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This research aims to investigate the influence on the behavior patterns of working-age 

people on buying bottled mineral water in the Bangkok metropolitan area. The survey was distributed 

to a group of 400 consumers, aged between 18-60 years, and with purchasing behavior of bottled 

mineral water in the Bangkok metropolitan area. The data collection employed multi-stage random 

sampling and a questionnaire with a confidence between 0.768-0.848. The statistics for data analysis 

were mean, percentage, and standard deviation. The statistics used in the hypothesis testing was 

Multinomial Logistic Regression. The results of the research revealed that most of the respondents 

were female, aged between 27-35, worked as private employees, held a Bachelor's degree and a 

monthly income of 20,001-30,000 Baht. The hypothesis testing found that civil characteristics 

influenced purchasing behavior of bottled mineral water, in terms of the brand, the time of purchase, 

reasons to buy, influential people involved in the purchase and the frequency of purchases: (1) The 

activity lifestyle influences buying behavior of bottled mineral water. In terms of the brand, the size of 

the purchase, the time of purchase, reasons to buy, influential people involved in the purchase and 

the frequency of purchases; (2) the lifestyle pattern of interest influenced the buying behavior of bottled 

mineral water, such as brand, time of purchase, reasons to buy, influential people involved in the 

purchase, and the frequency of purchases; (3) factors such as lifestyle, opinions and interests 

influenced the buying behavior of bottled mineral water. The brand, the reasons to buy and influential 

people involved had a statistical significance of 0.05. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

น า้แร่ธรรมชาติ (Natural mineral water) คือ น า้ท่ีได้จากแหล่งน า้ใต้ดินในธรรมชาติ
เกิดขึน้เองโดยธรรมชาติและมีแร่ธาตตุา่งๆ อยู่โดยมีต้นก าเนิดจากน า้บนพืน้ดินไหลซึมผ่านชัน้ดิน
และชัน้หินพร้อมทัง้ดดูซบัแร่ธาตตุา่งๆ ลงไปขงัในแอง่น า้ใต้ดินและถกูแรงกดดนัภายในโลก ท าให้
ผดุหรือพ่นขึน้มาเป็นแหล่งน า้บนผิวดิน น า้แร่ธรรมชาติอดุมไปด้วยแร่ธาต ุ7 ชนิดท่ีมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม ฟลอูอไรด์ โซเดียม ไบคาร์บอเนต ซลัเฟต เป็น
ต้น โดยปริมาณแร่ธาตุจะขึน้อยู่กับแหล่งน า้ในประเทศไทยมีแหล่ง กระจายอยู่มากท่ีสุดใน
ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคตะวนัตก และภาคกลาง พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา 
รัตนาปนนท์ (2548) 

น า้แร่บรรจขุวดเป็นน า้ด่ืมธรรมชาติท่ีได้มาจากการขดุเจาะจากแหล่งน า้ใต้ดินหรือน า้พุ
ธรรมชาติ ซึ่งปราศจากสารปนเปื้อนหรือสารพิษท่ีเป็นภัยต่อร่างกาย บรรจุอยู่ในขวดพลาสติก
ประเภท Poly Ethylene Terephthalate (PET) น า้แร่บรรจุขวดโดยทัว่ไปท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาด
แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) น า้แร่ปรุงแต่ง (Artificial Mineral Water) เกิดจากการปรุงแต่งหรือ
เติมแร่ธาตุลงไปก่อนบรรจุขวด 2) น า้แร่ธรรมชาติจากน า้พุร้อน (Natural Hot Spring Mineral 
Water) ท่ีพุขึน้จากใต้ดินด้วยแรงดนัความร้อน แต่น า้แร่ประเภทนีม้ักมีก ามะถัน เจือปนอยู่ ด้วย               
3) น า้พเุย็น (Natural Cold Spring Mineral Water) น า้แร่บรรจขุวดท่ีจ าหน่ายในประเทศไทยส่วน
ใหญ่ เป็นน า้แร่ท่ีมีปริมาณแร่ธาตุต ่า ซึ่งสามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัย และไม่จ ากัดปริมาณ 
สามารถบริโภคได้มากเท่าท่ีต้องการ โดยไม่มีอนัตรายต่อร่างกาย ตามธรรมชาติเราได้รับแร่ธาตุ
จากการบริโภคอาหารและน า้ จึงช่วยเสริมในการรักษาสมดลุแร่ธาตขุองร่างกาย และส่งเสริมการ
ท างานของร่างกายให้มีประสิทธิภาพดี ท าให้น า้แร่มีรสชาติท่ีดี เฉพาะตวั มีประโยชน์ สามารถด่ืม
ได้ทุกวัน ราคาน า้แร่บรรจุขวดส าหรับด่ืมนัน้มีราคาท่ีใกล้เคียงกับน า้ด่ืมธรรมดาเน่ืองจากผู้ผลิต
สามารถสรรหาแหล่งน า้แร่ธรรมชาติในประเทศไทยได้โดยการผลิต บรรจุ และจัดจ าหน่ายเอง
ภายในประเทศ เช่น มิเนเร่ ออร่า มองต์เฟลอ และเพอร์ร่า เป็นต้น อีกทัง้ผู้ผลิตได้เพิ่มช่องทางการ
จดัจ าหน่ายไปยงัร้านค้าปลีกและร้านอาหารให้มีมากขึน้ท าให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสบายในการ
เข้าถึงสินค้า จึงเป็นผลให้ตลาดน า้แร่บรรจุขวดเติบโตขึน้อย่างก้าวกระโดด และมีแนวโน้มเติบโต
อยา่งตอ่เน่ือง 



  2 

ในปี พ.ศ.2562 ตลาดน า้แร่บรรจุขวดในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 4,765 ล้านบาท                         
เตบิโตสงูกวา่ปี พ.ศ. 2561 จากเดิมมลูคา่ 4,100 ล้านบาท โดยย่ีห้อท่ีมีสว่นแบง่ทางการตลาดมาก
ท่ีสุดคือ ออร่า มิเนเร่ มองเฟลอร์ และเพอร์ร่า (positioning, 2562) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก            
เทรนด์สขุภาพท่ีกระตุ้นความใสใ่จในสขุภาพของผู้บริโภคมากขึน้ รวมถึงการท าตลาดของผู้ผลิตทัง้
รายเก่าและรายใหม่ช่วยสร้างการรับรู้ให้กบัผู้บริโภคหนัมาด่ืมน า้แร่เพิ่มมากขึน้ ผู้บริโภคก็พร้อมท่ี
จะยอมจ่ายเงินเพิ่มขึน้ ให้ความสนใจในสขุภาพมากขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มวยัท างานท่ีมีไลฟ์สไตล์ท่ี
เปล่ียนไปจึงท าให้มีพฤติกรรมการเลือกเคร่ืองด่ืมท่ีสามารถช่วยดบักระหาย มอบความสดช่ืน ให้
คณุประโยชน์ท่ีดีตอ่ร่างกาย และมีความเข้าใจถึงคณุประโยชน์ท่ีได้รับจากการบริโภคน า้แร่อีกทัง้
รูปแบบการด าเนินชีวิตท าให้พฤติกรรมผู้ บริโภคในปัจจุบันมีความแตกต่างกันจากในอดีตท่ี
เปล่ียนไปโดยในปัจจุบนัรูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้สินค้าของผู้บริโภค 
ดวงกมล เพชรประพนัธ์ (2562) จงึท าให้ผู้ประกอบธุรกิจน า้แร่บรรจขุวดในประเทศไทยมองเห็นถึง
โอกาสในการท่ีจะสามารถขยายและแย่งชิงส่วนแบง่การตลาด ท าให้เกิดการแข่งขนัในตลาดน า้แร่
อย่างเข้มข้น อีกทัง้ตลาดน า้แร่เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพและช่วยขยายฐานผู้ ด่ืมน า้แ ร่ให้เติบโตได้
อยา่งตอ่เน่ืองจงึเป็นท่ีสนใจของนกัลงทนุ 

ดงันัน้ในการศึกษาหวัข้อเร่ือง “อิทธิพลของรูปแบบด าเนินชีวิตของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานครตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด” จึงมีความคาดหวงัว่าผลของการท าวิจยัใน
หวัข้อดงักลา่วจะเป็นประโยชน์เพ่ือใช้ในการวางแผนพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดให้สามารถขยาย
ธุรกิจน า้แร่บรรจขุวดในประเทศไทยให้เติบโตได้ดียิ่งขึน้ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1.เพ่ือศกึษาอิทธิพลของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคน า้แร่บรรจขุวดในเขต
กรุงเทพมหานครตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด 

2.เพ่ือศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพ่ือศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจต่อพฤติกรรมการซือ้
น า้แร่บรรจขุวดในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.เพ่ือศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการซือ้
น า้แร่บรรจขุวดในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. ผลการวิจัยสามารถน าไปพัฒนาและเปล่ียนแปลงการก าหนดกลยุทธ์ การพัฒนา

ผลิตภณัฑ์และแนวทางการวางแผนการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจน า้แร่บรรจขุวด 
2. ผู้บริโภคได้รับการตอบสนองความต้องการท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
3. ผู้ประกอบธุรกิจได้ทราบถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนวยัท างานเพ่ือน าไปท าการ

สง่เสริมการตลาดท่ีสอดคล้องกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤตกิรรมการซือ้ของผู้บริโภค 
4. ใช้เป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีต้องการศึกษาพฒันาและต่อยอดการศึกษาและวิจัยท่ีเก่ียว

เพิ่มเตมิเก่ียวกบัน า้แร่บรรจขุวดตอ่ไปในอนาคต 
5.เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีต้องการศกึษาพฒันาและตอ่ยอดการศกึษาและการวิจยัท่ีเก่ียวกบั

น า้แร่บรรจขุวดในอนาคตตอ่ไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ คนวยัท างานท่ีมีอายุตัง้แต่ 18 ปี – 60 ปี ทัง้เพศ

ชายและหญิงท่ีเคยซือ้น า้แร่บรรจขุวดในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมส่ามารถทราบจ านวนประชากร
ท่ีแนน่อน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ ผู้บริโภคท่ีมีอายุตัง้แต ่18 ปี – 60 ปี ท่ีเคยซือ้

น า้แร่บรรจขุวดทัง้เพศชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมส่ามารถทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน จึงใช้วิธีการก าหนดขนาดตวัอย่างโดยการใช้สูตรการหาตัวอย่างของ (กัลยา วานิชย์
บญัชา, 2560, น.28) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง และท าการ
เก็บตวัอยา่งเพิ่มอีกจ านวน 15 ตวัอยา่ง รวมกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) แบง่เป็นดงันี ้

1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1.1.1 เพศ 

1) ชาย 
2) หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1) อาย ุ18-26 ปี 
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2) อาย ุ27-35 ปี 
3) อาย ุ36-44 ปี 
4) อาย ุ45-53 ปี 
5) อาย ุ53-60 ปี 

1.1.3 สถานภาพการท างาน 
1) ลกูจ้างรัฐบาล 
2) ลกูจ้างเอกชน 
3) นายจ้างหรือเจ้าของกิจการ 
4) อาชีพอิสระ 

1.1.4 ระดบัการศกึษา 
1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
2) ปริญญาตรี 
3) สงูกวา่ปริญญาตรี 

1.1.5 รายได้ตอ่เดือน 
1) ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท 
2) 15,001 - 25,000 บาท 
3) 25,001 - 35,000 บาท 
4) 35,001 - 45,000  บาท 
5) 45,001 – ขึน้ไป 

1.2. รูปแบบการด าเนินชีวิต 
1.2.1 กิจกรรม  
1.2.2 ความสนใจ  
1.2.3 ความคดิเห็น  

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.1 ซือ้น า้แร่บรรจขุวดย่ีห้ออะไร   
2.2 ซือ้น า้แร่บรรจขุวดขนาดใด 
2.3 ซือ้น า้แร่บรรจขุวดจากสถานท่ีใด     
2.4 ซือ้น า้แร่ในชว่งเวลาใด 
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2.5 ซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้วยเหตผุลใด   
2.6 บคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การซือ้ 
2.7 ความถ่ีในการซือ้น า้แร่บรรจขุวด 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. น า้แร่บรรจขุวด หมายถึง ผลิตภณัฑ์น า้ด่ืมบรรจขุวดท่ีได้จากแหล่งน า้จากธรรมชาติท่ี
อดุมไปด้วยแร่ธาตตุ่างๆท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย  หมายถึงน า้แร่ท่ีน า้มาใช้ส าหรับการบริโภคท่ีมี
แหลง่ผลิตในประเทศไทย เทา่นัน้ เชน่ มิเนเร่ ออร่า มองต์เฟลอ เพอร์ร่า เป็นต้น 

2. ผู้บริโภค หมายถึง คนวยัท างานอายรุะหว่าง 18 - 60 ปี ท่ีเคยซือ้น า้แร่บรรจขุวดในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้อ้างอิง
ในพฤตกิรรมการบริโภคน า้แร่บรรจขุวด ได้แก่  

3.1 เพศ หมายถึง ลกัษณะทางชีวภาพท่ีใช้ในการแบง่แยกกลุ่มมนษุย์ออกเป็นแตล่ะ
เพศ  ได้แก่ เพศชาย เพศหญิง  

3.2 อายุ หมายถึง  ช่วงเวลาท่ีบุคคลมีชีวิตอยู่โดยนับเป็นจ านวนปีเต็มปีบริบูรณ์ 
นบัตัง้แตว่นัเกิดจนถึงวนัท่ีอ้างอิงตามปีปฏิทินสริุยคติ  

3.3 สถานภาพการท างาน หมายถึง หมายถึง สิ่งท่ีบคุคลท าเพ่ือการด ารงชีวิต  โดยใช้
ความรู้  ทกัษะ  และความสามารถของตนท่ีได้รับจากการศกึษาและฝึกอบรมหรือเรียนรู้สืบทอดมา  

3.3.1 นายจ้าง หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองเพ่ือหวงัผลก าไรหรือสว่นแบง่ 
และได้จ้างบคุคลอ่ืนมาท างานในธุรกิจในฐานะลกูจ้าง  

3.3.3 ลูกจ้างรัฐบาล หมายถึง ผู้ซึ่งท างานในหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจโดย 
ได้รับคา่จ้างตอบแทนเป็นรายเดือน รายสปัดาห์ รายวนั  

3.3.3 ลกูจ้างเอกชน หมายถึง ผู้ ท่ีท างานโดยได้รับคา่จ้างตอบแทนเป็นรายเดือน 
รายสปัดาห์ รายวนั 

3.3.4 อาชีพอิสระ หมายถึง การประกอบกิจการในการผลิตสินค้า หรือบริการ ท่ี
ถกูต้อง ตามกฎหมาย มีอิสระในการก าหนดรูปแบบและวิธีการด าเนินงานของตวัเองได้ตามความ
เหมาะสม 

3.4 ระดบัการศกึษา  หมายถึง ระดบัการศกึษาสงูสดุท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม  



  6 

3.4.1 ต ่ากว่าปริญญาตรี หมายถึง บุคคลท่ีส าเ ร็จการศึกษาตัง้แต่ระดับ
มธัยมศกึษา อาชีวะศกึษา อนปุริญญา 

3.4.2 ปริญญาตรี หมายถึง บคุคลท่ีส าเร็จการศกึษาตัง้แตร่ะดบัปริญญาตรี 
3.4.3 สงูกว่าปริญญาตรี หมายถึง บคุคลท่ีส าเร็จการศึกษาตัง้แตร่ะดบัปริญญา

โทและปริญญาเอก 
3.4.4 รายได้ หมายถึง หมายถึง รายได้ประจ าเฉล่ียต่อคนต่อเดือน ซึ่ง

ประกอบด้วย คา่จ้างและเงินเดือน รวม คา่ตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีได้จากการท างาน 
4. รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม (Activities) หมายถึง ผู้บริโภคใช้เวลาท าอะไร 

ท างานอดิเรกอย่างไร ชอบสนัทนาการและกีฬาชนิดไหน ใช้เวลาไปกบัส่ือตา่งๆ มากน้อยเพียงใด  
ช้อปปิ้งบ่อยหรือเปล่า ออกไปนอกบ้านถ่ีแค่ไหน อยู่บ้านมากน้อยเพียงใด วันหยุดมีกิจกรรม
อะไรบ้างอาทิ เชน่ การไปชมภาพยนตร์ การท าอาหาร การไปเท่ียวสงัสรรค์กบัเพ่ือนฝงู  

5.รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ (Interests) หมายถึง ความต้องการท่ีจะเข้าใจ
เรียนรู้ในสิ่งตา่งๆ ความพอใจและการให้ความส าคญัในสิ่งนัน้ เป็นสว่นหนึง่ของรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต เพราะเป็นตวับง่ชีใ้ห้เห็นกิจกรรมตา่ง ๆ ของผู้บริโภคท่ีเขาชอบทัง้ในแง่การกระท าและในการ
อา่น ผู้บริโภคสนใจในสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมท่ีเขาท า อา่น สนทนาในเร่ืองท่ีเขาสนใจ   เชน่ เร่ือง
การท่องเท่ียว การช่วยเหลือองค์กรการกุศล การพฒันาตนเองเพ่ือความส าเร็จ  การติดตามข่าว
กระแสนิยม 

6. รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น (Opinions) หมายถึง การแสดงออกทาง
ความคิดบนพืน้ฐานของค่านิยมท่ีมีต่อตนเองและต่อสภาพแวดล้อม เช่น ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เหตกุารณ์ต่างๆบุคคลต่างๆ สินค้าต่างๆ องค์กรต่างๆ รัฐบาล นกัการเมือง 
ประเทศ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร ความคิดเห็นจะสมัพนัธ์กับวตัถุประสงค์ เช่น ประชาชนมีความ
คดิเห็นเก่ียวกบัปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และปัญหาสงัคม   

7. พฤติกรรมการซือ้ หมายถึง การแสดงออกของผู้บริโภคในซือ้น า้แร่บรรจุขวด ได้แก่ 
ย่ีห้อของสินค้า ขนาดท่ีซือ้ สถานท่ีซือ้ ชว่งเวลาในการซือ้ เหตผุลในการเลือกซือ้ ผู้ มีอิทธิพลตอ่การ
ซือ้ ความถ่ีในการซือ้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาเ ร่ือง  ”อิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานครต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด” ผู้ วิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ดงันี ้

ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการท าวิจยั 
 

สมมตฐิานในการวิจัย 
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพการท างาน ระดบัการศึกษา            

รายต่อเดือนได้ มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แ ร่บรรจุขวดของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 
 

 

พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่ 

บรรจขุวดของคนวยัท างาน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  
 

ประชากรศาสตร์ Demographic 

 

 

ความสนใจ Interests 

 
 

 

กิจกรรม Activities 

 
 

 

ความคดิเห็น Opinions 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ผู้วิจยัได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 
3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 
4. ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัน า้แร่บรรจขุวดพร้อมดื่ม 
5. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 

ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิต 
Plummer (1974) ได้อธิบายว่า“ รูปแบบการด าเนินชีวิต” เป็นแนวคิดท่ีเสนอโดย 

Lazer (1963) หมายถึงลกัษณะการใช้ชีวิตของผู้บริโภคของแต่ละคนท่ีเกิดจากการมีปฏิสมัพนัธ์
กับคนอ่ืนในสงัคมตลอดช่วงชีวิตในแต่ละวยัท าให้ปัจจยัภายนอกอย่างเช่นกลุ่มอ้างอิงล าดบัชัน้
ทางสงัคมปัจจัยภายในเช่นแรงจูงใจบุคลิกภาพส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต Neal, Quester 
Hawkins (2001) รูปแบบของการด าเนินชีวิตยงัอธิบายให้เห็นถึงคา่นิยมหรือรสนิยมในการด าเนิน
ชีวิตโดยผ่านรูปแบบของการบริโภคสินค้าตา่ง ๆ ได้อีกด้วย Solomon (2013) ได้กล่าววา่การศกึษา
รูปแบบด าเนินชีวิตมี 2 ลักษณะคือ 1) ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตโดยทัว่ไปของประชากร 2) 
ศึกษาโดยเน้นในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะเน่ืองจาก
รูปแบบการด าเนินชีวิตมกัจะท าให้เกิดแรงจงูใจเบือ้งต้นและเป็นแนวทางส าหรับการซือ้สินค้าหรือ
บริการของแตล่ะคนได้ในทางอ้อมในการศึกษากลุ่มประชากรรูปแบบการด าเนินชีวิตมีเคร่ืองมือท่ี
นกัวิจัยนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิจัยในรูปแบบเชิงปริมาณคือเคร่ืองมือ AIO (Activity, 
Interest, Opinion) เป็นเคร่ืองมือเพ่ือวัดรูปแบบการด าเนินชีวิตซึ่งแสดงออกมาผ่านทางตวัแปร
ตา่ง ๆ คือ 

1. การจดัสรรเวลาในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ (Activities)  
2. เร่ืองท่ีสนใจเป็นพิเศษและการจดัล าดบัความส าคญัของสิ่งตา่ง ๆ (Interests)  
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3. ความคดิเห็นตอ่ตนเองและโลกรอบตวั (Opinions)  
4. ลกัษณะพืน้ฐานของแตล่ะคนเชน่รายได้การศกึษา 

โดยกลุ่มตวัอย่างต้องเลือกค าตอบเพ่ือแสดงความรู้สึกว่าเห็นด้วยหรือไม่กบัข้อความ
ต่าง ๆ เหล่านัน้โดยค าตอบมี 6 ระดบัจากเห็นด้วยอย่างยิ่งไปจนถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Likert 
Scales) หลงัจากนัน้จะน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติเพ่ือจดักลุ่มประชากร ลกัษณะการ
แบง่กลุม่ด้วย AIO เป็นการแบง่ออกเป็นกลุ่มแบบย้อนหลงั (Backward segmentation) เน่ืองจาก
เป็นวิธีท่ีจัดกลุ่มประชากรด้วยลกัษณะของพฤติกรรมก่อนแล้วจึงจะหาความสัมพันธ์กับการซือ้
และการบริโภคในล าดบัถดัไป  

อดลุย์ จาตรุงคกลุ (2546)ได้กลา่วถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้วา่ “การด ารงชีวิตของ
มนษุย์แตล่ะยคุมิได้เป็นอยา่งไมมี่หลกัเกณฑ์ มนษุย์อยู่รวมกนัเป็นกลุม่ แตล่ะกลุม่มีกฎหรือเกณฑ์
ท่ีทุกคนในกลุ่มพึงถือปฏิบตัิพฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็นไปในท านองเดียวกนั เม่ือกลุ่ม
สงักัดชัน้ทางสังคมและวฒันธรรมของกลุ่มชัน้ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีกล่าวมาแล้วนีพ้ฒันา
แบบแผนการด ารงชีพหรือใช้ ชีวิตตลอดจนถึงแบบแผนของการบริโภคขึน้มาใช้ในสงัคมแบบหรือ
แบบแผนดงักลา่ว เราเรียกวา่ “แบบของการใช้ชีวิต” 

รายละเอียดและความหมายของ AIO มีดงันี ้ 
A คือกิจกรรมซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาท่ีแสดงออก เช่น ดโูทรทศัน์ จ่ายของในร้านค้า

หรือ เล่าให้เพ่ือน ฟังเก่ียวกับบริการซ่อมรถของอู่ประจ า แม้ว่าปฏิกิริยานีใ้คร ๆ ก็เห็นอยู่แต่ไม่
สามารถ เดาเหตุผลของการกระท าได้หมดและก็ไม่ใคร่จะมีใครท าการวัดเพ่ือหาเหตุผลของ
ปฏิกิริยานี ้ 

I คือความสนใจเป็นความสนใจในเร่ืองราวเหตกุารณ์ หรือวตัถุโดยมีระดบัของ
ความ ต่ืนเต้นท่ี เกิดขึน้เม่ือได้ตัง้ใจตดิตอ่กนัมาหรือมีความตัง้ใจเป็นพิเศษเก่ียวกนัมนั  

O คือความคิดเห็นเป็นไปในรูปค าพดูหรือเขียนตอบท่ีบคุคลตอบตอ่สถานการณ์
ท่ีกระตุ้นเรา ค าถามความคิดเห็นใช้เพ่ืออธิบายแปลความหมายการคาดคะเนและการประมาณคา่ 
เช่น เช่ือในสิ่งซึ่ง บุคคลอ่ืนตัง้ใจความเช่ือเก่ียวกับเหตกุารณ์ในอนาคตประเมินรางวลัท่ีจะได้รับ
จากการเลือกทางเลือกและโทษท่ีจะเป็นผลของการเลือกทางเลือก  

กาญจนา แก้วเทพ (2541) ได้กล่าวถึงแนวทางการศกึษารูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ว่า
คนเราจะพยายามท่ีจะมีชีวิตในแบบอย่างท่ีเราเช่ือเราฝันและเราให้คณุคา่ รูปแบบการด าเนินชีวิต
แบบ AIOs การวดัวิถีชีวิตหรือเรียกอีกอย่างหนึง่วา่การพรรณนาลกัษณะทางจิตวิทยาหรือมาตรวดั
จิตนิสยั ในทางปฏิบตัิมกัจะใช้ 3 ตวัแปร คือ กิจกรรม (Activity) ความสนใจ (Interests) และความ
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คดิเห็น (Opinions) หรือเรียกอีกอย่างวา่ AIO โดยแบบส ารวจ AIO นีป้ระกอบด้วยข้อค าถามตา่งๆ 
ดงันี ้ 

1. กิจกรรมท่ีท าเพ่ือให้บริโภคเปิดเผยสิ่งท่ีท า สิ่งท่ีซือ้ รวมถึงการใช้เวลาวา่ง  
2. ความสนใจ เป็นค าถามท่ีวัดความชอบและการจัดล าดับความส าคัญของ

ผู้บริโภค  
3. ความคิดเห็นเป็นค าถามท่ีมุ่งเน้นความคิด ความรู้สึก และทศันะคติตา่งๆของ

ผู้บริโภค  
Antonides and Raaij (1998) ได้ให้ความหมายไว้ว่าพฤติกรรมของรูปแบบการ

ด าเนินชีวิตมีองค์ประกอบสามประการมีความหมายดงันี ้ 
1. กิจกรรม (Activities) หมายถึง ผู้บริโภคใช้เวลาท าอะไร ท างานอดิเรกอย่างไร 

ชอบสนัทนาการและกีฬาชนิดไหน ใช้เวลาไปกบัส่ือตา่ง ๆมากน้อยเพียงใด ช้อปปิง้บอ่ยหรือเปล่า 
ออกไปนอกบ้านถ่ีแคไ่หน อยู่บ้านมากน้อยเพียงใด วนัหยดุมีกิจกรรมอะไรบ้างอาทิ เชน่ การไปชม
ภาพยนตร์ การท าอาหาร การไปเท่ียวสงัสรรค์กบัเพ่ือนฝงู  

2. ความสนใจ (Interests) หมายถึง ความต้องการท่ีจะเข้าใจเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ 
ความพอใจและการให้ความส าคญัในสิ่งนัน้ เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการด าเนินชีวิต เพราะเป็น
ตวับ่งชีใ้ห้เห็นกิจกรรมตา่ง ๆ ของผู้บริโภคท่ีเขาชอบทัง้ในแง่การกระท าและในการอ่าน ผู้บริโภค
สนใจในสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมท่ีเขาท า อา่น สนทนาในเร่ืองท่ีเขาสนใจ   เช่น เร่ืองการท่องเท่ียว 
การชว่ยเหลือองค์กรการกศุล การพฒันาตนเองเพ่ือความส าเร็จ  การตดิตามขา่วกระแสนิยม 

3. ความคิดเห็น (Opinions) หมายถึง หมายถึง การแสดงออกทางความคิดบน
พืน้ฐานของค่านิยมท่ีมีต่อตนเองและต่อสภาพแวดล้อม เช่น ความคิดเห็นเก่ียวกับปรากฏการณ์
ต่าง ๆ เหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆ สินค้าต่างๆ องค์กรต่างๆ รัฐบาล นักการเมือง ประเทศ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ความคิดเห็นจะสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ เช่น ประชาชนมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และปัญหาสงัคม   

อดลุย์ จาตรุงค์กุล (2546) ได้กล่าวไว้ว่า วิถีชีวิต (Lifestyle) หมายถึงรูปแบบการใช้
ชีวิตของบุคคลท่ีแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม (activities) ความสนใจ (interests) และความ
คิดเห็น (opinions) Kotler (1997) วิถีชีวิตของแตล่ะบคุคลจะมีเอกลกัษณ์ของตนท่ีแสดงถึงความ
เป็นตวัตนของบคุคลนัน้ ๆ Reimer (1995)  กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีผู้บริโภคเลือกกระท าตามวิถีชีวิตของ
ตนวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ ทัง้ ท่ีเป็นปัจจัยด้านจิตวิทยา                  
(เช่นแรงจูงใจบุคลิกภาพค่านิยมและการเรียนรู้) และปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (เช่น
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ครอบครัวชัน้ทางสังคมและวัฒนธรรม) วิถีชีวิตของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันนีจ้ะมีผลท าให้
พฤติกรรมการบริโภคของแตล่ะบคุคลแตกตา่งกนัด้วย  อยา่งไรก็ตามวิถีชีวิตจะไม่คงท่ีแตจ่ะมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามปัจจยัด้านจิตวิทยาและปัจจยัด้านสงัคมและวฒันธรรม  

การศึกษาวิถีชีวิตการศึกษาวิถีชีวิตของผู้บริโภคท่ีนิยมกระท ากนัในปัจจบุนัมีสองวิธี
คือวิธีการแบบ AIO และวิธีการแบบ VALS วิธีการศึกษาวิถีชีวิตแบบ AIO วิธีการศึกษาวิถีชีวิต
แบบ AIO คือวิธีการท่ีมุ่งค้นหาว่าผู้บริโภคกระท ากิจกรรมอะไรมีจนเจเร่ืองอะไรและมีความคดิเห็น
ตอ่ประเดน็ตา่ง ๆ อย่างไรดงันัน้แบบส ารวจ AIO จึงประกอบด้วยข้อค าถามตา่ง ๆ ท่ีมุ่ง 3 ประเด็น
หลกัดงันี ้1) กิจกรรมท่ีท าเพ่ือให้ผู้บริโภคเปิดเผยสิ่งท่ีท าสิ่งท่ีซือ้รวมทัง้การใช้เวลาว่าง 2) ความ
สนใจเป็นค าถามท่ีวดัความชอบและการจดัล าดบัความส าคญัของผู้บริโภค 3) ความคิดเห็นเป็น
ค าถามท่ีมุ่งเน้นความคิดความรู้สึกและทศันะต่าง ๆ ของผู้บริโภคท่ีมีต่อโลกเศรษฐกิจสงัคมและ
ประเด็นอ่ืน ๆ ค าตอบของผู้บริโภคจะถูกน ามาวิเคราะห์โดยกระบวนการทางสถิติเพ่ือจ าแนก
ผู้บริโภคออกเป็นกลุม่ ๆ ได้จ าแนกวิถีชีวิตของบคุคลไว้ 5 แบบดงันี ้ 

1. แบบมุ่งเน้นวัฒนธรรม (Cultural orientation) หมายถึงวิ ถีชีวิตท่ีมุ่งเน้น
กิจกรรมความสนใจและการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมหรือประเพณีทางสงัคมเช่นการ
ชมการแสดงทางวฒันธรรมการชมนิทรรศการศลิปะ  

2. แบบมุ่งเน้นสังคม (Societal orientation) หมายถึงวิถีชีวิตท่ีมุ่งเน้นกิจกรรม
ความสนใจและการแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสิ่งรอบตวัเชน่การเมืองสงัคมสิ่งแวดล้อม  

3. แบบมุ่งเน้นความบันเทิง (entertainment orientation) หมายถึงวิถีชีวิตท่ี
มุ่งเน้นกิจกรรมความสนใจและการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความบนัเทิงและความพอใจของ
ตนเองเชน่การชมภาพยนตร์การซือ้สินค้าเพ่ือตอบสนองความพอใจสว่นตวั  

4. แบบมุ่งเน้นบ้านและครอบครัว (home and family orientation) หมายถึงวิถี
ชีวิตท่ีมนักิจกรรมความสนใจและการแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบับ้านและครอบครัวของตนเองเช่น
การท ากิจกรรมร่วมกนัในครอบครัว 

5. แบบมุ่งเน้นกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง (sport and outdoor orientation) วิถี
ชีวิตท่ีมุ่งเน้น กิจกรรม ความสนใจและการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีสขุภาพท่ีแข็งแรงเช่น
การเลน่กีฬาการท ากิจกรรมกลางแจ้ง 

1.2 การวดัรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยการใช้การวดั AIO  
การแบ่งส่วนตลาดเร่ืองจิตนิสยั จิตวิทยาหรือตามรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นท่ีนิยม

มากขึน้เน่ืองจากชีใ้ห้เห็นถึงลกัษณะของผู้บริโภคและอธิบายลกัษณะทางจิตวิทยาท่ีละเอียดและ
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แมน่ย ากวา่การแบง่สว่นตลาดเร่ืองประชากรศาสตร์ สว่นลกัษณะทางจิตวิทยา (Psychographics) 
เป็นเทคนิคหนึ่งท่ีใช้อธิบายหรือวัดรูปแบบการด าเนินชีวิต เทคนิคดังกล่าวสามารถวัดในเชิง
ปริมาณและใช้กับตัวอย่างท่ีมีจ านวนมากได้ Engel (1993) โดยเทคนิคนีจ้ะใช้การวัด  AIO 
(Activities, Interests and Opinions) ประกอบด้วยกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) 
และความคิดเห็น (Opinions) มาใช้ในการวดัรูปแบบการดาเนินชีวิต ตวัอย่างของ AIO และสถิติ
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษารูปแบบการด าเนินชีวิต 

 
ตาราง 1 ตวัอยา่งของกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็นและประชากรศาสตร์ 
 

กิจกรรม 
ACTIVITES 

ความสนใจ
INSTERESTS 

ความคิดเหน็ 
OPINIONS 

ประชากรศาสตร์ 
DEMOGRAGHICS 

Work 
การท างาน 

Family 
ครอบครัว 

Themselves 
ตอ่ตวัเอง 

Age 
อาย ุ

Hobbies 
งานอดเิรก 

Home 
บ้าน 

Social issues 
ปัญหาสงัคม 

Education 
การศกึษา 

Social events 
กิจกรรมสงัคม 

Job 
งาน 

Politics 
การเมือง 

Income 
รายได้ 

Vacation 
วนัหยดุพกัผอ่น 

Community 
การร่วมกิจกรรมชมุชน 

Business 
ธุรกิจ 

Occupation 
อาชีพ 

Entertainment 
การพกัผอ่น 

Recreation 
การพกัผอ่น 

Economic 
เศรษฐกิจ 

Family size 
ขนาดของครอบครัว 

Club membership
สมาชิกสโมสร 

Fashion 
แฟชัน่ 

Education 
การศกึษา 

Dwelling 
ท่ีอยู่อาศยั 

Community 
การร่วมกิจกรรมชมุชน 

Food 
อาหาร 

Product 
ผลิตภณัฑ์ 

Geography 
ภมูิศาสตร์ 

Shopping 
การเลือกซือ้ 

Media 
ส่ือ 

Future 
อนาคต 

City size 
ขนาดเมือง 

Sports 
การเลน่กีฬา 

Achievements
ความส าเร็จ 

Culture 
วฒันธรรม 

Stage in life cycle 
วงชีวิตครอบครัว 
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จากแนวคิดและทฤษฎีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีกลา่วมาข้างต้น ผู้วิจยัได้น ามาใช้เป็น
แนวทางในการค้นหาค าตอบเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต AIO ของ Engel, Blackwell and 
Miniard,1993, น. 370-373) ได้แก่ กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคดิเห็น 
(Opinions) ท่ีมีความแตกตา่งกนัจะมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม ซึง่จากงานวิจยัเล่มนีผู้้วิจยั
ได้ตัง้สมมตฐิานท่ีว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดของคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

ความหมายของประชากรศาสตร์ 
อดลุย์ จาตรุงคกลุ (2546) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ รวมถึง อายเุพศ วงจรชีวิตของ

ครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นต้น ลกัษณะดงักล่าวมีความส าคญัต่อนกัการตลาด เพราะมัน
เก่ียวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสินค้าทัง้หลาย การเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์
ชีใ้ห้เห็นถึงการเกิดขึน้ของตลาดใหม่และตลาดอ่ืนก็จะหมดไปหรือลดความส าคญัลง ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัมีดงันี ้   

1. อาย ุนกัการตลาดต้องค านงึถึงความส าคญัของการเปล่ียนแปลงของประชากร
ในเร่ืองของอายดุ้วย 

2.เพศ จ านวนสตรี ท่ีท างานนอกบ้านเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ นกัการตลาดต้องค านึง
ว่าปัจจบุนัสตรีเป็นผู้ ซือ้รายใหญ่ ซึ่งท่ีแล้วมาผู้ชายเป็นผู้ตดัสินใจซือ้ นอกจากนัน้บทบาทของสตรี
และบรุุษมีบางสว่นท่ีซ า้กนั 

3. วงจรชีวิตของครอบครัว ขัน้ตอนแต่ละขัน้ของวงจรชีวิตของครอบครัวเป็น
ตวัก าหนดท่ีส าคญัของพฤติกรรม โดยแบ่งออกเป็น 9 ขัน้ตอน ซึ่งแตล่ะขัน้ตอนนัน้จะมีพฤติกรรม
การซือ้ท่ีแตกตา่งกนั 

4. การศึกษาและรายได้ การศึกษามีอิทธิพลต่อรายได้เป็นอย่างมาก การรู้ว่า
อะไรเกิดขึน้กบัการศกึษาและรายได้เป็นสิ่งส าคญัเพราะแบบแผนการใช้จา่ยขึน้อยู่กบัรายได้ท่ีรับ 

ปณิศา ลัญชานนท์ (2548)  ไ ด้อธิบายถึงการแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลักด้าน
ประชากรศาสตร์ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนด
ตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ ง่ายตอ่การวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน ประกอบด้วย 
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1. อาย ุ(Age) ผลิตภณัฑ์แตล่ะประเภทจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างอีกทัง้ ความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปล่ียนแปลงไปตามวัย
ตวัอย่างเช่น วัยรุ่นมักจะสนใจสินค้าตามสมัยนิยมหรือแฟชั่น ส่วนผู้ สูงอายุมักจะสนใจสินค้า
เก่ียวกบัสขุภาพ เป็นต้น แตอ่ย่างไรก็ตามตวัแปรชนิดนีอ้าจเป็นตวัแปรลวงได้ ตวัอย่างเช่น สินค้าท่ี
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนวัยหนุ่มสาว แต่กลบัมีผู้ สูงอายุมาซือ้แทนทัง้นีมี้สาเหตุมาจากจิตวิทยา
ภายในของคนเราท่ีคดิวา่ตวัเองยงัเป็นหนุม่สาวอยู ่เป็นต้น 

2. เพศ (Sex) ผู้หญิงกบัผู้ชายมีแนวโน้มท่ีจะทศันคติและพฤตกิรรมท่ีแตกตา่งกนั
ตวัอยา่งเชน่ ผู้หญิงมกัจะมีความออ่นโยนกวา่ผู้ชาย ส่วนผู้ชายมกัจะมีความเป็นผู้น าสงูกว่าผู้หญิง
เป็นต้น นักการตลาดจึงได้น าลักษณะความแตกต่างทางเพศมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์บาง
ประเภท ในอดีตผู้หญิงจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ประเภทครีมบ ารุงผิว น า้หอม ครีม
เปล่ียนสีผม ยาระงับกลิ่นกาย แตใ่นปัจจุบนัจะเห็นได้ว่าสินค้าเหล่านีเ้จริญเติบโตสงูมากในส่วน
ตลาดชาย ซึง่เป็นสินค้าท่ีสามารถใช้ได้ทัง้สองเพศ (Unisex) 

3. วงจรชีวิตของครอบครัว (Family Life Cycle) เป็นขัน้ตอนการด ารงชีวิตใน
ลกัษณะครอบครัว (สามี ภรรยา บตุร) แนวคดินีย้ดึหลกัวา่ครอบครัวส่วนใหญ่จะผ่านขัน้ตอน 3 ขัน้ 
คือ ขัน้การสร้างครอบครัว ขัน้เจริญเตบิโต และขัน้สดุท้าย (วยัชรา) ตวัอยา่งเช่น คูรั่กท่ีเพิ่งแตง่งาน
มักจะต้องการบ้านขนาดเล็ก อพาร์ทเมนต์หรือคอนโดมิเนียม ตลอดจนรถยนต์ขนาดเล็ก 
ครอบครัวท่ีมีบตุรหลายคนจะต้องการบ้านและรถยนต์ขนาดใหญ่ส าหรับครอบครัว สว่นครอบครัว
ท่ีมีบตุรยงัเล็กอยู ่จะมีความต้องการผลิตภณัฑ์ส าหรับเดก็ เชน่ ผ้าอ้อม นมผง เป็นต้น 

4. รายได้ (Income) โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคท่ีมีรายได้สูง แต่
อย่างไรก็ตามผู้ ท่ีมีรายได้ปานกลางและมีรายได้ต ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่กว่า สินค้าและ
บริการท่ีนิยมใช้การแบ่งส่วนตลาดตามรายได้ ได้แก่ บ้าน รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เสือ้ผ้า 
เคร่ืองส าอาง และการทอ่งเท่ียว เป็นต้น 

5. การศกึษา (Education) ผู้ ท่ีมีการศกึษาสงูมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คณุภาพท่ีดีกวา่และมีราคาสงูกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่า 

6. อาชีพ (Occupation) บุคคลในแต่ละสาขาอาชีพจะมีความจ าเป็นและความ
ต้องการในสินค้าและบริการท่ีตา่งกนั เชน่ นกัธุรกิจ ต้องการรถยนต์ท่ีดดีูมีระดบั เชน่ เบนซ์ (Benz) 
ผู้ ใช้แรงงานต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นในชีวิตประจาวัน เช่น สบู่ ยาสีฟันและอาหาร 
เป็นต้น นักการตลาดจะต้องศึกษาว่าสินค้าและบริการของบริษัทเป็นท่ีต้องการของกลุ่มอาชีพ
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ประเภทใดเพ่ือ จะได้จัดเตรียมสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเหล่านีไ้ด้อย่าง
เหมาะสม  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ
อายุ การศกึษา รายได้ อาชีพ ขนาดครอบครัวและสถานภาพครอบครัว เหล่านีเ้ป็นเกณฑ์ในการ
แบง่ส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งสาคญัซึ่งจะสามารถเข้าถึง และมีประสิทธิผล
ในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ซึ่งง่ายต่อการวดัด้วยตวัแปรอ่ืน ตวัแปรทางด้านประชากรท่ีสาคญั
ดงันี ้

1. อาย ุ(Age) ผลิตภณัฑ์แตล่ะประเภทจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน รวมทัง้ความชอบและรสนิยมของแต่ละบุคคลจะเปล่ียนไปตามช่วง
อายุหรือตามวยั เช่น วยัรุ่นมกัสนใจเสือ้ผ้าแฟชัน่หรือสินค้าตามสมยันิยม ส่วนผู้สูงอายุมกัสนใจ
สินค้าสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นตวัแปรล่วงได้ เช่น สินค้าบางอย่างกลุ่มเป้าหมายคือวยัรุ่น แต่
ผู้สงูอายกุลบัมาซือ้ แทนทัง้นีม้าจากจิตวิทยาภายในของคนเราท่ีมกัคิดว่าตวัเองยงัอายนุ้อยอยู่ 

2. เพศ (Sex) ผู้หญิงกับผู้ชายมีแนวโน้มท่ีจะมีทศันคติและพฤติกรรมท่ีแตกต่าง
กนัเช่น ผู้หญิงมกัมีความอ่อนโยนมากกวา่ผู้ชาย สว่นผู้ชายมกัมีความเป็นผู้น ามากกว่าผู้หญิงเป็น
ต้น นกัการตลาดต้องศกึษาตวัแปรนีอ้ย่างรอบครอบและได้น าลกัษณะความแตกต่างทางเพศมา
ประยกุต์ใช้กบัสินค้าบางประเภท ในอดีตผู้หญิงเป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้าประเภทครีมบ ารุงผิว 
น า้หอม ครีมเปล่ียนสีผม ยาระงบักลิ่นกาย แต่ในปัจจุบนัจะเห็นว่าสินค้าเหล่านีไ้ด้เติบโตในส่วน
ของตลาดชายซึง่เป็นสินค้าท่ีใช้ได้ทัง้เพศชายและเพศหญิง 

3. การศึกษา (Education) ผู้ ท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคสินค้าท่ีมี
คณุภาพดีกวา่ และมีราคาสงูกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่า 

4. รายได้ (Income) โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคท่ีมีรายได้สูง แต่
ปัจจบุนัผู้ มีรายได้ปานกลางและรายได้ต ่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ สินค้าและบริการท่ีนิยมใช้การแบง่
สว่นตลาดตามรายได้ ได้แก่ บ้าน รถยนต์ โทรศพัท์มือถือ เสือ้ ผ้า เคร่ืองส าอาง และการท่องเท่ียว 
เป็นต้น แม้วา่รายได้จะเป็นตวัแปรท่ีใช้บอ่ยมาก แตน่กัการตลาดมกัจะโยงเกณฑ์รายได้กบัตวัแปร
ลกัษณะประชากรในตวัอ่ืนๆ เพ่ือให้การก าหนดตลาดเป้าหมายชดัเจนขึน้ 

5. อาชีพ (Occupation) บุคคลในแต่ละอาชีพมีความจ าเป็นและความต้องการ
ในสินค้าและบริการแตกต่างกัน เช่น นักธุรกิจต้องการรถยนต์ท่ีดูดีมีระดับ เช่น รถเบนซ์ ผู้ ใช้
แรงงานต้องการสินค้าอปุโภคบริโภคท่ีมีความจ าเป็น เช่น สบู ่ยาสีฟัน ยาสระผม และอาหาร เป็น
ต้น นักการตลาดจึงต้องศึกษาว่าสินค้าและบริการเป็นท่ีต้องการของกลุ่มอาชีพใด เพ่ือจะได้
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จัดเตรียมสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ บริโภคในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนีร้ะดับการศึกษา อาชีพ และรายได้นัน้มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง บุคคลท่ีมีระดับ
การศกึษาสูงมกัมีอาชีพการงานท่ีดี มีรายได้สงู ส่วนบุคคลท่ีมีการศกึษาต ่าโอกาสท่ีจะมีอาชีพใน
ต าแหนง่ระดบัสงูเป็นไปได้ยาก จงึท าให้มีรายได้ต ่า 

6. ขนาดครอบครัว (Family size) และสถานภาพครอบครัว (Marital Status) ใน
อดีตถึงปัจจบุนัลกัษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัของการใช้ความพยายามทางการตลาด
มาโดยตลอด และมีความสาคัญยิ่งขึน้ ในส่วนท่ีเก่ียวกับหน่วยผู้ บริโภคนักการตลาดจะสนใจ
จ านวนและลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่ง และยงัสนใจในการพิจารณา
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และโครงสร้างด้านส่ือท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ตดัสินใจในครัวเรือนเพ่ือช่วย
ในการพฒันากลยทุธ์การตลาดให้เหมาะสม 

จากแนวคิดและทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยได้
น ามาใช้เป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์
, 2550, น.57-58)  ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีมีความ
แตกตา่งกนัจะมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซึง่จากงานวิจยัเลม่นีผู้้วิจยัได้ตัง้สมมติฐานท่ีว่า 
ลกัษณะประชากรศาสตร์อนัได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ตอ่เดือน มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 

ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค 
Schiffman and Kanuk (2000) ได้ให้ค าจ ากดัความของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง 

พฤติกรรมท่ีผู้บริโภคแสดงออกวา่การเสาะหา ซือ้ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภณัฑ์ บริการ 
ซึ่งผู้บริโภคค าดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ เป็นการศึกษาการตดัสินใจของ
ผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ทัง้เงิน เวลา และก าลงัเพ่ือบริโภคสินค้าและบริการตา่ง ๆ เช่น 
ซือ้อะไร ท าไมจึงซือ้ ซือ้เม่ือไร อย่างไรท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน จากท่ีกล่าวมาสรุปพฤติกรรม
ผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของแตล่ะบคุคลท่ีเก่ียว ข้องโดยตรงในกบัการใช้สินค้า
และบริการ รวมทัง้กระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลตอ่การแสดงออกของแตล่ะบคุคล ซึ่งมีความ
แตกตา่งกนัออกไป 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ได้ให้ค าจ ากัดความของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า 
หมายถึง พฤติกรรมท่ีผู้บริโภคท าการค้นหา การคิด การซือ้ การใช้ การประเมินผลในสินค้าและ
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บริการ ซึ่งค าดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขาหรือเป็นขัน้ตอนเก่ียวกับความคิด
ประสบการณ์การซือ้การใช้สินค้าและบริการของผู้บริโภค เพ่ือตอบสนองความต้องการและความ
พึงพอใจของตนเอง หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระท าของผู้บริโภค
เก่ียวกบัการซือ้และการใช้สินค้าและบริการ ซึ่งการศกึษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค ท า
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาด (Marketing concept) คือ การท าให้ลูกค้าพึงพอใจ
เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้ บริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ ถ้ากลยุทธ์ทางการตลาด
สามารถตอบสนองความพงึพอใจของผู้บริโภคได้ 

ปณิศา มีจินดา (2553) ได้ให้ค าจ ากัดความของพฤติกรรมผู้ บริโภคว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภค (Consumer behavior) เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลหรือกลุ่มในการจดัหาการ
เลือกสรรการซือ้การใช้และการจดัการภายหลงัการบริโภคผลิตภณัฑ์ / บริการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ บริโภคในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ พฤติกรรมผู้ บริโภคจะเก่ียวข้องกับความรู้สึกและการ
จดัการความรู้สึกเป็นความต้องการด้านจิตวิทยาอันเกิดจากขัน้ตอนการตดัสินใจในการบริโภค
ผู้บริโภคต้องมีการจดัการตามขัน้ตอนของกระบวนการบริโภคซึ่ง นกัการตลาดจะต้องก าหนดกล
ยทุธ์และยทุธวิธีการตลาดให้สอดคล้องและมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมผู้บริโภค 

ชูชัย สมิทธิไกร (2561) ได้ให้ค าจ ากัดความของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การ
กระท าของบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจเลือก (Select) การซือ้ (Purchase) การใช้ (Use) และ              
การจ ากดัส่วนท่ีเหลือ (Dispose) ของสินค้าหรือบริการตา่งๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตน
การตดัสินใจเลือก หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจของผู้บริโภคในการตดัสินใจซือ้ 
สินค้าหรือบริการ โดยครอบคลมุพฤติกรรมตา่งๆ ตัง้แตต่ระหนกัถึงความต้องการการค้นหาข้อมูล 
การประเมินทางเลือก และการตดัสินใจซือ้การซือ้ หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้า
หรือบริการท่ีผู้บริโภคต้องการการเลือกแหล่งท่ีซือ้วิธีการจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการในรูปแบบ
ตา่งๆการใช้ หมายถึง การท่ีผู้บริโภคน าสินค้ามาใช้ประโยชน์ตามท่ีมุ่งหวงั หรือการรับบริการจาก
องค์กรธุรกิจ การก าจัดส่วนท่ีเหลือ หมายถึง การน าส่วนท่ีเหลือของผลิตภัณฑ์ไปก าจัดทิง้ใน
รูปแบบตา่งๆ เชน่ การน ากลบัมาใช้ใหมห่รือการน าไปผลิตใหม่ 

การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ บริโภค 

(Analyzing consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้และการใช้
ของผู้บริโภคทัง้ ท่ีเป็นบคุคล กลุ่ม หรือองค์กร เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการและพฤติกรรมการซือ้
การใช้ การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ท่ีจะท าให้ผู้บริโภคพึงพอใจ ค าตอบท่ีได้จะช่วย
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ให้นกัการตลาดสามารถก าหนดกลยทุธ์การตลาดเพ่ือตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมค าถาม
ท่ีใช้ค้นหาลกัษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H เพ่ือนามาค้นหา ค าตอบ 7 ประการหรือ 
7Os 

1.ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามเพ่ือ
ทราบถึงส่วนประกอบของกลุ่มเป้าหมาย (Occupant) ทางด้านประชากรศาสตร์ ด้านภูมิศาสตร์ 
ด้านจิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์ และด้านพฤตกิรรม 

2.ผู้บริโภคซือ้ อะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึง
สิ่งท่ีผู้ บริโภคซือ้ (Objects) สิ่งท่ีผู้ บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ก็คือ ต้องการคุณสมบัติหรือ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) และความแตกต่างท่ีมีความสามารถ
เหนือกวา่คูแ่ขง่ขนั (Competitive Differentiation) 

3.ท าไมผู้บริโภคจึงซือ้ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบ
ถึงวตัถุประสงค์ในการซือ้ (Objectives) ผู้บริโภคซือ้สินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้าน
ร่างกายและด้านจิตวิทยา ซึ่งต้องศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้คือ ปัจจยัภายใน
หรือปัจจยัทางจิตวิทยา ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม และปัจจยัเฉพาะบคุคล 

4.ผู้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซือ้ (Who participates in the buying?)  เป็น
ค าถามเพ่ือทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
ประกอบด้วย ผู้ ริเร่ิม ผู้ มีอิทธิพล ผู้ตดัสินใจซือ้ ผู้ ซือ้ และผู้ใช้ 

5.ผู้บริโภคซือ้เม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบ
ถึงโอกาสในการซือ้ (Occasions) เชน่ ชว่งเดือนไหนของปีหรือชว่งฤดกูาลใดของปี เป็นต้น 

6.ผู้บริโภคซือ้ท่ีใด (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึง
สถานท่ี (Outlets) หรือช่องทางท่ีผู้บริโภคจะไปทาการซือ้ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
เป็นต้น 

7.ผู้บริโภคซือ้อย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบ
ถึงขัน้ตอนในการตดัสินใจซือ้ (Operations) ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การ
ประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 
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โมเดลพฤตกิรรมผู้บริโภค 
ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ได้กลา่ววา่ โมเดลพฤตกิรรมผู้บริโภค(Consumer 

Behavior Model) เป็นการศึกษาเหตจุงูใจท่ีทาให้เกิดการตดัสินใจซือ้ ผลิตภณัฑ์ โดยมีจดุเร่ิมต้น
จากการท่ีเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ท่ีทาให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึก
นึกคิดของผู้ ซือ้ (Buyer’s Black box) เปรียบเสมือนกล่องด า ซึ่งผู้ ผลิตหรือผู้ ขายไม่สามารถ
คาดคะเนได้ ความรู้สกึนกึคิดของผู้ ซือ้จะได้รับอิทธิพลจากลกัษณะตา่งๆของผู้ ซือ้ ซึง่จะน าไปสูก่าร
ตอบสนองของผู้ ซื อ้ (Byer’s Response) หรือการตัดสินใจซือ้ของผู้ ซื อ้  (Buyer’s Purchase 
Decision)  

 

 
 

ภาพประกอบ 2 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
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จุดเร่ิมต้นของโมเดลนีอ้ยู่ท่ีมีสิ่งกระตุ้นท าให้เกิดความต้องการก่อน แล้วท าให้เกิดการ
ตอบสนอง ดงันัน้ โมเดลนีจ้งึอาจเรียกวา่ S-R Theory มีรายละเอียดดงันี ้

2.3.1.สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึน้เองจากภายในร่างกายและสิ่ง
กระตุ้นจากภายนอก สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตจุงูใจให้ เกิดการซือ้ สินค้า ซึ่งอาจใช้เหตจุูงใจให้ซือ้
ด้านเหตผุลหรือด้านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้ สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 สว่น คือ 

2.3.1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด เป็นสิ่งกระตุ้นท่ีนกัการตลาดสามารถควบคมุ
และต้องจัดให้มีขึน้เป็นสิ่งกระตุ้นท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ สิ่งกระตุ้นด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม เพ่ือกระตุ้นความต้องการซือ้  , สิ่ง
กระตุ้น ด้านราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณา
ลูกค้าเป้าหมาย, สิ่งกระตุ้ นด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution หรือ Place) เช่น จัด
จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ให้ทัว่ถึง เพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภค เป็นการกระตุ้นความต้องการซือ้  , สิ่ง
กระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น โฆษณาสม ่าเสมอ การใช้ความพยายามของ
พนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไป ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่ง
กระตุ้นความต้องการซือ้ 

2.3.1.2 สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคท่ี
อยู่ภายนอกองค์การ ซึ่งบริษัทควบคุมไม่ได้ ได้แก่ สิ่งกระตุ้ นทางเศรษฐกิจ สิ่งกระตุ้ นทาง
เทคโนโลยี สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง สิ่งกระตุ้นทางวฒันธรรม 

2.3.2.กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ (Buyer’s Black box) ความรู้สึกนึกคิด
ของผู้ ซือ้ ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากลกัษณะของผู้ ซือ้ ได้แก่ ปัจจยัด้านวฒันธรรม ปัจจยัด้านสงัคม ปัจจยัสว่นบคุคล
และปัจจัยด้านจิตวิทยา และได้รับอิทธิพลจากกระบวนการตัดสินใจของผู้ ซือ้ ประกอบด้วย                
1.การรับรู้ความต้องการ (ปัญหา) 2.การค้นหาข้อมลู 3.การประเมินผลทางเลือก 4.การตดัสินใจซือ้ 
5.พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

2.3.3.การตอบสนองของผู้ ซื อ้ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซือ้ ของ
ผู้บริโภคซึง่ ผู้บริโภคมีการตดัสินใจในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

2.3.3.1 การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product Choice) 
2.3.3.2 การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) 
2.3.3.3 การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice) 
2.3.3.4 การเลือกเวลาในการซือ้ (Purchase Timing) 
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2.3.3.5 การเลือกปริมาณการซือ้ (Purchase Amount) 
2.4 ปัจจยัก าหนดพฤตกิรรมของผู้บริโภค 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้(ชชูยั สมิทธิไกร. 2556: 11-12) 

2.4.1 ปัจจัยภายในหรือปัจจัยด้านจิตวิทยาเก่ียวข้องกับลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคได้แก่ 

2.4.1.1 การรับรู้ (Perception) หมายถึง การเปิดรับ ให้ความสนใจ และแปล
ความหมายข้อมลูตา่งๆ ท่ีได้รับผา่นประสาทสมัผสัทัง้ห้าด้าน 

2.4.1.2 การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การท่ีบุคคลมีการเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมของตนเอง อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีได้รับ 

2.4.1.3 ความต้องการและแรงจูงใจ (Needs and Motives) หมายถึง สิ่งท่ีท าให้
บคุคลมีความปรารถนา เกิดความต่ืนตวัท่ีจะกระท าสิ่งตา่งๆเพื่อให้บรรลสุิ่งท่ีต้องการ 

2.4.1.4 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลเป็นสิ่งท่ี
ก าหนดลกัษณะการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ของบคุคล 

2.4.1.5 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ผลสรุปของการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง
บง่ชีว้า่สิ่งนัน้ ดีหรือเลว นา่พอใจหรือไมน่า่พอใจ ชอบหรือไมช่อบ มีประโยชน์หรือเป็นอนัตราย 

2.4.1.6 ค่านิยมและวิถีชีวิต (Values and Lifestyles) โดยท่ีค่านิยมคือรูปแบบ
ของความเช่ือท่ีแต่ละบุคคลยึดถือเป็นมาตรฐานในการตัดสินว่าดีหรือเลว และมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคล ส่วนวิถีชีวิตคือ รูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลท่ีแสดงออกมาในรูปของ
กิจกรรม ความสนใจ และความคดิเห็น (AIO) 

2.4.2 ปัจจยัภายนอก คือ สภาพแวดล้อมภายนอกตวัของผู้บริโภค ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการบริโภค ได้แก่ปัจจยัตอ่ไปนี ้

2.4.2.1 ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปท่ีมีความ
เก่ียวข้องกนัทางสายเลือด หรือการแตง่งาน หรือการเลีย้งดบูคุคลท่ีเข้ามาอยูอ่าศยัด้วยกนั 

2.4.2.2 กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) หมายถึง บุคคลท่ีมีอิทธิพลอย่างมาก
ตอ่พฤติกรรมของบคุคลหนึ่งๆ โดยมุมมองหรือค่านิยมของกลุ่มอ้างอิงจะถูกน าไปใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับการแสดงพฤตกิรรมตา่งๆ ของบคุคล 

2.4.2.3 วฒันธรรม (Culture) หมายถึง แบบแผนการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนใน
สงัคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือ คา่นิยม ทศันคติ และแบบแผนพฤติกรรมท่ียึดถืออยู่ในสงัคม 
และมีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึง่ไปสูอี่กรุ่นหนึง่ 
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2.4.2.4 ชัน้ทางสงัคม (Social Class) หมายถึง การจ าแนกกลุ่มบุคคลในสงัคม
ออกเป็นชัน้ฯโดยบุคคลท่ีอยู่ในชัน้เดียวกันจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านค่านิยม วิถีชีวิต ความ
สนใจ พฤตกิรรม สถานะทางเศรษฐกิจและการศกึษา 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ได้กล่าวว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภค การตดัสินใจของผู้ ซือ้ ได้รับอิทธิพลจากลักษณะทางประชากรศาสตร์ของคนทางด้าน
ตา่งๆ ได้แก่ อายุ วงจรชีวิต ครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา ค่านิยมหรือคณุค่า 
และรูปแบบการด ารงชีวิต ดงันี ้

1. อาย ุ(Age) บคุคลท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีความต้องการในสินค้าและบริการท่ี
แตกตา่งกนัยกตวัอย่างเช่น กลุ่มวยัรุ่นจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้าประเภทแฟชัน่
สว่นกลุม่ผู้สงูอายจุะสนใจในสินค้าเก่ียวกบัสขุภาพและความปลอดภยั เป็นต้น 

2. วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle) เป็นขัน้ ตอนการด ารงชีวิตของบุคคล
ซึ่งการด ารงชีวิตในแต่ละขัน้ตอนเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการ ทัศนคติ และค่านิยมของ
บุคคล               ท าให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซือ้ท่ีแตกต่างกัน โดยมี
ความสมัพนัธ์กบัสถานภาพทางการเงินและความสนใจของแตล่ะบคุคล 

3. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตล่ะบคุคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความ
ต้องการสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน เช่น ข้าราชการจะซือ้ ชุดท างานและสินค้าท่ีจ าเป็น 
ประธานกรรมการบริษัทและภรรยาจะซือ้เสือ้ผ้าท่ีมีราคาสงูหรือตัว๋เคร่ืองบนิ 

4. โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรือรายได้ ( Income) 
โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการท่ีลูกค้าตดัสินใจซือ้ โอกาสเหล่านี ้
ประกอบด้วย รายได้ การออมทรัพย์ อ านาจการซือ้ และทศันคตเิก่ียวกบัการจา่ยเงิน 

5. การศึกษา (Education) ผู้ ท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คณุภาพดีมากกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่า 

6. คา่นิยมหรือคณุคา่ (Value) และรูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) คา่นิยมหรือ
คณุค่า หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือหมายถึง
อตัราส่วนของผลประโยชน์ท่ีรับรู้ต่อราคาสินค้า ส่วนรูปแบบการด ารงชีวิต หมายถึง รูปแบบของ
การด าเนินชีวิตในโลกมนษุย์โดยแสดงออกในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น หรือ 
AIO 
  



  23 

3.4 ขัน้ตอนในการตดัสินใจซือ้ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ได้กล่าวว่า ขัน้ตอนในการตดัสินใจซือ้(Buying 

Decision Process) เป็นขัน้ตอนในการตัดสินใจซือ้ ของผู้ บริโภคจากการสารวจรายงานของ
ผู้บริโภคจานวนมากในกระบวนการซือ้ พบวา่ผู้บริโภคผา่นกระบวนการ 5 ขัน้ตอนดงันี ้

3.4.1 การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา 
(Problem Recognition) การท่ีบคุคลรับรู้ความต้องการภายในของตน ซึ่งอาจเกิดขึน้เองหรือเกิด
จากสิ่งกระตุ้นจากภายในและภายนอก เช่น ความหิว ความกระหาย ความเจ็บปวด ความต้องการ
เป็นต้น ซึง่รวมถึงความต้องการทางร่างกาย และความต้องการท่ีเป็นความปรารถนา อนัเป็นความ
ต้องการด้านจิตวิทยา สิ่งเหล่านีจ้ะเกิดขึน้เม่ือถึงระดบัหนึ่งจะกลายเป็นสิ่งกระตุ้นบคุคลจะเรียนรู้
วิธีการจดัการกบัประสบการณ์ในอดีต 

3.4.2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมาก
พอและสิ่งท่ีสามารถตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะด าเนินการค้นหา
ข้อมลูให้มากขึน้ แตใ่นบางครัง้ความต้องการท่ีเกิดขึน้ไม่สามารถตอบสนองได้ทนัที ความต้องการ
จะถกูจดจ าไว้ เพ่ือหาทางสนองความต้องการในภายหลงั 

3.4.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือผู้ บริโภคได้
ข้อมลูมาแล้ว ผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกตา่งๆ กระบวนการประเมินผล
ไม่ใช่เร่ืองง่ายและไม่ใช่กระบวนการเดียวท่ีใช้กับผู้บริโภคทุกคนและไม่ใช่เป็นของผู้ ซือ้ ผู้ ใดผู้หนึ่ง
ในทกุสถานการณ์การซือ้ 

3.4.4 การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมจะ
ช่วยให้ผู้บริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างฯท่ีเป็นทางเลือกโดยทัว่ไปผู้บริโภคจะ
ตดัสินใจซือ้ ผลิตภณัฑ์ท่ีเขาชอบมากท่ีสดุ 

3.4.5 พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Post Purchase Behavior) หลังจากซือ้ และ
ทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจในผลิตภณัฑ์ ซึ่ง
จะนาไปสู่พฤติกรรมต่อไป เช่น การซือ้ซ า้ความภักดีต่อตราสินค้า การแนะน าให้ผู้ อ่ืนใช้ การ
ร้องเรียน เป็นต้น 

จากแนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ บริโภค (Analyzing consumer 
Behavior) ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ท่ีได้กล่าวมา ผู้วิจยัได้น ามาใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าตอบท่ีได้จะชว่ยให้สามารถก าหนดกลยทุธ์การตลาดเพ่ือตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 
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ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับน า้แร่บรรจุขวด 
ผลิตภัณฑ์น า้แร่บรรจุขวด 

น า้แร่ เป็นน า้ด่ืมธรรมชาติท่ีได้มาจากการขุดเจาะจากแหล่งน า้ใต้ดิน หรือน า้พุ
ธรรมชาติ ซึ่งปราศจากสารปนเปื้อนหรือสารพิษท่ีเป็นภัยต่อร่างกาย น า้แร่ประกอบด้วยแร่ธาตุ
หลากหลายชนิด โดยแหล่งน า้ในแต่ละสถานท่ีก็จะมีประเภทและปริมาณแร่ธาตท่ีุต่างกัน น า้แร่
ธรรมชาตท่ีิเป็นเคร่ืองดื่มเพ่ือบริโภคนัน้ ต้องมีคณุภาพเหมาะสมท่ีจะบริโภคได้อย่างปลอดภยัตาม
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม น า้แร่ธรรมชาติ โดยน า้แร่ท่ีดีต้องมีคณุลกัษณะใส ไม่มีตะกอน 
ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีแร่ธาตุในปริมาณท่ีไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ไม่พบเชือ้จุลินทรีย์ท่ีท าให้เกิดโรค 
และมีปริมาณสารปนเปือ้นอนัได้แก่ กมัมนัตภาพรังสีรวมแอลฟา-บีตา และไซยาไนด์ ไมเ่กินเกณฑ์
มาตรฐาน โดยน า้แร่ธรรมชาตท่ีิน ามาบริโภคนัน้มีอยู ่5 ประเภท ดงันี ้

1. น า้แร่ประเภทมีคาร์บอเนต หมายถึง น า้แร่ท่ีหลงัจากการบรรจุแล้วมีปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทา่กบัหรือใกล้เคียงกบัปริมาณท่ีมีอยูใ่นแหลง่น า้ธรรมชาตนิัน้ 

2. น า้แร่ประเภทไม่มีคาร์บอเนต หมายถึง น า้แร่ท่ีหลงัจากการบรรจแุล้วไม่มีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณท่ีจะท าให้เกิดการละลายของเกลือไฮโดรเจนคาร์บอเนตท่ีมีอยู่ในน า้ 

3. น า้แร่ประเภทขจดัคาร์บอเนต หมายถึง น า้แร่ท่ีหลงัจากการบรรจุแล้วมีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์น้อยกวา่ปริมาณท่ีมีอยูใ่นแหลง่น า้ธรรมชาติ 

4. น า้แร่ประเภทเติมคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งก าเนิด หมายถึง น า้แร่ท่ี
หลงัจากการบรรจแุล้วมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกวา่ปริมาณท่ีมีอยูใ่นแหลง่น า้ธรรมชาติ 

5 .  น า้ แ ร่ ป ร ะ เภท เติ มคา ร์บอ เนต  หมายถึ ง  น า้ แ ร่ ท่ี มี ก า ร เ ติ ม ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการบรรจ ุ

ด้วยคุณสมบัติของน า้แร่ธรรมชาติท่ีอุดมด้วยแร่ธาตุท่ีจ าเป็นและมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ในปริมาณท่ีพอเหมาะ การด่ืมน า้แร่ธรรมชาตเิป็นการเสริมแร่ธาตท่ีุร่างกายสญูเสียไปหรือ
ได้รับไม่เพียงพอจากการรับประทานอาหารไม่ครบหมู่สง่ผลให้ร่างกายมีสขุภาพดี ด่ืมแล้ว รู้สึกสด
ช่ืนกระปรีก้ระเปร่า และยงัเป็นการล้างพิษด้วยวิธีธรรมชาติท่ีสะดวก และง่ายท่ีสุด เหมาะในการ
ด่ืมเป็นประจ าทุกวนั ในอดีต น า้แร่บรรจุขวดจะเป็นสินค้าน าเข้า ท่ีมีราคาค่อนข้างสูง อาจเป็น
เพราะค่าขนส่งและภาษี จึงท าให้คนนิยมด่ืมกันน้อย  แต่ในปัจจุบันเร่ิมมีลักษณะการด่ืมเพ่ือ
สขุภาพ น า้แร่เร่ิมมีการนิยมดื่มกนัมากขึน้และได้มีการพบแหลง่น า้แร่ธรรมชาติในประเทศ เกิดการ
ผลิตน า้แร่บรรจุขวดภายในประเทศขึน้มา ราคาของน า้แร่ในประเทศจะถูกลงกว่าแต่ก่อนมากใน
ปัจจุบนัราคาเกือบจะเทียบเท่าน า้ด่ืมบรรจุขวดธรรมดาทัว่ไป มีความสะอาดบริสทุธ์ิได้มาตรฐาน 
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แถมยงัมีแร่ธาตท่ีุจ าเป็นตอ่ร่างกาย  แถมน า้แร่บางย่ีห้อยงัมีรสชาติเฉพาะตวัท าให้ผู้บริโภคได้ด่ืม
น า้แร่ธรรมชาติแท้ๆ อย่างปลอดภยั และมีสุขภาพท่ีดี   ในส่วนของผู้บริโภคท่ีท างานหนกัหรือเป็น
นกักีฬาท่ีสูญเสียเกลือแร่ต่อวนัในปริมาณท่ีสูง การด่ืมน า้แร่ธรรมชาติท่ีมีปริมาณแร่ธาตท่ีุสมดลุ
และมีสภาพเป็นกลางในบางครัง้คราว จะชว่ยชดเชยเกลือแร่ท่ีร่างกายสญูเสียไปได้นอกจากนี ้การ
พิจารณาเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพและฉลากท่ีระบุรายละเอียดอันได้แก่ สถานท่ีแหล่งน า้แร่
ธรรมชาต ิสว่นประกอบของแร่ธาตท่ีุส าคญั วนัหมดอายุ 

สถานการณ์ตลาดของน า้แร่บรรจุขวดในปัจจุบัน 
ในปี 2562 ตลาดน า้แร่บรรจุขวดในประเทศไทยเติบโตสูงกว่าปี 2561 มูลค่ากว่า 

4,765 ล้านบาท ท่ีมาผา่นมาโดยย่ีห้อท่ีมีสว่นแบง่ทางการตลาดดงันี ้
 

ตาราง 2 สว่นแบง่การตลาดน า้แร่บรรจขุวดปี 2562 
 

ยี่ห้อ ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ) 
มิเนเร่ 26.5 
เพอร์ร่า 22.8 
ออรา 16.9 

มองต์เฟลอ 16.2 
อ่ืนๆ 17.6 
รวม 100.0 

 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเทรนด์สุขภาพท่ีกระตุ้นความใส่ใจในเร่ืองสุขภาพของ

ผู้บริโภคชาวไทยมากขึน้ รวมถึงการท าตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจน า้แร่บรรจขุวดช่วยสร้างการ
รับรู้ให้ผู้บริโภคหนัมาด่ืมน า้แร่เพิ่มมากขึน้ ท าให้ราคาน า้แร่บรรจขุวดในประเทศไทยเฉล่ียมีราคา
มากกว่าน า้ด่ืมบรรจขุวดทัว่ไปแค่ 1- 2 บาท และมีหลายขนาดหลายราคาท าให้ผู้บริโภคมีโอกาส
ในการเลือกซือ้มากกว่าเดิม ตลาดน า้แร่บรรจขุวดในประเทศไทยจึงมีทิศทางโตอย่างตอ่เน่ืองและ
รวดเร็ว ท าให้สถานการณ์การแข่งขันในตลาดน า้แร่บรรจุขวดมีการแข่งขนักันสูงโดยมีการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและการส่งเสริมการตลาดรูปแบบเพ่ือจูงใจผู้ บริโภคและเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาดโดยหวงัให้ผู้บริโภคเกิดการทดลอง และกลบัมาซือ้ซ า้ในท่ีสดุ 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จิรฐา มั่นเหมาะ (2562)ได้ท าการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซือ้เคร่ืองดื่มน า้ผลไม้ สกดัจากพรุนและเบอร์ร่ีย่ีห้อแบรนด์วีต้าของผู้บริโภคเพศหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และ
อาชีพแตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซือ้เคร่ืองด่ืมน า้ผลไม้สกดัจากพรุนและเบอร์ร่ีย่ีห้อแบรนด์วีต้า 
ของผู้บริโภคเพศหญิง แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองผู้ บริโภค ด้านต้นทุนของผู้ บริโภค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้
เคร่ืองด่ืมน า้ผลไม้สกดัจากพรุนและเบอร์ร่ีย่ีห้อแบรนด์วีต้า ของผู้บริโภคเพศหญิง ด้านความถ่ีใน
การซือ้เคร่ืองด่ืมโดยเฉล่ียต่อเดือน (ขวด) โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก และมีทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ด้าน
ความสะดวกในการซือ้มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองด่ืมน า้ผลไม้สกัดจากพรุนและ
เบอร์ร่ีย่ีห้อแบรนด์วีต้า ของผู้ บริโภคเพศหญิงใน เขตกรุงเทพมหานคร ด้านปริมาณการซือ้
เคร่ืองด่ืมในแต่ละครัง้ (ขวด) โดยมีความสมัพันธ์ระดบัต ่ามาก และมีทิศทางตรงกันข้ามอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับ 
พฤติกรรมการซือ้เคร่ืองดื่มน า้ผลไม้สกดัจากพรุนและเบอร์ร่ีย่ีห้อแบรนด์วีต้า ของผู้บริโภคเพศหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืมโดยเฉล่ียต่อเดือน (ขวด) โดยมี
ความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก และมีทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

สาวิตรี เพ็ชรเกลีย้ง (2561) ได้ท าการศึกษาปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์และทศันคติด้านการ
อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ขวดน า้ด่ืมเนสท์เล่เพียวไลฟ์รักษ์โลกของ
ผู้บริโภคในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านปัจจยั
ด้านผลิตภัณฑ์เก่ียวกับขวดน า้ ด่ืมเนสท์เล่เพียวไลฟ์รักษ์โลกและทัศนคติด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเก่ียวกบัขวดน า้ด่ืมเนสท์เล่เพียวไลฟ์รักษ์โลก โดยรวมอยู่ในระดบัดีมีพฤติกรรมการซือ้
เฉล่ียประมาณ 3 ครัง้ / สัปดาห์ จ านวนเงินท่ีซือ้ประมาณ 40 บาท/ครัง้และจ านวนขวดท่ีซือ้
ประมาณ 4 ขวดครัง้ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน
และอาชีพแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการซือ้ขวดน า้ด่ืมเนสท์เลเ่พียวไลฟ์รักษ์โลก ด้านจ านวนครัง้ท่ีซือ้
น า้ด่ืมเฉล่ียต่อสปัดาห์แตกต่างกันและผู้บริโภคท่ีมีอาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการซือ้ขวดน า้ด่ืมเนสท์เล่เพียวไลฟ์รักษ์โลก ด้านจ านวนขวดน า้ด่ืมต่อครัง้แตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0. 05 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้
ขวดน า้ด่ืมเนสท์เล่เพียวไลฟ์รักษ์โลกของผู้บริโภคในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ท่ีซือ้น า้
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ด่ืมเฉล่ียต่อสปัดาห์ ด้านจ านวนเงินท่ีซือ้น า้ด่ืมต่อครัง้ และด้านจ านวนขวดน า้ด่ืมต่อครัง้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทศันคติด้านการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การซือ้ขวดน า้ ด่ืมเนสท์เล่เพียวไลฟ์รักษ์โลก  ด้านจ านวนครัง้ ท่ีซือ้น า้ ด่ืมเฉล่ียต่อสัปดาห์                      
ด้านจ านวนเงินท่ีซือ้น า้ด่ืมต่อครัง้และด้านจ านวนขวดน า้ด่ืมต่อครัง้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0. 05 

อลิส ประภาศรัศมี (2560) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
ธรรมชาติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วน
บคุคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่ธรรมชาตขิองผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอย่างคือธรรมชาติด้วยตนเองอย่างน้อย 1 ครัง้ภายใน 3 เดือน
จ านวน 385 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถ่ีร้อยละ
ค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test, f-test (One-Way Anova) และสถิติการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) ผลการวิจยัพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 26-35 
ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 8, 000-15, 000 บาท ระดับการศึกษาปวส. / 
อนุปริญญา สถานภาพการสมรสโสดและต าแหน่งงานพนกังานบริษัทเอกชน ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่ธรรมชาติพบว่ามีคา่เฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก
คือด้านการส่งเสริมการตลาดด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายระดบั
ความคิดเห็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่ธรรมชาติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมากในภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการเลือกซือ้น า้แร่การส่งเสริมการ
ขายด้วยข้อมูลสุขภาพมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้และผู้บริโภคเลือกซือ้น า้แร่มากกว่าน า้ด่ืม
ธรรมดา 

รวิกร สยามิภกัดิ์ (2559) ได้ท าการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ 
ปัจจยัด้านคณุภาพของน า้แร่ ปัจจยัด้านบรรจภุณัฑ์และหาซือ้ได้ง่าย และปัจจยัด้านราคา ซึง่สง่ผล
ทางบวกตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้ โดยปัจจยัด้านการสง่เสริมทางการตลาดนัน้ส่งผลทางลบตอ่การ
ตัดสินใจเลือกซือ้ อาจเป็นเพราะการท้ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีมากเกินไปท้าให้ความ
น่าเช่ือถือของสินค้าลดลง นอกจากนีปั้จจัยด้านการรับรู้ผลิตภัณฑ์นัน้ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวด อาจเป็นเพราะผู้บริโภคมองว่าน า้แร่ท่ีวางจ าหน่ายนัน้มีมาตรฐานและ
คณุประโยชน์ท่ีเหมือนกัน จึงไม่ได้ค้านึงถึงปัจจัยนีเ้ป็นหลกัในการตดัสินใจเลือกซือ้ ในส่วนของ



  28 

ปัจจยัด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้พบว่า ไม่ว่าจะเป็นเพศ 
ชว่งอาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ล้วนสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้ทัง้สิน้ 

นาริน ต้นสกุลลาภ (2559) ได้ท าการศึกษาคุณค่าตราสินค้าท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้น า้แร่ย่ีห้อหนึ่งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง  อาย ุ25-34 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี 
รายได้ตอ่เดือน 30,001 บาทขึน้ไป มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชนความคิดเห็นตอ่คณุคา่ตราสินค้า
ของน า้แร่ย่ีห้อหนึ่งด้านการรู้จกัช่ือตราสินค้า ด้านความสมัพนัธ์กับตราสินค้าและด้านความภกัดี
ต่อตราสินค้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี และด้านคณุภาพท่ีเกิดจากการรับรู้ตราสินค้ามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ด้านพฤติกรรมการซือ้พบว่า ความถ่ีในการซือ้ต่อเดือนประมาณ 6 
ครัง้ /เดือน ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการซือ้น า้แร่
แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 คณุคา่ตราสินค้า ได้แก่ ด้านคณุภาพท่ีเกิดจาก
การรับรู้ตราสินค้า ด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้าและด้านความสมัพนัธ์กบัตราสินค้ามีความสมัพนัธ์
พฤติกรรมการซือ้น า้แร่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีระดบัความสมัพนัธ์ต ่ามาก และ
มีทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ีระดบั 0.01 

จนัฑิสา ศิริสุนทร (2559) ได้ท าการวิจัยเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การซือ้น า้ด่ืมบรรจขุวดของผู้บริโภคในจงัหวดันนทบรีุ ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้ด่ืมบรรจุขวดในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสดุ โดยอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากและความสะอาดของน า้ด่ืม 
มีระดบัความคิดเห็นด้วยมากท่ีสดุ และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดมีระดบัความคิดเห็นน้อย
ท่ีสดุ โดยอยู่ระดบัเห็นด้วยมาก 2) ปัจจยัสว่นบคุคลของผู้บริโภคมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ
ซือ้น า้ด่ืมบรรจขุวด โดยมีเพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และจ านวนสมาชิก
ในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้น า้ด่ืมบรรจุขวดอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซึ่ง
ปัจจยัด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้มากท่ีสุดถึง 8 พฤติกรรม 3) 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้น า้ด่ืมบรรจุขวดโดยปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม การตลาดมี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้น า้ด่ืมบรรจุขวดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซึ่งปัจจยัด้านราคา                
มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในทกุพฤตกิรรม 

พรพรรณ เกษมทวีทรัพย์ (2559) ได้ท าการศึกษาทัศนคติด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์
และแรงจูงใจท่ีมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองด่ืมแมนซมัของผู้บริโภคเพศชายในเขต



  29 

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย และผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดังนี  ้ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรีอาชีพ
พนกังานบริษัทเอกชน รายได้เฉล่ียตอ่เดือนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท และมีสถานภาพโสด- 
ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก ผู้ บริโภคมีการตัดสินใจซือ้
เคร่ืองด่ืมตรา เซ็ปเป้ บวิติ ดริง้ค์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมาก ส่วนประสม
การตลาดมีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจซือ้เคร่ืองด่ืมตรา เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการตดัสินใจซือ้ มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีทิศทางเดียวกัน 
โดยมีระดับความความสัมพันธ์ปานกลางได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีระดับความ
ความสมัพนัธ์ค่อนข้างต ่าได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา และมีระดบัความความสมัพนัธ์ต ่า
ได้แก่ ด้านการสง่เสริมการตลาด  

ปัญชลี สงัขรัตน์ (2554) ได้ท าการศกึษาการรับข้อมลูจากการส่ือสารทางการตลาดแบบ
บรูณาการและรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้เคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพ (functional 
drink) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท เม่ือพิจารณาถึงการรับข้อมูล
จากการส่ือสารทางการตลาดแบบบรูณาการ พบว่า การส่ือสารทางการตลาดแบบบรูณาการด้าน
การส่งเสริมการขาย และด้านการตลาดเชิงกิจกรรม มีอิทธิพล ต่อการตดัสินใจซือ้เคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สุขภาพ สาหรับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ ท่ีเคยซือ้เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ พบว่า รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม และรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ 
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ ซือ้เคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 
ตามด้วย การรับข้อมลูจากการ ส่ือสารทางการตลาดแบบบรูณาการด้านการสง่เสริมการขาย และ
ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม ตามล าดบั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในขณะท่ีการรับ
ข้อมูลจากการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น ไมมี่อิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้เคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ดนพุนธ์ จกัรวาฬ (2554) ได้ท าศกึษาเร่ือง “เปรียบเทียบทศันคติการรู้จกัและการรับรู้ท่ีมี
ผลตอ่ความภกัดีตอ่ตราสินค้าและพฤตกิรรมการบริโภคน า้ด่ืมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
: กรณีศกึษาน า้ด่ืมตราสิงห์และน า้ด่ืมตราเนสท์เล ่ผลการวิจยัพบวา่ ผลการวิจยัพบวา่พบวา่ผู้ตอบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงมีอายใุนช่วงอายรุะหว่าง 21-30 ปี การศกึษาระดบัปริญญา
ตรี อาชีพพนกักงาน บริษัท เอกชน / ลกูจ้างสถานภาพสมรสโสด รายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 15,000 บาท  มีทศันคติด้านส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคตอ่ตราสินค้าระดบัดีทัง้คู่
มีระดบัการรู้จกัหรือการรับรู้ตราสินค้าอยู่ในเกณฑ์ดีทัง้คู่  มีความภักดีตอ่ตราสินค้าอยู่ในเกณฑ์ดี
ทัง้คูมี่ ความถ่ีในการบริโภคน า้ด่ืมตราเนสท์เล่สงูกว่าน า้ด่ืมตราสิงห์และมีมลูคา่ใช้จ่ายตอ่ครัง้ของ
น า้ด่ืมตราสิงห์สงูกวา่น า้ด่ืมตราเนสท์เล่ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีตา่งกนัมีความถ่ีเฉล่ียใน
การบริโภค (ครัง้ / สปัดาห์) น า้ด่ืมตราสิงห์แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติผู้บริโภคท่ีมีเพศ
อายรุายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีตา่งกนัมีมลูคา่การซือ้ตอ่ครัง้ตอ่ทัง้น า้ด่ืมตราสิงห์และน า้ด่ืมตราเนสท์เล่
ตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพตา่งกนัมีมลูคา่การซือ้น า้ด่ืมตราเนสท์เล่เฉล่ีย
ตอ่ครัง้ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทศันคติด้านส่วนผสมทางการตลาดความสมัพนัธ์ระดบั
ต ่า ทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการบริโภคด้านความถ่ีเฉล่ียในการบริโภคและด้านมูลคา่การซือ้
เฉล่ียตอ่ครัง้ น า้ด่ืมตราสิงห์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทศันคติด้านส่วนผสมทางการตลาดมีระดบั
ความสมัพนัธ์ต ่าทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการบริโภคด้านมลูคา่การซือ้เฉล่ียตอ่คตอ่ครัง้ตอ่น า้
ด่ืมตราเนสท์เล่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ การรู้จักหรือการรับรู้ต่อน า้ด่ืมตราสิงห์และน า้ด่ืมตรา
เนสท์เล่งวาเนสท์เล่มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลางทิศทางเดียวกันกบัความภกัดีตอ่ตราสินค้าน า้
ด่ืมตราสิงห์และน า้ด่ืมตราเนสท์เล่ การรู้จกัหรือการรับรู้ของผู้บริโภคตอ่น า้ด่ืมสิงห์ละน า้ด่ืมเนสท์เล่
มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

วิภาวดี ทองสุข (2552) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือกซือ้
ข้าวสารบรรจุถุงของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุตัง้แต่  20-29 ปี เป็นนกัเรียน/นักศึกษา
และมีรายได้ต ่ากว่า 10,001 บาทต่อเดือนสถานภาพโสด  ผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมี
ระดบัความคิดเห็นตอ่กระบวนการตดัสินใจซือ้ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ปัจจยัส่วนบุคคลด้าน
เพศอายุรายได้และสถานภาพการสมรสไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้ข้าวสารบรรจุถุงของ
ผู้บริโภคเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ปัจจยัส่วนบุคคลด้านการศึกษาไว้และอาชีพส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซือ้ข้าวสารบรรจถุงุของผู้บริโภคไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้  ปัจจยัทางการตลาดมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ข้าวสารบรรจุถุงของผู้ บริโภคในด้านราคาผลิตภัณฑ์และส่งเสริม
การตลาดสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 40 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ส่วนด้าน
ช่องทางจดัจ าหน่ายไม่มีผลต่อการตดัสินใจเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
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ปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยทางการตลาดพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้ 
สถานภาพการสมรส ไม่มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัทางการตลาดเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ปัจจยั
ส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษามีความสมัพนัธ์กับปัจจยัทางการตลาดไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ 

ศรัญญา วีรมหาวงศ์ (2550) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพร้านสควิซในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าท่ีมาเลือกซือ้
เคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพร้านสควิซส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31-40 ปี มีระดบัการศกึษาปริญญา
ตรี มีอาชีพพนักงาน บริษัท เอกชน / ลูกจ้างมีรายได้ต่อเดือน 25,000-30,000 บาท และมี
สถานภาพโสด โดยลกูค้ามีทศันคติตอ่ส่วนประสมการตลาดโดยรวมในระดบัดี มีทศันคติตอ่ปัจจยั
ด้านผลิตภัณฑ์และด้านสถานท่ีจดัจ าหน่ายในระดบัดีมากและมีทศันคติต่อปัจจยัด้านราคาและ
ด้านการส่งเสริมการตลาดในระดบัท่ีดี นอกจากนีย้งัพบว่าลูกค้ามีแรงจงูใจในระดบัสูงมากและมี
รูปแบบการด าเนินชีวิตให้ความส าคญักับสุขภาพสูงมากลูกค้ามีพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สุขภาพร้านสควิซโดยเฉล่ีย 1.34 ครัง้ต่อเดือนโดยมีมูลค่าเฉล่ียในการช าระค่าเคร่ืองด่ืมต่อครัง้
เท่ากบั 88.28 บาทเคร่ืองด่ืมสตูรท่ีมีผู้มาซือ้มากท่ีสดุคือสตูรมิกซ์โดยมีบคุคลท่ีมีอิทธิพลในการซือ้
มากท่ีสดุคือบคุคลในครอบครัวเชน่พ่อแม่ลกูปัจจยัท่ีมีผลจงูใจในการเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพ
ร้านสควิชคือต้องการมีสุขภาพแข็งแรงทัศนคติในด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีและมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพร้านสควิชในเขต
กรุงเทพมหานครผล การทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ บริโภคท่ีมี  ระดับการศึกษา อาชีพและ
สถานภาพสมรส ตา่งกนัมีพฤติกรรมการบริโภคในด้านความถ่ีในการซือ้แตกตา่งกนั และผู้บริโภค
ท่ีมีเพศ ระดบัการศกึษา อาชีพ และสถานภาพสมรส ตา่งกนัมีพฤติกรรมบริโภคในด้านคา่ใช้จ่าย
ในการซือ้ต่อเดือนต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทศันคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคในด้านความถ่ีอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และยงัพบว่าปัจจยัด้านแรงจงูใจและรูปแบบการด าเนินชีวิตไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบริโภคของลกูค้าท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

วิภาวี สุริโย (2548) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าผัก-น้้าผลไม้

พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น
เพศหญิง มีอายุในช่วง 21-30 ปี มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดยก าลังศึกษาอยู่และ
ท างาน บริษัทเอกชน รายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผู้บริโภคให้ความส าคญัต่อการตดัสินใจซือ้โดยให้ความส าคญั
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ด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับหนึ่ง  รองลงมา ได้แก่ ด้านราคาการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริม
การตลาดตามล าดับปัจจัย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด 
ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์การจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการ
ซือ้ ยกเว้นด้านราคาท่ีไม่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ ปัจจยัด้านสุขภาพมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การซือ้ส่วนปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ 
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บทที่ 3  
วธีิการด าเนินวจิัย 

 
ในการศึกษาวิจัยเ ร่ือง  “อิทธิพลของรูปแบบด าเนินชีวิตของคนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานครต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด” ผู้ วิจัยได้มีวิธีด าเนินการวิจัยอย่างเป็น
ขัน้ตอนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง และน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติต่อไปนี ้ในการ
วิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ คนวยัท างานท่ีมีอายุตัง้แต่ 18 ปี – 60 ปี ทัง้เพศ
ชายและหญิงท่ีเคยซือ้น า้แร่บรรจขุวดในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมส่ามารถทราบจ านวนประชากร
ท่ีแนน่อน 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ ผู้บริโภคท่ีมีอายุตัง้แต ่18 ปี – 60 ปี ท่ีเคยซือ้

น า้แร่บรรจุขวดทัง้เพศชายและหญิงท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สามารถทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้วิธีการก าหนดขนาดตวัอย่างโดยการใช้สตูรการหาตวัอย่างของกลัยา วา
นิชย์บญัชา (2560b) ท่ีนะดบัความเช่ือมัน่ 95% และคา่ความคลาดเคล่ือนท่ีระดบัร้อยละ 5 ดงันัน้
ผลจากการค านวณจะได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาจ านวน  384  ตวัอย่าง โดยวิธีการ
ก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งด้วยการค านวณจากสตูร ดงันี ้

    

   สตูร     𝑛 =
𝑛2𝑛𝑛

𝑛2  
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เมื่อ  n = จ านวนหรือขนาดกลุม่ตวัอยา่งที่จะได้จากการค านวณ 

 P = สดัสว่นประชากร 50% หรือ 0.5 ของประชากรทัง้หมด 
  q = 1-p 
  e = ระดบัของความคาดเคล่ือน 
  Z = คา่ Z score ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% มีคา่เทา่กบั 1.96 
 
  แทนคา่ในสตูร   n =  (0.5)(1-0.5)(1.96)² 
               (0.05)² 

     = 384.16 หรือเทา่กบั 385 ตวัอยา่ง 
 

ดงันัน้ จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพิ่มจ านวนตัวอย่างท่ี 5%                 
ของกลุม่ตวัอยา่ง ได้เทา่กบั 15 ตวัอยา่ง รวมขนาดกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi stage Sampling) มีขัน้ตอน

ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี  1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับ

สลากเพ่ือสุ่มเลือกเขตในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวนร้อยละ10 จาก 50 เขต ได้จ านวน 5 เขต 
ได้แก่  

1. เขตพระโขนง 
2. เขตบางรัก  
3. เขตวฒันา                      
4. เขตห้วยขวาง  
5. เขตปทมุวนั  

ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดโควตา
ส าหรับจ านวนตัวอย่างท่ีการศึกษา จ านวน 5 เขต โดยก าหนดให้เก็บตวัอย่างในแต่ละเขต 80 
ตวัอยา่งเทา่กนั 

ขนาดของตวัอยา่งในแตล่ะเขต = 400 ตวัอยา่ง/5 เขต 
     = 80 ตวัอยา่ง/เขต 

 
ดงันัน้ ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งของแตล่ะเขตท่ีถกูเลือกจะมีรายละเอียดดงันี ้  
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ตาราง 3 จ านวนกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะเขต 
 

เขต จ านวน 
เขตพระโขนง 80 
เขตบางรัก 80 
เขตวฒันา 80 
เขตห้วยขวาง 80 
เขตปทมุวนั 80 

รวม 400 
 

ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือก
สถานท่ีท่ีมีกลุม่ตวัอยา่งอยูห่นาแนน่ 
 
ตาราง 4 จ านวนกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามสถานท่ี 
 

เขต สถานที่ จ านวน (คน) 
เขตพระโขนง อาคาร True Digital Park 80 
เขตบางรัก อาคาร CP Tower 80 
เขตวฒันา อาคาร GMM Grammy Place 80 
เขตห้วยขวาง อาคาร G Tower 80 
เขตปทมุวนั อาคาร ควิเฮาส์ เพลินจิต 80 

รวม 400 

   
ขัน้ตอนท่ี 4 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการใช้

แบบสอบถามซึ่งผู้ วิจยัเก็บแบบสอบถามจากผู้บริโภคท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ในสถานท่ีท่ีท าการสุม่ไว้ข้างต้นจนครบ 400 คน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือการวิจัยในครัง้นี คื้อ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซึ่งส่วนหนึ่งได้สร้างขึน้จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีจากงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้วิจยั ทางผู้วิจยัได้แบง่ข้อมลูแบบสอบถามออกเป็น 3 สว่นดงันี ้

สว่นท่ี 1 ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close ended 
question) ท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices) จ านวน 5 ข้อ และให้ผู้ตอบเลือกตอบ
เพียงข้อเดียว โดยมีรายละเอียดการวดัระดบัข้อมลูดงันี ้

ข้อท่ี 1 เพศ  เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีให้เลือก 2 
ทาง (Dichotomous Question) เป็นข้อมูลแบบ Identification Information โดยใช้ระดับการวัด
ข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ได้แก่ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

ข้อท่ี 2 อาย ุ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบ
ให้เลือก (โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) มีการก าหนดชว่งอาย ุดงันี ้                    

 

  ความกว้างของอตัรภาคชัน้  =
ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ−ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่า

จ านวนชัน้
 

 
ประชากรท่ีท าการวิจัยในครัง้นีคื้อ ผู้บริโภคท่ีมีอายุอยู่ในช่วง 18-60 ปี ดงันัน้ การ

วิจยัในครัง้นีจ้งึได้ใช้ชว่งอายดุงักลา่วเป็นเกณฑ์ในการชว่งอาย ุโดยแบง่เป็น 5 ชว่ง ดงันี ้

        ช่วงอาย ุ     =
60−18

4
 

     = 8 ปี 
2.1  18 – 26 ปี                  
2.2  27– 35 ปี 
2.3  36 – 44 ปี                     
2.4  45 - 53 ปี 
2.5  54 - 60 ปี    
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ข้อท่ี 3 ระดบัการศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมี
หลายค าตอบ โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ได้แก่ 

3.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
3.2 ปริญญาตรี 
3.3. สงูกวา่ปริญญาตรี 

ข้อท่ี 4 สถานภาพการท างาน : เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะ
ค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก โดยใช้ระดบัการวดัข้อมูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
ได้แก่ 

4.1 ลกูจ้างรัฐบาล 
4.2 ลกูจ้างเอกชน 
4.3 นายจ้าง 
4.4 อาชีพอิสระ 

ข้อท่ี 5 รายได้ต่อเดือน เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมี
หลายค าตอบให้เลือก โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ได้แก่ 

5.1 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท 
5.2 15,001 – 25,000 บาท 
5.3 25,001 – 35,000 บาท 
5.4 35,001 – 45,000 บาท 
5.5 45,001 บาทขึน้ไป 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตกับพฤติกรรมการบริโภคน า้แร่
บรรจขุวด จ านวน 36 ข้อได้แก่ 

1. ด้านกิจกรรม    18 ข้อ ได้แก่ 
1.1 การท างาน  จ านวน 2 ข้อ 
1.2 งานอดเิรก  จ านวน 2 ข้อ 
1.3 กิจกรรมสงัคม  จ านวน 2 ข้อ 
1.4 วนัหยดุพกัผอ่น  จ านวน 2 ข้อ 
1.5 การพกัผอ่น  จ านวน 2 ข้อ 
1.6 สมาชิกสโมสร  จ านวน 2 ข้อ 
1.7 การร่วมกิจกรรมชมุชน จ านวน 2 ข้อ 



  38 

1.8 การเลือกซือ้  จ านวน 2 ข้อ 
1.9 การเลน่กีฬา  จ านวน 2 ข้อ 

2. ด้านความสนใจ  18 ข้อ ได้แก่ 
2.1 ครอบครัว  จ านวน 2 ข้อ 
2.2 บ้าน   จ านวน 2 ข้อ 
2.3 งาน   จ านวน 2 ข้อ 
2.4 การร่วมกิจกรรมชมุชน จ านวน 2 ข้อ 
2.5 การพกัผอ่น  จ านวน 2 ข้อ 
2.6 แฟชัน่   จ านวน 2 ข้อ 
2.7 อาหาร   จ านวน 2 ข้อ 
2.8 ส่ือ   จ านวน 2 ข้อ 
2.9 ความส าเร็จ  จ านวน 2 ข้อ 

3. ด้านความคดิเห็น  18 ข้อ ได้แก่ 
3.1 ตอ่ตวัเอง  จ านวน 2 ข้อ 
3.2 ปัญหาสงัคม  จ านวน 2 ข้อ 
3.3 การเมือง  จ านวน 2 ข้อ 
3.4 ธุรกิจ   จ านวน 2 ข้อ 
3.5 เศรษฐกิจ  จ านวน 2 ข้อ 
3.6 การศกึษา  จ านวน 2 ข้อ 
3.7 ผลิตภณัฑ์  จ านวน 2 ข้อ 
3.8 อนาคต   จ านวน 2 ข้อ 
3.9 วฒันธรรม  จ านวน 2 ข้อ 

 

ลักษณะแบบสอบถามประกอบไปด้วยค าถามท่ีใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale และใช้
ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ซึ่งมีหลกัเกณฑ์ใน
การก าหนดคะแนน ดงันี ้ 
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ด้านกิจกรรม 
เป็นประจ า  เทา่กบั  5 คะแนน 

บอ่ยครัง้  เทา่กบั  4 คะแนน 

บางครัง้   เทา่กบั  3 คะแนน 

น้อยครัง้  เทา่กบั  2 คะแนน 

นานๆครัง้  เทา่กบั  1 คะแนน 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจยัจะน าคะแนนจากข้อมูลดงักล่าวมาประเมินค่า เพ่ือแปล
ความหมายหาคา่เฉล่ีย โดยใช้สตูรค านวณ ดงันี ้กลัยา วานิชย์บญัชา (2560) 

 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  = คะแนนสงูสดุ - คะแนนต ่าสดุ 

      จ านวนชัน้ 

     = 5 - 1  
       5 

     = 0.8 

 

ก าหนดเกณฑ์คะแนนเฉล่ียประเมินแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัระดบัการท าเห็นดงันี ้

4.21-5.00  ความหมาย ผู้บริโภคท ากิจกรรมเป็นประจ า 

3.41-4.20  ความหมาย ผู้บริโภคท ากิจกรรมบอ่ยครัง้   
2.61-3.40  ความหมาย ผู้บริโภคท ากิจกรรมบางครัง้ 
1.81-2.60  ความหมาย ผู้บริโภคท ากิจกรรมน้อยครัง้  
1.00-1.80  ความหมาย ผู้บริโภคท ากิจกรรมนานๆครัง้  

 
ด้านความสนใจ 

มากท่ีสดุ  เทา่กบั  5 คะแนน 

มาก   เทา่กบั  4 คะแนน 

ปานกลาง  เทา่กบั  3 คะแนน 

น้อย   เทา่กบั  2 คะแนน 

น้อยท่ีสดุ  เทา่กบั  1 คะแนน 
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ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจยัจะน าคะแนนจากข้อมูลดงักล่าวมาประเมินค่า เพ่ือแปล
ความหมายหาคา่เฉล่ีย โดยใช้สตูรค านวณ ดงันี ้กลัยา วานิชย์บญัชา (2560) 

 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  = คะแนนสงูสดุ - คะแนนต ่าสดุ 

      จ านวนชัน้ 

     = 5 - 1  
       5 

     = 0.8 

 

ก าหนดเกณฑ์คะแนนเฉล่ียประเมินแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัระดบัความสนใจดงันี ้

4.21-5.00  ความหมาย ผู้บริโภคให้ความสนใจมากท่ีสดุ 
3.41-4.20  ความหมาย ผู้บริโภคให้ความสนใจมาก  
2.61-3.40  ความหมาย ผู้บริโภคให้ความสนใจปานกลาง 
1.81-2.60  ความหมาย ผู้บริโภคให้ความสนใจน้อย 
1.00-1.80  ความหมาย ผู้บริโภคให้ความสนใจน้อยท่ีสดุ 
 

ด้านความคิดเหน็ 
เห็นด้วยอยา่งยิ่ง เทา่กบั  5 คะแนน 

เห็นด้วย  เทา่กบั  4 คะแนน 

ไมแ่นใ่จ  เทา่กบั  3 คะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย  เทา่กบั  2 คะแนน 

ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง เทา่กบั  1 คะแนน 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจยัจะน าคะแนนจากข้อมูลดงักล่าวมาประเมินค่า เพ่ือแปล
ความหมายหาคา่เฉล่ีย โดยใช้สตูรค านวณ ดงันี ้กลัยา วานิชย์บญัชา (2560) 

 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  = คะแนนสงูสดุ - คะแนนต ่าสดุ 

      จ านวนชัน้ 

     = 5 - 1  
       5 

     = 0.8 
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ก าหนดเกณฑ์คะแนนเฉล่ียประเมินแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัระดบัความคดิเห็นดงันี  ้

4.21-5.00  ความหมาย ผู้บริโภคมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  
3.41-4.20  ความหมาย ผู้บริโภคมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
2.61-3.40  ความหมาย ผู้บริโภคมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81-2.60  ความหมาย ผู้บริโภคมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัน้อย 
1.00-1.80  ความหมาย ผู้บริโภคมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

 
สว่นท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบักบัพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดของคนวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานครเป็นค าถามปลายปิด (Closed-ended Questionnaires) มีหลายค าตอบให้เลือก 
(Multiple Choice Questions)  จ านวน 7 ข้อ เ ป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ  
(Nominal Scale) 

 
ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้ โดยมีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็น
พืน้ฐานในการเลือกตวัแปร ครอบคลมุวตัถปุระสงค์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. น าข้อมลูท่ีได้มาสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกบักรอบแนวคิดวิจยั และก าหนด
ขอบเขตของแบบสอบถาม 

3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบเนือ้หาความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลมุวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 

4. ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ และน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
สารนิพนธ์ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบอีกครัง้ เพ่ือความสมบูรณ์ก่อนไปทดลองใช้ (Try out) กับ
ประชากรกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ชุด เพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ท่ี 95% โดยใช้วิธีการ
หาคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า ใช้สตูรค านวณของครอนบคั (Cronbach’s alpha coefficient) (กลัยา วา
นิชย์บญัชา, 2560, น. 42) ซึ่งคา่อลัฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมี

คา่ระหวา่ง 0 ≤ α ≤ คา่ท่ีใกล้เคียง 1 มากแสดงวา่มีความเช่ือมัน่สงู โดยก าหนดเกณฑ์คา่ความ
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เช่ือมั่นของแบบสอบถามท่ียอมรับได้ ควรมีค่ามากว่า 0.70 จึงจะเป็นแบบสอบถามท่ีมีความ
เช่ือมัน่ โดยการทดสอบแบบสอบถามแบง่เป็นรายด้านได้ ดงันี ้  

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม           คา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า 0.808 
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ  คา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า 0.848 
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น  คา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า 0.768 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจัยได้เก็บรวมรวบข้อมูลตามขัน้ตอนเพ่ือน ามาวิเคราะห์ โดยรวบรวมข้อมูลจาก

แหลง่ข้อมลู ดงันี ้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลท่ีผู้วิจยัได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ชุด โดยผู้ วิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง
โดยท าการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตามสถานท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ โดยก่อนท่ีผู้ วิจัยแจก
แบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างนัน้ ผู้ วิจัยจะท าการชี แ้จงให้ผู้ ตอบแบบสอบถามเข้าใจถึง
วตัถปุระสงค์ และอธิบายถึงข้อสงสยั รวมถึงวิธีการตอบแบบสอบถาม 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง 
บทความ หนังสือวิชาการ วารสารท่ีสามารถอ้างอิงได้ ผลงานวิจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง
แหลง่ข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือประกอบการค้นคว้าและสร้างแบบสอบถาม 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในส่วนข้อมูลส่วน
บคุคลของกลุม่ตวัอย่าง พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้การวิเคราะห์แบบสอบถามดงันี ้ 

ส่วนท่ี 1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างผู้ ตอบแบบสอบถาม ใช้
ตารางแจกแจงความความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายลกัษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพการท างาน และรายได้ตอ่เดือน 

ส่วนท่ี 2 ระดบัความคิดเห็นในรูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งประกอบด้วย ด้านกิจกรรม              
ด้านความสนใจ ด้านความคิดเห็น โดยแสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายข้อมลูของตวัแปรตา่งๆ 
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สว่นท่ี 3 พฤติกรรมการบริโภคน า้แร่บรรจขุวดโดยแสดงผลการแจกแจงความความถ่ี 
(Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายพฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดของคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เพ่ือใช้ทดสอบ
สมมติฐานการวิจยัทัง้นีเ้พ่ือแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นกบัตวัแปรตาม ใช้สถิติ  
คือ การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกคแบบพหุกลุ่ม (Multinomial Logistic Regression) ใช้ในการ
พยากรณ์พฤติกรรมการซือ้ ความเป็นอิสระหรือวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 1 และ 2 ว่า
รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลตอ่ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคน
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สถติใินการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ 

1.1 การหาร้อยละ (Percentage) ใช้สตูรดงันี ้
 

   P    =  
𝑛(100)     

𝑛
 

เม่ือ   P  แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 
  f   แทน ความถ่ีของคะแนน 
  n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
1.2 การหาคา่เฉล่ีย (Mean หรือ X) ใช้สตูรดงันี ้

 

   X   = 
n

X    

 เม่ือ x      แทน    คา่คะแนนเฉล่ีย 
             x    แทน    ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
                 n         แทน    ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

 

1.3 คา่เบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard deviation หรือ S.D. ใช้สตูรดงันี ้ 

 

S.D.    =   
1)n(n

2X)(2Xn
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 เม่ือ S.D.  แทน คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอยา่ง 
  X แทน คะแนนแตล่ะตวัในกลุม่ตวัอยา่ง 
  n แทน จ านวนสมาชิกในกลุม่ตวัอยา่ง 
  n - 1  แทน     จ านวนตวัแปรอิสระ  

  
2X)( แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

  
2X  แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

2. สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential statistics) ดงันี ้ 
2.1 วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) ในการ

วิเคราะห์จะใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกคแบบพหุกลุ่ม (Multinomial Logistic) ซึ่ง
เหมาะส าหรับ ในกรณีท่ีตวัแปรตามเป็น Nominal Scale และมีค่ามากกว่า 2 ค่า กัลยา วานิชย์
บญัชา (2560a) ในการรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด
ก าหนดให้ผลตดัสินใจซือ้บริโภคน า้แร่ของการบรรจุขวด เป็นตวัแปรตาม (Y) ก าหนดให้ตวัแปร
อิสระ (X) ท่ีคาดวา่จะมีผลตอ่การตดัสินใจบริโภคน า้แร่บรรจขุวด แบง่เป็น 2 สว่น ดงันี ้ 

1) ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ตอ่
เดือน  

2) รูปแบบการด าเนินชีวิตได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความ
คดิเห็น  
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัครัง้นีมุ้่งศกึษาเร่ือง”อิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานครต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ” การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล
ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ ดงัตอ่ไปนี ้

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

n    แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

X̅    แทน  คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
S.D.    แทน  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
df    แทน  ระดบัชัน้แหง่ความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
B    แทน  คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอย (Unstandardized) 
EXP(B)  แทน  คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยโลจิกสติค 
Nagelkerke – R2 แทน คา่ก าลงัสองของสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
Chi-Square  แทน คา่สถิตกิารทดสอบไค-สแคว์ 
Sig.  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิต่ีใช้ในการสรุปผลการทดสอบ 

สมมตฐิาน  
H0    แทน  สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis)  
H1    แทน  สมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 
*    แทน  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งการ

น าเสนอออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงเชิงพรรณา แบง่ออกเป็น 3 ตอนดงันี ้

ตอนท่ี 1 การวิ เคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัพฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด 
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม  รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ และรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านความคดิเห็น 

สว่นท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ประกอบด้วย 
สมมติฐานข้อที่  1 ผู้ บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศกึษา สถานภาพการท างาน รายได้ตอ่เดือน มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่  3 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
น า้แร่บรรจขุวดของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้
น า้แร่บรรจขุวดของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ได้ดงันี ้

 
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 137 34.25 
หญิง 263 65.75 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ    

18 – 26 ปี 87 21.75 
27 – 35 ปี 146 36.50 
36 – 44 ปี 91 22.75 
45 - 53 ปี 37 9.25 
54 - 60 ปี 39 9.75 

รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษา   

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 35 8.75 

ปริญญาตรี      202 50.50 

สงูกวา่ปริญญาตรี    163 40.75 
รวม 400 100.00 

สถานภาพการท างาน   
ลกูจ้างรัฐบาล 41 10.25 
ลกูจ้างเอกชน 240 60.00 
นายจ้าง/เจ้าของกิจการ 37 9.25 
อาชีพอิสระ 82 20.50 

รวม 400 100.00 
รายได้ต่อเดือน   

ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท  14 3.50 

10,001 - 20,000 บาท 80 20.00 

20,001 - 30,000 บาท 150 37.50 

30,001 - 40,000 บาท 66 16.50 
40,001 บาทขึน้ไป 90 22.50 

รวม 400 100.00 
 



  48 

เพศ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.75 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 137 คน คดิเป็นร้อยละ 34.25 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาย ุ27 – 35 ปี จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.5 รองลงมา อาย ุ36 – 44 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75  อาย ุ18 – 26 ปี จ านวน 87 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 อาย ุ53 – 60 ปี จ านวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 9.75 และอาย ุ45 – 53 ปี 
จ านวน 37 คน คดิเป็นร้อยละ 9.25 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี จ านวน 
202 คน ร้อยละ 50.50 รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 163 คน ร้อยละ 40.75 และต ่ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 35 คน คดิเป็นร้อยละ 8.75   

สถานภาพการท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพการท างานเป็น 
ลกูจ้างเอกชน จ านวน 240 คน ร้อยละ  60  รองลงมา อาชีพอิสระ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.5 ลกูจ้างรัฐบาล จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 และนายจ้าง/เจ้าของกิจการ จ านวน 37 
คน คดิเป็นร้อยละ 9.25  

รายได้ต่อเดือน ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 
บาท จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมา รายได้ตอ่เดือน 40,001 บาทขึน้ไป จ านวน 
90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 รายได้ต่อเดือน  10,001 – 20,000 บาท จ านวน 80 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 20  รายได้ตอ่เดือน  30,001 – 40,000 บาท จ านวน 66 คน คดิเป็นร้อยละ 16.5 และรายได้
ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท จ านวน 14 คน คดิเป็นร้อยละ 3.5 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัพฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด 
 

ตาราง 6 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของข้อมลูพฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด 
 

พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด จ านวน ร้อยละ 
1. ท่านซือ้น า้แร่บรรจุขวดย่ีห้อใดอะไรบ่อยที่สุด   

ออร่า 93 23.25 
มิเนเร่ 112 28.00 
มองต์เฟลอ 59 14.75 
เพอร์ร่า 91 22.75 
เซเว่นซีเลค็ 45 11.25 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด จ านวน ร้อยละ 
2.ท่านซือ้น า้แร่บรรจุขวดขนาดใด   

300 - 330 มิลลิลิตร 81 20.25 
500 - 600 มิลลิลิตร 208 52.00 
750 – 1,000 มิลลิลิตร 55 13.75 
1.5 ลิตรขึน้ไป 56 14.00 

รวม 400 100.00 
3. ท่านซือ้น า้แร่บรรจุขวดจากสถานที่ใดมากที่สุด   

ร้านสะดวกซือ้/ มินิมาร์ท 284 71.00 
ซุปเปอร์มารเก็ต 42 10.50 
ตู้ขายเคร่ืองดื่มอตัโนมตัิ 34   8.50 
ร้านอาหาร 40 10.00 

รวม 400 100.00 
4. ส่วนใหญ่ท่านจะซือ้น า้แร่บรรจุขวดช่วงเวลาใด   

06.01 – 12.00 น. 134 33.50 
12.01 – 18.00 น. 178 44.50 
18.01 – 06.00 น. 88 22.00 

รวม 400 100.00 
5. ท่านซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้วยเหตุผลใด     

ชว่ยดบักระหาย 241 60.25 
ชว่ยในการบ าบดั/ รักษาโรค 48 12.00 
ชว่ยให้สขุภาพร่างกายแข็งแรง 60 15.00 
ชว่ยให้สขุภาพผิวดีขึน้ 51 12.75 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด จ านวน ร้อยละ 
6. ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้น า้แร่บรรจุขวด   

ตวัเอง 308 77.00 
คนในครอบครัว 21 5.25 
เพ่ือน 18 4.50 
พรีเซ็นเตอร์ 24 6.00 
พนกังานขาย 29 7.25 

รวม 400 100.00 
7. ความถ่ีในการซือ้น า้แร่บรรจขุวดตอ่สปัดาห์   

1 ครัง้/สปัดาห์ 136 34.00 
2 – 3 ครัง้/สปัดาห์ 173 43.25 
4 – 5 ครัง้/สปัดาห์ 51 12.75 
6 – 7 ครัง้/สปัดาห์ 40 10.00 

รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมซือ้น า้แร่บรรจุขวด ของผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีมี้จ านวน 400 คน โดยสามารถจ าแนกได้เป็น
รายข้อได้ดงันี ้

ท่านซือ้น า้แร่บรรจุขวดยี่ห้อใดอะไรบ่อยท่ีสุด 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวด คือ  มิเนเร่ จ านวน 112 คน 

คดิเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาคือ ออร่า จ านวน 93 คน คดิเป็นร้อยละ 23.25 เพอร์ร่า จ านวน  91 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 มองต์เฟลอ จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 และ เซเว่นซีเล็ค 
จ านวน 45 คน คดิเป็นร้อยละ 11.25 ตามล าดบั  

ท่านซือ้น า้แร่บรรจุขวดขนาดใด 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวด คือขนาด  500 - 600 

มิลลิลิตร จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00  รองลงมา ขนาด 300 - 330 มิลลิลิตร จ านวน 81 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.25  ขนาด 1.5 ลิตรขึน้ไป จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และ ขนาด 
750 – 1,000 มิลลิลิตร จ านวน 55 คน คดิเป็นร้อยละ 13.75 ตามล าดบั 
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สถานที่ใดในการซือ้น า้แร่บรรจุขวด 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือ้น า้แร่บรรจขุวด คือ ร้านสะดวกซือ้/ มินิ

มาร์ท จ านวน 284 คนคดิเป็นร้อยละ 71.00  ซุปเปอร์มารเก็ต จ านวน 42 คน คดิเป็นร้อยละ 10.50 
ร้านอาหารจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และ ตู้ขายเคร่ืองด่ืมอตัโนมตัิ จ านวน 34 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.50 ตามล าดบั 

ช่วงเวลาในซือ้น า้แร่บรรจุขวด 
พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เลือกซือ้น า้แร่บรรจขุวด คือ เวลา 12.01 – 18.00 

น. จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 เวลา 06.01 – 12.00 น. จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ
33.50 และชว่งเวลา 18.01 – 06.00 น. จ านวน 88 คน คดิเป็นร้อยละ 22.00 ตามล าดบั 

เหตุผลในซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้วย  
พบว่าเหตผุลส่วนใหญ่เลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวด คือช่วยดบักระหาย 241 คนคิดเป็น

ร้อยละ 60.25 รองลงมา ช่วยให้สขุภาพร่างกายแข็งแรง จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ช่วย
ให้สุขภาพผิวดีขึน้ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 ช่วยในการบ าบดั/ รักษาโรค จ านวน 48 
คน คดิเป็นร้อยละ 12.00 ตามล าดบั 

ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้น า้แร่บรรจุขวด 
พบว่าผู้ มีอิทธิพลตอ่การซือ้น า้แร่บรรจขุวดส่วนใหญ่ คือ ตวัเอง จ านวน 308 คน คิด

เป็นร้อยละ 77.00  รองลงมา พนกังานขายจ านวน 29 คน คดิเป็นร้อยละ 7.25 พรีเซ็นเตอร์ จ านวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 คนในครอบครัว จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 และเพ่ือน จ านวน 
18 คน คดิเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดบั 

ความถี่ในการซือ้น า้แร่บรรจุขวดต่อสัปดาห์ 
พบวา่ความถ่ีในการซือ้น า้แร่บรรจขุวดตอ่สปัดาห์ สว่นใหญ่คือ จ านวน 2 – 3 ครัง้ตอ่

สปัดาห์ จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25 รองลงมาจ านวน 1 ครัง้ตอ่สปัดาห์ จ านวน 136 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34  จ านวน 4 – 5 ครัง้ตอ่สปัดาห์ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75และจ านวน 
6 – 7 ครัง้ตอ่สปัดาห์ จ านวน 40 คน คดิเป็นร้อยละ 10 ตามล าดบั 

ตอนที่  3 การวิเคราะห์อิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนวยัท างานในเขตกรุง
เทพมหานครต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด โดยการวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตทัง้ 3 
ด้าน ได้แก่ รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม  รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ และ
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น 
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ตาราง 7 แสดงคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินด้านกิจกรรม 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม X̅ S.D. 
ระดับการ
ท ากิจกรรม 

ด้านการท างาน 4.32 0.575 เป็นประจ า 
1.ฉนัวางแผนการท างาน 4.36 0.576 เป็นประจ า 
2.ฉนัเข้าร่วมอบรมสมัมนาท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การท างาน 4.20 0.764 บอ่ยครัง้ 
ด้านงานอดเิรก 3.56 0.776 บอ่ยครัง้ 
3.ฉนัอา่นหนงัสือ นิตยสาร 3.74 0.944 บอ่ยครัง้ 
4.ฉนัชอบท าอาหาร/ขนม 3.39 1.194 บางครัง้ 
ด้านกิจกรรมสงัคม 3.63 0.727 บอ่ยครัง้ 
5.ฉนัไปงานเลีย้งสรรค์พบปะเพ่ือนฝงู 3.80 0.883 บอ่ยครัง้ 
6.ฉนัเป็นอาสาสมคัรช่วยองค์กรการกศุล 2.70 1.150 บางครัง้ 
ด้านวนัหยดุพกัผอ่น 4.00 0.633 บอ่ยครัง้ 
7.ฉนัไปร้านอาหาร/สถานท่ีแปลกใหมเ่สมอ 3.82 0.902 บอ่ยครัง้ 
8.ฉนัพกัผอ่นอยูบ้่านในวนัหยดุชว่งเทศกาล 4.19 0.873 บอ่ยครัง้ 
ด้านการพกัผอ่น 3.20 0.981 บางครัง้ 
9. ฉนัไปชม คอนเสิร์ต/ทอล์คโชว์ 2.92 1.159 บางครัง้ 
10.ฉนัไปชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์ 3.49 1.101 บอ่ยครัง้ 
ด้านสมาชิกสโมสร 2.71 1.064 บางครัง้ 
11.ฉนัเป็นสมาชิกฟิตเนส/สปอร์ตคลบั 2.72 1.371 บางครัง้ 
12.ฉนัท ากิจกรรมอาสาเพ่ือสงัคม/การกศุล 3.47 0.949 บอ่ยครัง้ 
ด้านการร่วมกิจกรรมชมุชน 3.29 0.993 บางครัง้ 
13.ฉนัเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาชมุชน/อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 3.01 1.143 บางครัง้ 
14.ฉนัเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เชน่ ท าบญุตกับาตร  
ปฏิบตัธิรรม 

3.57 1.129 บอ่ยครัง้ 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม X̅ S.D. 
ระดับการ
ท ากิจกรรม 

ด้านการเลือกซือ้ 3.80 0.765 บอ่ยครัง้ 
15.ฉนัซือ้สินค้าและบริการโดยไมมี่การวางแผนลว่งหน้า 3.51 1.074 บอ่ยครัง้ 
16.ฉนัซือ้สินค้าและบริการผ่านส่ือออนไลน์ เช่น Shopee 
Lazada 

4.09 0.895 บอ่ยครัง้ 

ด้านการเลน่กีฬา 3.22 0.942 บางครัง้ 
17.ฉนัออกก าลงักาย/เลน่กีฬาประจ า 3.25 1.173 บางครัง้ 
18.ฉนัติดตามขา่วสารและรับชมการแขง่ขนักีฬา 3.20 1.121 บางครัง้ 

 
จากตาราง  7 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม พบว่า ผู้ ตอบ

แบบสอบถามให้คะแนนการท ากิจกรรมในระดบัเป็นประจ า ได้แก่ ฉนัวางแผนการท างาน (คา่เฉล่ีย 
4.36) กิจกรรมท่ีท าในระดบับอ่ยครัง้ ได้แก่ ฉันเข้าร่วมอบรมสมัมนาท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การท างาน  
(คา่เฉล่ีย 4.20) รองลงมา ฉันพกัผ่อนอยู่บ้านในวนัหยดุช่วงเทศกาล (คา่เฉล่ีย 4.19) ฉันซือ้สินค้า
และบริการผา่นส่ือออนไลน์ เชน่ Shopee Lazada (คา่เฉล่ีย 4.09) ฉันไปร้านอาหาร/สถานท่ีแปลก
ใหม่เสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.82) ฉันไปงานเลีย้งสรรค์พบปะเพ่ือนฝูง (ค่าเฉล่ีย 3.80) ฉันอ่านหนงัสือ 
นิตยสาร  (ค่าเฉล่ีย 3.74)  ฉันเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น ท าบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม 
(ค่าเฉล่ีย 3.57) ฉันซือ้สินค้าและบริการโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า (ค่าเฉล่ีย 3.51) ฉันไปชม
ภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์ (ค่าเฉล่ีย 3.49)  ฉันท ากิจกรรมอาสาเพ่ือสังคม/การกุศล (ค่าเฉล่ีย 
3.47) และกิจกรรมท่ีท าระดบับางครัง้ ฉันชอบท าอาหาร/ขนม (คา่เฉล่ีย 3.39) ฉันออกก าลงักาย/
เล่นกีฬาประจ า (คา่เฉล่ีย 3.25)  ฉันติดตามขา่วสารและรับชมการแขง่ขนักีฬา (คา่เฉล่ีย 3.20) ฉัน
เข้าร่วมกิจกรรมพฒันาชมุชน/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (คา่เฉล่ีย 3.01) ฉันไปชม คอนเสิร์ต/ทอล์คโชว์ 
(ค่าเฉล่ีย 2.92) ฉันเป็นสมาชิกฟิตเนส/สปอร์ตคลบั(ค่าเฉล่ีย 2.72) และ ฉันเป็นอาสาสมคัรช่วย
องค์กรการกศุล (คา่เฉล่ีย 2.70) ตามล าดบั 
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ตาราง 8  แสดงคา่เบี่ยงเบนมาตราฐานของรูปแบบการด าเนินด้านความสนใจ 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ X̅ S.D. 
ระดับความ

สนใจ 
ด้านครอบครัว 4.52 0.593 มากท่ีสดุ 
1.ฉนัให้ความส าคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก 4.65 0.557 มากท่ีสดุ 
2.ฉนัชอบท ากิจกรรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว 4.39 0.738 มากท่ีสดุ 
ด้านบ้าน 4.26 0.667 มากท่ีสดุ 
3.บ้านเป็นสถานท่ีพกัผ่อนและให้ความบนัเทิง 4.58 0.690 มากท่ีสดุ 
4.บ้านของฉนัมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.95 0.907 มาก 
ด้านงาน 4.13 0.643 มาก 
5.ความมัน่คงในหน้าท่ีการงานส าคญักวา่รายได้ 3.91 0.942 มาก 
6.ฉนัพฒันาประสิทธิภาพในการท างานอยูเ่สมอ 4.35 0.610 มากท่ีสดุ 
ด้านการร่วมกิจกรรมชมุชน 4.13 0.668 มาก 
7.ปัญหาตา่งๆภายในชมุชนควรได้รับการแก้ไขทนัที 4.27 0.703 มากท่ีสดุ 
8.ฉนัยินดีชว่ยเหลืองานในชมุชน/องค์กรการกศุล 3.99 0.860 มาก 
ด้านการพกัผอ่น 4.40 0.608 มากท่ีสดุ 
9.ฉนัชอบไปร้านอาหารท่ีมีรสชาตอิร่อยและบรรยากาศท่ีดี 4.38 0.702 มากท่ีสดุ 
10.ฉนัชอบทอ่งเท่ียวสถานท่ีทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติ 4.43 0.772 มากท่ีสดุ 
ด้านแฟชัน่ 3.39 0.997 ปานกลาง 
11.ฉนัช่ืนชอบสินค้าแบรนด์เนม 3.37 1.148 มาก 
12.ฉนัสวมใสเ่สือ้ผ้าและเคร่ืองประดบัท่ีทนัสมยั 3.41 1.024 มาก 
ด้านอาหาร 3.89 0.724 มาก 
13.ฉนัค านงึถึงคณุคา่โภชนาทางอาหารเวลาเลือก 
     รับประทานเสมอ 

3.87 0.820 มาก 

14.ฉนัรับประทานผกัและผลไม้สดเป็นประจ า 3.92 0.859 มาก 
ด้านส่ือ 4.24 0.610 มากท่ีสดุ 
15.ฉนัติดตามขา่วสารกระแสนิยมเป็นประจ า 3.86 0.888 มาก 
16.ฉนัใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมลูเสมอ 4.62 0.594 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 8  (ตอ่) 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ X̅ S.D. 
ระดับความ

สนใจ 
ด้านความส าเร็จ 4.28 0.642 มากท่ีสดุ 
17.ฉนัพฒันาตนเองเพ่ือความส าเร็จในอนาคต 4.46 0.616 มากท่ีสดุ 
18.การเดนิทางท่องเท่ียวรอบโลกเป็นหนึง่ในความฝันของฉนั 4.10 1.022 มาก 

 
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ พบว่า ผู้ ตอบ

แบบสอบถามให้ความสนใจในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ ฉันให้ความส าคญักับครอบครัวเป็นอนัดบั
แรก (ค่าเฉล่ีย 4.65) รองลงมา ฉันใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.62) บ้าน
เป็นสถานท่ีพักผ่อนและให้ความบันเทิง (ค่าเฉล่ีย 4.58) ฉันพัฒนาตนเองเพ่ือความส าเร็จใน
อนาคต (ค่าเฉล่ีย 4.46) ฉันชอบท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ(คา่เฉล่ีย 4.43) ฉันชอบ
ท ากิจกรรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว (คา่เฉล่ีย 4.39) ฉันชอบไปร้านอาหารท่ีมีรสชาติอร่อยและ
บรรยากาศท่ีดี (คา่เฉล่ีย 4.38) ฉนัพฒันาประสิทธิภาพในการท างานอยู่เสมอ ปัญหาตา่งๆภายใน
ชมุชนควรได้รับการแก้ไขทนัที (คา่เฉล่ีย 4.35) ปัญหาต่างๆภายในชมุชนควรได้รับการแก้ไขทนัที 
(คา่เฉล่ีย 4.27)  ความสนใจในระดบัมาก ได้แก่ การเดนิทางท่องเท่ียวรอบโลกเป็นหนึง่ในความฝัน
ของฉัน (คา่เฉล่ีย 4.10) ฉันยินดีช่วยเหลืองานในชมุชน/องค์กรการกศุล (คา่เฉล่ีย 3.99) บ้านของ
ฉันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.95)  ฉันรับประทานผักและผลไม้สดเป็นประจ า 
(คา่เฉล่ีย 3.92) ความมัน่คงในหน้าท่ีการงานส าคญักว่ารายได้ (คา่เฉล่ีย 3.91) ฉันค านึงถึงคณุคา่
โภชนาทางอาหารเวลาเลือกรับประทานเสมอ ฉันติดตามข่าวสารกระแสนิยมเป็นประจ า (คา่เฉล่ีย 
3.87)  ฉันสวมใส่เสือ้ผ้าและเคร่ืองประดบัท่ีทนัสมยั(คา่เฉล่ีย 3.41) และ ฉันช่ืนชอบสินค้าแบรนด์
เนม (คา่เฉล่ีย 3.37) ตามล าดบั 
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ตาราง 9  แสดงคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินด้านความคิดเห็น 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเหน็ X̅ S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
ด้านตอ่ตวัเอง 4.25 0.571 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
1.ฉนัชอบเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ๆ   4.42 0.573 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
2.ฉนัพงึพอใจกบัชีวิตความเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 4.08 0.832 เห็นด้วย 
ด้านปัญหาสงัคม 4.54 0.511 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
3.ทกุคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก 4.53 0.604 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4.แหลง่ท่องเท่ียวถกูท าลายเพราะการขาดจิตส านกึ 
   ของนกัท่องเท่ียว 

4.55 0.635 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ด้านการเมือง 4.50 0.594 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
5.ฉนัไมช่อบความขดัแย้งทางการเมือง 4.46 0.765 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
6.การเมืองเป็นเร่ืองของคนทัง้ประเทศ 4.53 0.667 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ด้านธุรกิจ 4.64 0.519 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
7.การท าธุรกิจต้องค านงึถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมเสมอ 4.59 0.635 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

8.ธุรกิจออนไลน์มีการเติบโตอยา่งมากในปัจจบุนั 4.69 0.548 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ด้านเศรษฐกิจ 4.35 0.557 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
9.ทกุคนควรมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 4.56 0.593 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
10.ฉนัใช้จา่ยเงินอยา่งระมดัระวงั 4.13 0.805 เห็นด้วย 
ด้านการศกึษา 4.26 0.632 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
11.ประสบการณ์ท างานมีความส าคญัมากกวา่วฒุิ 
     การศกึษา 

4.35 0.691 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

12.การศกึษาระดบัปริญญาตรีไมเ่พียงพอตอ่การแขง่ขนัใน 
     ตลาดแรงงานในปัจจบุนั 

4.18 0.906 เห็นด้วย 

ด้านผลิตภณัฑ์ 4.39 0.599 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
13.โฆษณามีสว่นชว่ยในการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการ 4.43 0.671 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

14.สินค้าและบริการสามารถบง่บอกถึงบคุลิกลกัษณะ 
     ของผู้บริโภคได้ 

4.36 0.660 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ตาราง 9  (ตอ่) 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเหน็ X̅ S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
ด้านอนาคต 4.60 0.474 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
15.การออมและการลงทนุเป็นเร่ืองท่ีส าคญั 4.56 0.602 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

16.อนาคตเป็นสิ่งท่ีไมแ่นน่อน จงท าวนันีใ้ห้ดีท่ีสดุ 4.64 0.549 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ด้านวฒันธรรม 4.33 0.644 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
17.ศลิปะวฒันะธรรมไทยเป็นสิ่งควรคา่แก่การอนรัุกษ์ 4.45 0.685 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

18.สงัคมไทยให้คณุคา่ทางวตัถมุากกวา่จิตใจ 4.22 0.904 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ ธุรกิจออนไลน์มีการเตบิโตอยา่งมาก
ในปัจจุบนั(ค่าเฉล่ีย 4.65) รองลงมา อนาคตเป็นสิ่งท่ีไม่แน่นอน จงท าวันนีใ้ห้ดีท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.64) การท าธุรกิจต้องค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมเสมอ (คา่เฉล่ีย 4.59) ทุกคนควรมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 4.56) การออมและการลงทุนเป็นเ ร่ืองท่ีส าคัญ 
(ค่าเฉล่ีย 4.56) แหล่งท่องเท่ียวถูกท าลายเพราะการขาดจิตส านึกของ นักท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 
4.55) ทกุคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก (คา่เฉล่ีย 4.53) การเมืองเป็นเร่ืองของคนทัง้ประเทศ 
(คา่เฉล่ีย 4.53)   ฉนัไมช่อบความขดัแย้งทางการเมือง (คา่เฉล่ีย 4.46)   ศลิปะวฒันะธรรมไทยเป็น
สิ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ (คา่เฉล่ีย 4.45)  โฆษณามีส่วนช่วยในการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.43) ฉันชอบเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ๆ (ค่าเฉล่ีย 4.42) สินค้าและบริการ
สามารถบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของผู้ บริโภคได้ (ค่าเฉล่ีย 4.36) ประสบการณ์ท างานมี
ความส าคญัมากกว่าวุฒิการศึกษา (ค่าเฉล่ีย 4.35) สงัคมไทยให้คุณค่าทางวัตถุมากกว่าจิตใจ 
(ค่าเฉล่ีย 4.22) ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วย ได้แก่ การศึกษาระดบัปริญญาตรีไม่เพียงพอต่อ
การแข่งขนัในตลาดแรงงานในปัจจุบนั (ค่าเฉล่ีย 4.18) ฉันใช้จ่ายเงินอย่างระมดัระวงั (ค่าเฉล่ีย 
4.13) และฉนัพงึพอใจกบัชีวิตความเป็นอยูใ่นปัจจบุนั (คา่เฉล่ีย 4.08) ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐาน ข้อที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อาย ุ อาชีพ รายได้ต่อ

เดือน และระดบัการศกึษา มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ 
สมมติฐาน ข้อที่ 1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 

รายได้ตอ่เดือน มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจดุ้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ 
H0: ลักษณะทางประชากรศาสตร์ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ

ขวดด้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ 
H1: ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด

ด้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ 
ด้วยทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ โดยการใช้ Likelihood Ratio Test ในการทดสอบความ

เหมาะสมของแบบจ าลอง โดยดจูากคา่ -2 Log Likelihood ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ได้ผล
การทดสอบดงันี ้

 
ตาราง 10  Model Fitting Information ด้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 857.539    
Final 802.255 55.284* 20 0.000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 11  Likelihood Ratio Test ด้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood of 

Reduced Model 
Chi-Square df Sig. 

คา่คงท่ี 812.852 10.597 4 0.031 
เพศ 806.344 4.089 4 0.394 
อาย ุ 809.679 7.424 4 0.115 
สถานภาพการท างาน 805.421 3.166 4 0.530 
ระดบัการศกึษา 807.369 5.114 4 0.276 
รายได้ตอ่เดือน 821.488 19.233* 4 0.001 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 11 ผลการทดสอบ พบวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้ตอ่เดือน มี

ค่า Sig. 0.001 น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตวัแปรอิสระทัง้ ด้านรายได้ต่อเดือนมีความเหมาะสมใน
การน าไปหาอิทธิพลท่ีส่งผลพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด  สว่นตวัแปร ด้านเพศ ด้านอาย ุด้าน
สถานภาพการท างาน ด้านระดับการศึกษา ท่ีมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 นัน้ ไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านย่ีห้อท่ีซือ้ 
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ตาราง 12 คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรในแบบจ าลอง Multinomial Logistic 
 

ท่านซือ้น า้แร่บรรจุขวดยี่ห้อใดอะไรบ่อยท่ีสุด B Wald Sig. Exp(B) 

ออร่า 
คา่คงท่ี 0.109 0.014 0.906  

รายได้ตอ่เดือน 0.661 12.177 0.000* 1.937 

มิเนเร่ 
คา่คงท่ี -0.826 0.815 0.367  

รายได้ตอ่เดือน .731 15.407 0.000* 2.077 

มองต์เฟลอ 
คา่คงท่ี .432 0.194 0.659  

รายได้ตอ่เดือน .640 10.048 0.002* 1.897 

เพอร์ร่า 
คา่คงท่ี 1.418 2.489 0.115  

รายได้ตอ่เดือน .489 6.613 0.010* 1.630 

หมายเหต ุ: กลุม่อ้างอิง คือ เซเวน่ซีเล็ค  
 
จากตาราง 12 ผลโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ Multinomial Logistic ลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ ได้แก่ 
รายได้ตอ่เดือน มีรายละเอียดดงันี ้

ผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมเลือกซือ้น า้แร่บรรจขุวดย่ีห้อออร่า มีปัจจยัด้านรายได้ต่อเดือนซึ่ง
ตวัแปรเหล่านีมี้ค่า Exp (B) = 1.937 โดยค่าสัมประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทาง
เดียวหมายความวา่ถ้าผู้บริโภคมีรายได้ตอ่เดือนมากขึน้จะซือ้น า้แร่บรรจขุวดย่ีห้อออร่าเพิ่มมากขึน้ 

ผู้บริโภคท่ีเลือกน า้แร่บรรจขุวดย่ีห้อมิเนเร่ มีปัจจยัด้านรายได้ตอ่เดือนซึ่งตวัแปรเหล่านีมี้
ค่า Exp(B) =  2.077  โดยค่าสัมประสิทธ์ิ ท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางเดียวกัน 
หมายความวา่ ถ้าผู้บริโภคมีรายได้ตอ่เดือนมากขึน้จะซือ้น า้แร่บรรจขุวดมิเนเร่เพิ่มมากขึน้ 

ผู้บริโภคท่ีเลือกน า้แร่บรรจุขวดย่ีห้อมองเฟลอต์ มีปัจจยัด้านรายได้ต่อเดือนซึ่งตวัแปร
เหล่านีมี้ค่า Exp(B) =  1.897 โดยค่าสัมประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางเดียวกัน 
หมายความวา่ ถ้าผู้บริโภคมีรายได้มากขึน้จะซือ้น า้แร่บรรจขุวดย่ีห้อมองเฟลอต์เพิ่มมากขึน้ 

ผู้บริโภคท่ีเลือกน า้แร่บรรจขุวดย่ีห้อเพอร์ร่ามีมีปัจจยัด้านรายได้ตอ่เดือนซึง่ตวัแปรเหลา่นี ้
มีค่า Exp(B) =  1.630  โดยค่าสัมประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางเดียวกัน 
หมายความวา่ถ้าผู้บริโภคมีรายได้มากขึน้จะซือ้น า้แร่บรรจขุวดย่ีห้อเพอร์ร่าเพิ่มมากขึน้ 
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ตาราง 13 แบบจ าลอง Multinomial ย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ 
 

Observed 
Predicted 

ออร่า มิเนเร่ 
มองต์
เฟลอ 

เพอร์ร่า 
เซเว่นซี
เล็ค 

Percent 
Correct 

ออร่า 10 53 0 30 0 10.8% 
มิเนเร่ 11 70 0 29 2 62.5% 
มองต์เฟลอ 8 30 0 20 1 0.0% 
เพอร์ร่า 4 41 0 46 0 50.5% 
เซเวน่ซีเล็ค 1 7 0 22 15 33.3% 
Overall Percentage 8.5% 50.3% 0.0% 36.8% 4.5% 35.3% 

Nagelkerke -R2= 14.00 
 
จากตาราง 13 ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง Multinomial Logistic พบว่าลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ท่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานครได้แก่ รายได้ตอ่เดือน สามารถอธิบายพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านย่ีห้อ
น า้แร่ท่ีเลือกซือ้ โดยมีค่า (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 14.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของ
พฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจใุนทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 35.3 โดยอธิบายพฤติกรรมการซือ้
น า้แร่บรรจขุวด ย่ีห้อน า้แร่บรรจขุวดท่ีเลือกซือ้ท่ีมีความน่าจะเป็นมากท่ีสุด คือย่ีห้อมิเนเร่ ร้อยละ 
62.5 ย่ีห้อเพอร์ร่า ร้อยละ 50.5   ย่ีห้อเซเว่นซีเล็ค ร้อยละ 33.3 ย่ีห้อออร่า ร้อยละ 10.8 และย่ีห้อ
มองต์เฟลอ ร้อยละ 0 ตามล าดบั 

สมมติฐาน ข้อที่  1.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ  อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน และระดบัการศกึษา มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านขนาดท่ีเลือกซือ้ 

H0 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไม่มีอิทธิพลตอ่ พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด
ด้านขนาดท่ีเลือกซือ้ 

H1 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลตอ่ พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้าน
ขนาดท่ีเลือกซือ้ 
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ตาราง 14  Model Fitting Information ด้านขนาดท่ีเลือกซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 658.441    
Final 631.459 26.982 15 .029 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
ตาราง 15  Likelihood Ratio Test ด้านขนาดท่ีเลือกซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced 
Model 

Chi-Square df Sig. 

คา่คงท่ี 631.601 0.142 3 0.986 
เพศ 638.846 7.387 3 0.061 
อาย ุ 631.540 0.081 3 0.994 
สถานภาพการท างาน 638.933 7.474 3 0.058 
ระดบัการศกึษา 632.088 0.628 3 0.890 
รายได้ตอ่เดือน 637.209 5.750 3 0.124 

 
*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
จากตาราง 15  ผลการทดสอบ พบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านเพศ ด้าน

อาย ุด้านสถานภาพการท างาน ด้านระดบัการศึกษา และด้านรายได้ตอ่เดือน มีค่า Sig. มากกว่า 
0.05 แสดงว่าตวัแปรอิสระทัง้ 5 ตวั ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านขนาดท่ี
เลือกซือ้ 

สมมติฐาน ข้อที่  1.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ  อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน และระดบัการศกึษา มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 
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H0 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไม่มีอิทธิพลตอ่ พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด
ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 

H1 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลตอ่ พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้าน
สถานท่ีเลือกซือ้ 

 
ตาราง 16  Model Fitting Information ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 452.202    
Final 434.443 17.759 15 0.28 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
ตาราง 17  Likelihood Ratio Test ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced 
Model 

Chi-Square df Sig. 

คา่คงท่ี 462.381 27.937 3 0.000 
เพศ 435.143 0.699 3 0.873 
อาย ุ 439.626 5.182 3 0.159 
สถานภาพการท างาน 436.127 1.683 3 0.641 
ระดบัการศกึษา 435.074 0.631 3 0.889 
รายได้ตอ่เดือน 440.365 5.921 3 0.116 

 
*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตาราง 17 ผลการทดสอบพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ด้านอายุ 
ด้านสถานภาพการท างาน ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้ต่อเดือน มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 
แสดงว่าตวัแปรอิสระทัง้ 5 ตวั ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวยัท างาน 
ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 

สมมติฐาน ข้อที่  1.4 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ  อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน และระดบัการศกึษา มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 

H0 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด
ด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 

H1 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้าน
ชว่งเวลาท่ีซือ้ 
 
ตาราง 18  Model Fitting Information ด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 530.716    
Final 501.703 29.013* 10 0.001 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

  



  65 

ตาราง 19  Likelihood Ratio Test ด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced 
Model 

Chi-Square df Sig. 

คา่คงท่ี 511.463 9.760 2 0.008 
เพศ 503.335 1.632 2 0.442 
อาย ุ 502.014 0.311 2 0.856 

สถานภาพการท างาน 514.691 12.987* 2 0.002 
ระดบัการศกึษา 503.852 2.149 2 0.341 
รายได้ตอ่เดือน 516.317 14.613* 2 0.001 

 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตาราง 19 ผลการทดสอบพบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพการ
ท างาน และด้านรายได้ต่อเดือน มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตวัแปรอิสระทัง้ 2 ตวัมีความ
เหมาะสมในการน าไปหาอิทธิพลท่ีส่งผลพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ส่วนตวัแปร ด้านเพศ 
ด้านอายุ ด้านระดบัการศึกษา ท่ีมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 นัน้ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
น า้แร่บรรจขุวด ด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 

 

ตาราง 20 คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรในแบบจ าลอง Multinomial Logistic 
 

ส่วนใหญ่ท่านจะซือ้น า้แร่บรรจุขวดช่วงเวลาใด B Wald Sig. Exp(B) 

06.01 – 
12.00 น. 

คา่คงท่ี 1.813 7.160 0.007  
สถานภาพการท างาน -0.244 2.185 0.139 0.784 

รายได้ตอ่เดือน -0.375 8.421 0.004* 0.687 

12.01 – 
18.00 น. 

คา่คงท่ี 0.285 0.196 0.658  
สถานภาพการท างาน 0.238 2.420 0.120 1.269 

รายได้ตอ่เดือน 0.009 .006 0.937 1.010 

หมายเหต ุ: กลุม่อ้างอิง คือ 18.01 – 00.00 น. 
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จากตาราง 20 ผลโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ Multinomial Logistic ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านช่วงเวลาท่ีซือ้ได้แก่ 
สถานภาพการท างาน รายได้ตอ่เดือน มีรายละเอียดดงันี ้

ผู้บริโภคท่ีพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ช่วงเวลา 06.01- 12.00 น. มีปัจจัยด้าน
รายได้ตอ่เดือน ซึ่งตวัแปรเหล่านีมี้คา่ Exp(B) = . 784 และ .687 ตามล าดบั  โดยคา่สมัประสิทธ์ิท่ี
ประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ถ้าผู้บริโภคมีรายได้ต่อเดือนมากขึ น้
จะซือ้น า้แร่บรรจขุวดในชว่งเวลา 06.01 – 12.00 น. เพิ่มมากขึน้ 

 
ตาราง 21  แบบจ าลอง Multinomial ด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 

 

Observed 
Predicted 

06.01 – 12.00 น. 12.01 – 18.00 น. 18.01 – 00.00 น. Percent Correct 
06.01 – 12.00 น. 48 86 0 35.8% 
12.01 – 18.00 น. 34 144 0 80.9% 
18.01 – 00.00 น. 26 62 0 0.0% 

Overall 
Percentage 

27.0% 73.0% 0.0% 48.0% 

Nagelkerke – R2 = 8.00 
 
จากตาราง 21 ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง Multinomial Logistic พบว่าลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวยัท างานในเขตกรุง
เทพมหานครได้แก่ อาย ุอาชีพ รายได้ตอ่เดือน สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซือ้
น า้แร่บรรจขุวดด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 8.00 ตลอดจนคา่ความนา่จะเป็น
ของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 48.00 โดยอธิบายพฤติกรรม
การซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านช่วงเวลาในการซือ้น า้แร่บรรจุขวดท่ีมีความน่าจะเป็นมากท่ีสุด คือ 
ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น.  ร้อยละ 80.9  ช่วงเวลา 06.01 – 12.00 น.  และ ช่วงเวลา 18.01 – 
00.00 น. ร้อยละ 0 ตามล าดบั 

สมมติฐาน ข้อที่  1.5 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ  อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน และระดบัการศกึษา มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 
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H0 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด
ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 

H1 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้าน
เหตผุลท่ีซือ้ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
 

ตาราง 22  Model Fitting Information ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 605.272       
Final 554.861 50.411 15 0.000* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
ตาราง 23  Likelihood Ratio Test ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 
คา่คงท่ี 575.400 20.539 3 0.000 
เพศ 568.523 13.662* 3 0.003 
อาย ุ 567.394 12.533* 3 0.006 

สถานภาพการท างาน 556.330 1.470 3 0.689 
ระดบัการศกึษา 568.921 14.061* 3 0.003 
รายได้ตอ่เดือน 555.648 0.787 3 0.852 

 
*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตาราง 23 ผลการทดสอบพบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ และระดบั
การศึกษา มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตวัแปรอิสระทัง้ 3 ตวั มีความเหมาะสมในการน าไป
หาอิทธิพลท่ีส่งผลพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ส่วนตวัแปร ด้านอายุ ด้านสถานภาพการ
ท างาน ด้านรายได้ตอ่เดือน ท่ีมีคา่ Sig. มากกว่า 0.05 นัน้ ไม่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 

 
ตาราง 24 คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรในแบบจ าลอง Multinomial Logistic 

 
ท่านซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้วยเหตุผลใด B Wald Sig. Exp(B) 

ชว่ยดบักระหาย 

คา่คงท่ี -1.001 1.891 0.17  
เพศ 0.769 3.681 0.06 2.157 
อาย ุ -0.207 2.248 0.13 0.813 

ระดบัการศกึษา 1.081 12.989 0.00* 2.949 

ชว่ยในการบ าบดั/ 
รักษาโรค 

คา่คงท่ี -2.313 5.867 0.02  
เพศ 1.261 6.953 0.01* 3.531 
อาย ุ -0.066 0.130 0.72 0.936 

ระดบัการศกึษา 1.031 6.873 0.01* 2.803 

ชว่ยให้สขุภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

คา่คงท่ี -3.706 14.940 0.00  
เพศ 1.507 10.448 0.00* 4.514 
อาย ุ 0.243 2.131 0.14 1.275 

ระดบัการศกึษา 1.126 8.942 0.00* 3.084 

หมายเหต ุ: กลุม่อ้างอิง คือ  ชว่ยให้สขุภาพผิวดีขึน้. 
 
จากตาราง 24 ผลโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ Multinomial Logistic ลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้านช่วงเวลาท่ีซือ้ได้แก่ ด้าน
เพศ และระดบัการศกึษา มีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ บริโภคท่ีเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้วยเหตุผลช่วยดับกระหาย มีปัจจัยด้านระดับ
การศกึษา ซึ่งตวัแปรเหล่านีมี้คา่ EXP(B) =  2.949 โดยคา่สมัประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมาย
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ในทิศทางเดียวกนั หมายความว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศกึษามีอิทธิพลต่อ
ซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้วยเหตผุลด้านชว่ยดบักระหาย 

ผู้บริโภคท่ีเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้วยเหตผุลช่วยช่วยในการบ าบดั/ รักษาโรค มีปัจจยั
ด้านเพศ และระดับการศึกษา ซึ่งตัวแปรเหล่านีมี้ค่า  EXP(B) =  3.531 และ 2.803  โดยค่า
สมัประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางเดียวกนั หมายความว่า ลกัษณะทางประชากร
ศาสตร์ด้าน เพศ และระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้วยเหตุผลด้านช่วยดับ
กระหาย 

ผู้บริโภคท่ีเลือกซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้วยเหตผุลชว่ยให้สขุภาพร่างกายแข็งแรง มีปัจจยัด้าน
เพศ และระดับการศึกษา ซึ่งตวัแปรเหล่านีมี้ค่า  EXP(B) =  .936  2.803 โดยค่าสัมประสิทธ์ิท่ี
ประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางเดียวกนั หมายความวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ 
และระดบัการศกึษามีอิทธิพลตอ่ซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้วยเหตผุลด้านช่วยดบักระหาย 

 
ตาราง 25 แบบจ าลองแบบจ าลอง Multinomial ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 

 

Observed 

Predicted 
ชว่ยดบั
กระหาย 

ชว่ยในการ
บ าบดั/ 
รักษาโรค 

ชว่ยให้
สขุภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

ชว่ยให้
สขุภาพ
ผิวดีขึน้ 

Percent 
Correct 

ชว่ยดบักระหาย 234 0 3 4 97.1% 
ชว่ยในการบ าบดั/ รักษาโรค 45 0 2 1 0.0% 
ชว่ยให้สขุภาพร่างกายแข็งแรง 58 0 1 1 1.7% 
ชว่ยให้สขุภาพผิวดีขึน้ 50 0 1 0 0.0% 
Overall Percentage 96.8% 0.0% 1.8% 1.5% 58.8% 

Nagelkerke – R2 = 13.00 
 
จากตาราง 25 ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง Multinomial Logistic พบว่าลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวยัท างานในเขตกรุง
เทพมหานครได้แก่ อาย ุอาชีพ ระดบัการศกึษา สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤตกิรรมการซือ้
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น า้แร่บรรจขุวดด้านด้านเหตผุลท่ีซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 13.00 ตลอดจนคา่ความน่าจะ
เป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจใุนทิศทางเดียวกนัได้ร้อยละ 58.8 โดยอธิบายพฤตกิรรม
การซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ท่ีเลือกซือ้ท่ีมีความน่าจะเป็นมากท่ีสดุ คือ ชว่ยดบักระหาย 
ร้อยละ 97.1  รองลงมา ช่วยให้สขุภาพร่างกายแข็งแรง  ช่วยในการบ าบดั/ รักษาโรค และ ช่วยให้
สขุภาพผิวดีขึน้ ร้อยละ 0 ตามล าดบั 

สมมติฐาน ข้อที่  1.6 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ  อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน และระดบัการศกึษา มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 

H0 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด
ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 

H1 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้าน
ผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
 

ตาราง 26  Model Fitting Information ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 455.127    
Final 419.386 35.741* 20 0.02 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 27  Likelihood Ratio Test ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 
คา่คงท่ี 457.737 38.351 4 0.00 
เพศ 421.757 2.371 4 0.67 
อายุ 425.750 6.364 4 0.17 

สถานภาพการท างาน 432.993 13.608* 4 0.01 
ระดบัการศกึษา 424.924 5.538 4 0.24 
รายได้ตอ่เดือน 421.192 1.806 4 0.77 

 

*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตาราง 27 ผลการทดสอบพบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพการ
ท างาน  มีคา่ Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตวัแปรอิสระมีความเหมาะสมในการน าไปหาอิทธิพลท่ี
ส่งผลพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวัยท างาน ส่วนตวัแปร ด้านเพศ ด้านอายุ ด้าน
สถานภาพการท างาน ด้านระดบัการศกึษา และด้านรายได้ตอ่เดือน ท่ีมีคา่ Sig. มากกวา่ 0.05 นัน้ 
ไมมี่อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 

 

ตาราง 28 คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรในแบบจ าลอง Multinomial Logistic 
 

ผู้มีอทิธิพลในการซือ้ B Wald Sig. Exp(B) 

ตวัเอง 
 

คา่คงท่ี 4.042 14.927 0.00  
สถานภาพการท างาน 0.091 0.169 0.68 1.095 

คนในครอบครัว 
 

คา่คงท่ี -0.373 0.060 0.81  
สถานภาพการท างาน 0.948 7.966 0.00* 2.581 

เพ่ือน 
 

คา่คงท่ี 2.196 2.142 0.14  
สถานภาพการท างาน -0.252 0.425 0.51 .778 

พรีเซน็เตอร์ 
คา่คงท่ี 1.117 0.625 0.43  

สถานภาพการท างาน 0.244 0.597 0.44 1.276 

หมายเหต ุ: กลุม่อ้างอิง คือ  พนกังานขาย 
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จากตาราง 28 ผลโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ Multinomial Logistic ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้แก่ 
สถานภาพการท างาน   มีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ มีอิทธิพลในการซือ้น า้แร่บรรจุขวดคือคนในครอบครัว มีปัจจัยด้านสถานภาพการ
ท างาน ซึ่งตวัแปรเหล่านีมี้คา่ EXP(B) = 2.581 โดยคา่สมัประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายใน
ทิศทางเดียวกนั หมายความวา่ คนในครอบครัวมีอิทธิพลในการซือ้น า้แร่บรรจขุวด 

 
ตาราง 29 แบบจ าลองแบบจ าลอง Multinomial ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 

 

Observed 
Predicted 

ตวัเอง 
คนใน

ครอบครัว 
เพ่ือน 

พรีเซ็น
เตอร์ 

พนกังาน
ขาย 

Percent 
Correct 

ตวัเอง 308 0 0 0 0 100.0% 
คนในครอบครัว 21 0 0 0 0 0.0% 
เพ่ือน 18 0 0 0 0 0.0% 
พรีเซ็นเตอร์ 24 0 0 0 0 0.0% 
พนกังานขาย 29 0 0 0 0 0.0% 
Overall 
Percentage 

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 77.0% 

Nagelkerke – R2 = 10.00 
 
จากตาราง  29  ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง Multinomial Logistic พบว่าลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวยัท างานในเขตกรุง
เทพมหานครได้แก่ อาย ุอาชีพ รายได้ตอ่เดือน สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซือ้
น า้แร่บรรจุขวดด้านช่วงเวลาท่ีซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 10.00 ตลอดจนค่าความน่าจะ
เป็นของพฤตกิรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจใุนทิศทางเดียวกนัได้ร้อยละ 77 โดยอธิบายอิทธิพลด้าน
พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้มากท่ีสุด คือ ตัวเอง ร้อยละ 100 
รองลงมา คนในครอบครัว เพ่ือน พรีเซ็นเตอร์ และพนกังานขาย ร้อยละ 0 ตามล าดบั 
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สมมติฐาน ข้อที่  1.7 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ  อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน และระดบัการศกึษา มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านความถ่ีในการซือ้ 

H0 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด
ด้านความถ่ีในการซือ้ 

H1 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้าน
ด้านความถ่ีในการซือ้ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
 

ตาราง 30  Model Fitting Information ด้านความถ่ีในการซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 634.508       
Final 605.526 28.982* 15 0.02 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
ตาราง 31  Likelihood Ratio Test ด้านความถ่ีในการซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 
คา่คงท่ี 617.551 12.025 3 0.01 
เพศ 610.842 5.316 3 0.15 
อาย ุ 615.258 9.732* 3 0.02 

สถานภาพการท างาน 610.526 5.000 3 0.17 
ระดบัการศกึษา 606.637 1.111 3 0.77 
รายได้ตอ่เดือน 616.276 10.750* 3 0.01 

 
*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตาราง 31 ผลการทดสอบพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุ และด้าน
รายได้ต่อเดือน มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตวัแปรอิสระทัง้ 2 มีความเหมาะสมในการหา
อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ส่วนตวัแปร ด้านเพศ ด้านสถานภาพการท างาน  และ
ด้านระดบัการศึกษา ท่ีมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 นัน้ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวด ด้านความถ่ีในการซือ้ 

 
ตาราง 32 คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรในแบบจ าลอง Multinomial Logistic 

 
ความถี่ในการซือ้ B Wald Sig. Exp(B) 

1 ครัง้/สปัดาห์ 
คา่คงท่ี 1.742 3.569 0.06  
อาย ุ 0.386 4.585 0.03* 1.471 

รายได้ตอ่เดือน -0.300 3.201 0.07 0.741 

2 – 3 ครัง้/สปัดาห์ 
คา่คงท่ี 2.724 9.262 0.00  
อาย ุ 0.115 0.419 0.52 1.122 

รายได้ตอ่เดือน -0.172 1.126 0.29 0.842 

4 – 5 ครัง้/สปัดาห์ 
คา่คงท่ี 2.792 6.981 0.01  
อาย ุ 0.361 3.092 0.08 1.435 

รายได้ตอ่เดือน -0.580 8.284 0.00 * 0.560 

หมายเหต ุ: กลุม่อ้างอิง คือ  6 – 7 ครัง้/สปัดาห์. 
 

จากตาราง 32 ผลโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ Multinomial Logistic ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้านความถ่ีในการซือ้แก่ ด้าน
อาย ุและด้านรายได้ตอ่เดือน   มีรายละเอียดดงันี ้

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการซือ้น า้แร่บรรจขุวด 1 ครัง้/สปัดาห์  มีปัจจยัด้านอาย ุซึ่งตวัแปร
เหล่านีมี้คา่ EXP(B) =  1.471  โดยค่าสมัประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางเดียวกัน 
หมายความวา่ ถ้าอายมุากขึน้มีพฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดเพิ่มมากขึน้  

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการซือ้น า้แร่บรรจุขวด 4 - 5 ครัง้/สปัดาห์  มีปัจจยัด้านรายได้ต่อ
เดือน ซึ่งตวัแปรเหล่านีมี้ค่า EXP(B) =  .560 โดยค่าสัมประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายใน
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ทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ถ้ารายได้ต่อเดือนมากขึน้มีพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดเพิ่ ม
มากขึน้  

 
ตาราง 33 แบบจ าลองแบบจ าลอง Multinomial ด้านความถ่ีในการซือ้ 

 
Classification 

Observed 
Predicted 

1 ครัง้/สปัดาห์ 
2 – 3 ครัง้/
สปัดาห์ 

4 – 5 ครัง้/
สปัดาห์ 

6 – 7 ครัง้/
สปัดาห์ 

Percent 
Correct 

1 ครัง้/สปัดาห์ 39 97 0 0 28.7% 
2 – 3 ครัง้/สปัดาห์ 26 147 0 0 85.0% 
4 – 5 ครัง้/สปัดาห์ 14 37 0 0 0.0% 
6 – 7 ครัง้/สปัดาห์ 9 31 0 0 0.0% 
Overall Percentage 22.0% 78.0% 0.0% 0.0% 46.5% 

Nagelkerke – R2 = 8.00 
 
จากตาราง 33  ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง Multinomial Logistic พบว่าลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวยัท างานในเขตกรุง
เทพมหานครได้แก่ อายุ  และรายได้ตอ่เดือน สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซือ้
น า้แร่บรรจขุวดด้านความถ่ีในการซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 8.00 ตลอดจนคา่ความน่าจะ
เป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจใุนทิศทางเดียวกนัได้ร้อยละ 46.5 โดยอธิบายพฤตกิรรม
การซือ้น า้แร่บรรจดุ้านความถ่ีในการซือ้ท่ีมีความน่าจะเป็นมากท่ีสดุคือความถ่ี  2 – 3 ครัง้/สปัดาห์ 
ร้อยละ 85 รองลงมา ความถ่ี 1 ครัง้/สปัดาห์ ร้อยละ 28.7  ความถ่ี 4 – 5 ครัง้/สปัดาห์  และความถ่ี 
6 – 7 ครัง้/สปัดาห์ ร้อยละ 0 

สมมติฐาน ข้อที่  2 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
น า้แร่บรรจขุวด  

สมมตฐิาน ข้อที่ 2.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้
น า้แร่บรรจขุวด ด้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ 
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H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมไม่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดด้านย่ีห้อท่ีซือ้ 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดด้านย่ีห้อท่ีซือ้ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
 

ตาราง 34  Model Fitting Information ด้านย่ีห้อท่ีซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 1073.921       
Final 970.060 103.860* 36 0.000 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

ตาราง 35  Likelihood Ratio Test ด้านย่ีห้อท่ีซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 
คา่คงท่ี 977.093 7.033 4 0.13 
การท างาน 982.068 12.008* 4 0.02 
งานอดิเรก 976.220 6.160 4 0.19 
กิจกรรมสงัคม 989.115 19.055* 4 0.00 
วนัหยดุพกัผ่อน 978.448 8.388 4 0.08 
การพกัผ่อน 996.453 26.393* 4 0.00 
สมาชิกสโมสร 977.114 7.054 4 0.13 
การร่วมกิจกรรมชมุชน 993.564 23.504* 4 0.00 
การเลือกซือ้ 973.737 3.677 4 0.45 
การเลน่กีฬา 991.052 20.992 4 0.00 

 

*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตาราง 35 ผลการทดสอบพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน การท างาน กิจกรรม
สงัคม การพกัผ่อน การร่วมกิจกรรมชมุชน และการเล่นกีฬา มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตวั
แปรอิสระทัง้ 5 ตวัมีความเหมาะสมในการน าไปหาอิทธิพลท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดของคนวยัท างาน ส่วนตวัแปรด้าน  งานอดิเรก วนัหยดุพกัผ่อน  สมาชิกสโมสร และการเลือก
ซือ้  ท่ีมีคา่ Sig. มากกวา่ 0.05 นัน้ ไมมี่อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านย่ีห้อท่ีซือ้ 

 
ตาราง 36 คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรในแบบจ าลอง Multinomial Logistic 
 

ยี่ห้อที่เลือกซือ้ B Wald Sig. Exp(B) 

ออร่า 

คา่คงท่ี 3.073 1.705 0.19  
การท างาน -1.380 3.634 0.06 0.252 

กิจกรรมสงัคม 0.360 0.703 0.40 1.433 
การพกัผอ่น -0.180 0.289 0.59 0.835 

การร่วมกิจกรรมชมุชน -1.097 10.005 0.00* 0.334 
การเลน่กีฬา 0.897 7.488 0.01* 2.451 

 คา่คงท่ี 1.213 0.257 0.61  
 การท างาน -0.308 0.181 0.67 0.735 

มิเนเร่ กิจกรรมสงัคม -0.508 1.603 0.21 0.602 
 การพกัผอ่น -0.424 1.727 0.19 0.654 
 การร่วมกิจกรรมชมุชน -0.261 0.622 0.43 0.771 
 การเลน่กีฬา 0.432 1.929 0.16 1.540 
 คา่คงท่ี 4.826 3.868 0.05  

มองต์เฟลอ การท างาน -1.647 4.812 0.03* 0.193 
 กิจกรรมสงัคม 0.440 0.891 0.35 1.552 
 การพกัผอ่น -0.746 4.201 0.04* 0.474 
 การร่วมกิจกรรมชมุชน -1.312 12.233 0.00* 0.269 
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ตาราง 36 (ตอ่) 
 
ยี่ห้อที่เลือกซือ้ B Wald Sig. Exp(B) 

เพอร์ร่า คา่คงท่ี 3.795 2.587 0.11  
 การท างาน -0.355 0.249 0.62 0.701 
 กิจกรรมสงัคม -0.883 4.331 0.04* 0.413 
 การพกัผอ่น 0.649 3.628 0.06 1.914 
 การร่วมกิจกรรมชมุชน -0.609 3.127 0.08 0.544 
 การเลน่กีฬา -0.173 .286 0.59 0.841 

หมายเหต ุ: กลุม่อ้างอิง คือ  เซเวน่ซีเล็ค. 
 
จากตาราง 36 ผลโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ Multinomial Logistic รูปแบบการ

ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ ได้แก่ 
การท างาน กิจกรรมสงัคม การพกัผอ่น การร่วมกิจกรรมชมุชน และการเล่นกีฬา มีรายละเอียดดงันี ้

ผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดย่ีห้อออร่า มีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
กิจกรรมได้แก่ การร่วมกิจกรรมชมุชน และการเล่นกีฬา ซึง่ตวัแปรเหลา่นีมี้คา่ EXP(B) = .334 และ 
2.451 ตามล าดบัโดยคา่สมัประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางเดียวกันหมายความว่า 
ถ้าผู้บริโภคมีพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมชุมชน และการเล่นกีฬา เพิ่มขึน้ก็จะซือ้น า้แร่บรรจุขวด
ย่ีห้อออร่าเพิ่มขึน้ 

ผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมเลือกซือ้น า้แร่บรรจขุวดย่ีห้อมองต์เฟลอ มีรูปแบบการด าเนินชีวิต
ด้านกิจกรรมได้แก่ การท างาน การพักผ่อน และการร่วมกิจกรรมชุมชน ซึ่งตวัแปรเหล่านีมี้ค่า  
EXP(B) = .193.474 และ .269 ตามล าดับโดยค่าสัมประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายใน
ทิศทางเดียวกนัหมายความว่า ถ้าผู้บริโภคมีพฤติกรรม ด้านการท างาน การพกัผ่อน และการร่วม
กิจกรรมชมุชน เพิ่มขึน้ก็จะซือ้น า้แร่บรรจขุวดย่ีห้อมองต์เฟลอ เพิ่มขึน้ 

ผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมเลือกซือ้น า้แร่บรรจขุวดย่ีห้อเพอร์ร่า มีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมสงัคม ซึ่งตวัแปรเหลา่นีมี้คา่ EXP(B) = . 413 และ 2.451 ตามล าดบัโดยคา่
สมัประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางเดียวกนัหมายความว่า ถ้าผู้บริโภคมีพฤติกรรม 
ด้านกิจกรรมสงัคม เพิ่มขึน้ก็จะซือ้น า้แร่บรรจขุวดย่ีห้อเพอร์ร่าเพิ่มขึน้ 
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ตาราง 37 แบบจ าลอง Multinomial ด้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ 
 

Classification 

Observed 
Predicted 

ออร่า มิเนเร่ มองต์เฟลอ เพอร์ร่า เซเวน่ซีเล็ค 
Percent 
Correct 

ออร่า 42 31 4 16 0 45.2% 
มิเนเร่ 30 54 5 20 3 48.2% 
มองต์เฟลอ 18 21 11 8 1 18.6% 
เพอร์ร่า 20 26 0 45 0 49.5% 
เซเวน่ซีเล็ค 13 16 0 15 1 2.2% 
Overall 
Percentage 

30.8% 37.0% 5.0% 26.0% 1.3% 38.3% 

Nagelkerke -R2= 24.00 
 
จากตาราง 37 ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง Multinomial Logistic พบว่ารูปแบบการ

ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานครได้แก่ การท างาน กิจกรรมสงัคม การพกัผ่อน การร่วมกิจกรรมชมุชน การเล่น
กีฬา สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านย่ีห้อน า้แร่บรรจขุวดท่ี
เลือกซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 24.00 ตลอดจนคา่ความนา่จะเป็นของพฤติกรรมการเลือก
ซือ้น า้แร่บรรจใุนทิศทางเดียวกนัได้ร้อยละ 38.3 โดยอธิบายพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้าน
ย่ีห้อน า้แร่บรรจขุวดท่ีเลือกซือ้ท่ีมีความน่าจะเป็นมากท่ีสดุ คือย่ีห้อเพอร์ร่า ร้อยละ 49.5 ย่ีห้อมิเน
เร่ ร้อยละ 48.2  ย่ีห้อออร่า ร้อยละ 45.2 ย่ีห้อมองต์เฟลอ ร้อยละ 18.6 และย่ีห้อมองต์เฟลอ ร้อย
ละ 0 ตามล าดบั 

สมมตฐิาน ข้อที่ 2.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้
น า้แร่บรรจขุวด ด้านขนาดท่ีซือ้ 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมไม่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดด้านขนาดท่ีซือ้  
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H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวด ด้านขนาดท่ีซือ้ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
 

ตาราง 38  Model Fitting Information ด้านขนาดท่ีซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 839.839    
Final 784.338 55.501* 27 0.001 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
ตาราง 39  Likelihood Ratio Test ด้านขนาดท่ีซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 
คา่คงท่ี 802.025 17.687 3 0.00 
การท างาน 793.282 8.944* 3 0.03 
งานอดเิรก 792.049 7.711* 3 0.05 
กิจกรรมสงัคม 796.599 12.261* 3 0.01 
วนัหยดุพกัผอ่น 792.332 7.994* 3 0.05 
การพกัผอ่น 784.907 .568 3 0.90 
สมาชิกสโมสร 789.022 4.684 3 0.20 
การร่วมกิจกรรมชมุชน 787.943 3.605 3 0.31 
การเลือกซือ้ 786.684 2.346 3 0.50 
การเลน่กีฬา 792.178 7.840* 3 0.05 

 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.005* 



  81 

จากตาราง 39 ผลการทดสอบพบวา่รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ด้านการท างาน 
งานอดิเรก  กิจกรรมสงัคม วนัหยดุพกัผ่อน การเล่นกีฬา มีคา่ Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตวัแปร
อิสระทัง้ 5 มีความเหมาะสมในการน าไปหาอิทธิพลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด
ของคนวยัท างาน สว่นตวัแปร ด้านการพกัผอ่น  สมาชิกสโมสร การร่วมกิจกรรมชมุชน การเลือกซือ้  
ท่ีมีคา่ Sig. มากกวา่ 0.05 นัน้ ไมมี่อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านขนาดท่ีซือ้ 

 
ตาราง 40 คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรในแบบจ าลอง Multinomial Logistic 

 

ทา่นซือ้น า้แร่บรรจขุวดขนาดใด B Wald Sig. Exp(B) 
300 - 330 มิลลิลิตร คา่คงท่ี -1.692 0.661 0.42  

การท างาน .875 1.995 0.16 2.399 
งานอดเิรก -0.036 0.011 0.92 0.965 

กิจกรรมสงัคม -0.195 0.251 0.62 0.823 
วนัหยดุพกัผอ่น 0.191 0.213 0.64 1.210 
การเลน่กีฬา -0.562 3.345 0.07 0.570 

500 - 600 มิลลิลิตร คา่คงท่ี 4.024 5.881 0.02  
การท างาน -0.225 0.213 0.64 0.799 
งานอดเิรก -0.365 1.536 0.22 0.694 

กิจกรรมสงัคม 0.743 4.711 0.03 * 2.103 
วนัหยดุพกัผอ่น -0.517 2.235 0.13 0.596 
การเลน่กีฬา -0.725 7.178 0.01 * 0.484 

750 – 1,000 มิลลิลิตร คา่คงท่ี 0.057 0.001 0.98  
การท างาน 1.050 1.883 0.17 2.857 
งานอดเิรก -0.902 5.599 0.02* 0.406 

กิจกรรมสงัคม 0.603 1.901 0.17 1.828 
วนัหยดุพกัผอ่น -0.702 2.670 0.10 0.495 
การเลน่กีฬา -0.744 4.608 0.03* 0.475 

หมายเหต ุ: กลุม่อ้างอิง คือ  1.5 ลิตรขึน้ไป. 
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จากตาราง 40 ผลโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ Multinomial Logistic รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ ได้แก่ 
การท างาน งานอดเิรก  กิจกรรมสงัคม วนัหยดุพกัผอ่น และการเลน่กีฬา มีรายละเอียดดงันี ้

ผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดขนาด 500 - 600 มิลลิลิตร มีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตได้แก่ กิจกรรมสงัคม และการเล่นกีฬา  ซึ่งตวัแปรเหล่านีมี้ค่า  EXP(B) =   2.103 และ 
.484 ตามล าดบัโดยคา่สมัประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า
ถ้าผู้บริโภคมีพฤติกรรม เข้าร่วมกิจกรรมสังคม และการเล่นกีฬา มากขึน้จะ ซือ้น า้แร่บรรจุขวด
ขนาด 500 – 600 มิลลิลิตร เพิ่มมากขึน้ 

ผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดขนาด 750 – 1,000 มิลลิลิตร มีรูปแบบ
การด าเนินชีวิตได้แก่ งานอดิเรก และการเล่นกีฬา  ซึ่งตวัแปรเหล่านีมี้ค่า  EXP(B) =   .406 และ  
.475 ตามล าดบัโดยคา่สมัประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า
ถ้าผู้บริโภคมีพฤติกรรม เข้าร่วมงานอดิเรก และการเล่นกีฬา มากขึน้จะซือ้น า้แร่บรรจุขวดขนาด 
750 – 1,000 มิลลิลิตร เพิ่มมากขึน้ 

 
ตาราง 41 แบบจ าลองแบบจ าลอง Multinomial ด้านขนาดท่ีเลือกซือ้ 

 

Observed 

Predicted 

300 - 330 
มิลลิลิตร 

500 - 600 
มิลลิลิตร 

750 – 
1,000 
มิลลิลิตร 

1.5 ลิตรขึน้
ไป 

Percent 
Correct 

300 - 330 มิลลิลิตร 3 74 0 4 3.7% 
500 - 600 มิลลิลิตร 10 197 0 1 94.7% 
750 – 1,000 มิลลิลิตร 0 55 0 0 0.0% 
1.5 ลิตรขึน้ไป 4 52 0 0 0.0% 
Overall Percentage 4.3% 94.5% 0.0% 1.3% 50.0% 

Nagelkerke -R2= 14.00 
 

จากตาราง 41 ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง Multinomial Logistic พบว่ารูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวยัท างานใน
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เขตกรุงเทพมหานครได้แก่ การท างาน งานอดิเรก  กิจกรรมสงัคม วันหยุดพกัผ่อน และการเล่น
กีฬา  สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านย่ีห้อน า้แร่บรรจขุวดท่ี
เลือกซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 14.00 ตลอดจนคา่ความนา่จะเป็นของพฤติกรรมการเลือก
ซือ้น า้แร่บรรจใุนทิศทางเดียวกนัได้ร้อยละ 50.00 โดยอธิบายอิทธิพลด้านพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดด้านด้านขนาดท่ีเลือกซือ้น า้แร่บรรจขุวด โดยขนาดท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ขนาด500 -
600 มิลลิลิตร  ร้อยละ 94.7 รองลงมาขนาด 300 - 330 มิลลิลิตร  ร้อยละ 3.7 และ ขนาด 750 – 
1,000 มิลลิลิตร ขนาด1.5 ลิตรขึน้ไป  ร้อยละ 0 

สมมตฐิาน ข้อที่ 2.3 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้
น า้แร่บรรจขุวด ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมไม่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวด ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
 

ตาราง 42  Model Fitting Information ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 554.018    
Final 535.302 18.716 27 0.88 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 43  Likelihood Ratio Test ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 
คา่คงท่ี 538.384 3.082 3 0.38 
การท างาน 542.156 6.854 3 0.08 
งานอดเิรก 535.569 0.267 3 0.97 
กิจกรรมสงัคม 537.906 2.604 3 0.46 
วนัหยดุพกัผอ่น 537.499 2.197 3 0.53 
การพกัผอ่น 539.971 4.669 3 0.20 
สมาชิกสโมสร 535.402 0.100 3 0.99 
การร่วมกิจกรรม
ชมุชน 

536.038 0.736 3 0.86 

การเลือกซือ้ 536.380 1.078 3 0.78 
การเลน่กีฬา 538.624 3.322 3 0.34 

 
*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
จากตาราง 43 ผลการทดสอบพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมในด้าน การ

ท างาน งานอดิเรก กิจกรรมสังคม วนัหยุดพกัผ่อน การพกัผ่อน สมาชิกสโมสร การร่วมกิจกรรม
ชุมชน การเลือกซือ้ และการเล่นกีฬา มีค่า มากกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรอิสระทัง้ 9 ตวั ไม่มี
อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 

สมมตฐิาน ข้อที่ 2.4 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้
น า้แร่บรรจขุวด ด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมไม่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวด ด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
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ตาราง 44  Model Fitting Information ด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 729.208    
Final 695.627 33.582* 18 0.01 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
ตาราง 45  Likelihood Ratio Test ด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 
คา่คงท่ี 699.456 3.830 2 0.15 
การท างาน 696.714 1.088 2 0.58 
งานอดเิรก 696.957 1.331 2 0.51 
กิจกรรมสงัคม 699.426 3.800 2 0.15 
วนัหยดุพกัผอ่น 702.019 6.392* 2 0.04 
การพกัผอ่น 696.784 1.157 2 0.56 
สมาชิกสโมสร 705.310 9.683* 2 0.01 
การร่วมกิจกรรม
ชมุชน 

696.723 1.096 2 0.58 

การเลือกซือ้ 696.889 1.263 2 0.53 
การเลน่กีฬา 699.675 4.049 2 0.13 

 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.005* 

 
จากตาราง 45 ผลการทดสอบพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมในด้าน วนัหยุด

พกัผอ่น และสมาชิกสโมสร  มีคา่ Sig. น้อยกวา่ 0.05 แสดงว่าตวัแปรอิสระทัง้ 2 มีความเหมาะสม
ในการน าไปหาอิทธิพลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวยัท างาน ส่วนตวัแปร 
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ด้านการท างาน งานอดิเรก กิจกรรมสงัคม การพกัผ่อน การร่วมกิจกรรมชุมชน การเลือกซือ้ และ
การเล่นกีฬาท่ีมีคา่ Sig. มากกว่า 0.05 นัน้ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้าน
ชว่งเวลาท่ีซือ้ 

 
ตาราง 46 คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรในแบบจ าลอง Multinomial Logistic 

 

สว่นใหญ่ทา่นจะซือ้น า้แร่บรรจขุวดชว่งเวลาใด B Wald Sig. Exp(B) 
06.01 – 12.00 น. คา่คงท่ี 2.284 2.162 0.14  

วนัหยดุพกัผอ่น -0.627 3.504 0.06 0.534 
สมาชิกสโมสร 0.543 4.355 0.04* 1.720 

12.01 – 18.00 น. คา่คงท่ี 2.718 3.487 0.06  
วนัหยดุพกัผอ่น -0.772 5.864 0.02* 0.462 
สมาชิกสโมสร -0.108 0.196 0.66 .897 

หมายเหต ุกลุม่อ้างอิง คือ 18.01 – 00.00 น. 
  

จากตาราง 46 ผลโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ Multinomial Logistic รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ ได้แก่ 
วนัหยดุพกัผอ่น และสมาชิกสโมสร  มีรายละเอียดดงันี ้

ผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวด เวลา 06.01- 12.00 น.  มีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมได้แก่ สมาชิกสโมสร ซึ่งตวัแปรเหล่านีมี้คา่ EXP(B) = 1.720 ตามล าดบั
โดยคา่สมัประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางบวก หมายความว่าถ้าผู้บริโภคมีรูปแบบ
การด าเนินชีวิตด้านสมาชิกสโมสร จะซือ้น า้แร่บรรจขุวดเพิ่มมากขึน้ เวลา 06.01- 12.00 น 

ผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวด 12.01 – 18.00 น. มีรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตด้านกิจกรรมได้แก่ วนัหยดุพกัผ่อน ซึ่งตวัแปรเหล่านีมี้คา่ EXP(B) = 0.462 ตามล าดบัโดยค่า
สมัประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางบวก หมายความว่าถ้าผู้บริโภคมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านสมาชิกวนัหยดุพักผ่อน ขึน้จะซือ้น า้แร่บรรจุขวดเพิ่มมากขึน้ เวลา 12.01- 18.00 
น.  
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ตาราง 47 แบบจ าลอง Multinomial ด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 
 

Classification 

Observed 

Predicted 

06.01 – 12.00 น. 12.01 – 18.00 น. 18.01 – 00.00 น. 
Percent 
Correct 

06.01 – 12.00 น. 60 72 2 44.8% 
12.01 – 18.00 น. 37 138 3 77.5% 
18.01 – 00.00 น. 27 59 2 2.3% 
Overall Percentage 31.0% 67.3% 1.8% 50.0% 

Nagelkerke -R2= 9.00 
 
จากตาราง 47 ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง Multinomial Logistic พบว่ารูปแบบการ

ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานครได้แก่ วนัหยดุพกัผ่อน และสมาชิกสโมสร  สามารถอธิบายความฝันแปรของ
พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านย่ีห้อน า้แร่บรรจขุวดท่ีเลือกซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 
9.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุในทิศทางเดียวกันได้  
ร้อยละ 50.00 โดยอธิบายอิทธิพลด้านพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านช่วงเวลาท่ีเลือกซือ้
ดงันี ้ชว่งเวลาท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุ คือ เวลา 12.01 -18.00 น.  ร้อยละ 77.5 รองลงมาเวลา 06.01 
-12.00 น. ร้อยละ 44.8 และเวลา 18.01 -06.00 น. ร้อยละ 2.3 ตามล าดบั 

สมมติฐาน ข้อที่ 2.5 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้
น า้แร่บรรจขุวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมไม่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดด้านเหตผุลท่ีซือ้ 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
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ตาราง 48  Model Fitting Information ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 746.121    
Final 671.021 75.100* 27 0.000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
ตาราง 49  Likelihood Ratio Test ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 
คา่คงท่ี 692.505 21.484 3 0.00 
การท างาน 677.914 6.893 3 0.08 
งานอดเิรก 671.664 0.643 3 0.89 
กิจกรรมสงัคม 677.168 6.147 3 0.10 
วนัหยดุพกัผอ่น 673.185 2.164 3 0.54 
การพกัผอ่น 682.096 11.075* 3 0.01 
สมาชิกสโมสร 693.385 22.364* 3 0.00 
การร่วมกิจกรรม
ชมุชน 

676.528 5.506 3 0.14 

การเลือกซือ้ 672.866 1.845 3 0.61 
การเลน่กีฬา 688.555 17.534* 3 0.00 

 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05* 

 
จากตาราง 49 ผลการทดสอบพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ด้านการ

พกัผ่อน สมาชิกสโมสร และการเล่นกีฬา มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตวัแปรอิสระทัง้ 3 มี
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ความเหมาะสมในการน าไปหาอิทธิพลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวัย
ท างาน ส่วนตวัแปร ด้านการท างาน งานอดิเรก กิจกรรมสงัคม วนัหยุดพกัผ่อน การร่วมกิจกรรม
ชมุชน การเลือกซือ้ ท่ีมีคา่ Sig. มากกว่า 0.05 นัน้ ไมมี่อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด 
ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 

 
ตาราง 50  คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรในแบบจ าลอง Multinomial Logistic 

 

ทา่นซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้วยเหตผุลใด B Wald Sig. Exp(B) 

ชว่ยดบักระหาย คา่คงท่ี 10.833 10.027 0.00  
การพกัผอ่น  0.050 0.028 0.87 1.051 
สมาชิกสโมสร  -1.440 17.031 0.00* 0.237 
การเลน่กีฬา 0.684 5.015 0.025* 1.983 

ชว่ยในการบ าบดั/ 
รักษาโรค 

คา่คงท่ี 8.229 4.882 0.03  
การพกัผอ่น  -0.368 1.013 0.31 0.692 
สมาชิกสโมสร  -1.066 6.477 0.01* 0.344 
การเลน่กีฬา 0.727 3.672 0.06 2.069 

ชว่ยให้สขุภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

คา่คงท่ี 8.304 5.069 0.02  
การพกัผอ่น  -0.735 4.216 0.04* 0.480 
สมาชิกสโมสร  -1.634 15.852 0.00* 0.195 
การเลน่กีฬา 1.473 15.496 0.00* 4.362 

หมายเหต ุกลุม่อ้างอิง คือ  ชว่ยให้สขุภาพผิวดีขึน้. 
 
จากตาราง 50 ผลโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ Multinomial Logistic รูปแบบการ

ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ ได้แก่ 
การพกัผอ่น สมาชิกสโมสร และการเลน่กีฬา มีรายละเอียดดงันี ้

ผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมเลือกซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้วยเหตผุลช่วยดบักระหาย มีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมได้แก่ สมาชิกสโมสร และการเล่นกีฬา ซึ่งตวัแปรเหล่านีมี้ค่า  EXP(B) = 
0.237 และ 1.983ตามล าดับโดยค่าสัมประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางเดียว 
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หมายความวา่ถ้าผู้บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านสมาชิกสโมสร และการเล่นกีฬา มากขึน้จะ
ซือ้น า้แร่บรรจขุวดเพิ่มมากขึน้ 

ผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมเลือกซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้วยเหตผุลช่วยในการบ าบดั/ รักษาโรค มี
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมได้แก่ สมาชิกสโมสร ซึ่งตวัแปรเหล่านีมี้ค่า  EXP(B) 0.344  
ตามล าดบัโดยคา่สมัประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางบวก หมายความวา่ถ้าผู้บริโภค
มีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านสมาชิกสโมสรมากขึน้จะซือ้น า้แร่บรรจขุวดเพิ่มมากขึน้ 

ผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมเลือกซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้วยเหตผุลช่วยให้สขุภาพร่างกายแข็งแรง 
มีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมได้แก่ การพกัผอ่น สมาชิกสโมสร และการเลน่กีฬา ซึง่ตวัแปร
เหล่านีมี้ค่า EXP(B) = 0.480  0.195 และ 4.362 ตามล าดบัโดยค่าสมัประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มี
เคร่ืองหมายในทิศทางบวก หมายความว่าถ้าผู้บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมได้แก่ 
การพกัผอ่น สมาชิกสโมสร และการเลน่กีฬา มากขึน้จะซือ้น า้แร่บรรจขุวดเพิ่มมากขึน้ 

 
ตาราง 51  แบบจ าลอง Multinomial ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 

 

Observed 

Predicted 

ชว่ย 
ดบักระหาย 

ชว่ยในการ
บ าบดั/  
รักษาโรค 

ชว่ยให้
สขุภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

ชว่ยให้
สขุภาพ
ผิวดีขึน้ 

Percent 
Correct 

ชว่ยดบักระหาย 235 0 1 5 97.5% 
ชว่ยในการบ าบดั/ 
รักษาโรค 

48 0 0 0 0.0% 

ชว่ยให้สขุภาพร่างกาย
แข็งแรง 

57 0 3 0 5.0% 

ชว่ยให้สขุภาพผิวดีขึน้ 43 0 2 6 11.8% 
Overall Percentage 95.8% 0.0% 1.5% 2.8% 61.0% 

Nagelkerke -R2= 19.00 
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จากตาราง 51 ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง Multinomial Logistic พบว่ารูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานครได้แก่ วนัหยดุพกัผอ่น สมาชิกสโมสร และการเลน่กีฬา  สามารถอธิบายความ
ฝันแปรของพฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 19.00 
ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 
61.0 โดยอธิบายอิทธิพลด้านพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านเหตผุลท่ีเลือกซือ้ดงันี ้เหตผุลท่ี
มีอิทธิพลมากท่ีสดุ คือ ช่วยดบักระหาย ร้อยละ 97.5 รองลงมาชว่ยให้สขุภาพผิวดีขึน้ ร้อยละ 11.8 
ชว่ยให้สขุภาพร่างกายแข็งแรง ร้อยละ 5 และชว่ยในการบ าบดั/ รักษาโรค ร้อยละ 2.3 ตามล าดบั 

สมมตฐิาน ข้อที่ 2.6 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้
น า้แร่บรรจขุวด ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมไม่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวด ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
 

ตาราง 52 Model Fitting Information ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 553.418    
Final 490.269 63.149* 36 0.00 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 53  Likelihood Ratio Test ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 
คา่คงท่ี 496.349 6.079 4 0.19 
การท างาน 498.799 8.529 4 0.07 
งานอดเิรก 493.806 3.537 4 0.47 
กิจกรรมสงัคม 496.253 5.984 4 0.20 
วนัหยดุพกัผอ่น 493.535 3.265 4 0.51 
การพกัผอ่น 490.511 0.242 4 0.99 
สมาชิกสโมสร 496.126 5.856 4 0.21 
การร่วมกิจกรรม
ชมุชน 

514.541 24.272* 4 0.00 

การเลือกซือ้ 494.362 4.092 4 0.39 
การเลน่กีฬา 496.945 6.676 4 0.15 

 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05* 

 
จากตาราง 53 ผลการทดสอบพบวา่รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมในด้าน การร่วม

กิจกรรมชุมชน มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 มีความเหมาะสมในการน าไปหาอิทธิพลท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวัยท างาน ส่วนตัวแปร ด้านการท างาน งานอดิเรก 
กิจกรรมสงัคม วันหยุดพกัผ่อน การพกัผ่อน สมาชิกสโมสร การร่วมกิจกรรมชุมชน การเลือกซือ้ 
และการเล่นกีฬา  ท่ีมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 นัน้ ไม่มีอิทธิพลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวด ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 
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ตาราง 54  คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรในแบบจ าลอง Multinomial Logistic 
 

ผู้ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การซือ้น า้แร่บรรจขุวด B Wald Sig. Exp(B) 

ตวัเอง 
คา่คงท่ี 4.747 3.301 0.07  

การร่วมกิจกรรมชมุชน -0.133 0.156 0.69 0.875 

คนในครอบครัว 
คา่คงท่ี 1.383 0.149 0.70  

การร่วมกิจกรรมชมุชน 2.050 8.541 0.00* 7.771 

เพ่ือน 
คา่คงท่ี 2.835 0.436 0.51  

การร่วมกิจกรรมชมุชน -0.840 2.392 0.12 0.432 

พรีเซ็นเตอร์ 
คา่คงท่ี 2.966 0.821 0.36  

การร่วมกิจกรรมชมุชน -0.815 2.942 0.09 0.443 

หมายเหต ุกลุม่อ้างอิง คือ   พนกังานขาย 
  

จากตาราง 54 ผลโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ Multinomial Logistic รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 
ได้แก่ การร่วมกิจกรรมชมุชน มีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ มีอิทธิพลในเลือกซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้วยคนในครอบครัว มีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
กิจกรรมได้แก่ การร่วมกิจกรรมชมุชน ซึ่งตวัแปรเหลา่นีมี้คา่ EXP(B) = 7.771 โดยคา่สมัประสิทธ์ิท่ี
ประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางบวก หมายความว่าถ้าผู้บริโภค มีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
การร่วมกิจกรรมชมุชน คนในครอบครัวมีอิทธิพลในการซือ้น า้แร่บรรจขุวด 
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ตาราง 55  แบบจ าลอง Multinomial ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 
 

Observed 
Predicted 

ตวัเอง 
คนใน

ครอบครัว 
เพ่ือน 

พรีเซ็น
เตอร์ 

พนกังาน
ขาย 

Percent 
Correct 

ตวัเอง 308 0 0 0 0 100.0% 
คนในครอบครัว 19 2 0 0 0 9.5% 
เพ่ือน 18 0 0 0 0 0.0% 
พรีเซ็นเตอร์ 24 0 0 0 0 0.0% 
พนกังานขาย 29 0 0 0 0 0.0% 
Overall Percentage 99.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 77.5% 

Nagelkerke -R2= 18.00 
 
จากตาราง 55 ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง Multinomial Logistic พบว่ารูปแบบการ

ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานครได้แก่ การร่วมกิจกรรมชมุชน สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤตกิรรมการ
ซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 18.00 ตลอดจนคา่ความน่าจะ
เป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ  77.5 โดยอธิบายอิทธิพล
ด้านพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ดงันี ้บุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ 
ตวัเอง ร้อยละ 100  รองลงมา คนในครอบครัว ร้อยละ 9.5 เพ่ือน พรีเซ็นเตอร์ และพนกังานขาย
ร้อยละ 0 ตามล าดบั 

สมมตฐิาน ข้อที่ 2.7 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้
น า้แร่บรรจขุวด ด้านความถ่ีในการซือ้ 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมไม่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดด้านความถ่ีในการซือ้ 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวด ด้านความถ่ีในการซือ้ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
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ตาราง 56  Model Fitting Information ด้านความถ่ีในการซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 845.159    
Final 781.513 63.646* 27 0.000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
ตาราง 57  Likelihood Ratio Test ด้านความถ่ีในการซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 
คา่คงท่ี 783.938 2.425 3 0.49 
การท างาน 784.762 3.249 3 0.35 
งานอดเิรก 800.630 19.117* 3 0.00 
กิจกรรมสงัคม 784.833 3.320 3 0.34 
วนัหยดุพกัผอ่น 783.675 2.162 3 0.54 
การพกัผอ่น 787.801 6.288 3 0.10 
สมาชิกสโมสร 808.795 27.282* 3 0.00 
การร่วมกิจกรรม
ชมุชน 

783.452 1.939 3 0.59 

การเลือกซือ้ 786.152 4.639 3 0.20 
การเลน่กีฬา 788.208 6.695 3 0.08 

 
*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
จากตาราง 57 ผลการทดสอบพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมในด้านงาน

อดิเรก และสมาชิกสโมสร มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 มีความเหมาะสมในการน าไปหาอิทธิพลท่ี
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ส่งผลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดของคนวยัท างาน ส่วนตวัแปร ด้านการท างาน กิจกรรม
สงัคม วนัหยุดพกัผ่อน การพกัผ่อน การร่วมกิจกรรมชมุชน การเลือกซือ้ และการเล่นกีฬา  ท่ีมีค่า 
Sig. มากกว่า 0.05 นัน้ ไม่มีอิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านความถ่ีในการ
ซือ้ 

 
ตาราง 58  คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรในแบบจ าลอง Multinomial Logistic 

 

ความถ่ีในการซือ้น า้แร่บรรจขุวดตอ่สปัดาห์ B Wald Sig. Exp(B) 
1 ครัง้/สปัดาห์ คา่คงท่ี 1.295 0.345 0.56  

งานอดเิรก  -0.950 6.268 0.01* 0.387 
สมาชิกสโมสร  -1.680 20.149 0.00* 0.186 

2 – 3 ครัง้/สปัดาห์ คา่คงท่ี 2.593 1.590 0.21  
งานอดเิรก  -0.267 0.535 0.46 0.766 
สมาชิกสโมสร  -1.110 9.687 0.00* 0.329 

4 – 5 ครัง้/สปัดาห์ คา่คงท่ี 2.577 1.114 0.29  
งานอดเิรก  -1.307 9.124 0.00* 0.271 
สมาชิกสโมสร  -0.655 2.393 0.12 0519 

หมายเหต ุกลุม่อ้างอิง คือ   6 – 7 ครัง้/สปัดาห์ 
  

จากตาราง 58 ผลโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ Multinomial Logistic รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านความถ่ีในการซือ้ได้แก่ 
งานอดเิรก และสมาชิกสโมสร มีรายละเอียดดงันี ้

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการซือ้น า้แร่บรรจุขวด 1 ครัง้/สัปดาห์ มีรูปแบบการด าเนินชีวิต
ด้านกิจกรรมได้แก่ งานอดิเรก และสมาชิกสโมสร  ซึ่งตวัแปรเหล่านีมี้ค่า EXP(B) = 0.387 และ 
0.186 ตามล าดบั โดยคา่สมัประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางเดียวกนั หมายความว่า
ถ้าผู้บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ด้านงานอดิเรก  สมาชิกสโมสร มากขึน้จะซือ้
น า้แร่บรรจขุวดเพิ่มมากขึน้ 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการซือ้น า้แร่บรรจขุวด 2 – 3 ครัง้/สปัดาห์ มีรูปแบบการด าเนินชีวิต
ด้านกิจกรรมได้แก่ สมาชิกสโมสร  ซึ่งตัวแปรเหล่านีมี้ค่า  EXP(B) = 0.329 ตามล าดบั โดยค่า
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สมัประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางเดียวกนั หมายความวา่ถ้าผู้บริโภคมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านความสนใจด้าน สมาชิกสโมสร มากขึน้จะซือ้น า้แร่บรรจขุวดเพิ่มมากขึน้ 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการซือ้น า้แร่บรรจขุวด 4 – 5 ครัง้/สปัดาห์ มีรูปแบบการด าเนินชีวิต
ด้านกิจกรรมได้แก่ งานอดิเรก ซึ่งตัวแปรเหล่านีมี้ค่า  EXP(B) = 0.271 โดยค่าสัมประสิทธ์ิท่ี
ประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางบวก หมายความว่าถ้าผู้บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
ความสนใจด้าน งานอดเิรก มากขึน้จะซือ้น า้แร่บรรจขุวดเพิ่มมากขึน้ 

 
ตาราง 59 แบบจ าลอง Multinomial ด้านความถ่ีในการซือ้ 

 

Observed 
Predicted 

1 ครัง้/
สปัดาห์ 

2 – 3 ครัง้/
สปัดาห์ 

4 – 5 ครัง้/
สปัดาห์ 

6 – 7 ครัง้/
สปัดาห์ 

Percent 
Correct 

1 ครัง้/สปัดาห์ 63 73 0 0 46.3% 
2 – 3 ครัง้/สปัดาห์ 40 128 1 4 74.0% 
4 – 5 ครัง้/สปัดาห์ 21 30 0 0 0.0% 
6 – 7 ครัง้/สปัดาห์ 11 25 4 0 0.0% 

Overall Percentage 33.8% 64.0% 1.3% 1.0% 47.8% 
Nagelkerke -R2= 16.00 
 
จากตาราง 59 ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง Multinomial Logistic พบว่ารูปแบบการ

ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานครได้แก่ งานอดิเรก และสมาชิกสโมสร สามารถอธิบายความฝันแปรของ
พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 16.00 ตลอดจน
ค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 47.8 โดย
อธิบายอิทธิพลด้านพฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจดุ้านความถ่ีในการซือ้ ดงันี ้ความถ่ีท่ีมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุด คือ จ านวน 2 – 3 ครัง้/สปัดาห์ ร้อยละ 74  รองลงมา จ านวน 1 ครัง้/สปัดาห์ ร้อยละ 46.3   
จ านวน 4 – 5 ครัง้/สปัดาห์ และจ านวน 6 – 7 ครัง้/สปัดาห์ร้อยละ 0 ตามล าดบั 
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สมมติฐาน ข้อที่  3 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซือ้น า้แร่บรรจขุวด 

สมมติฐาน ข้อที่ 3.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการ
ซือ้น า้แร่บรรจขุวด ย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดด้านย่ีห้อท่ีซือ้ 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดด้านย่ีห้อท่ีซือ้ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
 

ตาราง 60  Model Fitting Information ด้านย่ีห้อท่ีซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 743.129    
Final 661.841 81.288* 36 0.00 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 61  Likelihood Ratio Test ด้านย่ีห้อท่ีซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 
คา่คงท่ี 669.509 7.668 4 0.10 
ครอบครัว 663.186 1.345 4 0.85 
บ้าน 670.275 8.434 4 0.08 
งาน 670.692 8.851 4 0.06 
ชมุชน 678.686 16.845* 4 0.00 
การพกัผ่อน  672.833 10.992* 4 0.03 
แฟชัน่  675.653 13.812* 4 0.01 
อาหาร  676.662 14.821* 4 0.01 
สื่อ 670.272 8.431 4 0.08 
ความส าเร็จ 671.894 10.053* 4 0.04 

 

*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
จากตาราง 61 ผลการทดสอบพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ด้านชมุชน 

การพกัผ่อน  แฟชัน่  อาหาร และความส าเร็จ มีคา่ Sig น้อยกวา่ 0.05. มีความเหมาะสมการน าไป
หาอิทธิพลท่ีส่งผลพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด  ส่วนตวัแปร ด้านครอบครัว บ้าน งาน ชมุชน 
และส่ือท่ีมีคา่ Sig มากกว่า 0.05 นัน้ ไม่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านย่ีห้อท่ี
ซือ้ 
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ตาราง 62  คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรในแบบจ าลอง Multinomial Logistic 
 

ทา่นซือ้น า้แร่บรรจขุวดย่ีห้อใดอะไรบอ่ยท่ีสดุ B Wald Sig. Exp(B) 

ออร่า คา่คงท่ี 3.712 1.595 0.21  

ชมุชน 0.991 4.300 0.04 2.695 

การพกัผอ่น  -0.638 1.000 0.32 0.529 

แฟชัน่  1.041 12.474 0.00* 2.833 

อาหาร  -0.594 2.251 0.13 .552 

ความส าเร็จ 0.185 0.116 0.73 1.204 

มิเนเร่ คา่คงท่ี 1.051 0.119 0.73  

ชมุชน 0.542 1.489 0.22 1.719 

การพกัผอ่น  0.775 1.217 0.27 2.170 

แฟชัน่  0.682 6.148 0.01* 1.979 

อาหาร  -0.078 0.040 0.84 0.925 

ความส าเร็จ 0.366 0.472 0.49 1.442 

มองต์เฟลอ คา่คงท่ี 5.458 3.079 0.08  

ชมุชน -0.469 1.001 0.32 0.626 

การพกัผอ่น  1.010 1.781 0.18 2.746 

แฟชัน่  0.520 2.771 0.10 1.682 

อาหาร  0.711 2.314 0.13 2.036 

ความส าเร็จ 0.000 0.000 1.00 1.000 
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ตาราง 62  (ตอ่) 
 

ทา่นซือ้น า้แร่บรรจขุวดย่ีห้อใดอะไรบอ่ยท่ีสดุa B Wald Sig. Exp(B) 

เพอร์ร่า คา่คงท่ี 5.480 3.710 0.05  

ชมุชน 0.945 4.086 0.04* 2.574 

การพกัผอ่น  -0.225 0.127 0.72 0.799 

แฟชัน่  0.804 7.568 0.01* 2.235 

อาหาร  -0.562 2.045 0.15 0.570 

ความส าเร็จ -0.816 2.617 0.11 0.442 

หมายเหต ุกลุม่อ้างอิง คือ เซเวน่ซีเล็ค 
 
จากตาราง 62 ผลโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ Multinomial Logistic รูปแบบการ

ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านย่ีห้อท่ีซือ้ได้แก่ ชมุชน 
แฟชัน่  มีรายละเอียดดงันี ้

ผู้บริโภคท่ีเลือกซือ้น า้แร่บรรจขุวดย่ีห้อออร่า มีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมได้แก่ 
แฟชัน่  ซึ่งตวัแปรเหล่านีมี้คา่ EXP(B) = 2.833  โดยคา่สมัประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายใน
ทิศทางบวก หมายความว่าถ้าผู้บริโภคมี รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมได้แก่ แฟชัน่ มากขึน้
จะซือ้น า้แร่บรรจขุวดเพิ่มมากขึน้ 

ผู้บริโภคท่ีเลือกซือ้น า้แร่บรรจขุวดย่ีห้อมิเนเร่ มีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมได้แก่ 
ชุมชน การพักผ่อน แฟชั่น อาหาร ความส าเร็จ ซึ่งตวัแปรเหล่านีมี้ค่า  EXP(B) = 1.979 โดยค่า
สมัประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางบวก หมายความว่าถ้าผู้บริโภคมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมได้แก่ แฟชัน่ มากขึน้จะซือ้น า้แร่บรรจขุวดเพิ่มมากขึน้ 

ผู้บริโภคท่ีเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดย่ีห้อเพอร์ร่า มีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม
ได้แก่ ชุมชน แฟชั่น ซึ่งตัวแปรเหล่านีมี้ค่า  EXP(B) = 2.574 และ 2.235 ตามล าดับ โดยค่า
สมัประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางบวก หมายความว่าถ้าผู้บริโภคมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมได้แก่ ชมุชน แฟชัน่ มากขึน้จะซือ้น า้แร่บรรจขุวดเพิ่มมากขึน้ 
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ตาราง 63  แบบจ าลอง Multinomial ด้านย่ีห้อท่ีซือ้ 
 

Classification 

Observed 

Predicted 

ออร่า มิเนเร่ มองต์เฟลอ เพอร์ร่า เซเวน่ซีเล็ค 
Percent 
Correct 

ออร่า 21 55 1 14 2 22.6% 
มิเนเร่ 19 67 11 13 2 59.8% 
มองต์เฟลอ 5 31 14 9 0 23.7% 
เพอร์ร่า 14 40 2 30 5 33.0% 
เซเวน่ซีเล็ค 11 18 9 3 4 8.9% 
Overall 
Percentage 

17.5% 52.8% 9.3% 17.3% 3.3% 34.0% 

Nagelkerke -R2= 19.00 
 
จากตาราง 63 ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง Multinomial Logistic พบว่ารูปแบบการ

ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานครได้แก่ วนัหยดุพกัผอ่น สมาชิกสโมสร และการเลน่กีฬา  สามารถอธิบายความ
ฝันแปรของพฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 19.00 
ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ  
34.0 โดยอธิบายอิทธิพลด้านพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจดุ้านย่ีห้อท่ีซือ้ ดงันี ้ย่ีห้อท่ีมีอิทธิพลมาก
ท่ีสดุ คือ มิเนเร่ ร้อยละ 59.8 รองลงมา เพอร์ร่า ร้อยละ 33 มองเฟลอ ร้อยละ 23.7 ออร่า ร้อยละ 
22.6 และ เซเวน่ซีเล็ค ร้อยละ 8.9 ตามล าดบั 

สมมติฐาน ข้อที่ 3.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการ
ซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านขนาดท่ีซือ้ 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แ ร่
บรรจขุวดด้านขนาดท่ีซือ้ 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดด้านขนาดท่ีซือ้ 
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ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
 

ตาราง 64 Model Fitting Information ด้านขนาดท่ีซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 550.373    
Final 500.387 49.986* 27 0.03 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
ตาราง 65  Likelihood Ratio Test ด้านขนาดท่ีซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 
คา่คงท่ี 511.881 11.493 3 0.01 
ครอบครัว 501.333 0.946 3 0.81 
บ้าน 503.278 2.891 3 0.41 
งาน 501.318 0.930 3 0.82 
ชมุชน 504.675 4.287 3 0.23 
การพกัผอ่น  501.808 1.421 3 0.70 
แฟชัน่  505.325 4.938 3 0.18 
อาหาร  505.497 5.110 3 0.16 
ส่ือ 517.008 16.621 3 0.06 
ความส าเร็จ 506.926 6.539 3 0.09 

 
*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตาราง 65 ผลการทดสอบพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ได้แก่ 
ครอบครัว บ้าน งาน ชุมชน การพกัผ่อน  แฟชัน่ อาหาร ส่ือและความส าเร็จ มีค่า Sig. มากกว่า 
0.05 แสดงว่า มีตวัแปรอิสระทัง้ 9 ตวั ไม่มีอิทธิพลพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวัย
ท างาน ด้านขนาดท่ีซือ้  

สมมติฐาน ข้อที่ 3.3 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการ
ซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
 

ตาราง 66 Model Fitting Information ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 376.257    
Final 338.203 38.054 27 0.08 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 67  Likelihood Ratio Test ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 
คา่คงท่ี 347.491 9.288 3 0.03 
ครอบครัว 344.380 6.177 3 0.10 
บ้าน 343.022 4.819 3 0.19 
งาน 345.005 6.802 3 0.08 
ชมุชน 341.751 3.547 3 0.31 
การพกัผอ่น  340.970 2.767 3 0.43 
แฟชัน่  342.044 3.841 3 0.28 
อาหาร  340.586 2.383 3 0.50 
ส่ือ 342.524 4.321 3 0.23 
ความส าเร็จ 343.304 5.101 3 0.16 

 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05* 

 
จากตาราง 67 ผลการทดสอบพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ได้แก่ 

ครอบครัว บ้าน งาน ชุมชน การพกัผ่อน  แฟชัน่ อาหาร ส่ือ และความส าเร็จ มีค่า Sig. มากกว่า 
0.05 แสดงว่าตัวแปรอิสระทัง้ 9 ตัว ไม่มีความเหมาะสมในการน าไปหาอิทธิพลท่ีส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดของคนวยัท างาน ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 

สมมติฐาน ข้อที่ 3.4 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการ
ซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมไม่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดด้านชว่งเวลาท่ีซือ้  

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
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ตาราง 68 Model Fitting Information ด้านช่วงเวลาท่ีซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 492.354    
Final 426.868 65.486* 18 0.00 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
ตาราง 69  Likelihood Ratio Test ด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square Df Sig. 
คา่คงท่ี 429.694 2.826 2 0.24 
ครอบครัว 438.291 11.423* 2 0.00 
บ้าน 433.017 6.149* 2 0.05 
งาน 431.138 4.269 2 0.12 
ชมุชน 434.573 7.705* 2 0.02 
การพกัผอ่น  430.606 3.738 2 0.15 
แฟชัน่  436.573 9.705* 2 0.01 
อาหาร  436.458 9.590* 2 0.01 
ส่ือ 432.010 5.142 2 0.08 
ความส าเร็จ 430.495 3.627 2 0.16 

 
*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
จากตาราง 69 ผลการทดสอบพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ได้แก่ 

ครอบครัว บ้าน ชุมชม แฟชัน่ และอาหาร มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตวัแปรอิสระทัง้ 5 มี
ความเหมาะสมในการน าไปพยากรณ์ พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวยัท างาน ส่วนตวั
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แปร ด้านงาน การพกัผอ่น ส่ือ และความส าเร็จ ท่ีมีคา่ Sig. มากกว่า 0.05 นัน้ ไม่มีความเหมาะสม
ในการน าไปค านวนหาคา่สมัประสิทธ์ิ 

 
ตาราง 70 คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรในแบบจ าลอง Multinomial Logistic 

 

สว่นใหญ่ทา่นจะซือ้น า้แร่บรรจขุวด
ชว่งเวลาใดa B Wald Sig. Exp(B) 
06.01 – 12.00 น. คา่คงท่ี -0.927 0.203 0.65   

ครอบครัว -1.577 8.235 0.00* 0.207 
บ้าน 0.910 5.133 0.02* 2.484 
ชมุชน 0.715 3.664 0.06 2.044 
แฟชัน่  -0.336 1.974 0.16 0.715 
อาหาร  0.720 5.068 0.02* 2.055 

12.01 – 18.00 น. คา่คงท่ี 1.895 1.038 0.31  
ครอบครัว -0.410 0.587 0.44 0.664 
บ้าน 0.708 4.397 0.04* 2.030 
ชมุชน -0.157 0.240 0.62 0.855 
แฟชัน่  -0.664 8.772 0.00* 0.515 
อาหาร  -0.088 0.110 0.74 0.916 

หมายเหต ุกลุม่อ้างอิง คือ   เวลา 18.01 – 00.00 น. 
 
จากตาราง 70 ผลโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ Multinomial Logistic รูปแบบการ

ด าเนินชีวิตด้านความสนใจท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านช่วงเวลาท่ีซือ้ได้แก่ 
ครอบครัว บ้าน ชมุชน แฟชัน่ และอาหาร มีรายละเอียดดงันี ้

ผู้บริโภคท่ีเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดเวลา 06.01 – 12.00 น. มีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
ความสนใจ ได้แก่ ครอบครัว บ้าน และอาหาร  ซึ่งตวัแปรเหล่านีมี้คา่ EXP(B) = 0.207 2.484 และ  
2.055 ตามล าดบั โดยคา่สมัประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางเดียวกนั หมายความว่า
ถ้าผู้บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านครอบครัว บ้าน และอาหาร มากขึน้จะซือ้น า้แร่บรรจขุวด
ในชว่งเวลา 06.01 – 12.00 น.เพิ่มมากขึน้ 
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ผู้บริโภคท่ีเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดเวลา 12.01 – 18.00 น. มีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
ความสนใจได้แก่  บ้าน และแฟชัน่ ซึ่งตวัแปรเหล่านีมี้คา่ Exp(B) =  2.030 และ 0.515 ตามล าดบั 
โดยค่าสัมประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ถ้าผู้บริโภคมี
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน บ้านและแฟชั่นมากขึน้จะซือ้น า้แร่บรรจุขวดในช่วงเวลา 12.01 – 
18.00 น. เพิ่มมากขึน้ 

 
ตาราง 71 แบบจ าลอง Multinomial ด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 

 

Observed 
Predicted 

06.01–12.00 น. 12.01–18.00 น. 18.01–00.00 น. 
Percent 
Correct 

06.01 – 12.00 น. 83 49 2 61.9% 
12.01 – 18.00 น. 45 128 5 71.9% 
18.01 – 00.00 น. 37 49 2 2.3% 
Overall Percentage 41.3% 56.5% 2.3% 53.3% 

Nagelkerke -R2= 17.00 
 
จากตาราง 71 ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง Multinomial Logistic พบว่ารูปแบบการ

ด าเนินชีวิตด้านความสนใจท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานครได้แก่ ครอบครัว บ้าน ชมุชน แฟชัน่ และอาหาร สามารถอธิบายความฝัน
แปรของพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 17.00 
ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 
53.3 โดยอธิบายอิทธิพลพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุด้านช่วงเวลาท่ีซือ้ดงันี ้เวลาท่ีมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุด คือ เวลา 12.01 – 18.00 น. ร้อยละ 71.9 รองลงมา เวลา 06.01 – 12.00 น. ร้อยละ 61.9 
และ เวลา18.01 – 00.00 น. ร้อยละ 2.3 ตามล าดบั 

สมมติฐาน ข้อที่ 3.5 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการ
ซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดด้านเหตผุลท่ีซือ้ 
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H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดด้านเหตผุลท่ีซือ้ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
 

ตาราง 72 Model Fitting Information ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 455.297    
Final 403.310 51.988* 27 0.00 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
ตาราง 73 Likelihood Ratio Test ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square Df Sig. 
คา่คงท่ี 415.318 12.009 3 0.00 
ครอบครัว 405.137 1.828* 3 0.01 
บ้าน 405.954 2.644 3 0.61 
งาน 404.237 0.927 3 0.45 
ชมุชน 404.501 1.191 3 0.82 
การพกัผอ่น  406.566 3.256 3 0.76 
แฟชัน่  409.046 5.737 3 0.35 
อาหาร  411.602 8.293 3 0.13 
ส่ือ 412.220 8.911* 3 0.04 
ความส าเร็จ 415.318 12.009* 3 0.03 

 
*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตาราง 73 ผลการทดสอบพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ได้แก่ ด้าน

ครอบครัว ส่ือ และความส าเร็จ มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรอิสระทัง้ 3 มีความ
เหมาะสมในการน าไปหาอิทธิพลท่ีส่งผลพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ส่วนตวัแปร ด้าน บ้าน 
งาน ชุมชน การพักผ่อน แฟชั่น และอาหาร ท่ีมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 นัน้ ไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 

 
ตาราง 74 คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรในแบบจ าลอง Multinomial Logistic 

 

ทา่นซือ้น า้แร่บรรจขุวด 
ด้วยเหตผุลใด 

B 
Std. 
Error 

Wald df Sig. Exp(B) 

ชว่ยดบักระหาย คา่คงท่ี 12.380 3.751 10.896 1 0.00   
ครอบครัว -1.238 0.782 2.504 1 0.11 0.290 
ส่ือ 0.306 0.479 .408 1 0.52 1.358 
ความส าเร็จ -1.323 0.762 3.018 1 0.08 0.266 

ชว่ยในการบ าบดั/ 
รักษาโรค 

คา่คงท่ี 8.006 4.243 3.560 1 0.06  
ครอบครัว -0.661 0.926 .509 1 0.48 0.517 
ส่ือ 0.463 0.629 .542 1 0.46 1.589 
ความส าเร็จ -1.655 0.833 3.943 1 0.05* 0.191 

ชว่ยให้สขุภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

คา่คงท่ี 4.609 4.914 .880 1 0.35  
ครอบครัว 1.231 1.304 .892 1 0.35 3.426 
ส่ือ -0.806 0.548 2.166 1 0.14 0.447 
ความส าเร็จ -1.970 0.807 5.957 1 0.01* 0.139 

หมายเหต ุกลุม่อ้างอิง คือ ชว่ยให้สขุภาพผิวดีขึน้. 
 
จากตาราง 74 ผลโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ Multinomial Logistic รูปแบบ

การด าเนินชีวิตด้านความสนใจท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้านเหตุผลท่ีซือ้ 
ได้แก่ ครอบครัว ส่ือและความส าเร็จ มีรายละเอียดดงันี ้
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ผู้บริโภคท่ีเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้วยเหตผุลช่วยในการบ าบดั/ รักษาโรค มีปัจจยัด้าน
เพศ และระดบัการศกึษา ซึง่ตวัแปรเหลา่นีมี้คา่ Exp(B) =  0.191 โดยคา่สมัประสิทธ์ิท่ีประมาณได้
มีเคร่ืองหมายในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ถ้าผู้ บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
ความส าเร็จ เพิ่มขึน้จะท าให้ซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้วยเหตผุลด้านชว่ยดบักระหาย เพิ่มมากขึน้ 

ผู้บริโภคท่ีเลือกซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้วยเหตผุลชว่ยให้สขุภาพร่างกายแข็งแรง มีปัจจยัด้าน
เพศ และระดบัการศกึษา ซึ่งตวัแปรเหล่านีมี้ค่า EXP(B) =  0.139 โดยค่าสมัประสิทธ์ิท่ีประมาณ
ได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางเดียวกัน ถ้าผู้บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความส าเร็จ เพิ่มขึน้
จะท าให้ซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้วยเหตผุลด้านช่วยดบักระหาย เพิ่มมากขึน้ 

 
ตาราง 75 แบบจ าลอง Multinomial ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 

 

Observed 

Predicted 

ชว่ยดบั
กระหาย 

ชว่ยในการ
บ าบดั/ 
รักษาโรค 

ชว่ยให้สขุภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

ชว่ยให้
สขุภาพ
ผิวดีขึน้ 

Percent 
Correct 

ชว่ยดบักระหาย 238 0 3 0 98.8% 
ชว่ยในการบ าบดั/ รักษาโรค 48 0 0 0 0.0% 
ชว่ยให้สขุภาพร่างกาย

แข็งแรง 
55 0 5 0 8.3% 

ชว่ยให้สขุภาพผิวดีขึน้ 49 0 2 0 0.0% 
Overall Percentage 97.5% 0.0% 2.5% 0.0% 60.8% 

Nagelkerke -R2= 14.00 
 
จากตาราง 75 ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง Multinomial Logistic พบว่ารูปแบบการ

ด าเนินชีวิตด้านความสนใจท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานครได้แก่ ความส าเร็จ สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจุขวดด้านด้านเหตผุลท่ีซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 14.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็น
ของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจใุนทิศทางเดียวกนัได้ร้อยละ 60.8 โดยอธิบายพฤติกรรมการ
ซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ท่ีเลือกซือ้ท่ีมีความน่าจะเป็นมากท่ีสุด คือ ช่วยดบักระหาย  
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ร้อยละ 98.88 รองลงมา ช่วยในการบ าบดั/ รักษาโรค ร้อยละ 8.3  ช่วยให้สขุภาพร่างกายแข็งแรง 
และ ชว่ยให้สขุภาพผิวดีขึน้ ร้อยละ 0 ตามล าดบั 

สมมติฐาน ข้อที่ 3.6 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการ
ซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดด้านผู้ มีอิทธิพล 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดด้านผู้ มีอิทธิพล 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
 

ตาราง 76 Model Fitting Information ด้านผู้ มีอิทธิพล 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 382.320    
Final 335.153 47.167* 36 0.01 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 77 Likelihood Ratio Test ด้านผู้ มีอิทธิพล 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 
คา่คงท่ี 340.341 5.188 4 0.27 
ครอบครัว 335.619 .466 4 0.98 
บ้าน 344.641 9.488 4 0.05* 
งาน 336.194 1.041 4 0.90 
ชมุชน 337.255 2.102 4 0.72 
การพกัผอ่น  336.645 1.492 4 0.83 
แฟชัน่  346.532 11.379 4 0.02* 
อาหาร  339.602 4.449 4 0.35 
ส่ือ 342.246 7.093 4 0.13 
ความส าเร็จ 346.061 10.907 4 0.03* 

 
*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
จากตาราง 77 ผลการทดสอบพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ได้แก่ ด้าน 

บ้าน แฟชัน่ และความส าเร็จมีคา่ Sig. น้อยกวา่ 0.05 แสดงว่าตวัแปรอิสระทัง้ 3 มีความเหมาะสม
ในการน าไปหาอิทธิพลท่ีสง่ผลพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดของคนวยัท างาน สว่นตวัแปร ด้าน
ครอบครัว งาน ชุมชนการพักผ่อน อาหาร และส่ือ ท่ีมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 นัน้ ไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 
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ตาราง 78 คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรในแบบจ าลอง Multinomial Logistic 
 

ผู้ที่มีอิทธิพลตอ่การซือ้น า้แร่ 
บรรจขุวดa 

B 
Std. 
Error 

Wald df Sig. Exp(B) 

ตวัเอง 

คา่คงที ่ 4.278 3.318 1.662 1 0.20  
บ้าน -0.128 0.553 0.054 1 0.82 0.880 
แฟชัน่ 0.378 0.298 1.605 1 0.21 1.460 

ความส าเร็จ -0.296 0.593 0.248 1 0.62 0.744 

คนในครอบครัว 

คา่คงที ่ -2.565 5.276 0.236 1 0.63  
บ้าน 1.609 1.196 1.811 1 0.18 4.998 
แฟชัน่ 0.107 0.438 0.059 1 0.81 1.112 

ความส าเร็จ -0.158 0.868 0.033 1 0.86 0.854 

เพื่อน 

คา่คงที ่ 2.209 4.990 0.196 1 0.66  
บ้าน -1.434 0.799 3.220 1 0.07 .238 
แฟชัน่ 1.733 0.632 7.508 1 0.01* 5.657 

ความส าเร็จ -2.229 0.813 7.512 1 0.01* 0.108 

พรีเซ็นเตอร์ 

คา่คงที ่ 3.145 4.113 0.585 1 0.44  
บ้าน -0.651 0.737 0.780 1 0.38 0.522 
แฟชัน่ 0.863 0.463 3.474 1 0.06 2.369 

ความส าเร็จ -0.231 0.858 .073 1 0.79 0.794 

หมายเหต ุกลุม่อ้างอิง คือ พนกังานขาย. 
 
จากตาราง 78 ผลโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ Multinomial Logistic รูปแบบ

การด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านผู้ มีอิทธิพลในการ
ซือ้ ได้แก่ แฟชัน่ และความส าเร็จ มีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ มีอิทธิพลในการซือ้น า้แร่บรรจขุวดคือเพ่ือน มีปัจจยัด้านแฟชัน่ และความส าเร็จ ซึ่งตวั
แปรเหล่านีมี้ค่า EXP(B) = 5.657 และ 0.108 ตามล าดับ โดยค่าสัมประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มี
เคร่ืองหมายในทิศทางเดียวกนั หมายความวา่ เพ่ือนมีอิทธิพลในการซือ้น า้แร่บรรจขุวด 
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ตาราง 79 แบบจ าลอง Multinomial ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 
 

Observed 
Predicted 

ตวัเอง 
คนใน

ครอบครัว 
เพ่ือน 

พรีเซ็น
เตอร์ 

พนกังาน
ขาย 

Percent 
Correct 

ตวัเอง 306 0 2 0 0 99.4% 
คนในครอบครัว 21 0 0 0 0 0.0% 

เพ่ือน 18 0 0 0 0 0.0% 
พรีเซ็นเตอร์ 24 0 0 0 0 0.0% 
พนกังานขาย 29 0 0 0 0 0.0% 

Overall Percentage 99.5% 0.0% .5% 0.0% 0.0% 76.5% 
Nagelkerke -R2= 14.00 
 
จากตาราง 79 ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง Multinomial Logistic พบว่ารูปแบบการ

ด าเนินชีวิตด้านความสนใจท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานครได้แก่  ด้านแฟชั่นและความส าเร็จ สามารถอธิบายความฝันแปรของ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านช่วงเวลาท่ีซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 10.00 ตลอดจน
ค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 76.5 โดย
อธิบายอิทธิพลด้านพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้มากท่ีสดุ คือ ตวัเอง 
ร้อยละ 99.4 รองลงมา คนในครอบครัว เพ่ือน พรีเซ็นเตอร์ และพนกังานขาย ร้อยละ 0 ตามล าดบั 

สมมติฐาน ข้อที่ 3.7 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการ
ซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านความถ่ีในการซือ้ 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดด้านความถ่ีในการซือ้ 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดด้านความถ่ีในการซือ้ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
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ตาราง 80 Model Fitting Information ด้านความถ่ีในการซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 569.289    
Final 515.726 53.564* 27 0.00 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
ตาราง 81 Likelihood Ratio Test ด้านความถ่ี 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 
คา่คงท่ี 531.546 15.820 3 0.00 
ครอบครัว 518.525 2.800 3 0.42 
บ้าน 516.663 .938 3 0.82 
งาน 520.802 5.076 3 0.17 
ชมุชน 522.240 6.515 3 0.09 
การพกัผอ่น  521.562 5.836 3 0.12 
แฟชัน่  521.034 5.309 3 0.15 
อาหาร  517.417 1.691 3 0.64 
ส่ือ 524.026 8.301* 3 0.04 
ความส าเร็จ 531.452 15.727* 3 0.00 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 81 ผลการทดสอบพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ได้แก่ ด้าน

ส่ือ และความส าเร็จ มีคา่ Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตวัแปรอิสระทัง้ 2 มีความเหมาะสมในการ
น าไปพยากรณ์ พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดของคนวยัท างาน ส่วนตวัแปร ด้านครอบครัว บ้าน 
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ชมุชม แฟชัน่ และอาหาร ท่ีมีคา่ Sig. มากกว่า 0.05 นัน้ ไม่มีความเหมาะสมในการน าไปค านวน
หาคา่สมัประสิทธ์ิ 

 
ตาราง 82 คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรในแบบจ าลอง Multinomial Logistic 

 

ความถ่ีในการซือ้น า้แร่บรรจขุวด 
ตอ่สปัดาห์ 

B Wald Sig. Exp(B) 

1 ครัง้/สปัดาห์ 
คา่คง 4.366 1.845 0.17  
ส่ือ 0.960 3.152 0.08 2.611 

ความส าเร็จ -2.177 7.095 0.01* 0.113 

2 – 3 ครัง้/สปัดาห์ 
คา่คง 8.053 6.769 0.01  
ส่ือ 0.044 0.008 0.93 1.045 

ความส าเร็จ -2.007 6.176 0.01* 0.134 

4 – 5 ครัง้/สปัดาห์ 
คา่คง -0.260 0.004 0.95  
ส่ือ 0.032 0.003 0.96 1.032 

ความส าเร็จ -0.545 0.256 0.61 0.580 

 
หมายเหต ุกลุม่อ้างอิง คือ   6 – 7 ครัง้/สปัดาห์. 

 
จากตาราง 82 ผลโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ Multinomial Logistic รูปแบบการ

ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้านเหตุผลท่ีซือ้ได้แก่ 
ครอบครัว บ้าน ชมุชน แฟชัน่ และอาหาร มีรายละเอียดดงันี ้

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการซือ้น า้แร่บรรจุขวด 1 ครัง้/สัปดาห์ มีรูปแบบการด าเนินชีวิต
ด้านความสนใจได้แก่ ด้านความส าเร็จ  ซึง่ตวัแปรเหลา่นีมี้คา่ EXP(B) = 0.113 โดยคา่สมัประสิทธ์ิ
ท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางเดียวกนั หมายความว่าถ้าผู้บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
ด้านความสนใจ ด้านความส าเร็จมากขึน้จะซือ้น า้แร่บรรจขุวดเพิ่มมากขึน้ 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการซือ้น า้แร่บรรจขุวด 2 – 3 ครัง้/สปัดาห์ มีรูปแบบการด าเนินชีวิต
ด้านกิจกรรมได้แก่ ด้านความส าเร็จ  ซึ่งตวัแปรเหลา่นีมี้คา่ EXP(B) = 0.134 โดยค่าสมัประสิทธ์ิท่ี
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ประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางเดียวกัน หมายความว่าถ้าผู้บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
ด้านความสนใจ ด้านความส าเร็จมากขึน้จะซือ้น า้แร่บรรจขุวดเพิ่มมากขึน้ 
 
ตาราง 83 แบบจ าลอง Multinomial ด้านความถ่ีในการซือ้ 

 

Observed 
Predicted 

1 ครัง้/
สปัดาห์ 

2 – 3 ครัง้/
สปัดาห์ 

4 – 5 ครัง้/
สปัดาห์ 

6 – 7 ครัง้/
สปัดาห์ 

Percent 
Correct 

1 ครัง้/สปัดาห์ 46 86 0 4 33.8% 
2 – 3 ครัง้/สปัดาห์ 48 123 1 1 71.1% 
4 – 5 ครัง้/สปัดาห์ 11 40 0 0 0.0% 
6 – 7 ครัง้/สปัดาห์ 13 25 0 2 5.0% 

Overall Percentage 29.5% 68.5% 0.3% 1.8% 42.8% 
Nagelkerke -R2= 14.00 
 
จากตาราง 83 ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง Multinomial Logistic พบว่ารูปแบบการ

ด าเนินชีวิตด้านความสนใจท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานครได้แก่ ความส าเร็จ  สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซือ้
น า้แร่บรรจุขวด ด้านความถ่ีในการซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 14.00 ตลอดจนค่าความ
น่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 42.8 โดยอธิบาย
อิทธิพลด้านพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุด้านความถ่ีในการซือ้ ดงันี ้ความถ่ีท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
คือ จ านวน 2 – 3 ครัง้/สัปดาห์ ร้อยละ 71.1  รองลงมา จ านวน 1 ครัง้/สัปดาห์ ร้อยละ 33.8  
จ านวน 6 – 7 ครัง้/สปัดาห์ ร้อยละ 5 และ จ านวน 4 – 5 ครัง้/สปัดาห์ ร้อยละ 0 ตามล าดบั 

สมมติฐาน ข้อที่ 4 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการ
ซือ้น า้แร่บรรจขุวด 

สมมติฐาน ข้อที่  4.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดด้านย่ีห้อท่ีซือ้ 
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H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดด้านย่ีห้อท่ีซือ้ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
 

ตาราง 84 Model Fitting Information ด้านย่ีห้อท่ีซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 390.049    
Final 328.658 61.391* 36 0.01 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

ตาราง 85 Likelihood Ratio Test ด้านย่ีห้อท่ีซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 
คา่คงท่ี 336.357 7.699 4 0.10 
ตอ่ตวัเอง 333.175 4.517 4 0.34 
ปัญหาสงัคม  335.588 6.930 4 0.14 
การเมือง 333.551 4.893 4 0.30 
ธุรกิจ 332.226 3.568 4 0.47 
เศรษฐกิจ 329.114 0.456 4 0.98 
การศกึษา  342.074 9.417 4 0.06 
ผลิตภณัฑ์ 332.435 3.777 4 0.44 
อนาคต 337.640 8.982 4 0.06 
วฒันธรรม  346.765 9.108 4 0.06 

 
*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตาราง 85 ผลการทดสอบพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความความคดิเห็น ได้แก่ 
ตอ่ตวัเอง ปัญหาสงัคม  การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การศกึษา ผลิตภณัฑ์ อนาคต และวฒันธรรม มี
คา่ Sig. มากกว่า 0.05 แสดงวา่ตวัแปรอิสระทัง้ 9 ตวั ไมมี่ความเหมาะสมในการน าไปหาอิทธิพลท่ี
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดของคนวยัท างาน ด้านย่ีห้อท่ีซือ้ 

สมมติฐาน ข้อที่  4.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านขนาดท่ีซือ้ 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดด้านขนาดท่ีซือ้ 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดด้านขนาดท่ีซือ้ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
 

ตาราง 86 Model Fitting Information ด้านขนาดท่ีซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 288.306    
Final 248.703 39.603 27 0.06 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 87 Likelihood Ratio Test ด้านขนาดท่ีซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 
คา่คงท่ี 265.200 16.498 3 0.00 
ตอ่ตวัเอง 255.663 6.961 3 0.07 
ปัญหาสงัคม  254.090 5.388 3 0.15 
การเมือง 251.190 2.487 3 0.48 
ธุรกิจ 253.423 4.721 3 0.19 
เศรษฐกิจ 249.989 1.286 3 0.73 
การศกึษา  253.901 5.199 3 0.16 
ผลิตภณัฑ์ 250.660 1.957 3 0.58 
อนาคต 253.769 5.067 3 0.17 
วฒันธรรม  251.579 2.877 3 0.41 

 
*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
จากตาราง 87 ผลการทดสอบพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความความคดิเห็น ได้แก่ 

ตอ่ตวัเอง ปัญหาสงัคม  การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การศกึษา ผลิตภณัฑ์ อนาคต และวฒันธรรม มี
คา่ Sig. มากกว่า 0.05 แสดงวา่ตวัแปรอิสระทัง้ 9 ตวั ไมมี่ความเหมาะสมในการน าไปหาอิทธิพลท่ี
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดของคนวยัท างาน ด้านขนาดท่ีซือ้ 

สมมติฐาน ข้อที่  4.3 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
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ตาราง 88 Model Fitting Information ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 203.591    
Final 174.020 29.571 27 0.33 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
ตาราง 89 Likelihood Ratio Test ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 
คา่คงท่ี 186.208 12.188 3 0.01 
ตอ่ตวัเอง 175.136 1.116 3 0.77 
ปัญหาสงัคม  174.661 0.641 3 0.89 
การเมือง 175.337 1.317 3 0.73 
ธุรกิจ 179.588 5.568 3 0.13 
เศรษฐกิจ 182.980 6.960 3 0.06 
การศกึษา  175.885 1.865 3 0.60 
ผลิตภณัฑ์ 178.630 4.610 3 0.20 
อนาคต 176.616 2.597 3 0.46 
วฒันธรรม  175.859 1.839 3 0.61 

 
*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
จากตาราง 89 ผลการทดสอบพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความความคดิเห็น ได้แก่ 

ตอ่ตวัเอง ปัญหาสงัคม  การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การศกึษา ผลิตภณัฑ์ อนาคต และวฒันธรรม มี
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คา่ Sig. มากกว่า 0.05 แสดงวา่ตวัแปรอิสระทัง้ 9 ตวั ไมมี่ความเหมาะสมในการน าไปหาอิทธิพลท่ี
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดของคนวยัท างาน ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 

สมมติฐาน ข้อที่  4.4 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
 

ตาราง 90 Model Fitting Information ด้านช่วงเวลาท่ีซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 269.381    
Final 239.916 29.465* 18 0.04 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 91  Likelihood Ratio Test ด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 
คา่คงท่ี 240.600 .684 2 0.71 
ตอ่ตวัเอง 240.368 .452 2 0.80 
ปัญหาสงัคม  240.776 .860 2 0.65 
การเมือง 241.786 1.870 2 0.39 
ธุรกิจ 240.990 1.074 2 0.58 
เศรษฐกิจ 250.362 5.568 3 0.06 
การศกึษา  243.389 3.473 2 0.18 
ผลิตภณัฑ์ 244.375 4.459 2 0.11 
อนาคต 241.774 1.858 2 0.39 
วฒันธรรม  244.476 4.560 2 0.10 

 
*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
จากตาราง 91 ผลการทดสอบพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความความคดิเห็น ได้แก่ 

ตอ่ตวัเอง ปัญหาสงัคม  การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การศกึษา ผลิตภณัฑ์ อนาคต และวฒันธรรม มี
คา่ Sig. มากกว่า 0.05 แสดงวา่ตวัแปรอิสระทัง้ 9 ตวั ไมมี่ความเหมาะสมในการน าไปหาอิทธิพลท่ี
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดของคนวยัท างาน ด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 

สมมติฐาน ข้อที่  4.5 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดด้านเหตผุลท่ีซือ้ 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดด้านเหตผุลท่ีซือ้ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
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ตาราง 92 Model Fitting Information ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 238.587    
Final 190.077 48.511* 27 0.01 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
ตาราง 93 Likelihood Ratio Test ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 
คา่คงท่ี 213.283 23.207 3 0.00 
ตอ่ตวัเอง 201.672 11.596* 3 0.01 
ปัญหาสงัคม  190.700 0.624 3 0.89 
การเมือง 191.578 1.501 3 0.68 
ธุรกิจ 194.551 4.475 3 0.21 
เศรษฐกิจ 193.323 3.247 3 0.36 
การศกึษา  193.148 3.071 3 0.38 
ผลิตภณัฑ์ 193.584 3.508 3 0.32 
อนาคต 193.83 3.761 3 0.29 
วฒันธรรม  200.082 10.006* 3 0.02 

 
*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
จากตาราง 93 ผลการทดสอบพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ได้แก่ ด้าน

ตอ่ตนเอง และวฒันธรรม มีคา่ Sig. น้อยกวา่ 0.05 แสดงว่าตวัแปรอิสระทัง้ 2 มีความเหมาะสมใน
การน าไปหาอิทธิพลท่ีส่งผลพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ส่วนตัวแปร ด้าน ปัญหาสังคม 
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การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การศึกษา ผลิตภัณฑ์ และอนาคตท่ีมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 นัน้ ไม่มี
อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 

 
ตาราง 94 คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรในแบบจ าลอง Multinomial Logistic 

 
ท่านซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้วย

เหตุผลใดa 
B Wald Sig. Exp(B) 

ชว่ยดบักระหาย คา่คงท่ี 48.941 0.003 0.96  
ตอ่ตวัเอง -1.790 5.598 0.02* 0.167 
วฒันธรรม -1.675 4.772 0.03* 0.187 

ชว่ยในการบ าบดั/ 
รักษาโรค 

คา่คงท่ี 47.638 0.003 0.96  
ตอ่ตวัเอง -0.931 1.136 0.29 0.394 
วฒันธรรม -1.082 1.589 0.21 0.339 

ชว่ยให้สขุภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

คา่คงท่ี -28.078 0.001 0.98  
ตอ่ตวัเอง -1.100 1.699 0.19 0.333 
วฒันธรรม -0.763 0.746 0.39 0.466 

หมายเหต ุกลุม่อ้างอิง คือ ชว่ยให้สขุภาพผิวดีขึน้. 
 
จากตาราง 94 ผลโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ Multinomial Logistic รูปแบบ

การด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้านเหตผุลท่ีซือ้ 
ได้แก่ ด้านตอ่ตวัเอง และวฒันธรรม มีรายละเอียดดงันี ้

ผู้บริโภคท่ีเลือกซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้วยเหตผุลช่วยดบักระหาย มีปัจจยัด้านตอ่ตวัเองและ
วฒันธรรม ซึ่งตวัแปรเหล่านีมี้ค่า Exp(B) =  0.167 และ 0.187 ตามล าดบัโดยค่าสมัประสิทธ์ิท่ี
ประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ถ้าผู้บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
ด้านต่อตนเองและวฒันธรรม เพิ่มขึน้จะท าให้ซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้วยเหตผุลด้านช่วยดบักระหาย 
เพิ่มมากขึน้ 
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ตาราง 95 แบบจ าลอง Multinomial ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 
 

Observed 

Predicted 

ชว่ยดบั
กระหาย 

ชว่ยในการ
บ าบดั/ 
รักษาโรค 

ชว่ยให้สขุภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

ชว่ยให้
สขุภาพผิว 
ดีขึน้ 

Percent 
Correct 

ชว่ยดบักระหาย 241 0 0 0 100.0% 
ชว่ยในการบ าบดั/ 

รักษาโรค 
47 1 0 0 2.1% 

ชว่ยให้สขุภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

60 0 0 0 0.0% 

ชว่ยให้สขุภาพผิว
ดีขึน้ 

51 0 0 0 0.0% 

Overall 
Percentage 

99.8% 0.3% 0.0% 0.0% 60.5% 

Nagelkerke -R2= 13.00 
 
จากตาราง 95 ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง Multinomial Logistic พบว่ารูปแบบการ

ด าเนินชีวิตด้านความคดิเห็นท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจขุวดของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานครได้แก่ ปัจจยัด้านตอ่ตวัเองและวฒันธรรม สามารถอธิบายความฝันแปรของ
พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้านด้านเหตุผลท่ีซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 13.00 
ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 
60.5 โดยอธิบายพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ท่ีเลือกซือ้ท่ีมีความน่าจะเป็น
มากท่ีสุด คือ ช่วยดบักระหาย ร้อยละ 100  รองลงมา  ช่วยในการบ าบดั/ รักษาโรค ร้อยละ 2.1 
ชว่ยให้สขุภาพร่างกายแข็งแรง และ ชว่ยให้สขุภาพผิวดีขึน้ ร้อยละ 0 ตามล าดบั 

สมมติฐาน ข้อที่  4.6 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 
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H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
 

ตาราง 96 Model Fitting Information ด้านผู้ มีอิทธิพล 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 253.634    
Final 189.168 64.466* 36 0.002 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
ตาราง 97 Likelihood Ratio Test ด้านผู้ มีอิทธิพล 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 
คา่คงท่ี 196.741 7.573 4 0.11 
ตอ่ตวัเอง 193.767 4.599 4 0.33 
ปัญหาสงัคม  189.311 .143 4 1.00 
การเมือง 192.835 3.667 4 0.45 
ธุรกิจ 202.028 12.859* 4 0.01 
เศรษฐกิจ 196.483a 7.315 4 0.12 
การศกึษา  192.904 3.736 4 0.44 
ผลิตภณัฑ์ 196.729 7.561 4 0.11 
อนาคต 191.975 2.807 4 0.59 
วฒันธรรม  200.901 11.732* 4 0.02 

 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05* 
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จากตาราง 97 ผลการทดสอบพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ได้แก่ ด้าน
ธุรกิจ และวฒันธรรม มีคา่ Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงวา่ตวัแปรอิสระทัง้ 2 มีความเหมาะสมในการ
น าไปหาอิทธิพลท่ีส่งผลพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวยัท างาน ส่วนตวัแปร ด้านต่อ
ตวัเอง ปัญหาสังคม การเมืองธุรกิจ เศรษฐกิจ การศึกษา ผลิตภัณฑ์ และอนาคต ท่ีมีค่า Sig. 
มากกวา่ 0.05 นัน้ ไมมี่อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 

 
ตาราง 98 คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรในแบบจ าลอง Multinomial Logistic 

 

ผู้ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การซือ้ 
น า้แร่บรรจขุวด 

B Wald Sig. Exp(B) 

ตวัเอง คา่คงท่ี 1.069 0.084 0.77  
ธุรกิจ -0.522 0.188 0.66 0.593 

วฒันธรรม -0.656 0.994 0.32 0.519 
คนใน

ครอบครัว 
คา่คงท่ี 1.516 0.107 0.74  
ธุรกิจ -2.451 2.641 0.10 0.086 

วฒันธรรม 0.955 0.679 0.41 2.598 
เพ่ือน คา่คงท่ี -2.748 0.231 0.63  

ธุรกิจ -3.854 5.713 0.02* 0.021 
วฒันธรรม 2.299 2.137 0.14 9.961 

พรีเซ็นเตอร์ คา่คงท่ี -112.678 0.003 0.95  
ธุรกิจ -1.509 3.298 0.07 0.221 

วฒันธรรม -0.775 0.807 0.37 0.461 

หมายเหต ุกลุม่อ้างอิง คือ   พนกังานขาย. 
  

จากตาราง 98 ผลโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ Multinomial Logistic รูปแบบ
การด าเนินชีวิตด้านความคดิเห็นท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านผู้ มีอิทธิพลใน
การซือ้ ได้แก่ ด้านธุรกิจ มีรายละเอียดดงันี ้
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ผู้ มีอิทธิพลในการซือ้น า้แร่บรรจุขวดคือเพ่ือน มีปัจจัยด้านธุรกิจ ซึ่งตวัแปรเหล่านีมี้ค่า  
EXP(B) = .021 โดยค่าสมัประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีเคร่ืองหมายในทิศทางเดียวกนั หมายความว่า 
เพ่ือนมีอิทธิพลในการซือ้น า้แร่บรรจขุวด 

 
ตาราง 99 แบบจ าลอง Multinomial ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 

 

Observed 
Predicted 

ตวัเอง 
คนใน

ครอบครัว 
เพ่ือน พรีเซ็นเตอร์ 

พนกังาน
ขาย 

Percent 
Correct 

ตวัเอง 307 1 0 0 0 99.7% 
คนใน
ครอบครัว 

21 0 0 0 0 0.0% 

เพ่ือน 13 0 5 0 0 27.8% 
พรีเซ็นเตอร์ 24 0 0 0 0 0.0% 
พนกังานขาย 29 0 0 0 0 0.0% 
Overall 
Percentage 

98.5% 0.3% 1.3% 0.0% 0.0% 78.0% 

 
Nagelkerke -R2= 18.00 
จากตาราง 99 ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง Multinomial Logistic พบว่ารูปแบบการ

ด าเนินชีวิตด้านความสนใจท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวดของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานครได้แก่  ด้านแฟชัน่  สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤตกิรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดด้านช่วงเวลาท่ีซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 18.00 ตลอดจนคา่ความนา่จะเป็นของ
พฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 78 โดยอธิบายอิทธิพลด้าน
พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้มากท่ีสุด คือ ตัวเอง ร้อยละ 99.7 
รองลงมา เพ่ือน ร้อยละ 27 คนในครอบครัว พรีเซ็นเตอร์ และพนกังานขาย ร้อยละ 0 ตามล าดบั 
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สมมติฐาน ข้อที่  4.7 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านความถ่ีในการซือ้ 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดด้านความถ่ีในการซือ้ 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวดด้านความถ่ีในการซือ้ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ได้ผลการทดสอบดงันี ้
 

ตาราง 100 Model Fitting Information ด้านความถ่ีในการซือ้ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 286.386    
Final 250.615 35.771 27 0.12 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 101  Likelihood Ratio Test ด้านความถ่ีในการซือ้ 
 

Effect 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 
คา่คงท่ี 256.578 5.963 3 0.11 
ตอ่ตวัเอง 254.711 4.096 3 0.25 
ปัญหาสงัคม  250.684 0.069 3 1.00 
การเมือง 252.467 1.852 3 0.60 
ธุรกิจ 256.630 6.015 3 0.11 
เศรษฐกิจ 253.023 2.408 3 0.49 
การศกึษา  257.672 7.057 3 0.07 
ผลิตภณัฑ์ 255.017 4.402 3 0.22 
อนาคต 258.069 7.454 3 0.06 
วฒันธรรม  252.660 2.044 3 0.56 

 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05* 

 
จากตาราง 101 ผลการทดสอบพบวา่รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความความคดิเห็น ได้แก่ 

ตอ่ตวัเอง ปัญหาสงัคม  การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การศกึษา ผลิตภณัฑ์ อนาคต และวฒันธรรม มี
คา่ Sig มากกว่า 0.05 แสดงว่าตวัแปรอิสระทัง้ 9 ตวั ไม่มีความเหมาะสมในการน าไปหาอิทธิพลท่ี
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดของคนวยัท างาน ด้านความถ่ีในการซือ้ 
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ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

ตาราง 102 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมติฐาน ข้อที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้
ตอ่เดือน มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด  

ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 

ด้านยี่ห้อ
ที่เลือก
ซือ้ 

ด้าน
ขนาดที่
ซือ้ 

ด้าน
สถานที่
เลือกซือ้ 

ด้าน
ช่วงเวลา
ที่ซือ้ 

ด้าน
เหตุผล
ที่ซือ้ 

ด้านผู้มี
อิทธิพล
ในการ
ซือ้ 

ด้าน
ความถี่
ในการ
ซือ้ 

เพศ        

อาย ุ        

สถานภาพการท างาน        

ระดบัการศกึษา        

รายได้ตอ่เดือน        

 
หมายเหต ุ เคร่ืองหมาย  หมายถึงสอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

เคร่ืองหมาย  หมายถึงสอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
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ตาราง 102 (ตอ่) 
 
สมมติฐาน ข้อที่  2 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้

น า้แร่บรรจขุวด 

รูปแบบ 
การด าเนินชีวติ 
ด้านกิจกรรม 

ด้าน
ยี่ห้อที่
เลือกซือ้ 

ด้าน
ขนาด
ที่ซือ้ 

ด้าน
สถาน 
ที่เลือก
ซือ้ 

ด้าน
ช่วงเวลา 
ที่ซือ้ 

ด้าน
เหตุผล 
ที่ซือ้ 

ด้านผู้มี
อิทธิพล
ในการ
ซือ้ 

ด้าน
ความถี่ใน
การซือ้ 

การท างาน         

งานอดเิรก         

กิจกรรมสงัคม         

วนัหยดุพกัผอ่น         

การพกัผอ่น         

สมาชิกสโมสร         

การร่วมกิจกรรม
ชมุชน  

       

การเลอืกซือ้         

การเลน่กีฬา        

 
หมายเหต ุ เคร่ืองหมาย  หมายถึงสอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

เคร่ืองหมาย  หมายถึงสอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
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ตาราง 102 (ตอ่) 
 
สมมตฐิาน ข้อที่ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้

น า้แร่บรรจขุวด 
รูปแบบ 

การด าเนินชีวติ 
ด้านความสนใจ 

ด้าน
ยี่ห้อที่
เลือกซือ้ 

ด้าน
ขนาดที่
ซือ้ 

ด้าน
สถานที่
เลือกซือ้ 

ด้าน
ช่วงเวลา
ที่ซือ้ 

ด้าน
เหตุผล
ที่ซือ้ 

ด้านผู้มี
อิทธิพล
ในการซือ้ 

ด้าน
ความถี่ใน
การซือ้ 

ครอบครัว        

บ้าน        

งาน        

ชมุชน        

การพกัผอ่น         

แฟชัน่         

อาหาร         

สือ่        

ความส าเร็จ        

 
หมายเหต ุ เคร่ืองหมาย  หมายถึงสอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

เคร่ืองหมาย  หมายถึงสอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
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ตาราง 102 (ตอ่) 
 
สมมติฐาน ข้อที่ 4 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซือ้น า้แร่บรรจขุวด 

รูปแบบ 
การด าเนินชีวติ 
ด้านความคดิ 

ด้านยี่ห้อ
ที่เลือก
ซือ้ 

ด้าน
ขนาดที่
ซือ้ 

ด้าน
สถานที่
เลือกซือ้ 

ด้าน
ช่วงเวลาที่

ซือ้ 

ด้าน
เหตุผลที่

ซือ้ 

ด้านผู้มี
อิทธิพล
ในการ
ซือ้ 

ด้าน
ความถี่
ในการ
ซือ้ 

ตอ่ตวัเอง        

ปัญหาสงัคม         

การเมือง        

ธุรกิจ        

เศรษฐกิจ        

การศกึษา         

ผลติภณัฑ์        

อนาคต        

วฒันธรรม         

 
หมายเหต ุ เคร่ืองหมาย  หมายถึงสอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

เคร่ืองหมาย  หมายถึงสอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาวิจัยเร่ือง อิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนวัย

ท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ผู้ วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์
ข้อมลู ซึง่มีประเดน็ส าคญัท่ีจะน ามาสรุป อภิปรายผล น าเสนอข้อเสนอแนะตามล าดบัดงันี ้
 
สังเขปการวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1.เพ่ือศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคน า้แร่บรรจุ
ขวดในเขตกรุงเทพมหานคร ตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด 

2.เพ่ือศกึษาอิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมตอ่พฤติกรรมการซือ้
น า้แร่บรรจขุวดในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพ่ือศกึษาอิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจตอ่พฤติกรรมการ
ซือ้น า้แร่บรรจขุวดในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.เพ่ือศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
การซือ้น า้แร่บรรจขุวดในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ผลการวิจยัสามารถน าไปพฒันาและเปล่ียนแปลงการก าหนดกลยทุธ์ การพฒันา

ผลิตภณัฑ์และแนวทางการวางแผนการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจ 
2. ผู้บริโภคได้รับการตอบสนองความต้องการท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
3. ใช้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีต้องการศกึษาพฒันาและตอ่ยอดการศกึษาและวิจยัท่ีเก่ียว

เพิ่มเตมิเก่ียวกบัน า้แร่บรรจขุวดตอ่ไปในอนาคต 
สมมตฐิานในการวิจัย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อาย ุ สถานภาพการท างาน ระดบัการศกึษา 
รายต่อเดือนได้ มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แ ร่บรรจุขวดของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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2. รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคดิเห็น มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเร่ือง อิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานครตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด สรุปผลได้ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา 
1. การวิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ

การท างาน และรายได้ตอ่เดือน  
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 

65.75 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 137 คน คดิเป็นร้อยละ 34.25  
อายุ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 27 – 35 ปี จ านวน 146 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36.5 รองลงมา อายุ 36 – 44 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75  อายุ 18 – 26 ปี 
จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 อาย ุ53 – 60 ปี จ านวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 9.75 และอาย ุ
45 – 53 ปี จ านวน 37 คน คดิเป็นร้อยละ 9.25 ตามล าดบั 

สถานภาพการท างาน ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพการท างาน
เป็น ลกูจ้างเอกชน จ านวน 240 คน ร้อยละ  60  อาชีพอิสระ จ านวน 82 คน คดิเป็นร้อยละ 20.50 
ลกูจ้างรัฐบาล จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 และนายจ้าง/เจ้าของกิจการ จ านวน 37 คน 
คดิเป็นร้อยละ 9.25 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 202 คน ร้อยละ 50.50 สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 163 คน ร้อยละ 40.75 และต ่ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 35 คน คดิเป็นร้อยละ 8.75  ตามล าดบั 

รายได้ต่อเดือน  ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 
30,000 บาท จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมา รายได้ตอ่เดือน 40,001 บาทขึน้ไป 
จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 รายได้ต่อเดือน  10,001 – 20,000 บาท จ านวน 80 คน คิด
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เป็นร้อยละ 20  รายได้ตอ่เดือน  30,001 – 40,000 บาท จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 และ
รายได้ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 10,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 รายได้เดือน ต ่ากว่าหรือ
เทา่กบั 15,000 บาท จ านวน 49 คน คดิเป็นร้อยละ 12.25 ตามล าดบั 

2. การวิเคราะห์ลกัษณะข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมซือ้น า้แร่บรรจขุวด 
ท่านซือ้น า้แร่บรรจุขวดยี่ห้อใดอะไรบ่อยท่ีสุด 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวด คือ  มิเนเร่ จ านวน 
112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาคือ ออร่า จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 เพอร์ร่า 
จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 มองต์เฟลอ จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 และ เซเว่น
ซีเล็ค จ านวน 45 คน คดิเป็นร้อยละ 11.25 ตามล าดบั  

ท่านซือ้น า้แร่บรรจุขวดขนาดใด 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือ้น า้แร่บรรจขุวด คือขนาด  500 - 

600 มิลลิลิตร จ านวน 208 คน คดิเป็นร้อยละ 52.00  รองลงมา ขนาด 300 - 330 มิลลิลิตร จ านวน 
81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25  ขนาด 1.5 ลิตรขึน้ไป จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และ
ขนาด 750 – 1,000 มิลลิลิตร จ านวน 55 คน คดิเป็นร้อยละ 13.75 ตามล าดบั 

สถานที่ใดในการซือ้น า้แร่บรรจุขวด 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือ้น า้แร่บรรจขุวด คือ ร้านสะดวก

ซือ้/ มินิมาร์ท จ านวน 284 คนคดิเป็นร้อยละ 71.00 ซุปเปอร์มารเก็ต จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.50 ร้านอาหารจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และ ตู้ขายเคร่ืองด่ืมอตัโนมตัิ จ านวน 34 
คน คดิเป็นร้อยละ 8.50 ตามล าดบั 

ช่วงเวลาในซือ้น า้แร่บรรจุขวด 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือ้น า้แร่บรรจขุวด คือ เวลา 12.01 

– 18.00 น. จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 เวลา 06.01 – 12.00 น. จ านวน 134 คน คิด
เป็นร้อยละ33.50 และชว่งเวลา 18.01 – 06.00 น. จ านวน 88 คน คดิเป็นร้อยละ 22.00 ตามล าดบั 

เหตุผลในซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้วย  
พบว่าเหตผุลส่วนใหญ่เลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวด คือช่วยดบักระหาย 241 คน

คิดเป็นร้อยละ 60.25 รองลงมา ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.00 ช่วยให้สุขภาพผิวดีขึน้ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 ช่วยในการบ าบดั/ รักษาโรค 
จ านวน 48 คน คดิเป็นร้อยละ 12.00 ตามล าดบั 
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ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้น า้แร่บรรจุขวด 
พบว่าผู้ มีอิทธิพลตอ่การซือ้น า้แร่บรรจขุวดส่วนใหญ่ คือ ตวัเอง จ านวน 308 

คน คิดเป็นร้อยละ 77.00  รองลงมา พนกังานขายจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 พรีเซ็นเตอร์ 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 คนในครอบครัว จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 และเพ่ือน 
จ านวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดบั 

ความถี่ในการซือ้น า้แร่บรรจุขวดต่อสัปดาห์ 
พบวา่ความถ่ีในการซือ้น า้แร่บรรจขุวดตอ่สปัดาห์ ส่วนใหญ่คือ จ านวน 2 – 3 

ครัง้ต่อสปัดาห์ จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25 รองลงมาจ านวน 1 ครัง้ต่อสปัดาห์ จ านวน 
136 คน คดิเป็นร้อยละ 34  จ านวน 4 – 5 ครัง้ตอ่สปัดาห์ จ านวน 51 คน คดิเป็นร้อยละ 12.75และ
จ านวน 6 – 7 ครัง้ตอ่สปัดาห์ จ านวน 40 คน คดิเป็นร้อยละ 10 ตามล าดบั 

3. การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับอิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานครตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ประกอบด้วย รูปแบบการด าเนินชีวิต
ด้านกิจกรรม รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ และรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ  

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม 
ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน

กิจกรรม เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการท ากิจกรรมในระดบั
มากท่ีสดุ ได้แก่ ฉนัวางแผนการท างาน ความคดิเห็นในระดบัมาก ได้แก่ ฉันเข้าร่วมอบรมสมัมนาท่ี
เป็นประโยชน์ตอ่การท างาน รองลงมา ฉันพกัผ่อนอยู่บ้านในวนัหยดุชว่งเทศกาล ฉันซือ้สินค้าและ
บริการผ่านส่ือออนไลน์ เช่น Shopee Lazada  ฉันไปร้านอาหาร/สถานท่ีแปลกใหม่เสมอ ฉันไป
งานเลีย้งสรรค์พบปะเพ่ือนฝูง  ฉันอ่านหนังสือ นิตยสาร ฉันเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น 
ท าบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฉันซือ้สินค้าและบริการโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ฉันไปชม
ภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์ ฉนัท ากิจกรรมอาสาเพ่ือสงัคม/การกศุล  และความคดิเห็นในระดบัปาน
กลาง ฉนัชอบท าอาหาร/ขนม ฉนัออกก าลงักาย/เล่นกีฬาประจ า  ฉนัตดิตามขา่วสารและรับชมการ
แข่งขนักีฬา ฉันเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาชมุชน/อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม  ฉันไปชม คอนเสิร์ต/ทอล์คโชว์ 
ฉนัเป็นสมาชิกฟิตเนส/สปอร์ตคลบั และ ฉนัเป็นอาสาสมคัรชว่ยองค์กรการกศุล ตามล าดบั 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ 
ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน

ความสนใจ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความสนใจในระดบั
มากท่ีสดุ ได้แก่ ฉันให้ความส าคญักบัครอบครัวเป็นอนัดับแรก รองลงมา ฉันใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ค้นหาข้อมลูเสมอ บ้านเป็นสถานท่ีพกัผ่อนและให้ความบนัเทิง  ฉันพฒันาตนเองเพ่ือความส าเร็จ
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ในอนาคต ฉันชอบท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  ฉันชอบท ากิจกรรมร่วมกบัสมาชิกใน
ครอบครัว ฉนัชอบไปร้านอาหารท่ีมีรสชาตอิร่อยและบรรยากาศท่ีดี  ฉนัพฒันาประสิทธิภาพในการ
ท างานอยู่เสมอ ปัญหาตา่งๆภายในชมุชนควรได้รับการแก้ไขทนัที  ปัญหาตา่งๆภายในชมุชนควร
ได้รับการแก้ไขทันที ความคิดเห็นในระดบัมาก ได้แก่ การเดินทางท่องเท่ียวรอบโลกเป็นหนึ่งใน
ความฝันของฉัน ฉันยินดีช่วยเหลืองานในชุมชน/องค์กรการกุศล บ้านของฉันมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ฉันรับประทานผักและผลไม้สดเป็นประจ า ความมั่นคงในหน้าท่ีการงานส าคญักว่า
รายได้ ฉนัค านึงถึงคณุคา่โภชนาทางอาหารเวลาเลือกรับประทานเสมอ ฉันติดตามขา่วสารกระแส
นิยมเป็นประจ า ฉันสวมใส่เสือ้ผ้าและเคร่ืองประดบัท่ีทันสมัย และฉันช่ืนชอบสินค้าแบรนด์เนม 
ตามล าดบั 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเหน็ 
ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน

ความคิดเห็น เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคดิเห็นในระดบั
มากท่ีสดุได้แก่  ได้แก่ ธุรกิจออนไลน์มีการเติบโตอย่างมากในปัจจบุนั  รองลงมา อนาคตเป็นสิ่งท่ี
ไมแ่นน่อน จงท าวนันีใ้ห้ดีท่ีสดุ การท าธุรกิจต้องค านงึถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมเสมอ ทกุคนควร
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การออมและการลงทุนเป็นเร่ืองท่ีส าคญั แหล่งท่องเท่ียว
ถูกท าลายเพราะการขาดจิตส านึกของ นักท่องเท่ียว ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก 
การเมืองเป็นเร่ืองของคนทัง้ประเทศ ฉันไม่ชอบความขดัแย้งทางการเมือง ศิลปะวฒันะธรรมไทย
เป็นสิ่งควรคา่แก่การอนรัุกษ์  โฆษณามีส่วนชว่ยในการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการ ฉนัชอบเรียนรู้
และหาประสบการณ์ใหม่ๆ สินค้าและบริการสามารถบ่งบอกถึงบุคลิกลกัษณะของผู้บริโภคได้ 
ประสบการณ์ท างานมีความส าคญัมากกว่าวุฒิการศึกษา สงัคมไทยให้คณุค่าทางวตัถุมากกว่า
จิตใจ ความคิดเห็นในระดบัมาก ได้แก่ การศึกษาระดบัปริญญาตรีไม่เพียงพอต่อการแข่งขนัใน
ตลาดแรงงานในปัจจุบนั  ฉันใช้จ่ายเงินอย่างระมดัระวงั และฉันพึงพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ใน
ปัจจบุนั ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจัย โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 

สามารถสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานได้ ดงันี ้
สมมติฐาน ข้อที่  1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพ

การท างาน  ระดบัการศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด 
ด้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ ผลการวิจยัพบวา่ 

สมมติฐาน ข้อที่  1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ 

ผลการศกึษาพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การเลือกซือ้น า้แร่บรรจุได้แก่ รายได้ต่อเดือน สามารถอธิบายพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด 
ด้านย่ีห้อน า้แร่ท่ีเลือกซือ้ สามารถอธิบายพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านย่ีห้อน า้แร่ท่ี เลือก
ซือ้ โดยมีค่า (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 14.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการ
เลือกซือ้น า้แร่บรรจใุนทิศทางเดียวกนัได้ร้อยละ 35.3 โดยอธิบายพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด 
ย่ีห้อน า้แร่บรรจขุวดท่ีเลือกซือ้ท่ีมีความน่าจะเป็นมากท่ีสดุ คือย่ีห้อมิเนเร่  ร้อยละ 62.5 ย่ีห้อเพอร์
ร่า ร้อยละ 50.5 ย่ีห้อเซเวน่ซีเล็ค ร้อยละ 33.3 ย่ีห้อออร่า ร้อยละ 10.8 และย่ีห้อมองต์เฟลอ ร้อยละ 
0 ตามล าดบั โดยมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐาน ข้อที่  1.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านขนาดท่ีซือ้ 

ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์  ไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านขนาดท่ีซือ้ ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

สมมติฐาน ข้อที่  1.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 

ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์  ไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

สมมติฐาน ข้อที่  1.4 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 

ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้ตอ่เดือน 
มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านช่วงเวลาท่ีซือ้ สามารถอธิบายความฝันแปรของ
พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านช่วงเวลาท่ีซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 8.00 ตลอดจน
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คา่ความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 48.00 โดย
อธิบายพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านชว่งเวลาในการซือ้น า้แร่บรรจขุวดท่ีมีความน่าจะเป็น
มากท่ีสดุ คือ ชว่งเวลา 12.01 – 18.00 น.  ร้อยละ 80.9  ชว่งเวลา 06.01 – 12.00 น. และ ชว่งเวลา 
18.01 – 00.00 น. ร้อยละ 0 ตามล าดบั โดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐาน ข้อที่  1.5 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้  

ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ และ
ระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ สามารถอธิบาย
ความฝันแปรของพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านเหตผุลท่ีซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 
13.00 ตลอดจนคา่ความน่าจะเป็นของพฤตกิรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจใุนทิศทางเดียวกนัได้ร้อย
ละ 58.8 โดยอธิบายพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ท่ีเลือกซือ้ท่ีมีความน่าจะ
เป็นมากท่ีสดุ คือ ช่วยดบักระหาย ร้อยละ 97.1  รองลงมา ชว่ยให้สขุภาพร่างกายแข็งแรง  ชว่ยใน
การบ าบดั/ รักษาโรค และ ช่วยให้สขุภาพผิวดีขึน้ ร้อยละ 0 ตามล าดบั โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐาน ข้อที่  1.6 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 

ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ สถานภาพการ
ท างาน อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ สามารถอธิบาย
ความฝันแปรของพฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านช่วงเวลาท่ีซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 
10.00 ตลอดจนคา่ความน่าจะเป็นของพฤตกิรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจใุนทิศทางเดียวกนัได้ร้อย
ละ 77 โดยอธิบายอิทธิพลด้านพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้มากท่ีสดุ 
คือ ตวัเอง ร้อยละ 100 รองลงมา คนในครอบครัว เพ่ือน พรีเซ็นเตอร์ และพนกังานขาย ร้อยละ 0 
ตามล าดบั โดยมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐาน ข้อที่ 1.7 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านความถ่ีในการซือ้ 

ผลการศกึษาพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาย ุและรายได้
ตอ่เดือนมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านความถ่ีในการซือ้ สามารถอธิบายความ
ฝันแปรของพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้านความถ่ีในการซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 
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8.00 ตลอดจนคา่ความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจใุนทิศทางเดียวกนัได้ร้อย
ละ 46.5 โดยอธิบายพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจดุ้านความถ่ีในการซือ้ท่ีมีความนา่จะเป็นมากท่ีสดุ
คือความถ่ี  2 – 3 ครัง้/สปัดาห์ ร้อยละ 85 รองลงมา ความถ่ี 1 ครัง้/สปัดาห์ ร้อยละ 28.7  ความถ่ี 
4 – 5 ครัง้/สปัดาห์  และความถ่ี 6 – 7 ครัง้/สปัดาห์ ร้อยละ 0 
โดยมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐาน ข้อที่  2 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การซือ้น า้แร่บรรจขุวด 

สมมติฐาน ข้อที่  2.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ 

ผลการศกึษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ได้แก่ การท างาน 
กิจกรรมสงัคม การพกัผ่อน การร่วมกิจกรรมชมุชน การเล่นกีฬา สามารถอธิบายความฝันแปรของ
พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านย่ีห้อน า้แร่บรรจขุวดท่ีเลือกซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 
24.00 ตลอดจนคา่ความน่าจะเป็นของพฤตกิรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจใุนทิศทางเดียวกนัได้ร้อย
ละ 38.3 โดยอธิบายพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านย่ีห้อน า้แร่บรรจขุวดท่ีเลือกซือ้ท่ีมีความ
นา่จะเป็นมากท่ีสดุ คือย่ีห้อเพอร์ร่า ร้อยละ 49.5 ย่ีห้อมิเนเร่ ร้อยละ 48.2  ย่ีห้อออร่า ร้อยละ 45.2 
ย่ีห้อมองต์เฟลอ ร้อยละ 18.6 และย่ีห้อมองต์เฟลอ ร้อยละ 0 ตามล าดบั โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐาน ข้อที่  2.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านขนาดท่ีซือ้ 

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม  ได้แก่ การ
ท างาน งานอดิเรก  กิจกรรมสงัคม วนัหยดุพกัผ่อน และการเล่นกีฬา  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านขนาดท่ีซือ้สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดด้านย่ีห้อน า้แร่บรรจุขวดท่ีเลือกซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 14.00 ตลอดจนค่าความ
น่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 50.00 โดยอธิบาย
อิทธิพลด้านพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านด้านขนาดท่ีเลือกซือ้น า้แร่บรรจขุวด โดยขนาดท่ี
มีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ขนาด500 -600 มิลลิลิตร  ร้อยละ 94.7 รองลงมาขนาด 300 - 330 
มิลลิลิตร ร้อยละ 3.7 และ ขนาด 750 – 1,000 มิลลิลิตร ขนาด1.5 ลิตรขึน้ไป ร้อยละ 0 โดยมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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สมมติฐาน ข้อที่  2.3 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 

ผลการศกึษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมไม่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้
น า้แร่บรรจขุวด ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐาน ข้อที่  2.4 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ได้แก่ วันหยุด
พักผ่อน และสมาชิกสโมสรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านช่วงเวลาท่ีซือ้ 
สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านย่ีห้อน า้แร่บรรจขุวดท่ีเลือก
ซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 9.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้
น า้แร่บรรจใุนทิศทางเดียวกนัได้ร้อยละ 50.00 โดยอธิบายอิทธิพลด้านพฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวด ด้านช่วงเวลาท่ีเลือกซือ้ดงันี ้ช่วงเวลาท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุ คือ เวลา 12.01 -18.00 น. ร้อยละ 
77.5 รองลงมาเวลา 06.01 -12.00 น. ร้อยละ 44.8 และเวลา 18.01 -06.00 น. ร้อยละ 2.3 
ตามล าดบั โดยมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐาน ข้อที่  2.5 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ได้แก่ วันหยุด
พักผ่อน สมาชิกสโมสร และการเล่นกีฬา  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้าน
เหตผุลท่ีซือ้ สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 
(Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 19.00 ตลอดจนคา่ความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่
บรรจุในทิศทางเดียวกนัได้ร้อยละ 61.0 โดยอธิบายอิทธิพลด้านพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด 
ด้านเหตผุลท่ีเลือกซือ้ดงันี ้เหตผุลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุ คือ ช่วยดบักระหาย ร้อยละ 97.5 รองลงมา
ช่วยให้สุขภาพผิวดีขึน้ ร้อยละ 11.8 ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ร้อยละ 5 และช่วยในการ
บ าบดั/ รักษาโรค ร้อยละ 2.3 ตามล าดบั โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐาน ข้อที่  2.6 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ได้แก่ การร่วม
กิจกรรมชุมชนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ สามารถ
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อธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้
ร้อยละ 18.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุขวด ในทิศทาง
เดียวกนัได้ร้อยละ 77.5 โดยอธิบายอิทธิพลด้านพฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจดุ้านผู้ มีอิทธิพลในการ
ซือ้ดงันี ้บคุคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุ คือ ตวัเอง ร้อยละ 100  รองลงมา คนในครอบครัว ร้อยละ 9.5 
เพ่ือน พรีเซ็นเตอร์ และพนกังานขายร้อยละ 0 ตามล าดบั โดยมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐาน ข้อที่  2.7 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านความถ่ีในการซือ้ 

ผลการศกึษาพบวา่รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ได้แก่ งานอดิเรก 
และสมาชิกสโมสรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านความถ่ีในการซือ้ สามารถ
อธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้
ร้อยละ 16.00 ตลอดจนคา่ความน่าจะเป็นของพฤตกิรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจใุนทิศทางเดียวกนั
ได้ร้อยละ 47.8 โดยอธิบายอิทธิพลด้านพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านความถ่ีในการซือ้ 
ดงันี ้ความถ่ีท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ จ านวน 2 – 3 ครัง้/สปัดาห์ ร้อยละ 74  รองลงมา จ านวน 1 
ครัง้/สปัดาห์ ร้อยละ 46.3   จ านวน 4 – 5 ครัง้/สปัดาห์ และจ านวน 6 – 7 ครัง้/สัปดาห์ร้อยละ 0 
ตามล าดบั โดยมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐาน ข้อที่  3  รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด 

สมมติฐาน ข้อที่  3.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ 

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ได้แก่ ด้าน
ชมุชน การพกัผ่อน  แฟชัน่  อาหาร และความส าเร็จ มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด 
ด้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านเหตผุล
ท่ีซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 19.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้
น า้แร่บรรจขุวดในทิศทางเดียวกนัได้ร้อยละ  34.0 โดยอธิบายอิทธิพลด้านพฤติกรรมการซือ้น า้แร่
บรรจขุวด ด้านย่ีห้อท่ีซือ้ ดงันี ้ย่ีห้อท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุ คือ มิเนเร่ ร้อยละ 59.8 รองลงมา เพอร์ร่า 
ร้อยละ 33 มองเฟลอ ร้อยละ 23.7 ออร่า ร้อยละ 22.6 และ เซเว่นซีเล็ค ร้อยละ 8.9 ตามล าดบั โดย
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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สมมติฐาน ข้อที่  3.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านขนาดท่ีซือ้ 

ผลการศกึษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ไม่มีมีอิทธิพล
ตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านขนาดท่ีซือ้ ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐาน ข้อที่  3.3 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 

ผลการศกึษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ไม่มีมีอิทธิพล
ตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐาน ข้อที่  3.4 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ได้แก่ ได้แก่ 
ครอบครัว บ้าน ชุมชน แฟชั่น และอาหาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้าน
ช่วงเวลาท่ีซือ้ สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านเหตผุลท่ีซื อ้ 
(Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 17.00 ตลอดจนคา่ความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่
บรรจใุนทิศทางเดียวกนัได้ร้อยละ 53.3 โดยอธิบายอิทธิพลพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้าน
ช่วงเวลาท่ีซือ้ดงันี ้เวลาท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ เวลา 12.01 – 18.00 น. ร้อยละ 71.9 รองลงมา 
เวลา 06.01 – 12.00 น. ร้อยละ 61.9 และ เวลา18.01 – 00.00 น. ร้อยละ 2.3 ตามล าดบั โดยมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐาน ข้อที่  3.5 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ได้แก่ 
ครอบครัว ส่ือ และความส าเร็จมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านเหตุผลท่ีซือ้ 
สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้านด้านเหตุผลท่ีซือ้ 
(Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 14.00 ตลอดจนคา่ความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่
บรรจุขวดในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 60.8 โดยอธิบายพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้าน
เหตผุลท่ีซือ้ท่ีเลือกซือ้ท่ีมีความน่าจะเป็นมากท่ีสุด คือ ช่วยดบักระหาย ร้อยละ 98.88 รองลงมา 
ช่วยในการบ าบดั/ รักษาโรค ร้อยละ 8.3 ช่วยให้สขุภาพร่างกายแข็งแรง และ ช่วยให้สุขภาพผิวดี
ขึน้ ร้อยละ 0 ตามล าดบั โดยมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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สมมติฐาน ข้อที่  3.6 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ได้แก่ แฟชัน่
และความส าเร็จ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ สามารถ
อธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้านช่วงเวลาท่ีซือ้ (Nagelkerke – R2) 
ได้ร้อยละ 10.00 ตลอดจนคา่ความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจขุวดในทิศทาง
เดียวกนัได้ร้อยละ 76.5 โดยอธิบายอิทธิพลด้านพฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านผู้ มีอิทธิพลใน
การซือ้มากท่ีสุด คือ ตัวเอง ร้อยละ 99.4 รองลงมา คนในครอบครัว เพ่ือน พรีเซ็นเตอ ร์ และ
พนกังานขาย ร้อยละ 0  โดยมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐาน ข้อที่  3.7 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านความถ่ีในการซือ้ 

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ได้แก่ 
ความส าเร็จ  มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านความถ่ีในการซือ้ สามารถอธิบาย
ความฝันแปรของพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านความถ่ีในการซือ้ (Nagelkerke – R2) ได้
ร้อยละ 14.00 ตลอดจนคา่ความน่าจะเป็นของพฤตกิรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจใุนทิศทางเดียวกนั
ได้ร้อยละ 42.8 โดยอธิบายอิทธิพลด้านพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้านความถ่ีในการซือ้ 
ดงันี ้ความถ่ีท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุ คือ จ านวน 2 – 3 ครัง้/สปัดาห์ ร้อยละ 71.1  รองลงมา จ านวน 1 
ครัง้/สปัดาห์ ร้อยละ 33.8  จ านวน 6 – 7 ครัง้/สปัดาห์ ร้อยละ 5 และ จ านวน 4 – 5 ครัง้/สปัดาห์ 
ร้อยละ 0 ตามล าดบั โดยมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐาน ข้อที่  4  รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด 

สมมติฐาน ข้อที่ 4.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลตอ่
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้  

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น ไม่มีมี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว้ 

สมมติฐาน ข้อที่ 4.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลตอ่
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านขนาดท่ีซือ้ 
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ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น ไม่มีมี
อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านขนาดท่ีซือ้ ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐาน ข้อที่ 4.3 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลตอ่
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ 

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น ไม่มีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านสถานท่ีเลือกซือ้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐาน ข้อที่ 4.4 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลตอ่
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านชว่งเวลาท่ีซือ้ 

ผลการศกึษาพบวา่รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น ไม่มีอิทธิพล
ตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านสถานท่ีเลือกซือ้ ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐาน ข้อที่ 4.5 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลตอ่
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น ได้แก่ ต่อ
ตวัเองและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านเหตุผลท่ีซือ้ สามารถ
อธิบายความฝันแปรของพฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวดด้านด้านเหตผุลท่ีซือ้ (Nagelkerke – R2) 
ได้ร้อยละ 13.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุในทิศทาง
เดียวกนัได้ร้อยละ 60.5 โดยอธิบายพฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านเหตผุลท่ีซือ้ท่ีเลือกซือ้ท่ีมี
ความน่าจะเป็นมากท่ีสดุ คือ ช่วยดบักระหาย ร้อยละ 100 รองลงมา ช่วยในการบ าบดั/ รักษาโรค 
ร้อยละ 2.1 ชว่ยให้สขุภาพร่างกายแข็งแรง และ ช่วยให้สขุภาพผิวดีขึน้ ร้อยละ 0 ตามล าดบั โดยมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐาน ข้อที่ 4.6 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลตอ่
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ 

ผลการศกึษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น ได้แก่ ธุรกิจ 
และวฒันธรรม  มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ สามารถ
อธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้านช่วงเวลาท่ีซือ้ (Nagelkerke – R2) 
ได้ร้อยละ 18.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซือ้น า้แร่บรรจุในทิศทาง
เดียวกนัได้ร้อยละ 78 โดยอธิบายอิทธิพลด้านพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้านผู้ มีอิทธิพลใน
การซือ้มากท่ีสดุ คือ ตวัเอง ร้อยละ 99.7 รองลงมา เพ่ือน ร้อยละ 27 คนในครอบครัว พรีเซ็นเตอร์ 
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และพนักงานขาย ร้อยละ 0 ตามล าดบั โดยมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐาน ข้อที่ 4.7 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลตอ่
พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ด้านความถ่ีในการซือ้ 

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น ไม่มีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด ด้านความถ่ีในการซือ้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “อิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด” สามารถน าผลการศกึษามาอภิปรายผลวิจยั
ได้ดงันี ้

1. เพศมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดในด้านเหตุผลท่ีซือ้ ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เน่ืองจากปัจจุบันผู้ บริโภคให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพ ความ
คาดหวังในคุณประโยชน์ของน า้แร่ท่ีบริโภคนั่น และรสนิยมของบริโภคนัน้เป็นสาเหตุท่ีท าให้
ตดัสินใจซือ้มีอยู่ 2 ประเภท คือ มลูเหตจุูงใจทางเหตผุลและทางอารมณ์ วิธีการซือ้และโอกาสใน
การซือ้ การซือ้ของผู้บริโภคนัน้ไม่แน่ไม่นอนขึน้อยู่กบัลกัษณะนิสยั ความต้องการ และ พฤติกรรม
ของแตล่ะบุคคล ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของวิภาวดี ทองสุข (2552) ศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้ข้าวสาร บรรจถุงุของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยได้วิจยั 
ถึงปัจจยัส่วนบคุคลท่ีมีอิทธิพลคือ ผู้ ซือ้ มกัจะเป็นผู้หญิงมากกวา่ผู้ชาย เพศหญิงนัน้ให้ความสนใจ
ในการดแูลสขุภาพ และมกัจะใช้เหตผุลมากกวา่เพศชาย  

2. อายุมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดในด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เน่ืองจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 27-35 ปี เป็นวยัท่ีมีวุฒิ
ภาวะการในเลือกตดัสินใจซือ้น า้แร่ ผู้ มีอิทธิพลตดัสินใจก็มาจากตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั
ของรวิกร สยามิภกัดิ ์(2559) ศกึษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้น า้แร่บรรจขุวด 
ของผู้ บ ริ โภคในเขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑล ” พบว่า  ปัจจัย ด้านลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้ พบว่า ไมว่่าจะเป็นเพศ ชว่งอาย ุระดบัการศกึษา 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ล้วนสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้ทัง้สิน้  
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3. สถานภาพการท างานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดในด้าน
ช่วงเวลาท่ีซือ้ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 เน่ืองจากการส่ือสารทางการตลาด รวมทัง้การ
ประชาสมัพนัธ์สามารถเข้าถึงอาชีพลกูจ้างเอกชนได้มากท่ีสดุ เช่นการจดับธูแนะน าสินค้า การให้
ทดลองชิมตวัอย่าง ส่วนมากมักจะจัดใกล้กับย่านธุรกิจท าให้อาชีพดงักล่าวมีการซือ้สินค้าและ
มกัจะจดัในช่วงเวลาท่ีตรงกบัเวลาช่วงพกักลางวนั โดยเม่ือได้รับประสบการณ์ในการซือ้ครัง้ตอ่ไป
ก็จะเลือกในสิ่งท่ีตวัเองเคยมีประสบการณ์มาก่อน เช่น เคยชิม เคยซือ้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ
วิภาวี สุริโย (2548) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้ผัก-น า้ผลไม้พร้อมด่ืม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร" พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลพฤติกรรมการซือ้น า้ผกั -น า้ผลไม้
พร้อมด่ืม ขึน้อยู่กับองค์ประกอบและล าดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางการ
ตลาดและการได้รับอิทธิพลทางด้านสงัคมวฒันธรรม เช่นการการรับรู้คณุคา่ทางด้านโภชนาการท่ี
สง่ผลให้พฤตกิรรมการซือ้ของผู้บริโภค ซึ่งกลุม่ผู้บริโภคท่ีมีความรู้และความสนใจข้อมลูขา่วสารถึง
การให้ความส าคญักบัดแูลสขุภาพ  

4. ระดบัการศกึษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดในด้านเหตผุลท่ีซือ้ 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจาก ผู้ ท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคสินค้าท่ีมี
คณุภาพดีกว่า เน่ืองจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ท่ีระดบัปริญญาตรีมกัใช้เหตผุล
การเลือกซือ้มากกวา่คนท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศรัญญา 
วีรมหาวงศ์ (2550) ศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพร้านสค
วิซในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศึกษาต่างกันมีผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
เพ่ือสขุภาพร้านสควิซ  

5.รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวดในด้านย่ีห้อท่ี
เลือกซือ้ ด้านช่วงเวลาท่ีซือ้ ด้านความถ่ีในการซือ้ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจาก
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ท่ี 20,001 -30,000 บาท ซึ่งเม่ือรายได้สงูก็จะสามารถซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดท่ีราคาสูงมากขึน้ได้ เช่น ราคาน า้แร่บรรจุขวดออร่ามีราคาแพงกว่าน า้แร่บรรจุขวดย่ีห้ออ่ืนๆ 
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ดนุพนธ์ จกัรวาฬ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง “เปรียบเทียบทศันคติการรู้จกั
และการรับรู้ท่ีมีผลตอ่ความภักดีตอ่ตราสินค้าและพฤติกรรมการบริโภคน า้ด่ืมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร : กรณีศกึษาน า้ด่ืมตราสิงห์และน า้ด่ืมตราเนสท์เล่” พบว่าผู้ มีรายได้น้อย มีการ
ด ารงชีวิตตามห้องเช่า หอพกั จงึนิยมซือ้น า้ด่ืมบริโภคครัง้ละมากๆ ในส่วนของผู้ มีรายได้มากนัน้จะ
นิยมบริโภคน า้จากเคร่ืองกรองตดิตัง้ไว้ตามบ้านทัว่ไป หรือนิยมตามร้านสะดวกซือ้  
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6.รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด 
ในด้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ ด้านขนาดท่ีซือ้ ด้านช่วงเวลาท่ีซือ้ ด้านเหตผุลท่ีซือ้ ด้านผู้ มีอิทธิพลในการ
ซือ้ ด้านความถ่ีในการซือ้ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เน่ืองจากกิจกรรมตา่งๆท่ีผู้บริโภคเลือก
กระท าตามวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลจะมีเอกลักษณ์ท่ีแสดงความเป็นตวัตนของบุคคลนัน้ได้รับ
อิทธิพลจากปัจจยัตา่งๆทัง้ด้านจิตวิทยาและด้านสงัคม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของปัญญชลี สงัข
รัตน์ ( 2554) ได้ท าการศึกษา การรับข้อมูลจากการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และ
รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการ ตดัสินใจซือ้เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ (Functional Drink) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซือ้เคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสดุ 

7.รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านควานสนใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวด ในด้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ ด้านช่วงเวลาท่ีซือ้ ด้านเหตุผลท่ีซือ้ ด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ ด้าน
ความถ่ีในการซือ้ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจาก
รูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลได้รับอิทธิพลมากจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะทางประชากร
ศาสตร์ วฒันธรรม คา่นิยม และประสบการณ์เดมิ เป็นต้น ซึง่สง่ผลให้บคุคลมีลกัษณะการใช้ชีวิตท่ี
แตกตา่งกนัออกไป กลา่วคือ บคุคลจะท ากิจกรรม มีความสนใจ หรือมีทศันคติท่ี แตกตา่งกนั ย่อม
ส่งผลต่อการบริโภคและการซือ้สินค้าท่ีแตกต่างกันด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปัญญชลี 
สงัขรัตน์ ( 2554) ได้ท าการศกึษา การรับข้อมูลจากการส่ือสารทางการตลาดแบบบรูณาการ และ
รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการ ตดัสินใจซือ้เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ (Functional Drink) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซือ้เคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพสขุภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสดุ 

8.รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวดในด้านย่ีห้อท่ีเลือกซือ้ ด้านเหตุผลท่ีซือ้ และด้านผู้ มีอิทธิพลในการซือ้ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากการท่ีผู้บริโภคเลือกใช้สินค้า หรือบริการนัน้ๆ ผู้บริโภคต้องมีความ
คิดเห็น หรือทัศนคติท่ีดีต่อสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้า ก่อนท่ีจะท าการตดัสินใจใช้และซือ้สินค้านัน้ 
ผู้บริโภคต้องเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสดุ ตามความคิดเห็นของตนเอง เพราะฉะนัน้ผู้ผลิตสินค้าต้องออกแบบ
สินค้าท่ีดีท่ีสุด เพ่ือตอบโจทย์ลูกค้าตามรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น ให้มีความพึง
พอใจมากท่ีสุด และ ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสินค้า สามารถรับรู้พฤติกรรมผู้ บริโภคท่ีจะ
เกิดขึน้ได้ ท าให้ทราบว่าสินค้าประเภทไหนท่ี ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีท่ีสุด เพ่ือ
น าผลท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ ซึง่สอดคล้องกบัแนวความคดิของชชูยั สมิทธิ
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ไกร (2553) ท่ีกล่าวไว้ว่า ความคิดเห็นเป็นค าถามท่ีมุ่งเน้นความคิด ความรู้สึก และทศันะต่างๆ 
ของผู้บริโภค ใช้เพ่ืออธิบายการแปลความหมาย การคาดคะเนและการประเมินคา่ 

 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง อิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครตอ่พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจขุวด ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้ประกอบกิจการน า้แร่บรรจุขวด ควรท าแผนการ
ตลาดให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค โดยเน้นกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายท่ีหลกั ด้านย่ีห้อ
เลือกซือ้ ผู้ประกอบธุรกิจน า้แร่บรรจุขวดควรท าการตลาดกับผู้บริโภคท่ีมีรายได้สูงโดยการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น น า้แร่ผสมวิตามิน น า้แร่พรีเม่ียม ด้านช่วงเวลาในการซือ้และด้านความถ่ีใน
การซือ้ ควรจดักิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงพกักลางวนัเพราะเป็นชว่งเวลาท่ีลกูค้าเป้าหมายเข้า
พกัรับประทานอาหารกลางวนัและจะต้องซือ้น า้ด่ืม เช่น จดัโปรโมชัน่ ซือ้ 2 ขวด แล้วจะได้ส่วนลด
ในการซือ้ ร่วมกบัร้านสะดวกซือ้ ในชว่งเวลา 12.00 – 13.00 น.  ด้านเหตผุลและด้านผู้ มีอิทธิพลใน
การซือ้ ท าโฆษณาให้ส่ือสารภาพลกัษณ์ของการด่ืมน า้แร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงการด่ืมน า้แร่
บรรจขุวดวา่ดีตอ่ร่างกายอยา่งไร 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ผู้ประกอบกิจการน า้แร่บรรจุขวดควรเข้ามา
ท าการตลาดดงันี ้

ด้านการท างาน  จดักิจกรรม เม่ือซือ้น า้แร่บรรจขุวดตามท่ีก าหนด สง่รหสัใบเสร็จ 
ลุ้นรับคอร์สฝึกอบรมสมัมนา หลกัสตูรฝึกการเพิ่มประสิทธิภาพในท่ีท างาน  เพราะกลุ่มเป้าหมาย
ชอบอบรมสมัมนาท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การท างาน 

ด้านงานอดิเรก ลงโฆษณากับรายการท าอาหารผ่านช่องทางออนไลน์และ
ออฟไลน์เพราะกลุม่เป้าหมายชอบท าอาหาร และชอบอา่นหนงัสือ นิตยสาร 

ด้านกิจกรรมสงัคม จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด ลุ้นโชคจากการซือ้น า้แร่บรรจุ
ขวด ลุ้นเท่ียวฟรียกแก็งค์กบัเพ่ือนเพราะกลุม่เป้าหมายชอบเลีย้งสรรค์พบปะเพื่อนฝงู 

ด้านวันหยุดพักผ่อน ควรน าน า้แร่บรรจุขวดวางจ าหน่ายท่ีเป็นจุดสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายในร้านอาหารหรือสถานท่ีแปลกใหม่เสมอ แลนด์มาร์คใหม่ๆของกรุงเทพ เช่น 
ไอคอนสยาม สยามพรีเม่ียมเอาท์เล็ต 
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ด้านการพกัผ่อน ควรน าน า้แร่บรรจุขวดไปวางจ าหน่ายท่ีโรงภาพยนตร์และท า
การส่งเสริมการตลาดร่วมกับโรงภาพยนตร์ เพ่ือเพิ่มยอดขาย โดยการน าฉลากหรือฝาของน า้แร่
บรรจขุวดมาเป็นสว่นลดในการซือ้ตัว๋ชมภาพยนตร์ 

ด้านสมาชิกสโมสร ผลักดนัน า้แร่บรรจุขวดเข้าไปขายในยิม ฟิตเนสคลับ หรือ
สนามกอล์ฟ และออกขนาดท่ีสามารถพกพาเข้าไปออกก าลงักายได้และมีปริมาณขนาดเหมาะสม
กบัชนิดของการออกก าลงักาย  

ด้านการร่วมกิจกรรมชุมชน ให้การสนับสนุนกิจกรรมออกน า้แร่บรรจุขวดรุ่น
พิเศษ พิเศษรายได้ส่วนหนึ่งจากการจ าหน่ายน าไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลในต่างจังหวัด
กลุม่เป้าหมายชอบกิจกรรมพฒันาชมุชน 

ด้านการเล่นกีฬา ควรออกรูปแบบขนาดขวดให้เหมาะสมกับกีฬาประเภทต่างๆ 
เช่น วิ่งออกก าลงักาย ควรจะออกแบบเป็นขวดน า้ท่ีสามารถพกพาได้สะดวก และการสนบัสนุน
กิจกรรมกีฬา เช่น สนับสนุนสปอนเซอร์ทีมกีฬา วิ่งมาราธอน เดินการกุศล แล้วน าสินค้า
มาสนนัสนนุกิจกรรมเพื่อท่ีจะได้เข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้ง่ายขึน้  

3. รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ผู้ประกอบกิจการน า้แร่บรรจุขวดควรเข้า
มาท าการตลาดดงันี ้

ด้านส่ือ ผู้ ประกอบการควรเน้นการส่ือสารการตลาดทางอินเตอร์เน็ตเพราะ
กลุ่มเป้าหมายชอบติดตามข่าวสารกระแสนิยมเป็นประจ า เช่น YouTube, Facebook, Instagram 
และ Twitter 

ด้านครอบครัว ออกแบบส่ือโฆษณาให้เห็นถึงการซือ้น า้แร่บรรจุขวดให้คนใน
ครอบครัวด่ืมจะท าให้คนในครอบครัวมีสุขภาพท่ีดี เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายให้ความส าคญักับ
ครอบครัว ชอบท ากิจกรรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว  

ด้านบ้าน ท าการส่งเสริมการขายส าหรับคนท่ีชอบอยู่บ้านโดยมีบริการส่งใน
วนัหยุดเสาร์อาทิตย์ ไม่คิดค่าบริการส่ง เม่ือสั่งตามจ านวนท่ีก าหนด เพราะกลุ่มเป้าหมายชอบ
พกัผอ่นอยูก่บับ้าน 

ด้านชุมชน ควรร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนหรือมูลนิ ธิต่างๆ เช่น ร่วม
สนบัสนนุน า้แร่บรรจขุวดในการท างานของเจ้าหน้าท่ีกู้ภัย หรือกิจกรรมวนัเด็ก เทศกาลกินเจ วนั
สงกรานต์ของคนในชมุชน 
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ด้านการพกัผอ่น สร้างแคมเปญท่องเท่ียวสถานท่ีทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติตามรอย 
ประวัติศาสตร์ธรรมชาติร่วมกับน า้แร่บรรจุขวด เพราะกลุ่มเป้าหมายชอบท่องเท่ียวสถานท่ี
ธรรมชาต ิ

ด้านแฟชัน่ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้มีความทนัสมยัตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค สีสนัของขวดหรือดีไซน์ของขวดท่ีทนัสมยั โดยร่วมกบัดีไซนเนอร์จากแบรนด์ดงั และ
ออกแบบฉลากของขวดตามเทศกาล เชน่ เทศกาลวนัแม ่เทศกาลตรุษจีน และเทศกาลปีใหม่ 

ด้านอาหาร ออกส่ือโฆษณาท่ีแสดงให้เห็นคุณค่าทางอาหารของการด่ืมน า้แร่
บรรจขุวดเน่ืองจากกลุม่เป้าหมายมกัค านงึถึงคณุคา่โภชนาทางอาหารเวลาเลือกรับประทานเสมอ 

ด้านความส าเร็จ ท าส่ือโฆษณาอาจจะพดูถึงความส าเร็จในชีวิตโดยมีน า้แร่บรรจุ
ขวดอยู่เคียงข้างเสมอในทุกเวลาของชีวิต เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายเป็นคนท่ีพัฒนาตนเองเพ่ือ
ความส าเร็จในอนาคต 

4. รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น ผู้ประกอบกิจการน า้แร่บรรจขุวดควรเข้า
มาท าการตลาดดงันี ้

ด้านตอ่ตนเอง จดักิจกรรมทางการตลาดเช่นลุ้นโชคกบัฝาขวดน า้แร่บรรจขุวดพา
ทวัร์แหลง่ก าเนิดน า้แร่บรรจขุวด เพราะกลุม่เป้าหมายเป็นคนชอบเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ๆ  

ด้านธุรกิจ ผู้ประกอบการควรเข้ามาท ากิจกรรมทางการตลาดความรับผิดชอบตอ่
สงัคม CSR เช่น ผู้ประกอบการควรจะออกมาแจกน า้แร่บรรจุขวดเพ่ือช่วยเหลือช่วงเวลาเกิดภัย
พิบตัิตา่งๆ หรือตู้ ปันสขุแจกน า้แร่บรรจขุวดตามสถานท่ีตา่งๆ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็น
วา่การท าธุรกิจต้องค านงึถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมเสมอ 

ด้านวฒันธรรม โดยการสนับสนุนศิลปะวฒันะธรรมไทย สนบัสนุนการติดป้าย
แนะน าสถานท่ีโบราณสถานต่างๆ หรือร่วมบูรณะปฏิสังขรศิลปะวัฒนะธรรมไทย ร่วมกิจกรรม
สงกรานต์ โดยแจกปืนฉีดน า้ ท่ีจากขวดน า้แร่บรรจุขวดเพ่ือสร้างการจดจ าให้กับลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย เพราะกลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นว่าศิลปะวฒันะธรรมไทยเป็นสิ่งควรคา่แก่การ
อนรัุกษ์ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัยครัง้ต่อไป 

1. การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานครต่อพฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด จึงควรมีการศึกษาปัจจยัด้านอ่ืนๆ เช่น 
ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีเก่ียวกับ ขนาดของน า้แร่บรรจุขวดท่ีซือ้ สถานท่ีในการเลือกซือ้ และ
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ช่วงเวลาในการซือ้ท่ีมีอิทธิตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภคมี
ผลต่อการกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ ถ้าผู้ประกอบธุรกิจสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคได้ก็อาจจะท าให้ได้ลกูค้ากลุม่เป้าหมายเพิ่มขึน้ 

2. ควรมีการศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้แก่ น า้ด่ืม
วิตามินบรรจุขวด ท่ีปัจจุบนัก าลังเป็นท่ีนิยมเพ่ือให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงของผู้บริโภค และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 

3. การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเฉพาะคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการซือ้
น า้แร่บรรจขุวด ดงันัน้การศกึษาครัง้ตอ่ไปควรมีการศกึษารูปแบบการด าเนินชีวิตของคนวยัท างาน
ของผู้ บริโภคกลุ่มผู้ สูงอายุ ว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตแตกต่างจากกลุ่มคนวัยท างานอย่างไร 
เพ่ือท่ีจะได้น าผลการศึกษามาเปรียบเทียบความแตกต่างของ รูปแบบการด าเนินชีวิตและ
พฤติกรรมการบริโภคน า้แร่บรรจขุวด เพราะผู้สงูอายุในปัจจุบนัจะแนวโน้มเพิ่มมากขึน้จากอตัรา
การเกิดของประชากรท่ีลดน้อยลงและเป็นกลุม่ตลาดใหมท่ี่น่าจบัตามองในการท าธุรกิจ 
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แบบสอบถาม 
อิทธพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ต่อพฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด 
……………………………………………………………………………………………………… 

ค าชีแ้จง: แบบสอบถามนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสารนิพนธ์บริหารหลกัสตูรธุรกิจมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ซึง่แบบสอบถามมีทัง้หมด 3  สว่น  
สว่นท่ี  1. ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี  2. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น  
สว่นท่ี  3. พฤตกิรรมการบริโภคน า้แร่บรรจขุวด 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งว่างของแตล่ะชอ่ง ท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 
 
ท่านเคยซือ้น า้แร่บรรจุขวดหรือไม่ 
 □ 1) เคยซือ้ (ท าแบบสอบถามตอ่)  □ 2) ไมเ่คยซือ้ (ขอบคณุส าหรับข้อมลู จบแบบสอบถาม) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.เพศ 
     □ 1) ชาย                            □ 2) หญิง 
2. อายุ 
     □ 1) 18 – 26 ปี                  □ 2) 27 – 35 ปี     □ 3) 36 – 44                    

□ 4) 45 - 53 ปี   □ 5) 54 - 60 ปี  
3. สถานภาพการท างาน 
     □ 1) ลกูจ้างรัฐบาล  □ 2) ลกูจ้างเอกชน      
 □ 3) นายจ้าง/เจ้าของกิจการ □ 4) อาชีพอิสระ 
4. ระดับการศึกษา 
     □ 1) ต ่ากว่าปริญญาตรี  □ 2) ปริญญาตรี      □ 3) สงูกวา่ปริญญาตรี 
5.รายได้ต่อเดือน 
     □ 1) ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 15,000 บาท □ 2) 15,001 - 25,000 บาท      
     □ 3) 25,001 – 35,000 บาท  □ 4) 35,001 – 45,000 บาท       
  □ 5) 45,001 ขึน้ไป  
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง:โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งว่างท่ีตรงกบักิจกรรมของท่านมากท่ีสดุ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนวัยท างาน 

5 
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 บ
าง
ครั

ง้ 

2 
 น้
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ครั
ง้ 

1 
 น
าน

ๆค
รัง้

 

ด้านกิจกรรม 

1 ฉนัวางแผนการท างาน      

2 ฉนัเข้าร่วมอบรมสมัมนาท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การท างาน      

3 ฉนัอา่นหนงัสือ นิตยสาร      

4 ฉนัชอบท าอาหาร/ขนม      

5 ฉนัไปงานเลีย้งสรรค์พบปะเพ่ือนฝงู      

6 ฉนัท ากิจกรรมอาสาเพ่ือสงัคม/การกศุล      
7 ฉนัไปร้านอาหาร/สถานท่ีแปลกใหมเ่สมอ      

8 ฉนัพกัผอ่นอยูบ้่านในวนัหยดุชว่งเทศกาล      

9 ฉนัไปชม คอนเสิร์ต/ทอล์คโชว์      

10 ฉนัไปชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์      

11 ฉนัเป็นสมาชิกฟิตเนส/สปอร์ตคลบั      

12 ฉนัป็นอาสาสมคัรชว่ยองค์กรการกศุล      

13 ฉนัเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาชมุชน/อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม      

14 ฉนัเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เชน่ ท าบญุตกับาตร ปฏิบตัธิรรม      

15 ฉนัซือ้สินค้าและบริการโดยไมมี่การวางแผนลว่งหน้า      

16 ฉนัซือ้สินค้าและบริการผา่นส่ือออนไลน์ เชน่ Shopee 
Lazada 

     

17 ฉนัออกก าลงักาย/เลน่กีฬาประจ า      

18 ฉนัตดิตามข่าวสารและรับชมการแขง่ขนักีฬา      
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ค าชีแ้จง:โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งว่างท่ีตรงกบัความสนใจของทา่นมากท่ีสดุ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนวัยท างาน 
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ด้านความสนใจ 
19 ฉนัให้ความส าคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก      

20 ฉนัชอบท ากิจกรรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว      

21 บ้านเป็นสถานท่ีพกัผอ่นและให้ความบนัเทิง      

22 บ้านของฉนัมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย      

23 ความมัน่คงในหน้าท่ีการงานส าคญักวา่รายได้      

24 ฉนัพฒันาประสิทธิภาพในการท างานอยูเ่สมอ      
25 ปัญหาตา่งๆภายในชมุชนควรได้รับการแก้ไขทนัที      

26 ฉนัยินดีช่วยเหลืองานในชมุชน/องค์กรการกศุล      

27 ฉนัชอบไปร้านอาหารท่ีมีรสชาตอิร่อยและบรรยากาศท่ีดี      

28 ฉนัชอบท่องเท่ียวสถานท่ีทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติ      

29 ฉนัช่ืนชอบสินค้าแบรนด์เนม      

30 ฉนัสวมใสเ่สือ้ผ้าและเคร่ืองประดบัท่ีทนัสมยั      

31 ฉนัค านงึถึงคณุคา่โภชนาทางอาหารเวลาเลือกรับประทานเสมอ      

32 ฉนัรับประทานผกัและผลไม้สดเป็นประจ า      

33 ฉนัตดิตามข่าวสารกระแสนิยมเป็นประจ า      

34 ฉนัใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมลูเสมอ      

35 ฉนัพฒันาตนเองเพ่ือความส าเร็จในอนาคต      

36 การเดนิทางทอ่งเท่ียวรอบโลกเป็นหนึง่ในความฝัน 
ของฉนั 
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ค าชีแ้จง:โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งว่างท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนวัยท างาน 

5 
 เห

็นด้
วย

อย่
าง
ยิ่ง

 

4 
 เห

็นด้
วย

  

3 
 ไม่

แน่
ใจ
  

2 
 ไม่

เห
็นด้

วย
  

1 
 ไม่

เห
็นด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

  

ด้านความคิดเหน็ 

37 ฉนัชอบเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ๆ       

38 ฉนัพงึพอใจกบัชีวิตความเป็นอยูใ่นปัจจบุนั      

39 ทกุคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก      

40 
แหลง่ทอ่งเท่ียวถกูท าลายเพราะการขาดจิตส านกึของ
นกัทอ่งเท่ียว 

     

41 ฉนัไมช่อบความขดัแย้งทางการเมือง      

42 การเมืองเป็นเร่ืองของคนทัง้ประเทศ      
43 การท าธุรกิจต้องค านงึถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมเสมอ      

44 ธุรกิจออนไลน์มีการเตบิโตอยา่งมากในปัจจบุนั      

45 ทกุคนควรมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ      

46 ฉนัใช้จา่ยเงินอย่างระมดัระวงั      

47 
ประสบการณ์ท างานมีความส าคญัมากกวา่วฒุิ
การศกึษา 

     

48 
การศกึษาระดบัปริญญาตรีไมเ่พียงพอตอ่การแขง่ขนั
ในตลาดแรงงานในปัจจบุนั 

     

49 โฆษณามีสว่นชว่ยในการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการ      

50 
สินค้าและบริการสามารถบง่บอกถึงบคุลิกลกัษณะของ
ผู้บริโภคได้ 

     

51 การออมและการลงทนุเป็นเร่ืองท่ีส าคญั      

52 อนาคตเป็นสิ่งท่ีไมแ่นน่อน จงท าวนันีใ้ห้ดีท่ีสดุ      

53 ศลิปะวฒันะธรรมไทยเป็นสิ่งควรคา่แก่การอนรัุกษ์      

54 สงัคมไทยให้คณุคา่ทางวตัถมุากกวา่จิตใจ      
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ส่วนที่ 3 พฤตกิรรมการซือ้น า้แร่บรรจุขวด 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมายลง  ในชอ่งว่างของแตล่ะชอ่ง ท่ีตรงกบัพฤตกิรรมของทา่นมากท่ีสดุ 
(เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 
1. ท่านซือ้น า้แร่บรรจุขวดยี่ห้อใดอะไรบ่อยท่ีสุด 

□ 1) ออร่า     □ 2) มิเนเร่ 
□ 3) มองต์เฟลอ   □ 4) เพอร์ร่า 
□ 5) เซเวน่ซีเล็ค    

2. ท่านซือ้น า้แร่บรรจุขวดขนาดใด 
□ 1) 300 - 330 มิลลิลิตร   □ 2) 500 - 600 มิลลิลิตร 
□ 3) 750 – 1,000 มิลลิลิตร  □ 4) 1.5 ลิตร   

□ 5) มากกวา่ 1.5 ลิตร    
 3. ท่านซือ้น า้แร่บรรจุขวดจากสถานที่ใดมากที่สุด 

□ 1) ร้านสะดวกซือ้/ มินิมาร์ท  □ 2) ซุปเปอร์มารเก็ต    

□ 3) ตู้ขายเคร่ืองด่ืมอตัโนมตัิ  □ 4) ร้านอาหาร 
4. ส่วนใหญ่ท่านจะซือ้น า้แร่บรรจุขวดช่วงเวลาใด 

□ 1) 06.01 – 12.00 น.   □ 2) 12.01 – 18.00 น.   

□ 3) 18.01 – 06.00 น.    
5. ท่านซือ้น า้แร่บรรจุขวดด้วยเหตุผลใด  

□ 1) ชว่ยดบักระหาย    □ 2) ชว่ยในการบ าบดั/ รักษาโรค  

 □ 2) ชว่ยให้สขุภาพร่างกายแข็งแรง □ 4) ชว่ยให้สขุภาพผิวดีขึน้ 
6. ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้น า้แร่บรรจุขวด 

□ 1) ตวัเอง    □ 2) คนในครอบครัว 

□ 3) เพ่ือน    □ 4) พรีเซ็นเตอร์ 
□ 5) พนกังานขาย  

7. ความถี่ในการซือ้น า้แร่บรรจุขวดต่อสัปดาห์ 
□ 1) 1 ครัง้ □ 2) 2 – 3 ครัง้  □ 3) 4 – 5 ครัง้  □ 4) 6 – 7 ครัง้ 

 
*** ขอขอบคุณทุกท่านส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม *** 

 

 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล กิจจา อุน่จิตต์ 
วัน เดือน ปี เกิด 28 กมุภาพนัธ์ 2535 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2556   

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก   
จาก  คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  
พ.ศ. 2562   
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด   
จาก  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน หมูบ้่านเทพทิพย์นิเวศน์ ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร   
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