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 บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยันี้มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชน

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และปจจัยที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม 

บรรจุขวดของประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา   

 สมมุติฐานในการวิจยั 1) ปจจยัสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัย ที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม

บรรจุขวดแตกตางกัน 2) ปจจยัดานการจูงใจ ดานการรับรูและดานสังคม มีความสัมพนัธกับพฤตกิรรม

การบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด 3) ปจจยัดานการตลาด ไดแก ผลิตภณัฑ ราคา สถานที่ การสงเสริมการตลาด 

มีความสัมพนัธกับพฤตกิรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด 

                 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่อาศัยในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยาง จากตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน (R.V.Krejcie and D.W.Morgan.  ม.ป.ป, 

อางถึงใน ธานนิทร ศิลปจารุ 2548 : 51)  ไดจํานวน 384 คน หลังจากนั้นทําการสุมแบบแบงชั้นภูมิ 

(Stratified Sampling)  ตามตําบลที่ประชาชนอยูอาศัย จํานวน 19 ตําบล เพื่อใหตวัอยางกระจายทั่ว

ทั้งพื้นที่การศกึษาทุกตําบล  แลวทําการเทยีบบัญญัติไตรยางค จํานวนกลุมตัวอยางจากจํานวนประชากร

ของแตละตําบล  หลังจากนั้นทําการสุมกลุมตัวอยางในแตละตําบล โดยการกําหนดสัดสวน (Quota Sampling)  

1 ครัวเรือน เลือกเปนกลุมตวัอยางเพื่อตอบแบบสอบถามเพยีง 1 คน โดยเนนเฉพาะหวัหนาครอบครัว 

            เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนแบบสอบถาม  จํานวน 4 ตอน ดังนี้  ตอนที่ 1 เปน

คําถามทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชพี รายได ระดบั

การศกึษา จํานวนสมาชกิในครอบครวั ลักษณะที่อยูอาศยั  พื้นที่อาศัย  ตอนที่  2  ปจจยัทีม่ีความสําคัญตอ

การตดัสินใจเลอืกบริโภคน้ําดืม่บรรจขุวด ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤตกิรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด 

ตอนที่ 4  ขอคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก 1) สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  ความถี่  คารอยละ ใชในการวิเคราะหและ

อธิบายขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  2)  สถิติวิเคราะหปจจัยที่มีความสําคัญตอการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด

ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3) สถิติวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภค โดยใช ความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช

ในการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภค 5 ดาน 4) สถิติทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมการบริโภค 
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น้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา โดยใชสถิติทดสอบที การ

วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ไคสแควร และสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจขุวดของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา สรุปไดดังนี ้
 5.1.1  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางทีน่ํามาศึกษา พบวา ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย 

รอยละ 51.60  ในชวงอายุ  21 - 30  ป  รอยละ 36.50  เปนพนักงานบริษัท/ลูกจาง รอยละ 29.90   

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 4,001- 8,000  บาท รอยละ  41.40  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา 

ตอนตนหรือเทียบเทา รอยละ  26.60 จํานวนสมาชิกในครอบครัวคือ 3-5 คน รอยละ  60.70 อาศัยอยู 

บานเดี่ยว รอยละ  55.70 และอาศัยอยูตําบลหนาเมือง รอยละ  24.50    

 5.1.2  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานการจูงใจ การรับรู กลุมอางอิง ที่มี 

ความสําคัญตอการตดัสินใจเลอืกบริโภคน้ําดืม่บรรจขุวด  พบวา สวนใหญนิยม ดื่มน้ําบรรจุขวด  รอยละ 

47.90 รองลงมา ดื่มน้ําฝน รอยละ 40.10 เหตุผลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ มั่นใจใน 

คุณภาพ ความสะอาด รอยละ 26.30  รองลงมาไดแก จัดซ้ือ/จัดหาไดสะดวก  รอยละ 16.90  การ

บริโภคน้ําดืม่ตอวนัประชาชนสวนใหญบริโภคน้าํดืม่ปริมาณ 7-8 แกว รอยละ 51.60 รองลงมาคือ ปริมาณ  

5-6  แกว  รอยละ 33.10  ปจจยัที่มีอิทธิพลตอการบริโภคน้าํดื่มบรรจุขวด คือ ตัดสินใจเอง  รอยละ 77.10   

รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัว  รอยละ  20.80  ตองการเลือกภาชนะบรรจุน้าํดื่มถัง/ขวดใส   

รอยละ 82.80  และ ถัง/ขวดขาวขุน รอยละ 17.20  ปกติซ้ือน้ําดื่มขนาด 20 ลิตร  รอยละ 32.30   

รองลงมาคือ  ขนาด  500 ซีซี  รอยละ 15.40  ขนาด 18.9  ลิตร  รอยละ  11.70  มีระบบประปา 

ใช รอยละ  70.80  และไมมีระบบประปาใช  รอยละ  29.20 

 5.1.3  ผลการวิเคราะหปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกบริโภค

น้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ปจจัยที่มีความสําคัญตอ

การตัดสินใจเลือกบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด อยูในระดับมาก  คือ  ดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่และ

ดานราคา  สวน ดานสงเสริมการตลาด  อยูในระดับปานกลางซึ่งสามารถแยกพิจารณาเปนรายขอไดดังนี้ 

      1)  ดานผลิตภัณฑ  พบวา ปจจัยดานความสะอาด มีความสําคัญในระดับมากที่สุด สวน
ปจจัยดานความปลอดภัย ความสะดวก ปริมาณที่บรรจุมีใหเลือกหลายขนาด และรูปแบบบรรจภุัณฑแปลกใหม 
ทันสมัย ตามลําดับ มีความสาํคัญในระดับมาก 
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 2)  ดานราคา พบวา ปจจัยดานราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาถูก ไมเสียคาใชจาย  

มีความสําคัญในระดับมาก 

            3)  ดานสถานที่ พบวา ปจจัยดานใกลบาน มีบริการสงถึงบาน มีบริการครอบคลุมทุก
พื้นที่ มีความสําคัญในระดบัมาก 
            4)  ดานการสงเสริมการจัดจําหนาย พบวา ปจจยัดานการโฆษณาประชาสัมพนัธ  มกีิจกรรม
ชวยเหลือสังคม มีความสําคัญในระดับมาก สวนปจจัยดานใชเปนของแถมในการเติมน้ํามันรถ มีการชิงโชค
แจกรางวัล มีความสําคัญในระดับปานกลาง 
 5.1.4  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจขุวดของประชาชนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด อยูในระดับ
ปฏิบัติเปนประจํา คือ การประเมินผลทางเลือก พฤติกรรมภายหลังการตัดสนิใจ สวนดานการตัดสินใจ 
การคนหาขอมูล  และการรับรูปญหา อยูในระดับปฏิบัตเิปนบางครั้ง ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาเปน
รายขอไดดังนี ้
   1)  ดานการรับรูปญหา พบวา ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม
บรรจุขวด อยูในระดับปฏิบัติเปนบางครั้ง คือ น้ําดื่มมีตะกอนปนมาดวย น้ําดื่มมีสีขุนและรสชาติกรอย 
น้ําดื่มมีกล่ินคลอรีน สวนที่เหลือ อยูในระดับไมเคยปฏิบัติ  คือ  ตมน้ํากอนดื่ม กรองน้ํากอนดื่ม 
   2)  ดานการคนหาขอมูล พบวา ประชาชนสวนใหญมพีฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม
บรรจุขวด อยูในระดับปฏิบัติเปนบางครั้ง คอื สอบถามจากสมาชิกในครอบครวักอนเลือกบริโภค กอน
เลือกบริโภคจะศึกษาจากนิตยสาร  หนังสือพิมพ โทรทัศน  แผนพับ และวิทยุกอน  และ
สอบถามจากเพื่อนบานกอนเลือกบริโภค  
            3)  ดานประเมินผลทางเลือก พบวา ประชาชนสวนใหญมีพฤตกิรรมการบริโภคน้ําดื่ม
บรรจุขวด อยูในระดับปฏิบัติเปนประจํา คือ เลือกน้ําดื่มที่มีความสะอาด ปลอดภัย เลือกความสะดวกในการ
บริโภค  เลือกเพราะประหยัดเวลาและ ทดลองดื่มน้ํากอนตัดสินใจเลือก   
             4)  ดานการตัดสินใจเลือก  พบวา ประชาชนสวนใหญมีพฤตกิรรมการบริโภคน้ําดื่ม
บรรจุขวด อยูในระดับปฏิบัติเปนประจํา คือ ตัดสินใจเลือกน้ําดื่มดวยตวัทานเองทุกครั้ง ตดัสินใจดื่มน้ํา
บรรจุขวดเมื่ออยูนอกบานเทานั้น สวนทีเ่หลือ อยูในระดับปฏิบัติเปนบางครั้ง คือ บริโภคน้ําดื่ม
ตามที่สมาชิกในครอบครัวแนะนํา และบรโิภคน้ําดื่มตามเพื่อนบานแนะนํา 
             5)  ดานพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ พบวา ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรม
การบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด อยูในระดับปฏิบัติเปนประจํา คือ พอใจในการบริโภคน้ําดื่มที่เลือกดวย
ตัวเอง  หากพบวาน้ําดื่มมีรสชาติดี สะอาดจะดื่มน้ําชนดินั้นตอและแนะนํากับผูอ่ืนใหบริโภคตาม 
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สวนที่เหลือ อยูในระดบัเปนบางครั้ง คือ หากพบวามีปญหาไมสะอาด จะเลิกบริโภคและแนะนํากับผูอ่ืน
ใหเลิกบริโภค 
 5.1.5  การวิเคราะหขอมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน พบวา 

          1)  เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคทั้ง 5  ดาน คือ การรับรูปญหา การ

คนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ พฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ ไมแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว 

       2)  ประชาชนที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคดานการคนหาขอมูลและ

พฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับ

สมมติฐานที่กําหนดไว 
    3)  ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคดานการรับรูปญหา  

พฤติกรรมดานการคนหาขอมูล  พฤติกรรมดานการประเมินผล  และพฤติกรรมภายหลังการ

ตัดสินใจ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว 
     4)  ประชาชนที่มีรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคดานการประเมินผล  
พฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่กําหนดไว 
    5)  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคดานการรับรู

ปญหา และพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึง

สอดคลองกับสมมติฐานที่กาํหนดไว   

   6)  ประชาชนที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค

ดานการรับรูปญหา พฤติกรรมดานการคนหาขอมูล  พฤติกรรมดานการตัดสินใจ แตกตางกัน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว 
    7)  ประชาชนที่มีลักษณะที่อยูอาศัยแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคดานการ

รับรูปญหา และพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว       
  8)  ปจจัยดานการจูงใจ (ประเภทน้ําดื่ม)  และปจจัยดานการรับรู (ปริมาณน้ําดื่ม) 

มีความสัมพนัธกับพฤตกิรรมดานการรับรูปญหา อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05  ซ่ึงสอดคลองกับ

สมมติฐานทีก่ําหนดไว   
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  9)  ปจจยัดานการจูงใจ (ประเภทน้ําดืม่) และปจจยัดานสังคม (ขนาดที่บริโภคเปนประจาํ)  

มีความสัมพนัธกับพฤตกิรรมดานการคนหาขอมูล  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05  ซ่ึงสอดคลองกบั

สมมติฐานทีก่ําหนดไว    

  10)  ปจจัยดานการจูงใจ (ประเภทน้ําดื่ม) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานการประเมินผล

ทางเลือก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมตฐิานที่กําหนดไว   

  11)  ปจจัยดานการจูงใจ  (ประเภทน้ําดื่ม)  ปจจัยดานการรับรู (ปริมาณน้ําดื่ม) ปจจัยดานสังคม 

(ผูมีอิทธิพลการเลือก) ปจจยัดานสังคม (ภาชนะที่บรรจุ)  และปจจยัดานสังคม (ขนาดที่บริโภคเปนประจาํ) 

ไมมีความสัมพนัธกับพฤตกิรรมดานการตดัสินใจ  อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05  ซ่ึงไมสอดคลอง

กับสมมติฐานที่กําหนดไว 

  12)  ปจจัยดานการจูงใจ (ประเภทน้ําดื่ม) และปจจัยดานสังคม  (ขนาดที่บริโภคเปนประจํา)  

มีความสัมพนัธกับพฤตกิรรมภายหลังการตดัสินใจ อยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกบั

สมมติฐานทีก่ําหนดไว  

       13) ปจจัยดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับพฤติกรรมการ
บริโภคน้ําดื่ม ดานการคนหาขอมูล  ดานการประเมินผลทางเลือก  ดานการตัดสินใจ  ดานพฤติกรรมภายหลัง
การตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว   
       14)  ปจจัยดานราคา มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม 
ดานการประเมินผลทางเลือก  ดานการตัดสินใจ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่กําหนดไว    
       15)  ปจจัยดานสถานที่  มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม 
ดานการประเมินผลทางเลือก  ดานการตัดสินใจ  ดานพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว         
  16) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับ
พฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม ดานการคนหาขอมูล  ดานการประเมินผลทางเลือก  ดานการตัดสินใจ   
ดานพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่
กําหนดไว   
  กลาวโดยสรปุ ผูตอบแบบสอบถามมีทั้งเพศชายและเพศหญิง ในสัดสวนที่ใกลเคยีงกนั  

มีอายุระหวาง 21-30 ป เปนพนักงานบริษัท รายไดเฉล่ียตอเดือน 4,001-8,000 บาท มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จาํนวนสมาชิกในครอบครัวมี 3-5 คน ปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ
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เลือกบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด อยูในระดับมาก  คือ  ดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่และดานราคา  สวนดาน

สงเสริมการตลาด  อยูในระดบัปานกลาง ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด อยู

ในระดับปฏิบัติเปนประจํา คือ การประเมินผลทางเลือก พฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ สวนดานการ

ตัดสินใจ การคนหาขอมูล  และการรับรูปญหา อยูในระดับปฏิบัติเปนบางครั้ง  ปจจัยดานจิตวิทยา

และปจจัยดานสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด และ ปจจัยดานการตลาดมี 

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด  

5.2  อภิปรายผล 

 การศึกษาพฤติกรรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยไดอภิปรายตามผลการศึกษาโดยแบงไดดังนี ้
 5.2.1  ปจจยัที่มคีวามสําคัญตอการตดัสินใจเลอืกบริโภคน้ําดืม่บรรจขุวดของประชาชนใน 
เขตอําเภอเมืองจังหวดัฉะเชงิเทรา พบวาประชาชนใหความสําคัญกับสิ่งกระตุนทางการตลาดแตละ

ดานแตกตางกนั  ซ่ึงอภิปรายผลไดดังนี ้
      1) ดานผลิตภัณฑ ประชาชนใหความสําคัญปจจัยดานความสะอาด อยูในระดับมากที่สุด  
เพราะตองบรโิภคเปนประจาํ น้ําดื่มมีประโยชนตอสุขภาพ และตองการน้ําดื่มที่ดี ปลอดภัย มั่นใจมี 
หนวยงานคุมครองผูบริโภค ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปฏิพร โพธิรังสิยากร (2545 : 65) ทําการวิจยัเร่ือง 
ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของน้ําดื่มตราน้ําไทย พบวา ปจจัยสําคัญ 
ที่ลูกคาเลือกน้ําดื่ม ตราน้ําไทย เปนอันดับแรก คือ คุณภาพและความสะอาดของน้ํา และสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ รัตนา งามจันทึก (2547 : 67) ทําการวจิยัเร่ือง ปจจยัทีม่ีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกบริโภค
เนื้อยางเกาหลี ในเขตอําเภอเมอืง จังหวดัอุดรธานี พบวา ดานผลิตภณัฑ ผูบริโภคใหความสําคญัเรื่อง อาหาร
สะอาดปลอดภัยมากที่สุด รองลงมา คือ อาหารมีความสดและใหม  และอาหารมีประโยชนตอสุขภาพ 
   2) ดานราคา ประชาชนใหความสําคัญเกี่ยวกับ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาถูก
ไมเสียคาใชจาย อยูในระดับมาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ผูบริโภคจําเปนตองประหยัดและเลือกซื้อ 
สินคาและบริการที่ใหประโยชนและคุมคามากที่สุด น้ําดื่มตองมีคุณภาพดี และราคาไมสูงจนเกินไป  
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ วีรเชษฐ  จันทรวรเชษฐ (2546 : 99) ทําการวจิัยเร่ือง พฤติกรรมการ 
ซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปในเขตเทศนครเชียงใหม อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม พบวา อิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปอยูในระดับมาก คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ และ  
ราคาประหยัด  สอดคลองกับผลการศึกษาของ  ภัทรพิมพ พิมพภัทรยศ  (2546 : 83)  ทําการวิจยั 
เร่ืองพฤติกรรมผูบริโภคสินคาเครื่องประดับอัญมณี ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  พบวา ปจจัยการเลือกซื้อ 
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เครื่องประดับอญัมณีดานราคาในภาพรวมมีอิทธิพลอยูในระดบัมาก โดยปจจยัยอยที่มีอิทธิพลอยูในลําดับแรก  
ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  และสอดคลองกับผลการศึกษาของ รัตนา งามจันทึก (2547 : 67) ทําการ 
วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสาํคัญตอการตัดสินใจเลือกบริโภคเนื้อยางเกาหลี ในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี พบวา ดานราคา  ผูบริโภคใหความสําคัญเรื่อง ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและ 
ปริมาณ มากทีสุ่ด รองลงมา คือ ราคาถูกกวารานอื่น              
 3) ดานสถานที่ ประชาชนใหความสําคัญเกี่ยวกับ ดานสถานที่ใกลบาน มีบริการสงถึงบาน 
มีบริการครอบคลุมทุกพืน้ที่  อยูในระดบัมาก  เปนเพราะสะดวก เขาถึงผูบริโภคไดงาย ไมตองเดนิทางไปไกล 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ กุมุทินี พัววิบลูยกิจ (2546 : 91) ทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อน้ําผลไม
พรอมดื่ม 100 เปอรเซ็นตบรรจุกลองของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม พบวา ส่ิงกระตุนทางดาน
สถานที่ที่อยูระดับสําคัญมาก คือ มีสินคาครบครัน  สะดวก ใกลบานใกลที่ทํางาน และสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ วราภรณ ขลิบทอง (2545 : 84)  ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
บริการสงถึงที่ของคนวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ดานสถานที่ ควรกระจายสาขายอย
อยูทั่วๆ ไปในบริเวณใกลชุมชน เพื่อการจดัสงที่เรว็ข้ึน ควรอยูใกลบานหรือสถานที่ทํางาน เพื่อความสะดวก
ในการจดัสง การคมนาคมตองสะดวก มีการติดตอส่ือสารไดหลายทาง 
  4)  ดานการสงเสริมการตลาด ประชาชนใหความสําคัญเกี่ยวกับ การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ  มีกิจกรรมชวยเหลือสังคม อยูในระดับมาก  ที่เหลือใหความสําคัญ อยูในระดับปาน
กลาง คือ ใชเปนของแถมในการเติมน้ํามนัรถ มีการชิงโชคแจกรางวลั เปนเพราะการโฆษณาทําให
เห็นภาพบอยๆ จดจําไดดี  สังคมไทยชอบชวยเหลือเกือ้กูลคนยากไร จึงมีมูลนิธิเพื่อชวยเหลือสังคม
มากมาย ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ กุมุทินี พัววิบูลยกิจ (2546 : 92) ทําการวิจัยเร่ือง 
พฤติกรรมการซื้อน้ําผลไมพรอมดื่ม 100 เปอรเซ็นตบรรจุกลองของผูบริโภคในอําเภอเมอืง จังหวดัเชียงใหม  
พบวา ส่ิงกระตุนทางดานการสงเสริมการตลาดที่อยูในระดับสาํคัญมากเรยีงลําดับไดดังนี้คือ การโฆษณาตางๆ  
มีการลดราคา มีของแถม มีกิจกรรมชวยเหลือสังคม มีการชิงโชคแจกรางวัล มีการแจกสินคาให
ทดลองมีพนักงานใหคําแนะนาํ และสอดคลองกับผลการศึกษาของ สายชล เห็มไธสง (2546 : บทคัดยอ) ทาํ
การวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับน้ําดื่มยูนิเพียวของมหาวิทยาลัมหาสารคาม 
พบวา ในดานการสงเสริมการตลาดจะตองมีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธเกี่ยวกับน้ําดื่มยูนิเพยีวตามสื่อตาง  ๆ
ไดแก วิทยุ โทรทัศน วารสารหรือ หนังสือตาง  ๆ เปนตน รวมทั้งมีการจดัทําเอกสารแผนพับแนะนาํขอมลู
เกีย่วกบัการผลิตมากยิง่ขึ้น มกีารนําน้ําดืม่ยนูิเพียวเพื่อสนบัสนุนกจิกรรมตางๆ  ของสังคมและสวนราชการ
อ่ืนๆ ในจังหวดัมหาสารคาม  
 5.2.2 การวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด ผลการศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคทั้ง 5 ดาน คือ ดานการรับรูปญหา การคนหาขอมูล  การประเมินผลทางเลือก  การตัดสนิใจ 
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พฤติกรรมภายหลังการตดัสนิใจ ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคน้าํดืม่บรรจขุวดโดยรวม  
ปฏิบัติเปนบางครั้ง ซ่ึงสอดคลองกับผลการศกึษาของ ผกาพนัธ  อินตะแกว (2543  : บทคดัยอ)  ทําการวิจัย 
เร่ือง พฤติกรรมการบริโภคเครื่องแตงกายของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา นักศึกษา 
หญิงสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องแตงกาย อยูในระดับปฏิบัติเปนบางครั้ง โดยรายละเอียด 
แตละดานดังนี้ 
 1)  ดานการรับรูปญหา บางครั้งผูบริโภคจะเจอน้ําดื่มที่มตีะกอนปนมาดวย น้ําดื่มมีสีขุน 
รสชาติกรอย และน้ําดื่มมีกล่ินคลอรีน ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มก็ตอเมื่อพบปญหาและความตองการ 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ พชรพร บุดดาโจม (2547 : 60) ทําการวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการบริโภค 
เครื่องสําอาง ของนักศึกษาหญิงในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใตพบวา นักศกึษามีพฤติกรรม 
การซื้อเครื่องสาํอางก็ตอเมื่อพบปญหากับตัวเองและเมือ่จําเปนตองใช และสอดคลองกบัผลการศึกษา
ของ นวพล   เรืองอมรกิจ  (2546 : 68) ทําการวิจัยเรื่อง พฤตกิรรมการบริโภคเครื่องสําอางสําหรับเสนผม
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การรับรูปญหา พฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนบางครั้ง ดังนีค้ือ
ซ้ือเคร่ืองสําอางสําหรับเสนผมเมื่อจําเปนเทานั้น เชน เมื่อเปนรังแค ผมแหง ซ้ือเครื่องสําอางสําหรับเสนผมเพื่อ 
ปองกันไมใหเกิดปญหากบัตนเอง เชน สเปรยปองกันความรอน กันคลอรีนเปนตน 
 2)  ดานการคนหาขอมูล  พบวา  ผูบริโภคมีพฤติกรรม สอบถามจากสมาชิกในครอบครัวกอน
เลือกบริโภคจะศึกษาจากนิตยสาร หนังสือพิมพ โทรทัศน แผนพับ และวิทยุ หรือสอบถามจาก
เพื่อนบาน เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคปจจุบันใหความสําคัญกับการดูแลเอาใจใสสุขภาพของตนเอง
รวมถึงน้ําดื่ม จึงไดทําการคนหาขอมูลเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนสอบถามจากคนรอบขาง นิตยสาร  
พนักงานขาย จากประสบการณของตนเอง และขณะนี้ ไดมีเทคโนโลยทีี่ทําใหสะดวกในการคนหา
ขอมูลจากอินเทอรเน็ต สะดวก และรวดเร็ว เมื่อไดรับขอมูลตางๆ มาแลว จะนํามากลั่นกรองเลือกสรร   
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ สัญญา เทพสิงห (2543 : 58) ทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
เสริมสุขภาพ จากระบบขายตรงในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวา บุคคลในครอบครัวมีอิทธิพล
ตอการบริโภคมากที่สุด โดยเฉพาะการเปนแหลงขอมูลและขาวสาร รองลงมาคือการมีความรูดานผลิตภัณฑของ 
ตัวแทนจําหนาย สําหรับความนาเชื่อถือจากการเปนบริษทัของคนไทยมีความสําคัญตอการบริโภค  
เปนลําดับสุดทาย 
 3)  ดานการประเมินผลทางเลือก พบวาผูบริโภคมีพฤติกรรมเลือกน้ําดื่มที่มี 
ความสะอาด ปลอดภัย  เลือกความสะดวกในการบริโภค  เลือกเพราะประหยัดเวลา  และทดลอง 
ดื่มน้าํกอนตัดสินใจเลือก หากผลที่ไดเปนไปตามความคาดหวัง ก็จะทําใหเกิดความพอใจ 
และตัดสินใจตอไป เปรียบเทียบหาเหตุผลในสิ่งที่พอใจมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ  
พชรพร  บุดดาโจม  (2547 : 61) ทําการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคเครื่องสําอางของนักศึกษา 
หญิงในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต พบวา นักศึกษาหญิงมีพฤติกรรมการ 
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บริโภคเครื่องสําอางโดยดูจากภาชนะที่บรรจุตองเหมาะสม ปลอดภัย ไมแตกราว และสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ นวพล  เรืองอมรกิจ  (2546 : 69)  ทําการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริโภค 
เครื่องสําอางสําหรับเสนผมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมที่ปฏิบัติเปน 
บางครั้งคือ ยีห่อ/ตรา ภาชนะที่บรรจุ เครื่องสําอางสาํหรับเสนผมเปนเกณฑในการเลือกซื้อ รวมทั้ง
เครื่องสําอางสําหรับเสนผมทีเ่ลือกซ้ือที่เพือ่นและสมาชกิในครอบครวัมีสวนในการตดัสนิใจเปนบางครั้ง 
       4)  ดานการตัดสินใจเลือก  พบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมตัดสินใจเลือกน้ําดื่มดวย
ตัวทานเองทกุครั้ง  ตัดสินใจดื่มน้ําบรรจุขวดเมื่ออยูนอกบานเทานั้น บริโภคน้ําดื่มตามที่สมาชิกใน
ครอบครัวแนะนาํ และบริโภคน้าํดื่มตามเพื่อนบานแนะนาํ  กอนที่จะตัดสินใจเลือกนั้น อาจมี
ปจจัยอ่ืนที่เขามาแทรกในชวงนี้  ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ  สอดคลองกับผลการศึกษาของ  
นวพล  เรืองอมรกิจ   (2546 : 69) ทําการวจิัยเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคเครื่องสําอางสําหรับเสนผม
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา  พฤติกรรมที่กลุมตัวอยางปฏิบัติเปนประจํา คือ ซ้ือ
เครื่องสําอางสําหรับเสนผมจากหางสรรพสินคา เพราะมีสินคาใหเลือกหลายยี่หอ พบพฤติกรรมที่
ปฏิบัติเปนบางครั้ง คือ ซ้ือเครื่องสําอางสําหรับเสนผมจากรานที่เพื่อนและสมาชิกในครอบครัว
แนะนํา และพบพฤติกรรมที่ไมปฏิบัติ คือ ซ้ือเครื่องสําอางสําหรับเสนผมจากรานที่ตกแตงสวยงาม 
หรูหรา นาเชื่อถือ 
            5)  ดานพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ พบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรม พอใจใน 
การบริโภคน้ําดื่มที่ทานเลือกดวยตัวทานเอง  หากพบวาน้ําดื่มมีรสชาติดี สะอาด ทานจะดื่มน้ําชนิดนั้นตอและ 
บอกกับผูอ่ืนใหบริโภคตาม และ หากพบวามีปญหาไมสะอาด  ทานจะเลิกบริโภคและบอกกับผูอ่ืนใหเลิกบริโภค   
เปนความรูสึกพอใจหรือไมพอใจภายหลังการตัดสินใจ ความพอใจจะมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ํา   
ถาหากไมพอใจก็ไมเลือก  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ  พชรพร  บุดดาโจม  (2547 : 62) 
ทําการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคเครื่องสําอางของนักศึกษาหญิงในสถาบันเทคโนโลยีราช 
มงคลวิทยาเขตพระนครใต พบวา นักศึกษาหญิงมีพฤติกรรมหลังการซื้อเครื่องสําอาง คือ เมื่อซื้อ
เครื่องสําอางแลวพบวาจะกลับไปซื้ออีกและบอกใหผูอ่ืนซื้อตามและถายี่หอ/ตราเดียวกัน มีผลิตภัณฑหลายยีห่อ 
ถาใชผลิตภัณฑช้ินหนึ่งพบวาดีจะกลับไปซื้อผลิตภัณฑอ่ืนในยี่หอ/ตราเดียวกันอกีและสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ นวพล  เรืองอมรกิจ  (2546   :   69)  ทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริโภคเครื่องสําอางสําหรับเสนผม
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมที่กลุมตัวอยางปฏิบัติเปนประจํา คือ เมือ่ใช
เครื่องสําอางใดแลวพบวาดีจะกลับไปซื้ออีก และบอกใหผูอ่ืนซื้อตาม พฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนบางครั้ง คือ เมื่อใช
เครื่องสําอางใดแลวพบวามปีญหาจะกลับไปสอบถามตัวแทนจําหนาย หรือพนักงานขาย 
 5.2.3  การวิเคราะหขอมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
       1)  ประชาชนที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดไมแตกตางกันซ่ึงไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว เนื่องจาก ประชาชนไมวาจะเพศชายหรือเพศหญิง มีพฤติกรรมการ
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บริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด ที่คาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนเองไดเหมือนกันหรือ

คลายกัน อาจเปนเพราะปจจุบันเปนยุคของขอมูลขาวสาร จึงทําใหผูบริโภคสามารถไดรับขอมูล

ขาวสารเทาเทียมกัน มีความสอดคลองกับทฤษฏีของ มาสโลว คือ ความตองการขั้นพื้นฐานเปน

ความตองการเพื่อใหมีชีวิตอยูรอด ไดแก ความตองการ อาหาร น้ํา  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  

สมทรง  ปรัตถจริยา  (2536  :  91) ทําการวิจัยเร่ือง ทัศนคติของผูบริโภคในเขตจังหวัดนครปฐมที่มีตอน้ํา

ดื่มบรรจุขวด พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดของผูบริโภค ไมมีผลทําใหทัศนคติ

ตอการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดแตกตางกัน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  ภาวิณี  พิทักษภากร  (2546  :  105)  

ทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคน้ํานมขาวโพดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคที่มี

เพศแตกตางกัน มีพฤติกรรรมการบริโภคน้ํานมขาวโพดดานเหตุผลในการบริโภคไมแตกตางกัน 

 2)  ประชาชนทีม่ีอายแุตกตางกนั มพีฤติกรรมการบริโภคน้าํดื่มบรรจุขวดไมแตกตางกนัซึ่ง 
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว  ประชาชนไมวาจะมีอายนุอยหรืออายุมาก จะมีพฤติกรรม 
การบริโภคน้ําดื่มที่ใกลเคยีงกันเพราะวาตองการน้ําที่สะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐานเชือ่ถือไดโดยสนใจ
ประโยชนที่ไดและความพอใจสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฏีการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมผูบริโภคดานสวนบุคคลของ สุภาวดี บุญงอก (2546 : ออนไลน) เร่ือง เทคนิคการวิเคราะห 
พฤติกรรมผูบริโภค พบวา อายุและระยะเวลาของชวงชีวิต พฤติกรรมของผูบริโภคนั้นหากอยูในชวง
อายุเดียวกันก็จะมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือที่เหมือนหรือคลายกัน ซ่ึงชวงอายุที่แตกตางกันก็
จะมีความชอบหรือความตองการแตกตางกันไป และสอดคลองกับผลการศึกษาของ จริยา สอนภักด ี(2544 : 138) 
ทําการวิจยัเรื่องปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของแกนนําสาธารณสุข
ประจําครอบครัว อําเภอแกลง จังหวัดระยอง พบวา แกนนําสาธารณสุขประจําครอบครัวในกลุมอายุที่แตกตางกันมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน 
  3) ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤตกิรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด แตกตาง
กัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว เนื่องจาก อาชีพของแต
ละบุคคลจะนาํไปสูความจําเปนและความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน บคุคลที่อยูชนชั้น
ทางสังคม เดียวกันก็จะมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมการบริโภคที่เหมือนกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ  ศศิวิมล  ตามไท  (2542 : บทคัดยอ) ทําการวิจยัเร่ือง การเปดรับขาวสาร  ความรู 
ทัศนคติ  และพฤติกรรมการบริโภคขาวกลองของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา ประชาชนที่มีอาชีพ 
แตกตางกนั มีความรู ทัศนคติ และพฤตกิรรมการบริโภคขาวกลองแตกตางกนัและสอดคลองกับทฤษฏีการ 
วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคดานสวนบุคคลของ สุภาวดี บุญงอก  (2546 : ออนไลน) 
เร่ือง เทคนิคการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค พบวา อาชีพ ลักษณะอาชีพมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคเชนกนั 
ลักษณะอาชีพที่แตกตางกันก็จะทําใหมีความตองการที่แตกตางกัน 
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 4)  ประชาชนที่มีรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว เนื่องจาก ประชาชนมีรายรับ รายจาย

แตกตางกัน ทําใหพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดแตกตางกันออกไป  หากรายไดมากก็

สามารถที่จะเลือกบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดที่มีราคาแพงได  เลือกยี่หอ  ตราสินคา ชื่อเสียงของผูผลิต  

ความทันสมัย  เลือกความสะดวกสบายไดมากกวา แตหากรายไดนอยก็จะเลือกที่ราคายุติธรรม  

ประหยัดเงิน ความสะอาด   ผูบริโภคมีความรูวาในการซื้อสินคา จะตองคํานึงถึงเรื่องของคุณภาพ

เสมอและมีทัศนะคติที่ดีไปในทิศทางเดียวกัน แตอาจไมสามารถทําใหเกิดพฤติกรรมในการซื้อ

สินคา โดยคํานึงถึงคุณภาพ ซ่ึงอาจเปนผลมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ํา ทําใหผูบริโภคสวนใหญ

ตองประหยัด และหันมาให ความสําคัญกับเรื่องราคาของสินคา หรือการสงเสริมการขายประเภท

การลดราคา มากกวาปจจัยอ่ืน  ๆซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ  พอพันธ  สิงหจันทร (2546 : บทคัดยอ) 

ทําการวิจัยเร่ือง ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ประเภทผลิตภัณฑจาก

ผักตบชวา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา  ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนตางกัน  มีทัศนคติตอสินคา

หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  ประเภทผลิตภัณฑจากผักตบชวา โดยรวม แตกตางกัน และสอดคลอง

กับผลการศึกษาของ  ชินวัฒน  เปรมอนันต  (2545  :  89)   ทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการซื้อผักสดของ 

โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา รายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อผักสดแตกตางกัน 

  5)   ประชาชนทีม่ีระดบัการศกึษาแตกตางกันมพีฤติกรรมการบรโิภคน้ําดืม่บรรจขุวดแตกตาง 
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว ผูบริโภคมีการศึกษา 
สูงขึ้น ความสนใจตอสุขภาพก็ยิ่งมากขึ้นและตองการเหตุผลประกอบการตัดสินใจในการเลือก 
บริโภคมากกวากลุมที่มีการศึกษานอย ซ่ึงมักจะใชอารมณหรือความรูสึกของตนเองในการตดัสินใจเลือก  
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ  ศศิวิมล  ตามไท  (2542  :  บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเรื่อง การเปดรับขาวสาร ความรู  
ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคขาวกลองของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา ประชาชนที ่
มีระดบัการศกึษาแตกตางกนั มีความรู ทัศนคติ และพฤตกิรรมการบริโภคขาวกลองแตกตางกนั และ 
สอดคลองกับผลการศึกษาของ พอพันธ  สิงหจันทร (2546 : บทคัดยอ) ทําการวิจยัเร่ืองทัศนคตขิอง 
ผูบริโภคที่มีตอสินคาหนึ่งตาํบล หนึง่ผลิตภณัฑ ประเภทผลิตภณัฑจากผักตบชวาในเขตกรุงเทพมหานคร  
พบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีทัศนคติตอสินคาหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ ประเภท 
ผลิตภัณฑจากผักตบชวา แตกตางกัน 
 6)  ประชาชนที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค
น้ําดื่มบรรจุขวดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว
ครอบครัวที่มีจํานวนสมาชิกนอย จะดื่มน้ําที่บรรจุภาชนะขนาดเล็ก  ครอบครัวที่มีจํานวนสมาชิกมาก 
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จะดื่มน้ําที่บรรจุภาชนะขนาดใหญ  สอดคลองกับทฤษฏีของ ดํารงศักดิ์  ชัยสนิทและกอเกียรติ  
วิริยะกิจพัฒนา (2543 : 88) เร่ืองครอบครัวกับการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค แมวาการตัดสินใจซื้อ
ในบางครั้งจะกระทําโดยตัวของเราเองหรือเอกบุคคล จากการศึกษาพบวาขบวนการตัดสินใจซื้อ 
มักจะไดรับอิทธิพลอยางมากจากสมาชิกในครอบครัวของตนดวย 
 7)  ประชาชนที่มีลักษณะที่อยูอาศัย แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว เนื่องจากปจจุบัน
ตามหอพัก  คอนโดมิเนียม  อพารตเมนท จะมีตูน้ําดื่มแบบหยอดเหรียญ  เพิ่มความสะดวก สบาย รวดเร็ว ราคาไม
แพง สําหรับประชาชนที่อยูตามหมูบาน  ทาวนเฮาส  บานเดี่ยว  ตึกแถว  ก็จะเลือกบริการที่จัดสงถึงที่พักอาศัย
หรือเลือกบริโภคน้ําฝนหรือน้ําประปาก็แลวแตความสะดวก   
  8) ปจจัยดานการจูงใจ (ประเภทน้ําดื่ม)  และปจจัยดานการรับรู (ปริมาณน้ําดื่ม) 

มีความสัมพนัธกับพฤตกิรรมดานการรับรูปญหา พฤตกิรรมดานการคนหาขอมูล  อยางมนีัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดบั .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมตฐิานที่กําหนดไว  น้าํดื่มเปนสิ่งที่ตองการและขาดไมได น้ําเปน

ส่ิงจําเปนสําหรับชีวิต  เมื่อพฤติกรรมรับรูความตองการไมวาจะเปนน้าํดื่มประเภทตางๆ หากเจอกับ

ปญหาก็จะมกีารคนหาขอมูลจากคนใกลชดิวาน้ําดื่มยี่หอไหนดี ควรที่จะทาํการเลือกบริโภค  ดานการรบัรู 

จังหวดัฉะเชงิเทราอยูเขตภาคตะวนัออก อากาศคอนขางรอน ทําใหประชาชนดืม่น้ํามากเปนประจาํอยูแลว 

ซ่ึงการดื่มน้าํมาก  ๆทําใหเกิดผลดี ในทกุสวนระบบของรางกาย  ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฏีของ ดํารงศักดิ ์ 

ชัยสนิทและกอเกียรต ิ วิริยะกิจพัฒนา (2543 : 52)  นกัการตลาดที่จะประสบความสําเร็จตองมีความรู

ความเขาใจเรื่องการรับรูของผูบริโภคดวย ผูบริโภคมกีารรับรูตัวกระตุนตาง  ๆและตีความหมายความเขาใจ

อยางไรตอตัวกระตุนที่ผานทางโสตประสาททั้งหา  คือ การไดยิน มองเห็น ไดกล่ิน ไดชิมรส และไดสัมผัส  

ก็นาจะมีโอกาสเสนอขายสินคานั้น  ๆได 

 9)  ปจจยัดานการจูงใจ (ประเภทน้ําดืม่) และปจจยัดานสังคม (ขนาดที่บริโภคเปนประจาํ)  

มีความสัมพนัธกับพฤตกิรรมดานการคนหาขอมูล  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05  ซ่ึงสอดคลองกบั

สมมติฐานทีก่ําหนดไว  น้าํดื่มมีหลายประเภท หลายยี่หอ มีมากมาย ขนาดทีบ่รรจุก็มหีลายขนาด ผูบริโภค

ก็จะทําการคนหาขอมูล จากคนรอบขาง พนกังานขาย การโฆษณา เพือ่ทําการเลือกบริโภคตอไป   

 10)  ปจจัยดานการจูงใจ (ประเภทน้ําดื่ม) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานการประเมินผล

ทางเลือก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมตฐิานที่กําหนดไว  น้าํดื่มทกุประเภท

จะตองเปนน้ําดืม่ที่สะอาด ปลอดภยั สะดวก รวดเรว็ ไมเสยีเวลา ซ่ึงสอดคลองกบัทฤษฏีของ ดํารงศักดิ ์ ชัยสนทิ

และกอเกียรต ิ วิริยะกิจพฒันา (2543 : 74)  การจูงใจเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลกระทํา เพือ่สนองตอบความ
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ตองการของตน ไมวาจะเปนความตองการทางรางกายหรือความตองการทางใจก็ตาม เมื่อนักการตลาดไดใสแรงจูงใจ

ลงไปในผลิตภณัฑ ตลอดจนเรียนรูวิธีการซื้อ วิธีการใชผลิตภณัฑนั้นเพื่อสนองตอบความตองการของตน 

 11)  ปจจยัดานการจูงใจ (ประเภทน้ําดืม่)  ปจจัยดานการรับรู (ปริมาณน้าํดื่ม) ปจจยัดาน

สังคม (ผูมีอิทธิพลการเลือก) ปจจยัดานสังคม (ภาชนะที่บรรจ)ุ  และปจจยัดานสังคม (ขนาดที่บริโภคเปน

ประจํา)  ไมมีความสัมพนัธกบัพฤตกิรรมดานการตดัสินใจ  อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงไม

สอดคลองกับสมมติฐานทีก่ําหนดไว  เปนเพราะน้ําดืม่ทัว่ไปมีมากมาย หากเดินทางไกล หรือทานอาหาร

นอกบานกจ็ะไมสามารถทีจ่ะเลือกได ตองดื่มน้ําเทาที่มีจําหนายในเฉพาะที่ๆ  ตรงนั้น  

 12)  ปจจยัดานการจูงใจ (ประเภทน้ําดืม่) และปจจยัดานสังคม (ขนาดทีบ่ริโภคเปนประจํา)    

มีความสัมพนัธกับพฤตกิรรมภายหลังการตดัสินใจ อยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกบั

สมมติฐานที่กําหนดไว  น้ําดื่มแตละยี่หอ และขนาดที่บริโภคมหีลายชนิด  ซ่ึงผูบริโภคสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง

ไดตลอดเวลา หากเจอภาชนะบรรจุภัณฑที่สะดวก สวยงาม กอ็าจจะเลือกใช เปลี่ยนไปตามความพอใจ และ

อาจจะเปลี่ยนไปแลวกก็ลับมาใชยีห่อเดิมอกี  

 13)  ปจจัยดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม 
ดานการคนหาขอมูล  ดานการประเมินผลทางเลือก  ดานการตัดสินใจ ดานพฤติกรรมภายหลังการ
ตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว  อาจเปน
เพราะวาสวนใหญจะมั่นใจในคุณภาพการผลิต ที่มีมาตรฐาน อย. อยูแลว ไมไดคํานึงถึง ภาชนะ
บรรจุภัณฑ  แคเปนน้ําใสขวดก็ดื่มไดแลว ไมไดเห็นโรงงานที่ผลิต และสามารถเปลี่ยนแปลงได
ตลอดเวลา ซ่ึงมีใหเลือกมากมายหลายตรายี่หอในทองตลาด สอดคลองกับผลการศึกษาของ ชินวฒัน 
เปรมอนันต  (2545  : 89)  ทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการซื้อผักสดของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา  
พฤติกรรมการซื้อผักสดมีความสัมพันธกับสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ  
 14) ปจจัยดานราคา มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม 
ดานการประเมินผลทางเลือก  ดานการตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่
กําหนดไว เปนเพราะวาผูบริโภคยินดีจายเงิน เพื่อแลกกับน้ําดื่มที่สะอาด สะดวก รวดเร็ว หาซ้ือไดงาย 
โดยไมตองคอยมาตมน้ํา หรือกรองน้ําดวยตนเอง  สอดคลองกับผลการศึกษาของ ชินวัฒน เปรมอนันต   
(2545 : 89)  ทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการซื้อผักสดของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
พฤติกรรมการซื้อผักสดมีความสัมพันธกับสวนประสมทางการตลาดดานราคา 
 15)  ปจจัยดานสถานที่  มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับพฤติกรรมการ
บริโภคน้ําดื่ม ดานการประเมินผลทางเลือก  ดานการตัดสินใจ  ดานพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว  เปนเพราะวา
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ผูบริโภคไมไดเจาะจงการเลือกยี่หอน้ําดื่ม เลือกซ้ือเพราะความสะดวก สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ ชินวัฒน เปรมอนันต (2545 : 89) ทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการซื้อผักสดของโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมการซื้อผักสดมีความสัมพันธกับสวนประสมทางการตลาดดานสถานที่  
 16)  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับ
พฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม ดานการคนหาขอมูล  ดานการประเมินผลทางเลือก  ดานการตัดสินใจ  
ดานพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่กําหนดไว เปนเพราะวาเม่ือมีการกระตุนสงเสริมการขาย ก็จะทําใหผูบริโภคจดจําและ
เปนที่รูจักกันทั่วไปจึงเลือกยี่หอนี้  สอดคลองกับผลการศึกษาของ ชินวัฒน เปรมอนันต (2545 : 89) 
ทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการซื้อผักสดของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมการ
ซ้ือผักสดมีความสัมพันธกับสวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการตลาด  
 ปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดมีดังนี้  ความสะอาด   
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาถูก ไมเสียคาใชจาย  ใกลบาน มีบริการสงถึงบาน มีบริการครอบคลุมทุกพื้นที่  
การโฆษณาประชาสัมพันธ มีกิจกรรมชวยเหลือสังคม  ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคทั้ง  5  ดาน  
คือ ดานการรับรูปญหา การคนหาขอมูล  การประเมินผลทางเลือก  การตัดสินใจ พฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ 

ประชาชนสวนใหญมีพฤตกิรรมการบริโภคน้ําดืม่บรรจขุวดโดยรวมปฏิบัติเปนบางครั้ง  ผลทดสอบสมมตฐิาน  
อาชีพ รายได ระดบัการศกึษา จํานวนสมาชิกในครอบครวั ลักษณะที่อยูอาศยั ที่แตกตางกนั มีพฤติกรรมการ

บริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว  

ปจจัยดานการจูงใจและปจจัยดานการรับรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานการรับรูปญหา  ปจจัย 

ดานการจูงใจและปจจยัดานสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานการคนหาขอมูลและพฤติกรรม

ภายหลังการตัดสินใจ ปจจัยดานการจูงใจมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานการประเมินผลทางเลือก  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพนัธทางบวกในระดับต่ํากับพฤติกรรมดานการคนหาขอมูล 

ดานการประเมนิผลทางเลือก ดานการตัดสนิใจ  ดานพฤตกิรรมภายหลังการตัดสินใจแตไมมีความสัมพนัธ 
กับดานการรบัรูปญหา  ปจจยัดานราคาและดานสถานที่มีความสัมพนัธทางบวกในระดับต่าํกับพฤตกิรรม 
การบริโภคน้ําดืม่ ดานการประเมินผลทางเลือก  ดานการตัดสินใจ  ปจจัยดานสถานที่มีความสัมพันธทางบวก

ในระดับต่ํากับพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มดานการประเมินผลทางเลือกดานการตัดสินใจ  ดานพฤติกรรมภายหลัง

การตดัสินใจ 
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5.3  ขอเสนอแนะ 

 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนาํผลวิจยัไปใช 

 จากผลการศกึษาในครั้งนี้พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีพฤตกิรรมการบริโภคน้าํดื่มบรรจุขวดที่ดี

อยูหลายขอ เชน  เลือกน้ําดื่มที่มีความสะอาด ปลอดภัย  เลือกความสะดวกในการบริโภค  เลือกเพราะประหยัดเวลา

และทดลองดื่มน้ํากอนตดัสินใจเลือก  ตัดสนิใจเลือกน้าํดื่มดวยตวัเองทกุครั้ง พอใจในการบรโิภคน้ําดืม่ที่

เลือกดวยตัวเอง หากพบวาน้ําดื่มมีรสชาติดี สะอาดจะดื่มน้ําชนิดนั้นตอไปและแนะนําผูอ่ืนใหบริโภคตาม  

แตกย็ังพบประชาชนที่บริโภคน้ําฝนหรือน้ําบอมีพฤตกิรรมการบริโภคน้ําดื่มยังไมถูกสุขอนามัย โดยไมได

ตมน้าํและกรองน้ํากอนดื่ม ซ่ึงมีขอเสนอแนะดังนี ้

       1)  ดานการรับรูปญหา พบวาประชาชนไมเคยตมน้าํหรือกรองน้ํากอนดืม่ น้ําฝนบางแหง 

มีส่ิงเจือปน จาํพวกฝุน ละออง ส่ิงสกปรก และสารเคมีตางๆ จึงควรใหความสําคัญทําความสะอาด 

ภาชนะเก็บน้ําฝนประจําครอบครัว โดยสงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ ในการรองรับน้ําฝนให 

สะอาด ปลอดภยั และบอน้ําขนาดเล็กควรทําใหถูกหลักสุขาภิบาล คือ มีฝาปดปากบอ โดยที่ตั้งของบอ  

หางไกลจากสวม และแหลงมลพิษอ่ืน  ๆ หากยังไมมั่นใจวาน้ําที่เลือกเปนน้ําดื่มประจําครัวเรอืน เปนน้าํ 
สะอาด ปลอดภัยพอก็ควรนาํน้ํามาตมใหเดอืดอยางนอย  5  นาที  กอนนาํมาดื่ม เพื่อสุขภาพที่ดีของ 
สมาชิกในครัวเรือน และลดอัตราเสี่ยงจากการเจ็บปวย เนื่องจากน้ําเปนสื่อ หนวยงานภาครฐัมีการ 

ประชาสัมพนัธแจงขาว เฝาระวังความปลอดภัย จากการบริโภคน้าํดืม่ที่มาจากแหลงตาง  ๆ น้ําดื่มบรรจขุวด 

ควรมีหนวยงานคุมครองผูบริโภคคอยดูแลอยางใกลชิด  ผูประกอบการตื่นตัวมกีิจกรรมพัฒนา 

ดานคุณภาพมาตรฐาน และชวยเหลือสังคมมากขึ้น   

       2)  ดานการคนหาขอมูล  พบวาผูบริโภคจะคนหาขอมูลเปนบางครั้ง  สวนใหญจะตดัสินใจเอง  

ดวยสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การแสวงหาขาวสารและความรูของผูบริโภคมี

มากขึ้น  หนวยงานราชการควรใหขอมูลขาวสารทางดานสาธารณสุขอยางเพยีงพอและตอเนื่อง  

ปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติ แหลงน้ําขาดแคลน จึงควรชวยกันเฝาคอยดูแลรักษาแมน้ํา ลําคลองให

สะอาดอยูเสมอ ไมทิ้งสิ่งของตาง  ๆลงในแมน้าํ ควรมกีารสงเสริมใหความรู รณรงค และประชาสัมพนัธ 

ใหประชาชนมคีวามรู ความเขาใจ เกีย่วกับคณุภาพน้าํดื่ม  การปรับปรุงคุณภาพน้ํา และผลกระทบที่เกิดจาก

พฤติกรรมการดื่มน้ําไมสะอาด รวมทั้งทางเลอืกในการบริโภคน้ําสะอาดปลอดภัย และการเสริมสราง

พฤติกรรมอนามัยสวนบุคคล 
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       3)  ดานการประเมนิผลทางการเลือก พบวาผูบริโภคเลือกน้ําดื่มบรรจขุวดเพราะสะอาด 

ปลอดภยั สะดวก ประหยัดเวลา  การเลือกซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด จึงควรพิจารณาใหรอบคอบ โดยดูฉลาก ตองมี

เครื่องหมาย  อย. ภาชนะที่บรรจุตองสะอาด  ฝาปดสนิท ถูกตองตามคุณภาพของกระบวนการการคุมครอง 

การเฝาระวัง การกํากับ ดแูล การตรวจสอบและควบคมุตามกฎหมายที่บังคับใช   การคุมครองผูบริโภค

ดานผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวด หนวยงานของรัฐในสวนภูมิภาคและทองถ่ินที่ดูแลเรื่องนี้ คือ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั ควรจัดกิจกรรมใหผูประกอบการไดไปศกึษาดูงานการผลิตน้ําดื่มที่

ถูกตองตามกฎขอบังคับของกฎหมาย หรือจัดการสัมมนาใหความรูกับผูประกอบการอยูเปนประจํา 

ปละ 1-2 คร้ัง เพื่อรักษาคุณภาพน้ําดื่มบรรจขุวดใหไดมาตรฐาน เปนผลประโยชนใหกับผูบริโภคได

ดื่มน้ําบรรจุขวดที่ดี มีการพฒันาผูประกอบการใหสามารถผลติน้ําบริโภคที่มีคุณภาพปลอดภัย 

ตลอดจนมีความรู ความเขาใจในดานกฎหมายและระเบยีบปฏิบัติ เพื่อใหเปนทางเลือกของ

ประชาชนที่จะไดรับน้ําดื่มที่ดี สะอาด ปลอดภัย  

       4)  ดานการตัดสินใจเลือก พบวา เมื่ออยูนอกบานจะเลือกดื่มน้ําบรรจุขวดเปนประจํา 

ผูบริโภคยุคใหมเปนผูบริโภคที่ตองการความสะดวกสบายในชีวิต  เนื่องจากตองเหน็ดเหนือ่ยจากการ

ทํางาน จึงตองการสินคาที่ใหความสะดวกรวดเรว็ ผูบริโภคสวนใหญจะตัดสินใจเลือกเองทุกครั้ง ใน

กรณทีี่ดื่มน้ําบรรจุขวด  การควบคุมดวยกฎหมาย ควรมีลักษณะของการคุมครองผูบริโภคในทุกระดับ 
เร่ิมตั้งแตระดบับุคคลไปสูระดบัทองถ่ิน ชุมชน จนถึงระดับองคกร โดยใหสิทธิแกผูบริโภคที่จะ
ปกปองคุมครองสุขอนามัยของตนเองในการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด เมื่อประชาชนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี การสรางรายไดในครอบครัวก็จะดี ระบบเศรษฐกิจชุมชนจะชวยสนองความตองการของ

ผูบริโภคมากขึ้น  ในขณะที่พฤติกรรมการบริโภคจะเปนแบบพอเพียง ประหยดัและไมฟุมเฟอยนั้น

อยูที่รายไดในครอบครัวมีสวนทําใหตัดสนิใจเลือกบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด 

        5)  ดานพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ พบวาประชาชนพอใจในการบริโภคน้ําดื่มที่

เลือกดวยตัวเอง ดังนั้นผูผลิตควรยึดถือกรอบระเบียบวินัยของสังคมมากขึ้น มีการรักษาสภาพแวดลอม มีการ

ตรวจสอบกํากบัดูแลโดยสังคมมากขึ้น ผูผลิตน้ําดื่มทุกรายควรตองมีความซื่อสัตยตอลูกคาทุกราย

เทาเทยีมกนั ผูบริโภคสวนใหญพอใจในการเลือกบริโภคน้าํดื่มที่ตนเองเลือก  และหากวาพอใจกจ็ะแนะนาํ

กับเพื่อนบานหรือญาติ  แตหากไมไดรับความพึงพอใจก็เชนกนั  ฉะนัน้พฤติกรรมภายหลังการตดัสินใจ

เลือกบริโภคน้ําดื่มก็มีสวนสาํคัญ หากน้ําดืม่ที่ไมมีคณุภาพ มีกล่ิน ไมสะอาด กจ็ะทําใหไมไดรับเลือกจาก

คนรอบขางดวย ในกรณีที่บริโภคแลวมีปญหาในเรื่องของสุขอนามัยเกิดขึ้นไมวาทางใดทางหนึ่ง 
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แมแตเพียงเล็กนอย  ซ่ึงเมื่อไดพิสูจนทราบขอเท็จจริงที่เกดิขึ้นแลวผูบริโภคสามารถที่จะเรียกรอง
คาเสียหายจากผูผลิตไดตามกฎหมายทันที   

 5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 

    1)  ควรมกีารศึกษาวจิยัเกีย่วกับปจจยัดานอืน่  ๆทีจ่ะสงผลตอพฤตกิรรมการบริโภคน้าํดืม่

บรรจุขวดหรือน้ําดื่มอืน่  ๆเพื่อที่จะทําใหทราบวามีปจจยัใดอีกบางที่มีผลตอพฤตกิรรมการบริโภคน้ําดื่ม 

    2)  ควรมกีารศึกษาวจิยัถึงปจจยัที่เกีย่วของกับพฤตกิรรมการบริโภคน้าํดืม่บรรจขุวดของ

ประชากร กลุมอื่น  ๆ

    3)  ควรมกีารศึกษาวจิยัถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบรโิภคน้ําดืม่ใหมผีลดีตอรางกาย 

เปนการปองกนัการเกดิโรคจากการที่ดืม่น้ําไมสะอาด 

    4)  ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามเพียงอยางเดียว อาจจะทําใหผล

การศึกษาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง  ดังนั้น เพื่อใหงานวิจัยคร้ังตอไปมีความถูกตองครบถวน

สมบูรณมากทีสุ่ด ผูวิจัยขอเสนอแนวคิดวาควรวิจัยแบบเชิงคณุภาพ เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดลึกซึ้ง มากยิ่งขึน้ 


