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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาปัจจยัด้านผลติภณัฑ์และทศันคติด้านการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม        
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก ของผู้บรโิภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
โดยตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้ขวดน ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก จ านวน 400 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว และสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่าย 
 ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับขวดน ้าดื่ม              
เนสท์เล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลกและ ทศันคติด้านการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มเกี่ยวกบัขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก 
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมพีฤตกิรรมการซื้อ เฉลี่ยประมาณ 3 ครัง้/สปัดาห์ จ านวนเงนิที่ซือ้ประมาณ 40 บาท/ครัง้ และ
จ านวนขวดทีซ่ือ้ ประมาณ 4 ขวด/ครัง้  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกัน                
มพีฤตกิรรมการซือ้ขวดน ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก ดา้นจ านวนครัง้ทีซ่ือ้น ้าดื่มเฉลีย่ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั และ
ผู้บรโิภคที่มีอาชพีและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก  
ดา้นจ านวนขวดน ้าดื่มต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก ของ
ผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนครัง้ทีซ่ือ้น ้าดื่มเฉลีย่ต่อสปัดาห ์ดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้น ้าดื่มต่อครัง้ และ
ดา้นจ านวนขวดน ้าดื่มต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ทศันคติด้านการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ 
รกัษ์โลก ด้านจ านวนครัง้ที่ซื้อน ้าดื่มเฉลี่ยต่อสปัดาห์ ด้านจ านวนเงนิที่ซื้อน ้าดื่มต่อครัง้ และด้านจ านวนขวดน ้าดื่ม           
ต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ทศันคตดิา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม พฤตกิรรมการซือ้ขวดน ้าดื่ม 
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  Abstract 
 
 The objectives of this research were to study the product factors and attitudes towards 
environmental conservation relating to consumer buying behavior of eco-shaped bottles by Nestlé Purelife in 
the Bangkok metropolitan area. The respondents were consumers who had bought Nestlé Purelife in the 
Bangkok metropolitan area. Questionnaires were used as the tool for data collection. In terms of statistical 
analysis, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance, were Brown-
Forsythe were used for differential analysis, and the Pearson product moment correlation coefficient were 
applied for correlation testing. 
 The results of the study found that the opinion towards the overall product factors and attitudes 
towards environmental conservation were at a good level. The frequency of buying was three times per week,  
the average amount spent was forty Baht and the average number of bottles purchased was four bottles per 
time. 
 The results of the hypotheses testing can be concluded as follows: respondents of different 
genders, ages, income-levels and occupations had different buying behavior of eco-shaped bottles by Nestlé 
Purelife in term of buying frequency; and respondents of different income-levels and occupations had different 
buying behavior of eco-shaped bottles by Nestlé Purelife in term of the average number of bought at 
statistically significant levels of 0.05. 
 Product factor have a positive relationship with consumer buying behavior of eco-shaped bottles by 
Nestlé Purelife in terms of buying frequency, the average amount spent on buying and the average number of 
bottles purchased at a statistically significant level of 0.05. 
 Attitudes toward environmental conservation have a positive relationship with consumer buying 
behavior of eco-shaped bottles by Nestlé Purelife in terms of the frequency of buying, the average amount 
paid per purchase, and the average number of bottles purchased at a statistically significant level of 0.05. 

 
Keyword: Product Factors, Attitudes on Environmental Conservation,  
Consumer Buying Behavior of Drinking Water 
 
บทน า 
 น ้า เป็นสิง่ทีใ่หป้ระโยชน์ต่อมนุษย์ รวมถงึสิง่ทีม่ชีวีติทัง้หมด ร่างกายของมนุษยป์ระกอบไปดว้ยน ้าถงึ
รอ้ยละ 60 โดยอวยัวะส าคญัในร่างกายประกอบดว้ยน ้าในปรมิาณทีแ่ตกต่างกนั น ้าเป็นหนึ่งในองคป์ระกอบส าคญั
ของร่างกายมนุษย์ ซึ่งช่วยในการท างานต่างๆ ของร่างกาย มนุษย์ขาดน ้าไม่ได้โดยเฉพาะน ้าดื่ม  ในปัจจุบัน              
การรองน ้าฝนเพื่อเก็บไว้ดื่มตลอดปีคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากในอากาศมสีิง่สกปรกเจือปนมากมาย              
ซึ่งจะละลายปนมากบัน ้าฝน จึงท าให้เกิดการสัง่ซื้อจากบรษิัทผู้ผลิตที่มีให้เลือกมากเสยีจนกระทัง่ไม่รู้จะเลือก            
ยี่ห้อไหนดี ประกอบกบัปัจจุบนัผู้บรโิภคมีแนวโน้มต้องการสนิค้าและบรกิารที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมมากขึ้น                
ถอืเป็นประเดน็ส าคญัที่ท าให้ผู้ประกอบการน ้าดื่มต้องให้ความส าคญั ต้องตระหนักรู้และพฒันารูปแบบการผลติ              
ทีไ่ม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางความตอ้งการของตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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 นวัตกรรม ขวดน ้ ารักษ์โลกทรง Eco Shape ภายใต้บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด เป็นบริษัท                
ด้านโภชนาการและสุขภาพชัน้น า ของโลก จากแนวคิด "Good Food, Good Life" เนสท์เล่ ขวดน ้ารกัษ์โลก                
เพื่อเป็นการพฒันาระดบัคุณภาพชวีติที่ดหีมายรวมถงึการใส่ใจสิง่แวดลอ้มโลก เหมอืนทีเ่ราใส่ใจสุขภาพของคน            
ที่เรารักกับนวัตกรรมขวดน ้ ารักษ์โลกทรง Eco Shape ขนาด 600 มล. ใช้พลาสติกน้อยลงถึง 19.5% เมื่อ
เปรยีบเทียบกบัขนาดบรรจุภัณฑ์ของเดมิ ขวดถือง่าย กระชบัมือพกพาสะดวกและสามารถบีบได้ง่าย เพื่อลด
ปรมิาณขยะ น ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์ ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค  
 จากกระแสการพฒันาที่ยัง่ยนืกบัการพฒันาสนิค้าอุปโภคบรโิภค รวมถึงแนวโน้มความต้องการของ
ผู้บริโภค ที่ล้วนต่างมีความต้องการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตสนิค้า             
ต่างตื่นตัวส าหรบัการพัฒนาประสิทธิภาพ กระบวนการผลิต รวมถึงนวัตกรรมให้รองรบัแนวทางการตลาด               
ในอนาคต จงึเป็นที่มาของขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก ที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม จงึท าให้ผู้วจิยัสนใจ                 
ทีจ่ะศกึษาเหตุผล ที่ส่งผลให้ผู้บรโิภคตดัสนิใจซือ้ หรอื บรโิภคสนิค้าที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เพื่อเป็นแนวทาง               
ในการด าเนินธุรกจิ วางแผนกลยุทธ ์พฒันาผลติภณัฑ์ ท่ามกลางกระแสการแข่งขนัที่รุนแรงได้ จงึเป็นที่มาของ
การศกึษา ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์และทศันคตดิา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ขวด
น ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

และอาชีพ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อขวดน ้ าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รักษ์ โลก ของผู้บริโภคในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ขวดน ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์

รกัษ์โลก ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะจะมีด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ย           
ต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกนั พฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก ของผู้บรโิภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ขวดน ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก ของ
ผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 3. ทัศนคติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อขวดน ้ าดื่มเนสท์เล่               
เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 41 -42) อธิบายว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) 
ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่านี้เป็นเกณฑใ์ชบ้่อยมาก
ในการแบ่งสว่นตลาด ซึง่เป็นลกัษณะทีส่ าคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคนอื่นๆ (2546: 53) อธบิายว่า ผลติภณัฑ์เป็นสิง่ที่เสนอขายเพื่อสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ ใหลู้กคา้พงึพอใจ ประกอบดว้ย คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์5 ระดบั ในแต่ละระดบัจะสรา้งคุณค่า
ส าหรบัลูกค้า ได้แก่ ประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงั ผลติภัณฑ์ควบ และศกัยภาพ
เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ว่ามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก ของผู้บรโิภค            
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร หรอืไม่ อย่างไร 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 
 เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 106) กล่าวว่า ของทศันคต ิ(Attitude) คอื การแสดงความรูส้กึภายใน ทีส่ะทอ้น
ว่ามคีวามโน้มเอยีงพอใจหรอืไม่พอใจต่อบางสิง่ มาประยุกษ์เพื่อทีจ่ะศกึษา ว่ามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ 
หรอืไม่ อย่างไร เน่ืองจากเป็นผลของกระบวนการท างานทางจติวทิยาทศันคตไิม่สามารถสงัเกตเหน็ไดโ้ดยตรงแต่
ตอ้งแต่ตอ้งแสดงว่าบุคคลกล่าวถงึอะไรหรอืท าอะไร 
 แนวคิดเก่ียวกบัการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
 นวรตัน์ ไตรรกัษ์ (2549: 15) กล่าวว่า หลกัในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์
ทางตรง ได้แก่ การน าสิ่งอื่นมาใช้ทดแทน  วิธีการนี้ใช้กับทรัพยากรที่มีมากมาทดแทนทรัพยากรที่มีน้อย                   
ใช้ทรพัยากรที่หาได้ง่ายแทนทรพัยากรที่หาได้ยาก  อาจประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ขึ้นมาทดแทนก็ได้ การประดิษฐ ์               
ของเทยีมขึน้มาใช ้การอนุรกัษ์แบบนี้จะช่วยลดการใหท้รพัยากรธรรมชาตลิง เพื่อทีจ่ะศกึษาว่ามคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้หรอืไม่อย่างไร  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 ศริิวรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือพฤติกรรมซึ่งผู้บรโิภคท าการ
คน้หาการซือ้ เพื่อทราบถงึลกัษณะความตอ้งการและพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคที่ซื้อหรอืเคยซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก             
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ขนาด ตวัอย่างสามารถค านวณไดจ้ากสตูร
ไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W. G. Cochran (1953) โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 และ                    
ระดบัค่าความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 ได้กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ เท่ากบั 384 คนและเพิ่มจ านวนตวัอย่างอกี              
16 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 
 วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ใชแ้ผนการสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi sample) โดยด าเนินการ ดงันี้ 
 1. สุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง ดา้นพืน้ที ่ถนนสลีม ถนนสาทร ถนนสขุมุวทิ และถนนรชัดา-พระราม 9  
 2. สุม่ตวัอย่างแบบโควตา ผูบ้รโิภคในแต่ละพืน้ที ่จ านวนพืน้ทีล่ะ 100 คน 
 การสรา้งเครือ่งมือเพื่อใช้ในงานวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครัง้นี้ผู้วิจ ัยใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล                   
ซึง่แบบสอบถามทีส่รา้งขึน้แบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ค าถามมี 5 ข้อได้แก่ เพศ อายุ              
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
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 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกบัขวดน ้าดื่มเนสท์เล่  
เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัระดบัความส าคญัปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์เกี่ยวกบัขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ 
เพียวไลฟ์รกัษ์โลก ทัง้หมด 4 ด้าน  แบ่งออกเป็น ด้านประโยชน์หลกั 4 ข้อ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 4 ข้อ               
ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั 4 ขอ้ ดา้นผลติภณัฑค์วบ 3 ขอ้ และดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์3 ขอ้ รวมทัง้หมด 
18 ข้อ โดยใช้ค าถามปลายปิด (Close – Ended Response Question) เป็นลักษณะแบบสอบถามแบบ                
Rating Scale มีลกัษณะการวดัข้อมูลแบบ Likert Scale โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง             
เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัทศันคติด้านการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ 
เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก รวมทัง้หมด 4 ขอ้ ระดบัการวดัขอ้มูลแบบ Likert Scale ก าหนดการใหค้ะแนนระดบัทศันคติ
ออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดน ้ าหนักการรบัรู้ของแต่ละระดับ ดังนี้คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ              
ไม่เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อขวดน ้ าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รักษ์โลก                  
รวมทัง้หมด 3 ขอ้ เป็นแบบสอบถามปลายปิด ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภท
อตัราสว่น (Ratio Scale) 
  การจดัท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
 ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร ์ในด้าน เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 
และอาชพี โดยการหาความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
 ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviations)  
  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ                 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviations)  
  ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก ของผู้บรโิภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviations)   
  ท าการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent sample t-test, One-way analysis of variance, 
สถติ ิBrown-Forsythe และ Pearson Product Moment Correlation Coefficient  
 

ผลการวิจยั 
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหเ์กีย่วกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 เพศ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.50 รองลงมา คือ             
เพศชาย จ านวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.50 ตามล าดบั 
 อายุ ผู้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 25 - 34 ปี จ านวน 226 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.50 รองลงมา คอื 
อายุ  35 - 44 ปี จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 อายุ 45 - 54 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26                       
อายุ 15 - 24 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 และอายุตัง้แต่ 55 ปีขึ้นไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 
ตามล าดบั 
 ระดบัการศึกษา ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปรญิญาตร ีจ านวน 239 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 59.75 รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00และต ่ ากว่าปริญญาตร ี                
จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.25 ตามล าดบั 
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 อาชีพ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 308 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.00 
รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอสิระ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 อาชีพขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ 
จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.00 และนกัเรยีน/ นิสติ / นกัศกึษา จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.50 ตามล าดบั 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 55,000 บาทขึ้นไป              
จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 รองลงมา คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,000 – 34,999 บาท จ านวน 93 คน             
คดิเป็นร้อยละ 23.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,000 – 24,999 บาท จ านวน 56 คน คดิเป็นร้อยละ 14.00 รายได้เฉลี่ย           
ต่อเดือน 35,000 – 44,999 บาท จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 – 54,999 บาท                         
จ านวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.75 และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 15,000 บาท จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.00 
ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปัจจยัดา้นผลติภณัฑเ์กีย่วกบัขวดน ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลกโดยรวม ผู้บริโภคมีความคิดเห็น                 
อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับขวดน ้ าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก อยู่ในระดับดีทุกด้าน ได้แก่ ด้านประโยชน์หลัก ด้าน
ผลิตภัณฑ์ควบ ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงั และด้านศักยภาพเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 4.01 3.90 3.90 และ 3.85 ตามล าดบั 

ด้านประโยชน์หลกัโดยรวม ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 เมื่อพจิารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้บรโิภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกบัขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก              
ด้านประโยชน์หลกัอยู่ในระดบัดีทุกด้าน ได้แก่ น ้าในขวดเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ผลิตจากแหล่งน ้าใต้ดินตามธรรมชาติ             
ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน ขวดน ้าเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ใช้วตัถุดิบการผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ขวดน ้า            
เนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์ จบัง่ายถนัดมอื และขวดน ้าเนสท์เล่ เพยีวไลฟ์ เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 
4.08 4.02 และ 3.78 ตามล าดบั 

ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์โดยรวม ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90              
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัดา้นผลติภณัฑเ์กีย่วกบัขวดน ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์
รกัษ์โลก ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ขวดน ้าเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ มีน ้าหนักบรรจุภัณฑ์เบา             
ขวดน ้ าเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ถือง่าย กระชับมือพกพาสะดวก ขวดน ้ าเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ สามารถบีบและบิดได้ง่าย              
เมื่อต้องการทิง้ และขวดน ้าเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์ มกีารออกแบบขวดทีท่นัสมยั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 3.99 3.80 และ 
3.76 ตามล าดบั 

ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวงัโดยรวม ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90                
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัด้านผลติภณัฑ์เกีย่วกับขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพยีวไลฟ์
รักษ์โลก ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังอยู่ ในระดับดีมาก ได้แก่ เมื่อพูดถึง Nestle ท่านจะนึกถึงขวดน ้ าดื่มที่ใส                     
สะอาด ปลอดภัย และมีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน และได้การยอมรบั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 อยู่ในระดบัด ี
ไดแ้ก่ เมื่อพูดถงึ Nestle ท่านจะนึกถงึขวดน ้าดื่มทีม่สี่วนช่วยในการรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยการผลติ หรอืใชน้วตักรรม
ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อพูดถึง Nestle ท่านจะนึกถึงขวดน ้ าดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                    
ใส่ใจธรรมชาติ และเมื่อพูดถึง Nestle ท่านจะนึกถึงขวดน ้ าดื่มที่มีการใช้เม็ดพลาสติกลดลงในการผลิตขวดลดลง                
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 3.77 และ 3.75 ตามล าดบั  

ด้านผลิตภัณฑ์ควบโดยรวม ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01                    
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัด้านผลติภณัฑ์เกีย่วกบัขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพยีวไลฟ์
รกัษ์โลก ดา้นผลติภณัฑค์วบอยู่ในระดบัดทีุกขอ้ ไดแ้ก่ ขวดน ้า Nestle มกีารรบัประกนัความปลอดภยักระบวนการผลติ
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ที่น่าเชื่อถือ Nestle มชี่องทางการติดต่อได้ง่าย ทุกเวลา และ Nestle มบีรกิารขนส่ง ตลอดจนบรกิารหลงัการขายที่ด ี
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 4.04 และ 3.86 ตามล าดบั 

ด้านศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โดยรวม ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย                 
เท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกบัขวดน ้าดื่ม                
เนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก ด้านศกัยภาพเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์อยู่ในระดบัดีทุกข้อ ได้แก่ ขวดน ้าเนสท์เล่ เพียวไลฟ์                
มีการคิดค้นกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ เพื่อลดการท าลายย่อยสลาย ขวดน ้าเนสท์เล่            
เพียวไลฟ์ มีการคิดค้นวิธีที่จะลดการใช้พลาสติกในการผลิตบรรจุภัณฑ์ อย่างต่อเน่ือง และเนสท์เล่ เพียวไลฟ์                   
มกีารศกึษา พฒันานวตักรรมที่ผลติ ผลติภณัฑ์เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 3.85 
และ 3.80  ตามล าดบั 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติด้านการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขวดน ้ าดื่มเนสท์เล่             
เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก  

ทัศนคติด้านการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลกโดยรวม ผู้บริโภค                  
มทีศันคตอิยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมทีศันคตอิยู่ในระดบัดมีาก 
ได้แก่  ท่านมักจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนในการช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การลดการท าลา ย
ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการใช้เม็ดพลาสติกในการผลิต และท่านให้ความส าคัญในการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อลดสภาวะเรือนกระจกเสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ทัง้สองข้อ ผู้บริโภคมีทัศนคต ิ                  
อยู่ ในระดับดี ได้แก่ เวลาท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ านมักจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได ้                  
(Reuse, Recycle) และท่านมกัจะเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ ทีส่ามารถบบี หรอืลดขนาดเพื่อสามารถลดปรมิาณขนาดกองขยะ 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 และ 4.01 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ขวดน ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก 
ด้านจ านวนครัง้ที่ซื้อน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลกต่อสปัดาห์ (ครัง้) พบว่า น้อยที่สุด 1 ครัง้/สปัดาห ์

และมากที่สุด 17 ครัง้/สัปดาห์ โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 2.52 หรือ 3 ครัง้/สัปดาห์ และมีค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน                
เท่ากบั 2.00 

ด้านจ านวนเงินที่ซื้อน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลกต่อครัง้ (บาท) พบว่า น้อยที่สุด 7 บาท/ครัง้ และ            
มากทีส่ดุ 300 บาท/ครัง้ โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 39.98 หรอื 40 บาท/ครัง้ และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 48.45 

ดา้นจ านวนขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลกที่ท่านซื้อต่อครัง้ (ขวด) พบว่า น้อยที่สุด ขวด/ครัง้ และ
มากทีส่ดุ 48 ขวด/ครัง้ โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 4.29 หรอื 4 ขวด/ครัง้ และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.43 

 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 3 ขอ้ดงันี้  
สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อขวดน ้ าดื่มเนสท์ เล่  เพียวไลฟ์รักษ์ โลก                   
ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 ผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก ของผู้บริโภค               
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในด้านจ านวนครัง้ที่ซื้อน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รักษ์โลกต่อสปัดาห์ (ครัง้)              
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้โดยผู้บรโิภคทีม่เีพศชายมคี่าเฉลีย่มากกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่เีพศหญงิ 
 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก ของผู้บริโภค            
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในด้านจ านวนครัง้ที่ซื้อน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รักษ์โลกต่อสปัดาห์ (ครัง้)               
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 15 - 34 ปี มีพฤติกรรมการซื้อขวดน ้ าดื่มเนสท์เล่                  
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เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก ในดา้นจ านวนครัง้ทีซ่ือ้น ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลกต่อสปัดาห ์(ครัง้) มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 
45 ปีขึน้ไป และผู้บรโิภคที่มอีายุ 35 - 44 ปี มพีฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก ในด้านจ านวน
ครัง้ทีซ่ือ้น ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลกต่อสปัดาห ์(ครัง้) มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 45 ปีขึน้ไป 
 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก               
ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ในด้านจ านวนครัง้ที่ซื้อน ้ าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รักษ์โลก                 
ต่อสปัดาห์  (ครัง้) ในด้านจ านวนเงนิที่ซื้อน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลกต่อครัง้ (บาท) ในด้านจ านวนขวดน ้าดื่ม
เนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลกที่ท่านซื้อต่อครัง้ (ขวด) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีว่างไว ้
 ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั จะมพีฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก ของผู้บรโิภค              
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในดา้นจ านวนครัง้ทีซ่ือ้น ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลกต่อสปัดาห ์(ครัง้) อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน มีพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ 
เพียวไลฟ์รกัษ์โลก ในด้านจ านวนครัง้ที่ซื้อน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลกต่อสปัดาห์ (ครัง้) มากกว่าผู้บรโิภคที่มี
อาชีพธุรกจิส่วนตัว/อาชพีอสิระ และผู้บรโิภคที่มีอาชพีอื่นๆ ได้แก่ ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ/นักเรยีน/ นิสติ / 
นักศกึษา มพีฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก ในด้านจ านวนครัง้ที่ซื้อน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์
รกัษ์โลกต่อสปัดาห ์(ครัง้) มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ 

ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั จะมพีฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก ของผู้บรโิภค                
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในด้านจ านวนขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลกที่ท่านซื้อต่อครัง้ (ขวด)             
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคที่มอีาชพีอื่นๆ ได้แก่ ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ/นักเรยีน/ 
นิสิต / นักศึกษา มีพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก ในด้านจ านวนครัง้ที่ซื้อน ้าดื่มเนสท์เล่                
เพยีวไลฟ์รกัษ์โลกต่อสปัดาห ์(ครัง้) มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ 
 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อขวดน ้ าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์              
รกัษ์โลก ของผูบ้รโิภคในพืน้ที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในดา้นจ านวนครัง้ที่ซือ้น ้าดื่มเนสท์เล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก
ต่อสปัดาห์ (ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนน้อยกว่า 24,999 บาท               
มพีฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก ในด้านจ านวนครัง้ที่ซื้อน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก            
ต่อสปัดาห ์(ครัง้) มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 55,000 บาทขึน้ไป 
 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อขวดน ้ าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์              
รกัษ์โลก ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในด้านจ านวนขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก                 
ที่ท่ านซื้ อต่อครัง้ (ขวด) อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน                          
25,000 – 34,999 บาท มีพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก ในด้านจ านวนขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ 
เพยีวไลฟ์รกัษ์โลกทีท่่านซือ้ต่อครัง้ (ขวด) น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 55,000 บาทขึน้ไป และผูบ้รโิภค  
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,000 – 44,999 บาท มีพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก ในด้าน
จ านวนขวดน ้ าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลกที่ท่านซื้อต่อครัง้ (ขวด) น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน               
55,000 บาทขึน้ไป และผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,000 – 54,999 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้ขวดน ้าดื่มเนสทเ์ล่ 
เพียวไลฟ์รกัษ์โลก ในด้านจ านวนขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลกที่ท่านซื้อต่อครัง้ (ขวด) น้อยกว่าผู้บรโิภค             
ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 55,000 บาทขึน้ไป 
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ 
รกัษ์โลก ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ดา้นประโยชน์หลกั ดา้นผลติภณัฑ์ทีค่าดหวงั ด้านผลติภณัฑ์ควบ และดา้นศกัยภาพ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อขวดน ้ าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รักษ์โลก ของผู้บริโภค                
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ทีซ่ื้อน ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลกต่อสปัดาห ์(ครัง้) โดยมคีวามสมัพนัธ์
ระดบัต ่ามากและมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์  ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และ                 
ด้านผลิตภัณฑ์ควบมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อขวดน ้ าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รักษ์โลก ของผู้บริโภค                
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงนิที่ซื้อน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลกต่อครัง้ (บาท) โดยมีความสมัพันธ ์      
ระดบัต ่าและต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ปัจจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นประโยชน์หลกั และดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ขวดน ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนขวดน ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์
รกัษ์โลกที่ท่านซื้อต่อครัง้ (ขวด) โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก และมทีิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ               
ทีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 ทศันคตดิา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ขวดน ้าดื่มเนสทเ์ล่ 
เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 ทศันคติด้านการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์              
รกัษ์โลก ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนครัง้ทีซ่ือ้น ้าดื่มเนสท์เล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลกต่อสปัดาห ์(ครัง้) 
โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ทศันคติด้านการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์             
รกัษ์โลก ของผู้บรโิภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงนิที่ซื้อน ้าดื่มเนสท์เล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลกต่อครัง้ (บาท) 
โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 ทศันคติด้านการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่  เพียวไลฟ์             
รักษ์โลก ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนขวดน ้ าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รักษ์โลกที่ท่านซื้อ               
ต่อครัง้ (ขวด) โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์   

1.1 เพศ ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก 
ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในด้านจ านวนครัง้ที่ซื้อน ้ าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รักษ์โลก               
ต่อสปัดาห ์(ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้โดยเพศชายมพีฤตกิรรม
การซื้อขวดน ้ าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รักษ์ โลก ในด้านจ านวนครัง้ที่ซื้อน ้ าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รักษ์ โลก                   
ต่อสปัดาห์ (ครัง้) มากที่สุด เน่ืองจากเพศชายเป็นเพศที่ต้องการน ้าในร่างกายมากกว่าผู้หญิง อาจเป็นเพราะสรรีะ             
ทางร่างกาย ลกัษณะของโครงสร้างกล้ามเน้ือ และกิจกรรมในชีวติประจ าวนัที่มีการใช้พละก าลงัมากกว่าเพศหญิง            
จงึท าให้ร่างกายต้องการน ้าเข้าไปทดแทน สอดคล้องกบังานวจิยั ของ สุวรรณภรณ์ สุวรรณศร ี(2555) ศกึษาเรื่อง 
ความคดิเห็นต่อน ้าดื่มบรรจุขวดตราสงิห์และพฤติกรรมการบริโภคน ้าดื่มบรรจุขวดของวยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า วัยรุ่นที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคน ้ าดื่มบรรจุขวด ในด้านความถี่การซื้อดื่มบรรจุขวด                 
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แตกต่างกัน โดยเพศชายมีพฤติกรรมการบริโภคน ้าดื่มบรรจุขวด ในด้านความถี่การซื้อน ้าดื่มบรรจุขวด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

1.2 อายุ ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก 
ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในด้านจ านวนครัง้ที่ซื้อน ้ าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รักษ์โลก               
ต่อสปัดาห์ (ครัง้) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 35 - 44 ปี มีพฤติกรรมการซื้อ                 
ขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก ในด้านจ านวนครัง้ที่ซื้อน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลกต่อสปัดาห์ (ครัง้)   
มากทีส่ดุ เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่ ี

อายุ 35 - 44 ปี เป็นกลุ่มช่วงวยัท างาน หรือพนักงานออฟฟิศ มีความต้องการน ้าเพื่อดื่มแก้กระหาย              
ในชวีติประจ าวนั ซึ่งโดยปกตมิกัจะใช้เวลาไปกบัการท างานจงึท าให้น ้าดื่มประเภทบรรจุขวดเหมาะส าหรบัผูบ้รโิภค
กลุ่มนี้ สอดคล้องกบังานวจิยั ของ จนัฑิสา ศริสิุนทร (2559) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม              
การซือ้น ้าดื่มบรรจุขวดของผูบ้รโิภคในจงัหวดันนทบุร ีพบว่า ผูบ้รโิภคอายุ 30 – 39 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้น ้าดื่มบรรจุ
ขวดของผูบ้รโิภค ดา้นมกีารซือ้น ้าดื่มบรรจุขวดบ่อยครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

1.3 อาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อขวดน ้ าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์             
รกัษ์โลก ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในดา้นจ านวนครัง้ทีซ่ือ้น ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก
ต่อสปัดาห ์(ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มพีฤตกิรรม
การซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก ในด้านจ านวนครัง้ที่ซื้อน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลกต่อสปัดาห ์
(ครัง้) มากที่สุด สอดคล้องกบังานวิจยั ของ จนัฑิสา ศิริสุนทร (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อน ้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในจงัหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน                   
มพีฤติกรรมการซื้อน ้าดื่มบรรจุขวดของผู้บรโิภค ด้านมีการซื้อน ้าดื่มบรรจุขวดบ่อยครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ         
ทีร่ะดบั 0.05 

ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อขวดน ้ าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รักษ์โลก                  
ของผู้บรโิภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในด้านจ านวนขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลกที่ท่านซื้อ              
ต่อครัง้ (ขวด) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพอื่นๆ ได้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ/นกัเรยีน/ นิสติ / นกัศกึษา มพีฤตกิรรมการซือ้ขวดน ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก ของผูบ้รโิภคในพืน้ที่
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในด้านจ านวนขวดน ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลกที่ท่านซือ้ต่อครัง้ (ขวด) มากทีสุ่ด 
สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ธญัญารตัน์ ศริกิาญจนพงศ ์(2551) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มโลวแ์คลอรี ่
(Low Calorie Drink) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคอาชพีนักเรยีน นักศกึษา พนักงานรฐัวสิาหกจิ 
ข้าราชการ และพนักงานบรษิัทมีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลว์แคลอรี่ (Low Calorie Drink) ในด้านปรมิาณ             
การซือ้เครื่องดื่มโลวแ์คลอรี ่(Low Calorie Drink) ในแต่ละครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

1.4 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ               
ขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก ของผู้บรโิภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในด้านจ านวนครัง้ที่ซื้อ              
น ้าดื่มเนสท์เล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลกต่อสปัดาห์ (ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มีรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน น้อยกว่า 24,999 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้ขวดน ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก ในดา้นจ านวนครัง้ที่
ซือ้น ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลกต่อสปัดาห ์(ครัง้) มากทีส่ดุ สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ดนุพนธ ์จกัรวาล (2554) 
ศกึษาเรื่อง เปรยีบเทียบทศันคติการรู้จกัและการรบัรู้ที่มผีลต่อความภักดีของตราสนิค้าและพฤติกรรมการบรโิภค            
น ้าดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา น ้ าดื่มตราสิงห์ และน ้าดื่มตราเนสท์เล่ พบว่า ผู้บริโภค                
ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคน ้าดื่มของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศกึษา น ้าดื่ม
ตราสงิห ์และน ้าดื่มตราเนสทเ์ล่ โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มพีฤตกิรรม
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การบรโิภคน ้าดื่ม ดา้นความถีเ่ฉลีย่ในการบรโิภค (ครัง้/สปัดาห)์ และดา้นมลูค่าการซือ้โดยเฉลีย่ (บาท/ครัง้) ของน ้าดื่ม
ตราสงิห ์มากทีส่ดุ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ 
รกัษ์โลก ของผู้บรโิภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในด้านจ านวนขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก               
ที่ท่านซื้อต่อครัง้ (ขวด) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 55,000 บาท            
ขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้ขวดน ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก ในดา้นจ านวนขวดน ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก
ที่ท่านซื้อต่อครัง้ (ขวด) มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย ของ จันฑิสา ศิริสุนทร (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้บริโภคที่มี                    
รายได้ 50,000 บาทขึน้ไป มีพฤติกรรมการซื้อน ้าดื่มบรรจุขวดของผู้บรโิภค ด้านมกีารซื้อน ้าดื่มบรรจุขวดบ่อยครัง้ 
และดา้นการซือ้น ้าดื่มบรรจุขวดโดยปกตคิรัง้ละกีข่วด อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 2. ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์ 

ด้านจ านวนครัง้ท่ีซ้ือน ้าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลกต่อสปัดาห ์(ครัง้) 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และ              

ด้านศกัยภาพเกี่ยวกบัผลติภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลก ของ
ผู้บรโิภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ที่ซื้อน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลกต่อสปัดาห์ (ครัง้) โดยมี
ความสมัพันธ์ระดับต ่ามากและมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัย               
ของ ธญัญารตัน์ ศริกิาญจนพงศ ์(2551) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มโลวแ์คลอรี ่(Low Calorie Drink) 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ด้านคุณประโยชน์ ด้านความสอดคล้องกับผู้บริโภค                    
มคีวามสมัพันธ์กบั พฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มโลว์แคลอรี่ (Low Calorie Drink) ในด้านความถี่ในการดื่มเฉลี่ย           
ต่อสปัดาห ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ด้านจ านวนเงินท่ีซ้ือน ้าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลกต่อครัง้ (บาท) 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และ               

ดา้นผลติภณัฑ์ควบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ขวดน ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก ของผูบ้รโิภคในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงินที่ซื้อน ้ าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รักษ์โลกต่อครัง้ (บาท) โดยมีความสัมพันธ์                 
ระดับต ่าและต ่ามาก และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัย ของ               
ธญัญารตัน์ ศิริกาญจนพงศ์ (2551) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลว์แคลอรี่ (Low Calorie Drink)                
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ด้านคุณประโยชน์ ด้านความสอดคล้องกับผู้บริโภค               
มีความสมัพันธ์กับ พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลว์แคลอรี่  (Low Calorie Drink) ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ
เครื่องดื่มแต่ละครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ด้านจ านวนขวดน ้าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลกท่ีท่านซ้ือต่อครัง้ (ขวด) 
ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลัก และด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงัมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรม              

การซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก ของผู้บรโิภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ 
เพยีวไลฟ์รกัษ์โลกทีท่่านซือ้ต่อครัง้ (ขวด) โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ธัญญารัตน์ ศิริกาญจนพงศ์ (2551) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม                  
การบริโภคเครื่องดื่มโลว์แคลอรี่ (Low Calorie Drink) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยผลิตภัณฑ ์            
ด้านคุณประโยชน์ ด้านความสอดคล้องกบัผู้บรโิภค มคีวามสมัพนัธ์กบั พฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มโลว์แคลอรี ่
(Low Calorie Drink) ในดา้นปรมิาณในการซือ้ในแต่ละครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 3. ทศันคติด้านการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
ด้านจ านวนครัง้ที่ซื้อน ้ าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลกต่อสปัดาห์ (ครัง้) ด้านจ านวนเงินที่ซื้อน ้าดื่ม              

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์รักษ์โลกต่อครัง้ (บาท) และด้านจ านวนขวดน ้ าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รักษ์โลกที่ท่านซื้อ                  
ต่อครัง้ (ขวด) 

ทศันคติด้านการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์  
รกัษ์โลก ของผู้บรโิภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ที่ซื้อน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลกต่อสปัดาห ์
(ครัง้) ด้านจ านวนเงินที่ซื้อน ้ าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รกัษ์โลกต่อครัง้ (บาท) และด้านจ านวนขวดน ้าดื่มเนสท์เล่               
เพยีวไลฟ์รกัษ์โลกที่ท่านซื้อต่อครัง้ (ขวด) โดยมคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่า และต ่ามาก และมีทศิทางเดยีวกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ มารยีมั เจ๊ะเต๊ะ (2556) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมในโรงเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น: กรณีศกึษา โรงเรยีนธรรมวทิยามูลนิธ ิ
อ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา พบว่า ทศันคตเิกีย่วกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม มคีวามสมัพนัธก์บัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
ในโรงเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 1. ฝ่ายการตลาด ควรท าการสื่อสารทางการตลาดและสรา้งความตระหนักรูถ้งึคุณค่าทีม่ขีองน ้าดื่มเนสทเ์ล่ 
เพียวไลฟ์รกัษ์โลก เช่น แหล่งที่มาของน ้าดื่มที่มาจากแหล่งน ้าใต้ดินตามธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลติที่มี
มาตรฐาน ตลอดจนใช้วตัถุดบิการผลติที่ปลอดภัยต่อผู้บรโิภค และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เพื่อให้ผู้บรโิภครบัรู้             
ถึงคุณค่าของน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ เนื่องจากราคาน ้าดื่มในอุตสาหกรรมโดยรวมนัน้ค่อนข้างมีมาตรฐาน                  
ในระดับเดียวกันและได้รบัการควบคุม ดังนัน้การสร้างคุณค่าของสินค้าผ่านช่องทางสื่อทางการตลาด เช่น                 
สื่อโฆษณา ทัง้ช่องทางสื่ออนไลน์ ออฟไลน์ จะท าให้ผู้บรโิภคมีพฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ 
รกัษ์โลก ด้านจ านวนครัง้ที่ซือ้น ้าดื่มต่อสปัดาห์ (ครัง้) ด้านจ านวนเงนิที่ซื้อน ้าดื่มต่อครัง้ (บาท) และด้านจ านวน
ขวดน ้าดื่มทีซ่ือ้ต่อครัง้ (ขวด) มากขึน้ 
 2. ผู้ประกอบการและฝ่ายสื่อสารการตลาด ควรจดัให้มกีจิกรรม CSR หรอื กจิกรรมความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคมภายใต้ผลติภณัฑ์น ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก เพราะปัจจุบนัการปลูกฝังในเรื่องดงักล่าวถอืเป็นสิง่            
ทีผู่บ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญั ตลอดจนการเลอืกใชส้นิคา้และผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม หรอืมสี่วน
ช่วยในการอนุรกัษ์ธรรมชาติ เช่น กจิกรรมปลูกป่า กจิกรรมการเกบ็ขยะขวดพลาสตกิตามชายหาด การรณรงค์
การน ากลบัมาใชใ้หม่ หรอืออกเคมเปญ เช่น น าขวดน ้าเก่ามาแลกสว่นลดเพื่อซือ้น ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์ เป็นต้น 
เพราะผลการวจิยัพบว่า ทศันคตดิา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ขวดน ้าดื่มเนสท์
เล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก ด้านจ านวนครัง้ทีซ่ือ้น ้าดื่มต่อสปัดาห ์(ครัง้) ดา้นจ านวนเงนิที่ซือ้น ้าดื่มต่อครัง้ (บาท) และ
ดา้นจ านวนขวดน ้าดื่มทีซ่ือ้ต่อครัง้ (ขวด)  
 3. ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑค์วรใหค้วามส าคญักบัสภาวะของอุตสาหกรรมน ้าดื่มบรรจุขวดในภาพรวม และ
การตดิตามความเคลื่อนไหวและความต้องการของผูบ้รโิภคตอลดเวลา ทัง้การส ารวจสถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รโิภค 
ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดม้าพฒันาผลติภณัฑ ์รวมถงึควรมกีารพฒันาใหค้วามส าคญัเกีย่วกบั
การยกระดบัมาตรฐานกระบวนการผลติและนวตักรรมใหม่ๆ ที่ลดการใช้เมด็พลาสติก เพราะจะท าให้ผู้บรโิภค            
เกดิความมัน่ใจในผลติภัณฑ์มากขึน้ เพราะผลการวจิยัพบว่าปัจจยัผลติภณัฑ์ ด้านศกัยภาพเกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์              
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อขวดน ้ าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รักษ์โลก ด้ านจ านวนครัง้ที่ซื้อน ้ าดื่ม             
ต่อสปัดาห ์(ครัง้) 
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ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาปัจจยัด้านอื่นๆ ที่มีความสมัพนัธ์พฤติกรรมการซื้อขวดน ้าดื่มเนสท์เล่ เพยีวไลฟ์ 
รกัษ์โลก ของผู้บรโิภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น รูปแบบการด าเนินชวีติ ความพึงพอใจของผู้บรโิภค และ
ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ เพื่อทีจ่ะน าขอ้มลูทีไ่ดน้ ามาประยุกษ์เกีย่วกบัการวางกลยุทธท์างการตลาดในอนาคต 
 2. ควรศกึษาในกรณีเปรยีบเทยีบระหว่างตราสนิคา้น ้าดื่มใกลเ้คยีงทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั เพื่อให้
ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย และความแตกต่าง รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละตราสินค้า เพราะข้ อมูลที่ได ้             
จะสามารถน ามาพฒันาผลติภณัฑ ์รวมถงึสามารถปรบัปรุงคุณภาพของผลติภณัฑไ์ด้ 
 3. ควรท าการศึกษาข้อมูลวิจัยในเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสมัภาษณ์ จัดกลุ่มสนทนากับผู้บริโภค 
เพื่อทีจ่ะน าผลและขอ้มลูทีไ่ด ้น ามาต่อยอดตลอดจนเพื่อเป็นการพฒันาผลติภณัฑต่์อไป 
 4.ควรสนับสนุนและส่งเสริมในมีการวิจยัน ้าดื่มอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากน ้าดื่มถือเป็นสนิค้าอุปโภค
บรโิภคทีส่ าคญัต่อการด ารงชวีติ และเพื่อเป็นการพฒันาผลติภณัฑเ์พื่อใหผู้บ้รโิภคไดร้บัประโยชน์สงูสดุ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็ลงไดด้้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ ซึ่งเป็นอาจารย์           

ทีป่รกึษา ไดใ้หค้ าปรกึษา ค าแนะน าและตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในงานวจิยัตัง้แต่เริม่ตน้ด าเนินงานจนเสรจ็
เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน และอาจารย์นาฏอนงค์ นามบุดดี ที่ได้กรุณา              
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามซึ่งได้ช่วยแก้ไขเครื่องมอืที่ใช้ในงานวจิยัครัง้นี้เป็นอย่างดพีร้อมทัง้ให้
ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์อนัดยีิง่ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย ์ทุกๆ ท่าน ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทความรู ้
ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ ีมปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 

ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือและ                
อ านวยความสะดวกแก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา 

คุณค่าและประโยชน์สารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของ บดิา มารดา 
ผูใ้หค้วามรกั และคนในครอบครวัทีส่นบัสนุน ใหก้ าลงัใจแก่ผูว้จิยั อนัก่อใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ 
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