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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
                 น้ํามีความสําคญัตอการดํารงชีวิตในทุก  ๆดาน โดยเฉพาะอยางยิง่ น้ําดืม่ ถือวาเปนความจาํเปน

โดยตรงที่สุดตอสุขภาพและชวีิตของคนเรา   น้ําเปนส่ิงที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาติ ในปจจุบนัประเทศไทย 

ตองประสบปญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับบริโภคเปนประจาํทั้งปและที่ผานมาเกดิวิกฤตนิ้ําขาดแคลนใน

ภาคตะวันออก กลายเปนปญหาใหญของสังคมไทย สงผลกระทบตอการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ 

ประเทศ ซ่ึงรัฐบาลไดตระหนกัถึงปญหานี้และใหความสําคญัเปนอยางมาก โดยใหทุกหนวยงานที่เกีย่วของ

ตองรวมมือกันแกปญหา มกีารกําหนดใหดําเนินการจดัหาน้ําสะอาดรปูแบบตางๆ ใหกับชมุชนทั้ง 

ในเมืองและชนบท การมีน้ําดืม่ น้ําใชที่สะอาดและเพียงพอ นับเปนปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญตอการดํารงชีวติ

และสุขภาพ ในแตละวันคนเราควรดื่มน้ําใหได 6-8 แกว จึงจะเพยีงพอตอความตองการของรางกาย 

คนเราอาจขาดอาหารไดนานนบัสัปดาห แตจะขาดน้ําดื่มไดไมเกิน 3 วัน การมีสุขภาพดีจะเกิดขึ้นไดจะตอง

เร่ิมที่ตัวของเราเองและที่ครอบครัว น้ําที่ดื่มควรเปนน้ําที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค การไดรับน้ําดื่ม

ที่สะอาดปลอดภัยจะทําใหมสุีขภาพอนามัยแข็งแรงและไมมีพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดโรคภัยไขเจ็บ  

ซ่ึงในขณะนีแ้นวโนมความตองการน้าํดื่มบรรจขุวดมปีริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามจาํนวนประชากร 

และรายไดของครัวเรือน    

 น้ําดื่มบรรจุขวดเปนสินคาที่เกี่ยวของโดยตรงกับสุขอนามัยของประชาชน การบริโภค

น้ําดื่มที่ไมสะอาดเพียงพอตอสุขภาพอนามัยเปนประจําอาจทําใหรางกายเสื่อมโทรมและเจ็บปวย  

ซ่ึงในที่สุดจะสงผลกระทบตอความมั่นคงแหงชาติได   เนื่องจากประชากรซึ่งเปนปจจัยกําลังอํานาจ

แหงชาติที่สําคัญนั้นไมอยูในฐานะที่จะเสริมสรางศักยภาพกําลังอํานาจที่เขมแข็งได  ปจจุบันคนไทย

นิยมบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด หรือที่เรียกในภาษาราชการวา น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  

เนื่องจากติดในความสะดวกสบาย และมีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจวา เปนน้ําดื่มที่สะอาด  มีคุณภาพดี  

มีความปลอดภัย เมื่อเทียบกับน้ําดื่มจากแหลงอื่นๆ ซ่ึงโดยขอเท็จจริงแลวไมเสมอไปที่จะเปน

เชนนั้น ทั้งนี้ เพราะมีผูผลิตจํานวนไมนอยซ่ึงผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดที่มีคุณภาพไมไดมาตรฐานตามที่

ทางราชการกําหนดไว  (วิวิศน เตชะไพบูลย.   ม.ป.ป  :  ออนไลน)  น้ําดื่มบรรจุขวด เปนอาหารควบคุม

เฉพาะตามกฎหมาย 
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 ในอดีตที่ผานมาการจัดหาน้าํสําหรับใชดื่มนั้นประชาชนโดยสวนใหญนิยมบริโภคน้าํ

จากแหลงน้ําธรรมชาติตางๆ ซ่ึงสะอาดเพียงพอที่จะบริโภคได โดยไมตองมีการปรับปรุงคุณภาพที่

ส้ินเปลืองและยุงยาก แตในปจจุบนัการพฒันาประเทศ การเพิ่มขึน้ของประชากร และการแกไขปญหา  

ส่ิงแวดลอมที่ไมมีประสิทธิภาพ ทําใหแหลงน้ําธรรมชาติ เชน น้ําผิวดิน แมน้ํา ลําคลอง สระน้ํา น้ําใตดิน

จากบอชนิดตางๆ เสื่อมโทรมลง และเนื่องจากการปลอยน้ําที่ผานการใชสอยจากอาคารบานเรือน  
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ และขนาดเล็กและจากการเกษตรลงสูแหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําใตดิน 

 สวนน้ําฝน โดยทั่วไปจะเปลี่ยนแปลงไปมากหรือนอยข้ึนอยูกับสวนประกอบตางๆ ที่เจือปนอยู  

ในสภาพแวดลอมแตละทองถ่ินที่แตกตางกัน หากประชาชนนํามาดื่มหรือนํามาใชก็จะเปนอันตรายตอ 

สุขภาพ (วิไลวรรณ โกยทอง.  2546 : ออนไลน) สถานการณคุณภาพน้ําบริโภคในประเทศไทย 

 จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําบริโภคของกรมอนามัย ในป พ.ศ.2543 พบวา น้ําดื่มทุกประเภท ทัง้ในเขตเมอืง 

และชนบท ไมไดเกณฑมาตรฐาน คุณภาพน้ําบริโภค ทัง้ดานกายภาพ เคมีและแบคทเีรีย  ขณะเดียวกัน

ผูใชน้ําไมไดใหความสําคัญ กับการปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนนํามาดื่ม และใชในครัวเรือน ทําใหคนไทย

ประมาณ 43 ลานคน กําลังดื่มน้ําไมสะอาด และมีความเสี่ยงตอการเจ็บปวย เปนโรคอุจจาระรวง 

และโรคระบบทางเดินอาหารอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่จะไดรับอันตราย จากโลหะหนัก 

และสารเคมีอีกดวย โลหะหนักที่สําคัญ และพบบอยคือ เหล็กและแมงกานีส และในบางพื้นที่มี 
ปญหาจากสารหนู ฟลูออไรด และตะกั่ว  

                 จังหวัดฉะเชิงเทราจัดอยูในเขตภาคตะวันออก การคมนาคมสะดวก ตามสภาพ 
ภูมิศาสตรนับไดวาจังหวัดฉะเชิงเทราเปนจังหวัดที่เหมาะสมในการเปนศูนยกลางทุกดาน

นอกจากนี้ยังมกีารขนสงทางทอที่สําคัญ คือ การขนสงกาซจากมาบตาพุดมายังโรงไฟฟาบางปะกง 
และการขนสงน้ําจืดเพื่อนําน้ํามาใชทําน้ําประปา ในอนาคตอันใกลนี้ยังมีสนามบินนานาชาติ 
สุวรรณภูมิ ที่กําลังเดินหนากอสรางอยางตอเนื่อง จะยิ่งเปนการเพิ่มศักยภาพการขยายตัวของ 
ชุมชนเมือง และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัด 
ฉะเชิงเทราอยูในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงตอนลางใกลกับอาวไทย ในชวงฤดูแลงน้าํเค็มจากทะเลจะ 
หนุนเขามาในแมน้าํบางปะกงทําใหความเค็มขึ้นไปถึงบริเวณเขตติดตอกับจังหวัดปราจีนบุรี 

น้ําในแมน้ําบางปะกงจึงไมสามารถนํามาใชในการบริโภคได สวนแหลงน้าํธรรมชาติที่เปนสาขาของ 
แมน้ําบางปะกงที่ใชเปนที่เกบ็กักน้ําจืด เนื่องจากตั้งแตเดือนธันวาคม-ปลายเดือนเมษายนมีปริมาณ 
น้ําฝนนอยมาก จึงทําใหปริมาณน้ําจืดไมเพียงพอ ปจจุบันคลองสวนใหญ ไมมีน้าํหรือมีน้าํอยู 
นอยไมสามารถนํามาใชบริโภคได การพัฒนาแหลงน้ําในจังหวัดฉะเชิงเทราจึงมีความจําเปน 
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และสําคัญมาก ถึงแมวาจังหวัดฉะเชิงเทราจะมีโครงการพัฒนาแหลงน้ําและอางเก็บน้ํา เพื่อ 
แกปญหาจากการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคการเกษตรและอุตสาหกรรมก็ตาม แตอางเก็บน้ํา 
ดังกลาว ตั้งอยูในเขตอําเภอสนามชัยเขต และอําเภอพนมสารคามจึงไมสามารถสงน้ํามาบรรเทา 
ความเดือดรอนของประชาชนในเขตอําเภอเมือง ซ่ึงเปนพื้นที่ประสบปญหาการขาดแคลนน้าํ   
(คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ.  2542  : 23) 
      ผูบริโภคเริ่มตื่นตัวและหนัมาเอาใจใสในเรือ่งสุขภาพกันมากขึ้นโดยเฉพาะการเลือก

บริโภคน้ําดื่ม ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผูบริโภคจึงเริ่มใหความสําคัญตอการ

เลือกสรรอาหารที่มีคุณประโยชน สะอาดและปลอดภัยตอสุขภาพมากที่สุด  ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึง 
สนใจที่จะทําวิจัย เร่ืองการศกึษาพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชน ในเขตอําเภอเมอืง 

จังหวดัฉะเชงิเทรา โดยผลของการวิจยัจะทําใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ไดทราบพฤติกรรม

และความตองการของผูบริโภค เพื่อที่จะไดแกไขความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ินใหมีความ 
เปนอยูที่ดีขึน้และชวยใหชุมชนสามารถแกไขปญหาความเปนอยูไดดวยตนเอง   

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

           ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคไวดังนี้ 

                 1.2.1   เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชน ในเขตอําเภอเมือง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

                 1.2.2  เพือ่ศึกษาปจจยัที่มคีวามสําคัญตอพฤติกรรมการบริโภคน้าํดืม่บรรจขุวดของประชาชน  

ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1.3   สมมติฐานในการวิจัย 

 1.3.1  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกใน 
ครอบครวั  ลักษณะที่อยูอาศยั ทีแ่ตกตางกนัมีผลตอพฤตกิรรมการบริโภคน้าํดืม่บรรจขุวดแตกตางกนั 

    1.3.2  ปจจัยดานการจูงใจ  ดานการรับรูและดานสังคมมีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการ

บริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด 

 1.3.3  ปจจัยดานการตลาด ไดแก  ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ การสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการบริโภคน้ําดืม่บรรจุขวด 
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1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

                     1.4.1   เปนแนวทางในการแกปญหาเรื่องน้ําดืม่ และสามารถตอบสนองความตองการของ 

ผูบริโภคไดอยางถูกตอง  

                     1.4.2   เปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ําดื่มให

มีคุณภาพโดยคํานึงถึงสุขภาพอนามยัของประชาชนและแกไขความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น 

                   1.4.3  เปนประโยชนแกผูทีส่นใจการศึกษาคนควาหาความรู  

1.5   ขอบเขตของการวิจัย 

                 การศึกษาพฤตกิรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจขุวดของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวดั 

ฉะเชิงเทรา  ในครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี ้

                 1.5.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 

                     1)  ประชากร ไดแก ประชาชนผูที่อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ทั้งหมดมี  19 ตําบล จํานวนประชากร  122,439 คน 

                     2)  กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่อาศัยในเขตอําเภอเมือง จังหวดัฉะเชงิเทรา  

ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตวัอยาง จากตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน (R.V.Krejcie 

and D.W.Morgan.  ม.ป.ป, อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ 2548 : 51)  ไดจาํนวน 384 คน หลังจากนัน้

ทําการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling)  ตามตําบลที่ประชาชนอยูอาศัย จํานวน 19 ตําบล 

เพื่อใหตวัอยางกระจายทัว่ทั้งพืน้ที่การศกึษาทกุตําบล  แลวทําการเทยีบบัญญตัิไตรยางศ จํานวนกลุมตวัอยาง

จากจํานวนประชากรของแตละตําบล  หลังจากนั้นทาํการสุมกลุมตัวอยางในแตละตําบล โดยการ

กําหนดสัดสวน (Quota Sampling)  1 ครัวเรือน เลือกเปนกลุมตัวอยางเพื่อตอบแบบสอบถามเพียง  

1 คน โดยเนนเฉพาะหวัหนาครอบครัว 

 1.5.2  ตัวแปรที่ศึกษา คร้ังนีป้ระกอบดวย ตัวแปรตนและตัวแปรตาม ดังนี ้

                      1)  ตัวแปรตนไดแก 

                         (1)  ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ รายได อาชีพ ระดับการศกึษา 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัย พื้นที่อาศัย 

                         (2)   ปจจยัดานจิตวิทยา ประกอบดวย การจูงใจ เชน ประเภทของน้ําดืม่ที่บริโภค   

และเหตุผลในการบริโภค การรับรู เชน ปริมาณในการบริโภคในแตละวนั 
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                         (3)   ปจจยัดานสังคม ประกอบดวย กลุมอางอิง เชน บุคคลที่มีสวนในการตัดสินใจ 

                         (4)   ปจจัยดานการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ การสงเสริมการตลาด 

          2)  ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด 5 ดาน 

                         (1)  การรับรูปญหา 

                         (2)  การคนหาขอมูล 

             (3)  การประเมินผลทางเลือก 

                         (4)  การตัดสนิใจ 

                         (5)  พฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ 

1.6   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                   การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยศกึษาจากเอกสาร หนงัสือ ตํารา บทความ และงานวิจัยทีเ่กีย่วของ

กับองคประกอบที่นํามาศึกษา สรุปไดวา ในสวนเนื้อหาของปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ 

รายได ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัย พื้นที่อยูอาศยั ซ่ึงผูวิจัย ไดใช 

แนวคิดจากงานวิจัยหลาย ๆ  เลมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค นํามาผสมผสานเพื่อที่จะไดทราบถึง 

พฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชนที่แทจริง และชัดเจนที่สุด 

                 แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค สวนประสมทางการตลาด ผูวิจัย

ไดรวบรวมจากหนังสือแนวคิดของ ดํารงศักดิ์ ชัยสนิทและกอเกียรติ วิริยะกจิพัฒนา, โชคชัย  ชยธวัช,  

พิบูล ทีปะปาล และอีกหลาย ๆ ทาน แลวนํามาประมวลเพื่อปรับประยุกตเนื้อหาใหเหมาะสมกับ 

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย

แบงไดดังนี้  1. ปจจัยดานจิตวทิยา  2.  ปจจัยดานสังคม 3.  ปจจัยดานการตลาด  ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะทําใหทราบ

ถึงความเปนอยูของครัวเรือนในทองถ่ินและทําใหทราบวาชุมชนแตละแหงมีพฤติกรรมที่แตกตางกนั 

หรือไมจากพฤติกรรมทัง้ 5 ดาน ดงันี้ 1. ดานการรับรูปญหา 2. ดานการคนหาขอมูล 3. ดานการประเมนิผล

ทางเลือก 4. ดานการตัดสินใจ 5. พฤติกรรมหลังการตัดสินใจ  เพื่อเปนประโยชนกบัทุกหนวยงานที่

จะไดจัดหาน้ําสะอาดในการบริโภคไดถูกตองไมวาจะเปนน้ําประปาหรือน้ําบรรจุขวดก็ตองคํานึงถึงคุณภาพ 

ไมวาจะเปนน้าํฝน น้ําบอ ก็ตองนํามาปรบัปรุงคุณภาพน้ํากอนดื่ม เพือ่ที่ชุมชนไดรับน้ําดื่มที่สะอาด 

ปลอดภัยกบัสุขภาพ  ผูวิจยัจงึไดกําหนดกรอบการวิจยัจากแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของดงัภาพที่ 1  
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ภาพ  1   แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 

1.7 นิยามคําศัพทเฉพาะ 

                 1.7.1   พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภครับรูถึงปญหา จึงไดทําการคนหา 
ประเมินผลทางเลือกของตนเพื่อตัดสินใจและประเมินผลหลังการตัดสินใจ ซ่ึงคาดวาจะสนองความตองการของตน 

                 1.7.2  ผูบริโภคน้ําดืม่ หมายถึง ประชาชนทีบ่ริโภคน้ําดืม่ ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัฉะเชงิเทรา               

                 1.7.3  น้ําบริโภค หมายถึง น้ําที่ใชสําหรบัดื่ม เชน น้ําฝน น้ําบอ น้ําประปา น้ําบรรจขุวด 

                 1.7.4 ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ลักษณะสวนบุคคลทางดานตางๆ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ 

รายได ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัย พื้นที่อาศัย 

                 1.7.5  ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ หมายถึง ลักษณะของน้ําดืม่ในดานความสะอาด  ปลอดภัย  

และการปรับปรุงคุณภาพน้าํกอนดื่ม 

 1. ปจจัยสวนบุคคล 
     1.1   เพศ 
     1.2   อายุ 
     1.3   อาชีพ 
     1.4   รายได 
     1.5   ระดับการศึกษา 
     1.6   จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
     1.7   ลักษณะที่อยูอาศัย 
     1.8   พื้นที่อาศัย 
2. ปจจัยดานจติวิทยา 
     2.1  การจูงใจ        
     2.2  การรับรู 
3.  ปจจัยดานสังคม 
     3.1  กลุมอางอิง 
4.   ปจจยัดานการตลาด 

4.1 ผลิตภณัฑ 
4.2 ราคา 
4.3 สถานที ่
4.4 การสงเสริมการตลาด 

 

พฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด  5 ดาน  
   1.  การรับรูปญหา 
   2.  การคนหาขอมูล 
   3.  การประเมินผลทางเลือก 
   4.  การตัดสินใจ 
   5.  พฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ 
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 1.7.6  ปจจัยทางดานราคา  หมายถึง ราคาของน้ําดื่มที่ผูบริโภคยอมรับไดหรือเหน็วาเหมาะสม 

                 1.7.7 ปจจัยดานสถานที่ หมายถึง ความสะดวกในการบริโภค ความรวดเร็วมีการขยาย 

การบริการกวางขวางครอบคลุมทุกพื้นที่ มีบริการสงถึงบาน 

                 1.7.8  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง การโฆษณา ประชาสัมพันธ  การสงเสริมการขาย

โดยการจดักิจกรรมตางๆ  

                 1.7.9 ปจจัยดานจิตวิทยา  หมายถึง  ปจจัยที่เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค  

ในการเลือกบริโภคน้ําดื่ม ประกอบดวย  ประเภทของน้ําดื่มที่บริโภค  เหตุผลในการบริโภค  ปริมาณในการบริโภค 

 1.7.10 ปจจัยดานสังคม  หมายถึง ปจจัยทีเ่กีย่วของในชีวิตประจําวนัและมีอิทธิพล 

ตอพฤติกรรมการเลือกบริโภคน้ําดื่ม  ลักษณะทางสังคมประกอบดวย กลุมอางอิง  

                 1.7.11 การรับรูปญหา หมายถึง ผูบริโภคจะตัดสินใจเลอืกบริโภคน้ําดื่มตองเร่ิมจากการ

มีปญหาหรือความตองการขึ้นมากอนเปนอันดับแรก เชน ตองการน้ําดื่มเพื่อดํารงชีวิต น้ําดื่มตองสะอาดปลอดภัย 

                 1.7.12  การคนหาขอมูล หมายถึง การแสวงหาขอมูลทีส่ามารถตอบสนองความตองการ 

ของผูบริโภคไดอยางแทจริง เมื่อผูบริโภคไดมองเห็นปญหาหรือความตองการแลว แตบุคคลนั้น 

อาจไมมีความรูในเรื่องรายละเอียดของทางเลือก จึงตองสอบถามจากคนรอบขาง หรือแหลงอื่นๆ  

                 1.7.13  การประเมินผลทางเลือก หมายถึง เมื่อผูบริโภคไดขอมูลที่เปนประโยชนแลวก็ 

จะเปรียบเทียบกับน้ําดื่มชนดิอื่นๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการของเขาได 

                 1.7.14   การตัดสินใจ หมายถึง ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกบริโภคน้ําดื่มที่ชอบและพอใจมากทีสุ่ด 

                 1.7.15  พฤติกรรมภายหลังการตัดสนิใจ หมายถึง หลังจากบริโภคน้ําดืม่แลว ผูบริโภค 

จะตองมีการประเมินผลวาในการตัดสินใจเลือกนั้นเปนที่นาพอใจหรอืไม ซ่ึงจะเปนผลนําไปสูการ 

ตัดสินใจในการเลือกบริโภคน้ําดื่มในครั้งตอไป  


