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ค าส าคญั: พฤติกรรม/ การวเิคราะห์ปัจจยั/ การถดถอยโลจิสติกส์ 
กกกกกกกกแกมกมล กลา้การนา และ วรพงษ ์พรอาภา: ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมองของนกัศกึษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
อาจารยท์ี่ปรึกษา: อาจารยป์ระพล เปรมทองสุข. 67 หนา้. 
 

บทคดัย่อ 

กกกกกกกกการวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 390 คน และใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenience 
Sampling) ใชเ้ทคนิคทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor 
Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis) และใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
กกกกกกกกผลการวิจยัพบว่า เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองที่กลุ่มตวัอยา่งรู้จกัและมีการเลือกซ้ือมากที่สุด 
คือ แบรนดซุ์ปไก่สกดั นกัศึกษาส่วนใหญ่มีระดบัผลการเรียนอยูร่ะหว่าง 2.50-2.99 มีรายรับ/เดือน 
เฉล่ีย ต  ่ากวา่ 5,000 บาท และมีนักศึกษาที่ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมองมากกว่านักศึกษาที่ไม่
ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 
กกกกกกกกผลการวเิคราะห์ปัจจยัสามารถจ าแนกปัจจยัได ้8 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นค่านิยม ปัจจยัดา้น
ความเช่ือในผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นการเรียนรู้ และปัจจยัดา้นการรับรู้ 
กกกกกกกกผลการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ โดยใชปั้จจยัที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ร่วมกบัปัจจยั
อ่ืนๆ พบวา่ ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมองของนักศึกษามหาวิทยาลยั
ศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความเช่ือในผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
และปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

กกกกกกกกสมองเป็นอวยัวะที่ส าคญัที่สุดส่วนหน่ึงของร่างกาย  เน่ืองจากเป็นส่วนที่ใชค้วบคุม

ระบบประสาทและการท างานของอวยัวะต่างๆของร่างกาย สมองมีหนา้ที่ เรียนรู้ควบคุม และสัง่

การการเคล่ือนไหว พฤติกรรม และรักษาสมดุลในร่างกาย เช่น การเตน้ของหวัใจ ความดนัโลหิต 

เป็นตน้ นอกจากน้ีสมองยงัเก่ียวขอ้งกบั การเรียนรู้ อารมณ์ และการจดจ าต่างๆ ดงันั้นทุกคนจึงให้

ความส าคญัต่อสมองมากเป็นพเิศษ ดว้ยการสรรหาผลิตภณัฑต์่างๆที่ช่วยบ ารุงสมองเพิม่ความสด

ช่ืนกระปร้ีกระเปร่าหรือ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการท างานของสมอง ซ่ึงอาหารเสริมเหล่าน้ีมกัจะ

อยูใ่นรูปแบบต่างๆไม่วา่จะเป็น ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมชนิดเม็ด หรืออยูใ่นรูปแบบของเคร่ืองด่ืม 

เพือ่ใหง่้ายและสะดวกแก่การบริโภค  

กกกกกกกกในประเทศอินเดียมีความเช่ือที่วา่การรับประทานใบบวับกวนัละ 1-2 ใบเป็นประจ าทุก

วนั จะช่วยท าให้จิตใจสดช่ืนแจ่มใส ความจ าดีขึ้นบ ารุงประสาทและโลหิต คนอินเดีย บางแควน้มี

ความเช่ืออีกวา่หากกินใบบวับกกบันมจะช่วยให้ความจ าดีและถือเป็นการบ ารุงร่างกายไดอ้ยา่งหน่ึง 

จากการทดสอบในคนดว้ยการใหอ้าสาสมคัรกินสารสกดับวับกในขนาดที่ต่างกนัเป็นเวลา 3 เดือน

และเก็บขอ้มูลความเปล่ียนแปลงทุกเดือน พร้อมกบัตรวจวดัความจ าดว้ยเคร่ืองมือวดัความจ าทาง

การแพทย ์และจิตวทิยาใชซ่ึ้งมีแบบทดสอบความจ ามากกวา่ 10 แบบทดสอบ เช่น การทดสอบการ

จ ารูปภาพ การค านวณเลข การจ าต  าแหน่งรูปภาพ การจ าค  าศพัท ์ เป็นตน้ จากนั้นจึงวดัคล่ืนสมองที่

ตอบสนองต่อการกระตุน้ดว้ยคล่ืนความถ่ีสูงคล่ืนและความถ่ีต ่า   “ผลที่ไดพ้บวา่สามารถกระตุน้

ความจ า และความสนใจต่อส่ิงเร้าไดไ้วกวา่ผูท้ี่ไม่ไดรั้บสารสกดัจริง อนาคตทีมวจิยัคาดวา่ จะน าไป

ทดสอบในกลุ่มผูท้ี่มีความจ าบกพร่อง ส าหรับใชเ้ป็นทางเลือกในการรักษาอยา่งหน่ึงอีกดว้ย” 

นกัวจิยักล่าว 

กกกกกกกกนอกจากบวับกยงัมีหอมหวัใหญ่ที่มีรายงานไวว้า่ มีสารตา้นอนุมูลอิสระอยูม่ากไม่แพ ้

แอปเปิล เบอร์ร่ี หรือองุ่น โดยผลที่ไดห้ลงัท าการวจิยัพบวา่ ช่วยลดความกงัวล เพิม่การ
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เรียนรู้และความจ า ปกป้องเซลลป์ระสาทในโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งเร่งการหายจากอาการ

เสน้ประสาทไดรั้บบาดเจบ็ไดด้ว้ย 

กกกกกกกกเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง เป็นเคร่ืองด่ืมที่ช่วยในการอ่านหนงัสือใหเ้กิดความจ าและในการ

ท างานเกิดความคิดที่สร้างสรรค ์ เป็น“Functional Drink” ที่จ  าเป็นต่อกลุ่มคนหลายๆคนที่ตอ้งใช้

การท างานของสมองในการคิดวเิคราะห์และจดจ าเป็นอยา่งมาก ซ่ึงปัจจุบนัมีการแข่งขนัในเร่ือง

ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง โดยแบรนด์ เคร่ืองด่ืมซุปไก่สกดั เป็นผูถื้อครองตลาดอนัดบั 1 เสมอมา 

จนกระทัง่การเขา้มาสู่ตลาดของ “เปปทีน” เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองที่มีสารสกดั ออริจินลั ซอย เปป

ไทด ์ หรือโปรตีนสกดัที่ไดจ้ากถัว่เหลือง ทีมี่คุณสมบติัในการถูกดูดซึมไดดี้กวา่กรดอะมิโนทัว่ไป 

ท าใหเ้กิดการแข่งขนัระหวา่ง แบรนด ์จากค่ายเซเรบอสและเปปทีน จากโอสถสภา ขณะที่ค่าย อายิ

โนะโมะโตะ๊ ไดส่้ง “เบรนฟิต” เขา้มารุกตลาด ไดมี้การชูจุดเด่นดว้ยเคร่ืองด่ืมที่อยูใ่นเครือของเจา้

ตลาดเคร่ืองด่ืมยกัษใ์หญ่จากแดนปลาดิบ อยา่ง คาลพทิ ที่มีจุดเด่นเร่ืองรสชาติ รวมไปถึงคุณสมบติั

บ ารุงสมอง ส่วนแบรนดท์ี่เขา้มาท าตลาดเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง โดยมาจากตลาดเคร่ืองด่ืมชูก  าลงั

อยา่ง “คาราบาวแดง” ก็แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากเคร่ืองด่ืมชูก าลงัทัว่ไปโดยการเพิม่ 

วติามิน บี12 ที่มีส่วนช่วยในการท างานของสมอง เน่ืองจากเม่ือก่อนนั้นคนตอ้งการเพยีงความสด

ช่ืนกระปร้ีกระเปร่าจากเคร่ืองด่ืมชูก าลงัเท่านั้นเอง 

กกกกกกกกดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุง

สมองของนกัศกึษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทั้งปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นการตลาด และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงผลของการศึกษาคร้ังน้ีสามารถ

น าไปใชป้ระโยชน์ ซ่ึงเป็นแนวทางในการวางแผน ก  าหนดนโยบาย ก าหนดกลยทุธท์างการตลาด

ของธุรกิจ เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาขอ้มูลทางดา้นประชากรของผูซ้ื้อเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

2. เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

3. เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภค ที่มีต่อเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 



 

3 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

กกกกกกกกปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ของ

นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กรอบแนวคดิที่ใช้ในการวิจัย 

กกกกกกกกศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546: 30) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาดหรือ 4P’s เป็น

เคร่ืองมือที่สร้างขึ้นมาเพือ่ใชก้บักลุ่มเป้าหมายเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด 

ประกอบดว้ย (1) ผลิตภณัฑ ์(2) ราคา (3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (4) การส่งเสริมทางการตลาด โดย

การตดัสินใจในส่วนประสมทางการตลาดจะมีอิททธิพลต่อผูบ้ริโภค  

 

ภาพประกอบที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั  

การซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

- ซ้ือ 

- ไม่ซ้ือ 

 

ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

1) แรงจูงใจ 

2) ทศันคติ 

3) บุคลิกภาพ 

4) รูปแบบการใชชี้วิต 

 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด 

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์

2) ดา้นราคา 

3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4) ดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด 

 

ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 

1) ดา้นเศรษฐกิจ 

2) ดา้นวฒันธรรม 

3) ดา้นสังคม 

ปัจจยัดา้นบุคคล 

1) เพศ 

2) อาย ุ

3) รายได ้
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ขอบเขตการวิจัย 
กกกกกกกกผูว้จิยัก  าหนดขอบเขตการวจิยั เป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
1. ขอบเขตพื้นที่การวจิยั คือ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
2. ขอบเขตดา้นประชากร ท าการศึกษากบันกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรีที่เลือกซ้ือและไม่เลือกซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 
3. ขอบเขตดา้นช่วงเวลา รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง 

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพือ่ใหท้ราบ ขอ้มูลทางดา้นประชากรของผูซ้ื้อเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 
2. เพือ่ใหท้ราบ ความคิดเห็นของผูบ้ริโภค ที่มีต่อเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 
3. เพือ่ใหท้ราบ ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ของนกัศึกษามหาวทิยาลยั

ศิลปากร วทิยาเขตารสนเทศเพชรบุรี 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
กกกกกกกกในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดนิ้ยามศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการวจิยัไว ้ดงัน้ี 
กกกกกกกกพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลท าการคน้หา การซ้ือ การใช้
ประเมินผลและการใชจ้่ายในสินคา้ และบริการ  โดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการได ้
กกกกกกกกปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ หมายถึง ตวัแปรที่เขา้มาเกี่ยวขอ้งในกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการ

ส่งเสริมการตลาด 

กกกกกกกกปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัซ่ึงองคก์รทางธุรกิจใชเ้พือ่บรรลุ

วตัถุประสงคท์างการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม

ทางการตลาด 

กกกกกกกกปัจจยัดา้นอ่ืนๆ หมายถึง ปัจจยัที่มีความสมัพนัธใ์นการซ้ือสินคา้ นอกเหนือจากปัจจยั

ทางดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัทางดา้นการตลาด ประกอบไปดว้ย เศรษฐกิจ วฒันธรรมและ

สงัคม 
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กกกกกกกกการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการในการเลือกจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือก

ต่างๆ โดยไม่ไดก้ระท าการแบบเดาสุ่ม หรือไม่มีทิศทาง เบื้องหลงัของการตดัสินใจของผูบ้ริโภค

นั้นขึ้นอยูก่บัแรงจูงใจวา่มีมากนอ้ยเพยีงใด แลว้จึงจะเกิดกระบวนการในการซ้ือ 

กกกกกกกกอาหารสมอง หมายถึง อาหารที่ช่วยในการท างานของสมองและระบบประสาท 

เสริมสร้างความจ า ช่วยชะลอความเส่ือมของสมอง ท าใหส้มองเกิดความต่ืนตวั รู้สึกสดช่ืน 

กระฉบักระเฉง และช่วยเสริมสร้างกลา้มเน้ือสมองใหแ้ขง็แรง 

กกกกกกกกเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง หมายถึง เคร่ืองด่ืมที่สกดัอาหารบ ารุงสมองเพือ่ใหส้ามารถ

รับประทานไดง่้าย ช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการท างานของสมอง เสริมสร้างสมาธิและความจ า  

กกกกกกกกซ้ือ หมายถึง การที่ผูบ้ริโภคท าการเลือกสินคา้ที่ตอ้งการแลว้ และมีการแลกเปล่ียนเป็น

เงินตรากบัสินคา้ชนิดนั้น โดยรวมทั้งการซ้ือเพื่อบริโภคเองและไมไดบ้ริโภคเอง ในงานวจิยัคร้ังน้ี

หมายถึง นกัศึกษาทีท่  าการตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง โดยไม่เป็นไปตาม

กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ทั้งที่ซ้ือเพือ่ด่ืมเองและเป็นของขวญัส าหรับผูอ่ื้น 

กกกกกกกกไม่ซ้ือ หมายถึง การที่ไม่มีการกระท าการแลกเปล่ียนอนัใดเกิดขึ้น หรือไม่ไดท้  าการ

แลกเปล่ียนเงินตรากบัสินคา้ ในงานวจิยัคร้ังน้ีหมายถึง นกัศึกษาที่ไม่เคยท าการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองเลย 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

กกกกกกกกทฤษฎีและความคิดที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาจากเอกสาร

ต่างๆที่เก่ียวขอ้ง มาเป็นแนวทางในการน าเสนอ ดงัน้ี 

1. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) 

2. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาหารสมอง 

3. ทฤษฎีการวเิคราะห์ตวัประกอบ (Factor Analysis) 

4. ทฤษฎีการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis) 

5. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

1. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 

กกกกกกกกทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาเหตุจูงใจที่ท  า

ใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ที่ท  าใหเ้กิดความตอ้งการ 

ซ่ึงส่ิงกระตุน้จะผา่นเขา้มาในความนึกคิดของผูซ้ื้อ เปรียบเสมือนกล่องด า ที่ผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่

สามารถคาดคะเนได ้ ความคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆของผูซ้ื้อ และน าไปสู่การ

ตอบสนองของผูซ้ื้อ (Kotler & Armstrong 2004: 554, อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท ์2548: 86) 

กกกกกกกกการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

กกกกกกกกการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาวา่กลุ่มผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมอยา่งไรใน

การด าเนินชีวติ รวมถึงการตดัสินใจซ้ือและใชสิ้นคา้หรือบริการอยา่งไร ซ่ึงหลกัการที่มี

ประสิทธิภาพในการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ หลกั 6Ws 1H ที่ตอ้งพจิารณาหลกัต่างๆ 

เก่ียวกบัตลาด เพือ่ใหไ้ดค้  าตอบที่ตอ้งการทราบตามหลกั 7Os ดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกก1. ใครคอืตลาดเป้าหมาย (Who is target market?) ผูบ้ริโภคทุกคนอาจจะไม่ใช่ลูกคา้

กลุ่มเป้าหมายเสมอไป วตัถุประสงคแ์รกในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคก็เพือ่หากลุ่มที่ใชสิ้นคา้

หรือบริการ หรือมีแนวโนม้ที่จะใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นๆ ซ่ึงจะช่วยใหท้ราบ
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ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupant) ที่แทจ้ริงของผลิตภณัฑร์วมถึงพฤติกรรมในการซ้ือแลการใชข้อง

กลุ่มเป้าหมาย 

กกกกกกกก2. ตลาดซ้ืออะไร (What does the market buy?) หลงัจากสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายที่

ชดัเจนไดแ้ลว้ จึงท าการวเิคราะห์พฤติกรรมของตลาด เพือ่ทราบถึงความตอ้งการที่แทจ้ริงที่ลูกคา้

ตอ้งการจากผลิตภณัฑห์รือองคก์าร (Object) 

กกกกกกกก3. ท าไมจึงซ้ือ (Why does the market buy?) การวเิคราะห์น้ีจะช่วยใหท้ราบถึงเหตุผล

ที่แทจ้ริง (Objectives) ในการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ เพือ่สามารถน ามาเป็นแนวทางในการวางแผน

จูงใจกลุ่มเป้าหมายเพือ่ใหส้ามารถตอบสนองเหตุผลที่ท  าใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือได ้

กกกกกกกก4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Who participates in the buying?) ในการตดัสินใจซ้ือ

อาจมีบุคคลอ่ืนทีมี่ส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ (Organization) เพราะผูท้ี่ท  าหนา้ที่ซ้ือ

อาจไม่ใช่ผูท้ี่ซ้ือสินคา้โดยตรง อาจใชร่้วมกนัหลายคน อาจไม่มีความรู้เก่ียวกบัสินคา้มากนกัจึงตอ้ง

อาศยัผูรู้้หรือกลุ่มของผูซ้ื้อเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การศึกษาถึงผูมี้ส่วนร่วมก็เพือ่ใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการจดัท าโฆษณาในการช่วยกระตุน้การตดัสินใจ ซ่ึงตอ้งพจิารณาวา่จะใชก้ลุ่มอา้งอิงใดใน

การเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ช ้ หรือจะเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชโ้ดยตรง หรือถา้เป็นผลิตภณัฑท์ี่ผูซ้ื้อมีหนา้ที่ในการ

ตดัสินใจใหก้บัผูใ้ช ้ธุรกิจอาจตอ้งมุ่งเนน้ที่กลุ่มผูซ้ื้อเป็นหลกั 

กกกกกกกก5. ซ้ือเมื่อใด (When does the market buy?) ผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมในการบริโภค

สินคา้และบริการในแต่ละประเภทที่แตกต่างกนัตามโอกาสที่ใช ้ ดงันั้นการวเิคราะห์โอกาสในการ

ซ้ือของลูกคา้ (Occasion) จะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถเตรียมรับมือในการผลิตที่เพยีงพอ และ

เตรียมแผนการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบและช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะสินคา้ที่มีการ

บริโภคมากในบางฤดูกาล เช่น ดอกไมไ้ฟในช่วงเทศกาลต่าๆ โรงแรมหหรื บงักะโลและรีสอร์ท

ต่างๆเป็นตน้ 

กกกกกกกก6. ซ้ือที่ไหน (Where does the market buy?) เพือ่ทราบถึงแหล่งขอ้มูลทีลู่กคา้นิยม 

สะดวกที่จะไปซ้ือ (Outlets) เพือ่การบริหารช่องทางการจดัจ าหน่ายที่เหมาะสมกบัลูกคา้ในแตล่ะ

กลุ่ม สามารถที่จะช่วยอ านวยความสะดวกและสร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้

กกกกกกกก7. ซ้ืออย่างไร (How does the market buy?) เพือ่ทราบถึงการบริหารการซ้ือของลูกคา้ 

(Operation) วา่มีขั้นตอนการซ้ืออยา่งไร ตั้งแต่การรับรู้ถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมิน
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ทางเลือก และตดัสินใจซ้ืออยา่งไร จะช่วยใหธุ้รกิจมีขอ้มูลในการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมกบั

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม้ากที่สุด 

กกกกกกกกนอกจากน้ี การทราบถึงความรู้สึกของลูกคา้หลงัการซ้ือ-การใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น จะช่วยให้

ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงสินคา้และบริการไดดี้ และสามารถตอบสนองตอ่ลูกคา้ไดดี้ยิง่ขึ้น 

 
ภาพประกอบที่ 2 การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  

ที่มา : ฉตัยาพร เสมอใจ, พฤติกรรมผูบ้ริโภค (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ซีเอ็ดยเูคชัน่ จ  ากดั 

(มหาชน), 2550), 30-32. 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

กกกกกกกก1. ส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ส่ิงกระตุน้อาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่างกาย และภายนอก

ร่างกาย ถือเป็นเหตุจูงใจที่ท  าใหเ้กิดการซอ้สินคา้ ซ่ึงอาจซ้ือดา้นเหตุผลหรือทางดา้นจิตวทิยาก็ได้

ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เก่ียวขอ้งกบัส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix (4Ps)) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ

การส่งเสริมการตลาด โดยออกแบบและพฒันาเพือ่กระตุน้และจูงใจผูบ้ริโภคให้เกิดการตดัสินใจ

ซ้ือ ซ่ึงส่ิงกระตุน้ทางการตลาดน้ี สามารถควบคุมได ้ โดยการพฒันาส่วนประสมทางการตลาดตอ้ง

ค านึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากที่สุด ดว้ยการน าเสนอส่ิงที่ตรงกบัความชอบ ลกัษณะและ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย 

Who: ใครคือตลาดเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 

What: ตลาดซ้ืออะไร  ความตอ้งการ 

Why: ท าไมจึงซ้ือ   เหตุผล 

Who: ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ กลุ่มอิทธิพล 

When: ซ้ือเม่ือใด   โอกาสการซ้ือ 

Where: ซ้ือท่ีไหน   แหล่งซ้ือ 

How: ซ้ืออยา่งไร   วิธีการซ้ือ 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1.1 ส่ิงกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือการพฒันา

ส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภณัฑใ์หดึ้งดูดความตอ้งการของลูกคา้ เช่น การออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้

มีความสวยงามมีหลายแบบ หลายขนาดใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือก เพือ่กระตุน้ความตอ้งการรซ้ือของ

ผูบ้ริโภค 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1.2 ส่ิงกระตุ้นด้านราคา (Price) ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งอยูภ่ายใต้

ระดบัราคาที่ผูบ้ริโภคจะเกิดความพงึพอใจและยนิดีที่จะจ่าย เพือ่ซ้ือสินคา้นั้นๆ โดยก าหนดราคา

สินคา้ใหมี้ความเหมาะสมกบัผลิตภณัฑแ์ละสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้เป็นเป้าหมาย 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1.3 ส่ิงกระตุ้นด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) คือ การ

จดัการเก่ียวกบัการอ านวยความสะดวกในการซ้ือสินคา้ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ใหมี้ความ

สะดวกสบายสูงสุด เช่น การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หท้ัว่ถึงเพือ่ความสะดวกแก่ผูบ้ริโภค ถือเป็นการ

กระตุน้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1.4 ส่ิงกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ 

การก าหนดแนวทางการส่ือสารไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบัสินคา้และบริการ ราคาและขอ้มูล

อ่ืนๆ ของสินคา้และบริการ โดยมุ่งใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ เช่น การโฆษณาอยา่ง

สม ่าเสมอ มีพนกังานขายใหค้  าแนะน าแก่ผูซ้ื้อ การลด แลก แจก แถม และการสร้างความสมัพนัธ์

กบับุคคล เพือ่กระตุน้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค 

กกกกกกกก1.2 ส่ิงกระตุ้นอื่นๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค 

ประกอบดว้ย ส่ิงแวดลอ้มที่ไม่สามารถควบคุมได ้ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลย ีกฏหมายและ

การเมือง และวฒันธรรม ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภควา่ จะซ้ืออะไร 

ที่ไหน อยา่งไร เม่ือใด และเท่าไร เช่น ถา้สภาพเศรษฐกิจไม่ดีผูบ้ริโภคจะมีรายไดน้อ้ย สินคา้ที่ซ้ือ

มกัจะเป็นสินคา้ราคาประหยดั หรือมีการลดราคา เป็นตน้ 
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ภาพประกอบที่ 3 รูปแบบพฤติกรรมการซ้ือ (ผูบ้ริโภค) (Model of buyer consumer behavior) และ

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค (Factors influencing consumer’s buying 

behavior) 

ที่มา : ฉตัยาพร เสมอใจ, พฤติกรรมผูบ้ริโภค (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ซีเอ็ดยเูคชัน่ จ  ากดั 

(มหาชน), 2550),  38. 

กกกกกก//กก2. กล่องความรู้สึกนึกคดิของผู้ซ้ือ (Buyer’s black box) ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ 

เปรียบเสมือนกล่องด า (Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้ จึงตอ้งพยายามคน้หา

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการ

ตดัสินใจ 

- ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 

- ปัจจยัดา้นสังคม 

- ปัจจยัส่วนบุคคล 

- ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

กล่องด า                 

(ความรู้สึกนึกคดิของผู้ซื้อ) 

ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด 

ส่ิงกระตุ้น (Stimulus = S) 

 ส่ิงกระตุ้นอืน่ๆ 

- ผลิตภณัฑ์ 
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 

- เศรษฐกิจ 

- เทคโนโลย ี

- การเมือง 

- วฒันธรรม 

การตอบสนอง (Response = R) 

การเลือกตราสินคา้ 

การเลือกร้านคา้ 

ปริมาณการซ้ือ 

เวลาในการซ้ือ 

วธีิการช าระเงิน 

กระบวนการตดัสินใจ 

การรับรู้ปัญหา 

การคน้หาขอ้มูล 

การประเมินทางเลือก 

การตดัสินใจซ้ือ 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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ความนึกคิดของผูซ้ื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อ และ

กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ลักษณะของผู้ซ้ือ (Buyer’s Characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อไดรั้บ

อิทธิพลมาจากปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.1.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors) เป็นปัจจยัที่

ก่ียวขอ้งกบั ค่านิยม ความคิดและทศันคติ ที่เกิดจากการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมระหวา่งสมาชิก

ของกลุ่ม ประกอบดว้ย 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1) วัฒนธรรมพืน้ฐาน (Culture) เป็นสญัลกัษณ์ที่มนุษยส์ร้าง

ขึ้น โดยเป็นที่ยอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงซ่ึงเป็นตวัก าหนด และควบคุมพฤติกรรมของ

มนุษยใ์นสงัคมใดสงัคมหน่ึง (Etzel, Walker and Stanton 2004: G-3, อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท ์

2548: 89) 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2) วัฒนธรรมย่อย (Subculture) เป็นกลุ่มยอ่ยภายใน

วฒันธรรมพื้นฐาน ซ่ึงแสดงรูปแบบของพฤติกรรมที่ชดัเจนเพยีงพอที่จะจ าแนกออกจากกลุ่มอ่ืน

ภายในวฒันธรรมเดียวกนั (Etzel, Walker and Stanton 2004: G-12, อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท ์

2548 : 89) ประกอบดว้ย กลุ่มเช้ือชาติ ศาสนา สีผวิ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ อาชีพ กลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุ

และดา้นเพศ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3) ช้ันสังคม (Social Class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกของ

สงัคมออกเป็นระดบัฐานะต่างกนั โดยที่สมาชิกในแต่ละชั้นสงัคมจะมีสถานะอยา่งเดียวกนั และ

สมาชิกที่อยูใ่นชั้นสงัคมที่แตกต่างกนั (Schiffman and Kanuk 2004: G-10, อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชา

นนท ์ 2548: 89) การแบ่งชั้นทางสงัคมโดยทัว่ไปจะถือเกณฑก์ารศึกษา รายได ้ อาชีพ ตลอดจน

ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยั โดยแต่ละสงัคมจะมีลกัษณะค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยา่ง เช่น 

ดา้นการแต่งกาย ความชอบ และลกัษณะอ่ืนๆ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.1.2 ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง

ในชีวติประจ าวนัและมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มตอ่พฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดว้ย

รายละเอียด ดงัน้ี 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1) กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลทั้ง

ทางตรงและทางออ้มตอ่ทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล ไดแ้ก่ สมาชิกในครอบครัว 

เพือ่น ฯลฯ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2) ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัทาง

สายเลือดหรือการรับอุปการะใหเ้ขา้มาอยูร่่วมกนั (Etzel, Walker and Stanton 2004: 102, อา้งถึงใน 

ปณิศา ลญัชานนท ์2548: 92) ประกอบดว้ย บิดามารดา และพีน่อ้ง ครอบครัวถือเป็นกลุ่มปฐมภูมิที่

มีอิทธิพลมากที่สุดต่อทศันคติและค่านิยมของบุคคล 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3) บทบาทและสถานะ (Roles and Status) บุคคลจะเก่ียวขอ้ง

กบัหลายกลุ่ม โดยบุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม และผูบ้ริโภคมกัจะ

เลือกซ้ือสินคา้ที่สามารถส่ือถึงบทบาทและสถานะของตนเองในสงัคม 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.1.3 ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) เป็นปัจจยัที่

เก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ของบุคคล ซ่ึงถือเป็นปัจจยัในตวั

ผูบ้ริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1) แรงจูงใจ (Motivation) เป็นอิทธิพลหรือสภาพภายในที่

ผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของบุคคล (Kerin, Hartley and Rudelius 

2004: 105, อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท ์ 2548: 92) ซ่ึงแรงจูงใจในตวับุคคลอาจจะถูกกระตุน้จาก

ปัจจยัภายนอก เช่น วฒันธรรม ชั้นสงัคม 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2) การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการทีร่แต่ละบุคคล

เลือกสรรจดัระเบียบและตีความเก่ียวกบัส่ิงกระตุน้โดยอาศยัประสาทสมัผสัทั้งหา้ เพือ่สร้างภาพที่มี

ความหมายออกมา (Kerin, Hartley and Rudelius 2004: 106, อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท ์ 2548: 

94) 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3) การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปล่ียนแปลงทาง

พฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากการเรียนรู้และประสบการณ์ (Etzel, Walker and Stanton 2004: G-7, อา้ง

ถึงใน ปณิศา ลญัชานนท ์ 2548: 95) หรือหมายถึง ขั้นตอนที่บุคคลน าความรู้และประสบการณ์ไป

ประยกุตใ์ชใ้นพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในอนาคต (Schiffman and Kanuk 

2004: G-6, อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท ์2548: 95) 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4) ความเช่ือ (Beliefs) เป็นความคิดที่บุคคลยดึถือเก่ียวกบัส่ิงใด

ส่ิงหน่ึง (Kotler and Armstrong 2004: G-1, อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท ์2548: 96) ซ่ึงเป็นผลมา

จากประสบการณ์ในอดีต และมีผลตอ่การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5) ทัศนคติ (Attitudes) เป็นแนวโนม้ของการเรียนรู้ที่

ตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงดว้ยความพอใจหรือไม่พอใจ ทศันคติจะก าหนดจากค่านิยมและความ

เช่ือ (Kerin, Hartley and Rudelius 2004: 109, อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท ์2548: 96) 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก6) บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลกัษณะดา้นจิตวทิยาที่

แตกต่างกนัของบุคคล ซ่ึงน าไปสู่การตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มที่สอดคลอ้งกนั บุคลิกภาพ

สามารถใชเ้ป็นตวัแปรในการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกตราสินคา้ได ้

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก7) แนวความคดิที่มีต่อตนเอง (Self-Concept หรือ Self-Image) 

เป็นความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเอง หรือเป็นความคิดที่วา่บุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นต่อตนเองอยา่งไร 

(Kerin, Hartley and Rudelius 2004: G-13, อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท ์ 2548: 98) ส่วนใหญ่

ทรัพยสิ์นของบุคคลจะบ่งบอกถึงแนวความคิดทีมี่ต่อตนเอง โดยยดึหลกัที่วา่ ส่ิงที่เรามีอยูบ่่งบอก

ความเป็นตวัของเรา 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.1.4 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตดัสินใจของผู ้

ซ้ือไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1) อายุ (Age) บุคคลที่มีอายตุ่างกนัจะมีความตอ้งการในสินคา้

และบริการที่แตกต่างกนั เช่น กลุ่มวยัรุ่นจะชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ 

กลุ่มผูสู้งอายจุะสนใจสินคา้เก่ียวกบัสุขภาพและความปลอดภยั เป็นตน้ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2) วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) การด ารงชีวติใน

แต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงที่มีอิทธิพลต่อความตอ้งการ ทศันคติ และค่านิยมของบุคคล ท าใหเ้กิดความ

ตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการซ้ือที่แตกต่างกนั โดยมีความสมัพนัธก์บัสถานการณ์

ทางการเงินและความสนใจของแต่ละบุคคล 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3) อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความ

จ าเป็นและความตอ้งการสินคา้และบริการที่แตกต่างกนั เช่น พนกังานบริษทัจะซ้ือสินคา้เพือ่

เสริมสร้างบุคลิกภาพ เกษตรกรจะซ้ือสินคา้ที่จ  าเป็นต่อการครองชีพและปัจจยัการผลิต 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4) รายได้ (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพ

เหล่าน้ีประกอบดว้ย รายได ้ การออมทรัพย ์ อ านาจการซ้ือ และทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน คนที่มี

รายไดต้  ่าจะมุ่งซ้ือสินคา้ที่จ  าเป็นต่อการครองชีพ และมีความไวต่อราคามาก ส่วนคนที่มีรายไดสู้ง

จะมุ่งซ้ือสินคา้ที่มีคุณภาพดีและราคาสูง โดยเนน้ที่ภาพพจน์ตราสินคา้เป็นหลกั 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5) การศึกษา (Education) ผูท้ี่มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้ที่จะ

บริโภคผลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพดีกวา่ผูท้ี่มีการศึกษาต ่า เน่ืองจากผูท้ี่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถ

สร้างรายไดท้ี่สูงกวา่ผูท้ี่มีการศึกษาต ่า จึงมีแนวโนม้ที่จะบริโภคผลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพมากกวา่ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก6) ค่านิยมและรูปแบบการด ารงชีวิต (Value and Lifestyle) 

ค่านิยม หรือ คุณค่า (Value) หมายถึง ค่านิยมในส่ิงของหรือบุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

ส่วนรูปแบบการด ารงชีวติ (Lifestyle) หมายถึง วธีิการด ารงชีวติซ่ึงบุคคลใชเ้วลาและทรัพยากรเพือ่

ท  ากิจกรรม โดยพจิารณาจากส่ิงที่สนใจและความคิดเห็นต่อส่ิงต่างๆรอบตวั 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ (Buyer’s Decision Process) ล าดบัการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.2.1 การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) เป็นขั้นตอนแรก

ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเกิดขึ้นเม่ือบุคคลระลึกถึงความแตกต่างระหวา่งส่ิงที่เขามีอยูแ่ละ

ส่ิงที่เขาตอ้งการ (Kerin, Hartley and Rudelius 2004: 100, อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท ์2548 : 102) 

อาจเกิดขึ้นเองขากความตอ้งการภายใน หรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ภายนอกกไ็ด ้ มกัจะไดรั้บอิทธิพล

จากบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล วฒันธรรม ชั้นทางสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และจากกลุ่มต่างๆของ

ครอบครัวเขา้มาเก่ียวขอ้ง บุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จดัการกบัส่ิงกระตุน้จากประสบการณ์ในอดีตและ

จะท าใหเ้ขารู้วา่จะท าการตอบสนองส่ิงกระตุน้นั้นไดอ้ยา่งไร 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.2.2 การค้นหาข้อมูล (Information search) เม่ือบุคคลรับรู้ถึง

ความตอ้งการ เขาจะท าการคน้หาวธีิการที่จะท าใหค้วามตอ้งการดงักล่าวไดรั้บความพอใจ การ

คน้หาอาจกระท าขึ้นโดยสญัชาตญาณอยา่งรวดเร็ว หรืออาจมีการใชค้วามพยายาม และการวเิคราะห์
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ขอ้มูลดว้ย ถา้หากมีขอ้มูลที่เพยีงพอก็สามารถน ามาก าหนดทางเลือกที่ตอ้งการได ้ แต่หากขอ้มูลใน

ความในความทรงจ ามีไม่พอ ก็จ  าเป็นที่จะตอ้งมีการแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งภายนอกเพิม่เติม 

เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่เพยีงพอ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.2.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternative) 

ผูบ้ริโภคจะท าการประเมินทางเลือกที่เป็นไปไดก้่อนท าการตดัสินใจ โดยจะมีการก าหนด

หลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมินทางเลือกต่างๆ ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะมีการประเมินทางเลือก เพือ่ใหไ้ด้

ทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละทางเลือก และจดัล าดบัทางเลือกก่อนจะท า

การตดัสินใจซ้ือต่อไป 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.2.4 การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการ

ประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่ 3 จะช่วยให้ผูบ้ริโภคก าหนดความพอใจระหวา่งผลิตภณัฑต์่างๆที่

เป็นทางเลือก จากนั้นผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท์ี่เขาชอบมากที่สุด เป็นขั้นตอนที่ส าคญัขั้น

หน่ึงในการตดัสินใจซ้ือ เป็นขั้นตอนที่ผูบ้ริโภคลงมือซ้ือ ดว้ยความตั้งใจ และเกิดความพอใจใน

สินคา้ที่ซ้ือ การที่ผูบ้ริโภควางแผนก่อนการซ้ือ โดยมีการเตรียมขอ้มูลเก่ียวกบัสถานที่ที่จะซ้ือ 

วธีิการซ้ือ และเวลา ซ่ึงขอ้มูจะมีมากนอ้ยแค่ไหนนั้น จะขึ้นอยูก่บัประเภทสินคา้เป็นส าคญั 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.2.5 พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post purchase behavior) 

ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณค่าที่ไดรั้บจริงจากการบริโภค หรือใชผ้ลิตภณัฑก์บัความ

คาดหวงั –คุณค่าที่ไดรั้บสูงกวา่ความคาดหวงั ผูบ้ริโภคก็จะเกิดความพงึพอใจ แต่หากคุณค่าที่ไดรั้บ

ไม่ตรงกบัความคาดหวงั ผูบ้ริโภคก็จะเกิดความไม่พอใจในผลิตภณัฑน์ั้น และเกิดพฤติกรรมการซ้ือ

ในรูปแบบต่างๆขึ้น เช่น ขายผลิตภณัฑน์ั้นไป ไม่กลบัไปซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นอีก เป็นตน้ 

กกกกกกกก3. การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buy’s Response) เม่ือผูบ้ริโภครับส่ิงกระตุน้ต่างๆเขา้มาใน

ความรู้สึกนึกคิดโดยผา่นกระบวนการต่างๆ ทั้งจากภายนอก และภายในตวัผูบ้ริโภคเอง จนเกิด

ความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการ และในที่สุดผูบ้ริโภคจึงตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการนั้น โดยมี

กระบวนการในการตอบสนองเพือ่การตดัสินใจดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 การเลอืกตราสินค้า (Brand Choice) ผูบ้ริโภคจะเลือกตราสินคา้ 

(Brand name) ที่จะท าการซ้ือ โดยผา่นการประเมินผลขอ้มูลที่ไดรั้บเก่ียวกบัตราสินคา้ และเลือกตรา

สินคา้ที่ดีที่สุด 
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กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 การเลือกร้านค้า (Dealer Choice) ผูบ้ริโภคจะเลือกร้านคา้ที่ท  าการซ้ือ

สินคา้และบริการนั้น โดยจะค านึงถึงการบริการ การส่งเสริมการขายและพนกังานขาย เป็นตน้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.3 ปริมาณในการซ้ือ (Quantity Choice) คือ ปริมาณการซ้ือสินคา้ในแต่

ละคร้ังของผูบ้ริโภค 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.4 เวลาในการซ้ือ (Timing Decision) (บริโภคจะท าการตดัสินใจวา่จะท า

การซ้ือสินคา้ในช่วงเวลาใดที่ผูบ้ริโภคมีความสะดวกในการซ้ือมากที่สุด อาจเป็นช่วงวนัเสาร์-

อาทิตย ์วนัธรรมดา เวลาเชา้ เวลาบ่าย หรือเวลาเลิกงาน เป็นตน้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.5 วิธีการช าระเงิน (Payment-method Decision) ผูบ้ริโภคอาจจะท าการ

ช าระเงินค่าสินคา้หรือบริการเป็นเงินสด เงินผอ่น หรือบตัรเครดิต 

2. ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับอาหารสมอง 

กกกกกกกกในแต่ละวนัเราตอ้งการวติามินและแร่ธาตุต่างๆอยา่งครบถว้น เพือ่ใหร่้างกายแขง็แรง

และมีสุขภาพดี ซ่ึงสมองและระบบประสาทก็เช่นเดียวกนัที่ตอ้งการสารอาหารเฉพาะมาบ ารุง ลอง

ทบทวนดูสิวา่อาหารการกินของคุณนั้นมีสารอาหารที่เพียงพอแก่ความตอ้งการของสมองหรือไม่ 

ซ่ึงสารอาหารที่เป็นที่ตอ้งการของสมองมีอยูห่ลายชนิดดว้ยกนั  

- วิตามินบ ีตวัเอกที่สมองและระบบประสาทตอ้งการ  

- วิตามินบี และกรดโฟลิคส่วนใหญ่มีความส าคญัต่อการท างานของระบบประสาทและสมอง ใน

แต่ละวนัคุณควรเลือกอาหารที่ครบดว้ยวติามินบีหลายๆ ชนิดดงัน้ี 

- วิตามินบี 1 (ไทอามีน Thiamine) จ าเป็นในการบ ารุงสมองและเซลลป์ระสาทใหแ้ขง็แรง มีมาก

ในอาหารพวกเมล็ดธญัพชื และอาหารที่ปรุงขึ้นจากเมล็ดขา้ว เช่น ขนมปัง ขา้ว พาสตา้ ธญัพชื 

รวมทั้งในเน้ือหมูก็มีมากดว้ย 

- วิตามินบี 5 (กรดแพนโตธีนิค Pantothenic acid) ช่วยสร้างโคเอ็นไซมท์ี่ช่วยในการถ่ายทอด

สญัญาณประสาทเม่ือถูกกระตุน้ ซ่ึงมีอยูใ่นเน้ือววั สตัวปี์กพวกเป็ดหรือไก่ ปลา ธญัพชืที่เป็น

เม็ดๆ พชืผกัประเภทที่เป็นฝัก เช่น ถัว่ กระถิน นอกจากน้ียงัมีอยูใ่นนมสด ผกั และผลไมต้่างๆ  

- วิตามินบี 6 (ไพริด็อกซิน Pyridoxine) ช่วยในการเปล่ียนทริปโตฟาน (Tryptophan) ให้เป็นเซ

โรโตนิน (Serotonin) ซ่ึงเป็นสารเคมีในสมองชนิดหน่ึงที่มีความเก่ียวพนักบัอารมณ์ความนึก
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คิดของคน พบไดใ้นอาหารประเภทไก่ ปลา เน้ือหมู ตบั ไต (เคร่ืองในสตัว)์ และธญัพชื เมล็ด

ถัว่ ตลอดจนพชืผกัชนิดที่เป็นฝัก เช่น ถัว่ หรือกระถิน เช่นกนั 

- วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามีน Cyanocobalamin) ช่วยในการสร้างเซลลเ์ม็ดเลือดแดงให้

สมบูรณ์ สร้างโปรตีน และบ ารุงรักษาเน้ือเยือ่ประสาท พบไดใ้นไข่ เน้ือสตัว ์ปลา สตัวปี์ก นม 

และผลิตภณัฑจ์ากนมต่างๆ 

- กรดโฟลิค (Folic acid) จ าเป็นต่อระบบการเผาผลาญกรดไขมนัโมเลกุลยาว (long-chain fatty 

acid) ในสมอง พบมากในกลว้ย น ้ าสม้ ธญัพชืต่างๆ มะนาว สตรอเบอร์ร่ี แคนตาลูป ผกัใบเขียว 

ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง หรือถัว่ลนัเตา เป็นกรดที่ส าคญัมากส าหรับผูห้ญิงที่ก  าลงัตั้งครรภ ์ เพราะวา่

ระดบักรดที่ต  ่าเกินไปจะเพิม่ความเส่ียงต่อ neutral tube defect ในทารกเกิดใหม่  

สารอาหารที่ช่วยดูแลระบบประสาท  

กกกกกกกกแร่ธาตุดงัต่อไปน้ีมีบทบาทตอ่การท างานของระบบประสาทไม่นอ้ย 

- แมกนีเซียม พบมากในอาหารจ าพวกเมล็ด เช่น ธญัพชืต่างๆ ขา้ว ผกัชนิดที่มีฝัก ถัว่ และผกัใบ

เขียว 

- โปแตสเซียม พบในผลไมเ้มืองหนาว เช่น แอปริคอท อะโวคาโด กีว ี หรือที่หาง่ายในบา้นเรา

หน่อยก็อยา่งเช่น กลว้ย สม้ แคนตาลูป ลูกพรุน องุ่น สตรอเบอร์ร่ี รวมทั้งมนัฝร่ัง เน้ือววั หมู 

และปลา 

- แคลเซียม พบในนม และผลิตภณัฑจ์ากนม เช่น ชีส โยเกิร์ต รวมทั้งปลาตวัเล็กตวันอ้ยที่

รับประทานไดท้ั้งกระดูก  

กกกกกกกกการรับประทานใหห้ลากหลายเขา้วา่ จะท าใหคุ้ณไดส้ารอาหารครบ โดยรับประทาน

ตามปิระมิดอาหารจะช่วยใหคุ้ณทราบถึง สดัส่วนอาหารที่จ  าเป็นที่ร่างกายเราตอ้งการ รวมทั้ง

อาหารส าหรับประสาทและสมองดว้ย 

ผักและผลไม้บางชนิด ช่วยเสริมความจ า  

กกกกกกกกการกินผกัและผลไมม้ากๆ เป็นทางเลือกที่ฉลาด มีงานวจิยั 2 ช้ินที่ท  าในสตัวบ์่ง

ช้ีให้เห็นวา่ คนที่กินผกัและผลไมน้ั้นจะฉลาดขึ้นไดอ้ยา่งไร  

กกกกกกกกจากการศึกษาพบวา่สารตา้นอนุมูลอิสระ(Antioxidant) ในผลไมแ้ละผกัจะช่วย

พฒันาการเรียนรู้และจดจ ามากขึ้น และช่วยชะลอการเส่ือมของอายสุมองที่มากขึ้น รวมถึงตา้น
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ในเมืองทมัปา ซ่ึงเป็นผูน้ าคณะวจิยักล่าวไวใ้นวารสารการวจิยั The Journal of Neuroscience  

กกกกกกกกในงานศึกษาช้ินแรก คณะวจิยัไดใ้หห้นูทดลองกินอาหารที่ประกอบดว้ยผกัขมเป็น

ส่วนผสมหลกั ขณะที่หนูอีกกลุ่มไดใ้หกิ้นขา้วธรรมดา ผา่นไป 6 สปัดาห์ ไดท้ดสอบการเรียนรู้หนู

ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใหม้นัฟังเสียงใดเสียงหน่ึง แลว้ท าการเป่าลมไปที่ตาของมนั นกัวจิยัไดเ้ฝ้าสงัเกตการ

กระพริบตาของมนัพบวา่ หนูที่กินผกัขมเรียนรู้และมีประสาทสมัผสัที่จะเช่ือมโยงกิจกรรมสอง

อยา่งเขา้ดว้ยกนัไดเ้ร็วในวนัที่ 3 ของการทดลองเร็วกกวา่หนูที่ไดรั้บอาหารปกติที่ใชเ้วลาเรียนรู้ถึง 

5-6 วนัเราไดค้น้พบวา่หนูมีการพฒันาการท างานของระบบประสาทดีขึ้น 

กกกกกกกกในการศึกษาช้ินที่สอง นกัวจิยัไดเ้ปรียบเทียบการใหอ้าหาร 3 ชนิดกบัหนูทดลอง หนู

กลุ่มแรกไดรั้บอาหารที่ประกอบดว้ยสาหร่ายสไปรูไลนา (ซ่ึงมีสารตา้นอนุมูลอิสระในระดบัสูง) 

กลุ่มที่สองไดรั้บแอ๊ปเป้ิล (มีสารตา้นอนุมูลอิสระในระดบัปานกลาง) และกลุ่มที่สามใหกิ้นแตงกวา 

ซ่ึงมีสารตา้นอนุมูลอิสระในระดบัต ่าสุด เม่ือประเมินการท างานของสมองหนู นกัวจิยัพบวา่ กลุ่มที่

ไดกิ้นแอ๊ปเป้ิลและสาหร่ายสไปรูไลนา ช่วยลดการอกัเสบในสมองที่มีมากขึ้นไปตามวยัใหก้ลบัคืน

สภาพดีขึ้น 

กกกกกกกกราช โซฮลั ศาสตราจารยด์า้นเภสัชศาสตร์ โมเลกุลและพษิวทิยา มหาวทิยาลยัเซาท์

เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ไดท้  าการศึกษาคลา้ยๆ กนัน้ี โดยใหอ้าหารเสริมพวกวติามินอี ที่มีฤทธ์ิตา้น

อนุมูลอิสระแก่หนู และพบวา่มนัช่วยพฒันาความทรงจ าใหก้บัสตัวไ์ดม้ากขึ้นจากเดิมถึง 15 %  

ประโยชน์ของอาหารมัน ๆ มสีารบ ารุงสมอง 

กกกกกกกกนกัวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนียศึกษาพบวา่กรดโอเลอิกในไขมนั กลบัมี

ประโยชน์ เพราะถูกแปลงใหเ้ป็นสารบ ารุงสมอง เม่ือตกถึงล าไส ้ ขณะน้ีไดมี้การทดลองยาที่ท  า

เทียมสารประกอบน้ี เพือ่ลดปริมาณไขมนัอนัตรายไตรกลีเซอไรด ์ ผลการศึกษาไดแ้สดงวา่สารโอ

เลออยอี์ทานอลาไมด ์ หรือโออีเอในระดบัสูง มีสรรพคุณช่วยลดความอยากอาหาร บ ารุงสมอง ท า

ใหน้ ้ าหนกัลด ลดปริมาณไตรกลีเซอไรด ์ ทั้งยงัช่วยลดปริมาณคอเลสเทอรอลในเลือด จึงเหมาะกบั

การท าเป็นยาเม็ดลดความอว้นดว้ย 
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กกกกกกกกดร.ดาเนียล เพียวเมลลิ หัวหนา้นกัวจิยั กล่าววา่ โออีเอ ยงัช่วยเก็บความจ าเอาไว ้ โดย

ช่วยกระตุน้สญัญาณเพิม่ขีดความจ าในสมอง บ ารุงสมอง ส่วนที่เก่ียวกบัความจ าทางดา้นอารมณ์ 

เขายงัเสริมวา่มนัยงัมีคุณประโยชน์ในววิฒันาการ ในการช่วยให้ สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมจ าไดถึ้งแหล่ง

และเวลาที่จะหาอาหารมนั ๆ กิน จึงดูเหมือนมนัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการววิฒันาการของมนุษย์

และสตัวอ่ื์นของ ยคุตน้ ๆ เพราะการจ าแหล่งและสภาพการณ์ที่เกิดส่ิงหน่ึงส่ิงใดขึ้นได ้ อาจจะเป็น

กลไก เพือ่การอยู ่รอดของมนุษยย์คุแรก ๆ ที่ส าคญัอนัหน่ึง 

การดูแลและบ ารุงสมอง 

กกกกกกกกสมองเป็นอวยัวะที่ส าคญัของร่างกาย หากสมองไดรั้บการดูแลรักษาที่ดียอ่มเป็นผลดีตอ่

สุขภาพของคนๆนั้น เร่ืองอาหารการกินเป็นปัจจยัหน่ึงทีมีผลต่อการท างานของสมอง การรู้จกัเลือก

กินอาหารที่มีสารอาหารช่วยบ ารุงสมองจะท าให้ร่างกายไดรั้บสาร อาหารบ ารุงสมองแลว้น าไปใช้

ในการซ่อมแซมหรือท าใหก้ารท างานและสุขภาพของสมอง เจริญเติบโตแขง็แรงสามารถท างาน

ตามหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กกกกกกกกสารอาหารบ ารุงสมองที่ไดจ้ากอาหารบ ารุงสมองที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มีหลาย

ชนิด แต่สารอาหารบ ารุงสมองที่คนส่วนมากจะรู้จกักนัดีคือ โอเมกา้-3 (Omega-3) ที่มีอยูใ่นปลา

ทะเลน ้ าลึก นอกจากโอเมกา้-3 แลว้ยงัมีสารอาหารที่มีคุณสมบตัิในการบ ารุงสมองชนิดอ่ืนๆ อีก

หลายชนิดที่ลว้นมีประโยชน์ต่อการท างานของสมองไม่นอ้ยกวา่โอเมกา้-3 สารอาหารเหล่าน้ีคือ

อะไรและจะหาไดจ้ากอาหารประเภทใดบา้ง  

3. การวิเคราะห์ตัวประกอบ (Factor Analysis) 

กกกกกกกกการวเิคราะห์ปัจจยัเป็นเทคนิคที่จบักลุ่ม หรือรวมกลุ่ม หรือรวมตวัแปรที่มี

ความสมัพนัธก์นัไวใ้นกลุ่ม หรือปัจจยัเดียวกนั ตวัแปรที่อยูใ่นปัจจยัเดียวกนั จะมีความสมัพนัธก์นั

มาก โดยความสมัพนัธน์ั้นอาจจะเป็นไปในทิศทางบวก (ไปในทิศทางเดียวกนั) หรือทิศทางลบ (ไป

ในทางตรงกนัขา้ม) ก็ได ้ส่วนตวัแปรที่คนละปัจจยัจะไม่มีความสมัพนัธก์นั หรือมีความสมัพนัธก์นั

นอ้ย หรือในอีกความหมายของการวเิคราะห์องคป์ระกอบ หรือเรียกวา่ การวิเคราะห์ตวัประกอบ 

เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใชว้ิเคราะห์ผลการวดั โดยใชเ้คร่ืองมือหรือเทคนิคหลายชุดหรือหลายดา้น 

อาจใชแ้บบทดสอบ แบบวดั แบบส ารวจ ฯลฯ อาจใชชุ้ดเดียวแต่มีการวดัแยกเป็นหลายดา้นหรือ
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หลายชุดก็ได ้ ผลการวเิคราะห์จะช่วยใหท้ราบวา่เคร่ืองมือหรือเทคนิคเหล่านั้นวดัแต่ละ

องคป์ระกอบมากนอ้ยเพยีงใด 

กกกกกกกก3.1 วัตถุประสงค์ของเทคนิค Factor Analysis 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.1 เพือ่ศึกษาว่าตวัประกอบร่วมที่จะสามารถอธิบายความสมัพนัธ์

ร่วมกนัระหวา่งตวัแปรต่างๆ โดยที่จ  านวนตวัประกอบร่วมที่หาไดมี้จ านวนนอ้ยกวา่ จ  านวนตวัแปร

นั้นมีตวัประกอบร่วมอะไรบา้ง 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.2 เพือ่ตอ้งการทดสอบสมมติฐาน เก่ียวกบัโครงสร้างของตวัประกอบวา่

ตวัประกอบแต่ละตวัประกอบดว้ยอะไรบา้ง และตวัแปรแต่ละตวัควรมีน ้ าหนกัหรืออตัรา

ความสมัพนัธก์บัตวัประกอบมากนอ้ยเพยีงใด ตรงกบัที่คาดคะเนไวห้รือไม่ 

กกกกกกกก3.2 ประโยชน์ของเทคนิค Factor Analysis  

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1 ลดจ านวนตวัแปร โดยการรวมตวัแปรหลายๆตวัใหอ้ยูใ่นปัจจยั

เดียวกนั ปัจจยัที่ไดถื้อเป็นตวัแปรใหม่ที่สามารถหาค่าขอ้มูลของปัจจยัที่สร้างขึ้นได ้ เรียกวา่ Factor 

score แลว้ จึงสามารถน าปัจจยัที่ไดถื้อเป็นตวัแปรส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.2 ใชใ้นการแกปั้ญหาอนัเน่ืองมาจากการที่ตวัแปรอิสระของเทคนิคการ

วเิคราะห์สมการความถดถอยมีความสมัพนัธก์นั (Multicollinearity) ซ่ึงวธีิการอยา่งหน่ึงในการ

แกปั้ญหาน้ีคือ การรวมตวัแปรอิสระที่มีความสมัพนัธไ์วด้ว้ยกนั โดยการสร้างเป็นตวัแปรใหม่หรือ

เรียกวา่ปัจจยั โดยใชเ้ทคนิค Factor Analysis แลว้น าปัจจยัดงักล่าวไปเป็นตวัแปรอิสระในการ

วเิคราะห์ความถดถอยต่อไป 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.3 ท าใหเ้ห็นโครงการสร้างความสมัพนัธข์องตวัแปรที่ศึกษา เน่ืองจาก

เทคนิค Factor Analysis จะหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ (Correlation) ของตวัแปรทีละคู่ แลว้

รวมตวัแปรที่สมัพนัธก์นัมากไวใ้นปัจจยัเดียวกนัจึงสามารถวเิคราะห์โครงสร้างที่แสดง

ความสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆ ที่อยูใ่นปัจจยัเดียวกนัได ้ท าใหส้ามารถอธิบายความหมายของแต่ละ

ปัจจยัได ้

กกกกกกกก3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ของเทคนิค Factor Analysis  

กกกกกกกกกกกกกกกก3.3.1 การสร้างเมตตริกซ์ความสมัพนัธร์ะหวา่งคู่ของตวัแปรทุกตวั 

(Correlation Matrix) เป็นขั้นตอนแรกของการวเิคราะห์ปัจจยั ที่จะด าเนินการหาความสมัพนัธใ์น
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รูปแบบเสน้ตรงโดยวธีิของ Pearson correlation ระหวา่งตวัแปรทุกคู่ที่ตอ้งการน ามาจดักลุ่มซ่ึงจะ

อยูใ่นรูปแบบของ Correlation Matrix การหาความสมัพนัธจ์ะมีประโยชน์ในการน าตวัแปรไปใชจ้ดั

กลุ่ม ดว้ยวธีิของการวเิคราะห์ตวัประกอบ โดยมีการพจิารณาดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.3.1.1 ถา้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องตวัแปรคู่ใดมีค่าใกล ้

+1 หรือ –1 แสดงวา่ตวัแปรคู่นั้นมีความสมัพนัธก์นัมาก ควรอยูใ่น Factor เดียวกนั 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.3.1.2 ถา้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องตวัแปรคู่ใดมีค่าใกล้

ศูนยแ์สดงวา่ตวัแปรคู่นั้นไม่มีความสมัพนัธก์นัหรือมีความสมัพนัธก์นันอ้ยมาก ควรอยูค่นละ 

Factor 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.3.1.3 ถา้มีตวัแปรที่ไม่มีความสมัพนัธก์บัตวัแปรอ่ืน หรือมี

ความสมัพนัธก์บัตวัแปรอ่ืนๆที่เหลือนอ้ยมาก ควรอยูค่นละ Factor  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.3.1.4 ถา้มีตวัแปรที่ไม่มีความสมัพนัธก์บัตวัแปรอ่ืนหรือมี

ความสมัพนัธก์บัตวัแปรอ่ืนๆที่เหลือนอ้ยมาก ควรตดัตวัแปรนั้นออกจากการวเิคราะห์ 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.3.2 การสกดัปัจจยั (Factor extraction) วตัถุประสงค ์ คือ การหาจ านวน 

Factor ที่สามารถใชต้วัแปรทั้งหมดทุกตวัได ้วธีิการสกดัปัจจยัแบ่งออกเป็น 2 วธีิใหญ่ๆ คือ  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.3.2.1 วธีิองคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis : 

PCA) วธีิน้ีอาศยัหลกัความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ระหว่างตวัแปรที่ใชเ้ป็นขอ้มูลองคป์ระกอบหลกั ตวัแปร

คือ การผสมเชิงเสน้ตรง (Linear combination) ของตวัแปรที่อธิบายการผนัแปรของขอ้มูลไดม้าก

ที่สุดจากนั้นหาการผสมที่สอง ที่สามารถอธิบายการผนัแปรไดม้ากที่สุดเป็นอนัดบัสอง โดยที่ไม่

สมัพนัธก์บัการผสมแรก ท าเช่นน้ีเร่ือยไปจนไดอ้งคป์ระกอบหลกั (ปัจจยั) ที่สามารถอธิบายการผนั

แปรของทุกตวัแปรไดค้รบถว้น ซ่ึงองคป์ระกอบหลกัจะอธิบายการผนัแปรไดน้อ้ยลงตามล าดบัและ

ทุกองคก์ร 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.3.2.2 วธีิองคป์ระกอบร่วม (Common Factor Analysis: CFA) 

วธีิน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 วธีิ ดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- วธีิก าลงันอ้ยที่สุดไม่ปรับน ้ าหนกั (Unweighted least square) 

เป็นวธีิการสกดัปัจจยั โดยจะก าหนดจ านวนไวต้ายตวัและพยายามหาเมตริกซ์แบบแผนของปัจจยั 

(Factor pattern matrix) ที่ท  าใหผ้ลรวมของความแตกต่างก าลงัสองระหวา่งเมตริกซ์ที่ค  านวนได ้
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หรือเมตริกซ์ความสมัพนัธท์ี่สร้างขึ้นใหม่และเมตริกซ์ความสมัพนัธเ์ดิมระหวา่งตวัแปรที่มีค่านอ้ย

ที่สุด 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- วธีิก าลงัสองนอ้ยที่สุดทัว่ไป (Generalized Least Square: 

USL) เป็นวธีิการที่ใชห้ลกัเกณฑอ์ยา่งเดียวกนักบัวธีิอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากวธีิองคป์ระกอบหลกั 

เพยีงแต่มีการถ่วงน ้ าหนกัความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรในเชิงปฎิภาคกลบักบัความเด่นเฉพาะ 

(Uniqueness) ของตวัแปรนั้นโดยใหค้่าความสัมพนัธร์ะหวา่งตวัแปรที่มีความเด่นเฉพาะมาก มี

น ้ าหนกันอ้ยกวา่ค่าความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรที่มีความเด่นเฉพาะต ่า ซ่ึงความเด่นเฉพาะของตวั

แปร คือ อตัราความไม่สมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรสองตวั สามารถวดัไดจ้ากค่าสมัประสิทธ์ิ 

ความสมัพนัธเ์ชิงส่วน (Partial correlation coefficient) 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- วธีิความเป็นไปไดสู้งสุด (Maximum Likelihood Method: 

ML) เป็นวธีิการที่ใชห้าค่าโดยการประมาณที่สามารถจะใชเ้มตริกซ์ความสมัพนัธท์ี่ค  านวณไดใ้กล้

กบัเมตริกซ์ที่ไดจ้ากการสงัเกต โดยสมมติวา่ขอ้มูลนั้นเป็นขอ้มูลตวัอยา่งที่มีการกระจายปกติหลาย

ตวัแปร และโดยการปรับน ้ าหนกัค่าความสมัพนัธใ์นเชิงปฎิภาคกลบั กบัความเด่นเฉพาะของตวัแป

ซ่ึงจะกระท าการค านวณซ ้ าหลายๆคร้ัง จนกวา่จะไดเ้มตริกซ์ที่ใกลก้บัเมตริกซ์ที่ไดจ้ากการสงัเกต 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- วธีิอลัฟ่า (Alpha Method) เป็นการใชห้ลกัการเดียวกบัวิธีการ

แยกปัจจยัแบบอ่ืนๆ คือ มีการตั้งสมมติฐานไวว้า่ตวัแปรแต่ละตวัมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ปัจจยั

ร่วม และปัจจยัเฉพาะ วตัถุประสงคข์องวธีิการแยกปัจจยัโดยอาศยัค่าแอลฟ่า คือ หาปัจจยัที่เป็น

ตวัแทนของคุณสมบตัิของประชากร หรือมีอตัราการใชไ้ดท้ัว่ไปสูงสุด (Maximum 

generalizability) 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- วธีิเงา (Image Method) เป็นวธีิการแยกปัจจยัอีกวธีิหน่ึงซ่ึง

สมมติวา่ ตวัแปรแต่ละตวัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เกิดจากปัจจยัร่วมและส่วนที่เกิดจาก

ปัจจยัเฉพาะสดัส่วนที่แน่นอนของทั้งสองส่วนน้ีไดจ้ากการประมาณ โดยอาศยัเมตริกซ์

ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.3.3 การหมุนแกนปัจจยั (Factor Rotation) เป็นขั้นตอนที่จะด าเนินการ

แยกตวัแปรใหเ้ห็นเด่นชดัวา่ตวัแปรหน่ึงๆ ควรจะจดัอยูใ่นกลุ่มหรือในปัจจยัใด เน่ืองจากในการ

สกดัปัจจยัจะไดปั้จจยัหรือหลายปัจจยั ซ่ึงแต่ละปัจจยัจะเกิดการรวมตวัแปรแบบเชิงเสน้ตรงแต่
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ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ตวัแปรหน่ึงๆ อาจจะเป็นสมาชิกในหลายปัจจยัซ่ึงยากต่อการใหค้วามหมายของ

ปัจจยัและการก าหนดช่ือปัจจยั หรืออาจไดค้วามหมายของแต่ละปัจจยัไม่ชดัเจน การหมุนแกนจะ

เป็นวธีิการที่จะท าให้สมาชิกของแต่ละตวัแปรในปัจจยัหน่ึงๆชดัเจนขึ้น 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.3.4 การใหค้วามหมายแต่ละปัจจยั (Factor meaning) เป็นขั้นตอนที่ตอ้ง

ก าหนดช่ือหรือใหค้วามหมายแก่ปัจจยัหรือตวัแปรที่ได ้ โดยพิจารณาวา่ในปัจจยันั้นๆประกอบไป

ดว้ยตวัแปรอะไรบา้งที่เป็นสมาชิกอยู ่ แต่เน่ืองจากในปัจจยัหน่ึงๆประกอบไปดว้ยตวัแปรทุกตวัที่

เป็นสมาชิกโดยมีน ้ าหนกัของการเป็นสมาชิกแตกต่างกนั ดงันั้นก่อนใหค้วามหมายแก่ปัจจยัใดๆ 

ควรจะตอ้งพจิารณาเลือกตวัแปรที่น่าจะเป็นสมาชิกของปัจจยันั้นๆมากที่สุด หลงัจากนั้นจึงให้

ความหมายแก่ปัจจยัแต่ละปัจจยั ซ่ึงมีขั้นตอนในการพจิารณา 3 ขั้นตอน คอื  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.3.4.1 จดัตวัแปรเขา้เป็นสมาชิกปัจจยัเดียว เป็นขั้นตอนที่จะ

ด าเนินการแยกตวัแปรใหเ้ห็นชดัวา่ตวัแปรหน่ึงๆ ควรจะจดัอยูใ่นกลุ่มหรือปัจจยัใด โดยน าค่า

น ้ าหนกัปัจจยัหรือสมัประสิทธ์ิของแต่ละปัจจยั (Factor loading) ที่ไดล่้าสุดจากการหมุนแกนแลว้

และเลือกเฉพาะ Factor ที่มีค่า Eigen value หรือค่า Percent of variance สูงตามขั้นตอนการเลือก

ปัจจยัแลว้ จึงพจิารณาค่าน ้ าหนกัปัจจยัหรือสมัประสิทธ์ิของแต่ละปัจจยัของปัจจยัทั้งหมดที่เลือกมา 

วา่น ้ าหนกัปัจจยัหรือค่าสมัประสิทธ์ิของแต่ละปัจจยันั้น มีความสมัพนัธก์บัตวัแปรนั้นมากทีสุ่ด 

แสดงวา่ตวัแปรนั้นๆควรเป็นสมาชิกของปัจจยันั้นมากกวา่ที่จะเป็นสมาชิกของปัจจยัอ่ืน 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.3.4.2 เลือกตวัแปรที่มีผลสูงต่อปัจจยั จากขั้นตอนที่ผา่นมา

ถึงแมจ้ะไดต้วัแปรที่เป็นสมาชิกในปัจจยัเดียว แต่ตวัแปรบางตวัที่เขา้มาเป็นสมาชิกในปัจจยัอาจจะ

มีน ้ าหนกัการเขา้รวมตวัหรือมีผลต่อการอธิบายปัจจยันั้นๆต ่า ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ถึงแมจ้ะไม่มีตวัแปร

ดงักล่าวก็สามารถใหค้วามหมายของปัจจยัไดเ้พยีงพอแลว้ การพจิารณาจากค่าน ้ าหนกัหรือ

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องตวัแปรจากตวัแบบการรวมแบบเสน้ตรง โดยจะเลือกตวัแปรที่มีค่า

สมัประสิทธ์ิสูงซ่ึงอาจจะใชว้ธีิทดสอบความสมัพนัธท์างสถิติ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.3.4.3 การใหค้วามหมายแก่ปัจจยั เป็นขั้นตอนที่จะตอ้งให้

ความหมาย หรือก าหนดช่ือแก่แต่ละปัจจยัซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะตอ้งอาศยัประสบการณ์ในการก าหนด 

หรือใชช่ื้อที่ส่ือความหมายแก่แต่ละปัจจยัจะท าใหไ้ดโ้ดยพจิารณาลกัษณะของตวัแปรที่อยูใ่นปัจจยั

นั้นๆ 
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4. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis)  

กกกกกกกกในการวเิคราะห์พหุคูณจะใชก้บัตวัแปรอิสระ 2 ตวัขึ้นไปและตวัแปรตาม 1 ตวัโดยที่ตวั

แปรอิสระและตวัแปรตามจะอยูใ่นสเกลของตวัวดัแบบช่วง (Interval Scale) และแบบอตัราส่วน 

(Ratio Scale) แต่ในการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis) ตวัแปรจะ

อยูใ่นสเกลการวดัแบบ (Nominal) และสเกลการวดัแบบเรียงอนัดบั ( Ordinal Scale) และตวัแปร

ตามจะมี 2 ค่าเป็นอยา่งนอ้ย เช่น กลุ่มชาย และกลุ่มหญิง และตวัแปรอิสระก็จะมีมากกวา่ 1 ตวัดงั

ภาพต่อไปน้ี 

 
ภาพประกอบที่ 4 แสดงความสมัพนัธโ์ลจิสติกส์เม่ือตวัแปรตามมี 2 ค่า 

ที่มา : ยทุธ ไกยวรรณ์, วิเคราะห์ขอ้มูลวจิยั Step by Step SPSS 4 (กรุงเทพมหานคร: บริษทั พมิพดี์ 

จ  ากดั, 2551), 189. 

กกกกกกกก4.1วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.1 เพือ่พยากรณ์ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ที่น่าสนใจ (ตวัแปร

ตาม)จากชุดตวัแปรอิสระ 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.2 เพือ่ศึกษาระดบัความสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระแต่ละตวั 

กกกกกกกก4.2 เงื่อนไขที่ใช้วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.1 ตวัแปรอิสระ (x) จะเป็นขอ้มูลในระดบัการวดัแบบกลุ่ม (Nominal 

Scale) ที่เป็นตวัแปรแบบทวมีิ 2 ค่า (Dichotomous) คือ 0 กบั 1 หรือเป็นตวัแปรที่อยูใ่นสเกลแบบ

ช่วง (Interval Scale) หรืออยูใ่นสเกลแบบอตัราส่วน (Ratio Scale) ก็สามารถน ามาวเิคราะห์ได ้

         ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม(อยูใ่นระดบักลุ่ม) 

 

 

 

 

 

เม่ือ ตวัแปร y1 คือเพศหญิง  และ y2 คือ เพศชาย 

 

 

X1 

X2 

 

y1 

y2 
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กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.2 ตวัแปรอิสระแต่ละตวัตอ้งไม่มีความสมัพนัธต์่อกนัหรือไม่เกิดปัญหา 

Multicollinearity  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.3 ตวัแปรตามจะเป็นตวัแปรเชิงกลุ่มอยา่งนอ้ย 2 กลุ่ม  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.4 ตอ้งใชข้นาดตวัอยา่ง n มากกวา่หรือเท่ากยั 30p เม่ือ p คือตวัแปร

อิสระ 

กกกกกกกก4.3 แนวคดิของการใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

กกกกกกกกโดยทัว่ไปแลว้เทคนิคการวเิคราะห์กาถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression 

Analysis) มีขอ้ตกลงเบื้องตน้ก็คือ การแจกแจงความคลาดเคล่ือนตอ้งเป็นโคง้ปกติ แต่ในการใชก้าร

วเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์โดยเฉพาะแบบ Binary Logistic ที่ค่าตวัแปรตาม (y) มีเพยีง 2 ค่า คอื 

0 กบั 1 จึงเป็นไปไม่ไดท้ีค่่าความคลาดเคล่ือนจะมีการแจกแจงแบบปกติ ดงันั้น การเลือกใชก้าร

วเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แทน อีกประการก็คือ ค่าพยากรณ์ที่ไดจ้ากการวเิคราะห์การถดถอย

เชิงพหุ ไม่สามารถแปรความหมายเป็นความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ได ้ ซ่ึงค่าพยากรณ์

โดยเฉพาะแบบ Binary Logistic จะมีเพยีงสองค่า คือ 0 กบั 1หรือเกิด กบั ไม่เกิด หรือ ชอบกบัไม่

ชอบ แต่การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์สามารถท าได ้ การวเิคราะห์จ าแนกกลุ่ม (Discriminant 

Analysis) ใชพ้ยากรณ์การเป็นสมาชิกของกลุ่มไดโ้ดยตรง และมีขอ้ตกลงเบื้องตน้ก็คอื เมตริกซ์

ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม (Variance Covariance Matrix) ตอ้งเท่ากนัทุกกลุ่มทุก

ตวัอยา่ง แต่ในการวิเคราะห์โลจิสติกส์ไม่จ าเป็นตอ้งมีขอ้ตกลงเหล่าน้ี 

กกกกกกกก4.4 ประเภทของการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

กกกกกกกกการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

กกกกกกกก4.4.1 Binary Logistic Regression ตวัแปรตามจะแบ่งออกเป็นค่าที่มี 2 ค่า คือ 0 กบั 1 

(Dichotomous Variable) เช่น 
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ภาพประกอบที่ 5 แสดงแบบจ าลอง Binary Regression Logistic 

ที่มา : ยทุธ ไกยวรรณ์, วิเคราะห์ขอ้มูลวจิยั Step by Step SPSS 4 (กรุงเทพมหานคร: บริษทั พมิพดี์ 

จ  ากดั, 2551), 190. 

กกกกกกกก4.4.2 Multinominal Logistic Regression ตวัแปรตาม (y) ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มมากกวา่ 

2 กลุ่ม เช่น 

 
ภาพประกอบที่ 6 แสดงแบบจ าลอง Multinominal Logistic Regression 

ที่มา : ยทุธ ไกยวรรณ์, วิเคราะห์ขอ้มูลวจิยั Step by Step SPSS 4 (กรุงเทพมหานคร: บริษทั พมิพดี์ 

จ  ากดั, 2551), 191. 

กกกกกกกก4.5 สมการการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

กกกกกกกกในกรณีที่มีตวัแปรอิสระ (x) 1 ตวั แต่ตวัแปรตาม (y) มีไดเ้พยีง 2 ค่า จะพบวา่

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง x กบั y จะไม่อยูใ่นรูปเชิงเสน้ แต่จะอยูใ่นรูปสมการต่อไปน้ี 

Prob (event)    

ตวัแปรอิสระ (x)     ตวัแปรตาม (y) 

 

ตวัแปรอิสระ (x)     ตวัแปรตาม (y) 

 
 

ลูกคา้ซ้ือสินคา้(y1=0) 

 

ลูกคา้ไม่ซ้ือสินคา้ (y2=1) 

1. อาย ุ

2. รายได ้

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

1. อาย ุ

2. รายได ้

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 
 

Y1: นอ้ยท่ีสุด (0) 

Y2: นอ้ย (1) 

Y3: ปานกลาง (2) 

Y4: มาก (3) 

Y5: มากท่ีสุด (4) 
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หรือ        Prob (event)     

หรือ         Prob (event)    

ในกรณีตวัแปรอิสระหลายตวั สมการจะเป็นดงัน้ี 

  Prob (event)  

  เม่ือ 0  และ  1 คือ ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรต่างๆ 

    X คือ ตวัแปรอิสระ 

   e คือ เป็นค่าล็อกที่มีคา่ประมาณคงที่ 2.781 (ยทุธ ไกรวรรณ์ 2551: 189-

198) 

5. งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

กกกกกกกกธัชชนก สังข์ทอง 2522 ท  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหาร ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาถึงลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร เพือ่ทราบความรู้ควาเจา้ใจและพฤติกรรมการ

ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภค เพือ่ศึกษาถึงการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารของผูบ้ริโภค และเพือ่ศึกษาถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบั

ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภค 

กกกกกกกกปฐวี ต่อศรี  2521 ท  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

เคร่ืองด่ืม “อะมิโน โอเค” ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาถึงลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืม “อะมิโน โอเค” เพือ่ทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภณัฑ ์ เคร่ืองด่ืม “อะมิโน โอเค” และเพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์เคร่ืองด่ืม “อะมิโน โอเค” ของผูบ้ริโภค 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

กกกกกกกกการวจิยัเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงในบทวธีิด าเนินการวจิยัน้ีจะกล่าวถึง กลุ่ม
ตวัอยา่ง เคร่ืองมือในการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กกกกกกกกประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ทั้ง 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวทิยาการจดัการ และ

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร จ านวน 5748 คน (มหาวทิยาลยัศิลปากร กองบริการ

นกัศึกษา 2553) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มที่ซ้ือผลิต ภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง และกลุ่มทีไ่ม่ซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

2. ขนาดตัวอย่างและวธีิการคดัเลือกตัวอย่าง  
กกกกกกกกในการวจิยัคร้ังน้ี ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
ที่เหมาะสม โดยใชสู้ตรยามาเน่ (Yamane อา้งถึงใน สิน พนัธุพ์นิิจ 2551: 133) 

 
กกกกกกกกเม่ือ n       แทน    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N      แทน    ขนาของประชากร 
  e       แทน    ขนาดความคลาเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งไม่เกิน ร้อยละ 5 
แทนค่าในสูตร 

n  =  
2)05.0(57481

5748


 

               =   373.975 
                   374 
กกกกกกกกการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามสูตร Taro Yamane สามารถค านวณหาขนาด
กลุ่มตวัอยา่งของนกัศึกษาที่มีการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองได ้ 374 คน และเเพือ่ไม่ให้

     n =  
2)(1 eN

N
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เกิดขอ้ผดิพลาดในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัจึงท าการเก็บขอ้มูลจ านวน 390 ชุด เพือ่ลดการเกิด
ขอ้ผดิพลาดในวธีิการด าเนินการวจิยั 
กกกกกกกกวธีิการสุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) เพือ่
ความสะดวกของผูว้จิยั และลดค่าใชจ่้ายในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
กกกกกกกกเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้จิยัสร้างขึ้นโดย
ศึกษาจากเอกสารรายงานวจิยัต่างๆ ประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี 
กกกกกกกกตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ย อาย ุรายได ้จ านวนสมาชิก

ในครอบครัว ชั้นปี คณะ การไดรั้บขอ้มูลขา่วสาร ความพงึพอใจในราคาของเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลาดเปิดและปลายปิด 

กกกกกกกกตอนที่ 2 แบบสอบถามวดัปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุง
สมอง ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) 5 ระดบั (วสุธาร ศรีนพรัตน์ 
2534 : 227 อา้งถึงใน สิน พนัธุพ์นิิจ 2551: 155) คือ 
กกกกกกกกเห็นดว้ยที่สุด  หมายถึง  เห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีมากที่สุด 

 กกกกกกกกเห็นดว้ย  หมายถึง  เห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีมาก 

กกกกกกกกไม่แน่ใจ  หมายถึง  ไม่แน่ใจกบัขอ้ความน้ี 

กกกกกกกกไม่เห็นดว้ย  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ี 

กกกกกกกกไม่เห็นดว้ยที่สุด หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีมากที่สุด 
กกกกกกกกในการแปลความหมายคะแนนระดบัความคิดเห็น โดยมีการก าหนดเกณฑก์ารแบ่ง
ระดบัตามเกณฑค์วามหมายค่าคะแนน (Punpinij 1990 : 46 อา้งถึงใน สิน พนัธุพ์นิิจ 2551: 155) 
ดงัน้ี 
กกกกกกกก คะแนนเฉล่ีย    ระดบัความคิดเห็น 

กกกกกกกกคะแนนระหวา่ง 4.50-5.00 หมายถึง  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีมากที่สุด 

กกกกกกกกคะแนนระหวา่ง 3.50-4.49 หมายถึง  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีมาก 

กกกกกกกกคะแนนระหวา่ง 2.50-3.49 หมายถึง  อยูใ่นระดบัไม่แน่ใจกบัขอ้ความน้ี 

กกกกกกกกคะแนนระหวา่ง 1.50-2.49 หมายถึง  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีนอ้ย 

กกกกกกกกคะแนนระหวา่ง 1.00-1.49 หมายถึง อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีนอ้ยที่สุด 



 

30 

 

 

กกกกกกกกตอนที่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่เคยซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม
บ ารุงสมอง เป็นแบบสอบถามลกัษณะตวัเลือกที่ก  าหนดให ้ มีขอ้ค  าถามจ านวน 8 ขอ้เป็นแบบ  
Check List 
กกกกกกกกตอนที่ 4  แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่ไม่เคยซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม
บ ารุงสมอง เป็นแบบสอบถามลกัษณะตวัเลือกที่ก  าหนดให ้ มีขอ้ค  าถามจ านวน 4 ขอ้เป็นแบบ  
Check List 
กกกกกกกกตอนที่ 5  ปัญหาและขอ้เสนอแนะของนกัศึกษา โดยเป็นค าถามปลายเปิด (Open End 
Question) 
4. การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
กกกกกกกกในการสร้างเคร่ืองมือ ผูว้จิยัไดท้  าการสร้างแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
กกกกกกกกขั้นที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งและน าผลการศึกษามาสร้างเป็นแบบสอบถาม 
กกกกกกกกขั้นที่ 2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความ
สมบูรณ์ของเน้ือหา และความชดัเจนของภาษาที่ใชใ้นแบบสอบถามใหต้รงกบัเร่ืองที่ตอ้งการจะวดั 
จากนั้นน าแบบสอบถามมาปรับปรุงและแกไ้ขตามค าแนะน าก่อนน าไปท าการทดสอบความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
กกกกกกกกขั้นที่ 3 น าแบบสอบถามที่ไดพ้จิารณาปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้ (Try out) กบั
กลุ่มตวัอยา่งที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มประชากรที่ท  าการวจิยั ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าไปทดสอบกบั
นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม จ านวน 30 คน 
เพือ่ดูความเหมาะสมของการใชภ้าษาและความสมบูรณ์ของเน้ือหาที่ใชส้อบถาม เป็นการหาความ
เช่ือมัน่และความบกพร่องของแบบสอบถาม โดยใชส้มัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (สิน พนัธุ์ 
พนิิจ 2551 : 191-193) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.91 แสดงวา่เคร่ืองมือมี
ความเช่ือมัน่สูงและแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง สามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้
กกกกกกกกขั้นที่ 4 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ข เพือ่ใหส้อดคลอ้งตรงตามวตัถุประสงค ์
เน้ือหาและโครงสร้างให้สมบูรณ์มากยิง่ขึ้น และน าแบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง
จริง  
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามที่ผา่นการตรวจสอบแลว้ แจกจ่ายใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้

วธีิการสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก คือ มีการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่งทุกเพศ ทุกวยัที่เป็น

นกัศึกษาที่ก  าลงัศึกษาในมหาวทิยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทั้ง 3 คณะเพือ่ขอความ
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ร่วมมือ ใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกแบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยช้ีแจงถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่ตอ้ง

ศึกษาเก็บขอ้มูลใหก้ลุ่มตวัอยา่งทราบ เพือ่ให้เกิดความเขา้ใจ และเตม็ใจใหค้วามร่วมมือ ท าให้        

ขอ้มูลทีไ่ดมี้ความน่าเช่ือถือมากที่สุด โดยการเก็บแบบสอบถาม จะครอบคลุมในขอบเขตพื้นที่

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทั้งหมด 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง และการทดสอบสมมติฐานในการวจิยั 

ผูว้จิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดที่ไดจ้ากแบบสอบถาม พร้อมกบัตรวจสอบความถูกตอ้ง 

จากนั้นน าแบบสอบถามมาลงรหสั และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย 

1. วเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของนกัศกึษา ไดแ้ก่ ชั้นปีที่ศึกษา ระดบัผลการเรียน รายรับเฉล่ียต่อ

เดือน พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองของนกัศึกษาและผูท้ี่ไม่เคยซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม

บ ารุงสมอง โดยการหาค่าการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

2. ใชว้ิธีการวเิคราะห์ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง โดยการ

สร้างตวัแปรใหม่ของกลุ่มตวัแปรของกลุ่มตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) 

ของแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ที่มีจ  านวน 35 ขอ้ โดยมีการทดสอบและวเิคราะห์ความเหมาะสม

ของตวัแปร ซ่ึงใชเ้ทคนิค KMO and Bartlett’s test และการสกดัปัจจยัดว้ยวิธี Principal 

Component Analysis ใชว้ธีิการหมุนแกนแบบ Varimax เพือ่น าตวัแปรที่มีการรวมกลุ่มปัจจยั

ใหม่มาใชใ้นการวิเคราะห์โลจิสติกส์ 

3. น าขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรและปัจจยัที่ผา่นการรวมกลุ่มสร้างตวัแปรใหม่ โดยวิธีการ

วเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) แลว้น ามาวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์เพือ่พยากรณ์ความ

น่าจะเป็นของสมการปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ซ่ึง

ขอ้มูลที่ท  าการเก็บรวบรวมตอ้งผา่นเง่ือนไข ที่ใชใ้นการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (ยทุธ 

ไกยวรรณ์: 2551. 193) ดงัน้ี 

3.1. ตวัแปรอิสระ (x) เป็นขอ้มูลในระดบัการวดัแบบกลุ่มที่เป็นแบบตวัแปรทว ิมีค่า 2 ค่า คือ 1 กบั 
0 เป็นตวัแปรอยูใ่นสเกลแบบช่วง หรืออยูใ่นสเกลแบบอตัราส่วน 
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3.2. ตวัแปรอิสระแต่ละตวัตอ้งไม่มีความสมัพนัธต์่อกนั หรือไม่เกิดปัญหา Multicollinearity โดย
ท าการทดสอบ Spearman เพือ่ดูความสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระแต่ละตวั โดยพิจารณาจากค่า 
sig. หากค่า sig > 0.05 แสดงวา่ตวัแปรอิสระนั้นไม่มีความสมัพนัธก์นั สามารถน ามาวเิคราะห์
การถดถอยโลจิสติกส์ได ้

3.3. ตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงกลุ่มที่มีอยา่งนอ้ย 2 กลุ่ม คือ ซ้ือ กบั ไม่ซ้ือ 
3.4. ใชข้นาดตวัอยา่ง n มากกวา่หรือเท่ากบั 30p เม่ือ p คือตวัแปรอิสระ จ านวน 10 ตวัแปร 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

กกกกกกกกผลการวเิคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ไดม้า

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยใชแ้บบสอบถามกบัผูท้ี่ซ้ือและไม่ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม

บ ารุงสมอง ในมหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ  านวน 400 ราย และไดรั้บ

แบบสอบถามกลบัคืนมาทั้งส้ิน 390 ชุด จากผลการศึกษาพบวา่ มีจ  านวนผูซ้ื้อผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม

บ ารุงสมอง 258 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.2 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด และผูท้ี่ไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์

เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.8 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ผลการวเิคราะห์

ขอ้มูลแบ่งออกเป็นดงัน้ี 

1. ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

2. ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

3. ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

4. ขอ้มูลส าหรับผูท้ี่ไม่เคยซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

1. ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 จ  านวนตวัอยา่งจ าแนกตามเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ 
ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง  ไม่ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง  รวม 

จ านวน(ราย) ร้อยละ  จ านวน(ราย) ร้อยละ  จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ชาย 118 45.7  71 53.8  189 48.5 

หญิง 140 54.3  61 46.2  201 51.5 

รวม 258 100  132 100  390 100 
 

กกกกกกกกจากตารางที่ 1 แสดงจ านวนตวัอยา่งจ าแนกตามเพศของผูต้อบแบบสอบถาม จาก
การศึกษาพบวา่กลุ่มผูซ้ื้อผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กล่าวคือ จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 258 ราย เป็นเพศหญิง 140 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.3 และเป็นเพศชาย 118 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 45.7 ส่วนผูท้ี่ไม่ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย กล่าวคือ จากกลุ่ม
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ตวัอยา่ง 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.8 และเป็นเพศหญิง 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.2 จะเห็นไดว้า่กลุ่ม

ผูซ้ื้อผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและกลุ่มผูท้ี่ไม่ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม

บ ารุงสมองส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย  

ตารางที่ 2 จ านวนตวัอยา่งจ าแนกตามอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

อาย ุ
ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง  ไม่ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

จ านวน(ราย) ร้อยละ  จ านวน(ราย) ร้อยละ 

18 18 4.6  9 2.3 

19 53 13.6  25 6.4 

20 75 19.2  37 9.5 

21 56 14.4  31 7.9 

22 45 11.5  21 5.4 

23 4 1.1  6 1.5 

24 2 0.5  - - 

25 2 0.5  1 0.3 

ไม่ระบุอายุ 3 0.8  2 0.5 

รวม 258 66.2  132 33.8 
  

กกกกกกกกจากตารางที่ 2 แสดงจ านวนตวัอยา่งจ าแนกตามอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม จาก

การศึกษาพบวา่กลุ่มนกัศึกษาผูซ้ื้อผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมองเป็นผูท้ี่มีอายตุั้งแต่ 18 ถึง 25 ปี 

โดยส่วนใหญ่จะมีอาย ุ20 ปีจ  านวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.2 รองลงมา คือ อาย ุ21 ปี จ  านวน 56 

ราย คิดเป็นร้อยละ 14.4 และอาย ุ19 ปี จ  านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.6 ส่วนนกัศึกษาที่ไม่ซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมองส่วนใหญ่จะมีอาย ุ20 ปีจ  านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.5 รองลงมา

คืออาย ุ21ปี จ  านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.9 และอาย ุ19 ปี จ  านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.4 

ตามล าดบั สรุปไดว้า่กลุ่มนกัศึกษาที่ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง และไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์

เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง จะอยูใ่นช่วงอาย ุ20 ปี มากที่สุด 
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ตารางที่ 3 จ านวนตวัอยา่งจ าแนกตามคณะของผูต้อบแบบสอบถาม 

คณะ จ านวน(ราย) ร้อยละ 
วทิยาการจดัการ 229 58.7 

สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 57 14.6 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 93 23.8 

ไม่ระบุคณะ 11 2.8 
รวม 390 100 

 

กกกกกกกกจากตารางที่ 3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 390 ราย ส่วนใหญ่ศึกษาอยูใ่นคณะวทิยาการ
จดัการ จ านวน 229 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.7 รองลงมาศึกษาอยูใ่นคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร จ านวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.8 ศึกษาอยูค่ณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร
จ านวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.6 และไม่ระบุคณะที่ศึกษาจ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.8 
ตามล าดบั 
ตารางที่ 4 จ  านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา 

ชั้นปี จ านวน(ราย) ร้อยละ 
1 51 13.1 

2 128 32.8 

3 89 22.8 

4 116 29.7 

อ่ืนๆ 4 1 

ไม่ระบ ุ 2 0.5 

รวม 390 100 
 

กกกกกกกกจากตารางที่ 4 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอยถามจ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา

ปรากฏวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยูช่ั้นปีที่ 2 จ านวน 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.8 

รองลงมาคือ ชั้นปีที่ 4 จ  านวน 116 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.7 และ ชั้นปีที่ 3 จ  านวน 89 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 22.8 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง โดยจ าแนกตามระดบัผลการเรียน 

เกรดเฉล่ีย (GPA) 
ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง  ไม่ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

จ านวน(ราย) ร้อยละ  จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ต ่ากว่า 2.00 5 1.3  3 0.8 

2.01-2.49 65 16.7  28 7.2 

2.50-2.99 97 24.9  52 13.3 

3.00-3.49 59 15.1  32 8.2 

มากกว่า 3.50 ข้ึนไป 24 6.1  13 3.3 

ไม่ระบุ 8 2.1  4 1 

รวม 258 66.2  132 33.8 
    
กกกกกกกกจากตารางที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามระดบัผลการเรียน จากการศึกษา
พบวา่ กลุ่มนกัศึกษาที่ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ส่วนใหญ่จะมีระดบัผลการเรียนอยูท่ี่ 2.50-
2.99 จ านวน 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.9 รองลงมาจะมีระดบัผลการเรียนอยูท่ี่ 2.01-2.49 จ านวน 65 
ราย คิดเป็นร้อยละ 16.7 และมีระดบัผลการเรียนที่ 3.00-3.49 จ านวน 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.1 
ตามล าดบั ส่วนกลุ่มนกัศึกษาที่ไม่ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ส่วนใหญ่จะมีระดบัผลการ
เรียนอยูท่ี่ 2.50-2.99 เช่นกนั จ  านวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.3 รองลงมา คือกลุ่มนกัศึกษาที่มี
ระดบัผลการเรียนอยูร่ะหวา่ง 3.00-3.49 จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.2 และ กลุ่มนกัศึกษาที่มีผล
การเรียนระหวา่ง 2.01-2.49 จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.2 ตามล าดบั 
ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง โดยจ าแนกตามรายรับ/เดือน 

รายรับ/เดือน 
ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง  ไม่ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

จ านวน(ราย) ร้อยละ  จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ต ่ากว่า 5,000 บาท 148 37.9  77 19.7 

5,001-7,000 บาท 60 15.4  25 6.4 

7,001-10,000 บาท 36 9.3  19 4.9 

10,001-14,000 บาท 3 0.8  2 0.5 

มากกว่า 14,001 บาท ข้ึนไป 6 1.5  2 0.5 

ไม่ระบุ 5 1.3  7 1.8 

รวม 258 66.2  132 33.8 
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กกกกกกกกจากตารางที่ 6 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามรายรับ/เดือนของนกัศึกษา จาก
การศึกษาพบวา่ กลุ่มนกัศึกษาที่ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ส่วนใหญ่จะมีรายรับ/เดือนต ่า
กวา่ 5,000 บาท จ านวน 148 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมาจะมีรายรับระหวา่ง 5,001-7,000 บาท 
จ านวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.4 และมีรายรับ/เดือนระหวา่ง 7,001-10,000 บาท จ านวน 36 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 9.3 ตามล าดบั ส่วนกลุ่มนกัศึกษาที่ไม่ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ส่วนใหญ่
จะมีรายรับ/เดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท เช่นกนั จ  านวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.7 รองลงมา คือกลุ่ม
นกัศึกษาที่มีรายรับระหวา่ง 5,001-7,000 บาท จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.4 และ กลุ่มนกัศึกษา
ที่มีรายรับ/เดือนระหวา่ง 7,001-10,000 บาท จ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.9 ตามล าดบั 
ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามตรายีห่อ้ของผลิตภณัฑ์

เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองที่ผูต้อบแบบสอบถามรู้จกั 

ตรายีห่อ้ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง จ านวน (ราย) ร้อยละ 

แบรนดซุ์ปไก่สกดั 347 89 

สมาร์ทที ดร้ิง 66 16.9 

เปปทีน 298 76.4 

สมาร์ทที ชอท 38 9.7 

คาราบาวแดง 186 47.7 

เบรนฟิต 198 50.8 
 

กกกกกกกกจากตารางที่ 7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามยีห่อ้

ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมองที่ผูต้อบแบบสอบถามรู้จกั ปรากฏวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วน-

ใหญ่รู้จกัผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมองตราแบรนดซุ์ปไก่สกดัจ านวน 347 ราย คิดเป็นร้อยละ 89 

รองลงมา คือ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมองตราเปปทีน จ านวน 298 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.4 และ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมองตราเบรนฟิต จ านวน 198 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.8 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 8 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามการไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง

จากแหล่งต่างๆของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประเภทส่ือข่าวสาร จ านวน (ราย) ร้อยละ 

โทรทศัน์ 362 92.8 

นิตยสาร 205 52.6 

หนงัสือพมิพ ์ 172 44.1 

ป้ายโฆษณา 214 54.9 

การออกบูท้ของบริษทัเคร่ืองด่ืม 115 29.5 

อินเตอร์เน็ต 245 62.8 

แผน่พบั/โปรชวัร์ 68 17.4 

อ่ืนๆ 10 2.6 
 

กกกกกกกกจากตารางที่ 8 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามการไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองจากแหล่งต่างๆของผูต้อบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาทีซ้ื่อ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารจากกโฆษณาทางโทรทศัน์มากที่สุดจ านวน 

362 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.8 รองลงมานกัศึกษาจะไดรั้บข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต จ  านวน 245 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 62.8 และไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากป้ายโฆษณา จ านวน 214 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.9 

ตามล าดบั 

 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มบ ารุงสมอง 

กกกกกกกกจากแบบสอบถาม ในส่วนที่ 2 ที่แสดงถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมองผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการวเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพือ่ลดตวัแปรที่

มีอยูใ่หมี้จ  านวนปัจจยันอ้ยที่สุด โดยที่แต่ละปัจจยันั้นจะไม่มีความสมัพนัธก์นั ซ่ึงมีผลการวเิคราะห์

ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่9 การวเิคราะห์หาความเหมาะสมของขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิค KMO and Bartlett’s Test 
  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .904 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5502.951 
  df 595 
  p-value .000 

 

กกกกกกกกจากตารางที่ 9 ค่า KMO มีค่าเท่ากบั .904 สรุปไดว้า่ ขอ้มูลน้ีมีความเหมาะสมมากใน

การวเิคราะห์ดว้ยวธีิวิเคราะห์ปัจจยั (วยิะดา ตนัวฒันากูล 2548, หนา้ 220 , อา้งถึงใน ยทุธ 

ไกยวรรณ์ 2551 : 81) และค่า p-value  ของการทดสอบ Barlett จะพบวา่ตวัแปรเดิมมีความสมัพนัธ์

สูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ค่า p-value < .05) แสดงวา่ตวัแปรเดิมมีความสมัพนัธก์นัมากเพยีง

พอที่จะน ามาวเิคราะห์ปัจจยัได ้

ตารางที่ 10 แสดง Total Variance Explained 

 

กกกกกกกกจากตารางที่ 10 เป็นตารางที่แสดงค่าสถิติส าหรับแต่ละปัจจยั ทั้งก่อนและหลงัการสกดั
ปัจจยั โดยวธีิ Principal Component Analysis ในการสกดัปัจจยั และการเลือกปัจจยั จะใชเ้กณฑก์าร
ดูค่า Eigenvalues คือ ค่าความผนัแปรทั้งหมดในตวัแปรเดิมที่สามารถอธิบายไดโ้ดยปัจจยั ซ่ึงเราจะ
ไม่พจิารณาปัจจยัที่มีค่า Eigenvalues นอ้ยกวา่ 1 ดงันั้นจะมีเพยีงปัจจยัที่ 1-8 เท่านั้นที่มีค่า 

Com

pone

nt 

Initial Eigenvalues 
 

 

Extraction Sums of Squared  

Loadings 

 

 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
 Total % of Variance 

Cumulative 

% 
 Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 10.056 28.732 28.732  10.056 28.732 28.732  4.531 12.946 12.946 
2 3.379 9.654 38.386  3.379 9.654 38.386  3.641 10.403 23.349 
3 1.752 5.007 43.393  1.752 5.007 43.393  3.478 9.937 33.286 
4 1.480 4.228 47.621  1.480 4.228 47.621  2.514 7.182 40.468 
5 1.375 3.927 51.548  1.375 3.927 51.548  2.078 5.937 46.405 
6 1.189 3.398 54.947  1.189 3.398 54.947  2.026 5.789 52.194 
7 1.108 3.164 58.111  1.108 3.164 58.111  1.915 5.472 57.666 
8 1.018 2.907 61.018  1.018 2.907 61.018  1.173 3.353 61.018 
9 .904 2.581 63.600               

10 .884 2.526 66.125               
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Eigenvalue มากกวา่ 1 และปัจจยั ที่ส าคญัที่สุด คือปัจจยัที่ 1 เน่ืองจากอธิบายความผนัแปรของ
ขอ้มูลไดม้ากที่สุดถึง 12.946% และเม่ือมีการหมุนแกนแลว้น ้ าหนกัของทั้ง 8 ปัจจยั มีค่าเท่ากบั 
61.018% ที่จะสามารถอธิบายปัจจยัทั้งหมดได ้(ยทุธ ไกยวรรณ์. 2551, หนา้ 79) 
กกกกกกกกในการวเิคราะห์ปัจจยัโดยการหมุนปัจจยัแบบ Varimax วตัถุประสงคข์องการหมุนแกน

ปัจจยั คือ เพือ่ท  าใหค้่า Factor loading ของตวัแปร มีค่ามากขึ้นหรือลดลงจนกระทัง่ท  าใหท้ราบวา่

ตวัแปรนั้นควรอยูใ่นปัจจยัใด ทั้งน้ีเพราะวธีิน้ีจะพจิารณาเฉพาะตวัแปรที่มีน ้ าหนกัปัจจยัสูงเท่านั้น 

(วยิะดา ตนัวฒันากูล 2548, หนา้ 215, อา้งถึงใน ยทุธ ไกยวรรณ์ 2551: 87) ซ่ึงจะไดผ้ลการวเิคราะห์ 

ดงัน้ี 

ตารางที่ 11 ผลลพัธแ์สดงเมทริกซ์องคป์ระกอบที่หมุนแกนแบบ Varimax 

 
  

Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 
7.เคร่ืองด่ืมมีราคาแพงแสดงว่ามีคุณภาพ .767 .188 .103 .047 -.068 -.110 .156 .026 

10.เลือกซ้ือจากร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียง .726 .158 .094 .007 .310 .169 -.087 .111 

6.เคร่ืองด่ืมจ าเป็นตอ้งมีราคาแพง .681 .144 .146 .150 -.026 -.001 .125 .035 

9.ร้านคา้มีความทนัสมยั .654 .154 .190 -.001 .240 .243 -.087 -.030 

8.ราคาเหมาะสมกบัขนาดของเคร่ืองด่ืม .625 .036 .173 .056 .136 -.136 .216 -.319 

29.ซ้ือจากร้านคา้เดิมทุกคร้ัง .617 .189 -.072 .083 .028 .204 .317 .325 

34.ท่านคิดว่าจ าเป็นเฉพาะวยัเรียนและวยัท างาน
เท่านั้น 

.539 .287 -.218 .079 .182 .301 .210 .025 

35.ช่วยสร้างภาพพจน์ใหแ้ก่ตนเอง .531 .315 -.035 -.014 .049 .362 .165 .071 

22.ท่านเช่ือว่าด่ืมแลว้ลดความตึงเครียดและความ
เหน่ือยลา้ 

.124 .748 .143 .126 .107 .077 -.018 .097 

21.ท่านเช่ือว่าด่ืมแลว้ชดเชยสารอาหารท่ีขาดไป .232 .708 .148 .114 -.072 .086 .138 .077 

24.ผลการเรียนเป็นส่ิงจูงใจ .296 .651 .066 .075 .040 .200 -.051 .113 

23.ด่ืมเป็นยารักษาโรคและสามารถป้องกนั
โรคภยัไขเ้จ็บ 

.426 .567 -.019 -.005 .129 .187 .129 .241 

20.ท่านเช่ือว่าด่ืมแลว้ท าใหส้มองท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

.100 .529 .225 .133 .108 .081 .370 -.116 

25.สุขภาพร่างกายเป็นส่ิงจูงใจ .244 .524 .378 -.008 .061 .059 .156 -.115 

4.พิจารณาจากประโยชน์เป็นอนัดบัแรก -.030 .186 .720 .235 .028 .007 .046 -.060 
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Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3.มีผลงานวิจยัอา้งอิง .043 .221 .692 .093 .079 .130 .046 -.061 

5.ส่วนผสมหลกัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ 

.161 .107 .684 .113 .140 .063 -.030 -.013 

1.ช่ือเสียงของตราสินคา้ .111 -.057 .625 .190 .111 .259 .327 .092 

2.บรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม .096 .056 .582 .126 .321 .014 .077 .092 

15.การประชาสัมพนัธ์โดยการจดักิจกรรมติวเขม้ .162 .011 .186 .732 .091 .215 -.038 .152 

14.การโฆษณา .008 -.087 .377 .665 .063 .143 .038 -.049 

32.การไดรั้บค าบอกต่อเก่ียวกบัสรรพคุณ -.010 .401 .147 .618 .175 -.055 .170 -.002 

33.บุคคลรอบขา้ง เช่น ครอบครัว เพื่อ ดารา มีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ 

.140 .378 -.083 .530 .236 .053 .183 -.160 

31.มีการโฆษณาหลายช่องทาง .010 .314 .288 .511 .190 -.158 .164 .076 

12.ความสะดวกในการเดินทาง .015 .078 .271 .205 .718 .050 .134 .062 

11.ท าเลท่ีตั้งมีผลต่อการตดัสินใจ .309 .236 .098 .044 .658 .146 -.032 .179 

13.การจดัเรียงใหสิ้นคา้โดดเด่น .111 -.067 .310 .305 .588 .081 .012 -.086 

17.ถา้ท่านมอบของขวญัในช่วงเทศกาลท่าน
มกัจะเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

.120 .228 .158 .101 .030 .749 .025 .055 

18.การออกบูท๊ท าใหท่้านสนใจซ้ือ .048 .145 .228 .076 .266 .660 .297 -.188 

16.การแจกแผน่พบัแนะน าหรือบ่งบอกถึง
ประโยชน์ 

.225 .078 .343 .392 .031 .454 -.218 .127 

27.ท่านสามารถจดจ าค าขวญัของเคร่ืองด่ืมบ ารุง
สมองไดเ้ป็นอยา่งดี 

.449 .235 .032 .132 .009 .117 .640 .135 

26.ท่านซ้ือเคร่ืองด่ืมตรายีห่อ้เดิมติดต่อกนั .430 .152 .243 .113 -.020 -.029 .564 .011 

28.หากพบว่ายีห่อ้เดิมมีคุณสมบตัิต  ่ากว่ายีห่อ้อ่ืน
จะเปล่ียนยีห่อ้ทนัที 

.114 .067 .399 .004 .241 .221 .449 .205 

30.ท่านคิดว่าควรซ้ือจากร้านคา้ท่ีมีราคาถูก .197 .300 .021 .123 .247 -.019 .202 .677 

19.พนกังานขายท่ีแนะน ามีส่วนในการตดัสินใจ
ซ้ือ 

.253 .358 .012 .191 .224 .252 .327 .366 
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กกกกกกกกจากการน ามาวเิคราะห์ปัจจยันั้น จากตวัแปรเดิมที่มีอยู ่ 35 ตวัแปร จะสามารถจดัปัจจยั

ใหม่ไดท้ั้งหมด 8 ปัจจยั โดยพิจารณาจากค่า น ้ าหนกัของปัจจยัที่มากที่สุด รวมทั้งการพจิารณาจาก

ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยแต่ละตวัแปรจะอยูใ่นแต่ละปัจจยัดงัน้ี 

กกกกกกกกปัจจยัที่ 1 ปัจจยัดา้นค่านิยมในการบริโภค: ขอ้7.เคร่ืองด่ืมมีราคาแพงแสดงวา่มีคุณภาพ 

ขอ้10.เลือกซ้ือจากร้านคา้ทีมี่ช่ือเสียง ขอ้6.เคร่ืองด่ืมจ าเป็นตอ้งมีราคาแพง ขอ้9.ร้านคา้มีความ

ทนัสมยั ขอ้8.ราคาเหมาะสมกบัขนาดของเคร่ืองด่ืม ขอ้29.ซ้ือจากร้านคา้เดิมทุกคร้ัง ขอ้34.ท่านคิด

วา่จ  าเป็นเฉพาะวยัเรียนและวยัท างานเท่านั้น ขอ้35.ช่วยสร้างภาพพจน์ใหแ้ก่ตนเอง 

กกกกกกกกปัจจยัที่ 2 ปัจจยัดา้นความเช่ือในผลิตภณัฑ:์ ขอ้22.ท่านเช่ือวา่ด่ืมแลว้ลดความตึงเครียด

และความเหน่ือยลา้ ขอ้21.ท่านเช่ือวา่ด่ืมแลว้ชดเชยสารอาหารที่ขาดไป ขอ้24.ผลการเรียนเป็น

ส่ิงจูงใจ ขอ้23.ด่ืมเป็นยารักษาโรคและสามารถป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็ ขอ้20.ท่านเช่ือวา่ด่ืมแลว้ท าให้

สมองท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ ขอ้25.สุขภาพร่างกายเป็นส่ิงจูงใจ 

กกกกกกกกปัจจยัที่ 3 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ:์ ขอ้1.ช่ือเสียงของตราสินคา้ ขอ้4.พจิารณาจาก

ประโยชน์เป็นอนัดบัแรก ขอ้3.มีผลงานวจิยัอา้งอิง ขอ้5.ส่วนผสมหลกัที่แตกต่างกนัมีผลตอ่การ

ตดัสินใจซ้ือ ขอ้2.บรรจุภณัฑท์ี่สวยงาม 

กกกกกกกกปัจจยัที่ 4 ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด: ขอ้15.การประชาสมัพนัธโ์ดยการจดั

กิจกรรมติวเขม้ ขอ้14.การโฆษณา ขอ้32.การไดรั้บค าบอกต่อเก่ียวกบัสรรพคุณ ขอ้33.บุคคลรอบ

ขา้ง เช่น ครอบครัว เพือ่น ดารา มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ขอ้31.มีการโฆษณาหลายช่องทาง 

กกกกกกกกปัจจยัที่ 5 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย: ขอ้12.ความสะดวกในการเดินทาง ขอ้11.

ท าเลที่ตั้งมีผลต่อการตดัสินใจ ขอ้13.การจดัเรียงใหสิ้นคา้โดดเด่น 

กกกกกกกกปัจจยัที่ 6 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด: ขอ้17.ถา้ท่านมอบของขวญัในช่วงเทศกาล

ท่านมกัจะเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ขอ้18.การออกบูท๊ท าใหท้่านสนใจซ้ือ ขอ้16.การแจกแผ่น

พบัแนะน าหรือบ่งบอกถึงประโยชน์ 

กกกกกกกกปัจจยัที่ 7 ปัจจยัดา้นการเรียนรู้: ขอ้27.ท่านสามารถจดจ าค  าขวญัของเคร่ืองด่ืมบ ารุง

สมองไดเ้ป็นอยา่งดี ขอ้26.ท่านซ้ือเคร่ืองด่ืมตรายีห่อ้เดิมติดต่อกนั ขอ้28.หากพบวา่ยีห่อ้เดิมมี

คุณสมบติัต ่ากวา่ยีห่อ้อ่ืนจะเปล่ียนยีห่อ้ทนัท ี



 

43 

 

 

กกกกกกกกปัจจยัที่ 8 ปัจจยัดา้นการรับรู้: ขอ้30.ท่านคิดวา่ควรซ้ือจากร้านคา้ที่มีราคาถูก ขอ้19.

พนกังานขายที่แนะน ามีส่วนในการตดัสินใจซ้ือ 

กกกกกกกกหลงัจากที่ไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิวเิคราะห์ปัจจยัแลว้ จึงน าปัจจยัทั้ง 8 ปัจจยัไป

ใชร่้วมในการหา ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง โดยใชว้ิธีวเิคราะห์การ

ถดถอยโลจิสติกส์ ซ่ึงมีวธีิการด าเนินการดงัน้ี 

กกกกกกกกก าหนดให ้ตวัแปรตาม (y) คือ 1 = ซ้ือ และ 0 = ไม่ซ้ือ 

กกกกกกกกกกกกกกกกตวัแปรอิสระ (x1) คือ รายรับเฉล่ีย/เดือน 

กกกกกกกกกกกกกกกกตวัแปรอิสระ (x2) คือ ส่ืออ่ืนๆ 

กกกกกกกกกกกกกกกกตวัแปรอิสระ (f1) คือ ปัจจยัดา้นค่านิยมในการบริโภค 

กกกกกกกกกกกกกกกกตวัแปรอิสระ (f2) คือ ปัจจยัดา้นความเช่ือในผลิตภณัฑ ์

กกกกกกกกกกกกกกกกตวัแปรอิสระ (f3) คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

กกกกกกกกกกกกกกกกตวัแปรอิสระ (f4) คือ ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด 

กกกกกกกกกกกกกกกกตวัแปรอิสระ (f5) คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

กกกกกกกกกกกกกกกกตวัแปรอิสระ (f6) คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

กกกกกกกกกกกกกกกกตวัแปรอิสระ (f7) คือ ปัจจยัดา้นการเรียนรู้ 

กกกกกกกกกกกกกกกกตวัแปรอิสระ (f8) คือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ 

กกกกกกกก1. ตวัแปรอิสระ (x) เป็นขอ้มูลในระดบัการวดัแบบกลุ่ม (Nominal Scale) ที่เป็นแบบตวั

แปรทว ิมีค่า 2 ค่า คือ 0 กบั 1 หรือเป็นตวัแปรอยูใ่นสเกลแบบช่วง (Interval Scale) หรืออยูใ่นสเกล

แบบอตัราส่วน (Ratio Scale) โดยตวัแปร (x2) เป็นตวัแปรทวิ ซ่ึงมีค่า 0 กบั 1 เท่านั้น (x1) เป็นตวั

แปรที่อยูใ่นเสกลแบบช่วง จึงผา่นเง่ือนไขดงักล่าว 

กกกกกกกก2. ตวัแปรอิสระแต่ละตวัตอ้งไม่มีความสมัพนัธต์่อกนั หรือ ไม่เกิดปัญหา 

Multicollinearity ในการท าการทดสอบเพือ่ดูความสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระแต่ละตวั โดยพจิารณา

จากค่า p-value หากค่า p-value > 0.05 แสดงวา่ตวัแปรอิสระนั้นไม่มีความสมัพนัธก์นั สามารถ

น ามาวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ได ้ ตวัแปรอิสระที่ไม่มีความสมัพนัธก์นัไดแ้ก่ (x1), (x2), (f1), 

(f2), (f3), (f4), (f5), (f6), (f7), (f8) 

กกกกกกกก3. ตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงกลุ่มที่มีอยา่งนอ้ย 2 กลุ่ม คือ ซ้ือ กบั ไม่ซ้ือ 
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กกกกกกกก4. ใชข้นาดตวัอยา่ง n มากกวา่หรือเท่ากบั 30p เม่ือ p คือ ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 10 ตวัแปร

ขา้งตน้ ดงันั้น p จึงมีค่าเท่ากบั 10 และ n = 390 ซ่ึงมากกวา่ จึงผา่นเง่ือนไขที่ก  าหนด 

กกกกกกกกเม่ือน าตวัแปรอิสระท าการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ โดยใชว้ิธี Maximum Likelihood 

ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (สมัประสิทธ์ิความถดถอย) ของตวัแปร ซ่ึงไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

ตารางที ่12 Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df p-value Exp(B) 

f2 .443 .126 12.336 1 .000 1.557 

f3 .720 .132 29.915 1 .000 2.055 

f4 .358 .123 8.455 1 .004 1.431 

Constant .796 .124 41.032 1 .000 2.217 
 

กกกกกกกกจากค่าสมัประสิทธท์ี่ค  านวณได ้ สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยโลจิสติกส์ พยากรณ์ 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ไดด้งัน้ี 

  P(y)  =   

  Z = 0.443(f2) + 0.720(f3) + 0.358(f4) + 0.796 

ก าหนดใหค้่า 1. P(y) เป็นตวัแปรตาม คือ โอกาสในการซ้ือและไม่ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

2. (f2), (f3), (f4) เป็นตวัแปรอิสระที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

  3. 0.796 เป็น ค่าคงที่ 

  4. e เป็นค่าคงที่ มีค่าประมาณ 2.718 

กกกกกกกกจากตารางที่ 12 เป็นตารางผลการวเิคราะห์ ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรต่างๆที่ประมาณ

ได ้ และค่าสถิติที่เก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ เพือ่พยากรณ์วา่มีปัจจยัใดบา้งที่

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ซ่ึงจากการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ประกอบไปดว้ย 

ปัจจยัที่ 2 ปัจจยัดา้นจิตวทิยา ปัจจยัที่ 3 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัที่ 4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การขาย 

กกกกกกกกขั้นตอนต่อไป จะเป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยโลจิสติกส์ โดย

พจิารณาจากตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 13 แสดง Hosmer and Lemeshow Test 

Chi-square df p-value 
14.663 8 .066 

 

กกกกกกกกตาราง Hosmer and Lemeshow Test ใชต้รวจสอบความเหมาะสมของการถดถอย-       

โลจิสติกส์ โดยการก าหนดสมมติฐาน คือ 

กกกกกกกกH0 คือ สมการเหมาะสม 

กกกกกกกกH1 คือ สมการไม่เหมาะสม 

กกกกกกกกจากตารางที่ 13 เป็นตารางทดสอบ Chi-square มีค่าเท่ากบั 14.663 และ มีค่า p-value 

เท่ากบั .066 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั .05 ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ ยอมรับ H0 นัน่คือ สมการมี

ความเหมาะสมส าหรับใชว้ธีิการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

ตารางที่ 14 แสดง Classification Table(a) 

Observed 

Predicted 
ท่านซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุง

สมองหรือไม่ Percentage 
Correct  ไม่ซ้ือ ซ้ือ 

ท่านซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุง
สมองหรือไม่ 

ไม่ซ้ือ 39 80 32.8 
ซ้ือ 18 220 92.4 

Overall Percentage  72.5 
 

กกกกกกกกในตารางที่ 14 เป็นตารางแสดงถึงความเช่ือถือไดข้องการพยากรณ์ จะพบวา่กลุ่ม

ตวัอยา่งที่ไม่ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง จ านวน 132 คน แต่เม่ือน าตวัแปรเขา้สมการแลว้จะสามารถ

พยากรณ์ไดว้า่มีผูท้ี่ไม่ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง จ านวน 39 คน นัน่คอืพยากรณ์ถูกตอ้งเพยีง 32.8% 

และกลุ่มตวัอยา่งของผูท้ี่ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง จ านวน 258 คน แต่เม่ือน าตวัแปรเขา้สมการแลว้

จะสามารถพยากรณ์ไดว้า่มีผูซ้ื้อเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง จ านวน 220 คน ซ่ึงพยากรณ์ถูกตอ้งเท่ากบั 

92.4% ซ่ึงรวมเฉล่ียทั้งหมดแลว้มีเปอร์เซ็นตข์องการพยากรณ์ถูกตอ้งเท่ากบั 72.5% 
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3. ข้อมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มบ ารุงสมอง 

กกกกกกกกการวเิคราะห์พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง โดยท าการวเิคราะห์จาก

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งซ้ือและไม่ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง จ านวน 390 คน ดงัน้ี 

ตารางที่ 15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

การตดัสินใจซ้ือ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ซ้ือ 258 66.2 

ไม่ซ้ือ 132 33.8 

รวม 390 100 
 

กกกกกกกกจากตารางที่ 15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ปรากฏวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง จ านวน 258 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.2 และผูท้ี่มีการตดัสินใจไม่ซ้ือเคร่ืองด่ืม
บ ารุงสมอง มีจ านวน 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.8  
ตารางที่ 16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามตราสินคา้ของ

เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองที่ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสินใจเลือกซ้ือเป็นประจ า 

ตราสินคา้ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

แบรนด ์ซุปไก่สกดั 150 38.5 

สมาร์ทที ดร้ิง 7 1.8 

เปปทีน 74 19.0 

สมาร์ทที ชอท 4 1.0 

คาราบาวแดง 8 2.1 

เบรนฟิต 15 3.8 

รวม 258 66.2 
 

กกกกกกกกจากตารางที่ 16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามตรา

สินคา้ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองที่ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสินใจเลือกซ้ือเป็นประจ า ปรากฏวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองตราแบรนดซุ์ปไก่สกดั 
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จ านวน 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคอืเคร่ืองด่ืมตรา เปปทีน จ านวน 74 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 19 และเคร่ืองด่ืบ ารุงสมองตราเบรนฟิต จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 

ตารางที่ 17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามสาเหตุที่ผูต้อบ

แบบสอบถามมีการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

สาเหตุท่ีท าการตดัสินใจเลือกซ้ือ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

มีสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อการท างานของสมอง 157 40.3 

อยากมีสุขภาพดี 31 7.9 

ซ้ือตามคนรอบขา้ง 12 3.1 

ซ้ือเพ่ือไปเยีย่มผูป่้วย หรืองานเทศกาล 19 4.9 

ซ้ือเพ่ือทดลองด่ืม 32 8.2 

อ่ืนๆ 7 1.8 

รวม 258 66.2 
 

กกกกกกกกจากตารางที่ 17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามสาเหตุ

ที่ที่ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ปรากฏวา่ผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่ท าการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง เพราะคิดวา่มีสารอาหารที่จ  าเป็นต่อการท างานของ

สมอง จ านวน 157 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมาคือซ้ือเพือ่ทดลองด่ืม จ านวน 32 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 8.2 และซ้ือเพราะอยากมีสุขภาพดี จ  านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.9 ตามล าดบั 

ตารางที่ 18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามการซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุง

สมองเพือ่เป็นผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 
การซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองเพ่ือบริโภคเอง จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ใช่ 221 56.7 

ไม่ใช่ 37 9.5 

รวม 258 66.2 
 

กกกกกกกกจากตารางที่ 18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามการ

ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองเพือ่เป็นผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ปรากฏวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเพือ่
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บริโภคเอง จ านวน 221 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.7 และไม่ไดซ้ื้อเพือ่บริโภคเอง จ  านวน 37 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 9.5 

ตารางที่ 19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม กรณีทีไ่ม่ไดซ้ื้อเพือ่บริโภคเอง 

ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ครอบครัว ญาติ 33 8.5 

เพ่ือนบา้น 5 1.3 

เพ่ือนสนิท 6 1.5 

แฟน 10 2.6 

อ่ืนๆ 1 0.3 
 

กกกกกกกกจากตารางที่ 19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม กรณีที่ไม่ไดซ้ื้อเพือ่

บริโภคเอง ปรากฏวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ไม่ไดซ้ื้อเพือ่บริโภคเอง จะซ้ือให้กบั

ครอบครัว หรือญาติ จ  านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.5 รองลงมาคือซ้ือใหก้บัแฟน จ านวน 10 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 2.6 และซ้ือใหก้บัเพือ่นสนิท จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ1.5 ตามล าดบั 

ตารางที่ 20 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามตามรูปแบบของการ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 
รูปแบบของผลิตภณัฑใ์นการเลือกซ้ือ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

แบบขวด 167 42.8 

แบบกระเชา้ของขวญั 16 4.1 

แบบแพค็หรือแบบกล่อง 73 18.7 

อ่ืนๆ 2 0.5 

รวม 258 66.2 
 

กกกกกกกกจากตารางที่ 20 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตาม

รูปแบบของการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมองในรูปแบบขวดเคร่ืองด่ืม จ านวน 167 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.8 

รองลงมาคือ แบบแพค็หรือแบบกล่อง จ านวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.7 และแบบกระเชา้

ของขวญั จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.1 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามระดบัราคาของ

เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองที่ผูต้อบแบบสอบถามท าการตดัสินใจซ้ือ 

ระดบัราคาในการตดัสินใจซ้ือ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ต ่ากว่า 100 บาท 137 35.1 

101-500 บาท 94 24.1 

501-1,000 บาท 25 6.4 

มากกว่า 1,000 บาท 2 0.5 

รวม 258 66.2 
 

กกกกกกกกจากตารางที่ 21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามระดบั

ราคาของเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ที่ผูต้อบแบบสอบถามท าการตดัสินใจซ้ือ ปรากฏวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือในระดบัราคาที่ต  ่ากวา่ 100 บาท จ านวน 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.1 

รองลงมาคือซ้ือที่ระดบัราคาระหวา่ง 101-500 บาท จ านวน 94 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.1 และซ้ือใน

ระดบัราคาระหวา่ง 501-1,000 บาท จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.4 ตามล าดบั 

ตารางที่ 22 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามจ านวนคร้ังในการซ้ือ

เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองใน 1 สปัดาห์ 
จ านวนคร้ังท่ีซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองใน 1 สัปดาห์ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

1-2 คร้ัง 193 49.5 

3-5 คร้ัง 43 11.0 

6-7 คร้ัง 12 3.1 

มากกว่า 7 คร้ังข้ึนไป 4 1.0 

อ่ืนๆ 6 1.5 

รวม 258 66.2 
 

กกกกกกกกจากตารางที่ 22 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตาม

จ านวนคร้ังในการซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองใน 1 สปัดาห ์ปรากฏวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะ

ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองใน 1 สปัดาห์ประมาณ 1-2 คร้ัง จ  านวน 193 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.5 
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รองลงมาคือ 3-5 คร้ัง จ  านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 11 และซ้ือประมาณ 6-7 คร้ัง จ  านวน 12 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล าดบั  

ตารางที่ 23 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามสถานที่ซ้ือเคร่ืองด่ืม

บ ารุงสมอง 

สถานท่ีซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ร้านขายของช า 107 27.4 

ร้านสะดวกซ้ือ 63 16.2 

ซูเปอร์มาร์เก็ต 18 4.6 

ซูเปอร์สโตร์ 11 2.8 

ร้านคา้เฉพาะอยา่ง 18 4.6 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 31 7.9 

อ่ืนๆ 10 2.6 

รวม 258 66.2 
 

กกกกกกกกจากตารางที่ 23 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตาม

สถานที่ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองที่ผูต้อบแบบสอบถาม ปรากฏวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะ

ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองจากร้านขายของช า จ  านวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.4 รองลงมาคือ ร้าน

สะดวกซ้ือ จ านวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.2 และซ้ือจากซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  านวน 31 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 7.9 ตามล าดบั 

 

4. ข้อมูลส าหรับผู้ที่ไม่เคยซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มบ ารุงสมอง 

กกกกกกกกในส่วนน้ีจะท าการวเิคราะห์เฉพาะกลุ่มตวัอยา่งที่ไม่เคยผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

จ านวน 132 คน 
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ตารางที่ 24 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามสาเหตุที่ไม่ซ้ือ

เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

สาเหตุท่ีไม่ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่จ าเป็น 65 16.7 

ราคาแพงเกินไป 34 8.7 

เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองมีรสชาติแย่ 17 4.4 

ไม่มีประโยชน์ 9 2.3 

อ่ืนๆ 7 1.8 

รวม 132 33.8 
 

กกกกกกกกจากตารางที่ 24 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามสาเหตุ

ที่ไม่ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ปรากฏวา่ สาเหตุที่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุง

สมองเพราะไม่จ าเป็น จ านวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.7 รองลงมาคอื มีราคาแพงเกินไป จ านวน 

34 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.7 และไม่ซ้ือ เพราะเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองมีรสชาติแย ่จ  านวน 17 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 4.4 ตามล าดบั 

ตารางที่ 25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามความคิดในการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองในอนาคต 

ความคิดในการตดัสินใจซ้ือในอนาคต จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ซ้ือ 18 4.6 

ไม่แน่ใจ 78 20.0 

ไม่ซ้ือ 36 9.2 

รวม 132 33.8 
 

กกกกกกกกจากตารางที่ 25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตาม

ความคิดในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองในอนาคต ปรากฏวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ไม่แน่ใจ จ  านวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาคือ คิดวา่จะไม่ซ้ือ จ  านวน 36 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 9.2 และซ้ือ จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 26 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามเหตุผลที่คิดวา่จะท าให้

ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

เหตุผลท่ีท าให้ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง จ านวน (ราย) ร้อยละ 

รักษาสุขภาพ 34 8.7 

อยากมีสมองท่ีฉลาด 38 9.7 

เพ่ือผอ่นคลายความเครียด 28 7.2 

เพ่ือลดน ้าหนกั 4 1.0 

เพ่ือให้สมองมีสมาธิในการจดจ า 22 5.6 

อ่ืนๆ 6 1.5 

รวม 132 33.8 
 

กกกกกกกกจากตารางที่ 26 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตาม

เหตุผลที่คิดวา่จะท าให้ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองปรากฏวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลที่

คิดวา่จะท าใหซ้ื้อเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองเพราะวา่อยากมีสมองที่ฉลาด จ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 

9.7 รองลงมาคอืเพือ่รักษาสุขภาพ จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.7 และเพือ่ผอ่นคลายความเครียด 

จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.2 ตามล าดบั 

ตารางที่ 27 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามวธีิการดูแลสมองของ

ผูต้อบแบบสอบถาม 

วิธีการดูแลสมอง จ านวน (ราย) ร้อยละ 

นอนหลบัพกัผอ่นอยา่งนอ้ย 10 ชัว่โมง 77 19.7 

ออกก าลงักายอยา่งนอ้ย อาทิตยล์ะ 2 คร้ัง 36 9.2 

งดแอลกอฮอลแ์ละงดสูบบุหร่ี 37 9.5 

รับประทางอาหารครบ 5 หมู่เสมอ 39 10.0 

เล่นเกมส์เพ่ือฝึกทกัษะ บริหารสมอง 37 9.5 

อ่ืนๆ 4 1.0 
 

กกกกกกกกจากตารางที่ 27 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตาม

วธีิการดูแลสมองของผูต้อบแบบสอบถามปรากฏวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวธีิการดูแล
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สมองโดยการนอนหลบัพกัผอ่นอยา่งนอ้ย 10 ชัว่โมง จ านวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.7 รองลงมา

คือการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่เสมอ จ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 และงดแอลกอฮอลแ์ละ

งดสูบบุหร่ีกบัเล่นเกมส์เพือ่ฝึกทกัษะ บริหารสมอง จ านวน 37 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 9.5 ตามล าดบั 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกกการวจิยัเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ 
แบบสอบถาม และใชร้ะยะเวลาในการศึกษาประมาณ 8 เดือน ในการศึกษาขอ้มูลคลอบคลุมดว้ย
สาระดงัน้ี 

1. วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
2. ระเบียบวิธีวจิยั 
3. สรุปผลการวจิยั 
4. อภิปรายผลการวจิยั 
5. ขอ้เสนอแนะ 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. วัตถุประสงค์ 
กกกกกกกก1.1 เพือ่ศึกษาขอ้มูลทางดา้นประชากรของผูซ้ื้อเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 
กกกกกกกก1.2 เพือ่ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
กกกกกกกก1.3 เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภค ที่มีต่อเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 
กกกกกกกกการวจิยัคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งที่เป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 390 คน 
กกกกกกกกเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม ทั้งปลายเปิดและปลายปิด 
โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และมี
วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
กกกกกกกก2.1 การวเิคราะห์ร้อยละของขอ้มูลทัว่ไป 
กกกกกกกก2.2 การวเิคราะห์ปัจจยั 
กกกกกกกก2.3 การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 
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3. สรุปผลการศึกษา 
กกกกกกกกการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพรชบุรี ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดน้ ามาสรุปผล
ดงัน้ี 
กกกกกกกกส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กกกกกกกกจากกลุ่มตวัอยา่งที่ไดท้  าการศึกษาทั้งหมด 390 คน พบวา่นกัศึกษาที่ซ้ือผลิตภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง จ านวน 258 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 
โดยส่วนใหญ่มีอายอุยูท่ี่ 20 ปี จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 มีระดบัผลการเรียนอยูท่ี่ 2.50-
2.99 จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.9 มีรายรับ/เดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท จ านวน 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.9 รู้จกัผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมองตราแบรนดซุ์ปไก่สกดัมากที่สุดจ านวน 347 คน คิด
เป็นร้อยละ 89 และส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารทางการโฆษณาทางโทรทศัน์มากที่สุด จ  านวน 362 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92.8 
กกกกกกกกส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา จ านวน 132 คน ที่ไม่ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมองส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 มีอายอุยูท่ี่ 20  ปี จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.5 ศึกษาอยูค่ณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 ศึกษาอยู่
ในชั้นปีที่ 1 จ  านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 มีระดบัผลการเรียนอยูท่ี่ 2.50-2.99 เช่นกนั จ  านวน 
52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 มีรายรับ/เดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท เช่นกนั จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.7 
กกกกกกกกส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มบ ารุงสมอง 
กกกกกกกกสามารถเขียนเป็น สมการถดถอยโลจิสติกส์ พยากรณ์ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ไดด้งัน้ี 
  P(y)  =   

  Z = 0.443(f2) + 0.720(f3) + 0.358(f4) + 0.796 

โดยที่ P(Y) เป็นตวัแปรตาม หรือ ซ้ือและไม่ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

(f2), (f3) และ (f4) เป็นตวัแปรอิสระที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

0.443, 0.720 และ 0.358 คือค่าสมัประสิทธ์ิที่ค  านวณไดข้อง (f2), (f3) และ (f4) ตามล าดบั 

0.796 เป็น ค่าคงที่ 
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กกกกกกกกจากผลการวจิยัพบวา่ การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง คือ 

ปัจจยัดา้นความเช่ือในผลิตภณัฑ(์f2) ประกอบดว้ย ท่านเช่ือวา่ด่ืมแลว้ลดความตึงเครียดและความ

เหน่ือยลา้ ท่านเช่ือวา่ด่ืมแลว้ชดเชยสารอาหารที่ขาดไป ผลการเรียนเป็นส่ิงจูงใจ ด่ืมเป็นยารักษา

โรคและสามารถป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็ ท่านเช่ือวา่ด่ืมแลว้ท าใหส้มองท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

และสุขภาพร่างกายเป็นส่ิงจูงใจ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ(์f3) ประกอบดว้ย ช่ือเสียงของตราสินคา้ 

พจิารณาจากประโยชน์เป็นอนัดบัแรก มีผลงานวจิยัอา้งอิง ส่วนผสมหลกัที่แตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ และบรรจุภณัฑท์ี่สวยงาม ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด(f4) ประกอบดว้ย การ

ประชาสมัพนัธโ์ดยการจดักิจกรรมติวเขม้ การโฆษณา การไดรั้บค าบอกต่อเก่ียวกบัสรรพคุณ 

บุคคลรอบขา้ง เช่น ครอบครัว เพือ่น ดารา มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และมีการโฆษณาหลายช่องทาง

กกกกกกกกส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มบ ารุงสมอง 

กกกกกกกกจากกลุ่มตวัอยา่งที่ไดท้  าการศึกษาทั้งหมด 390 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ท าการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม

บ ารุงสมองตราแบรนดซุ์ปไก่สกดัเป็นประจ า จ  านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 เพราะคิดว่ามี

สารอาหารที่จ  าเป็นต่อการท างานของสมอง จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 ซ้ือเพือ่บริโภคเอง 

จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 ส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมองในรูปแบบ

ขวดเคร่ืองด่ืม จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 เลือกซ้ือในระดบัราคาที่ต  ่ากวา่ 100 บาท จ านวน 

137 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 สปัดาห์ละ 1-2 คร้ัง จ  านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 และจะซ้ือ

เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองจากร้านขายของช า จ  านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 

กกกกกกกกส่วนที่ 4 ข้อมูลส าหรับผู้ที่ไม่เคยซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มบ ารุงสมอง 

กกกกกกกกจากกลุ่มตวัอยา่งของนกัศึกษาที่ไม่ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง จ านวน 132 คน พบวา่

สาเหตุที่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองเพราะไม่จ  าเป็น จ านวน 65 คน 

คิดเป็นร้อยละ 16.7 ไม่แน่ใจที่จะซ้ือในอนาคต จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนใหญ่มีเหตุผล

ที่คิดวา่จะท าใหซ้ื้อเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองเพราะวา่อยากมีสมองที่ฉลาด จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 

9.7 และมีวธีิการดูแลสมองโดยการนอนหลบัพกัผอ่นอยา่งนอ้ย 10 ชัว่โมง จ านวน 77 คน คิดเป็น

ร้อยละ 19.7 
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4. อภิปรายผลการวิจัย 
กกกกกกกกจาการสรุปผลการวจิยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกประเด็นที่น่าสนใจมาวจิารณ์ ดงัน้ี 
กกกกกกกก4.1 ปัจจยัดา้นความเช่ือในผลิตภณัฑ ์ เป็นปัจจยัที่ท  าให้เห็นวา่ผูบ้ริโภคจะท าการ
ตดัสินใจจากความเช่ือ ในดา้นของสรรพคุณของเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง วา่เคร่ืองด่ืมนั้นมีประโยชน์
ตามที่กล่าวไว ้ จากผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัที่ มาก-
มากที่สุด และผลวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัทางดา้นความเช่ือในผลิตภณัฑ์
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค 
กกกกกกกก4.2 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ท าใหท้ราบวา่ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมองควรที่จะมี
ผลงานวจิยัอา้งอิงที่น่าเช่ือถือ และเกิดการยอมรับในตวัผลิตภณัฑน์ั้น จากผลการวจิยัพบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบัที่ มาก และผลการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 
แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑส่์งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง
และมีความสอดคลอ้งกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
กกกกกกกก4.3 ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด แสดงให้เห็นวา่การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์
ก่อใหเ้กิดการกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเป็นอยา่งมาก จากการ
วจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบัที่ มาก-มากที่สุด และผลการวเิคราะห์
การถดถอยโลจิสติกส์แสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
กกกกกกกก4.4 รายรับเฉล่ีย/เดือน, ส่ืออ่ืนๆ, ปัจจยัดา้นสงัคม, ปัจจยัส่วนบุคคล, ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด, ปัจจยัดา้นการเรียนรู้และปัจจยัดา้นการรับรู้ จากผลการวเิคราะห์การถดถอยโลจิ

สติกส์ แสดงให้เห็นวา่ไม่เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

เพราะวา่กลุ่มตวัอยา่งเล็งเห็นถึงความส าคญัของปัจจยัแต่ละปัจจยัที่เหมือนกนั เน่ืองจากการเลือกซ้ือ

เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ผูบ้ริโภคจะใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัสรรพคุณของตวัเคร่ืองด่ืม เหมือนกบัการ

เลือกซ้ือสินคา้เพือ่บริโภคชนิดอ่ืนๆเช่นกนั และหลกัฐานการวจิยัจากผูเ้ช่ียวชาญอา้งอิง ที่ใหค้วาม

มัน่ใจวา่ด่ืมแลว้ก่อใหเ้กิดคุณประโยชน์ตามที่เคยไดฟั้งมามากกวา่ 
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5. ข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกก5.1 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.1.1 จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท าการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม

บ ารุงสมองมากกวา่เกือบเป็น 1 เท่าของผูท้ี่ไม่ซ้ือ ฉะนั้น การรับรู้ก่ียวกบัสรรพคุณ และ

คุณประโยชน์ของเคร่ืองด่ืมจึงเป็นส่ิงที่ส าคญัอยา่งยิง่ ในการที่จะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติ และ

แรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.1.2 ผูต้อบแบบสอบถามค านึงถึงปัจจยั (f2), (f3) และ(f4) ในการตดัสินใจ

เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง จากปัจจยัเหล่าน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามที่ท  าการ

ตดัสินใจซ้ือมีการเล็งเห็นถึงคุณภาพ ภาพลกัษณ์ที่ดีและมีการไดรั้บข่าวสารในเชิงบวกมากกวา่การ

ไดรั้บข่าวสารในเชิงลบ กล่าวคือ เม่ือปัจจยัเหล่าน้ีมีค่าที่มากขึ้น การตดัสินใจในการซ้ือก็จะมากขึ้น

ตามไปดว้ย ปัจจยัที่กล่าวมาจึงมีความสมัพนัธเ์ป็นเชิงบวก 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.1.3 ขอ้มูลที่ไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม อาจไม่มีความเช่ือถือเท่าที่ควร 

เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามบางรายอาจใหข้อ้มูลที่ผดิ ไม่ตรงกบัสภาพความเป็นจริง ซ่ึงอาจ

ก่อใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามได ้ ผูว้จิยัเห็นวา่ ควรให้

ระยะเวลากบัผูต้อบแบบสอบถาม เพือ่ที่จะไดข้อ้มูลตามสภาพความเป็นจริง และท าใหข้อ้มูลชุดนั้น

มีประสิทธิภาพ 

กกกกกกกก5.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.2.1 ในการวจิยัคร้ังน้ี เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็น

แบบสอบถามเพยีงอยา่งเดียว ซ่ึงขอ้มูลที่ไดอ้าจยะงไม่ครอบคลุม ดงันั้นในการท าวจิยัคร้ังต่อไป

ควรเพิม่การวจิยัเชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น ท าการสมัภาษณ์ การสงักเตพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่สมบูรณ์มากยิง่ขึ้น 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.2.2 การท าวจิยัคร้ังน้ี ตวัแปรที่น ามาออกแบบสอบถามอาจไม่ครอบคลุม

ทุกตวัจึงท าให้ผลการวจิยัที่ไดไ้ม่ค่อยน่าเช่ือถือ ดงันั้น ในการท าวจิยัคร้ังต่อไป ควรออกแบบ

สอบถามใหค้รอบคลุมในทุกตวัแปรที่ก  าหนดไว ้ เพือ่ใหไ้ดผ้ลการวจิยัที่สมบูรณ์และมีความชดัเจน

มากยิง่ขึ้น 
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เลขที่........ 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภณัฑ์เคร่ืองดืม่บ ารุงสมอง 

ของนักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาขอ้มลูทางดา้นประชากรของผูซ้ื้อเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูบ้ริโภค 

  ส่วนที ่2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

  ส่วนที ่3 พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

2. โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

3. กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองของท่านมากท่ีสุด 

4. ขอ้มลูในแบบสอบถามทั้งหมดจะเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั 
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เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง หมายถึง เคร่ืองด่ืมท่ีสกดัอาหารบ ารุงสมองเพ่ือใหส้ามารถรับประทานไดง่้าย ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานของสมอง เสริมสร้างสมาธิและความจ า เช่น แบรนดซุ์ปไก่สกดั, สมาร์ทที ดร้ิง,  เปปทีน, 
สมาร์ทที ชอท, คาราบาวแดง และเบรนฟิต 
 
ส่วนที ่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูบ้ริโภค 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

1. เพศ  ชาย   หญิง 
2. อาย.ุ...............................ปี 
3. คณะ  วิทยาการจดัการ  สัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

4. ชั้นปี  ปี 1  ปี 2  ปี 3  ปี 4  อ่ืนๆ............. 
5. เกรดเฉล่ีย(GPA)...................................................................... .. 
6. รายรับ.............................บาท/เดือน 
7. ท่านรู้จกัเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองยีห่อ้ใดบา้ง (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 แบรนดซุ์ปไก่สกดั สมาร์ทที ดร้ิง   เปปทีน    
สมาร์ทที ชอท   คาราบาวแดง   เบรนฟิต  

8. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองจากส่ือใด (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 โทรทศัน์   การออกบูท้ของบริษทัเคร่ืองด่ืม 
 นิตยสาร   อินเตอร์เน็ต 
 หนงัสือพิมพ ์   แผน่พบั/โปรชวัร์ 
 ป้ายโฆษณา   อ่ืนๆ(โปรดระบุ).......................................... 

 
ส่วนที ่2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 
ค าช้ีแจง :  กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองของท่านมากท่ีสุด 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตดัสินใจซื้อ 
ระดับความคดิเห็น 

เห็นดว้ย
มากที่สุด 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย
มากที่สุด 

1. ช่ือเสียงตราสินคา้ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือของท่าน      
2. บรรจุภณัฑข์องเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองท่ีสวยงาม และมีมาตรฐาน
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของท่าน 

     

3. ท่านคิดว่าเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองท่ีมีคุณภาพจะตอ้งมีผลงานวิจยั
อา้งอิงจากสถาบนัที่มีช่ือเสียง 

     

4. หากท่านจะซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองท่านจะพิจารณาจาก
ประโยชน์ของผลิตภณัฑก่์อนเป็นอนัดบัแรก 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตดัสินใจซื้อ 
ระดับความคดิเห็น 

เห็นดว้ย
มากที่สุด 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย
มากที่สุด 

5. ท่านคิดว่าเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองท่ีมีส่วนผสมหลกัแตกต่างกนั 
เช่น โปรตีน โอเมกา้3 วิตามินบี12 มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ท่าน 

     

6. ท่านคิดว่าเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองจ าเป็นตอ้งมีราคาแพง      
7. ท่านคิดว่าเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองท่ีมีราคาแพงแสดงว่าเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ      

8. ท่านคิดว่าราคาของเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองเหมาะสมกบัขนาดของ
ผลิตภณัฑ ์

     

9. ร้านคา้ท่ีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองควรเป็นร้านคา้ท่ีมีความ
ทนัสมยั 

     

10. ท่านจะเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองจากร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียง
เท่านั้น 

     

11. ท าเลท่ีตั้งของร้านคา้ท่ีจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ 

     

12. ความง่ายและสะดวกในการเดินทางเพ่ือซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุง
สมองมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

     

13. การจดัเรียงเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองใหดู้โดดเด่น สะดุดตาและ
สังเกตเห็นไดง่้ายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

     

14. ท่านคิดว่าการโฆษณาเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองจากส่ือตา่งๆมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ 

     

15. ท่านคิดว่าการประชาสัมพนัธ์โดยจดักิจกรรมติวเขม้ของ
เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

     

16. การแจกแผน่พบัเพื่อแนะน าผลิตภณัฑห์รือบ่งบอกถึง
ประโยชน์ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

     

17. ถา้ท่านมอบของขวญัในช่วงเทศกาล (วนัปีใหม่, วนัตรุษจีน)
ท่านมกัจะเลือกซ้ือกระเชา้เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

     

18. การออกบูท๊แนะน าเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองท าใหท่้านสนใจท่ีจะ
ซ้ือผลิตภณัฑม์ากยิง่ขึ้น 

     

19. พนกังานขายท่ีแนะน าเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองมีส่วนท าใหท่้าน
ตดัสินใจซ้ือง่ายยิง่ขึ้น 

     

20. ท่านเช่ือว่าการด่ืมเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองแลว้ท าใหส้มองท างาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตดัสินใจซื้อ 
ระดับความคดิเห็น 

เห็นดว้ย
มากที่สุด 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย
มากที่สุด 

21. ท่านเช่ือว่าการด่ืมเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองเป็นการชดเชย
สารอาหารท่ีขาดไป 

     

22. ท่านเช่ือว่าการด่ืมเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองสามารถลดความตึง
เครียด และความเหน่ือยลา้จากการท างาน/การเรียน      

23. เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองเป็นยารักษาโรคและสามารถป้องกนั
โรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ 

     

24. ท่านคิดว่า “ผลการเรียน” เป็นส่ิงจูงใจใหท่้านซ้ือเคร่ืองด่ืม
บ ารุงสมอง 

     

25. ท่านคิดว่า “สุขภาพร่างกาย” เป็นส่ิงจูงใจใหท่้านซ้ือเคร่ืองด่ืม
บ ารุงสมอง 

     

26. ท่านจะซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองตรายีห่อ้เดิมติดต่อกนัตลอด      
27. ท่านสามารถจดจ าค าขวญัของตรายีห่อ้เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองได้

ดี 
     

28. หากพบว่าเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองตรายีห่อ้เดิมมีคุณสมบตัิต  ่ากว่า

ตรายีห่อ้อ่ืนก็จะเปล่ียนตรายีห่อ้ทนัที 
     

29. การเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองควรซ้ือจากร้านคา้เดิมทุกๆ

คร้ัง 
     

30. ท่านคิดว่าควรซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองจากร้านคา้ท่ีขายสินคา้

ราคาถูก 
     

31. เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองท่ีมีการโฆษณาหลายช่องทาง เช่น ทีวี 
อินเตอร์เน็ต วิทย ุมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของท่าน 

     

32. การไดรั้บค าบอกต่อเก่ียวกบัสรรพคุณของเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของท่าน 

     

33. ท่านคิดว่าบุคคลรอบขา้ง เช่น ครอบครัว เพื่อน ดารา มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 

     

34. ท่านคิดว่าเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองจ าเป็นเฉพาะวยัเรียนและวยั
ท างานเท่านั้น 

     

35. การด่ืมเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองช่วยสร้างภาพพจน์ท่ีดีใหแ้ก่ตนเอง      
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ส่วนที ่3 พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ท่านซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองหรือไม่ 
 ซ้ือ    ไม่เคยซ้ือ (ข้ามไปท าส่วนที ่4) 

2. ท่านซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองยีห่อ้ใดเป็นประจ า 
 แบรนดซุ์ปไก่สกดั สมาร์ทที ดร้ิง   เปปทีน    
สมาร์ทที ชอท   คาราบาวแดง   เบรนฟิต 

3. เพราะเหตุใดท่านจึงซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 
 มีสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อการท างานของสมอง   อยากมีสุขภาพดี  
 ซ้ือตามคนรอบขา้ง     ซ้ือเพ่ือไปเยีย่มผูป่้วย/หรืองานเทศกาล  
 ซ่ือเพื่อทดลองด่ืม     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................... 

4. ท่านซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองเพื่อด่ืมเองใช่หรือไม่ 
 ใช่ 
 ไม่ใช่ แลว้ท่านซ้ือใหใ้คร(เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
    ครอบครัว ญาติ   เพื่อนบา้น   เพื่อนสนิท 
    แฟน    อ่ืนๆ(โปรดระบุ).......................................... 

5. ในแต่ละคร้ังท่านซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองรูปแบบใด 
 แบบขวด   แบบกระเชา้ของขวญั  
 แบบแพค็หรือแบบกล่อง  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)............................................... 

6. ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองต่อคร้ังประมาณก่ีบาท 
 ต ่ากวา่ 100 บาท   101-500 บาท   501-1,000 บาท  มากกวา่ 1,000 บาท 

7. ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ท่านซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองประมาณก่ีคร้ัง 
 1-2 คร้ัง   3-5 คร้ัง   6-7 คร้ัง  
 มากกวา่ 7 คร้ังขึ้นไป  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................................................ 

8. ท่านซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองจากสถานท่ีใด 
 ร้านขายของช า เช่น ร้านพี่เหม่ียว  ร้านสะดวกซ้ือ เช่น แฟมิล่ีมาร์ท           ซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น Top 
 ซูเปอร์สโตร์ เช่น Marcro           ร้านคา้เฉพาะอยา่ง เช่น Watson, Boots ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เช่น Big C 
 อ่ืนๆ(โปรดระบุ)......................................................... 

 
ส่วนที่ 4 ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ท่านคิดว่าท่านไม่ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองเพราะเหตุใด 
 ไม่จ าเป็น   ราคาแพงเกินไป   เคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองมีรสชาติแย่ 
 ไม่มีประโยชน์   อ่ืนๆ(โปรดระบุ)........................................................ 

2. ท่านคิดว่าในอนาคตท่านจะซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองหรือไม่ 
 ซ้ือ    ไม่แน่ใจ  ไม่ซ้ือ 
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3. เหตุผลใดท่ีจะท าใหท่้านสนใจซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมอง 
 รักษาสุขภาพ   อยากมีสมองท่ีฉลาด   เพื่อผอ่นคลายความเครียด 
 เพ่ือลดน ้าหนกั   เพื่อใหส้มองมีสมาธิในการจดจ า  อ่ืนๆ(โปรดระบุ).......................... 

4. ปกติท่านมีวิธีดูแลสมองอยา่งไรบา้ง (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 นอนหลบัพกัผอ่นอยา่งนอ้ย 10 ชัว่โมง   รับประทานอาหารครบ 5 หมู่สม ่าเสมอ 
 ออกก าลงักายอยา่งนอ้ยอาทิตยล์ะ 2 คร้ัง   เล่นเกมส์เพือ่ฝึกทกัษะบริหารสมอง 
 งดแอลกอฮอลลแ์ละงดสูบบุหร่ี    อ่ืนๆ(โปรดระบุ)........................................... 

 
ส่วนที่ 5 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................... ............................................................................

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

............................................................................................................................. .................................................................... 
ขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ช่ือ – สกลุ  นางสาวแกมกมล  กลา้การนา 
ที่อยู่ 28 ม. 2 ต  าบลบา้นปราโมทย ์อ าเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 75120 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2546  ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้จากโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
   ราชบุรี 
 พ.ศ. 2549 ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
   ราชบุรี 
 พ.ศ. 2553 ศึกษาต่อระดบัปริญญาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  
   คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ช่ือ – สกลุ  นายวรพงษ ์ พรอาภา 
ที่อยู่   441/10  ถนนเพชรเกษม  ต  าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  
   จงัหวดัเพชรบุรี 76120 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2546  ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้จากโรงเรียนอรุณประดิษฐ เพชรบุรี 
 พ.ศ. 2549 ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอรุณประดิษฐ  
   เพชรบุรี 
 พ.ศ. 2553 ศึกษาต่อระดบัปริญญาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  
   คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 


