนการดื่มเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพดีตอสุขภาพ คํานึงถึงคุณคาของสารอาหารที่ตองการเพ่ิมเติมในแตละวันและรสชาติของ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมมีผลตอพฤติกรรมซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
ดานลักษณะการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพคือมีคา P มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
  สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะของบรรจุภัณฑคือลักษณะรูปทรงของบรรจุภัณฑ
สะดวกตอการบริโภคมีคา P เทากับ 0.004 ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความสวยงามมีคา P เทากับ 
0.005 ลักษณะของบรรจุภัณฑมีหลากหลายขนาดมีคา P เทากับ 0.005 และขอมูลท่ีกลาวอางบน
ฉลากสินคามีคา P เทากับ 0.000 มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในดานลักษณะการ
ซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากมีคา P นอยกวา 0.05 นั่น
คือปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนลักษณะของบรรจุภัณฑมีความ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ทันสมัยไมมีผลตอพฤติกรรมซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานลักษณะการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพคือมีคา 
P มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  
 สวนประสมทางการตลาดดานราคาคือราคาเหมาะสมกับคุณประโยชนที่ไดรับมีคา P เทากับ 
0.014 และมีปายแสดงราคาไวชัดเจนมีคา P เทากับ 0.020 มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพในดานลักษณะการซ้ือเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากมี
คา P นอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนมี
หลากหลายราคาใหเลือกไมมีผลตอพฤติกรรมซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานลักษณะการซ้ือเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพคือมีคา P มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
 สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดคือเพ่ือของรางวัลและการชิงโชคมีคา P 
เทากับ 0.000 ไดรับขอมูลโฆษณาประชาสัมพันธมีคา P เทากับ 0.012 ของแถมมีคา P เทากับ 0.031 
และการสะสมคูปองมีคา P เทากับ 0.013 มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพในดาน
ลักษณะการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากมีคา P นอยกวา 
0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนการลดราคาไมมีผลตอ
พฤติกรรมซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานลักษณะการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพคือมีคา P มากกวา 0.05 
นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
 
 สมมติฐานท่ี 4.3 
  H0 : สวนประสมทางการตลาดไมมีผลตอพฤติกรรมดานสถานที่ซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
  H1 : สวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมดานสถานที่ซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 
 
ตารางที่ 26  แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม 
  ดานสถานที่ซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานสถานที่ซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 

Chi-square 
( ) 

df P-value eta 

ดานผลิตภัณฑ      
การดื่มเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพดีตอสุขภาพ 32.898 16 0.008* 0.115 
การดื่มเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพชวยเสริมความงาม 30.639 16 0.015* 0.202 
คํานึงถึงคุณคาของสารอาหารท่ีตองการ
เพ่ิมเติมในแตละวัน 

16.352 16 0.429 0.111 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 26  (ตอ) 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานสถานที่ซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 

Chi-square 
( ) 

df P-value eta 

ดานผลิตภัณฑ     
รสชาติของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 

16.548 16 0.415 0.117 

เพราะความมีชื่อเสียงของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 26.748 16 0.044* 0.128 
เพราะความเชื่อถือในตราสินคา 25.163 16 0.067 0.149 

ดานลักษณะของบรรจุภัณฑ     
ลักษณะรูปทรงของบรรจุภัณฑสะดวกตอ   
การบริโภค 

19.546 16 0.241 0.122 

ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความสวยงาม 30.838 16 0.014* 0.237 
ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความทันสมัย 26.972 16 0.042* 0.207 
ลักษณะของบรรจุภัณฑมีหลากหลายขนาด 35.181 16 0.004* 0.152 
ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคา 40.895 16 0.001* 0.187 

ดานราคา     
ราคาเหมาะสมกับคุณประโยชนที่ไดรับ 35.354 16 0.004* 0.165 
มีปายแสดงราคาไวชัดเจน 25.866 16 0.056 0.133 
มีหลากหลายราคาใหเลือก 23.314 16 0.106 0.157 

ดานการสงเสริมการตลาด     
เพ่ือของรางวัลและการชิงโชค 29.156 16 0.023* 0.183 
เพราะลดราคา 29.255 16 0.022* 0.180 
ไดรับขอมูลโฆษณาประชาสัมพันธ 26.347 16 0.049* 0.176 
เพราะมขีองแถม 22.399 16 0.131 0.158 
การสะสมคูปองเพ่ือแลกซ้ือ 29.938 16 0.018* 0.178 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 จากตารางที่ 26 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการดานสถานที่ซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพแบงออกเปน 4 ดานตามสวนประสมทางการตลาด
ดังนี้ 
  สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑคือการดื่มเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดีตอสุขภาพมีคา P 
เทากับ0.008 การดื่มเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพชวยเสริมความงามมีคา P เทากับ 0.015 และเพราะความมี
ชื่อเสียงของเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพมีคา P เทากับ 0.044 มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
ในดานสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากมีคา P นอย
กวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนคํานึงถึงคุณคาของ
สารอาหารที่ตองการเพ่ิมเติมในแตละวันและรสชาติของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑไมมีผลตอพฤติกรรมซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพคือมีคา P 
มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
  สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะของบรรจุภัณฑคือ ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความ
สวยงามมีคา P เทากับ 0.014 ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความทันสมัยมีคา P เทากับ0.042 ลักษณะ
ของบรรจุภัณฑมีหลากหลายขนาดมีคา P เทากับ 0.004 และขอมูลท่ีกลาวอางบนฉลากสินคามีคา P 
เทากับ 0.001 มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพในดานสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากมีคา P นอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนลักษณะรูปทรงของบรรจุภัณฑสะดวกตอการบริโภคไมมีผล
ตอพฤติกรรมซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพดานสถานท่ีซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพคือมีคา P มากกวา 0.05 
นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  
 สวนประสมทางการตลาดดานราคาคือราคาเหมาะสมกับคุณประโยชนที่ไดรับมีคา P เทากับ 
0.004 มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพในดานสถานที่ซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากมีคา P นอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนมีหลากหลายราคาใหเลือกและมีปายแสดงราคาไวชัดเจนไมมีผลตอ
พฤติกรรมซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพคือมีคา P มากกวา 0.05 นั่น
คือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
 สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดคือเพ่ือของรางวัลและการชิงโชคมีคา P 
เทากับ 0.023 การลดราคามีคา P เทากับ0.022 ไดรับขอมูลโฆษณาประชาสัมพันธมีคา P เทากับ 
0.049 และการสะสมคูปองมีคา P เทากับ 0.018 มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพใน
ดานสถานที่ซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากมีคา P นอยกวา 
0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนของแถมไมมีผลตอ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

พฤติกรรมซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพคือมีคา P มากกวา 0.05 นั่น
คือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
 
 สมมติฐานท่ี 4.4 
  H0 : สวนประสมทางการตลาดไมมีผลตอพฤติกรรมดานดานชองทางการรับขอมูล 
   เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ 
  H1 : สวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมดานชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่ม 
   เพ่ือสุขภาพ 
 
ตารางที่ 27  แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม 
  ดานชองทางการรับขอมูลเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานชองทางการรับขอมูลเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 
Chi-square 

( ) 
df P-value eta 

ดานผลิตภัณฑ      
การดื่มเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพดีตอสุขภาพ 31.243 16 0.013*  0.072 
การดื่มเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพชวยเสริมความงาม 14.144 16 0.588 0.066 
คํานึงถึงคุณคาของสารอาหารท่ีตองการ
เพ่ิมเติมในแตละวัน 

16.653 16 0.408 0.091 

รสชาติของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 

26.196 16 0.051 0.140 

เพราะความมีชื่อเสียงของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 29.198 16 0.023* 0.111 
เพราะความเชื่อถือในตราสินคา 12.834 16 0.685 0.109 

ดานลักษณะของบรรจุภัณฑ     
ลักษณะรูปทรงของบรรจุภัณฑสะดวกตอ   
การบริโภค 

22.582 16 0.125 0.108 

ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความสวยงาม 27.354 16 0.038* 0.072 
ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความทันสมัย 21.018 16 0.178 0.070 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 27  (ตอ) 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานชองทางการรับขอมูลเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 
Chi-square 

( ) 
df P-value eta 

ดานผลิตภัณฑ      
ลักษณะของบรรจุภัณฑมีหลากหลายขนาด 34.704 16 0.004* 0.144 
ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคา 33.777 16 0.006* 0.051 

ดานราคา     
ราคาเหมาะสมกับคุณประโยชนที่ไดรับ 23.945 16 0.091 0.127 
มีปายแสดงราคาไวชัดเจน 48.508 16 0.000* 0.157 
มีหลากหลายราคาใหเลือก 61.341 16 0.000* 0.138 

ดานการสงเสริมการตลาด     
เพ่ือของรางวัลและการชิงโชค 19.083 16 0.264 0.095 
เพราะลดราคา 21.955 16 0.145 0.036 
ไดรับขอมูลโฆษณาประชาสัมพันธ 29.718 16 0.020* 0.059 
เพราะมขีองแถม 19.197 16 0.259 0.064 
การสะสมคูปองเพ่ือแลกซ้ือ 15.908 16 0.459 0.069 

 
 จากตารางที่ 27 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการดานชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพแบงออกเปน 4 ดานตามสวนประสม
ทางการตลาดดังนี้ 
  สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑคือการด่ืมเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพชวยเสริมความงามมี
คา P เทากับ 0.013 และเพราะความเช่ือถือในตราสินคามีคา P เทากับ 0.023 มีผลตอพฤติกรรมการ
ซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพในดานชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เน่ืองจากมีคา P นอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) สวนเพราะความมีชื่อเสียงของเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ การด่ืมเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดีตอ
สุขภาพ คํานึงถึงคุณคาของสารอาหารที่ตองการเพ่ิมเติมในแตละวันและรสชาติของเคร่ืองดื่มเพ่ือ
สุขภาพมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมมีผลตอพฤติกรรมซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพดานชอง

   ส
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สมุดกลาง



 

 

ทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพคือมีคา P มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
  สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะของบรรจุภัณฑคือลักษณะรูปทรงของบรรจุภัณฑ
สะดวกตอการบริโภคมีคา P เทากับ 0.038 ลักษณะของบรรจุภัณฑมีหลากหลายขนาดมีคา P เทากับ 
0.004 และขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคามีคา P เทากับ 0.006 มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพในดานชองทางการรับขอมูลเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจากมีคา P นอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวน
ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความทันสมัยและลักษณะของบรรจุภัณฑมีความสวยงามไมมีผลตอ
พฤติกรรมซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพคือมีคา P มากกวา 
0.05 นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  
 สวนประสมทางการตลาดดานราคาคือมีปายแสดงราคาไวชัดเจนมีคา P เทากับ 0.000 และ 
มีหลากหลายราคาใหเลือกคา P เทากับ 0.000 มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในดาน
ชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากมีคา P 
นอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนราคาเหมาะสม
กับคุณประโยชนที่ไดรับไมมีผลตอพฤติกรรมซ้ือเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพดานชองทางการรับขอมูล
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพคือมีคา P มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) 
 สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดคือไดรับขอมูลโฆษณาประชาสัมพันธมี
คา P เทากับ 0.020 มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในดานชองทางการรับขอมูล
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากมีคา P นอยกวา 0.05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนเพ่ือของรางวัลและการชิงโชค การลด
ราคา ของแถม และการสะสมคูปองไมมีผลตอพฤติกรรมซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานชองทางการรับ
ขอมูลเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพคือมีคา P มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) 
 
 สมมติฐานที่ 4.5 
  H0 : สวนประสมทางการตลาดไมมีผลตอพฤติกรรมดานดานบุคคลที่มีอิทธิพลซื้อเครื่องด่ืม 
   เพ่ือสุขภาพ 
  H1 : สวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมดานบุคคลที่มีอิทธิพลซื้อเครื่องดื่ม 
   เพ่ือสุขภาพ 
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ตารางที่ 28  แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม 
  ดานบุคคลที่มีอิทธิพลซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานบุคคลที่มีอิทธิพลซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

Chi-square 
( ) 

df P-value eta 

ดานผลิตภัณฑ      
การดื่มเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพดีตอสุขภาพ 20.542 12 0.058 0.099 
การดื่มเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพชวยเสริมความงาม 12.326 12 0.420 0.053 
คํานึงถึงคุณคาของสารอาหารท่ีตองการ
เพ่ิมเติมในแตละวัน 

24.036 12 0.020* 0.141 

รสชาติของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 

43.387 12 0.000* 0.151 

เพราะความมีชื่อเสียงของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 17.459 12 0.133 0.066 
เพราะความเชื่อถือในตราสินคา 18.585 12 0.099 0.041 

ดานลักษณะของบรรจุภัณฑ     
ลักษณะรูปทรงของบรรจุภัณฑสะดวกตอ   
การบริโภค 

6.446 12 0.892 0.071 

ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความสวยงาม 8.104 12 0.777 0.085 
ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความทันสมัย 9.308 12 0.676 0.081 
ลักษณะของบรรจุภัณฑมีหลากหลายขนาด 35.139 12 0.000* 0.070 
ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคา 11.847 12 0.458 0.066 

ดานราคา     
ราคาเหมาะสมกับคุณประโยชนที่ไดรับ 60.611 12 0.000* 0.126 
มีปายแสดงราคาไวชัดเจน 40.668 12 0.000* 0.179 
มีหลากหลายราคาใหเลือก 42.320 12 0.000* 0.122 
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ตารางที่ 28  (ตอ) 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานบุคคลที่มีอิทธิพลซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

Chi-square 
( ) 

df P-value eta 

ดานการสงเสริมการตลาด     
เพ่ือของรางวัลและการชิงโชค 8.712 12 0.727 0.085 
เพราะลดราคา 16.989 12 0.150 0.058 
ไดรับขอมูลโฆษณาประชาสัมพันธ 39.457 12 0.000* 0.165 
เพราะมขีองแถม 15.700 12 0.205 0.087 
การสะสมคูปองเพ่ือแลกซ้ือ 12.998 12 0.369 0.108 

 
 จากตารางที่ 28 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการดานบุคคลที่มีอิทธิพลซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพแบงออกเปน 4 ดานตามสวนประสมทาง
การตลาดดังนี้ 
  สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑคือคํานึงถึงคุณคาของสารอาหารที่ตองการเพ่ิมเติม
ในแตละวันมีคา P เทากับ 0.020 และรสชาติของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีคา P เทากับ 0.000มีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในดานบุคคลที่มีอิทธิพลซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากมีคา P นอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนการดื่มเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพดีตอสุขภาพ การดื่มเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
ชวยเสริมความงาม เพราะความมีชื่อเสียงของเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพและเพราะความเชื่อถือในตรา
สินคาไมมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
คือมีคา P มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
  สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะของบรรจุภัณฑคือลักษณะของบรรจุภัณฑมี
หลากหลายขนาดมีคา P เทากับ 0.000 มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในดานบุคคลท่ี
มีอิทธิพลซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากมีคา P นอยกวา 
0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนลักษณะรูปทรงของบรรจุ
ภัณฑสะดวกตอการบริโภค ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความสวยงาม ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความ
ทันสมัยและขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคาไมมีผลตอพฤติกรรมซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานบุคคลท่ี
มีอิทธิพลซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพคือมีคา P มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  
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 สวนประสมทางการตลาดดานราคาคือมีหลากหลายราคาใหเลือกมีคา P เทากับ 0.000 ราคา
เหมาะสมกับคุณประโยชนที่ไดรับมีคา P เทากับ 0.000 และมีปายแสดงราคาไวชัดเจนมีคา P เทากับ 
0.000 มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในดานบุคคลที่มีอิทธิพลซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากมีคา P นอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
 สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดคือไดรับขอมูลโฆษณาประชาสัมพันธมี
คา P เทากับ 0.000 มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในดานบุคคลที่มีอิทธิพลซื้อ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากมีคา P นอยกวา 0.05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สวนเพ่ือของรางวัลและการชิงโชค การลด
ราคา ของแถมและการสะสมคูปองมีไมมีผลตอพฤติกรรมซ้ือเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพดานบุคคลที่มี
อิทธิพลซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพคือมีคา P มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
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บทที่5 
 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “ขอมูลฉลากโภชนาการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ

ของผูบริโภคจังหวัดสุพรรณบุรี” มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษา 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพของผูบริโภคจังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีผล
ตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ/3) เพ่ือศึกษาขอมูลฉลากโภชนาการที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 4) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บ
ขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลที่สมบูรณจํานวน 400/ชุดโดยผลของการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลเปน 5/สวน คือสวนที่ 1 ผลการวิเคราะห ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ
แบบสอบถาม สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ สวน
ที่ 3 ผลการวิเคราะหดานฉลากโภชนาการท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่ มเพ่ือสุขภาพ สวนที่ 4 ผล
การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซ้ือเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ  สวนท่ี 5 ผลการ
วิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คือการแจกแจงความถ่ี.คารอยละคาเฉลี่ย.สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสถิติ Chi-Square เพ่ือ
อธิบายความสัมพันธของขอมูลฉลากโภชนาการที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
ของผูบริโภคสามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง

รอยละ 58.00 มีชวงอายุ 36-45 ปรอยละ 39.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรีรอยละ 32.50 
สถานภาพโสดรอยละ 72.75 ประกอบอาชีพเจาของกิจการหรือธุรกิจรอยละ 25.75 และมีรายไดตอ
เดือนในชวง 9,001-15,000 บาท รอยละ 25.00 

2. พฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 
ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพพบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีความเขาใจวาน้ําผักผลไมรวมเขมขน100% เปนเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจํานวน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

293 คน คิดเปนรอยละ 73.25รองลงมาเปนน้ํานมถั่วเหลืองจํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 57.75 
และน้ําผลไมเขมขนจํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 54.75 เลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพเนื่องจาก
เปนเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชนตอรางกายจํานวน 299 คน คิดเปนรอยละ 74.75 รองลงมาคือตองการ
ความสดชื่นจํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 53.25 มีความถี่ในการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพคือ 
1-3 คร้ังตอสัปดาห จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 60.00 มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพแบบเปลี่ยนชนิดเครื่องดื่มเปนบางครั้งจํานวน/142/คน/คิดเปนรอยละ/35.50/เลือกซื้อ
เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ีรานคาสะดวกซื้อใกลบาน จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44.00 ไดรับสื่อจาก
โฆษณาโทรทัศนจํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 76.75 และเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพเนื่องจาก
อิทธิพลของตัวเองผูซื้อเองมากที่สุดจํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 70.50 

3. ขอมูลฉลากโภชนาการทีมี่ผลตอการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 
วิเคราะหขอมูลดานฉลากโภชนาการที่มีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพพบวาผูตอบ

แบบสอบถามโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.01 โดยมีคาอยูในระดับมากท่ีสุดคือการอาน
ขอมูลบนฉลาก เมื่อเลือกซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพเพ่ือใหไดสินคาที่ตรงกับความตองการของทาน มี
คาเฉลี่ย 4.21ขอมูลบนฉลากที่ระบุวัน เดือน ป ที่ผลิตของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีผลตอการเลือกซ้ือมี
คาเฉล่ีย 4.32/และขอมูลบนฉลากที่ระบุวัน เดือน ปหมดอายุของเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพมีผลตอการ
เลือกซื้อ มีคาเฉลี่ย 4.44 ตามลําดับ 

4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ 
วิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องด่ืมเพ่ือ

สุขภาพพบวาผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.58 โดยดานราคามี
คาเฉลี่ย 3.94 ดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ย/3.79/และดานลักษณะของบรรจุภัณฑมีคาเฉลี่ย 3.62        
ในระดับความคิดเห็นมาก ตามลําดับ และดานการสงเสริมการตลาด ที่ระดับความคิดเห็นปานกลาง มี
คาเฉลี่ยคือ 3.10 

  4.1 ดานราคาที่มีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.94 เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามคํานึงถึงราคาเหมาะสมกับ
คุณประโยชนที่ไดรับ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.13 มีปายราคาแสดงไวชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 และมี
หลากหลายราคาใหเลือก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 ตามลําดับ 

  4.2 ดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถาม
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.79 โดยระดับมากท่ีสุดคือการด่ืมเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดีตอ
สุขภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26ระดับมาก เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามคํานึงถึงคุณคาของสารอาหาร
ที่ตองการเพ่ิมเติมในแตละวันมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 รสชาติของเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ มีคาเฉลี่ย
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เทากับ 3.94 ความเชื่อถือในตราสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 และเพ่ือเสริมความงาม มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.55 ตามลําดับและระดับปานกลางคือความมีชื่อเสียงของตราสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.27  

  4.3 ดานลักษณะของบรรจุภัณฑที่มีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ พบวาผูตอบ
แบบสอบถามโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.60 เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามคํานึงถึง
ลักษณะรูปทรงของบรรจุภัณฑสะดวกตอการบริโภค มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 ลักษณะบรรจุภัณฑมี
ความหลากหลายขนาด มีคาเทากับ 3.59 ลักษณะบรรจุภัณฑมีความทันสมัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 
ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความสวยงาม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 และขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคา 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 ตามลําดับ 

  4.4 ดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ พบวาผูตอบ
แบบสอบถามโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.10 โดยมีรายละเอียด ระดับมาก 
เนื่องจากไดรับขอมูลโฆษณา ประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 ระดับปานกลาง เนื่องจากผูตอบ
แบบสอบถามคํานึงถึงการลดราคา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.12 ของแถม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.01 รางวัลและ
การชิงโชค มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98 และเพ่ือแลกซ้ือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96 ตามลําดับ 

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือ

สุขภาพ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 
1.1 ผลการวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่ม

เพ่ือสุขภาพดานความถี่ พบวาลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการ
ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพดานความถี่ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนลักษณะทาง
ประชากรศาสตรดานระดับการศึกษา สถานภาพและรายไดตอเดือนไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพดานความถี่  

1.2/ผลการวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพดานลักษณะการซื้อพบวาลักษณะทางประชากรศาสตรดานระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดตอเดือนมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพดานลักษณะการซ้ือ ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนลักษณะทางประชากรศาสตรเพศ อายุและ สถานภาพไมมีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานลักษณะการซื้อ 

1.3/ผลการวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพดานสถานที่ซื้อ พบวาลักษณะทางประชากรศาสตรดานระดับการศึกษา สถานภาพและ
อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานสถานท่ีซื้อ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สวนลักษณะทางประชากรศาสตรเพศ อายุและ รายไดตอเดือนไมมีผลตอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพดานสถานที่ซื้อ 
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1.4 ผลการวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพดานชองทางการรับขอมูล พบวาลักษณะทางประชากรศาสตรดานสถานภาพมีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานชองทางการรับขอมูล ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สวนลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอ
เดือนไมมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานชองทางการรับขอมูล 

1.5 ผลการวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพดานบุคคลที่มีอิทธิพลซ้ือพบวาลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุ สถานภาพและ
อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานบุคคลที่มีอิทธิพลซ้ือ ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนลักษณะทางประชากรศาสตรเพศ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนไมมี
ผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลซื้อ 

 
สมมติฐานที่ 2 ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคาสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือ

สุขภาพ ผลการทดสอบสมติฐานพบวา 
2.1/ผลการวิเคราะหขอมูลฉลากโภชนาการมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพดานความถ่ี พบวาขอมูลฉลากโภชนาการคืออานขอมูลบนฉลากเมื่อเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพเพ่ือใหไดสินคาที่ตรงกับความตองการ/อานขอมูลบนฉลากเมื่อเปนเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่ไม
เคยซื้อมากอน/น้ําหนัก ปริมาณสุทธิ/ปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวัน.คําแนะนําในการ
บริโภค.และหน่ึงหนวยบริโภค มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานความถ่ีที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนขอมูลฉลากโภชนาการคือขอมูลที่ไดจากฉลากสินคานํามา
ประกอบการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ คําแนะนําในการบริโภค คําแนะนําในการเก็บรักษาวัน 
เดือน ป ที่ผลิตวัน เดือน ป หมดอายุจํานวนหนวยบริโภค และ พลังงานท้ังหมดไมมีผลตอพฤติกรรม
การเลือกซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพดานความถ่ี 

2.2/ผลการวิเคราะหขอมูลฉลากโภชนาการมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สุขภาพดานลักษณะการซ้ือ พบวาขอมูลฉลากโภชนาการ คือ วัน เดือน ป ที่ผลิต/วัน เดือน ป 
หมดอายุ/หนึ่งหนวยบริโภค/และจํานวนหนวยบริโภคมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือ
สุขภาพในดานลักษณะการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ/0.05/สวนขอมูล
ฉลากโภชนาการ คือ อานขอมูลบนฉลากเม่ือเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพเพ่ือใหไดสินคาที่ตรงกับ
ความตองการ อานขอมูลบนฉลากเมื่อเปนเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีไมเคยซ้ือมากอน  ขอมูลที่ไดจาก
ฉลากสินคานํามาประกอบการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพน้ําหนัก ปริมาณสุทธิปริมาณ
สารอาหารท่ีแนะนําใหบริโภคตอวัน คําแนะนําในการบริโภคคําแนะนําในการเก็บรักษา พลังงาน
ทั้งหมด ไมมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานลักษณะการซื้อ 
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2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลฉลากโภชนาการมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพดานสถานที่ชื้อ พบวาขอมูลฉลากโภชนาการ คืออานขอมูลบนฉลากเม่ือเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพเพ่ือใหไดสินคาที่ตรงกับความตองการ น้ําหนัก ปริมาณสุทธิ ปริมาณสารอาหารท่ีแนะนําให
บริโภคตอวัน/และจํานวนหนวยบริโภคมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพดาน
สถานที่ชื้อ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนขอมูลฉลากโภชนาการ คืออานขอมูลบนฉลาก
เมื่อเปนเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีไมเคยซ้ือมากอนขอมูลท่ีไดจากฉลากสินคานํามาประกอบการตัดสินใจ
ซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพคําแนะนําในการบริโภคคําแนะนําในการเก็บรักษาวัน เดือน ป ที่ผลิตวัน 
เดือน ป หมดอายุหน่ึงหนวยบริโภค และพลังงานท้ังหมดไมมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพดานสถานที่ชื้อ 

2.4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลฉลากโภชนาการมีผลตอพฤติกรรมการเลือก
ซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานชองทางการรับขอมูล พบวาขอมูลฉลากโภชนาการ คือวัน เดือน ป ที่
ผลิต หนึ่งหนวยบริโภค และจํานวนหนวยบริโภคมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
ดานชองทางการรับขอมูล ที่ระดับนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนขอมูลฉลากโภชนาการ คืออาน
ขอมูลบนฉลากเม่ือเลือกซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพเพ่ือใหไดสินคาที่ตรงกับความตองการ อานขอมูลบน
ฉลากเมื่อเปนเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีไมเคยซื้อมากอน ขอมูลท่ีไดจากฉลากสินคานํามาประกอบการ
ตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ น้ําหนัก ปริมาณสุทธิ ปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวัน 
คําแนะนําในการบริโภค คําแนะนําในการเก็บรักษา วัน เดือน ป หมดอายุ หนึ่งหนวยบริโภค และ
พลังงานทั้งหมดไมมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานชองทางการรับขอมูล 

2.5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลฉลากโภชนาการมีผลตอพฤติกรรมการเลือก
ซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพดานบุคคลที่มีอิทธิพลซ้ือ พบวาขอมูลฉลากโภชนาการไมมีผลตอพฤติกรรม
การเลือกซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลซื้อ 

 
สมมติฐานที่ 3 สวนประสมทางการตลาดสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องด่ืมเพ่ือ

สุขภาพผลการทดสอบสมติฐานพบวา 
 3.1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพดานความถี่ แบงออกเปน 4 ดานตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดดังนี้ 
   3.1.1/ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑคือการดื่มเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดี
ตอสุขภาพ การด่ืมเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพชวยเสริมความงาม ความมีชื่อเสียงของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
และเพราะความเชื่อถือในตราสินคามีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานความถ่ี ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนคํานึงถึงคุณคาของสารอาหารท่ีตองการเพ่ิมเติมในแตละวัน
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และรสชาติของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑไมมีผลตอพฤติกรรมการเลือก
ซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพดานความถี ่ 
  3.1.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะของบรรจุภัณฑคือลักษณะรูปทรง
ของบรรจุภัณฑสะดวกตอการบริโภค ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความสวยงาม ลักษณะของบรรจุภัณฑ
มีความทันสมัย ลักษณะของบรรจุภัณฑมีหลากหลายขนาดมี และขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคา   
มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในดานความถี ่ 
   3.1.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาคือราคาเหมาะสมกับคุณประโยชนที่
ไดรับมีผลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในดานความถี่ในการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนมีปายแสดงราคาไวชัดเจนและมีหลากหลายราคาใหเลือก
ไมมีผลตอพฤติกรรมซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานความถี่ 
  3.1.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดคือเพ่ือของรางวัลและ
การชิงโชค ไดรับขอมูลโฆษณาประชาสัมพันธ เพราะมีของแถมและการสะสมคูปองมีผลตอพฤติกรรม
การซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพในดานความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สวนเพราะลดราคาไมมีผลตอพฤติกรรมซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานความถี่ในการซื้อ
เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ 
  3.2 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพดานลักษณะการซ้ือ แบงออกเปน 4 ดานตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดดังนี้ 
   3.2.1/ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑคือการด่ืมเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
ชวยเสริมความงาม เพราะความมีชื่อเสียงของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ และเพราะความเช่ือถือในตรา
สินคามีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพดานลักษณะการซื้อ ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สวนการด่ืมเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพดีตอสุขภาพคํานึงถึงคุณคาของสารอาหารท่ี
ตองการเพ่ิมเติมในแตละวันและรสชาติของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมมี
ผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพดานลักษณะการซื้อ  
   3.2.2/ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะของบรรจุภัณฑคือลักษณะรูปทรง
ของบรรจุภัณฑสะดวกตอการบริโภคมี ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความสวยงาม ลักษณะของบรรจุ
ภัณฑมีหลากหลายขนาด และขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคามีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานลักษณะการซ้ือ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนลักษณะของ
บรรจุภัณฑมีความทันสมัยไมมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพดานลักษณะการซ้ือ  
   3.2.3/ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาคือราคาเหมาะสมกับคุณประโยชนที่
ไดรับและมีปายแสดงราคาไวชัดเจนมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานลักษณะ
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การซื้อ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนมีหลากหลายราคาใหเลือกไมมีผลตอพฤติกรรม
การเลือกซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพดานลักษณะการซ้ือ  
  3.2.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดคือเพ่ือของรางวัลและ
การชิงโชค ไดรับขอมูลโฆษณาประชาสัมพันธ ของแถม และการสะสมคูปองมีผลตอพฤติกรรมการ
เลอืกซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพดานลักษณะการซ้ือ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการลด
ราคาไมมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพดานลักษณะการซื้อ  
 3.3 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพดานสถานที่ซ้ือ แบงออกเปน 4 ดานตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดดังนี้ 
  3.3.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑคือการด่ืมเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดี
ตอสุขภาพ การด่ืมเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพชวยเสริมความงาม/และเพราะความมีชื่อเสียงของเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานสถานที่ซื้อ ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สวนคํานึงถึงคุณคาของสารอาหารท่ีตองการเพ่ิมเติมในแตละวันและรสชาติของ
เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑไมมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพดานสถานที่ซ้ือ  
  3.3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะของบรรจุภัณฑคือลักษณะของบรรจุ
ภัณฑมีความสวยงาม/ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความทันสมัย ลักษณะของบรรจุภัณฑมีหลากหลาย
ขนาด และขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคามีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพดาน
สถานที่ซื้อ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนลักษณะรูปทรงของบรรจุภัณฑสะดวกตอการ
บริโภคไมมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานสถานท่ีซื้อ 
  3.3.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาคือราคาเหมาะสมกับคุณประโยชนที่
ไดรับมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานสถานที่ซื้อ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สวนมีหลากหลายราคาใหเลือกและมีปายแสดงราคาไวชัดเจนไมมีผลตอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพดานสถานที่ซ้ือ 
  3.3.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดคือเพ่ือของรางวัลและ
การชิงโชค การลดราคา ไดรับขอมูลโฆษณาประชาสัมพันธ และการสะสมคูปองมีผลตอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพดานสถานที่ซื้อ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนของแถมไม
มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพดานสถานที่ซ้ือ 
 3.4 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพดานชองทางการรับขอมูล แบงออกเปน 4 ดานตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดดังนี้ 
   3.4.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑคือการดื่มเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
ชวยเสริมความงาม และเพราะความเชื่อถือในตราสินคามีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือ
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สุขภาพดานชองทางการรับขอมูล ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนเพราะความมีชื่อเสียง
ของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพการด่ืมเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดีตอสุขภาพคํานึงถึงคุณคาของสารอาหารที่
ตองการเพ่ิมเติมในแตละวันและรสชาติของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมมี
ผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพดานชองทางการรับขอมูล  
  3.4.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะของบรรจุภัณฑคือลักษณะรูปทรง
ของบรรจุภัณฑสะดวกตอการบริโภค ลักษณะของบรรจุภัณฑมีหลากหลายขนาดและขอมูลที่กลาว
อางบนฉลากสินคามีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานชองทางการรับขอมูล         
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนลักษณะของบรรจุภัณฑมีความทันสมัยและลักษณะของ
บรรจุภัณฑมีความสวยงามไมมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานชองทางการรับ
ขอมูล  
  3.4.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาคือมีปายแสดงราคาไวชัดเจน และมี
หลากหลายราคาใหเลือกมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานชองทางการรับ
ขอมูล ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนราคาเหมาะสมกับคุณประโยชนที่ไดรับไมมีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพดานชองทางการรับขอมูล  
  3.4.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด/คือไดรับขอมูลโฆษณา
ประชาสัมพันธมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานชองทางการรับขอมูล/ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ/0.05/สวนเพ่ือของรางวัลและการชิงโชคการลดราคาของแถม และการ
สะสมคูปองไมมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานชองทางการรับขอมูล 
 3.5 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพดานบุคคลที่มีอิทธิพลซื้อ แบงออกเปน 4 ดานตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดดังนี้ 
   3.5.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑคือคํานึงถึงคุณคาของสารอาหารท่ี
ตองการเพ่ิมเติมในแตละวันมีและรสชาติของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานบุคคลที่มีอิทธิพลซื้อ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการดื่ม
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดีตอสุขภาพการด่ืมเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพชวยเสริมความงามเพราะความมี
ชื่อเสียงของเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพและเพราะความเชื่อถือในตราสินคาไมมีผลตอพฤติกรรมการเลือก
ซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพดานบุคคลที่มีอิทธิพลซื้อ  
  3.5.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะของบรรจุภัณฑคือลักษณะของบรรจุ
ภัณฑมีหลากหลายขนาดมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลซื้อ 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนลักษณะรูปทรงของบรรจุภัณฑสะดวกตอการบริโภค
ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความสวยงามลักษณะของบรรจุภัณฑมีความทันสมัยและขอมูลท่ีกลาวอาง
บนฉลากสินคาไมมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลซื้อ  
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  3.5.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาคือมีหลากหลายราคาใหเลือก ราคา
เหมาะสมกับคุณประโยชนที่ไดรับ และมีปายแสดงราคาไวชัดเจนมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพดานบุคคลที่มีอิทธิพลซื้อ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  3.5.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด/คือไดรับขอมูลโฆษณา
ประชาสัมพันธมีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลซ้ือ/ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ/0.05/สวนเพ่ือของรางวัลและการชิงโชค การลดราคาของแถมและการ
สะสมคูปองมีไมมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลซื้อ 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง “ขอมูลฉลากโภชนาการที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
ของผูบริโภคจังหวัดสุพรรณบุรี” สามารถอภิปรายไดดังนี้ 

1. พฤติกรรมการซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพของผูบริโภค ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความเขาใจวาน้ําผักผลไมรวมเขมขน 100% เปนเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ
รองลงมาเปนน้ํานมถ่ัวเหลืองและนํ้าผลไมเขมขน 100%  เลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพเน่ืองจากเปน
เครื่องดื่มที่มีคุณประโยชนตอรางกาย มีความถี่ในการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพคือ 1 -3 คร้ังตอ
สัปดาห มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพแบบเปลี่ยนชนิดเครื่องดื่มเปนบางครั้ง ที่รานคา
สะดวกซื้อใกลบาน ไดรับสื่อจากโฆษณาโทรทัศนจํานวน และเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพเน่ืองจาก
อิทธิพลของตัวเองผูซื้อเองมากท่ีสุดสอดคลองกับการศึกษาของอัจฉรา พจนา (2550) ศึกษาเรื่องสวน
ประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานครพบวาเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ีกลุมตัวอยางสวนมากซื้อมากที่มุดคือนมพรอมดื่ม 
รองลงมาคือน้ําผลไมพรอมดื่ม ชา น้ําธัญพืช น้ําผัก และน้ําสมุนไพรและเหตุผลที่ซื้อเพราะทราบ
คุณประโยชน โดยตนเองเปนคนตัดสินใจซื้อจากรานสะดวกซื้อและไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากโทรทัศน/เชนเดียวกับประสิทธิ์พร/วีระยุทธวิไล/(2550)/ศึกษาเร่ืองปจจัย
ดานผลิตภัณฑที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรบํารุงสุขภาพของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครกลาววาผูบริโภคมีความเขาใจเก่ียวกับประโยชนที่ไดรับจากเครื่องดื่มสมุนไพร
บํารุงสุขภาพ ซื้อจากรานสะดวกซ้ือ โดยอิทธิพลตอการซ้ือคือตัวเอง ทํานองเดียวกับวิชชุดา วองเจริญ
พืชผล (2554) ศึกษาเรื่องปจจัยดานผลิตภัณฑและการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟลดน้ํ าหนักเ พ่ือสุขภาพของผูบริ โภคในเขต
กรงุเทพมหานครกลาววานิยมซื้อเครื่องดื่มกาแฟลดนํ้าหนักจากหางสรรพสินคา โดยมีอิทธิพลตอการ
ซื้อคือตัวเอง 
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2./ลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอการซื้อเครื่องด่ืมเ พ่ือสุขภาพพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุ 36-45 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด 
ประกอบอาชีพเจาของกิจการหรือธุรกิจและมีรายไดตอเดือนในชวง 9,001-15,000 บาท สอดคลอง
กับศศิธร พูนโสภณ (2550) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
อาหารแชแข็ง ยี่หอ อีซี่โก ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกลาววาผูบริโภคสวนใหญคือเพศหญิง 
อายุระหวาง 26-35 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีรายไดตอเดือน 
10,000-19,999 บาท เชนเดียวกับอัจฉรา พจนา (2550) ศึกษาเรื่องสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครกลาววาผูบริโภค
สวนมากเปนเพศหญิง อายุระหวาง 20-30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพรับ
ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ และมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาททํานอง
เดียวกับฐิตาภา พรหมสวาสดิ์ (2555) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงสมองและความจําของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกลาววา
ผูบริโภคสวนใหญคือเพศหญิง อายุต่ํากวา 30 ป การศึกษาระดับตํ่ากวาหรือเทียบเทาปริญญาตรี 
สถานภาพโสด อาชีพพนักงานเอกชนรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกว าหรือเทากับ 20,000 บาท
สอดคลองกับศศิธร สุภาวรรณ (2554) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือความ
งามของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 25-34 ป 
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001-
15,000 บาท 

3./ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคาสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาอยูในระดับมากที่สุดคือการอานขอมูล
บนฉลากเม่ือเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพเพ่ือใหไดสินคาที่ตรงกับความตองการของทานขอมูลบน
ฉลากที่ระบุวัน เดือน ป ที่ผลิตและหมดอายุของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีผลตอการเลือกซ้ือตามลําดับ 
สอดคลองกับดวงดาว บุญชัย (2551) ศึกษาเร่ืองการรับรูและการใชฉลากโภชนาการของนักศึกษา 
มหาลัยเชียงใหมกลาววานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมมีความเขาใจขอมูลที่กลาวอางบนฉลาก
โภชนาการคือวัน เดือน ป ที่ผลิตและหมดอายุ รองลงมาคือน้ําหนักและปริมาณสุทธิของผลิตภัณฑ 
ทํานองเดียวกับวรรณวิสา ฮับหลี (2552) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของขอมูลการกลาวอางหนาที่สารอาหาร
บนฉลากตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มผสมสารอาหารของผูบริโภคกลาววาขอมูลการกลาวอางทาง
หนาที่สารอาหารบนฉลากท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มผลสมสารอาหารคือไขมันต่ําและไมมี
คลอเรสเทอรอล นอกจากนี้ขอมูลท่ีกลาวอางบนฉลากโภชนาการยังมีอิทธิพลตอตนเองในการ
ตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืมผสมสารอาหาร 

   ส
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4./สวนประสมทางการตลาดสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพพบว า
ผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.58 คือดานผลิตภัณฑ การด่ืมเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพดีตอสุขภาพ ตองการเพ่ิมเติมในแตละวันดานลักษณะของบรรจุภัณฑคํานึงถึงลักษณะ
รูปทรงของบรรจุภัณฑสะดวกตอการบริโภค ดานราคาคํานึงถึงราคาเหมาะสมกับคุณประโยชนที่ไดรับ 
ดานการสงเสริมการตลาดคือไดรับขอมูลโฆษณา ประชาสัมพันธ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 4.1ดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาสอดคลองกับกับการศึกษาของ
อัจฉรา พจนา (2550) ศึกษาเรื่องสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพ่ือ
สขุภาพของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร กลาววาดานผลิตภัณฑคุณภาพไดรับมาตรฐานจาก อย . 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ดานการจัดจําหนายสถานที่จําหนายอยูใกลเดินทางสะดวก และการ
สงเสริมการตลาดผานการโฆษณาโทรทัศนและการจัดวางสินคาในรานแยกประเภทเชนเดียวกับศศิธร 
สุภาววรณ(2554) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือความงามของผูบริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร กลาววาดานผลิตภัณฑคือบรรจุภัณฑสะดวกตอการบริโภค ประสิทธิ์พร วีระยุทธ
วิไล (2550) ศึกษาเร่ืองปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
สมุนไพรบํารุงสุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลาววาปจจัยดานผลิตภัณฑของเครื่องดื่ม
สมุนไพรบํารุงสุขภาพคือประโยชนพื้นฐาน ตราสินคา ลักษณะทางกายภาพ และบรรจุภัณฑมีทัศนคติ
ในระดับดี คุณภาพของผลิตภัณฑผูบริโภคในระดับดีมาก 

4.2 ดานลักษณะของบรรจุภัณฑผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาสอดคลองกับกับ
การศึกษาของวรรณวิสา ฮับหลี (2552) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของขอมูลการกลาวอางหนาที่สารอาหาร
บนฉลากตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มผสมสารอาหารของผูบริโภคกลาววาผูบริโภคมีความเชื่อถือ
ขอความท่ีอางถึงหนาที่สารอาหารบนฉลากที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องด่ืมผลสมสารอาหาร 
กลาวคือขอมูลที่กลาวอางบนลากสินคามีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

4.3 ดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาสอดคลองกับกับการศึกษาของศศิธร 
สุภาววรณ (2554) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือความงามของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร กลาววาดานผลิตภัณฑคือบรรจุภัณฑสะดวกตอการบริโภค ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบ
กับผลิตภัณฑเพ่ือความงามประเภทอ่ืน 

4.4 ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาสอดคลองกับกับ
การศึกษาของศศิธร/สุภาววรณ/(2554)/ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองดื่มเพ่ือ
ความงามของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลาววามีชองทางการจัดจําหนายอยางทั่วถึงและหาซ้ืองาย 
และสงเสริมการตลาดโดยภาพยนตรโฆษณาส่ือความหมายชัดเจนดานความงาม สอดคลองกับวิชชุดา 
วองเจริญพืชผล (2554) ศึกษาเร่ืองปจจัยดานผลิตภัณฑและการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรท่ี
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟลดน้ํ าหนักเ พ่ือสุขภาพของผูบริ โภคในเขต
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กรุงเทพมหานครกลาววาปจจัยการสื่อสารทางการตลาดดานการโฆษณามีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟลดนํ้าหนักเพ่ือสุขภาพดานปริมาณการซ้ือ (กลอง/ครั้ง)ในระดับ
ต่ํา และดานการตลาดเชิงกิจกรรมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟลด
น้ําหนักเพ่ือสุขภาพดานปริมาณการซ้ือ (กลอง/ครั้ง) และดานจํานวนเงินที่ใชในการซ้ือ (บาท/ครั้ง) ใน
ระดับต่ํา  

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1.ควรมีการศึกษาตามประเภทของเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ เชน นมพรอมดื่ม น้ําผลไม  น้ําผัก 

น้ํานมถั่วเหลือง เปนตน  
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพของ

ผูบริโภคในจังหวัดอ่ืนๆ 
3. ควรศึกษาปจจัยดานบุคลิกภาพ และรูปแบบการดําเนินชีวิตเพ่ือดูวาสงผลตอพฤติกรรมผูบริโภค
อยางไร เพ่ือใหบริษัทผลิตเครื่องด่ืมนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาสินคาใหตอบสนองตอความ
ตองการของผูบริโภค 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง ขอมูลฉลากโภชนาการที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูบริโภคจังหวัด 
 สุพรรณบุรี 
  
 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการเปนผูประกอบการ คณะ
วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาขอมูลฉลากโภชนาการที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูบริโภคจังหวัดสุพรรณบุรี วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานฉลากโภชนาการท่ีมี
ผลตอการซื้อเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของผูบริโภคจังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูบริโภคจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2 ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

 สวนที่ 3 ปจจัยดานฉลากโภชนาการที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
 สวนที่ 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการซ้ือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
  

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หมายถึง เครื่องดื่มกลุมไมมีแอลกอฮอล ที่มีสารอาหารที่เปนประโยชนตอ
รางกาย มีสวนชวยในการฟนฟูสุขภาพและเสริมสรางรางกาย คือ เครื่องดื่มรังนก เครื่องดื่มซุปไกสกัด 
ผลิตภัณฑนม และน้ําผัก-ผลไม 

ฉลากโภชนาการ หมายถึง ฉลากอาหารที่มีการกลาวอางขอมูลโภชนาการบนฉลากสินคา คําแนะนํา
ในการบริโภคและการเก็บรักษา รวมถึงการแสดงขอมูลโภชนาการของอาหารซึ่งอยูในกรอบสี่เหลี่ยม 
 

 
นางสาวศุภรานันท  ดลโสภณ
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โปรดทาํเครื่องหมาย  ใน  ที่ตรงกับ 

ความเปนจริง 
1. เพศ   ชาย   หญิง 
 

2. อายุ   18-25 ป  26-35 ป 
  36-45 ป   46-55 ป 
  56-65 ป   65 ปขึ้นไป 

 

3. ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 
  อนุปริญญาหรือปวส.  ปริญญาตร ี
  ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................... 
 

4. สถานภาพ   โสด   สมรส 

  หมาย   หยาราง 
 
5. อาชีพ   นักเรียน หรือ นักศึกษา ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  พนักงานบริษัทเอกชน   เจาของกิจการหรือธุรกิจสวนตัว 
  คาขาย   เกษียณอายุ 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................... 
 
6. รายไดตอเดือน   ต่ํากวา 9,000 บาท 9,001-15,000 บาท 

  15,001-20,000 บาท  20,001-30,000 บาท 

 30,001-40,000 บาท 40,001-50,000 บาท 

  มากกวา 50,000 บาท อื่นๆ (โปรดระบุ)................................... 
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สวนที่ 2 ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โปรดทําเคร่ืองหมาย  

ใน ที่ตรงกับความเปนจริง 
1. ทานคิดวาขอใดคือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  น้ําผักผลไมรวมเขมขน 100%  น้ําผลไมเขมขน 100% 

  น้ําผักผลไมรวมเจือจาง  น้ําผลไมรวมเจือจาง 
  น้ําผัก   น้ํานมถั่วเหลือง 
  เคร่ืองดื่มบร้ิงค  เครื่องดื่มอมิโนโอเค 

  เคร่ืองดื่มรังนก เครื่องดื่มซุปไกสกัด 

  เคร่ืองดื่มพรุนสกัด  เครื่องดื่มเปบทีน 

 อื่นๆ(โปรดระบุ)....................................................................................................................... 
       ................................................................................................................................................ 
 

2. เหตุผลดังตอไปนี้มีผลตอการซ้ือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากนอยเพียงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  อยากทดลอง  เพื่อแกกระหาย 

  ตองการความสดชืน่ เพื่อเปนของฝาก / ของเย่ียมผูอื่น 

  เปนเคร่ืองดื่มที่มีคุณประโยชนตอรางกาย ตามกระแสนิยม 

  เพื่อชิงรางวัล  

  อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................................... 
3. ทานด่ืมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพบอยครั้งเทาใด (ความถี่ในการซ้ือเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ) 

  1-3 คร้ังตอสัปดาห   4-6 คร้ังตอสัปดาห 
  7-9 คร้ังตอสัปดาห   มากกวา 10 ครั้งตอสัปดาห 
 

4. โดยปกติการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของทานเปนอยางไร (ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) 

  ดื่มเครื่องดื่มตราสินคาเดียวตลอด  ดื่มเครื่องดื่มชนิดเดียวตลอด 
  เปลี่ยนตราสินคาเปนบางครั้ง  เปลี่ยนชนิดเคร่ืองดื่มเปนบางครั้ง 
  เปลี่ยนทัง้ตราสนิคาและชนิดเคร่ืองดื่มเปนบางครั้ง 
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5. สถานท่ีที่ทานเลือกซื้อเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพบอยที่สุด (การเลือกสถานท่ีซื้อเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ) 

  หางสรรพสินคา เชน เซ็นทรัลเดอะมอลล  

 ไฮเปอรมารเก็ต เชน เทสโก โลตัส บิ๊กซี คารฟูร 
  แคชแอนดแครรี่ เชน แมคโคร  

 ซูปเปอรมารมาเก็ต เชน ทอ็ป ฟูดแลนด 
  รานคาสะดวกซ้ือใกลบาน เชน แฟมมิลี่มารท วี-ชอป 7-11 ซีเจ 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................ 
 

6. ทานไดรบัขอมูลเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพผานชองทางใด (ชองทางการรับขอมูลเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ) 

  สื่อโฆษณาทางโทรทัศน  สื่อโฆษณาทางวิทย ุ

  สื่อโฆษณาทางหนังสือ  สื่อโฆษณาทางเว็บไซตตางๆ 

  สื่อโฆษณาทางเว็บไซตของแตละตราสนิคาโดยตรง 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................................... 
 

7. ใครเปนผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของทานมากที่สุด 
  ตัวทานเอง  สมาชิกในครอบครัว 
  นักวิชาการดานโภชนาการ  เพื่อน / คนรูจัก 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................................... 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนที่ 3 ปจจัยดานฉลากโภชนาการที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โปรดทาํเครื่องหมาย  ใน 
ที่ตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

ขอ
ที่ 

ขอคําถาม 

ระดับที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด(1) 

1. ทานอานขอมูลบนฉลาก เม่ือเลือกซื้อเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ เพื่อใหไดสินคาท่ีตรงกับความ
ตองการของทาน 

     

2. ทานอานขอมูลบนฉลากเมื่อเปนเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพท่ีไมเคยซื้อมากอน 

     

3. ทานนําขอมูลที่ไดจากฉลากสินคามา
ประกอบการตัดสินใจซ้ือเครื่องดืม่เพื่อสุขภาพ 

     

4. น้ําหนัก ปริมาณสุทธิของเครื่องดืม่เพื่อสุขภาพมี
ผลตอการเลือกซ้ือ 

     

5. ปริมาณสารอาหารท่ีแนะนําใหบรโิภคตอวันของ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมผีลตอการเลือกซ้ือ 

     

6. คําแนะนําในการบริโภคของเคร่ืองดื่มเพื่อ
สุขภาพมผีลตอการเลือกซื้อ 

     

7. คําแนะนําในการเก็บรักษาของเครือ่งดื่มเพ่ือ
สุขภาพมผีลตอการเลือกซื้อ 

     

8. วัน เดือน ป ที่ผลิตของเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพมี
ผลตอการเลือกซื้อ 

     

9. วัน เดือน ป หมดอายุของเครื่องดืม่เพื่อสุขภาพ
มีผลตอการเลือกซ้ือ 

     

10. หนึ่งหนวยบริโภคของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมผีล
ตอการเลือกซ้ือ 

     

11. จํานวนหนวยบริโภคของเครื่องดืม่เพื่อสุขภาพมี
ผลตอการเลือกซ้ือ 

     

12. พลังงานท้ังหมดของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมผีล
ตอการเลือกซ้ือ 

     

 

13. ขอมูลทางโภชนาการอ่ืนๆทีท่านตองการทราบ (โปรดระบุ).............................................................. 

 ........................................................................................................................................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนที่ 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซ้ือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โปรดทําเครื่องหมาย  ใน 
ที่ตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

ขอ
ที่ 

ขอคําถาม 

ระดับที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด
(1) 

ดานผลิตภัณฑ 
1. การดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดีตอสุขภาพ      
2. การดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชวยเสริมความงาม      
3. การเลือกดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจําตอง

คํานึงถึงคุณคาของสารอาหารท่ีตองการเพิ่มเติม
ในแตละวนั 

     

4. รสชาติของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 

     

5. ทานซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะความมี
ชื่อเสียงของตราสินคา 

     

6. ทานซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะความเชื่อถือ
ในตราสินคา 

     

ดานลักษณะของบรรจุภัณฑ 
7. ลักษณะรูปทรงของบรรจุภัณฑสะดวกตอการ

บริโภค 
     

8. ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความสวยงาม      
9. ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความทันสมัย      
10. ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความหลากหลาย

ขนาด 
     

11. ทานซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะขอมูลท่ี
กลาวอางบนฉลาก 

     

ดานราคา 
12. ทานซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะราคา

เหมาะสมกับคุณประโยชนทีไ่ดรับ 
     

13. ทานซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะมีปายแสดง
ราคาไวชัดเจน 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ
ที่ 

ขอคําถาม 

ระดับที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด
(1) 

14. ทานซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะมี
หลากหลายราคาใหเลือก 

     

ดานการสงเสริมการตลาด 
15. ทานซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อของรางวัลและ

การชิงโชค 
     

16. ทานซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะลดราคา      

17. ทานซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะไดรับขอมูล
โฆษณาประชาสัมพนัธ 

     

18. ทานซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะมีของแถม      
19. ทานซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะมีการสะสม

คูปองเพ่ือแลกซื้อ 
     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ข. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



82 

 

 

 

ผลการทดสอบหาคาสัมประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาค 
 Cronbach's Alpha = 0.726    N of Items = 42 

 

 

การทดสอบกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน 
 

ตารางที่ 25 ลักษณะทางประชากรศาสตร * ความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
ความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 1-3 ครั้งตอสัปดาห 4-6 ครั้งตอสัปดาห 7-9 ครั้งตอสัปดาห มากกวา10 ครั้งตอ
สัปดาห 

เพศ      

ชาย (รอยละ) 90  (53.57) 50  (29.76) 19  (11.30) 9  (5.35) 168  (100.00) 

หญิง (รอยละ) 150  (64.65) 63  (27.15) 12  (5.17) 7  (3.01) 232  (100.00) 
อายุ      

18-25 ป (รอยละ) 28  (53.85) 14  (26.92) 8  (15.38) 2  (3.85) 52  (100.00) 
26-35 ป (รอยละ) 25  (52.08) 17  (35.42) 1  (2.08) 5  (10.42) 48  (100.00) 
39-45 ป (รอยละ) 97  (61.39) 48  (30.38) 10  (6.33) 3  (1.90) 158  (100.00) 
46-55 ป (รอยละ) 69  (62.73) 31  (28.18) 5  (4.55) 5  (4.55) 110  (100.00) 
55 ปขึ้นไป (รอยละ) 21  (65.63) 3  (9.38) 7  (21.88) 1  (3.13) 32  (100.00) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 25 ลักษณะทางประชากรศาสตร * ความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
ความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 1-3 ครั้งตอสัปดาห 4-6 ครั้งตอสัปดาห 7-9 ครั้งตอสัปดาห มากกวา10 ครั้งตอ
สัปดาห 

การศึกษา      
ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษาตอนตน (รอยละ) 58  (87.43) 32  (31.68) 5  (4.95) 6  (5.94) 101  (100.00) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. อนุปริญญาหรือปวส. (รอยละ) 83  (65.35) 31  (24.41) 12  (9.45) 1  (0.79) 127  (100.00) 
ปริญญาตรี  (รอยละ) 77  (59.23) 38  (29.23) 11  (8.48) 4  (3.08) 130  (100.00) 
สูงกวาปริญญาตรี (รอยละ) 22  (52.38) 12  (28.57) 3  (7.14) 5  (11.90) 42  (100.00) 

สถานภาพ      

โสด  (รอยละ) 40  (51.95) 21  (27.27) 11  (14.29) 5  (6.49) 77  (100.00) 
สมรส  (รอยละ) 179  (61.51) 87  (29.90) 16  (5.50) 9  (3.09) 291  (100.00) 
หมาย / อยาราง  (รอยละ) 21  (65.63) 5  (15.63) 4  (12.50) 2  (6.25) 32  (100.00) 

อาชีพ      
นักเรียน / นักศึกษา  (รอยละ) 19  (55.88) 6  (17.65) 8  (23.55) 1  (2.94) 34  (100.00) 
ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (รอยละ) 56  (58.33) 24  (25.00) 8  (8.33) 8  (8.33) 96  (100.00) 
พนักงานบริษัทเอกชน  (รอยละ) 22  (56.41) 15  (38.46) 0  (0.00) 2  (5.13) 39  (100.00) 
เจาของกิจการ   หรือธุรกิจ  (รอยละ) 66  (64.08) 30  (29.31) 5  (4.85) 2  (1.94) 103  (100.00) 
คาขาย  (รอยละ) 51  (60.71) 25  (29.76) 8  (9.52) 0  (0.00) 84  (100.00) 
เกษตรกรรม  (รอยละ) 26  (59.09) 13  (29.55) 2  (4.55) 3  (6.82) 44  (100.00) 
 

 
     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 25 ลักษณะทางประชากรศาสตร * ความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
ความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 1-3 ครั้งตอสัปดาห 4-6 ครั้งตอสัปดาห 7-9 ครั้งตอสัปดาห มากกวา10 ครั้งตอ
สัปดาห 

รายไดตอเดือน      
ต่ํากวา 9,000 บาท  (รอยละ) 41  (59.42) 21  (30.43) 6  (8.70) 1  (1.45) 69  (100.00) 
9,001-15,000 บาท  (รอยละ) 64  (64.00) 27  (27.00) 8  (8.00) 1  (1.00) 100  (100.00) 
15,001-20,000 บาท  (รอยละ) 31  (56.36) 15  (27.27) 4  (7.27) 5  (9.09) 55  (100.00) 
20,001-30,000 บาท  (รอยละ) 37  (59.68) 17  (27.42) 5  (8.06) 3  (4.84) 62  (100.00) 
30,001-40,000 บาท  (รอยละ) 27  (57.45) 13  (27.66) 4  (8.51) 3  (6.38) 47  (100.00) 
มากกวา 40,00 บาท  (รอยละ) 40  (59.70) 20  (29.85) 4  (5.97) 3  (4.48) 67  (100.00) 
รวม  (รอยละ) 240  (60.00) 113  (28.25) 31  (7.75) 16  (4.00) 400  (100.00) 

 

ตารางที่ 26 ลักษณะทางประชากรศาสตร * ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 

ลักษณะการซื้อ 

รวม 
ดื่มเครื่องดื่มตรา
สินคาเดียว
ตลอด 

ดื่มเครื่องดื่ม
ชนิดเดียวตลอด 

เปลี่ยนตรา
สินคาเปน
บางครั้ง 

เปลี่ยนชนิด
เครื่องดื่มเปน
บางครั้ง 

เปลี่ยนทั้งตราสินคา
และชนิดเครื่องดื่ม

เปนบางครั้ง 
เพศ       

ชาย  (รอยละ) 27  (16.07) 8  (4.76) 29  (17.26) 65  (38.69) 39  (23.31) 168  (100.00) 

หญิง  (รอยละ) 27  (11.63) 23  (9.91) 31  (13.36) 77  (33.18) 74  (31.89) 232  (100.00) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

ตารางที่ 26 ลักษณะทางประชากรศาสตร * ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 

ลักษณะการซื้อ 

รวม 
ดื่มเครื่องดื่มตรา
สินคาเดียว
ตลอด 

ดื่มเครื่องดื่ม
ชนิดเดียวตลอด 

เปลี่ยนตรา
สินคาเปน
บางครั้ง 

เปลี่ยนชนิด
เครื่องดื่มเปน
บางครั้ง 

เปลี่ยนทั้งตราสินคา
และชนิดเครื่องดื่ม

เปนบางครั้ง 
อายุ        

18-25 ป  (รอยละ) 11  (21.15) 3  (5.77) 8  (15.38) 17  (32.69) 13  (25.00) 52  (100.00) 
26-35 ป  (รอยละ) 6  (12.50) 5  (10.42) 5  (10.42) 21  (43.75) 11  (22.92) 48  (100.00) 
39-45 ป  (รอยละ) 18  (11.39) 11  (6.96) 32  (20.25) 55  (34.81) 42  (26.58) 158  (100.00) 
46-55 ป  (รอยละ) 16  (14.55) 8  (7.21) 11  (10.00) 38  (34.55) 37  (33.64) 110  (100.00) 
55 ปขึ้นไป  (รอยละ) 3  (9.38) 4  (12.50) 4  (12.50) 11  (34.38) 10  (31.25) 32  (100.00) 

การศึกษา       

ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษาตอนตน  (รอยละ) 17 (16.83) 9  (8.91) 12  (12.00) 37  (36.63) 26  (25.74) 101  (100.00) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. อนุปริญญาหรือปวส. (รอยละ) 15  (11.81) 7  (5.51) 27  (21.26) 53  (41.73) 25  (19.69) 127  (100.00) 
ปริญญาตรี  (รอยละ) 17  (13.08) 13  (10.00) 12  (9.23) 36  (27.69) 52  (40.00) 130  (100.00) 
สูงกวาปริญญาตรี  (รอยละ) 5  (11.90) 2  (4.76) 9  (21.42) 16  (38.10) 10  (23.81) 42  (100.00) 

สถานภาพ       

โสด  (รอยละ) 15  (19.48) 4  (5.19) 8  (10.39) 32  (41.56) 18  (23.38) 77  (100.00) 
สมรส  (รอยละ) 33  (11.34) 23  (7.90) 50  (17.18) 102  (35.05) 83  (28.52) 291  (100.00) 
หมาย/อยาราง  (รอยละ) 6  (18.75) 4  (12.50) 2  (6.25) 8  (25.00) 12  (37.50) 32  (100.00) 
       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

ตารางที่ 26 ลักษณะทางประชากรศาสตร * ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 

ลักษณะการซื้อ 

รวม 
ดื่มเครื่องดื่มตรา
สินคาเดียว
ตลอด 

ดื่มเครื่องดื่ม
ชนิดเดียวตลอด 

เปลี่ยนตรา
สินคาเปน
บางครั้ง 

เปลี่ยนชนิด
เครื่องดื่มเปน
บางครั้ง 

เปลี่ยนทั้งตราสินคา
และชนิดเครื่องดื่ม

เปนบางครั้ง 
อาชีพ       

นักเรียน / นักศึกษา  (รอยละ) 5  (14.71) 0  (0.00) 7  (20.59) 15  (44.12) 7  (20.59) 34  (100.00) 
ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (รอยละ) 12  (12.50) 4  (4.17) 13  (13.54) 27  (28.13) 40  (41.67) 96  (100.00) 
พนักงานบริษัทเอกชน  (รอยละ) 7  (17.95) 2  (5.13) 10  (25.64) 10  (25.64) 10  (25.64) 39  (100.00) 
เจาของกิจการหรือธุรกิจ  (รอยละ) 15  (14.56) 9  (8.74) 18  (17.48) 39  (37.86) 22  (21.36) 103  (100.00) 
คาขาย  (รอยละ) 8  (9.52) 10  (11.90) 7  (8.33) 39  (46.43) 20  (23.81) 84  (100.00) 
เกษตรกรรม  (รอยละ) 7  (15.91) 6  (13.64) 5  (11.36) 12  (27.27) 14  (31.82) 44  (100.00) 

รายไดตอเดือน       

ต่ํากวา 9,000 บาท  (รอยละ) 9  (13.04) 4  (5.80) 11  (15.94) 27  (39.13) 18  (26.09) 69  (100.00) 
9,001-15,000 บาท  (รอยละ) 11  (11.00) 15  (15.00) 14  (14.00) 42  (42.00) 18  (18.00) 100  (100.00) 
15,001-20,000 บาท  (รอยละ) 5  (9.09) 0  (0.00) 5  (9.09) 27  (49.09) 18  (32.73) 55  (100.00) 
20,001-30,000 บาท  (รอยละ) 15  (24.19) 4  (6.45) 11  (17.74) 16  (25.81) 16  (25.81) 62  (100.00) 
30,001-40,000 บาท  (รอยละ) 3  (6.38) 5  (10.64) 8  (17.02) 11  (23.40) 20  (42.55) 47  (100.00) 
มากกวา 40,00 บาท  (รอยละ) 11  (16.42) 3  (4.48) 11  (16.42) 19  (28.36) 23  (34.33) 67  (100.00) 
รวม  (รอยละ) 54  (13.50) 31  (7.75) 60  (15.00) 142  (35.50) 113  (28.25) 400  (100.00) 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 27 ลักษณะทางประชากรศาสตร * การเลือกสถานที่ซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม หางสรรพสินคา ไฮเปอรมารเก็ต แคชแอนดแครรี ่ ซูปเปอรมารเก็ต รานคาสะดวก
ซื้อใกลบาน 

เพศ       

ชาย  (รอยละ) 17  (10.12) 62  (36.90) 4  (2.38) 6  (3.57) 79  (47.03) 168  (100.00) 

หญิง  (รอยละ) 25  (10.78) 88  (37.93) 10  (4.31) 12  (5.17) 97  (41.81) 232  (100.00) 
อายุ       

18-25 ป  (รอยละ) 9  (17.31) 14  (26.93) 1  (1.92) 3  (5.77) 25  (48.08) 52  (100.00) 
26-35 ป  (รอยละ) 10  (20.83) 10  (20.83) 3  (6.25) 1  (2.08) 24  (50.00) 48  (100.00) 
39-45 ป  (รอยละ) 13  (8.23) 67  (42.41) 5  (2.73) 7  (4.43) 66  (41.77) 158  (100.00) 
46-55 ป  (รอยละ) 7  (6.36) 48  (43.64) 3  (2.73) 5  (4.55) 47  (42.73) 110  (100.00) 
 55 ปขึ้นไป  (รอยละ) 3  (9.38) 11  (34.38) 2  (6.25) 2  (6.25) 14  (43.75) 32  (100.00) 

การศึกษา       
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ) 7  (6.93) 30  (29.70) 4  (3.96) 6  (5.94) 54  (53.47) 101  (100.00) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. อนุปริญญาหรือปวส. (รอยละ) 15  (11.81) 38  (29.92) 4  (3.15) 8  (6.30) 62  (48.82) 127  (100.00) 
ปริญญาตรี  (รอยละ) 16  (12.31) 59  (45.38) 4  (3.08) 2  (1.54) 49  (37.69) 130  (100.00) 
สูงกวาปริญญาตรี (รอยละ) 4  (9.52) 23  (54.76) 2  (4.76) 2  (4.76) 11  (26.19) 42  (100.00) 

สถานภาพ       

โสด (รอยละ) 18  (23.38) 21  (27.27) 2  (2.60) 4  (5.19) 32  (41.56) 77  (100.00) 
สมรส  (รอยละ) 24  (8.25) 118  (40.55) 11  (3.78) 11  (3.78) 127  (43.64) 291  (100.00) 
หมาย/อยาราง  (รอยละ) 0  (0.00) 11  (34.38) 1  (3.13) 3  (9.38) 17  (53.13) 32  (100.00) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 27 ลักษณะทางประชากรศาสตร * การเลือกสถานที่ซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม หางสรรพสินคา ไฮเปอรมารเก็ต แคชแอนดแครรี ่ ซูปเปอรมารเก็ต รานคาสะดวก
ซื้อใกลบาน 

อาชีพ       

นักเรียน / นักศึกษา  (รอยละ) 10  (29.41) 5  (14.71) 0  (0.00) 2  (5.88) 17  (50.00) 34  (100.00) 
ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (รอยละ) 12  (12.50) 46  (47.92) 3  (3.13) 4  (4.17) 31  (32.29) 96  (100.00) 
พนักงานบริษัทเอกชน  (รอยละ) 5  (12.82) 21  (53.85) 1  (2.56) 1  (2.56) 11  (28.31) 39  (100.00) 
เจาของกิจการหรือธุรกิจ  (รอยละ) 4  (3.88) 38  (36.89) 5  (4.85) 5  (4.85) 51  (49.51) 103  (100.00) 
คาขาย  (รอยละ) 7  (8.33) 25  (29.76) 2  (2.38) 3  (3.57) 47  (55.95) 84  (100.00) 
เกษตรกรรม  (รอยละ) 4  (9.09) 15  (34.09) 3  (6.82) 3  (6.82) 19  (43.18) 44  (100.00) 

รายไดตอเดือน       
ต่ํากวา 9,000 บาท  (รอยละ) 6  (8.70) 21  (30.43) 3  (4.35) 5  (7.25) 34  (49.28) 69  (100.00) 
9,001-15,000 บาท  (รอยละ) 13  (13.00) 33  (33.00) 2  (2.00) 3  (3.00) 49  (49.00) 100  (100.00) 
15,001-20,000 บาท  (รอยละ) 6  (10.91) 17  (30.91) 3  (5.45) 4  (7.27) 25  (45.45) 55  (100.00) 
20,001-30,000 บาท  (รอยละ) 10  (16.31) 23  (37.10) 3  (4.84) 3  (4.84) 23  (37.10) 62  (100.00) 
30,001-40,000 บาท  (รอยละ) 4  (8.51) 27  (57.45) 1  (2.13) 1  (2.13) 14  (29.79) 47  (100.00) 
มากกวา 40,00 บาท  (รอยละ) 3  (4.48) 29  (43.28) 2  (2.99) 2  (2.99) 31  (46.27) 67  (100.00) 
รวม  (รอยละ) 42  (10.50) 150  (37.50) 14  (3.50) 18  (4.50) 176  (44.00) 400  (100.00) 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 28 ลักษณะทางประชากรศาสตร * การเลือกชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
การเลือกชองทางการรับขอมลูเพือ่สุขภาพ 

รวม สื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน 

สื่อโฆษณาทาง
วิทยุ 

สื่อโฆษณา
ทางหนังสือ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตตางๆ 

สื่อโฆษณาทางเว็บไซตของแต
ละตราสินคาโดยตรง 

เพศ       

ชาย  (รอยละ) 135 (80.36) 13  (7.74) 7  (4.17) 6  (3.57) 7  (4.17) 168  (100.00) 

หญิง  (รอยละ) 176 (75.86) 16  (6.90) 5  (2.15) 21  (9.05) 14  (6.03) 232  (100.00) 
อายุ       

18-25 ป  (รอยละ) 35  (67.31) 3  (5.77) 2  (3.85) 9  (17.31) 3  (5.77) 52  (100.00) 
26-35 ป  (รอยละ) 36  (75.00) 4  (8.33) 1  (2.08) 5  (10.42) 2  (4.17) 48  (100.00) 
39-45 ป  (รอยละ) 128  (81.01) 11  (6.96) 3  (1.90) 8  (5.06) 8  (5.06) 158  (100.00) 
46-55 ป  (รอยละ) 88  (80.00) 7  (6.36) 3  (2.73) 5  (4.55) 7  (6.36) 110  (100.00) 
55 ปขึ้นไป (รอยละ) 24  (75.00) 4  (12.50) 3  (9.38) 0  (0.00) 1  (3.13) 32  (100.00) 

การศึกษา       
ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษาตอนตน  (รอยละ) 80  (79.21) 7  (6.93) 6  (5.94) 5  (4.95) 3  (2.97) 101  (100.00) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. อนุปริญญา 
หรือปวส. (รอยละ) 

100  (78.24) 12  (9.45) 3  (2.36) 6  (4.72) 7  (5.38) 127  (100.00) 

ปริญญาตรี  (รอยละ) 100  (76.92) 7  (5.38) 3  (2.31) 13  (10.00) 5  (11.90) 130  (100.00) 
สูงกวาปริญญาตรี  (รอยละ) 31  (73.81) 3  (7.14) 0  (0.00) 3  (7.14) 5  (11.90) 42  (100.00) 

สถานภาพ       
โสด  (รอยละ) 58  (75.32) 4  (5.19) 0  (0.00) 11  (14.29) 4  (5.19) 77  (100.00) 
สมรส  (รอยละ) 231 (79.38) 23  (7.90) 9  (3.09) 15  (5.15) 13  (4.47) 291 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 28 ลักษณะทางประชากรศาสตร * การเลือกชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
การเลือกชองทางการรับขอมลูเพือ่สุขภาพ 

รวม สื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน 

สื่อโฆษณาทาง
วิทยุ 

สื่อโฆษณา
ทางหนังสือ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตตางๆ 

สื่อโฆษณาทางเว็บไซตของแต
ละตราสินคาโดยตรง 

หมาย/อยาราง  (รอยละ) 22  (68.75) 2  (6.25) 3  (9.38) 1  (3.13) 4  (12.50) 32  (100.00) 
อาชีพ       

นักเรียน / นักศึกษา  (รอยละ) 25  (73.53) 2  (5.88) 0  (0.00) 6  (17.65) 1  (2.94) 34  (100.00) 
ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (รอยละ) 69  (71.88) 8  (8.33) 2  (2.08) 6  (6.25) 11  (11.46) 96  (100.00) 
พนักงานบริษัทเอกชน  (รอยละ) 32  (82.05) 3  (7.69) 0  (0.00) 2  (5.13) 2  (5.13) 39  (100.00) 
เจาของกิจการหรือธุรกิจ  (รอยละ) 87  (84.47) 5  (4.85) 2  (1.94) 7  (6.80) 2  (1.94) 103 (100.00) 
คาขาย  (รอยละ) 66  (78.57) 8  (9.52) 4  (4.76) 2  (2.38) 4  (4.76) 84  (100.00) 
เกษตรกรรม  (รอยละ) 32  (72.73) 3  (6.82) 4  (9.09) 4  (9.09) 1  (2.27) 44  (100.00) 

รายไดตอเดือน       
ต่ํากวา 9,000 บาท  (รอยละ) 51  (73.91) 5  (7.25) 5  (7.25) 7  (10.41) 1  (1.45) 69  (100.00) 
9,001-15,000 บาท  (รอยละ) 82  (82.00) 10  (10.00) 1  (1.00) 3  (3.00) 4  (4.00) 100  (100.00) 
15,001-20,000 บาท  (รอยละ) 40  (72.73) 4  (7.27) 2  (3.64) 5  (9.09) 4  (7.27) 55  (100.00) 
20,001-30,000 บาท  (รอยละ) 46  (74.19) 4  (6.45) 2  (3.23) 6  (9.68) 4  (6.45) 62  (100.00) 
30,001-40,000 บาท  (รอยละ) 38  (80.85) 4  (8.51) 1  (2.13) 0  (0.00) 4  (8.51) 47  (100.00) 
มากกวา 40,00 บาท  (รอยละ) 54  (80.60) 2  (2.99) 1  (1.49) 6  (8.96) 4  (5.97) 67  (100.00) 
รวม  (รอยละ) 311 (77.75) 29  (7.25) 12  (3.00) 27  (6.75) 21  (5.25) 400  (100.00) 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 29 ขอมูลฉลากโภชนาการ * ความถี่ในการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

ขอมูลฉลากโภชนาการ 
ความถี่ในการเลือกซื้อเครื่องดืม่เพือ่สุขภาพ 

รวม 1-3 ครั้งตอสัปดาห 4-6 ครั้งตอสัปดาห 7-9 ครั้งตอสัปดาห มากกวา 10 ครั้งตอ
สัปดาห 

อานขอมูลบนฉลากเพื่อใหไดเครื่องดื่มที่ตรงกับความตองการ      

นอยที่สุด  (รอยละ) 2 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (50.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (50.00) 2 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 49 (66.22) 18 (24.32) 7 (9.46) 0 (0.00) 74 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 95 (60.90) 45 (28.85) 12 (7.69) 4 (2.56) 156 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 93 (56.02) 50 (30.12) 12 (7.23) 11 (6.63) 166 (100.00) 

อานขอมูลบนฉลากเครื่องดื่มทีไ่มเคยซื้อ           

นอยที่สุด  (รอยละ) 4 (40.00) 3 (30.00) 0 (0.00) 3 (30.00) 10 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 8 (57.14) 2 (14.29) 3 (21.43) 1 (7.14) 14 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 43 (67.19) 15 (23.44) 5 (7.81) 1 (1.56) 64 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 96 (57.14) 53 (31.55) 15 (8.93) 4 (2.38) 168 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 89 (61.81) 40 (27.78) 8 (5.56) 7 (4.86) 144 (100.00) 

นําขอมูลที่ไดจากฉลากมาประกอบการตัดสินใจซื้อ           

นอยที่สุด  (รอยละ) 3 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 8 (5.71) 3 (21.43) 2 (14.29) 1 (7.14) 14 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 37 (55.22) 17 (25.37) 10 (14.93) 3 (4.48) 67 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 122 (64.89) 54 (28.72) 7 (3.72) 5 (2.66) 188 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 70 (54.69) 39 (30.47) 12 (9.38) 7 (5.47) 128 (100.00) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

ตารางที่ 29 ขอมูลฉลากโภชนาการ * ความถี่ในการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ขอมูลฉลากโภชนาการ 
ความถี่ในการเลือกซื้อเครื่องดืม่เพือ่สุขภาพ 

รวม 
1-3 ครั้งตอสัปดาห 4-6 ครั้งตอสัปดาห 7-9 ครั้งตอสัปดาห มากกวา 10 ครั้งตอสัปดาห 

น้ําหนัก ปริมาณสุทธิ           

นอยที่สุด  (รอยละ) 9 (75.00) 81 (8.33) 0 (0.00) 2 (16.67) 12 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 14 (58.33) 5 (20.83) 4 (16.67) 1 (4.17) 24 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 71 (59.17) 34 (28.33) 14 (11.67) 1 (0.83) 120 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 93 (60.39) 48 (31.17) 5 (3.25) 8 (5.19) 154 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 53 (58.89) 25 (27.78) 8 (8.89) 4 (4.44) 90 (100.00) 

ปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบรโิภคตอวัน           

นอยที่สุด  (รอยละ) 2 (40.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (60.00) 5 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 6 (30.30) 5 (50.00) 1 (10.00) 1 (10.00) 10 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 66 (63.46) 28 (26.92) 10  (9.62) 0 (0.00) 104 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 93 (60.78) 42 (27.45) 13 (8.50) 5 (3.27) 153 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 76 (59.38) 38 (29.69) 7 (5.47) 7 (5.47) 128 (100.00) 

คําแนะนําในการบริโภค           

นอยที่สุด  (รอยละ) 4 (80.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (20.00) 5 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 7 (43.75) 4 (25.00) 4 (25.00) 1 (6.25) 16 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 65 (67.71) 21 (21.88) 7 (7.29) 3 (3.13) 96 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 90 (54.88) 59 (35.98) 10 (6.10) 5 (3.05) 164 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 74 (62.98) 29 (24.37) 10 (8.40) 6 (5.04) 119 (100.00) 
           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

ตารางที่ 29 ขอมูลฉลากโภชนาการ * ความถี่ในการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ขอมูลฉลากโภชนาการ 
ความถี่ในการเลือกซื้อเครื่องดืม่เพือ่สุขภาพ 

รวม 
1-3 ครั้งตอสัปดาห 4-6 ครั้งตอสัปดาห 7-9 ครั้งตอสัปดาห มากกวา 10 ครั้งตอสัปดาห 

คําแนะนําในการเก็บรักษา           

นอยที่สุด  (รอยละ) 3 (60.00) 1 (20.00) 0 (0.00) 1 (20.00) 5 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 13 (52.00) 5 (20.00) 4 (16.00) 3 (12.00) 25 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 61 (62.89) 31 (31.96) 3 (3.09) 2 (2.06) 97 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 97 (61.78) 43 (27.39) 14 (8.92) 3 (1.91) 157 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 66 (56.90) 33 (28.45) 10 (8.62) 7 (6.03) 116 (100.00) 

วัน เดือน ป ที่ผลิต           

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 4 (30.77) 4 (30.77) 4 (30.77) 1 (7.69) 13 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 37 (61.67) 15 (25.00) 4 (6.67) 4 (6.67) 60 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 58 (54.21) 34 (31.78) 10 (9.35) 5 (4.67) 107 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 141 (64.38) 59 (26.94) 13 (5.94) 6 (2.74) 219 (100.00) 

วัน เดือน ป หมดอาย ุ           

นอยที่สุด  (รอยละ) 2 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 4 (50.00) 2 (25.00) 1 (12.50) 1 (12.50) 8 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 19 (48.72) 10 (25.64) 8 (20.51) 2 (5.13) 39 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 62 (53.91) 40 (34.78) 9 (7.83) 4 (3.48) 115 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 153 (64.83) 61 (25.85) 13 (5.51) 9 (3.81) 236 (100.00) 
           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

ตารางที่ 29 ขอมูลฉลากโภชนาการ * ความถี่ในการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ขอมูลฉลากโภชนาการ 
ความถี่ในการเลือกซื้อเครื่องดืม่เพือ่สุขภาพ 

รวม 
1-3 ครั้งตอสัปดาห 4-6 ครั้งตอสัปดาห 7-9 ครั้งตอสัปดาห มากกวา 10 ครั้งตอสัปดาห 

หนึ่งหนวยบริโภค           

นอยที่สุด  (รอยละ) 2 (66.67) 1 (33.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 17 (36.67) 3 (10.00) 7 (3.33) 3 (10.00) 30 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 72 (64.29) 32 (28.57) 3 (2.68) 5 (4.46) 112 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 94 (62.67) 41 (27.33) 13 (8.67) 2 (1.33) 150 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 55 (52.38) 36 (34.29) 8 (7.62) 6 (5.71) 105 (100.00) 

จํานวนหนวยบริโภค           

นอยที่สุด  (รอยละ) 2 (66.67) 0 (0.00) 1 (33.33) 0 (0.00) 3 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 10 (58.82) 1 (5.88) 4 (23.53) 2 (11.76) 17 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 81 (62.31) 39 (30.00) 6 (4.62) 4 (3.08) 130 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 96 (62.75) 4 2 (27.45) 11 (7.19) 4 (3.08) 153 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 51 (52.58) 31 (31.96) 9 (9.28) 1 (2.61) 97 (100.00) 

พลังงานทั้งหมด           

นอยที่สุด  (รอยละ) 3 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 

นอย  (รอยละ)  10 (62.50) 2 (12.50) 2 (12.52) 2 (12.50) 16 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 75 (67.57) 25 (22.52) 8 (7.21) 3 (2.70) 111 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 89 (54.27) 58 (35.37) 11 (6.71) 6 (3.66) 164 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 63 (59.43) 28 (26.42) 10 (9.43) 5 (4.72) 103 (100.00) 

รวม 240 (60.00) 113 (28.25) 31 (7.75) 16 (4.00) 400 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 30 ขอมูลฉลากโภชนาการ * ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

ขอมูลฉลากโภชนาการ 

ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
ดื่มเครื่องดื่มตรา
สินคาเดียวตลอด 

ดื่มเครื่องดื่มชนิด
เดียวตลอด 

เปลี่ยนตราสินคา
เปนบางครั้ง 

เปลี่ยนชนิด
เครื่องดื่มเปน
บางครั้ง 

เปลี่ยนทั้งตราสินคา
และชนิด 

เครื่องดื่มเปนบางครั้ง 
อานขอมูลบนฉลากเพื่อใหไดเครื่องดื่มที่ตรงกับ
ความตองการ 

      

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (50.00) 1 (50.00) 2 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (50.00) 1 (50.00) 2 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 12 (16.22) 8 (10.81) 9 (12.16) 25 (23.78) 20 (27.03) 74 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 19 (12.18) 14 (8.97) 20 (12.82) 49 (31.41) 54 (34.62) 156 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 23 (13.86) 9 (5.42) 31 (18.76) 66 (39.76) 37 (22.29) 166 (100.00) 

อานขอมูลบนฉลากเครื่องดื่มทีไ่มเคยซื้อ             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 1 (10.00) 0 (0.00) 4 (40.00) 5 (50.00) 10 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 3 (21.43) 2 (14.29) 2 (14.29) 4 (28.57) 3 (21.43) 14 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 9 (14.06) 8 (12.50) 10 (15.63) 20 (31.25) 17 (26.56) 64 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 24 (14.29) 9 (5.36) 28 (16.67) 58 (34.52) 49 (29.17) 168 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 18 (12.50) 11 (7.64) 20 (13.89) 56 (38.89) 39 (27.08) 144 (100.00) 

นําขอมูลที่ไดจากฉลากมาประกอบการตัดสินใจซื้อ             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (66.67) 1 (33.33) 3 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 3 (21.43) 2 (14.29) 0 (0.00) 6 (42.86) 3 (21.43) 14 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 6 (8.96) 6 (8.96) 13 (19.40) 24 (345.82) 18 (26.87) 67 (100.00) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

ตารางที่ 30 ขอมูลฉลากโภชนาการ * ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ขอมูลฉลากโภชนาการ 

ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
ดื่มเครื่องดื่มตรา
สินคาเดียวตลอด 

ดื่มเครื่องดื่มชนิด
เดียวตลอด 

เปลี่ยนตราสินคา
เปนบางครั้ง 

เปลี่ยนชนิด
เครื่องดื่มเปน
บางครั้ง 

เปลี่ยนทั้งตราสินคา
และชนิด 

เครื่องดื่มเปนบางครั้ง 
มาก  (รอยละ) 27 (14.36) 13 (6.91) 25 (13.30) 68 (36.17) 55 (29.26) 188 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 18 (14.06) 10 (7.81) 22 (17.19) 42 (32.81) 36 (28.13) 128 (100.00) 

น้ําหนัก ปริมาณสุทธิ             

นอยที่สุด  (รอยละ) 1 (8.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 6 (50.00) 5 (41.67) 12 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (4.17) 1 (4.17) 5 (20.83) 7 (29.17) 10 (41.67) 24 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 15 (12.50) 6 (5.00) 26 (21.57) 40 (33.33) 33 (27.50) 120 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 22 (14.29) 13 (8.44) 15 (9.74) 62 (40.26) 42 (27.27) 154 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 15 (16.67) 11 (12.22) 14 (15.56) 27 (30.00) 23 (25.56) 90 (100.00) 

ปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบรโิภคตอวัน             

นอยที่สุด  (รอยละ) 1 (20.00) 0 (0.00) 1 (20.00) 2 (40.00) 1 (20.00) 5 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 2 (20.00) 0 (0.00) 2 (20.00) 3 (30.00) 3 (30.00) 10 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 14 (13.46) 7 (6.73) 18 (17.31) 36 (34.62) 29 (27.88) 104 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 18 (11.76) 13 (8.50) 16 (10.46) 60 (39.22) 46 (30.07) 153 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 19 (14.84) 11 (8.59) 23 (17.97) 41 (32.03) 34 (26.56) 128 (100.00) 

คําแนะนําในการบริโภค             

นอยที่สุด  (รอยละ) 1 (20.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (60.00) 1 (20.00) 5 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 2 (12.50) 3 (18.75) 2 (12.50) 7 (43.75) 2 (12.50) 16 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

ตารางที่ 30 ขอมูลฉลากโภชนาการ * ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ขอมูลฉลากโภชนาการ 

ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
ดื่มเครื่องดื่มตรา
สินคาเดียวตลอด 

ดื่มเครื่องดื่มชนิด
เดียวตลอด 

เปลี่ยนตราสินคา
เปนบางครั้ง 

เปลี่ยนชนิด
เครื่องดื่มเปน
บางครั้ง 

เปลี่ยนทั้งตราสินคา
และชนิด 

เครื่องดื่มเปนบางครั้ง 
ปานกลาง  (รอยละ) 9 (9.38) 6 (6.25) 13 (13.54) 33 (34.38) 35 (36.46) 96 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 19 (11.59) 13 (7.93) 27 (16.54) 58 (35.37) 47 (28.66) 164 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 23 (19.33) 9 (7.56) 18 (15.13) 41 (34.45) 28 (23.53) 119 (100.00) 

คําแนะนําในการเก็บรักษา             

นอยที่สุด  (รอยละ) 1 (20.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (40.00) 2 (40.00) 5 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (4.00) 3 (12.00) 7 (28.00) 9 (36.00) 5 (20.00) 25 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 6 (6.19) 6 (6.19) 18 (18.56) 31 (31.96) 36 (37.11) 97 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 27 (17.20) 13 (8.28) 19 (12.10) 58 (36.94) 40 (25.48) 157 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 19 (16.38) 9 (7.76) 16 (13.79) 42 (36.21) 30 (25.86) 116 (100.00) 

วัน เดือน ป ที่ผลิต             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 4 (30.77) 4 (30.77) 0 (0.00) 4 (30.77) 1 (7.59) 13 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 13 (21.67) 4 (6.67) 19 (31.67) 14 (23.33) 10 (16.67) 60 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 11 (10.28) 10 (9.35) 13  (12.51) 47 (43.93) 26 (24.30) 107 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 26  (11.87) 13 (5.94) 28 (12.79) 76 (34.70) 76 (34.70) 219 (100.00) 

วัน เดือน ป หมดอาย ุ             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

ตารางที่ 30 ขอมูลฉลากโภชนาการ * ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ขอมูลฉลากโภชนาการ 

ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
ดื่มเครื่องดื่มตรา
สินคาเดียวตลอด 

ดื่มเครื่องดื่มชนิด
เดียวตลอด 

เปลี่ยนตราสินคา
เปนบางครั้ง 

เปลี่ยนชนิด
เครื่องดื่มเปน
บางครั้ง 

เปลี่ยนทั้งตราสินคา
และชนิด 

เครื่องดื่มเปนบางครั้ง 
นอย  (รอยละ) 1 ()12.50 3 (37.50) 0 (0.00) 3 (37.50) 1 (12.50) 8 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 9 (23.08) 6 (15.38) 5 (12.82) 11 (28.21) 8 (20.51) 39 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 20 (17.39) 8 (6.96) 18 (15.65) 47 (40.87) 22 (19.113) 115 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 24 (10.17) 14 (5.93) 35 (14.83) 81 (34.32) 82 (34.75) 236 (100.00) 

หนึ่งหนวยบริโภค             

นอยที่สุด  (รอยละ) 2 (66.67) 1 (33.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 2 (6.67) 6 (20.00) 4 (13.33) 7 (23.33) 11 (36.67) 30 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 11 (9.82) 5 (4.46) 22 (19.64) 41 (36.61) 33 (29.46) 112 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 13 (8.67) 9 (6.00) 18 (12.00) 65 (43.33) 45 (30.00) 150 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 26 (24.76) 10 (9.52) 16 (15.24) 29 (27.62) 24 (22.86) 105 (100.00) 

จํานวนหนวยบริโภค             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (66.67) 1 (33.33) 3 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (5.88) 0 (0.00) 5 (29.41) 5 (29.41) 6 (35.30) 17 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 6 (4.62) 7 (5.38) 25 (19.23) 44 (33.85) 48 (36.92) 130 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 24 (15.69) 15 (9.80) 19 (12.42) 62 (40.52) 33 (21.57) 153 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 23 (23.71) 9 (2.28) 11 (11.34) 29 (29.90) 25 (25.77) 97 (100.00) 
             

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

ตารางที่ 30 ขอมูลฉลากโภชนาการ * ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ขอมูลฉลากโภชนาการ 

ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
ดื่มเครื่องดื่มตรา
สินคาเดียวตลอด 

ดื่มเครื่องดื่มชนิด
เดียวตลอด 

เปลี่ยนตราสินคา
เปนบางครั้ง 

เปลี่ยนชนิด
เครื่องดื่มเปน
บางครั้ง 

เปลี่ยนทั้งตราสินคา
และชนิด 

เครื่องดื่มเปนบางครั้ง 
พลังงานทั้งหมด             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (66.67) 1 (33.33) 3 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (6.25) 0 (0.00) 2 (12.50) 8 (50.00) 5 (31.25) 16 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 8 (7.21) 10 (9.01) 21 (18.92) 36 (32.43) 36 (32.43) 111 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 25 (15.24) 11 (6.71) 23 (14.02) 63 (38.41) 42 (25.61) 164 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 20 (18.87) 10 (9.43) 14 (13.21) 33 (31.13) 29 (27.36) 106 (100.00) 

รวม 54 (13.50) 31 (7.75) 60 (15.00) 142 (35.50) 113 (28.25) 400 (100.00) 

 
ตารางที่ 31 ขอมูลฉลากโภชนาการ * การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

ขอมูลฉลากโภชนาการ 
การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม หางสรรพสินคา ไฮเปอรมารเก็ต แคชแอนดแครรี ่ ซูปเปอรมารเก็ต รานคาสะดวกซื้อ
ใกลบาน 

อานขอมูลบนฉลากเพื่อใหไดเครื่องดื่มที่ตรงกับ
ความตองการ 

            

นอยที่สุด  (รอยละ) 1 (50.00) 0 (0.00) 1 (50.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (50.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (50.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

ตารางที่ 31 ขอมูลฉลากโภชนาการ * การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ขอมูลฉลากโภชนาการ 
การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม หางสรรพสินคา ไฮเปอรมารเก็ต แคชแอนดแครรี ่ ซูปเปอรมารเก็ต รานคาสะดวกซื้อ
ใกลบาน 

ปานกลาง  (รอยละ) 5 (6.76) 25 (33.78) 1 (1.35) 5 (6.76) 38 (51.35) 74 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 22 (14.10) 64 (41.03) 5 (3.21) 4 (2.56) 61 (39.10) 156 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 13 (7.83) 61 (36.75) 7 (4.22) 8 (4.82) 77 (46.39) 166 (100.00) 

อานขอมูลบนฉลากเครื่องดื่มทีไ่มเคยซื้อ             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (10.00) 0 (0.00) 9 (90.00) 10 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (7.14) 6 (42.86) 0 (0.00) 0 (0.00) 7 (50.00) 14 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 5 (7.81) 21 (32.81) 2 (3.13) 4 (6.25) 32 (50.00) 64 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 24 (14.29) 69 (41.07) 6 (3.57) 9 (5.36) 60 (35.71) 168 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 12 (8.33) 54 (37.51) 5 (3.47) 5 (3.47) 68 (47.22) 144 (100.00) 

นําขอมูลที่ไดจากฉลากมาประกอบ 

การตัดสินใจซื้อ 
            

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (33.33) 0 (0.00) 2 (66.67) 3 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 2 (14.29) 4 (28.57) 0 (0.00) 1 (7.14) 7 (50.00) 14 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 8 (11.94) 26 (38.81) 3 (4.48) 1 (1.49) 29 (43.28) 67 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 23 (12.23) 67 (35.64) 3 (1.60) 9 (4.79) 86 (45.74) 188 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 9 (7.03) 53 (41.41) 7 (5.47) 7 (5.47) 52 (40.63) 128 (100.00) 

น้ําหนัก ปริมาณสุทธิ             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 4 (33.33) 1 (8.33) 0 (0.00) 7 (58.34)  (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

ตารางที่ 31 ขอมูลฉลากโภชนาการ * การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ขอมูลฉลากโภชนาการ 
การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม หางสรรพสินคา ไฮเปอรมารเก็ต แคชแอนดแครรี ่ ซูปเปอรมารเก็ต รานคาสะดวกซื้อ
ใกลบาน 

นอย  (รอยละ) 1 (4.17) 7 (29.17) 1 (4.17) 1 (4.17) 14 (58.33)  (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 22 (18.33) 31 (25.83) 2 (3.00) 6 (5.00) 59 (49.17)  (100.00) 

มาก  (รอยละ) 13 (8.44) 61 (39.61) 3 (1.95) 6 (3.90) 71 (46.10)  (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 6 (6.67) 47 (52.22) 7 (7.78) 5 (5.56) 25 (27.78)  (100.00) 

ปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบรโิภคตอวัน             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 3 (60.00) 1 (20.00) 0 (0.00) 1 (20.00) 5 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (10.00) 3 (30.00) 1 (10.00) 1 (10.00) 4 (40.00) 10 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 13 (12.50) 29 (27.88) 2 (3.000) 4 (3.85) 56 (53.85) 104 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 22 (14.38) 54 (35.29) 3 (1.96) 8 (5.23) 66 (43.14) 153 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 6 (4.69) 61 (47.66) 7 (5.47) 5 (3.91) 49 (38.28) 128 (100.00) 

คําแนะนําในการบริโภค             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (20.00) 0 (0.00) 4 (80.00) 5 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 2 (12.50) 5 (31.25) 0 (0.00) 2 (12.50) 7 (43.75) 16 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 8 (8.33) 33 (34.38) 0 (0.00) 3 (3.13) 52 (54.17) 96 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 19 (11.59) 58 (35.37) 6 (3.66) 9 (5.49) 72 (43.90) 164 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 13 (10.92) 54 (45.38) 7 (5.88) 4 (3.36) 41 (34.45) 119 (100.00) 

คําแนะนําในการเก็บรักษา             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 1 (320.00) 1 (20.00) 0 (0.00) 3 (60.00) 5 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

ตารางที่ 31 ขอมูลฉลากโภชนาการ * การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ขอมูลฉลากโภชนาการ 
การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม หางสรรพสินคา ไฮเปอรมารเก็ต แคชแอนดแครรี ่ ซูปเปอรมารเก็ต รานคาสะดวกซื้อ
ใกลบาน 

นอย  (รอยละ) 1 (4.00) 11 (44.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 13 (52.00) 25 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 8 (8.25) 26 (26.80) 2 (2.06) 8 (8.25) 53 (54.64) 97 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 20 (12.74) 65 (41.40) 4 (2.55) 4 (2.55) 64 (40.76) 157 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 13 (11.21) 47 (40.52) 7 (6.03) 6 (5.17) 43 (37.07) 116 (100.00) 

วัน เดือน ป ที่ผลิต             

นอยที่สุด  (รอยละ) 1 (1.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (7.69) 8 (61.54) 1 (7.69) 0 (0.00) 3 (23.08) 13 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 5 (8.33) 17 (28.33) 3 (5.00) 6 (10.00) 29 (48.33) 60 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 12 (11.21) 38 (35.51) 2 (1.87) 2 (1.87) 53 (49.53) 107 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 23 (10.50) 87 (39.73) 8 (3.65) 10 (4.57) 91 (41.55) 219 (100.00) 

วัน เดือน ป หมดอาย ุ             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (12.50) 3 (37.50) 1 (12.50) 0 (0.00) 3 (37.50) 8 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 6 (15.38) 11 (28.21) 1 (2.56) 2 (5.13) 19 (48.72) 39 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 15 (13.04) 42 (36.52) 6 (5.22) 6 (5.22) 46 (40.00) 115 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 20 (8.47) 94 (39.83) 6 (2.54) 10 (4.24) 106 (44.97) 236 236(100.00) 

หนึ่งหนวยบริโภค             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (33.33) 2 (66.67) 3 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

ตารางที่ 31 ขอมูลฉลากโภชนาการ * การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ขอมูลฉลากโภชนาการ 
การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม หางสรรพสินคา ไฮเปอรมารเก็ต แคชแอนดแครรี ่ ซูปเปอรมารเก็ต รานคาสะดวกซื้อ
ใกลบาน 

นอย  (รอยละ) 2 (6.67) 11 (36.67) 0 (0.00) 1 (3.33) 16 (53.33) 30 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 13 (11.61) 35 (31.25) 2 (1.79) 7 (6.25) 56 (49.11) 113 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 15 (10.00) 63 (42.00) 5 (33.33) 5 (3.33) 62 (41.33) 149 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 12 (11.43) 41 (39.05) 7 (6.67) 4 (3.81) 41 (39.05) 105 (100.00) 

จํานวนหนวยบริโภค             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 3 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (5.88) 7 (41.18) 0 (0.00) 0 (0.00) 9 (52.94) 17 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 4 (3.08) 42 (32.31) 5 (3.85) 8 (6.15) 71 (54.62) 130 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 28 (18.30) 52 (33.99) 2 (1.31) 8 (5.23) 63 (41.18) 153 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 9 (9.28) 49 (50.52) 7 (7.22) 2 (2.06) 30 (30.93) 97 (100.00) 

พลังงานทั้งหมด             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 2 66.67 3 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 6.25 5 31.25 0 0.00 0 0.00 10 62.50 16 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 6 5.41 41 36.94 3 2.70 8 7.21 53 47.75 111 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 21 12.80 67 40.85 4 2.44 4 2.44 68 41.46 164 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 14 13.21 36 33.96 7 6.60 6 5.66 43 40.57 106 (100.00) 

รวม 42 (10.50) 150 (37.50) 14 (3.50) 18 (4.50) 176 (44.00) 400 (100.00) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 32 ขอมูลฉลากโภชนาการ * การเลือกชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

ขอมูลฉลากโภชนาการ 

การเลือกชองทางการรับขอมลูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
สื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน 

สื่อโฆษณาทางวิทยุ สื่อโฆษณาทาง
หนังสือ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตตางๆ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตของแตละ
ตราสินคาโดยตรง 

อานขอมูลบนฉลากเพื่อใหไดเครื่องดื่มที่
ตรงกับความตองการ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

นอยที่สุด  (รอยละ) 1 (50.00) 1 (50.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (50.00) 1 (50.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 60 (81.08) 6 (8.11) 2 (2.70) 5 (6.76) 1 (1.35) 74 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 123 (78.85) 9 (5.77) 4 (2.56) 8 (5.13) 12 (7.69) 156 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 126 (75.90) 12 (7.23) 6 (3.61) 14 (8.43) 8 (4.82) 166 (100.00) 

อานขอมูลบนฉลากเครื่องดื่มทีไ่มเคยซื้อ             

นอยที่สุด  (รอยละ) 8 (80.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (10.00) 1 (10.00) 10 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 11 (78.57) 3 (21.43) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 14 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 55 (85.94)  1 (1.56) 3 (4.69) 4 (6.25) 1 (1.56) 64 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 126 (75.00) 11 (6.55) 4 (2.38) 15 (8.93) 12 (7.14) 168 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 111 (77.08) 14 (9.72) 5 (3.47) 7 (4.86) 7 (4.86) 144 (100.00) 

นําขอมูลที่ไดจากฉลากมาประกอบการ
ตัดสินใจซื้อ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

นอยที่สุด  (รอยละ) 3 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 12 (85.71) 1 (7.14) 1 (7.14) 0 (0.00) 0 (0.00) 14 (100.00) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 32 ขอมูลฉลากโภชนาการ * การเลือกชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ขอมูลฉลากโภชนาการ 

การเลือกชองทางการรับขอมลูเครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
สื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน 

สื่อโฆษณาทางวิทยุ สื่อโฆษณาทาง
หนังสือ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตตางๆ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตของแตละ
ตราสินคาโดยตรง 

ปานกลาง  (รอยละ) 57 (85.07) 4 (5.97) 2 (2.99) 0 (0.00) 4 (5.97) 67 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 148 (78.72) 11 (5.85) 6 (3.19) 13 (6.91) 10 (5.32) 188 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 91 (71.09) 13 (10.16) 3 (2.34) 14 (10.94) 7 (5.47) 128 (100.00) 

น้ําหนัก ปริมาณสุทธิ             

นอยที่สุด  (รอยละ) 10 (83.33) 0 (0.00) 1 (8.33) 0 (0.00) 1 (8.33) 12 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 23 (95.83) 1 (4.17) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 24 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 99 (82.50) 9 (7.50) 2 (1.67) 4 (3.33) 6 (5.00) 120 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 119 (77.27) 11 (7.14) 7 (4.55) 9 (5.84) 8 (5.19) 154 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 60 (66.67) 8 (8.89) 2 (2.22) 14 (15.56) 6 (6.67) 90 (100.00) 

ปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบรโิภค
ตอวัน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

นอยที่สุด  (รอยละ) 4 (80.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (20.00) 5 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 6 (60.00) 2 (20.00) 1 (10.00) 1 (10.00) 0 (0.00) 10 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 84 (80.77) 7 (6.73) 4 (3.85) 4 (3.85) 5 (4.81) 104 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 122 (79.74) 7 (4.58) 2 (1.31) 15 (9.80) 7 (4.58) 153 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 95 (74.22) 13 (10.16) 5 (3.91) 7 (5.47) 8 (6.25) 128 (100.00) 
             

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 32 ขอมูลฉลากโภชนาการ * การเลือกชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ขอมูลฉลากโภชนาการ 

การเลือกชองทางการรับขอมลูเครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
สื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน 

สื่อโฆษณาทางวิทยุ สื่อโฆษณาทาง
หนังสือ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตตางๆ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตของแตละ
ตราสินคาโดยตรง 

คําแนะนําในการบริโภค             

นอยที่สุด  (รอยละ) 4 (80.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (20.00) 5 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 10 (62.50) 4 (25.00) 1 (6.25) 1 (6.25) 0 (0.00) 16 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 81 (84.38) 4 (4.17) 1 (1.04) 8 (8.33) 2 (2.08) 96 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 126 (76.83) 11 (6.71) 7 (4.27) 10 (6.10) 10 (6.10) 164 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 90 (75.63) 10 (8.40) 3 (2.52) 8 (6.72) 8 (6.72) 119 (100.00) 

คําแนะนําในการเก็บรักษา             

นอยที่สุด  (รอยละ) 4 (80.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (20.00) 5 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 20 (80.00) 3 (12.00) 0 (0.00) 2 (8.00) 0 (0.00) 25 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 79 (81.44) 4 (4.12) 5 (5.15) 1 (1.03) 8 (8.25) 97 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 123 (78.34)  11 (7.01) 2 (1.27) 17 (10.83) 4 (2.55) 157 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 85 (73.28) 11 (9.48) 5 (4.31) 7 (6.03) 8 (6.90) 116 (100.00) 

วัน เดือน ป ที่ผลิต             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 6 (46.15) 4 (30.77) 1 (7.69) 2 (15.38) 0 (0.00) 13 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 49 (81.67) 3 (5.00) 2 (3.33) 2 (3.33) 4 (6.67) 60 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 79 (73.83) 9 (8.41) 6 (5.61) 8 (7.48) 5 (4.67) 107 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 32 ขอมูลฉลากโภชนาการ * การเลือกชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ขอมูลฉลากโภชนาการ 

การเลือกชองทางการรับขอมลูเครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
สื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน 

สื่อโฆษณาทางวิทยุ สื่อโฆษณาทาง
หนังสือ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตตางๆ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตของแตละ
ตราสินคาโดยตรง 

มากที่สุด  (รอยละ) 177 (80.82) 12 (5.48) 3 (1.37) 15 (6.85) 12 (5.48) 219 (100.00) 

วัน เดือน ป หมดอาย ุ             

นอยที่สุด  (รอยละ) 2 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 4 (50.00) 1 (12.50) 1 (12.50) 2 (25.00) 0 (0.00) 8 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 24 (61.54) 6 (15.38) 4 (10.26) 3 (7.69) 2 (5.13) 39 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 91 (79.13) 7 (6.09) 3 (2.61) 9 (7.83) 5 (4.35) 115 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 190 (80.51) 15 (6.36) 4 (1.69) 13 (5.51) 14 (5.93) 236 236(100.00) 

หนึ่งหนวยบริโภค             

นอยที่สุด  (รอยละ) 3 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 23 (76.67) 6 (20.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (3.33) 30 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 97 (86.61) 3 (2.68) 2 (1.79) 6 (5.36) 4 (3.57) 112 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 115 (76.67) 8 (5.33) 5 (3.33) 15 (10.00) 7 (4.67) 150 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 73 (69.52) 12 (11.43) 5 (4.76) 6 (5.71) 9 (8.57) 105 (100.00) 

จํานวนหนวยบริโภค             

นอยที่สุด  (รอยละ) 1 (33.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (33.33) 1 (33.33) 3 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 12 (70.59) 4 (23.53) 0 (0.00) 1 (5.88) 0 (0.00) 17 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 109 (83.85) 5 (3.85) 5 (3.85) 3 (2.31) 8 (6.15) 130 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 32 ขอมูลฉลากโภชนาการ * การเลือกชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ขอมูลฉลากโภชนาการ 

การเลือกชองทางการรับขอมลูเครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
สื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน 

สื่อโฆษณาทางวิทยุ สื่อโฆษณาทาง
หนังสือ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตตางๆ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตของแตละ
ตราสินคาโดยตรง 

มาก  (รอยละ) 120 (78.43) 11 (7.19) 3 (1.96) 14 (9.15) 5 (3.27) 153 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 69 (71.13) 9 (9.28) 4 (4.12) 8 (8.25) 7 (7.22) 97 (100.00) 

พลังงานทั้งหมด             

นอยที่สุด  (รอยละ) 3 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 11 (68.75) 3 (18.75) 0 (0.00) 1 (6.25) 1 (6.25) 16 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 87 (78.38) 8 (7.21) 5 (4.50) 5 (4.50) 6 (5.41) 111 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 130 (79.27) 13 (7.93) 4 (2.44) 12 (7.32) 5 (3.05) 164 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 80 (75.47) 5 (4.72) 3 (2.83) 9 (8.49) 9 (8.49) 106 (100.00) 

รวม 311 (77.75) 29 (7.25) 12 (3.00) 27 (6.75) 21 (5.25) 400 (100.00) 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 33 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * ความถี่ในการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 1-3 ครั้งตอสัปดาห 4-6 ครั้งตอสัปดาห 7-9 ครั้งตอสัปดาห มากกวา 10 ครั้งตอ
สัปดาห 

สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ           

การดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดีตอสขุภาพ           

นอยที่สุด  (รอยละ) 4 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 4 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 33 (68.75) 10 (20.83) 2 (4.17) 3 (6.25) 48 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 111 (62.36) 48 (26.97) 16 (8.99) 3 (1.69) 178 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 92 (54.76) 55 (32.74) 11 (6.55) 10 (5.95) 168 (100.00) 

การดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชวยเสริมความงาม           

นอยที่สุด  (รอยละ) 10 (76.92) 1 (7.69) 2 (15.38) 0 (0.00) 13 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 23 (71.88) 4 (12.50) 5 (15.63) 0 (0.00) 32 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 99 (64.71) 42 (27.45) 8 (5.23) 4 (2.61) 153 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 75 (58.59) 40 (31.25) 8 (6.25) 5 (3.91) 128 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 33 (44.59) 26 (35.14) 8 (10.81) 7 (9.46) 74 (100.00) 

คํานึงถึงคุณคาของสารอาหารที่ตองการเพิ่มเตมิในแตละวัน           

นอยที่สุด  (รอยละ) 5 (83.33) 0 (0.00) 1 (16.67) 0 (0.00) 6 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 5 (45.45) 2 (18.18) 3 (27.27) 1 (9.09) 11 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 48 (59.26) 25 (30.86) 7 (8.64) 1 (1.23) 81 (100.00) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 33 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * ความถี่ในการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 1-3 ครั้งตอสัปดาห 4-6 ครั้งตอสัปดาห 7-9 ครั้งตอสัปดาห มากกวา 10 ครั้งตอ
สัปดาห 

มาก  (รอยละ) 111 (60.66) 54 (29.51) 11 (6.01) 7 (3.83) 183 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 71 (59.66) 32 (26.89) 9 (7.56) 7 (5.88) 119 (100.00) 

รสชาติของเครื่องดืม่เพื่อสุขภาพมผีลตอการตดัสินใจซื้อผลติภณัฑ           

นอยที่สุด  (รอยละ) 6 (66.67) 0 (0.00) 3 (33.33) 0 (0.00) 9 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 8 (61.54) 2 (15.38) 2 (15.38) 1 (7.69) 13 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 54 (65.06) 20 (24.10) 7 (8.43) 2 (2.41) 83 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 105 (57.07) 61 (33.15) 13 (7.07) 5 (2.72) 184 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 67 (60.36) 30 (27.03) 6 (5.41) 8 (7.21) 111 (100.00) 

เพราะความมีชื่อเสยีงของตราสินคา           

นอยที่สุด  (รอยละ) 15 (68.18) 1 (4.55) 5 (22.73) 1 (4.55) 22 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 31 (55.36) 16 (28.57) 6 (10.71) 3 (5.36) 56 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 109 (66.87) 43 (26.38) 9 (5.52) 2 (1.23) 163 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 64 (58.72) 31 (28.44) 7 (6.42) 7 (6.42) 109 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 21 (42.00) 22 (44.00) 4 (8.00) 3 (6.00) 50 (100.00) 

เพราะความเชื่อถือในตราสินคา           

นอยที่สุด  (รอยละ) 8 (66.67) 2 (16.67) 1 (8.33) 1 (8.33) 12 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 13 (56.52) 5 (21.74) 0 (0.00) 5 (21.74) 23 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 78 (66.67) 26 (22.22) 10 (8.55) 3 (2.56) 117 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 33 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * ความถี่ในการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 1-3 ครั้งตอสัปดาห 4-6 ครั้งตอสัปดาห 7-9 ครั้งตอสัปดาห มากกวา 10 ครั้งตอ
สัปดาห 

มาก  (รอยละ) 103 (62.05) 50 (30.12) 12 (7.23) 1 (0.60) 166 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 38 (46.34) 30 (36.59) 8 (9.76) 6 (7.32) 82 (100.00) 

สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะของบรรจุภัณฑ           

ลักษณะรูปทรงของบรรจภุัณฑสะดวกตอการบริโภค           

นอยที่สุด  (รอยละ) 6 (85.71) 0 (0.00) 1 (14.29) 0 (0.00) 7 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 7 (46.67) 2 (13.33) 4 (26.67) 2 (13.33) 15 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 86 (71.67) 21 (17.50) 10 (8.33) 3 (2.50) 120 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 101 (55.49) 63 (34.62) 10 (5.49) 8 (4.40) 182 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 40 (52.63) 27 (35.53) 6 (7.89) 3 (3.95) 76 (100.00) 

ลักษณะของบรรจุภณัฑมีความสวยงาม           

นอยที่สุด  (รอยละ) 9 (75.00) 2 (16.67) 1 (8.33) 0 (0.00) 12 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 21 (67.74) 2 (6.45) 3 (9.68) 5 (16.13) 31 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 86 (60.99) 39 (27.66) 12 (8.51) 4 (2.84) 141 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 99 (62.26) 49 (30.82) 9 (5.66) 2 (1.26) 159 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 25 (43.86) 21 (36.84) 6 (10.53) 5 (8.77)  57 (100.00) 

ลักษณะของบรรจุภณัฑมีความทันสมัย           

นอยที่สุด  (รอยละ) 7 (70.00) 1 (10.00) 2 (20.00) 0 (0.00) 10 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 18 (62.07) 4 (13.79) 3 (10.34) 4 (13.79) 29 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 33 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * ความถี่ในการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 1-3 ครั้งตอสัปดาห 4-6 ครั้งตอสัปดาห 7-9 ครั้งตอสัปดาห มากกวา 10 ครั้งตอ
สัปดาห 

ปานกลาง  (รอยละ) 90 (62.07) 38 (26.21) 13 (8.97) 4 (2.76) 145 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 96 (63.16) 49 (32.24) 4 (2.63) 3 (1.97) 152 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 29 (45.31) 21 (32.81) 9 (14.06) 5 (7.81) 64 (100.00) 

ลักษณะของบรรจุภณัฑมีความหลากหลายขนาด           

นอยที่สุด  (รอยละ) 10 (71.43) 2 (14.29) 2 (14.29) 0 (0.00) 14 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 13 (54.17) 3 (12.50) 5 (20.83) 3 (12.50) 24 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 88 (60.69) 43 (29.66) 9 (6.21) 5 (3.45) 145 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 95 (65.97) 36 (25.00) 10 (6.94) 3 (2.08) 144 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 34 (46.58) 29 (39.73) 5 (6.85) 5 (6.85) 73 (100.00) 

ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคา           

นอยที่สุด  (รอยละ) 17 (58.62) 5 (17.24) 5 (17.24) 2 (6.90) 29 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 18 (62.07) 6 (20.69) 1 (3.45) 4 (13.79) 29 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 76 (58.91) 38 (29.46) 13 (10.08) 2 (1.55) 129 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 91 (62.76) 45 (31.03) 5 (3.45) 4 (2.76) 145 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 38 (55.88) 19 (27.94) 7 (10.29) 4 (5.88) 68 (100.00) 

สวนประสมทางการตลาดดานราคา           

ราคาเหมาะสมกับคณุประโยชนทีไ่ดรับ           

นอยที่สุด  (รอยละ) 1 (33.33) 0 (0.00) 2 (66.67) 0 (0.00) 3 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 33 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * ความถี่ในการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 1-3 ครั้งตอสัปดาห 4-6 ครั้งตอสัปดาห 7-9 ครั้งตอสัปดาห มากกวา 10 ครั้งตอ
สัปดาห 

นอย  (รอยละ) 4 (50.00) 3 (37.50) 1 (12.50) 0 (0.00) 8 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 38 (58.46) 18 (27.69) 2 (3.08) 7 (10.77) 65 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 113 (62.43) 51 (28.18) 13 (7.18) 4 (2.21) 181 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 84 (58.74) 41 (28.67) 13 (9.09) 5 (3.50) 143 (100.00) 

มีปายแสดงราคาไวชัดเจน           

นอยที่สุด  (รอยละ) 5 (55.56) 2 (22.22) 2 (22.22) 0 (0.00) 9 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 8 (36.36) 7 (31.82) 4 (18.18) 3 (13.64) 22 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 53 (63.10) 20 (23.81) 6 (7.14) 5 (5.95) 84 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 109 (62.64) 50 (28.74) 11 (6.32) 4 (2.30) 174 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 65 (58.56) 34 (30.63) 8 (7.21) 4 (3.60) 111 (100.00) 

มีหลากหลายราคาใหเลือก           

นอยที่สุด  (รอยละ) 6 (60.00) 2 (20.00) 2 (20.00) 0 (0.00) 10 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 11 (73.33) 1 (6.67) 3 (20.00) 0 (0.00) 15 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 74 (62.18) 32 (26.89) 8 (6.72) 5 (4.20) 119 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 95 (61.69) 42 (27.27) 13 (8.44) 4 (2.60) 154 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 54 (52.94) 36 (35.29) 5 (4.90) 7 (6.86) 102 (100.00) 

สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด           

ซื้อเพราะของรางวัลและการชิงโชค           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 33 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * ความถี่ในการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 1-3 ครั้งตอสัปดาห 4-6 ครั้งตอสัปดาห 7-9 ครั้งตอสัปดาห มากกวา 10 ครั้งตอ
สัปดาห 

นอยที่สุด  (รอยละ) 46 (76.67) 7 (11.67) 7 (11.67) 0 (0.00) 60 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 58 (65.17) 21 (23.60) 3 (3.37) 7 (7.87) 89 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 64 (59.26) 33 (30.56) 8 (7.41) 3 (2.78) 108 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 46 (54.12) 26 (30.59) 9 (10.59) 4 (4.71) 85 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 26 (44.83) 26 (44.83) 4 (6.90) 2 (3.45) 58 (100.00) 

ซื้อเพราะลดราคา           

นอยที่สุด  (รอยละ) 31 (63.27) 8 (16.33) 8 (16.33) 2 (4.08) 49 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 45 (60.81) 20 (27.03) 4 (5.41) 5 (6.76) 74 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 77 (65.81) 33 (28.21) 4 (3.42) 3 (2.56) 117 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 56 (56.00) 31 (31.00) 8 (8.00) 5 (5.00) 100 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 31 (51.67) 21 (35.00) 7 (11.67) 1 (1.67) 60 (100.00) 

ซื้อเพราะไดรบัขอมูลโฆษณาประชาสัมพันธ           

นอยที่สุด  (รอยละ) 8 (47.06) 4 (23.53) 4 (23.53) 1 (5.88) 17 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 24 (54.55) 10 (22.73) 3 (6.82) 7 (15.91) 44 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 94 (72.31) 30 (23.08) 4 (3.08) 2 (1.54) 130 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 89 (54.94) 55 (33.95) 15 (9.26) 3 (1.85) 162 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 25 (53.19) 14 (29.79) 5 (10.64) 3 (6.38) 47 (100.00) 
           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 33 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * ความถี่ในการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 1-3 ครั้งตอสัปดาห 4-6 ครั้งตอสัปดาห 7-9 ครั้งตอสัปดาห มากกวา 10 ครั้งตอ
สัปดาห 

ซื้อเพราะมีของแถม           

นอยที่สุด  (รอยละ) 34 (62.96) 11 (20.37) 8 (14.81) 1 (1.85) 54 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 64 (71.11) 15 (16.67) 5 (5.56) 6 (6.67) 90 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 70 (63.64) 31 (28.18) 6 (5.45) 3 (2.73) 110 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 47 (51.65) 34 (37.36) 6 (6.59) 4 (4.40) 91 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 25 (45.45) 22 (40.00) 6 (10.91) 2 (3.64) 55 (100.00) 

ซื้อเพราะการสะสมคูปองเพื่อแลกซื้อ           

นอยที่สุด  (รอยละ) 38 (69.09) 8 (14.55) 8 (14.55) 1 (1.82) 55 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 64 (67.37) 21 (22.11) 3 (3.16) 7 (7.37) 95 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 61 (53.98) 40 (35.40) 8 (7.08) 4 (3.54) 113 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 54 (62.07) 25 (28.74) 5 (5.75) 3 (3.45) 87 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 23 (46.00) 19 (38.00) 7 (14.00) 1 (2.00) 50 (100.00) 

รวม 240 (60.00) 113 (28.25) 31 (7.75) 16 (4.00) 400 (100.00) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 34 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
ดื่มเครื่องดื่มตรา
สินคาเดียวตลอด 

ดื่มเครื่องดื่มชนิด
เดียวตลอด 

เปลี่ยนตราสินคา
เปนบางครั้ง 

เปลี่ยนชนิด
เครื่องดื่มเปน
บางครั้ง 

เปลี่ยนทั้งตราสินคา
และชนิดเครื่องดื่ม

เปนบางครั้ง 
สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ       

การดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดีตอสขุภาพ       

นอยที่สุด  (รอยละ) 2 (50.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (50.00) 4 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (50.00) 1 (50.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 4 (8.33) 2 (4.17) 5 (10.42) 21 (43.75) 16 (33.33) 48 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 19 (10.67) 20 (11.24) 27 (15.17) 57 (32.02) 55 (30.90) 178 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 29 (17.26) 9 (5.36) 27 (16.07) 63 (37.50) 40 (23.81) 168 (100.00) 

การดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชวยเสริม
ความงาม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

นอยที่สุด  (รอยละ) 1 (7.69) 0 (0.00) 1 (7.69) 5 (38.46) 6 (46.15) 13 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (3.13) 0 (0.00) 5 (15.63) 10 (31.25) 16 (50.00) 32 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 15 (9.80) 15 (9.80) 22 (14.38) 54 (35.29) 47 (30.72) 153 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 23 (17.97) 6 (4.69) 15 (11.72) 55 (42.97) 29 (22.66) 128 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 14 (18.92) 10 (13.51) 17 (22.97) 18 (24.32) 15 (20.27) 74 (100.00) 

คํานึงถึงคุณคาของสารอาหารที่ตองการ
เพิ่มเตมิในแตละวัน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

นอยที่สุด  (รอยละ) 1 (16.67) 0 (0.00) 1 (16.67) 0 (0.00) 4 (66.67) 6 (100.00) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 34 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
ดื่มเครื่องดื่มตรา
สินคาเดียวตลอด 

ดื่มเครื่องดื่มชนิด
เดียวตลอด 

เปลี่ยนตราสินคา
เปนบางครั้ง 

เปลี่ยนชนิด
เครื่องดื่มเปน
บางครั้ง 

เปลี่ยนทั้งตราสินคา
และชนิดเครื่องดื่ม

เปนบางครั้ง 
นอย  (รอยละ) 2 (18.18) 1 (9.09) 2 (18.18) 3 (27.27) 3 (27.27) 11 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 7 (8.64) 8 (9.88) 14 (17.28) 31 (38.27) 21 (25.93) 81 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 24 (13.11) 7 (3.83) 27 (14.75) 72 (39.34) 53 (28.96) 183 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 20 (16.81) 15 (12.61) 16 (13.45) 36 (30.25) 32 (26.89) 119 (100.00) 

รสชาติของเครื่องดืม่เพื่อสุขภาพมผีลตอ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

นอยที่สุด  (รอยละ) 1 (11.11) 1 (11.11) 0 (0.00) 3 (33.33) 4 (44.44) 9 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 2 (15.38) 0 (0.00) 3 (23.08) 3 (23.08) 5 (38.46) 13 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 6 (7.23) 6 (7.23) 7 (8.43) 38 (45.78) 26 (31.33) 83 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 29 (15.76) 15 (8.15) 32 (17.39) 62 (33.70) 46 (25.00) 184 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 16 (14.41) 9 (8.11) 18 (16.22) 36 (32.43) 32 (28.83) 111 (100.00) 

เพราะความมีชื่อเสยีงของตราสินคา             

นอยที่สุด  (รอยละ) 7 (31.82) 1 (4.55) 0 (0.00) 5 (22.73) 9 (40.91) 22 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 3 (5.36) 3 (5.36) 10 (17.86) 27 (48.21) 13 (23.21) 56 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 16 (9.82 11 (6.75) 22 (13.50) 61 (37.42) 53 (32.52) 163 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 13 (11.93)  7 (6.42) 18 (16.51) 40 (36.70) 31 (28.44) 109 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 15 (30.00) 9 (18.00) 10 (20.00) 9 (18.00) 7 (14.00) 50 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 34 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
ดื่มเครื่องดื่มตรา
สินคาเดียวตลอด 

ดื่มเครื่องดื่มชนิด
เดียวตลอด 

เปลี่ยนตราสินคา
เปนบางครั้ง 

เปลี่ยนชนิด
เครื่องดื่มเปน
บางครั้ง 

เปลี่ยนทั้งตราสินคา
และชนิดเครื่องดื่ม

เปนบางครั้ง 
เพราะความเชื่อถือในตราสินคา             

นอยที่สุด  (รอยละ) 1 (8.33) 0 (0.00) 1 (8.33) 4 (33.33) 6 (50.00) 12 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (4.35) 0 (0.00) 1 (4.35) 18 (78.26) 3 (13.04) 23 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 7 (5.98) 10 (8.55) 19 (16.24) 37 (31.62) 44 (37.61) 117 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 24 (14.46) 12 (7.23) 20 (12.05) 63 (37.95) 47 (28.31) 166 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 21 (25.61) 9 (10.98) 19 (23.17) 20 (24.39) 13 (15.85) 82 (100.00) 

สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะ
ของบรรจุภัณฑ  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

ลักษณะรูปทรงของบรรจภุัณฑสะดวกตอ
การบริโภค 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

นอยที่สุด  (รอยละ) 1 (14.29) 0 (0.00) 0 (0.00) 4 (57.14) 2 (28.57) 7 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (6.67) 4 (26.67) 4 (26.67) 5 (33.33) 1 (6.67) 15 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 10 (8.33) 8 (6.67) 11 (9.17) 51 (42.50) 40 (33.33) 120 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 29 (15.93) 9 (4.95) 28 (15.38) 60 (32.97) 56 (30.77) 182 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 13 (17.11) 10 (13.16) 17 (22.37) 22 (28.95) 14 (18.42) 76 (100.00) 

ลักษณะของบรรจุภณัฑมีความสวยงาม             

นอยที่สุด  (รอยละ) 1 (8.33) 1 (8.33) 1 (8.33) 6 (50.00) 3 (25.00) 12 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 34 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
ดื่มเครื่องดื่มตรา
สินคาเดียวตลอด 

ดื่มเครื่องดื่มชนิด
เดียวตลอด 

เปลี่ยนตราสินคา
เปนบางครั้ง 

เปลี่ยนชนิด
เครื่องดื่มเปน
บางครั้ง 

เปลี่ยนทั้งตราสินคา
และชนิดเครื่องดื่ม

เปนบางครั้ง 
นอย  (รอยละ) 3 (9.68) 2 (6.45) 2 (6.45) 15 (48.39) 9 (29.03) 31 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 10 (7.09) 5 (3.55) 21 (14.89) 57 (40.43) 48 (34.04) 141 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 23 (14.47) 18 (11.32) 25 (15.72) 51 (32.08) 42 (26.42) 159 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 17 (29.82) 5 (8.77) 11 (19.30) 13 (22.81) 11 (19.30) 57 (100.00) 

ลักษณะของบรรจุภณัฑมีความทันสมัย             

นอยที่สุด  (รอยละ) 1 (10.00) 1 (10.00) 1 (10.00) 5 (50.00) 2 (20.00) 10 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 3 (10.34) 1 (3.45) 5 (17.24) 9 (31.03) 11 (37.93) 29 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 10 (6.90) 10 (6.90) 18 (12.41) 58 (40.00) 49 (33.79) 145 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 23 (15.13) 15 (9.87) 23 (15.13) 52 (34.21) 39 (25.66) 152 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 17 (26.56) 4 (6.25) 13 (20.31) 18 (28.13) 12 (18.75) 64 (100.00) 

ลักษณะของบรรจุภณัฑมีความ
หลากหลายขนาด 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

นอยที่สุด  (รอยละ) 1 (7.14) 1 (7.14) 2 (14.29) 7 (50.00) 3 (21.43) 14 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 3 (12.50) 7 (29.17) 3 (12.50) 7 (29.17) 4 (16.67) 24 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 14 (9.66) 8 (5.52) 18 (12.41) 52 (35.86) 53 (36.55) 145 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 18 (12.50) 10 (6.94) 27 (18.75) 53 (36.81) 36 (25.00) 144 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 18 (24.66) 5 (6.85) 10 (13.70) 23 (31.51) 17 (23.29) 73 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 34 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
ดื่มเครื่องดื่มตรา
สินคาเดียวตลอด 

ดื่มเครื่องดื่มชนิด
เดียวตลอด 

เปลี่ยนตราสินคา
เปนบางครั้ง 

เปลี่ยนชนิด
เครื่องดื่มเปน
บางครั้ง 

เปลี่ยนทั้งตราสินคา
และชนิดเครื่องดื่ม

เปนบางครั้ง 
ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคา             

นอยที่สุด  (รอยละ) 5 (17.24) 1 (3.45) 2 (6.90) 13 (44.83) 8 (27.59) 29 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (3.45) 3 (10.34) 1 (3.45) 10 (34.48) 14 (48.28) 29 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 11 (8.53) 13 (10.08) 16 (12.40) 50 (38.76) 39 (30.23) 129 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 20 (13.79) 6 (4.14) 23 (15.86) 56 (38.62) 40 (27.59) 145 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 17 (25.00) 8 (11.76) 18 (26.47) 13 (19.12) 12 (17.65) 68 (100.00) 

สวนประสมทางการตลาดดานราคา             

ราคาเหมาะสมกับคณุประโยชนทีไ่ดรับ             

นอยที่สุด  (รอยละ) 1 (33.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (33.33) 1 (33.33) 3 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 5 (62.50) 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (37.50) 0 (0.00) 8 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 8 (12.31) 6 (9.23) 9 (13.85) 29 (44.62) 13 (20.00) 65 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 21 (11.60) 14 (7.73) 36 (19.89) 60 (33.15) 50 (27.62) 181 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 19 (13.29) 11 (7.69) 15 (10.49) 49 (34.27) 49 (34.27) 143 (100.00) 

มีปายแสดงราคาไวชัดเจน             

นอยที่สุด  (รอยละ) 3 (33. 33) 0 (0.00) 1 (11.11) 4 (44.44) 1 (11.11) 9 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 2 (9.09) 2 (9.09) 3 (13.64) 12 (54.55) 3 (13.64) 22 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 7 (8.33) 3 (3.57) 22 (26.19) 29 (34.52) 23 (27.38) 84 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 34 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
ดื่มเครื่องดื่มตรา
สินคาเดียวตลอด 

ดื่มเครื่องดื่มชนิด
เดียวตลอด 

เปลี่ยนตราสินคา
เปนบางครั้ง 

เปลี่ยนชนิด
เครื่องดื่มเปน
บางครั้ง 

เปลี่ยนทั้งตราสินคา
และชนิดเครื่องดื่ม

เปนบางครั้ง 
มาก  (รอยละ) 23 (13.22) 13 (7.47) 17 (9.77) 61 (35.06) 60 (34.48) 174 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 19 (17.12) 13 (11.71) 17 (15.32) 36 (32.43) 26 (23.42) 111 (100.00) 

มีหลากหลายราคาใหเลือก             

นอยที่สุด  (รอยละ) 3 (30.00) 0 (0.00) 1 (10.00) 5 (50.00) 1 (10.00) 10 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (6.67) 2 (13.33) 2 (13.33) 6 (40.00) 4 (26.67) 15 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 12 (10.08) 5 (4.20) 21 (17.65) 47 (39.50) 34 (28.57) 119 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 20 (12.99) 15 (9.74) 18 (11.69) 54 (35.06) 47 (30.52) 154 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 18 (17.65) 9 (8.82) 18 (17.65) 30 (29.41) 27 (26.47) 102 (100.00) 

สวนประสมทางการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาด 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

เพื่อของรางวัลและการชิงโชค             

นอยที่สุด  (รอยละ) 7 (11.67) 1 (1.67) 5 (8.33) 25 (41.67) 22 (36.67) 60 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 4 (4.49) 6 (6.74) 10 (11.24) 34 (38.20) 35 (39.33) 89 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 11 (10.19) 9 (8.33) 19 (17.59) 39 (36.11) 30 (27.78) 108 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 12 (14.12) 8 (9.41) 15 (17.65) 32 (37.65) 18 (21.18) 85 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 20 (34.48) 7 (12.07) 11 (18.97) 12 (20.69) 8 (13.79) 58 (100.00) 
             

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 34 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
ดื่มเครื่องดื่มตรา
สินคาเดียวตลอด 

ดื่มเครื่องดื่มชนิด
เดียวตลอด 

เปลี่ยนตราสินคา
เปนบางครั้ง 

เปลี่ยนชนิด
เครื่องดื่มเปน
บางครั้ง 

เปลี่ยนทั้งตราสินคา
และชนิดเครื่องดื่ม

เปนบางครั้ง 
เพื่อสุขภาพเพราะลดราคา             

นอยที่สุด  (รอยละ) 6 (12.24) 1 (2.04) 4 (8.16) 25 (51.02) 13 (26.53) 49 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 9 (12.16) 5 (6.76) 13 (17.57) 23 (31.08) 24 (32.43) 74 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 10 (8.55) 12 (10.26) 15 (12.82) 42 (35.90) 38 (32.48) 117 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 20 (20.00) 5 (5.00) 14 (14.00) 34 (34.00) 27 (27.00) 100 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 9 (15.00) 8 (13.33) 14 (23.33) 18 (30.00) 11 (18.33) 60 (100.00) 

ไดรับขอมลูโฆษณาประชาสัมพันธ             

นอยที่สุด  (รอยละ) 4 (23.53) 1 (5.88) 1 (5.88) 4 (23.53) 7 (41.18) 17 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 2 (4.55) 3 (6.82) 5 (11.36) 20 (45.45) 14 (31.82) 44 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 13 (10.00) 7 (5.38) 14 (10.77) 50 (38.46) 46 (35.38) 130 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 22 (13.58) 17 (10.49) 29 (17.90) 55 (33.95) 39 (24.07) 162 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 13 (27.66) 3 (6.38) 11 (23.40) 13 (27.66) 7 (14.89) 47 (100.00) 

มีของแถม             

นอยที่สุด  (รอยละ) 9 (16.67) 3 (5.56) 5 (9.26) 21 (38.89) 16 (29.63) 54 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 6 (6.67) 4 (4.44) 12 (13.33) 34 (37.78) 34 (37.78) 90 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 12 (10.91) 10 (9.09) 15 (13.64) 37 (33.64) 36 (32.73) 110 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 17 (18.68) 5 (5.49) 17 (18.68) 35 (38.46) 17 (18.68) 91 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 34 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ลักษณะการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
ดื่มเครื่องดื่มตรา
สินคาเดียวตลอด 

ดื่มเครื่องดื่มชนิด
เดียวตลอด 

เปลี่ยนตราสินคา
เปนบางครั้ง 

เปลี่ยนชนิด
เครื่องดื่มเปน
บางครั้ง 

เปลี่ยนทั้งตราสินคา
และชนิดเครื่องดื่ม

เปนบางครั้ง 
มากที่สุด  (รอยละ) 10 (18.18) 9 (16.36) 11 (20.00) 15 (27.27) 10 (18.18) 55 (100.00) 

การสะสมคปูองเพื่อแลกซื้อ             

นอยที่สุด  (รอยละ) 7 (12.73) 4 (7.27) 6 (10.91) 20 (36.36) 18 (32.73) 55 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 7 (7.37) 6 (6.32) 8 (8.42) 42 (44.21) 32 (33.68) 95 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 11 (9.73) 9 (7.96) 22 (19.47) 37 (32.74) 34 (30.09) 113 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 14 (16.09) 6 (6.90) 14 (16.09) 31 (35.63) 22 (25.29) 87 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 15 (30.00) 6 (12.00) 10 (20.00) 12 (24.00) 7 (14.00) 50 (100.00) 

รวม 54 (13.50) 31 (7.75) 60 (15.00) 142 (35.50) 113 (28.25) 400 (100.00) 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 35 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม หางสรรพสินคา ไฮเปอรมารเก็ต แคชแอนดแครรี ่ ซูปเปอรมารเก็ต รานคาสะดวกซื้อ
ใกลบาน 

สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ       

การดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดีตอสขุภาพ       

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 2 (50.00) 0 (0.00) 2 (50.00) 0 (0.00) 4 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 0 (0.00) 1 (50.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (50.00) 2 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 6 (12.50) 11 (22.92) 4 (8.33) 1 (2.08) 26 (54.17) 48 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 19 (10.67) 69 (38.76) 3 (1.69) 10 (5.62) 77 (43.26) 178 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 17 (10.12) 67 (39.88) 7 (4.17) 5 (2.98) 72 (42.86) 168 (100.00) 

การดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชวยเสริม
ความงาม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 5 (38.46) 1 (7.69) 0 (0.00) 7 (53.85) 13 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 0 (0.00) 13 (40.63) 1 (3.13) 0 (0.00) 18 (56.25) 32 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 11 (7.19) 51 (33.33) 3 (1.96) 8 (5.23) 80 (52.29) 153 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 21 (16.41) 45 (35.16) 5 (3.91) 9 (7.03) 48 (37.50) 128 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 10 (13.51) 36 (48.65) 4 (5.41) 1 (1.35) 23 (31.08) 74 (100.00) 

คํานึงถึงคุณคาของสารอาหารที่ตองการ
เพิ่มเตมิในแตละวัน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 3 (50.00) 1 (16.67) 0 (0.00) 2 (33.33) 6 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 0 (0.00) 3 (27.27) 0 (0.00) 1 (9.09) 7 (63.64) 11 (100.00) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 35 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม หางสรรพสินคา ไฮเปอรมารเก็ต แคชแอนดแครรี ่ ซูปเปอรมารเก็ต รานคาสะดวกซื้อ
ใกลบาน 

ปานกลาง  (รอยละ) 9 (11.11) 25 (30.86) 5 (6.17) 4 (4.94) 38 (46.91) 81 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 18 (9.84) 79 (43.17) 6 (3.28) 9 (4.92) 71 (38.80) 183 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 15 (12.61) 40 (33.61) 2 (1.68) 4 (3.36) 58 (48.74) 119 (100.00) 

รสชาติของเครื่องดืม่เพื่อสุขภาพมผีลตอ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 3 (33.33) 0 (0.00) 1 (11.11) 5 (55.56) 9 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (7.69) 2 (15.38) 0 (0.00) 0 (0.00) 10 (76.92) 13 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 9 (10.84) 31 (37.35) 5 (6.02) 3 (3.61) 35 (42.17) 83 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 18 (9.78) 64 (34.78) 7 (3.80) 11 (5.98) 84 (45.65) 184 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 14 (12.61) 50 (45.05) 2 (1.80) 3 (2.70) 42 (37.84) 111 (100.00) 

เพราะความมีชื่อเสยีงของตราสินคา             

นอยที่สุด  (รอยละ) 3 (13.64) 6 (27.27) 1 (4.55) 2 (9.09) 10 (45.45) 22 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 2 (3.57) 25 (44.64) 2 (3.57) 3 (5.36) 24 (42.86) 56 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 12 (7.36) 55 (33.74) 5 (3.07) 8 (4.91) 83 (50.92) 163 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 21 (19.27) 36 (33.03) 4 (3.67) 3 (2.75) 45 (41.28) 109 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 4 (8.00) 28 (56.00) 2 (4.00) 2 (4.00) 14 (28.00) 50 (100.00) 

เพราะความเชื่อถือในตราสินคา             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 7 (58.33) 1 (8.33) 0 (0.00) 4 (33.33) 12 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 35 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม หางสรรพสินคา ไฮเปอรมารเก็ต แคชแอนดแครรี ่ ซูปเปอรมารเก็ต รานคาสะดวกซื้อ
ใกลบาน 

นอย  (รอยละ) 0 (0.00) 10 (43.48) 0 (0.00) 1 (4.35) 12 (52.17) 23 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 9 (7.69) 47 (40.17) 6 (5.13) 4 (3.42) 51 (43.59) 117 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 19 (11.45) 50 (30.12) 4 (2.41) 12 (7.23) 81 (48.80) 166 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 14 (17.07) 36 (43.90) 3 (3.66) 1 (1.22) 28 (34.15) 82 (100.00) 

ลักษณะรูปทรงของบรรจภุัณฑสะดวกตอ
การบริโภค 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 3 (42.86) 1 (14.29) 0 (0.00) 3 (42.86) 7 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (6.67) 6 (40.00) 0 (0.00) 1 (6.67) 7 (46.67) 15 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 6 (5.00) 45 (37.50) 7 (5.83) 8 (6.67) 54 (45.00) 120 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 25 (13.74) 66 (36.26) 2 (1.10) 5 (2.75) 84 (46.15) 182 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 10 (13.16) 30 (39.47) 4 (5.26) 4 (5.26) 28 (36.84) 76 (100.00) 

ลักษณะของบรรจุภณัฑมีความสวยงาม             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 3 (25.00) 1 (8.33) 0 (0.00) 8 (66.67) 12 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (3.23) 10 (32.26) 0 (0.00) 2 (6.45) 18 (58.06) 31 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 6 (4.26) 49 (34.75) 4 (2.84) 9 (6.38) 73 (51.77) 141 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 24 (15.09) 67 (42.14) 6 (3.77) 5 (3.14) 57 (35.85) 159 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 11 (19.30) 21 (36.84) 3 (5.26) 2 (3.51) 20 (35.09) 57 (100.00) 
             

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 35 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม หางสรรพสินคา ไฮเปอรมารเก็ต แคชแอนดแครรี ่ ซูปเปอรมารเก็ต รานคาสะดวกซื้อ
ใกลบาน 

ลักษณะของบรรจุภณัฑมีความทันสมัย             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 3 (30.00) 1 (10.00) 0 (0.00) 6 (60.00) 10 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (3.45) 7 (24.14) 0 (0.00) 2 (6.90) 19 (65.52) 29 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 10 (6.90) 52 (35.86) 5 (3.45) 9 (6.21) 69 (47.59) 145 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 21 (13.82) 59 (38.82) 4 (2.63) 3 (1.97) 65 (42.76) 152 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 10 (15.63) 29 (45.31) 4 (6.25) 4 (6.25) 17 (26.56) 64 (100.00) 

ลักษณะของบรรจุภณัฑมีความ
หลากหลายขนาด 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 4 (28.57) 1 (7.14) 0 (0.00) 9 (64.29) 14 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 2 (8.33) 9 (37.50) 0 (0.00) 5 (20.83) 8 (33.33) 24 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 10 (6.90) 49 (33.79) 6 (4.14) 5 (3.45) 75 (51.72) 145 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 22 (15.28) 56 (38.89) 2 (1.39) 6 (4.17) 58 (40.28) 144 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 8 (10.96) 32 (43.84) 5 (6.85) 2 (2.74) 26 (35.62) 73 (100.00) 

ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคา             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 11 (37.93) 3 (10.34) 4 (13.79) 11 (37.93) 29 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (3.45) 10 (34.48) 0 (0.00) 0 (0.00) 18 (62.07) 29 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 8 (6.20) 53 (41.09) 2 (1.55) 4 (3.10) 62 (48.06) 129 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 21 (14.48) 46 (31.72) 7 (4.83) 4 (2.76) 67 (46.21) 145 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 35 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม หางสรรพสินคา ไฮเปอรมารเก็ต แคชแอนดแครรี ่ ซูปเปอรมารเก็ต รานคาสะดวกซื้อ
ใกลบาน 

มากที่สุด  (รอยละ) 12 (17.65) 30 (44.12) 2 (2.94) 6 (8.82) 18 (26.47) 68 (100.00) 

สวนประสมทางการตลาดดานราคา             

ราคาเหมาะสมกับคณุประโยชนทีไ่ดรับ             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 2 (66.67) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (33.33) 3 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 0 (0.00) 3 (37.50) 1 (12.50) 3 (37.50) 1 (12.50) 8 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 9 (13.85) 20 (30.77) 1 (1.54) 5 (7.69) 30 (46.15) 65 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 16 (8.84) 75 (41.44) 4 (2.21) 7 (3.87) 79 (43.65) 181 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 17 (11.89) 50 (34.97) 8 (5.59) 3 (2.10) 65 (45.45) 143 (100.00) 

มีปายแสดงราคาไวชัดเจน             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 2 (22.22) 0 (0.00) 2 (22.22) 5 (55.56) 9 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (4.55) 9 (40.91) 0 (0.00) 2 (9.09) 10 (45.45) 22 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 11 (13.10) 32 (38.10) 4 (4.76) 1 (1.19) 36 (42.86) 84 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 13 (7.47) 66 (37.93) 3 (1.72) 11 (6.32) 81 (46.55) 174 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 17 (15.32) 41 (36.94) 7 (6.31) 2 (1.80) 44 (39.64) 111 (100.00) 

มีหลากหลายราคาใหเลือก             

นอยที่สุด  (รอยละ) 1 (10.00) 2 (20.00) 0 (0.00) 2 (20.00) 5 (50.00) 10 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 0 (0.00) 5 (33.33) 1 (6.67) 2 (13.33) 7 (46.67) 15 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 9 (7.56) 49 (41.18) 2 (1.68) 4 (3.36) 55 (46.22) 119 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 35 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม หางสรรพสินคา ไฮเปอรมารเก็ต แคชแอนดแครรี ่ ซูปเปอรมารเก็ต รานคาสะดวกซื้อ
ใกลบาน 

มาก  (รอยละ) 21 (13.64) 50 (32.47) 5 (3.25) 9 (5.84) 69 (44.81) 154 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 11 (10.78) 44 (43.14) 6 (5.88) 1 (0.98) 40 (39.22) 102 (100.00) 

สวนประสมทางการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาด 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

เพื่อของรางวัลและการชิงโชค             

นอยที่สุด  (รอยละ) 4 (6.67) 20 (33.33) 2 (3.33) 4 (6.67) 30 (50.00) 60 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 4 (4.49) 34 (38.20) 1 (1.12) 2 (2.25) 48 (53.93) 89 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 12 (11.11) 36 (33.33) 4 (3.70) 3 (2.78) 53 (49.07) 108 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 17 (20.00) 32 (37.65) 3 (3.53) 5 (5.88) 28 (32.94) 85 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 5 (8.62) 28 (48.28) 4 (6.90) 4 (6.90) 17 (29.31) 58 (100.00) 

เพื่อสุขภาพเพราะลดราคา             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 17 (34.69) 1 (2.04) 5 (10.20) 26 (53.06) 49 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 6 (8.11) 26 (35.14) 0 (0.00) 2 (2.70) 40 (54.05) 74 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 14 (11.97) 40 (34.19) 7 (5.98) 3 (2.56) 53 (45.30) 117 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 16 (16.00) 38 (38.00) 3 (3.00) 7 (7.00) 36 (36.00) 100 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 6 (10.00) 29 (48.33) 3 (5.00) 1 (1.67) 21 (35.00) 60 (100.00) 

ไดรับขอมลูโฆษณาประชาสัมพันธ             

นอยที่สุด  (รอยละ) 0 (0.00) 7 (41.18) 1 (5.88) 2 (11.76) 7 (41.18) 17 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 35 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

การเลือกสถานที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม หางสรรพสินคา ไฮเปอรมารเก็ต แคชแอนดแครรี ่ ซูปเปอรมารเก็ต รานคาสะดวกซื้อ
ใกลบาน 

นอย  (รอยละ) 4 (9.09) 14 (31.82) 1 (2.27) 3 (6.82) 22 (50.00) 44 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 9 (6.92) 43 (33.08) 1 (0.77) 4 (3.08) 73 (56.15) 130 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 22 (13.58) 63 (38.89) 9 (5.56) 8 (4.94) 60 (37.04) 162 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 7 (14.89) 23 (48.94) 2 (4.26) 1 (2.13) 14 (29.79) 47 (100.00) 

มีของแถม             

นอยที่สุด  (รอยละ) 2 (3.70) 22 (40.74) 1 (1.85) 3 (5.56) 26 (48.15) 54 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 4 (4.44) 35 (38.89) 3 (3.33) 2 (2.22) 46 (51.11) 90 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 15 (13.64) 35 (31.82) 4 (3.64) 4 (3.64) 52 (47.27) 110 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 15 (16.48) 33 (36.26) 2 (2.20) 7 (7.69) 34 (37.36) 91 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 6 (10.91) 25 (45.45) 4 (7.27) 2 (3.64) 18 (32.73) 55 (100.00) 

การสะสมคปูองเพื่อแลกซื้อ             

นอยที่สุด  (รอยละ) 4 (7.27) 20 (36.36) 3 (5.45) 4 (7.27) 24 (43.64) 55 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 5 (5.26) 38 (40.00) 2 (2.11) 2 (2.11) 48 (50.53) 95 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 9 (7.96) 36 (31.86) 4 (3.54) 4 (3.54) 60 (53.10) 113 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 14 (16.09) 36 (41.38) 1 (1.15) 4 (4.60) 32 (36.78) 87 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 10 (20.00) 20 (40.00) 4 (8.00) 4 (8.00) 12 (24.00) 50 (100.00) 

รวม 42 (10.50) 150 (37.50) 14 (3.50) 18 (4.50) 176 (44.00) 400 (100.00) 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 36 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * การเลือกชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

การเลือกชองทางการรับขอมลูเครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
สื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน 

สื่อโฆษณาทางวิทยุ สื่อโฆษณาทาง
หนังสือ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตตางๆ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตของแตละ
ตราสินคาโดยตรง 

สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ       

การดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดีตอสขุภาพ       

นอยที่สุด  (รอยละ) 2 (50.00) 2 (50.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 4 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 1 (50.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (50.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 37 (77.08) 2 (4.17) 0 (0.00) 4 (8.33) 5 (10.42) 48 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 140 (78.65) 11 (6.18) 9 (5.06) 14 (7.87) 4 (2.25) 178 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 131 (77.98) 14 (8.33) 3 (1.79) 8 (4.76) 12 (7.14) 168 (100.00) 

การดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชวยเสริม
ความงาม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

นอยที่สุด  (รอยละ) 7  (53.85) 1 (7.69) 1 (7.69) 2 (15.38) 2 (15.38) 13 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 28 (87.50) 3 (9.38) 0 (0.00) 1 (3.13) 0 (0.00) 32 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 121 (79.08) 8 (5.23) 6 (3.92) 12 (7.84) 6 (3.92) 153 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 100 (78.13) 10 (7.81) 3 (2.34) 8 (6.25 7 (5.47) 128 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 55 (74.32) 7 (9.46) 2 (2.70) 4 (5.41) 6 (8.11) 74 (100.00) 

คํานึงถึงคุณคาของสารอาหารที่ตองการ
เพิ่มเตมิในแตละวัน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

นอยที่สุด  (รอยละ) 3 (50.00) 1 (16.67) 0 (0.00) 1 (16.67) 1 (16.67) 6 (100.00) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 36 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * การเลือกชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

การเลือกชองทางการรับขอมลูเครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
สื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน 

สื่อโฆษณาทางวิทยุ สื่อโฆษณาทาง
หนังสือ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตตางๆ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตของแตละ
ตราสินคาโดยตรง 

นอย  (รอยละ) 7 (63.64) 0 (0.00) 1 (9.09) 2 (18.18) 1 (9.09) 11 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 64 (79.01) 8 (9.88) 3 (3.70) 5 (6.17) 1 (1.23) 81 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 147 (80.33) 10 (5.46) 5 (2.73) 13 (7.10) 8 (4.37) 183 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 90 (75.63) 10 (8.40) 3 (2.52) 6 (5.04) 10 (8.40) 119 (100.00) 

รสชาติของเครื่องดืม่เพื่อสุขภาพมผีลตอ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

นอยที่สุด  (รอยละ) 4 (44.44) 0 (0.00) 1 (11.11) 3 (33.33) 1 (11.11) 9 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 10 (76.92) 1 (7.69) 0 (0.00) 1 (7.69) 1 (7.69) 13 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 67 (80.72) 8 (9.64) 3 (3.61) 4 (4.82) 1 (1.20) 83 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 141 (76.63) 12 (6.52) 5 (2.72) 17 (9.24) 9 (4.89) 184 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 89 (80.18) 8 (7.21) 3 (2.70) 2 (1.80) 9 (8.11) 111 (100.00) 

เพราะความมีชื่อเสยีงของตราสินคา             

นอยที่สุด  (รอยละ) 12 (54.55) 3 (13.64) 1 (4.55) 4 (18.18) 2 (9.09) 22 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 36 (64.29) 6 (10.71) 4 (7.14) 7 (12.50) 3 (5.36) 56 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 140 (85.89) 9 (5.52) 2 (1.23) 6 (3.68) 6 (3.68) 163 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 86 (78.90) 5 (4.59) 2 (1.83) 8 (7.34) 8 (7.34) 109 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 37 (74.00) 6 (12.00) 3 (6.00) 2 (4.00) 2 (4.00) 50 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 36 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * การเลือกชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

การเลือกชองทางการรับขอมลูเครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
สื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน 

สื่อโฆษณาทางวิทยุ สื่อโฆษณาทาง
หนังสือ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตตางๆ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตของแตละ
ตราสินคาโดยตรง 

เพราะความเชื่อถือในตราสินคา             

นอยที่สุด  (รอยละ) 9 (75.00) 1 (8.33) 0 (0.00) 2 (16.67) 0 (0.00) 12 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 17 (73.91) 1 (4.35) 0 (0.00) 3 (13.04) 2 (8.70) 23 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 94 (80.34) 8 (6.84) 3 (2.56) 6 (5.13) 6 (5.13) 117 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 133 (80.12) 10 (6.02) 5 (3.01) 12 (7.23) 6 (3.61) 166 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 58 (70.73) 9 (10.98) 4 (4.88) 4 (4.88) 7 (8.54) 82 (100.00) 

สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะ
ของบรรจุภัณฑ  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

ลักษณะรูปทรงของบรรจภุัณฑสะดวกตอ
การบริโภค 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

นอยที่สุด  (รอยละ) 6 (85.71) 1 (14.29) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 7 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 8 (53.33) 4 (26.67) 2 (13.33) 1 (6.67) 0 (0.00) 15 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 95 (79.17) 5 (4.17) 4 (3.33) 10 (8.33) 6 (5.00) 120 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 144 (79.12) 15 (8.24) 4 (2.20) 11 (6.04) 8 (4.40) 182 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 58 (76.32) 4 (5.26) 2 (2.63) 5 (6.58) 7 (9.21) 76 (100.00) 

ลักษณะของบรรจุภณัฑมีความสวยงาม             

นอยที่สุด  (รอยละ) 9 (75.00) 2 (16.67) 1 (8.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 12 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 36 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * การเลือกชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

การเลือกชองทางการรับขอมลูเครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
สื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน 

สื่อโฆษณาทางวิทยุ สื่อโฆษณาทาง
หนังสือ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตตางๆ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตของแตละ
ตราสินคาโดยตรง 

นอย  (รอยละ) 24 (77.42) 3 (9.68) 0 (0.00) 4 (12.90) 0 (0.00) 31 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 111 (78.72) 5 (3.55) 2 (1.42) 12 (8.51) 11 (7.80) 141 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 129 (81.13) 14 (8.81) 7 (4.40) 5 (3.14) 4 (2.52) 159 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 38 (66.67) 5 (8.77) 2 (3.51) 6 (10.53) 6 (10.53) 57 (100.00) 

ลักษณะของบรรจุภณัฑมีความทันสมัย             

นอยที่สุด  (รอยละ) 6 (60.00) 2 (20.00) 1 (10.00) 1 (10.00) 0 (0.00) 10 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 24 (82.76) 4 (13.79) 0 (0.00) 1 (3.45) 0 (0.00) 29 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 110 (75.86) 7 (4.83) 6 (4.14) 12 (8.28) 10 (6.90) 145 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 127 (83.55) 11 (7.24) 2 (1.32) 7 (4.61) 5 (3.29) 152 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 44 (68.75) 5 (7.81) 3 (4.69) 6 (9.38) 6 (9.38) 64 (100.00) 

ลักษณะของบรรจุภณัฑมีความ
หลากหลายขนาด 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

นอยที่สุด  (รอยละ) 9 (64.29) 2 (14.29) 1 (7.14) 2 (14.29) 0 (0.00) 14 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 11 (45.83) 7 (29.17) 2 (8.33) 3 (12.50) 1 (4.17) 24 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 115 (79.31) 8 (5.52) 4 (2.76) 9 (6.21) 9 (6.21) 145 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 121 (84.03) 6 (4.17) 2 (1.39) 10 (6.94) 5 (3.47) 144 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 55 (75.34) 6 (8.22) 3 (4.11) 3 (4.11) 6 (8.22) 73 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 36 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * การเลือกชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

การเลือกชองทางการรับขอมลูเครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
สื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน 

สื่อโฆษณาทางวิทยุ สื่อโฆษณาทาง
หนังสือ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตตางๆ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตของแตละ
ตราสินคาโดยตรง 

ขอมูลที่กลาวอางบนฉลากสินคา             

นอยที่สุด  (รอยละ) 22 (75.86) 3 (10.34) 1 (3.45) 2 (6.90) 1 (3.45) 29 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 21 (72.41) 1 (3.45) 1 (3.45) 0 (0.00) 6 (20.69) 29 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 97 (75.19) 10 (7.75) 3 (2.33) 16 (12.40) 3 (2.33) 129 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 122 (84.14) 7 (4.83) 5 (3.45 6 (4.14) 5 (3.45) 145 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 49 72.06) 8 (11.76) 2 (2.94) 3 (4.41) 6 (8.82) 68 (100.00) 

สวนประสมทางการตลาดดานราคา             

ราคาเหมาะสมกับคณุประโยชนทีไ่ดรับ             

นอยที่สุด  (รอยละ) 1 (33.33) 1 (33.33) 0 (0.00) 1 (33.33) 0 (0.00) 3 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 5 (62.50) 2 (25.00) 0 (0.00) 1 (12.50) 0 (0.00) 8 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 51 (78.46) 5 (7.69) 2 (3.08) 1 (1.54) 6 (9.23) 65 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 141 (77.90) 15 (8.29) 4 (2.21) 16 (8.84) 5 (2.76) 181 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 113 (79.02) 6 (4.20) 6 (4.20) 8 (5.59) 10 (6.99) 143 (100.00) 

มีปายแสดงราคาไวชัดเจน             

นอยที่สุด  (รอยละ) 3 (33.33) 4 (44.44) 0 (0.00) 2 (22.22) 0 (0.00) 9 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 13 (59.09) 3 (13.64) 1 (4.55) 3 (13.64) 2 (9.09) 22 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 74 (88.10) 3 (3.57) 1 (1.19) 3 (3.57) 3 (3.57) 84 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 36 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * การเลือกชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

การเลือกชองทางการรับขอมลูเครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
สื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน 

สื่อโฆษณาทางวิทยุ สื่อโฆษณาทาง
หนังสือ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตตางๆ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตของแตละ
ตราสินคาโดยตรง 

มาก  (รอยละ) 133 (76.44) 13 (7.47) 10 (5.75) 13 (7.47) 5 (2.87) 174 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 88 (79.28) 6 (5.41) 0 (0.00) 6 (5.41) 11 (9.91) 111 (100.00) 

มีหลากหลายราคาใหเลือก             

นอยที่สุด  (รอยละ) 4 (40.00) 4 (40.00) 0 (0.00) 2 (20.00) 0 (0.00) 10 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 10 (66.67) 0 (0.00) 4 (26.67) 1 (6.67) 0 (0.00) 15 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 91 (76.47) 10 (8.40) 3 (2.52) 7 (5.88) 8 (6.72) 119 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 131 (85.06) 6 (3.90) 2 (1.30) 11 (7.14) 4 (2.60) 154 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 75 (73.53) 9 (8.82) 3 (2.94 6 (5.88) 9 (8.82) 102 (100.00) 

สวนประสมทางการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาด 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

เพื่อของรางวัลและการชิงโชค             

นอยที่สุด  (รอยละ) 46 (76.67) 4 (6.67) 2 (3.33) 5 (8.33) 3 (5.00) 60 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 74 (83.15) 3 (3.37) 2 (2.25) 6 (6.74) 4 (4.49) 89 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 81 (75.00) 11 (10.19) 0 (0.00) 7 (6.48) 9 (8.33) 108 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 71 (83.53 4 (4.71) 4 (4.71) 4 (4.71) 2 (2.35) 85 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 39 (67.24) 7 (12.07) 4 (6.90) 5 (8.62) 3 (5.17) 58 (100.00) 
             

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 36 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * การเลือกชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

การเลือกชองทางการรับขอมลูเครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
สื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน 

สื่อโฆษณาทางวิทยุ สื่อโฆษณาทาง
หนังสือ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตตางๆ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตของแตละ
ตราสินคาโดยตรง 

เพื่อสุขภาพเพราะลดราคา             

นอยที่สุด  (รอยละ) 35 (71.43) 5 (10.20) 2 (4.08) 3 (6.12) 4 (8.16) 49 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 58 (78.38) 7 (9.46) 2 (2.70) 4 (5.41) 3 (4.05) 74 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 96 (82.05) 0 (0.00) 3 (2.56) 10 (8.55) 8 (6.84) 117 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 81 (81.00) 10 (10.00) 2 (2.00) 6 (6.00) 1 (1.00) 100 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 41 (68.33) 7 (11.67) 3 (5.00) 4 (6.67) 5 (8.33) 60 (100.00) 

ไดรับขอมลูโฆษณาประชาสัมพันธ             

นอยที่สุด  (รอยละ) 8 (47.06) 4 (23.53) 0 (0.00) 4 (23.53) 1 (5.88) 17 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 35 (79.55) 1 (2.27) 3 (6.82) 1 (2.27) 4 (9.09) 44 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 107 (82.31) 8 (6.15) 1 (0.77) 8 (6.15) 6 (4.62) 130 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 129 (79.63) 11 (6.79) 5 (3.09) 9 (5.56) 8 (4.94) 162 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 32 (68.09) 5 (10.64) 3 (6.38) 5 (10.64) 2 (4.26) 47 (100.00) 

มีของแถม             

นอยที่สุด  (รอยละ) 39 (72.22) 7 (12.96) 2 (3.70) 3 (5.56) 3 (5.56) 54 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 71 (78.89) 3 (3.33) 2 (2.22) 10 (11.11) 4 (4.44) 90 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 90 (81.82) 6 (5.45) 1 (0.91) 5 (4.55) 8 (7.27) 110 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 74 (81.32) 7 (7.69) 3 (3.30) 5 (5.49) 2 (2.20) 91 (100.00) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 36 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด * การเลือกชองทางการรับขอมูลเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

การเลือกชองทางการรับขอมลูเครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพ 

รวม 
สื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน 

สื่อโฆษณาทางวิทยุ สื่อโฆษณาทาง
หนังสือ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตตางๆ 

สื่อโฆษณาทาง
เว็บไซตของแตละ
ตราสินคาโดยตรง 

มากที่สุด  (รอยละ) 37 (67.27) 6 (10.91) 4 (7.27) 4 (7.27) 4 (7.27) 55 (100.00) 

การสะสมคปูองเพื่อแลกซื้อ             

นอยที่สุด  (รอยละ) 42 (76.36) 4 (7.27) 0 (0.00) 6 (10.91) 3 (5.45) 55 (100.00) 

นอย  (รอยละ) 73 (76.84) 7 (7.37) 5 (5.26) 4 (4.21) 6 (6.32) 95 (100.00) 

ปานกลาง  (รอยละ) 93 (82.30) 6 (5.31) 1 (0.88) 7 (6.19) 6 (5.31) 113 (100.00) 

มาก  (รอยละ) 68 (78.16) 9 (10.34) 2 (2.30) 5 (5.75) 3 (3.45) 87 (100.00) 

มากที่สุด  (รอยละ) 35 (70.00) 3 (6.00) 4 (8.00) 5 (10.00) 3 (6.00) 50 (100.00) 

รวม 311 (77.75) 29 (7.25) 12 (3.00) 27 (6.75) 21 (5.25) 400 (100.00) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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