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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอิทธิพลของรูปแบบด าเนินชีวิตของคนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานครต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ซื้อน้ าแร่บรรจุขวด อายุตั้งแต่ 18 – 60 
ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยใช้แบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่น
ระหว่าง 0.768 – 0.848 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวบข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกคแบบพหุกลุ่ม  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 27-35 ปี สถานภาพการท างาน
ลูกจ้างเอกชน ระดับการศึกษาปริญญาตรี และรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ลักษณะทางประชาการศาสตร์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร   
ในด้านยี่ห้อที่เลือกซื้อ ด้านช่วงเวลาที่ซื้อ ด้านเหตุผลที่ซื้อ ด้านผู้มีอิทธิพลในการซื้อ และด้านความถี่ในการซื้อ 1) รูปแบบ
การด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ในด้านยี่ห้อที่เลือกซื้อ ด้านขนาดที่เลือกซื้อ 
ด้านช่วงเวลาที่ซื้อ ด้านเหตุผลที่ซื้อ ด้านผู้มีอิทธิพลในการซื้อ และด้านความถี่ในการซื้อ 2) รูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
ความสนใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ในด้านยี่ห้อท่ีเลือกซื้อ ด้านช่วงเวลาที่ซื้อ ด้านเหตุผลที่ซื้อ ด้าน
ผู้มีอิทธิพลในการซื้อ และด้านความถี่ในการซื้อ  3) รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นความสนใจมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ในด้านเหตุผลที่ซื้อ และด้านผู้มีอิทธิพลในการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

 
ค าส าคัญ: รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการซื้อ น้ าแร่บรรจุขวด 
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ABSTRACT 
 

The present research aims at investigate influences of the working-age patterns of living 
towards behavior of buying mineral bottle in Bangkok area. The survey was distributed to a group of 
four hundred consumers, between eighteen and sixty years old, with purchasing behavior in Bottled 
Mineral Water in the Bangkok metropolitan area. The sample consisted of 400 consumers, aged 
between 18-60 years, who brought bottled mineral water and live in Bangkok through multi-stage 
random sampling. By using a questionnaire with confidence between 0.768 - 0.848 as a tool for data 
collection.  

The statistics used for data analysis were mean, percentage, and standard deviation. Statistics 
used in hypothesis testing Multinomial Logistic Regression The results of the research revealed that 
Most of the respondents are female, aged between 27-35 years, work status, private employee. 
Bachelor's degree And monthly income 20,001 - 30,000 baht. The hypothesis test found that Civil 
characteristics, Influencing the purchasing behavior of Bottled Mineral Water among working people in 
Bangkok In the brand of purchase The time of purchase Reasons to buy The influential people in the 
purchase And the frequency of buying. 1) The activity lifestyle influences buying behavior of bottled 
mineral water. In the brand of purchase Size of the purchase The time of purchase Reasons to buy 
The influential people in the purchase And the frequency of purchase. 2) The lifestyle pattern of 
interest influences the buying behavior of bottled mineral water. In the brand of purchase The time 
of purchase Reasons to buy The influential people in the purchase And the frequency of buying.              
3) Lifestyle, opinions, interests influence the behavior of buying bottled mineral water. In the brand of 
purchase Reasons to buy And the influential person in the purchase with a statistical significance of 
0.05 
 
Keywords: LIFESTYLE, PURCHASING BEHAVIOR, BOTTLED MINERAL WATER 
 
บทน า 

น้ าแร่ธรรมชาติ (Natural mineral water) คือ น้ าที่ได้จากแหล่งน้ าใต้ดินในธรรมชาติ เกิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาติและมีแร่ธาตุต่างๆ อยู่โดยมีต้นก าเนิดจากน้ าบนพ้ืนดินไหลซึมผ่านช้ันดินและช้ันหินพร้อมทั้งดูดซับแร่ธาตุต่างๆ 
ลงไปขังในแอ่งน้ าใต้ดินและถูกแรงกดดันภายในโลก ท าให้ผุดหรือพ่นขึ้นมาเป็นแหล่งน้ าบนผิวดิน น้ าแร่ธรรมชาติอุดมไป
ด้วยแร่ธาตุ 7 ชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม ฟลูออไรด์ โซเดียม ไบคาร์บอเนต 
ซัลเฟต เป็นต้น โดยปริมาณแร่ธาตุจะขึ้นอยู่กับแหล่งน้ าในประเทศไทยมีแหล่ง กระจายอยู่มากที่สุดในภาคเห นือ 
รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคกลาง  

น้ าแร่บรรจุขวดเป็นน้ าดื่มธรรมชาติที่ได้มาจากการขุดเจาะจากแหล่งน้ าใต้ดินหรือน้ าพุธรรมชาติ ซึ่งปราศจาก
สารปนเปื้อนหรือสารพิษท่ีเป็นภัยต่อร่างกาย บรรจุอยู่ในขวดพลาสติกประเภท Poly Ethylene Terephthalate (PET) 
น้ าแร่บรรจุขวดที่จ าหน่ายในประเทศไทยสว่นใหญ่ เป็นน้ าแร่ที่มีปริมาณแร่ธาตตุ่ า ซึ่งสามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัย ช่วย
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เสริมในการรักษาสมดุลแร่ธาตุของร่างกาย และส่งเสริมการท างานของร่างกายให้มีประสิทธิภาพดี ท าให้น้ าแร่มีรสชาติ            
ที่ดี เฉพาะตัว มีประโยชน์ สามารถดื่มได้ทุกวัน ราคาน้ าแร่บรรจุขวดส าหรับดื่มนั้นมีราคาที่ใกล้เคียงกับน้ าดื่มธรรมดา
เนื่องจากผู้ผลิตสามารถสรรหาแหล่งน้ าแร่ธรรมชาติในประเทศไทยได้โดยการผลิต บรรจุ และจัดจ าหน่ายเอง
ภายในประเทศ เช่น มิเนเร่ ออร่า มองต์เฟลอ และเพอร์ร่า เป็นต้น อีกทั้งผู้ผลิตได้เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยัง
ร้านค้าปลีกและร้านอาหารให้มีมากขึ้นท าให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้า จึงเป็นผลให้ตลาดน้ าแร่
บรรจุขวดเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2562 ตลาดน้ าแร่บรรจุขวดใน
ประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 4,765 ล้านบาท โดยยี่ห้อท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากท่ีสุดคือ ออร่า มิเนเร่ มองเฟลอร์ และ
เพอร์ร่า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก เทรนด์สุขภาพท่ีกระตุ้นความใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภคมากขึ้น จึงท าให้มีพฤติกรรม
การเลือกเครื่องดื่มที่สามารถช่วยดับกระหาย มอบความสดช่ืน ให้คุณประโยชน์ที่ดีต่ อร่างกาย และมีความเข้าใจถึง
คุณประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภคน้ าแร่ อีกทั้งรูปแบบการด าเนินชีวิตในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อพฤติกรรม
การซื้อสินค้าของผู้บริโภคในปัจจุบันโดยเฉพาะกลุ่มวัยท างาน จึงท าให้ผู้ประกอบธุรกิจน้ าแร่บรรจุขวดในประเทศไทย
มองเห็นถึงโอกาสในการที่จะสามารถขยายและแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด ท าให้เกิดการแข่งขันในตลาดน้ าแร่อย่างเข้มข้น 
อีกทั้งตลาดน้ าแร่เป็นตลาดที่มีศักยภาพและช่วยขยายฐานผู้ดื่มน้ าแร่ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นท่ีสนใจของนักลงทุน 

ดังนั้น ในการศึกษาหัวข้อเรื่อง “อิทธิพลของรูปแบบด าเนินชีวิตของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
พฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจขุวด” จึงมีความคาดหวังว่าผลของการท าวิจัยในหัวข้อดังกล่าวจะเป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการ
วางแผนพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถขยายธุรกิจน้ าแร่บรรจุขวดในประเทศไทยให้เติบโตได้ดียิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคน้ าแร่บรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
พฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ด้านความคิดเห็น และด้านความคิดเห็น ต่อ
พฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพการท างาน ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดของคนวัยท างาน             
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดของคนวัยท างาน            
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต Engel (1993) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ AIO 

การวัดวิถีชีวิตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการพรรณนาลักษณะทางจิตวิทยาหรือมาตรวัดจิตนิสัย ในทางปฏิบัติมักจะใช้                   
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3 ตัวแปร คือ กิจกรรม (Activity) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) หรือเรียกอีกอย่างว่า AIO การ
แบ่งส่วนตลาดเรื่องจิตนิสัย จิตวิทยาหรือตามรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากช้ีให้เห็นถึงลักษณะของ
ผู้บริโภคและอธิบายลักษณะทางจิตวิทยาที่ละเอียดและแม่นยากว่าการแบ่งส่วนตลาดเรื่องประชากรศาสตร์ โดยเทคนิคนี้
จะใช้การวัด AIO มาใช้ในการวัดรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีความแตกต่างกันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ดังนั้นงานวิจัยเล่มนี้ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานที่ว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความคิดเห็น และด้าน
ความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2550) กล่าวว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยอายุ เพศ การศึกษา รายได้ อาชีพ ขนาดครอบครัวและสถานภาพครอบครัว เหล่านี้เป็น
เกณฑ์ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งสาคัญซึ่งจะสามารถเข้าถึง และมีประสิทธิผลในการ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย ดังนั้นงานวิจัยเล่มนี้ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานที่ว่าผู้บริโภคที่มีลักษะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพการท างาน ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดของคนวัย
ท างาน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค 
หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคท าการค้นหา การคิด การซื้อ การใช้ การประเมินผลในสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภค
เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้าและบริการ ซึ่งการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค ท าเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวคิดทางการตลาด (Marketing concept) คือ การท าให้ลูกค้าพึงพอใจเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อกล
ยุทธ์การตลาดของธุรกิจ ถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้  

ข้อมูลของน้ าแร่บรรจุขวด  น้ าแร่บรรจุขวดเป็นน้ าดืม่ธรรมชาติที่ได้มาจากการขุดเจาะจากแหล่งน้ าใต้ดิน หรือ
น้ าพุธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุหลากหลายด้วยคุณสมบัติของน้ าแร่ธรรมชาติที่อุดมด้วยแร่ธาตุที่ จ าเป็นและมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย ในอดีตน้ าแร่บรรจุขวดจะเป็นสินค้าน าเข้า ที่มีราคาค่อนข้างสูง จึงท าให้คนนิยมดื่มกันน้อ ย                  
ในปัจจุบันเริ่มมีลักษณะการดื่มเพื่อสุขภาพ น้ าแร่เริ่มมีการนิยมดื่มกันมากขึ้นและได้มีการพบแหล่งน้ าแร่ธรรมชาติใน
ประเทศ เกิดการผลิตน้ าแร่บรรจุขวดภายในประเทศขึ้นมา ราคาของน้ าแร่ในประเทศจะถูกลงกว่าแต่ก่อนมากในปัจจุบัน
ราคาเกือบจะเทียบเท่าน้ าดื่มบรรจุขวดธรรมดาทั่วไป แถมน้ าแร่บางยี่ห้อยังมีรสชาติเฉพาะตัวท าให้ผู้บริโภคได้ดื่มน้ าแร่
ธรรมชาติแท้ๆ อย่างปลอดภัย และมีสุขภาพท่ีดี ในส่วนของผู้บริโภคที่ท างานหนักหรือเป็นนักกีฬาที่สูญเสียเกลือแร่ต่อวัน
ในปริมาณที่สูง การดื่มน้ าแร่ธรรมชาติที่มีปริมาณแร่ธาตุที่สมดุลและมีสภาพเป็นกลางในบางครั้งคราว จะช่วยชดเชย
เกลือแร่ที่ร่างกายสูญเสียไปได้  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ คนวัยท างานที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี – 60 ปี ทั้งเพศชายและหญิงที่เคยซื้อ

น้ าแร่บรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี – 60 ปี ท่ีเคยซื้อน้ าแร่บรรจุขวดทั้งเพศ

ชายและหญิงที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สามารถทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้วิธีการก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดยการใช้สูตรการหาตัวอย่างของกัลยา วานิชย์บัญชา (2560) ที่นะดับความเช่ือมั่น 95% และค่าความคลาด
เคลื่อนที่ระดับร้อยละ 5 ดังนั้นผลจากการค านวณจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน  385 คน และเพิ่ม
จ านวนตัวอย่างที่ 5% ของกลุ่มตัวอย่าง ได้เท่ากับ 15 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน 
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วิธีสุ่มตัวอย่าง  
ผู้วิจยัใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi stage Sampling) มีขั้นตอนดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับสลากเพื่อสุ่มเลือกเขตใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร จ านวนร้อยละ10 จาก 50 เขต ได้จ านวน 5 เขต ได้แก่ เขตพระโขนง เขตบางรัก เขตวัฒนา    
เขตห้วยขวาง และเขตปทุมวัน  

ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดโควตาส าหรับจ านวนตัวอย่างที่
การศึกษา จ านวน 5 เขต โดยก าหนดให้เก็บตัวอย่างในแต่ละเขต 80 ตัวอย่างเท่ากัน 

ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือกสถานที่ที่มีกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่หนาแน่น ได้แก่ True Digital Park ,CP Tower, GMM Grammy Place, G Tower, และคิวเฮาส์ เพลินจิต 

ขั้นตอนที่ 4 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการใช้แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัย
เก็บแบบสอบถามจากผู้บริโภคที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในสถานท่ีที่ท าการสุ่มไว้ข้างต้นจนครบ 400 คน  

เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการวิจัยในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งส่วนหนึ่ง

ได้สร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎจีากงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกับผู้วิจัย ทางผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close ended question) ที่มีหลายค าตอบให้เลือก 
(Multiple Choices) จ านวน 5 ข้อ  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ ด้านกิจกรรม จ านวน 18 ข้อ ด้านความ
สนใจ จ านวน 18 ข้อ  และด้านความคิดเห็น จ านวน 18 ข้อ โดยลักษณะของลักษณะค าถามเป็นค าถามชนิดปลายปิด 
(Close-ended Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกับพฤติกรรมการบริโภคน้ าแร่บรรจุขวดของผู้บริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นค าถามปลายปิด (Closed-ended Questionnaires) มีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice 
Questions) จ านวน 7 ข้อ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตัวอย่าง พฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจขุวดของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์แบบสอบถามดงันี้  
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่ออธิบายลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการท างาน และรายได้ต่อเดือน ใช้ตารางแจกแจงความ
ความถี ่(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความ
คิดเห็น โดยแสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายข้อมูลของ
ตัวแปรต่างๆ 

1.3 วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่ออธิบาย
พฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ใช้ตารางแจกแจงความความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการ
วิจัยเพื่อแสดงถึงการมีอิทธิพลของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

  2.1 การวิเคราะห์อิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความ
คิดเห็นที่มีอิทธิพลต่อลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกคแบบพหุกลุ่ม (Multinomial Logistic Regression) ของ 
กัลยา วานิชย์บัญชา (2553)  
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75 อายุ 27 – 35 ปี จ านวน 

146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 สถานภาพการท างานเป็น ลูกจ้างเอกชน จ านวน 240 คน ร้อยละ  60  ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 202 คน ร้อยละ 50.50  ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 150 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.50  

2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อน้ าแร่บรรจุขวด คือ  มิเนเร่ จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 
ขนาดที่ซื้อ คือขนาด  500 - 600 มิลลิลิตร จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00  สถานที่ซื้อคือ ร้านสะดวกซื้อ/ มินิ
มาร์ท จ านวน 284 คนคิดเป็นร้อยละ 71.00 ช่วงเวลาในการซื้อคือ 12.01 – 18.00 น. จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.50 เหตุผลในเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุขวด คือช่วยดับกระหาย จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.25 ผู้มีอิทธิพลต่อการ
ซื้อน้ าแร่บรรจุขวดส่วนใหญ่ คือ ตัวเอง จ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00  ความถี่ในการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดต่อ
สัปดาห์ ส่วนใหญ่คือ จ านวน 2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25  

3. รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
กิจกรรม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการท ากิจกรรมในระดับมากที่สุด ได้แก่                   
ฉันวางแผนการท างาน ความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ ฉันเข้าร่วมอบรมสัมมนาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างาน รองลงมา 
ฉันพักผ่อนอยู่บ้านในวันหยุดช่วงเทศกาล ฉันซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Shopee Lazada ฉันไป
ร้านอาหาร/สถานท่ีแปลกใหม่เสมอ ฉันไปงานเลี้ยงสรรค์พบปะเพื่อนฝูง ฉันอ่านหนังสือ นิตยสาร ฉันเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา เช่น ท าบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฉันซื้อสินค้าและบริการโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ฉันไปชมภาพยนตร์ที่โรง
ภาพยนตร์ ฉันท ากิจกรรมอาสาเพื่อสังคม/การกุศล และความคิดเห็นในระดับปานกลาง ฉันชอบท าอาหาร/ขนม                
ฉันออกก าลังกาย/เล่นกีฬาประจ า ฉันติดตามข่าวสารและรับชมการแข่งขันกีฬา ฉันเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน/อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ฉันไปชม คอนเสิร์ต/ทอล์คโชว์ ฉันเป็นสมาชิกฟิตเนส/สปอร์ตคลับ และฉันเป็นอาสาสมัครช่วยองค์กร             
การกุศล  ตามล าดับ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
ความสนใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความสนใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ฉันให้
ความส าคัญกับครอบครัวเป็นอันดับแรก รองลงมา ฉันใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลเสมอ บ้านเป็นสถานที่พักผ่อน
และให้ความบันเทิง ฉันพัฒนาตนเองเพื่อความส าเร็จในอนาคต ฉันชอบท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ                 
ฉันชอบท ากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ฉันชอบไปร้านอาหารที่มีรสชาติอร่อยและบรรยากาศที่ดี ฉันพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างานอยู่เสมอ ปัญหาต่างๆภายในชุมชนควรได้รับการแก้ไขทันที ปัญหาต่างๆภายในชุมชนควรได้รับ
การแก้ไขทันที ความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ การเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเป็นหนึ่งในความฝันของฉัน ฉันยินดี
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ช่วยเหลืองานในชุมชน/องค์กรการกุศล บ้านของฉันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ฉันรับประทานผักและผลไม้สดเป็น
ประจ า ความมั่นคงในหน้าที่การงานส าคัญกว่ารายได้ ฉันค านึงถึงคุณค่าโภชนาทางอาหารเวลาเลือกรับประทานเสมอ  
ฉันติดตามข่าวสารกระแสนิยมเป็นประจ า ฉันสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องประดับที่ทันสมัย และฉันช่ืนชอบสินค้าแบรนด์เนม 
ตามล าดับ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต
ด้านความคิดเห็น เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดได้แก่  
ได้แก่ ธุรกิจออนไลน์มีการเติบโตอย่างมากในปัจจุบัน รองลงมา อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน จงท าวันนี้ให้ดีที่สุด การท า
ธุรกิจต้องค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอ ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การออมและการ
ลงทุนเป็นเรื่องที่ส าคัญ แหล่งท่องเที่ยวถูกท าลายเพราะการขาดจิตส านึกของนักท่องเที่ยว ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงออก การเมืองเป็นเรื่องของคนท้ังประเทศ ฉันไม่ชอบความขัดแย้งทางการเมือง ศิลปะวัฒนะธรรมไทยเป็นสิ่งควรค่า
แก่การอนุรักษ์ โฆษณามีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ฉันชอบเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ๆ สินค้า
และบริการสามารถบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของผู้บริโภคได้ ประสบการณ์ท างานมีความส าคัญมากกว่าวุฒิการศึ กษา 
สังคมไทยให้คุณค่าทางวัตถุมากกว่าจิตใจ ความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ การศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เพียงพอต่อการ
แข่งขันในตลาดแรงงานในปัจจุบัน ฉันใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวัง และฉันพึงพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพการท างาน  ระดับการศึกษา และ

รายได้ต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านยี่ห้อที่เลือกซื้อ ผลการวิจัยพบว่า 

1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรท์ี่อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้น้ าแร่บรรจุได้แก่ รายได้ต่อเดือน สามารถ
อธิบายพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านยีห่้อน้ าแร่ที่เลือกซื้อ สามารถอธิบายพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้าน
ยี่ห้อน้ าแร่ที่เลือกซื้อ โดยมีค่า (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 14.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือก
ซื้อน้ าแร่บรรจุในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 35.3 โดยอธิบายพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ยี่ห้อน้ าแร่บรรจุขวดที่เลือก
ซื้อท่ีมีความน่าจะเป็นมากทีสุ่ด คอืยี่ห้อมิเนเร่ ร้อยละ 62.5 ยี่ห้อเพอร์ร่า ร้อยละ 50.5   ยี่ห้อเซเว่นซเีล็ค ร้อยละ 33.3 
ยี่ห้อออร่า ร้อยละ 10.8 และยี่ห้อมองต์เฟลอ ร้อยละ 0 ตามล าดับ โดยมีนยัส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ้

1.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านขนาดที่ซื้อ  ผลการศึกษา

พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านขนาดที่ซื้อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว้  

1.3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านสถานที่เลือกซื้อ  ผล

การศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์  ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านสถานที่เลือกซื้อ ซึ่ง

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

1.4 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านช่วงเวลาที่ซื้อ  ผล

การศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้ต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้าน

ช่วงเวลาที่ซื้อ สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดด้านช่วงเวลาที่ซื้อ (Nagelkerke – R2) 

ได้ร้อยละ 8.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 48.00 
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โดยอธิบายพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านช่วงเวลาในการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดที่มีความน่าจะเป็นมากที่สุด 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 าดับ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

1.5 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านเหตุผลที่ซื้อ ผลการศึกษา

พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด 

ด้านเหตุผลที่ซื้อ สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดด้านเหตุผลที่ซื้อ (Nagelkerke – R2) 

ได้ร้อยละ 13.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 58.8 

โดยอธิบายพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านเหตุผลที่ซื้อท่ีเลือกซื้อท่ีมีความน่าจะเป็นมากท่ีสุด คือ ช่วยดับกระหาย 

ร้อยละ 97.1  รองลงมา ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง  ช่วยในการบ าบัด/ รักษาโรค และ ช่วยให้สุขภาพผิวดีขึ้น ร้อย

ละ 0 ตามล าดับ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

1.6 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านผู้มีอิทธิพลในการซื้อ ผล

การศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ สถานภาพการท างาน มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด 

ด้านผู้มีอิทธิพลในการซื้อ สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดด้านช่วงเวลาที่ซื้อ 

(Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 10.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุในทิศทาง

เดียวกันได้ร้อยละ 77 โดยอธิบายอิทธิพลด้านพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดด้านผู้มีอิทธิพลในการซื้อมากที่สุด คือ 

ตัวเอง ร้อยละ 100 รองลงมา คนในครอบครัว เพื่อน พรีเซ็นเตอร์ และพนักงานขาย ร้อยละ 0 ตามล าดับ โดยมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

1.7 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านความถี่ในการซื้อ  ผล

การศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ และรายได้ต่อเดือนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุ

ขวด ด้านความถี่ในการซื้อ สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดด้านความถี่ในการซื้อ 

(Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 8.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุในทิศทางเดียวกัน

ได้ร้อยละ 46.5 โดยอธิบายพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุด้านความถี่ในการซื้อที่มีความน่าจะเป็นมากท่ีสุดคือความถี่  2 – 

3 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 85 รองลงมา ความถี่ 1 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 28.7  ความถี่ 4 – 5 ครั้ง/สัปดาห์  และความถี่ 6 – 

7 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 0 โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือน้ าแร่บรรจุขวด 

2.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านยี่ห้อที่เลือกซื้อ                

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ได้แก่ การท างาน กิจกรรมสังคม การพักผ่อน การร่วมกิจกรรม

ชุมชน การเล่นกีฬา สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดด้านยี่ห้อน้ าแร่บรรจุขวดที่เลือกซื้อ 

(Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 24.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุในทิศทาง

เดียวกันได้ร้อยละ 38.3 โดยอธิบายพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านยี่ห้อน้ าแร่บรรจุขวดที่เลือกซื้อที่มีความน่าจะ

เป็นมากที่สุด คือยี่ห้อเพอร์ร่า ร้อยละ 49.5 ยี่ห้อมิเนเร่ ร้อยละ 48.2  ยี่ห้อออร่า ร้อยละ 45.2 ยี่ห้อมองต์เฟลอ ร้อยละ 

18.6 และยี่ห้อมองต์เฟลอ ร้อยละ 0 ตามล าดับ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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2.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านขนาดที่ซื้อ         

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม  ได้แก่ การท างาน งานอดิเรก  กิจกรรมสังคม วันหยุดพักผ่อน 

และการเล่นกีฬา  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านขนาดที่ซื้อสามารถอธิบายความฝันแปรของ

พฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดด้านยี่ห้อน้ าแร่บรรจุขวดที่เลือกซื้อ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 14.00 ตลอดจนค่า

ความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 50.00 โดยอธิบายอิทธิพลด้าน

พฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดด้านด้านขนาดที่เลือกซื้อน้ าแร่บรรจุขวด โดยขนาดที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ขนาด             

500 -600 มิลลิลิตร  ร้อยละ 94.7 รองลงมาขนาด 300 - 330 มิลลิลิตร  ร้อยละ 3.7 และ ขนาด  750 – 1,000 

มิลลิลิตร ขนาด1.5 ลิตรขึ้นไป  ร้อยละ 0 โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

2.3 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านสถานที่เลือกซื้อ  

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านสถานที่  

เลือกซื้อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

2.4 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านช่วงเวลาที่ซื้อ      

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ได้แก่ วันหยุดพักผ่อน และสมาชิกสโมสรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านช่วงเวลาที่ซื้อ สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดด้านยี่ห้อ

น้ าแร่บรรจุขวดที่เลือกซื้อ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 9.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซื้อ

น้ าแร่บรรจุในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 50.00 โดยอธิบายอิทธิพลด้านพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านช่วงเวลาที่

เลือกซื้อดังนี้ ช่วงเวลาที่มีอิทธิพลมากที่สุด 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 าดับ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2.5 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุ ขวด ด้านเหตุผลที่ซื้อ         

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ได้แก่ วันหยุดพักผ่อน สมาชิกสโมสร และการเล่นกีฬา  มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านเหตุผลที่ซื้อ สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด 

ด้านเหตุผลที่ซื้อ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 19.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุ

ในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 61.0 โดยอธิบายอิทธิพลด้านพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านเหตุผลที่เลือกซื้อดังนี้ 

เหตุผลที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ช่วยดับกระหาย ร้อยละ 97.5 รองลงมาช่วยให้สุขภาพผิวดีขึ้น ร้อยละ 11.8 ช่วยให้

สุขภาพร่างกายแข็งแรง ร้อยละ 5 และช่วยในการบ าบัด/ รักษาโรค ร้อยละ 2.3 ตามล าดับ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

2.6 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านผู้มีอิทธิพลในการ

ซื้อ ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ได้แก่ การร่วมกิจกรรมชุมชน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ

น้ าแร่บรรจุขวด ด้านผู้มีอิทธิพลในการซื้อ สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านเหตุผล

ที่ซื้อ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 18.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ใน

ทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 77.5 โดยอธิบายอิทธิพลด้านพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุด้านผู้มีอิทธิพลในการซื้อดังนี้ บุคคล
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ที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ตัวเอง ร้อยละ 100  รองลงมา คนในครอบครัว ร้อยละ 9.5 เพื่อน พรีเซ็นเตอร์ และพนักงาน

ขายร้อยละ 0 ตามล าดับ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

2.7 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านความถี่ในการซื้อ  

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ได้แก่ งานอดิเรก และสมาชิกสโมสรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านความถี่ในการซื้อ สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านเหตุผล 

ที่ซื้อ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 16.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุในทิศทาง

เดียวกันได้ร้อยละ 47.8 โดยอธิบายอิทธิพลด้านพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านความถี่ในการซื้อ ดังนี้ ความถี่ที่มี

อิทธิพลมากที่สุด คือ จ านวน 2 – 3 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 74  รองลงมา จ านวน 1 ครั้ง/สัปดาห์  ร้อยละ 46.3 จ านวน            

4 – 5 ครั้ง/สัปดาห์ และจ านวน 6 – 7 ครั้ง/สัปดาห์ร้อยละ 0 ตามล าดับ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                  

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือน้ าแร่บรรจุขวด 

3.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านยี่ห้อที่เลือกซื้อ  

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ได้แก่ ด้านชุมชน การพักผ่อน  แฟช่ัน  อาหาร และ

ความส าเร็จ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านยี่ห้อที่เลือกซื้อ สามารถอธิบายความฝันแปรของ

พฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านเหตุผลที่ซื้อ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 19.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของ

พฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุขวดในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ  34.0 โดยอธิบายอิทธิพลด้านพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่

บรรจุขวด ด้านยี่ห้อท่ีซื้อ ดังนี้ ยี่ห้อท่ีมีอิทธิพลมากที่สุด คือ มิเนเร่ ร้อยละ 59.8 รองลงมา เพอร์ร่า ร้อยละ 33 มองเฟลอ 

ร้อยละ 23.7 ออร่า ร้อยละ 22.6 และ เซเว่นซีเล็ค ร้อยละ 8.9 ตามล าดับ  โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                  

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

3.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านขนาดที่ซื้อ           

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ไม่มีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านขนาดที่

ซื้อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

3.3 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านสถานที่เลือกซื้อ 

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ไม่มีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านสถานที่

เลือกซื้อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

3.4 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านช่วงเวลาที่ซื้อ  

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ได้แก่ ได้แก่ ครอบครัว บ้าน ชุมชน แฟช่ัน และอาหาร              

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านช่วงเวลาที่ซื้อ สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่

บรรจุขวด ด้านเหตุผลที่ซื้อ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 17.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซื้อ

น้ าแร่บรรจุในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 53.3 โดยอธิบายอิทธิพลพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านช่วงเวลาที่ซื้อดังนี้ 

เวลาที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ เวลา 12.01 – 18.00 น. ร้อยละ 71.9 รองลงมา เวลา 06.01 – 12.00 น. ร้อยละ 61.9 
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และ เวลา18.01 – 00.00 น. ร้อยละ 2.3 ตามล าดับ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน

ที่ตั้งไว ้

3.5 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านเหตุผลที่ซื้อ              

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ได้แก่ ครอบครัว สื่อ และความส าเร็จมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านเหตุผลที่ซื้อ สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุ ขวดด้าน             

ด้านเหตุผลที่ซื้อ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 14.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุ

ขวดในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 60.8 โดยอธิบายพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านเหตุผลที่ซื้อที่เลือกซื้อที่มีความ

น่าจะเป็นมากที่สุด คือ ช่วยดับกระหาย ร้อยละ 98.88 รองลงมา ช่วยในการบ าบัด/ รักษาโรค ร้อยละ 8.3  ช่วยให้

สุขภาพร่างกายแข็งแรง และ ช่วยให้สุขภาพผิวดีขึ้น ร้อยละ 0 ตามล าดับ  โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

3.6 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านผู้มีอิทธิพล              

ในการซื้อ ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ได้แก่ แฟช่ันและความส าเร็จ มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจขุวด ด้านผู้มีอิทธิพลในการซื้อ สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุ

ขวดด้านช่วงเวลาที่ซื้อ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 10.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเปน็ของพฤติกรรมการเลอืกซื้อน้ าแร่

บรรจุขวดในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 76.5 โดยอธิบายอิทธิพลด้านพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดด้านผู้มีอิทธิพลใน

การซื้อมากที่สุด คือ ตัวเอง ร้อยละ 99.4 รองลงมา คนในครอบครัว เพื่อน พรีเซ็นเตอร์ และพนักงานขาย ร้อยละ 0  

โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

3.7 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านความถี่ในการซื้อ 

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ได้แก่ ความส าเร็จ  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุ

ขวด ด้านความถี่ในการซื้อ สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านความถี่ในการซื้อ 

(Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 14.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุในทิศทาง

เดียวกันได้ร้อยละ 42.8 โดยอธิบายอิทธิพลด้านพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดด้านความถี่ในการซื้อ ดังนี้ ความถี่ที่มี

อิทธิพลมากท่ีสุด คือ จ านวน 2 – 3 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 71.1  รองลงมา จ านวน 1 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 33.8 จ านวน 

6 – 7 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 5 และ จ านวน 4 – 5 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 0 ตามล าดับ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 4 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือน้ าแร่บรรจุขวด 

4.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านยี่ห้อท่ีเลือกซื้อ 

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น ไม่มีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแรบ่รรจุขวด ด้านยี่ห้อที่

เลือกซื้อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

4.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านขนาดที่ซื้อ ผล

การศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น ไม่มีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านขนาดที่

ซื้อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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4.3 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคดิเหน็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแรบ่รรจุขวด ด้านสถานท่ีเลือกซื้อ 

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น ไม่มีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้าน

สถานท่ีเลือกซื้อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

4.4 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านช่วงเวลาที่ซื้อ 

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดด้านสถานที่

เลือกซื้อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

4.5 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านเหตุผลที่ซื้อ ผล

การศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น ได้แก่ ต่อตัวเองและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ

น้ าแร่บรรจุขวด ด้านเหตุผลที่ซื้อ สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดด้านด้านเหตุผลที่ซื้อ 

(Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 13.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุในทิศทาง

เดียวกันได้ร้อยละ 60.5 โดยอธิบายพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านเหตุผลที่ซื้อที่เลือกซื้อที่มีความน่าจะเป็นมาก

ที่สุด คือ ช่วยดับกระหาย ร้อยละ 100  รองลงมา  ช่วยในการบ าบัด/ รักษาโรค ร้อยละ 2.1 ช่วยให้สุขภาพร่างกาย

แข็งแรง และ ช่วยให้สุขภาพผิวดีขึ้น ร้อยละ 0 ตามล าดับ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4.6 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านผู้มีอิทธิพลใน

การซื้อผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น ได้แก่ ธุรกิจ และวัฒนธรรม  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านผู้มีอิทธิพลในการซื้อ สามารถอธิบายความฝันแปรของพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดด้าน

ช่วงเวลาที่ซื้อ (Nagelkerke – R2) ได้ร้อยละ 18.00 ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุใน

ทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ 78 โดยอธิบายอิทธิพลด้านพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดด้านผู้มีอิทธิพลในการซื้อมากที่สุด 

คือ ตัวเอง ร้อยละ 99.7 รองลงมา เพื่อน ร้อยละ 27 คนในครอบครัว พรีเซ็นเตอร์ และพนักงานขาย ร้อยละ 0 

ตามล าดับ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

4.7 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ด้านความถี่                
ในการซื้อ ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น ไม่มีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด 
ด้านความถี่ในการซื้อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. เพศ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดในด้านเหตุผลที่ซื้อ  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพ ความคาดหวังในคุณประโยชน์ของน้ าแร่ที่บริโภคนั่น และ
รสนิยมของบริโภคนั้นเป็นสาเหตุที่ท าให้ตัดสินใจซื้อมีอยู่ 2 ประเภท คือ มูลเหตุจูงใจทางเหตุผลและทางอารมณ์ วิธีการ
ซื้อและโอกาสในการซื้อ การซื้อของผู้บริโภคนั้นไม่แน่ไมน่อนข้ึนอยู่กับลักษณะนิสัย ความต้องการ และ พฤติกรรมของแต่
ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาวดี ทองสุข (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ข้าวสาร บรรจุถุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยได้วิจัย ถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลคือ ผู้ซื้อ มักจะเป็น
ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เพศหญิงนั้นให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพ และมักจะใช้เหตุผลมากกว่าเพศชาย  
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2. อายุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดในด้านผู้มีอิทธิพลในการซื้อ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 27-35 ปี เป็นวัยที่มีวุฒิภาวะการในเลือกตัดสินใจซื้อน้ าแร่ ผู้มีอิทธิพล
ตัดสินใจก็มาจากตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรวิกร สยามิภักดิ์ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ พบว่า ไม่ว่าจะเป็นเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อท้ังสิ้น  

3. สถานภาพการท างาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดในด้านช่วงเวลาที่ซื้อ  ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 เนื่องจากการสื่อสารทางการตลาด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงอาชีพลูกจ้างเอกชนได้มาก
ที่สุด เช่นการจัดบูธแนะน าสินค้า การให้ทดลองชิมตัวอย่าง ส่วนมากมักจะจัดใกล้กับย่านธุรกิจท าให้อาชีพดังกล่าวมีการ
ซื้อสินค้าและมักจะจัดในช่วงเวลาที่ตรงกับเวลาช่วงพักกลางวัน โดยเมื่อได้รับประสบการณ์ในการซื้อครั้งต่อไปก็จะเลือก
ในสิ่งที่ตัวเองเคยมีประสบการณ์มาก่อน เช่น เคยชิม เคยซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาวี สุริโย (2548) ศึกษาเรื่อง 
“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าผัก-น้ าผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร" พบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลพฤติกรรมการซื้อน้ าผัก-น้ าผลไม้พร้อมดื่ม ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและล าดับความส าคัญของปัจจัยต่างๆได้แก่ สิ่ง
กระตุ้นทางการตลาดและการได้รับอิทธิพลทางด้านสังคมวัฒนธรรม เช่นการการรับรู้คุณค่าทางด้านโภชนาการที่ส่งผลให้
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคที่มีความรู้และความสนใจข้อมูลข่าวสารถึงการให้ความส าคัญกับดูแล
สุขภาพ  

4. ระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจขุวดในด้านเหตุผลที่ซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพดีกว่า เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรีมักใช้เหตุผลการเลือกซื้อมากกว่าคนที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี สอดคล้องกับ
งานวิจัยของศรัญญา วีรมหาวงศ์ (2550) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ            
ร้านสควิซในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ร้านสควิซ  

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดในด้านยี่ห้อท่ีเลือกซื้อ ด้านช่วงเวลาที่ซื้อ 
ด้านความถี่ในการซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ที่ 20,001 -30,000 บาท 
ซึ่งเมื่อรายได้สูงก็จะสามารถซื้อน้ าแร่บรรจุขวดที่ราคาสูงมากขึ้นได้ เช่น ราคาน้ าแร่บรรจุขวดออร่ามีราคาแพงกว่าน้ าแร่
บรรจุขวดยี่ห้ออ่ืนๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของดนุพนธ์ จักรวาฬ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “เปรียบเทียบทัศนคติการรู้จักและ
การรับรู้ที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าและพฤติกรรมการบริโภคน้ าดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : 
กรณีศึกษาน้ าดื่มตราสิงห์และน้ าดื่มตราเนสท์เล่” พบว่าผู้มีรายได้น้อย มีการด ารงชีวิตตามห้องเช่า หอพัก จึงนิยมซื้อน้ า
ดื่มบริโภคครั้งละมากๆ ในส่วนของผู้มีรายได้มากนั้นจะนิยมบริโภคน้ าจากเครื่องกรองติดตั้งไว้ตามบ้านทั่วไป หรือนิยม
ตามร้านสะดวกซื้อ  

6. รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ในด้านยี่ห้อที่เลือกซื้อ 
ด้านขนาดที่ซื้อ ด้านช่วงเวลาที่ซื้อ ด้านเหตุผลที่ซื้อ ด้านผู้มีอิทธิพลในการซื้อ ด้านความถี่ในการซื้อท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 เนื่องจากกิจกรรมต่างๆที่ผู้บริโภคเลือกกระท าตามวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลจะมีเอกลักษณ์ที่แสดงความเป็น
ตัวตนของบุคคลนั้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆทั้ งด้ านจิตวิทยาและด้านสังคม  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัย                     
ปัญญชลี สังขรัตน์ (2554) ได้ท าการศึกษา การรับข้อมูลจากการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตที่ส่งผลต่อการ ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Drink) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมากที่สุด 

7. รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านควานสนใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ในด้านยี่ห้อท่ีเลือกซื้อ 
ด้านช่วงเวลาที่ซื้อ ด้านเหตุผลที่ซื้อ ด้านผู้มีอิทธิพลในการซื้อ ด้านความถี่ในการซื้อ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากรูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลได้รับอิทธิพลมากจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ วัฒนธรรม ค่านิยม และประสบการณ์เดิม เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้บุคคลมีลักษณะการใช้ชีวิตที่แตกต่าง
กันออกไป กล่าวคือ บุคคลจะท ากิจกรรม มีความสนใจ หรือมีทัศนคติที่ แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อการบริโภคและการซื้อ
สินค้าที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปัญญชลี สังขรัตน์ (2554) ได้ท าการศึกษา การรับข้อมูลจากการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ส่งผลต่อการ ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
(Functional Drink) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด 

8. รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดในด้านยี่ห้อท่ีเลือกซื้อ 
ด้านเหตุผลที่ซื้อ และด้านผู้มีอิทธิพลในการซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการที่ผู้บริโภคเลือกใช้สินค้า 
หรือบริการนั้นๆ ผู้บริโภคต้องมีความคิดเห็น หรือทัศนคติที่ดีต่อสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้า ก่อนที่จะท าการตัดสินใจใช้และ
ซื้อสินค้านั้น ผู้บริโภคต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ตามความคิดเห็นของตนเอง เพราะฉะนั้นผู้ผลิตสินค้าต้องออกแบบสินค้าที่ดี
ที่สุด เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าตามรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น ให้มีความพึงพอใจมากที่สุด และ  ความคิดเห็น
ของผู้บริโภคต่อสินค้า สามารถรับรู้พฤติกรรมผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นได้ ท าให้ทราบว่าสินค้าประเภทไหนท่ี ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ดีที่สุด เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ
ชูชัย สมิทธิไกร (2561) ที่กล่าวไว้ว่า ความคิดเห็นเป็นค าถามที่มุ่งเน้นความคิด ความรู้สึก และทัศนะต่างๆ ของผู้บริโภค 
ใช้เพื่ออธิบายการแปลความหมาย การคาดคะเนและการประเมินค่า 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้ประกอบกิจการน้ าแร่บรรจุขวด ควรท าแผนการตลาดให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้บริโภค โดยเน้นกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่หลัก ด้านยี่ห้อเลือกซื้อ ผู้ประกอบธุรกิจน้ าแร่บรรจุขวดควร
ท าการตลาดกับผู้บริโภคที่มีรายได้สูงโดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น น้ าแร่ผสมวิตามิน น้ าแร่พรีเมี่ยม ด้านช่วงเวลาใน
การซื้อและด้านความถี่ในการซื้อ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงพักกลางวันเพราะเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าเป้าหมาย
เข้าพักรับประทานอาหารกลางวันและจะต้องซื้อน้ าดื่ม เช่น จัดโปรโมช่ัน ซื้อ 2 ขวด แล้วจะได้ส่วนลดในการซื้อ ร่วมกับ
ร้านสะดวกซื้อ ในช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น.  ด้านเหตุผลและดา้นผู้มอีิทธิพลในการซื้อ ท าโฆษณาให้สื่อสารภาพลกัษณ์
ของการดื่มน้ าแร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงการดื่มน้ าแร่บรรจุขวดว่าดีต่อร่างกายอย่างไร 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ผู้ประกอบกิจการน้ าแร่บรรจุขวดควรเข้ามาท าการตลาดดังนี้ 
ด้านการท างาน  จัดกิจกรรม เมื่อซื้อน้ าแร่บรรจุขวดตามที่ก าหนด ส่งรหัสใบเสร็จ ลุ้นรับคอร์สฝึกอบรม

สัมมนา หลักสูตรฝึกการเพิ่มประสิทธิภาพในที่ท างาน  เพราะกลุ่มเป้าหมายชอบสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน 
ด้านงานอดิเรก ลงโฆษณากับรายการท าอาหารผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพราะกลุ่มเป้าหมายชอบ

ท าอาหาร และชอบอ่านหนังสือ นิตยสาร 
ด้านกิจกรรมสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ลุ้นโชคจากการซื้อน้ าแร่บรรจุขวด ลุ้นเที่ยวฟรียกแก็งค์กับ

เพื่อนเพราะกลุ่มเป้าหมายชอบเลี้ยงสรรค์พบปะเพื่อนฝูง 
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ด้านวันหยุดพักผ่อน ควรน าน้ าแร่บรรจุขวดวางจ าหน่ายที่เป็นจุดสนใจของกลุ่มเป้าหมายในร้านอาหารหรือ
สถานท่ีแปลกใหม่เสมอ แลนด์มาร์คใหม่ๆของกรุงเทพ เช่น ไอคอนสยาม สยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต 

ด้านการพักผ่อน ควรน าน้ าแร่บรรจุขวดไปวางจ าหน่ายที่โรงภาพยนตร์และท าการส่งเสริมการตลาดร่วมกับ
โรงภาพยนตร์ เพื่อเพิ่มยอดขาย โดยการน าฉลากหรือฝาของน้ าแร่บรรจุขวดมาเป็นส่วนลดในการซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ 

ด้านสมาชิกสโมสร ผลักดันน้ าแร่บรรจุขวดเข้าไปขายในยิม ฟิตเนสคลับ หรือสนามกอล์ฟ และออกขนาดที่
สามารถพกพาเข้าไปออกก าลังกายได้และมีปริมาณขนาดเหมาะสมกับชนิดของการออกก าลังกาย  

ด้านการร่วมกิจกรรมชุมชน ให้การสนับสนุนกิจกรรมออกน้ าแร่บรรจุขวดรุ่นพิเศษ พิเศษรายได้ส่วนหนึ่งจาก
การจ าหน่ายน าไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลในต่างจังหวัดกลุ่มเป้าหมายชอบกิจกรรมพัฒนาชุมชน 

ดา้นการเล่นกีฬา ควรออกรูปแบบขนาดขวดให้เหมาะสมกับกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ว่ิงออกก าลังกาย ควรจะ
ออกแบบเป็นขวดน้ าที่สามารถพกพาได้สะดวก และการสนับสนุนกิจกรรมกีฬา เช่น สนับสนุนสปอนเซอร์ทีมกีฬา                  
วิ่งมาราธอน เดินการกุศล แล้วน าสินค้ามาสนันสนุนกิจกรรมเพื่อท่ีจะได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น  

3. รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ผู้ประกอบกิจการน้ าแร่บรรจุขวดควรเข้ามาท าการตลาดดังนี้ 
ด้านสื่อ ผู้ประกอบการควรเน้นการสื่อสารการตลาดทางอินเตอร์เน็ตเพราะกลุ่มเป้าหมายชอบติดตามข่าวสาร

กระแสนิยมเป็นประจ า เช่น YouTube, Facebook, Instagram และ Twitter 
ด้านครอบครัว ออกแบบสื่อโฆษณาให้เห็นถึงการซื้อน้ าแร่บรรจุขวดให้คนในครอบครัวดื่มจะท าให้คนใน

ครอบครัวมีสุขภาพท่ีดี เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายให้ความส าคัญกับครอบครัว ชอบท ากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว  
ด้านบ้าน ท าการส่งเสริมการขายส าหรับคนที่ชอบอยู่บ้านโดยมีบริการส่งในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ไม่คิด

ค่าบริการส่ง เมื่อสั่งตามจ านวนที่ก าหนด เพราะกลุ่มเป้าหมายชอบพักผ่อนอยู่กับบ้าน 
ด้านชุมชน ควรร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนหรือมูลนิธิต่างๆ เช่น ร่วมสนับสนุนน้ าแร่บรรจุขวดในการ

ท างานของเจ้าหน้าท่ีกู้ภัย หรือกิจกรรมวันเด็ก เทศกาลกินเจ วันสงกรานต์ของคนในชุมชน 
ด้านการพักผ่อน สร้างแคมเปญท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติตามรอย ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ

ร่วมกับน้ าแร่บรรจุขวด เพราะกลุ่มเป้าหมายชอบท่องเที่ยวสถานท่ีธรรมชาติ 
ด้านแฟช่ัน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สีสันของขวดหรือ

ดีไซน์ของขวดที่ทันสมัย โดยร่วมกับดีไซนเนอร์จากแบรนด์ดัง และออกแบบฉลากของขวดตามเทศกาล เช่น เทศกาล              
วันแม่ เทศกาลตรุษจีน และเทศกาลปีใหม่ 

ด้านอาหาร ออกสื่อโฆษณาที่แสดงให้เห็นคุณค่าทางอาหารของการดื่มน้ าแร่บรรจุขวดเนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย
มักค านึงถึงคุณค่าโภชนาทางอาหารเวลาเลือกรับประทานเสมอ 

ด้านความส าเร็จ ท าสื่อโฆษณาอาจจะพูดถึงความส าเร็จในชีวิตโดยมีน้ าแร่บรรจุขวดอยู่เคียงข้างเสมอ                   
ในทุกเวลาของชีวิต เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นคนท่ีพัฒนาตนเองเพื่อความส าเร็จในอนาคต 

4. รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น ผู้ประกอบกิจการน้ าแร่บรรจุขวดควรเข้ามาท าการตลาดดังนี้ 
ด้านต่อตนเอง จัดกิจกรรมทางการตลาดเช่นลุ้นโชคกับฝาขวดน้ าแร่บรรจุขวดพาทัวร์แหล่งก าเนิดน้ าแร่              

บรรจุขวด เพราะกลุ่มเป้าหมายเป็นคนชอบเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
ด้านธุรกิจ ผู้ประกอบการควรเข้ามาท ากิจกรรมทางการตลาดความรับผิดชอบต่อสังคม CSR เช่น 

ผู้ประกอบการควรจะออกมาแจกน้ าแร่บรรจุขวดเพื่อช่วยเหลือช่วงเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆ  หรือตู้ปันสุขแจกน้ าแร่               
บรรจุขวดตามสถานท่ีต่างๆ เพราะกลุ่มเป้าหมายมคีวามคิดเห็นว่าการท าธุรกิจตอ้งค านึงถึงความรับผดิชอบต่อสังคมเสมอ 

ด้านวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนศิลปะวัฒนะธรรมไทย สนับสนุนการติดป้ายแนะน าสถานที่โบราณสถาน
ต่างๆ หรือร่วมบูรณะปฏิสังขรศิลปะวัฒนะธรรมไทย ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ โดยแจกปืนฉีดน้ าที่จากขวดน้ าแร่บรรจุขวด
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เพื่อสร้างการจดจ าให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพราะกลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นว่าศิลปะวัฒนะธรรมไทยเป็นสิ่งควรค่า
แก่การอนุรักษ์ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างยิ่งจากท่านอาจารย์ที่ปรึกษา             
สารนิพนธ์ อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธ์ิ ท่ีได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ค าปรึกษาแนะน าตรวจทานและแก้ไขอันเป็น
ประโยชน์ต่อการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณ  อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ มา ณ 
โอกาสนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ที่ให้ความกรุณาเป็นประธานสอบสารนิพนธ์                             
รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐ์สุวรรณ ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจ
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยรวมถึงเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเพื่อแก้ไข              
จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพ มา ณ ท่ีนี้ 
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