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1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 ปัจจุบนัคนไทยต่ืนตวักบัผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพกนัมากข้ึน โดยไดมี้การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการเลือกบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ มีการคดัสรรและค านึงถึงคุณค่าสารอาหารท่ีจะ
ไดรั้บในแต่ละคร้ังของการบริโภค เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวติท่ีเป็นอยู ่ โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
อยูใ่นเมืองใหญ่ซ่ึงตอ้งเร่งรีบ และกระตือรือร้นในการท างาน  ส่งผลใหผู้ผ้ลิตอาหาร และเคร่ืองด่ืม
ใส่ใจในการเลือกใชว้ตัถุดิบ และวตัถุเจือปนอาหารในผลิตภณัฑ ์ เช่น โปรตีน อะมิโน คอลลาเจน 
วติามิน เกลือแร่ โคเอน็ไซม์คิวเทน็ หรือสารสกดัต่างๆ จากสมุนไพร เป็นตน้ วตัถุเจือปนอาหาร
ชนิดหน่ึงท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมอยูใ่นขณะน้ี คือ แอล-คาร์นิทีน (L-carnitine) ซ่ึงน าไปใชใ้น
ผลิตภณัฑไ์ดห้ลายกลุ่ม เช่น กลุ่มเคร่ืองด่ืม กลุ่มขนมขบเค้ียว อาหารแท่ง และอาหารเสริม   (Lonza 
Co., Ltd., 2007) 
 เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน จดัเป็นนวตักรรมล่าสุดท่ีพฒันาข้ึนเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยผลิตจากน ้าแต่งกล่ินรสผลไม ้ และมีส่วนผสมของแอล-คาร์นิทีน จาก
ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นกรดอะมิโนท่ีเป็นประโยชน์ ช่วยเร่งการเผาผลาญไขมนัในร่างกาย และมีแร่ธาตุท่ี
ร่างกายตอ้งการ จึงใหพ้ลงังาน ความสดช่ืนอยา่งเตม็ท่ี พร้อมกบัแต่งกล่ินและรสชาติของผลไมท่ี้
เอร็ดอร่อย กลมกล่อม เช่น กล่ินสตรอเบอร่ี กล่ินเกรฟฟรุต กล่ินมะนาว กล่ินเชอร์ร่ี กล่ินผลไมร้วม 
กล่ินองุ่น เป็นตน้ สามารถด่ืมไดบ้่อยๆ เพื่อสุขภาพและความสดช่ืนทุกวนั อีกทั้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์มี
คุณภาพดีเยีย่ม สามารถคงรสชาติใกลเ้คียงธรรมชาติ และใหคุ้ณค่าสารอาหารตามธรรมชาติเพื่อ
สุขภาพท่ีดีของผูบ้ริโภคอีกดว้ย (ยนิู-เพรสซิเดนท,์ 2550: ออนไลน์) 
 เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีผูป้ระกอบการในวงการเคร่ืองด่ืมเร่ิมท า
ตลาดกนั การเติบโตของตลาดในกลุ่มน้ีมีไม่มากนกั แนวโนม้ตลาดเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน 
ในช่วงท่ีผา่นมาไม่ค่อยไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภค การรับรู้ของผูบ้ริโภคยงันอ้ย โดยไม่รู้วา่เป็น
เคร่ืองด่ืมท่ีบริโภคเพื่ออะไร เน่ืองจากการโฆษณาอาหารตอ้งไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน
คณะกรรมการและยา หรือ อย. ซ่ึงมีขอ้หา้มมิใหผู้ใ้ดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณ
ของอาหาร เช่น ลดน ้าหนกั เผาผลาญไขมนั การกระชบัส่วน เป็นตน้ (ส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา, 2552: ออนไลน์) อีกทั้งมีขอ้จ ากดัในเร่ืองค่าใชจ่้าย และเวลาในการโฆษณา ซ่ึงตลาด
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น้ีโดยมากกลุ่มเป้าหมายเป็นวยัรุ่น และผูท่ี้ตอ้งการดูแลรักษาสุขภาพ ปัจจุบนัผลิตภณัฑท่ี์ออกสู่
ตลาด ไดแ้ก่ อะมิโนพลสั (Amioo Plus) บีอ้ิง (B-ing) เซปเป้เอฟโวลูชัน่ทรี (Sappe Evolution)       
ดาการะ (Dakara) และบิวต้ีดริงค ์(Buti Drink) ซ่ึงบิวต้ีดริงค ์เป็นผูน้ าตลาดครองส่วนแบ่งร้อยละ 65 
บีอ้ิง ร้อยละ 12 และอะมิโนพลสั ร้อยละ 12 (หนงัสือพิมพค์มชดัลึก, 2553: ออนไลน์) 
 เคร่ืองด่ืมฟังกช์ัน่นลัดริงค ์ (Functional Drink) เป็นหน่ึงในสินคา้ใหม่ในตลาด ท าให้ไม่มี
ผูน้  าตลาดอยา่งชดัเจน มีการขยายตวัในประเทศอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2552 มีแนวโนม้การเติบโต
ร้อยละ 50 หรือมีมูลค่าตลาดเพิ่มข้ึนจาก 2,000  ลา้นบาทเป็น 3,000 ลา้นบาท ทั้งยงัมีผูป้ระกอบการ
ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย โหมท าตลาดอยูเ่ป็นระยะๆ ทั้งน้ีจากปัจจยัหนุนของกระแสรักสุขภาพและ
ความร่วมมือจากภาครัฐบาลท่ีมีการประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองการลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี
ประโยชน์อยา่งต่อเน่ืองนัน่เอง (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2552: ออนไลน์) 
 กระแสการด่ืมฟังกช์นันลัดริงคใ์นปัจจุบนัมีความเปล่ียนแปลงไปมาก จากเดิมท่ีผูบ้ริโภค
เนน้เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพท่ีบา้น พฤติกรรมเปล่ียนไปมีการด่ืมฟังกช์นันลัดริงคน์อกบา้นมากข้ึน 
ทั้งน้ีปัจจยัส าคญัท่ีเป็นแรงผลกัดนัช่วยเสริมใหฟั้งกช์นันลัดริงคมี์อตัราการเติบโตขยายจากในบา้น
สู่นอกบา้น นัน่ก็เพราะ กระแสความห่วงใยในสุขภาพนั้น ท าใหผู้บ้ริโภคอยากไดป้ระโยชน์จาก
เคร่ืองด่ืมท่ีมีการตอบโจทยท์างดา้นสุขภาพมากข้ึน และความสะดวกง่าย สอดคลอ้งกบัรูปแบบการ
ด าเนินชีวติของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีตอ้งใชชี้วติแบบเร่งรีบ เป็นแรงบวกท าใหเ้คร่ืองด่ืมกลุ่ม
ฟังกช์นันลัดริงคมี์อตัราการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีแมฟั้งกช์นันลัดริงคจ์ะเป็นเทรนดจ์ากทัว่โลก 
โดยตลาดในต่างประเทศมีการเติบโตสูงมาก แต่การท าตลาดในบา้นเรานั้น จะข้ึนอยูก่บัการตอบรับ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อประเภทของสารอาหารท่ีเสริมเขา้ไปในเคร่ืองด่ืม  
 จงัหวดัเชียงใหม่มีพื้นท่ี 20,107.057 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมดจ านวน 1,672,443 
คน แยกเป็นชาย 817,132 คน หญิง 855,311 คน ซ่ึงในเขตอ าเภอเมือง เชียงใหม่มีจ านวนประชากร
โดยรวม 18,562 คน แยกเป็นชาย 8,946 คน หญิง 9,616 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 
2553: ออนไลน์) ในปัจจุบนัจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นจงัหวดัท่ีมีการเติบโตทางธุรกิจสูง และมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจ  เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางทุกดา้น
ของภาคเหนือ อีกทั้งจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นสังคมเมือง ประชาชนมีความเร่งรีบ คนส่วนใหญ่มีความ
ใส่ใจสุขภาพ มีพฤติกรรมในการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั 
 จากเหตุผลขา้งตน้ และการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองของเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ผูศึ้กษา
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ทั้ งน้ีเพื่อเป็นขอ้มูลแก่ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ท่ีจะใช้เป็น
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องค์ประกอบในการวางแผนและพฒันาปรับปรุงแผนการตลาด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งแทจ้ริง และเป็นขอ้มูลเพื่อการศึกษาแก่ผูส้นใจต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมผสม แอล-คาร์นิทีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
1. ท าใหท้ราบถึงทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ 
 2. สามารถน าขอ้มูลมาใชเ้ป็นแนวทางใหแ้ก่บริษทัผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายซ่ึงรวมถึงผูผ้ลิตราย
ใหม่ท่ีคิดจะลงทุนในธุรกิจน้ี เพื่อใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการวางแผนดา้นการตลาดและการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ 
 

1.4 นิยำมศัพท์ 
 ทศันคติ หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ และเป็นส่วนท่ีพร้อมจะมี
ปฏิกิริยาเฉพาะอยา่งต่อสถานการณ์ภายนอก ซ่ึงมีองคป์ระกอบส าคญั 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ความ
เขา้ใจ  ดา้นความคิดเห็น และดา้นพฤติกรรมการบริโภค 
 ผู้บริโภค  หมายถึง  ประชากรท่ีมีอาย ุ15 ปีข้ึนไป ท่ีเคยซ้ือและบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-
คาร์นิทีน ในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ 

เคร่ืองดื่มผสมแอล-คำร์นิทนี หมายถึง เคร่ืองด่ืมท่ีแต่งกล่ินรสต่างๆ และมีส่วนผสมของ
แอล-คาร์นิทีน ตราผลิตภณัฑท่ี์มีจ าหน่าย เช่น อะมิโนพลสั บีอ้ิง เซปเป้เอฟโวลูชัน่ทรี ดาการะและ
บิวต้ีดริงค ์


