
1.ความเป็นมาของงานวจิัย
   แนวทางการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนัที�ตอ้งรีบเร่งแข่งกบัเวลาประกอบ
กบัสารเคมีที�ปนเปื� อนมากบัผกั ผลไม ้และอาหารที�สูงขึ�น ทาํให้
ผูบ้ริโภคที�สนใจหรือรักษาสุขภาพเกิดความกงัวลและไม่มีความมั�นใจ
วา่แต่ละวนัที�ไดบ้ริโภคนํ�าผกั ผลไม ้และอาหารนั�น จะไดรั้บวิตามิน
และเกลือแร่ที�จาํเป็นต่อร่างกายอยา่งเพียงพอสาํหรับแต่ละวนัหรือไม่ 
จึงเริ�มสนใจและนิยมเลือกดื�มเครื�องดื�มผสมวิตามินเป็นทางเลือกมาก
ยิ�งขึ�น ทาํให้ผูผ้ลิตเครื�องดื�มผสมวิตามินเกิดขึ�นอยา่งมากในช่วงปีที�
ผา่นมา ก่อให้เกิดการแข่งขนัในตลาดสูงขึ�น ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมี
ทางเลือกในการเลือกซื�อและบริโภคเครื�องดื�มผสมวิตามินมากยิ�งขึ�น

2.วตัถุประสงค์ในการศึกษา
   ศึกษาปัจจยัการกาํหนดราคาในตลาดเครื�องดื�มผสมวิตามินโดยวิธี 
Hedonic Price เพื�อประเมินหาปัจจยัที�เป็นตวักาํหนดราคาของเครื�องดื�ม
ผสมวิตามิน

3.วธิกีารศึกษา
 ในการศึกษานี�จะเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแ้ก่ ราคา 

ยี�ห้อ รสชาติ ชนิดของวิตามินที�ผสมในเครื�องดื�ม ปริมาณนํ�าตาล อายุ
ผลิตภณัฑ ์ชั�นวางสินคา้ และช่องทางจดัจาํหน่าย เป็นตน้ ซึ� งช่วงเวลาการ
เก็บขอ้มูลคือ เดือนตุลาคม 2562 ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 ไดท้ั�งหมด จาํนวน 
270 ตวัอยา่ง

 การวิเคราะห์นี�  ผูศึ้กษาไดด้ดัแปลงสมการ Log – Linear ที�ไดจ้าก
การศึกษาปัจจยัการกาํหนดราคาสินคา้ในตลาดนํ�าผลไมแ้ละเครื�องดื�ม
ผสมนํ�าผลไมใ้นประเทศสหรัฐอเมริกา ของ Andrea Leschewki , Dave 
D. Wetherspoon and Annemarie Kuhns (2559) ดงันี�

ln(Drink Price) = β0 + ∑β j Nutr + ∑β k Prod + ∑β l Pack + ∑β m

Acq + ε
 โดยผูศึ้กษาไดด้ดัแปลงสมการ Log – Linear  เป็น Linear เนื�องจาก

ทดสอบใชต้วัแปรตาม Price_unit เพื�อพิจารณาค่า Residual Sum of 
Squares (RSS) และ R2 แลว้พบวา่ ถา้กาํหนดตวัแปรตามให้อยูใ่นรูปของ  
In (Log – Linear) เพื�อเปลี�ยนรูปแบบขอ้มูลไม่เชิงเส้นตรงให้อยูใ่นรูป
เชิงเส้นตรง (Non-linear transformation) จะไดค้่า RSS = 2.03 และ R2 = 
0.9453 แต่ถา้กาํหนดตวัแปรตามให้อยูใ่นรูปเชิงเส้นตรง (Linear) จะได้
ค่า RSS = 0.01 และ R2 = 0.9469  

  ดงันั�นในการศึกษานี�จะใชส้มการ Linear ดงันี�
Price_unit = β0 + β1 Discount + β2 VitC + β3 Anti + β4 Mine + β5 
Sugar + β6 Lemon&Orange +β7 Size + β8 Glass + β9 Acq2 + β10 
Acq3 + β11 Shelf 2 + β12 Shelf 3 + β13 Refri + β14 Age + β15 
Advert2 + β16Advert3 + β17 Advert4 + ε
   และ
Sale Price = β0 + β1 Discount + β2 VitC + β3 Anti + β4 Mine + β5 
Sugar + β6 Lemon&Orange +β7 Size + β8 Glass + β9 Acq2 + β10 
Acq3 + β11 Shelf 2 + β12 Shelf 3 + β13 Refri + β14 Age + β15 
Advert2 + β16Advert3 + β17 Advert4 + ε

 

ตัวแปรอิสระ ค่าสัมประสิทธิ�ของตัวแปรอิสระ (Coefficient)

การกําหนดราคาเครื�องดื�มผสมวิตามิน

(บาท)

การกําหนดราคาเครื�องดื�มผสมวิตามิน

ต่อหนึ�งหน่วยปริมาณ

(บาท/มิลลิลิตร)

Discount -4.407603*** -0.0131579***

VitC -0.0113244 -0.0000681**

Anti 0.7482742** 0.0021839*

Mine 1.201315 -0.0042141

Sugar -0.041171*** 0.0001727***

Lemon&Orange 0.8293433** 0.0014471

Size 0.0213835*** -0.0001548***

Glass 1.174857** 0.0129227***

Acq2 0.1582597 0.0007997

Acq3 -0.2156603 -0.0007909

Shelf2 0.1259821 -0.0013662

Shelf3 0.271453 -0.0009275

Refri -0.3503714 -0.0005067

Age -0.150713*** -0.0000642

Advert2 0.106102 -0.0047676***

Advert3 -7.268351*** -0.0295475***

Advert4 -0.9030896* -0.0015609

Constant 12.93943 0.1217214

R2 0.8432 0.9469

4.ผลการศึกษา
   ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะที�กาํหนดราคาเครื�องดื�มผสมวิตามิน (บาท) 
และราคาเครื�องดื�มผสมวิตามินต่อหนึ�งหน่วยปริมาณ (บาท/มิลลิลิตร)

4.ผลการศึกษา (ต่อ)
   ตวัแปรอิสระที�มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที� 0.01  ไดแ้ก่ การใส่สารตา้นอนุมูล
อิสระ (Anti) การเพิ�มนํ�าตาล (Sugar) ใชบ้รรจุภณัฑแ์กว้ (Glass) มีค่าสมัประสิทธิ�
เป็นบวก เท่ากบั 0.0021839, 0.0001727 และ 0.0129227 บาท/มิลลิลิตร ตามลาํดบั 
นอกจากนี�ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การลดราคา (Discount)  การเพิ�มปริมาณวิตามินซี 
(VitC) ขนาดบรรจุภณัฑ ์(Size)  การโฆษณากินแลว้สวย (Advert2) และสปาร์ค
กลิ�งใสผสมวิตามิน(Advert3) เมื�อเทียบกบัการโฆษณารสผลไม ้มีค่าสมัประสิทธิ�
เป็นลบ  เท่ากบั 0.0131579, -0.0000681, -0.0001548, -0.0047676 และ -
0.0295475 บาท/มิลลิลิตร ตามลาํดบั

5. สรุปผลการศึกษา และการนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกจิ
   จากผลการศึกษาคุณลกัษณะเหล่านี�อาจช่วยให้ผูผ้ลิตเครื�องดื�มผสมวิตามินเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ยิ�งขึ�น โดยเฉพาะการเลือกใชบ้รรจุภณัฑแ์กว้ที�
ส่งผลเชิงบวกต่อราคามากที�สุด โดยทั�วไปแลว้บรรจุภณัฑแ์กว้สามารถทนความร้อน ความเยน็จดัไดดี้กวา่บรรจุภณัฑพ์ลาสติก และยงัสามารถนาํกลบัมาใชซ้ํ�าได้
หลายครั� ง (Reuse) โดยไม่เปลี�ยนแปลงคุณภาพเหมือนบรรจุภณัฑพ์ลาสติกที�ใชซ้ํ�าๆหลายครั� งจะทาํให้เกิดสารปนเปื� อนของสารเคมี และผูผ้ลิตควรลดหรือเลิกการ
โฆษณาสปาร์คกลิ�งใสผสมวิตามินเมื�อเทียบกบัการโฆษณารสผลไม ้เพราะจะส่งผลเชิงลบต่อการกาํหนดราคามากที�สุด ที�เป็นเช่นนี�อาจเพราะการดื�มสปาร์คกลิ�งใส
ผสมวิตามินยงัไม่เป็นที�นิยมสาํหรับผูบ้ริโภคในประเทศไทย และผูบ้ริโภคอาจยงัมีความเขา้ใจผิดเกี�ยวกบัเครื�องดื�มประเภทสปาร์คกลิ�ง โดยผูบ้ริโภคอาจเขา้ใจวา่จะ
ทาํให้เคลือบฟันเสีย ทาํลายแคลเซียมจากกระดูก ซึ� งแทจ้ริงแลว้ปัญหาเหล่านี�มาจากนํ�าตาลที�ผสมในเครื�องดื�ม ทั�งนี�การศึกษาขอ้ดีและขอ้เสียของเครื�องดื�มประเภทส
ปาร์คกลิ�งที�เกี�ยวกบัระบบยอ่ยอาหาร หวัใจและกระดูกยงัอยูใ่นงานวิจยัและไม่มีหลกัฐานที�ยนืยนัไดแ้น่ชดั และจะตอ้งศึกษาเพิ�มเติมกนัต่อไปในอนาคต
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การศึกษานี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาหาปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเครื�องดื�มผสมวิตามินของ

ผูบ้ริโภค และประเมินหาปัจจยัที�เป็นตวักาํหนดราคาของเครื�องดื�มผสมวิตามินโดยวธีิ Hedonic Price 

จากการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาเครื�องดื�มผสมวติามินต่อหนึ�งหน่วยปริมาณ (บาท/มิลลิลิตร) 

กบัคุณลกัษณะของเครื�องดื�มผสมวิตามิน พบวา่ปัจจยัที�ส่งผลเชิงบวกต่อการกาํหนดราคาเครื�องดื�มผสมวิตามิน

ต่อหนึ�งหน่วยปริมาณ (บาท/มิลลิลิตร) มากที�สุด ไดแ้ก่ การใชบ้รรจุภณัฑ์แกว้ การใส่สารตา้นอนุมูลอิสระ การ

เพิ�มนํ� าตาล � กรัม ตามลาํดบั ในทางตรงกนัขา้มปัจจยัที�ส่งผลเชิบลบต่อการกาํหนดราคาเครื�องดื�มผสมวิตามิน

ต่อหนึ�งหน่วยปริมาณ (บาท/มิลลิลิตร) มากที�สุด ไดแ้ก่ การโฆษณาสปาร์คกลิ�งใสผสมวิตามินเมื�อเทียบกบัการ

โฆษณารสผลไม ้การลดราคา การโฆษณากินแลว้สวยเมื�อเทียบกบัการโฆษณารสผลไม ้ ขนาดบรรจุภณัฑ์ การ

เพิ�มปริมาณวิตามินซี ตามลาํดบั ซึ� งจากผลการศึกษาคุณลกัษณะเหล่านี�อาจช่วยให้ผูผ้ลิตเครื�องดื�มผสมวิตามิน

เขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ยิ�งขึ�น 

 

 

คําสําคัญ : เครื�องดื�มผสมวติามิน, ปัจจยัที�เป็นตวักาํหนดราคา,  Hedonic Price 
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1. บทนํา 

นํ� าเป็นสิ�งจาํเป็นและปัจจยัพื�นฐานสําหรับการดาํรงชีวิตของมนุษยทุ์กคน ทั�งในแง่การใช้นํ� าเพื�อการ

อุปโภคบริโภคและเป็นองคป์ระกอบหนึ� งในร่างกายมนุษย ์โดยทั�วไปร่างกายมนุษยมี์นํ� าเป็นองคป์ระกอบร้อย

ละ 70 โดยหนา้ที�สาํคญัของนํ�า คือ เป็นตวักลางในการเกิดปฏิกิริยาเคมีทุกชนิดในกระบวนการเมตาบอลิซึมของ

ร่างกายเพื�อใหเ้ซลลใ์นร่างกายสามารถทาํงานไดอ้ยา่งปกติ อีกทั�งยงัช่วยในการควบคุมอุณหภูมิและระบายความ

ร้อนในร่างกายในรูปของเหงื�อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติในชีวิตประจาํวนัร่างกายจะได้รับนํ� าจาก

หลากหลายทาง เช่น นํ� าที�ไดจ้ากการเผาผลาญสารอาหารจาํพวกคาร์โบไฮเดรต ไขมนั และโปรตีนนํ� าที�เป็น

ส่วนประกอบในอาหาร และนํ�าดื�มซึ� งเป็นทางเลือกหลกัของมนุษย ์

การบริโภคนํ� าดื�มให้ได้ปริมาณที� เหมาะสมในแต่ละวนัจะช่วยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะที�สมดุล 

หมายความวา่ มนุษยต์อ้งบริโภคนํ� าดื�มให้ไดป้ริมาณมากกว่าการสูญเสียนํ� าในร่างกายตามธรรมชาติ เช่น การ

หายใจ การปัสสาวะและอุจจาระ การระเหยทางผวิหนงัในรูปของเหงื�อ เป็นตน้ และนอกจากนี�นํ� าดื�มที�บริโภคยงั

ตอ้งคาํนึกถึงความสะอาด เพราะการเลือกบริโภคนํ� าที�ไม่สะอาดอาจกลายเป็นการนาํเชื�อโรค หรือสารพิษเขา้มา

สู่ร่างกายมนุษยซึ์� งอาจทาํให้เกิดอาการป่วยจนกระทั�งเสียชีวิตได ้โดยวิธีการผลิตนํ� าดื�มนั�นมีความหลากหลาย 

การทาํนํ� าดื�มให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นการตม้ให้เดือดโดยใช้ความร้อนฆ่าเชื�อโรค หรือการกลั�นทาํให้นํ� าบริสุทธิ�

และสะอาดนั�นมีขั�นตอนยุง่ยาก ปัจจุบนัจึงนิยมใชก้ารกรองและการฆ่าเชื�อโรคโดยวิธีต่างๆ ซึ� งวิธีที�นิยมไดแ้ก่ 

Reverse osmosis (RO), Ultra Violet (UV) และ Ozone ซึ� งมีขั�นตอนไม่ยุ่งยากและทาํให้นํ� าดื�มสะอาดอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

แนวทางการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนัที�ตอ้งรีบเร่งแข่งกบัเวลาประกอบกบัสารเคมีที�ปนเปื� อนมากบัผกั 

ผลไม ้และอาหารที�สูงขึ�น ทาํให้ผูบ้ริโภคที�สนใจหรือรักษาสุขภาพเกิดความกงัวลและไม่มีความมั�นใจวา่แต่ละ

วนัที�ไดบ้ริโภคนํ�าผกั ผลไม ้และอาหารนั�น จะไดรั้บวติามินและเกลือแร่ที�จาํเป็นต่อร่างกายอยา่งเพียงพอสําหรับ

แต่ละวนัหรือไม่ จึงเริ� มสนใจและนิยมเลือกดื�มเครื� องดื�มผสมวิตามินเป็นทางเลือกมากยิ�งขึ�น ทาํให้ผูผ้ลิต

เครื�องดื�มผสมวติามินเกิดขึ�นอยา่งมากในช่วงปีที�ผา่นมา ก่อใหเ้กิดการแข่งขนัในตลาดสูงขึ�น ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมี

ทางเลือกในการเลือกซื�อและบริโภคเครื�องดื�มผสมวติามินมากยิ�งขึ�น 

 

2. วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

  ศึกษาปัจจยัการกาํหนดราคาในตลาดเครื�องดื�มผสมวติามินโดยวธีิ Hedonic Price เพื�อประเมินหาปัจจยั

ที�เป็นตวักาํหนดราคาของเครื�องดื�มผสมวติามิน 
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3. ทบทวนวรรณกรรม 

ผลิตภณัฑเ์ครื�องดื�มผสมวติามินในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะผสมทั�งวิตามินและเกลือแร่ โดยบทความของ 

รดิกร ฉตัรทอง (����) เรื�องวติามินและเกลือแร่สาํคญัต่อสุขภาพอยา่งไร สามารถจาํแนกวติามินออกเป็น 2 กลุ่ม

ใหญ่ๆ โดยอาศยัคุณสมบติัการละลายในตวัทาํละลายที�ต่างกนั สาํหรับวติามินกลุ่มที� 1 คือ วติามินที�ละลายไดใ้น

นํ� า (Water – Soluble Vitamin) ไดแ้ก่ วิตามินซี และวิตามินบีรวม สําหรับวิตามินกลุ่มที� 2  คือ วิตามินที�ละลาย

ไดใ้นไขมนั (Fat – Soluble Vitamin) ไดแ้ก่ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค ในขณะที�เกลือแร่

เป็นอนินทรียส์ารที�มีความสําคญัและจาํเป็นสําหรับร่างกาย เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก เป็นตน้ ซึ� ง

วติามินและเกลือแร่ต่างๆ จะตอ้งทาํงานประสานกนั พึ�งพาอาศยักนัและกนั และช่วยกนัดูดซึมเขา้สู่ร่างกาย เช่น 

วติามินซีช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็ก ดงันั�นเรามีความจาํเป็นตอ้งรับประทานทั�งวิตามินและเกลือแร่พร้อมๆ กนั 

ในทางตรงกนัขา้มก็มีวิตามินและเกลือแร่บางชนิดห้ามรับประทานพร้อมกนั ควรแยกกนัรับประทานต่างเวลา

กนัเพื�อใหร่้างกายดูดซึมและนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพที�สุด  

เครื�องดื�มผสมวิตามินส่วนใหญ่ในตลาดเครื�องดื�มผสมวิตามินจะผสมวิตามินซีเป็นหลกั งานวิจยัของ

กิตติพร วงศ์สืบสันคติ (2548) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการบริโภควิตามินของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ผูบ้ริโภคมีการบริโภควติามินซีเป็นอนัดบัหนึ�ง  (74.35%) วติามินรวมเป็นอนัดบัสอง (44.93%) และวิตามินผสม

แร่ธาตุอื�นๆ เป็นอนัดับสาม (60%) โดยวิตามินที�บริโภคมีลักษณะเป็นเม็ด (75.25%) ผูบ้ริโภคนิยมบริโภค

วติามินหลงัอาหาร (46.75%) และซื�อตามร้านขายยาเพื�อทาํการบริโภคเอง (73%)  ปริมาณของวิตามินที�ซื�อแต่ละ

ครั� งเพื�อให้เพียงพอกบัการบริโภค และราคาที�เลือกซื�อตํ�ากว่า 500 บาท (59.75%)  โดยยี�ห้อและบริษทัผูผ้ลิต

วิตามินจาํเป็นตอ้งเป็นที�รู้จกัอย่างแพร่หลายในทอ้งตลาด (66.50%)   ผูบ้ริโภคมีวตัถุประสงค์ของการบริโภค

วิตามินเพื�อเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและเพื�อป้องกนัโรค นอกจากเครื�องดื�มผสมวิตามินแลว้ ปัจจุบนัยงัมีนํ� าแร่

บรรจุขวดที�นิยมดื�มในกลุ่มคนรักสุขภาพ โดยงานวิจยัของรวิกร สยามิภกัดิ�  (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัที�มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซื�อนํ�าแร่บรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซื�อนํ� าแร่บรรจุขวด ได้แก่ คุณภาพนํ� าแร่ บรรจุภณัฑ์ การหาซื�อได้ง่าย และราคาซึ� งส่งผลทางบวกต่อการ

ตดัสินใจเลือกซื�อ โดยผูบ้ริโภคพิจารณาจากขนาด ปริมาณ คุณภาพของนํ� าแร่เปรียบเทียบกบัเครื�องดื�มประเภท

อื�นๆ หากนํ�าแร่มีราคาที�เหมาะสมกบัสิ�งที�ผูบ้ริโภคเปรียบเทียบจะส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อนํ� าแร่บรรจุขวด 

โดยปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดนั�นส่งผลทางลบต่อการตดัสินใจเลือกซื�อ อาจเพราะการทาํกิจกรรมส่งเสริม

การตลาดที�มากเกินไปทาํใหค้วามน่าเชื�อถือของสินคา้ลดลง นอกจากนี� ปัจจยัดา้นการรับรู้ผลิตภณัฑ์ไม่ส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซื�อเพราะผูบ้ริโภคมองว่านํ� าแร่ที�วางจาํหน่ายมีมาตรฐานและคุณประโยชน์ที�เหมือนกนั ใน

ส่วนปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเพศ ช่วงอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี�ย

ต่อเดือนนั�น ลว้นส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อทั�งสิ�น โดยจากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ความถี�ในการซื�อนํ� าแร่อยู่ที�
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สัปดาห์ละ 1-2 ครั� ง (40.8%) ขนาดบรรจุภณัฑ์นํ� าแร่ที�เลือกซื�อประจาํมีขนาด 500-600 มิลลิลิตร (76%) โดยซื�อ

นํ� าแร่ผา่นร้านสะดวกซื�อมากที�สุด (69.5%) และผูบ้ริโภคคาดหวงัคุณประโยชน์จากการเลือกนํ� าแร่ในดา้นการ

ช่วยดบักระหายเป็นส่วนใหญ่ (54.3%) 

ในปัจจุบนักลุ่มวยัเรียนและวยัทาํงานที�เป็นเพศชายหันมาสนใจสุขภาพมากยิ�งขึ�น โดยงานวิจยัของ

บุญญาพร เชื�อมสมพงษ ์(2551) ไดศึ้กษาปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑ์พร้อมดื�ม

ของนิสิต นกัศึกษามหาวิทยาลยัของรัฐในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ทศันคติ โครงสร้างครอบครัว แรงจูงใจ และ

การรับรู้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑพ์ร้อมดื�ม โดยผลิตภณัฑ์พร้อมดื�มที�นิสิตนกัศึกษา

ส่วนใหญ่บริโภค คือ นํ� าผลไม ้(89.6%) ซื�อครั� งละ 1 กล่องเล็ก/ขวดเล็ก (59.3%) ความถี�ในการซื�อ 2-3 วนัต่อ

ครั� ง (42.9%) สถานที�ซื�อ คือ ร้านสะดวกซื�อ (73.6%) ค่าใช้จ่ายเฉลี�ย 76.82 บาท และงานวิจยัของสมรัฐ ทิ�ว

สังวาลย ์และคณะ (2554)  ไดศึ้กษาความตอ้งการและปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภคเพศชาย

ต่อผลิตภณัฑ์เครื�องดื�มเสริมสุขภาพ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการเสริมสุขภาพที�ให้คุณประโยชน์ด้านการ

บาํรุงสมองและความจาํ บรรเทาความเครียดแบบพร้อมดื�ม (Ready to Drink) มีส่วนผสมของนํ� าผลไม ้มีรส

หวานอมเปรี� ยว ไม่มีความซ่า ให้พลงังานตามปกติ ราคาสูงสุดต่อหน่วยที�ยอมจ่ายประมาณ 30 บาท ซึ� งจากการ

วเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) สามารถจดักลุ่มปัจจยัที�มีอิทธิพลในการตดัสินใจซื�อได ้6 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ดา้น

ประโยชน์ต่อสุขภาพและความปลอดภยั 2) ดา้นการตลาด 3) ดา้นรสชาติและลกัษณะปรากฏ 4) ดา้นบรรจุภณัฑ์

และฉลาก 5) ดา้นการดบักระหายและให้พลงังาน 6) ดา้นอายุการเก็บรักษา โดยการศึกษาปัจจยักาํหนดราคาใน

ตลาดเครื�องดื�มเพื�อวิเคราะห์ปัจจยัที�เป็นตวักาํหนดราคาผลิตภณัฑ์นํ� าส้ม โดยอาศยัแบบจาํลอง Hedonic Price 

อาทิ งานวิจยัของยุวดี ลีเบ็น และวิศิษฐ์ ลิ�มสมบุญชัย (2551) ได้ศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัที�เป็นตวักาํหนดราคา

ผลิตภณัฑ์นํ� าส้มชนิดต่างๆ ที�วางจาํหน่ายในห้างสรรพสินคา้ระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงมกราคม 

2551 และ พบวา่ ปัจจยัที�มีผลเชิงลบต่อราคา ไดแ้ก่ ปริมาณนํ� าตาลเพิ�มขึ�น 1% จะส่งผลให้ราคานํ� าส้มลดลง 

0.573 บาท แต่ระดบัความเข้มข้นสูงโดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ 100%  และการเติมเกล็ดส้มหรือเนื�อส้มลงใน

ผลิตภณัฑก์ลบัไม่มีผลต่อราคานํ� าส้มอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ นอกจากนี� ยงัพบวา่ บรรจุภณัฑ์ที�เป็นขวดแกว้จะ

ทาํให้ราคาสูงกว่าแบบกล่องและกระป๋องประมาณ 2.99 บาท ขณะที�แบบขวดพลาสติกและถว้ยพลาสติกจะ

ส่งผลให้ไดร้าคาตํ�ากว่าแบบกล่องและกระป๋องประมาณ 1.043 และ 2.024 บาท ตามลาํดบั โดยผลิตภณัฑ์

ยี�หอ้บรู๊คเฮฮา และฮาวายมีความสัมพนัธ์ทางลบต่อราคาผลิตภณัฑ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ขณะที�ปัจจยัที�มีผล

เชิงบวกต่อราคา ได้แก่ ระดบัของชั�นวางผลิตภณัฑ์ที�วางอยู่ระดบัสายตาจะส่งผลให้ราคานํ� าส้มสูงกว่าราคา

นํ�าส้มบนชั�นวางอื�นๆ ประมาณ 2.318 บาท และผลิตภณัฑ์ยี�ห้อชบา ยูนิฟ และโมกุโมกุ มีความสัมพนัธ์ทางบวก

กบัราคาอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยยี�ห้อโมกุโมกุจะมีราคาบวกเพิ�มจากราคาเฉลี�ยของกลุ่มผลิตภณัฑ์นํ� าส้ม

มากที�สุด จากผลการศึกษาชี� ให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคยินดีจ่ายราคาส่วนเพิ�ม (Premium Price) ให้กับความ
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สะดวกสบายในการซื�อหา ขอ้มูลคุณค่าโภชนาการ และตราสินคา้ ซึ� ง Andrea Leschewki , Dave D. 

Wetherspoon and Annemarie Kuhns (2559) ได้ศึกษาปัจจยัการกาํหนดราคาสินค้าในระดบัสูง (Price 

Premiums) ในตลาดนํ� าผลไมแ้ละเครื�องดื�มผสมนํ� าผลไมใ้นประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใชแ้บบจาํลอง Hedonic 

Price ศึกษาวา่ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ เช่น สารอาหารที�มีอยูใ่นผลิตภณัฑ์ ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ การบรรจุ

ภณัฑ์ และช่องทางจาํหน่ายส่งผลต่อราคาอยา่งไร พบว่า ปัจจยัที�ส่งผลต่อราคาในเชิงบวกมากที�สุดในกลุ่มของ

สารอาหารในนํ� าผลไม ้คือ วิตามินซี  แคลเซียม และวิตามินดี ในขณะที�ปัจจยัที�ส่งผลต่อราคาในเชิงบวกมาก

ที�สุดของคุณลกัษณะสินคา้นํ�าผลไมแ้ละเครื�องดื�มผสมนํ�าผลไม ้คือ คุณลกัษณะสินคา้ที�ผลิตจากธรรมชาติ/ออแก

นิค และปัจจยัที�ส่งผลต่อราคาในเชิงบวกมากที�สุดสําหรับช่องทางจาํหน่ายนํ� าผลไม ้คือ ร้านสะดวกซื�อ ในขณะ

ที�เครื�องดื�มผสมนํ� าผลไมที้�วางจาํหน่ายในร้านสะดวกซื�อกลบัไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ นอกจากนี�ฤดูกาลยงัมีผล

ต่อราคานํ�าผลไม ้โดยฤดูใบไมผ้ลิมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคามากที�สุด ในขณะที�เครื�องดื�มผสมนํ� าผลไมใ้น

ฤดูหนาวมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัราคามากที�สุด   

 

4. วธีิการศึกษา 

ในการศึกษานี�จะเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลที�เกี�ยวกบัราคาเครื�องดื�มผสม 

วติามิน บริษทั และยี�หอ้หรือแบรนดที์�ผลิต รสชาติหรือกลิ�น ชนิดของวติามินที�ผสมในเครื�องดื�ม ระดบันํ�าตาล 

ในเครื�องดื�ม อายุผลิตภณัฑ์ตั� งแต่เริ� มวางจาํหน่าย รวมถึงชั�นวาง และช่องทางจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ� งช่วงเวลาการเก็บขอ้มูลคือ เดือนตุลาคม 2562 ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 ไดท้ั�งหมด จาํนวน 270 

ตวัอยา่ง 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษานี� ใชจ้ากวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยทาํการศึกษา

และวิเคราะห์ปัจจยัที�กาํหนดราคาเครื� องดื�มผสมวิตามินที�จาํหน่ายในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบจาํลอง 

Hedonic Price ซึ� งเป็นแบบจาํลองทางสถิติที�ใช้หาความสัมพนัธ์ระหว่างราคาสินคา้กบัคุณลกัษณะต่างๆของ

สินคา้ โดย Andrea Leschewki , Dave D. Wetherspoon and Annemarie Kuhns (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัการ

กาํหนดราคาสินคา้ในระดบัสูง (Price Premiums) ในตลาดนํ� าผลไมแ้ละเครื�องดื�มผสมนํ� าผลไมใ้นประเทศ

สหรัฐอเมริกา  ซึ� งเขียนอยูใ่นรูปสมการเส้นตรงไดด้งันี�  

 

ln(Drink Price) = β� + ∑ β j Nutr + ∑ β k Prod + ∑ β l Pack + ∑ β m Acq + ε                               (�)    
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ผูศึ้กษาไดด้ดัแปลงสมการ (�) จากฟังก์ชนั Log – Linear  เป็น Linear สําหรับการศึกษานี�  เนื�องจาก

ทดสอบใชต้วัแปรตาม Price_unit เพื�อพิจารณาค่า Residual Sum of Squares (RSS) และ R2 แลว้พบวา่ ถา้

กาํหนดตวัแปรตามให้อยูใ่นรูปของ  In (Log – Linear) เพื�อเปลี�ยนรูปแบบขอ้มูลที�ไม่ใช่ขอ้มูลเชิงเส้นตรงให้อยู่

ในรูปเชิงเส้นตรง (Non-linear transformation) จะไดค่้า RSS = 2.03 และ R2 = 0.9453 แต่ถา้กาํหนดตวัแปรตาม

ให้อยูใ่นรูปเชิงเส้นตรง (Linear) จะไดค่้า RSS = 0.01 และ R2 = 0.9469  ดงันั�นในการศึกษานี� จะกาํหนดตวัแปร

ตามใหอ้ยูใ่นรูปเชิงเส้นตรง (Linear) ดงัสมการที� � และ � และไดแ้สดงคาํอธิบายตวัแปรต่างๆ ตามตารางที� � ซึ� ง

สมการที� � และ � มีความแตกต่างกนัเพียงตวัแปรตามที�แตกต่างกนั โดยสมการที� � ตวัแปรตามเป็นราคาขาย แต่

สมการที� � ราคาขายต่อ � มิลลิลิตร เพื�อศึกษาผลเมื�อกาํหนดใหมี้ปริมาณการขายที�เท่ากนั  

Sale Price = β� + β� Discount + β� VitC + β� Anti + β4 Mine + β5 Sugar + β6 Lemon&Orange +β7 Size 

+ β8 Glass + β9 Acq2 + β10 Acq3 + β11 Shelf 2 + β12 Shelf 3 + β13 Refri + β14 Age + β15 Advert2 + 

β16Advert3 + β17 Advert4 + ε                                                                                                                (�) 

และ 

Price_unit = β0 + β1 Discount + β2 VitC + β3 Anti + β4 Mine + β5 Sugar + β6 Lemon&Orange +β7 

Size + β8 Glass + β9 Acq2 + β10 Acq3 + β11 Shelf 2 + β12 Shelf 3 + β13 Refri + β14 Age + β15 

Advert2 + β16Advert3 + β17 Advert4 + ε                                                                                              (�) 

 

ตารางที� � คาํอธิบายตวัแปร 

ตวัแปร ความหมาย ตวัแปรฐาน 

ตวัแปรตาม ตวัแปรต้น 

Sale Price   ราคาเครื�องดื�มผสมวติามินที�วางขายในปัจจุบนั (บาท)  

Price_unit  ราคาเครื�องดื�มผสมวติามินต่อหนี�งหน่วยปริมาณ (บาท/มิลลิลิตร)  

 Discount ตวัแปรหุ่น ซึ�งมีค่าเท่ากบั � เมื�อผลิตภณัฑมี์การลดราคา  และมีค่าเท่ากบั � ในกรณีที�

ไม่มีการลดราคา 

 

  VitC ปริมาณวติามินซีทีผสมในเครื�องดื�ม (มิลลิกรัม)   

  Anti ตวัแปรหุ่น ซึ�งมีค่าเท่ากบั � เมื�อเครื�องดื�มมีสารตา้นอนุมูลอิสระ แต่มีค่าเท่ากบั � ใน

กรณีอื�น 
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ตวัแปร ความหมาย ตวัแปรฐาน 

ตวัแปรตาม ตวัแปรต้น 

  Mine ตวัแปรหุ่น ซึ�งมีค่า เท่ากบั � เมื�อเครื�องดื�มมีส่วนผสมแร่ธาต ุแต่มีเท่ากบั � ในกรณีอื�น  

  Sugar  ปริมาณนํ� าตาลซึ�งเป็นส่วนประกอบในเครื�องดื�ม (กรัม)  

  Lemon&Orange ตวัแปรหุ่น ซึ�งมีค่าเท่ากบั � เมื�อรสชาติเครื�องดื�มผสมวติามินมีรสสม้/มะนาว แต่ มีค่า

เท่ากบั � ถา้มีรสอื�น 

 

  Size ขนาดบรรจุภณัฑ ์(มิลลิลิตร)  

 Glass 

 

ตวัแปรหุ่น  ซึ�งมีค่าเท่ากบั � เมื�อบรรจุภณัฑท์าํมาจากแกว้ และ มีค่าเท่ากบั � เมื�อบรรจุ

ภณัฑท์าํมาจากพลาสติก 

 

  

 

Acq2 ตวัแปรหุ่น ซึ�งมีค่าเท่ากบั � เมื�อผลิตภณัฑจ์ดัจาํหน่ายทาง ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (Super 

center) และมีค่าเท่ากบั � ในกรณีอื�น 

ผลิตภณัฑ์

จาํหน่ายทาง

ร้านสะดวก

ซื�อ 

(Convenience 

store)   

 Acq3 ตวัแปรหุ่น ซึ�งมีค่าเท่ากบั � เมื�อผลิตภณัฑจ์ดัจาํหน่ายทาง ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Super 

market) และมีค่าเท่ากบั � ในกรณีอื�น 

  Shelf2 ตวัแปรหุ่น ซึ�งมีค่าเท่ากบั � เมื�อผลิตภณัฑว์างจาํหน่ายบน ชั�นวางของ ในระดบัสูงกวา่

สายตา  (หมายถึง ระดบัชั�นวางที� 6 ถึง 7) และมีค่าเท่ากบั � ในกรณีอื�น   

ชั�นวางจดั

จาํหน่าย

ผลิตภณัฑใ์น

ระดบัสายตา 

หมายถึง

ระดบัชั�นวาง

ที� � ถึง �   

 Shelf3 ตวัแปรหุ่น ซึ�งมีค่าเท่ากบั � เมื�อผลิตภณัฑว์างจาํหน่ายบน ชั�นวางของ ในระดบัตํ�ากวา่

สายตา (หมายถึงระดบัชั�นวางที� � ถึง �) และมีค่าเท่ากบั � ในกรณีอื�น 

  Refri ตวัแปรหุ่น ซึ�งมีค่าเท่ากบั � เมื�อผลิตภณัฑอ์ยูใ่นชั�นที�แช่เยน็ และมีค่าเท่ากบั � ในกรณี

ไม่มีการแช่เยน็ 

 

  Age อายขุองผลิตภณัฑต์ั�งแต่เริ�มวางจาํหน่าย จนถึงวนัที�เก็บขอ้มูล ??? (ปี) อนันี� คิดยงัไงคะ 

ไม่เขา้ใจค่ะเลยลองเติมใหค้่ะ 

 

  Advert� ตวัแปรหุ่น ซึ�งมีค่าเท่ากบั � เมื�อผลิตภณัฑถ์ูกโฆษณาวา่ กินแลว้สวย และมีค่าเท่ากบั � 

ในกรณีอื�น  

การโฆษณา 

รสผลไม ้  

 Advert� ตวัแปรหุ่น ซึ�งมีค่าเท่ากบั � เมื�อผลิตภณัฑถ์ูกโฆษณาวา่ เป็นเครื�องดื�มสปาร์คกลิ�งใส

ผสมวติามิน และมีค่าเท่ากบั � ในกรณีอื�น 

 Advert� ตวัแปรหุ่น ซึ�งมีค่าเท่ากบั � เมื�อผลิตภณัฑถ์ูกโฆษณาวา่ มีนํ� าตาลนอ้ยหรือแคลอรี�ต ํ�า 

และมีค่าเท่ากบั � ในกรณีอื�น 
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5. ผลการศึกษา 

จากการศึกษาหาปัจจยัหรือคุณลกัษณะที�กาํหนดราคาตลาดเครื�องดื�มผสมวิตามิน (บาท) ต่อหนึ�งหน่วย

ปริมาณ (บาท/มิลลิลิตร) โดยผูว้ิจยัได้เก็บขอ้มูลที�อยู่ในห้างสรรพสินคา้และร้านสะดวกซื�อต่างๆ ในเขต

กรุงเทพมหานครผ่านหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ ซึ� งช่วงเวลาการเก็บขอ้มูลคือ เดือนตุลาคม 2562 ถึง 

กุมภาพนัธ์ 2563 ไดท้ั�งหมด จาํนวน 270 ตวัอยา่ง 

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา และการคาดการณ์เครื�องหมายค่าสัมประสิทธิ� แสดงในตารางที� 2 

และไดผ้ลการวิเคราะห์มูลค่าคุณลกัษณะต่างๆ ของเครื�องดื�มผสมวิตามินที�ส่งผลต่อราคาทั�งในเชิงบวกและลบ 

ดว้ยการใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Regression Analysis) ผา่นแบบจาํลอง Hedonic Price Model 

โดยวิธีกาํลงัสองนอ้ยที�สุด (Ordinary Least Squares Method, OLS)  (ตารางที� �) โดยการศึกษานี� จะวิเคราะห์

ทั�งตวัแปรเชิงปริมาณ (Quantitative variables) และตวัแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative variables)  ทั�งนี�ตวัแปรเชิง

คุณภาพตอ้งจดัการใหเ้ป็นตวัแปรหุ่น (Dummy Variable) ก่อน เพื�อสามารถนาํไปวเิคราะห์ในสมการถดถอยได ้

ทั�งนี�การวิเคราะห์สมการถดถอยในการศึกษานี�  จะตอ้งเป็นไปตามขอ้สมมติฐานของ Classical Linear 

Regression Model (CLRM)  โดยจากการวเิคราะห์ปัญหาพหุสัมพนัธ์ (Multicollinearity) ในการศึกษานี�จะใชค่้า

สหสัมพนัธ์ (Correlation) ของตวัแปรอิสระคู่ใดคู่หนึ� งที�มีค่าเกิน 0.85 จะถือว่าเกิดปัญหาพหุสัมพนัธ์ ซึ� งจาก

ภาคผนวก (ตารางที� 4) ตารางแสดงค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) พบว่า ไม่มีตวัแปรอิสระคู่ใดคู่หนึ� งที�มี

ความสัมพนัธ์กนัเกิน 0.85 ดงันั�นจะถือวา่ในการศึกษานี�ไม่เกิดปัญหาพหุสัมพนัธ์ (Multicollinearity) 
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ตารางที� � ค่าสถิติเชิงพรรณนาและการคาดการณ์เครื�องหมายค่าสัมประสิทธิ�  

ตวัแปร หน่วย ค่าเฉลี�ย 

(Mean) 

ค่าส่วน

เบี�ยงเบน

มาตราฐาน 

(Std. Dev.) 

ค่าตํ�าสุด 

(Min) 

ค่าสูงสุด 

(Max) 

การคาดการณ์เครื�องหมายของสัมประสิทธิ�ตวัแปรต้น 

 

Selling price บาท 19.1537 3.993662 12 25 ตวัแปรตาม 

Price_unit บาท/

มิลลิลิตร 

0.0657379 0.0261968 0.0347826 0.1142857 ตวัแปรตาม 

Discount บาท 0.062963 0.2433474 0 1 - ทาํใหร้าคาเครื�องดื�มผสมวติามินลดลง 

VitC มิลลิกรัม 32.87407 50.60268 0 120 + ทาํใหร้าคาเครื�องดื�มผสมวติามินสูงขึ�น (Andrea Leschewki , Dave D. Wetherspoon 

and Annemarie Kuhns, 2559)  

Anti  0.8148148 0.3891691 0 1 + ทาํใหร้าคาเครื�องดื�มผสมวติามินสูงขึ�น 

Mine  0.6444444 0.4795702 0 1 + ทาํใหร้าคาเครื�องดื�มผสมวติามินสูงขึ�น 

Sugar กรัม 11.79259 10.23631 0 44 - ทาํใหร้าคาเครื�องดื�มผสมวติามินลดลง (ยวุดี ลีเบน็ และวศิิษฐ ์ลิ�มสมบุญชยั, 2551)  

Lemon&Orange  0.2740741 0.4468748 0 1 + ทาํใหร้าคาเครื�องดื�มผสมวติามินสูงขึ�น 

Size มิลลิลิตร 337.3333 128.5526 125 500 + ทาํใหร้าคาเครื�องดื�มผสมวติามินสูงขึ�นกรณีตวัแปรตามคือ ราคา และเป็นลบ กรณีตวั

แปรตามคือ ราคาต่อหน่วย 

Glass  0.2703704 0.4449759 0 1 + ทาํใหร้าคาเครื�องดื�มผสมวติามินสูงขึ�น (ยวุดี ลีเบ็น และวศิิษฐ ์ลิ�มสมบุญชยั ,2551) 

Acq  1.959259 0.884715 1 3  

Acq_dum1 

(ตวัแปรฐาน) 

 0.4111111 0.492949 0 1  
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ตวัแปร หน่วย ค่าเฉลี�ย 

(Mean) 

ค่าส่วน

เบี�ยงเบน

มาตราฐาน 

(Std. Dev.) 

ค่าตํ�าสุด 

(Min) 

ค่าสูงสุด 

(Max) 

การคาดการณ์เครื�องหมายของสัมประสิทธิ�ตวัแปรต้น 

 

Acq_dum2  0.2185185 0.4140085 0 1 + ช่องทางจาํหน่ายที�ไม่อยูใ่นร้านสะดวกซื�อทาํใหร้าคาเครื�องดื�มผสมวติามินเพิ�มขึ�น 

Acq_dum3  0.3703704 0.4838006 0 1 + ช่องทางจาํหน่ายที�ไม่อยูใ่นร้านสะดวกซื�อทาํใหร้าคาเครื�องดื�มผสมวติามินเพิ�มขึ�น 

Shelf  2.055556 0.9409452 1 3  

Shelf1 

(ตวัแปรฐาน) 

 0.4148148 0.493605 0 1  

Shelf2  0.1148148 0.3193903 0 1 - ชั�นวางที�ไม่อยูใ่นระดบัสายตาทาํใหร้าคาเครื�องดื�มผสมวติามินลดลง (ยวุดี ลีเบ็น และ

วศิิษฐ ์ลิ�มสมบุญชยั ,����) 

Shelf3  0.4703704 0.5000482 0 1 - ชั�นวางที�ไม่อยูใ่นระดบัสายตาทาํใหร้าคาเครื�องดื�มผสมวติามินลดลง (ยวุดี ลีเบ็น และ

วศิิษฐ ์ลิ�มสมบุญชยั ,����) 

Refri  0.4518519 0.4986005 0 1 + ทาํใหร้าคาเครื�องดื�มผสมวติามินสูงขึ�น 

Age ปี 6.644444 4.655359 1 13 - ทาํใหร้าคาเครื�องดื�มผสมวติามินลดลง 

Advert  1.881481 1.031488 1 4  

Advert1 

(ตวัแปรฐาน) 

 0.4666667 0.4998141 0 1  

Advert2  0.3148148 0.4653046 0 1 - ทาํใหร้าคาเครื�องดื�มผสมวติามินลดลง (รวกิร สยามิภกัดิ�  ,2559) 

Advert3  0.0888889 0.2851118 0 1 - ทาํใหร้าคาเครื�องดื�มผสมวติามินลดลง (รวกิร สยามิภกัดิ�  ,2559) 

Advert4  0.1296296 0.3365193 0 1 - ทาํใหร้าคาเครื�องดื�มผสมวติามินลดลง (รวกิร สยามิภกัดิ�  ,2559) 
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ตารางที� 3 ผลการวเิคราะห์คุณลกัษณะที�กาํหนดราคาเครื�องดื�มผสมวติามิน (บาท) และราคาเครื�องดื�มผสม

วติามินต่อหนึ�งหน่วยปริมาณ (บาท/มิลลิลิตร) 

ตวัแปรอสิระ ค่าสัมประสิทธิ�ของตวัแปรอสิระ (Coefficient) 

การกาํหนดราคาเครื�องดื�ม

ผสมวติามนิ 

(บาท) 

การกาํหนดราคาเครื�องดื�มผสม

วติามนิต่อหนึ�งหน่วยปริมาณ 

 (บาท/มลิลลิติร) 

Discount -4.407603*** -0.0131579*** 

VitC -0.0113244 -0.0000681** 

Anti 0.7482742** 0.0021839* 

Mine 1.201315 -0.0042141 

Sugar -0.041171*** 0.0001727*** 

Lemon&Orange 0.8293433** 0.0014471 

Size 0.0213835*** -0.0001548*** 

Glass 1.174857** 0.0129227*** 

Acq2 0.1582597 0.0007997 

Acq3 -0.2156603 -0.0007909 

Shelf2 0.1259821 -0.0013662 

Shelf3 0.271453 -0.0009275 

Refri -0.3503714 -0.0005067 

Age -0.150713*** -0.0000642 

Advert2 0.106102 -0.0047676*** 

Advert3 -7.268351*** -0.0295475*** 

Advert4 -0.9030896* -0.0015609 

Constant 12.93943 0.1217214 

R2 0.8432 0.9469 

หมายเหต:ุ *** หมายถึง มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที� 0.01 , ** หมายถึง มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที� 0.05 , *** 

หมายถึง มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที� 0.1 
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จากผลการวิเคราะห์ในสมการถดถอย (ตารางที� �) พบวา่ ค่า R-squared จากการกาํหนดราคาเครื�องดื�ม

ผสมวิตามินต่อหนึ�งหน่วยปริมาณ (บาท/มิลลิลิตร) เท่ากบั 0.9469  ซึ� งสูงกว่าราคาเครื�องดื�มผสมวิตามิน (บาท) 

เท่ากบั 0.8432  หมายความว่า ตวัแปรอิสระทั�งหมดในสมการมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามที�ถูกเทียบต่อหนึ� ง

หน่วยปริมาณมากกวา่ และสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตามที�ถูกเทียบต่อหนึ�งหน่วยปริมาณไดดี้กวา่ 

ดงันั�นในการวเิคราะห์นี�จะใชค่้าสัมประสิทธิ� ของตวัแปรอิสระ (Coefficient) ของการกาํหนดราคาเครื�องดื�มผสม

วติามินต่อหนึ�งหน่วยปริมาณ (บาท/มิลลิลิตร) ในการอธิบายผลการวเิคราะห์สมการถดถอยนี�  

ผลการวิเคราะห์ในสมการถดถอยของการกาํหนดราคาเครื� องดื�มผสมวิตามินต่อหนึ� งหน่วยปริมาณ 

(บาท/มิลลิลิตร) พบวา่ มีตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การลดราคา (Discount)  การเพิ�มปริมาณวิตามินซี (VitC) การใส่

สารตา้นอนุมูลอิสระ (Anti)  การเพิ�มนํ� าตาล (Sugar) ขนาดบรรจุภณัฑ์ (Size)  การใชบ้รรจุภณัฑ์แกว้ (Glass)  

การโฆษณากินแลว้สวย (Advert�) และสปาร์คกลิ�งใสผสมวิตามิน (Advert3) เมื�อเทียบกบัการโฆษณารสผลไม ้

มีผลต่อระดบัราคาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยการใส่สารตา้นอนุมูลอิสระ (Anti) การเพิ�มนํ� าตาล (Sugar) ใช้

บรรจุภณัฑ์แกว้ (Glass) มีค่าสัมประสิทธิ� เป็นบวก หมายความว่า การใส่สารตา้นอนุมูลอิสระ (Anti) การเพิ�ม

นํ� าตาล (Sugar) 1 กรัม และใชบ้รรจุภณัฑ์แกว้ (Glass) ทาํใหร้าคาเครื�องดื�มผสมวิตามินต่อหนึ�งหน่วยปริมาณ 

(บาท/มิลลิลิตร) เพิ�มขึ�นเท่ากบั 0.0021839, 0.0001727 และ 0.0129227 บาท/มิลลิลิตร ตามลาํดบั นอกจากนี�ตวั

แปรอิสระ ไดแ้ก่ การลดราคา (Discount)  การเพิ�มปริมาณวติามินซี (VitC) ขนาดบรรจุภณัฑ ์(Size)  การโฆษณา

กินแล้วสวย (Advert2) และสปาร์คกลิ�งใสผสมวิตามิน(Advert3) เมื�อเทียบกับการโฆษณารสผลไม้ มีค่า

สัมประสิทธิ� เป็นลบ หมายความวา่ การลดราคา (Discount)  การเพิ�มปริมาณวิตามินซี (VitC) 1 มิลลิกรัม ขนาด

บรรจุภณัฑ์ (Size) เพิ�มขึ�น 1 มิลลิลิตร  การโฆษณากินแลว้สวย (Advert�) และสปาร์คกลิ�งใสผสมวิตามิน 

(Advert�) เมื�อเทียบกับการโฆษณารสผลไม ้ทาํให้ราคาเครื�องดื�มผสมวิตามินต่อหนึ� งหน่วยปริมาณ (บาท/

มิลลิลิตร) ลดลง -0.0131579, -0.0000681, -0.0001548, -0.0047676 และ -0.0295475 บาท/มิลลิลิตร ตามลาํดบั 

ทั�งนี� กลุ่มตวัแปรอิสระที�มีค่าสัมประสิทธิ� ผิดไปจากที�คาดการณ์ไว ้ได้แก่ การเพิ�มปริมาณวิตามินซี 

(VitC) การเพิ�มนํ� าตาล (Sugar) อาจเพราะผู ้บริโภครับทราบว่า ปริมาณวิตามินซีที�ควรได้รับต่อวนั ตาม 

Recommended Dietary Allowances (RDAs) สําหรับเพศชายและหญิงโดยเฉลี�ยตามช่วงอายุควรบริโภค

ประมาณ �� มิลลิกรัมต่อวนั และจากค่าสถิติเชิงพรรณนาจะพบวา่ ปริมาณวิตามินซี (VitC) มีค่าส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐานสูง ทาํใหท้ราบไดว้า่เกิดการกระจายตวัมากของขอ้มูลที�นาํมาวเิคราะห์สมการถดถอย ซึ� งเครื�องดื�มผสม

วติามินโดยส่วนใหญ่มกัจะมีปริมาณวิตามินซีประมาณ 120 มิลลิกรัม หรือ คิดเป็น 2 เท่าของปริมาณแนะนาํต่อ

วนั ซึ� งเกินความตอ้งการในแต่ละวนัอยู่แลว้  ในขณะที�การเพิ�มปริมาณนํ� าตาล (Sugar) นั�น ผูบ้ริโภคโดยส่วน
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ใหญ่ โดยเฉพาะในประเทศไทยอาจมีลกัษณะนิสัยนิยมดื�มเครื�องดื�มที�มีรสหวาน เนื�องจากประเทศไทยมีอากาศ

ที�ร้อนอบอา้ว โดยสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดติ้ดตามสถานการณ์การบริโภค

นํ� าตาลของคนไทยในระดบัประเทศ พบวา่ คนไทยรับประทานนํ� าตาลสูงมากเฉลี�ยสูงกว่ามาตรฐานที�องคก์าร

อนามยัโลก (WHO) แนะนาํกวา่ 3 เท่าตวั  ซึ� งการดื�มเครื�องดื�มที�มีรสหวานเล็กนอ้ยอาจทาํให้รู้สึกดี สมองตื�นตวั 

ลดความเหนื�อยลา้ แต่หากดื�มเครื�องดื�มที�มีปริมาณนํ� าตาลมากเกินไป อาจก่อให้เกิดกลุ่มโรคที�ไม่ติดต่อเรื� อรัง 

(Non-Communicable diseases ,NCDs) เช่น เบาหวาน ซึ� งก่อใหเ้กิดปัญหาสุขภาพในระยะยาวได ้

 

6. สรุปผลการศึกษา และการนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกจิ 

จากการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาเครื�องดื�มผสมวติามินต่อหนึ�งหน่วยปริมาณ (บาท/มิลลิลิตร) 

กบัคุณลกัษณะของเครื�องดื�มผสมวิตามิน พบวา่ ปัจจยัที�ส่งผลเชิงบวกต่อการกาํหนดราคาเครื�องดื�มผสมวิตามิน

ต่อหนึ�งหน่วยปริมาณ (บาท/มิลลิลิตร) มากที�สุด ไดแ้ก่ การใชบ้รรจุภณัฑ์แกว้ การใส่สารตา้นอนุมูลอิสระ การ

เพิ�มนํ� าตาล 1 กรัม ตามลาํดบั ในทางตรงกนัขา้มปัจจยัที�ส่งผลเชิงลบต่อการกาํหนดราคาเครื�องดื�มผสมวิตามิน

ต่อหนึ�งหน่วยปริมาณ (บาท/มิลลิลิตร) มากที�สุด ไดแ้ก่ การโฆษณาสปาร์คกลิ�งใสผสมวิตามินเมื�อเทียบกบัการ

โฆษณารสผลไม ้การลดราคา การโฆษณากินแลว้สวยเมื�อเทียบกบัการโฆษณารสผลไม ้ ขนาดบรรจุภณัฑ์ การ

เพิ�มปริมาณวติามินซี ตามลาํดบั  

จากผลการศึกษาคุณลกัษณะเหล่านี� อาจช่วยให้ผูผ้ลิตเครื�องดื�มผสมวิตามินเขา้ใจความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคไดดี้ยิ�งขึ�น โดยเฉพาะการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์แก้วที�ส่งผลเชิงบวกต่อราคา มากที�สุด โดยทั�วไปแล้ว

บรรจุภณัฑแ์กว้สามารถทนความร้อนและความเยน็จดัไดดี้กวา่บรรจุภณัฑ์พลาสติกที�นิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย

ในปัจจุบนั และยงัสามารถนาํกลบัมาใชซ้ํ� าไดห้ลายครั� ง (Reuse) โดยไม่เปลี�ยนแปลงคุณภาพเหมือนบรรจุภณัฑ์

พลาสติกที�เมื�อใชซ้ํ� า ๆ หลายครั� งจะทาํให้เกิดสารปนเปื� อนของสารเคมีที�ใชเ้ป็นส่วนผสมของพลาสติกเอง และ

ผูผ้ลิตควรลดหรือเลิกการโฆษณาสปาร์คกลิ�งใสผสมวิตามินเมื�อเทียบกบัการโฆษณารสผลไม ้เพราะจะส่งผล

เชิงลบต่อการกาํหนดราคา มากที�สุด ที�เป็นเช่นนี� อาจเพราะการดื�มสปาร์คกลิ�งใสผสมวิตามินยงัไม่เป็นที�นิยม

สําหรับผูบ้ริโภคในประเทศไทย และผูบ้ริโภคอาจยงัมีความเขา้ใจผิดเกี�ยวกบัเครื�องดื�มประเภทสปาร์คกลิ�ง ซึ� ง

เป็นเครื�องดื�มผสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายใตแ้รงดนั (Carbonated water) โดยผูบ้ริโภคอาจเขา้ใจว่าการ

เลือกเครื�องดื�มประเภทสปาร์คกลิ�ง จะทาํให้เคลือบฟันเสีย ทาํลายแคลเซียมจากกระดูก ซึ� งแทจ้ริงแลว้ปัญหา

เหล่านี� มาจากนํ� าตาลที�ผสมในเครื� องดื�ม ทั� งนี� การศึกษาข้อดีและขอ้เสียของเครื� องดื�มประเภทสปาร์คกลิ�งที�
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เกี�ยวกบัระบบย่อยอาหาร หัวใจและกระดูกยงัอยู่ในงานวิจยัและไม่มีหลกัฐานที�ยืนยนัไดแ้น่ชัด และจะตอ้ง

ศึกษาเพิ�มเติมกนัต่อไปในอนาคต การศึกษานี� จะเป็นแนวทางที�ผูผ้ลิตสามารถนาํไปพิจารณาเลือกและปรับกล

ยทุธ์ดา้นบรรจุภณัฑแ์ละการโฆษณาซึ�งเป็นส่วนสําคญัในการกาํหนดราคาเครื�องดื�มผสมวิตามินและเพื�อให้ตรง

กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต่้อไป 
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ภาคผนวก 

ตารางที� 4 ตารางแสดงค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) 

 

 

discount vitc anti

1.0000

-0.1367 1.0000

-0.0727 0.3103 1.0000

0.1925 -0.7482 -0.3541

-0.0171 -0.0269 0.1695

-0.0909 0.6943 0.2929

0.0755 -0.8105 -0.0753

-0.1578 0.7529 0.2902

0.1156 -0.1231 0.0320

0.1633 -0.2494 -0.1951

-0.1434 0.1145 -0.0078

0.0691 -0.0388 -0.4571

-0.0590 -0.0043 0.0748

-0.2166 0.1508 -0.0280

0.2688 -0.0961 -0.0017

-0.0094 -0.0714 0.0300

-0.1254 0.1433 0.1304

-0.0934 0.2916 0.1717

0.1834 -0.3278 -0.2384

-0.0591 0.2601 0.1784

0.1854 -0.3521 -0.4159

-0.0810 -0.2033 0.1489

-0.1000 0.2728 0.1840

-0.2020 0.8388 0.1572

advert_dum4 0.0017 -0.0268 -0.1740 -0.3008 0.3314

price_unit -0.3714 -0.4301 -0.6001 -0.1452 0.5715

advert_dum2 0.1289 0.1523 0.5035 -0.3078 -0.4165

advert_dum3 -0.4038 -0.4236 -0.4205 0.0675 0.0415

shelf_dum3 0.2289 0.2499 0.4210 -0.0513 -0.2962

advert_dum1 0.1092 0.1179 -0.1117 0.4506 0.1409

shelf_dum1 -0.1060 -0.1111 -0.2069 0.0436 0.1231

shelf_dum2 -0.1946 -0.2196 -0.3392 0.0130 0.2736

acq_dum2 -0.0822 -0.0759 -0.0191 0.0221 -0.0436

acq_dum3 0.1205 0.1775 0.1050 -0.0220 -0.0242

advert -0.1634 -0.1916 -0.1757 -0.3960 0.1594

acq_dum1 -0.0492 -0.1104 -0.0870 0.0030 0.0604

refri -0.0406 -0.0517 -0.0563 -0.0449 0.0594

age -0.1109 -0.1569 0.2162 -0.3036 -0.1835

acq 0.0933 0.1586 0.1059 -0.0137 -0.0469

shelf 0.1773 0.1911 0.3323 -0.0501 -0.2220

size 0.6901 0.6970 0.7118 0.2447 -0.5784

glass -0.2745 -0.3172 -0.5582 -0.2227 0.5420

sugar 0.0874 0.0720 0.0266 1.0000

lemon_orange -0.3986 -0.3994 -0.6364 -0.1046 1.0000

anti -0.0307 -0.0178

mine 0.7390 0.7878 1.0000

discount -0.1458 0.1398

vitc -0.5098 -0.5485

saleprice 1.0000

sellingprice 0.9286 1.0000

salepr~e sellin~e mine sugar lemon_~e

size shelf acq_dum1

size 1.0000

glass -0.5755

acq 0.1708

shelf 0.2317 1.0000

refri -0.1685 0.3425

age -0.0596 0.2914

advert 0.0234 0.0106

acq_dum1 -0.1882 0.2070 1.0000

acq_dum2 0.0833 -0.0313 -0.4418

acq_dum3 0.1205 -0.1842 -0.6408

shelf_dum1 -0.1471 -0.9462 -0.1229

shelf_dum2 -0.2279 -0.0213 -0.2301

shelf_dum3 0.2908 0.9477 0.2683

advert_dum1 -0.1530 -0.1897 0.1388

advert_dum2 0.1775 0.3250 0.0171

advert_dum3 0.1404 -0.1016 -0.1023

advert_dum4 -0.1372 -0.0815 -0.1432

price_unit -0.9007 -0.2609 0.19170.7091 -0.1410 0.1741 -0.0464 -0.0810

-0.1901 0.0144 -0.1267 -0.1778 0.3393

0.6340 0.2051 -0.0624 0.0058 0.7941

0.0657 -0.1250 0.1352 -0.5947 -0.8009

-0.4126 -0.0229 -0.0226 0.7435 0.0780

0.2254 0.0956 -0.3270 -0.1375 0.0979

-0.2562 -0.2338 0.4267 0.3180 -0.0212

0.0857 0.9039 -0.2340 -0.0106 0.1702

0.1137 0.1750 -0.2206 -0.2332 -0.0418

0.0168 -0.9076 0.6329 0.0105 -0.1890

-0.1201 0.0244 -0.4801 0.0000 0.0261

-0.0539 -0.0117 -0.0522 1.0000

0.3293 0.1984 -0.1412 0.2428 1.0000

-0.1958 -0.2161

0.0505 -0.4806 1.0000

1.0000

0.0375 1.0000

glass acq refri age advert
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acq_dum2 shelf_~2 advert~3

acq_dum2 1.0000

acq_dum3 -0.4056

shelf_dum1 -0.0814

shelf_dum2 0.3437 1.0000

shelf_dum3 -0.1392 -0.3394

advert_dum1 -0.0635 0.0590

advert_dum2 0.0082 -0.2441

advert_dum3 0.2128 0.1324 1.0000

advert_dum4 -0.0973 0.1377 -0.1205

price_unit -0.1552 0.2096 -0.3628-0.0625 0.1809 -0.3124 0.3152 -0.3070

-0.0779 0.0540 -0.1379 -0.2922 -0.2117

0.2292 0.0332 -0.1207 -0.3610 -0.2616

-0.0871 0.1617 -0.1973 1.0000

-0.0245 -0.2308 0.3837 -0.6341 1.0000

-0.0597 -0.3032

-0.1542 -0.7934 1.0000

1.0000

0.1949 1.0000

acq_dum3 shelf_~1 shelf_~3 advert~1 advert~2

advert~4

advert_dum4 1.0000

price_unit 0.2636 1.0000

price_~t


