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 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ ( Low 
Calorie Drink ) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได
ตอเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และลักษณะนวัตกรรมของผลิตภัณฑซึ่ง ประกอบดวย 
คุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบ ความสอดคลองกับผูบริโภค ความสามารถทดลองใช และ
ความสามารถติดตอส่ือสาร ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอร่ี (Low 
Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเคยบริโภคเครื่องดื่ม
โลวแคลอรี (Low Calorie Drink) จํานวน 410 คนโดยใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูล คาสถิติ
ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช
คาสถิติ Chi-square และทดสอบขนาดความสัมพันธดวยสถิติ Cramer’s V และ Somers’ D ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา 

1. เพศมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซ้ือในแตละครั้ง  
2. อายุมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซ้ือในแตละครั้ง ปริมาณการซื้อในแตละคร้ัง 

ความถี่ในการดื่มโดยเฉล่ียตอสัปดาห ปริมาณการดื่มในแตและคร้ัง และประโยชนท่ีตองการจากการ
ดื่มในแตละครั้ง 

3. อาชีพมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซ้ือในแตละครั้ง ปริมาณการซื้อในแตละครั้ง 
ความถี่ในการดื่มโดยเฉล่ียตอสัปดาห ปริมาณการดื่มในแตละครั้ง และประโยชนท่ีตองการจากการ
ดื่มในแตละครั้ง 

4. รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซ้ือในแตละคร้ัง ปริมาณการซื้อ
ในแตละครั้ง ความถี่ในการดื่มโดยเฉล่ียตอสัปดาห ปริมาณการดื่มในแตและครั้ง และประโยชนท่ี
ตองการจากการดื่มในแตและครั้ง 

5. ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับคาใชจายในการซื้อในแตละคร้ัง ปริมาณการซื้อในแต
ละครั้ง ความถ่ีในการด่ืมโดยเฉลี่ยตอสัปดาห ปริมาณการดื่มในแตและครั้ง และประโยชนท่ีตองการ
จากการด่ืมในแตและครั้ง 

6. สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซ้ือในแตละครั้ง ปริมาณการซื้อใน
แตละคร้ัง ความถี่ในการดื่มโดยเฉลี่ยตอสัปดาห ปริมาณการดื่มในแตและครั้ง และประโยชนท่ี
ตองการจากการดื่มในแตและครั้ง 



 

  

7. ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมีความสัมพันธกับคาใชจายใน
การซื้อในแตละครั้ง ปริมาณการซื้อในแตละคร้ัง ความถี่ในการดื่มโดยเฉล่ียตอสัปดาห ปริมาณการ
ดื่มในแตและครั้ง และประโยชนท่ีตองการจากการดื่มในแตและครั้ง 

8. ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคมีความสัมพันธกับคาใชจายใน           
การซื้อในแตละครั้ง ปริมาณการซื้อในแตละคร้ัง ความถี่ในการดื่มโดยเฉล่ียตอสัปดาห ปริมาณการ
ดื่มในแตและครั้ง และประโยชนท่ีตองการจากการดื่มในแตและครั้ง 

9. ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับ
คาใชจายในการซ้ือในแตละครั้ง ปริมาณการซื้อในแตละครั้ง ความถ่ีในการดื่มโดยเฉล่ียตอสัปดาห 
ปริมาณการดื่มในแตและครั้ง และประโยชนท่ีตองการจากการดื่มในแตและครั้ง 

10. ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกับคาใชจายใน       
การซ้ือในแตละคร้ัง ปริมาณการซื้อในแตละครั้ง ความถี่ในการดื่มโดยเฉล่ียตอสัปดาห ปริมาณ           
การดื่มในแตและครั้ง และประโยชนท่ีตองการจากการดื่มในแตและครั้ง 
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 This research aims to study the low calorie drink consuming behavior of 
consumers in Bangkok. Independent variables are gender, age, occupation, income, 
educational level, marital status,product:- relative advantage, compatibility, trialability and 
communicability.The dependent variable is the behavior toward the low – calorie drinks 
consumption. 

The sample is 410 consumers in Bangkok who have consumed a low - calorie 
drink. The questionnaire was used as a tool for collecting data. Statistics used for analyzing 
data are percentage, mean and standard deviation. Chi-square test was used to test  hy-
pothesis. Cramer’s V and Somers’D statistics were used to test the power of the relation-
ship at the statistical significance level of 0.05. 

 
Results are as follows : 
1. Gender has relationship with expense. 
2. Age has relationship with expense ,quantity of purchase, the drinking frequency 

per week, the drinking quantity per time and the sought benefit for each drinking. 
3. Occupation has relationship with expense, quantity of purchase, the drinking 

frequency per week, the drinking quantity per time and the sought benefit for each drinking. 
4. Income has relationship with expense, quantity of purchase, the drinking fre-

quency per week, the drinking quantity per time and the sought benefit for each drinking. 
5. Educational level has relationship with expense, quantity of purchase, the drink-

ing frequency per week, the drinking quantity per time and the sought benefit 
6. Marital status has relationship with expense, quantity of purchase, the drinking 

frequency per week, the drinking quantity per time and the sought benefit for each               
drinking. 

7. Relative advantage has relationship with expense, quantity of purchase, the 
drinking frequency per week, the drinking quantity per time and the sought benefit for each 
drinking. 



 

  

8. Compatibility has relationship with expense, quantity of purchase, the drinking 
frequency per week, the drinking quantity per time and the sought benefit for each               
drinking. 

9 . Trialability has relationship with expense, quantity of purchase, the drinking fre-

quency per week, the drinking quantity per time and the sought benefit for each drinking. 
10. Communicability has relationship with expense, quantity of purchase, the drink-

ing frequency per week, the drinking quantity per time and the sought benefit for each 
drinking. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยดี เพราะผูวิจัยไดรับการสนับสนุน และความกรุณา
อยางย่ิงจากอาจารย ดร.พนิต กุลศิริ อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธท่ีกรุณาสละเวลาใหคําแนะนํา
ขอคิดเห็นอันมีคุณคา และมีคุณประโยชนในการวิจัยอยางดีย่ิง รวมไปถึงการใหความชวยเหลือใน
ดานตางๆ ในการวิจัยครั้งน้ีดวยความเมตตาตลอดมา ซึ่งผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.กาญณระวี  อนันตอัครกุล และดร.ไพบูลย  อาชารุงโรจน
ท่ีใหความกรุณาเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถาม และใหคําแนะนําในการวิจัย
ขอขอบคุณเจาหนาท่ีโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร            
ทุกทานท่ีคอยชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการจัดทําสารนิพนธในครั้งน้ี 

ทายสุดผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ท่ีไดอบรมส่ังสอนผูวิจัยใหเปนคนดี ขยัน
อดทน ซื่อสัตย มีคุณธรรม และไดมอบโอกาสทางการศึกษา เพ่ือเปนวิชาความรูติดตัวมาจนถึง
ปจจุบัน รวมไปถึงนองชาย และเพ่ือนๆ ทุกทานท่ีคอยใหกําลังใจ ความหวงใยตลอดจนใหการ
สนับสนุน และความชวยเหลือในทุก ๆ ดานแกผูวิจัยเปนอยางดีมาโดยตลอดระยะเวลาการศึกษา 
และการทํางานวิจัย รวมท้ังครู อาจารยทุกทานท่ีไดคอยอบรม สั่งสอน และใหการประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรูตางๆ แกผูวิจัยจนกระท่ังประสบความสําเร็จในวันน้ี 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 
ภูมิหลัง  
 

แนวโนมดานสุขภาพเปนหัวขอท่ีประชากรโลกใหความสนใจมาโดยตลอด  โดยเฉพาะเร่ือง
อาหารตอสุขภาพ กระแสหนึ่งท่ีเห็นไดอยางชัดเจนในชวงนี้คือ กระแสอาหารและเคร่ืองดื่มแคลอรี่ต่ํา 
ศูนยแคลอรี่ (หรือ  ซีโร แคลอรี) คือ เครื่องดื่มท่ีมีการปรับเปล่ียนองคประกอบบางอยางดวยวิธีหน่ึง
วิธีใดสงผลใหรางกายไดรับพลังงานนอยกวาเครื่องดื่มปกติ สําหรับคําท่ีใชเรียกมีหลายคํา อาทิ 
light, lite, low calorie, low fat, no fat, fat free, no sugar, sugar free และ zero calorie ซึ่งการใช
คําเหลาน้ีข้ึนอยูกับ ขอบังคับทางกฎหมาย เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑท่ีติดฉลาก low 
fat หมายถึงปริมาณไขมันไมมากกวา 3 กรัมตอม้ือ และฉลาก fat free ตองมีปริมาณไขมันนอยกวา 
0.5 กรัมตอมื้อ โดยกระบวนการในการทําอาหารสําหรับไดเอต มักหาสารอ่ืนท่ีใหแคลอรีต่ํากวามา
ทดแทน เชน น้ําตาลในเครื่องดื่ม ในของขบเคี้ยว บรรดาอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีนับรอยนับพันชนิด 
ในซูเปอรมารเก็ต ตลาดสด รานสะดวกซื้อ ฟาสตฟูดส รานกาแฟ ลวนหันมาเนนจุดขายในเรื่อง
สุขภาพ ท่ีตองมีปายแสดงปริมาณแคลอรี่ ปริมาณน้ําตาล ในการดึงดูดใจใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ
สินคาไดเร็วข้ึน หากมีปริมาณแคลอรี่ต่ํา หรือไมมีเลย โดยเฉพาะอยางย่ิงเคร่ืองดื่ม ท้ังชาเขียว นม 
กาแฟ ลวนหันมาปรับตัวโดยปรับเปล่ียนเปนศูนยแคลอร่ีเพ่ือเรียกจุดขายกันท้ังน้ัน โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงกาแฟโลวแคลอรี่ซึ่งมีมากมายหลายย่ีหอ หรือนํ้าอัดลมโดยเฉพาะอยางย่ิงประเภทน้ําดําของสอง
คายใหญมีโคกซีโร และเปปซี่แม็กซ ซึ่งมีการแขงขันกันอยางดุเดือด โดยตางชูจุดขายเหมือนกันคือ 
ความเปนเคร่ืองดื่มศูนยแคลอรี่ แตยังคงรสชาติเดิมท่ีคนนิยม (หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ, 2551) 

ผูผลิตหลายรายในปจจุบัน นอกจากจะชูจุดเดนในเรื่องโลวแคลอรี่แลว ยังตองปรับ
คุณลักษณะตางๆของสินคาใหมีความหลากหลาย แปลกใหม รูปลักษณะบรรจุภัณฑท่ีตองโดดเดน
สะดุดตา สะดวกและดึงดูดใจผูบริโภคซ่ึงนับวันจะเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

จากขอมูลดังกลาวขางตน  ตลาดเครื่องดื่มโลวแคลอร่ีเปนตลาดท่ีนาสนใจท่ีจะศึกษาถึง
พฤติกรรมของกลุมเปาหมายในการบริโภคเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี่ รวมถึงลักษณะผลิตภัณฑในดาน
ตางๆอันเปนประโยชนในการนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบอื่นๆตอไป 

การวิจัยนี้    จึงมุงเนนศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ ( Low Calorie 
Drink ) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร และลักษณะผลิตภัณฑท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค              
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ความมุงหมายของงานวิจัย  
ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายของการศึกษาวิจัยไวดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร    

2. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ  ระดับการศึกษา     
อาชีพ และรายไดตอเดือน ท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 
Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร   

3. เพ่ือศึกษาลักษณะนวัตกรรมของผลิตภัณฑท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร   

 
ความสําคัญของการวิจัย  

การศึกษาคนควาคร้ังน้ี กอใหเกิดประโยชนดังน้ี  
  เปนขอมูลสําหรับบริษัทผูผลิตและพัฒนาสินคาเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) 

โดยไดทราบถึงการรับรูและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 
Drink ) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร   

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาคนควาครั้งนี้มุงศึกษาถึงลักษณะนวัตกรรมของผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink)  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
โดยใชกลุมผูบริโภคท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร โดยใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2553 

 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยกําหนดขอบเขต 

การวิจัยไวดังน้ี  
1.ประชากร (Population) คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยบริโภคเครื่องดื่ม

โลวแคลอรี (Low Calorie Drink)   
  2.กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย (Sample) คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคย    

บริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) 
  โดยผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางจากการคํานวณ   เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากร 

ไดกลุมตัวอยางเปน 385 คน สํารองไว 15 คน รวมท้ังส้ิน 400 คน และกลุมตัวอยางนี้ไดจากการสุม 
โดยมีข้ันตอน ดังน้ี  



3 
 

  

  2.1 กําหนดพ้ืนท่ีสําหรับเลือกกลุมตัวอยางจาก 6 กลุมการปกครองซึ่ง     
ประกอบดวย 50 สํานักงานเขตตามระบบการบริหารและการปกครองของกรุงเทพมหานคร                     
(สภากรุงเทพมหานคร. 2551: Online) ปรับปรุงครั้งลาสุด วันท่ี 22 เมษายน 2552 ไดแก กลุม
รัตนโกสินทร กลุมบูรพา กลุมศรีนครินทร กลุมเจาพระยา กลุมกรุงธนเหนือ และกลุมกรุงธนใต 

2.2 ใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับ       
ฉลากเพ่ือเลือกเขตท่ีเปนตัวแทนของแตละกลุมการปกครอง 6 เขต  

2.3 ใชวิธีเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เลือกสถานท่ี                    
ท่ีเปนตัวแทนของแตละเขตท่ีไดจากข้ันท่ี 1 โดยการเก็บแบบสอบถามแตละเขต ท่ีสุมไดโดยจะเลือก
กลุมเปาหมายและสถานท่ีตามหางสรรพสินคา และในการจัดเก็บแบบสอบถามนั้นจะเจาะจงเลือก
หางสรรพสินคาท่ีมีขนาดใหญ และสถานท่ีท่ีมีผูบริโภคไปจับจายใชสอยมาก ซึ่งผูวิ จัยจะ
กําหนดเวลาในการเขาไปดําเนินการเก็บแบบสอบถามในชวงท่ีมีคนจับจายใชสอยมาก โดยในวัน
จันทรถึงศุกร จะทําการเก็บในชวงหลังเลิกงาน และเสารอาทิตยในชวงหลังเท่ียง โดยกลุมเปาหมาย
นั้นจะถูกคัดเลือกกอนท่ีจะใหทําการกรอกแบบสอบถาม    ซึ่งจะมีการสอบถามกอนวาเคยบริโภค
เครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) หรือไม ถาเคยบริโภคสินคา จึงเปนกลุมเปาหมายท่ีจะทํา
การสํารวจ  

2.4 ใชวิธีเลือกตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) เพื่อใหได       
จํานวนตัวอยางท่ีจะทําการเก็บในแตละสถานท่ี  

2.5 ใชวิธีเลือกตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling)  
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บขอมูลตามสถานท่ีท่ีไดกําหนดไวในแตละเขต 

  
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ไดแก  
1.1 ปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร 

1.1.1 เพศ 

1.1.2 อายุ  
1.1.3 อาชีพ 

1.1.4 รายไดตอเดือน  
1.1.5 ระดับการศึกษา 

1.1.6 สถานภาพสมรส 

1.2  ปจจัยดานลักษณะนวตักรรมของผลิตภัณฑ  
1.2.1 ดานคณุประโยชนเชิงเปรียบเทียบ  
1.2.2 ดานความสอดคลองกับผูบริโภค 
1.2.3 ดานสามารถทดลองใช 
1.2.4 ดานสามารถติดตอส่ือสาร 
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   2. ตัวแปรตาม (Dependent Variation) ไดแก พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลว     
แคลอรี่ (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

           

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ผูบริโภค หมายถึง บุคคลท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครซึ่งเคยบริโภคเคร่ืองดื่มโลว     
แคลอรี (Low Calorie Drink)    

2. พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับการเลือก และการ
ตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ไดแก  
คาใชจายในการบริโภค ปริมาณการบริโภค ความถี่ในการบริโภค ประโยชนท่ีแสวงหา สถานท่ีเลือก
ซื้อ 

3. ลักษณะดานประชากรศาสตร หมายถึง ลักษณะของผูบริโภค ไดแก เพศ อายุ     
อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษาและสถานภาพสมรส   

4. ลักษณะนวัตกรรมของผลิตภัณฑ  
4.1 คุณประโยชน เชิงเปรียบเทียบ ( Relatively Advantage) หมายถึง  

ประโยชนท่ีผูบริโภคไดจากเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink ) มากกวาเครื่องดื่มอ่ืนในดาน
การสรางเสริมสุขภาพ การรักษารูปราง  

4.2 ความสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค( Compatability ) หมายถึง    
ระดับการรับรูของผูบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink ) ในดานความรู ความเขาใจใน
ผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเขากันไดกับการใชชีวติ เชน หาซ้ืองาย ใชดื่มในการใชชวีติปกติได เหมาะสม
กับสุขภาพ เหมาะสมกับอายุ 

4.3 สามารถทดลองใช ( เคยทดลอง ) ( Trialability ) หมายถึง ระดับ     
ความสามารถท่ีจะไดมีโอกาสทดลองใชไดการสามารถทดลองบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low 
Calorie Drink) กอนซื้อ ณ จุดขาย ชวงเปดตัวสินคา  

4.4 สามารถติดตอสื่อสารได ( Communicability ) หมายถึง โฆษณาเครื่องดื่ม     
โลวแคลอรี (Low Calorie Drink) มีความชัดเจน สีของบรรจุภัณฑบอกไดวาเปนผลิตภัณฑลด
น้ําตาล หาขอมูลไดงาย 

5. เครื่องดื่มโลวแคลอรี  (Low Calorie Drink)  หรือ ซีโร แคลอรี คือ เครื่องดื่มท่ีมี
การปรับเปล่ียนองคประกอบบางอยางดวยวิธีหนึ่งวิธีใด  สงผลใหรางกายไดรับพลังงาน นอยกวา
เครื่องดื่มปกติ สําหรับงานวิจัยนี้ เครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink ) จะหมายถึง ชากาแฟ 
และนํ้าอัดลมท่ีระบุวาโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink ) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)  
การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ของ 

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  มีกรอบแนวความคิดในการวิจัยดังน้ี 

 
ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
                                            
 
 
 
 
          
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 

ลักษณะประชากรศาสตร 
1.เพศ 

2.อายุ 

3.ระดับการศกึษา 
4.อาชีพ 

5.รายไดตอเดอืน 

6.สถานภาพสมรส 

 

ลักษณะนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ  
- ดานคุณประโยชนเชิง   
เปรียบเทียบ 

- ดานความสอดคลองกับผูบริโภค 

- ดานสามารถทดลองใช 
- ดานสามารถตดิตอสื่อสาร 
 

 
 
 
 
 
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
โลวแคลอรี (Low Calorie Drink) 
ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. เพศ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 

Drink)    ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
2. อายุ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 

Drink)     ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
3. อา ชีพ  มี ค ว ามสั มพั น ธ ต อพฤติ ก ร รมกา รบริ โ ภค เค ร่ื อ งดื่ ม โ ลว แค ลอรี                     

(Low Calorie Drink ) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
4. รายไดตอเดือน  มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low 

Calorie Drink)  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
5. ระดับการศึกษา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low 

Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
6. สถานภาพสมรส มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low 

Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
7. ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมีความสัมพันธตอพฤติกรรม            

การบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
8. ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคมีความสัมพันธตอพฤติกรรม              

การบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
9. ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอ

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
10. ผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอสื่อสารมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภค

เครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 

Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการทราบถึงพฤติกรรมท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ผลจากการวิจัยท่ีไดจะเปนขอมูลในการกําหนดกลยุทธทางการตลาด  และพัฒนาแผนธุรกิจใน
อนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ โดยกําหนดประเด็นในการนําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี   

      1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
      2. แนวคิดเร่ืองการรับนวัตกรรม 
      3. แนวความคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 
      4. ลักษณะผลิตภัณฑ 5 ประการ ท่ีมีผลตอการยอมรับของผูบริโภค 
      5. ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) 
      6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค  

พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบริโภคทําการคนหา               
การคิด การซื้อ การใช การประเมินผล ในสินคาและบริการ ซึ่งคาดวาจะตอบสนองความตองการ
ของเขา (Schiffman&Kanuk. 1994: G-3) หรือหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและการ
กระทําของผูบริโภคท่ีเก่ียวกับการซ้ือและการใชสินคา นักการตลาดจําเปนตองศึกษาและวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภคดวยเหตุผลหลายประการกลาวคือ (1) พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีผลตอกลยุทธ
การตลาดของธุรกิจ และมีผลทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จถากลยุทธทางการตลาดท่ีสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได (2) เพ่ือสอดคลองกับแนวความคิดทางการตลาด 
(Marketing Concept) ท่ีวาการทําใหลูกคาพึงพอใจ ดวยเหตุนี้จึงตองศึกษาถึงพฤติกรรมของ
ผูบริโภค เพ่ือจัดสิ่งกระตุนหรือกลยุทธการตลาดเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได                 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541: 79)  

ศุภร เสรีรัตน (2544: 7) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ี
เก่ียวของกับการซื้อ การใชสินคาและบริการ (ผลิตภัณฑ) โดยผานกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีบุคคล
ตองตัดสินใจท้ังกอนและหลังการกระทําดังกลาว 
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นักการตลาดจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ดวยเหตุผลหลายประการ 
กลาวคือ  

1. พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีผลตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจ และมีผลทําใหธุรกิจ      
ประสบความสําเร็จ ถากลยุทธทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได         

2. เพ่ือใหสอดคลองกับแนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept) คือ การทํา
ใหลูกคาพึงพอใจ  

ดวยเหตุนี้เราจึงจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เพ่ือจัดส่ิงกระตุน หรือกลยุทธ
การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2546: 192)  

 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการคนหา 
หรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค ท้ังท่ีเปนบุคคล กลุม หรือองคการ 
เพ่ือใหทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซ้ือ การใช การเลือกบริการ แนวคิด หรือ
ประสบการณท่ีจะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ คําตอบท่ีไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถกําหนดกลยุทธ
การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยาง
เหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2546: 193) 

 คําถามท่ีใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6WS และ 1H ซ่ึงประกอบดวย   
WHO?, WHAT?, WHY?, WHO?, WHEN?, WHERE? และ HOW? เพ่ือคนหาคําตอบ 7 ประการ 
หรือ 7OS ซึ่งประกอบดวย OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATIONS, 
OCCASIONS, OUTLETS and OPERATIONS มีตารางแสดงการใชคําถาม 7 คําถาม เพ่ือหา
คําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภครวมท้ังการใชกลยุทธการตลาด ใหสอดคลองกับ
คําตอบเก่ียวกับ พฤติกรรมผูบริโภค แสดงการประยุกตใช 7OS ของกลุมเปาหมาย และคําถามท่ี
เก่ียวของกับพฤติกรรมผูบริโภคเพ่ือการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคแสดงคําถาม 7 คําถาม ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

 
 
คําถาม (6WS และ1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7OS) กลยุทธการตลาดทีเ่ก่ียวของ 
1. ใครอยูในตลาด   
     เปาหมาย 
     (Who is in the  
     target market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) 
ทางดาน 
   -  ประชากรศาสตร 
   -  ภูมิศาสตร 
   - จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห
พฤติกรรมศาสตร 
 
 

กลยุทธการตลาด ประกอบดวย 
กลยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา  
การจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด ท่ีเหมาะสม และ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของกลุมเปาหมายได 
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คําถาม (6WS และ1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7OS) กลยุทธการตลาดทีเ่ก่ียวของ 
2. ผูบริโภคซ้ืออะไร 
    (What does the  
    consumers buy?) 

สิ่งท่ีผูบริโภคตองการซื้อ(Objects) สิ่ง
ท่ีผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑก็คือ 
ตองการคุณสมบัติ หรือองคประกอบ
ของผลิตภัณฑ (Product component) 
และความแตกตางท่ีเหนือกวาคูแขงขัน 
(Competitive differentiation) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑประกอบ 
ดวย 
1. ผลิตภัณฑหลัก 
2. รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแก การ 
    บรรจุภัณฑ ตราสินคา รูปแบบ 
    บริการ คุณภาพ ลักษณะ 
    นวัตกรรม 
3. ผลิตภัณฑควบ 
4. ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง 
5. ศักยภาพผลิตภัณฑความแตก   
    ตางทางการแขงขัน  
   (Competitive differentiation)  
   ประกอบดวยความแตกตางดาน 
   ผลิตภัณฑ บริการ พนักงาน  

และภาพลักษณ 
3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ 
    (Why does the  
    consumer buy?) 
 

วัตถุประสงคในการซ้ือ (Objectives) 
ผูบริโภคซื้อสินคาเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของเขาดานรางกายและดาน
จิตวิทยา ซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อคือ 
1. ปจจัยภายในหรือปจจัยทางจิตวิทยา 
2. ปจจัยทางสังคม และวฒันธรรม 
3. ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธท่ีใชมากคือ 
1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
(Product  strategies) 
2.กลยุทธการสงเสริมการตลาด  
   (Promotion  strategies)  

ประกอบดวยกลยุทธการ
โฆษณา การขายโดยใช
พนักงานขาย การสงเสริม         
การขาย การใหขาว                 
การประชาสัมพันธ 

3. กลยุทธดานราคา (Price  
    strategies) 
4. กลยุทธดานชองทางการจัด 
    จําหนาย (Distribution 
channel  strategies) 
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คําถาม (6WS และ1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7OS) กลยุทธการตลาดท่ีเกี่ยวของ 
4. ใครมีสวนรวมในการ 
    ตัดสินใจซ้ือ  
   (Who participates 
in   
   the buying?) 

บทบาทของกลุมตางๆ 
(Organizations) มีอิทธิผลในการ
ตัดสินใจซื้อประกอบดวย  
1. ผูริเริ่ม 2. ผูมีอิทธิพล  
3. ผูตัดสินใจ 4. ผูซื้อ 5. ผูใช 

กลยุทธท่ีใชมากคือ กลยุทธการ
โฆษณา และ (หรือ) กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Advertising 
and Promotion Strategies) โดย
ใชกลุมผูมีอิทธิพล 

5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด 
   (When does the  
   consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) เชน 
ชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูกาลใด
ของป ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใด
ของวัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวัน
สําคัญตางๆ  

กลยุทธท่ีใชมากคือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Promotion 
Strategies) เชน ทําการสงเสริม
การตลาดเม่ือใด จึงจะสอดคลอง
กับโอกาสในการซ้ือ 

6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน 
   (Where does the  
   consumer buy?) 

ชองทางหรือแหลง (Outlets) ท่ี
ผูบริโภคไปทําการซ้ือสินคา เชน 
หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต ราน
ขายของชํา พาหุรัด สยามสแควร ฯลฯ 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 
(Distribution Channel strategies) 
บริษัทนําผลิตภัณฑสูตลาด
เปาหมายโดยพิจารณาวาจะผาน
คนกลางอยางไร 

7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร 
   (How does the    
   consumer buy?) 

ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ 
(Operation) ประกอบดวย 

- การรับรูปญหา 
- การคนหาขอมูล 
- การประเมินผลทางเลือก 
- ตัดสินใจซื้อ 
- ความรูสึกภายหลังการซ้ือ 

กลยุทธท่ีใชมาก คือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Promotion 
Strategies) ประกอบดวยการ
โฆษณาการขายโดยใชพนักงาน
ขาย การสงเสริมการขาย การให
ขาว และการประชาสัมพันธ 
การตลาดทางตรง เชน พนักงาน
ขายจะกําหนดวตัถุประสงคในการ
ขายใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ในการตดัสินใจซื้อ 

ภาพประกอบ 2  คําถาม 7 คําถาม (6WS และ 1H) เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรม   
ผูบริโภค (7OS) 

       ท่ีมา:  ศิริวรรณ เสรีรตัน. 2546: การบริหารการตลาดยุคใหม. หนา 194. 
 
 
 



 
 

 

11 

 

โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 
 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model)   เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจ

ท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเร่ิมตนจากการท่ีเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ท่ีทําให
เกิดความตองการ สิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่ง
เปรียบเสมือนกลองดําซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับ
อิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซื้อ แลวจะมีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือ 
การตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s purchase decision) (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541: 196-199)  

 จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูท่ีมีส่ิงกระตุน   (Stimulus)   ใหเกิดความตองการกอนแลวทํา
ใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังน้ันโมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของ
ทฤษฎี ดังน้ี 

1. สิ่งกระตุน(Stimulus) ส่ิงกระตุนอาจเกิดข้ึนเองจากภายในรางกาย (Inside stimulus)    
และส่ิงกระตุนจากภายนอก  (Outside stimulus)   นักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิงกระตุน
ภายนอก เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจเกิดการซื้อ
สินคา (Buying motive) ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผล และใหเหตุจูงใจใหซื้อดานจิตวิทยา 
(อารมณ)  ก็ได   ส่ิงกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวนคือ 
       1.1 ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนส่ิงกระตุนท่ีนักการตลาด
ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม แ ล ะ จั ด ใ ห มี ข้ึ น เ ป น สิ่ ง ก ร ะ ตุ น ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ส ว น ป ร ะ ส ม ท า ง                     
การตลาด (Marketing mix) ประกอบดวย 

1.1.1 สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน ออกแบบผลิตภัณฑให
สวยงาม   เพื่อกระตุนความตองการ 

1.1.2 สิ่งกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ   
ผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย 

1.1.3 สิ่งกระตุนดานการจัดชองทางการจําหนาย (Distribution หรือ Place)           
เชนจัดจําหนายผลิตภัณฑใหท่ัวถึงเพ่ือใหความสะดวกแกผูบริโภค ถือวาเปนการกระตุนความ
ตองการซื้อ 

1.1.4 สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณา   
สมํ่าเสมอ การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพันธอัน
ดีกับบุคคลทั่วไปเหลาน้ี ถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อ 
         1.2 สิ่งกระตุนอ่ืนๆ (Other stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภคท่ี
อยูภายนอกองคการซ่ึงเปนบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลาน้ีไดแก 

1.1.5 สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ   รายไดของ 
   ผูบริโภคเหลาน้ี มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 
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1.1.6 สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีใหมดานฝาก   
ถอนเงินอัตโนมัติสามารถกระตุนความตองการของผูบริโภคใหใชบริการของธนาคารมากข้ึน 

1.1.7 สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เชน 
กฎหมายเพ่ิมหรือลดภาษีสินคาใดสินคาหน่ึงจะมีอิทธิพลตอการเพ่ิมหรือลดความตองการของผูซื้อ 

1.1.8 สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ในเทศกาลตางๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลน้ัน 

2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ
เปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได  จึงตองพยายามคนหา
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อและ
กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 

2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer characteristics) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจาก    
ปจจัยตางๆ คือปจจัยดายวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา 

2.2 กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Response) ประกอบดวยข้ันตอน   
คือ การรับรู ความตองการ (ปญหา) การคนหาขอมูล การประเมินผลการเลือก  การตัดสินใจซื้อ 
และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหรือ ผู
ซื้อ (Buyer’s purchase decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี  

3.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice) ตัวอยาง การเลือกผลิตภัณฑอาหาร
เชา ผูบริโภคมีทางเลือกคือ นมสดกลอง บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป ขนมปง เปนตน 

3.2 การเลือกตราสินคา (Brand choice) ตัวอยาง ถาผูบริโภคเลือกนมสดกลอง 
จะเลือกย่ีหอใด เชน โฟรโมสต มะลิ เปนตน 

3.3 การเลือกผูขาย (Dealer choice) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกจาก
หางสรรพสินคาใดหรือรานคาใกลบานรานใด  

3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase timing) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกเวลา 
เชา กลางวัน หรือเย็น ในการซื้อนมสดกลอง 

3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase amount) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกวา
จะซ้ือหนึ่งกลอง ครึ่งโหล หรือหนึ่งโหล 
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   สิ่งกระตุนภายนอก 
(Stimulus = S)  Buyer’s black 

box 
 

การตอบสนองของผูซื้อ 
(Response = R) 

สิ่งกระตุนทางการ
ตลาด 

(Marketing stimuli) 

สิ่งกระตุนอ่ืนๆ 
(Other stimuli) 

  

ผลิตภัณฑ เศรษฐกิจ   
ราคา เทคโนโลยี   
การจัดจําหนาย การเมือง  

กลองดําหรือ 
ความรูสึกนึกคิด 

ของผูซื้อ 
(Buyer’s 

characteristic) 
 

การสงเสริมการตลาด วัฒนธรรม     
 ฯลฯ    

การเลือกผลิตภัณฑ 
การเลือกตรา 
การเลือกผูขาย 
เวลาในการซือ้ 
ปริมาณการซ้ือ 

      
ลักษณะของผูซื้อ(Buyer’s characteristic)  ข้ันตอนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s decision 

process) 
ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural)  การรับรูปญหา (Problem recognition) 

ปจจัยดานสังคม (Social)  การคนหาขอมูล (Information search) 
ปจจัยสวนบุคคล (Personal)  การประเมินผลทางเลือก(Evaluation of 

alternatives) 
ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological)  การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) 

  พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post purchase 
behavior) 

 
ภาพประกอบ 3  รูปแบบพฤติกรรมผูซื้อ (ผูบริโภค) (Model of buyer (consumer) behavior) 

และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค (Factor Influencing                         
Consumer’s Buying Behavior) 

 
       ท่ีมา:  ศิริวรรณ เสรีรตัน. 2546: การบริหารการตลาดยุคใหม. 198. 
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พฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีรายละเอียดดังตอไปนี ้ 

 
ภาพประกอบ 4 โมเดล 5 ข้ันตอน ในกระบวนการตัดสนิใจซื้อของผูบริโภค 

 
        ท่ีมา :  ศิริวรรณ  เสรีรัตน. 2546: 220. 

 
1. การรับรูถึงความตองการ (Need recognition) หรือการรับรูปญหา (Problem recogni-

tion) การท่ีบุคคลรับรูถึงความตองการภายในของตน ซึ่งอาจเกิดข้ึนเอง หรือเกิดจากสิ่งกระตุนจาก
ภายในและภายนอก ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือถึงระดับหน่ึงจะกลายเปนสิ่งกระตุน บุคคลจะเรียนรูถึงวิธีท่ีจะ
จัดการกับสิ่งกระตุนจากประสบการณในอดีต ทําใหเขารูวาจะตอบสนองส่ิงกระตุนอยางไร  

2. การคนหาขอมูล (Information search) เม่ือความตองการถูกกระตุนมากพอ สิ่งท่ี    
สามารถตอบสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการคนหาขอมูลท่ีเกี่ยวของ
มากข้ึน  แตในบางครั้งความตองการท่ีเกิดข้ึนไมสามารถสนองความตองการไดทันทีความตองการ
จะถูกจดจําไว เพื่อหาทางสนองความตองการในภายหลัง เมื่อความตองการถูกกระตุนไดถูกสะสมไว
มาก  จะทําใหเกิดการปฎิบัติในภาวะอยางหนึ่ง คือผูบริโภคจะพยายามคนหาขอมูลเพื่อหาทางสนอง
วามตองการท่ีถูกกระตุน เชน ผูบริโภคตองการเส้ือผารูปแบบท่ีทันสมัยตรงกับยุคปจจุบัน ก็จะ
พยายามคนหาขอมูลจากแหลงตางๆ วามีวิธีอยางไรบาง แหลงขอมูลของผูบริโภค ประกอบดวย 
แหลงบุคคล  (Personal sources)   แหลงการคา (Commercial sources ) แหลงประสบการณ 
(Experiential sources)  แหลงชุมชน (Public sources) แหลงทดลอง (Experimental sources) การ
ประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เม่ือผูบริโภคไดขอมูล ผูบริโภคจะเกิดความ
เขาใจและประเมินทางเลือกตางๆ จากแหลงการคาโดยกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบริโภคมี
ดังน้ี  

2.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ ( Product attributes )  

รับรูถึงความ
ตองการ      
(Need 

Recognition) 
หรือการรับรู

ปญหา 
(Problem 

recognition ) 
 

 การคนหา
ขอมูล      

(Information 
Search) 

 การ
ประเมินผล
ทางเลือก   
(Evaluatio

n of 
alternative) 

 การ
ตัดสินใจ
ซื้อ       

(Purchase 
Decision) 

 พฤติกรรม
ภายหลัง
การซื้อ    
(Post 

purchase 
Behavior) 
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2.2 ผูบริโภคจะใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับเรื่องคุณสมบัติผลิตภัณฑ                 
แตกตางกัน ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2546: 192) กลาววา สิ่งท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ คือ ตองการ
คุณสมบัติหรือองคประกอบของผลิตภัณฑ (Product component) และความแตกตางท่ีเหนือกวาคู
แขงขัน (Competitive differentiation)  

2.3 ผูบริโภคมีการพัฒนาความเชื่อถือเก่ียวกับตราสินคา  
2.4 ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินคา  

3. การตัดสินใจ (Purchase decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมการประเมินผล    
ทางเลือกชวยใหผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตางๆ ท่ีเปนทางเลือกโดยท่ัวๆ ไป 
ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑท่ีชอบมากท่ีสุด ปจจัยท่ีเกิดข้ึนระหวางการตั้งใจซื้อคือทัศนคติของ
บุคคลอ่ืน (Attitudes of others) ปจจัยสถานการณท่ีคาดคะเนไว (Anticipated situational factors)             
และปจจัยสถานการณท่ีไมไดคาดคะเนไว (Unanticipated situational factors)  

4.พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post purchase behavior) หลังการซื้อและทดลอง        
ผลิตภัณฑไปแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณเก่ียวกับความพอใจหรือไมพอใจในผลิตภัณฑ ถาพอใจ
ก็เกิดการซ้ือซ้ําและบอกตอๆ กันไป  หากไมพอใจในผลิตภัณฑ อาจจะหันไปซื้อผลิตภัณฑย่ีหอ
อ่ืนๆ  และบอกกลาวในย่ีหอเราในแงลบ  

5. การนําทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมาใช เนื่องจากผูวิจัยเห็น
วาการตัดสินใจซ้ือสินคาอยางใดอยางหน่ึงของผูบริโภคน้ัน ยอมจะเกิดจากปจจัยตางๆ เขามา
กระทบผูวิจัยจึงนําทฤษฎีการตัดสินใจซื้อมาทําแบบสอบถามเพื่อใหเขาใจถึงพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผูบริโภคไดมากข้ึน   

 
แนวความคิดดานทัศนคติ 

ทัศนคติ (Attitude) คือ การแสดงออกของความรูสึก ซึ่งเกิดจากการเรียนรูท่ีมีตอสิ่งเรา
ตางๆ ซึ่งประเมินผลออกมาในลักษณะของความชอบ หรือไมชอบ ความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจ
ในสิ่งตางๆ  
  
ความหมายของทัศนคติ 

นักจิตวิทยาหรือนักวิชาการหลายทานไดกําหนดความหมายที่เก่ียวกับทัศนคติไวมากมาย 
ท่ีแตกตางกัน ตามความเชื่อและทฤษฎีของแตละทานดังตอไปน้ี 

ชิฟแมนและคานุก (Schiffman&Kanuk. 1994: 657) กลาววา ทัศนคติ (Attitude)   
หมายถึง ความโนมเอียงท่ีเรียนรู เพ่ือใหมีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับลักษณะท่ีพึงพอใจหรือไมพึง
พอใจท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรืออาจหมายถึง การแสดงความรูสึกภายในท่ีสะทอนวาบุคคลมีความโนม
เอียง พอใจหรือไมพอใจตอบางส่ิง เชน ตราสินคา บริการ รานคาปลีก เนื่องจากเปนผลของ
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กระบวนการทางจิตวิทยา ทัศนคติไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง แตตองแสดงวาบุคคลกลาวถึง
อะไรหรือทําอะไร  

เสรี วงษมณฑา (2542: 106)  กลาววา  ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความโนมเอียงท่ี
เรียนรูเพื่อใหมีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับลักษณะท่ีพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจ ท่ีมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 
(Schiffman&Kanuk. 1994: 657) หรืออาจหมายถึง การแสดงความรูสึกภายในท่ีสะทอนวาบุคคลมี
ความโนมเอียง พอใจหรือไมพอใจตอบางสิ่ง เชน ตราสินคา บริการ รานคาปลีก เนื่องจากเปนผล
ของกระบวนการทางจิตวิทยา ทัศนคติไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรงแตตองแสดงวาบุคคล
กลาวถึงอะไรหรือทําอะไร   

อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 190) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง การแสดงออกของความรูสึกท่ี
อยูภายใน ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความโนมเอียงของบุคคลวาชอบหรือไมชอบสิ่งตางๆ เชน  ตราย่ีหอ 
บริการ หรือรานคาปลีก เปนตน อาจกลาวไดวา ทัศนคติเปน “แงคิด หรือ Point-of-View” ของ
บุคคลท่ีมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง แงคิดดังกลาวเปนวิธีการอยางงายท่ีจะบงบอกถึง “แนวโนมท่ีจะกอ
ปฏิกิริยาแบบถาวร” ท้ังแงคิดและแนวโนมดังกลาวสอใหเห็นถึงความคิดเห็น (Opinion) ซึ่งสามารถ
เปล่ียนแปลงไดเมื่อเวลาผานไป เนื่องจากทัศนคติเปนมาจากกระบวนการทางจิตวิทยา เราจึงไมอาจ
สังเกตทัศนคติไดโดยตรง แตตองสรุปเอาจากสิ่งซ่ึงคนพูดหรือส่ิงซ่ึงคนทํา 

ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2540: 44)  กลาววา ทัศนคติ   หมายถึงความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมี
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งผูบริโภคเรียนรูจากประสบการณในอดีต โดยใชเปนตัวเชื่อมระหวางความคิดและ
พฤติกรรม นักการตลาดนิยมใชเครื่องมือการโฆษณาเพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอผลิตภัณฑและตรา
สินคา  
โมเดลโครงสรางทัศนคติ 

โมเดลโครงสรางทัศนคติ (Structural model of attitudes)   การทําความเขาใจ
ความสัมพันธระหวาง ทัศนคติและพฤติกรรม นักจิตวิทยาไดสรางโมเดลเพื่อศึกษาถึงโครงสรางของ
ทัศนคติการกําหนดสวนประกอบของทัศนคติเพื่อจะอธิบายพฤติกรรมท่ีคาดคะเน ตอมาจะสํารวจ
โมเดลทัศนคติท่ีสําคัญหลายประการ แตละโมเดลมีทัศนคติท่ีแตกตางกันเก่ียวกับสวนประกอบของ
ทัศนคติและวิธีการซ่ึงสวนตางๆ เหลาน้ีมีการจัดหรือมีความสัมพันธระหวางกัน โดยรายละเอียดดัง 
ภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5 โมเดลองคประกอบทัศนคต ิ3 ประการ (Tricomponent attitude model) 

 
โมเดลทัศนคติ  ซึ่งประกอบดวย 3 สวนคือ  

 1. สวนของความเขาใจ (Cognitive component) หมายถึง สวนหนึ่งของโมเดล     
อ ง ค ป ร ะ ก อ บ  ทั ศ น ค ติ  3 ป ร ะ ก า ร  ซึ่ ง แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม รู  (Knowledge) ก า ร รั บ รู                     
(Perception) และความเชื่อถือ (Beliefs) ซึ่งผูบริโภคมีตอความคิดหรือสิ่งใดส่ิงหน่ึง (Schiffman; & 
Kanuk. 1994: 658) สวนของความเขาใจเปนสวนประกอบสวนแรก ซึ่งก็คือความรูและการรับรูท่ี
ไดรับ จากการประสมกับประสบการณโดยตรงตอทัศนคติและขอมูลท่ีเก่ียวของจากหลาย
แหลงขอมูล ความรูนี้และผลกระทบตอการรับรูจะกําหนดความเช่ือถือ (Beliefs) ซึ่งหมายถึง สภาพ
ดานจิตใจ ซึ่งสะทอนความรูเฉพาะอยางของบุคคล และมีการประเมินเกี่ยวกับความคิดหรือสิ่งใดสิ่ง
หน่ึง ซึ่งก็คือการท่ีผูบริโภคมีทัศนคติตอสิ่งหน่ึง คุณสมบัติของสิ่งหนึ่ง หรือพฤติกรรมเฉพาะอยางจะ
นําไปสูผลลัพธเฉพาะอยาง 
 2. สวนของความรูสึก (Affective component) หมายถึง สวนของโมเดลองคประกอบ
ทัศนคติ 3 ประการซึ่งสะทอนถึงอารมณ (Emotion)   หรือความรูสึก   (Feeling) ของผูบริโภคท่ีมีตอ
ความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  (Schiffman; & Kanuk.  1994 : 657) สวนของอารมณ และความรูสึกมี
การคนพบโดยผูวิจัยผูบริโภค ซึ่งมีการประเมินผลเบ้ืองตนโดยธรรมชาติ  ซึ่งมีการคนพบโดยการ
วิจัยผูบริโภค ซึ่งประเมินทัศนคติตอส่ิงใดสิ่งหน่ึง โดยการใหคะแนนความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจดี
หรือเลว เห็นดวยหรือไมเห็นดวย การวิจัยไดระบุวาสภาพอารมณจะสามารถเพ่ิมประสบการณดาน
บวกหรือลบ ซึ่งประสบการณจะมีผลกระทบดานจิตใจและวิธี ซึ่งบุคคลปฏิบัติการใชการวัดการ
ประเมินผลถึงทัศนคติตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง โดยอาศัยเกณฑ ดี-เลว ยินดี-ไมยินดี  

 

 

 

พฤติกรรม 
Co native 

 

ความเขาใจ 
Cog native 

 

 ความรูสึก 
Affective 
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 3. สวนของพฤติกรรม (Conative component หรือ Behavior หรือ Doing) หมายถึง 
สวนหนึ่งของโมเดลองคประกอบทัศนคติ 3 ประการ  ซึ่งสะทอนถึงความนาจะเปนหรือแนวโนมท่ีจะ
มีพฤติกรรมของผูบริโภค ดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตอทัศนคติท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรืออาจหมายถึงความ
ตั้งใจท่ีจะซื้อ (Intention to buy) (Schiffman; & Kanuk. 1994: 658) จากความหมายนี้สวนของ
พฤติกรรมจะรวมถึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังพฤติกรรมและความตั้งใจซื้อของผูบริโภค ดวย
คะแนนความต้ังใจของผูซื้อสามารถนําไปใชเพื่อประเมินความนาจะเปนของการซ้ือผลิตภัณฑของ
ผูบริโภค หรือพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง 
 
กลยุทธของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติสามารถจัดประเภทเปน 5 กลยุทธที่แตกตาง
กันดังนี้   
 1. การเปล่ียนแปลงหนาท่ีการจูงใจข้ันพ้ืนฐาน (Changing the basic motivation    
function) เปนการสรางความตองการท่ีสําคัญใหมข้ึนมา จะเกี่ยวของกับการสรางหนาท่ี 4 หนาท่ี
ดังน้ี  

1.1 หนาท่ีในการสรางผลประโยชน (Utilitarian function) หนาท่ีท่ียึดหลักวาสวน           
ของทัศนคติในตราสินคา เพราะอรรถประโยชนของตราสินคา 

1.2 หนาท่ีในการปองกันอีโก (The ego-defensive function)  เปนการยอมรับ           
ความตองการเพิ่มข้ึนท้ังความสัมพันธตอผูบริโภค และความนาจะเปนของการเปล่ียนแปลงทัศนคติ
ท่ีพึงพอใจโดยการเสนอความมั่นใจใหกัน 

1.3 หนาท่ีในการแสดงมูลคา (The value-expressive function) ทัศนคติเปนส่ิงท่ี
แสดงความรูสึกหรือสะทอนถึงมูลคาท่ัวไป รูปแบบการดํารงชีวิต และบุคลิกภาพของผูบริโภคท่ีมี
ทัศนคติดานบวกตอการเปนเจาของ  

1.4 หนาท่ีในการใหความรู (The knowledge function) เปนการปรับปรุงทัศนคติ           
ของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคาโดยยํ้าถึงขอดีท่ีเหนือกวาการสรางความสัมพันธระหวางผลิตภัณฑกับ
กลุมเปาหมาย เหตุการณ  หรือเหตุผลเฉพาะอยาง (Associating the product with a special 
group , event or cause) 
 2. การสรางความสัมพันธระหวางทัศนคติท่ีขัดแยงกัน 2 ประการ (Relating two      
conflicting attitude)  
 3. การเปล่ียนแปลงสวนประกอบของโมเดลคุณสมบัติหลายประการ (Altering       
components of the multi – attribute model )  

 4. การเปล่ียนแปลงความเชื่อถือของผูบริโภค เกี่ยวกับตราสินคาของคูแขงขัน 
(Changing beliefs about competitors’ brand )  
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 5. Elaboration Likelihood Model (ELM) การนําทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติมาใชเพ่ือวัด
ถึงความรูสึก นึกคิด ความคิดเห็น ความโนมเอียง ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจท่ีมีตอการบริโภค
สินคา  
 
2. แนวคิดเรื่องการรับนวัตกรรม  

กระบวนการแพรกระจาย ( Diffusion process ) เปนการแพรกระจายของความคิดใหม
จากแหลงของการคนพบหรือแหลงของการสรางสรรคไปยังผูใชข้ันสุดทายหรือผูยอมรับผลิตภัณฑ
ใหม หรืออาจหมายถึง ข้ันตอนท่ีเกี่ยวของกับวิธีการท่ีนวัตกรรมมีการแพรกระจายเขาไปในตลาด
หรืออาจกลาวโดยสรุปวา แพรกระจายเปนการยอมรับนวัตกรรม สินคาใหม บริการใหม ความคิด
ใหม การดําเนินงานใหม มีการกระจายโดยการติดตอสื่อสาร (ส่ือมวลชน พนักงานขาย การสนทนา
อยางไมเปนทางการ) ไปยังสมาชิกในระบบสังคม(ตลาดเปาหมาย) ในชวงระยะเวลาหนึ่ง 
ความหมายนี้ประกอบไปดวยสวนประกอบพ้ืนฐานของกระบวนการแพรกระจาย 4 ประการ ดังน้ี  

 1. นวัตกรรม (Innovation) คือกระบวนการซึ่งเกิดความคิดสรางสรรค และการ      
เปล่ียนแปลงความคิดนั้นเปนผลิตภัณฑ  บริการ และวิธีการดําเนินงาน หรือ หมายถึง สินคาหรือ
บริการหรือความคิดใดก็ตามซ่ึงเปนท่ีรับรูโดยบุคคล วาเปนสิ่งใหม ความคิดอาจมีประวัติท่ียาวนาน   
แตเปนนวัตกรรมสําหรับบุคคลซึ่งมองเห็นวา เปนสิ่งใหม ในท่ีนี้จะหมายถึงนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ             
( Product innovation)  หรือ นวัตกรรมดานผลิตภัณฑใหม (New Product Innovation) คําวา
ผลิตภัณฑใหม (New Product) อาจจะมีการจัดประเภทเปน 4 ประเภท ดังน้ี  

1.1 กําหนดความสําคัญท่ีธุรกิจ (Firm-oriented definitions) เปน 
การศึกษาความใหมของผลิตภัณฑจากทัศนะของบริษัท ทางดานการผลิตหรือการตลาดของบริษัท   
ถาผลิตภัณฑนั้นใหมสําหรับบริษัทก็ถือวาใหมตามความหมายนี้ โดยไมคํานึงวาเปนผลิตภัณฑใหม
สําหรับตลาด (คูแขงขันหรือผูบริโภค)  

1.2 กําหนดความสําคัญท่ีผลิตภัณฑ (Product-oriented definitions)         
เปนผลิตภัณฑใหมท่ีมุงท่ีคุณสมบัติของผลิตภัณฑและมีผลกระทบตอรูปแบบการใชใหมของ
ผูบริโภค ซึ่งหมายถึงนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product innovation) มี 3 รูปแบบ คือ  

1.2.1 นวัตกรรมแบบตอเนื่อง (Continuous innovation) จะ
เก่ียวของกับนวัตกรรมในการแนะนําผลิตภัณฑท่ีปรับปรุงใหม (Modified product) มากกวาท่ีจะเปน
ผลิตภัณฑใหมท้ังหมด  ตัวอยาง ยาสีฟนสูตรใหม  รถยนตรุนใหม ไวน ผลไมรสใหม เปนตน  

1.2.2 น วั ต ก ร ร ม แ บ บ ต อ เ นื่ อ ง ท่ี ไ ม ห ยุ ด น่ิ ง (Dynamically 
continuous) จะเก่ียวของกับการสรางผลิตภัณฑใหม หรือปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม นวัตกรรมนี้มีการ
กระจายมากกวานวัตกรรมแบบตอเนื่อง แตไมทําใหเปล่ียนแปลงรูปแบบพฤติกรรม ตัวอยาง 
คอมแพคดิสก  ผาออมสําเร็จรูป  ปากกาลบคําผิด กลองดิจิตอล เปนตน  
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1.2.3 นวัตกรรมแบบไมตอเน่ือง (Discontinuous) เปนนวัตกรรมท่ี
ผูบริโภคมีการยอมรับรูปแบบพฤติกรรมใหม ตัวอยาง คอมพิวเตอรในบาน การใชบริการตางๆผาน
โทรศัพทมือถือ 

1.3 กําหนดความสําคัญท่ีตลาด (Market-oriented definitions) หมายถึง   
ความใหมของผลิตภัณฑมุงท่ีตลาด (Market-oriented) ซึ่งผูบริโภคยอมรับวาเปนผลิตภัณฑใหม มี 
2 ความหมาย ดังน้ี  

1.3.1 ผลิตภัณฑซึ่งพิจารณาวาใหม ถาไดมีการซ้ือเปนเปอรเซ็นต
จํานวนหนึ่งของตลาดท่ีมีศักยภาพ 

           1.3.2 ผลิตภัณฑท่ีพิจารณาวาใหม  ซึ่งไดเขาสูตลาดในชวงระยะเวลา
หนึ่ง       

      1.4 กําหนดความสําคัญท่ีผูบริโภค  (Consumer-oriented definitions)     
ผูบริโภคเปนผูกําหนดนวัตกรรมสําหรับผลิตภัณฑ โดยที่ผูบริโภคเปนผูใชวิจารณญาณในการ
กําหนดวาผลิตภัณฑใดเปนผลิตภัณฑใหม 

 
ลักษณะของผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการแพรกระจาย (Product characteristics 
that influence diffusion) 
 ผลิตภัณฑท่ีถือวาใหม  ไมมีศักยภาพตอการยอมรับของผูบริโภคเทาเทียมกันนักการตลาด
จึงตองศึกษาถึงวิธีการท่ีผูบริโภคมีปฏิกิริยาตอผลิตภัณฑ แลวนํามา พัฒนากลยุทธการตลาด เพ่ือช้ี
ใหผูบริโภคเห็นถึงลักษณะสําคัญของผลิตภัณฑ ไมใชกลาวถึงคุณสมบัติท้ังหมดของผลิตภัณฑ ซึ่ง
จะทําใหผูบริโภคมีการประเมินการยอมรับผลิตภัณฑใหม ผูวิจัยการแพรกระจายนวัตกรรมได
กําหนดลักษณะผลิตภัณฑไว 5 ประการ ซึ่งมีอิทธิพลตอการยอมรับของผูบริโภค โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี  

 1. ประโยชนในเชิงการเปรยีบเทียบ (Relative advantage) 
 2. ความเขากันไดกับความตองการของลูกคา  (Compatibility)  หมายถึง ระดับการ

รับรูของผูบริโภค วาผลิตภัณฑใหมเขากันไดกับความตองการสอดคลองกับความจําเปน คานิยม 
และวิธีการใชงานในปจจุบัน ของตนมากเพียงใด 

 3. คุณสมบัติท่ีซับซอน (Complexity)  
 4. ความสามารถทดลองใช (Trialability) 
 5. ความสามารถสังเกตเห็นได (Observability) หรือ ความสามารถตดิตอสื่อสารได 

(Communicability)  
2. ชองทางการติดตอส่ือสาร (Channel of communication) ความรวดเร็วในการ

แพรกระจายของนวัตกรรมข้ึนอยูกับขอบเขตของการติดตอสื่อสารระหวางนักการตลาดและผูบริโภค           
และการติดตอสื่อสารระหวางผูบริโภค ผูวิจัยใหความสนใจในการแพรกระจายเพ่ือใชในการสงขอมูล



 
 

 

21 

 

ท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑผานชองทางการติดตอส่ือสารตางๆ ท้ังแหลงขอมูลท่ีไมใชบุคคล เชนใชส่ือ
การโฆษณา นิตยสาร และแหลงขอมูลระหวางบุคคล(พนักงานขายและผูนําความคิดท่ีไมเปน
ทางการ) ซึ่งท้ังขาวสารและชองทางการติดตอส่ือสาร จะมีอิทธิพลตอการยอมรับหรือตอตาน
ผลิตภัณฑใหม  นักวิจัยจึงมุงความสําคัญท่ีรูปแบบของแหลงขอมูลเปรียบเทียบกับการยอมรับ
ผลิตภัณฑใหม ผลการวิจัยการแพรกระจายซึ่งเก่ียวของกับผูยอมรับผลิตภัณฑแรกเริ่มจนถึงผู
ยอมรับผลิตภัณฑในภายหลัง   มีดังน้ี  

2.2.1 มีการติดตอส่ือสารโดยใชตัวแทนการเปล่ียนแปลงมากขึ้น เชน 
พนักงานขาย 

2.2.2 มีการเปดรับชองทางการติดตอส่ือสารโดยใชสื่อมวลชนมากข้ึน 
2.2.3 มีการคนหาขอมูลเก่ียวกับนวัตกรรมมากข้ึน 
2.2.4 มีความรูเก่ียวกับนวัตกรรมมากขึ้น 
2.2.5 มีระดับของผูนําความคิดมากข้ึน 

3. ระบบสังคม (Social system) เปนสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  สังคม  หรือ      
วัฒนธรรมซ่ึงบุคคลมีบทบาทอยูในสังคมหนึ่ง  การแพรกระจายของผลิตภัณฑใหม ซึ่งเกิดข้ึนใน
สังคม หมายถึง ระบบของสังคมในสวนของพฤติกรรมผูบริโภค คําวา สวนของตลาด (Market 
segment)   หรือตลาดเปาหมาย (Target Market) มีความหมายคลายคลึงกับคําวา ระบบสังคม 
ตัวอยาง ผลิตภัณฑยาใหม   ระบบสังคมจะประกอบดวยแพทยซึ่งอยูภายในเมืองตางๆ อาหารลด
น้ําหนัก    และผูบริโภคท่ีอยูในชุมชนนั้น  การมุงความสําคัญท่ีระบบสังคม ประกอบดวยคานิยม         
(Value) หรือบรรทัดฐาน (Norms) ท่ีจะมีอิทธิพลตอการยอมรับหรือตอตานผลิตภัณฑใหม ถาระบบ
สังคมคอนขางทันสมัยการยอมรับนวัตกรรมจะสูง ในทางตรงกันขามถา เปนระบบสังคมแบบดั้งเดิม
นวัตกรรมตางๆ    อาจจะถือวาเปนการผิด จากขนบธรรมเนียมประเพณี  และผูบริโภคจะมี
พฤติกรรมการหลีกเล่ียงนวัตกรรมนั้น 

4 เวลา (Time) เวลาเปนปจจัยท่ีสําคัญในกระบวนการแพรกระจาย  จาก
การศึกษา การแพรกระจาย 3 ดานซึ่งมีความสัมพันธกัน 3 วิธี คือ 1 เวลาในการซื้อ (Purchase 
time) 2 การกําหนดประเภทของผูยอมรับผลิตภัณฑ(Adoptor categories)  3 อัตราการยอมรับ 
(Rate of adoption)  

กระบวนการยอมรับ 
กระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ (Adoption process) หมายถึง กระบวนการดานจิตใจซึ่ง

แตละบุคคลผานข้ันตอนจากการรับรูครั้งแรกเก่ียวกับนวัตกรรมจนถึงการยอมรับข้ันสุดทายหรือ
หมายถึง การตัดสินใจของบุคคลท่ีอาจจะกลายเปนผูใชผลิตภัณฑเปนประจํา กระบวนการจึงเริ่มตน
เมื่ออธิบายถึงการเรียนรูจนสิ้นสุดของผูบริโภคท่ีมีศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑใหม กระบวนการ
นวัตกรรมของธุรกิจ การทดลองใชและการยอมรับหรือปฏิเสธ 

     ข้ันตอนการยอมรับนวัตกรรม (Stage in the adoption process)  
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1. การรูจัก (Awareness) ในข้ันแรกของกระบวนการยอมรับผูบริโภคไดรับขาวสาร
นวัตกรรมผลิตภัณฑการเปดรับขาวสาร มีลักษณะเปนกลาง โดยท่ียังไมมีความสนใจเพียงพอท่ีจะ
คนหาขอมูลผลิตภัณฑเพิ่มเติม 

2. ความสนใจ(Interest) ในข้ันน้ีผูบริโภคจะพัฒนาความสนใจในผลิตภัณฑ โดย 
คนหาขอมูลวาผลิตภัณฑจะสามารถใหประโยชนแกเขาอยางไร 

3. การประเมินผล (Evaluation) ผูบริโภคจะหาขอสรุปเก่ียวกับขอมูลผลิตภัณฑใหม
โดยพิจารณาวาตองการขอมูลอ่ืนๆ เพ่ิมเติมประกอบการประเมินผลอีกหรือไม ถาการประเมินผล
เปนท่ีพึงพอใจผูบริโภคจะทําการทดลองใชผลิตภัณฑ  แตถาผูบริโภคไมพึงใจในขอมูลก็จะปฏิเสธท่ี
จะทดลองใชผลิตภัณฑน้ัน  

4. การทดลอง (Trial) ในข้ันน้ีผูบริโภคจะทดลองผลิตภัณฑ ประสบการณจากการ 
ทดลองใชจะใหขอมูลท่ีสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการยอมรับหรือปฏิเสธ  

5. การยอมรับ (Adoption)  เปนข้ันท่ีผูบริโภคตัดสินใจใชผลิตภัณฑอันเนื่องมาจาก
การประเมินผลการทดลองใชท่ีพึงพอใจในขั้นท่ี 4 กระบวนการตัดสินใจในนวัตกรรม (Innovation 
decision process) ข้ันตอน 5 ประการตอไปน้ีเปนการปรับปรุงแบบดั้งเดิมใหดีข้ึน ดังน้ี  

1. การเกิดความรู (Knowledge) เปนข้ันท่ีผูบริโภคมีการเปดรับตอนวัตกรรมและมี
ความเขาใจถึงหนาท่ีของนวัตกรรม  

2. การจูงใจ (Persuasion)  ผูบริโภคกําหนดทัศนคติท่ีพอใจหรือไมพอใจเก่ียวกับ 
นวัตกรรม 

3. การตัดสินใจ (Decision) ผูบริโภคมีกิจกรรมท่ีจะเลือก ยอมรับ  หรือ ปฏิเสธ 
นวัตกรรม  

4. การปฎิบัติการซ้ือ (Imprementation) ผูบริโภคมีการใชผลิตภัณฑใหม 
5. การยอมรับนวัตกรรม (Confirmation) ผูบริโภคยืนยันการติดสินใจในนวัตกรรม  

 

3.แนวความคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 
สวนประสมการตลาด Marketing Mix หรือ 4Ps  หมายถึง  ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุม

ได ซึ่งบริษัทใชรวมกัน เพ่ือสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย (Kotler. 1997) ประกอบ ดวย
เครื่องมือตอไปน้ี 
  1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตองการ
ของลูกคาใหพึงพอใจผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึง
ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน 
(Utility) มีมูลคา  (Value)  ในสายตาของลูกคา  จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การ
กําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ (1)  ความแตกตางของผลิตภัณฑ 
(2) พิจารณาจาก คุณสมบัติของผลิตภัณฑ (Product Component)  เชน  ประโยชนพ้ืนฐาน   
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รูปราง ลักษณะ คุณภาพ  การบรรจุภัณฑ  ตราสินคา ฯลฯ   (3) การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ  
(Product Positioning)   เปนการออกแบบผลิตภัณฑของบริษัทเพ่ือแสดงตําแหนงท่ีแตกตาง  และมี
คุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ  (Product Development)  เพ่ือให
ผลิตภัณฑ  มีลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีข้ึน (5) กลยุทธเก่ียวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product 
Mix) และสายผลิตภัณฑ (Product Line) 
   2. ราคา (Price) หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลจายสําหรับสิ่งท่ีไดมาซึ่งแสดงถึงมูลคาในรูป
เงินตรา    หรืออาจหมายถึงจํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืนท่ีจําเปนตองใหเพ่ือใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑและ
บริการ นักการตลาดตองตัดสินใจในราคา และการปรับปรุงราคาเพ่ือทําใหเกิดมูลคาในตัวสินคา  ท่ี
สงมอบใหลูกคามากกวาราคาของสินคาน้ัน ดังน้ันการกําหนดกลยุทธดานราคาจะตองคํานึงถึงการ
ยอมรับของลูกคาในมูลคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาของผลิตภัณฑตนทุนของสินคาและคาใชจาย
ท่ีเก่ียวของ และภาวะการแขงขัน 
   3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวย
สถาบันและกิจกรรมใช เพ่ือเคล่ือนยายสินคาและบริการจากองคกรไปยังตลาด  การจัดจําหนาย
ประกอบดวย 2 สวนคือ 
    3.1 ชองทางการจัดจําหนาย  หมายถึง เสนทางท่ีผลิตภัณฑและ (หรือ)    
กรรมสิทธิ์ ท่ีผ ลิต ภัณฑถูก เป ล่ียนมือไปยังตลาดในระบบชองทางการจัด จําหน าย  จึ ง                    
ประกอบดวย ผูผลิต,คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 
    3.2 การกระจายสินคา หมายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเคล่ือนยายตัว
ผลิตภัณฑ  ผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม ประกอบดวย การขนสง  
การเก็บรักษาสินคา  ผูบริโภคและการบริหารสินคาคงเหลือ 
   4. การสงเสริมการตลาด (Promotion)  เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง
ผูขายกับผูซื้อ  เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวสารเพ่ือจูงใจ  
เพ่ือเตือนความทรงจําเครื่องมือท่ีใชสงเสริมท่ีสําคัญ  มีดังน้ี 
    4.1  การโฆษณา  (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับ
องคกร และ(หรือ) ผลิตภัณฑ  บริการ  หรือ  ความคิด  ท่ีตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ            
กลยุทธในการโฆษณาและเกี่ยวของกัน  (1) กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Create Strategy)   
(2)  กลยุทธสื่อ (Media Strategy) 
    4.2  การขายโดยใชพนักงานขาย    (Personal Selling)  เปนกิจกรรมการ
แจงขาวสาร  และจูงใจตลาด  โดยใชบุคคล งานในขอน้ีจะเก่ียวของกับ (1)  กลยุทธการขาย โดยใช
พนักงานขาย (Personal Selling Strategy)  (2) การจัดการหนวยงานขาย (Sales force 
Management) 
    4.3  การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง  กิจกรรมการสงเสริม
ท่ีนอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยพนักงานขาย และการใหขาวและการประชาสัมพันธ  ซึ่ง
สามารถกระตุนความสนใจทดลองใช  หรือการซ้ือ   โดยลูกคาข้ันสุดทาย  หรือ  บุคคลอ่ืนใน
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ชองทางการสงเสริมการขาย  มี 3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุนผูบริโภค เรียกวา  การสงเสริมการ
ขายที่มุงสูผูบริโภค (Consumer Promotion) (2) การกระตุนคนกลาง  เรียกวา  การสงเสริมการขาย
ท่ีมุงสูพนักงาน (Sales force Promotion)  (3)  การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา  การสงเสริมการ
ขายที่มุงสูพนักงาน (Sales force Promotion) 
    4.4  การใหขาวและประชาสัมพันธ (Publicity And Public Relation)  การให
ขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับ สินคาหรือบริการท่ีไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธ  
หมายถึง  ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคกรหน่ึง  เพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีตอองคกร 
   4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนการติดตอส่ือสารกับ
กลุมเปาหมาย  เพื่อใหเกิดการตอบสนอง (Response)  โดยตรง  หรือหมายถึง  วิธีการตาง ๆ ท่ี
นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อและ ทําใหเกิดการตอบสนองในทันที เครื่องมือนี้
ประกอบดวย (1) การขายทางโทรศัพท  (2) การขายโดยใชจดหมายตรง  (3) การขายโดยใชแคตตา
ล็อค  (4) การขายทางโทรศัพท วิทยุ หรือหนังสือพิมพ  
   ดังนั้นสวนประสมการตลาดจึงนับวาเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม                    
ผูบริโภคซึ่งถูกสรางข้ึนและควบคุมโดยนักการตลาด 
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 ภาพประกอบ 6  รายละเอียดของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 
        ท่ีมา :  ศิริวรรณ  เสรีรัตน. (2546) พฤติกรรมผูบริโภค. หนา  9 
 
 
 

สวนประสมทางการตลาด (Marketing  Mix) 

* สินคาใหเลือก (Product Variety) 
* คุณภาพสินคา (Quality) 
* ลักษณะ (Feature) 
* การออกแบบ (Design)                  
* ตราสินคา (Brand Name) 
* การบรรจุภัณฑ (Packaging) 
* ขนาด (Size) 
* บริการ (Services) 
* การรับประกัน (Warranties) 
* การรับคืน (Returns) 
               ฯลฯ 

การจัดจําหนาย 
(Place) 

* ชองทาง (Channels) 
* ความครอบคลุม (Coverage) 
* การเลือกคนกลาง (Assortment) 
* ทําเลท่ีตั้ง (Location) 
* สินคาคงเหลือ (Inventory) 
* การขนสง (Transportation) 
* การคลังสินคา(Warehousing) 
* การคาปลีก (Retailing) 
* การคาสง(Wholsaling)  
                   ฯลฯ 

* ราคาสินคาในรายการ (List Price) 
* สวนลด (Discounts) 
* สวนยอมให (Allowances) 
* ระยะเวลาการชําระเงิน 
      (Payment Period) 
* ระยะเวลาการใหสินเช่ือ 
     (Credit Terms) 
   ฯลฯ 
 

* การโฆษณา (Advertising) 
* การขายโดยใหพนักงานขาย  
  (Personal Selling) 
* การสงเสริมการขาย 
  (Sales Promotion) 
* การใหขาว และการประชาสัมพันธ 
  (Publicity and Public Relation) 
* การตลาดทางตรง 
   (Direct Marketing) 
* การตลาดผานอินเทอรเน็ต 
   (Internet Marketing) 
 

 ราคา 
(Price) 

การสงเสริม
การตลาด 

(Promotion) 

ผลิตภัณฑ 
(Product) 

ตลาดเปาหมาย 
( Target market ) 
ความตองการและ
พฤติกรรมของ

ผูบริโภค 
ท่ีเปนเปาหมาย 
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4. ลักษณะผลิตภัณฑ 5 ประการที่มีผลตอการยอมรับของผูบริโภค  
1. ประโยชนในเชิงการเปรียบเทียบ (Relative advantage) เปนการรับรู (การรับรู คือ

กระบวนการ  ซึ่งแตละคนคัดสรร จัดระเบียบ และตีความหมาย สิ่งท่ีมากระตุนเพื่อใหเกิดภาพใน
สมอง ท่ีมีความหมายสอดคลองกันเก่ียวกับโลกท่ีบุคคลนั้นๆ สามารถสัมผัสไดหรือเปนสวนหนึ่งของ   
กระบวนการประมวลผลขอมูลของสมอง  ซึ่งเริ่มจากการรับสัมผัสและตามดวยการใหความใสใจและ
การตีความหมาย ) ของผูบริโภคในเร่ืองความเหนือกวาของผลิตภัณฑใหม เม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ
ใหมท่ีใชอยู 

2. ความเขากันไดกับความตองการของลูกคา (Compatibility) หมายถึงระดับการรับรูของ
ผูบริโภควาผลิตภัณฑใหมเขากันไดกับความตองการ สอดคลองกับความจําเปนคานิยม และ
วิธีการใชงานในปจจุบันของตนมากเพียงใด 

3. คุณสมบัติท่ีปรากฎเดนชัด (Clarity characteristic) หรือความซับซอนเปนระดับความ
ยากท่ีจะเขาใจและใชงานของผลิตภัณฑใหม ถาหากผูบริโภคสามารถเขาใจไดงาย และผลิตภัณฑมี
วิธีการใชท่ีไมยุงยากหรือสามารถใชความรูเดิมมาพัฒนาตอได ก็จะชวยใหการยอมรับของผูบริโภค
เร็วข้ึน 

4. สามารถทดลองใช (Trialability) หรือมีการทดลองใชไดกอนซื้อ เปนระดับซึ่งผลิตภัณฑ
ใหม สามารถทําใหผูบริโภคมีโอกาสทดลองใชสูง ก็จะทําใหผูบริโภคมีโอกาสท่ีจะประเมิน  และมีการ
ยอมรับผลิตภัณฑนั้น 

5. ส า ม า ร ถ สั ง เ ก ตุ เ ห็ น ไ ด ( Observability) ห รื อ ส า ม า ร ถ ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร ไ ด       
( Communicability ) หากผลิตภัณฑใหมนั้นมีคุณสมบัติและประโยชนเปนท่ีสังเกตุเห็นไดงาย หรือ
สามารถสื่อสารใหผูบริโภค หรือคนอื่นเขาใจได มักมีการแพรกระจายไดงายและรวดเร็ว นอกจากน้ี 
ผลิตภัณฑท่ีจับตองไดมักจะไดรับการยอมรับไดเร็วกวาผลิตภัณฑหรือบริการท่ีสัมผัสไมได  

 
5. ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเครื่องด่ืมโลวแคลอรี (Low Calorie Drink)  

ความหมายของ Low Calorie Drink หรือ โลวแคลอรี หมายถึง เครื่องดื่มท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนองคประกอบบางอยางดวยวิธีหนึ่งวิธีใดสงผลใหรางกายไดรับพลังงานนอยกวาเครื่องดื่ม
ปกติ โดยมีการใชสารท่ีใหความหวานแทนน้ําตาล เชน Aspartame , Acesulfame Potassium              
( Ace-K ) หรืออ่ืนๆ แตพลังงานต่ําหรือเปน 0 แคลอรี  
 
6. งานวิจัยที่เก่ียวของ  

จันทนา มังคะลา.(2549). ไดวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ              
( Function Drink ) ของ  ผูบริโภคสตรีในกรุงเทพมหานคร. พบวา ความถ่ีในการดื่มเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพตอสัปดาห มีความสัมพันธกับผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และความสนในจํานวน
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีดื่มในแตละครั้งมีความมีความสัมพันธกับอาชีพ ชนิดของเคร่ืองดื่มเพื่อ
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สุขภาพท่ีเลือกบริโภคมีความสัมพันธกับรายไดและความสนใจ เหตุผลท่ีบริโภคเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพมีความสัมพันธกับอายุ อาชีพ  รายได สถานภาพสมรส ดานผลิตภัณฑและกิจกรรมสถานท่ี
ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มีความสัมพันธกับอาชีพและกิจกรรม  โอกาสในการดื่มเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพมีความสัมพันธกับระดับการศึกษา อาชีพและกิจกรรม   คาใชจายในการบริโภค ปริมาณการ
บริโภค และสารอาหารท่ีเลือกบริโภค ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระ  

กิตติยา ธารีนาถ. (2551)  ไดวิจัยเรื่องลักษณะผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ยอมรับผูบริโภคโคกซีโร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ22-25ป ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได 5,001 – 10,000 บาท ผูบริโภคมีระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับดีปานกลางตอลักษณะผลิตภัณฑโคกซีโร ดานคุณประโยชนในเชิง
เปรียบเทียบกับเครื่องดื่มอ่ืน ดานความเขากันไดกับความตองการของผูบริโภค คุณสมบัติท่ีปรากฎ
เดนชัด สามารถทดลองดื่ม สามารถติดตอส่ือสารได และผูบริโภคมีระดับการยอมรับลักษณะ
ผลิตภัณฑโคกซีโรอยูในระดับปานกลาง ผูบริโภคท่ีมีอายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับการศึกษา
แตกตางกัน มีผลตอการยอมรับลักษณะผลิตภัณฑโคกซีโร  ผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกัน มีผลตอ
การยอมรับลักษณะผลิตภัณฑโคกซีโรแตกตางกันโดยผูบริโภคเพศชายมีการยอมรับลักษณะ
ผลิตภัณฑโคกซีโรไดเร็วกวาเพศหญิง  ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกัน มีผลตอการยอมรับลักษณะ
ผลิตภัณฑโคกซีโรแตกตางกันโดยผูบริโภคท่ีมีชวงอายุ 22-25ป มีการยอมรับลักษณะผลิตภัณฑโคก
ซีโรไดเร็วกวาชวงอายุอ่ืน  ลักษณะผลิตภัณฑโคกซีโร ดานประโยชนเชิงเปรียบเทียบกับเคร่ืองดื่ม
อ่ืน ดานความสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ดานคุณสมบัติเดนชัด ดานความสามารถ
ทดลองดื่ม ดานสามารถติดตอสื่อสารได และผูบริโภคมีระดับการยอมรับลักษณะผลิตภัณฑโคกซีโร
ในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

ผุสดี วัฒนเมธา. (2546) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มชาเขียวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคท่ีบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ 
อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเทา และสูงกวาปริญญาตรีตามลําดับ โดยมีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน/หางราน รองลงมาคือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักเรียน/นักศึกษาตามลําดับ มีรายได
เฉล่ียตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท รองลงมาคือ มากกวา 20,000 บาทข้ึนไปและ 15,001 – 
20,000 บาทตามลําดับ โดยสวนใหญมีสถานภาพโสด รองลงมาคือสมรสและหมาย หยาราง/แยกกัน
อยู ตามลําดับ ผูบริโภคใหความสนใจมากกับผลิตภัณฑชาเขียว เชนมีประโยชนพ้ืนฐานของชาเขียว 
ตราสินคาของเคร่ืองดื่มชาเขียว และการบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มชาเขียว โดยผูบริโภคมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องดื่มชาเขียวมาก เชนสามารถปองกันและยับย้ังมะเร็ง ชวยลดคลอ
เลสเตอรอลในเลือด มีสวนชวยใหลดการตึงเครียดลงและชวยบํารุงและรักษาผิวพรรณ โดยสวนใหญ
ผูบริโภครับทราบขอมูลจากสื่อทางโทรทัศน รองลงมาคือจากบุคคลท่ีรูจัก และหนังสือพิมพ 
ตามลําดับ โดยผูบริโภคด่ืมชาเขียว 4 ครั้งตอสัปดาห และบริโภค 2 แกวตอครั้ง ซึ่งผูบริโภคสวน
ใหญบริโภคเฉพาะชาเขียวอยางเดียว รองลงมาบริโภคพรอมกับอาหาร เชน ขนมปง/ เบเกอร่ี และ
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บริโภคพรอมกับอาหารประเภทอาหารคาว ตามลําดับ โดยผูบริโภคสวนใหญเลือกแหลงผลิต
เครื่องดื่มชาเขียวจากประเทศไทย รองลงมาคือ ประเทศญ่ีปุนและจีน ตามลําดับ   ซึ่งผูบริโภคให
ความสําคัญกับการบริโภคชาเขียวมากท่ีสุด คือมีประโยชนตอรางกาย ผูบริโภคใหความสําคัญใน
ระดับมากคือ อยากลอง มีความแปลกใหมนาสนใจ และตองการความสดชื่น กระปกระเปรา 
ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับนอยคือ ทําตามสังคม(เลียนแบบผูอ่ืน) และมีผู อ่ืนชักจูงใหดื่ม 
สําหรับแนวโนมในอนาคตของการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว พบวา สวนใหญบริโภคเครื่องดื่มชา
เขียวอยางแนนอน รองลงมาคือ มีแนวโนมวาจะบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว และไมแนใจ ตามลําดับ 
สวนขอเสนอแนะผูบริโภคสวนใหญ เห็นวา ชาเขียวควรมีมาตรฐานและควรมีผลิตภัณฑเก่ียวกับชา
เขียวมากข้ึน รองลงมาคือ ควรปรับปรุงแตงกล่ินและรสชาติใหหลากหลายมากย่ิงข้ึน และควรมีการ
เผยแพรประชาสัมพันธประโยชนของชาเขียว 

ประสิทธิ์พร วีระยุทธวิไล. (2550) ไดวิจัยเร่ือง ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรบํารุงสุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
ผูบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรบํารุงสุขภาพที่มีเพศ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษาแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรบํารุงสุขภาพ ไมแตกตางกัน ผูบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพร
บํารุงสุขภาพท่ีมี อายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนท่ีไดรับจาก
การบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพร แตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรบํารุงสุขภาพ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ทัศนคติดานประโยชนพ้ืนฐานผลิตภัณฑ และบรรจุ
ภัณฑ มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรบํารุงสุขภาพ ดานจํานวนเงิน
เฉล่ียท่ีใชในการซ้ือตอครั้ง และความถี่ในการซื้อตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันระดับคอนขางต่ํา และต่ํามากตามลําดับ ทัศนคติดานตรา
ผลิตภัณฑ คุณภาพของผลิตภัณฑ ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพร
บํารุงสุขภาพ ดานความถ่ีในการซื้อตอเดือน และจํานวนเงินเฉล่ียในการซื้อตอครั้ง ทัศนคติดาน
ลักษณะทางกายภาพผลิตภัณฑ ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มสมุนไพรบํารุง
สุขภาพดานความถี่ในการซื้อตอเดือน แตมีความสัมพันธกับจํานวนเงินเฉล่ียท่ีใชในการซื้อตอครั้ง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันระดับต่ํามาก
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรบํารุงสุขภาพ ดานความถี่ในการซื้อตอเดือนมีความสัมพันธ
กับแนวโนมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรบํารุงสุขภาพในอนาคต และแนวโนมการบอกตอใหบุคคล
อ่ืนบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันระดับ
คอนขางต่ํา พฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรบํารุงสุขภาพ ดานจํานวนเงินเฉล่ียในการซื้อตอ
คร้ังไมมีความสัมพันธ กับ แนวโนมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรบํารุงสุขภาพในอนาคต และ
แนวโนมการการบอกตอใหบุคคลอ่ืนบริโภค 

พรทิพย เกียรติภาคภูมิ. (2551) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารลูกคาสัมพันธท่ีสงผลตอพฤติกรรม
การซ้ือของผูบริโภคกาแฟสตารบัคสในกรุงเทพมหานคร พบวา เพศ อาชีพ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคกาแฟสตารบัคสในกรุงเทพมหานครในดานคาใชจายในการซื้อตอครั้ง 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อายุ ระดับการศึกษา รายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซ้ือของผูบริโภคกาแฟสตารบัคสในกรุงเทพมหานครในดานความถ่ีในการซื้อกาแฟสตารบัคส 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  การสรางความประทับใจของพนักงานมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคกาแฟสตารบัคสในกรุงเทพมหานครในดานวัตถุประสงคการซื้อกาแฟ
สตารบัคส ดานผูท่ีรวมซื้อกาแฟสตารบัคส ดานความถี่ในการซื้อกาแฟสตารบัคส ดานคาใชจายใน
การซ้ือตอครั้งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การสรางความพอใจจากคุณคาเพ่ิมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคกาแฟสตารบัคสในกรุงเทพมหานครในดาน
วัตถุประสงคการซ้ือกาแฟสตารบัคส ดานผูท่ีรวมซ้ือกาแฟสตารบัคส และดานคาใชจายในการซื้อตอ
คร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การสรางทัศนคติท่ีดีดวยการรับผิดชอบตอสังคมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคกาแฟสตารบัคสในกรุงเทพมหานครในดาน
วัตถุประสงคการซื้อกาแฟสตารบัคส ดานผูท่ีรวมซื้อกาแฟสตารบัคส และดานความถี่ในการซื้อ
กาแฟสตารบัคส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



30 
 

  

บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่  (Low Calorie Drink)    

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยไดไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี  
      1. การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 
      2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
      3. การสรางและการทดสอบเครื่องมือ 
      4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
      5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

  
1. การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 

ประชากร (Population) 
ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเคยบริโภคเครื่องดื่ม 

โลวแคลอรี (Low Calorie Drink)    
กลุมตัวอยาง ( Sample )  

กลุมตัวอยางคือ หมายถึง ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยบริโภคเครื่องดื่มโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน  

ดังน้ัน  ผูวิจัยจึงเลือกกลุมตัวอยางจากการคํานวณ โดยอาศัยสูตรในการคํานวณกลุม 
ตัวอยาง (บุญชม ศรีสะอาด.2538 : 185-186) ดังน้ี  

 
                                  n =   p (1-p) Z²  
                                               e² 
 

  เม่ือ n =  ขนาดตัวอยาง 
  p = สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยกําหนดสุม 
  Z = คาความเช่ือม่ัน 
  e  = คาความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได  

สําหรับการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยกําหนดสัดสวนของประชากรท้ังหมดเทากับ 0.05    
ตองการระดับความม่ันใจ 95% และยอมใหคลาดเคล่ือนได 5%  
  

  p   =  0.50 
  Z = ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ีกําหนดไว 95%  
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 ดังน้ันคา Z = 1.96 
e  = คาความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได = 0.05 

 
แทนคาในสูตร 

 
  n  =  (0.5) (1-0.50)(1.96)2   
            (0.05)2 
  n =  384.16 หรือ 385 ตัวอยาง 

ดังน้ันในการหากลุมตัวอยาง สําหรับงานวิจัยครั้งน้ีขนาดของกลุมตัวอยางมีจํานวน 
385 คน สํารองไว 35 คน รวมขนาดของกลุมตัวอยางมีจํานวน 420 คน 

 
การเลือกกลุมตัวอยาง  

การกําหนดกลุมตัวอยางใชหลักการกระจายประชากร ตามท่ีกรุงเทพมหานครได
จัดแบงเขตท้ัง 50  สํานักงานเขตออกเปน  6 เขตกลุมการปกครอง ตามระบบการบริหารและการ
ปกครองของกรุงเทพมหานคร (bma. 2551 :online) ปรับปรุงครั้งลาสุด วันท่ี  22 เมษายน  2552 
ไดแก 

 1. กลุมรัตนโกสินทร จํานวน 9 เขต ไดแก เขตบางซื่อ เขตดุสิต                    
เขตพญาไท เขตราชเทวี  เขตปทุมวัน เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสัมพันธวงศ  และ
เขตบางรัก 

 2. กลุมบูรพา จํานวน 9 เขต ไดแก เขตดอนเมือง เขตหลักสี่  เขตบางเขน 
เขตบึงกุม  เขตสายไหม  เขตจตุจักร  เขตลาดพราว  เขตบางกะป  และเขตวังทองหลาง 

 3. กลุมศรีนครินทร จํานวน 8 เขต ไดแก เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี               
เขตคลองสามวา  เขตหนองจอก  เขตลาดกระบัง  เขตประเวศ  เขตสวนหลวง และเขตคันนายาว   

 4. กลุมเจาพระยา จํานวน 9 เขต ไดแก  เขตดินแดง เขตหวยขวาง              
เขตวัฒนา เขตคลองเตย  เขตบางนา  เขตพระโขนง  เขตสาธร เขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา 

 5. กลุมกรุงธนใต จํานวน 8 เขต ไดแก  เขตบางขุนเทียน  เขตบางบอน 
เขตจอมทอง  เขตทุงครุ  เขตราษฎบูรณะ  เขตธนบุรี  เขตคลองสาน  และเขตบางแค 

 6. กลุมกรุงธนเหนือ จํานวน 7 เขต  ไดแก  เขตบางพลัด เขตตล่ิงชัน             
เขตบางกอกนอย  เขตทวีวัฒนา  เขตบางกอกใหญ   เขตภาษีเจริญ   และเขตหนองแขม  

 
ผูวิจัยสุมเลือกเขตการปกครองท่ีใชเปนสถานท่ีในการเก็บกลุมตัวอยาง ดังน้ี  
 ข้ันท่ี 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย   (Simple Random Sampling) โดย

วิธีการจับฉลากเพ่ือเลือกเขตท่ีเปนตัวแทนของแตละกลุมการปกครอง ดังน้ันจะไดท้ังสิ้น 6 เขต 
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ไดแก เขตปทุมวัน เขตบางกะป เขตสวนหลวง เขตยานนาวา เขตบางขุนเทียน และเขตบางกอก
นอย 

 ข้ันท่ี 2 ใชวิธีเลือกตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) เลือก
สถานท่ีท่ีเปน ตัวแทนของแตละเขตท่ีไดมาจากข้ันท่ี 1 ในการเก็บแบบสอบถาม (ตามตารางท่ี 1) 
โดยในการศึกษานี้เลือกเก็บขอมูลท่ีศูนยการคาเนื่องจากในแตละสถานท่ีนั้นเปนจุดท่ีมีประชากร
หนาแนน  มีกลุมท่ีมีเพศ ชวงอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน  และสถานภาพ
สมรส ท่ีแตกตางกัน ทําใหมีความหลากหลายของลักษณะประชากรศาสตร ซึ่งสามารถเปนตัวแทน
ประชากรท่ีดีได โดยในวันจันทรถึงศุกร จะทําการเก็บในชวงหลังเลิกงานและเสารอาทิตยในชวงหลัง
เท่ียง 

 ข้ันท่ี 3 ใชวิธีสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) เพ่ือใหได
จํานวนตัวอยางท่ีจะทําการเก็บขอมูลในแตละสถานท่ี ท่ีไดเลือกไวในข้ันท่ี 2 โดยการกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางในแตละสถานท่ีท่ีถูกเลือก ใหมีจํานวนเทากันดังน้ี  

 
ขนาดของกลุมตวัอยางในแตละสถานท่ี  =    ขนาดของกลุมตัวอยางท้ังหมด 

                                                                          จํานวนสถานท่ีท่ีถูกเลือก 
ขนาดของกลุมตัวอยางในแตละสถานท่ี  =   420    =   70 ตัวอยาง 

                                                                      6 
ดังน้ัน ขนาดของกลุมตัวอยางของแตละสถานท่ีท่ีถูกเลือกคือ สถานท่ีละ 70 คน ดังน้ี  
 

1. เขตปทุมวัน หางสรรพสินคามาบุญครองเซ็นเตอร    จํานวน     70   คน   
2. เขตบางกะป หางเดอะมอลล สาขาบางกะป         จํานวน     70   คน  
3. เขตสวนหลวง หางซีคอนสแควส                          จํานวน     70   คน  
4. เขตยานนาวา  หางเซ็นทรัล สาขาพระราม 3           จํานวน     70   คน  
5. เขตบางขุนเทียน หางเซ็นทรัล สาขาพระราม 2        จํานวน     70    คน 
6. เขตบางกอกนอย หางเซ็นทรัล สาขาปนเกลา           จํานวน     70   คน  
                                                         รวม                    420  คน  
ข้ันท่ี 4 ใชวิธีการเลือกตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก ( Convenience 

Sampling ) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บขอมูลตามสถานท่ีท่ีไดกําหนดไวในแตละเขต 
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ตาราง 1 การแบงเขตตามการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร 
 
กลุมการปกครอง    รายชื่อเขตในแตละกลุม   กลุมตัวอยาง   สถานที่ทําการสํารวจ    จํานวน(คน) 

กลุมรัตนโกสินทร เขตดุสิต           
เขตพญาไท                
เขตบางซ่ือ 
เขตพระนคร 
เขตบางรัก 
เขตราชเทว ี
เขตปทุมวัน 
เขตสัมพันธวงศ 
เขตปอมปราบศัตรูพาย 

เขตปทุมวัน หางสรรพสินคา 
มาบุญครองเซ็นเตอร   
444 อาคารเอ็ม บี เค 
เซ็นเตอร ถ.พญาไท 
แขวงวังใหม เขตปทุม
วัน กทม.10330 

70 

กลุมบูรพา            เขตดอนเมือง    
เขตบางกะป   
เขตลาดพราว       
เขตจตุจักร                 
เขตวังทองหลาง           
เขตบางกะป                
เขตสายไหม 
เขตบางเขน 
เขตหลักสี่ 
เขตบึงกุม 

เขตบางกะป หางเดอะมอลล  
บางกะป   3522 ถ.
ลาดพราว คลองจ่ัน 
บางกะป กทม.10240   

70 

กลุมศรีนครินทร    เขตสะพานสูง     
เขตมีนบุรี              
เขตคลองสามวา 
เขตหนองจอก 
เขตลาดกระบัง 
เขตประเวศ 
เขตสวนหลวง   
เขตคันนายาว        

เขตสวน
หลวง 

หางซีคอนสแควร        70 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 
กลุมการปกครอง    รายชื่อเขตในแตละกลุม   กลุมตัวอยาง   สถานที่ทําการสํารวจ    จํานวน(คน) 

กลุมเจาพระยา      เขตดินแดง    
เขตหวยขวาง 
เขตวฒันา 
เขตคลองเตย 
เขตบางนา 
เขตพระโขนง 
เขตสาธร 
เขตบางคอแหลม 
เขตยานนาวา              

เขตยานนาวา หางเซ็นทรัล  
พระราม 3        
79/3 ถ.สาธุประดษิฐ 
ชองนนทรี   ยาน
นาวา กทม. 10120   

70 

กลุมกรุงธนใต       เขตบางขุนเทียน   
เขตบางบอน 
เขตจอมทอง 
เขตทุงครุ 
เขตราษฏรบูรณะ 
เขตธนบุรี 
เขตคลองสาน 
เขตบางแค         

เขตบางขุน
เทียน 

หางเซ็นทรัลพระราม
2 128 ม. 6 แสมดํา 
บางขุนเทียน ก ทม. 
10150       

70 

กลุมกรุงธนเหนือ   เขตบางพลัด    
เขตตล่ิงชัน 
เขตบางกอกนอย 
เขตทวีวฒันา 
เขตบางกอกใหญ 
เขตภาษีเจริญ 
เขตหนองแขม         

เขตบางกอก
นอย 

หางเซ็นทรัล ปนเกลา  
7/1 ถ.บรมราชชนนี 
อรุณอัมรินทร 
บางกอกนอย กทม.
10700 
       

70 

   รวมท้ังส้ิน 420 
 
 ในกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลจริง ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเผ่ือไวประมาณ 420 ฉบับ 
ท้ังน้ีเพื่อคัดเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณและปองกันการผิดพลาด อันเนื่องมาจากการไมตั้งใจทํา
แบบสอบถาม มาใชในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งผลการคัดเลือกแบบสอบถามพรอมกับการเทียบ
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สัดสวนใหคงสภาพโครงสรางเดิมของลักษณะกลุมตัวอยางท่ีวางแผนไว ไดผลการตอบ
แบบสอบถามสมบูรณท้ังส้ิน 410 ฉบับ  
 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ซ่ึงแบง 
ออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ  
อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส จํานวน 6 ขอ เปนแบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ (Check List)   โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามกําหนด (Nominal Scale) 
ไดแก   เพศ อาชีพ และสถานภาพสมรส และขอมูลประเภทจัดลําดับ (Ordinal scale) ไดแก อายุ 
ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน 

สวนท่ี 2 ปจจัยดานลักษณะนวัตกรรมของผลิตภัณฑ   ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค       
เครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ลักษณะของคําถาม 
เปนมาตราสวนประเมินผล  (Likert Scal)   จํานวน 29 ขอ   ใหผูตอบแบบสอบถาม แสดงความ
คิดเห็นเปน 5 ระดับดังน้ี 

ระดับ                    หมายถึง  
           5      ระดับมากท่ีสุด 
   4     ระดับมาก 
   3     ระดับปานกลาง 
   2     ระดับนอย 
 1     ระดับนอยท่ีสุด 
เกณฑการประเมินผล โดยใชเกณฑประเมินผลจากสูตรตอไปน้ี (มัลลิกา บุนนาค. 

2537 :29)  
ชวงกวางของช้ัน     =    ข้ันสูงสุด – ช้ันต่ําสุด  

                                             จํานวนชั้น  
             =   5  -  1    =  1.33 

                                                                 3 
เกณฑคะแนนของคาเฉล่ียมีดังนี้  

3.68  -  5.00     หมายถึง   ระดับมาก 
2.34  -  3.67     หมายถึง   ระดับปานกลาง 
1.00  -  2.33     หมายถึง   ระดับนอย 
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สวนท่ี 3  พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร เปนแบบสอบถามแบบเปนคําถามและกําหนดใหเลือกตอบ (Check List)n จํานวน  
5 ขอ  
 

3. การสรางและการทดสอบเครื่องมือ 
  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามโดยมีข้ันตอน คือ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร หลักเกณฑและวิธีการสรางแบบสอบถาม 
 ข้ันตอนท่ี 2 สรางแบบสอบถาม ท้ังหมด 3 สวน 
 ข้ันตอนท่ี 3 นําแบบสอบถามเสนอทานคณาจารยผูทรงคุณวุฒิทางงานวิจัยเพ่ือขอความ
เห็นชอบและตรวจความสมบูรณถูกตองตามโครงสรางเน้ือหา และการใชภาษา นํามาแกไข ใช
สํานวนภาษาตลอดจนความสัมพันธของเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของเร่ืองท่ีวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี 4 เม่ือสรางแบบสอบถามซ่ึงเปนเครื่องมือในการศึกษาแลว  ผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out)  กับประชากรในกรุงเทพมหานครจํานวน 40 ชุด ท่ีไมใชกลุม
ตัวอยางท่ีไมใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย หลังจากน้ันไดนําแบบสอบถามดังกลาวมา
ตรวจใหคะแนนและวิเคราะหหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
Cronbach ผลการวิเคราะหดังน้ี 

1. แบบสอบถามลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบ มีคาความเช่ือม่ัน
เทากับ .7875 

2. แบบสอบถามลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภค มีคาความเช่ือม่ัน
เทากับ .8023 

3. แบบสอบถามลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑ มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .8193 

4. แบบสอบถามลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอสื่อสาร มีคาความเช่ือม่ัน
เทากับ .8076 
 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

แหลงขอมูล (Source of data) การวิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research)  และการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) โดยมุงเนนการศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

      1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ไดจากการศึกษาคนควา จากขอมูลท่ีมีผู
รวบรวมไวท้ังหนวยงานของรัฐ และเอกชนดงัน้ี  

1.1  หนังสือพิมพธุรกิจ และวารสารตางๆ  
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1.2  หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ วิทยานิพนธ และงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ 

1.3  ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
                     2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 

2.1  ขอจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยเ พ่ือขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม 

2.2 ดาํเนินการเก็บขอมูลบริเวณท่ีไดรับการคัดเลือกในข้ันตอนการสุมตัวอยาง 
2.3 ระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูล   ผูวิจัยจะดําเนินการสงแบบสอบถามใหกับ

ผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยาง พรอมท้ังชี้แจงถึงวัตถุประสงคของการทําวิจัย ตลอดจนลักษณะ
ของแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางทราบ เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน แลวจึงทําการตอบ
แบบสอบถามโดยจะใหกลุมตัวอยางเปนผูกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง เพ่ือดําเนินการจัดทํา
ขอมูล และการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล  
1. การจัดทําขอมูล 
        การศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดจัดทําขอมูลโดยดําเนินการตามลําดับดังน้ี  

1.1 รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรับกลับมาแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตอง
และสมบูรณของแบบสอบถาม  

1.2 ดําเนินการลงรหัสแลวนําขอมูลมาบันทึกลงคอมพิวเตอร  
1.3 ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  

2.การวิเคราะหขอมูล 
         การศึกษาคนควาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ดังน้ี 

2.1  การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis)  
 2.1.1 คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลท่ัวไป (อภินันท จันตานี. 

2538 :  75) 
    P   =   F x 100 
                                  n 
 

เม่ือ  P   แทน คารอยละ 
       F       แทน ความถีท่ี่ตองการเปล่ียนแปลงใหเปนรอยละ 

       n     แทน จํานวนความถี่ท้ังหมด 
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2.1.2 สูตรคาเฉล่ียเลขคณิต (Mean ใชสัญลักษณ  X  (ชูศรี วงศรัตนะ. 
2541 : 40)  

    
 X    =  ∑ X 

               n 
 

เม่ือ       X          แทน  คาคะแนนเฉล่ีย  
   ∑ X      แทน  ผลรวมคะแนนท้ังหมด 

              n          แทน  ขนาดกลุมตัวอยาง  
 

2.1.3 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation  ( ชูศรี วงศรัตนะ. 
2541 : 65 )  
 

                                 ..DS = 
)

2

1-n(n
xn  

 
   เม่ือ    SD       แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง  

      ∑ X2       แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
     (∑x )2      แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
         n            แทน  ขนาดกลุมตัวอยาง 

  
2.2 สถิติท่ีใชทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
     การทดสอบความเชื่อม่ันของชุดคําถามท่ีใชเปนเครื่องมือเก็บขอมูล     

Reliability of the test)โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach’s alpha coefficient) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 449)   จากสูตรดังน้ี  
 

     = 
variance/ covariance 1)(k1

variance/ covariance k


 

 
    เม่ือ    แทน คาความเชื่อม่ันของชุดคําถาม 

      k  แทน จํานวนคําถาม 
            covariance  แทน คาเฉล่ียของคาแปรปรวนรวมระหวาง 
     คําถามตางๆ 
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           variance  แทน คาเฉล่ียของคาความแปรปรวนของคําถาม 
คาแอลฟาท่ีไดจะแสดงถึงระดับความคงท่ีของชุดคําถาม   โดยคาท่ีใกลเคียง   

0.7 (Normally,1978)  เปนตนไป แสดงวา ยอมรับวามีความเช่ือม่ัน  
 

  
3. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 

3.1 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหความสัมพันธ เม่ือตัวแปรท้ัง  2  ตัว   เปนตัวแปร
เชิงกลุม ใชเพียรสันไคสแควร (Pearson Chi-Square) โดยใชสูตร ดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา. 
2550: 92) 
 

Pearson Chi-Square =  x 2  = 
 

r

i

c

j Eij

EijOij

1

2

1

)(  

 
 

เม่ือ Oij  แทน  จํานวนหรือความถ่ีของขอมูลท่ีมีลักษณะท่ี i ของตัวแปรท่ีหน่ึง 
  และมีลักษณะ j ของตัวแปรท่ี สอง 

Eij   แทน  ความถ่ีหรือจํานวนท่ีคาดไวของลักษณะท่ี jของตัวแปรท่ีหน่ึง  
      และลักษณะ j ของตัวแปรท่ีสอง 

            r     แทน  จํานวนลักษณะของตัวแปรท่ีหน่ึง 
                            c     แทน  จํานวนลักษณะของตัวแปรท่ีสอง 
 

3.2 กรณีพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบ
ความสัมพันธดวยสถิติ Cramer’s V หรือ Somer’s D 

สถิติ Cramer’s V ใชทําการวัดความสัมพันธ เม่ือมีตัวแปรใดตัวแปรหน่ึง
หรือท้ังสองตัวแปรเปนชนิดสเกลนามกําหนด Nominal Scale โดยใชสูตรดังน้ี (กัลยา วานิชย
บัญชา. 2550: 95) 
 

                      Cramer’s V     =     1

2



tn

 

 
เม่ือ Cramer’s V     แทน สัมประสิทธิ์ Cramer’s V 

                      x 2         แทน คา Chi-Square 
                       n           แทน ขนาดของตัวอยาง 
                t           แทน จํานวนแถวหรือจํานวนสดมภท่ีมีคานอย 
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สถิติ Somer’s D ใชทําการวัดขนาดและทิศทางของความสัมพันธ เม่ือมีตัว
แปรท้ังสองตัวเปนขอมูลประเภทลําดับ Ordinal Scale โดยใชสูตรดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา. 2547: 
291) 
 

 
 
                                          

เม่ือ Somer' s D     แทน สัมประสิทธิ์ Somer’s D 
                NS        แทน จํานวนคูท่ีมีอันดับเหมือนกันท้ัง 2 ตัวแปร 
         ND         แทน จํานวนคูท่ีมีอันดับตางกันท้ัง 2 ตัวแปร 
          Ty          แทน จํานวนคูท่ีมีลําดับการเรียงซ้ําของตัวแปรตาม 
 

ท้ังน้ีโดยใชเกณฑการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(บุญธรรม กิจประดาบริสทุธิ์.
2543:348) ดงัน้ี  

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.71 - 0.99 หมายความวา มีความสัมพันธระดับสูง 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.31 - 0.70 หมายความวา มีความสัมพันธระดับปานกลาง 

   คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ 0.01 - 0.30 หมายความวา มีความสัมพันธระดับต่ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



41 
 

  

บทที่4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) 

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ของการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจและสื่อความหมาย
ท่ีตรงกัน ในการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมาย ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณและอักษรยอ 
ดังน้ี 
 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

   แทน  คาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 
S.D.   แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
H 0    แทน  คาสมมติฐานหลัก 
H 1    แทน  คาสมมติฐานรอง 

2   แทน  คาไค-สแควร (Chi–square) 
Somers’ D แทน  ระดับความสมัพันธในการวัดตวัแปรมาตรเรียงอันดับ 
Cramer’s V  แทน  ระดับความสมัพันธในการวัดตวัแปรมาตรนามบัญญัต ิ
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของงานวิจัย โดยแบงการ 
นําเสนอออกเปน 4 ตอน ตามลําดับดังน้ี 
 ตอนท่ี1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามในดาน เพศ อายุ อาชีพ 
รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส โดยการหาคาความถี่(Frequency) และคา
รอยละ(Percentage) 
 ตอนที่2 การวิเคราะหปจจัยทางดานลักษณะนวัตกรรมของผลิตภัณฑ โดยวิเคราะห 
คาเฉล่ีย ( ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  

ตอนที่3 การวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink )ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยการหาคาความถี่(Frequency) และคารอยละ(Percentage) 
 ตอนที่4 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามในดาน เพศ อายุ อาชีพ 
รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส โดยการหาคาความถี่(Frequency) และคา
รอยละ(Percentage) 
 

ตาราง 2  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี 
(Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

        
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

รวม 

 
156 
254 
410 

 
38.00 
62.00 
100.00 

2. อายุ 
ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป 
21 - 30 ป 
31 - 40 ป 
41 - 50 ป 
51 ป ข้ึนไป 

รวม 

 
5 

158 
187 
60 
0 

410 

 
1.30 
38.50 
45.60 
14.60 

0 
100.00 

3. อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา 
พนักงานรัฐวสิาหกิจ/ขาราชการ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ประกอบธุรกิจสวนตวั/อาชีพอิสระ 
อ่ืนๆ 

รวม 

 
9 
72 
227 
102 
0 

410 

 
2.20 
17.60 
55.40 
24.80 

0 
100.00 

4. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 บาทข้ึนไป 

รวม 

 
2 
7 
25 
57 
319 
410 

 
0.50 
1.70 
6.10 
13.90 
77.80 
100.00 



43 
 

  

ตาราง 2 (ตอ) 
 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
5.ระดับการศกึษา 

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
ปวส./อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป 

รวม 

 
4 
5 
7 

216 
178 
410 

 
1.00 
1.20 
1.70 
52.70 
43.40 
100.00 

6. สถานภาพสมรส 
โสด 
สมรสอยูดวยกัน 
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 

รวม 

 
284 
93 
33 
410 

 
69.30 
22.70 
8.00 

100.00 
 
 จากตาราง 2 แสดงการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา 
 เพศ ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 38.00 
และ เพศหญิง จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 62.00  
 อายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูท่ีมีอายุ 31-40 ป จํานวน 187 คน 
คิดเปนรอยละ 45.60 รองลงมา คือ ผูท่ีมีอายุ 21-30 ป ผูท่ีมีอายุ 41-50 ป และผูท่ีมีอายุต่ํากวา            
หรือเทากับ 20 ป  โดยมีจํานวน 158, 60 และ 5 คน คิดเปนรอยละ 38.50, 14.60 และ1.30 
ตามลําดับ 
 อาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 227 คนคิดเปนรอย
ละ 55.40 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ขาราชการ และ
นักเรียน/นักศึกษา โดยมีจํานวน 102, 72 และ 9 คน คิดเปนรอยละ 24.80, 17.60 และ 2.20 
ตามลําดับ 

 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน 20,001 บาทข้ึนไป 
จํานวน 319 คน คิดเปนรอยละ 77.80 รองลงมาคือ ผูมีรายได 15,001 – 20,000 บาท ผูมีรายได 
10,001 – 15,000 บาท และ  ผูมีรายได 5,001 – 10,000 บาท โดยมีจํานวน 57, 25 และ 7 คน            
คิดเปนรอยละ 13.90, 6.10 และ 1.70 ตามลําดับ 
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ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน              
216 คน คิดเปนรอยละ 52.70 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป ปวส./อนุปริญญา และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. โดยมีจํานวน 178, 7  และ 5 คน คิดเปนรอยละ 43.40, 1.70 และ 
1.20 ตามลําดับ 
 สถานภาพสมรส ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรสโสด จํานวน 284 คน คิด
เปนรอยละ 69.30 รองลงมาคือ สมรสอยูดวยกัน และหมาย/หยาราง/แยกกันอยู โดยมีจํานวน 93 
และ 33 คน คิดเปนรอยละ 22.70 และ 8.00 ตามลําดับ 
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 ตอนท่ี2 การวิเคราะหปจจัยทางลักษณะนวัตกรรมของผลิตภัณฑ โดยวิเคราะห คาเฉล่ีย 

( ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ดังน้ี 
 
ตาราง 3  คาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยทางลักษณะนวตักรรมของผลิตภัณฑ 

โดยรวมและรายดาน 
 

n = 410 
ลักษณะผลิตภัณฑ 

  S.D. 
การแปลความหมาย 

ดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบ 
ดานความสอดคลองกับผูบริโภค 
ดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑ 
ดานความสามารถติดตอสือ่สาร 

3.48 
3.34 
3.14 
3.48 

.70 

.66 

.68 

.56 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.38 .56 ปานกลาง 
 

 จากตาราง 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยทางลักษณะนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.38) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยทางลักษณะนวัตกรรมของผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิง
เปรียบเทียบ และดานความสามารถติดตอสื่อสารอยูในระดับมาก (  = 3.48 และ 3.48 เทากัน) 
สวนดานความสอดคลองกับผูบริโภค และดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑอยูในระดับ
ปานกลาง (  = 3.34 และ 3.14 ตามลําดับ) 
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ตาราง 4  คาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยทางดานลักษณะนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ ดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบ 

 
n = 410 

ดานคุณประโยชนเชิงเปรยีบเทียบ 
  S.D. 

การแปลความหมาย 

ทานคิดวาเครือ่งดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie 
Drink ) ดีกวาเครื่องดื่มอ่ืนมากนอยเพียงใด 

1. การสรางเสริมสุขภาพ 
2. การรักษารูปรางไดไมอวน 
3. รสชาติด ี

 
 

3.54 
3.64 
3.26 

 
 

.88 
.784 
.84 

 
 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
รวม 3.48 .70 มาก 

 
 จากตาราง 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยทางลักษณะนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ ดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบโดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.48) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามคิดวาเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ดีกวา
เครื่องดื่มอ่ืนในเรื่องของการสรางเสริมสุขภาพ และการรักษารูปรางไดไมอวนอยูในระดับมาก (  = 
3.54 และ 3.64 ตามลําดับ) สวนในเรื่องของรสชาติดีอยูในระดับปานกลาง (  = 3.26) 
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ตาราง 5  คาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยทางดานลักษณะนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ ดานความสอดคลองกับผูบริโภค 

 
n = 410 

ดานความสอดคลองกับผูบริโภค 
  S.D. 

การแปลความหมาย 

ทานคิดวาเครือ่งดื่มโลวแคลอรี (Low Colary 
Drink) เหมาะสมกับทานมากนอยเพียงใด 

1. ใชเปนเคร่ืองดื่มประจําวนัของทานได 
2. มีรสชาติตรงตามความตองการ 
3. หาซื้อไดงาย 
4. เหมาะสมกับสุขภาพ 
5. เหมาะสมกับอายุ 

 
 

3.26 
3.20 
3.34 
3.46 
3.43 

 
 

.83 

.74 

.61 

.89 

.71 

 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

รวม 3.34 .66 ปานกลาง 
 

 จากตาราง 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยทางลักษณะนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ ดานความสอดคลองกับผูบริโภคโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.34) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามคิดวาเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) เหมาะสม
กับตนเองในเรื่องของเหมาะสมกับสุขภาพ และเหมาะสมกับอายุอยูในระดับมาก (  = 3.46 และ 
3.43 ตามลําดับ) สวนในเร่ืองของใชเปนเคร่ืองดื่มประจําวันของทานได มีรสชาติตรงตามความ
ตองการ และหาซ้ือไดงายอยูในระดับปานกลาง (  = 3.26, 3.20 และ 3.34 ตามลําดับ) 
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ตาราง 6  คาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยทางดานลักษณะนวตักรรมของ
ผลิตภัณฑ ดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑ 

 
n = 410 

ดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑ 
  S.D. 

การแปลความหมาย 

ทานไดทดลองดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี(Low 
Calorie Drink)มากนอยเพียงใด 

1. บริษัทจัดใหทดลองดื่มไดท่ีจุดขายตางๆ 
2. บริษัทมีสินคาตัวอยางแจกท่ีจุดตางๆ

ในชวงเปดตัวสินคา 
3. มีขนาดพอเหมาะใหสามารถซื้อมาทดลอง

ดื่มได 

 
 

3.11 
3.05 

 
3.26 

 
 

.69 

.74 
 

.72 

 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

รวม 3.14 .68 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยทางลักษณะนวัตกรรม
ของผลิตภัณฑ ดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 
3.14) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดทดลองด่ืมเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี(Low 
Calorie Drink) จากทุกแหลงการทดลองดื่มอยูในระดับปานกลาง โดยมีขนาดพอเหมาะใหสามารถ
ซื้อมาทดลองดื่มไดมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด (  = 3.26) รองลงมาคือ บริษัทจัดใหทดลองดื่มไดท่ีจุด
ขายตางๆ และบริษัทมีสินคาตัวอยางแจกท่ีจุดตางๆในชวงเปดตัวสินคา (  = 3.11 และ 3.05 
ตามลําดับ) 
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ตาราง 7  คาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยทางดานลักษณะนวตักรรมของ
ผลิตภัณฑ ดานความสามารถตดิตอส่ือสาร 

 
n = 410 

ดานความสามารถติดตอสื่อสาร 
  S.D. 

การแปลความหมาย 

เครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) 
สามารถสื่อสาร ไดมากนอยเพียงใด 

1. โฆษณา มีความชดัเจนในการแจง
ลักษณะวาเปนเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 
Drink) 

2. มีพนักงานขายตามรานคามีสวนชวยใน
การใหขอมูลเก่ียวกับประโยชนท่ีจะไดรับ 

3. ทานสามารถหาขอมูลเก่ียวกับเครื่องดื่ม
โลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ได 

4.  โลโกส่ือใหเห็นวาเปนเครื่องดื่มโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) 

5.  สีของบรรจุภัณฑสวนใหญสื่อใหเห็นวา
เปนเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) 

6.  ฉลากของบรรจุภัณฑสวนใหญสื่อใหเห็น
วาเปนเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) 

7.  รสชาติสื่อใหรูสึกไดวาเปนเครื่องดื่มท่ีไม
มีน้ําตาล 

 
 

3.87 
 
 

3.17 
 

3.46 
 

3.46 
 

3.41 
 

3.52 
 

3.47 

 
 

.67 
 
 

.89 
 

.80 
 

.63 
 

.76 
 

.63 
 

.72 

 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

รวม 3.48 .56 มาก 
 
 จากตาราง 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยทางลักษณะนวัตกรรม
ของผลิตภัณฑ ดานความสามารถติดตอสื่อสารโดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.48) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามคิดวาเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) มีการสื่อสาร
ในทุกขออยูในระดับมาก ยกเวนในเรื่องของมีพนักงานขายตามรานคามีสวนชวยในการใหขอมูล
เก่ียวกับประโยชนท่ีจะไดรับอยูในระดับปานกลาง โดยในเรื่องของโฆษณา มีความชัดเจนในการแจง
ลักษณะวาเปนเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (  = 3.87) 
รองลงมาคือ ฉลากของบรรจุภัณฑสวนใหญสื่อใหเห็นวาเปนเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 
Drink) และรสชาติสื่อใหรูสึกไดวาเปนเคร่ืองดื่มท่ีไมมีน้ําตาล (  = 3.52 และ 3.47 ตามลําดับ) 
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 ตอนที่3 การวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink )ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยการหาคาความถี่(Frequency) และคารอยละ(Percentage) 
 
ตาราง 8  คาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง   ของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

คาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี            
( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง   

จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาหรือเทากับ 15 บาท 
16 – 30 บาท 
31 – 45 บาท 
46 บาท ข้ึนไป 

55 
306 
12 
37 

13.40 
74.60 
2.90 
9.10 

รวม 410 100.00 
 

 จากตาราง 8 แสดงคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละ
คร้ัง   ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามเสียคาใชจายในการซ้ือ
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง  16 – 30 บาท มากท่ีสุด จํานวน 306 คน 
คิดเปนรอยละ 74.60 รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 15 บาท จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.40 
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ตาราง 9  ปริมาณการซื้อเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครัง้  ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ปริมาณการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี                
( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง   

จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
2 – 3 ขวด/กระปอง 
4 ขวด/กระปอง 
อ่ืนๆ  

340 
33 
16 
21 

82.90 
8.00 
3.90 
5.20 

รวม 410 100.00 
 

 จากตาราง 9 แสดงปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง  
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง  ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปองมากท่ีสุด จํานวน 
340 คน คิดเปนรอยละ 82.90 รองลงมาคือ 2 – 3 ขวด/กระปอง จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.00 
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ตาราง 10  ความถี่ในการดืม่เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห  ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
ความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอร ี             

( Low Calorie Drink )  โดยเฉลี่ยตอสัปดาห   
จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
2 – 4 ขวด/กระปอง 
5 ขวดข้ึนไป/กระปอง 
อ่ืนๆ  

93 
263 
33 
21 

22.70 
64.10 
8.00 
5.20 

รวม 410 100.00 
 

 จากตาราง 10 แสดงความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดย
เฉล่ียตอสัปดาห  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีความถ่ีใน
การดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 2 – 4 ขวด/กระปอง มาก
ท่ีสุด จํานวน 263 คน คิดเปนรอยละ 64.10 รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 22.70 
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ตาราง 11 ปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ท่ีบริโภคในแตและครั้ง ของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 

 
ปริมาณเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )   

ที่บริโภคในแตและคร้ัง   
จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
2 – 3 ขวด/กระปอง 
4 ขวด/กระปอง 
อ่ืนๆ  

151 
218 
41 
0 

36.80 
53.20 
10.00 

0 
รวม 410 100.00 

 
 จากตาราง 11 แสดงปริมาณเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ท่ีบริโภคในแตและ
คร้ัง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีแสดงปริมาณเครื่องดื่ม
โลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและครั้ง 2 – 3 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด จํานวน 218 คน 
คิดเปนรอยละ 53.20 รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง จํานวน 151 คน คิดเปนรอย
ละ 36.80 
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ตาราง 12 ประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  ของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 

 
ประโยชนทีต่องการจากการดื่มเครื่องด่ืมโลวแคลอรี 

( Low Calorie Drink )       
จํานวน รอยละ 

เพ่ือรูปรางและการควบคุมน้ําหนัก 
ตามแฟชั่น 
ดื่มตามเพ่ือน / ครอบครัว 
อ่ืนๆ  

349 
24 
4 
33 

85.10 
5.90 
1.00 
8.00 

รวม 410 100.00 
 

 จากตาราง 12 แสดงประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie 
Drink ) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามตองการประโยชนจาก
การดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) เพื่อรูปรางและการควบคุมน้ําหนักมากท่ีสุด 
จํานวน 349 คน คิดเปนรอยละ 85.10 รองลงมาคือ ตามแฟชั่น จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 5.90 
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 ตอนที่4 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบน้ีใชระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก และยอมรับ 
สมมติฐานรอง ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญมีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานมี ดังน้ี 
 
 สมมติฐานขอที่ 1 เพศ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่   
(Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถแบงออกเปนสมมติฐานยอย ดังน้ี 

 สมมติฐานขอท่ี1.1 เพศ มีความสัมพันธตอคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี 
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐาน
ทางสถิติไดดังน้ี 
 H 0  : เพศไมมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie 
Drink ) ในแตละคร้ัง    
 H 1  : เพศมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซื้อเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
ในแตละครั้ง   
 
ตาราง 13   ความสัมพันธระหวางเพศกับคาใชจายในการซื้อเครื่องดื่มโลวแคลอรี                         

( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

เพศ คาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี     
( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง   ชาย หญิง 

รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 15 บาท 
สูงกวา 15 บาท 

42 
114 

13 
241 

55 
355 

รวม 156 254 410 
2 = 39.561 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Cramer's V = 0.331 Approx.Sig = 0.000 

 
 จากตาราง 13 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชายเสียคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง สูงกวา 15 บาท มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวา               
หรือเทากับ 15 บาท ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงเสียคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี                     
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง สูงกวา 15 บาท มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือ                     
เทากับ 15 บาท 
 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
เพศมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซื้อเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer's V พบวา เพศมีความสัมพันธ
ระดับปานกลางกับคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง โดย
มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.331 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี1.2 เพศ มีความสัมพันธตอปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี                
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐาน
ทางสถิติไดดังน้ี 
 H 0  : เพศไมมีความสัมพันธกับปริมาณการซื้อเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
ในแตละครั้ง    
 H 1  : เพศมีความสัมพันธกับปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ใน
แตละคร้ัง   
 
ตาราง 14   ความสัมพันธระหวางเพศกับปริมาณการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 

ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

เพศ ปริมาณการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี         
( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง   ชาย หญิง 

รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

127 
29 

213 
41 

340 
70 

รวม 156 254 410 
2 = 0.409        Asymp.Sig (2-sided) = 0.052 

 
 จากตาราง 14 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีปริมาณการซื้อเครื่องดื่มโลวแคลอรี                  

( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ      
มากกวา 1 ขวด/กระปอง ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีปริมาณการซ้ือเครื่องดื่มโลวแคลอรี                  
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ      
มากกวา 1 ขวด/กระปอง 
 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.052 ซึ่ง
มากกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานรอง(H 1 ) และยอมรับสมมติฐานหลัก(H 0 ) หมายความวา
เพศไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี 
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง 
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 สมมติฐานขอท่ี1.3 เพศ มีความสัมพันธตอความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี            
( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : เพศไมมีความสัมพันธกับความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี               
( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
        H 1  : เพศมีความสัมพันธกับความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low 
Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
 
ตาราง 15   ความสัมพันธระหวางเพศกับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie 

Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

เพศ ความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี       
( Low Calorie Drink )  โดยเฉลี่ยตอสัปดาห   ชาย หญิง 

รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

33 
123 

60 
194 

93 
317 

รวม 156 254 410 
2 = 0.336 Asymp.Sig.               (2-sided) = 0.562  

 
จากตาราง 15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี               

( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห มากกวา 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ต่ํากวาาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีความถ่ีในการดื่มเครื่องดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห มากกวา 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมา
คือ ต่ํากวาาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.562ซึ่ง
มากกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานรอง(H 1 ) และยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 ) หมายความวา
เพศไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
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 สมมติฐานขอท่ี1.4 เพศ มีความสัมพันธตอปริมาณเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low 
Calorie Drink ) ท่ีดื่มในแตและครั้ง   ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐาน
ทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : เพศไมมีความสัมพันธกับปริมาณเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 
Drink) ท่ีดื่มในแตและคร้ัง 
        H 1  : เพศมีความสัมพันธกับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) 
ท่ีดื่มในแตและครั้ง 
 
ตาราง 16   ความสัมพันธระหวางเพศกับปริมาณเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่ม 

ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

เพศ ปริมาณเครือ่งดื่มโลวแคลอรี              
(Low Calorie Drink)   ที่ด่ืมในแตและครั้ง   ชาย หญิง 

รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

62 
94 

89 
165 

151 
259 

รวม 156 254 410 
2 = 0.919                 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.338 

 
จากตาราง 16 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low 

Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง 2 – 3 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 1 
ขวด/กระปอง ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ี
ดื่มในแตและครั้ง   2 – 3 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง  
 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวา มีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.338 ซึ่ง
มากกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) และยอมรับสมมติฐานหลัก(H 0 ) หมายความวา
เพศไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low 
Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง  
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 สมมติฐานขอท่ี1.5 เพศ มีความสัมพันธตอประโยชนท่ีตองการจากการด่ืมเครื่องดื่ม
โลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง
สถิติไดดังน้ี 
        H 0  : เพศไมมีความสัมพันธกับประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเครื่องดื่มโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) 
        H 1  : เพศมีความสัมพันธกับประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) 
 
ตาราง 17   ความสัมพันธระหวางเพศกับประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี            

(Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
    

เพศ ประโยชนทีต่องการจากการดื่มเครื่องดื่ม
โลวแคลอรี (Low Calorie Drink)       ชาย หญิง 

รวม 

เพ่ือรูปรางและการควบคุมน้ําหนัก 
ตามแฟช่ัน 

128 
28 

221 
33 

349 
61 

รวม 156 254 410 
2 = 1.875               Asymp.Sig. (2-sided) = 0.171  

 
จากตาราง 17 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชายตองการประโยชนจากการดื่มเคร่ืองดื่มโลว

แคลอรี ( Low Calorie Drink ) เพ่ือรูปรางและการควบคุมนํ้าหนัก มากท่ีสุด รองลงมาคือ            
ตามแฟช่ัน ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงตองการประโยชนจากการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี                 
( Low Calorie Drink ) เพ่ือรูปรางและการควบคุมนํ้าหนัก มากท่ีสุด รองลงมาคือ ตามแฟช่ัน  
 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.171 ซึ่ง
มากกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) และยอมรับสมมติฐานหลัก(H 0 ) หมายความวา
เพศไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับประโยชนท่ีตองการจากการด่ืม
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและครั้ง 
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 สมมติฐานขอที่ 2 อายุ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่   
(Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถแบงออกเปนสมมติฐานยอย ดังน้ี 

 สมมติฐานขอท่ี 2.1 อายุ มีความสัมพันธตอคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี 
(Low Calorie Drink) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐาน
ทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : อายุไมมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี  
(Low Calorie Drink) ในแตละครั้ง    
        H 1  : อายุมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low 
Calorie Drink) ในแตละครั้ง   
 
ตาราง 18   ความสัมพันธระหวางอายุกับคาใชจายในการซื้อเครื่องดื่มโลวแคลอรี                         

(Low Calorie Drink) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

อายุ คาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี 
(Low Calorie Drink) ในแตละคร้ัง ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป 31 ปข้ึนไป 

รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 15 บาท 
สูงกวา 15 บาท 

3 
160 

52 
195 

55 
355 

รวม 163 247 410 
2 = 31.205 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = -0.259 Approx.Sig = 0.000 

 
 จากตาราง 18 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งชวงอายุ ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป และ            
31 ปข้ึนไป สวนใหญเสียคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ในแตละครั้ง  
สูงกวา 15 บาท มากท่ีสุด  รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 15 บาท 
 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
อายุมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับคาใชจายในการซ้ือเครื่องดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสมัประสิทธิ์ Somers’D พบวา อายุมี 
ความสัมพันธทางลบกับคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ในแตละครั้ง 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.259 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี 2.2 อายุ มีความสัมพันธตอปริมาณการซื้อเครื่องดื่มโลวแคลอรี                
(Low Calorie Drink) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐาน
ทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : อายุไมมีความสัมพันธกับปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low 
Calorie Drink) ในแตละครั้ง    
        H 1  : อายุมีความสัมพันธกับปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 
Drink) ในแตละครั้ง   
 
ตาราง 19  ความสัมพันธระหวางอายุกับปริมาณการซื้อเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) 

ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

อายุ ปริมาณการซ้ือเคร่ืองด่ืมโลวแคลอรี (Low 
Calorie Drink) ในแตละครั้ง   ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป 31 ปข้ึนไป 

รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
 มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

163 
7 

177 
63 

340 
70 

รวม 170 240 410 
2 = 55.705 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = 0.356 Approx.Sig = 0.000 

 
จากตาราง 19 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังชวงอายุ ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป และ            

31 ปข้ึนไป สวนใหญมีปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ในแตละครั้ง            
ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง รองลงมาคือ มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
อายุมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับปริมาณการซื้อเครื่องดื่มโลวแคลอรี      
(Low Calorie Drink) ในแตละครั้ง  

 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสมัประสิทธิ์ Somers’D พบวา อายุมี 
ความสัมพันธทางบวกกับปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ในแตละครั้ง 
โดยมีคาสมัประสิทธิ์เทากับ 0.356 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี2.3 อายุ มีความสัมพันธตอความถ่ีในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี       
(Low Calorie Drink)  โดยเฉล่ียตอสัปดาห  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : อายุไมมีความสัมพันธกับความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี               
(Low Calorie Drink)  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
        H 1  : อายุมีความสัมพันธกับความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low 
Calorie Drink)  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
 
ตาราง 20   ความสัมพันธระหวางอายุกับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 

Drink)  โดยเฉล่ียตอสัปดาห ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

อายุ ความถ่ีในการด่ืมเคร่ืองด่ืมโลวแคลอร ี
(Low Calorie Drink) โดยเฉลีย่ตอสัปดาห   ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป 31 ปข้ึนไป 

รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
 มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

21 
142 

72 
175 

93 
317 

รวม 163 247 410 
2 = 14.815 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = -0.188 Approx.Sig = 0.00 

 
จากตาราง 20 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังชวงอายุ ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป และ            

31 ปข้ึนไป สวนใหญมีความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink)  โดยเฉล่ียตอ
สัปดาห มากกวา 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
อายุมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี 
(Low Calorie Drink)  โดยเฉล่ียตอสัปดาห  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสมัประสิทธิ์ Somers’D พบวา อายุมี 
ความสัมพันธทางลบกับความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink)  โดยเฉล่ียตอ
สัปดาห โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.188 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี2.4 อายุ มีความสัมพันธตอปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low 
Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง   ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐาน
ทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : อายุไมมีความสัมพันธกับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 
Drink) ท่ีดื่มในแตและคร้ัง 
        H 1  : อายุมีความสัมพันธกับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) 
ท่ีดื่มในแตและครั้ง 
 
ตาราง 21   ความสัมพันธระหวางอายุกับปริมาณเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มใน

แตละคร้ัง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

อายุ ปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 
Drink) ที่ด่ืมในแตและคร้ัง   ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป 31 ปข้ึนไป 

รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
 มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

42 
121 

109 
138 

151 
259 

รวม 163 247 410 
2 = 14.232  Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = -0.186 Approx.Sig = 0.000 

 
 จากตาราง 21 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งชวงอายุ ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป และ            

31 ปข้ึนไป สวนใหญมีปริมาณเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและคร้ัง 
มากกวา 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง  

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
อายุมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับปริมาณเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low 
Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา อายุมี 
ความสัมพันธทางลบกับปริมาณเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง โดยมี
คาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.186 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี2.5 อายุ มีความสัมพันธตอประโยชนท่ีตองการจากการด่ืมเครื่องดื่ม
โลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐาน
ทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : อายุไมมีความสัมพันธกับประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเครื่องดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
        H 1  : อายุมีความสัมพันธกับประโยชนท่ีตองการจากการด่ืมเครื่องดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
 
ตาราง 22   ความสัมพันธระหวางอายุกับประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี              

( Low Calorie Drink ) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

อายุ ประโยชนทีต่องการจากการดื่มเครื่องด่ืม
โลวแคลอรี (Low Calorie Drink)       ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป 31 ปข้ึนไป 

รวม 

เพ่ือรูปรางและการควบคุมน้ําหนัก 
ตามแฟชั่น / ดื่มตามเพื่อน / ครอบครัว 

146 
17 

203 
44 

349 
61 

รวม 163 247 410 
2 = 4.228 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.040 Cramer's V = 0.102 Approx.Sig = 0.040 

 
จากตาราง 22 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังชวงอายุ ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป และ            

31 ปข้ึนไป สวนใหญตองการประโยชนจากการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) เพ่ือ
รูปรางและการคุมน้ําหนัก รองลงมาคือ  ตามแฟชั่น / ดื่มตามเพื่อน / ครอบครัว  

ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.040 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
อายุมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับประโยชนท่ีตองการจากการดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและครั้ง  

 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer's V พบวา อายุมี 
ความสัมพันธระดับต่ํากับประโยชนท่ีตองการจากการด่ืมครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
ในแตและครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.102 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี 3 อาชีพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่   
(Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถแบงออกเปนสมมติฐานยอย ดังน้ี 

 สมมติฐานขอท่ี 3.1 อาชีพมีความสัมพันธตอคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : อาชีพไมมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซื้อเครื่องดื่มโลวแคลอรี             
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง    
        H 1  : อาชีพมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซ้ือเครื่องดื่มโลวแคลอรี                
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง   
 
ตาราง 23 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับคาใชจายในการซื้อเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie 

Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

อาชีพ 
คาใชจายในการซื้อ

เคร่ืองด่ืมโลวแคลอรี (Low 
Calorie Drink) ในแตละครั้ง 

นักเรียน/นักศึกษา 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ขาราชการ 

พนักงานบริษัทเอกชน 

ประกอบธุรกิจ
สวนตัว/อาชีพอิสระ 

รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 15 บาท 
สูงกวา 15 บาท 

39 
269 

16 
86 

55 
355 

รวม 308 102 410 
2 = 23.603 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Cramer's V = 0.388 Approx.Sig = 0.000 

 
 จากตาราง 23 พบวา ผูตอบแบบสอบถามอาชีพนักเรียน/นักศึกษาพนักงานรัฐวิสาหกิจ/
ขาราชการ พนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว / อาชีพอิสระ สวนใหญ             
เสียคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง สูงกวา 15 บาท
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 15 บาท  
 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
อาชีพมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับคาใชจายในการซ้ือเครื่องดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสมัประสิทธิ์ Cramer's V พบวา อาชีพมี 
ความสัมพันธระดับปานกลางกับคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )              
ในแตละครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.388 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี 3.2 อาชีพมีความสัมพันธตอปริมาณการซื้อเครื่องดื่มโลวแคลอรี       
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐาน
ทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : อาชีพไมมีความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี                
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง    
        H 1  : อาชีพมีความสัมพันธกับปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low 
Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง   
 
ตาราง 24   ความสัมพันธระหวางอาชีพกับปริมาณการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie 

Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

อาชีพ 
ปริมาณการซ้ือเครื่องด่ืมโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) 

ในแตละคร้ัง   

นักเรียน/นักศึกษา 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ขาราชการ 

พนักงานบริษัทเอกชน 

ประกอบธุรกิจ
สวนตัว/อาชีพอิสระ 

รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/
กระปอง 

มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

271 
 

37 

69 
 

33 

340 
 

70 
รวม 308 102 410 

2 = 22.390 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Cramer's V = 0.234 Approx.Sig = 0.000 
 

จากตาราง 24 พบวา ผูตอบแบบสอบถามอาชีพนักเรียน/นักศึกษาพนักงานรัฐวิสาหกิจ/
ขาราชการ พนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว / อาชีพอิสระ สวนใหญ             
มีปริมาณการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ต่ํากวาหรือเทากับ 1 
ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
อาชีพมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี 
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer's V พบวา อาชีพมี 
ความสัมพันธระดับต่ํากับปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.234 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี3.3 อาชีพมีความสัมพันธตอความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี           
( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : อาชีพไมมีความสัมพันธกับความถี่ในการด่ืมเครื่องดื่มโลวแคลอรี                 
( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
        H 1  : อาชีพมีความสัมพันธกับความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low 
Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
 
ตาราง 25   ความสัมพันธระหวางอาชีพกับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie 

Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

อาชีพ 
ความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) 

โดยเฉลี่ยตอสัปดาห   

นักเรียน/นักศึกษา 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/

ขาราชการ 
พนักงานบริษัทเอกชน 

ประกอบธุรกิจ
สวนตัว/อาชีพ

อิสระ 

รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/
กระปอง 

มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

73 
 

235 

20 
 

82 

93 
 

317 
รวม 308 102 410 

2 = 11.732 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Cramer's V = 0.142 Approx.Sig = 0.000 
 
จากตาราง 25 พบวา ผูตอบแบบสอบถามอาชีพนักเรียน/นักศึกษาพนักงานรัฐวิสาหกิจ/

ขาราชการ พนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว / อาชีพอิสระ สวนใหญ                
มีความถ่ีในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห มากกวา 1 
ขวด/กระปอง มากท่ีสดุ รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
อาชีพมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer's V พบวา อาชีพมี 
ความสัมพันธระดับต่ํากับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ีย
ตอสัปดาห โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.142 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี3.4 อาชีพมีความสัมพันธตอปริมาณเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low 
Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง   ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐาน
ทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : อาชีพไมมีความสัมพันธกับปริมาณเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 
Drink) ท่ีดื่มในแตและคร้ัง 
                 H 1  : อาชีพมีความสัมพันธกับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 
Drink) ท่ีดื่มในแตและคร้ัง 
 
ตาราง 26   ความสัมพันธระหวางอาชีพกับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่ม

ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

อาชีพ 
ปริมาณเคร่ืองด่ืมโลวแคลอรี     
(Low Calorie Drink) ที่ด่ืมใน

แตและครั้ง   

นักเรียน/นักศึกษา 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ขาราชการ 

พนักงานบริษัทเอกชน 

ประกอบธุรกิจ
สวนตัว/อาชีพอิสระ 

รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/
กระปอง 

มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

123 
 

15 

28 
 

74 

151 
 

259 
รวม 308 102 410 

2 = 5.133 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.023 Cramer's V = 0.112 Approx.Sig = 0.023 
 

 จากตาราง 26 พบวา ผูตอบแบบสอบถามอาชีพนักเรียน/นักศึกษาพนักงานรัฐวิสาหกิจ/
ขาราชการ พนักงานบริษัทเอกชน สวนใหญมีปริมาณเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ี
ดื่มในแตและครั้ง ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ มากกวา 1 ขวด/
กระปอง สวนผูตอบแบบสอบถามอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว / อาชีพอิสระ สวนใหญมีปริมาณ
เครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและคร้ัง มากกวา 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.023 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
อาชีพมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low 
Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง  
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 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer's V พบวา อาชีพมี 
ความสัมพันธระดับต่ํากับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและครั้ง โดยมี
คาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.112 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี3.5 อาชีพมีความสัมพันธตอประโยชนท่ีตองการจากการดื่ม
เครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : อาชีพไมมีความสัมพันธกับประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) 
        H 1  : อาชีพมีความสัมพันธกับประโยชนท่ีตองการจากการด่ืมเครื่องดื่มโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) 
 
ตาราง 27   ความสัมพันธระหวางอาชีพกับประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี              

(Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

อาชีพ 
ประโยชนทีต่องการจากการดื่ม
เคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low 

Calorie Drink)       

นักเรียน/นักศึกษา 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ขาราชการ 

พนักงานบริษัทเอกชน 

ประกอบธุรกิจ
สวนตัว/อาชีพอิสระ 

รวม 

 เพ่ือรูปรางและการควบคุม
น้ําหนัก 

ตามแฟชั่น/ดืม่ตามเพื่อน / 
ครอบครัว 

263 
 

45 

86 
 

16 

349 
 

61 

รวม 308 102 410 
2 = 12.070 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Cramer's V = 0.130 Approx.Sig = 0.000 

 
จากตาราง 27 พบวา ผูตอบแบบสอบถามนักเรียน/นักศึกษาพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ขาราชการ 

พนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว / อาชีพอิสระ สวนใหญตองการประโยชน
จากการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) เพื่อรูปรางและการคุมน้ําหนัก มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ  ตามแฟชั่น / ดื่มตามเพ่ือน / ครอบครัว 

ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
อาชีพมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับประโยชนท่ีตองการจากการด่ืมโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและครั้ง  

 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer's V พบวา อาชีพมี 
ความสัมพันธระดับต่ํากับประโยชนท่ีตองการจากเการดื่มคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
ในแตและครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.130 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี 4 รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
โลวแคลอร่ี   (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถแบงออกเปน
สมมติฐานยอย ดังน้ี 

 สมมติฐานขอท่ี 4.1 รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธตอคาใชจายในการซ้ือ
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถ
เขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : รายไดเฉล่ียตอเดือนไมมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่ม
โลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง    
        H 1  : รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง   
 
ตาราง 28   ความสัมพันธระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี              

( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

รายไดเฉลีย่ตอเดือน คาใชจายในการซ้ือเครื่องดื่มโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) ในแตละ

ครั้ง 
ต่ํากวาหรือเทากับ  

15,000 บาท 
15,001 บาทข้ึนไป 

รวม 

 ต่าํกวาหรือเทากับ 15 บาท 
สูงกวา 15 บาท 

10 
33 

45 
322 

55 
355 

รวม 43 367 410 
2 = 4.501 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = -0.190 Approx.Sig = 0.003 

 
 จากตาราง 28 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือ                    
เทากับ 15,000 บาท และ 15,001 บาทข้ึนไป เสียคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี                  
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง สูงกวา 15 บาท มากท่ี รองลงมาคือ สุดต่ํากวาหรือเทากับ 15 
บาท 
 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับคาใชจายในการซื้อ
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือนมี
ความสัมพันธทางลบกับคาใชจายในการซื้อเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )              
ในแตละครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.190 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 



73 
 

  

 สมมติฐานขอท่ี 4.2 รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธตอปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่ม
โลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : รายไดเฉล่ียตอเดือนไมมีความสัมพันธกับปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง    
        H 1  : รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธกับปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง   
 
ตาราง 29   ความสัมพันธระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับปริมาณการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี              

( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

รายไดเฉลีย่ตอเดือน 
ปริมาณการซ้ือเครื่องดื่มโลวแคลอรี 
(Low Calorie Drink) ในแตละคร้ัง   

ต่ํากวาหรือเทากับ  
15,000 บาท 

15,001 บาทข้ึนไป 
รวม 

 ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/
กระปอง 

 มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

34 
 

11 

306 
 

59 

340 
 

70 
รวม 45 365 410 

2 = 7.633 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.006 Somers’D = 0.130 Approx.Sig = 0.000 
 

จากตาราง 29 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือ                    
เทากับ 15,000 บาท และ 15,001 บาทข้ึนไป สวนใหญมีปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low 
Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ มากกวา 1 
ขวด/กระปอง  

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.006 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับปริมาณการซื้อ
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ ์Somers’D พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือนมี
ความสัมพันธทางบวกกับปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.130 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี4.3 รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธตอความถ่ีในการด่ืม
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : รายไดเฉล่ียตอเดือนไมมีความสัมพันธกับความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
        H 1  : รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธกับความถี่ในการด่ืมเครื่องดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
 
ตาราง 30   ความสัมพันธระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับความถ่ีในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี            

( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

รายไดเฉลีย่ตอเดือน ความถ่ีในการดื่มเคร่ืองด่ืมโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) โดย

เฉลีย่ตอสัปดาห   
ต่ํากวาหรือเทากับ  

15,000 บาท 
15,001 บาทข้ึนไป 

รวม 

 ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/
กระปอง 

 มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

15 
 

19 

78 
 

298 

93 
 

317 
รวม 34 376 410 

2 = 9.713 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.002 Somers’D = 0.141 Approx.Sig = 0.013 
 

จากตาราง 30 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือ                    
เทากับ 15,000 บาท และ 15,001 บาทขึ้นไป สวนใหญมีความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี            
( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห มากกวา 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํา
กวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.002 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับความถี่ในการดื่ม
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือนมี
ความสัมพันธทางบวกกับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ีย
ตอสัปดาห โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.141 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี4.4 รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธตอปริมาณเครื่องดื่มโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียน
เปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : รายไดเฉล่ียตอเดือนไมมีความสัมพันธกับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี                    
(Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและคร้ัง 
        H 1  : รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธกับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี  
(Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและคร้ัง 
 
ตาราง 31   ความสัมพันธระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low 

Calorie Drink) ท่ีดื่ทในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

รายไดเฉลีย่ตอเดือน 
ปริมาณเครือ่งดื่มโลวแคลอรี (Low 
Calorie Drink) ที่ด่ืมในแตและคร้ัง   

ต่ํากวาหรือเทากับ  
15,000 บาท 

15,001 บาทข้ึนไป 
รวม 

 ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
  มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

27 
7 

124 
252 

151 
259 

รวม 34 376 410 
2 = 28.895 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = 0.229 Approx.Sig = 0.040 

 
จากตาราง 31 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือ                    

เทากับ 15,000 บาท สวนใหญมีปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและ
ครั้ง ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ มากกวา 1 ขวด/กระปอง สวน
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 15,001 บาทข้ึนไป สวนใหญมีปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low 
Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง มากกวา 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือ
เทากับ 1 ขวด/กระปอง 

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับปริมาณเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือนมี
ความสัมพันธทางบวกกับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและคร้ัง โดย
มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.229 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 



76 
 

  

 สมมติฐานขอท่ี4.5 รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธตอประโยชนท่ีตองการจาก
การดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียน
เปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : รายไดเฉล่ียตอเดือนไมมีความสัมพันธกับประโยชนท่ีตองการจากการดื่ม
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
        H 1  : รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธกับประโยชนท่ีตองการจากการดื่ม
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
 
ตารา 32   ความสัมพันธระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเครื่องดื่ม

โลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

รายไดเฉลีย่ตอเดือน ประโยชนทีต่องการจากการดื่ม
เคร่ืองด่ืมโลวแคลอรี (Low Calorie 

Drink)       
ต่ํากวาหรือเทากับ  

15,000 บาท 
15,001 บาทข้ึนไป 

รวม 

 เพ่ือรูปรางและการควบคุมน้ําหนัก 
 ตามแฟชั่น/ดืม่ตามเพ่ือน / ครอบครัว 

21 
13 

328 
48 

349 
61 

รวม 34 376 410 
2 = 15.971 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Cramer's V = 0.197 Approx.Sig = 0.000 

 
จากตาราง 32 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือ                    

เทากับ 15,000 บาท และ 15,001 บาทขึ้นไป สวนใหญตองการประโยชนจากการด่ืมเครื่องดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) เพื่อรูปรางและการคุมน้ําหนัก มากท่ีสุด รองลงมาคือ ตามแฟชั่น / 
ดื่มตามเพ่ือน / ครอบครัว 

ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับประโยชนท่ีตองการ
จากการด่ืมโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและครั้ง  

 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer's V พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือน
มีความสัมพันธระดับต่ํากับประโยชนท่ีตองการจากเการดื่มครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie 
Drink ) ในแตและครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.197 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี 5 ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี่   (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถแบงออกเปนสมมติฐาน
ยอย ดังน้ี 

 สมมติฐานขอท่ี 5.1 ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่ม
โลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง    
        H 1  : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง   
 
ตาราง 33   ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี             

( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ระดับการศึกษา คาใชจายในการซ้ือเครื่องดื่มโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) ในแตละ

ครั้ง 
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

รวม 

 ต่าํกวาหรือเทากับ 15 บาท 
สูงกวา 15 บาท 

6 
14 

49 
341 

55 
355 

รวม 20 390 410 
2 = 6.012 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = -0.105 Approx.Sig = 0.043 

 
 จากตาราง 33 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และ
ปริญญาตรีหรือสูงกวา สวนเสียคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ใน
แตละคร้ัง สูงกวา 15 บาท มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 15 บาท          
 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ระดับการศึกษามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับคาใชจายในการซื้อ
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธทางลบกับคาใชจายในการซื้อเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )              
ในแตละครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.105 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี 5.2 ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี 
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง    
        H 1  : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี            
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง   
 
ตาราง 34   ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับปริมาณการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low 

Calorie Drink ) ในแตละครัง้ ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ระดับการศึกษา ปริมาณการซ้ือเครื่องดื่มโลวแคลอรี 
(Low Calorie Drink) ในแตละคร้ัง   ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

รวม 

 ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
 มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

14 
13 

326 
57 

340 
70 

รวม 27 383 410 
2 = 7.246 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = 0.148 Approx.Sig = 0.000 

 
จากตาราง 34 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และปริญญา

ตรีหรือสูงกวา สวนใหญมีปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง 
ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ระดับการศึกษามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่ม
โลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธทางบวกกับปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.148 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี5.3 ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอความถ่ีในการดื่มเครื่องดื่ม
โลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถ
เขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
        H 1  : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี 
( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
 
ตาราง 35   ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับความถี่ในการดืม่เครื่องดื่มโลวแคลอรี             

( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ระดับการศึกษา ความถ่ีในการดื่มเคร่ืองด่ืมโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) โดย

เฉลีย่ตอสัปดาห   
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

รวม 

 ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
 มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

23 
13 

70 
304 

93 
317 

รวม 36 374 410 
2 = 8.147 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = -0.141 Approx.Sig = 0.000 

 
จากตาราง 35 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี               

สวนใหญมีความถ่ีในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห              
ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ มากกวา 1 ขวด/กระปอง สวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา สวนใหญมีความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห มากกวา 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมา
คือ ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง  

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ระดับการศึกษามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่ม
โลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธทางลบกับความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอ
สัปดาห โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.141 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 



80 
 

  

 สมมติฐานขอท่ี5.4 ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอปริมาณเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี      
(Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี  
(Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและคร้ัง 
        H 1  : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับปริมาณเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี             
(Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและคร้ัง 
 
ตาราง 36   ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับปริมาณเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 

Drink) ท่ีดื่มในแตละคร้ัง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ระดับการศึกษา ปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low 
Calorie Drink) ที่ด่ืมในแตและครั้ง   ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

รวม 

 ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
 มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

6 
10 

145 
249 

151 
259 

รวม 16 394 410 
2 = 4.003 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = 0.182 Approx.Sig = 0.000 

 
จากตาราง 36 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และปริญญา

ตรีหรือสูงกวา สวนใหญมีปริมาณเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง 
มากกวา 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ระดับการศึกษามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับปริมาณเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธทางบวกกับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและคร้ัง โดย
มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.182 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี5.5 ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอประโยชนท่ีตองการจากการ
ดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับประโยชนท่ีตองการจากการดื่ม
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
        H 1  : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับประโยชนท่ีตองการจากการด่ืม
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
 
ตารา 37   ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเครื่องดื่มโลว

แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ระดับการศึกษา ประโยชนทีต่องการจากการดื่ม
เคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 

Drink)       
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

รวม 

 เพ่ือรูปรางและการควบคุมน้ําหนัก 
ตามแฟชั่น/ดืม่ตามเพื่อน / ครอบครัว 

14 
11 

335 
50 

349 
61 

รวม 25 385 410 
2 = 9.074 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Cramer's V = 0.131 Approx.Sig = 0.000 

 
จากตาราง 37 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และปริญญา

ตรีหรือสูงกวา สวนใหญตองการประโยชนจากการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
เพ่ือรูปรางและการคุมนํ้าหนัก รองลงมาคือ  ตามแฟชั่น / ดื่มตามเพ่ือน / ครอบครัว 

ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ระดับการศึกษามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับประโยชนท่ีตองการจาก
การดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและครั้ง  

 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer's V พบวา ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธระดับต่ํากับประโยชนท่ีตองการจากเการดื่มคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
ในแตและครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.131 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 
 
 



82 
 

  

 สมมติฐานขอท่ี 6 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลว
แคลอรี่   (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถแบงออกเปนสมมติฐาน
ยอย ดังน้ี 

 สมมติฐานขอท่ี 6.1 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่ม
โลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง    
        H 1  : สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง   
 
ตาราง 38   ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี             

( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

สถานภาพสมรส คาใชจายในการซ้ือเครื่องดื่มโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) ในแตละ

ครั้ง 
โสด สมรส/อยูดวยกัน 

รวม 

 ต่ํากวาหรือเทากับ 15 บาท 
สูงกวา 15 บาท 

40 
229 

15 
126 

55 
355 

รวม 269 141 410 
2 = 28.182 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Cramer's V = 0.262 Approx.Sig = 0.000 

 
 จากตาราง 38 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสถานภาพโสด และสมรส / อยูดวยกัน           
สวนใหญเสียคาใชจายในการซื้อเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง สูงกวา 15 
บาท มากท่ีสุด ต่ํากวาหรือเทากับ 15 บาท  
 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
สถานภาพสมรสมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับคาใชจายในการซื้อ
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer's V พบวา สถานภาพสมรสมี
ความสัมพันธระดับต่ํากับคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละ
ครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.262 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี 6.2 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง    
        H 1  : สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับปริมาณการซื้อเครื่องดื่มโลวแคลอรี              
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง   
 
ตาราง 39   ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับปริมาณการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low 

Calorie Drink ) ในแตละครัง้ ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

สถานภาพสมรส ปริมาณการซ้ือเครื่องดื่มโลวแคลอรี 
(Low Calorie Drink) ในแตละคร้ัง   โสด สมรส/อยูดวยกัน 

รวม 

 ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
 มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

259 
25 

81 
45 

340 
70 

รวม 284 126 410 
2 = 44.645 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Cramer's V = 0.330 Approx.Sig = 0.000 

 
จากตาราง 39 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสถานภาพโสด และสมรส / อยูดวยกันสวนใหญมี

ปริมาณการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/
กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ มากกวา 1 ขวด / กระปอง  

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
สถานภาพสมรสมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่ม
โลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer's V พบวา ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธระดับปานกลางกับปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแต
ละครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.330 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี 6.3 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอความถี่ในการดื่มเครื่องดื่ม
โลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถ
เขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
        H 1  : สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี 
( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
 
ตาราง 40   ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี               

( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

สถานภาพสมรส ความถ่ีในการดื่มเคร่ืองด่ืมโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) โดย

เฉลีย่ตอสัปดาห   
โสด สมรส/อยูดวยกัน 

รวม 

 ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
 มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

87 
195 

6 
122 

93 
317 

รวม 282 128 410 
2 = 39.473 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Cramer's V = 0.310 Approx.Sig = 0.000 

 
จากตาราง 40 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกสถานภาพสมรส และสมรส / อยูดวยกัน สวน

ใหญมีความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉลี่ยตอสัปดาห มากกวา 
1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
สถานภาพสมรสมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับความถี่ในการดื่ม
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer's V พบวา สถานภาพสมรสมี
ความสัมพันธระดับปานกลางกับความถ่ีในการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดย
เฉล่ียตอสัปดาห โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.310 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี6.4 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี 
(Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี  
(Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและคร้ัง 
        H 1  : สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี  
(Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและคร้ัง 
 
ตาราง 41   ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 

Drink) ท่ีดื่มในแตละคร้ัง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

สถานภาพสมรส ปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low 
Calorie Drink) ที่ด่ืมในแตและครั้ง   โสด สมรส/อยูดวยกัน 

รวม 

 ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
 มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

111 
173 

40 
86 

151 
259 

รวม 284 126 410 
2 = 22.020 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Cramer's V = 0.170 Approx.Sig = 0.000 

 
จากตาราง 41 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกสถานภาพสมรส และสมรส / อยูดวยกัน สวน

ใหญมีปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง มากกวา 1 ขวด/
กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
สถานภาพสมรสมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับปริมาณเครื่องดื่มโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer's V พบวา ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธระดับต่ํากับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและคร้ัง โดย
มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.170 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานขอท่ี 6.5 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอประโยชนท่ีตองการจากการด่ืม
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 H 0  : สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเครื่องดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
 H 1  : สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี 
( Low Calorie Drink ) 
 
ตารา 42   ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเคร่ืองดื่มโลว

แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

สถานภาพสมรส ประโยชนทีต่องการจากการดื่ม
เคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 

Drink)       
โสด สมรส/อยูดวยกัน 

รวม 

 เพ่ือรูปรางและการควบคุมน้ําหนัก 
 ตามแฟชั่น/ดืม่ตามเพ่ือน / ครอบครวั 

223 
50 

126 
11 

349 
61 

รวม 273 137 410 
2 = 31.794 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Cramer's V = 0.278 Approx.Sig = 0.000 

 
จากตาราง 42 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกสถานภาพสมรส และสมรส / อยูดวยกัน สวน

ใหญตองการประโยชนจากการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) เพ่ือรูปรางและการ
คุมน้ําหนัก มากท่ีสุด รองลงมาคือ  ตามแฟชั่น / ดื่มตามเพื่อน  /  ครอบครัว 

ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
สถานภาพสมรสมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับประโยชนท่ีตองการจาก
การดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและครั้ง  

 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer's V พบวา สถานภาพสมรสมี
ความสัมพันธระดับต่ํากับประโยชนท่ีตองการจากเการดื่มคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
ในแตและครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.278 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอที่ 7 ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
สามารถแบงออกเปนสมมติฐานยอย ดังน้ี 

 สมมติฐานขอท่ี 7.1 ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมี
ความสัมพันธตอคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบไมมีความสัมพันธ
กับคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง    
        H 1  : ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมีความสัมพันธกับ
คาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง   
 
ตาราง 43   ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบกับคาใชจาย

ในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ดานคุณประโยชนเชิงเปรยีบเทียบ คาใชจายในการซ้ือเคร่ืองด่ืมโลว

แคลอรี (Low Calorie Drink) ในแต
ละคร้ัง 

นอย ปานกลาง มาก 
รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 15 บาท 
สูงกวา 15 บาท 

11 
6 

21 
259 

23 
90 

55 
355 

รวม 17 280 113 410 
2 = 51.623 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = -0.071 Approx.Sig = 0.047 

 
 จากตาราง 43 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นตอลักษณะผลิตภัณฑดาน
คุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบอยูในระดับนอย สวนใหญเสียคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี 
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ต่ํากวาหรือเทากับ 15 บาท  มากท่ีสุด รองลงมาคือ สูงกวา 15 
บาท สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นตอลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิง
เปรียบเทียบอยูในระดับปานกลาง และระดับมาก สวนใหญเสียคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง สูงกวา 15 บาท  มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือ
เทากับ 15 บาท 
 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
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ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 กับคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา ลักษณะผลิตภัณฑ
ดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมีความสัมพันธทางลบกับคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี 
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.071 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี 7.2 ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมี
ความสัมพันธตอปริมาณการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบไมมีความสัมพันธ
กับปริมาณการซื้อเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง    
        H 1  : ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมีความสัมพันธกับ
ปริมาณการซ้ือเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง   
 
ตาราง 44   ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบกับปริมาณ

การซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ดานคุณประโยชนเชิงเปรยีบเทียบ ปริมาณการซ้ือเคร่ืองด่ืมโลว

แคลอรี (Low Calorie Drink) ในแต
ละคร้ัง   

นอย ปานกลาง มาก 
รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
 มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

17 
5 

245 
30 

78 
35 

340 
70 

รวม 22 275 113 410 
2 = 23.057 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = 0.226 Approx.Sig = 0.000 

 
จากตาราง 44 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นตอลักษณะผลิตภัณฑดาน

คุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบทุกระดับ สวนใหญมีปริมาณการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low 
Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง รองลงมาคือ มากกวา 1 ขวด/
กระปอง 

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 กับปริมาณการซ้ือเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา ลักษณะผลิตภัณฑ
ดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมีความสัมพันธทางบวกกับปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี           
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.226 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี7.3 ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมี
ความสัมพันธตอความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห  
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบไมมีความสัมพันธ
กับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
        H 1  : ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมีความสัมพันธกับ
ความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
 
ตาราง 45   ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบกับความถี่ใน

การดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ดานคุณประโยชนเชิงเปรยีบเทียบ ความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลว

แคลอรี (Low Calorie Drink) โดย
เฉลี่ยตอสัปดาห   

นอย ปานกลาง มาก 
รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
 มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

11 
6 

52 
228 

30 
83 

93 
317 

รวม 17 280 113 410 
2 = 20.780 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = 0.112 Approx.Sig = 0.036 

 
จากตาราง 45 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นตอลักษณะผลิตภัณฑดาน

คุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบอยูในระดับนอย สวนใหญมีความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี            
( Low Calorie Drink )  โดยเฉลี่ยตอสัปดาห ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ มากกวา 1 ขวด / กระปอง สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นตอลักษณะ
ผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบอยูในระดับปานกลาง และระดับมาก สวนใหญมี
ความถ่ีในการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห มากกวา 1 
ขวด / กระปอง             มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 กับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา ลักษณะผลิตภัณฑ
ดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมีความสัมพันธทางบวกกับความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี 
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( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.112 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี 7.4 ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมี
ความสัมพันธตอปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและคร้ัง ของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบไมมีความสัมพันธ
กับปริมาณเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง 
        H 1  : ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมีความสัมพันธกับ
ปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง 
 
ตาราง 46   ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบกับปริมาณ

เคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตละคร้ัง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ดานคุณประโยชนเชิงเปรยีบเทียบ ปริมาณเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี        
( Low Calorie Drink ) ที่ด่ืมในแต

และคร้ัง   
นอย ปานกลาง มาก 

รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
 มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

13 
14 

71 
199 

67 
46 

151 
259 

รวม 27 270 113 410 
2 = 34.708 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = -0.283 Approx.Sig = 0.000 

 
จากตาราง 46 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นตอลักษณะผลิตภัณฑดาน

คุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบทุกระดับ สวนใหญมีปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 
Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง มากกวา 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 1 
ขวด/กระปอง 

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมีความสัมพันธมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 กับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตละครั้ง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา ลักษณะผลิตภัณฑ
ดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมีความสัมพันธทางลบกับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low 
Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.283 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี7.5 ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมี
ความสัมพันธตอประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบไมมีความสัมพันธ
กับประโยชนท่ีตองการจากการด่ืมเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
        H 1  : ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมีความสัมพันธกับ
ประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
 
ตารา 47   ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบกับประโยชน

ท่ีตองการจากการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ดานคุณประโยชนเชิงเปรยีบเทียบ ประโยชนทีต่องการจากการดื่ม

เครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 
Drink)       

นอย ปานกลาง มาก 
รวม 

เพ่ือรูปรางและการควบคุมน้ําหนัก 
 ตามแฟชั่น/ดืม่ตามเพื่อน/ครอบครัว 

6 
11 

242 
38 

101 
12 

349 
61 

รวม 17 280 113 410 
2 = 35.323 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Cramer's V = 0.294 Approx.Sig = 0.000 

 
จากตาราง 47 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นตอลักษณะผลิตภัณฑดาน

คุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบอยูในระดับนอย สวนใหญตองการประโยชนจากการดื่มเครื่องดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ตามแฟชั่น / ดื่มตามเพื่อน / ครอบครัว มากท่ีสุด รองลงมาคือ เพ่ือ
รูปรางและการคุมน้ําหนัก สวนระดับปานกลาง และระดับมากสวนใหญตองการประโยชนจากการ
ดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) เพ่ือรูปรางและการคุมน้ําหนัก มากท่ีสุด รองลงมา
คือ ตามแฟช่ัน / ดื่มตามเพื่อน / ครอบครัว 

ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 กับประโยชนท่ีตองการจากการดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและครั้ง  

 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer's V พบวา ลักษณะผลิตภัณฑ
ดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมีความสัมพันธระดับต่ํากับประโยชนท่ีตองการจากเการดื่มครื่อง
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ดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.294 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี 8 ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
สามารถแบงออกเปนสมมติฐานยอย ดังน้ี  
  สมมติฐานขอท่ี 8.1 ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคมี
ความสัมพันธตอคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคไมมีความสัมพันธกับ
คาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง    
        H 1  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคมีความสัมพันธกับ
คาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง   
 
ตาราง 48   ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคกับคาใชจาย

ในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ดานความสอดคลองกับผูบริโภค คาใชจายในการซ้ือเครื่องด่ืมโลว

แคลอรี (Low Calorie Drink) ในแต
ละคร้ัง 

นอย ปานกลาง มาก 
รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 15 บาท 
 สูงกวา 15 บาท 

24 
14 

21 
294 

10 
51 

55 
355 

รวม 38 315 61 410 
2 = 168.903 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = 0.270 Approx.Sig = 0.001 

 
 จากตาราง 48 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นตอลักษณะผลิตภัณฑดานความ
สอดคลองกับผูบริโภคอยูในระดับนอย สวนใหญเสียคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low 
Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ต่ํากวาหรือเทากับ 15 บาท รองลงมาคือ สูงกวา 15 บาท สวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นตอลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคอยูในระดับปาน
กลาง และระดับมาก สวนใหญเสียคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
ในแตละครั้ง สูงกวา 15 บาท มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 15 บาท มากท่ีสุด 
 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 กับคาใชจายในการซ้ือเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง  
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 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา ลักษณะผลิตภัณฑ
ดานความสอดคลองกับผูบริโภคมีความสัมพันธทางบวกกับคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี 
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.270 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี 8.2 ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคมี
ความสัมพันธตอปริมาณการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคไมมีความสัมพันธกับ
ปริมาณการซ้ือเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง    
        H 1  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคมีความสัมพันธกับ
ปริมาณการซ้ือเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง   
 
ตาราง 49   ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคกับปริมาณการ

ซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ดานความสอดคลองกับผูบริโภค ปริมาณการซ้ือเคร่ืองด่ืมโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) ในแต

ละคร้ัง   
นอย ปานกลาง มาก 

รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
 มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

24 
19 

264 
42 

52 
9 

340 
70 

รวม 43 306 61 410 
2 = 5.833 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.044 Somers’D = 0.033 Approx.Sig = 0.043 

 
จากตาราง 49 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นตอลักษณะผลิตภัณฑดานความ

สอดคลองกับผูบริโภคทุกระดับ สวนใหญมีปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie 
Drink ) ในแตละครั้ง ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ มากกวา 1 ขวด/
กระปอง  

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.044 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 กับปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา ลักษณะผลิตภัณฑ
ดานความสอดคลองกับผูบริโภคมีความสัมพันธทางบวกกับปริมาณการซ้ือเครื่องดื่มโลวแคลอรี             
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.033 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี8.3 ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคมี
ความสัมพันธตอความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห  
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคไมมีความสัมพันธกับ
ความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
        H 1  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคมีความสัมพันธกับ
ความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
 
ตาราง 50   ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคกับความถ่ีใน

การดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ดานความสอดคลองกับผูบริโภค ความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลว

แคลอรี (Low Calorie Drink) โดย
เฉลี่ยตอสัปดาห 

นอย ปานกลาง มาก 
รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
 มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

24 
17 

55 
270 

14 
30 

93 
317 

รวม 41 325 44 410 
2 = 87.957 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = 0.219 Approx.Sig = 0.001 

 
จากตาราง 50 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นตอลักษณะผลิตภัณฑดานความ

สอดคลองกับผูบริโภคอยูในระดับนอย สวนใหญมีความถ่ีในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low 
Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
มากกวา 1 ขวด / กระปอง สวนระดับปานกลาง และระดับมาก สวนใหญมีความถี่ในการดื่ม
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห มากกวา 1 ขวด/กระปอง มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 กับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา ลักษณะผลิตภัณฑ
ดานความสอดคลองกับผูบริโภคมีความสัมพันธทางบวกกับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี           
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( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.219 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี 8.4 ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคมี
ความสัมพันธตอปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและคร้ัง ของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคไมมีความสัมพันธกับ
ปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง 
        H 1  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคมีความสัมพันธกับ
ปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง 
 
ตาราง 51   ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบกับปริมาณ

เคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตละคร้ัง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ดานความสอดคลองกับผูบริโภค ปริมาณเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี        
(Low Calorie Drink) ที่ด่ืมในแต

และคร้ัง   
นอย ปานกลาง มาก 

รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
 มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

11 
13 

115 
210 

25 
36 

151 
259 

รวม 24 325 61 410 
2 = 21.580 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.005 Somers’D = -0.077 Approx.Sig = 0.007 

 
จากตาราง 51 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นตอลักษณะผลิตภัณฑดานความ

สอดคลองกับผูบริโภคทุกระดับ สวนใหญมีปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่ม
ในแตและคร้ัง มากกวา 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.005 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 กับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา ลักษณะผลิตภัณฑ
ดานความสอดคลองกับผูบริโภคมีความสัมพันธทางลบกับปริมาณเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low 
Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.007 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี8.5 ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคมี
ความสัมพันธตอประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคไมมีความสัมพันธกับ
ประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
        H 1  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคมีความสัมพันธกับ
ประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
 
ตารา 52   ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบกับประโยชน

ท่ีตองการจากการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ดานความสอดคลองกับผูบริโภค ประโยชนทีต่องการจากการดื่ม

เครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 
Drink)       

นอย ปานกลาง มาก 
รวม 

เพ่ือรูปรางและการควบคุมน้ําหนัก 
 ตามแฟชั่น/ดืม่ตามเพื่อน/ครอบครัว 

26 
24 

270 
29 

53 
8 

349 
61 

รวม 50 299 61 410 
2 = 146.562 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Cramer's V = 0.598 Approx.Sig = 0.147 

 
จากตาราง 52 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นตอลักษณะผลิตภัณฑดานความ

สอดคลองกับผูบริโภคทุกระดับ สวนใหญตองการประโยชนจากการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low 
Calorie Drink ) เพื่อรูปรางและการคุมน้ําหนัก มากท่ีสุด รองลงมาคือ ตามแฟชั่น / ดื่มตามเพ่ือน / 
ครอบครัว 

ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 กับประโยชนท่ีตองการจากการดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและครั้ง  

 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer's V พบวา ลักษณะผลิตภัณฑ
ดานความสอดคลองกับผูบริโภคมีความสัมพันธระดับปานกลางกับประโยชนท่ีตองการจากเการ
ดื่มครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.598 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอที่ 9 ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร สามารถแบงออกเปนสมมติฐานยอย ดังน้ี  
  สมมติฐานขอท่ี 9.1 ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑ
มีความสัมพันธตอคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑไมมี
ความสัมพันธกับคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง    
        H 1  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธกับคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง   
 
ตาราง 53   ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑกับ

คาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑ คาใชจายในการซ้ือเครื่องด่ืมโลว

แคลอรี (Low Calorie Drink) ในแต
ละคร้ัง 

นอย ปานกลาง มาก 
รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 15 บาท 
 มากกวา 15 บาท 

24 
48 

22 
256 

9 
51 

55 
355 

รวม 72 278 60 410 
2 = 31.967 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = 0.155 Approx.Sig = 0.008 

 
 จากตาราง 53 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นตอลักษณะผลิตภัณฑดาน
ความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑทุกระดับ สวนใหญเสียคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง มากกวา 15 บาท มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวา              
หรือเทากับ 15 บาท 
 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 กับคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา ลักษณะผลิตภัณฑ
ดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑมีความสัมพันธทางบวกกับคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่ม



103 
 

  

โลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.155 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี 9.2 ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑ
มีความสัมพันธตอปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑไมมี
ความสัมพันธกับปริมาณการซื้อเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง    
        H 1  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธกับปริมาณการซื้อเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง   
 
ตาราง 54   ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑกับ

ปริมาณการซ้ือเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑ ปริมาณการซ้ือเคร่ืองด่ืมโลว

แคลอรี (Low Calorie Drink) ในแต
ละคร้ัง   

นอย ปานกลาง มาก 
รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

49 
23 

240 
38 

51 
9 

340 
70 

รวม 72 278 60 410 
2 = 13.704  Asymp.Sig. (2-sided) = 0.001 Somers’D = -0.129 Approx.Sig = 0.014 

 
 จากตาราง 54 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นตอลักษณะผลิตภัณฑดาน

ความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑทุกระดับ สวนใหญมีปริมาณการซื้อเครื่องดื่มโลวแคลอรี           
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
มากกวา 1 ขวด/กระปอง  

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.001 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 กับปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา ลักษณะผลิตภัณฑ
ดานความสอดคลองกับผูบริโภคมีความสัมพันธทางลบกับปริมาณการซื้อเครื่องดื่มโลวแคลอรี         
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.129 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี9.3 ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธตอความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห  
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑไมมี
ความสัมพันธกับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
        H 1  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธกับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
 
ตาราง 55   ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภณัฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑกับ

ความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห ของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 

 
ดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑ ความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลว

แคลอรี (Low Calorie Drink) โดย
เฉลี่ยตอสัปดาห   

นอย ปานกลาง มาก 
รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

49 
23 

30 
248 

14 
46 

93 
317 

รวม 72 278 60 410 
2 = 106.947 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = 0.321 Approx.Sig = 0.000 

 
 จากตาราง 55 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นตอลักษณะผลิตภัณฑดาน

ความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑอยูในระดับนอย สวนใหญมีความถ่ีในการด่ืมเครื่องดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห ต่ํากวาหรือ เทากับ 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ มากกวา 1 ขวด/กระปอง  สวนระดับปานกลาง และระดับมาก สวนใหญมีความถ่ีใน
การดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห มากกวา 1 ขวด/กระปอง 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 กับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอ
สัปดาห  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา ลักษณะผลิตภัณฑ
ดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑมีความสัมพันธทางบวกกับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่ม
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โลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.321 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี 9.4 ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑ
มีความสัมพันธตอปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑไมมี
ความสัมพันธกับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและคร้ัง 
        H 1  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธกับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและคร้ัง 
 
ตาราง 56   ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑกับ

ปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตละครั้ง ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑ ปริมาณเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี        

(Low Calorie Drink) ที่ด่ืมในแต
และคร้ัง   

นอย ปานกลาง มาก 
รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

59 
13 

68 
210 

24 
36 

151 
259 

รวม 72 278 60 410 
2 = 81.530 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = 0.268 Approx.Sig = 0.000 

 
 จากตาราง 56 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นตอลักษณะผลิตภัณฑดาน

ความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑอยูในระดับนอย สวนใหญมีปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี           
(Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
มากกวา 1 ขวด/กระปอง สวนระดับปานกลาง และระดับมาก สวนใหญมีปริมาณเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง มากกวา 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ             
ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 กับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา ลักษณะผลิตภัณฑ
ดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑมีความสัมพันธทางบวกกับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี 
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(Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ0.268 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี9.5 ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธตอประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑไมมี
ความสัมพันธกับประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
        H 1  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธกับประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
 
ตารา 57    ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑกับ

ประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑ ประโยชนทีต่องการจากการดื่ม

เครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 
Drink)       

นอย ปานกลาง มาก 
รวม 

เพ่ือรูปรางและการควบคุมน้ําหนัก 
 ตามแฟชั่น/ดืม่ตามเพื่อน/ครอบครัว 

59 
13 

238 
40 

52 
8 

349 
61 

รวม 72 278 60 410 
2 = 28.740 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Cramer's V = 0.142 Approx.Sig = 0.001 

 
จากตาราง 57 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นตอลักษณะผลิตภัณฑดาน

ความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑทุกระดับ สวนใหญตองการประโยชนจากการด่ืมเคร่ืองดื่ม
โลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) เพ่ือรูปรางและการคุมน้ําหนัก มากท่ีสุด รองลงมาคือ  ตาม
แฟช่ัน / ดื่มตามเพื่อน / ครอบครัว 

ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 กับประโยชนท่ีตองการจากการด่ืมโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและ
ครั้ง  

 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer's V พบวา ลักษณะผลิตภัณฑ
ดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑมีความสัมพันธระดับต่ํากับประโยชนท่ีตองการ             
จากเครื่องดื่มครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 
0.142 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี 10 ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอสื่อสารมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
สามารถแบงออกเปนสมมติฐานยอย ดังน้ี  
  สมมติฐานขอท่ี 10.1 ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอสื่อสารมี
ความสัมพันธตอคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอส่ือสารไมมีความสัมพันธกับ
คาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง    
        H 1  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกับ
คาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง   
 
ตาราง 58   ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถตดิตอสื่อสารกับคาใชจายใน

การซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ดานความสามารถติดตอสื่อสาร คาใชจายในการซ้ือเครื่องด่ืมโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) ในแต

ละคร้ัง 
นอย ปานกลาง มาก 

รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 15 บาท 
สูงกวา 15 บาท 

11 
24 

35 
269 

9 
62 

55 
355 

รวม 35 304 71 410 
2 = 73.159 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = 0.146 Approx.Sig = 0.024 

 
 จากตาราง 58 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นตอลักษณะผลิตภัณฑดาน
ความสามารถติดตอส่ือสารทุกระดับ สวนใหญเสียคาใชจายในการซ้ือเครื่องดื่มโลวแคลอรี                     
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง สูงกวา 15 บาท มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือ                     
เทากับ 15 บาท 
 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอสื่อสารมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 กับคาใชจายในการซ้ือเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา ลักษณะผลิตภัณฑ
ดานความสามารถติดตอสื่อสารมีความสัมพันธทางบวกกับคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี       
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( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.146 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี 10.2 ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอสื่อสารมี
ความสัมพันธตอปริมาณการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอส่ือสารไมมีความสัมพันธกับ
ปริมาณการซ้ือเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง    
        H 1  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกับ
ปริมาณการซ้ือเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง   
 
ตาราง 59   ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถตดิตอสื่อสารกับปริมาณการ

ซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ดานความสามารถติดตอสื่อสาร ปริมาณการซ้ือเคร่ืองด่ืมโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) ในแต

ละคร้ัง   
นอย ปานกลาง มาก 

รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
 มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

11 
23 

267 
38 

62 
9 

340 
70 

รวม 44 305 71 410 
2 = 33.773 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = -0.094 Approx.Sig = 0.000 

 
จากตาราง 59 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นตอลักษณะผลิตภัณฑดาน

ความสามารถติดตอสื่อสารอยูในระดับนอย สวนใหญมีปริมาณการซ้ือเครื่องดื่มโลวแคลอรี           
( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง มากกวา 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวา               
หรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง สวนระดับปานกลาง และระดับมาก สวนใหญมีปริมาณการซื้อ
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอสื่อสารมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 กับปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา ลักษณะผลิตภัณฑ
ดานความสามารถติดตอสื่อสารมคีวามสัมพันธทางลบกับปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low 
Calorie Drink ) ในแตละครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.094 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี 10.3 ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอสื่อสารมี
ความสัมพันธตอความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห  
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอส่ือสารไมมีความสัมพันธกับ
ความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
        H 1  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกับ
ความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
 
ตาราง 60   ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถตดิตอสื่อสารกับความถี่ใน

การดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ดานความสามารถติดตอสื่อสาร ความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลว

แคลอรี (Low Calorie Drink) โดย
เฉลี่ยตอสัปดาห   

นอย ปานกลาง มาก 
รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
 มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

11 
21 

57 
250 

25 
46 

93 
317 

รวม 32 307 71 410 
2 = 49.112 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = -0.043 Approx.Sig = 0.007 

 
 จากตาราง 60 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นตอลักษณะผลิตภัณฑดาน

ความสามารถติดตอสื่อสารทุกระดับ สวนใหญมีความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low 
Calorie Drink ) โดยเฉล่ียตอสัปดาห มากกวา 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ                     
ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 

 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอสื่อสารมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 กับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา ลักษณะผลิตภัณฑ
ดานความสามารถติดตอส่ือสารมีความสัมพันธทางลบกับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี           
( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.043 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 



114 
 

  

 สมมติฐานขอท่ี 10.4 ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอสื่อสารมี
ความสัมพันธตอปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและคร้ัง ของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอส่ือสารไมมีความสัมพันธกับ
ปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง 
        H 1  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกับ
ปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง 
 
ตาราง 61   ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถตดิตอสื่อสารกับปริมาณ

เครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตละคร้ัง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ดานความสามารถติดตอสื่อสาร ปริมาณเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี        
(Low Calorie Drink) ที่ดื่มในแตละ

คร้ัง   
นอย ปานกลาง มาก 

รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
 มากกวา 1 ขวด/กระปอง 

11 
13 

105 
210 

35 
36 

151 
259 

รวม 24 315 71 410 
2 = 26.882 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.000 Somers’D = -0.035 Approx.Sig = 0.041 

 
จากตาราง 61 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นตอลักษณะผลิตภัณฑดาน

ความสามารถติดตอสื่อสารทุกระดับ สวนใหญมีปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink)        
ท่ีดื่มในแตและครั้ง มากกวา 1 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/
กระปอง 
 ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอสื่อสารมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 กับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง  
 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’D พบวา ลักษณะผลิตภัณฑ
ดานความสามารถติดตอสื่อสารมีความสัมพันธทางลบกับปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 
Drink) ท่ีดื่มในแตและครั้ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.035 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
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 สมมติฐานขอท่ี10.5 ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอสื่อสารมี
ความสัมพันธตอประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
        H 0  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอส่ือสารไมมีความสัมพันธกับ
ประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
        H 1  : ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกับ
ประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
 
ตาราง 62    ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑ

กับประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ดานความสามารถติดตอสื่อสาร ประโยชนทีต่องการจากการดื่ม

เครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 
Drink)       

นอย ปานกลาง มาก 
รวม 

เพ่ือรูปรางและการควบคุมน้ําหนัก 
ตามแฟชั่น/ดืม่ตามเพ่ือน/ครอบครัว 

11 
14 

275 
39 

63 
8 

349 
61 

รวม 25 314 71 410 
2 = 33.078 Asymp.Sig. (2-sided) = 0.025 Cramer's V = 0.087 Approx.Sig = 0.006 

 
จากตาราง 62 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นตอลักษณะผลิตภัณฑดาน

ความสามารถติดตอสื่อสารอยูในระดับนอย สวนใหญตองการประโยชนจากการดื่มเครื่องดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ตามแฟชั่น / ดื่มตามเพ่ือน / ครอบครัว สวนระดับปานกลาง และ
ระดับมาก สวนใหญตองการประโยชนจากการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) เพ่ือ
รูปรางและการคุมน้ําหนัก มากท่ีสุด รองลงมาคือ  ตามแฟช่ัน แฟชั่น / ดื่มตามเพ่ือน / ครอบครัว 

ผลการทดสอบไค-สแควร (Chi–square Test) พบวามีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) หมายความวา
ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอสื่อสารมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 กับประโยชนท่ีตองการจากการดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและครั้ง  

 เม่ือทดสอบขนาดความสัมพันธดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer's V พบวา ลักษณะผลิตภัณฑ
ดานความสามารถติดตอสื่อสารมีความสัมพันธระดับต่ํากับประโยชนท่ีตองการจากเการดื่มครื่อง    
ดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและคร้ัง โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.087 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารา 63    สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยดานบุคคลของผูบริโภค 
 

สมมติฐาน พฤติกรรมการบริโภค 

ปจจัยดานบุคคล 
คาใชจายใน
การซื้อ 

ปริมาณการ
ซื้อ 

ความถี่ใน
การดื่ม 

ปริมาณการ
ดื่ม 

ประโยชนท่ี
ตองการ 

1.  เพศ √ × × × × 

1. อายุ √ √ √ √ √ 

2. อาชีพ √ √ √ √ √ 

3. รายไดตอเดือน √ √ √ √ √ 

4. ระดับการศึกษา √ √ √ √ √ 

5. สถานภาพสมรส √ √ √ √ √ 

 
 
ตารา 64    สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยดานลักษณะนวัตกรรมของผลิตภัณฑ 
 

สมมติฐาน พฤติกรรมการบริโภค 
ลักษณะนวัตกรรม
ของผลิตภัณฑ 

คาใชจายใน
การซื้อ 

ปริมาณการ
ซื้อ 

ความถี่ใน
การดื่ม 

ปริมาณการ
ดื่ม 

ประโยชนท่ี
ตองการ 

1.  คุณประโยชนเชิง
เปรียบเทียบ √ √ √ √ √ 

2.  ความสอดคลอง
กับผูบริโภค √ √ √ √ √ 

1. ความสามารถ
ทดลองบริโภค
ผลิตภัณฑ 

√ √ √ √ √ 

2. ความสามารถ
ติดตอสื่อสาร √ √ √ √ √ 

 
หมายเหตุ  เครื่องหมายถูก √  หมายความวา สอดคลองกับสมมติฐาน 

เครื่องหมายผิด × หมายความวา ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการวิจัย 
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink)    ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร    

2. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา     
อาชีพ และรายไดตอเดือน ท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 
Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร   

3. เพ่ือศึกษาลักษณะนวัตกรรมของผลิตภัณฑท่ีมีความสัมพันธพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร   
 

ความสําคัญของการวิจัย 
เปนขอมูลสําหรับบริษัทผูผลิตและพัฒนาสินคาเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) 

โดยไดทราบถึงการรับรูและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 
Drink ) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร   
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

ประชากร (Population) คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยบริโภคเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink)   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย (Sample) คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยบริโภค
เครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) จํานวน 410 คน 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. เพศ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 

Drink)    ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
2. อายุ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie 

Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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3. อา ชีพ  มีความสั มพันธ ต อพฤติ กรรมการบริ โภค เค ร่ื องดื่ ม โลว แคลอ รี                    
(Low Calorie Drink ) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

4. ระดับการศึกษาอาชีพ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี 
(Low Calorie Drink)  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

5. รายไดตอเดือน มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี (Low 
Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

6. สถานภาพสมรส มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี 
(Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

7. ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมีความสัมพันธตอพฤติกรรม            
การบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

8. ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคมีความสัมพันธตอพฤติกรรม              
การบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

9. ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

10. ผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอส่ือสารมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

ประชากร (Population) คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยบริโภคเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink)   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางคือ หมายถึง ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยบริโภคเครื่องดื่มโลว
แคลอรี (Low Calorie Drink) ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ดังน้ัน  ผูวิจัยจึงเลือกกลุม
ตัวอยางจากการคํานวณจากสูตร กรณีไมทราบจํานวนประชากร (บุญชม ศรีสะอาด.2538 : 185-
186)                

โดยกําหนดสัดสวนของประชากรท้ังหมดเทากับ 0.05 ตองการระดับความมั่นใจ 95% 
และยอมใหคลาดเคล่ือนได 5% ซึ่งคํานวณกลุมตัวอยางจากสูตร   

 
                                  n =   p (1-p) Z²  
                                               e² 
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  เม่ือ n =  ขนาดตัวอยาง 
 p = สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยกําหนดสุม 
 Z = คาความเชื่อม่ัน 
 e  = คาความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได  
 

การเลือกกลุมตัวอยาง  
ผูวิจัยสุมเลือกเขตการปกครองท่ีใชเปนสถานท่ีในการเก็บกลุมตัวอยาง ดังน้ี  
ข้ันท่ี 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการ           

จับฉลากเพ่ือเลือกเขตท่ีเปนตัวแทนของแตละกลุมการปกครอง  ดังนั้นจะไดท้ังส้ิน 6 เขต ไดแก เขต
ปทุมวัน   เขตบางกะป เขตสวนหลวง   เขตยานนาวา เขตบางขุนเทียน และเขตบางกอกนอย 

ข้ันท่ี 2 ใชวิธีเลือกตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) เลือกสถานท่ีท่ี
เปน ตัวแทนของแตละเขตท่ีไดมาจากข้ันท่ี 1 ในการเก็บแบบสอบถาม โดยในการศึกษานี้เลือกเก็บ
ขอมูลท่ีศูนยการคา เน่ืองจากในแตละสถานท่ีน้ันเปนจุดท่ีมีประชากรหนาแนน  มีกลุมท่ีมีเพศ ชวง
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน  และสถานภาพสมรส ท่ีแตกตางกัน ทําใหมีความ
หลากหลายของลักษณะประชากรศาสตร ซึ่งสามารถเปนตัวแทนประชากรท่ีดีได  โดยในวันจันทร
ถึงศุกร จะทําการเก็บในชวงหลังเลิกงานและเสารอาทิตยในชวงหลังเท่ียง 

ข้ันท่ี 3 ใชวิธีสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) เพื่อใหไดจํานวน
ตัวอยางท่ีจะทําการเก็บขอมูลในแตละสถานท่ี ท่ีไดเลือกไวในข้ันท่ี 2 โดยการกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางในแตละสถานท่ีท่ีถูกเลือก  ใหมีจํานวนเทากันดังน้ี  

 
ขนาดของกลุมตัวอยางในแตละสถานท่ี  =    ขนาดของกลุมตัวอยางท้ังหมด 

                                                                         จํานวนสถานท่ีท่ีถูกเลือก 
ขนาดของกลุมตัวอยางในแตละสถานท่ี  =   420    =   70 ตัวอยาง 

                                                                       6 
ดังน้ัน ขนาดของกลุมตัวอยางของแตละสถานท่ีท่ีถูกเลือกคือ สถานท่ีละ 70 คน ดังน้ี  

1. เขตปทุมวัน หางสรรพสินคามาบุญครองเซ็นเตอร   จํานวน     70   คน   
2. เขตบางกะป หางเดอะมอลล สาขาบางกะป        จํานวน     70   คน  
3. เขตสวนหลวง หางซีคอนสแควส                      จํานวน     70   คน  
4. เขตยานนาวา  หางเซ็นทรัล สาขาพระราม 3         จํานวน     70   คน  
5. เขตบางขุนเทียน หางเซ็นทรัล สาขาพระราม 2      จํานวน     70    คน 
6. เขตบางกอกนอย หางเซ็นทรัล สาขาปนเกลา       จํานวน     70   คน  
                                                          รวม                     420   คน  
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ข้ันท่ี 4 ใชวิธีการเลือกตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก ( Convenience 
Sampling ) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บขอมูลตามสถานท่ีท่ีไดกําหนดไวในแตละเขต 
 
   ในกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลจริง ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเผื่อไวประมาณ 
420 ฉบับ ท้ังน้ีเพ่ือคัดเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณและปองกันการผิดพลาด อันเนื่องมาจากการไม
ตั้งใจทําแบบสอบถาม มาใชในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งผลการคัดเลือกแบบสอบถามพรอมกับการ
เทียบสัดสวนใหคงสภาพโครงสรางเดิมของลักษณะกลุมตัวอยางท่ีวางแผนไว ไดผลการตอบ
แบบสอบถามสมบูรณท้ังส้ิน 410 ฉบับ  
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ซ่ึงแบง 

ออกเปน 3 สวน ดังน้ี 
สวนท่ี 1 ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ  

อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส จํานวน 6 ขอ  
สวนท่ี 2 ปจจัยดานลักษณะนวัตกรรมของผลิตภัณฑ   ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค       

เครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ลักษณะของคําถาม 
เปนมาตราสวนประเมินผล  (Likert Scal)   จํานวน 29 ขอ    

สวนท่ี 3  พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร เปนแบบสอบถามแบบเปนคําถามและกําหนดใหเลือกตอบ (Check List)  จํานวน  
5 ขอ  
 
การสรางและการทดสอบเครื่องมือ 
  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามโดยมีข้ันตอน คือ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร หลักเกณฑและวิธีการสรางแบบสอบถาม 
 ข้ันตอนท่ี 2 สรางแบบสอบถาม ท้ังหมด 3 สวน 
 ข้ันตอนท่ี 3 นําแบบสอบถามเสนอทานคณาจารยผูทรงคุณวุฒิทางงานวิจัยเพ่ือขอความ
เห็นชอบและตรวจความสมบูรณถูกตองตามโครงสรางเน้ือหา และการใชภาษา นํามาแกไข ใช
สํานวนภาษาตลอดจนความสัมพันธของเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของเร่ืองท่ีวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี 4 เม่ือสรางแบบสอบถามซ่ึงเปนเครื่องมือในการศึกษาแลว  ผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out)  กับประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 40 ชุด ท่ีไมใช
กลุมตัวอยางท่ีไมใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย หลังจากนั้นไดนําแบบสอบถามดังกลาว
มาตรวจใหคะแนนและวิเคราะหหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
Cronbach ผลการวิเคราะหดังน้ี 
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1. แบบสอบถามลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบ มีคาความเช่ือม่ัน
เทากับ .7875 

2. แบบสอบถามลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภค มีคาความเช่ือม่ัน
เทากับ .8023 

3. แบบสอบถามลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑ มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .8193 

4. แบบสอบถามลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอสื่อสาร มีคาความเช่ือม่ัน
เทากับ .8076 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  และการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Exploratory Research) โดยมุงเนนการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low 
Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ไดจากการศึกษาคนควา จากขอมูลท่ีมีผู
รวบรวมไวท้ังหนวยงานของรัฐ และเอกชนดังน้ี  

1.1  หนังสือพิมพธุรกิจ และวารสารตางๆ  
1.2  หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ วิทยานิพนธ และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ 
1.3  ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 

2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 

2.1  ดําเนินการเก็บขอมูลบริเวณท่ีไดรับการคัดเลือกในข้ันตอนการสุมตัวอยาง 
2.2 ระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูล   ผูวิจัยจะดําเนินการสงแบบสอบถามใหกับ

ผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยาง พรอมท้ังช้ีแจงถึงวัตถุประสงคของการทําวิจัย ตลอดจนลักษณะ
ของแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางทราบ เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน แลวจึงทําการตอบ
แบบสอบถามโดยจะใหกลุมตัวอยางเปนผูกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง เพ่ือดําเนินการจัดทํา
ขอมูล และการวิเคราะหขอมูลตอไป 

 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

1. การจัดทําขอมูล 
    การศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดจัดทําขอมูลโดยดําเนินการตามลําดับดังน้ี  

1.1 รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรับกลับมาแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตอง
และสมบูรณของแบบสอบถาม  
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1.2 ดําเนินการลงรหัสแลวนําขอมูลมาบันทึกลงคอมพิวเตอร  
1.3 ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

2.การวิเคราะหขอมูล 
    2.1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามในดาน  เพศ  อายุ   

อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน  ระดับการศึกษา  และสถานภาพสมรส โดยการหาคาความถ่ี 
(Frequency)  และคารอยละ (Percentage) 

 2.2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานลักษณะนวัตกรรมของผลิตภัณฑ   ท่ี
มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) ดานคุณประโยชนเชิง
เปรียบเทียบ ดานความสอดคลองกับผูบริโภค ดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑ และดาน
ความสามารถติดตอส่ือสาร โดยการหาคาคะแนนเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

 2.3 การวิเคราะหพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) 
ดานคาใชจายในการซ้ือเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง   ปริมาณการซื้อ
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง ความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี          
( Low Calorie Drink )  โดยเฉลี่ยตอสัปดาห ปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
ในแตและครั้ง และประโยชนท่ีตองการจากการด่ืมเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) โดย
การหาคาความถี่ (Frequency)  และคารอยละ (Percentage) 

 2.4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 กลุม ใชการวิเคราะหเพียรสัน
ไคสแควร (Pearson Chi-Square) และทดสอบเพ่ิมเติมเม่ือคาไคสแควร (Pearson Chi-Square)                     
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยทดสอบความสัมพันธดวยสถิติ Cramer’s V หรือ                 
Somer’s D   
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
 ผลจากการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดดังน้ี 

1. ขอมูลสวนตัวผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้ง

นี้มีจํานวน 410 คน พบวา 
 1.1 เพศ ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 156 คน  คิดเปนรอยละ  
38.00 และ เพศหญิง จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 62.00  
 1.2 อายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูท่ีมีอายุ  31-40 ป  จํานวน 187 คน 
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คิดเปนรอยละ 45.60 รองลงมา คือ ผูท่ีมีอายุ 21-30 ป ผูท่ีมีอายุ 41-50 ป และผูท่ีมีอายุต่ํากวา                    
หรือเทากับ 20 ป  โดยมีจํานวน 158, 60 และ 5 คน คิดเปนรอยละ 38.50, 14.60 และ1.30 
ตามลําดับ 
 1.3 อาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 227 
คน คิดเปนรอยละ 55.40 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
ขาราชการ และนักเรียน/นักศึกษา โดยมีจํานวน 102, 72 และ 9 คน คิดเปนรอยละ 24.80, 17.60 
และ 2.20 ตามลําดับ 
 1.4 รายไดเฉล่ียตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน 20,001 
บาทข้ึนไป จํานวน 319 คน คิดเปนรอยละ 77.80 รองลงมาคือ ผูมีรายได 15,001 – 20,000 บาท ผู
มีรายได 10,001 – 15,000 บาท และ  ผูมีรายได 5,001 – 10,000 บาท  โดยมีจํานวน 57, 25 และ 
7 คน  คิดเปนรอยละ 13.90, 6.10 และ 1.70 ตามลําดับ 
 1.5 ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน  216 คน คิดเปนรอยละ 52.70 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป ปวส./อนุปริญญา และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. โดยมีจํานวน 178, 7  และ 5 คน คิดเปนรอยละ 43.40, 1.70 และ 
1.20 ตามลําดับ 
 1.6 สถานภาพสมรส ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรสโสด 
จํานวน  284 คน คิดเปนรอยละ 69.30 รองลงมาคือ สมรสอยูดวยกัน และหมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
โดยมีจํานวน 93 และ 33 คน คิดเปนรอยละ 22.70 และ 8.00 ตามลําดับ 
 2. ปจจัยดานลักษณะนวัตกรรมของผลิตภัณฑ    

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยทางลักษณะนวัตกรรมของผลิตภัณฑ โดยรวม
อยูในระดับปานกลางคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.38 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานคุณประโยชน
เชิงเปรียบเทียบ และดานความสามารถติดตอส่ือสารอยูในระดับมากคาเฉล่ียเทากับ 3.48 เทากัน 
สวนดานความสอดคลองกับผูบริโภค และดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑอยูในระดับ
ปานกลางคาเฉล่ียเทากับ 3.34 และ 3.14 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
 2.1 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยทางลักษณะนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ ดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบโดยรวมอยูในระดับมากคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.48 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามคิดวาเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
ดีกวาเครื่องดื่มอ่ืนในเรื่องของการสรางเสริมสุขภาพ และการรักษารูปรางไดไมอวนอยูในระดับมาก
คาเฉล่ียเทากับ 3.54 และ 3.64 ตามลําดับ สวนในเรื่องของรสชาติดีอยูในระดับปานกลางคาเฉล่ีย
เทากับ 3.26 
 2.2 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยทางลักษณะนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ ดานความสอดคลองกับผูบริโภคโดยรวมอยูในระดับปานกลางคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.34 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามคิดวาเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie 
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Drink ) เหมาะสมกับตนเองในเรื่องของความเหมาะสมกับสุขภาพ และเหมาะสมกับอายุอยูในระดับ
มากคาเฉล่ียเทากับ 3.46 และ 3.43 ตามลําดับ สวนในเรื่องของใชเปนเคร่ืองดื่มประจําวันของทาน
ได มีรสชาติตรงตามความตองการ และหาซื้อไดงายอยูในระดับปานกลางคาเฉล่ียเทากับ 3.26, 3.20 
และ 3.34 ตามลําดับ 
  2.3 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยทางลักษณะนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ ดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับปานกลางคาเฉล่ียรวม
เทากับ 3.14 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดทดลองดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี
(Low Calorie Drink) จากทุกแหลงการทดลองดื่มอยูในระดับปานกลาง โดยมีขนาดพอเหมาะให
สามารถซื้อมาทดลองดื่มไดมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคาเฉล่ียเทากับ 3.26 รองลงมาคือ บริษัทจัดให
ทดลองดื่มไดท่ีจุดขายตางๆ และบริษัทมีสินคาตัวอยางแจกท่ีจุดตางๆในชวงเปดตัวสินคาคาเฉล่ีย
เทากับ 3.11 และ 3.05 ตามลําดับ 
  2.4 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยทางลักษณะนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ ดานความสามารถติดตอสื่อสารโดยรวมอยูในระดับมากคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.48 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามคิดวาเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) มี
การสื่อสารในทุกขออยูในระดับมาก ยกเวนในเรื่องของมีพนักงานขายตามรานคามีสวนชวยในการ
ใหขอมูลเก่ียวกับประโยชนท่ีจะไดรับอยูในระดับปานกลาง โดยในเรื่องของโฆษณา มีความชัดเจน
ในการแจงลักษณะวาเปนเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคาเฉล่ีย
เทากับ 3.87 รองลงมาคือ ฉลากของบรรจุภัณฑสวนใหญสื่อใหเห็นวาเปนเครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low 
Calorie Drink) และรสชาติสื่อใหรูสึกไดวาเปนเครื่องดื่มท่ีไมมีน้ําตาลคาเฉล่ียเทากับ 3.52 และ 3.47 
ตามลําดับ 
 3. พฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มโลวแคลอร่ี (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 3.1 คาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง 
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเสียคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง  16 – 30 บาท มากท่ีสุด จํานวน 306 คน คิดเปนรอย
ละ 74.60 รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 15 บาท จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.40 

 3.2 ปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง  
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี 
( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง  ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปองมากท่ีสุด จํานวน 340 คน 
คิดเปนรอยละ 82.90 รองลงมาคือ 2 – 3 ขวด/กระปอง จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.00 

 3.3 ความถ่ีในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอ
สัปดาห  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถี่ในการด่ืม
เครื่องดื่มโลวแคลอรี  ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 2 – 4 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด 
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จํานวน 263 คน คิดเปนรอยละ 64.10 รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง จํานวน 93 
คน คิดเปนรอยละ 22.70 

 3.4 ปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ท่ีบริโภคในแตละครั้ง 
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low 
Calorie Drink ) ในแตและคร้ัง 2 – 3 ขวด/กระปอง มากท่ีสุด จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 53.20 
รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 36.80 

 3.5 ประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการประโยชนจากการดื่ม
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) เพ่ือรูปรางและการควบคุมน้ําหนักมากท่ีสุด จํานวน 
349 คน คิดเปนรอยละ 85.10 รองลงมาคือ ตามแฟชั่น จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 5.90 

4. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
  4.1 ความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอร่ี (Low 
Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

  เพศมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับคาใชจายใน
การซื้อในแตละครั้ง แตไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับปริมาณการซื้อ
ในแตละครั้ง ความถี่ในการดื่มโดยเฉล่ียตอสัปดาห ปริมาณการดื่มในแตและครั้ง และประโยชนท่ี
ตองการจากการดื่มในแตและครั้ง  
  4.2 ความสัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอร่ี (Low 
Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

  อายุมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับคาใชจายใน
การซื้อในแตละคร้ัง ปริมาณการซ้ือในแตละครั้ง ความถี่ในการดื่มโดยเฉล่ียตอสัปดาห ปริมาณการ
ดื่มในแตและครั้ง และประโยชนท่ีตองการจากการด่ืมในแตและครั้ง  
  4.3 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low 
Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

อาชีพมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับคาใชจาย
ในการซื้อในแตละครั้ง ปริมาณการซื้อในแตละครั้ง ความถี่ในการดื่มโดยเฉลี่ยตอสัปดาห ปริมาณ
การดื่มในแตละคร้ัง และประโยชนท่ีตองการจากการดื่มในแตละครั้ง 
  4.4 ความสัมพันธระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่ม
โลวแคลอรี่   (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
กับคาใชจายในการซื้อในแตละครั้ง ปริมาณการซ้ือในแตละคร้ัง ความถี่ในการดื่มโดยเฉล่ียตอ
สัปดาห ปริมาณการดื่มในแตและครั้ง และประโยชนท่ีตองการจากการดื่มในแตและครั้ง 
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  4.5 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลว
แคลอรี่   (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ระดับการศึกษามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับ
คาใชจายในการซื้อในแตละครั้ง ปริมาณการซื้อในแตละครั้ง ความถ่ีในการดื่มโดยเฉล่ียตอสัปดาห 
ปริมาณการดื่มในแตและครั้ง และประโยชนท่ีตองการจากการดื่มในแตและครั้ง 
  4.6 ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลว
แคลอรี่   (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

สถานภาพสมรสมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับ
คาใชจายในการซื้อในแตละครั้ง ปริมาณการซื้อในแตละครั้ง ความถ่ีในการดื่มโดยเฉล่ียตอสัปดาห 
ปริมาณการดื่มในแตและครั้ง และประโยชนท่ีตองการจากการดื่มในแตและครั้ง 

4.7 ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบกับ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
   ลักษณะผลิตภัณฑดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับคาใชจายในการซ้ือในแตละครั้ง ปริมาณการซ้ือในแตละครั้ง 
ความถี่ในการดื่มโดยเฉล่ียตอสัปดาห ปริมาณการดื่มในแตและคร้ัง และประโยชนท่ีตองการจากการ
ดื่มในแตและครั้ง 

4.8 ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคกับ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
   ลักษณะผลิตภัณฑดานความสอดคลองกับผูบริโภคมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับคาใชจายในการซื้อในแตละครั้ง ปริมาณการซ้ือในแตละครั้ง 
ความถี่ในการดื่มโดยเฉล่ียตอสัปดาห ปริมาณการดื่มในแตและคร้ัง และประโยชนท่ีตองการจากการ
ดื่มในแตและครั้ง 
   4.9 ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริโภค
ผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถทดลองบริ โภคผลิตภัณฑ มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับคาใชจายในการซ้ือในแตละครั้ง ปริมาณการ
ซื้อในแตละครั้ง ความถ่ีในการดื่มโดยเฉล่ียตอสัปดาห ปริมาณการดื่มในแตและครั้ง และประโยชนท่ี
ตองการจากการดื่มในแตและครั้ง 
  4.10 ความสัมพันธระหวางลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอส่ือสารกับ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

ลักษณะผลิตภัณฑดานความสามารถติดตอสื่อสารมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับคาใชจายในการซื้อในแตละครั้ง ปริมาณการซ้ือในแตละครั้ง 
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ความถี่ในการดื่มโดยเฉล่ียตอสัปดาห ปริมาณการดื่มในแตและคร้ัง และประโยชนท่ีตองการจากการ
ดื่มในแตและครั้ง 

 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie 
Drink ) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นสําคัญมาอภิปรายไดดังน้ี 

1. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร คือ เพศ อายุ  อาชีพ 
รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลว
แคลอรี่ (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา  

เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) 
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie 
Drink ) ในแตละครั้ง ดานปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง 
และ  โดยเฉล่ียตอสัปดาห ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) เรื่องปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค ท่ีกลาววา บุคคลท่ีมีเพศแตกตางกันมีความตองการใน
สินคาและบริการท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พรทิพย เกียรติภาคภูมิ (2551 : 
บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การบริหารลูกคาสัมพันธท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคกาแฟสตาร
บัคสในกรุงเทพมหานคร พบวา เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคกาแฟสตาร
บัคสในกรุงเทพมหานครในดานคาใชจายในการซื้อตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
แตผลการวิจัย พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie 
Drink ) ในแตละคร้ัง ดานความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ดานปริมาณ
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและครั้ง และดานประโยชนท่ีตองการจากการดื่ม
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) อาจกลาวไดวา ในปจจุบันเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low 
Calorie Drink ) กําลังไดรับความนิยมและมีการจําหนายอยางแพรหลาย ประกอบกับบุคคลทั้งเพศ
ชายและหญิงในปจุบันคํานึงถึงสุขภาพเปนสวนใหญ จึงสงผลใหพฤติกรรมในดานปริมาณเครื่องดื่ม
โลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและครั้ง และประโยชนท่ีตองการจากการดื่มเคร่ืองดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ไมแตกตางกัน 

อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) 
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie 
Drink ) ในแตละครั้ง ดานปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง                 
ดานความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห ดานปริมาณ
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและครั้ง และดานประโยชนท่ีตองการจากการดื่ม
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ             
เสรีรัตน (2541) เร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค ท่ีกลาววา บุคคลท่ีมีอายุ
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แตกตางกันมีความตองการในสินคาและบริการท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับอดุลย จาตุรงคกุล 
(2542) ท่ีกลาววา ผูบริโภคจะซื้อสินคาและบริการแตกตางกันไปตามอายุของตนตลอดชีวิต 
สอดคลองกับ เสรี วงษมณฑา (2542 : 194 ) ท่ีกลาววา เนื่องจากคนเราเปล่ียนแปลงคานิยมจาก
ความทะเยอทะยานในเรื่องความร่ํารวย มาเปนการดูแลเอาใจใสตนเองใหมีสุขภาพดี และ ผูสูงอายุ 
ท่ีมีวัยเพ่ิมมากข้ึน จําเปนตองดูแลเอาใจใสสุขภาพของตนเองมากข้ึน คาใชจายสวนใหญจึงเปนเร่ือง
ของสุขภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์พร วีระยุทธวิไล (2550) ศึกษาเรื่องปจจัยดาน
ผลิตภัณฑท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรบํารุงสุขภาพของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคท่ีมีระดับอายุท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มสมุนไพรบํารุงสุขภาพแตกตางกัน ในดานจํานวนเงินเฉล่ียท่ีซื้อตอครั้ง และสอดคลองกับ
งานวิจัยของจิราพร อิศรางกูร ณ อยุธยา (2548 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดท่ี
มีความสัมพันธกับทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบริโภครานกาแฟฟอรเตเม่ือเทียบกับรานกาแฟ
สตารบัคส พบวา ปจจัยสวนบุคคลไดแก อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได ท่ีแตกตางกันมีผลตอ
ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภครานกาแฟฟอรเตเม่ือเทียบกับรานกาแฟสตารบัคสแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 .01 และ .01 ตามลําดับ 

อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) 
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie 
Drink ) ในแตละครั้ง ดานปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง 
ดานความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห ดานปริมาณ
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและครั้ง และดานประโยชนท่ีตองการจากการดื่ม
เครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ             
เสรีรัตน (2541) เรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค ท่ีกลาววา บุคคลท่ีมีอาชีพ
แตกตางกันมีความตองการในสินคาและบริการท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับอดุลย จาตุรงคกุล 
(2545:413) ท่ีกลาววา บทบาทท่ีบุคคลเก่ียวของมีอิทธิพลเปนอยางมากตอพฤติกรรมผูบริโภค 
นักวิชาการพบวาผูท่ีอยูในอาชีพเดียวกันมักเลือกซ้ือสินคาท่ีคลายๆกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ
จันทนา มังคะลา (2549) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ (Functional Drink)
ของผูบริโภคสตรีในกรุงเทพมหานคร พบวา อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ดานจํานวนเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่บริโภคในแตละครั้ง บรรจุภัณฑ และ
สถานท่ีซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพโดยมีขนาดความสัมพันธอยูในระดับต่ํา และแปรผันไปในทิศทาง
เดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราพร อิศรางกูร ณ อยุธยา 
(2548 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับทัศนคติ และพฤติกรรม
ของผูบริโภครานกาแฟฟอรเตเม่ือเทียบกับรานกาแฟสตารบัคส พบวา ปจจัยสวนบุคคลไดแก อาชีพ 
ระดับการศึกษา และรายได ท่ีแตกตางกันมีผลตอระดับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคราน
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กาแฟฟอรเตเม่ือเทียบกับรานกาแฟสตารบัคสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 .01 
และ .01 ตามลําดับ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low 
Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี             
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ดานปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
ในแตละครั้ง ดานความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
ดานปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและคร้ัง และดานประโยชนท่ีตองการ
จากการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ                
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) เรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ท่ีกลาววา รายได
ของแตละบุคคลจะมีผลตอสินคาและบริการท่ีจะซ้ือ สอดคลองกับ เสรี วงษมณฑา (2540:9) กลาววา 
รายไดของคนยอมเปนเครื่องกําหนดความตองการของคนตลอดจนกําหนดความคิด ผูท่ีมีรายไดสูง
ยอมมีเงิน มีอํานาจซื้อมากกวาผูท่ีมีรายไดต่ํา สอดคลองกับงานวิจัยของ พิชิต สังฆรังษี (2549) 
ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิและ
เครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน
ตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มชาเขียวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calo-
rie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซ้ือเครื่องดื่มโลวแคลอรี             
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ดานปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
ในแตละครั้ง ดานความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
ดานปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและคร้ัง และดานประโยชนท่ีตองการ
จากการดื่มเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ             
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) เร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ท่ีกลาววา 
การศึกษาท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการซื้อท่ีแตกตางกัน กลาวคือ ผูท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะ
บริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดีกวาผู ท่ีมีการศึกษาต่ํา สอดคลองกับงานวิจัยของ ศรัญญา                     
วีรมหาวงศ (2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพรานสควิซ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ระดับการศึกษาตางกันมีผลตอพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพรานสควิซ ท้ังในดานความถี่ในการซ้ือเคร่ืองดื่มตอเดือน และดานคาใชจายในการซ้ือ
เครื่องดื่มตอเดือนตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพย เกียรติภาคภูมิ (2551) ศึกษาเรื่อง การ
บริหารลูกคาสัมพันธท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคกาแฟสตารบัคสในกรุงเทพมหานคร 
พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคกาแฟสตารบัคสใน
กรุงเทพมหานคร ในดานวัตถุประสงคการซื้อกาแฟสตารบัคส ความถี่ในการซ้ือกาแฟสตารบัคส 
คาใชจายในการซื้อตอครั้ง 
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สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calo-
rie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซ้ือเครื่องดื่มโลวแคลอรี            
( Low Calorie Drink ) ในแตละครั้ง ดานปริมาณการซื้อเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
ในแตละครั้ง ดานความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  โดยเฉล่ียตอสัปดาห 
ดานปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตและคร้ัง และดานประโยชนท่ีตองการ
จากการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับ ศิริวรรณ                
เสรีรัตน (2541) เรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ท่ีกลาววา บุคคลท่ีมี
บทบาทสถานะแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ศรัญญา วีรมหาวงศ (2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
รานสควิซ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สถานภาพสมรสตางกันมีผลตอพฤติกรรมในการบริโภค
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพรานสควิซ ท้ังในดานความถี่ในการซื้อเคร่ืองดื่มตอเดือน และดานคาใชจายใน
การซื้อเคร่ืองดื่มตอเดือนตางกัน 

2. ผลการศึกษาลักษณะนวัตกรรมของผลิตภัณฑ ไดแก  ดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบ            
ดานความสอดคลองกับผูบริโภค   ดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑ และดาน
ความสามารถติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Ca-
lorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา 

ดานคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม                   
โลวแคลอร่ี (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อในแต
ละครั้ง ดานปริมาณการซ้ือในแตละครั้ง ดานความถี่ในการดื่มโดยเฉล่ียตอสัปดาห ดานปริมาณการ
ดื่มในแตและครั้ง และดานประโยชนท่ีตองการจากการด่ืมในแตและครั้ง  

ดานความสอดคลองกับผูบริโภค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม                   
โลวแคลอร่ี (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อในแต
ละครั้ง ดานปริมาณการซ้ือในแตละครั้ง ดานความถี่ในการดื่มโดยเฉล่ียตอสัปดาห ดานปริมาณการ
ดื่มในแตและครั้ง และดานประโยชนท่ีตองการจากการด่ืมในแตและครั้ง 

ดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการ
ซื้อในแตละครั้ง ดานปริมาณการซื้อในแตละคร้ัง ดานความถี่ในการดื่มโดยเฉล่ียตอสัปดาห ดาน
ปริมาณการดื่มในแตและครั้ง และดานประโยชนท่ีตองการจากการดื่มในแตละครั้ง 

ดานความสามารถติดตอสื่อสาร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม                   
โลวแคลอร่ี (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อในแต
ละครั้ง ดานปริมาณการซ้ือในแตละครั้ง ดานความถี่ในการดื่มโดยเฉล่ียตอสัปดาห ดานปริมาณการ
ดื่มในแตและครั้ง และดานประโยชนท่ีตองการจากการด่ืมในแตละครั้ง 
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ซึ่งผลการวิจัยไดสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรีตน (2538) พฤติกรรมผูบริโภค                   
ฉบับพ้ืนฐาน กลาววา ผลิตภัณฑใหมท่ีมีศักยภาพตอการยอมรับของผูบริโภคน้ัน ตองใชงานงายทํา            
ความเขาใจได มีแหลงขอมูลและสื่อสารชัดเจนตอผูบริโภคใหเกิดความเขาใจ และ เม่ือเปรียบเทียบ
ในคุณสมบัติทุกๆดานตองโดดเดน และเห็นความแตกตางอยางชัดเจน ดังน้ันผูวิจัยไดกําหนด
ลักษณะผลิตภัณฑไว 5 ประการไดแก ไดแก ประโยชนเชิงเปรียบเทียบ ความเขากันกับ                
ความตองการของผูบริโภค คุณสมบัติเดนชัด สามารถทดลองดื่มได สามารถติดตอส่ือสารได ซึ่ง
ลักษณะท้ัง 5 ประการ มีผลตอพฤติกรรมการยอมรับของผูบริโภค และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
กิตติยา ธารีนาท (2551) ศึกษาเรื่อง ลักษณะผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการยอมรับ
ผูบริโภคโคกซีโร พบวาลักษณะผลิตภัณฑโคกซีโร ไดแก ดานประโยชนเชิงเปรียบเทียบ ดานความ
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ดานคุณสมบัติท่ีเดนชัด ดานความสามารถทดลองดื่มได 
ดานความสามารถติดตอสื่อสาร ไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการยอมรับผลิตภัณฑของผูบริโภค
โคกซีโรแตกตางกัน พบวา ความสามารถติดตอสื่อสารได มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการยอมรับของ
ผูบริโภคในทุกดานคือ ดานระดับความเร็วหรือเหตุผลในการซ้ือ ดานประโยชนท่ีไดรับ ดานชวงเวลา 
ขนาดบรรจุภัณฑ ปริมาณ สถานท่ี ความถ่ี คาใชจาย  
 
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปขอเสนอแนะไดดังน้ี 
 1. จากการศึกษาพบวา อายุ  อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพ
สมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สวนเพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ 
(Low Calorie Drink) ในเรื่องคาใชจายในการซ้ือในแตละครั้ง และพบวา ผูบริโภคท่ีนิยมบริโภค
เครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) สวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูระหวาง 31 ถึง 40 ป 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,0001 บาทข่ึนไป มีระดับการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด ฉะนั้น บริษัทผูผลิตเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie 
Drink) สามารถนําผลเก่ียวกับกลุมเปาหมายดังกลาวไปใชในการเจาะเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย 
โดยมุงทําการตลาดและมีการกําหนดกลุมเปาหมายกับผูบริโภคกลุมนี้ เนื่องจากเปนกลุมท่ีมีความ
สนใจในเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ และมีกําลังซ้ือ ดวยการวางแผนสวนประสมทางการตลาดใหเหมาะสม
กับผูบริโภคกลุมนี้ โดยเนนเคร่ืองมือสวนประสมทางการตลาดเฉพาะกลุม วางแผนกลยุทธดาน
การตลาดในเรื่องของวางกลุมเปาหมาย เพ่ือใหการวางแผนการตลาดมีประสิทธิภาพ  
 2. จากการศึกษาพบวา ลักษณะนวัตกรรมของผลิตภัณฑ ดานคุณประโยชนเชิง
เปรียบเทียบ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) 
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดังน้ันบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
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ควรนําขอดีหรือขอไดเปรียบของผลิตภัณฑ คือ การรักษารูปรางไดไมอวน และการสรางเสริม
สุขภาพ มาพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือกระตุนความตองการและการบริโภคของผูบริโภค 
 3. จากการศึกษาพบวา ลักษณะนวัตกรรมของผลิตภัณฑ ดานความสอดคลองกับผูบริโภค 
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ดังน้ันเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัทผูผลิตเครื่องดื่มโลว
แคลอรี ( Low Calorie Drink ) ควรนําขอมูลดานความสอดคลองกับผูบริโภคมาวางกลยุทธดาน
การตลาด โดยการสื่อสารดานความรูความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ ถึงคุณประโยชน รสชาติ ราคา 
ความเหมาะสมกับผูบริโภค เพื่อเนนกลุมเปาหมายในการบริโภคผลิตภัณฑ 

4. จากการศึกษาพบวา ลักษณะนวัตกรรมของผลิตภัณฑ ดานความสามารถในการทดลอง 
ผูบริโภค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผูบริโภคใหความสําคัญกับขนาดพอเหมาะใหสามารถซื้อมาทดลอง
ดื่มได จึงเปนประโยชนตอผูผลิต ในการพัฒนาและปรับปรุงขนาดบรรจุภัณฑใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูบริโภค 

5. จากการศึกษาพบวา ลักษณะนวัตกรรมของผลิตภัณฑ ดานความสามารถติดตอส่ือสาร มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ดังน้ันบริษัทผูผลิตเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) จึงควรเนนการ
โฆษณา ประชาสัมพันธสินคา เพื่อใหเกิดการรับรู และกระตุนใหเกิดการทดลองและการบริโภค
สินคาในท่ีสุด 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในพ้ืนท่ีอ่ืน
นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร 
 2. ควรศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) หลายๆ 
ย่ีหอ เพื่อเปรียบเทียบและสรางกลยุทธทางการแขงขัน 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 

รายชื่อ     ตําแหนงและสถานที่ทํางาน 
1. ดร.พนิต  กุลศิริ   อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. ผศ.ดร.กาญณระว ี อนันตอัครกุล  อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
3. ดร.ไพบูลย  อาชารุงโรจน    อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง   พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร         
 
เรียน ผูตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามนี้มีจดุมุงหมายเพ่ือการศึกษา และนําผลทีไ่ดจากการวิจัย ทําใหผูผลิตใช 
เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสินคาเครื่องดืม่โลวแคลอรี   (Low Calorie Drink)      ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอผูบริโภคซ่ึงจะไดผลิตภัณฑทีต่รงกับความตองการ     

ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทาน     ขอไดโปรดสละเวลาอันมีคาของทานตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้โดยครบถวนเพ่ือใหการวิจัยนี้ไดผลสมบูรณ และขอขอบพระคณุทุกทาน มา ณ 
โอกาสนี้ 
        
        ผูวิจัย  
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คําช้ีแจง แบบสอบถามน้ี แบงออกเปน 4 สวน ดังนี ้      
สวนที่ 1 : ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม   
สวนที่ 2 : ลักษณะนวัตกรรมของผลติภัณฑที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดืม่โลว
แคลอรี( Low Calorie Drink ) ของผูบริโภคในกรงุเทพมหานคร  
สวนที่ 3 : พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอร ี(Low Calorie Drink) ของผูบริโภค                              
ในกรุงเทพมหานคร 
 
(คําตอบของทานจะเก็บเปนความลับ โดยจะใชเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยและนําเสนอผลโดยรวม
เทานัน้ จงึไมมีผลกระทบจากการตอบแบบสอบถามแตอยางใด)     
        
สวนท่ี 1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางหนาขอความที่ตรงกับขอมูลสวนตัวของทาน 
 
1. เพศ 
1.1  ชาย  1.2  หญิง 
 
2. อาย ุ
2.1  ต่ํากวาหรือเทากับ 20ป 
2.3  31 – 40 ป 
2.4  51  ป ข้ึนไป 

2.2  21 – 30 ป 
2.4  41 - 50  ป  
 

 
3. อาชีพ 
3.1  นักเรียน/นักศึกษา 
3.3  พนักงานบริษัทเอกชน  
3.5  อื่น ๆ โปรดระบุ........................  

3.2  พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ขาราชการ 
3.4  ประกอบธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 
 

 
4. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
4.1  ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 
4.3  10,001 -15,000 บาท  
4.5  20,001 บาทข้ึนไป 

4.2  5,001 – 10,000 บาท 
4.4  15,001 - 20,000 บาท 
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5. ระดับการศึกษา 
5.1  ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 
5.3  ปวส./ อนุปรญิญา  
5.5  สูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป 

5.2  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 
5.4  ปรญิญาตร ี

 
6. สถานภาพสมรส 
6.1  โสด 
6.3  หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 

6.2  สมรส/อยูดวยกัน 

 
สวนท่ี 2 ปจจัยทางดานลักษณะนวัตกรรมของผลิตภัณฑที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดืม่โลว
แคลอร ี(Low Calorie Drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
คําชี้แจง ทานคิดวาเครื่องดืม่โลวแคลอรี (Low Calorie Drink)มีลักษณะตอไปนี้อยางไร  
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ทานคดิวาตรงกับระดับความความคิดเห็นของทานมากที่สุด  
เครื่องดื่มโลวแคลอรี(่Low Calorie Drink) หมายถึง ชา กาแฟ น้ําอัดลมทีร่ะบุวาเปนโลวแคลอร ี

ระดับลักษณะ 
ลักษณะผลิตภัณฑ 5 

มากท่ีสุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

นอย 
1 

นอยที่สุด 
ดานคุณประโยชนเชิงเปรยีบเทียบ  
ทานคิดวาเครือ่งดืม่โลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) 
ดีกวา     เครื่องดืม่อ่ืนมากนอยเพียงใด 
1. การสรางเสริมสุขภาพ 

     

2. การรักษารูปรางไดไมอวน      
3. รสชาติดี       
 ดานความสอดคลองกับผูบริโภค 
ทานคิดวาเครือ่งดืม่โลวแคลอรี (Low Colary Drink) 
เหมาะสมกับทานมากนอยเพียงใด 
1. ใชเปนเครื่องดืม่ประจําวันของทานได   

     

2. มีรสชาตติรงตามความตองการ       
3. หาซ้ือไดงาย      
4. เหมาะสมกับสุขภาพ      
5. เหมาะสมกับอายุ      
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ระดับลักษณะ 

ลักษณะนวัตกรรมของผลิตภัณฑ 5 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
นอย 

1 
นอยที่สุด 

 ดานความสามารถทดลองบริโภคผลิตภัณฑ 
ทานไดทดลองด่ืมเครื่องดื่มโลวแคลอรี(Low Calorie 
Drink)มากนอยเพียงใด 

     

1. บริษัทจัดใหทดลองด่ืมไดทีจุ่ดขายตางๆ 
 

     

2.บริษัทมีสินคาตัวอยางแจกที่จุดตางๆในชวงเปดตัว
สินคา 

     

3. มีขนาดพอเหมาะใหสามารถซื้อมาทดลองดืม่ได      

ดานความสามารถติดตอส่ือสาร 
เครื่องดื่มโลวแคลอร ี(Low Calorie Drink) สามารถ
สื่อสาร ไดมากนอยเพียงใด 
1. โฆษณา มีความชัดเจนในการแจงลักษณะวาเปน           
    เครื่องดื่มโลวแคลอรี (Low Calorie Drink) 

     

2. มีพนักงานขายตามรานคามีสวนชวยในการใหขอมูล 
    เก่ียวกับประโยชนที่จะไดรับ 

     

3. ทานสามารถหาขอมูลเก่ียวกับเครื่องดื่มโลวแคลอรี 
(Low Calorie Drink) ได  

     

4. โลโกสื่อใหเห็นวาเปนเครือ่งดืม่โลวแคลอร ี(Low 
Calorie Drink) 

     

5. สีของบรรจุภัณฑสวนใหญส่ือใหเหน็วาเปนเครื่องดืม่
โลวแคลอร ี(Low Calorie Drink) 

     

6. ฉลากของบรรจุภัณฑสวนใหญส่ือใหเหน็วาเปน
เครื่องดื่มโลวแคลอร ี(Low Calorie Drink) 

     

7. รสชาติส่ือใหรูสึกไดวาเปนเครื่องดื่มที่ไมมีน้ําตาล      
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สวนท่ี 3 พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอร ี(Low Calorie Drink)   ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางหนาขอความที่ตรงกับลักษณะพฤติกรรมของทาน (ตอบ
เพียงขอเดียว) 
 
3.1 คาใชจายในการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง   
3.1.1  ต่ํากวาหรือเทากับ 15 บาท 
3.1.3  31 - 45 บาท  
 

3.1.2  16 – 30 บาท 
3.1.4  46 บาทข้ึนไป 

 3.2 ปริมาณการซ้ือเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink ) ในแตละคร้ัง   
3.2.1  ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
3.2.3  4 ขวด/กระปองข้ึนไป 

3.2.2  2 - 3 ขวด/กระปอง 
3.2.4  อื่นๆ ( โปรดระบุ )..................... 
 

3.3 ความถ่ีในการด่ืมเคร่ืองดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )  ของทานโดยเฉล่ียตอ
สัปดาห   
3.3.1  ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
3.3.3  5 ขวดข้ึนไป/กระปอง 

3.3.2  2 - 4 ขวด/กระปอง 
3.3.4  อื่นๆ ( โปรดระบุ )..................... 
 

 3.4 ปริมาณเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )   ที่ทานด่ืมในแตและคร้ัง   
3.4.1  ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ขวด/กระปอง 
3.4.3  4 ขวด/กระปอง ข้ึนไป 

3.4.2  2 - 3 ขวด/กระปอง 
3.4.4  อื่นๆ ( โปรดระบุ )..................... 
 

3.5 ประโยชนที่ทานตองการจากการดื่มเครื่องดื่มโลวแคลอรี ( Low Calorie Drink )       
3.5.1  เพ่ือรูปรางและการควบคุมน้ําหนัก 
3.5.3  ดื่มตามเพื่อน / ครอบครัว  

3.5.2  ตามแฟช่ัน  
3.5.4  อื่นๆ ( โปรดระบุ )..................... 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

“ขอขอบพระคุณทกุทานที่กรณุาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้” 
 
 

 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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