
บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 

 ในการศึกษาเร่ือง ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ในบทน้ี จะกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎี ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน 
และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
 2.1.1 ทัศนคติ 
  ทศันคติ เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ หรือความคิด 
ทศันคติเป็นส่ิงท่ีจะชกัน าบุคคลใหเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือการตลาดเพื่อ
ก าหนดทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ ์ หรือชกัน าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติในทางบวกต่อ
ผลิตภณัฑซ่ึ์งจะมีผลชกัน าใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ (เสรี วงษม์ณฑา, 2542) 
  ทศันคติ (Attitude) เป็นความคิดเห็นท่ีมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบและเป็นส่วนท่ี
พร้อมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยา่งต่อสถานการณ์ภายนอก (ศิริวรรณ, 2541) ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ี
ส าคญั 3 ประการ คือ 
  1. องคป์ระกอบทางดา้นความเขา้ใจ (Cognitive Component) เป็นส่วนท่ีแสดง
ความรู้ (Knowledge) การรับรู้ (Perception) และความเช่ือ (Beliefs) ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง
ส่วนของความเขา้ใจเป็นส่วนประกอบแรก คือ ความรู้และการรับรู้ซ่ึงไดม้าจากการผสมกนัระหวา่ง
ประสบการณ์ตรงต่อทศันคติและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากหลายแหล่งขอ้มูล ความรู้และผลกระทบต่อ
การรับรู้น้ีจะก าหนดความเช่ือถือ ซ่ึงหมายถึงสภาพดา้นจิตใจท่ีสะทอ้นความรู้เฉพาะอยา่งของ
บุคคลและการประเมินเก่ียวกบัความคิด บุคคล ส่ิงของ หรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2. องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective Component) เป็นส่วนท่ีสะทอ้นถึง
อารมณ์ (Emotion) หรือความรู้สึก (Feeling) ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง สภาพ
อารมณ์จะสามารถเพิ่มประสบการณ์ดา้นบวก (Positive) หรือดา้นลบ (Negative) ซ่ึงประสบการณ์
จะมีผลดา้นจิตใจ วธีิปฏิบติัท่ีใชว้ดัประเมินผลอาศยัเกณฑก์ารใหค้ะแนนความพึงพอใจหรือไม่พึง
พอใจ ดีหรือไม่ดี เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 
  3. องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นส่วนท่ีสะทอ้นถึง
ความน่าจะเป็นหรือแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรม การปฏิบติั หรือปฏิกิริยาของผูบ้ริโภคดว้ยวธีิใดวธีิ
หน่ึงต่อทศันคติท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง 
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ทศันคติสามารถแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมได ้3 ลกัษณะ คือ 
  1. ทศันคติทางบวก (Positive) สามารถแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงออกในลกัษณะ
ความพึงพอใจ เห็นดว้ย ชอบ มีผลท าใหบุ้คคลอยากได ้อยากใกล ้อยากท าส่ิงนั้นๆ 
  2. ทศันคติทางลบ (Negative) สามารถแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงออกในลกัษณะ
ความไม่พึงพอใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่ชอบ มีผลท าใหบุ้คคลเกิดความเบ่ือหน่าย ชิงชงั ตอ้งการหนีให้
ห่างไกลจากส่ิงนั้นๆ 
  3. ทศันคติท่ีบุคคลไม่แสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล ส่ิงของ หรือสถานการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งโดยส้ินเชิง 
 อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2543) ไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบัทศันคติท่ีสัมพนัธ์กบัการ
ด าเนินการของตลาดซ่ึงมีองค์ประกอบต่างๆ ดงัน้ี 
  1. องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัความรู้สึกความเขา้ใจหรือความเช่ือต่างๆ ซ่ึงบุคคลมีอยู่
เก่ียวกบัส่ิงต่างๆใชว้ถีิทางท่ีเขารับรู้โลกภายนอกท่ีลอ้มรอบตวัเขา 
  2. องคป์ระกอบดา้นความชอบหรืออารมณ์หรือความรู้สึก (Affective Element) 
ประกอบดว้ยความรู้สึกและอารมณ์ท่ีบุคคลมีต่อส่ิงต่างๆ วา่เรารู้สึกอยา่งไร เป็นความรู้สึกท่ีชอบ
หรือไม่ชอบวตัถุท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติ ทั้งความรู้สึกในทางบวกและทางลบ เช่น ผลิตภณัฑ ์บริการ 
โฆษณา และร้านคา้ปลีก เป็นตน้ โดยปกตินกัการตลาดใชข้อ้ความในรูปค าพดูวดัผลองคป์ระกอบ
ชนิดน้ี องคป์ระกอบเก่ียวขอ้งกบัความชอบพอและความรู้ความเขา้ใจ ไดรั้บพิจารณาวา่มี
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งมาก นกัวิจยัพบวา่ความเช่ือและความรู้สึกของผูบ้ริโภคใดก็
ตามโดยปกติมกัจะสอดคลอ้งกนั 
  3. องคป์ระกอบเก่ียวกบัความตั้งใจก่อพฤติกรรม (Behavioral Element) เป็น
แนวโนม้ท่ีจะก่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยอิงหลกัจากความเช่ือและความรู้สึกของเขานัน่เอง 
เป็นการแสดงวา่เราจะท าอยา่งไร ความโนม้เอียงท่ีจะซ้ือเป็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวพนักบัวงจรการซ้ือ
ปกติของผลิตภณัฑ ์ดงันั้น ถา้ผูบ้ริโภคแสดงความตั้งใจจะซ้ือรถมอเตอร์ไซดฮ์อนดา้ เราก็คาดหมาย
ไดว้า่เขาจะซ้ือตรายีห่้อดงักล่าวในคราวต่อไปท่ีจะซ้ือมอเตอร์ไซด ์ นกัการตลาดจะตอ้งท าการวดั
องคป์ระกอบน้ีใหถู้กตอ้งและในจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากองคป์ระกอบน้ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวโนม้ท่ีจะก่อปฏิกิริยาของผูบ้ริโภคกบัพฤติกรรมการซ้ือของเขา 
 ทั้ งสามองค์ประกอบซ่ึงเป็นแนวคิดตั้ งเดิมเก่ียวกับทัศนคติน้ีเป็นท่ียอมรับกันทั่วไป 
เน่ืองจากง่ายท่ีจะเขา้ใจ นอกจากนั้นยงัแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ 
ดงักล่าวกบัขั้นตอนทางการตลาดจากความไม่รู้ตวัของผูบ้ริโภคไปจนถึงการซ้ือ โดยส่วนมาก
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เป้าหมายของนกัการตลาดคือ ท าการเปล่ียนทศันคติต่อตรายี่ห้ออาจจะเปล่ียนความเช่ือในลกัษณะ
สินคา้ เปล่ียนความส าคญัของความเช่ือ เพิ่มความเช่ือใหม่เขา้ไป 
 ตามหลกัแลว้ ทั้งสามองคป์ระกอบดงักล่าวน้ีจะอยูใ่นสภาพท่ีสมดุล หรือท่ีเรียกวา่ 
“Homeostatic” เม่ือมีความสมดุลเกิดข้ึน ความรู้ความเขา้ใจของบุคคลและแนวโนม้ของพฤติกรรม
จะสอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนั ถา้ไม่สมดุลก็จะเกิดการขดัแยง้ข้ึน 
 2.1.2 การเกดิทัศนคติ  
  ประภาเพญ็ สุวรรณ (2526) ไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบัการเกิดทศันคติโดยแบ่ง
ออกเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
  1. การเกดิทศันคติทางด้านความรู้ความเข้าใจ จากส่ิงแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนั 
บุคคลรับและสัมผสัต่างๆเป็นจ านวนนบัไม่ถว้น บุคคลมกัจะแบ่งส่ิงท่ีเขา้มาจากภายนอก เพื่อให้
ง่ายในการใหค้วามหมายหรือความคิดเก่ียวกบัเร่ืองนั้น โดยรวมส่ิงท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยกนัเขา้
ดว้ยกนั เพราะสมองของบุคคลยอ่มจะเป็นไปไม่ไดท่ี้รับและจ าส่ิงต่างๆ รอบตวัไดห้มดทุกอยา่ง
ขบวนการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่น้ี เรียกวา่ Categorization การท่ีบุคคลจะมีปฏิกิริยาโตต้อบ
สถานการณ์ใดๆอยา่งไรนั้น บุคคลมกัจะโตต้อบสภาวการณ์ท่ีคลา้ยๆกนัดว้ยปฏิกิริยาท่ีคลา้ยกนั 
การจดัหมวดหมู่ช่วยบุคคลในดา้นการรับรู้ (Perception) แต่ในทางตรงกนัขา้มอาจท าใหบุ้คคล
เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในทางท่ีผดิ โดยท่ีบุคคลนั้นสรุปดว้ยตนเองอยา่งปราศจากขอ้มูลท่ีถูก 
ตอ้ง การรับรู้เก่ียวกบัส่ิงเร้าต่างน้ีเป็นส่วนประกอบทางดา้นความรู้ของทศันคติ 
  2. การเกดิทัศนคติทางด้านความชอบ ส่วนประกอบทางดา้นทศันคติทางดา้น
ความชอบ ไดแ้ก่ ความรู้สึกถึงอารมณ์ท่ีเป็นในทางบวก (Positive) หรือลบ (Negative) ในทางสรีระ
วทิยาแลว้ “อารมณ์” จะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัภาวการณ์ท่ีมาเร้าหลงัจากบุคคลนั้น “แปลความหมาย” 
หรือให้ความหมายส่ิงเร้านั้นแลว้ก็จะทราบทิศทางของ “อารมณ์” หรือ “ความรู้สึก” วา่เป็นใน
ทางบวกหรือลบได ้ ซ่ึงก็หมายถึงทศันคติทางดา้นความชอบนัน่เอง ตวัอยา่งเช่น ถา้บุคคลหน่ึงมี
ประสบการณ์โดยผา่นส่ิงเร้าอยา่งหน่ึงซ่ึงมีค าอธิบายเก่ียวกบัส่ิงนั้นอยา่งแจ่มแจง้ เช่น รู้วา่ตนเองฉีด 
Adrenaline บุคคลนั้นก็จะไม่มีความรู้สึกกลวั แต่ถา้ไม่ไดรั้บค าอธิบายท่ีเพียงพอก็อาจจะเกิดอารมณ์
กลวั โดย Scott ไดก้ล่าวไวว้า่ การให้รางวลัจะมีผลท าใหท้ศันคติของบุคคลเปล่ียนมากกวา่การท า
โทษ องคป์ระกอบอ่ืนท่ีมีผลท าใหเ้กิดอารมณ์ในทางท่ีดีนั้น ไดแ้ก่ ความคุน้เคย (Familiarity) 
  3. การเกดิทัศนคติทางด้านพฤติกรรม บรรทดัฐานทางสังคม (Social Norms) จะมี
อิทธิพลต่อการเกิดทศันคติทางดา้นพฤติกรรมบวก บรรทดัฐานทางสังคมเป็นความคิดท่ีกลุ่มคนเช่ือ
วา่อะไรเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง เด็กๆจะถูกพอ่แม่อนุญาตใหท้ าในบางส่ิงและหา้มไม่ใหท้  าในบางส่ิง 
บางคร้ังการพดูการหา้มของพอ่แม่จะช้ีใหเ้ห็นส่ิงท่ีสังคมคิดวา่ดีหรือไม่ดี พอ่แม่อาจพดูวา่อยา่ท า
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อยา่งนั้นสังคมหรือชาวบา้นจะซุบซิบกนั บรรทดัฐานของสังคมน้ีข้ึนอยูก่บัแต่ละประเทศบรรทดั
ฐานเหล่าน้ีจะควบคุมความประพฤติ การปฏิบติัหรือการแสดงออกของบุคคล 
 
 2.1.3 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบปัจจยัพื้นฐาน 
ทางการตลาด 4 ประการ (4Ps) คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด จะเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีสามารถท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ ในการตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย โดย
มีรายละเอียดดงัน้ีคือ 
 ส่วนประสมการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด
ท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยปัจจยั
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลติภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นของ
ลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยส่ิงท่ีสัมผสัได้และส่ิงท่ีสัมผสัไม่ได้ เช่น บรรจุภณัฑ์สี 
คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล
หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์จึงประกอบด้วย
สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าใน
สายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได ้การก าหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ตอ้ง
พยายามค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 
  1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation) หรือความแตกต่าง
ทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation) เป็นการก าหนดลกัษณะผลิตภณัฑ์ให้แตกต่างจากคู่
แข่งขนัและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได ้ซ่ึงการสร้างความแตกต่างทางการแข่งขนั
สามารถท าไดห้ลายวิธีการต่างๆ คือ ความแตกต่างด้านผลิตภณัฑ์ ความแตกต่างดา้นการบริการ 
ความแตกต่างดา้นบุคลากร ความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์  
  1.2 องคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ (Product Component) กลยุทธ์ดา้น
ผลิตภัณฑ์จะพิจารณาจากความแตกต่างทางการแข่งขันและองค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของ
ผลิตภณัฑ ์เช่น คุณภาพ รูปแบบ ตราสินคา้ การบรรจุภณัฑ ์ฯลฯ 
  1.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบ
ผลิตภณัฑข์องบริษทัเพื่อแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 
  1.4 การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะใหม่
และปรับปรุงใหดี้ข้ึน ซ่ึงตอ้งค านึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
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 2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้
ผลิตภณัฑ์หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นต้นทุน ของลูกค้า ผูบ้ริโภคจะ
เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า ของผลิตภณัฑก์บัราคา ของผลิตภณัฑ์นั้นถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภค
ก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูก้  าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง 
  2.1 การก าหนดราคาขาย มีหลายวธีิดว้ยกนัซ่ึงบริษทัอาจเลือกใชว้ิธีใดวิธีหน่ึงหรือ
หลายวธีิร่วมกนัได ้ซ่ึงจะมีการจดัประเภทวธีิการตั้งราคาโดยพิจารณาจากปัจจยัส าคญั 3 ประการคือ 
   2.1.1 ตน้ทุน ซ่ึงเป็นเกณฑ์ขั้นต ่าในการก าหนดราคาท าให้เกิดวิธีการตั้ง
ราคาโดยมุ่งท่ีตน้ทุน  
   2.1.2 ราคาของคู่แข่งขนัและราคาขายสินคา้ทดแทน ท าให้เกิดวิธีการตั้ง
ราคาโดยมุ่งท่ีการแข่งขนั  
   2.1.3 การประเมินลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ของลูกคา้ใช้
เป็นเพดานของการก าหนด ท าใหเ้กิดการตั้งราคาโดยมุ่งท่ีอุปสงค ์ 
  2.2 ส่วนลด หมายถึงส่วนลดโดยตรงจากราคาขายเม่ือมีการซ้ือในระหว่าง
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้เช่น การให้ส่วนลดปริมาณ ส่วนลดการคา้ ส่วนลดเงินสด ส่วนลดตาม
ฤดูกาล เป็นตน้   
  2.3 ส่วนยอมให ้หมายถึง ส่วนลดท่ีผูข้ายยอมให้กบัผูซ้ื้อ เช่น ส่วนยอมให้จากการ
น าสินคา้เก่ามาแลกส่วนยอมใหส้ าหรับการส่งเสริมการตลาดส่วนยอมใหส้ าหรับการเป็นนายหนา้ 
  2.4 ระยะเวลาการช าระเงิน หมายถึงช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคช าระค่าสินคา้ตามเง่ือนไข
ของแต่ละบริษทั 
  2.5 ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือ (Credit Term) หมายถึงช่วงเวลาท่ีผูข้ายยอมให้สินเช่ือ
ค่าสินคา้ตามเง่ือนไขท่ีตกลง 
 3. การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึง
ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด
สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการ
กระจายสินคา้ประกอบดว้ย ท าเลท่ีตั้ง การขนส่ง การจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 
  3.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึงกลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กับการเคล่ือนย้ายกรรมสิทธ์ิในผลิตภัณฑ์หรือเป็นการเคล่ือนยา้ยผลิตภัณฑ์จากผูผ้ลิตไปยงั
ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ทางธุรกิจ หรือหมายถึงเส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์และหรือกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูก
เปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายประกอบด้วย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค
ประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะใช้ช่องทางตรง จาก
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ผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม และใชช่้องทางออ้ม จากผูผ้ลิตผา่นคนกลางไปยงั
ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม  
  3.2 การกระจายตวัสินคา้ หรือ การสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด หมายถึง 
งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนการปฏิบติัตามแผนและการควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการ
ผลิตและสินคา้ส าเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ยของการบริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้โดยมุ่งหวงัก าไรหรือหมายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์จาก
ผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม กิจกรรมการกระจายตวัสินคา้ท่ีส าคญัคือการขนส่ง 
การเก็บรักษา การคลงัสินคา้ และการบริหารสินคา้คงเหลือ  
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้าย
กบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนกังานขายท าการขาย 
และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใช้
หน่ึง หรือหลายเคร่ืองมือตอ้งใช้หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกนั โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกค้า ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้โดย
เคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญัดงัน้ี 
  4.1 การโฆษณา เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกับองค์การและ (หรือ) 
ผลิตภณัฑ ์บริการ หรือความคิด ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ 
  4.2 การขายโดยใช้พนกังาน เป็นกิจกรรมการแจง้ข่าวสารและจูงใจตลาดโดยใช้
บุคคล 
  4.3 การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมท่ีนอกเหนือจากการ
โฆษณาการขายโดยใชพ้นกังาน การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ
ของผูบ้ริโภค 
  4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบั
สินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงินให้แก่เจา้ของส่ือ ส่วนการประชาสัมพนัธ์ หมายถึง ความ
พยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคก์ารหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารใหเ้กิดกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
การใหข้่าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ 
 2.1.4 แอล-คาร์นิทีน (L-carnitine) และประโยชน์ของ แอล-คาร์นิทนี  
 แอล-คาร์นิทนี ถูกคน้พบเม่ือตน้ศตวรรษท่ี 20 โดยนกัวทิยาศาสตร์ชาวรัสเซียท่ีช่ือวา่ 
Gulewitsch และ Krimberg  
 แอล-คาร์นิทีน เป็นกรดอะมิโนชนิดหน่ึงท่ีร่างการสามารถสร้างได ้โดยปกติแลว้ในร่างกาย
เราจะสร้างแอลคาร์นีทีนไดเ้พียงเล็กนอ้ยประมาณ  20-25 มิลลิกรัม ผลิตไดท่ี้ตบัและไต โดยมีการ
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สังเคราะห์จากกรดอะมิโน 2 ชนิดคือ ไลซีน (Lysine) และเมไทโอนิน (Methionine) พร้อมกบัอาศยั
ตวัเร่งให้เกิดการสังเคราะห์ ได้แก่ Niacin Vitamin B6 Vitamin C และธาตุเหล็ก ร่วมใน
กระบวนการถา้ขาดสารตั้งตน้และสารอ่ืนๆท่ีเป็นปัจจยัร่วมดงักล่าวขา้งตน้แมเ้พียงอย่างใดอย่าง
หน่ึงจะไม่สามารถสังเคราะห์ได้ โดยปกติจะพบในสัตว์เน้ือแดงชนิดต่างๆ โดยเฉพาะในส่วน
กลา้มเน้ือลายจะมากเป็นพิเศษ นอกจากน้ีเรายงัพบสารแอล-คาร์นิทีนไดใ้นอาหารท่ีรับประทานเช่น  
นม ผลิตภณัฑ์จากนม ผลไม ้ไดแ้ก่ กลว้ย อะโวกาโด ธญัพืช ผกัใบเขียว ถัว่ต่างๆ และผลิตภณัฑ์ท่ี
ท าจากถัว่หมกั โดยเฉล่ียแลว้เราจะไดรั้บแอล-คาร์นิทีนจากอาหารประมาณ 50-200 มิลลิกรัมต่อวนั 
ซ่ึงหนา้ท่ีหลกัของคาร์นิทีนจะช่วยล าเลียงโมเลกุลไขมนัเล็กๆเขา้ไปในเซลล์ต่างๆ ซ่ึงจุดน้ีเองท่ีจะ
ท าให้เกิดการน าไขมนัไปเปล่ียนเป็นพลงังาน นอกจากน้ียงัถูกล าเลียงไปท่ีกลา้มเน้ือหวัใจ สมอง
และสเปิร์ม ซ่ึงในส่วนของสเปิร์มนั้นจะท าใหเ้คล่ือนท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม เพราะแอล-คาร์นิทีนจะไป
เร่งให้ไมโทคอนเดรียเปล่ียนไขมนัมาเป็นพลงังาน ดงันั้นหากร่างกายขาดสารคาร์นิทีน หรือมีไม่
เพียงพอท่ีจะเป็นตวัพาเม็ดไขมนัไปเผาผลาญแลว้ละก็ปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจากไขมนัสะสมก็
จะเป็นเร่ืองตามมาท่ีสามารถส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นความอว้น และการสะสม
ของไขมนัตามหลอดเลือด ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อความยืดหยุ่นของหลอดเลือด และน ามาซ่ึงปัญหา
ไขมนัในเลือดสูง และมีความดนัโลหิตสูงตามมาได ้นอกจากน้ียงัอาจมีอาการปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ
แขนขา อ่อนเพลีย ซึมและเหน่ือยง่าย (สุทธิพงษ ์พงษว์ร, 2553: ออนไลน์)         
    
ตารางที ่2.1 ตัวอย่างปริมาณแอล-คาร์นิทนีในอาหาร 100 กรัม 

อาหาร (100 กรัม) ปริมาณแอล-คาร์นิทีน (มิลลิกรัม) 
เน้ือ 95 
เน้ือหมู 27.7 
เบคอน 23.3 
อกไก่ 3.9 
นม 3.3 
หน่อไมฝ้ร่ัง 0.195 
ขนมปังขาว 0.147 
มกักะโรนี 0.126 
ขา้วสุก 0.0449 
ไข่ 0.0121 

ท่ีมา: สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) 
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 ประโยชน์ของแอล-คาร์นิทนี สามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ร่างกายไดด้งัน้ี 
  1. คาร์นิทีน ท าใหแ้ก่ชา้ลง เพราะเหตุผลท่ีวา่เซลลใ์นร่างกายทุกๆเซลลไ์ม่วา่จะ
เป็นเซลลส์มอง เซลลจ์ากระบบภูมิคุม้กนั เซลลจ์ากหวัใจหรือเซลลจ์ากท่ีอ่ืนๆ ของร่างกายทั้งหมด
จะท างานไดดี้ก็ต่อเม่ือไดรั้บพลงังานเพียงพอและเหมาะสมกบัความตอ้งการของเซลลแ์ต่ละชนิด 
และคาร์นิทีนน่ีเองท าให้เซลลมี์อายยุนืนานข้ึน 
  2. คาร์นิทีน ท าให้ระดบัไตรกลีเซอร์ไรด์ อยูใ่นระดบัต ่าและช่วยเพิ่มระดบั         
คอเรสเตอรอลท่ีมีประโยชน์ในเลือด 
  3. คาร์นีทีน ช่วยป้องกนัโรคหวัใจโดยมีผลท าให้สุขภาพโดยรวมของหัวใจดีข้ึน 
และช่วยป้องกนัการเกิดภาวะหวัใจลม้เหลวดว้ย (1/3 ของสาเหตุท่ีท าใหค้นเป็นโรคหวัใจตาย) 
  4. คาร์นิทีน ช่วยให้น ้ าหนักลดโดยเฉพาะการใช้ร่วมกบัวิธีการท่ีเราลดอาหาร
จ าพวกแป้งลงในอาหารแต่ละม้ือ 
  5. คาร์นิทีน ช่วยเพิ่มระดบัพลงังานของร่างกายอยา่งเป็นธรรมชาติค่อยเป็นค่อยไป 
โดยไม่ท าใหร่้างกายไดรั้บบาดเจบ็ หรือเกิดความเสียหายใด ๆ กบัร่างกายเหมือนกบัท่ีพบในสาร
สกดัจากพืชบางชนิด 
  6. คาร์นิทีน ช่วยใหค้วามสามารถในการออกก าลงักายเพิ่มข้ึน มีความทนทานมาก
ข้ึนและป้องกนัเน้ือเยื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากปริมาณออกซิเจนในเซลลไ์ม่เพียงพอ 
    7. คาร์นิทีน และอะซีทีล-แอล-คาร์นีทีน ท าใหก้ารท างานของระบบภูมิคุม้กนัดีข้ึน 
  8. อะซีทีล-แอล-คาร์นีทีนช่วยลดความเสียหายของเซลล์ประสาทอนัเน่ืองมาจาก
ความเครียดและอาจมีส่วนช่วยในการป้องกนัโรคอลัไซเมอร์ แต่ไดผ้ลเฉพาะในผูป่้วยท่ีมีอายุนอ้ย 
ท าใหอ้าการของโรคไม่เป็นไปมากกวา่น้ี 
  9. อะซีทีล-แอล-คาร์นีทีน มีผลต่อสุขภาพจิตในทางบวกและลดภาวะความเครียด 
  10. คาร์นิทีนช่วยในการท างานของตบั (L-Carnitine, 2550: ออนไลน์) 

 
ประโยชน์ของแอล-คาร์นิทนีกบันักกฬีา 
มีงานวจิยัมากมายท่ีสนบัสนุนวา่การรับประทานแอล-คาร์นิทีน มีผลดี กบันกักีฬาโดย 

แอล-คาร์นิทีน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกก าลงักาย ท าใหเ้หน่ือยชา้ลงและร่างกายฟ้ืนฟู
หลงัออกก าลงักายไดเ้ร็วข้ึน ร่างกายสร้างอนุมูลอิสระนอ้ยลง อาการบาดเจบ็ช ้าและระบมของ
กลา้มเน้ือก็นอ้ยลงดว้ย นอกจากน้ีแอลคาร์นีทีนยงัช่วยเร่งการ เผาผลาญไขมนั ลดการสลายกรด    
อะมิโน และช่วยเร่งการสังเคราะห์โปรตีนให้ ผูท่ี้ออกก าลงักายดูมีกลา้มเน้ือมากข้ึน 
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ประโยชน์ของแอล-คาร์นิทนีกบัสารกระตุ้น 
แอล-คาร์นีทีนเป็นสารธรรมชาติท่ีร่างกายสามารถสร้างเองได้และพบในอาหารท่ีเรา

รับประทาน ประโยชน์ ของแอลคาร์นีทีนกบันกักีฬานั้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา 
ให้ดีข้ึนและมีการใช้แอลคาร์นีทีนอย่าง กวา้งขวางในกลุ่มของนกักีฬาท่ีมีช่ือเสียงมาตั้งแต่การ
แข่งขนัโอลิมปิกปี 1980 แอล-คาร์นิทีน จึงไม่จดัอยูใ่นกลุ่มของสารกระตุน้ 

ประโยชน์ของแอล-คาร์นิทนีกบัการควบคุมน า้หนัก 
แอลคาร์นีทีนมีส่วนส าคัญในการช่วยควบคุมน ้ าหนัก หากรับประทานเป็นประจ า

สม ่าเสมอ แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมดว้ย ดงันั้นการรับประทานแอล-คาร์
นีทีนเพียง อยา่งเดียวจึงไม่สามารถช่วยลดน ้ าหนกัไดมี้งานวิจยัรายงานวา่การรับประทานแอล-คาร์
นีทีนเสริมร่วมกบัการควบคุมปริมาณแคลอร่ีจากอาหารท่ีรับประทานและการออกก าลงักายเป็น
ประจ าจะช่วยควบคุมน ้ าหนักได้เน่ืองจากแอล-คาร์นีทีนช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญไขมนัใน
อาหาร ดงันั้นหากรับประทานแอล-คาร์นีทีนพร้อมกบัไขมนั ไขมนัจะถูกเผาผลาญเร็วกว่าจึงเหลือ
ไขมนัสะสมในกลา้มเน้ือน้อยลงนอกจากน้ีแอล-คาร์นีทีนยงัช่วยลดปริมาณไขมนัในเลือดอีกดว้ย 
และจากการทดลอง เสริมแอล-คาร์นีทีนในสัตวท์ดลองพบวา่ แอลคาร์นีทีนช่วยลดความรู้สึกหิว
และท าใหส้ัตวท์ดลองกินอาหารนอ้ยลงอีกดว้ย  

ประโยชน์ของแอล-คาร์นิทนีกบัหัวใจ 
หวัใจเป็นอวยัวะท่ีมีความส าคญัท่ีสุดของร่างกาย พลงังานท่ีหวัใจไดรั้บนั้นไดม้าจากกรด

ไขมนัถึง ร้อยละ 70  หวัใจจึงเป็นอวยัวะท่ีมีปริมาณแอล-คาร์นีทีน สูงท่ีสุด และเน่ืองจากหวัใจไม่
สามารถ สร้างแอล-คาร์นีทีนไดเ้องตอ้งไดรั้บจากกระแสเลือด แอล-คาร์นีทีนจึงเป็นสารอาหาร
ส าคญัท่ีช่วยสร้างพลงังานใหก้บั หวัใจ มีงานวจิยัมากมายท่ีศึกษาถึงผลดีของแอลคาร์นีทีนกบัโรคท่ี
เกิดกบั หัวใจ เช่น กล้ามเน้ือหัวใจ ไขมนัในหัวใจและหัวใจเตน้ผิดปกติ แต่อย่างไรก็ตามการ
รับประทานแอล-คาร์นีทีนเสริมนั้นไม่สามารถทดแทนการรับประทานยาได ้  

ประโยชน์ของแอล-คาร์นิทนี กบัแม่และเด็ก 
ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรร่างกายจะมีความต้องการแอล-คาร์นีทีนสูงข้ึนซ่ึงการ

รับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวอาจได้รับแอล-คาร์นีทีนไม่เพียงพอปริมาณแอล-คาร์นีทีนใน
ร่างกายจะลดลงมากในช่วงสัปดาห์ท่ี 12 ของการตั้งครรภ์ ดงันั้นเพื่อให้ร่างกายได้รับแอล-คาร์       
นีทีนอย่างเพียงพอ จึงควรรับประทานแอล-คาร์นีทีนเสริมในระหว่างตั้งครรภ์ ไม่ว่าเราจะอาย ุ       
90 วนั หรือ 90 ปี ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งได้รับแอล-คาร์นิทีนให้เพียงพอแต่ร่างกายของทารกจะมี
ความสามารถในการสังเคราะห์แอล-คาร์นิทีนได้เอง แต่ต ่ากว่าร่างกายของผูใ้หญ่ ทั้งๆท่ีจริงแล้ว
แอล-คาร์นิทีนจะเป็นสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อทารก และยงัมีการแนะน าใหมี้การเติมแอล-คาร์นิทีนใน
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อาหารส าหรับเด็ก แมว้า่ในน ้านมจากแม่ตามธรรมชาติจะมีแอล-คาร์นิทีน แต่นมส าหรับทารกซ่ึงท า
จากโปรตีนถัว่เหลืองจะไม่มีแอล-คาร์นิทีน ส่วนนมจากววัก็จะสูญเสียแอล-คาร์นิทีนในระหว่าง
กระบวนการผลิต ดงันั้นจึงพบว่ามีการเติมแอล-คาร์นิทีนในอาหารส าหรับทารก ซ่ึงมีหลกัฐาน
ยนืยนัถึงความปลอดภยัและความส าคญัของสารอาหารน้ีต่อร่างกายมนุษย ์

ประโยชน์ของแอล-คาร์นิทนีกบัผู้สูงอายุ 
เม่ืออายุมากข้ึนความสามารถในการสร้างแอล-คาร์นีทีนของร่างกายจะลดลง ประกอบกบั

ผูสู้งอายมุกัจะรับประทานเน้ือสัตวน์อ้ย ท าให้ไดรั้บแอล-คาร์นีทีนไม่เพียงพอ นอกจากนั้นผูสู้งอายุ
ยงัมีอตัราการเผาผลาญไขมนัในร่างกายช้าและสูญเสียโปรตีนในกลา้มเน้ือเป็นจ านวนมาก ท าให้
มวลกล้ามเน้ือลดลงในขณะท่ีปริมาณไขมนัสะสมมีมากข้ึน แอล-คาร์นีทีนจะท าหน้าท่ีช่วยเผา
ผลาญไขมนัดงักล่าวให้กลายเป็นพลงังาน แอล-คาร์นีทีนจึงเป็นสารอาหารท่ีส าคญัส าหรับกบั
สุขภาพของผูสู้งอาย  

ผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติกบัแอล-คาร์นีทนี 
อาหารมงัสวรัิติจะมีปริมาณแอล-คาร์นีทีนต ่า ดงันั้นจึงมกัพบวา่ผูท่ี้รับประทานมงัสวิรัติจะ

มีปริมาณแอล-คาร์นีทีนในเลือดต ่า ผูท่ี้มีปริมาณแอล -คาร์นีทีนในเลือดต ่าจะมีอาการร่างกาย
อ่อนเพลีย และกล้ามเน้ืออ่อนแรง แอล-คาร์นิทีนจึงเป็นตวัเลือกท่ีน่าสนใจส าหรับผูท่ี้บริโภค
มงัสวรัิติ เน่ืองจากแอล-คาร์นิทีนไดจ้ากกระบวนการหมกั ไม่ผา่นกระบวนการสกดัจากเน้ือสัตว ์

ข้อแนะน าในการรับประทานแอล-คาร์นิทนี 
แอล-คาร์นิทีน ก็เหมือนกบัวิตามิน สามารถรับประทานไดท้ั้งในช่วงเชา้ กลางวนัหรือช่วง

บ่าย แต่ไม่แนะน าให้รับประทานในช่วงเยน็หรือก่อนนอนเน่ืองจากการรับประทานแอล-คาร์นีทีน 
มากเกินไปจะท าให้ต่ืนตวัและนอนไม่หลบั ปริมาณแอล-คาร์นิทีนท่ีแนะน าให้รับประทานอยู่ท่ี 
500-1,000 มิลลิกรัม/วนั ซ่ึงหน่วยงาน The European Food Safety Authorized ไดท้ดสอบคุณภาพ
ของแอล-คาร์นิทีน และรายงานวา่สามารถรับประทานเสริมได ้ถึง 2 กรัม/วนั โดยไม่เป็นอนัตราย
ต่อร่างกาย โดยสามารถรับประทานในระหวา่งม้ืออาหารหรือหลงัอาหารก็ได ้แอล-คาร์นิทีน เป็น
สารอาหารท่ีละลายน ้ าไดเ้ช่นเดียวกบัวิตามิน หากรับประทานมากเกินไปก็จะถูกขบัถ่ายออกทาง
ปัสสาวะ (ศิรินนัท ์ทบัทิมเทศ, 2553: ออนไลน์)            
 แอล-คาร์นิทีนสังเคราะห์ท่ีใช้เป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิตเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์    
นิทินนั้น บริษทัผูผ้ลิตน าเขา้แอล-คาร์นิทีนสังเคราะห์น้ีจากบริษทั Swiss Life Science Company 
Lonza ผลิตภณัฑท่ี์แสดงเคร่ืองหมายการคา้ Carnipure™ บนบรรจุภณัฑจ์ะแสดงถึงวา่ผลิตภณัฑ์
นั้นใช้แอลคาร์นีทีน บริสุทธ์ิจาก Lonza ซ่ึงเป็นแอล-คาร์นีทีนชนิดพิเศษท่ีผลิตโดยบริษทัขา้งตน้ 
(Simply Stay Healthy, 2553: ออนไลน์) 
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 2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  จิรพงษ ์ โชติช่วง (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมอะมิโน
โอเคของผูบ้ริโภคไนเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง     
21-25 สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่า
กวา่ 5,000 บาท พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมอะมิโน โอเค พบวา่ ซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ (เซเวน่) 
บริโภคเวลา 12.01 น.- 18.00 น. ส่วนมากนิยมด่ืมรสเลม่อน และด่ืมในท่ีพกัอาศยั ผูบ้ริโภคด่ีม 1 
ขวดต่อวนั รับรู้ข่าวสารจากส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ และช่ืนชอบโฆษณานกัธุรกิจสุธี ผูบ้ริโภคคิด
วา่ Presentcr ตวัการ์ตูนเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ ์สาเหตุท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมอะมิโน โอเค เรียงจาก
มากไปหานอ้ยคือ เเกก้ระหาย การแนะน า รสชาติอร่อยและราคาถูก เพื่อสุขภาพ การโฆษณาและ
อยากลอง ตามกระแส นิยม  
  รุ่งตะวนั สวา่งไพศาลกุล (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมน ้าผลไมต้ราบีอ้ิงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และสถานภาพโสด การศึกษาขอ้มูลดา้น
อิทธิพลของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ การมีเคร่ืองหมาย อย.รองรับ ดา้นราคา
อยูใ่นระดบัมากคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมากคือ การ
โฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ สถานท่ีจ าหน่าย
อยูใ่กลบ้า้น พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามชอบเคร่ืองด่ืมน ้าผลไมต้รา   
บีอ้ิง รสชาติส้ม สถานท่ีซ้ือคือ ร้านสะดวกซ้ือ เหตุผลท่ีซ้ือเพื่อดบักระหาย ความถ่ีในการด่ืมมาก
ท่ีสุด 4  คร้ังต่อสัปดาห์ 
  ชญานนัท ์ฝ่ายรักษา (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคสตรี
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพประเภทใหค้วามสวยงาม  จากการศึกษาพบวา่ผู ้
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-25 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท บริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพตรา เซปเป้ บิวติ 
ดร้ิงค ์ บริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพสูตรคอลลาเจน เหตุผลท่ีบริโภคเพื่อบ ารุงสุขภาพ ค่าใชจ่้ายใน
การซ้ือ 21-30 บาท โดยซ้ือนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ในดา้นความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นดว้ยวา่การ
บริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพประเภทใหค้วามสวยงามท าใหรู้ปร่างดี ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ รสชาติ ดา้นราคา เหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย สะดวกในการซ้ือ และดา้นการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 
เช่น โทรทศัน์ วทิย ุนิตยสาร 


