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บทคัดย่อ 
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คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยสอบถามขอ้มูลทัว่ไป และคาํถามเก่ียวกบัการใหค้วามสําคญักบัปัจจยั

ดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์หลา้ป่ัน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

      ผลการวิจยัพบวา่ 

      นกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ส่วนใหญ่

เลือกซ้ือเหลา้ป่ันเพราะมีรสชาติท่ีหลากหลายและตอ้งการทดลองด่ืม โดยสถานท่ีท่ีซ้ือคือร้านคา้บริเวณ

หลงัมหาวิทยาลยั และเพศหญิงเป็นเพศท่ีชอบบริโภคเหลา้ป่ันมากกวา่เพศชาย และ รสชาติท่ีเลือกด่ืมมาก

ท่ีสุด คือ รสสตรอเบอร์ร่ี 

      ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์หลา้

ป่ัน ของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย=3.36) เม่ือแยกพิจารณารายปัจจยั พบวา่ปัจจยัการส่ือสารการตลาดดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ถูกให้ความสําคัญมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.54) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์

(ค่าเฉล่ีย= 3.31 ) ปัจจยัทางดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย=3.49) และปัจจยัต่างๆทางดา้นสถานท่ี (ค่าเฉล่ีย=3.12) 

ตามลาํดบั และปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสารของผลิตภณัฑเ์หลา้ป่ันของนกัศึกษาส่วนใหญ่คือ เพ่ือนมาก

ท่ีสุด 
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ตรวจทาน แบบสอบถาม การวิเคราะห์ผล ซ่ึงจะมิอาจสําเร็จได้เลยหากขาดความช่วยเหลือจาก

อาจารยท่ี์ช่วยให้เกิดความเหมาะสมของหลกัในการทาํแบบสอบถามเพื่อให้เกิดความชดัเจน และ

ถูกตอ้ง ตลอดจนการแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเกิดจากความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 

     ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ ในการให้คาํแนะนํารวมทั้ ง

แนวคิดและขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหวัขอ้วิจยัในคร้ังน้ี  

     ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกท่านท่ีได้คอยช่วยเหลือความบกพร่องและร่วมแก้ไขปัญหากนั 

รวมถึงคอยเป็นกาํลงัใจใหพ้ยายามศึกษาการทาํวจิยัจนสาํเร็จผล 

     และ ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีสละเวลาในการช่วยเหลือตอบ

แบบสอบถาม เพื่อนาํมาเป็นขอ้มูลในการทาํวจิยัคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

    องคก์ารอนามยัโลกไดจ้ดัวา่สุราและเคร่ืองด่ืมทุกชนิดท่ีมีแอลกอฮอล์ผสมอยูเ่ป็นส่ิงเสพ

ติดชนิดหน่ึงเพราะมีลกัษณะเดียวกนักบัส่ิงเสพติดชนิดอ่ืน โดยระบุว่า สุรา หมายถึง เคร่ืองด่ืมทุก

ชนิดท่ีมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เช่น เหลา้ เบียร์ วิสก้ี ไวน์ นํ้ าตาลเมา และกระแช่ เป็นตน้ (กระทรวง

สาธารณสุข  http://eduhealth.moph.go.th/welcontest/042 / law.htm)  ตามพระราชบัญญัติ สุรา              

(2493) ระบุวา่ สุราเป็นวตัถุหรือของผสมท่ีมีแอลกอฮอล ์

    จากรายงานวิจยัหรือผลสํารวจขององค์กรต่างๆในประเทศไทย พบว่า คนไทยมีการ

บริโภคสุราในปริมาณท่ีสูงข้ึน มีจาํนวนผูด่ื้มสุราเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี ยงัพบการเพิ่มข้ึนของจาํนวน

เยาวชนท่ีบริโภคสุรา และ รูปแบบใหม่ๆ ของสุราท่ีทาํให้ดึงดูดนกับริโภคใหม่ๆ เขา้มา ซ่ึงปัจจุบนั 

กาํลงัเป็นท่ีนิยมในหมู่ วยัรุ่น นกัเรียน นกัศึกษา นัน่คือ “เหลา้ป่ัน” รศ.ดร.ช่วงโชติ กล่าววา่ ผลวิจยั

ร้านเหลา้รอบ 15 มหาวทิยาลยัในกรุงเทพฯและปริมณฑล” พบ ในรัศมี 500 เมตร รอบมหาวิทยาลยั 

15 แห่ง มีร้านจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จาํนวน 1,712 ร้าน เฉล่ียเท่ากบั 57 ร้าน ต่อ 1 ตาราง

กิโลเมตร สาํหรับ มรภ.สส. ก็มีร้านจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในรัศมี 500 เมตร เช่นกนั จาํนวน 

86 ร้าน ร้านเหลา้ป่ัน3 6 ร้าน ผศ.ดร.ภทัรภร กล่าววา่ มหาวิทยาลยั 14 แห่ง จาก 15 แห่ง หรือ 93% มี

ร้านขายเหลา้ป่ัน3อยูป่ระชิด โดย 70% ของร้านเหลา้ป่ัน3อยูห่่างจากมหาวิทยาลยัแค่ 200 เมตร ทั้งยงั

พบ 2 ใน 3 ของสถานศึกษาระดบัประถมและมธัยม 118 แห่ง หรือ 73% มีร้านขายเหลา้อยูใ่กลไ้ม่

เกิน 100 เมตร ขณะท่ีหอพกั/คอนโด/แมนชัน่ 724 แห่ง ซ่ึงมีนกัเรียน นกัศึกษาพกัอยูน่ั้น 90% มีร้าน

เหลา้อยู่ใกลแ้ค่ 100 เมตรเช่นกนั ท่ีสําคญัพบกว่า 1 ใน 5 ของหอพกัเหล่าน้ีจาํหน่ายเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ซ่ึงผดิกฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ น . ส . ม า ลี ว ร ร ณ  ก ล่ า ว ว่ า 

การศึกษา”รูปแบบการส่ือสารและปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมเหลา้ของวยัรุ่น” ในกลุ่มวยัรุ่น

อาย ุ13-19 ปี พบวา่ ปัจจยัท่ีทาํใหด่ื้มเหลา้ป่ัน3คือ 1. อยากลอง อยากรู้รสชาติ 2. ราคาตํ่า มีโปรโมชัน่

ดึงดูดใจ นกัเรียนมธัยมก็รวมกลุ่มกนัด่ืมได ้3. หาซ้ือไดง่้าย 4. บรรยากาศของร้านดี1 เหลา้ป่ัน3ทาํให้

วยัรุ่นทดลองด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากข้ึน โดยเฉพาะวยัรุ่นหญิง ท่ีบอกว่าเหล้าป่ัน3มีสีสัน

สวยงาม ดูไม่เหมือนเหลา้ มองแลว้คลา้ยนํ้ าหวาน ดีกรีนอ้ยกวา่เหลา้ทัว่ไปกลุ่มตวัอยา่งบางส่วนยงั

ระบุวา่ เหมือนสั่งนํ้าหวานมาด่ืม จึงทาํใหธุ้รกิจเหลา้ป่ัน3เติบโตข้ึนอยา่งมากมาย 
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“หากมองผิวเผิน1 เหลา้ป่ัน3อาจเป็นเพียงนํ้ าผลไมท่ี้มีส่วนผสมของหัวเช้ือแอลกอฮอล์ แต่ในความ

เป็นจริง1 เหลา้ป่ัน3เป็นปัญหาใหญ่ท่ีกาํลงัส่งผลกระทบต่อเยาวชน และเป็นจุดท่ีดึงดูดนกัด่ืมหน้า

ใหม่ ดว้ยการทาํการคา้โดยอาศยัช่องโหว่ของกฎหมาย ควบคู่ไปกบัการใช้กลยุทธ์การตลาดโดย  

“สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ ปรับลดตน้ทุน ขายในราคาตํ่า เพื่อเปิดโอกาสให้เขา้ถึงไดง่้าย” ทาํให้ธุรกิจ

นํ้าเมารูปแบบใหม่ไดก่้อตวัข้ึนในสังคมปัจจุบนัอยา่งกวา้งขวาง 

     ดว้ยเหตุน้ีทางผูจ้ดัทาํจึงให้ความสนใจท่ีจะศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เหล้า

ป่ัน เพื่อทราบถึงพฤติกรรมและปัจจยัต่างๆท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือนั้นอยา่งไร 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

    1. เพื่อได้ทราบพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เหล้าป่ันของนักศึกษาคณะ

วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากรวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี       

    2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เหลา้ป่ัน ของนกัศึกษาคณะ

วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากรวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

    1. การวิจยัคร้ังน้ี กลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ ทุกสาขา 

ทุกชั้นปี มหาวทิยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีทั้ง ขอบเขตเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษาแบ่ง

ออกเป็น 3 ดา้นคือ 

 1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา ไดแ้ก่ เพศ สาขาท่ีเลือกศึกษา ชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา  

เกรดเฉล่ียสะสม รายไดต่้อเดือน  

  1.2 พฤติกรรมการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เหลา้ป่ัน ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ 

ท่านรู้จกัผลิตภณัฑ์ เหลา้ป่ัน จากท่ีใด คุณซ้ือผลิตภณัฑ์ เหลา้ป่ัน รสชาติใดบา้ง   เหตุผลท่ีท่านด่ืม

ผลิตภณัฑ์ เหลา้ป่ัน  เพราะอะไร   คุณซ้ือผลิตภณัฑ์ เหลา้ป่ัน บ่อยแค่ไหน ใน 1 อาทิตย ์  ท่านด่ืม

ผลิตภณัฑ์ เหลา้ป่ัน ปริมานเท่าไรต่อคร้ัง   สถานท่ีท่ีท่านซ้ือผลิตภณัฑ์ เหลา้ป่ัน   คุณมีทศันคติต่อ 

เหลา้ป่ัน อยา่งไร   ในกรณีท่ีคุณไม่สามารถหาซ้ือ เหลา้ป่ัน ได ้คุณจะซ้ือผลิตภณัฑอ่ื์นแทนหรือไม่ 

  1.3 ปัจจยัท่ีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์หลา้ป่ัน  

      2.  สถานท่ีศึกษาคือ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

       3.  ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

   1.เพื่อทราบถึงการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เหล้าป่ัน ของนักศึกษา คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

    2.ไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เหลา้ป่ัน ของนกัศึกษา คณะ

วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

              2     1. เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์1 หมายถึงเคร่ืองด่ืมท่ีมีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู ่ไดแ้ก่1 สุรา และ 

เมรัย แอลกอฮอล์มีฤทธ์ิกดระบบประสาทส่วนกลาง ผูท่ี้กินเหลา้ในปริมาณไม่มาก จะรู้สึกผ่อน

คลาย เน่ืองจากแอลกอฮอล์ไปกดจิตใตส้ํานึกท่ีคอยควบคุมตนเองอยู่ แต่เม่ือกินมากข้ึนก็จะกด

สมองบริเวณอ่ืนๆ ทาํใหเ้สียการทรงตวั พูดไม่ชดั จนแมก้ระทัง่หมดสติในท่ีสุด 

2   2.2 2เหล้าป่ัน คือ  เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์โดยจะใส่รวมกบันํ้ าหวานหรือนํ้ า

ท่ีมีกล่ินของผลไมห้ลากหลายชนิด  ใส่นํ้าแขง็แลว้นาํมาป่ันรวมกนัใส่เหยือกขาย โดยแอลกอฮอล์ท่ี

นาํมาผสมกบันํ้าผลไม ้มีทั้ง วอดกา้  รัม หรือ จิน1  

    3. 2การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการ (process) นัน่หมายความวา่การตดัสินใจตอ้งผา่น

กระบวนการคิด พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์แลว้ค่อยตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด มีหลายท่านคิดวา่

การตดัสินใจไม่มีขั้นตอนอะไรมากคิดแลว้ทาํเลย ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้การคิดก็ตอ้งมีการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลข่าวสาร (search) การออกแบบ (design) และการเลือก (choice) เพื่อให้สามารถเลือก

ทางเลือกไดดี้ท่ีสุด 

    4. ข้อมูลทางการตลาด หมายถึง ขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงได้แก่ ขอ้มูล

ด้านผลิตภณัฑ์ ขอ้มูลด้านราคา ขอ้มูลด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และ ขอ้มูลด้านการส่งเสริม 

การตลาด ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

    การวจิยัน้ีเป็นการศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เหลา้ป่ันนกัศึกษาคณะวิทยาการ

จดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากรวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

    โดยผูจ้ดัทาํวจิยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

    1. แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้อ  

    2. แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ  

    3. แนวคิดปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  

    4. แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

    5. งานวจิยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบพฤติกรรมผู้ซ้ือ  

    พฤติกรรมของผูซ้ื้อเร่ิมตน้จากการมีส่ิงเร้า (Stimulus) มากระตุน้ (Stimulate) ความรู้สึก 

ทาํใหรู้้สึกถึงความตอ้งการ จนตอ้งทาํการหาขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการ 

เพื่อทาํการตดัสินใจซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ืออนัเป็นการตอบสนอง (Response) ในท่ีสุด  

     1. ส่ิงเร้า (Stimulus) หมายถึง ส่ิงท่ีเขา้มากระทบและกระตุน้ผูซ้ื้อ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดจ้าก

ส่ิงเร้าภายใน (Inside Stimulus) ท่ีร่างกายเกิดความไม่สมดุลทางกายภาพหรือทางจิตใจ ก่อให้เกิด

ความตอ้งการท่ีจะรักษาสมดุลนั้น หรือจากส่ิงเร้าภายนอก (Outside Stimulus) ซ่ึงแบ่งออกเป็น  

  1.1 ส่ิงเร้าทางการตลาด (Marketing Stimulus) อนัเป็นส่ิงเร้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ท่ีนกัการตลาดตอ้งพฒันาข้ึนมา และนาํมาใช้

กระตุน้ให้ผูซ้ื้อเกิดการตระหนกัถึงความไม่สมดุล เกิดความตอ้งการ และเกิดความตอ้งการซ้ือ ซ่ึง

ประกอบดว้ย  

  1.1.1 ส่ิงเร้าดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ์ให้

สวยงาม น่าหยบิใช ้ 

  1.1.2 ส่ิงเร้าดา้นราคา (Price) เช่น การกาํหนดราคาสินคา้ให้เหมาะกบั

ผลิตภณัฑ ์โดยพิจารณาลูกคา้เป้าหมาย 
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  1.1.3 ส่ิงเร้าดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Distribution or Place) เช่น การ

จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หท้ัว่ถึง เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้ริโภค  

  1.1.4 ส่ิงเร้าดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณา การจดัส่วนลด

หรือของสัมมนาคุณ    

      1.2 ส่ิงเร้าอ่ืนๆ เป็นส่ิงเร้าท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีอยูน่อกเหนือความควบคุม แต่

ส่งผลต่อการตดัสินใจทาํใหเ้กิดการซ้ือได ้เช่น สภาพเศรษฐกิจท่ีดี เทคโนโลยีท่ีอาํนวยความสะดวก 

ในทางตรงกนัขา้ม ส่ิงเร้าอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะในทางลบอาจจะไม่ก่อให้เกิดการซ้ือ แมจ้ะมีความ

ตอ้งการเกิดข้ึน เช่น สภาวะเศรษฐกิจถดถอย  

      2. กล่องดํา (Buyer’s Black Box) เป็นระบบของความรู้สึก ความตอ้งการ และ

กระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนจากความคิดและจิตใจของผูซ้ื้อ เปรียบเสมือนกล่องดาํ ซ่ึงผูผ้ลิตหรือ

ผูข้ายไม่สามารถทราบได ้จึงตอ้งพยายามศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือของผูซ้ื้อ รวมถึงตอ้งศึกษาถึงขั้นตอนของกิจกรรมกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

ดว้ย  

     3. การตอบสนอง (Respond) หมายถึง พฤติกรรมท่ีมีการแสดงออกมาของบุคคล

หลงัจากท่ีมีส่ิงมากระตุน้ ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย  

3.1 การเลือกผลิตภณัฑ ์(Product choice)  

3.2 การเลือกตราสินคา้ (Brand choice)  

3.3 การเลือกผูข้าย (Dealer choice)  

3.4 การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase timing)  

3.5 การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase among)  

 
 

 

            

ภาพประกอบ 1 แสดงรูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้ออยา่งง่าย  

ท่ีมา : ศิริวรรณ  เสรีรัตน์. พฤติกรรมผูบ้ริโภค. (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพด์อกหญา้, 2544) 48 

 

 
 

ส่ิงเร้า 
(Stimulus) 

 
 

กล่องดาํ 
(Black Box) 

 
 

การตอบสนอง 

(Respond) 
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แนวคิดเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ  

ความหมายของการตัดสินใจ  

     การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิง

หน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และ

บริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของสถานการณ์ การ

ตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ. 2550:46)  

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  

     กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Decision Process) แมผู้บ้ริโภคจะมีความแตกต่าง

กนั มีความต้องการแตกต่างกันแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคล้ายคลึงกนั ซ่ึง

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

     1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition)  

จุดเร่ิมตน้ของปัญหาเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ีเป็นอุดมคติ (Ideal) คือ 

สภาพท่ีเขารู้สึกวา่ดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง (Reality) ของส่ิง

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง จึงก่อให้เกิดความตอ้งการท่ีจะเติมเต็มส่วนต่างระหวา่งสภาพอุดมคติกบั

สภาพท่ีเป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า 

ปัญหาของผูบ้ริโภคอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุ ต่อไปน้ี 

     1.1 ส่ิงของท่ีใชอ้ยูเ่ดิมหมดไป เม่ือส่ิงของเดิมท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาเร่ิมหมดลง จึง

เกิดความตอ้งการใหม่จากการขาดหายของส่ิงของเดิมท่ีมีอยู ่ ผูบ้ริโภคจึงจาํเป็นตอ้งการหาส่ิงใหม่

มาทดแทน  

     1.2 ผลของการแกปั้ญหาในอดีตนาํไปสู่ปัญหาใหม่ เกิดจากการท่ีการใชผ้ลิตภณัฑ์

อย่างหน่ึงในอดีตอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น เม่ือสายพานรถยนต์ขาดแต่ไม่สามารถหา

สายพานเดิมได ้จึงตอ้งใชส้ายพานอ่ืนทดแทนท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ทาํให้รถยนตเ์กิดเสียงดงั จึงตอ้งไป

หาสเปรยม์าฉีดสายพานเพื่อลดการเสียดทาน  

     1.3 การเปล่ียนแปลงส่วนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทั้งดา้นวุฒิภาวะและ

คุณวุฒิหรือแมก้ระทัง่การเปล่ียนแปลงในทางลบ เช่น การเจ็บป่วย รวมถึงการเปล่ียนแปลงทาง

กายภาพ การเจริญเติบโตหรือแมก้ระทัง่สภาพทางจิตใจท่ีก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงและความ

ตอ้งการใหม่ๆ  

     1.4 การเปล่ียนแปลงของสภาพครอบครัว เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ครอบครัว เช่น การแต่งงาน การมีบุตร ทาํใหมี้ความตอ้งการสินคา้หรือบริการเกิดข้ึน  
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    2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) เม่ือเกิดปัญหา ผูบ้ริโภคก็ตอ้ง

แสวงหาหนทางแกไ้ข โดยหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตดัสินใจ จากแหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี  

   2.1 แหล่งบุคคล (Personal Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีเป็นบุคคล เช่น 

ครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอา้งอิง ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้นั้นแลว้ 

  2.2 แหล่งธุรกิจ (Commercial Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีได ้ ณ จุดขายสินคา้ 

บริษทัหรือร้านคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่าย หรือจากพนกังานขาย  

  2.3 แหล่งข่าวทัว่ไป (Public Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีไดจ้ากส่ือมวลชนต่างๆ 

เช่น โทรทศัน์ วทิย ุรวมถึงการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต  

  2.4 จากประสบการณ์ของผูบ้ริโภคเอง (Experimental Search) เป็นแหล่งข่าวสาร

ท่ีไดรั้บจากการลองสัมผสั ตรวจสอบ การทดลองใช ้ผูบ้ริโภคบางคนก็ใชค้วามพยายามในการเสาะ

แสวงหาขอ้มูลในการใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือมากแต่บางคนก็นอ้ย ทั้งน้ี อาจข้ึนอยูก่บัปริมาณ

ของขอ้มูลท่ีเขามีอยูเ่ดิม ความรุนแรงของความปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา  

    3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผูบ้ริโภค ไดข้อ้มูลจาก

ขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ก็จะประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด วิธีการท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการ

ประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของแต่ละสินคา้และ

คดัสรรในการท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือ ทั้งน้ี มีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อช่วยประเมินแต่ละทางเลือก 

เพื่อใหต้ดัสินใจไดง่้ายข้ึน ดงัต่อไปน้ี  

  3.1 คุณสมบติั (Attributes) และประโยชน์ของสินคา้ท่ีไดรั้บ (Benefit) คือ การ

พิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ และคุณสมบติัของสินคา้ว่า สามารถทาํอะไรไดบ้า้งหรือมี

ความสามารถแค่ไหนผูแ้ต่ละรายจะมองผลิตภณัฑ์วา่เป็นมวลรวมของลกัษณะต่างๆของผลิตภณัฑ ์

ซ่ึงผูบ้ริโภคจะมองลกัษณะแตกต่างของลกัษณะเหล่าน้ีวา่เก่ียวขอ้งกบัตนเองเพียงใด และเขาจะให้

ความสนใจมากท่ีสุดกบัลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของเขา  

  3.2 ระดบัความสําคญั (Degree of Importance) คือการพิจารณาถึงความสําคญั

ของคุณสมบติั (Attribute Impotance) ของสินคา้เป็นหลกัมากกวา่พิจารณาถึงความโดดเด่นของ

สินคา้ (Salient Attributes) ท่ีเราไดพ้บเห็น ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัลกัษณะต่างๆของผลิตภณัฑ์

ในระดบัแตกต่างกนัตามความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขา  

  3.3 ความเช่ือถือต่อตรายี่ห้อ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเช่ือถือต่อ

ยี่ห้อของสินคา้หรือภาพลกัษณ์ของสินคา้ (Brand Image) ท่ีผูบ้ริโภคไดเ้คยพบเห็น รับรู้จาก

ประสบการณ์ในอดีต ผูบ้ริโภคจะสร้างความเช่ือในตรายี่ห้อข้ึนชุดหน่ึงเก่ียวกบัลกัษณะแต่ละอยา่ง

ของตรายีห่อ้ ซ่ึงความเช่ือเก่ียวกบัตรายีห่อ้มีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกของผูบ้ริโภค  
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  3.4 ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินวา่ มีความพอใจต่อสินคา้แต่ละ

ยี่ห้อแค่ไหน ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตรา โดยผูบ้ริโภคจะกาํหนดคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ท่ีเขา

ตอ้งการแลว้ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการกบัคุณสมบติัของตราต่างๆ  

  3.5 กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีน้ีเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีนาํเอา

ปัจจยัสําหรับการตดัสินใจหลายตวั เช่น ความพอใจ ความเช่ือถือในยี่ห้อ คุณสมบติัของสินคา้มา

พิจารณาเปรียบเทียบให้คะแนน แลว้หาผลสรุปวา่ยี่ห้อใดไดรั้บคะแนนจากการประเมินมากท่ีสุด 

ก่อนตดัสินใจซ้ือต่อไป  

    4. การตัดสินใจซ้ือ (Decision Marking) โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการ

ขอ้มูลและระยะเวลาในการตดัสินใจสําหรับผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกนั คือ ผลิตภณัฑ์

บางอยา่งตอ้งการขอ้มูลมาก ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคก็

ไม่ตอ้งการ (ฉตัยาพร เสมอใจ 2550:53-55) ไดอ้ธิบายถึงรูปแบบพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค  

      5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลงัจากมีการซ้ือแลว้ ผูบ้ริโภคจะ

ไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่พอใจก็ได ้ ถา้พอใจผูบ้ริโภค

ไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่างๆของสินคา้ทาํใหเ้กิดการซ้ือซํ้ าไดห้รืออาจมีการแนะนาํให้เกิดลูกคา้รายใหม่ 

แต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินคา้นั้นๆในคร้ังต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเน่ืองจากการบอก

ต่อ ทาํใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลงตามไปดว้ย 

แนวคิดปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค  

     ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ดงัน้ี  

     1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) วฒันธรรมเป็นวิธีการดาํเนินชีวิตท่ีสังคม

เช่ือถือวา่เป็นส่ิงดีงามและยอมรับมาปฏิบติั เพื่อให้สังคมดาํเนินและมีการพฒันาไปไดด้ว้ยดี บุคคล

ในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบัติตามวฒันธรรมเพื่อการอยู่เป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

วฒันธรรมเป็นเคร่ืองผูกพนับุคคลในกลุ่มไวด้ว้ยกนั วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีกาํหนดความตอ้งการ

พื้นฐานและพฤติกรรมของบุคคลโดยบุคคลจะเรียนรู้เร่ืองค่านิยม ทศันคติ ความชอบ การรับรู้ และ

มีพฤติกรรมอยา่งไรนั้น จะตอ้งผ่านกระบวนการทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว และสถาบนั

ต่างๆในสังคม คนท่ีอยูใ่นวฒันธรรมต่างกนัยอ่มมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั การกาํหนดกล

ยทุธ์จึงตอ้งแตกต่างกนัไปสาํหรับตลาดท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนั  

  

 

   ส
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    2. ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวติประจาํวนัและมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 แสดงบทบาทและสถานะของบุคคลในการตดัสินใจซ้ือ  

ท่ีมา : Kotler.  Marketing Management : (1994) 61  

ผูบ้ริโภคแต่ละคน มีบทบาทหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  

     ผูริ้เร่ิม (Initiator) คือ บุคคลผูริ้เร่ิมคิดถึงการซ้ือสินคา้อยา่งใดอยา่งหน่ึง  

    ผูท่ี้มีอิทธิพล (Influence) คือ บุคคลผูท่ี้มีความคิดเห็นอนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ  

    ผูต้ดัสินใจซ้ือ (Decider) คือ บุคคลผูมี้อาํนาจและหนา้ท่ีในการตดัสินใจซ้ือวา่จะ ซ้ือ

สินคา้อะไร ซ้ือท่ีไหนและซ้ืออยา่งไร  

    ผูซ้ื้อ (Buyer) คือ บุคคลผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีในการซ้ือสินคา้  

    ผูใ้ช ้(User) คือ บุคคลผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีบริโภคหรือใชสิ้นคา้และบริการ  

    3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจาก

ลกัษณะส่วนบุคคลของคนในดา้นต่างๆ  

    3.1 อาย ุ(Age) อายท่ีุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑต์่างกนั เช่น กลุ่ม

วยัรุ่นชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ และรายการพกัผอ่นหยอ่นใจ  

 3.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family life Cycle Stage) เป็นขั้นตอนการดาํรงชีวิตของ

บุคคลในลกัษณะของการมีครอบครัว การดาํรงชีวติในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ตอ้งการทศันคติและค่านิยมของบุคคลทาํใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ 

      3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและความ

ตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั  

    

Buying 
Decision 

User 

Initiator 
Influence 

Buyer decider    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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       3.4 รายได ้(Income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) โอกาส

ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินคา้และบริการท่ีเขาตดัสินใจซ้ือ  

      3.5 การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑ์

ท่ีมีคุณภาพดีมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า  

       3.6 ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการดาํรงชีวิต (Lifestyle) ค่านิยมหรือ

คุณค่า (Value) หมายถึง ความนิยมในส่ิงของหรือบุคคล หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือ

หมายถึงอตัราผลประโยชน์ท่ีรับรู้ต่อตราสินคา้ รูปแบบการดาํรงชีวติ (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบ

ของการดาํเนินชีวติในโลกมนุษย ์โดยแสดงออกในรูป กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) 

ความคิดเห็น (Opinions) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2541:130-135) 

 

กจิกรรม 

(Activities) 

 

ความสนใจ  

(Interest) 

 

ความคดิเห็น 

(Opinions) 

 

ประชากรศาสตร์ 

(Demographics) 

- การทาํงาน (Work)  

- งานอดิเรก 

(Hobbies)  

- กิจกรรมสงัคม  

(Social event)  

- การใชเ้วลาวา่ง  

(Vacation)  

- ครอบครัว (Family)  

- บา้น (Home)  

- งาน (Job)  

- การร่วมกิจกรรม

ชุมชน  

(Community)  

- การพกัผอ่น 

(Recreation)  

- ต่อตวัเอง 

(Themselves)  

- ปัญหาสงัคม  

(Social Issues)  

- การเมือง (Politics)  

- ธุรกิจ (Business)  

- อาย ุ(Age)  

- การศึกษา (Education)  

- รายได ้(Income)  

- อาชีพ (Occupation)  

- ขนาดครอบครัว 

(Family)  

- สมาชิกคลบั  

(Club membership)  

- การร่วมกิจกรรม

ชุมชน  

(Community)  

- การเลือกซ้ือ  

(Shopping)  

- กีฬา (Sport)  

- ความนิยม (Fashion)  

- อาหาร (Food)  

- ส่ือ (Media)  

- ความสาํเร็จ 

(Achievement)  

- เศรษฐกิจ 

(Economics)  

- การศึกษา 

(Education)  

- ผลิตภณัฑ ์(Product)  

- อนาคต (Future)  

- วฒันธรรม (Culture)  

- ท่ีอยูอ่าศยั (Dwelling)  

- ภูมิศาสตร์ (Geography)  

- ขนาดของจงัหวดั (City 

size)  

- ขั้นตอนวงจรชีวติของ

ครอบครัว (Stage in 

family life cycle)  

 

ภาพประกอบ 7 แสดงลกัษณะรูปแบบการดาํรงชีวิต (Lifestyle หรือ AIOs) และลกัษณะดา้น  

ประชากรศาสตร์ (Demographics)  

   ส
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        4. ปัจจัยด้านจิตวทิยา (Psychological factor) หรือปัจจยัภายใน การเลือกซ้ือของ

บุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นจิตวทิยา ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย  

  4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลงัส่ิงกระตุน้ (Drive) ท่ีอยูภ่ายในตวับุคคล 

ซ่ึงกระตุน้ให้บุคคลปฏิบติั การจูงใจเกิดภายในตวับุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจยัภายนอกได ้

พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีแรงจูงใจ (Motive) ซ่ึงหมายถึง ความตอ้งการท่ีไดรั้บการกระตุน้

จากภายในตวับุคคลท่ีตอ้งการแสวงหาความพอใจดว้ยพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึน

ภายในตวัมนุษย ์ถือวา่เป็นความตอ้งการของมนุษย ์อนัประกอบดว้ย ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 

และความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยาต่างๆ ความตอ้งการเหล่าน้ี ทาํให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะหาสินคา้มา

บาํบดัความตอ้งการของตน ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์มีขอ้สมมุติฐานเก่ียวกบัความตอ้งการ ดงัน้ี  

    1.บุคคลมีความตอ้งการหลายประการ และไม่มีท่ีส้ินสุด  

    2. ความตอ้งการจะมีความสาํคญัแตกต่างกนั และสามารถจดัลาํดบัได ้ 

    3. บุคคลจะตอบสนองความตอ้งการท่ีสาํคญัท่ีสุดก่อน  

    4. ความตอ้งการใดไดรั้บการบาํบดัแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจอีกต่อไป  

    5. เม่ือบุคคลไดรั้บการบาํบดัความตอ้งการขั้นหน่ึงแลว้ จะเร่ิมมีความตอ้งการขั้นอ่ืนอีก  

ทฤษฎีของมาสโลว(์อดุลย ์จาตุรงคกุล. 2543 : 150; อา้งอิงจาก Maslow. 1994 :164)ไดจ้ดัลาํดบัขั้น

ของความตอ้งการออกเป็น 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี  

    1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐานของ

ร่างกายเพื่อการอยูร่อด เช่น ความตอ้งการปัจจยัส่ี ความตอ้งการการพกัผอ่น และความตอ้งการทาง

เพศ สินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ อาหาร นํ้า เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ี

อยูอ่าศยั ยารักษาโรค สินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติทั้งหมด  

    2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกว่าความ

ตอ้งการเพื่อการอยูร่อดซ่ึงมนุษยต์อ้งการเพิ่มความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึน เช่น ตอ้งการความ

มัน่คงในหนา้ท่ีการงาน ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการปกป้องคุม้ครองจากอนัตรายต่างๆ สินคา้ท่ี

ตอบสนองความตอ้งการในดา้นน้ี ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีสร้างความมัน่ใจ การประกนัชีวิต เคร่ืองช่วยตดัไฟ 

เป็นตน้ 

     3. ความตอ้งการดา้นสังคม (Social Needs) หรือความตอ้งการความรักและการยอมรับ 

(Love and belongingness Needs) เช่น ความตอ้งการทั้งในแง่ของการใหแ้ละการไดรั้บซ่ึงความรัก  
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ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ ความตอ้งการให้ได้รับการยอมรับ สินคา้ท่ีสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการในดา้นน้ี ไดแ้ก่ ของขวญั ส.ค.ส เคร่ืองแบบ เป็นตน้  

     4. ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem Needs) อาจเป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวั 

(Self-esteem) ความนบัถือ (Recognition) และสถานะ (Status) จากสังคม ตลอดจนเป็นความ

พยายามท่ีจะให้มีความสัมพนัธ์ระดบัสูงกบับุคคลอ่ืน เช่น ความตอ้งการไดรั้บความเคารพนบัถือ 

ความสาํเร็จ ความรู้ ศกัด์ิศรี ความสามารถ สถานะท่ีดีในสังคมและมีช่ือเสียงในสังคม สินคา้ท่ีสนอง

ความตอ้งการในดา้นน้ี ไดแ้ก่ บา้นหรูหรา รถยนตร์าคาแพง แหวนเพชร เฟอร์นิเจอร์ราคาแพง  

     5. ความตอ้งการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization Needs) เป็นความ

ตอ้งการขั้นสูงสุดของแต่ละบุคคล ท่ีตอ้งการไดรั้บการยกย่องเป็นพิเศษ เช่น ความตอ้งการเป็น

นายกรัฐมนตรี เป็นนกักีฬาท่ีมีความสามารถ นกัร้อง นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง  

 

 

 

 

 

  Buyer’s black box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 แสดงรูปพฤติกรรมผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) 

ท่ีมา: ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, กลยทุธ์การตลาด การบริหารการตลาดและกรณีศึกษา.(

กรุงเทพมหานคร : บริษทั ธีระฟิลม์ และไซเทก็ซ์ จาํกดั, 2541), 124-126. 

สิง่กระตุน้ภายนอก  

Stimulus =S  

สิง่กระตุน้ทางการตลาด สิง่กระตุน้อื่น  

(Marketing Stimulus) (Other 

Stimulus)  

ผลติภณัฑ ์เศรษฐกจิ  

ราคา เทคโนโลย ี 

การจดัจาํหน่าย การเมอืง  

การสง่เสรมิการตลาด วฒันธรรม 
กล่องดาํหรอื 

ความรูส้กึนึกคดิ 

ของผูซ้ือ้ 

(Buyer’s 

Characteristic) 

การตอบสนองของผูซ้ือ้  

(Response = R)  

การเลอืกผลติภณัฑ ์ 

การเลอืกตรา  

การเลอืกผูข้าย  

เวลาในการซือ้  

ปรมิาณการซือ้ 

ขัน้ตอนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ (Buyer’s decision process)  

การรบัรูปั้ญหา (Problem recognition)  

การคน้หาขอ้มลู (Information search)  

การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of alternatives)  

การตดัสนิใจซือ้ (Purchase decision)  

พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Postpurchase behavior) 

ลกัษณะของผูซ้ือ้  

(Buyer’s characteristic)  

ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural)  

ปัจจยัดา้นสงัคม (Social)  

ปัจจยัสว่นบคุคล (Personal)  

ปัจจยัดา้นจติวทิยา (Psychological) 
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   จากรูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภค แสดงใหเ้ห็นวา่ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภคนั้น ยอ่มไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆหลากหลายปัจจยั และในทา้ยท่ีสุดกจ็ะแสดง

ออกมาในรูปของพฤติกรรมการตอบสนองท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีนกัการตลาดตอ้งให้

ความใส่ใจในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภครวมถึงปัจจยัหรือสาเหตุต่างๆ อนัจะทาํให้

สามารถคน้หาความตอ้งการของผูซ้ื้อและสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งสูงสุด  

 

แนวคิดทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด  

    ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด ท่ีสามารถ

ควบคุมไดแ้ละใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย อนัจะประกอบดว้ย

เคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี  

    1. ผลติภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีองคก์รเสนอขายต่อผูบ้ริโภค เพื่อสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคใหเ้กิดความพึงพอใจ ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้

ผลิตภณัฑจึ์งประกอบไปดว้ย สินคา้ การบริการ ความคิด สถานท่ี องคก์รหรือบุคคล ทั้งน้ี 

ผลิตภณัฑต์อ้งมีประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาผูบ้ริโภค จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑ์

สามารถขายไดแ้ละการกาํหนดกลยทุธ์ผลิตภณัฑต์อ้งคาํนึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี  

         1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์(Product differentiation) และความแตกต่าง

ทางการแข่งขนั (Competitive differentiation)  

    1.2 พิจารณาจากองคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ ์(Product component) 

เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้  

    1.3 การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์(Product positioning) เป็นการออกแบบ

ผลิตภณัฑเ์พื่อแสดงตาํแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจลูกคา้เป้าหมาย  

    1.4 การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product development) เพื่อใหผ้ลิตภณัฑมี์ลกัษณะ

ใหม่และปรับปรุงใหดี้ข้ึน (New and improved) ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ข้ึน  

    2. ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลจ่ายสาํหรับส่ิงท่ีไดม้า ซ่ึงแสดงเป็นมูลค่า (Value) 

ในรูปของเงินตรา ดงันั้น ลกัษณะของราคาก็คือ (1) ราคาเป็นมูลค่าของสินคา้และบริการ (2) ราคา

เป็นจาํนวนเงินและส่ิงอ่ืนท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑแ์ละบริการ ราคาเป็นส่ือกลางใน

การแลกเปล่ียนสินคา้ ฉะนั้นราคาผลิตภณัฑใ์ดผลิตภณัฑ์หน่ึงจึง หมายถึง มูลค่าของผลิตภณัฑน์ั้น

หน่ึงหน่วยในรูปของตวัเงินคาํท่ีมีความหมายเก่ียวขอ้งกบัราคาก็คือคาํวา่มูลค่าและ อรรถประโยชน์ 
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    2.1 มูลค่า (Value) คือ การวดัในเชิงปริมาณของมูลค่าผลิตภณัฑ์เพื่อจูงใจผลิตภณัฑ์เกิด

การแลกเปล่ียน นกัการตลาดตอ้งพยายามเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าท่ีลูกคา้ยอมรับและพยายามสร้าง

มูลค่าเพิ่ม (Value Added) สําหรับผลิตภณัฑ์ดว้ย ขอ้แตกต่างระหวา่งราคาและมูลค่าก็คือ ราคาจะ

แสดงมูลค่าของสินคา้ต่อหน่ึงหน่วยเสมอ แต่มูลค่าจะแสดงมูลค่าของสินคา้ในรูปหน่ึงหน่วยหรือ

มากกวา่ก็ได ้

     2.2 อรรถประโยชน์ (Utility) คือ คุณสมบติัของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสามารถสนองความ

ตอ้งการของมนุษยใ์ห้พอใจ ความสามารถในการสนองความตอ้งการให้เกิดความพอใจก็คือมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ ท่ีสามารถวัดออกมาในรูปราคาดังนั้ นในการตั้ งราคาจํา เ ป็นต้องพิจารณาถึง

อรรถประโยชน์ของสินคา้นั้น กล่าวคือพิจารณาถึงคุณสมบติัต่างๆ ของสินคา้โดยพยายามสร้าง

มูลค่า (Value Added) ใหสู้งข้ึนในสายตาของผูซ้ื้อ กล่าวคือ จุดเร่ิมตน้ของการตั้งราคาผลิตภณัฑ์ตวั

ใดก็ตาม ตอ้งวิเคราะห์ถึงอรรถประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ (Utility) ซ่ึงก็คือคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์

นั้นท่ีสามารถสนองความพอใจของมนุษยไ์ด ้ โดยพิจารณาคุณสมบติัเหล่านั้นว่าจะสร้างมูลค่า 

(Value) เท่าใดในสายตาของลูกคา้ แลว้วดัเป็นมูลค่าออกมาในรูปของสินคา้ต่อหน่วย (Price) 

     ความสาํคญัของราคาจะแยกพิจารณาเป็น 2 ประเด็นคือ ความสาํคญัของราคาท่ีมีต่อ

ธุรกิจ และความสาํคญัของราคาท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ ความสาํคญัของราคาต่อธุรกิจ ราคาเป็น

ปัจจยัหลกัในการกาํหนดความตอ้งการซ้ือของมนุษย ์ดงันั้น ราคาทาํใหเ้กิดรายไดจ้ากการขาย โดย

นาํเอาราคามาคูณกบัปริมาณการขายสินคา้นั้น และเม่ือนาํรายไดจ้ากการขายสินคา้ลบดว้ยตน้ทุน 

และค่าใชจ่้ายทั้งส้ินแลว้ ผลลพัธ์ก็คือกาํไร ราคาจึงมีความสาํคญัต่อความอยูร่อดของธุรกิจ 

นอกจากน้ีราคายงัเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแข่งขนั และการไดม้าซ่ึงส่วนครองตลาดของธุรกิจดว้ย 

ความสาํคญัของราคาต่อระบบเศรษฐกิจ ราคาในระบบเศรษฐกิจจะเป็นราคาตลาด ราคาตลาด 

(Market Price) ของสินคา้ใดสินคา้หน่ึง กาํหนดโดยผูซ้ื้อทั้งส้ินและผูข้ายทั้งส้ินของสินคา้นั้น ราคา

จึงเป็นตวักาํหนดพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัสรรปัจจยัการผลิตและทรัพยากร

ต่าง ๆ เช่น แรงงาน ท่ีดิน ทุน ผูป้ระกอบการ ซ่ึง ราคาของปัจจยัการผลิตเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อ

ผูผ้ลิตในการตดัสินใจซ้ือและลงทุนในการผลิตสินคา้ใดๆ ดงันั้น ราคาจึงเป็นกลไกในการกาํหนด

ทิศทางการลงทุนของระบบเศรษฐกิจ และการเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิต การตั้งราคา จาํเป็นตอ้งมี

การกาํหนดวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการเอาไว ้ในท่ีน้ีจะพิจารณาเฉพาะวตัถุประสงคท่ี์สาํคญัในการตั้ง

ราคา ดงัน้ี 
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      3. การจัดจําหน่าย (Place or Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง

ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ท่ีใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด เป็น

กิจกรรมท่ีนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายและมีโครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย สถาบนั

การตลาด (Marketing Institution) การจดัจาํหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 3.1 ช่องทางการจดั

จาํหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์และ (หรือ) กรรมสิทธ์ิของ

ผลิตภณัฑ์เคล่ือนยา้ยไปยงัตลาด ช่องทางการจดัจาํหน่ายอาจประกอบด้วย ผูผ้ลิต คนกลางท่ี

เก่ียวขอ้งในช่องทางการจดัจาํหน่ายและผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม (Consumer or 

Industrial Users)  

    4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) แมใ้นองคป์ระกอบทั้ง 3 ประการขา้งตน้จะเป็น

ส่วนสาํคญัในการตอบสนองต่อความตอ้งการและก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์แก่ผูบ้ริโภค

แต่หากขาดซ่ึงการติดต่อส่ือสารถึงองค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นและการกระตุ้นความต้องการ

ผลิตภณัฑ์นั้นๆไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้รับทราบคุณประโยชน์และคุณสมบติัของ

ผลิตภณัฑ์  รวมถึงราคาและการจดัจาํหน่ายต่างๆแล้วย่อมไม่สามารถชักจูง  และก่อให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคข้ึนได้  ดังนั้น  การส่ือสารให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ และกระตุน้ความ

ตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภคข้ึนไดด้งันั้น การส่ือสารใหผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้ และกระตุน้ความตอ้งการ 

ซ้ือให้กบัผูบ้ริโภคดว้ยกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ รวมถึง

การส่งเสริมการขายดว้ยกิจกรรมต่างๆ ทั้งการลด แลก แจก แถม เป็นตน้ จึงนบัเป็นอีกองคป์ระกอบ

หน่ึงท่ีมีส่วนสาํคญัในส่วนประสมทางการตลาด (วสิทวสั รุ่งเรืองผล 2545:94) 

     จากส่วนประสมทางการตลาดทั้ ง 4 ข้างต้น จะสังเกตได้ถึงความจําเป็นท่ีจะต้อง

ดาํเนินการใหส่้วนประสมต่างๆเหล่าน้ี มีความสอดคลอ้งไปในทิศทางการดาํเนินงานเดียวกนั จึงจะ

มีโอกาสสร้างความน่าเช่ือถือ  และชกัจูงใจผูบ้ริโภคให้เกิดความตอ้งการและสนใจท่ีจะเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์นั้นๆ ในท่ีสุด แต่หากนักการตลาดไม่สามารถท่ีจะจดัว่างส่วนประสมทางการตลาด

เหล่าน้ีให้มีความกลมกลืนกนั  ในแผนงานทางการตลาดยอ่มจะเป็นเหตุให้การดาํเนินกิจกรรมทาง

การตลาดขององคก์ร ตอ้งประสบกบัความลม้เหลวในท่ีสุด (วสิทวสั รุ่งเรืองผล 2545:94) 

 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

      รศ.ดร.ช่วงโชติ กล่าววา่ ผลวิจยัร้านเหลา้รอบ 15  มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร 

และ ปริมณฑล” พบ ในรัศมี 500 เมตร รอบมหาวิทยาลยั 15 แห่ง มีร้านจาํหน่ายเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์จาํนวน 1,712 ร้าน เฉล่ียเท่ากบั 57 ร้าน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร สาํหรับ มรภ.สส. ก็มีร้าน

จาํหน่าย 
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เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในรัศมี 500 เมตร เช่นกนั จาํนวน 86 ร้าน ร้านเหลา้ป่ัน2 6 ร้าน นบัว่าเป็น

สถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วงและนบัวนัจะเลวร้ายไปทุกที ผศ.ดร.ภทัรภร กล่าวว่า มหาวิทยาลยั 14 

แห่ง จาก 15 แห่ง หรือ 93% มีร้านขายเหลา้ป่ัน2อยูป่ระชิด โดย 70% ของร้านเหลา้ป่ัน2อยูห่่างจาก

มหาวทิยาลยัแค่ 200 เมตร ทั้งยงัพบ 2 ใน 3 ของสถานศึกษาระดบัประถมและมธัยม 118 แห่ง หรือ 

73% มีร้านขายเหลา้อยูใ่กลไ้ม่เกิน 100 เมตร ขณะท่ีหอพกั/คอนโด/แมนชัน่ 724 แห่ง ซ่ึงมีนกัเรียน 

นกัศึกษาพกัอยูน่ั้น 90% มีร้านเหลา้อยูใ่กลแ้ค่ 100 เมตรเช่นกนั ท่ีสําคญัพบกวา่ 1 ใน 5 ของหอพกั

เหล่าน้ีจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ น.ส.

มาลีวรรณ กล่าวว่า การศึกษา”รูปแบบการส่ือสารและปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมเหลา้ของ

วยัรุ่น” ในกลุ่มวยัรุ่นอายุ 13-19 ปี พบวา่ ปัจจยัท่ีทาํให้ด่ืมเหลา้ป่ัน2คือ 1. อยากลอง อยากรู้รสชาติ    

2. ราคาตํ่า มีโปรโมชัน่ดึงดูดใจ นกัเรียนมธัยมก็รวมกลุ่มกนัด่ืมได ้3. หาซ้ือไดง่้าย 4.บรรยากาศของ

ร้านดี1 เหลา้ป่ัน2ทาํให้วยัรุ่นทดลองด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากข้ึน โดยเฉพาะวยัรุ่นหญิง ท่ีบอกวา่

เหล้าป่ัน2มีสีสันสวยงาม ดูไม่เหมือนเหล้า มองแล้วคล้ายนํ้ าหวาน คิดว่าไม่น่าจะทาํให้เมา กลุ่ม

ตวัอยา่งบางส่วนยงัระบุวา่ เหมือนสั่งนํ้ าหวานมากินกบัขา้ว จึงทาํให้ธุรกิจเหลา้ป่ัน2เติบโตข้ึนอยา่ง

มากมาย “หากมองผวิเผนิ1 เหลา้ป่ัน2อาจเป็นเพียงนํ้าผลไมท่ี้มีส่วนผสมของหวัเช้ือแอลกอฮอล์ แต่ใน

ความเป็นจริง1 เหลา้ป่ัน2คือภยัเงียบท่ีกาํลงักดักินเยาวชน และเป็นฉนวนในการสร้างนกัด่ืมหนา้ใหม่  

ดว้ยการทาํการคา้โดยอาศยัช่องโหวข่องกฎหมาย ควบคู่ไปกบัการใชก้ลยทุธ์การตลาดโดย  

“สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ ปรับลดตน้ทุน ขายในราคาตํ่า เพื่อเปิดโอกาสให้เขา้ถึงไดง้่าย”ทาํให้ธุรกิจ

นํ้าเมารูปแบบใหม่ไดก่้อตวัข้ึนในสังคมปัจจุบนัอยา่งกวา้งขวาง” น.ส.มาลีรัตน์ นางกนิษฐา กล่าววา่ 

การสาํรวจร้านขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ในเขตเทศบาลเมือง ช่วงเดือน ก.พ. 51 – ม.ค. 52 พบช่วง 1 

ปี มีร้านเหลา้เพิ่มข้ึน 59% จาก 682 เป็น 1,083 ร้าน ในจาํนวนน้ีมีร้านเหลา้ป่ัน2เพิ่มข้ึนจาก 15 ร้าน 

เป็น 47 ร้าน โดย 2 ใน 3 ของร้านเหลา้ทั้งหมดอยูใ่กลส้ถานศึกษาในรัศมี 500 เมตร การสอบถาม

นกัเรียน นกัศึกษา จาํนวน 387 คน พบวา่เด็กท่ีอยูใ่นบริเวณท่ีมีร้านขายเหลา้หนาแน่น จะยิ่งเช่ือวา่

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ทาํให้กลา้แสดงออก และช่วยการกระตุน้เร่ืองเพศ แถมยงัลดความตึง

เครียด อีกทั้งยงัก้าวเข้ามาเป็นผูด่ื้มหน้าใหม่สูงกว่านักเรียนนักศึกษาในพื้นท่ีท่ีมีร้านจาํหน่าย

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ม่หนาแน่น “ส่ิงท่ีน่าห่วงคือ มีรูปแบบการด่ืมเหลา้ท่ีง่ายข้ึนทั้งการใส่ถุงคลา้ย 

เป็นนํ้ าอดัลมหรือโอเล้ียง ทั้งยงัมีสูตรการด่ืมมากมาย เช่น สูตรเหลา้ป็อกเอานํ้ าหวานผสมเหลา้ใส่

แกว้เป็กบีบมะนาวและโรยเกลือเคาะแกว้ก่อนท่ีจะด่ืม สูตรบี 39 ท่ีจุดไฟแลว้สูดควนัก่อนด่ืม หรือ 

“เหลา้ถงั” ท่ีกาํลงัฮิตมากในเชียงใหม่ คือการด่ืมเหลา้ผสมเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั นํ้ าอดัลม ซ่ึงสามารถด่ืม

กนัไดห้ลายคน วยัรุ่นหญิงสาวด่ืมเหลา้แบบไม่ผสมอะไรเลยแลว้ด่ืมนํ้ าผลไม1้00% ตาม รวมถึงการ

สร้างความเช่ือผดิๆ เอาเหลา้ผสมโยเกิร์ต หรือนมเปร้ียว แลว้บอกวา่เป็นการด่ืมเหลา้เพื่อสุขภาพ 
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บทที ่3 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 

                การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิง

สํารวจ (Survey Research) เพื่อวดัผลคร้ังเดียว โดยเลือกศึกษาถึงนกัศึกษาท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์เหลา้

ป่ันในคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยผูว้ิจยัใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูว้จิยัไดก้าํหนดวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3. การทดสอบเคร่ืองมือในการวจิยั 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

6. สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการทาํวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และไดก้าํหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ นกัศึกษาท่ีซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เหลา้ป่ัน จาํนวน 400 ชุด ซ่ึงกาํหนดตามเกณฑ์ของ Yamane (Taro Yamane 1973) ท่ี

ระดับความเช่ือมัน่ท่ี 95% และกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ีท่ียอมรับได้ 0.05% จากจาํนวน

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจาํนวน 3,079 

คน                            

   ส
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โดยใชสู้ตรคาํนวณของ Yamane’ (1973, p. 1088) ดงัน้ี 

 
สูตร   n =      N 

              
              1+Ne2 

เม่ือ   n =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   N = ขนาดของประชากร 

   E = ค่าความคลาดเคล่ือน ซ่ึงในท่ีน้ีกาํหนดไวเ้ท่ากบั 0.05  

   n =         3,079 
   

                             1+3,079*(0.052) 

    = 399.87 

ผูว้จิยัจะใชข้นาดตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจาํนวน  400 คน 

การสุ่มตัวอย่าง 

     การสุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี ใชก้ารสุ่มแบบผสมผสาน (Mix Method Sampling) 

โดยมีขั้นตอนของการสุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

     ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่มจากประชากร

ซ่ึงเป็นนกัศึกษาในคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ทั้งหมด 4 ระดบัชั้นปีมี 7 สาขาดงัน้ี 

1. สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป   

2. สาขาวชิาการตลาด                                     

    3. สาขาวชิาการจดัการชุมชน 

4. สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว                                                    

5. สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและท่ีพกั   

6. สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ             

7. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์                                                                                                             

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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     ขั้นตอนท่ี 2 ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีจะศึกษาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั คือ เป็นนกัศึกษาท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เหลา้ป่ัน 

เพื่อให้ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งตามขั้นตอนท่ี 1 โดยผูว้ิจยัจะทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในแต่

ละสาขาวิชาไดต้ามสถานท่ีต่างๆ เช่น โรงอาหาร หอพกั ห้องเรียน อาคารเรียน ห้องสมุด ร้านคา้

ร้านอาหารบริเวณหลงัมหาวทิยาลยั เป็นตน้ ใหไ้ดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งครบทั้งหมด 400 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 

     เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างข้ึนจากการศึกษาค้นควา้จาก

หนงัสือ เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนประกอบดว้ยคาํถามแบบปลาย

ปิด (Closed Ended Questionnaire) และแบบปลายเปิด (Open ended Questionnaire) โดย

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ สาขาท่ีเลือกศึกษา ชั้นปีท่ี

กาํลงัศึกษา เกรดเฉล่ียสะสม รายไดต้่อเดือน  

  ตอนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เหลา้ป่ัน ซ่ึงทบทวนมา

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม  

  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ ์

เหลา้ป่ัน ปัจจยัท่ีใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ  

  ตอนท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์

เหลา้ป่ันท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละปัจจยัใหผู้ต้อบแบบสอบถามให ้

คะแนนความสาํคญัในแต่ละขอ้ท่ีผูเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์หลา้ป่ันเลือกตามวตัถุประสงคก์ารใชบ้ริการ 

โดยมีคะแนนความสาํคญัจากนอ้ยท่ีสุดถึงคะแนนความสําคญัมากท่ีสุด และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เป็น

คาํถามปลายปิดเพื่อใหผู้ท่ี้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นนั้นมาพิจารณาเพื่อทาํการ

ปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
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หลกัเกณฑ์การให้คะแนน 

    ใช้การวดัค่าขอ้มูลเป็นแบบ Liker Scale โดยให้ผูต้อบระบุการรับรู้ 5 ระดบั ตั้งแต่ 1-5 

โดยกาํหนดเกณฑพ์ิจารณาดงัน้ี (ประคอง กรรณสูต, 2538, หนา้ 76-77) 

     การกาํหนดค่าเฉล่ียและนาํค่าเฉล่ียท่ีคาํนวณไดม้าเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้โดย

ถืออตัราการแปลผลของค่าเฉล่ีย แบ่งเป็น 5 ระดบัดงัน้ี  

  1.00-1.49 นอ้ยท่ีสุด      

  1.50-2.49  นอ้ย       

  2.50-3.49 ปานกลาง      

  3.50-4.49 มาก       

  4.50-5.0  มากท่ีสุด 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

     ผูว้ิจยัได้นาํแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิจยัซ่ึงเป็นการหา

คุณภาพของเคร่ืองมือวจิยัในคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) และค่าความ

เช่ือถือได ้(Reliability) โดยใชว้ธีิการดงัน้ี 

     1. การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) โดยนาํเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา

วจิยั และแกไ้ขเน้ือหา ภาษา ใหถู้กตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ลว้นาํมาปรับปรุงเพื่อให้

เน้ือหาและขอ้คาํถามตรงกบักรอบแนวคิดในการศึกษาท่ีตอ้งการวดั 

      2. ค่าความเช่ือถือได้ (Reliability) แบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจความถูกต้องกับ

ผูเ้ช่ียวชาญแลว้จะนาํไปหาค่าความเช่ือถือได ้ดว้ยการทดสอบ pre-test และ post-test ไปทดลองใช้

กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับประชากรท่ีทาํการศึกษา จาํนวน 30 ชุด แล้วนํา

แบบทดสอบมาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม คาํถามแต่ละขอ้ตอ้งมีค่าความเช่ือมัน่มากกวา่

หรือเท่ากบั 0.85 จึงจะใช้ได้กบัการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจริง หากคาํถามขอ้ใดมีค่าความ

เช่ือมัน่นอ้ยกวา่ 0.85 ตอ้งตดัทิ้งหรือแกไ้ขปรับปรุงใหม่ (วษิณุ สุวรรณเพิ่ม, 2549, หนา้ 17) 
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วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     การเก็บตวัอย่างดว้ยวิธีสุ่มแบบเจาะจง โดยสัมภาษณ์ดว้ยแบบสอบถามกบันกัศึกษาท่ี

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เหลา้ป่ัน ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีใชข้อ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชแ้บบสอบถามใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดม้าจาการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูล

เอกสาร ตาํรา หนงัสือ บทความ วารสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

      การวเิคราะห์ขอ้มูลมีวธีิการดงัต่อไปน้ี 

      1. นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและ

นาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistic Package for Social Science) Version 

11.5 

      2. นาํแบบสอบถามตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

เพศ สาขาท่ีเลือกศึกษา ชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา เกรดเฉล่ียสะสม รายไดต้่อเดือน ตอนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบั

พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เหลา้ป่ัน นาํขอ้มูลทั้งตอนท่ี 1-2 มาหาค่าร้อยละและการแจกแจง

ความถ่ี 

       3. นาํแบบสอบถามตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด

ของผลิตภณัฑ ์เหลา้ป่ัน ปัจจยัท่ีใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ก็คือ 

หลกัการ 4 Ps (Price Place Product Promotion) ตอนท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์เหลา้ป่ัน ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มตวัอยา่งแบบสอบถาม

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยกาํหนดการพิจารณาขอ้มูลใหค้ะแนนคาํตอบของ

แบบสอบถามเก่ียวกบัความสาํคญัไดใ้ชม้าตราส่วนประมาณค่าดงัน้ี 
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 มากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 คะแนน     

 มาก  ใหค้ะแนน 4 คะแนน     

 ปานกลาง ใหค้ะแนน 3 คะแนน     

 นอ้ย  ใหค้ะแนน 2 คะแนน     

 นอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน 1 คะแนน 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

      สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอ้มูลคุณลกัษณะทางประชากร กลุ่ม

ตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปี เกรดเฉล่ีย สาขาท่ีเลือกศึกษา รายได้ เป็นตน้ ระดบัการรับรู้และระดบั

ความคิดเห็น สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation SD)  

      วิธีการดําเนินการวิจัยข้างต้นเป็นเพียงขั้นตอนการทําการวิเคราะห์ ผู ้วิจ ัยสนใจ

ดาํเนินการวิจยัตามขั้นตอนขา้งตน้ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจะมีการทาํการวิเคราะห์ผลและแปร

ผลการวจิยัในบทต่อไป 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

     การวิจัยการการศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ เหล้าป่ันของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นการวิจยัแบบสํารวจ 

ประชากรท่ีศึกษา คือ นกัศึกษาท่ีเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์เหลา้ป่ัน คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใชเ้คร่ืองมือในการสํารวจการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งเป็น

แบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด และไดก้าํหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เหลา้ป่ัน 

ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ี

ไดม้าวเิคราะห์ผลทางสถิติ และทดสอบสมมติฐานการวิจยัดว้ยโปรแกรม สําเร็จรูป SPSS (Statistic 

Package for Social Science) Version 11.5 จนกระทัง่ไดเ้ป็นผลวิจยั ซ่ึงมีลาํดบัการแสดงผล

วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูท้าํแบบสอบถาม               

ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์หลา้ป่ัน   

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทาง       

การตลาดของผลิตภณัฑ ์เหลา้ป่ัน ปัจจยัท่ีใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ  

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์เหลา้ป่ัน ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มตวัอยา่ง 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ทาํแบบสอบถาม 

      ตามตารางท่ี 1 – 5 ดงัต่อไปน้ี 

ตาราง 1 จาํนวนและค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไป จาํแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

151 

249 

37.8 

62.3 

รวม 400 100.0 

 

     จากตาราง 1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 

37.8 เป็นเพศหญิง จาํนวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 
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ตาราง 2 จาํนวนและค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไป จาํแนกตามระดบัชั้นปี 

ระดับช้ันปี จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชั้นปีท่ี 1 

ชั้นปีท่ี 2 

ชั้นปีท่ี 3 

ชั้นปีท่ี 4 

55 

79 

88 

178 

13.8 

19.7 

22.0 

44.5 

รวม 400 100.0 

 

     จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นระดบัชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 178 คน คิดเป็น

ร้อยละ 44.5 รองลงมา คือ ระดบัชั้นปีท่ี 3 จาํนวน  88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 ระดบัชั้นปีท่ี 2 

จาํนวน79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7  และระดบัชั้นปีท่ี 1จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



26 

ตารางที ่3 จาํนวนและค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไป จาํแนกตามสาขาวชิา 

สาขาวชิา จํานวน (คน) ร้อยละ 

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

สาขาวชิาการตลาด 

สาขาวชิาการจดัการชุมชน 

สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว 

สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและท่ีพกั 

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

75 

22 

48 

58 

25 

141 

31 

18.8 

5.5 

12.0 

14.5 

6.3 

35.3 

7.8 

รวม 400 100.0 

  

      จากตารางท่ี 3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ศึกษาอยูใ่นสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ จาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมาคือ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 สาขาวิชาการจดัการท่องเท่ียว จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.5 สาขาวชิาการจดัการชุมชน จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและท่ีพกั จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อย

ละ 6.3  และสาขาวชิาการจดัการตลาด จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5  ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4 จาํนวนและค่าร้อยละของความถ่ีโดยเฉล่ียระดบัเกรดเฉล่ีย 

ระดับเกรดเฉลีย่ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 2.00 

2.01 - 2.50 

2.51 - 3.00 

3.01 - 3.50 

3.51 - 4.00 

13 

80 

82 

161 

64 

3.2 

20.0 

20.5 

40.3 

16.0 

รวม 400 100.0 

 

      จากตารางท่ี 4 พบวา่ ระดบัเกรดเฉล่ียส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งอยูท่ี่ 3.01- 3.50จาํนวน

161คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมาคือ 2.51-3.00 จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5   2.01 – 2.50 

จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0    3.51 - 4.00 จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และจาํนวน

นอ้ยท่ีสุด ตํ่ากวา่ 2.00 จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2            
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ตารางที ่5 จาํนวนและค่าร้อยละของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จํานวน (คน) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 2,500 

2,500 - 3,000 

3,001 - 5,000 

5,001 - 7,000 

7,000 - 10,000 

มากกวา่ 10,000 

0 

22 

115 

204 

42 

17 

0 

5.5 

28.8 

51.0 

10.5 

4.3 

รวม 400 100.0 

 

     จากตารางท่ี 5 พบวา่ รายไดส่้วนใหญ่ คือ 5,001 - 7,000 จาํนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.0 รองลงมา คือ 3,001 - 5,000 จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8   7,000 - 10,000 จาํนวน 42 

คน คิดเป็นร้อยละ 10.5         2,500 - 3,000 จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 มากกวา่ 10,000  

จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 และตํ่ากวา่ 2,500 จาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามลาํดบั 
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ตอนที ่2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์เหล้าป่ัน 

ตารางที ่6 จาํนวนและค่าร้อยละของท่านรู้จกัผลิตภณัฑ ์เหลา้ป่ันจากทีใ่ด 

ส่ือ จํานวนค่าความถี ่ ร้อยละ 

หนงัสือพิมพ ์

โปสเตอร์ 

อินเตอร์เน็ต 

วทิย ุ

โทรทศัน์ 

เพื่อน 

ญาติ/พี่นอ้ง 

ร้านคา้แนะนาํ 

อ่ืน ๆ 

10 

17 

6 

0 

0 

382 

40 

76 

6 

1.9 

3.2 

1.1 

0 

0 

71.1 

7.4 

14.2 

1.1 

  

      จากตารางท่ี 6 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รู้จกัผลิตภณัฑ์ เหลา้ป่ัน จากเพื่อนจาํนวน 

382 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 รองลงมา คือ ร้านคา้แนะนาํ จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 ญาติ/พี่

นอ้ง จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 โปสเตอร์ จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 หนงัสือพิมพ ์

จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 อ่ืนๆ จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 อินเทอร์เน็ต จาํนวน 6 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.1  ส่วนวทิยแุละโทรทศัน์ไม่มี ตามลาํดบั 
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ตารางที ่7 จาํนวนและค่าร้อยละของรสชาติของผลิตภณัฑเ์หลา้ป่ัน 

ชนิดของรสชาติ จํานวนค่าความถี ่ ร้อยละ 

สตรอเบอร์ร่ี 

บลูเบอร์รี 

แคนตาลูป 

สละ 

บลูฮาวาย 

กีวี 

องุ่น 

แอปเป้ิลเขียว 

ล้ินจ่ี 

ราสเบอร์ร่ี 

พนัชแ์ดง 

อ่ืน ๆ 

175 

85 

52 

78 

128 

65 

67 

97 

86 

53 

106 

39 

17.0 

8.2 

5.0 

7.6 

12.4 

6.3 

6.5 

9.4 

8.3 

5.1 

10.3 

3.8 

 

     จากตารางท่ี 7 พบวา่ รสชาติของเหลา้ป่ันท่ีนิยมซ้ือของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คือ สตรอ

เบอร์ร่ี จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 รองลงมา คือ บลูฮาวาย จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 

12.4 พนัช์แดง จาํนวน 106คน แอปเป้ิลเขียว จาํนวน 97 คิดเป็นร้อยละ 9.4 ล้ินจ่ี  จาํนวน 86 คน  คิด

เป็นร้อยละ 8.3  บลูเบอร์ร่ี จาํนวน 85คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 สละ จาํนวน 78 คิดเป็นร้อยละ 7.6 องุ่น 

จาํนวน 67 คิดเป็นร้อยละ 6.5 กีว ีจาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ราสเบอร์ร่ี 53 ติดเป็นร้อยละ 5.1 

แคนตาลูป จาํนวน 53 คิดเป็นร้อยละ 5.0 และอ่ืนๆ จาํนวน 39 คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามลาํดบั 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่8 ตารางจาํนวนและค่าร้อยละของเหตุผลท่ีท่านเลือกด่ืมผลิตภณัฑเ์หลา้ป่ัน 

ความรู้สึก จํานวนค่าความถี ่ ร้อยละ 

ความแปลกใหม่ของผลิตภณัฑ ์

ความหลากหลายของรสชาติ 

คนส่วนใหญ่มกัจะด่ืมเหลา้ป่ัน 

โฆษณาเหลา้ป่ันท่ีน่าสนใจ 

หาซ้ือไดง่้าย 

ทดลองด่ืม 

อ่ืน ๆ 

94 

210 

16 

0 

45 

148 

37 

17.1 

36.5 

2.9 

0 

8.2 

26.9 

6.7 

 

      จากตารางท่ี 8 พบวา่ เหตุผลท่ีท่านเลือกด่ืมผลิตภณัฑ์เหลา้ป่ันคือ ความหลากหลายของ

รสชาติ จาํนวน210 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือ ทดลองด่ืม จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.9 ความแปลกใหม่ของผลิตภณัฑ ์จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 หาซ้ือไดง่้าย จาํนวน 45 คน 

คิดเป็นร้อยละ 8.2 อ่ืน ๆ จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 คนส่วนใหญ่มกัจะด่ืมเหลา้ป่ัน จาํนวน 

16 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 และโฆษณาเหลา้ป่ันท่ีน่าสนใจ จาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามลาํดบั  

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9 ตารางจาํนวนและค่าร้อยละของการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เหล้าป่ัน บ่อยแค่ไหนใน 1 

สัปดาห์ 

จํานวน จํานวน (คน) ร้อยละ 

1 - 2 คร้ัง 

3 - 4 คร้ัง 

5 - 6 คร้ัง 

มากกวา่ 6 คร้ัง 

375 

18 

7 

0 

93.8 

4.5 

1.8 

0 

รวม 400 100.00 

 

     จากตารางท่ี 9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนซ้ือผลิตภณัฑ์เหลา้ป่ัน จาํนวน 1 - 2 คร้ังใน 1 

สัปดาห์ มากท่ีสุด จาํนวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 93.8 รองลงมาคือ 3 - 4 คร้ังจาํนวน 18 คน คิดเป็น

ร้อยละ 4.5  5 – 6 คร้ัง จาํนวน 7 คน ร้อยละ 1.8 และมากวา่ 6 คร้ัง จาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่10  จาํนวนและค่าร้อยละของปริมาณในการด่ืมผลิตภณัฑเ์หลา้ป่ัน ต่อคร้ัง                                                                                                                                            

ปริมาณ/คร้ัง จํานวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ถึง 1 เหยอืก 

1 เหยอืก 

2 เหยอืก 

มากวา่ 2 เหยอืก 

284 

74 

32 

10 

71.0 

18.5 

8.0 

2.5 

รวม 400 100.0 

 

     จากตารางท่ี 10 พบวา่ ปริมาณการด่ืมเหลา้ป่ันต่อคร้ังท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือ คือ ไม่

ถึง 1 เหยือก จาํนวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 รองลงมาคือ 1 เหยือก จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อย

ละ 18.5 2 เหยือก จาํนวน32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และ มากกว่า 2 เหยือก จาํนวน 10 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.5 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่11 จาํนวนและค่าร้อยละของสถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์เหลา้ป่ัน 

สถานที่ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ร้านคา้บริเวณหลงัมหาวทิยาลยั 

หา้งสรรพสินคา้ 

ผบั บาร์ สถานท่องเท่ียวตอนกลางคืน 

อ่ืนๆ 

297 

0 

188 

15 

74.3 

0 

22.0 

3.8 

รวม 400 100.0 

 

     จากตารางท่ี 11 พบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มตวัอย่างหาซ้ือผลิตภณัฑ์เหล้าป่ัน ท่ี 

ร้านคา้บริเวณหลงัมหาวิทยาลยั มากท่ีสุด จาํนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.3 รองลงมา คือ ผบั 

บาร์ สถานท่องเท่ียวตอนกลางคืน จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 อ่ืนๆ จาํนวน 15 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.8 ส่วน หา้งสรรพสินคา้ 0 คน ตามลาํดบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35 

ตารางที ่12 จาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติท่ี คุณ มีต่อผลิตภณัฑเ์หลา้ป่ัน 

ทศันคติ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ราคาเหมาะสม 

ความหลากหลายของรสชาติ 

ดีกรีเบากวา่ เหลา้ทัว่ๆ ไป 

อ่ืน ๆ 

30 

259 

94 

17 

7.5 

64.8 

23.5 

4.2 

รวม 400 100.0 

 

    จากตารางท่ี 12 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดวา่ ความหลากหลายของรสชาติ จาํนวน 

259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 รองลงมาคือ ดีกรีเบากว่า เหลา้ทัว่ๆไป จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.5 ราคาเหมาะสม จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และ อ่ืนๆ จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 

ตามลาํดบั 

ตารางที ่13 จาํนวนและค่าร้อยละในกรณีท่ีไม่สามารถหาซ้ือ ผลิตภณัฑเ์หลา้ป่ันได ้

ซ้ือ/ไม่ซ้ือ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ซ้ือ 

ไม่ซ้ือ 

319 

81 

79.8 

20.2 

รวม 400 100.0 

   

     จากตารางท่ี 13 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกท่ีจะซ้ือ ผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนแทน 

จาํนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.8 และ ไม่ซ้ือ จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 ตามลาํดบั 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 

ตอนที ่3 ส่วนประสมทางการตลาดของผลติภัณฑ์ เหล้าป่ัน  ปัจจัยทีใ่ช้ในการประกอบการตัดสินใจ 

ตารางที ่14 ปัจจัยผลติภัณฑ์ 

ปัจจัยด้าน

ผลติภัณฑ์ 

ระดับความสําคัญ Mean 

(X) 

SD. ระดับ

ความสําคั

ญ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ช่ือเสียงของผลิตภณัฑ ์                       2.5% 21.5% 54.0% 9.8% 12.3% 2.92 0.94 ปานกลาง 

คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 18.8% 29.3% 40.3% 7.3% 4.5% 3.50 1.02 มาก 

มีรสชาติท่ีหลากหลาย                                                         26.0% 37.0% 29.5% 6.3% 1.3% 3.80 0.93 มาก 

การได้รับการรับรอง

จ า ก  ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสุข              

14.8% 21.3% 38.0% 12.5% 13.5% 3.11 1.20 ปานกลาง 

รูป แ บ บ บร ร จุ ภัณฑ์

สวยงาม                                       

7.8% 22.5% 53.8% 12.0% 4.0% 3.18 0.88 ปานกลาง 

ปริมาน หรือ ขนาดมี

ส่วนในการตัดสินใจ

ซ้ือ 

15.3% 26.0% 37.5% 20.0% 1.3% 3.34 1.00 ปานกลาง 

รวม      3.31  ปานกลาง 

 

     จากตารางท่ี 14 พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เลา้ป่ัน

มากท่ีสุด คือ มีรสชาติท่ีหลากหลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ใหค้วามสําคญัระดบัท่ีมาก   คุณภาพของ

ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ให้ความสําคญัระดบัท่ีมาก   ปริมาน หรือ ขนาดมีส่วนในการ

ตดัสินใจซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 ให้ความสําคญัระดบัปานกลาง    รูปแบบบรรจุภณัฑ์สวยงาม มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.18 ให้ความสําคัญระดับปานกลาง   การได้รับการรับรองจาก กระทรวง

สาธารณสุข  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11 ใหค้วามสาํคญัระดบัปานกลาง  ช่ือเสียงของผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 2.92 ใหค้วามสาํคญัระดบัปานกลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่15 ปัจจัยทางด้านราคา  

ปัจจัยทางด้านราคา ระดับความสําคัญ Mean 

(X) 

SD. ระดับ

ความ 

สําคัญ 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ราคามีส่วนช่วยในการ

ตดัสินใจซ้ือ                        

20.0% 27.0% 40.8% 7.5% 4.8% 3.50 1.00 มาก 

ร า ค า ท่ี ซ้ื อ มี ค ว า ม

เหมาะสมกนัปริมาณ 

22.8% 28.3% 35.8% 9.0% 4.3% 3.56 1.04 มาก 

การแสดงราคาไวอ้ย่าง

ชดัเจน                                                         

15.5% 29.3% 38.0% 13.0% 4.3% 3.38 1.06 ปานกลาง 

ราคาถูกเ ม่ือเ ทียบกับ

ผลิตภณัฑเ์หลา้อ่ืนๆ              

12.8% 35.3% 48.8% 8.0% 1.3% 3.50 0.86 มาก 

รวม      3.49  ปานกลาง 

 

    จากตารางท่ี 15 พบว่าปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เล้าป่ันมาก

ท่ีสุด คือ ราคาท่ีซ้ือมีความเหมาะสมกนัปริมาณ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 ให้ความสําคญัระดบัท่ีมาก    

ราคามีส่วนช่วยในการตดัสินใจซ้ือ  และ ราคาถูกเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑเ์หลา้  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 

ให้ความสําคญัระดบัท่ีมาก เหมือนกนั  การแสดงราคาไวอ้ย่างชดัเจน          มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 

ใหค้วามสาํคญัระดบัปานกลาง     

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 16 ปัจจัยทางด้านสถานที่ 

      

     จากตารางท่ี 16 พบวา่ปัจจยัดา้นสถานท่ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เลา้ป่ันมาก

ท่ีสุด คือ ร้านคา้อยู่ใกล้สถานศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ให้ความสําคญัระดบัท่ีมาก   สถานท่ี

จาํหน่ายเหลา้ป่ันหาซ้ือไดง่้าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03 ให้ความสําคญัระดบัปานกลาง   มีบรรยากาศ

และการจดัตกแต่งร้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.80 ให้ความสําคญัระดบัปานกลาง    มีท่ีจอดรถสะดวก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.78 ใหค้วามสาํคญัระดบัปานกลาง    

 

    

 

 

 

 

 

ปัจจัยทางด้านสถานที ่ ระดับความสําคัญ Mean 

(X) 

SD. ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

สถานท่ีจาํหน่ายเหลา้ป่ัน

หาซ้ือไดง่้าย 

2.5% 30.5% 43.8% 13.8% 9.5% 3.03 0.96 ปานกลาง 

มีท่ีจอดรถสะดวก 4.5% 18.5% 36.5% 31.0% 9.5% 2.78 1.00 ปานกลาง 

มีบรรยากาศและการจดั

ตกแต่งร้าน 

7.5% 18.0% 33.8% 28.5% 12.3% 2.80 1.10 ปานกลาง 

ร้านคา้อยูใ่กล้

สถานศึกษา 

29.3% 41.0% 18.3% 9.8% 1.8% 3.86 1.0 มาก 

รวม      3.12  ปานกลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่17 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

                                                                                                                           

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาด 

ระดับความสําคัญ Mean 

(X) 

SD. ระดับ

ความ 

สําคัญ 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

การลดราคา มีส่วนในการ

ตดัสินใจซ้ือ 

11.5% 29.8% 43.3% 13.8% 1.8% 3.35 0.91 ปานกลาง 

การแจกตวัอยา่งสินคา้ให ้

ทดลองด่ืม 

19.8% 38.3% 33.0% 7.8% 1.3% 3.67 0.92 มาก 

การจดัโปรโมชัน่ 23.0% 43.5% 19.8% 9.0% 4.8% 3.71 1.06 มาก 

การแถมสินคา้หากมีการซ้ือ

ครบตามท่ีกาํหนด 

11.3% 30.8% 50.8% 5.0% 2.3% 3.43 0.84 ปานกลาง 

รวม      3.54  มาก 

 

    จากตารางท่ี 17 พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เลา้ป่ันมากท่ีสุด คือ การจดัโปรโมชัน่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ให้ความสําคญัระดบัท่ีมาก   

การแจกตวัอย่างสินคา้ให้ ทดลองด่ืม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ให้ความสําคญัระดบัท่ีมาก   ปริมาน 

หรือ ขนาดมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 ให้ความสําคญัระดบัปานกลาง    การ

แถมสินคา้หากมีการซ้ือครบตามท่ีกาํหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ให้ความสําคญัระดบัปานกลาง   

การลดราคา มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 ใหค้วามสาํคญัระดบัปานกลาง  
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ตอนที ่4 ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคทีม่ีต่อผลติภัณฑ์ เหล้าป่ัน 

ตารางที ่18 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการ

รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ระดับความสําคัญ Mean 

(X) 

SD. ระดับความ 

สําคัญ มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ส่ือทางโทรทศัน ์ 5.5% 13.0% 32.5% 15.5% 35.5% 2.41 1.22 นอ้ย 

ส่ือทางวทิย ุ 3.3% 16.8% 23.5% 24.0% 32.5% 2.34 1.18 นอ้ย 

ส่ือทางหนงัสือพิมพ ์ 3.3% 15.5% 30.0% 18.5% 32.8% 2.38 1.18 นอ้ย 

ส่ือทางนิตยสาร 4.5% 12.8% 34.0% 27.0% 21.8% 2.51 1.10 ปานกลาง 

ส่ืออินเทอร์เน็ต 10.3% 16.5% 33.3% 19.8% 20.3% 2.76 1.23 ปานกลาง 

ป้ายโฆษณา 10.8% 20.3% 44.8% 9.3% 15.0% 3.02 1.15 ปานกลาง 

แผน่ผบั/ใบปลิว 14.5% 24.0% 42.0% 8.8% 10.8% 3.22 1.13 ปานกลาง 

คนในครอบครัว 7.5% 20.5% 22.8% 23.5% 25.8% 2.60 1.27 ปานกลาง 

เพ่ือน 39.8% 24.0% 28.3% 4.6% 3.3% 3.97 1.01 มาก 

รวม      2.80  ปานกลาง 

 

    จากตารางท่ี 18 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

ผลิตภณัฑ ์เหลา้ป่ันมากท่ีสุด คือ เพื่อน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ให้ความสําคญัระดบัท่ีมาก  รองลงมา 

คือ  แผน่ผบั/ใบปลิว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 ให้ความสําคญัระดบัปานกลาง   ป้ายโฆษณา มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.02 ใหค้วามสาํคญัระดบัปานกลาง   ส่ืออินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.76  
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     ใหค้วามสาํคญัระดบัปานกลาง  คนในครอบครัว  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.60 ให้ความสําคญั

ระดบัปานกลาง  ส่ือทางนิตยสาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.51 ให้ความสําคญัระดบัปานกลาง  ส่ือทางส่ือ

ทางโทรทศัน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.41 ใหค้วามสาํคญัระดบันอ้ย ส่ือทางหนงัสือพิมพ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

2.38 ใหค้วามสาํคญัระดบันอ้ย ส่ือทางวทิย ุมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.34 ใหค้วามสาํคญันอ้ย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 

บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

     การศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เหลา้ป่ันของนกัศึกษาคณะ

วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา

คร้ังน้ี คือ นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดย

แจกแบบสอบถามทั้งส้ินเป็นจาํนวน 400 ชุด ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ สามารถนาํมา

วิเคราะห์ สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าร้อยล่ะ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ สามารถสรุปขั้นตอนในการศึกษาไดด้งัน้ี 

สรุปผลการวจัิย 

     ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

    กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 เพศชาย จาํนวน 

151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 ส่วนชั้นปีท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นระดบัชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 178 คน คิดเป็น

ร้อยละ 44.5 รองลงมา คือ ระดบัชั้นปีท่ี 3 จาํนวน  88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 ระดบัชั้นปีท่ี 2 

จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7  และระดบัชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 

ตามลาํดบัสาขาท่ีศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ จาํนวน 

141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมาคือ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป จาํนวน 75 คน คิดเป็น

ร้อยละ 18.8  
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     เกรดเฉล่ียส่วนใหญ่เกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.01- 3.50 จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 

รองลงมาคือ 2.51 - 3.00 จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20. 13 รายไดส่้วนใหญ่มีรายได ้คือ 5,001 - 

7,000 จาํนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมา คือ 3,001 - 5,000 จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อย

ละ 28.8    

แบบสอบถามตอนที ่2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์เหล้าป่ัน 

    ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีท่ีให้ขอ้มูลส่วนใหญ่รู้จกัผลิตภณัฑ์ เหลา้ป่ัน จากเพื่อนจาํนวน 382 คน คิดเป็น

ร้อยละ 71.1 ร รสชาติท่ีนิยมเลือกซ้ือ คือ สตรอเบอร์ร่ี จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0  เหตุผล

ท่ีเลือกด่ืมผลิตภณัฑ์เหลา้ป่ันคือ ความหลากหลายของรสชาติ จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 

โดยส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์เหลา้ป่ัน จาํนวน 1 - 2 คร้ังใน 1 สัปดาห์ มากท่ีสุด จาํนวน 375 คน คิด

เป็นร้อยละ 93.8  ปริมาณการด่ืมเหลา้ป่ันต่อคร้ังท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซ้ือ คือ ไม่ถึง 1 เหยือก 

จํานวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 สถานท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์เหล้าป่ัน ท่ี ร้านค้าบริเวณหลัง

มหาวทิยาลยั มากท่ีสุด จาํนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.3 กลุ่มตวัอยา่งส่วนมีทศันคติต่อเหลา้ป่ัน 

คือ ความหลากหลายของรสชาติมากท่ีสุด จาํนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 และพบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกท่ีจะซ้ือ ผลิตภณัฑ์อย่างอ่ืนแทน จาํนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.8 และ 

ไม่ซ้ือ จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2  

แบบสอบถามตอนที ่3 ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือเหล้าป่ัน 

    พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์ลา้ป่ันมีความสาํคญัอยู่

ในระดบัปานกลาง คือ มีรสชาติท่ีหลากหลาย (ค่า Mean 3.80) รองลงมาคือ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์  

(ค่า Mean 3.50) ปริมาน หรือ ขนาดมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือ (ค่า Mean 3.34) รูปแบบบรรจุภณัฑ์

สวยงาม (ค่า Mean 3.18) การไดรั้บการรับรองจาก กระทรวงสาธารณสุข (ค่า Mean 3.11) และ   

ช่ือเสียงของผลิตภณัฑ ์(ค่า Mean 2.92) ค่าเฉล่ียโดยรวมของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการเลือกซ้ือเหลา้ป่ันอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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    ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เลา้ป่ันมีความสําคญัอยูใ่นระดบัปาน

กลาง คือ ราคาท่ีซ้ือมีความเหมาะสมกนัปริมาณ (ค่า Mean 3.56) รองลงมาคือ ราคามีส่วนช่วยใน

การตดัสินใจซ้ือ (ค่า Mean 3.50) และ ราคาถูกเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์เหลา้ (ค่า Mean 3.5) และ การ

แสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน (ค่า Mean 3.38) ค่าเฉล่ียโดยรวมของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ราคาท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเหลา้ป่ันอยูใ่นระดบัปานกลาง 

     ปัจจยัดา้นสถานท่ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เลา้ป่ันมีความสําคญัอยู่ในระดบั

ปานกลาง คือ ร้านคา้อยูใ่กลส้ถานศึกษา (ค่า Mean 3.86) รองลงมาคือ สถานท่ีจาํหน่ายเหลา้ป่ันหา

ซ้ือไดง่้าย (ค่า Mean 3.03) มีบรรยากาศและการจดัตกแต่งร้าน (ค่า Mean 2.80) และ มีท่ีจอดรถ

สะดวก (ค่า Mean 2.78) ค่าเฉล่ียโดยรวมของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีมีผลต่อ

การเลือกซ้ือเหลา้ป่ันอยูใ่นระดบัปานกลาง 

     ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เล้า ป่ันมี

ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก คือ การจดัโปรโมชัน่ (ค่า Mean 3.71) รองลงมาคือ การแจกตวัอย่าง

สินคา้ใหท้ดลองด่ืม (ค่า Mean 3.67) การแถมสินคา้หากมีการซ้ือครบตามท่ีกาํหนด (ค่า Mean 3.43)                        

และ   การลดราคา มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือ (ค่า Mean 3.35) ค่าเฉล่ียโดยรวมของปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเหลา้ป่ันอยูใ่นระดบัปาน

กลาง 

แบบสอบถามตอนที ่4 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคทีม่ีต่อผลติภัณฑ์ 

เหล้าป่ัน 

     ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ เหล้าป่ันมี

ความสําคญัอยู่ในระดบัมากปานกลาง คือ เพื่อน (ค่า Mean 3.97) รองลงมาคือ แผ่นผบั/ใบปลิว    

(ค่า Mean 3.32) ป้ายโฆษณา (ค่า Mean 3.02) ส่ืออินเทอร์เน็ต (ค่า Mean 2.76) คนในครอบครัว   

(ค่า Mean 2.60)   ส่ือทางนิตยสาร (ค่า Mean 2.51) ส่ือทางส่ือทางโทรทศัน์ (ค่า Mean 2.41) ส่ือทาง

หนงัสือพิมพ ์(ค่า Mean 3.38) และ ส่ือทางวิทยุ (ค่า Mean 3.34)  ค่าเฉล่ียโดยรวมของปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์เหลา้ป่ันอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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การอภิปรายผล 

      ผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา่ ศึกษาในสาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษมากท่ีสุด ส่วน

ใหญ่อยูใ่นชั้นปีท่ี 4 มีเกรดเฉล่ียอยูใ่นช่วง 3.01 – 3.50 มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 5,000 – 7,000 และส่วน

ใหญ่เป็นผูห้ญิง ด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภคเหตุผลท่ีเลือกด่ืมเพราะมีรสชาติหลากหลาย และอยาก

ทดลองด่ืม ส่วนใหญ่รู้จกัเหลา้ป่ันจากเพื่อน รสชาติท่ีชอบมากท่ีสุด คือ สตรอเบอร์ร่ี จาํนวนคร้ังต่อ

สัปดาห์ คือ 1-2 คร้ัง ปริมาณแต่ละคร้ัง ไม่ถึง 1 เหยือก และซ้ือบริเวณร้านคา้หลงัมหาวิทยาลยับ่อย

ท่ีสุด ส่วนทศันคติต่อเหล่าป่ันมองวา่มีรสชาติหลากหลายทาํใหน่้าลองด่ืมซ่ึงถือวา่เหลา้ป่ันเป็นเหลา้

รูปแบบใหม่ท่ีกาํลงันิยมกนัอยู่ในช่วงน้ีซ่ึงสอดคล้องกบังานเสวนา  “เร่ืองมาตรการควบคุยการ

จําหน่ายเหล้า ป่ันและร้านเหล้ารอบสถานศึกษา”  ของ 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนางสาวมาลีวรรณ ศุขว ัฒน์ นักศึกษาปริญญาโท จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ร่วมกนัแถลงข่าวผลการศึกษาและวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดย มรภ.สส. ร่วมกบัศูนยว์ิจยัสุรา 

(ศวส.)1  โดย พบว่า2ปัจจยัท่ีทาํให้ด่ืม2เหลา้ป่ัน3คือ 1.อยากลอง อยากรู้รสชาติ 2.ราคาตํ่า มีโปรโมชัน่

ดึงดูดใจ นกัเรียนมธัยมก็รวมกลุ่มกนัด่ืมได ้3.หาซ้ือไดง่้าย 4.บรรยากาศของร้านดี1 เหลา้ป่ัน3ทาํให้

ทดลองด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากข้ึน โดยเฉพาะวยัรุ่นหญิง ท่ีบอกวา่2เหลา้ป่ัน3มีสีสันสวยงาม ดู

ไม่เหมือนเหล้า มองแล้วคล้ายนํ้ าหวาน คิดว่าไม่น่าจะทาํให้เมา กลุ่มตวัอย่างบางส่วนยงัระบุว่า 

เหมือนสั่งนํ้าหวานมากินกบัขา้ว 

     ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

เหล้าป่ันของนักศึกษาคณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ปัจจยัท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสําคญัอยู่ในระดับมากคือ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัทางดา้นราคา และปัจจยัต่างๆทางดา้นอาคารสถานท่ี ส่วน

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเหล้าป่ันนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่รู้จกัเหล้าป่ันจากเพื่อนซ่ึงเป็นคน

แนะนาํเหลา้ป่ัน 

     ผูศึ้กษาหวงัว่าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีอาจจะเป็นประโยชน์ในการใชเ้ป็นขอ้มูล

ประกอบการตดัสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เหลา้ป่ันและผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ และนาํขอ้มูลท่ีไดใ้น

การศึกษาคร้ังน้ีไปเป็นขอ้มูลประกอบแนวทางในการพฒันางานศึกษาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต

ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 

     จากผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาท่ีมีการเสนอแนะ คือ มีรูปแบบการด่ืมเหลา้ท่ีง่ายข้ึนและ

ร้านจาํหน่ายเหลา้ป่ันหรือเหลา้ชนิดอ่ืนๆ มีจาํนวนมากข้ึนและเปิดเผย ซ่ึงส่งผลต่อเยาวชนและคน

ในชุมชนใน บริเวณนั้นๆ หากไม่มีการกาํหนดมาตรการ ยิง่ทาํใหเ้หลา้ป่ันขยายตวัไดร้วดเร็วรวมทั้ง

สร้างทศันคติดา้นบวกในการด่ืมและยงัเป็นการสร้างนกัด่ืมหนา้ใหม่เพราะรูปแบบของเหลา้ป่ันท่ีดู

แลว้น่าทดลอง 

      ดังนั้ นควรมีมาตรการควบคุมการจาํหน่ายเหล้าป่ันและร้านเหล้ารอบสถาน ศึกษา 

เพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ช่วยกนั คือ 

     1. หา้มจาํหน่ายเหลา้ป่ัน3และเหลา้ผสมนํ้ าผลไม ้โดยส้ินเชิง ยกเวน้การจาํหน่ายในสถาน

บนัเทิงเท่านั้น ตาม พ.ร.บ.สถานบนัเทิง ซ่ึงหา้มเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี เขา้มาใชบ้ริการ  

     2. กาํหนดห้ามมีร้านจาํหน่ายในรัศมี 100-500 เมตร รอบสถานศึกษา หรือ กาํหนดให้

เก็บค่าธรรมเนียมการจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในอตัราท่ีสูง หากจาํหน่ายในรัศมี 100-500 

เมตร รอบสถานศึกษา รวมทั้งกาํหนดกลไกค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสนบัสนุนการจดับริเวณให้

จาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นการเฉพาะ (โซนน่ิง) 

     3. ควบคุมให้มีการปฏิบติัตาม พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด อาทิ 

การหา้มจาํหน่ายใหเ้ด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี การทาํให้หอพกั สถานศึกษาเป็นเขตปลอดเหลา้ ผมหวงัวา่

ภาครัฐและทุกภาคส่วน จะให้ความจริงใจต่อการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ก่อนท่ีนกัเรียนนกัศึกษาของ

เราจะถูกมอมเมาจนเสียคน 
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แนวทางในการทาํวจัิยในคร้ังต่อไป 

     1.เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี ไดท้าํการเก็บตวัอยา่งจากนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร

วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงมหาวิทยาลยัเป็น มหาวิทยาลยัท่ีตั้งอยูใ่นแถบชนบทซ่ึงอยูห่่างจาก

ตวัเมืองท่ีมีความเจริญ ทาํใหก้ารเก็บตวัอยา่งในคร้ังน้ีมีขอ้จาํกดัในการทาํแบบสอบถาม 

     2.ขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากแบบสอบถามอาจจะไม่ค่อยตรงกบัความจริงหรือมีการมัว่คาํตอบ

ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดผลการวิจยัคลาดเคล่ือนได ้เพื่อท่ีจะให้ขอ้มูลท่ีไดมี้ประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัเห็นว่า

ไม่ควรจา้งบุคคลภายนอกมาช่วยในการเก็บขอ้มูลโดยผูว้ิจยัไม่ไดเ้ป็นผูค้วบคุมเพื่อป้องกนัการให้

ขอ้มูลดว้ยตนเองทั้งหมด และเพื่อใหข้อ้มูลท่ีไดมี้ประสิทธิภาพตรงกบัความเป็นจริง 
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        แบบสอบถามการตัดสินใจเลือกซ้ือผลติภัณฑ์ เหล้าป่ัน 
ของนักศีกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

งานวจิยัฉบับนี ้จดัทาํโดยนักศึกษาปริญญาตรี สาขาธุรกจิและภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยั ศิลปากร เพ่ือเป็น

ส่วนหนึ่งของงานวจิยั “การศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือผลติภณัฑ์ เหล้าป่ัน ของนักศึกษามหาวทิยาลยั

ศิลปากร วทิยาเขต สารสนเทศ เพชรบุรี” ทั้งนีเ้พ่ือให้งานวจิยัดงักว่าสําเร็จตามวตัถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ ขอท่าน

กรอกแบบสอบถามด้วยข้อมูลทีเ่ป็นจริง เพ่ือความสมบูรณ์ในงานวจิยั และขอขอบคุณในความร่วมมือทีด่ขีอง

ท่าน 

 

ตอนที ่ 1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     (กรุณาทาํเคร่ืองหมาย       หนา้ขอ้ความต่อไปน้ี) 

 

เพศ  ชาย   หญิง   

 

สาขา  การจดัการชุมชุน 

  การจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

 การจดัการโรงแรม   

 การตลาด 

  การจดัการธุรกิจทัว่ไป    

 รัฐประศาสนศาสตร์ 

  การจดัการท่องเท่ียว 

 

ช้ันปี         1    2       3             4   

 

ระดับเกรดเฉลีย่ 

 ตํ่ากวา่ 2.00   2.01 - 2.50   2.51 - 3.00   

  3.01 - 3.50   3.51 - 4.00    

 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

  ตํ่ากวา่ 2,500   2,500 - 3,000  3,001 - 5,000  

 5,001 - 7,000  7,000 - 10,000  มากกวา่ 10,000  
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ตอนที ่ 2  พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์เหล้าป่ัน   (กรุณาทาํเคร่ืองหมาย หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบั

ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ) 

 

1. ท่านรู้จักผลติภัณฑ์ เหล้าป่ัน จากทีใ่ด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  หนงัสือพิมพ ์     วทิย ุ

  โปสเตอร์      โทรทศัน์ 

  อินเตอร์เน็ต      เพื่อน 

  ญาติ/พี่นอ้ง      ร้านคา้แนะนาํ 

  อ่ืน ........................................... 

 

2. คุณซ้ือผลติภัณฑ์ เหล้าป่ัน รสชาติใดบ้าง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 สตรอเบอร์ร่ี      บลูเบอร์รี   

  แคนตาลูป      สละ   

 บลูฮาวาย      กีว ี    

  องุ่น       แอปเป้ิลเขียว      

  ล้ินจ่ี      ราสเบอร์ร่ี   

  พนัช์แดง      อ่ืน ...................................... 

 

3. เหตุผลที่ท่านด่ืมผลติภัณฑ์ เหล้าป่ัน  เพราะอะไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  ความแปลกใหม่ของผลิตภณัฑ ์

  ความหลากหลายของรสชาติ 

  คนส่วนใหญ่มกัจะด่ืมเหลา้ป่ัน 

  โฆษณาเหลา้ป่ันท่ีน่าสนใจ 

  หาซ้ือไดง่้าย 

  ทดลองด่ืม 

 อ่ืนๆ.......................................... 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. คุณซ้ือผลติภัณฑ์ เหล้าป่ัน บ่อยแค่ไหน ใน 1 อาทติย์ 

  1 - 2 คร้ัง 

 3 - 4 คร้ัง 

 5 - 6 คร้ัง 

 มากกวา่ 6 คร้ัง 

 

5. ท่านด่ืมผลติภัณฑ์ เหล้าป่ัน ปริมานเท่าไรต่อคร้ัง 

  ไม่ถึง 1 เหยอืก 

  1 เหยอืก 

  2 เหยอืก 

  มากวา่ 2 เหยอืก 

 

6. สถานทีท่ี่ท่านซ้ือผลติภัณฑ์ เหล้าป่ัน  

  ร้านคา้บริเวณหลงัมหาวิทยาลยั 

  หา้งสรรพสินคา้ 

  ผบั บาร์ สถานท่องเท่ียวตอนกลางคืน 

  อ่ืนๆ............................................. 

 

7. คุณมีทัศนคติต่อ เหล้าป่ัน อย่างไร 

    ราคาเหมาะสม       

    ความหลากหลายของรสชาติ     

 ดีกรีเบาหวา่ เหลา้ทัว่ๆ ไป       

 

8. ในกรณีทีคุ่ณไม่สามารถหาซ้ือ เหล้าป่ัน ได้ คุณจะซ้ือผลติภัณฑ์อ่ืนแทนหรือไม่ 

     ซ้ือ    

 ไม่ซ้ือ 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นของผู้บริโภคทีม่ีต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลติภัณฑ์ เหล้าป่ัน 

ปัจจัยทีใ่ช้ในการประกอบการตัดสินใจ 

ด้านผลติภัณฑ์                       1            2           3            4             5 

          นอ้ยท่ีสุด                            มากท่ีสุด 

   ช่ือเสียงของผลิตภณัฑ์             

   คุณภาพของผลิตภณัฑ์             

   มีรสชาติท่ีหลากหลาย             

   การไดรั้บการับรองจาก กระทรวงสาธารณสุข          

   รูปแบบสวยงามของผลิตภณัฑ ์            

   ปริมาณ หรือ ขนาด มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือ          

ด้านราคา     1  2 3 4 5 

นอ้ยท่ีสุด                                    มากท่ีสุด 

  0 ราคามีส่วนช่วยในการตดัสินใจซ้ือ0           

   0ราคาท่ีซ้ือมีความเหมาะสมกบัปริมาณ0           

  0 การแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน 0           

   ราคาถูกเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑเ์หลา้อ่ืนๆ           

ปัจจัยด้านสถานที ่    1 2 3 4 5 

นอ้ยท่ีสุด                            มากท่ีสุด 

   สถานท่ีจาํหน่ายเหลา้ป่ันหาซ้ือไดง่้าย           

   มีท่ีจอดรถสะดวก             

   มีบรรยากาศและการจดัตกแต่งร้าน           

   ร้านคา้อยูใ่กลส้ถานศึกษา            

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด   1  2 3 4 5 

      นอ้ยท่ีสุด                            มากท่ีสุด 

   การลดราคา มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือ           

   การแจกตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลองด่ืม           

   การจดัโปรโมชัน่             

   การแถมสินคา้หากมีการซ้ือครบตามท่ีกาํหนด          

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที ่4 ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคทีม่ีต่อผลติภัณฑ์ เหล้าป่ัน 

      1  2 3 4 5 

      นอ้ยท่ีสุด                            มากท่ีสุด     

ส่ือทางโทรทศัน์              

ส่ือทางวทิย ุ              

ส่ือทางหนงัสือพิมพ ์             

ส่ือทางนิตยสาร                                                                                                                          

ส่ือทางอินเตอร์เน็ต                         

ป้ายโฆษณา                

แผน่พบั/ใบปลิว              

คนในครอบครัว              

เพื่อน               

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.............................. 

   ส
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