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เรียน กองบรรณาธิการข่าว                                        จ านวน 3 หนา้ 

                        
 

ส านกัวิจยั ซูเปอรโ์พล มูลนิธิ สถาบนัวิจยัความสุขชุมชนและความเป็นผูน้ า เปิดเผยผลส ารวจ เรือ่ง 

เปิดผลวิจยัตลาด วิจยัผูบ้ริโภค 

ท าไมคนไทยดืม่น ้ าอดัลม ใครครองส่วนแบ่งการตลาด 

 

ส ำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถำบันวิจัยควำมสุขชุมชนและควำมเป็นผู้น ำ เปิดผล 

วิจัยตลำด วิจัยผู้บริโภค ท ำไมคนไทยดื่มน ำ้อัดลม ใครครองส่วนแบ่งกำรตลำด จ ำนวนทั้งสิ้น 500 ตัวอย่ำง 

ส ำรวจช่วง 5 – 11 พฤษภำคม 2561ที่ผ่ำนมำ ข้อมูลที่ค้นพบกบั 5 ค ำถำมวิจัยกำรตลำด 

1. พฤติกรรมกำรดื่ม น ำ้อดัลม 

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.4 ดื่มน ำ้อดัลม มีร้อยละ 20.6 ไม่ดื่ม  

2. คนวัยไหนด่ืมมำก ด่ืมน้อย ควำมถี่ในกำรด่ืม บ่อยคร้ังแค่ไหน 

ส่วนใหญ่ของกลุ่มวัยรุ่น เยำวชน อำยุ 15 – 24 ปีดื่มน ำ้อัดลมมำกสุดร้อยละ 83.0 คนแก่

สงูอำยุ เกนิ 46 ปีขึ้นไปดื่มน้อยสดุเหลือคร่ึงเดียวคือร้อยละ 50.0 ที่ด่ืมน ำ้อดัลม 

ส ำหรับควำมถี่ในกำรด่ืมน้ัน พบว่ำ จ ำนวนมำกหรือร้อยละ 41.5 ดื่มเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ 

ร้อยละ 37.9 ดื่มบำงสัปดำห์ แต่มีร้อยละ 20.6 ไม่ดื่มเลย โดย หญิงกลัวอ้วนจะดื่มน้อยกว่ำชำยโดย

พบว่ำ ร้อยละ 46.2 ของชำย ด่ืมเป็นประจ ำทุกสปัดำห์ มำกกว่ำ หญิงที่มีอยู่ร้อยละ 38.0 

3. สนำมรบ ส่วนแบ่งตลำด น ำ้ด ำ หรือ น ำ้สี ครอบครองนักดื่ม 

คนเกนิคร่ึงหรือร้อยละ 57.7 ด่ืมน ำ้ด ำ เช่น โค้ก เป๊ปซ่ี และ เอส เป็นต้น ขณะที่ร้อยละ 41.8 

ดื่มน ำ้สี เช่น แฟนต้ำ สไปร์ มิรินด้ำ และ เอส เป็นต้น โดยส่วนแบ่งตลำดคนดื่ม โค้กได้ร้อยละ 58.3 

เป๊ปซ่ีได้ร้อยละ 37.6 และ เอส/บ๊ิกโคล่ำ ได้ร้อยละ 4.1 ตำมล ำดับ 

4. ดื่มน ำ้อดัลม กนัตอนไหน 

พบ ร้อยละ 43.0 ดื่มตอน อำกำศร้อน กระหำย ร้อยละ 40.4 ดื่มตอน เหน่ือย  ร้อยละ 33.2 

ด่ืมตอนรับประทำน ที่ร้ำนฟำสต์ฟูด ร้อยละ 27.2 ดื่มตอนงำนเล้ียง และร้อยละ 27.0 ดื่มตอนกิน 

ส้มต ำ แซ่บๆ เผด็ๆ 

5. ท ำไมคนไทยดื่มน ำ้อดัลม 

พบ ร้อยละ 38.6 ดื่มน ำ้อัดลม เพ่ือควำมสดช่ืน คลำยร้อน  ร้อยละ 31.5 ดื่ม เพรำะรสชำด 

ควำมซ่ำ ร้อยละ 19.1 ดื่มเพรำะ ติด อยำกดื่ม ร้อยละ 5.3 ดื่มเพรำะ พรีเซนเตอร์ กำรโฆษณำ 

โปรโมช่ัน และรำคำ ร้อยละ 2.0 ด่ืมเพรำะ ย่ีห้อ สังกัดบริษัท ของน ้ำอัดลม และร้อยละ 3.5 ดื่ม

เพรำะอื่นๆ เช่น ดื่มแก้เบ่ือ หำดื่มง่ำย สสีนั ซ้ือให้เพ่ือน เป็นต้น 
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ตำรำงที่ 1 แสดงค่ำร้อยละของตัวอย่ำงที่ระบุ ดื่มน ำ้อดัลมในช่วง 30 วันที่ผ่ำนมำ 

ล ำดับที่ กำรดื่มน ำ้อดัลม ช่วง 30 วันที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 

1 ดื่ม 79.4 

2 ไม่ดื่ม 20.6 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

 

ตำรำงที่ 2 แสดงค่ำร้อยละของตัวอย่ำงที่ระบุ ดื่มน ำ้อดัลมในช่วง 30 วันที่ผ่ำนมำ จ ำแนกตำม ช่วงอำยุ 

ล ำดับที่ กำรดื่มน ำ้อดัลม ช่วง 30 วันที่ผ่ำนมำ 15 – 24 ปี 25 – 45 ปี มำกกว่ำ 45 ปี 

1 ดื่ม 83.0 77.0 50.0 

2 ไม่ดื่ม 17.0 23.0 50.0 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 100.0 100.0 

 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของตัวอย่ำงที่ระบุ ควำมบ่อยในกำรดื่มน ำ้อดัลมในช่วง 30 วันที่ผ่ำนมำ 

ล ำดับที่ ควำมบ่อยในกำรดื่มน ำ้อดัลม ช่วง 30 วันที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 

1 เป็นประจ ำ ทุกสปัดำห์ 41.5 

2 บำงสปัดำห์ 37.9 

3 ไม่ดื่มเลย 20.6 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

 

ตำรำงที่ 4 แสดงค่ำร้อยละของตัวอย่ำงที่ระบุ ควำมบ่อยในกำรดื่มน ำ้อดัลมในช่วง 30 วันที่ผ่ำนมำ แบ่งตำมเพศ 

ล ำดับที่ ควำมบ่อยในกำรดื่มน ำ้อดัลม ช่วง 30 วันที่ผ่ำนมำ ชำย หญิง 

1 เป็นประจ ำ ทุกสปัดำห์ 46.2 38.0 

2 บำงสปัดำห์ 33.3 41.2 

3 ไม่ดื่มเลย 20.5 20.8 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 100.0 

 

ตำรำงที่ 5 แสดงค่ำร้อยละของตัวอย่ำงที่ระบุ ด่ืมน ำ้ส ีหรือ ด่ืมน ำ้ด ำ 

ล ำดับที่ ดื่มน ำ้ส ีหรือ ดื่มน ำ้ด ำ ร้อยละ 

1 ด่ืมน ำ้ด ำ เช่น โค้ก เป๊ปซ่ี  และ เอส เป็นต้น 57.7 

2 ดื่มน ำ้ส ีเช่น แฟนต้ำ สไปร์ มิรินด้ำ และ เอส เป็นต้น 41.8 
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ตำรำงที่ 6 แสดงค่ำร้อยละ ส่วนแบ่งกำรตลำด น ำ้อดัลม ประเภท น ำ้ด ำ ในกลุ่มตัวอย่ำงดื่มน ำ้ด ำ 

ล ำดับที่ ส่วนแบ่งกำรตลำด น ำ้อดัลม ประเภท น ำ้ด ำ ร้อยละ 

1 โค้ก 58.3 

2 เป๊ปซ่ี 37.6 

3 เอส / บ๊ิกโคล่ำ 4.1 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

 

ตำรำงที่ 7 แสดงค่ำร้อยละ 5 อนัดับแรก ช่วงเวลำที่จะด่ืมน ำ้อดัลม (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ช่วงเวลำ) 

ล ำดับที่ 5 อนัดับแรก ช่วงเวลำที่จะด่ืมน ำ้อดัลม ร้อยละ 

1 ตอน อำกำศ ร้อน กระหำย  43.0 

2 ดื่มตอน เหน่ือย 40.4 

3 ตอนรับประทำน ที่ร้ำนฟำสต์ฟูด 33.2 

4 งำนเล้ียง 27.2 

5 ตอน กนิกบัส้มต ำ แซ่บๆ เผด็ๆ 27.0 

 

ตำรำงที่ 8 แสดงค่ำร้อยละ 5 อนัดับแรก ท ำไมคนไทยดื่มน ำ้อดัลม 

ล ำดับที่ 5 อนัดับแรก ท ำไมคนไทยดื่มน ำ้อดัลม ร้อยละ 

1 เพ่ือควำมสดช่ืน คลำยร้อน 38.6 

2 รสชำด ควำมซ่ำ 31.5 

3 ติด อยำกดื่ม 19.1 

4 พรีเซนเตอร์ กำรโฆษณำ โปรโมช่ัน รำคำ 5.3 

5 ย่ีห้อ สังกดับริษัท ของน ำ้อดัลม 2.0 

6 อื่นๆ เช่น ดื่มแก้เบ่ือ หำดื่มง่ำย สสีนั ซ้ือให้เพ่ือน เป็นต้น 3.5 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

ส ำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL)    โทร 02.051.5928 หรือ 02.064.5928  www.superpollthailand.net 


