
บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

  
 ในการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมผสม   
แอล-คาร์นิทีนในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามทั้งหมด 400 ราย 
โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) เฉพาะผูท่ี้เคยซ้ือและบริโภคเคร่ืองด่ืมผสม
แอล-คาร์นิทีน และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience sampling ) จากการวเิคราะห์
ขอ้มูลสามารถสรุปผล อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.0) ช่วงอายรุะหวา่ง 20-30 ปี          
(ร้อยละ 33.5) การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 45.5) อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 35.5) 
และรายไดเ้ฉล่ีย ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 53.5) 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลด้านทัศนคติของผู้บริโภคเคร่ืองดื่มผสมแอล-คาร์นิทนี 
 2.1 องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 70.56 โดยมีความรู้ ความเขา้ใจในระดบัมาก
ท่ีสุดในประเด็นความรู้ท่ีเก่ียวกบัการบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนมีส่วนช่วยในการเผา
ผลาญพลงังาน หรือควบคุมน ้ าหนกั โดยเฉพาะการใช้ร่วมกบัการท่ีเราลดอาหารจ าพวกแป้งดว้ย 
ร้อยละ 92.0 มีความรู้ความเขา้ใจระดบัมากในประเด็นความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์
นิทีนไม่ไดจ้ดัเป็นเคร่ืองด่ืมชูก าลงัเช่น กระทิงแดง คาราบาวแดง  ร้อยละ 75.5 รองลงมา คือ ใน
เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน อาจมีแร่ธาตุส าคญัต่างๆ เช่นใยอาหาร แมกนีเซียม แคลเซียม ท่ี
ร่างกายตอ้งการด้วย ร้อยละ 75.0 ฉลากขา้งขวดเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนไม่มีการโฆษณา
สรรพคุณ และประโยชน์ในการบริโภคอยา่งละเอียด ร้อยละ 69.5 เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ใน
ปัจจุบนัมีจ าหน่ายทั้งในรูปขวดพลาสติก และกล่อง ร้อยละ 68.5 การบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์
นิทีนท าให้ร่างกายมีการต่ืนตวั และมีความกระตือรือร้นในการท างาน ร้อยละ 68.0 และเคร่ืองด่ืม
ผสมแอล-คาร์นิทีนไม่ได้เหมาะส าหรับผูบ้ริโภคท่ีเสียเหง่ือจากการออกก าลงัการเพียงอย่างเดียว 
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ร้อยละ 61.0 มีความรู้ความเขา้ใจระดบัปานกลางในประเด็นความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแอล-คาร์นิทีนท่ี
เติมในเคร่ืองด่ืมเป็นแอล-คาร์นิทีนท่ีสังเคราะห์ข้ึนมาไม่ไดส้กดัจากอาหารธรรมชาติ  ร้อยละ 55.0  

 

 2.2 องค์ประกอบด้านความคิดเห็นทีม่ีต่อเคร่ืองดื่มผสมแอล-คาร์นิทนี 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์

นิทีน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย ค่าเฉล่ีย 3.92 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยต่อปัจจัยย่อยคือ เม่ือเปรียบเทียบราคาระหว่าง
เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนกบัเคร่ืองด่ืมประเภทให้พลงังานความสดช่ืน เคร่ืองด่ืมเกลือแร่  พบวา่ 
เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน มีราคาสูงกวา่ (ค่าเฉล่ีย 4.44) รองลงมา  คือ ในเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์
นิทีน มีแร่ธาตุส าคัญต่างๆ เช่น ใยอาหาร แมกนีเซียม แคลเซียม ท่ีร่างกายต้องการด้วย          
(ค่าเฉล่ีย 4.40) การบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนมีส่วนช่วยในการเผาผลาญพลงังาน หรือ
ควบคุมน ้ าหนัก โดยเฉพาะการใช้ร่วมกับการท่ีเราลดอาหารจ าพวกแป้งด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.33) 
เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ในปัจจุบนัมีจ าหน่ายทั้งในรูปขวดพลาสติก และกล่อง (ค่าเฉล่ีย 4.24) 
การบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนท าให้ร่างกายมีการต่ืนตวั และกระตือรือร้นในการท างาน
(ค่าเฉล่ีย 4.14) ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์เก่ียวเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจ
ความหมายของแอล-คาร์นิทีนน้อย (ค่าเฉล่ีย 3.88) เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนมาได้จดัเป็น
เคร่ืองด่ืมชูก าลงั เช่น กระทิงแดง คาราบาวแดง  (ค่าเฉล่ีย 3.82) เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนไม่ได้
เหมาะส าหรับผูบ้ริโภคท่ีเสียเหง่ือจากการออกก าลงักายเท่านั้น (ค่าเฉล่ีย 3.72) แอล-คาร์นิทีน ท่ีเติม
ในเคร่ืองด่ืมเป็นแอล-คาร์นิทีนท่ีสังเคราะห์ข้ึนมาไม่ไดส้กดัจากอาหารธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 3.66) 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัไม่แน่ใจต่อปัจจยัยอ่ยคือ ฉลากขา้งขวดของเคร่ืองด่ืม
ผสมแอล -คาร์นิทีน มีการโฆษณา สรรพคุณ และประโยชน์ ในการบริโภคอย่างละเอียด          
(ค่าเฉล่ีย 2.57) 

2.3 องค์ประกอบด้านแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภค 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ยีห่้อบิวติดร้ิงค ์        

ร้อยละ 41.0 รองลงมา คือ บีอ้ิง ร้อยละ 36.0   มีส่วนนอ้ยท่ีนิยมบริโภคอะมิโนพลสั ดาการะ และ
เซปเป้เอฟโวลูชัน่ทรี 3 เหตุผลแรกท่ีนิยมบริโภคยีห่้อท่ีเลือก เน่ืองจากชอบรสชาติ ร้อยละ 57.0 
รองลงมาคือ หาซ้ือไดง่้าย ร้อยละ 37.0 และเป็นตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง ร้อยละ 36.0 ตามล าดบั ส่วน
ใหญ่กล่ินท่ีผูบ้ริโภคชอบมากท่ีสุด คือ กล่ินผลไมร้วม ร้อยละ 32.5 รองลงมาคือ กล่ินเกรฟฟรุต 
ร้อยละ 32.0 โดยความถ่ีในการบริโภคเคร่ืองด่ืมชนิดน้ี คือ สัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง ร้อยละ 54.5 
รองลงมาคือ ด่ืมนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 25.5 ปริมาตรบรรจุของเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมซ้ือ คือ 
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ปริมาตร 365 มิลลิลิตร ร้อยละ 39.0 รองลงมา คือ ปริมาตร 350 มิลลิลิตร ร้อยละ 33.0 สาเหตุท่ีนิยม
บริโภค เคร่ืองด่ืม คือ เพื่อดบักระหาย ร้อยละ 77.0 รองลงมา คือ ใหพ้ลงังานความสดช่ืนอยา่งเตม็ท่ี 
ร้อยละ 68.5 มีส่วนนอ้ยท่ีนิยมบริโภคเพื่อใหแ้ร่ธาตุส าคญัท่ีร่างกายตอ้งการ โดยส่ือท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชนิดน้ีมากท่ีสุด คือ โทรทศัน์ ร้อยละ 94.0 โดยช่วงเวลาในการบริโภค
เคร่ืองด่ืมชนิดน้ี คือ ไม่ก าหนดช่วงเวลา ร้อยละ 88.5 รองลงมา คือ หลงัออกก าลงักาย ร้อยละ 6.0 
และในดา้นสถานท่ีซ้ือนั้นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นิยมซ้ือเคร่ืองด่ืมชนิดน้ีจากร้านสะดวกซ้ือ 
ร้อยละ 82.0 รองลงมา คือ มินิมาร์ท ร้อยละ 6.5  มีส่วนนอ้ยท่ีซ้ือจากไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น โลตสั บ๊ิก
ซี  

ส าหรับปัจจยัในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 4.21) ปัจจยั
ยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรก โดยมีผลในระดบัมากท่ีสุดคือ รสชาติ
อร่อย (4.66) การแสดงวนัท่ีผลิตและวนัหมดอาย ุ (4.63) และมีขอ้มูลทางโภชนาการ (4.51) ระดบั
มาก คือ คุณภาพและคุณค่าของผลิตภณัฑ ์ (4.42) ความหลากหลายของรสชาติ (4.22) บรรจุภณัฑ์
สวย ทนัสมยั (3.87) สีของผลิตภณัฑ ์(3.75) และยีห่อ้เป็นท่ีรู้จกั (3.66) ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคา โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียรวม 3.99) ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรก โดยมี
ผลในระดบัมากคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (4.47) ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ (4.33) มีป้ายราคา
สินคา้ชดัเจน (3.81) ราคาถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืนในปริมาณท่ีเท่ากนั (3.74) และมีส่วนลดเม่ือซ้ือปริมาณ
มาก (3.60) ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยมีค่าเฉล่ีย
รวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 4.03) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเป็นอนัดบั
แรก โดยมีผลในระดบัมากท่ีสุดคือ หาซ้ือไดง่้าย สะดวก มีจ าหน่ายทัว่ไป (4.60) ระดบัมากคือ การ
จดัวางสินคา้เป็นระเบียบ หาง่าย (4.16) สถานท่ีจ าหน่ายสะอาด (3.94) สถานท่ีจ าหน่ายใกลแ้หล่ง
ชุมชน (3.78) และสินคา้มีเพียงพอ ไม่ขาดตลาด (3.66) ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.89) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก 
โดยมีผลในระดบัมากคือ มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ (4.32) ส่งเสริมการขายโดยวิธีลด แลก แจก 
แถม (4.01) พนักงานขายให้ค  าแนะน า และให้ขอ้มูลสินคา้ (3.84) พนักงานขายบริการดี สุภาพ 
(3.78) ประชาสัมพนัธ์สินคา้อยา่งต่อเน่ือง (3.70) และบริษทัมีส่วนช่วยเหลือสังคม (3.69) ตามล าดบั  
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ส่วนที ่3 ปัญหาในการบริโภคเคร่ืองดื่มผสมแอล-คาร์นิทนี 
ปัญหาดา้นผลิตภณัฑท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ไม่มีความ

หลากหลายของบรรจุภณัฑ ์ร้อยละ 54.0 รองลงมาคือ คุณภาพต ่ากวา่ท่ีโฆษณาไว ้ร้อยละ 51.0 และ 
รสชาติไม่ตรงตามความตอ้งการ ร้อยละ 35.0  
 ปัญหาดา้นราคาพบมากท่ีสุด คือ ไม่มีความหลากหลายของระดบัราคาให้เลือก ร้อยละ 70.0 
รองลงมาคือ ไม่มีป้ายแสดงราคาชดัเจน ร้อยละ 37.0 และราคาไม่เหมาะสมกบัปริมาณ ร้อยละ 26.0  

 ปัญหาดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายพบมากท่ีสุด คือ สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีนอ้ยเกินไป / หา
ซ้ือไดย้าก ร้อยละ 63.6 รองลงมาคือ จดัวางสินคา้ไม่เป็นระเบียบ/หายาก ร้อยละ 37.4 และท่ีจอดรถ
มีไม่เพียงพอ ร้อยละ 14.1  

 ปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาดพบมากท่ีสุด คือ การโฆษณาผา่นส่ือท าใหผู้บ้ริโภคไม่ได้
รับความรู้ท่ีชดัเจน ร้อยละ 63.0 รองลงมาคือ การโฆษณาเกินจริง ร้อยละ 51.0 และไม่มีพนกังาน
ขายแนะน าและใหข้อ้มูล ร้อยละ 45.0  

ส าหรับแนวโน้มของผูต้อบแบบสอบถามต่อการบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนใน 
อนาคต พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่แน่ใจท่ีจะบริโภคต่อไปในอนาคต ร้อยละ 47.0 
เน่ืองจากถา้เคร่ืองด่ืมชนิดน้ีมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆ ก็อาจจะบริโภค หรือแลว้แต่โอกาสและ
ความตอ้งการในบริโภค หากมีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัประโยชน์ของแอล-คาร์นิทีน และแสดง
ให้เห็นประโยชน์ รสชาติอร่อย ให้คุณค่าอย่างแทจ้ริง ราคาเหมาะสมก็จะบริโภค และมีเคร่ืองด่ืม
ชนิดอ่ืนท่ีน่าสนใจในการบริโภคมากกวา่ เช่น นม น ้ าผลไม ้เป็นตน้ รองลงมา คือ บริโภคเคร่ืองด่ืม
ชนิดน้ีต่อไปในอนาคต ร้อยละ 33.0 เน่ืองจาก มีประโยชน์ ตอ้งการความแปลกใหม่ และอยาก
ทดลองดูว่าจะได้ผลหรือไม่  และไม่บริโภคเคร่ืองด่ืมชนิดน้ีต่อไปในอนาคต  ร้อยละ 20.0  
เน่ืองจาก ไม่มัน่ใจว่าด่ืมแล้วได้ประโยชน์จริง คิดว่ารับประทานอาหารประเภทเน้ือสัตวแ์ละ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติน่าจะได้ประโยชน์มากกว่า ใส่ใจสุขภาพด้วยการออกก าลงักาย
เพียงพอแลว้ ยงัไม่มัน่ใจในตวัสินคา้ ราคาของเคร่ืองด่ืมยงัแพง และยงัไม่มีการพิสูจน์ถึงประโยชน์
ต่อร่างกายและความปลอดภยั  
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ส่วนที ่4 ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านแนวโน้มพฤติกรรมในการตัดสินใจเลอืกซ้ือเคร่ืองดื่มผสม
แอล-คาร์นิทนี จ าแนกตามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

4.1 จ าแนกตามเพศ พบวา่ เพศชายส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจ ในระดบัมาก               
(ร้อยละ 72.07) โดยมีความรู้ ความเขา้ใจมากท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกบัการบริโภคเคร่ืองด่ืมผสม
แอล-คาร์นิทีนมีส่วนช่วยในการเผาผลาญพลงังาน หรือควบคุมน ้าหนกั โดยเฉพาะการใชร่้วมกบั
การท่ีเราลดอาหารจ าพวกแป้งดว้ย แต่มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกบัแอล-คาร์        
นิทีน ท่ีเติมในเคร่ืองด่ืมเป็นแอล-คาร์นิทีนท่ีสังเคราะห์ข้ึนมาไม่ไดส้กดัจากอาหารธรรมชาติ ดา้น
ความคิดเห็นพบวา่มีความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมชนิดน้ีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความคิดเห็น 3.92 โดยมีระดบัความคิดเห็นสูงสุด คือ เม่ือเปรียบเทียบราคาระหวา่งเคร่ืองด่ืม
ผสมแอล-คาร์นิทีน กบัเคร่ืองด่ืมประเภทใหพ้ลงังานความสดช่ืน เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ พบวา่เคร่ืองด่ืม
ผสมแอล-คาร์นิทีน มีราคาสูงกวา่ ดา้นพฤติกรรม พบวา่ นิยมบริโภคเคร่ืองด่ืมยีห่้อบีอ้ิง เหตุผลท่ี
นิยมบริโภคยีห่อ้น้ี เพราะชอบรสชาติ กล่ินท่ีชอบ คือ กล่ินเกรฟฟรุต โดยด่ืมสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง 
ปริมาตรบรรจุท่ีซ้ือ คือ ปริมาตร 350 มิลลิลิตร สาเหตุในการบริโภคเพื่อดบักระหาย โทรทศัน์เป็น
ส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือมากท่ีสุด และจะบริโภคโดยไม่ก าหนดช่วงเวลา โดยซ้ือจาก
ร้านสะดวกซ้ือบ่อยท่ีสุด โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการเลือกซ้ือในระดบัมากทุกปัจจยั ซ่ึง
ปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นท่ีใหค้วามส าคญัสูงสุด คือดา้นผลิตภณัฑ ์ รสชาติอร่อย ดา้นราคา ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย หาซ้ือไดง่้าย สะดวก มีจ าหน่ายทัว่ไป และดา้น
การส่งเสริมการตลาด มีการโฆษณาผา่นส่ือ  

เพศชายหญิงใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจ ในระดบัมาก (ร้อยละ 69.22) โดยมีความรู้ ความ
เขา้ใจมากท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกบั การบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนมีส่วนช่วยในการเผา
ผลาญพลงังาน หรือควบคุมน ้าหนกั โดยเฉพาะการใชร่้วมกบัการท่ีเราลดอาหารจ าพวกแป้งดว้ย แต่
มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกบัในเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน อาจมีแร่ธาตุ
ส าคญัต่างๆ เช่นใยอาหาร แมกนีเซียม แคลเซียม ฯลฯ ท่ีร่างกายตอ้งการดว้ย และเคร่ืองด่ืมผสม
แอล-คาร์นิทีน ในปัจจุบนัมีจ าหน่ายทั้งในรูปขวดพลาสติก และกล่อง ดา้นความคิดเห็นพบวา่มี
ความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมชนิดน้ีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็น 3.92
โดยมีระดบัความคิดเห็นสูงสุด คือ การบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนมีส่วนช่วยในการเผา
ผลาญพลงังาน หรือควบคุมน ้าหนกัโดยเฉพาะใชร่้วมกบัการท่ีเราลดอาหารจ าพวกแป้งดว้ย ดา้น
พฤติกรรม พบวา่ นิยมบริโภคเคร่ืองด่ืมยีห่อ้บิวติดร้ิงค ์ เหตุผลท่ีนิยมบริโภคยีห่้อน้ี เพราะชอบ
รสชาติ กล่ินท่ีชอบ คือ กล่ินผลไมร้วม โดยด่ืมนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ปริมาตรบรรจุท่ีซ้ือ คือ 
ปริมาตร 365 มิลลิลิตร  สาเหตุในการบริโภคเพื่อดบักระหาย โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมีผลต่อการ
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ตดัสินใจในการซ้ือมากท่ีสุด และจะบริโภคโดยไม่ก าหนดช่วงเวลา เกณฑ ์ โดยซ้ือจากร้านสะดวก
ซ้ือบ่อยท่ีสุด โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการเลือกซ้ือในระดบัมากทุกปัจจยั ซ่ึงปัจจยัยอ่ยในแต่
ละดา้นท่ีใหค้วามส าคญัสูงสุด คือดา้นผลิตภณัฑ ์ การแสดงวนัท่ีผลิตและวนัหมดอายุ ดา้นราคา 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย หาซ้ือไดง่้าย สะดวก มีจ าหน่ายทัว่ไป และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการโฆษณาผา่นส่ือ 

4.2 จ าแนกตามอายุ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายมีุความรู้ ความเขา้ใจโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยมีความรู้ ความเขา้ใจมากท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกบั การบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-
คาร์นิทีนมีส่วนช่วยในการเผาผลาญพลงังาน หรือควบคุมน ้าหนกัโดยเฉพาะการใชร่้วมกบัการท่ีเรา
ลดอาหารจ าพวกแป้งดว้ย และทุกช่วงอายมีุความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกบั แอล-
คาร์นิทีนท่ีเติมในเคร่ืองด่ืมเป็นแอล-คาร์นิทีนท่ีสังเคราะห์ข้ึนมา ไม่ไดส้กดัจากอาหารธรรมชาติ 
ยกเวน้ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ 40 ปีข้ึนไป มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกบัการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ท าใหร่้างกายมีการต่ืนตวั และมีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน ดา้นความคิดเห็น พบวา่ ทุกช่วงอายมีุความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมชนิดน้ีอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ย โดยมีระดบัความคิดเห็นสูงสุด คือ เม่ือเปรียบเทียบราคาระหวา่งเคร่ืองด่ืมผสมแอล-
คาร์นิทีน กบัเคร่ืองด่ืมประเภทใหพ้ลงังานความสดช่ืน เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ พบวา่เคร่ืองด่ืมผสมแอล-
คาร์นิทีน มีราคาสูงกวา่ ยกเวน้ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ40 ปีข้ึนไป ท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงสุด คือ 
ในเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน มีแร่ธาตุส าคญัต่างๆ เช่นใยอาหาร แมกนีเซียม แคลเซียม ท่ีร่างกาย
ตอ้งการดว้ย และช่วงอาย ุ21-30 ปี ท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงสุด คือ การบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-
คาร์นิทีนท าให้ร่างกายมีการต่ืนตวั และกระตือรือร้นในการท างาน และผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วง
อายมีุระดบัความคิดเห็นไม่แน่ใจวา่ฉลากขา้งขวดของเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน มีการโฆษณา
สรรพคุณ และประโยชน์ในการบริโภคอยา่งละเอียด ยกเวน้ช่วงอาย ุ 15-20 ปี ท่ีไม่เห็นดว้ย ส่วน
ดา้นพฤติกรรม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายนิุยมบริโภคเคร่ืองด่ืมยีห่้อบิวติดร้ิงค ์เหตุผลท่ี
นิยมบริโภคยีห่อ้น้ี เพราะชอบรสชาติ ยกเวน้ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ40 ปีข้ึนไป นิยมบริโภคยี่หอ้
น้ีเพราะหาซ้ือไดง่้ายกล่ินท่ีชอบ คือ กล่ินผลไมร้วม โดยบริโภคสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง ยกเวน้ผูต้อบ
แบบสอบถามอาย ุ 40 ปีข้ึนไป บริโภคนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ปริมาตรบรรจุท่ีซ้ือ คือ ปริมาตร 
365 มิลลิลิตร สาเหตุในการบริโภคเพื่อดบักระหาย โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการ
ซ้ือมากท่ีสุด และจะบริโภคโดยไม่ก าหนดช่วงเวลา โดยซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือบ่อยท่ีสุด โดยให้
ความส าคญักบัปัจจยัในการเลือกซ้ือในระดบัมากทุกปัจจยั ซ่ึงปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นท่ีให้
ความส าคญัสูงสุด คือดา้นผลิตภณัฑ ์ การแสดงวนัท่ีผลิตและวนัหมดอายุ ดา้นราคา ราคาเหมาะสม
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กบัคุณภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย หาซ้ือไดง่้าย สะดวก มีจ าหน่ายทัว่ไป และดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีการโฆษณาผา่นส่ือ 

4.3 จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามแต่ละระดบัการศึกษามีความรู้ 
ความเขา้ใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความรู้ ความเขา้ใจมากท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกบั การ
บริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนมีส่วนช่วยในการเผาผลาญพลงังาน หรือควบคุมน ้าหนกั
โดยเฉพาะการใชร่้วมกบัการท่ีเราลดอาหารจ าพวกแป้งดว้ย ยกเวน้ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
การศึกษาระดบัต ่ากวา่หรือเท่ากบัมธัยมศึกษา/ปวช. มีความรู้ ความเขา้ใจมากท่ีสุดในประเด็น
เก่ียวกบัในเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน มีแร่ธาตุส าคญัต่างๆ เช่นใยอาหาร แมกนีเซียม แคลเซียม ท่ี
ร่างกายตอ้งการดว้ย และผูต้อบแบบสอบท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่หรือเท่ากบัมธัยมศึกษา/ปวช. มี
ความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนไม่ไดเ้หมาะ ส าหรับ
ผูบ้ริโภคท่ีเสียเหง่ือจากการออกก าลงักายเพียงอยา่งเดียว ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบั
อนุปริญญา/ปวส. และระดบัปริญญาตรี มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกบัแอล-คาร์
นิทีน ท่ีเติมในเคร่ืองด่ืมเป็นแอล-คาร์นิทีนท่ีสังเคราะห์ข้ึนมาไม่ไดส้กดัจากอาหารธรรมชาติ ส่วน
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีมีความรู้ มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุดใน
ประเด็นเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนในปัจจุบนัมีจ าหน่ายทั้งในรูปขวดพลาสติก และกล่อง 
ดา้นความคิดเห็น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกบั
เคร่ืองด่ืมชนิดน้ีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษา มีระดบัความ
คิดเห็นสูงสุด คือ เม่ือเปรียบเทียบราคาระหวา่งเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน กบัเคร่ืองด่ืมประเภท
ใหพ้ลงังานความสดช่ืน เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ พบวา่เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน มีราคาสูงกวา่ และ
ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษา มีระดบัความคิดเห็นไม่แน่ใจวา่ฉลากขา้งขวดของเคร่ืองด่ืม
ผสมแอล-คาร์นิทีน มีการโฆษณาสรรพคุณ และประโยชน์ในการบริโภคอยา่งละเอียด ยกเวน้ระดบั
อนุปริญญา/ปวส.ท่ีไม่เห็นดว้ย ส่วนดา้นพฤติกรรม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัต ่า
กวา่หรือเท่ากบัมธัยมศึกษา/ปวช. และระดบัปริญญาตรี นิยมบริโภคเคร่ืองด่ืมยี่หอ้บีอ้ิง ส่วนผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษามีระดบัอนุปริญญาหรือ ปวส. และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี นิยมบริโภค
เคร่ืองด่ืมยีห่อ้บิวติดร้ิงค ์ เหตุผลท่ีนิยมบริโภคยีห่้อน้ี เพราะชอบรสชาติ ยกเวน้ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีการศึกษามีระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี นิยมบริโภคยีห่อ้น้ี เพราะเป็นตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง กล่ินท่ี
ชอบ คือ เกรฟฟรุต และกล่ินผลไมร้วม โดยบริโภคสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง ปริมาตรบรรจุท่ีซ้ือ คือ 
ปริมาตร 350 มิลลิลิตร และ 365 มิลลิลิตร สาเหตุในการบริโภคเพื่อดบักระหาย ยกเวน้ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษามีระดบัอนุปริญญาหรือ ปวส.  การบริโภคเพื่อใหพ้ลงังานความสดช่ืน 
โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือมากท่ีสุด และจะบริโภคโดยไม่ก าหนดช่วงเวลา 
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โดยซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือบ่อยท่ีสุด โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการเลือกซ้ือในระดบัมากทุก
ปัจจยั ซ่ึงปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นท่ีใหค้วามส าคญัสูงสุด คือดา้นผลิตภณัฑ ์ รสชาติอร่อย ดา้นราคา 
ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ และราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย หาซ้ือไดง่้าย 
สะดวก มีจ าหน่ายทัว่ไป และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 

4.4 จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามแต่ละอาชีพ มีความรู้ ความเขา้ใจ โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีความรู้ ความเขา้ใจมากท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกบัการบริโภคเคร่ืองด่ืมผสม
แอล-คาร์นิทีน มีส่วนช่วยในการเผาผลาญพลงังาน หรือควบคุมน ้าหนกั โดยเฉพาะการใชร่้วมกบั
การท่ีเราลดอาหารจ าพวกแป้งดว้ย ยกเวน้ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพอ่บา้น/แม่บา้น/รับจา้ง มี
ความรู้ ความเขา้ใจมากท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกบัในเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนอาจมีแร่ธาตุส าคญั
ต่างๆ เช่นใยอาหาร แมกนีเซียม แคลเซียม ท่ีร่างกายตอ้งการดว้ย และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ
นกัเรียน/นกัศึกษา และอาชีพพนงังานบริษมัเอกชน มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุดในประเด็น
เก่ียวกบั แอล-คาร์นิทีนท่ีเติมในเคร่ืองด่ืมเป็นแอล-คาร์นิทีนท่ีสังเคราะห์ข้ึนมาไม่ไดส้กดัจากอาหาร
ธรรมชาติ ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ มีความรู้ความเขา้ใจ
นอ้ยท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนไม่ไดเ้หมาะส าหรับผูบ้ริโภคท่ีเสียเหง่ือ
จากการออกก าลงักายเพียงอยา่งเดียว ส่วนอาชีพธุรกิจส่วนตว้/เจา้ของกิจการ มีความรู้ความเขา้ใจ
นอ้ยท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนในปัจจุบนัมีจ าหน่ายทั้งในรูปขวด
พลาสติก และกล่อง และอาชีพพอ่บา้น/แม่บา้น/รับจา้ง มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุดในประเด็น
เก่ียวเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนไม่ไดจ้ดัเป็นเคร่ืองด่ืมชูก าลงัเช่นเดียวกบั กระทิงแดง คารา
บาวแดง ดา้นความคิดเห็นพบวา่มีความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมชนิดน้ีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
ดา้นพฤติกรรม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามแต่ละอาชีพนิยมบริโภคเคร่ืองด่ืมยีห่้อบีอ้ิง ยกเวน้อาชีพ
นกัเรียน/นกัศึกษา และอาชีพเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั นิยมบริโภคเคร่ืองด่ืมยี่หอ้บิวติดร้ิงค์
เหตุผลท่ีนิยมบริโภคยีห่อ้น้ี เพราะชอบรสชาติ กล่ินท่ีชอบ คือ กล่ินเกรฟฟรุต โดยบริโภคสัปดาห์
ละ 1-2 คร้ัง ปริมาตรบรรจุท่ีซ้ือ คือ ปริมาตร 350 และ 365 มิลลิลิตร สาเหตุในการบริโภคเพื่อดบั
กระหาย ยกเวน้อาชีพเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั โดยสาเหตุในการบริโภคเพื่อให้พลงังานความ
สดช่ืนอยา่งเตม็ท่ี ทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือมากท่ีสุด และจะบริโภคโดยไม่
ก าหนดช่วงเวลา โดยซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือบ่อยท่ีสุด โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการเลือกซ้ือ
ในระดบัมากทุกปัจจยั ซ่ึงปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นท่ีใหค้วามส าคญัสูงสุด คือดา้นผลิตภณัฑ ์ รสชาติ
อร่อย และการแสดงวนัท่ีผลิตและวนัหมดอาย ุ ดา้นราคา ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย หาซ้ือไดง่้าย สะดวก มีจ าหน่ายทัว่ไป และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการโฆษณา
ผา่นส่ือต่างๆ 
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4.4 จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามแต่ละระดบัรายได ้มีความรู้ 
ความเขา้ใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความรู้ ความเขา้ใจมากท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกบัการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนมีส่วนช่วยในการเผาผลาญพลงังาน หรือควบคุมน ้าหนกั 
โดยเฉพาะการใชร่้วมกบัการท่ีเราลดอาหารจ าพวกแป้งดว้ย และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกบัแอล-คาร์นิทีนท่ีเติม
ในเคร่ืองด่ืมเป็นแอล-คาร์นิทีนท่ีสังเคราะห์ข้ึนมาไม่ไดส้กดัจากอาหารธรรมชาติ ส่วนผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุดในประเด็น
เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนไม่ไดเ้หมาะส าหรับผูบ้ริโภคท่ีเสียเหง่ือจากการออกก าลงักาย
เพียงอยา่งเดียว และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป มีความรู้ความ
เขา้ใจนอ้ยท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนในปัจจุบนัมีจ าหน่ายทั้งในรูปขวด
พลาสติก และกล่อง ดา้นความคิดเห็นพบวา่มีความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมชนิดน้ีอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ย โดยแต่ละระดบัรายไดโ้ดยมีระดบัความคิดเห็น คือ เม่ือเปรียบเทียบราคาระหวา่ง
เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน กบัเคร่ืองด่ืมประเภทใหพ้ลงังานความสดช่ืน เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ พบวา่
เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน มีราคาสูงกวา่ ดา้นพฤติกรรม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามแต่ละระดบั
รายได ้ นิยมบริโภคเคร่ืองด่ืมยีห่อ้บิวติดร้ิงค ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-
20,000 บาท นิยมบริโภคเคร่ืองด่ืมยีห่อ้บีอ้ิง เหตุผลท่ีนิยมบริโภคยี่หอ้น้ี เพราะชอบรสชาติ กล่ินท่ี
ชอบ คือ กล่ินเกรฟฟรุต และกล่ินผลไมร้วม โดยบริโภคสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง ปริมาตรบรรจุท่ีซ้ือ คือ 
ปริมาตร 365 มิลลิลิตร ยกเวน้ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 
ปริมาตรบรรจุท่ีซ้ือ คือ ปริมาตร 350 มิลลิลิตร สาเหตุในการบริโภคเพื่อดบักระหาย โทรทศัน์เป็น
ส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือมากท่ีสุด และจะบริโภคโดยไม่ก าหนดช่วงเวลา โดยซ้ือจาก
ร้านสะดวกซ้ือบ่อยท่ีสุด โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการเลือกซ้ือในระดบัมากทุกปัจจยั ซ่ึง
ปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นท่ีใหค้วามส าคญัสูงสุด คือดา้นผลิตภณัฑ ์ รสชาติอร่อย ดา้นราคา ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย หาซ้ือไดง่้าย สะดวก มีจ าหน่ายทัว่ไป และดา้น
การส่งเสริมการตลาด มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 
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5.2 อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ สามารถน ามาอภิปรายผลตามแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ ไดด้งัน้ี 

1. องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจ  
องคป์ระกอบดา้นน้ีเป็นส่วนท่ีเป็นความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงจะสะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงความคิดและความเช่ือของแต่ละบุคคล ซ่ึงอาจถูกหรือผดิได ้ จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุดเก่ียวกบัการบริโภคเคร่ืองด่ืมผสม
แอล-คาร์นิทีนมีส่วนช่วยในการเผาผลาญพลงังาน หรือควบคุมน ้าหนกั โดยเฉพาะการใชร่้วมกบั
การท่ีเราลดอาหารจ าพวกแป้งดว้ย ร้อยละ 92.0 มีความรู้ความเขา้ใจระดบัมากเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม
ผสมแอล-คาร์นิทีน ไม่ไดจ้ดัเป็นเคร่ืองด่ืมชูก าลงัเช่น กระทิงแดง คาราบาวแดง  ในเคร่ืองด่ืมผสม
แอล-คาร์นิทีน อาจมีแร่ธาตุส าคญัต่างๆ เช่นใยอาหาร แมกนีเซียม แคลเซียม ท่ีร่างกายตอ้งการดว้ย 
ฉลากขา้งขวดเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนไม่มีการโฆษณาสรรพคุณ และประโยชน์ในการบริโภค
อยา่งละเอียด เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ในปัจจุบนัมีจ าหน่ายทั้งในรูปขวดพลาสติก และกล่อง 
การบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนท าให้ร่างกายมีการต่ืนตวั และมีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน และเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนไม่ไดเ้หมาะส าหรับผูบ้ริโภคท่ีเสียเหง่ือจากการออกก าลงั
การเพียงอยา่งเดียว มีความรู้ความเขา้ใจระดบัปานกลางเก่ียวกบัขอ้งกบัแอล-คาร์นิทีนท่ีเติมใน
เคร่ืองด่ืมเป็นแอล-คาร์นิทีนท่ีสังเคราะห์ข้ึนมาไม่ไดส้กดัจากอาหารธรรมชาติ   

2. องค์ประกอบด้านความคิดเห็นทีม่ีต่อเคร่ืองดื่มผสมแอล-คาร์นิทนี 
องค์ประกอบดา้นน้ี เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงอารมณ์ ความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง จากการศึกษา 

พบวา่ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน มีค่าเฉล่ีย 3.92 อยู่
ในระดับ เห็นด้วย และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วย คือ เม่ือ
เปรียบเทียบราคาระหวา่งเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนกบัเคร่ืองด่ืมประเภทให้พลงังานความสดช่ืน 
เคร่ืองด่ืมเกลือแร่  พบว่า เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน มีราคาสูงกว่า  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของชญานนัท ์ฝ่ายรักษา (2553) ท่ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากวา่เคร่ืองด่ืมเพื่อ
สุขภาพประเภทให้ความสวยงาม มีราคาท่ีคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ ในเคร่ืองด่ืม
ผสมแอล-คาร์นิทีน มีแร่ธาตุส าคญัต่างๆ เช่น ใยอาหาร แมกนีเซียม แคลเซียม  ท่ีร่างกายตอ้งการ
ด้วย การบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนมีส่วนช่วยในการเผาผลาญพลังงาน หรือควบคุม
น ้าหนกั โดยเฉพาะการใชร่้วมกบัการท่ีเราลดอาหารจ าพวกแป้งดว้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของชญานนัท ์ฝ่ายรักษา (2553) ท่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากวา่เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ
ประเภทให้ความสวยงาม ท าให้รูปร่างดี ในปัจจุบนัมีจ าหน่ายทั้งในรูปขวดพลาสติก และกล่อง  
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การบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนท าให้ร่างกายมีการต่ืนตวั และกระตือรือร้นในการท างาน  
ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์เก่ียวเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์   นิทีน ท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจความหมายของ
แอล-คาร์นิทีนนอ้ย  เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน จดัเป็นเคร่ืองด่ืม   ชูก าลงัเช่น กระทิงแดง คารา
บาวแดง   เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนเหมาะส าหรับผูบ้ริโภคท่ีเสียเหง่ือจากการออกก าลงักาย
เท่านั้น  และแอล-คาร์นิทีน ท่ีเติมในเคร่ืองด่ืมเป็นแอล-คาร์นิทีนท่ีสังเคราะห์ข้ึนมาไม่ไดส้กดัจาก
อาหารธรรมชาติ  

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการบริโภค 
องคป์ระกอบดา้นน้ี เป็นความโนม้เอียงของพฤติกรรมท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าส่ิงใดส่ิง

หน่ึง ข้ึนอยูก่บัความคิดหรือความรู้สึกของแต่ละบุคคล จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่นิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ยีห่อ้บิวติดร้ิงค ์ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของชญานนัท ์ฝ่ายรักษา (2553) ท่ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 
ประเภทใหค้วามสวยงามตราสินคา้ บีอ้ิง (B-ing) มากท่ีสุด มีเหตุผลท่ีนิยมบริโภคเน่ืองจากชอบ
รสชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชญานนัท ์ ฝ่ายรักษา (2553) ท่ีพบวา่ เหตุผลท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ ประเภทใหค้วามสวยงาม คือ เพื่อดบักระหาย 
และเพื่อใหมี้ผวิพรรณดี ส่วนใหญ่กล่ินท่ีผูบ้ริโภคชอบมากท่ีสุด คือ กล่ินผลไมร้วม โดยความถ่ีใน
การบริโภคเคร่ืองด่ืมชนิดน้ี คือสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง ปริมาตรบรรจุของเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมซ้ือ คือ 
ปริมาตร 365 มิลลิลิตร สาเหตุท่ีนิยมบริโภคเคร่ืองด่ืม คือ เพื่อดบักระหาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของรุ่งตะวนั สวา่งไพศาลกุล (2551) ท่ีพบวา่ เหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อดบักระหาย โดย
ส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชนิดน้ีมากท่ีสุด คือ โทรทศัน์ โดยช่วงเวลาในการบริโภค
เคร่ืองด่ืมชนิดน้ี คือ ไม่ก าหนดช่วงเวลา และในดา้นสถานท่ีซ้ือนั้นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
นิยมซ้ือเคร่ืองด่ืมชนิดน้ีจากร้านสะดวกซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจิรพงษ ์ โชติช่วง 
(2549) ท่ีพบวา่ ซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ (เซเวน่) และรับรู้ข่าวสารจากส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ 
 
5.3 ข้อค้นพบ  
 จากการศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ สามารถสรุปขอ้คน้พบ ไดด้งัต่อไปน้ี 
 5.3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ืองในเคร่ืองด่ืม
ผสมแอล-คาร์นิทีนมีแร่ธาตุส าคญัต่างๆ เช่น ใยอาหาร แมกนีเซียม แคลเซียม ท่ีร่างกายตอ้งการ 
ส่วนผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากในประเด็นดงักล่าว 
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 2. ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ 31-40 ปี มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ือง
เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนไม่ไดจ้ดัเป็นเคร่ืองด่ืมชูก าลงั เช่น กระทิงแดง คาราบาวแดง ส่วนผูอ้าย ุ
15-20 ปี อาย ุ21-30 ปี และอาย ุ40 ปีข้ึนไป มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก 
 3. ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้
ระดบัการศึกษาต ่ากวา่หรือเท่ากบัมธัยมศึกษา/ปวช. มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากในเร่ือง      
การบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน มีส่วนช่วยในการเผาผลาญพลงังาน หรือควบคุมน ้าหนกั 
โดยเฉพาะการใชร่้วมกบัการท่ีเราลดอาหารจ าพวกแป้งดว้ย  โดยระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี
มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุดถึง ร้อยละ 100  
 4. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีความรู้ ความเขา้ใจในระดบัท่ี
แตกต่างกนั ดงัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรีมีความรู้
ความเขา้ใจในระดบัมาก ในเร่ืองเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนเหมาะส าหรับผูบ้ริโภคท่ีเสียเหง่ือจาก
การออกก าลงักายเท่านั้น ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.            
มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่หรือ
เท่ากบัมธัยมศึกษา/ปวช.มีความรู้ความเขา้ใจในระดบันอ้ย ในประเด็นดงักล่าว 
 5. ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา และธุรกิจส่วนตวั มีความรู้ความเขา้ใจใน
ระดบัมาก ในเร่ืองฉลากขา้งขวดของเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน มีการโฆษณา สรรพคุณ และ
ประโยชน์ในการบริโภคอยา่งละเอียด ส่วนผูต้อบแบบสอบถามอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ
พอ่บา้น/แม่บา้น/รับจา้ง มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก และพนกังานบริษทัเอกชนมีความรู้ความ
เขา้ใจในระดบัปานกลาง ในประเด็นดงักล่าว 
 5.3.2 ด้านความคิดเห็น 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย ในเร่ืองเม่ือเปรียบเทียบ
ราคาระหวา่งเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนกบัเคร่ืองด่ืมประเภทใหพ้ลงังานความสดช่ืน เคร่ืองด่ืม
เกลือแร่ ฯลฯ พบวา่ เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทน มีราคาสูงกวา่ 
 2. ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษามีความคิดเห็นในระดบัไม่แน่ใจวา่ฉลากขา้งขวด
ของเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน มีการโฆษณา สรรพคุณ และประโยชน์ในการบริโภคอยา่ง
ละเอียด ยกเวน้ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.มีความคิดเห็นในระดบัไม่เห็น
ดว้ย 
 3. ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพพอ่บา้น/แม่บา้น/รับจา้งมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ในเร่ืองในเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนมีแร่ธาตุส าคญัต่างๆ เช่น ใยอาหาร แมกนีเซียม แคลเซียม ท่ี
ร่างกายตอ้งการ ส่วนผูต้อบแบบสอบถามอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา อาชีพรับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
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อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และอาชีพธุรกิจส่วนตว้ มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากในประเด็น
ดงักล่าว 

5.3.3 ด้านพฤติกรรม 
1. เม่ือพิจารณาแนวโนม้พฤติกรรม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภคเคร่ืองด่ืม

ผสมแอล-คาร์นิทีน ยีห่อ้บิวติดร้ิงค ์ เหตุผลท่ีนิยมบริโภคยีห่อ้น้ีเพราะชอบรสชาติ สาเหตุท่ีด่ืมเพื่อ
ดบักระหาย 

2. ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายมีุเกณฑท่ี์ใชพ้ิจารณาซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน คือ
รสชาติ ยกเวน้ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 50 ปีข้ึนไป มีเกณฑท่ี์ใชพ้ิจารณาซ้ือ คืออยากลอง และ
หาซ้ือสะดวก 

3. ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษามีสาเหตุในการบริโภคเพื่อดบักระหาย ในขณะท่ี 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัอนุปริญญา/ปวส. มีสาเหตุในการบริโภคเพื่อใหพ้ลงังานความสดช่ืน
อยา่งเตม็ท่ี 
 4. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนในระดบัมากทุกปัจจยั โดยปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีให้
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ รสชาติอร่อย ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ หาซ้ือได้
ง่าย สะดวก มีจ าหน่ายทัว่ไป และปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ 
มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ สามารถเสนอแนะแนวทางส าหรับการแกปั้ญหา และใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา         
กลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ดงัต่อไปน้ี  

5.4.1 ข้อเสนอแนะต่อผู้ผลติเคร่ืองดื่มผสมแอล-คาร์นิทนี 
1.จากการท่ีสอบถามผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจระดบัมากเก่ียวกบัฉลาก

ขา้งขวดเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนไม่มีการโฆษณาสรรพคุณ และประโยชน์ในการบริโภคอยา่ง
ละเอียด และมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยเก่ียวกบัแอล-คาร์นิทีนท่ีเติมในเคร่ืองด่ืมเป็นแอล-คาร์นิทีนท่ี
สังเคราะห์ข้ึนมาไม่ไดส้กดัจากอาหารธรรมชาติ อีกทั้งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยวา่ส่ือ
โฆษณาทางโทรทศัน์เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจความหมายเก่ียวกบั
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แอล-คาร์นิทีนนอ้ย จากการท่ีกฎหมายมีขอ้ห้ามมิให้โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณ
เก่ียวกับแอล-คาร์ทีน คือ ห้ามโฆษณาเป็นเท็จ หรือเกินความจริง และการโฆษณาไม่สามารถ
กล่าวถึงประโยชน์ สรรพคุณของแอล-คาร์นิทีนไดอ้ยา่งชดัเจน ผูบ้ริโภคจึงไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัแอล-
คาร์นิทีน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จึงไม่รู้วา่แอล-คาร์นิทีนคืออะไร เพราะผูผ้ลิตไม่สามารถใส่ขอ้มูลดา้น
ประโยชน์ หรือสรรพคุณลงในโฆษณาได้ ดงันั้นผูผ้ลิตควรหาวิธี หรือกลยุทธ์ต่างๆ เช่น ผลการ
ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัแอล-คาร์นิทีน บทความรู้หรือขอ้มูลทางวิชาการ จดัประชุมวิชาการ หรือเสนอ
ผลงาน เก่ียวกบัแอล-คาร์นิทีน เพื่อส่ือสารให้ผูบ้ริโภคทราบวา่แอล-คาร์นิทีนมีผลดีอยา่งไร แต่ตอ้ง
เป็นขอ้มูลท่ีถูกต้อง เป็นจริง และปัจจุบนั อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีเช่ือถือได้ ดงันั้นเม่ือ
ผูบ้ริโภคทราบ หรือมีความรู้มากข้ึนแลว้ผูบ้ริโภคก็จะมีขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือมากข้ึน 

2. จากการท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน 
เน่ืองจาก ด่ืมเพื่อดบักระหาย และด่ืมเพื่อความสดช่ืน มากกวา่ด่ืมเพื่อตอ้งการรับประโยชน์จากแอล-
คาร์นิทีน ดงันั้นผูผ้ลิตควรให้ความส าคญัในเร่ืองของการผลิตเคร่ืองด่ืมให้มีความหลากหลายใน
ดา้นรสชาติมากกว่า เพื่อเจาะกลุ่มลูกคา้ได้หลายรูปแบบ เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

5.4.2 ข้อเสนอแนะต่อผู้จัดจ าหน่ายเคร่ืองดื่มผสมแอล-คาร์นิทนี 
จากการท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดใน

การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนในระดับมากทุกปัจจัย ดังนั้ นผูจ้ ัดจ าหน่ายควร
ตรวจเช็คเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนท่ีได้จากผูผ้ลิตว่า ว่ามีฉลากโภชนาการท่ีถูกตอ้งครบถ้วน 
และมีสภาพบรรจุภณัฑท่ี์สมบูรณ์ ก่อนท่ีจะน าออกจ าหน่าย โดยก าหนดราคาขายสินคา้ใหเ้หมาะสม
กบัคุณภาพของสินคา้ ควรมีการจดัระบบคลงัสินคา้ให้ดี อย่าให้สินคา้ขาดตลาด และควรมีการ
ส่งเสริมการขาย เช่น อาจให้ส่วนลดกรณีท่ีเป็นลูกคา้ประจ าหรือซ้ือปริมาณมาก รวมทั้งมีพนกังาน
คอยใหข้อ้มูลสินคา้อีกดว้ย 
  5.4.3 ข้อเสนอแนะต่อผู้บริโภคเคร่ืองดื่มผสมแอล-คาร์นิทนี 

จากการท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ บริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนเน่ืองจากพบ
เห็นทางส่ือโฆษณา แต่ส่ือโฆษณามีขอ้จ ากดัมิให้โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณ
ดงันั้นการท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ หรือผลิตภณัฑ์ใกลเ้คียง ผูบ้ริโภคควรมีพื้นฐาน มี
การคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ เช่น ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ บทความ งานวิจยั เป็นตน้ เพื่อ
ใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ เม่ือผูบ้ริโภคมีพื้นฐานก็จะส่งผลให้ไดบ้ริโภคในส่ิงท่ีดี และมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย 
 


