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(ส ำเนำ) 
ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
เร่ือง หลกัเกณฑก์ำรโฆษณำอำหำร พ.ศ. 2551 

-------------------------------------------------- 
ตำมมำตรำ 40 แห่งพระรำชบญัญติัอำหำร พ.ศ. 2522 หำ้มมิใหผู้ใ้ดโฆษณำคุณประโยชน์ 

คุณภำพ หรือสรรพคุณของอำหำร อนัเป็นเทจ็หรือเป็นกำรหลอกลวงใหเ้กิดควำมหลงเช่ือโดยไม่
สมควรแต่หำกจะท ำกำรโฆษณำตำมมำตรำ 41 ก็ไดมี้กำรก ำหนดใหผู้ป้ระสงคจ์ะโฆษณำ 
คุณประโยชน์ คุณภำพหรือสรรพคุณของอำหำร ทำงวทิยกุระจำยเสียง วทิยโุทรทศัน์ ทำงฉำยภำพ 
ภำพยนตร์ หรือทำงหนงัสือพิมพห์รือส่ิงพิมพอ่ื์น หรือดว้ยวธีิอ่ืนใด เพื่อประโยชน์ทำงกำรคำ้ ตอ้ง
น ำเสียง ภำพ ภำพยนตร์ หรือขอ้ควำมท่ีจะโฆษณำดงักล่ำวนั้นใหผู้อ้นุญำตตรวจพิจำรณำก่อน เม่ือ
ไดรั้บอนุญำตแลว้จึงจะโฆษณำได ้

ดงันั้น เพื่อใหก้ำรขออนุญำตโฆษณำและกำรโฆษณำอำหำร เป็นไปตำมเจตนำรมยข์อง
กฎหมำย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำไดก้  ำหนดหลกัเกณฑ ์วธีิกำร เง่ือนไข และแนวทำง
กำรโฆษณำอำหำรไวด้งัต่อไปน้ี 

กำรโฆษณำ หมำยควำมรวมถึงกำรกระท ำดว้ยวธีิกำรใดๆ ใหป้ระชำชนเห็นหรือทรำบ
ขอ้ควำมเพื่อประโยชน์ทำงกำรคำ้ 
หลกัการ/ข้อปฏิบัติในการโฆษณาอาหาร 

1. อำหำรท่ีกฎหมำยก ำหนดใหข้ออนุญำตผลิต น ำเขำ้ และอ่ืนๆ ตอ้งไดรั้บอนุญำตตำม 
กฎหมำยวำ่ดว้ยอำหำรตำมแต่ละกรณีนั้นๆ 

2. กำรโฆษณำคุณประโยชน์ คุณภำพ หรือสรรพคุณของอำหำร ตอ้ง 
   2.1 ไม่เป็นเท็จหรือเกินควำมจริง ไม่ท ำใหผู้บ้ริโภคเขำ้ใจผดิในสำระส ำคญัของอำหำร 

และใหเ้กิดควำมหลงเช่ือโดยไม่สมควร 
   2.2 โฆษณำสรรพคุณเฉพำะท่ีไดรั้บอนุญำตในฉลำก ท่ีไดรั้บอนุมติัจำกส ำนกังำนคณะ 

กรรมกำรอำหำรและยำ หรือเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขวำ่ดว้ยเร่ือง ฉลำก หรือ
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขวำ่ดว้ยเร่ือง ฉลำกโภชนำกำร 

   2.3 ทั้งน้ี หำกมีกำรโฆษณำกล่ำวอำ้งสรรพคุณทำงสุขภำพนอกเหนือจำกท่ีไดรั้บอนุญำต 
ในฉลำก ท่ีไดรั้บอนุมติัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำดงักล่ำวขำ้งตน้ ตอ้งน ำผลกำร
ศึกษำวจิยัผลิตภณัฑอ์ำหำร บทควำมรู้ หรือขอ้มูลทำงวิชำกำร มำประกอบกำรขออนุญำตโฆษณำ
อำหำร ซ่ึงตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เป็นจริงและเป็นปัจจุบนั อยูบ่นพื้นฐำนทำงวทิยำศำสตร์ท่ีเช่ือถือ



140 

 

ได ้และตีพิมพใ์นวำรสำรทำงกำรแพทยห์รือทำงวชิำกำรท่ีเช่ือถือได้ โดยจะตอ้งแนบเอกสำรท่ีไดรั้บ
กำรตีพิมพฉ์บบัเตม็มำประกอบกำรพิจำรณำดว้ย 

3. กำรโฆษณำท่ีไดรั้บอนุญำต จะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีผูอ้นุญำตก ำหนด ไดแ้ก่ 
   3.1 อนุญำตเฉพำะขอ้ควำมและภำพท่ีไม่ไดขี้ดฆ่ำ 
   3.2 โฆษณำในเวลำไม่เกิน 5 ปี นบัจำกวนัท่ีอนุญำต 
   3.3 ขอ้ควำมและภำพท่ีโฆษณำตอ้งตรงตำมท่ีไดรั้บอนุญำต ถำ้โฆษณำแตกต่ำงไปจำกน้ี 

ถือวำ่ขอ้ควำมโฆษณำทั้งหมดไม่ไดรั้บอนุญำต 
   3.4 ใหแ้สดงขอ้ควำมเลขท่ีใบอนุญำตโฆษณำในส่ือท่ีไดรั้บอนุญำต ยกเวน้ทำงส่ือวิทย ุ

กระจำยเสียง ไม่ตอ้งแสดงเลขท่ีใบอนุญำตโฆษณำ 
   3.5 เง่ือนไขอ่ืนๆ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นเอกสำรขอ้ควำมโฆษณำ (ถำ้มี) 

หลกัเกณฑ์ทัว่ไปในการโฆษณาอาหาร 
1. ช่ืออำหำร 
   1.1 กำรใชช่ื้ออำหำร ตอ้งไม่ท ำใหเ้ขำ้ใจผิดในสำระส ำคญั ไม่เป็นเท็จ ไม่เป็นกำร

หลอกลวงใหเ้กิดควำมหลงเช่ือ ท ำใหเ้ขำ้ใจผดิ หรือขดักบัวฒันธรรมอนัดีงำมของไทย โดยอำจใช ้
     (1) ช่ือเฉพำะของอำหำร ช่ือสำมญั หรือช่ือท่ีใชเ้รียกอำหำรตำมปกติ หรือ 
     (2) ช่ือท่ีแสดงประเภทหรือชนิดของอำหำร หรือ 
     (3) ช่ือทำงกำรคำ้ ซ่ึงตอ้งมีขอ้ควำมแสดงประเภทหรือชนิดอำหำรนั้นๆ ดว้ย 
   1.2 กำรแสดงช่ืออำหำรในส่ือโฆษณำ 
     (1) ส่ือส่ิงพิมพ ์แสดงช่ืออำหำรในขอ้ควำมโฆษณำหรือแสดงภำพผลิตภณัฑท่ี์เห็น 

ช่ืออำหำรบนฉลำกอยำ่งชดัเจน 
     (2) ส่ือวทิยกุระจำยเสียง แสดงช่ืออำหำรซ่ึงเป็นท่ีเขำ้ใจวำ่หมำยถึงอำหำรชนิดใดใน 

ส่วนเสียงโฆษณำ 
     (3) ส่ือวทิยโุทรทศัน์ ทำงฉำยภำพ และภำพยนตร์ แสดงช่ืออำหำรในส่วนเสียงโฆษณำ 

หรือ แสดงภำพผลิตภณัฑท่ี์เห็นช่ืออำหำรบนฉลำกอยำ่งชดัเจน หรือแสดงช่ืออำหำรเป็นอกัษรลอย 
(SUPER) มำประกอบภำพโฆษณำ 

     (4) ส่ืออินเตอร์เน็ต 
        - อินเตอร์เน็ตท่ีไม่มีเสียง ใหแ้สดงช่ืออำหำรเช่นเดียวกบัส่ือส่ิงพิมพ ์
        - อินเตอร์เน็ตท่ีมีเสียง ใหแ้สดงช่ืออำหำรเช่นเดียวกบัส่ือวทิยโุทรทศัน์ 
กำรโฆษณำ หำกขอ้ควำมโฆษณำไดบ้่งบอกถึงชนิดและประเภทของอำหำรอยำ่งชดัเจน

แลว้ก็อนุโลมไม่ตอ้งแสดงช่ือเตม็ของอำหำร 
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2. ภำพในส่ือโฆษณำ 
กำรแสดงภำพประกอบ ขอ้ควำมโฆษณำ ภำพและขอ้ควำมท่ีปรำกฏตอ้งถูกตอ้งตำม

กฎหมำยและไม่ท ำใหเ้ขำ้ใจผดิในสำระส ำคญัของอำหำร 

3. ขอ้ควำม/ค ำโฆษณำ 
   3.1 กำรใชค้  ำวำ่ “สด” ใหใ้ชไ้ดก้บั 
       3.1.1 อำหำรท่ีเป็นผลิตผลตำมธรรมชำติท่ียงัไม่ไดแ้ปรรูป เช่น พืช ผกั เน้ือสัตว ์และ 

ผลไม ้เป็นตน้ 
       3.1.2 อำหำรท่ีก ำหนดระยะเวลำจ ำหน่ำยไม่เกิน 3 วนั นบัจำกวนัท่ีผลิต เช่น ขนมปัง 
       3.1.3 อำหำรท่ีไดรั้บอนุญำตตำมฉลำกอำหำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำร    

และยำ 
   3.2 กำรใชค้  ำวำ่ “ใหม่” ส ำหรับสินคำ้ใหม่หรือเร่ิมวำงจ ำหน่ำยเป็นเวลำไม่เกิน 1 ปี 
   3.3 กำรใชค้  ำวำ่ “ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย”์ , ”ผลิตภณัฑ์อินทรีย”์ , ”organic” หรือ 

“ออร์กำนิก” ส ำหรับผลิตภณัฑท์ำงกำรเกษตร โดยผูผ้ลิต หรือผูจ้  ำหน่ำย หรือผูน้ ำเขำ้ ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียน์ั้นจะตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบรับรองตำมเกณฑม์ำตรฐำนเกษตรอินทรียข์อง 
IFOAM (The International Federation of Organic Agriculture Movements) หรือตำมค ำแนะน ำ
ของกรรมำธิกำรมำตรฐำนอำหำรระหวำ่งประเทศ (Codex) หรือตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรียข์อง
ต่ำงประเทศ (ในกรณีท่ีต่ำงประเทศนั้น มีกำรประกำศใชก้ฎระเบียบเก่ียวกบักำรผลิตผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรีย)์ โดยหน่วยตรวจสอบรับรองท่ีไดรั้บกำรรับรองระบบงำนตำมเกณฑข์อง IFOAM 
หรือตำมระบบ ISO/IEC Guide 65 หรือไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนจำกหน่วยงำนในประเทศท่ีมี
กฎระเบียบเร่ือง เกษตรอินทรีย ์

   3.4 กำรใชค้  ำวำ่ “ธรรมชำติ” ใหใ้ชไ้ดส้ ำหรับผลิตภณัฑอ์ำหำรท่ีมีอยูต่ำมธรรมชำติ พืช 
ผกัเน้ือสัตว ์ และผลไม ้ เป็นตน้ เป็นผลิตภณัฑอ์ำหำรท่ีผำ่นกรรมวธีิ แปรรูปหรือกรรมวธีิกำรผลิต
เบ้ืองตน้ ท่ีไม่มีกำรเติมวตัถุเจือปนอำหำร, สี, กล่ิน, วติำมิน และเกลือแร่ 

   3.5 กำรใชค้  ำวำ่ “ปลอดภยั” ใหใ้ชไ้ดเ้ม่ือมีกำรแสดงภำพหรือขอ้ควำมท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
กรรมวธีิกำรผลิตและมีหลกัฐำนกำรรับรองระบบ HACCP จำกหน่วยรับรองระบบ (Certified 
Body) ท่ีมีมำตรฐำนตำม ISO/IEC Guide 65 หรือมำตรฐำนวำ่ดว้ย Product Certification 

   3.6 กำรโฆษณำท่ีท ำใหเ้ขำ้ใจวำ่อำหำรนั้นมีจ ำหน่ำยทัว่โลก จะตอ้งมีหลกัฐำนแสดงวำ่ 
อำหำรนั้นๆ มีจ  ำหน่ำยไม่นอ้ยกวำ่ 15 ประเทศ ใน 3 ทวปี 

   3.7 กำรน ำขอ้ควำมรับรองระบบประกนัคุณภำพต่ำงๆ มำประกอบกำรโฆษณำ จะตอ้งมี 
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หลกัฐำนวำ่ไดมี้กำรรับรองระบบประกนัคุณภำพจริง และกำรรับรองนั้นยงัมีผลอยูข่ณะท ำกำร
เผยแพร่โฆษณำ และใหแ้สดงขอ้ควำมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ วำ่ดว้ยเร่ืองหลกัเกณฑก์ำรแสดงขอ้ควำมบนฉลำกอำหำรเก่ียวกบักำรไดรั้บกำรตรวจ
ประเมินสถำนท่ีผลิต 

   3.8 กำรแสดงเคร่ืองหมำยกำรรับรอง, รำงวลัจำกหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ หรือหน่วยงำน
อ่ืนท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป เช่น เคร่ืองหมำยฮำลำล จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่ง
ประเทศไทยเคร่ืองหมำยมำตรฐำนผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม (มอก.) รำงวลัชนะเลิศต่ำงๆ ท่ีไดรั้บจำก
หน่วยรำชกำร ผูข้ออนุญำตตอ้งส่งหลกัฐำนกำรไดรั้บอนุญำต 

4. กำรแสดงค ำเตือนในกำรโฆษณำ 
   ใหแ้สดงค ำเตือน “อ่ำนค ำเตือนในฉลำกก่อนบริโภค” ส ำหรับผลิตภณัฑท่ี์ประกำศ

กระทรวงก ำหนดใหแ้สดงค ำเตือนบนฉลำก ยกเวน้อำหำรท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ประกำศก ำหนดใหแ้สดงค ำเตือนในกำรโฆษณำไวเ้ป็นกำรเฉพำะ เช่น เคร่ืองด่ืมท่ีผสมกำเฟอีน  
เป็นตน้ 

   กำรแสดงค ำเตือนใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
   4.1 ส่ือส่ิงพิมพแ์ละอินเตอร์เน็ตท่ีไม่มีเสียง แสดงค ำเตือนขอ้ควำมโฆษณำดว้ย ตวัอกัษร 

ท่ีมี สี รูปแบบ และขนำดท่ีอ่ำนไดง่้ำยชดัเจน 
   4.2 ส่ือวทิยกุระจำยเสียงแสดงค ำเตือนในส่วนเสียงโฆษณำฟังไดช้ดัเจนทุกพยำงค ์
   4.3 ส่ือวทิยโุทรทศัน์ ทำงฉำยภำพ ภำพยนตร์ และอินเตอร์เน็ตท่ีมีเสียง แสดงค ำเตือนใน 

ส่วนเสียงโฆษณำฟังไดช้ดัเจนทุกพยำงค ์หรือเป็นอกัษรลอย (Super) เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 5 วนิำที 
ขอ้ควำมค ำเตือนตอ้งแสดงดว้ย ตวัอกัษรท่ีมี สี รูปแบบ และขนำดท่ีอ่ำนไดง่้ำยชดัเจน 

   4.4 ส่ืออ่ืนๆ ท่ีใชเ้พื่อประโยชน์ทำงกำรคำ้ แสดงค ำเตือนตำมขอ้ 4.1 หรือ 4.2 หรือ 4.3 
ใหเ้หมำะสม ตำมแต่กรณี 

5. กำรแสดงขอ้ควำมท่ีเขำ้ข่ำยตอ้งแสดงฉลำกโภชนำกำร 
กำรแสดงขอ้ควำมท่ีเขำ้ข่ำยตอ้งแสดงฉลำกโภชนำกำร เช่น แคลเซียมสูง ไขมนัต ่ำ 

เพื่อสุขภำพ เพื่อบุคคลเฉพำะกลุ่ม เป็นตน้ ตอ้งด ำเนินกำรดงัน้ี 
(1) ใหป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกระทรวงสำธำรณสุขวำ่ดว้ยเร่ือง ฉลำกโภชนำกำร 
(2)  ตอ้งส่งหลกัฐำนฉลำกโภชนำกำรท่ีไดรั้บอนุญำต หรือ ฉลำกท่ีมีกำรแสดงขอ้มูล

โภชนำกำรพร้อมผลวเิครำะห์ 
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6. ขอ้หำ้มในกำรโฆษณำ 
   6.1 หำ้มน ำบุคลำกรทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข หรือท ำใหเ้ขำ้ใจวำ่เป็นบุคลำกร

ดงักล่ำวมำแนะน ำ รับรอง หรือเป็นผูแ้สดงแบบ 
   6.2 หำ้มใชข้อ้ควำมท่ีเป็นกำรเปรียบเทียบหรือทบัถมผลิตภณัฑข์องผูอ่ื้น 
   6.3 ตวัอยำ่งค ำท่ีไม่อนุญำตใหใ้ชใ้นกำรโฆษณำคุณประโยชน์ คุณภำพ หรือสรรพคุณ

ของอำหำร เช่น ยอด, วเิศษ, ดีเลิศ,เด็ดขำด, ศกัด์ิสิทธ์ิ, มหศัจรรย,์ ท่ีสุด หรือค ำอ่ืนท่ีมีควำมหมำย
เทียบเท่ำค ำขำ้งตน้ 

ทั้งน้ี ขอ้ควำม ภำพยนตร์ หรือภำพน่ิงท่ีใชใ้นกำรโฆษณำตอ้งไม่ขดักบักฎระเบียบของ 
หน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
หลกัเกณฑ์เฉพาะในการโฆษณาอาหาร 

หลกัเกณฑต่์อไปน้ี ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำค ำขอโฆษณำอำหำรท่ีเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑเ์ฉพำะแต่ละชนิดซ่ึงนอกจำกจะตอ้งปฏิบติัตำมหลกัเกณฑท์ัว่ไปแลว้ ตอ้งปฏิบติัตำม
หลกัเกณฑเ์ฉพำะน้ีดว้ย 

1. อำหำรส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก 
   1.1 หำ้มโฆษณำอำหำรส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก ไดแ้ก่ นมดดัแปลงส ำหรับทำรก อำหำร 

ทำรก นมดดัแปลงสูตรต่อเน่ืองส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก อำหำรทำรกสูตรต่อเน่ืองส ำหรับทำรก 
และเด็กเล็กและอำหำรอ่ืนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชส้ ำหรับทำรกและเด็กเล็ก เวน้แต่กำรใหข้อ้มูลทำง
วชิำกำรทำงวำรสำรทำงกำรแพทย ์ หรือกำรใหข้อ้มูลทำงวชิำกำรเฉพำะแก่แพทย ์ พยำบำล ผดุง
ครรภ ์นกัโภชนำกำร เท่ำนั้น 

   1.2 กำรใหข้อ้มูลตอ้งไม่แสดงใหเ้ห็นวำ่ผลิตภณัฑใ์ดก็ตำมดีกวำ่ เท่ำเทียม หรือคลำ้ยนม
แม่ไม่ชกัจูงใหเ้ล้ียงลูกดว้ยอำหำรส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก หรือโนม้นำ้วไม่ใหเ้ล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
และไม่ใชรู้ปภำพหรือกรำฟิกของทำรกและเด็กเล็กประกอบกำรโฆษณำ 

   1.3 มีขอ้ควำม “นมแม่เป็นอำหำรท่ีดีท่ีสุดส ำหรับทำรก เพรำะมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร
ครบถว้น” ทั้งในส่วนของภำพและเสียง แลว้แต่กรณี 

   1.4 ระบุกลุ่มเป้ำหมำยตำมขอ้ 1.1 แลว้แต่กรณี 
2. อำหำรเสริมส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก 
   2.1 ตอ้งมีขอ้ควำมท่ีแสดงถึงกำรส่งเสริมกำรเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ คือ “อยำ่ใชเ้ล้ียงอำยตุ  ่ำ

กวำ่ 6 เดือน นมแม่เป็นอำหำรท่ีดีท่ีสุด” ทั้งในส่วนของภำพและเสียงแลว้แต่กรณี 
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   2.2 ตอ้งไม่ส่ือควำมหมำยท ำใหเ้ขำ้ใจวำ่อำหำรเสริมดงักล่ำวใชไ้ดส้ ำหรับทำรกอำยุนอ้ย
กวำ่ 6 เดือน และตอ้งไม่ท ำใหเ้ขำ้ใจวำ่อำหำรเสริมส ำหรับทำรกและเด็กเล็กน้ี มีคุณค่ำครบถว้น
เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของทำรกและเด็กเล็ก 

3. นมและผลิตภณัฑน์ม 
   3.1 ตอ้งไม่ส่ือให้เขำ้ใจวำ่เป็นผลิตภณัฑเ์ฉพำะกลุ่ม เน่ืองจำกใชส้ ำหรับบุคคลทุกเพศ 

ทุกวยั และเด็กอำยเุกิน 3 ปีข้ึนไป 
   3.2 ผูแ้สดงแบบตอ้งมีอำยเุกิน 3 ปี และกำรพดูตอ้งใหอ้อกเสียงอยำ่งชดัเจน 
4. วุน้ส ำเร็จรูปและขนมเยลล่ี 
   4.1 ใหแ้สดงขอ้ควำม “เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 3 ปี ไม่ควรบริโภค” 
   4.2 ผูแ้สดงแบบโฆษณำตอ้งมีอำยเุกิน 3 ปี 
5. วุน้ส ำเร็จรูปและขนมเยลล่ีท่ีมีส่วนผสมของกลูโคแมนแนน หรือแป้งจำกหวับุก 
   5.1 มีขอ้ควำมซ่ึงแสดงวำ่ เด็กไม่ควรกิน ระวงักำรส ำลกั 
   5.2 ผูแ้สดงแบบโฆษณำตอ้งมีอำยเุกิน 12 ปี 
6. อำหำรทำงกำรแพทย ์(Medical Food) 
ตอ้งแสดงขอ้ควำม “อำหำรทำงกำรแพทย”์ และ “ใชต้ำมค ำแนะน ำของแพทย”์ 

7. อำหำรประเภทเคร่ืองปรุงรส เช่น น ้ำส้มสำยชู น ้ำปลำ ซอส ซีอ้ิว 
ไม่อนุญำตใหใ้ชค้  ำวำ่ “อร่อย” เพรำะอำหำรประเภทน้ีเป็นเพียงเคร่ืองปรุงแต่งรสอำหำร 

มิไดน้ ำอำหำรน้ีไปบริโภคโดยตรง แต่อำจโฆษณำวำ่ “ปรุงอำหำรให้อร่อย” หรือ “ช่วยใหอ้ำหำร
อร่อย” หรือ “ช่วยเพิ่มรสชำติอำหำร” เป็นตน้ 

8. อำหำรก่ึงส ำเร็จรูป 
กำรแสดงภำพอำหำรก่ึงส ำเร็จรูปบำงชนิด เช่น ก๋วยเต๋ียว ก๋วยจับ๊ บะหม่ี เส้นหม่ี และวุน้

เส้นท่ีปรุงแต่ง รวมทั้งขำ้วตม้และโจก๊ท่ีปรุงแต่ง อำจแสดงไดด้งัน้ี 
   8.1 ภำพผลิตภณัฑจ์ะตอ้งเป็นลกัษณะท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
   8.2 ในกรณีท่ีภำพผลิตภณัฑท่ี์ปรุงพร้อมรับประทำน และมีกำรเติมเน้ือสัตว ์ผกั ไข่ หรือ 

อ่ืนๆ เพื่อเพิ่มคุณค่ำทำงอำหำร ตอ้งแสดงขอ้ควำม “เพื่อคุณค่ำทำงโภชนำกำร ควรเติม....” ควำมท่ี
เวน้ไวใ้ห้ระบุชนิดของอำหำรท่ีเติม ซ่ึงตอ้งตรงตำมภำพและเห็นไดช้ดัเจน 

   9. เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ 
ใหแ้สดงคุณประโยชน์เฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรสูญเสียเหง่ือจำกกำรออกก ำลงักำย 
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10. ผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร 
ตอ้งแสดงขอ้ควำมหรือเสียงทำงส่ือโฆษณำวำ่ “ไม่มีผลในกำรป้องกนั หรือรักษำโรค” 

ใหแ้สดงเช่นเดียวกบักำรแสดงค ำเตือนในกำรโฆษณำขอ้ 4 ในหวัขอ้หลกัเกณฑท์ัว่ไปในกำร
โฆษณำ 

11. อำหำรส ำเร็จรูปท่ีพร้อมบริโภคทนัที ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
ฉบบัท่ี 305 พ.ศ. 2550 เร่ือง กำรแสดงฉลำกอำหำรส ำเร็จรูปท่ีพร้อมบริโภคทนัทีบำงชนิด 

ตอ้งแสดงขอ้ควำมหรือเสียงทำงส่ือโฆษณำวำ่ “บริโภคแต่นอ้ย และออกก ำลงักำยเพื่อ
สุขภำพ”โดยกำรแสดงขอ้ควำมหรือเสียงใหแ้สดงเช่นเดียวกบักำรแสดงค ำเตือนในกำรโฆษณำขอ้ 4 
ในหวัขอ้หลกัเกณฑท์ัว่ไปในกำรโฆษณำอำหำร 
 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
ประกำศ ณ วนัท่ี 12 กนัยำยน พ.ศ. 2551 

 
ลงช่ือ ชำตรี บำนช่ืน 
(นำยชำตรี บำนช่ืน) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
 
(คดัจำกรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบบัประกำศและงำนทัว่ไป เล่ม 125 ตอนพิเศษ 167 ง ลงวนัท่ี 20 
ตุลำคม พ.ศ.2551) 
 
      รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
        นภำพร ก ำภูพงษ ์
   (นำงนภำพร ก ำภูพงษ)์ 
นกัวชิำกำรอำหำรและยำ 8 ว. 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม 

 

เร่ือง  ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใชใ้นการคน้ควา้แบบอิสระของนกัศึกษาปริญญาโท 

สาขาการจดัการอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
ทั้งน้ีขอ้มูลจากแบบสอบถามจะน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น ผูศึ้กษา
ใคร่ขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม และหวงัวา่จะไดรั้บความร่วมมือจาก
ท่าน ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในความอนุเคราะห์ของท่านท่ีใหข้อ้มูลในคร้ังน้ี 

 
แอล-คาร์นิทนี (L-Carnitine) คือ กรดอะมิโนชนิดหน่ึงท่ีร่างกายของเราสามารถสร้างไดเ้อง และ

ไดจ้ากอาหารท่ีเราบริโภคเขา้ไป โดยมีการสังเคราะห์จากกรดอะมิโน 2 ชนิด คือ 
Lysine และ Methionine พร้อมกบัอาศยัตวัเร่งใหเ้กิดการสังเคราะห์ หนา้ท่ีหลกั
ของสารแอล-คาร์นิทีนจะช่วยล าเลียงโมเลกุลเล็กๆ เขา้ไปใชใ้นเซลลต์่างๆ แลว้ท า
หนา้ท่ีช่วยเปล่ียนไขมนัใหเ้กิดเป็นพลงังาน สารแอล-คาร์นิทีนน้ีมกัพบมากใน
กลา้มเน้ือลายของสัตวเ์น้ือแดงทัว่ไป หากมีสารแอล-คาร์นิทีนในร่างกานนอ้ย
เกินไป ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการเปล่ียนแปลงไขมนัใหเ้ป็นพลงังานต ่าลง อาจท า
ใหป้ริมาณไขมนัในเลือดสูงข้ึน เกิดการสะสมไขมนัตามหลอดเลือด และเกิดการ
สะสมไขมนัต่างในร่างกาย  

 
เคร่ืองดื่มผสมแอล-คาร์นิทนี หมายถึง เคร่ืองด่ืมท่ีแต่งกล่ินรสต่างๆ และมีส่วนผสมของแอล-                

คาร์นิทีน ตราผลิตภณัฑท่ี์มีจ าหน่าย เช่น อะมิโนพลสั เซปเป้เอฟโวลูชัน่ทรี บีอ้ิง  
บิวติดร้ิงค ์  และดาการะ  

        
นางสาวกรรณรัตน์ สรรพคา้ 

           ผูศึ้กษา 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดกรอกขอ้ความ หรือท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง (   )  หนา้ขอ้ท่ีท่านพิจารณาเลือก

ตามความคิดเห็น ความรู้สึก หรือขอ้เท็จจริงท่ีตรงกบัท่านมาก 
 
1. เพศ 

(   ) 1. ชาย    (   ) 2. หญิง 
2. ช่วงอายุ 
 (   ) 1. 15-20 ปี    (   ) 2. 21-30 ปี 
 (   ) 3. 31-40 ปี    (   ) 4. 41-50 ปี  
 (   ) 6. อาย ุ50 ปี ข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
     (   ) 1. ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า     (   ) 2. มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.  
     (   ) 3. อนุปริญญา หรือ ปวส.          (   ) 4. ปริญญาตรี 
     (   ) 5. สูงกวา่ปริญญาตรี    
4. อาชีพ 
 (   ) 1. นกัเรียน/นกัศึกษา   (   ) 2. รับราชการ 
 (   ) 3. พนกังานรัฐวสิาหกิจ  (   ) 4. พนกังานบริษทัเอกชน 
 (   ) 5. ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ (   ) 6. พอ่บา้น/แม่บา้น 
 (   ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................   
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท/เดือน) ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 (   ) 1. ไม่เกิน 10,000 บาท  (   ) 2. 10,000-20,000 บาท 
 (   ) 3. 20,001-30,000 บาท  (   ) 4. 30,001-40,000 บาท 
 (   ) 5. 40,001-50,000 บาท  (   ) 6. มากกวา่ 50,000 บาท 
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ส่วนที ่2 ทศันคติของผู้บริโภคทีม่ีต่อเคร่ืองดื่มผสมแอล-คาร์นิทีน  
ค าช้ีแจง โปรดกรอกขอ้ความ หรือท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง (   )  หนา้ขอ้ท่ีท่านพิจารณาเลือก

ตามความคิดเห็น ของท่านมากท่ีสุด (เพียงขอ้เดียว) 
 
2.1 องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจ ต่อเคร่ืองดื่มผสมแอล-คาร์นิทนี 

ประเด็นความรู้ ใช่ ไม่ใช่ 
1. แอล-คาร์นิทีน ท่ีเติมในเคร่ืองด่ืมเป็นแอล-คาร์นิทีนท่ีสังเคราะห์ข้ึนมา
ไม่ไดส้กดัจากอาหารธรรมชาติ 

  

2. การบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนมีส่วนช่วยในการเผาผลาญ
พลงังาน หรือควบคุมน ้าหนกั โดยเฉพาะการใชร่้วมกบัการท่ีเราลดอาหาร
จ าพวกแป้งดว้ย 

  

3. เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนเหมาะส าหรับผูบ้ริโภคท่ีเสียเหง่ือจากการ
ออกก าลงักายเท่านั้น 

  

4. การบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนท าให้ร่างกายมีการต่ืนตวั และมี
ความกระตือรือร้นในการท างาน 

  

5. เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน จดัเป็นเคร่ืองด่ืมชูก าลงัเช่น กระทิงแดง 
คาราบาวแดง เป็นตน้ 

  

 6. ในเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน อาจมีแร่ธาตุส าคญัต่างๆ เช่นใยอาหาร 
แมกนีเซียม แคลเซียม เป็นตน้ ท่ีร่างกายตอ้งการดว้ย 

  

7. เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ในปัจจุบนัมีจ าหน่ายทั้งในรูปขวด
พลาสติก และกล่อง  

  

8. ฉลากขา้งขวดของเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน มีการโฆษณา สรรพคุณ 
และประโยชน์ ในการบริโภคอยา่งละเอียด 
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2.2 องค์ประกอบด้านความคิดเห็นเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดต่อเคร่ืองดื่มผสมแอล-คาร์นิทนี 
 

ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

1. ท่านคิดเห็นอยา่งไรในเร่ืองของแอล-คาร์นิ
ทีน ท่ีเติมในเคร่ืองด่ืมเป็นแอล-คาร์นิทีนท่ี
สังเคราะห์ข้ึนมาไม่ไดส้กดัจากอาหาร
ธรรมชาติ 

     

2. ท่านคิดเห็นอยา่งไรในเร่ืองของการบริโภค
เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนมีส่วนช่วยในการ
เผาผลาญพลงังาน หรือควบคุมน ้าหนกั 
โดยเฉพาะการใชร่้วมกบัการท่ีเราลดอาหาร
จ าพวกแป้งดว้ย 

     

3. ท่านคิดเห็นอยา่งไรในเร่ืองของเคร่ืองด่ืม
ผสมแอล-คาร์นิทีนเหมาะส าหรับผูบ้ริโภคท่ี
เสียเหง่ือจากการออกก าลงักายเท่านั้น 

     

4. ท่านคิดเห็นอยา่งไรในเร่ืองของการบริโภค
เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนท าใหร่้างกายมี
การต่ืนตวั และกระตือรือร้นในการท างาน 

     

5. ท่านคิดเห็นอยา่งไรในเร่ืองของเคร่ืองด่ืม
ผสมแอล-คาร์นิทีน จดัเป็นเคร่ืองด่ืมชูก าลงั
เช่น กระทิงแดง คาราบาวแดง เป็นตน้ 

     

 6. ท่านคิดเห็นอยา่งไรในเร่ืองของใน
เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน มีแร่ธาตุส าคญั
ต่างๆ เช่น ใยอาหาร แมกนีเซียม แคลเซียม 
เป็นตน้ ท่ีร่างกายตอ้งการดว้ย 
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ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

7. ท่านคิดเห็นอยา่งไรในเร่ืองของเคร่ืองด่ืม
ผสมแอล-คาร์นิทีน ในปัจจุบนัมีจ าหน่ายทั้ง
ในรูปขวดพลาสติก และกล่อง 

     

8. ท่านคิดเห็นอยา่งไรในเร่ืองของฉลากขา้ง
ขวดของเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน มีการ
โฆษณา สรรพคุณ และประโยชน์ ในการ
บริโภคอยา่งละเอียด 

     

9. ท่านคิดเห็นอยา่งไรในเร่ืองของส่ือโฆษณา
ทางโทรทศัน์เก่ียวเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิ
ทีน ท าใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจความหมายของแอล-
คาร์นิทีน นอ้ย 

     

10. ท่านคิดเห็นอยา่งไรในเร่ืองของเม่ือ
เปรียบเทียบราคาระหวา่งเคร่ืองด่ืมผสมแอล-
คาร์นิทีน กบัเคร่ืองด่ืมประเภทใหพ้ลงังาน
ความสดช่ืน เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ พบวา่ 
เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน มีราคาสูงกวา่ 

     

 
2.3 องค์ประกอบด้านแนวโน้มพฤติกรรม 
ค าช้ีแจง โปรดกรอกขอ้ความ หรือท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง (   )  หนา้ขอ้ท่ีท่านพิจารณาเลือก

ตามความคิดเห็น ของท่านมากท่ีสุด 
1. ท่านนิยมบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ยีห่อ้ใด (ตอบเพียงขอ้เดียว) 
 (   ) 1. อะมิโน พลสั   (   ) 2. เซปเป้เอฟโวลูชัน่ ทรี 
 (   ) 3. บีอ้ิง    (   ) 4. บิวติดร้ิงค ์

(   ) 5. ดาการะ     (   ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................. 
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2. เพราะเหตุใดท่านจึงนิยมบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ยีห่อ้ ในขอ้ 1. มากท่ีสุด            
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) 1. เป็นตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง   (   ) 2. เช่ือมัน่ในคุณภาพ 
(   ) 3. ชอบรสชาติ     (   ) 4. ชอบลกัษณะบรรจุภณัฑ์ 
(   ) 5. ราคาเหมาะสม     (   ) 6. หาซ้ือไดง่้าย 
(   ) 7. อ่ืนๆ ระบุ …............................................... 

3. ท่านชอบเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน กล่ินใดมากท่ีสุด (ตอบเพียงขอ้เดียว) 
 (   ) 1. กล่ินเชอร์ร่ี   (   ) 2. กล่ินแอปเป้ิลเขียว 
 (   ) 3. กล่ินเกรฟฟรุต   (   ) 4. กล่ินสตรอเบอร่ี  

(   ) 5. กล่ินส้ม    (   ) 6. กล่ินผลไมร้วม 
(   ) 7. กล่ินองุ่น    (   ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................. 

4. ความถ่ีในการบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ของท่าน  
(   ) 1. ทุกวนั(วนัละ1 คร้ัง)  (   ) 2. สัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง 

 (   ) 3. สัปดาห์ละ 3-4 คร้ัง  (   ) 4. นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์   
(   ) 5. อ่ืนๆ ระบุ …............................................... 

5. ท่านซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ปริมาตรบรรจุ เท่าใด (ตอบเพียงขอ้เดียว) 
(   ) 1. 200 มิลลิลิตร   (   ) 2. 300 มิลลิลิตร 

 (   ) 3. 350 มิลลิลิตร   (   ) 4. 365 มิลลิลิตร   
(   ) 5. 470 มิลลิลิตร 

6. ท่านบริโภค เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนเพื่ออะไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(   ) 1. ช่วยเร่งการเผาผลาญไขมนัในร่างกาย  
(   ) 2. ใหพ้ลงังานความสดช่ืนอยา่งเตม็ท่ี 
(   ) 3. ใหแ้ร่ธาตุส าคญัท่ีร่างกายตอ้งการ   
(   ) 4. ท าใหร่้างกายมีเร่ียวแรง 
(   ) 5. เพื่อชดเชยการสูญเสียเกลือแร่หลงัจากการออกก าลงักาย 
(   ) 6. เพื่อดบักระหาย     
(   ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................. 
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7. ส่ือใดบา้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(   ) 1. โทรทศัน์    (   ) 2. วทิย ุ

 (   ) 3. หนงัสือพิมพ ์   (   ) 4. นิตยสาร 
(   ) 5. อินเทอร์เน็ต   (   ) 6. คนอ่ืนแนะน า 

 (   ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................. 
8. ส่วนใหญ่ท่านบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ในช่วงเวลาใด 

(   ) 1. ไม่ก าหนดช่วงเวลา  (   ) 2. ก่อนออกก าลงักาย 
 (   ) 3. หลงัออกก าลงักาย   (   ) 4. ขณะรับประทานอาหาร 

(   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................. 
9. ส่วนใหญ่ท่านซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนจากแหล่งใดบ่อยท่ีสุด (ตอบเพียงขอ้เดียว) 
 (   ) 1. ร้านคา้/ร้านช าทัว่ไป   (   ) 2. ซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น ทอ๊ป 
 (   ) 3. ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น โลตสั บ๊ิกซี (   ) 4. มินิมาร์ท 

(   ) 5. ร้านสะดวกซ้ือ   (   ) 6. ร้านอาหาร 
(   ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................. 

 
10. หากท่านตอ้งการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ปัจจยัต่อไปน้ีมีระดบัความส าคญัอยา่งไร 
 

ปัจจัยในการเลอืกซ้ือเคร่ืองดื่ม 
ผสมแอล-คาร์นิทีน 

ระดับความส าคัญของปัจจัย 
ส าคญัมากทีสุ่ด----------ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

ด้านผลติภัณฑ์ 

1.  ความหลากหลายดา้นรสชาติ      

2. คุณภาพและคุณค่าของผลิตภณัฑ์      

3.  บรรจุภณัฑส์วยงาม และทนัสมยั      

4.  สีของผลิตภณัฑ์      

5.  รสชาติอร่อย      

6.  การแสดงวนัท่ีผลิตและวนัหมดอายุ      

7.  มีขอ้มูลคุณค่าทางโภชนาการ      

8.  ยีห่อ้เป็นท่ีรู้จกั        

9. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).....................................      
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ปัจจัยในการเลอืกซ้ือเคร่ืองดื่ม 
ผสมแอล-คาร์นิทีน 

ระดับความส าคัญของปัจจัย 
ส าคญัมากทีสุ่ด----------ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

ด้านราคา 
10.  ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ      

11.  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      

12.  ราคาถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืนในปริมาณท่ีเท่ากนั      

13.  มีป้ายราคาสินคา้ชดัเจน      

14. มีส่วนลดเม่ือซ้ือปริมาณมาก      

15. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).....................................      

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

16.  หาซ้ือไดง่้าย สะดวก มีจ าหน่ายทัว่ไป      

17.  การจดัวางสินคา้เป็นระเบียบ หาง่าย      

18.  สถานท่ีจ าหน่ายมีความสะอาด      

19.  สถานท่ีจ าหน่ายใกลแ้หล่งชุมชน      

20. สินคา้มีเพียงพอไม่ขาดตลาด      

21. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).....................................      

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

22. มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ      
23. พนกังานขายแนะน า และใหข้อ้มูลสินคา้      
24. พนกังานขายบริการดี สุภาพ       
25. ส่งเสริมการขายโดยวธีิลด แลก แจก แถม      
26. ประชาสัมพนัธ์สินคา้อยา่งต่อเน่ือง      
27. บริษทัมีส่วนช่วยเหลือสังคม      
28. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).....................................      
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ส่วนที ่3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มผสมแอล-คาร์นิทนี 
ค าช้ีแจง โปรดกรอกขอ้ความ หรือท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง (   )  ท่ีท่านพิจารณาเลือก 
1. ท่านคิดวา่ปัญหาด้านผลติภัณฑ์ของเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนคืออะไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) 1. คุณภาพต ่ากวา่ท่ีโฆษณาไว ้
 (   ) 2. รสชาติไม่ตรงตามความตอ้งการ 
 (   ) 3. บรรจุภณัฑไ์ม่สวยงาม   
 (   ) 4. ไม่มีความหลากหลายของบรรจุภณัฑ ์
 (   ) 5. ตราสินคา้ไม่น่าเช่ือถือ 
 (   ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 
2. ท่านคิดวา่ปัญหาด้านราคาของเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน คืออะไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) 1. ราคาแพงกวา่ยีห่อ้อ่ืนๆในปริมาณท่ีเท่ากนั 
 (   ) 2. ราคาไม่เหมาะสมกบัคุณภาพ 
 (   ) 3. ราคาไม่เหมาะสมกบัปริมาณ   
 (   ) 4. ไม่มีความหลากหลายของระดบัราคาใหเ้ลือก 
 (   ) 5. ไม่มีป้ายแสดงราคาชดัเจน 
 (   ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 
3. ท่านคิดวา่ปัญหาด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายของเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน คืออะไร        
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) 1. สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีนอ้ยเกินไป / หาซ้ือไดย้าก 
 (   ) 2. สินคา้ขาดตลาดบ่อย   
 (   ) 3. ท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอ 
 (   ) 4. จดัวางสินคา้ไม่เป็นระเบียบ/หายาก 
  (   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 
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4. ท่านคิดวา่ปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาด ของเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน คืออะไร            
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) 1. ไม่มีการโฆษณา 
 (   ) 2. การโฆษณาเกินจริง 

(   ) 3. การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ ไม่ไดใ้หค้วามรู้ท่ีชดัเจน 
 (   ) 4.ไม่มีของแจก/ของแถม   
 (   ) 5. ไม่มีพนกังานขายแนะน าและใหข้อ้มูล 
 (   ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 
5. ท่านมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขหรือปรับปรุง ในเร่ืองเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิ
ทีน ท่ีมีจ  าหน่ายในประเทศไทย อยา่งไร โปรดแนะน า 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
6. ในอนาคต ท่านคิดวา่ท่านจะบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนหรือไม่ ( ตอบเพียงขอ้เดียว ) 

(  ) 1. บริโภค เพราะ..... ............................................................................... 
(  ) 2. ไม่บริโภค เพราะ ............................................................................... 
(  ) 3. ไม่แน่ใจ เพราะ ................................................................................... 

 
*********ขอขอบคุณ เป็นอยา่งสูงท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม********* 
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เฉลยความรู้เกีย่วกบัเคร่ืองดื่มผสมแอล-าร์นิทนี 

 

ประเด็นความรู้ ใช่ ไม่ใช่ 
1. แอล-คาร์นิทีน ท่ีเติมในเคร่ืองด่ืมเป็นแอล-คาร์นิทีนท่ี
สังเคราะห์ข้ึนมาไม่ไดส้กดัจากอาหารธรรมชาติ 

  

2. การบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนมีส่วนช่วยในการเผา
ผลาญพลงังาน หรือควบคุมน ้าหนกั โดยเฉพาะการใชร่้วมกบัการ
ท่ีเราลดอาหารจ าพวกแป้งดว้ย 

  

3. เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนเหมาะส าหรับผูบ้ริโภคท่ีเสียเหง่ือ
จากการออกก าลงักายเท่านั้น 

 
 

4. การบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนท าใหร่้างกายมีการ
ต่ืนตวั และมีความกระตือรือร้นในการท างาน 

  

5. เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน จดัเป็นเคร่ืองด่ืมชูก าลงั
เช่นเดียวกบั กระทิงแดง คาราบาวแดง ฯลฯ 

  

 6. ในเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน อาจมีแร่ธาตุส าคญัต่างๆ เช่น
ใยอาหาร แมกนีเซียม แคลเซียม ฯลฯ ท่ีร่างกายตอ้งการดว้ย 

  

7. เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ในปัจจุบนัมีจ าหน่ายทั้งในรูป
ขวดพลาสติก และกล่อง  

  

8. ฉลากขา้งขวดของเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน มีการโฆษณา 
สรรพคุณ และประโยชน์ ในการบริโภคอยา่งละเอียด 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 

ช่ือ-สกุล   นางสาวกรรณรัตน์ สรรพคา้ 
 

วนั เดือน ปีเกดิ  วนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2526 
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สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยันเรศวร พ.ศ. 2548 

 

ประวตัิการท างาน พ.ศ. 2549 -พ.ศ. 2550 เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการ บริษทั ลีโอ ฟู้ ดส์ จ  ากดั 
พ.ศ. 2550 -พ.ศ. 2553 Sale Repersentative หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิลฯ 
พ.ศ. 2553-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการ หจก.โพรเกรส ไซดแ์อนติฟิค และเจา้หนา้ท่ี
สินเช่ือลูกคา้ผูป้ระกอบการธนาคารกสิกรไทย สาขาสุโขทยั 

    

 

 

 
 


