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บทคัดยอ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผักผลไม 
พรอมดื่มของผูบริโภคในเขตธนบุรี และเพ่ือศึกษาคุณภาพทางดานกายภาพ เคมีและจุลินทรียของ
ผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผักผลไมพรอมดื่ม พบวา ตลาดท่ีมีการจําหนายน้ําผักผลไมพรอมดื่ม คือ 
ตลาดสี่แยกบานแขก และตลาดใหมสําเหร ซ่ึงจากการสํารวจพฤติกรรมของผูบริโภคในเขตธนบุรี 
จํานวน 600 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21 – 30 ป สวนใหญเปนนักเรียน/
นักศึกษา และประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวมีรายไดเฉลี่ยประมาณ 10,001 – 15,000 บาท  
โดยปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือน้ําผักผลไมพรอมดื่ม ผูบริโภคใหความสําคัญในดานรสชาติมากท่ีสุด 
สวนใหญเลือกซ้ือน้ําสมมากท่ีสุด (รอยละ 21.8) นอกจากนี้ผูบริโภคสวนใหญเลือกดื่มน้ําผักผลไม
เพ่ือสุขภาพท่ีดี (รอยละ 39.3) บริโภคจํานวน 1 ขวด/กลอง (รอยละ 65.8) สวนคาใชจาย 
ในการเลือกซ้ือน้ําผักผลไมพรอมดื่มประมาณ 21 – 30 บาท และผูบริโภคตองการใหมีการพัฒนา
น้ําผักผลไมพรอมดื่มท่ีมีขายตามทองตลาดในดานคุณคาทางอาหารมากท่ีสุด (รอยละ 36.7) 
นอกจากนี้คุณภาพของน้ําผักผลไมพรอมดื่ม จํานวน 4 ชนิด พบวา น้ําสม น้ํามะตูม น้ําวานใบเตย 
และน้ํากระเจี๊ยบมีคาความเปนกรด-ดาง เทากับ 3.03 – 4.08, 6.79, 7.73 และ 3.19 ตามลําดับ 
ซ่ึงน้ําสมท้ังตลาดสี่แยกบานแขกและตลาดใหมสําเหร มีการตรวจพบสีซันเซ็ตเย็ลโลวเอ็ฟ ซี เอ็ฟ 
เทากับ 4.12 - 35.16 มก./กก. ตามลําดับ และน้ําวานใบเตย ตรวจพบสีตารตราซีน และสีบริล
เลียนทบลูเอ็ฟ ซี เอ็ฟ เทากับ 4.69 และ 0.83 มก./กก. ตามลําดับ อยางไรก็ตามน้ําผักผลไม 
พรอมดื่มท้ัง 4 ชนิด ไมพบวัตถุกันเสีย แตมีปริมาณโลหะหนักเกินมาตรฐานของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับท่ี 356 นอกจากนี้น้ําผักผลไมพรอมดื่มท้ัง 4 ชนิด ไมพบเชื้อรา เชื้ออีโคไล และ
เชื้อโรคอาหารเปนพิษ แตน้ําสม  น้ํามะตูมและน้ํากระเจี๊ยบบริเวณตลาดใหมสําเหรตรวจพบ 
เชื้อยีสตและกลุมโคลิฟอรม   
 

 
คําสําคัญ : น้ําผักผลไมพรอมดื่ม 
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Abstract 

 
The objectives of this study were to the consumer behavior in Ready – to – Drink 
(RTD) fruit and vegetable juice in Thonburi Area and to evaluate of physical, 
chemical and microbiological properties of Ready – to – Drink fruit and vegetable 
juice. The results showed that Si – Yak – Ban - Khaek market and Mai – Sam - Ray 
market were distributed RTD fruit and vegetable juice. Of the total 600 surveys 
consumer behavior that the majority of the respondents were female who were in 
age group of 21- 30 years old, student and self-employed business, the averages 
monthly income is 10,001-15,000 baht. The important factor for purchasing 
behavior is taste. Moreover, the majority of consumers accepted orange juice 
(21.8%) for good health (39.3%), one bottle/box serves per each purchasing 
(65.8%). The cost of RTD fruit and vegetable juice about 21 – 30 bath and the 
consumer would like to development product to add nutrition value (36.7%). 
Moreover, the quality of RTD Fruit and Vegetable Juice 4 types, orange juice, dried 
bael juice, aloe vera juice and Roselle juice, pH value was content 3.03 – 4.08, 
6.79, 7.73 and 3.19 respectively. The measurement of orange juice showed that 
Sunset yellow FCF colors was 4.12 - 35.16 mg./kg. respectively and aloe vera juice 
showed that Tartrazine and Brilliant blue FCF color was 4.69 and 0.83 mg./kg. 
respectively. However, it was not found preservatives but it had heavy metals over 
than standard value of Notification of Ministry of Public Health (No. 356).  
In additional, It were not found molds, E coli and Pathogenic microorganisms but 
orange juice, dried bael juice and Roselle juice at Mai Sam Ray market found yeast 
and Coliform bacteria. 

  
Keywords : Ready – to – Drink Fruit and Vegetable Juice 
 
  


	cover
	สารบัญ
	chapter 1
	chapter 2
	chapter 3
	chapter 4
	chapter 5
	Refference
	ภาคผนวก
	CV



