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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือก

สุขภาพ ของกลุ่มคนวยัท างาน โดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิ ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีศึกษาคือ ประชาการในกลุ่มวยัท างานช่วงอายุ 21-60 ปี ในพื้นท่ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร การสุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีค  านวณจากสูตรของเครจซ่ีและมอร์แกน ไดต้วัอยา่งทั้งหมด 385 
ตวัอย่าง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Average) และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) 
 ผลการศึกษาพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี 
การศึกษาอยูใ่นระดีบระดบัปริญญาตรี และประกอบอาชพัพนกังานเอกชนมากท่ีสุด โดยมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ส าหรับพฤติกรรมการบริโภคส่วนใหญ่พบว่า ผูบ้ริโภคมีความถ่ีในการ
บริโภคเคร่ืองด่ืม 2 คร้ังต่อวนั ซ่ึงประเภทเคร่ืองด่ืมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือก
สุขภาพอันดับแรก ได้แก่ น ้ าผกัและน ้ าผลไม้ ในด้านของพฤติกรรมด้านสุขภาพส่วนใหญ่พบว่า 
พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ การหลีกเล่ียงอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีไขมนัสูง 
 การประมาณค่าโดยใชแ้บบจ าลองโลจิต (Logit Model) พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพ ไดแ้ก่ รายได ้ซ่ึงรายไดม้ากกวา่ 40,000 บาท ท่ีมีโอกาสซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ี

มีตราทางเลือกสุขภาพมากท่ีสุด รองลงเป็น ช่วงรายได ้35,001-40,000 บาท ช่วงรายได ้30,001-35,000 

บาท และช่วงรายได ้15,001-20,000 บาทตามล าดบั อาชีพพนกังานเอกชน การโฆษณา ความน่าเช่ือถือ 

ทศันคติท่ีมีต่อตราทางเลือกสุขภาพ และความถ่ีในด่ืมเคร่ืองด่ืม (คร้ัง/วนั) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมในทิศทางเดียวกนั แต่ส าหรับเพศชาย และอายุ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตรา

ทางเลือกสุขภาพในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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This research aims to analyze factors affecting the decision to purchase beverage with healthier 

choice label. The primary data are obtained via questionnaires and collected from a sample group of 
working people (aged 21-60) in Bangkok area. 385 samples were used for research determined by the 
Krejcie and Morgan method. The statistics used in data analysis include frequency, percentage, average 
and Logistic Regression 

Results show that most respondents are female, aged 21-30 years, hold a bachelor’s degree and 
are private employees with average monthly income of 15,001-20,000 Baht. Consumers consume 2 
times a day and the beverage category that they have purchased with healthier choice label include 
vegetable juice and fruit juice. In terms of health behavior, the most important was avoiding food or 
drinks that are high in fat. 
 Estimation by using the Logit Model found that the factors affecting the decision to purchase 
beverage with healthier choice label are those who earn more than 40,000 Baht followed by those with 
income 35,001-40,000 Baht, income 30,001-35,000 Baht, and income 15,001-20,000 Baht. Private 
employees, advertising, trust, attitude and frequency of drinking had significant positive relation while 
male and age had significant negative relation.  
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1.บทน ำ 
ปัจจุบนัคนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการโดยเฉพาะ

การบริโภคอาหารท่ีมีพลงังานและไขมนัสูง น ้ าตาลสูง กรดไขมนัอ่ิมตวัสูง ในขณะท่ีการบริโภคผกัและ
ผลไมน้ั้นนอ้ยลง ท าใหข้าดความสมดุลของสารอาหาร รวมถึงการออกก าลงักายนอ้ยลงดว้ย  จากขอ้มูล
ของ ส านักกองทุนการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2559) พบว่าคนไทยบริโภคน ้ าตาลเกิน
มาตรฐานของกรมอนามยัโลก ซ่ึงบริโภคสูงสุดถึง 20 ชอ้นชาต่อวนั ส่งผลให้คนไทยเป็นโรคไม่ติดต่อ
ท่ีเร้ือรัง (Non-Communicable Diseases, NCDs) เพิ่มข้ึน เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดัน 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นตน้ ทั้งน้ีแหล่งท่ีมาของน ้ าตาลอนัดบัแรกมาจากเคร่ืองด่ืมและน ้ า
ผลไมเ้ติมน ้ าตาล โดยกลุ่มผูบ้ริโภคหลกัท่ีบริโภคน ้ าตาลเป็นปริมาณมากคือ กลุ่มคนวยัท างาน ซ่ึงเป็น
กลุ่มคนท่ีมีศกัยภาพในการใช้จ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมดว้ยตวัเอง และนิยมบริโภคเคร่ืองด่ืมต่อวนั
ค่อนขา้งมาก  

 
ภำพที ่1  สดัส่วนประชากรน ้าหนกัเกินมาตรฐานในอาเซียน 
ท่ีมา :  Thailand Business News (2015) 
จากภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยในปี 2558 มีสัดส่วนประชากรน ้ าหนกัเกินสูงถึงร้อย

ละ 32.2 ของประชากรในประเทศ ซ่ึงเป็นอันดับ 2 รองจากมาเลเซียท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 44.2 ของ
ประชากรในประเทศ ในขณะท่ีประเทศเวียดนามมีสัดส่วนประชากรน ้ าหนกัเกินมาตรฐานเพียงร้อยละ 
10.2 ของประชากรในประเทศ ซ่ึงนอ้ยกวา่ประเทศไทยประมาณ 3 เท่า 
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จากขอ้มูลของกระทรวงสาธารณะสุข (2557) พบว่าประชากรไทยมีปัญหาสุขภาพและเจบ็ป่วย
ดว้ยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังอยู่ในระดบัสูง และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเกือบ 2 เท่า จากในปี พ.ศ. 2548 จ านวน 
1,682,281 ราย เพิ่มข้ึนเป็น จ านวน 3,099,685 ราย ในปี พ.ศ. 2555 โดยโรคท่ีเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด คือ โรค
ความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ และโรคเบาหวาน 

 
ภาพท่ี 2 ปัญหาสุภาพของคนไทย 
ท่ีมา : กระทรวงสาธารณสุข (2557) 
 จากภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าจากประชากร 100,000 ราย มีผูป่้วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง
ประมาณ 728 ราย ในปี พ.ศ. 2548 และเพิ่มข้ึนกว่าเท่าตวัในปี พ.ศ. 2555 ในขณะท่ีมีผูป่้วยโรคหัวใจ
และโรคเบาหวานมีจ านวนเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 72 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2548 

จากข้อมูลของ BLT Bangkok (2018) พบว่าปัจจุบันรัฐบาลสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ประมาณ 4 แสนลา้นบาทต่อปี ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 13 ของรายจ่ายทั้งประเทศ หรือคิดเป็นเฉล่ียคนละ 
6,286 บาท ซ่ึงคาดการณ์ว่าในอีก 15 ปีขา้งหน้า ค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะเพิ่มข้ึนถึง 1.4 ลา้นลา้นบาท ซ่ึง
สัดส่วนค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพโดยรวมนั้น ร้อยละ 75 เป็นค่ารักษาพยาบาลและค่ายา มีเพียงร้อยละ 5 
เท่านั้นท่ีเป็นค่าใช้จ่ายดา้นการส่งเสริมสุขภาพ และร้อยละ 20 เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกจากน้ีการท่ี
ประชาชนป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรังยงัท าใหเ้กิดค่าเสียโอกาสต่างๆ เช่น ค่าเสียโอกาสจากการท่ีไม่ท่ี
ไม่สามรถท างานได ้หรือสามารถท างานไดแ้ต่ท าไดไ้ม่เต็ม ค่าเสียโอกาสจากการน าเงินไปใชจ่้ายค่า
รักษาพยาบาล รวมทั้งการเพิ่มข้ึนของจ านวนผูป่้วยยงักระทบต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศท่ีลดลง  
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ภาพท่ี 3 จ านวนคนใชสิ้ทธิประกนัสุขภาพในประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 (หน่วย : ลา้นคน) 
ท่ีมา : BLT Bangkok (2018) 
 จากภาพท่ี 3 แสดงขอ้มูลการใชสิ้ทธิประกนัสุขภาพของไทยในปี พ.ศ.2558 โดยพบการใชสิ้ทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้มากท่ีสุดประมาณ 40 ลา้นคน รองลงมาคือประกนัสงัคมประมาณ 12 ลา้น
ราย และมีการใช้ประกันสุขภาพส่วนตวัเพียง 10 ลา้นราย ส่วนการใช้สวสัดิการขา้ราชการพบว่ามี
ประมาณ 5 ลา้นราย ทั้งน้ีจะเห็นว่าการใชห้ลกัประกนัสุขภาพของประชากรไทยเป็นส่วนหน่ึงในภาระ
ค่าใชจ่้ายของรัฐบาลท่ีตอ้งแบกรับภาระ 

สาเหตุดงักล่าวจึงท าให้รัฐบาลใหค้วามสนใจในดา้นของปัญหาสุขภาพ โดยท าการส่งเสริมให้
ผูบ้ริโภคมีความรู้เพียงพอในการเลือกบริโภคให้เหมาะสมกบัสภาวะร่างกายและสุขภาพ ทั้งน้ีสังคม
ปัจจุบนัมีการบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มาจากโรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึน ฉลากท่ีอยูบ่นบรรจุภณัฑสิ์นคา้จึง
กลายมาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารและให้ความรู้กบัผูบ้ริโภคโดยฉลากโภชนาการ เป็นการแสดง
ขอ้มูลคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภณัฑอ์าหารนั้น เพื่อตดัสินใจเลือกซ้ือ และบริโภคอาหารตามความ
เหมาะสม อย่างไรก็ตามจากผลการส ารวจของ อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ (2560) พบว่ามีผูบ้ริโภค
ร้อยละ 67.5 ไม่เคยอ่านฉลากโภชนาการ  และในจ านวนผูอ่้านฉลากโภชนาการ พบว่าร้อยละ 32.5 อ่าน
ฉลากโภชนาการไม่รู้เร่ือง  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เห็นว่าฉลากโภชนาการยากเกินไปและท าให้ผูบ้ริโภค
สับสน รัฐบาลจึงสนบัสนุนใหมี้ฉลากโภชนาการแบบง่ายต่อการตดัสินใจ (Presumptive Labeling)โดย
สัญลกัษณ์น้ีจะแสดงขอ้มูลเกณฑป์ริมาณสารอาหารท่ีก าหนดข้ึนตามชนิดของผลิตภณัฑอ์าหาร ซ่ึงจะ
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ช่วยลดความซบัซอ้นลงให้กบัผูบ้ริโภค อาจเป็นทางเลือกท่ีช่วยให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคท่ี
เหมาะสมมากข้ึน  

โดยการออกสัญลกัษณ์โภชนาการอย่างง่าย (Simplified Logo) นั่นคือ สัญลกัษณ์ทางเลือก
สุขภาพ ซ่ึงเคร่ืองด่ืมท่ีมีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนั้ น หากเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณไม่เกิน 300 
มิลลิลิตร จะตอ้งมีปริมาณน ้ าตาลไม่เกิน 6 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร และถา้เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณ 300 
มิลลิลิตรข้ึนไป จะตอ้งมีปริมาณน ้ าตาลทั้งหมดไม่เกิน 18 กรัม และเพื่อสร้างเคร่ืองมือในรูปแบบ
สัญลกัษณ์อยา่งง่ายบนฉลากของผลิตภณัฑอ์าหาร ส าหรับผูบ้ริโภคใชใ้นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหาร
ท่ีมีคุณค่าโภชนาการท่ีดีกว่าไดอ้ย่างถูกตอ้งและตดัสินใจเลือกซ้ือไดอ้ย่างรวดเร็ว  ดงันั้นการท่ีตรา
สัญลกัษณ์ดังกล่าว จะบรรลุวตัถุประสงค์ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และเกิดประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค จึงไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อวิเคราะห์หาว่า
ปัจจยัส าคญัใดบา้ง ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพของผูบ้ริโภค  

 
วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพ 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ทราบปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพ 
 

ขอบเขตกำรศึกษำ  
ประชากรท่ีศึกษาคือ ประชาการในกลุ่มวยัท างาน (อาย ุ21-60 ปี) ในพื้นท่ี จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 
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2. ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
การตรวจเอกสารของการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการตรวจจากทั้งทฤษฎีและงานวิจยัท่ีผูอ่ื้นท าไวก่้อน

หน้าเพื่อใชเ้ป็นแนวทางและวิธีการในการวิจยั โดยน าทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค และ ทฤษฎีดา้นอุป
สงค ์ปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงค ์ใชเ้ป็นเป็นทฤษฎีพื้นฐานของแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี ในการทบทวน
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจะทบทวนในประเดน็ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤติกรรมกำรซ้ือสินค้ำของผู้บริโภค 
 จากการศึกษาของ ชุติมา ชุติโกมา (2553) ท่ีไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ด่ืมเคร่ืองด่ืมดา้นการบ ารุงสมองของผูบ้ริโภค ผลการศึกษาจากแบบจ าลองโลจิท พบว่า ตวัแปรดา้น
ระดบัการศึกษาและอาชีพ ซ่ึงมีความสสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัการตดัสินใจซ้ือ โดยผูท่ี้มีการศึกษาสูง
กว่าจะมีความเขา้ใจในตวัผลิตภณัฑ์มากกว่า ในส่วนของปัจจยัดา้นอาชีพจะเห็นว่านกัเรียน นกัศึกษา
เป็นกลุ่มท่ีมีการด่ืมมากท่ีสุด ทั้งน้ีจะเห็นวา่ผูป้ระกอบการมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ท่ีมุ่งเนน้ใน
กลุ่มดงักล่างค่อนขา้งชดัเจนอยูแ่ลว้ นอกจากน้ีจากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกซ้ือน ้าผกัและ
ผลไมอิ้นทรียแ์บบสกดัเยน็ของ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของ อรุณโรจน์  เอก
พณิชย ์(2558) ยงัพบวา่ ตวัแปรดา้นปัจจยัผลิตภณัฑแ์ละราคา ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑมี์ความสะอาด
ปลอดภัย ว ัตถุดิบท่ีใช้มีคุณภาพดี มีรสชาติอร่อย และผลิตภัณฑ์มีราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบกับ
คุณประโยชน์หรือสารอาหารท่ีไดรั้บ มีอิทธิพลต่อการซ้ือน ้ าผกัและผลไมอิ้นทรียแ์บบสกดัเยน็ในเขต
กรุงเทพมหานครมีนัยส าคัญท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ี 95%  โดยตัวแปรข้างต้นสามารถอธิบาย
ความสมัพนัธ์ต่อการเลือกซ้ือน ้าผกัและผลไมอิ้นทรียข์องกลุ่มตวัอยา่งได ้19.1% 
 ส าหรับดา้นอาหารสุขภาพนั้น จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลผลิต
เกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษ ของ ประทานทิพย์ กระมล (2557) ท่ีใช้แบบจ าลองโลจิทแบบ
เรียงล าดบัของแบบจ าลองความเตม็ใจจ่ายราคาส่วนเพิ่ม พบว่าตวัแปร ขนาดครัวเรือ ปัจจยัดา้นทศันคติ
ในการใหค้วามส าคญักบัการรณรงคด์า้นเกษตรทางเลือก ความรู้ในดา้นผกัอินทรีย ์ผกัปลอดสารพิษ ผกั
ปลอดภยั และผกัทัว่ไปท่ีถูกตอ้ง และ ความภกัดีต่อการบริโภคผลผลิตอินทรียห์รือปลอดสารพิษ มีผล
ต่อความน่าจะเป็นในการเต็มใจจ่ายราคาส่วนเพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย ์นอกจากน้ีจากงานวิจยัของ ภู
สุดา ขอพบสุข (2558) ยงัพบว่าตวัแปร เพศ รายได ้ความถ่ีในการบริโภคอาหารจากร้านอาหาร ราคา
ของสินคา้ และการท่ีผูบ้ริโภคเคยบริโภคมาก่อน ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ี โดยเพศชายมี
แนวโนม้ยนิดีจ่ายส่วนเพิ่มมากกวา่ร้อยละ 50 หรือมากกวา่ 7.50 บาท ขณะท่ีรายไดต่้อเดือนมีอิทธิพลต่อ
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แนวโน้มท่ีผูบ้ริโภคมีความยินดีจ่ายส่วนเพิ่มมากกว่าร้อยละ 50 ในสัดส่วนท่ีลดลงอยู่ 0.398 เท่าและ
ความถ่ีในการบริโภคอาหารจากร้านอาหารเป็นประจ าทุกวนัจะมีความยนิดีจ่ายส่วนเพิ่มมากกวา่ร้อยละ 
50 หรือมากกว่า 7.50 บาทในสัดส่วนท่ีลดลงอยู่ 0.442 เท่า ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Ramu 
Govindasamy and John Italia (1999) ท าการศึกษาเร่ืองความยินดีจ่ายเพิ่มร้อยละ 10 ส าหรับสินค้า
อินทรียใ์นรัฐนิวเจอร์ซีย ์พบว่า เพศชาย รายไดท่ี้เพิ่มสูงข้ึน และ การศึกษาท่ีสูงข้ึนนั้นส่งผลต่อความ
ยนิดีจ่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ในทิศทางตรงกนัขา้ม แต่ปัจจยัดา้น การเคยบริโภคสินคา้อินทรียม์าก่อน และ
ผูบ้ริโภคท่ีชอบลองสินคา้ใหม่ ส่งผลต่อความยินดีจ่ายเพิ่มร้อยละ10 รวมทั้งจากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคคนไทย ของ P. Pomsanam and K. Napompech 
(2014) ซ่ึงพบว่า ตวัแปรการไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ความน่าเช่ือถือวา่ อาหารอินทรียดี์ต่อสุขภาพ ไม่มียา
ฆ่าแมลงและสารตกคา้ง ความสะดวกสบาย และคุณภาพอาหาร มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารออร์แก
นิค ทั้งน้ีจากงานวิจยัทั้ง 3 งานไดผ้ลการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Alim Setiawan Slame (2016) 
ท่ีท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัออร์แกนิคในประเทศอินโดนีเซีย พบว่าตวัแปร 
เพศ ขนาดครอบครัว รายได ้ราคา ความน่าเช่ือถือ และความปลอดภยัของสินคา้ กส่็งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ออร์แกนิคเช่นกนั อย่างไรก็ตามยงัมีตวัแปรเก่ียวกบั ฉลากสินคา้ออร์แกนิค ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคในประเทศเวียดนามอยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากในประเทศเวียดนามความเช่ือของ
ผูบ้ริโภคในภาคอาหารถูกท าลายไป ดงันั้นการใชปั้จจยัภายนอกของผลิตภณัฑอ์อร์แกนิค เช่น รูปแบบ
บรรจุภณัฑ ์และการติดฉลาการรับรองสินคา้ออร์แกนิค ท าให้ผูบ้ริโภคมีความเตม็ใจจ่ายในสินคา้มาก
ข้ึน ซ่ึงพบไดจ้ากงานวิจยัของ Luu Tien Dung (2015) 
 นอกจากน้ีจากการศึกษาของ ชวลั วินิจชยันนัท ์ปรีชา วิจิตรธรรมรส (2560) ท าการศึกษาปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั ของประชาชนในกรงุเทพมหานคร โดย

ดา้นลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า อายรุะหว่าง 30-39 ปีมีโอกาสซ้ือผลิตภณัฑม์าหท่ีสุด และอาชีพ

พนักงงานบริษทัเอกชน มีโอกาศซ้ือมากกว่าอาชะนิสิต/นักศึกษา ประมาณ 82 %  และปัจจัยด้าน

ทศันคติพบวา่ ทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑเ์พิ่มข้ึน 1 คะแนนมีโอกาสท่ีจะบริโภคเพิ่มข้ึนประมาณ 5.3 เท่า 

 การศึกษาผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใช่อาหารพบว่ามีตวัแปรบางตวัท่ีสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑด์า้นอาหาร 
โดย กิตติคุณ บุญเกตุ (2556) ท่ีท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์สโมสร บุรีรัมย์ 
ยไูนเตด็ พบว่า เพศ อาชีพ รายได ้และทศัคติของผูบ้ริโภคมีส่งต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ โดยเพศหญิงมี
โอกาสซ้ือน้อยกว่าเพศชายประมาณ 58% และรายไดท่ี้เพิ่มสูงข้ึนส่งผลต่อการซ้ือในทิศทางเดียวกนั 
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ส่วนทศันคติของผูบ้ริโภคนั้นพบวา่ ค่าความพึงพอใจท่ีมีต่อสโมสรฟุตบอลเพิ่มข้ึน 1 ระดบั โอกาสท่ีจะ
ซ้ือผลิตภณัฑเ์พิ่มข้ึนประมาณ 2 เท่า เช่นเดียวกบั การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเส้ือยดืออนไลน์ 
ของ วิภากาญจ ์เลิศทวีวุฒิ (2559) ก็พบว่า เพศ อาชีพ รายได ้ค่าใชจ่้าย อาย ุและการโฆษณา มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้อยา่งมีนยัส าคญั นอกจากน้ียงัมีปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้นจิตวิทยา ท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ เห็นไดจ้ากจากการศึกษาของ Gianie Abdu, Purwanto (2013) ท าการศึกษา ปัจจยั
ท่ีส่งต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือ (ร้าน 7-Eleven) ท่ีประเทศอินโดนีเซีย  พบว่า ปัจจยั
ดา้นสังคม โดยมีดา้นวฒันธรรมของบุคคล วฒันธรรมตามสภาพแวดลอ้มตามท่ีบุคคลนั้นๆอาศยัอยู่ 
และระดบัทางสังคม  และปัจจยัทางจิตวิทยา โดยปัจจยัการเลือกพฤติกรรมการเลือกซ้ือของบุคคลนั้น
ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวิทยาหลกั ๆ  4 ประการคือแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และความเช่ือ 
ทั้ง 2 ตวัแปรส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือ ณ นยัส าคญั 95%   

ส าหรับสินคา้บางประเภทยงัมีปัจจยัเฉพาะท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ชนิดนั้น เห็นได้
จากการศึกษาของ Prem Kumar (2013) ท าการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตคุ์ณภาพสูง
ในประเทศอินเดีย พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นขนาดครอบครัว โดยครอบครัวท่ีมีขนาดใหญ่
หรือมีจ านวนสมาชิกท่ีมากข้ึนนั้นมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรถ แต่ในดา้นจ านวนคนท่ีตอ้งดูแล 
สถานท่ีเกิด และระดบัทางสงัคมนั้นมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรถในทิศทางตรงกนัขา้ม



10 
 

 
 

 ทฤษฎอีรรถประโยชน์ (Utility Theory) 
 อรรถประโยชน์ หมายถึง ความพอใจท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการบริโภคสินคา้และบริการ ซ่ึง
อรรถประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคแต่ละคนไดรั้บจากสินคา้ชนิดเดียวกนัอาจไม่เท่ากนั ตามทฤษฎีน้ีสมมุติให้
ความพอใจท่ีไดรั้บสามารถวดัหรือก าหนดออกมาเป็นตวัเลขได ้โดยมีหน่วยของความพอใจเรียกว่า 
ยทิูล (Util) 
 อรรถประโยชน์รวม (Total Utility, TU) คือความพอใจทั้งหมดท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการบริโภค
สินคา้และบริการ 
 อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Marginal Utility, MU) คือความพอใจท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บเพิ่มข้ึนจาก
การบริโภคสินคา้นั้นเพิ่มข้ึน 1 หน่วย โดยสามารถแสดงดงัสมการน้ี  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  
𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦

𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦
 

ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภค บริโภคสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึนแลว้ อรรถประโยชน์ส่วน
เพิ่มหรืออรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ยท่ีไดรั้บจากการบริโภคนั้นจะลดลง โดยสมมติการบริโภคสินคา้
อ่ืนๆคงท่ี เรียกวา่กฎการลดลงของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Law of Diminishing Marginal Utility) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 เสน้อรรถประโยชน์รวมและเสน้อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม 
 จากภาพท่ี1 จะเห็นวา่ อรรถประโยชน์รวม (TU) จะเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลง และอรรถประโยชน์
ส่วนเพิ่ม (MU) จะมีค่าลดลง เม่ือบริโภคสินคา้เพิ่มข้ึน โดยอรรถประโยชน์รวม (TU) จะมีค่าสูงท่ีสุด
เม่ืออรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (MU) มีค่าเท่ากับ 0 และอรรถประโยชน์รวม (TU) จะลดลง เม่ือ
อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (MU) มีค่าเป็นลบ 
 

TU 

Q 

TU, MU 

MU 

0 
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ทฤษฎีเส้นควำมพอใจเท่ำกนั (The Indifference Curve Theory) 
 เสน้ความพอใจเท่ากนั หมายถึง เสน้ท่ีแสดงสดัส่วนการบริโภคสินคา้ 2 ชนิดท่ีแตกต่างกนัท่ีให้
ความพึงพอใจท่ีเท่ากนั แมว้า่จะเลือกบริโภคท่ีจุดใดของเสน้ ผูบ้ริโภคกจ็ะไดรั้บความพอใจท่ีเท่ากนัทั้ง
เส้น  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 เสน้ความพอใจเท่ากนั 
 จากภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าการบริโภคท่ีจุด A ให้ความพอใจเท่ากับการบริโภคท่ีจุด B 
เน่ืองจากการบริโภคทั้ง 2 จุดนั้น อยูบ่นเส้นความพอใจเท่ากนั (IC1) เดียวกนั แต่การบริโภคท่ีจุด C จะ
ใหค้วามพอใจท่ีมากกวา่การบริโภคท่ีจุด A และ B เน่ืองจากจุด C อยูบ่นเส้นความพอใจเท่ากนั (IC2) ท่ี
สูงกวา่ 
 โดยทัว่ไปเส้นความพอใจเท่ากนัจะเป็นเส้นท่ีมีความชนัเป็นลบ ทั้งน้ีเพราะการบริโภคสินคา้
ชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึน ผูบ้ริโภคจะลดการบริโภคสินคา้อีกชนิดหน่ึงลง และเส้นความพอใจเท่ากนัมีลกัษณะ
โคง้เวา้เขา้หาจุดก าเนิด แสดงวา่สินคา้ 2 ชนิดนั้นทดแทนกนัไดไ้ม่สมบูรณ์ 

อตัราการทดแทนกนัหน่วยสุดทา้ยของสินคา้ 2 ชนิด (Marginal Rate of Substitution , MRS)  
หมายถึง การบริโภคสินคา้ชนิดหน่ึงลดลงเม่ือบริโภคสินคา้อีกชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึน 1 หน่วย เพื่อใหค้วาม
พอใจของผูบ้ริโภคเท่าเดิม ซ่ึง MRS  คือ ความชนัของเสน้ความพอใจเท่ากนั (Slope ของเส้น IC) โดย
สามารถแสดงไดด้งัสมการน้ี 

𝑀𝑅𝑆𝑋𝑌 = −
∆𝑌

∆𝑋
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เส้นงบประมำณ (Budget Line) 

 เส้นงบประมาณ คือเส้นท่ีแสดงถึงความเป็นไปไดใ้นการบริโภคสินคา้ 2 ชนิด ภายใต้

งบประมาณท่ีมีอยู ่โดยเส้นงบประมาณจะมีลกัษณะเป็นเส้นตรง ความชนัเป็นลบ 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 3 เส้นงบประมาณ 
 จากภาพท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นวา่เสน้งบประมาณ ข้ึนอยูก่บัราคาของสินคา้ X และราคาของสินคา้ Y 
โดยท่ีจุด A คือการท่ีผูบ้ริโภคเลือกบริโภคสินคา้ Y เพียงชนิดเดียวภายใตง้บประมาณทั้งหมด ซ่ึงจ านวน
ท่ีบริโภคนั้นเท่ากบังบประมาณ (BL) หารดว้ยราคาของสินคา้ Y (PY)  เช่นเดียวกบัจุด B ท่ีผูบ้ริโภคเลือก

บริโภคสินคา้ X เพียงชนิดเดียว และค่าความชนัของเสน้งบประมาณจะมีค่าเท่ากบั −
𝑃𝑋

𝑃𝑌
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Y 

0 

BL = PXQX + PYQY 

𝐵𝐿

𝑃𝑌
 

 

𝐵𝐿

𝑃𝑋
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ดุลยภำพของผู้บริโภค (Consumer Equilibrium) 
            ดุลยภาพของผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึน เม่ือเสน้ความพอใจเท่ากนัสมัผสักบัเสน้งบประมาณ ซ่ึงจะ
แสดงถึง จุดท่ีผูบ้ริโภคท าการบริโภคสินคา้ 2 ชนิด และไดรั้บความพอใจสูงสุดจากงบประมาณท่ีมีอยู่
จ  ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4  ดุลยภาพของผูบ้ริโภค 
 จากภาพท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า จุด E คือจุดดุลยภาพของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นจุดท่ีเส้นความพอใจ
เท่ากนั (IC2) กบัเส้นงบประมาณสัมผสักนั และมีความชนัเท่ากนั แต่จุด A เส้นความพอใจเท่ากนั (IC1) 
ท่ีตดักบัเส้นงบประมาณ ซ่ึงก็สามารถบริโภคได ้แต่จะให้ความพอใจนอ้ยกว่าเส้นจุด E เน่ืองจากเส้น 
IC2 อยูสู่งกว่า เส้น IC1  แต่กรณีท่ีบริโภค ณ จุด B เป็นการบริโภคนอกเส้นงบประมาณและไม่สามารถ
บริโภคได ้ 
 จุดดุลยภาพของผูบ้ริโภค สามารถแสดงไดด้งัสมการน้ี 
 

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 𝐼𝐶 = 𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 𝐵𝐿 

𝑀𝑅𝑆𝑋𝑌 = −
𝑃𝑋

𝑃𝑌
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เส้นอุปสงค์ (Demand Curve) 
 เส้นอุปสงค์เกิดจากการท่ีราคาของสินคา้ X เปล่ียนแปลง และท าให้ดุลยภาพของผูบ้ริโภค
เปล่ียนโดยน าความสัมพนัธ์ระหว่างราคาสินคา้ X กบัปริมาณการบริโภคสินคา้ X มาสร้างเส้นอุปสงค ์
ซ่ึงแสดงไดด้งัภาพท่ี 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 เส้นอุปสงค ์ 
 หากสมมุติใหร้าคาสินคา้ X ลดลง ท าใหเ้ส้นงบประมาณเปล่ียนจาก BL1 เป็น BL2  และท าให้
จุดดุลยภาพในการบริโภคเปล่ียนจากจุด E1 บนเส้นความพอใจ IC1 เป็นจุด E2 บนเส้นความพอใจ IC2 
และปริมาณการบริโภคเพิ่มข้ึนจาก X1 เป็น X2 สามารถน าความสัมพนัธ์ระหว่างราคาสินคา้ X และ 
ปริมาณการบริโภคสินค้า X มาสร้างเส้นอุปสงค์ โดยราคาสินค้าและปริมาณการบริโภคจะมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงเรียกวา่ กฎของอุปสงค ์(Law of Demand) 
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ผลของกำรทดแทนและผลของรำยได้ (Substitution and Income Effects) 
 เม่ือราคาของสินคา้เปล่ียนแปลงไป จะมีผลต่อปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้ชนิดนั้นๆ โดย
ผลกระทบทั้ งหมด (total effect) คือการเปล่ียนแปลงปริมาณความต้องการซ้ือ ซ่ึงมีผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ซ่ึงมีค่าเท่ากบัผลของการทดแทนกนั (Substitution Effects) บวกกบัผลของ
รายได ้(Income Effects) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 ผลของการทดแทนและผลของรายได ้
 จากภาพท่ี 6 เดิมดุลยภาพในการบริโภคอยูท่ี่จุด A เม่ือราคาสินคา้ X (Normal Good) ลดลง ท า
ใหผู้บ้ริโภค บริโภคสินคา้ X มากข้ึนและลดการบริโภคสินคา้ Y ลง หรือจากจุด A เป็นจุด C ซ่ึงเป็นผล
มากจาก ผลของการทดแทนกัน (Substitution Effects) นอกจากน้ีการท่ีราคาสินคา้ X ลดลง ท าให้
ผูบ้ริโภคเสมือนมีรายไดท่ี้แทจ้ริงเพิ่มมากข้ึน ส่งผลใหผู้บ้ริโภคบริโภคสินคา้ X ไดเ้พิ่มมากข้ึน หรือจาก
จุด C เป็นจุด B ซ่ึงเป็นผลมาจากผลของรายได ้(Income Effects) ดงันั้นจากการท่ีราคาสินคา้ลดลงท าให้
ผูบ้ริโภคบริโภคสินคา้ X เพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจาก ผลของการทดแทนกนับวกผลของรายได ้ สามารถ
เขียนไดด้งัน้ี 

Total Effects = Substitution Effects + Income Effects 
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ปัจจัยทีก่ ำหนดอุปสงค์ (Determinants of demand) 
 ปัจจยัก าหนดอปุสงค ์หมายถึง ตวัแปรหรือปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณสินคา้ท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการซ้ือ นั่นคือผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือสินคา้ปริมาณมากนอ้ยเพียงใดจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ
ดงัน้ี 

1. ราคาสินคา้ชนิดนั้ น ในกรณีท่ีราคาของสินคา้ชนิดหน่ึงเปล่ียนแปลงไป จะก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงจ านวนสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ โดยเม่ือราคาสินคา้เปล่ียนจะส่งผลต่อเส้น
งบประมาณ (Budget Line) ท าให้จุดดุลยภาพของผูบ้ริโภค (Consumer Equilibrium) เปล่ียน
และปริมาณความตอ้งสินคา้เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงโดยทัว่ไปยิง่สินคา้มีราคาแพงข้ึน จ านวนสินคา้
ท่ีมีผูต้อ้งการก็ยิ่งน้อยลง ในทางกลบักนั หากราคาสินคา้ลดลงผูบ้ริโภคจะตอ้งการสินคา้นั้น
มากข้ึน 

2.  รายไดข้องผูบ้ริโภค  ในกรณีท่ีรายไดข้องผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงจะส่งผลต่ออ านาจซ้ือ
ของผูบ้ริโภค โดยจะท าให้เส้นงบประมาณ (Budget Line) เปล่ียนแปลงไปโดยท่ีความชนัของ
เส้นยงัคงเท่าเดิม ซ่ึงอุปสงคจ์ะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัรายไดห้รือไม่ ข้ึนอยู่กบัว่า
สินคา้ท่ีก าลงัพิจารณาอยูน่ั้นเป็นสินคา้ประเภทใด 

ในกรณีสินคา้ปกติ (Normal goods)  อุปสงคส์ าหรับสินคา้น้ีจะเปล่ียนแปลงในทิศทาง
เดียวกบัรายได ้คือ ถา้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน ความตอ้งการซ้ือจะเพิ่มข้ึน และถา้รายไดล้ดลงความ
ตอ้งการซ้ือก็จะลดลง ส าหรับเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราสัญลกัษณ์ทางเลือกสุขภาพ นั้นเป็นสินคา้ปกติ 
การเปล่ียนแปลงของอุปสงคจึ์งจะมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

3. ราคาสินคา้ชนิดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สินคา้ท่ีเราก าลงัพิจารณาอยูอ่าจมีความเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ชนิด
อ่ืน ในลกัษณะสินคา้ท่ีทดแทนกนั (Substitutes) ซ่ึงเสน้ความพอใจเท่ากนั (Indifference Curve) 
จะมีลกัษณะโคง้เวา้เขา้หาจุดก าเนิด ในกรณีน้ีหากราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเปล่ียนแปลงจะท า
ให้เส้นงบประมาณ (Budget Line) เปล่ียนแปลงไปและสัมผสักับเส้นความพอใจเท่ากัน 
(Indifference Curve) เส้นใหม่ ส่งผลให้ความตอ้งการสินคา้เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั
กับระดับราคาของสินค้าอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกล่าวคือหากสินค้าทดแทนของเคร่ืองด่ืมท่ีมีตรา
สัญลกัษณ์ทางเลือกสุขภาพมีราคาสูงข้ึน ย่อมส่งผลให้ความตอ้งการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตรา
สญัลกัษณ์ทางเลือกสุขภาพมีมากข้ึน ในทางตรงกนัขา้ม หากสินคา้ท่ีสามารถทดแทนไดมี้ราคา
ลดลง ยอ่มส่งผลใหค้วามตอ้งการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราสญัลกัษณ์ทางเลือกสุขภาพลดลงดว้ย 
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4. รสนิยมของผูบ้ริโภคจากทฤษฎีอรรประโยชน์ (Utility Theory) ไดอ้ธิบายว่าอรรถประโยชน์ท่ี
ผูบ้ริโภคแต่ละคนได้รับจากสินค้าชนิดเดียวกันอาจไม่เท่ากันได้ข้ึนอยู่กับรสนิยม และ
ความชอบของผูบ้ริโภคแต่ละราย กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีความช่ืนชอบสินคา้ประเภทใดมาก
ข้ึน ความตอ้งการของสินคา้นั้นจะเพิ่มข้ึน ตรงขา้มหากผูบ้ริโภคมีความนิยมต่อสินคา้ลดลง 
ความตอ้งการของสินคา้นั้นมกัจะลดลง นั่นคืออุปสงคจ์ะเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนักบั
ระดบัของรสนิยม ซ่ึงรสนิยมอาจเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกช่ืนชอบชัว่ขณะหน่ึงซ่ึงเปล่ียนแปลง
ไปอยา่งรวดเร็ว หรือบางกรณีความนิยมนั้นก็คงอยูน่าน โดยส่ิงท่ีก าหนดรสนิยมของผูบ้ริโภค 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา ค่านิยม  

5. การคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตของผูบ้ริโภค การท่ีผูบ้ริโภคคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตวา่
ราคาสินคา้จะปรับตวัสูงข้ึนหรือลดลงจะมีผลต่อปริมาณการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะท าให้
เส้นความพอใจเท่ากนั (Indifference Curve) เปล่ียนไป โดยผูบ้ริโภคจะมีความตอ้งการสินคา้
ในปัจจุบนัเพิ่มมากข้ึนหากคาดวา่ราคาสินคา้เพิ่มมากข้ึน กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคคิดว่าราคาสินคา้
จะสูงข้ึนในอนาคต ผูบ้ริโภคกจ็ะซ้ือสินคา้นั้นมากข้ึน ทั้งท่ียงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชสิ้นคา้นั้น  

6. ขนาดของประชากร โดยจ านวนประชากรและโครงสร้างของประชากรจะส่งผลต่อปริมาณซ้ือ
การสินคา้ กล่าวคือ ช่วงโครงสร้างประชากรใดมีจ านวนมาก ก็จะท าให้มีความตอ้งการซ้ือ
สินคา้มาก 

7. ฤดูกาล โดยสินคา้บางชนิดระดบัอุปสงคข้ึ์นอยูก่บัฤดูกาล เช่น เส้ือกนัหนาว ร่มกนัฝน เป็นตน้ 
 

โดยฟังกช์ัน่ของอุปสงค ์(Demand function) คือ รูปแบบท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณความ
ตอ้งการซ้ือสินคา้กบัปัจจยัต่างๆท่ีเป็นตวัก าหนดปริมาณความตอ้งการสินคา้นั้น  สามารถเขียนไดด้งัน้ี 

𝑄𝑥=𝑓(𝑃𝑥  ,𝑃𝑌,,𝐼,𝑆,𝐸𝑃𝑥,𝑃,𝑇,…… )  

เม่ือ 𝑄𝑋   = ปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้ X 𝑆      = รสนิยมของผูบ้ริโภค 
 𝑃𝑋    = ราคาสินคา้ X 𝐸𝑃𝑥= ราคาสินคา้ X ท่ีคาดคะเนในอนาคต 
 𝑃𝑌    = ราคาสินคา้ชนิดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 𝑃     = จ  านวนประชากร 
  𝐼      = รายไดข้องผูบ้ริโภค 𝑇     = ฤดูกาล 
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3.วธีิกำรศึกษำ 
 วิธีการศึกษาจะประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนแรกจะเป็นการน าเสนอวิธีการและขั้นตอนในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล และส่วนท่ีสองจะน าเสนอวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยจะน าขอ้มูลท่ีก็บรวม
รวมไดม้าท าการวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามในงานวิจยัคร้ังน้ี 
กำรเกบ็รวมรวมข้อมูลและกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เพื่อน ามาใชห้าค าตอบในงานวิจยั โดย
ขอ้มูลปฐมภูมิจะไดม้าจากการส ารวจพฤติกรรมและใชแ้บบสอบถามประกอบการสมัภาษณ์ผูบ้ริโภคใน
การเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราสัญลกัษณ์ทางเลือกสุขภาพ ซ่ึงท าการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นประชากรท่ีมีอายุ 21-60 ปี ท่ีอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ 2560 จากส านกังานสถิติแห่งชาติ จ านวน 3,427,531 คน ดงันั้นจึงใชสู้ตร
การหาขนาดตวัอยา่งท่ีทราบจ านวนประชากรท่ีแน่ชดั โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% ค่าความคลาด
เคล่ือนไม่เกิน 5% ค  านวณไดจ้ากสูตรของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan ) ดงัน้ี 

𝑛 =
𝓍2𝑁𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝓍2𝑝(1 − 𝑝)
 

โดย 𝑛 คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 𝑁 คือ ขนาดของประชากร 
 𝑒 คือ ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้
 𝓍2 คือ ค่าไคสแควร์ท่ี df เท่ากบั 1 และระดบัความเช่ือมัน่ 95% (𝓍2= 3.841 ) 
 𝑝 คือ สดัส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร (ก าหนด p = 0.5 ) 
เม่ือ 𝑁 = 3,427,531 (จ านวนประชากรในกรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2560 ท่ีมีอาย ุ21-60 ปี) 
 𝑒 = 0.05 

 

𝑛 =  
3.841 (3,427,531 )(0.5)(1 − 0.5)

0.052(3,427,531 − 1) + 3.841(0.5)(1 − 0.5)
= 384.0571 

จากการค านวณมีค่าเท่ากบั 384.0571 คน ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ีมีจ านวนเท่ากบั 385 คน 

 
 



19 
 

 
 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การวิเคราะห์เชิง

พรรณนา โดยคิดจาก ค่าเฉล่ีย ร้อยละ อตัราส่วน และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบจ าลอง
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) 
แบบจ ำลองกำรวเิครำะห์กำรถดถอยโลจิสตกิ (Logistic Regression Analysis) 

การวิเคราะห์สมการโลจิสติกเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ตาม (Dependent Variable) และตวัแปรอิสระ (Independent Variable) โดยท่ีตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิง
คุณภาพมีลกัษณะไม่ต่อเน่ือง ซ่ึงมีค่าเพียง 0 กบั 1 ส่วนตวัแปรอิสระเป็นทั้งตวัแปรเชิงคุณภาพและตวั
แปรเชิงปริมาณ สามารถแสดงในรูปของฟังกช์นัดงัน้ี 

Pr(𝑌 = 1) =
1

1 + 𝑒−𝑓(𝑥)
 

                  =
𝑒𝑓(𝑥)

1 + 𝑒𝑓(𝑥)
 

Pr(𝑌 = 0) = 1 −
𝑒𝑓(𝑥)

1 + 𝑒𝑓(𝑥)
 

                            =
1 + 𝑒𝑓(𝑥) − 𝑒𝑓(𝑥)

1 + 𝑒𝑓(𝑥)
 

             =
1

1 + 𝑒𝑓(𝑥)
 

โดยท่ี 𝑓(𝑥) = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + ⋯ + 𝑏𝑛𝑋𝑛 

อตัราส่วนระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจ (Y=1) กบัโอกาสท่ีจะไม่เกิดเหตุการณ์ท่ี
สนใจ (Y=0) หรือเรียกอีกอยา่งวา่ odd ratio ซ่ึงสามารถแสดงในรูปสมการไดด้งัน้ี 

𝑜𝑑𝑑𝑠 =
Pr (𝑦 = 1)

Pr (𝑌 = 0)
 

        =

𝑒𝑓(𝑥)

1 + 𝑒𝑓(𝑥)

1
1 + 𝑒𝑓(𝑥)

 

= 𝑒𝑓(𝑥) 
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ดงันั้น Logistic function จะอยูใ่นรูป log ของ odds หรือ log(odds) 
log 𝑜𝑑𝑑𝑠 = log (𝑒𝑓(𝑥)) 

       = 𝑓(𝑥) 
ซ่ึงจะท าการประมาณค่า 𝑓(𝑥) = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + ⋯ + 𝑏𝑛𝑋𝑛 ดว้ยวิธี Maximum Likelihood  

 
โดยในการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดตวัแปรอิสระท่ีไดม้าจากทฤษฎีและตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อ

ปริมาณความตอ้งการซ้ือจากการทบทวนวรรณกรรม จึงได้ตวัแปรอิสระในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงั
สมการน้ี 

𝑄𝑥 = 𝛽0 + 𝛽1𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 + 𝛽2𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 + 𝛽3𝑃𝑦 + 𝛽4𝑠𝑒𝑥 + 𝛽5𝑎𝑔𝑒 
 +𝛽6𝑒𝑑𝑢 + 𝛽7𝑡𝑎𝑠𝑡𝑒 + 𝛽8𝑗𝑜𝑏 + 𝛽9𝑎𝑑𝑣 + 𝛽10𝑘𝑛𝑜𝑤 

   +𝛽11𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡 + 𝛽12𝑎𝑡𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 + 𝛽13𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦             
 

โดย 𝑄𝑥  =  ปริมาณการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราสญัลกัษณ์ทางเลือกสุขภาพ 
 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 = ราคาของเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราสญัลกัษณ์ทางเลือกสุขภาพ 
 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 =  รายได ้

 𝑃𝑦  = ราคาของเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีตราสัญลกัษณ์ทางเลือกสุขภาพ 
 𝑠𝑒𝑥 =  เพศ 
 𝑎𝑔𝑒 =  อาย ุ
 𝑒𝑑𝑢 =  ระดบัการศึกษา 
 𝑗𝑜𝑏 =  อาชีพ 
 𝑡𝑎𝑠𝑡𝑒 = รสนิยม 
 adv = การไดรั้บส่ือโฆษณา 
 𝑘𝑛𝑜𝑤 = รู้จกัตราสัญลกัษณ์ทางเลือกสุขภาพ 
 𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡 = ความน่าเช่ือถือของตราสญัลกัษณ์ 
 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 = ทศันคติเก่ียวกบัตราสินคา้ 
 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 =ความถ่ีในการบริโภคเคร่ืองด่ืม 
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ปัจจยัท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาในแบบจ าลองมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. ราคา (price)  

เน่ืองจากหากราคาสินคา้มีเปล่ียนแปลงไปนั้น จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงจ านวน
ของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจะซ้ือ ซ่ึงราคาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีก าหนดอุปสงค์ตามทฤษฎีพติ
กรรมผูบ้ริโภค ท าใหร้าคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพ    

โดยท่ี    price = ค่าใชจ่้ายในการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพ( บาท / คร้ัง ) 
2. รายได ้(income) 

เน่ืองจากรายไดเ้ป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่ออ านาจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยผูท่ี้มีรายไดม้าก
จะมีอ านาจในการซ้ือสินคา้สูงกว่าผูท่ี้รายไดน้อ้ย ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงในปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงค ์
ดงันั้นรายไดจึ้งเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพ 

โดยสามารถแบ่งออกเป็น 7 ตวัแปร ดงัน้ี 
Income1 = 1 เม่ือรายได ้10,000–15,000 บาท 
                = 0 เม่ือรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท        

Income2 = 1 เม่ือรายได ้15,001-20,000 บาท 
                = 0 เม่ือรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท        

Income3 = 1 เม่ือรายได ้20,001-25,000 บาท 
                = 0 เม่ือรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท             

Income4 =  1 เม่ือรายได ้25,001-30,000 บาท 
                = 0 เม่ือรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท        

Income5 =  1 เม่ือรายได ้30,001-35,000 บาท 
                = 0 เม่ือรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท        

Income6 =  1 เม่ือรายได ้35,001-40,000 บาท 
                = 0 เม่ือรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท        

Income7 =  1 เม่ือรายไดม้ากกวา่ 40,000 บาทข้ึนไป 
                = 0 เม่ือรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท        

 

 
3. ราคาเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีตราสญัลกัษณ์ทางเลือกสุขภาพ (Py) 

เน่ืองจากราคาชนิดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเลือก
บริโภค ในสินคา้เคร่ืองด่ืมท่ีมีตราสัญลกัษณ์ทางเลือกสุขภาพถือเป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะทดแทน
กนักล่าวคือหากเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีตราทางเลือกสุขภาพมีราคาเพิ่มข้ึน ยอ่มส่งผลใหค้วามตอ้งการ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพเพิ่มข้ึนเช่นกนั 

โดยท่ี    Py = ค่าใชจ่้ายในการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีตราทางเลือกสุขภาพ (บาท / คร้ัง) 
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4. เพศ (sex)     
เน่ืองจากเพศชาย และเพศหญิง มีลกัษณะทางกายภาพ และรสนิยมท่ีแตกต่างกนั โดย

เพศเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีก าหนดรสนิยมของผูบิ้โภค รวมทั้งจากการศึกษาของ วิภากาญจ ์เลิศ ทวี
วฒิุ (2559) พบวา่ เพศ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือดว้ย 

โดยท่ี   sex   =   1  เม่ือเป็นเพศชาย   
                     =   0  เม่ือเป็นเพศหญิง 

5. อาย ุ(age)   
 เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั จะมีประสบกาณ์ ความรู้ความเขา้ใจ รวมถึง

อ านาจซ้ือแตกต่างกนั ซ่ึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุภาพ และ
อายนุั้นเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีก าหนดรสนิยมของผูบ้ริโภคเช่นกนั 

โดยท่ี   age = อายขุองตวัอยา่งแต่ละราย 
6. การศึกษา (edu)    

ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีความรู้ ความคิด การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุภาพ ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง
จากการศึกษาของ ชุติมา  ชุติกาโม (2553) และ Luu Tien Dung (2015) พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
การศึกษาสูงข้ึนจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม และสินคา้ออร์แกนิคเพิ่มข้ึน 

โดยท่ี   edu = จ านวนปีการศึกษาของตวัอยา่งแต่ละราย  
7. อาชีพ (job)   

ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั จะมีรายได ้สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีแตกต่างกนัไป 
น าไปสู่พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพท่ีแตกต่างกนั และจาก
การศึกษาของ ชุติมา  ชุติกาโม (2553) พบว่า อาชีพส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุง
สมอง 

โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 ตวัแปร ดงัน้ี 
Job1 = 1 เม่ือมีอาชีพพนกังานเอกชน      
            0 เม่ือเป็นอาชีพอ่ืนๆ                                      

Job2 = 1 เม่ือมีอาชีพรับจา้ง  
            0 เม่ือเป็นอาชีพอ่ืนๆ                                                                                    

Job3 = 1 เม่ือมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั             
            0 เม่ือเป็นอาชีพอ่ืนๆ                                                              

Job4 = 1 เม่ือมีอาชีพขา้ราชการ 
            0 เม่ือเป็นอาชีพอ่ืนๆ                                      
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Job5 = 1 เม่ือมีอาชีพรัฐวิสาหกิจ 
            0 เม่ือเป็นอาชีพอ่ืนๆ                                      
  

8. รสนิยม (taste) 
 รสนิยมของผูบ้ริโภคจากทฤษฎีอรรประโยชน์ ได้อธิบายว่าผูบ้ริโภคแต่ละคนมี

รสนิยมแตกต่างกนั หากผูบ้ริโภคมีความช่ืนชอบหรือความใส่ใจสุขภาพของตน ความตอ้งการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพกน่็ามากกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีไม่ใส่ใจดา้นสุขภาพ 

โดยท่ี   taste = คะแนนเฉล่ียในการตอบสอบถามถามเก่ียวกบัความสนใจดา้นสุขภาพ 
9. การโฆษณา (adv) 

 การโฆษณาเป็นตัวแปรหน่ึงในปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค รวมทั้งจากการศึกษาของ วิภากาญจ์ เลิศ ทวีวุฒิ (2559) ท่ีพบว่า การ
โฆษณา นั้นส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในทิศทางเดียวกนั 

โดยท่ี   adv = การไดรั้บส่ือโฆษณาของตวัอยา่งแต่ละราย (จ านวนคร้ัง / เดือน) 
10. รู้จกัตราสัญลกัษณ์ทางเลือกสุขภาพ (know)   

จากการศึกษาของ Luu Tien Dung (2015) พบวา่ ความรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้ ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออร์แกนิคในประเทศเวียดนามในทิศทางเดียวกนั 

 โดยท่ี   know = คะแนนทดสอบความรู้เก่ียวกบัตราสญัลกัษณ์ 
11. ความน่าเช่ือถือของตราสญัลกัษณ์ (trust) มี 

จากการศึกษาของ ประทานทิพย ์กระมล (2557)  Alim Setiawan Slame (2016) และ P. 
Pomsanam and K. Napompech (2014) พบวา่ ความน่าเช่ือถือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารออร์แก
นิคและเกษตรอินทรีย ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในทิศทางเดียวกนั 

โดยท่ี   trust = คะแนนความน่าเช่ือถือท่ีผูบ้ริโภคให ้
12. ทศันคติเก่ียวกบัตราสญัลกัษณ์ (attitude)  

จากการศึกษาของ กิตติคุณ บุญเกตุ (2556) และ ชวลั วินิจชยันนัท ์ปรีชา วิจิตรธรรม
รส (2560) พบวา่ ตวัแปรทศันคติต่อผลิตภณัฑ ์ส่งมีผลเชิงบวกในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

โดยท่ี   attitude = คะแนนเฉล่ียในการตอบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัตรา
สัญลกัษณ์  
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13. ความถ่ีในการบริโภคเคร่ืองด่ืม (frequency)    
จากการศึกษาของ ภูสุดา ขอพบสุข (2558) พบวา่ ความถ่ีในการบริโภค ส่งต่อความ

เตม็ใจจ่ายท่ีมีต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ีในร้านอาหารในทิศทางตรงกนัขา้ม 
โดยท่ี    frequency = จ านวนการด่ืมเคร่ืองด่ืม (คร้ัง/วนั)   
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4. ผลกำรศึกษำ 
ในส่วนน้ีจะเป็นการสรุปผลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม รวมทั้งผลท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอยา่ง และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพ จากการประมาณค่าดว้ย
แบบจ าลองโลจิต 
ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่ำง 

การวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป
ของผูบ้ริโภค ขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมดา้นสุขภาพ และทศันคติของผูต้อบแบบสอบถาม
เก่ียวกบัตราทางเลือกสุขภาพ 
1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค 

1.1 เพศ   
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซ่ึงประกอบดว้ย

เพศชายจ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 50.65 และเพศหญิงจ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 49.35  

 
ภาพท่ี 4.1 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 

ท่ีมา: จากการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

 

 

 

 

51%49%

เพศชาย เพศหญิง
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1.2 อาย ุ 

 

ภาพท่ี 4.2 จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาย ุ
ท่ีมา: จากการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

จากภาพท่ี 4.2 แสดงการเกบ็รวบรวมขอ้มูลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21-
30 ปี จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 37.40 รองลงมาคือ อายรุะหวา่ง 31-40 ปี จ านวน 141 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.62 อายรุะหวา่ง 41-50 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 และอายรุะหวา่ง 51-60 
ปี จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.47 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

144 คน 141 คน

52 คน 48 คน

0

20

40

60

80

100

120

140

160

อาย ุ21-30 ปี อาย ุ31-40 ปี อาย ุ41-50 ปี อาย ุ51-60 ปี



27 
 

 
 

1.3 ระดบัการศึกษา 

 
ภาพท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ท่ีมา: จากการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

จากภาพท่ี 4.3 แสดงการเก็บรวบรวมขอ้มูลพบว่า กลุ่มตวัอย่างโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 73.25 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโทจ านวน 70 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.18 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ  5.45 และระดับ
อนุปริญญา หรือ ปวส. จ  านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 3.12 ตามล าดบั 
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1.4 อาชีพ 

 
ภาพท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาชีพ 
ท่ีมา:  จากการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลพบว่า กลุ่มตวัอย่างโดยส่วนใหญ่จะมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน
จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่วนตวัจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.47 อาชีพขา้ราชการ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.17 อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 40 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.39 และอาชีพรับจา้ง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.49 ตามล าดบั นอกจากน้ี
กลุ่มตวัอย่างอีกจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.03 มีอาชีพอ่ืนๆ เช่น นักศึกษา หรือ กลุ่มคน
วา่งงาน เป็นตน้ 
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1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ภาพท่ี 4.5 จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรายไดเ้ฉ่ีลยต่อเดือน 
ท่ีมา: จากการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
 

จากภาพท่ี 4.5 แสดงการเกบ็รวบรวมขอ้มูลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 
15,001-20,000 บาทจ านวน 74 คนคิดเป็นร้อยละ 19.22 รองลงมาคือช่วงรายได ้30,001-35,000 บาท
จ านวน 73 คนคิดเป็นร้อยละ 18.96 ช่วงรายได ้10,001-15,000 บาทจ านวน 57 คนคิดเป็นร้อยละ 
14.81 ช่วงรายได ้35,001-40,000 บาทจ านวน 55 คนคิดเป็นร้อยละ 14.29 ช่วงรายได ้25,001-30,000 
บาท จ านวน53 คนคิดเป็นร้อยละ 13.77 รายได ้40,000 บาทข้ึนไปจ านวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 5.45 
และรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทจ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 3.38  
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2. พฤติกรรมการบริโภค 
จากการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 385 ตวัอย่าง ซ่ึงแบ่งเป็นผูบ้ริโภคท่ี

เคยซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพจ านวน 325 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 84.42 และผูบ้ริโภคท่ีไม่เคย
ซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพจ านวน 60 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 15.58 

 
ภาพท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตะรางทางเลือกสุขภาพ 
ท่ีมา จากการรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม 

2.1 ความถ่ีในการบริโภคเคร่ืองด่ืม (คร้ัง/วนั) 

 
ภาพท่ี 4.7 จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามความถ่ีในการบริโภคเคร่ืองด่ืม (คร้ัง/วนั) 
ท่ีมา: จากการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
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 จากภาพท่ี 4.7 แสดงการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงการบริโภคเคร่ืองด่ืมนั้นเป็น
เคร่ืองด่ืมทุกประเภท ยกเวน้น ้ าเปล่านั้นพบว่า โดยส่วนใหญ่ความถ่ีในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเป็น 2 
คร้ังต่อวนัจ านวน 145 คนคิดเป็นร้อยละ 37.66 รองลงมาเป็น 1 คร้ังต่อวนัจ านวน 115 คนคิดเป็น
ร้อยละ 29.87  3 คร้ังต่อวนัจ านวน 71 คนคิดเป็นร้อยละ 18.44 4 คร้ังต่อวนัจ านวน 40 คนซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 10.39  5 คร้ังต่อวนัจ านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 2.34  และไม่ด่ืมเลยจ านวน 5 คนคิดเป็นร้อย
ละ 1.30 ตามล าดบั   

 
2.2 รู้จกัตราสัญลกัษณ์ทางเลือกสุขภาพ 

 
ภาพท่ี 4.8 จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัคะแนนการรู้จกัตราทางเลือกสุขภาพ 
ท่ีมา: จากการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

 จากภาพท่ี 4.8 แสดงการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงคิดเป็นระดบัคะแนนในการ
ตอบค าถามเก่ียวกบัตราสัญลกัษณ์ทางเลือกสุขภาพพบว่า มีโดยส่วนใหญ่ไดร้ะดบัคะแนนท่ี 0 
คะแนนหรือเป็นผูบ้ริโภคท่ีไม่รู้จักตราทางเลือกสุขภาพจ านวน 119 คนคิดเป็นร้อยละ 30.91 
รองลงมาเป็นระดับคะแนนท่ี 2 คะแนนจ านวน 118 คนคิดเป็นร้อยละ 30.65 ระดบัคะแนนท่ี 1 
คะแนนจ านวน 80 คนคิดเป็นร้อยละ 20.78 และระดบัคะแนนท่ี 3 คะแนนซ่ึงเป็นคะแนนท่ีสูงสุด
จ านวน 68 คนคิดเป็นร้อยละ 17.66 ตามล าดบั 
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2.3 ประเภทของเคร่ืองด่ืมท่ีกลุ่มตวัอยา่งเคยซ้ือและกลุ่มตวัอยา่งไม่เคยซ้ือใหค้วามสนใจ 

 

ภาพท่ี 4.9 จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามประเภทเคร่ืองด่ืม 
ท่ีมา: จากการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

 จากภาพ 4.9 แสดงขอ้มูลเก่ียวกับประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีกลุ่มตวัอย่างเคยซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตรา
ทางเลือกสุขภาพจ านวน 325 คนพบว่า ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือน ้ าผกั น ้ าผลไม ้จ านวน 
85 คนคิดเป็นร้อยละ 26.15 รองลงมาเป็นน ้าอดัลม น ้ าหวานกล่ินรสต่างๆจ านวน 64 คนคิดเป็นร้อย
ละ 19.69 ชาปรุงส าเร็จจ านวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ 19.08 เคร่ืองด่ืมธัญพืชจ านวน 40 คนคิดเป็น
ร้อยละ12.31 เคร่ืองด่ืมช็อคโกแลตและมอตส์กดัจ านวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 9.23 น ้ านมถัว่เหลือง
จ านวน 25 คนคิดเป็นร้อยละ 7.69 และกาแฟปรุงส าเร็จจ านวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 5.85 ตามล าดบั  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัประเภทเคร่ืองด่ืมส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมี
ตราทางเลือกกสุขภาพจ านวน 60 คนพบว่า ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสนใจจะซ้ือ
มากท่ีสุด คือน ้ าผกั น ้ าผลไมจ้  านวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 56.67 รองลงมาเป็นน ้ าอดัลม น ้ าหวาน
จ านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 15 เคร่ืองด่ืมช็อคโกแลตและมอตส์กดัจ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 10 
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น ้ านมถัว่เหลืองจ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 8.33 ส่วนเคร่ืองด่ืมธัญพืชและชาปรุงส าเร็จนั้ นมี
จ านวนเท่ากนัคือ 3 คนคิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดบั 
 

2.4 เหตุผลท่ีเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพ 

 
ภาพท่ี 4.10 จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเหตุผลท่ีท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งเลือกซ้ือ 
ท่ีมา จากการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

 จากภาพ 4.10 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุผลท่ีท าให้กลุ่มตวัอย่างเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมี
ตราทางเลือกสุขภาพ พบว่าเหตุผลท่ีท าให้กลุ่มตวัอย่างเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ รสชาติของ
เคร่ืองด่ืม ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 72.62 ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพ 
รองลงมาคือ อยากทดลอง และการค านึงถึงสุขภาพ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 50.15 และ 42.15 รวมทั้ง
การเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมเพราะแกก้ระหาย คิดเป็นร้อยละ 16.31 และมีคนแนะน าซ่ึงคิดเป็นร้อย
ละ 15.08 ตามล าดบั 
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2.5 สถานท่ีท่ีกลุ่มตวัอยา่งซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพ 

 
ภาพท่ี 4.11 จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามสถานท่ีท่ีท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งเลือกซ้ือ 
ท่ีมา: จากการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

 จากภาพท่ี 4.11 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือเคร่ืองด่ืมนั้น พบว่า สถานท่ี
ท่ีกลุ่มตวัอย่างซ้ือเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุด คือ รานสะดวกซ้ือ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 82.15 รองลงมาเป็น 
ร้านคา้ปลีกคิดเป็นร้อยละ 58.77  ซุปเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินคา้คิดเป็นร้อยละ 29.54 ร้าน
ขายของช าคิดเป็นร้อยละ 23.38 ตามล าดบั  
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3. พฤติกรรมดา้นสุขภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือก

สุขภาพนั้นพบวา่ คะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมดา้นสุขภาพส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตรา

ทางเลือกสุขภาพนั้ นมีคะแนนเฉล่ียท่ีสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยซ้ือเคร่ืองด่ืมดังกล่าวในทุกๆ

พฤติกรรม โดยพฤติกรรมดา้นสุขภาพท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพให้

ความส าคญัมากท่ีสุดคือ การหลีกเล่ียงอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีไขมนัสูง รองลงมาเป็นการทานอาหาร

ใหค้รบ 3 ม้ือต่อวนั อยา่งไรก็ตามพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยซ้ือเคร่ืองท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพ

นั้นก็ให้ล าดับความส าคญักับการหลีกเล่ียงอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีไขมนัสูงมากท่ีสุดเช่นกัน แต่

ความส าคญัล าดบัรองลงมานั้น คือ การทานอาหารท่ีมีกากใย เช่น ผกั ผลไมเ้ป็นประจ าทุกวนั  

พฤติกรรมดา้นสุขภาพ คะแนนเฉล่ีย 
เคยซ้ือ ไม่เคยซ้ือ 

ท่านทานอาหารครบ 3 ม้ือต่อวนั 4.12 3.47 
ท่านทานอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ใน 1 วนัสม ่าเสมอ 3.81 3.58 
ท่านทานอาหารท่ีมีกากใย เช่น ผกั ผลไมเ้ป็นประจ าทุกวนั 3.89 3.63 
ท่านหลีกเล่ียงอาหาร/เคร่ืองด่ืม ท่ีมีไขมนัสูง 4.29 3.95 
ท่านเลือกทานอาหารโดยค านึงถึงประโยชน์และคุณค่าทาง
โภชนาการเป็นส าคญั 

3.77 3.35 

ท่านมกัออกก าลงักายเป็นประจ าสม ่าเสมอ 3.51 3.05 
ท่านตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 3.81 3.18 
ท่านติดตามข่าวสารการเกิดโรคภยัจากการรับประทาน
อาหารอยา่งสม ่าเสมอ 

4.06 3.13 

ตารางท่ี 4.1 คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมดา้นสุขภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 
ท่ีมา: จากการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
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4. ทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัตราทางเลือกสุขภาพ 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทั้งเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือก

สุขภาพนั้นพบว่า กลุ่มท่ีเคยซ้ือเคร่ืองด่ืมมีทศันคติต่อตราทางเลือกสุขภาพท่ีดีกว่ากลุ่มท่ีไม่เคยซ้ือ
เคร่ืองด่ืม ซ่ึงสามารถเห็นไดจ้ากคะแนนเฉล่ียของทศันคติเก่ียวกบัตราทางเลือกสุขภาพของกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเคยซ้ือเคร่ืองด่ืมมีคะแนนเฉล่ียท่ีสูงกวา่กลุ่มท่ีไม่เคยซ้ือเคร่ืองด่ืมในทุกๆขอ้ (ตารางท่ี 4.2) 

 
ทศันคติเก่ียวกบัตราทางเลือกสุขภาพ คะแนนเฉล่ีย 

เคยซ้ือ ไม่เคยซ้ือ 
เคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพท าใหสิ้นคา้มีความ
น่าเช่ือถือ 

3.60 3.15 

เคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพจูงใจใหต้อ้งการซ้ือมาก
ข้ึน 

3.66 2.98 

เคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพช่วยใหต้ดัสินใจเลือกได้
รวดเร็วมากข้ึน 

3.87 3.30 

ท่านจะเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพก่อน
เคร่ืองด่ืมทัว่ไป 

3.40 2.83 

ตารางท่ี 4.2 คะแนนเฉล่ียทศันคติเก่ียวกบัตราทางเลือกสุขภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 
ท่ีมา: จากการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
 

ปัจจัยทีมี่ผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมทีมี่ตรำทำงเลือกสุขภำพ จำกกำรประมำณค่ำด้วย
แบบจ ำลองโลจิต 

ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองโลจิต (logit Model) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจยัต่างๆท่ีมีต่อ
ความน่าจะเป็นในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพ โดยก าหนดใหต้วัแปรตามมีค่าเป็น 
1 เม่ือผูบ้ริโภคเคยซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพ และมีค่าเป็น 0 เม่ือไม่เคยซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตรา
ทางเลือกสุขภาพ (ตารางท่ี 4.3) 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองโลจิต (Logit Model) 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
picex -.020 .032 .382 1 .536 .980 
income1 .817 1.575 .269 1 .604 2.265 
income2 3.721 1.713 4.717 1 .030** 41.297 
income3 .742 1.694 .192 1 .661 2.100 
income4 1.835 1.664 1.217 1 .270 6.266 
income5 4.343 2.071 4.396 1 .036** 76.949 
income6 4.712 2.215 4.527 1 .033** 111.278 
income7 5.342 2.673 3.993 1 .046** 208.884 
picey -.038 .033 1.349 1 .245 .963 
sex -1.792 .789 5.152 1 .023** .167 
age -.160 .051 9.773 1 .002*** .852 
edu -.268 .289 .859 1 .354 .765 
job1 3.551 1.486 5.709 1 .017** 34.851 
job2 1.141 1.581 .521 1 .470 3.131 
job3 -1.957 1.293 2.291 1 .130 .141 
job4 -.964 1.591 .367 1 .545 .382 
job5 -.842 1.492 .318 1 .573 .431 
taste -.399 .783 .260 1 .610 .671 
advertising .495 .164 9.070 1 .003*** 1.641 
know -.421 .396 1.129 1 .288 .657 
trust 1.016 .294 11.945 1 .001*** 2.763 
attitude 2.515 .785 10.254 1 .001*** 12.362 
frequency 2.353 .534 19.435 1 .000*** 10.521 
Constant -6.747 7.170 .885 1 .347 .001 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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หมายเหตุ: 1.) * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
                  2.) ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
                  3.) *** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพของ
กลุ่มคนในวยัท างาน (อาย ุ21-60 ปี) มีดงัน้ี 

- รายได ้(income) 
การจากศึกษาพบว่า ตวัแปร income2 income5 income6 และ income7 มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพในทิศทางเดียวกับการตดัสินใจซ้ือ กล่าวคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้
มากกว่า 40,000 บาท (income7) จะมีโอกาสซ้ือมากกว่าเม่ือเทียบกบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 10,000 
บาท เท่ากับ 208.884  รองลงมาคือ  ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้อยู่ในช่วง 35,001-40,000 บาท (income6) 
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดอ้ยู่ในช่วง 30,001-35,000 บาท (income5) และผูบ้ริโภคมีรายไดอ้ยู่ในช่วง 15,001-
20,000 บาท (income2) มีโอกาสซ้ือกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาท เท่ากบั 111.278 76.949 
และ 41.297 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงค์ท่ีว่า หากผูท่ี้มีรายได้มากจะมี
อ านาจในการซ้ือสินคา้สูงกว่าผูท่ี้รายไดน้อ้ย และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Luu Tien Dung (2015) 
ท่ีพบวา่ รายไดท่ี้สูงข้ึนส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัออร์แกนิคในเวียดนามเพิ่มมากข้ึน  

- เพศ (sex) 
เพศเป็นตวัแปรท่ีสะทอ้งถึงความแตกต่างทางดา้นกายภาพ โดยจากการศึกษาพบว่า ตวัแปร sex มี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพในทิศทางเดียวกบัการตดัสินใจซ้ือ กล่างคือ 
ผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศชายจะมีโอกาศในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพท่ีนอ้ยกว่าเพศ
หญิงเท่ากบั 0.167 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภูสุดา ขอพบสุข (2558) ท่ีพบว่าเพศชายส่งผลต่อความ
เตม็ใจจ่ายท่ีมีต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ีในร้านอาหารพื้นท่ีกรุงเทพมหานครในทิศทางตรงกนัขา้ม  และ Ramu 
Govindasamy and John Italia (1999) ท่ีพบวา่เพศชายมีความยนิดีจ่ายในเชิงลบต่อสินคา้อินทรีย ์

- อาย ุ(age) 
อายเุป็นตวัแปรท่ีสะทอ้นถึงลกัษณะของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนัก็จะมีความ

ตอ้งการท่ีต่างกนั ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า ตวัแปร age มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือก
สุขภาพในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการตดัสินใจซ้ือ หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายนุอ้ยจะมีโอกาสในการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตรางทางเลือกสุขภาพท่ีสูงกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายุมากเท่ากบั 0.852  ซ่ึงโอกาส
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การตดัสินใจซ้ือจะลดลง เม่ือมีอายเุพิ่มข้ึนทุกๆ 1 ปี ซ่ึงจากขอ้มูลของ MGR Online (2558) พบว่าพฤติ
กกรมผูบ้ริโภคในวยั 20 - 29 ปี ชอบแสวงหาส่ิงแปลกใหม่เสมอ รวมทั้งเน้นความสะดวกในการซ้ือ
สินคา้ ต่างจากผูบ้ริโภคในวยั 40 - 55 ปี ท่ีส่วนใหญ่แลว้จะใชเ้พียงสินคา้ท่ีคุน้เคยเท่านั้น  

- อาชีพ (job) 
จากการศึกษาพบว่า ตวัแปร job1 มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพใน

ทิศทางเดียวกบัการตดัสินใจซ้ือ กล่าวคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพเป็นพนกังานเอากชน (job1) จะมีโอกาสซ้ือ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพมากกวา่ผูบ้ริโภคอาชีพอ่ืนๆ เท่ากบั 34.851 

- การโฆษณา (advertising) 
การโฆษณาเป็นตวัแปรทางด้านการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยจาก

การศึกษาพบว่า advertising มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพในทิศทาง
เดียวกบัการตดัสินใจซ้ือ หมายความว่า จ  านวนคร้ังในการไดรั้บชมส่ือโฆษณาของผูบ้ริโภคแต่และราย
นั้นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพเท่ากบั 1.641 โดยโอกาสซ้ือจะเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆตามจ านวนคร้ังของโฆษณาท่ีไดรั้บชม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิภากาญจ ์เลิศทวีวฒิุ (2559) 
ท่ีพบวา่การโฆษณาส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือยดืผา่นทางออนไลน์ 

- ความน่าเช่ือถือของตราสญัลกัษณ์ (trust) 
จากการศึกษาพบว่า ตวัแปร trust มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพใน

ทิศทางเดียวกบัการตดัสินใจซ้ือ กล่าวคือ ระดบัความน่าเช่ือถือของตราสัญลกัษณ์ท่ีสูงจะส่งผลให้
โอกาสในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตรางทางเลือกสุขภาพสูงตามไปดว้ยเท่ากบั 2.763 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ Alim Setiawan Slame (2016) ท่ีพบว่าความน่าเช่ือถือของผกัออร์แกนิค ในดา้นของการ
ไดรั้บการรับรองว่าผลิตภณัฑ์นั้นเป็นผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคท่ีไดม้าตรฐานอย่างแทจ้ริง ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผกัออร์แกนิคในประเทศอินโดนีเซีย  

- ทศันคติเก่ียวกบัตราสญัลกัษณ์ (attitude)  
จากการศึกษาพบว่า ตวัแปร attitude มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพ

ในทิศทางเดียวกบัการตดัสินใจซ้ือ หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีทศันคติเก่ียวกบัตราสัญลกัษณ์ทางเลือก
สุขภาพท่ีดีก็จะส่งผลให้โอกาสในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพสูงข้ึนเท่ากับ 
12.362 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Alim Setiawan Slame (2016) ท่ีพบว่าทศันคติเก่ียวกบัผกัออร์แก
นิค ทั้งดา้นคุณภาพ ความสด ความปลอดภยั และรสชาติของผกัออร์แกนิค ส่งผลในเชิงบวกต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ  
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- ความถ่ีในการบริโภคเคร่ืองด่ืม (frequency)    
จากการศึกษาพบว่า ตวัแปร frequency มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือก

สุขภาพในทิศทางเดียวกบัการตดัสินใจซ้ือ กล่าวคือ ผูบ้ริโภคมีความถ่ีในการบริโภคเคร่ืองด่ืมต่อวนัท่ี
สูงจะท าให้โอกาสในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพมากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีใน
การบริโภคท่ีต ่ากว่าเท่ากบั 10.521 และเม่ือความถ่ีในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพิ่มข้ึนก็จะท าให้โอกาสใน
การซ้ือเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 
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5. สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลกำรศึกษำ 
 เน่ืองจากปัจจุบนัคนไทยมีการบริโภคน ้ าตาลเกินมาตรฐานของกรมอนามยัโลกสูงสุดถึง 20 
ชอ้นชาต่อวนั ส่งผลต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรังเพิ่มมากข้ึน เช่น โรคอว้น โรคเบาหวาน โรคความ
ดัน เป็นตน้ โดยแหล่งท่ีมาของน ้ าตาลอนัดับแรกมาจากเคร่ืองด่ืมและน ้ าผลไมเ้ติมน ้ าตาล ซ่ึงกลุ่ม
ผูบ้ริโภคหลกัคือ กลุ่มคนวยัท างาน และเป็นกลุ่มท่ีนิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมต่อวนัค่อนขา้งมาก จากขอ้มูลของ
กระทรวงสาธารณะสุข (2557) พบวา่ ประชากรไทยมีปัญหาสุขภาพและเจบ็ป่วยดว้ยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
อยูใ่นระดบัสูง และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเกือบ 2 เท่า ซ่ึงในปัจจุบนัรัฐบาลสูญตอ้งเสียค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพ
ประมาณ 4 แสนลา้นบาทต่อปี หรือร้อยละ 13 ของรายจ่ายทั้งประเทศ จากสาเหตุดงักล่าวท าใหรั้ฐบาลมี
การออกสัญลกัษณ์โภชนาการอย่างง่าย (Simplified Logo) นั่นคือ สัญลกัษณ์ทางเลือกสุขภาพ เพื่อให้
ผูบ้รอโภคใชใ้นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณค่าโภชนาการท่ีดีไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ตดัสินใจเลือกซ้ือไดอ้ย่างรวดเร็ว จึงไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อวิเคราะห์หาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพ 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลพฤติกรรมต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพ จาก
กลุ่มตวัอย่าง 385 คน ส าหรับลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ส่วนใหญ่เพศหญิง มีอายุระหว่าง 
21-30 ปี โดยกลุ่มตวัอยา่งมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดยประกอบอาชีพพนกังานเอกชนมากท่ีสุด 
และเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท 
 ในส่วนของพฤติกรรมการบริโภคพบว่า โดยส่วนใหญ่ความถ่ีในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเป็น 2 
คร้ังต่อวนั และเป็นผูบ้ริโภคท่ีไม่รู้จกัตราสัญลกัษณ์ทางเลือกสุขภาพ ซ่ึงประเภทเคร่ืองด่ืมของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขาภาพอนัดบัแรก คือ น ้ าผกัและน ้ าผลไม ้ส าหรับประเภท
เคร่ืองด่ืมท่ีของกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพมีความสนใจจะซ้ือมากท่ีสุด 
คือ น ้ าผกัและน ้ าผลไมเ้ช่นเดียวกนั ซ่ึงเหตุผลท่ีเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมนั้น คือ รสชาติของเคร่ืองด่ืม โดยซ้ือ
จากร้านสะดวกซ้ือมากท่ีสุด ส าหรับพฤติกรรมดา้นสุขภาพของกลุ่มอย่างท่ีเคยซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตรา
ทางเลือกสุขภาพให้ความส าคัญมากท่ีสุดคือ การหลีกเล่ียงอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีไขมันสูง 
เช่นเดียวกนักบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพ นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคย
ซ้ือเคร่ืองด่ืมยงัมีทศันคติต่อตราทางเลือกสุขภาพดีกว่ากลุ่มท่ีไม่เคยซ้ือ ซ่ึงวดัไดจ้ากคะแนนเฉล่ียของ
การตอบแบบสอบถาม 
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 การประมาณค่าโดยใชแ้บบจ าลองโลจิต (Logit Model) พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพ ไดแ้ก่ รายได ้โดยช่วงรายได ้15,001-20,000 บาท ช่วงรายได ้30,001-
35,000 บาท ช่วงรายได ้35,001-40,000 บาท และรายไดม้ากกวา่ 40,000 บาท ผูป้ระกอบอาชีพพนกังาน
เอกชน การโฆษณา ความน่าเช่ือถือ ทศันคติท่ีมีต่อตราทางเลือกสุขภาพ และความถ่ีในด่ืมเคร่ืองด่ืม 
(คร้ัง/วนั) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมในทิศทางเดียวกนั แต่ส าหรับเพศชาย และอายุ ส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพของ
กลุ่มคนในวยัท างาน  ท าใหไ้ดข้อเสนอแนะซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ ผูป้ระกอบการ นกัวิจยั และผูท่ี้เก่ียวขอ้
กบัผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพ ดงัน้ี 

1. การผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บตราทางเลือกสุขภาพ ควรใหค้วามส าคญักบัรสชาติของเคร่ืองด่ืมเป็น
ส าคญั เน่ืองจากรสชาติเป็นเหตุผลอนัดบัหน่ึงท่ีท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีตรา
ทางเลือกสุขภาพ 

2. ควรมีการประชาสัมพนัธ์และสร้างภาพลกัษณ์เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีต่อตราทางเลือก
สุขภาพมากข้ึน เน่ืองจากระดับคะแนนด้านทัศนคติส่งผลต่อโอกาสในการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพอยา่งมีนยัส าคญั 

3. ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพควรได้รับการรับรอบจาก 
มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ และส านกังานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เน่ืองจากผูบ้ริโภค
ใหค้วามเช่ือถือกบัหน่วยดงักล่าว ซ่ึงระดบัคะแนนความน่าเช่ือถือขอหน่วยงานส่งผลต่อโอกาส
ในการตดัสินใจซ้ืออยา่งมีนยัส าคญั 
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ผูว้ิจยั (ปี) ค าถามงานวิจยั ทฤษฎี  แบบจ าลอง ตวัแปร ผลการศึกษา 

กิตติคุณ 
บุญเกตุ 
(2556) 

 

ลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้น
ทศันคติและการตลาด มีอิทธิพลต่อ
การซ้ือผลิตภณัฑส์โมสรฟุตบอล 
บุรีรัมย ์ยไูนเตด็หรือไม่ 

-ทฤษฎีพฤติกรรรม
ผูบ้ริโภค 
-ทฤษฎีเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจซ้ือ 
-ทฤษฎีเก่ียวกบั
ทศันคติ 

Logit Model 
 

ตวัแปรตาม 
Y=ซ้ือหรือไม่ซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์
ตวัแปรอิสระ 
-เพศ         -อาย ุ
-การศึกษา  -อาชีพ 
-รายได ้      -การสมรส 
-การเป็นแฟนบอล 
-ราคา    
-การจดัจ าหน่าย 
-การส่งเสริมตลาด 
-ทศันคติท่ีมีต่อสโมสร 
 
 
 
 
 
 
 

-เพศหญิง มีผลเชิงลบต่อการ
ซ้ือผลิตภณัฑ ์
-อาชีพ (พนกังาน,ธุรกิจ
ส่วนตวั) มีผลเชิงบวกต่อการ
ซ้ือผลิตภณัฑ ์
-ระดบัรายไดสู้งข้ึนมีผลเชิง
บวกต่อการซ้ือเพิ่มข้ึน 
-ทศันคติท่ีมีต่อสโมสรมีผลเชิง
บวกต่อการซ้ือผลิตภณัฑ ์
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ผูว้ิจยั (ปี) ค าถามงานวิจยั ทฤษฎี แบบจ าลอง ตวัแปร ผลการศึกษา 

ชุติมา  
ชุติกาโม 
(2553) 

ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุการศึกษา รายได ้
ต่อเดือน อาชีพ และช่ือเสียงของตรา
สินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกด่ืม 
เคร่ืองด่ืม Functional Drink ดา้น
บ ารุงสมอง อยา่งมีนยัส าคญัหรือไม่ 

-ทฤษฎีดา้นอุปสงค ์
-ปัจจยัก าหนดอุปสงค ์
-พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

Logit Model 
 

ตวัแปรตาม 
Y=  ตดัสินใจด่ืมหรือไม่
ด่ืม 
ตวัแปรอิสระ 
-เพศ           -อาย ุ
-การศึกษา  -อาชีพ 
-รายไดต่้อเดือน 
-ช่ือเสียงของตราสินคา้ 
 
 

-ระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนจะมี
ความน่าจะเป็นในการตดัสินใจ
เลือกด่ืมเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.02 
-อาชีพ (นกัเรียน,นกัศึกษา) จะ
มีความน่าจะเป็นในการ
ตดัสินใจเลือกด่ืมเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 34.74 

ชวลั วินิจช
ยนันทั ์
ปรีชา วิจิตร
ธรรมรส 
(2560) 

ลกัษณะส่วนบุคคล แหล่งรับรู้
ขอ้มูลข่าวสาร ทศันคติ และปัจจยั
ดา้นการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจ
บริโภคผลิตภณัฑค์วบคุมน ้าหนกั
หรือไม่ 

 Logit Model 
 

ตวัแปรตาม 
Y= บริโภคหรือไม่
บริโภคผลิตภณัฑ ์
ตวัแปรอิสระ 
-เพศ             - อาย ุ
-สถานภาพ   -อาชีพ 
-การศึกษา    -รายได ้
-ราคา    -ปัจจยัดา้นตลาด 
-ทศัคติต่อผลิตภณัฑ ์
 

-อาย ุ(30-39 ปี) 
-ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 
-ทศัคติต่อผลิตภณัฑ ์
มีผลเชิงบวกต่อการซ้ือ 
-อาชีพ (พนกังานเอกชน) มีผล
เชิงลบต่อการซ้ือ 
 



48 
 

 
 

ผูว้ิจยั (ปี) ค าถามงานวิจยั ทฤษฎี แบบจ าลอง ตวัแปร ผลการศึกษา 

ประทานทิพย ์
กระมล 
(2557) 

ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ผลผลิตเกษตรอินทรียแ์ละปลอด
สารพิษ 

 Ordered Logit 
Model 
 

ตวัแปรตาม 
Y=  ความเตม็ใจจ่าย
ส่วนเพิ่มหรือไม่  
ตวัแปรอิสระ 
-อาย ุ        -การศึกษา 
-รายได ้    -เพศ 
-จ านวนสมาชิก
ครัวเรือน 
-ความเช่ือวา่ผลผลิต
ปลอดสารดีต่อสุขภาพ 
-ความภกัดีต่อสินคา้
เกษตรปลอดสารพิษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดครัวเรือน ความเช่ือวา่
ผลผลิตปลอดสารดีต่อสุขภาพ
และความภกัดีต่อสินคา้เกษตร
ปลอดสารพิษ 
มีผลต่อความน่าจะเป็นในการ
เตม็ใจจ่ายราคาส่วนเพิ่ม 
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ผูว้ิจยั (ปี) ค าถามงานวิจยั ทฤษฎี แบบจ าลอง ตวัแปร ผลการศึกษา 

ภูสุดา ขอพบ
สุข 
(2558) 

ปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อความเตม็ใจ
จ่ายของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อขา้วไรซ์
เบอร์ร่ีในร้านอาหารพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

-ทฤษฎีอุปสงค ์
-ทฤษฎีส่ิงกระตุน้และ
การตอบสนอง 
 

Binary Logit 
Model 

ตวัแปรตาม  
Y= ผูบ้ริโภคยนิดีจะจ่าย
เพิ่มร้อยละ 50 หรือไม่
ยนิดีจะจ่าย 
ตวัแปรอิสระ 
-เพศ         -รายได ้
-ราคา 
-ความถ่ีในการบริโภค 
-ค่าใชจ่้ายการบริโภค
อาหารนอกบา้น 
-เคยบริโภคมาก่อน 
-คุณค่าทางโภชนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพศชาย รายได ้ความถ่ีในการ
บริโภค  ราคา ส่งผลต่อความ
เตม็ใจจ่ายในทิศทางตรงกนั
ขา้ม 
การเคยบริโภคมาก่อน ส่งผล
ต่อความเตม็ใจจ่ายในเชิงบวก 
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ผูว้ิจยั (ปี) ค าถามงานวิจยั ทฤษฎี แบบจ าลอง ตวัแปร ผลการศึกษา 

วิภากาญจ ์เลิศ
ทวีวฒิุ 
(2559) 

 

ปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือยดืผา่นทาง
ออนไลน ์

-ทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค 
-ทฤษฎีตน้ทุน
ธุรกรรม 
-ส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน ์

Binary Logit 
Model 

ตวัแปรตาม  
Y=ตดัสินใจซ้ือหรือไม่
ซ้ือสินคา้ 
ตวัแปรอิสระ 
- เพศ         - อาย ุ 
- จงัหวดั   - การศึกษา 
-อาชีพ      -สถานภาพ  
- รายได ้   - รายจ่าย 
- ราคา       -โฆษณา 
-ความเป็นส่วนตวั 
-การใหบ้ริการส่วน
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพศชาย การศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรี การใหบ้ริการส่วน
บุคคลและการรักษาความเป็น
ส่วนตวั ส่งผลเชิงลบต่อการซ้ือ
สินคา้ 
อาย ุจงัหวดั สถานภาพ อาชีพ 
รายได ้รายจ่าย (นอ้ยกวา่
10,000บาท) การโฆษณา 
ส่งผลเชิงบวกต่อการซ้ือสินคา้ 
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ผูว้ิจยั (ปี) ค าถามงานวิจยั ทฤษฎี แบบจ าลอง ตวัแปร ผลการศึกษา 

อรุณโรจน์  
เอกพณิชย ์
(2558) 
 

ปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ
น ้าผกัและผลไมอิ้นทรียแ์บบสกดั
เยน็ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

-ทฤษฎีพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค 
-ทฤษฎีเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ 
-ทฤษฎีส่วนประสม
ทางการตลาด 
 

-Factor 
Analysis 
 -Regression 
Analysis 

ตวัแปรตาม 
-การตดัสินใจซ้ือน ้าผกั
และผลไมอิ้นทรียแ์บบ
สกดัเยน็ 
ตวัแปรอิสระ 
-ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
-ปัจจยัดา้นราคา 
-ปัจจยัดา้นกิจกรรม 
การตลาด 
- การจดัจ าหน่าย 
-รูปแบบบรรจุภณัฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละราคามี
อิทธิพลต่อการซ้ือน ้าผกัและ
ผลไมอิ้นทรียส์กดัเยน็ ณ 
นยัส าคญั 95% 
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ผูว้ิจยั (ปี) ค าถามงานวิจยั ทฤษฎี แบบจ าลอง ตวัแปร ผลการศึกษา 

Alim 
Setiawan 
Slame 
(2016) 

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์และ
ปัจจยัอ่ืนๆส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผกัออร์แกนิคในประเทศ
อินโดนีเซียหรือไม่ 

 
  

-Logit Model 
-Factor 
Analysis 

ตวัแปรตาม 
Y= ซ้ือหรือไม่ซ้ือผกั
ออร์แกนิค 
ตวัแปรอิสระ 
-อาย ุ           -เพศ 
-การศึกษา   -รายได ้
-สถานภาพท างาน 
-มีเดก็ในครอบครัว 
-ขนาดครอบครัว 
-ราคา         -ทศันคติ 
-ส่ิงแวดลอ้ม 
-ความปลอดภยั 
-ความน่าเช่ือถือ 
 
 
 
 
 
 
 

เพศ(ชาย) ขนาดครอบครัว และ
ราคา ส่งผลเชิงลบต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ 
 
ระดบัรายได ้ทศันคติ 
สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั 
และความน่าเช่ือถือ ส่งผลเชิง
บวกต่อการตดัสินใจซ้ือผกัออร์
แกนิค 
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ผูว้ิจยั (ปี) ค าถามงานวิจยั ทฤษฎี แบบจ าลอง ตวัแปร ผลการศึกษา 

Gianie Abdu, 
Purwanto 
(2013) 

ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือท่ี
ประเทศอินโดนีเซีย 
 (ร้าน 7-Eleven ) 

 -Multiple 
Regression 
Analysis 

ตวัแปรตาม 
Y=ค่าใชจ่้ายในร้าน
สะดวกซ้ือ 
ตวัแปรอิสระ 
-ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 
-ปัจจยัดา้นสังคม 
-ปัจจยัส่วนบุคคล 
-ปัจจยัทางจิตวิทยา 
 

ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัทาง
จิตวิทยา ส่งผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือ 
ณ นยัส าคญั 95% 

Luu Tien 
Dung 
(2015) 

ผูบ้ริโภคในเวยีดนามจะตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ออร์แกนิคหรือไม่ 

 Logit Model 
 

ตวัแปรตาม 
Y=ซ้ือสินคา้ออร์แก
นิคหรือไม่เคยซ้ือ 
ตวัแปรอิสระ 
-เพศ      -การศึกษา 
-อาย ุ     -รายได ้
-ขนาดครอบครัว 
-ความรู้ดา้นออร์แกนิค 
-การติดฉลากออร์แกนิค 
 
 

การศึกษา ขนาดครอบครัว 
รายได ้ความรู้เก่ียวกบัออร์แก
นิค และการติดฉลากออร์แก
นิค ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ออร์แกนิค 
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ผูว้ิจยั (ปี) ค าถามงานวิจยั ทฤษฎี แบบจ าลอง ตวัแปร ผลการศึกษา 
Prem Kumar 

(2013) 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตคุ์ณภาพสูงมี

ความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ 

 Logit Model 
 

ตวัแปรตาม 
Y=ซ้ือหรือไม่ซ้ือ
รถยนตคุ์ณภาพสูง 
ตวัแปรอิสระ 
-อาย ุ        -อาชีพ 
-ขนาดครอบครัว 
-จ านวนคนท่ีตอ้งดูแล 
-สถานท่ีเกิด 
-ระดบัทางสงัคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดครอบครัว ส่งผลเชิงบวก
ต่อซ้ือรถยนต ์
 
จ านวนคนท่ีตอ้งดูแล สถานท่ี
เกิด และระดบัทางสงัคม ส่งผล
เชิงลบต่อการซ้ือรถยนต ์
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ผูว้ิจยั (ปี) ค าถามงานวิจยั ทฤษฎี แบบจ าลอง ตวัแปร ผลการศึกษา 
P. Pomsanam 
and K. 
Napompech 
(2014) 

ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการซ้ือ
อาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคคน
ไทย 

-ทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน 
-ทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค 

 

-factor analysis 
-Multiple 
Regression 
Analysis 

ตวัแปรตาม 
Y=ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
อาหารออร์แกนิค 
ตวัแปรอิสระ 
-ดา้นความสะดวกสบาย
และมีสินคา้ 
-ดา้นการไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม 
-ดา้นการรับรู้ของบุคคล
ท่ีมีอิทธิพล 
-ความน่าเช่ือถือของตรา
สินคา้ 
-ดา้นคุณภาพอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 

การไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม,การ
รับรู้ของบุคคลท่ีมีอิทธิพล
,ความน่าเช่ือถือ และคุณภาพ
อาหาร มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อาหารออร์แกนิค ณ นยัส าคญั 
99% 
ส่วนความสะดวกสบายและมี
สินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
ณ นยัส าคญั 95% 
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ผูว้ิจยั (ปี) ค าถามงานวิจยั ทฤษฎี แบบจ าลอง ตวัแปร ผลการศึกษา 

Ramu 
Govindasamy 
and John 
Italia 
(1999) 

ผูบ้ริโภคยนิดีจะจ่ายเพิ่มร้อยละ 10 
ส าหรับสินคา้อินทรียห์รือไม่ 

 Logit Model ตวัแปรตาม 
Y= ยนิดีจะจ่ายเพิ่มร้อย
ละ 10 หรือไม่ยนิดี 
ตวัแปรอิสระ 
-เพศ             - อาย ุ
-รายได ้       -การศึกษา 
-เคยไปท่ีตลาดเกษตร
อินทรีย ์
-เคยบริโภคสินคา้
อินทรียม์าก่อน 
-ผูบ้ริโภคท่ีชอบลอง
สินคา้ใหม่ 
 
 

เพศชาย  รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน และ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน ส่งผลต่อ
ความยนิดีจ่ายเพิ่มร้อยละ10 ใน
เชิงลบ 
 
การเคยบริโภคสินคา้อินทรียม์า
ก่อน และ ผูบ้ริโภคท่ีชอบลอง
สินคา้ใหม่ ส่งผลต่อความยนิดี
จ่ายเพิ่มร้อยละ10 ในเชิงบวก 
 

 

 

 

 


