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บทคัดย่อ 
 
การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมผสม

แอล-คาร์นิทีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จากการสอบถามผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมชนิดน้ี 
จ านวน 400 คน พบวา่ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 21-30 ปี ส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และรายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 10,000 บาทต่อ
เดือน  

ดา้นความรู้ความเขา้ใจ จากผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจโดย
ภาพรวมในระดบัมาก ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจ 3 อนัดบัแรกคือ การบริโภค
เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนมีส่วนช่วยในการเผาผลาญพลงังาน หรือควบคุมน ้ าหนกั โดยเฉพาะ
การใช้ร่วมกบัการท่ีเราลดอาหารจ าพวกแป้งดว้ย และเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนไม่ไดจ้ดัเป็น
เคร่ืองด่ืมชูก าลงั เช่น กระทิงแดง คาราบาวแดง และในเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนอาจมีแร่ธาตุ
ส าคญัต่างๆ เช่นใยอาหาร แมกนีเซียม แคลเซียม ท่ีร่างกายตอ้งการดว้ย 

ด้านความคิดเห็น จากผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นในระดบัเห็นดว้ย 3 อนัดบัแรกคือ เม่ือ
เปรียบเทียบราคาระหวา่งเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนกบัเคร่ืองด่ืมประเภทให้พลงังานความสดช่ืน 
เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ พบว่า เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทน มีราคาสูงกว่า และในเคร่ืองด่ืมผสมแอล-   
คาร์นิทีนอาจมีแร่ธาตุส าคญัต่างๆ เช่นใยอาหาร แมกนีเซียม แคลเซียม ท่ีร่างกายตอ้งการดว้ย และ



จ 

 

การบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนมีส่วนช่วยในการเผาผลาญพลงังาน หรือควบคุมน ้ าหนกั 
โดยเฉพาะการใชร่้วมกบัการท่ีเราลดอาหารจ าพวกแป้งดว้ย 

 ด้านพฤติกรรมการบริโภค จากผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยม
บริโภค ยีห่อ้บิวติดร้ิงค ์เพราะชอบรสชาติ และชอบกล่ินผลไมร้วม  ด่ืมสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง ปริมาตร
บรรจุท่ีซ้ือ คือ ปริมาตร 365 มิลลิลิตร นิยมด่ืมเพื่อดบักระหาย ช่วงเวลาในการด่ืมไม่แน่นอน ไดรั้บ
ขอ้มูลจากส่ือโทรทศัน์ และซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ เม่ือพิจารณาให้ความส าคญักบัปัจจยัในการเลือก
ซ้ือ ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดบัมากทุกปัจจยั ซ่ึงท่ีให้
ความส าคญัสูงสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา และดา้น
การส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส าหรับโนม้ต่อการบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนในอนาคต 
พบวา่ ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจท่ีจะบริโภคต่อไป  
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ABSTRACT 
 

The objective of this independent study was to investigated attitude of consumers 
towards beverages fortified with L-carnitine in Aumphur Muang Chiang Mai district.  From 400 
consumer’s respondents who answered the questionnaires, most of them were females during the 
age of 20-30, and bachelor degrees of education. Plus, they were private company working with 
less than 10,000 baht monthly income.   

The scope of knowledge and understanding, the result of this study showed that most of 
the consumers had the overall knowledge and understand about beverages fortified with L-
carnitine in “High” level. Which the consumers had the knowledge for the first three orders as 
following: First, the consumption of beverages fortified with L-carnitine contributed to 
metabolism especially consumed beverages fortified with L-carnitine along with the reduction of 
starch food. Second, beverage that fortified with L-carnitine, except the energy drink such as Red 
Bull and Carabao. Finally, the ingredient of beverages fortified with L-carnitine may contain 
minerals such as fiber, magnesium, calcium the body require. 

The scope of opinion, the study result showed that the consumers had the overall opinion 
about beverages fortified with L-carnitine in the level of agreeable level. Which the consumers 
had the opinion in the agreeable level for the first three orders as following: First, when compare 
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with price between the beverages fortified with L-carnitine refreshing drink and sport drink, the 
result found the beverages fortified with L-carnitine has a higher prices. Second, the ingredient of 
beverages fortified with L-carnitine may contain minerals such as Fiber, Magnesium, Calcium 
that the body needs. Finally, the consumption of beverages fortified with L-carnitine contribute to 
metabolism especially consume beverages fortified with L-carnitine along with the reduction of 
starch food. 

The scope of the behavior, the result showed that most of the consumers prefer to drink 
Buti drink brand, nutrient beverage, because of the better taste and fruit flavor.  Also, drinking 
once to twice a week and prefer 365 ml-packaging. The purpose of drinking is because of thirsty 
but uncertain.  Information of the beverage products consumer receive from television, and 
bought these products from convenient stores. The purpose of purchasing the product, which 
impacted the purchasing decision was evaluated and the result showed that most of the consumer 
gave the level of import at high level on every factors. But the most importance factor was 
product, followed by described, price and promotion, respectively. For the consumption’s trend of 
these beverages, most of them hadn’t decide either to continue or stop drinking these beverages. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 


