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12500668, 12500771 : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด / อิทธิพล /การบริโภคเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink
กุลนาถ อรุณนภาพร และโสภณ พูสุวรรณ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการบริโภคเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink กรณีศึกษา อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม
อาจารยที่ปรึกษา : อาจารยเกตุวดี สมบูรณทวี. 68 หนา.
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink ของผูบริโภคในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการบริโภคเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink ของ
ผูบริโภค เขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ผลการวิจัยพบวา
1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากที่สุด มีอายุระหวาง 20-29 ป มีสถานภาพ
โสด มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกวา เปน นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และมีรายรับเฉลี่ยตอ
เดือน 5,000-10,000 บาท เปนจํานวนมากที่สุด
2. กลุมตัวอยาง ซื้อเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink ประเภทผสมคอลลาเจน มากที่สุด
โดยมีจุดประสงคในการดื่มเพื่อความงาม ผูบริโภคจะทราบเกี่ยวกับเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink
จากโทรทัศนมากที่สุด โดยซื้อ 2-4 ครั้งตอสัปดาหและซื้อที่ Minimart/7-Eleven เปนสวนใหญ นิยม
ซื้อเปนขวด ซึ่งมีคาใชจายในการซื้อตอครั้ง 20-60 บาท และกลุมตัวอยาง มักซื้อยี่หอเดิมเปนประจํา
3. กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมากโดยให
ความสําคัญตอดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนายระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.00 3.92 และ 3.84 ตามลําดับ และใหความสําคัญกับ ดานการสงเสริมการตลาดระดับปานกลาง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.28

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ที่ประชุมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาแลว
อนุมัติใหการวิจัย เรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการบริโภคเครื่องดื่ม Sappe
Beauti Drink กรณีศึกษา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม” เสนอโดย นางสาวกุลนาถ อรุณนภาพร
และนายโสภณ พูสุวรรณ มีคุณคาเพียงพอที่จะเปนสวนหนึ่งของการศึกษารายวิชาสัมมนาการเปน
ผูประกอบการตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและ
ภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ

อาจารยที่ปรึกษา
อาจารยเกตุวดี สมบูรณทวี

………………………………………………..
(อาจารย ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ)
หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
วันที่ ……. เดือน ………………. พ.ศ. ............

คณะกรรมการสอบสัมมนาการเปนผูประกอบการ
............................................................... ประธานกรรมการ
(อาจารย ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ)
……….. / ……..…………. / ………….
............................................................... กรรมการ
(อาจารยเกตุวดี สมบูรณทวี)
……….. / ……..…………. / ………….
............................................................... กรรมการ
(อาจารยประพล เปรมทองสุข)
……….. / ……..…………. / ………….

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบคุณ อาจารยเกตุวดี สมบูรณทวี
ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา ที่คอยใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ เปน
อยางดี ตลอดระยะเวลาที่ที่ทํางานวิจัยฉบับนี้ และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย
.ธนินทดร
รัฐ รัตนพงศภิญโญ
และอาจารยประพล เปรมทองสุข ที่เสียสละเวลาเปนกรรมการสอบวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งทุกทานไดให
แนวคิด คําแนะนําทางวิชาการ ตลอดจนความเมตตาในระหวางการทํางานวิจัย ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณอาจารยประพล เปรมทองสุข
และอาจารยสิริชัย ดีเลิศ
ผูทรงคุณวุฒิที่ไดใหความกรุณาแกผูวิจัยในการใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อเสนอแนวคิดที่เปน
ประโยชนยิ่ง ทําใหงานวิจัยนี้ออกมาสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่คอยใหคําปรึกษา ใหกําลังใจตลอดจนใหการชวยเหลือในการทํา
วิจัยในครั้งนี้ใหสําเร็จตามที่ตั้งใจไว และขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ไดเสียสละ
เวลาอันมีคายิ่งในการตอบแบบจนสามารถทํางานวิจัยฉบับนี้สําเร็จได
สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาที่คอยเปนกําลังใจ คอยชวยเหลืออีกทั้ง
สนับสนุนกําลังทรัพยใหกับผูวิจัย ตลอดระยะเวลาในการทําวิจัยในครั้งนี้
คุณประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัยในครั้งนี้ ผูทําวิจัยขอมอบใหครูบาอาจารยทุกทาน ที่
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูตาง ๆ แกผูวิจัย สงผลใหงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณดวยดี
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในโลกที่มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหคนในสังคมตองปรับตัวใหเขา
กับยุคสมัยอยูตลอดเวลา

รวมไปถึงวิถีในการดําเนินชีวิตประจําวันก็แตกตางไปจากอดีตดวย

เนื่องจากสภาวะกดดันตาง ๆ ทําใหคนเราตองเรงรีบ ทํางานแขงกับเวลา การใชชีวิตประจําวันก็จะ
เปนแบบคนในเมืองใหญ พฤติกรรมการบริโภคภายใตระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมนั้น สิ่งที่คน
ตองการไมใชแคเพียงการบริโภคเพื่อใหอิ่มทองเทานั้น

แตอาจเปนการบริโภคเพื่อเพิ่มความพึง

พอใจ เปนการแสดงถึงสถานะของตนเอง หรือเพื่อตอบสนองความตองการสวนบุคคลดานอื่น ๆ
อีกดวย
ปจจุบัน กระแสการใสใจดูแลสุขภาพกําลังไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เพราะวิถี
ชีวิตเวลานี้เปนไปดวยความเรงรีบ ทําใหไมมีโอกาสที่จะบริโภคอาหารครบตามความตองการของ
รางกายได รวมทั้งมีเวลาในการออกกําลังกายนอยลง การพึ่งพาอาหารแนวสุขภาพจึงเพิ่มบทบาท
ความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ธุรกิจที่เกี่ยวของลวนมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง เรา
มักจะเห็นวาสินคาหลากหลายชนิดพยายามนําเสนอสินคาของตนเองในรูปแบบที่จะเนนเรื่องการ
รักษาสุขภาพ รับประทานแลวมีประโยชนตอการบํารุงรางกาย บํารุงผิวพรรณ และดูแลรูปราง เปน
ตน ซึ่งก็รวมถึงธุรกิจเครื่องดื่มดวยเชนกัน
น้ําดื่ม เปนสิ่งจําเปนในการบริโภคเพื่อการดํารงชีวิตของมนุษย จากน้ําดื่มบริสุทธิ์ซึ่งเปน
พื้นฐานในการบริโภค ตอมาไดพัฒนาการและปรับปรุงโดยการแตงเติมสีสันและรสชาติ ทําใหน้ํา
ดื่มธรรมดากลายเปนเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ โดยการนํามาชง แช หมัก กลั่น ผสม เติมแตงหลากหลาย
วิธีเปนเครื่องดื่มหลากรสชาติ ตามรสนิยมของผูบริโภคแตละกลุม เครื่องดื่มที่นิยมดื่มกันอยางมาก
โดยทั่วไป เชน กาแฟ นมชนิดตาง ๆ น้ําอัดลม น้ําผลไม เครื่องดื่มชูกําลัง และน้ําเกลือแร จากวิธีการ
หลากหลายวิธีที่นํามาทําใหดื่มได ตอมาไดพัฒนาเพื่อสนองความตองการใหสามารถ
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ดื่มไดงายและสะดวกรวดเร็วขึ้น จึงพัฒนามาเปนเครื่องดื่มพรอมดื่ม ซึ่งสามารถเปดขวดเปดกลอง
เปดกระปอง หรือภาชนะบรรจุอื่นใดแลวดื่มไดทันทีโดยอาจแชเย็นหรือไมตองแชเย็นก็ไดซึ่งสวน
ใหญ หากแชเย็นแลวดื่มจะไดรสชาติที่ดีขึ้นกวาเดิม
ในปจจุบันความตองการในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นจนเกิด
เปนกระแสความนิยมแพรหลายในกลุมผูบริโภค ความหวงใยในเรื่องสุขภาพของผูบริโภค สงผล
ใหตลาดของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเติบโตอยางตอเนื่องตามความนิยมการบริโภคของผูบริโภคที่
เปลี่ยนไป โดยสงผลใหตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในป 2547 มีมูลคา 25,000 ลานบาท ซึ่งเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพสวนใหญเนนในเรื่องคุณคาทางสารอาหารที่ใหประโยชนตอรางกาย
รวมทั้ง
คุณประโยชนเพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งในปจจุบันผูผลิตตางพยายามสรางความแตกตางใน
ผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยเนนในเรื่องของสารอาหารที่ใหทั้งประโยชนตอรางกายและ
ความงามจากภายใน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามจึงเปนแนวคิดในเรื่องการเพิ่มความงามจาก
สิ่งที่ผูบริโภครับประทานเขาไป และไดรับการตอบรับเปนอยางดี ทั้งในอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องสําอาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนทางดานความงาม (Cosmeceuticals) มักจะใชสาร
ตานอนุมูลอิสระเปนสวนประกอบที่สําคัญของสูตรผลิตภัณฑตาง ๆ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความ
งามประกอบดวยสวนประกอบหลายชนิด รวม ถึงวิตามินและแรธาตุตาง ๆ สารตานอนุมูลอิสระ
โปรตีน Bioactive โปรไบโอติกส คอลลาเจน Q10 แอลคาเนทีน และดีเอชเอ เปนตนสารอาหาร
เหลานี้มักจะเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑประเภท ถั่วเหลือง ชา น้ําผลไมแบบเขมขนและ
สวนประกอบอื่น ๆ ซึ่งในตลาดทั่วไปมักนิยมใชเรียกเครื่องดื่มสุขภาพเหลานี้วา “Functional
Drink”
Functional Drink เปน คําศัพทที่มักจะใชเรียกผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความ
งาม โดยความหมายของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หรือ Functional Drink คือ เครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน
ที่จับตองไดและเปนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหรือเปนเครื่องดื่มที่มีการบงบอกชัดเจนถึงประโยชน
เฉพาะเจาะจง เชน เครื่องดื่มธัญพืชที่ชวยใหสุขภาพผิวดีขึ้น หรือ เครื่องดื่มที่ชวยลดความอวนที่
สกัดจากชา หรือสารอาหารจากธรรมชาติ , ชาเขียวผสมคอลลาเจน, นมผสมคอลลาเจน, น้ําผลไม
ผสมแอล-คารเนทีน เปนตน แนวโนมของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามในตางประเทศเริ่มมี
มากขึ้นตามความตองการของผูบริโภค ตลาดในเมืองไทยจึงไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑประเภทนี้ดวย
เชนกัน ยกตัวอยางเชน Sappe Beauti Drink เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจาก บริษัท ทรัพยอนันต โดย
Base ของน้ํานั้นจะเปนน้ําผลไม แบงไดเปน 5ประเภท คือ Beauti Drink Collegen, Beauti Drink
Fiber, Beauti Drink Co-Q10, Beauti Drink Chlorophil และ Beauti Drink White
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Sappe Beauti Drink ประสบความสําเร็จจากการแขงขันในตลาด Functional Drink ดวย
การเนนไปที่ Packaging หรือ บรรจุภัณฑ เนื่องจาก Sappe Beauti Drink นั้นไมมีการทําการตลาด
อยางจริงจังแบบเจาใหญ ๆ ในวงการ ดังนั้นจําเปนตองสื่อสารใหลูกคาเขาใจไดงายที่สุดเริ่มจากการ
ตั้งชื่อ Beauti Drink นั้นมาจาก Beauty Drink แตเลนคําพองเสียงทําใหคนทั่วไปเขาใจงาย ๆ ดวยชื่อ
ของสินคาเองและดวยโครงสรางขวดเปนลักษณะเพียวบาง ทําใหผูบริโภคเขาใจไดเองวาดื่มแลวดี
ผอม และสวย อีกทั้ง Sappe Beauti Drink เลือกใชการสื่อสารบน Neck Tag ซึ่งจะบอกถึงขอมูลที่
กระชับ เชิญชวน และเขาใจประโยชนไดมากขึ้น เชน “ มีปญหาเรื่องการขับถายหรือเปลา ” ทําให
ผูบริโภคเลือกทดลองสินคา นิตยสารมารเก็ตเทียร [ออนไลน ], เขาถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
จากตัวอยางดังกลาวทําใหผูวิจัยตองการทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการบริโภคเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink กรณีศึกษา อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐมเพื่อตองการทราบถึงพฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคเครื่องดื่ม

Sappe

Beauti Drink ซึ่งเปนประโยชนตอผูที่สนใจในเรื่องของสุขภาพและความงาม
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink ของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการบริโภคเครื่องดื่ม Sappe
Beauti Drink ของผูบริโภคในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
กรอบแนวความคิด
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ตอการบริโภคเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink ในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จากการ
คนควาทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนํามารวบรวมและสรุปเปนกรอบแนวคิดใน
การวิจัยไดดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านบุคคล
เพศ
อายุ

การบริโภคเครื่องดืม่ Sappe

สถานภาพ

Beauti Drink ของผูบริโภคใน

อาชีพ

นครปฐม

เขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัด

รายได
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ
ราคา
ชองทางการจัดจําหนาย
การสงเสริมการตลาด
ขอบเขตของการวิจัย
ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยเปน 3 ดาน ดังนี้
1. ขอบเขตพื้นที่การวิจัย คือ เขตพื้นที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
2. ขอบเขตดานประชากร ทําการศึกษากับประชากรที่อาศัยในอําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชนที่ประกอบอาชีพ ศึกษา
และมีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และบริโภคเครื่องดื่มSappe Beauti Drink
ใชแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมขอมูล
Sampling) ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน

โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ เจาะจง (Purposive
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3. ขอบเขตดานชวงเวลา เริ่มดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามในชวง
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553
นิยามศัพท์ เฉพาะ
เครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink หมายถึง เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพและความงา ม
(Functional/Beauty Drink) ประกอบไปดวย 5 รสชาติที่มีคุณประโยชนที่แตกตางกัน มีบรรจุภัณฑ
แบบกลอง และแบบขวด
ปัจจัยส่ วยประสมทางการตลาด
หมายถึง ปจจัยซึ่งองคกรทางธุกิจใชใหเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคทางการตลาด อันประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการ
สงเสริมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง เครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink ซึ่งมีคุณลักษณะไดแก มีรสชาติกลม
กลอม บรรจุภัณฑดูดี ไดมาตรฐาน มีเครื่องหมาย อ.ย. มีคําแนะนําในการบริโภค และมีฉลากแสดง
วันผลิตและวันหมดอายุอยางชัดเจน
ราคา หมายถึง มูลคาในรูปแบบเงินตราที่ผูบริโภคใชจายเพื่อซื้อ เครื่องดื่ม Sappe Beauti
Drink ในลักษณะตาง ๆ ไดแก ราคาเหมาะสมกับระโยชนที่ไดรับ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ มี
สวนลดเมื่อซื้อในปริมาณมาก และมีราคาแสดงใหเห็นชัดเจน
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย หมายถึง ชองทางการเคลื่อนยายสินคาไปยังผูบริโภคที่รานคา
ปลีกไดเสนอตอผูบริโภคในรูปแบบตาง ๆ ไดแก สามารถหาซื้อไดงายมีจําหนายทั่วไป ประเภท
ของรานคามีสวนในการเลือกซื้อ และมีการวางตําแหนงของผลิตภัณฑบนชั้นวางสินคา อยางชัดเจน
เห็นไดงาย และหยิบสะดวก
การสงเสริมการตลาด หมายถึง การติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายและผูซื้อ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสาร เพื่อจูงใจผูบริโภคในรูปแบบตาง ๆ ไดแก มีการใชบุคคลที่มี
ชื่อเสียงเปนพรีเซนเตอร การโฆษณาผานสื่อตางๆการสงเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ
อยางตอเนื่อง และการสงชิ้นสวนเพื่อลุนรับของรางวัล
ผู้บริโภค หมายถึง ประชาชนในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐ มที่บริโภค
เครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ บริโภคเครื่องดื่ม
Sappe Beauti Drink ของผูบริโภคในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อเ ปน ประโยชนในทางปฏิบัติโดยเปนขอมูลเบื้องตนให

แกผูประกอบกิจการ

เครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink ในการวางแผนกลยุทธ และสวนประสมทางการตลาดตาง ๆ ให
เหมาะสมเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ

7

บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาจา ก
เอกสารตาง ๆ ที่จะนําเสนอตามลําดับดังนี้
2.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink
2.2 พฤติกรรมผูบริโภค
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ
2.4 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink
Sappe Beauti Drink เปนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Functional/Beauty Drink)
ประกอบไปดวย 5 รสชาติที่ มีคุณประโยชนที่แตกตางกัน ไดแก Sappe Beauti Drink Colagen,
Sappe Beauti Drink fiber, Sappe Beauti Drink Cholophyl, Sappe Beauti Drink CoQ10, Sappe
Beauti Drink Gluta thione Sappe Beauti Drink [online], accessed 20 June 2553
2.2 พฤติกรรมผู้บริโภค
1. ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
Schiffman and Kanuk (1997) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค (Customer Behavior)
หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา การซื้อ การใช การประเมินผล และการใชจายใน
ผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา
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2. กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
อดุลย จาตุรงคกุล (2546) ไดกลาววา การศึกษาถึงความคิดของมนุษยมีอุปสรรคในทาง
ปฏิบัติอยางมากมาย เปนการยากที่จะมองกระบวนการการบริโภคทั้งหมดวาเปนเพียงกิจกรรม
อยางเดียว สวนใหญของการศึกษาที่ไดทําเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคก็คือเริ่มตนดวยการพัฒนารูป
แบบจําลองงาย ๆ ขึ้นเพื่อทําความเขาใจในองคประกอบตาง

ๆ และความสัมพันธระหวาง

องคประกอบเหลานั้น
เราอาจจะเขาใจวา คนเราจะมีรูปแบบขั้นตอนการตัดสินใจซื้อหรือบริการทุกประเภทใน
ลักษณะที่คลายคลึงกัน ความจริงผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการแตละประเภทที่แตกตาง
กัน สําหรับสินคาบางประเภทผูบริโภคอาจตองใชเวลาในการตัดสินในใจนานและตองการขอมูล
มาก แตสินคาบางประเภทกลับใชเวลาสั้นไมตองใชเวลามากนักในการตัดสินใจ หรือบางครั้งอาจ
ตัดสินใจโดยทันที โดยไมตองพิจารณาขอมูลเพิ่มเติม อยางไรก็ดี ไมวาจะเปนการตัดสินใจสําหรับ
สินคาหรือบริการประเภทใดผูบริโภคจะตองยอมรับในสิ่งที่เขาไมพึงปรารถนาจากการตัดสินใจซื้ อ
นั้น ๆ ดวยซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดไดจากสาเหตุตาง ๆ ตอไปนี้
•

หนาที่ของผลิตภัณฑ เปนความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑจะไมทําหนาที่ตามที่ผูคาดหวัง

ไดแก หนาที่หรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑไมเปนไปตามคํากลาวอางของผูผลิตหรือผูจําหนาย ไม
เปนไปตามมาตรฐานของของสินคา หรือไมเปนไปตามความหวังของผูซื้อ
•

ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ เปนความเสี่ยงจากรูปลักษณภายนอกของ

ผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไมปรารถนา เชน ขนาด สีสัน รูปราง หรือความสะดวกในการใช เปนตน
•

ราคา เปนความเสี่ยงจากคุณภาพของสินคาที่ไดรับต่ํากวาราคาที่จายโดย

เปรียบเทียบซึ่งผูซื้อคาดหวังจะไดรับคุณภาพที่ดีกวา
•

การยอมรับของสังคม เปนความมั่นใจในการยอมรับจากสังคมหากใชสินคาที่

ไมไดคุณภาพอาจไมเปนที่ยอมรับของสังคม เชนการใชสินคาเลียนแบบโดยรูเทาไมถึงการณ ทําให
ผูที่นิยมสินคาตนแบบเกิดการไมยอมรับ เปนตน
•

จิตวิทยา ความรูสึกภายในจิตใจของตนเอง เมื่อใชผลิตภัณฑนั้น เชนหากผูบริโภค

รูสึกไมแนใจวาสินคาที่ใชเหมาะสมกับตนหรือไม จะทําใหใชแลวไมมั่นใจ เปนตน
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•

เวลาและการเขาถึง ผลิตภัณฑบางชนิดที่หายากตองเสียเวลาในการคนหา

ผลิตภัณฑ
ขั้นตอนตาง ๆ ในการตัดสินใจซื้อ ลวนแตมีสวนสําคัญตอการศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภคที่นักการตลาดตองทําความเขาใจ เพื่อเปนพื้นฐานในการเขาถึงจิตใจของผูบริโภคใหไดซึ่ง
เราสามารถจําแนกปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจตอผูบริโภคออกเปน 2 ระดับ คือ 1) ปจจัย
ภายใน ไดแก ความจําเปน แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรูและการเรียนรู 2) ปจจัยภายนอก
ไดแก สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม การติดตอธุรกิจ และสภาพแวดลอม
2.1 กระบวนการซื้อ (Buying as a Process) ในแงของความนึกคิด การซื้อ
เปนเพียงขั้นตอนหนึ่งของปฏิกิริยาที่ผูบริโภคไดกระทําลงไป แตเพื่อที่จะทําความเขาใจขั้นตอนนี้
เพียงขั้นเดียว เราจําเปนตองพิจารณาเหตุการณตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นกอนและหลังการซื้อ ดังแสดงใน
ภาพที่ 1

Process

สิ่งที่ปอนสูระบบ

กลไกในการเปลี่ยนสิ่งที่ปอน

ผลผลิตของระบบ

สูระบบใหเปนผลผลิต
(Inputs)

(Outputs)

ภาพที่ 7 การพิจารณาระบบการซื้อของผูบริโภค
ภาพที่ 1 การพิจารณาระบบกระบวนการซื้อของผูบริโภค
ทีม่ า อดุลย จาตุรงคกุล , พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
,
2546), 11.
เมื่อพิจารณาระบบการซื้อของผูบริโภค เราจะพบวาปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมของ
ผูบริโภคนั้นเกิดขึ้นมาจากอิทธิพลของปจจัยตาง

ๆ มากมาย รวมถึงอิทธิพลของสิ่งแวดลอม

ภายนอก การปฏิบัติของผูบริโภคตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอสิ่งเหลานี้เกี่ยวของกับกระบวนการทาง
จิตวิทยาของตัวผูบริโภคเองดวย
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การตัดสินใจซื้ออาจจะเกิดจากอิทธิพลที่ไดรับมาจากปจจัยตาง ๆ รวมกับกระบวนการ
ตางๆ ภายในความคิดของตัวผูบริโภคเอง อยางไรก็ตาม การซื้อสินคาอาจจะไมเกิดขึ้นก็ไดถือวา
ความพยายามทางการตลาดไมเพียงพอ และการใชความพยายามนี้ไมมีประสิทธิภาพพอที่จะกระตุน
ใหเกิดการซื้อขายได การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจึงจําเปนตองขึ้นอยูกับการทําความเขาใจตัวแปร
ตาง ๆ ทางสังคม ตัวบุคคลและสถาบันที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค
2.2 การอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ Schiffman and Kanuk (1997) ไดกลาว
ไววากระบวนการเกี่ยวกับการนึกคิด (Mental Process) ไมสามารถจะสังเกตไดโดยตรง การอธิบาย
มักจะทําไดเพียงวินิจฉัยวาอะไรที่เกิดขึ้น และเปนตนเหตุใหบุคคลปฏิบัติอยางที่เขาทําไปแลวดัง
แสดงใน ภาพที่ 3 ขางลางนี้จะเปนจุดเริ่มตนของการพิจารณา

สิ่งที่เกิดขึ้นกอน

พฤติกรรม

(Antecedents or

(Behavior or

Inputs)

Outputs)

ภาพที่ 2 รูปแบบเบื้องตนเพื่อการศึกษาพฤติกรรมมนุษย
ทีม่ า อดุลย จาตุรงคกุล , พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
,
2546), 12.
สิ่งที่เกิดขึ้นกอน (Antecedents or Inputs) สามารถเปรียบไดกับตัวกระตุนซึ่งกอใหเกิด
ปฏิกิริยาเมื่อมีการปอนเขาสูระบบพฤติกรรม หรือการตอบสนองเปรียบไดกับผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก
ระบบ

(Outputs)

เราไมอาจทราบไดแนชัดวามีองคประกอบหรือกิจกรรมอะไรบางขึ้นกับ

กระบวนการคิดของมนุษย ในชวงหลังที่ไดรับอิทธิพลจากการตัวกระตุน

(Inputs) จนเกิดการ

ปฏิกิริยาตอบสนอง เราสามารถเปรียบเทียบสิ่งตาง ๆ ที่ไมไดทราบแนชัดไดกับ “กลองมืด” (Black
Box)
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รูปแบบจําลองของกลุมมืดซึ่งจําลองสวนของสมองที่เปนศูนยสั่งการ หรือ ศูนยกลาง
หรือหนวยควบคุมความผิด (Central Control Unit) ของรางกายมนุษยที่ใชในพฤติกรรมศาสตรสวน
ใหญแลวมีการวิเคราะหความสัมพันธตาง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 9 ขางลางนี้
การสรุป
R
S

R

S

R
R
R
S = Stimulus (ตัวกระตุน)
R = Response (ปฏิกิริยาตอบ)

ภาพที่ 3 รูปแบบจําลองกลองมืด
ทีม่ า อดุลย จาตุรงคกุล , พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
,
2546), 13.
ดังจะเห็นไดจากรูปแบบจําลองกลองมืด สิ่งที่เกิดขึ้นกอน เราใชสัญลักษณ

S

(ตัวกระตุน ) และพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาตอบ เราใชสัญลักษณ R เราสามารถสรุปความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรดังกลาวในภาพที่ 9 ไดดังนี้
ความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวกระตุ้นและการปฏิบัติตอบ การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
แบบนี้เดี่ยวของกับการใชตัวกระตุนทางวัตถุ และอิทธิพลของสิ่งแวดลอมเพื่อกอพฤติกรรม และ
นําไปสูการปฏิบัติตอบ ดังนั้นจึงพอสรุปไดวาพฤติกรรมเกิดขึ้นมักจะมีตัวแปรที่มาขั้นกลางเขามา
เกี่ยวของหนึ่งตัวหรือมากกวานั้นก็เปนได
ความสั มพันธ์ ระหว่ างการปฏิบัติตอบต่ อตัวกระตุ้นและการปฏิบัติตามสิ่ งทีเ่ คยทํา
มาแล้ วในอดีต ในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมนั้น ในบางครั้งเราอาจทําการวิเคราะหในระยะยาว
เพื่อที่จะสามารถอธิบายถึงสิ่งตาง ๆ เชน วิเคราะหรูปแบบของการบริโภคนมสดของครอบครัวหนึ่ง
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เปนเวลาหนึ่งเดือน พบวามีแบบแผนของพฤติกรรมการบริโภคปกติเกิดขึ้น ในตัวแบบแผนของการ
บริโภคเหลานี้สามารถใชในการคาดคะเนแบบแผนของการซื้อสินคาและบริโภคในอนาคตได
2.3 ระดับของการร่ วมกันก่อพฤติกรรม (Level of Aggregation)
Engel (1995) กลาววาในการพิจารณาพฤติกรรมเบื้องตนที่ผานมานั้น เปนการวิเคราะห
โดยใชผูบริโภคเพียงบุคคลเดียวเปนหนวยการวิเคราะห ยังมีกรณีอื่น ๆ อีกมากมายที่แตกตางกันไป
ผูบริโภคที่มีลักษณะเปนกลุมขนาดตาง ๆ ก็เปนหนวยที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่ควรจะพิจารณา
การพิจารณาแบบจําลองกลองมืดที่เร าไมรูเลยวาในอดีตใหเกิดความกระจางตอนักการ
ตลาดไดไมมากนัก จึงไดมีการศึกษาเพื่อมีการศึกษาพัฒนาแบบจําลองใหม ๆ ขึ้นเปนผลใหในเวลา
ตอมาความเขาใจในพฤติกรรมผูซื้อมีมากขึ้น จึงเปนเหตุใหมีการพิจารณาวา ผูบริโภคมีการ
ตอบสนองตอการใชความพยายามทางการตลาด (4P’s) ของบริษัทในรูปแบบใด
บริษัทที่สามารถเขาใจวิธีการและรูปแบบพฤติกรรมที่ผูบริโภคกระทํา

เพื่อตอบสนอง

ตอตัวกระตุนที่บริษัทนําเสนอในลักษณะตาง ๆ เชน ราคา ลักษณะหลากหลายของสินคา โฆษณา
อื่น ๆ จะเปนผูไดเปรียบเหนือคูแขงเปนอยางมาก
2.4

รู ปแบบจําลองทีส่ มบูรณ์ เกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค

นักวิชาการ

มากมายมุงศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในฐานะที่เปนกระบวนการตัดสินใจพบวาพฤติกรรมผูบริโภค
เปนกระบวนการในการแกปญหา นอกจากนี้ยังมีการคนพบอีกวามีปจจัยอื่น

ๆ หลายประการ

กระทบตอผลขั้นตอนสุดทาย ซึ่งรวมไปถึงแรงจูงใจที่เกิด จากภายในตัวบุคคลเองดวย
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ตัวกระตุนหรือสิ่งเรา
ผลิตภัณฑ

เศรษฐกิจ

กลองมืดของผูซื้อ

ปฏิกิริยาของผูซื้อ

คุณสมบัติ

การเลือกผลิตภัณฑ
ของผูซื้อ

ราคา

เทคโนโลยี

ชองทางการ

เลือกตรา
การเมือง

กระบวนการ

฿

เลือกผูแทนจําหนาย

จัดจําหนาย
ตัดสินใจซื้อ จังหวะเวลาซื้อ
สงเสริมตลาด วัฒนธรรม

จํานวนการซื้อ

ภาพที่ 4 รูปแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค
ทีม่ า อดุลย จาตุรงคกุล , พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
,
2546), 15.
จาก

ภาพที่ 10 แสดงแบบจําลองของการแกไขปญหาสูกระบวนการตัดสินใจที่สมบูรณ

กระบวนการแกปญหาเปนรูปแบบของการแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค ซึ่งมีขั้นตอนตอไปนี้
1. การเล็งเห็นปัญหาหรือตระหนักถึงความต้ องการ (Need Recognition) เปนลักษณะ
ของการรับรูหรือมองเห็นภาพรวมของความแตกตางเปนอยางมากระหวางสภาพที่ปรารถนาจะใหมี
หรือเกิดขึ้น (Desired State of Affairs) กับสภาพแทจริงที่เปนอยู (Actual State of Affair) ชองวาง
ของความแตกตางดังกลาวสามารถทําใหผูบริโภคตื่นตัวหรือตระหนักถึงความตองการตางๆขึ้นมา
ได ในที่นี้เราอาจเปรียบสภาพที่ปรารถนาจะใหมี (หรือเกิดขึ้น) ไดกับตัวปญหา (Problem) เชน
ความตองการลดความอวน และเปรียบเทียบสิ่งที่ทําใหปญหานั้นหมดไปไดดวยตัวแกปญหา
(Solution) ในที่นี้การใชบริการสถานออกกําลังกายหาหมูบาน จึงเปรียบไดกับตัวแกปญหาของ
ผูบริโภคนั่นเอง
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2. การเสาะแสวงหาข่ าวสาร (Search for Information) เปนการเสาะแสวงหาขาวสาร
ของบุคคลสามารถหาไดจากขอมูลที่บุคคลนั้นไดเก็บไวในความทรงจํา หรือจากสิ่งแวดลอม
ภายนอก
3. การประเมินค่ าทางเลือกก่อนการซื้อ (Pre-Purchase Alternative Evaluation) เปน
การประเมินแตละทางเลือกกอนที่จะทําการซื้อโดยพิจารณาถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
4. การซื้อ (Purchase) เปนการไดตัวแกปญหาหรือสินคาที่เรานิยมชมชอบหรือสิ่ง
ทดแทนที่เรายอมรับได
5. การบริโภคหรือุปโภค (Consumption) เปนอุปโภคหรือบริโภคตรายี่หอที่ซื้อมา
6. การประเมินทางเลือกหลังการซื้อ (Post-Purchase Alternative Evaluation) เปนการ
ประเมินระดับการอุปโภคบริโภความีความพอใจแคไหน
7. การจัดการกับสิ่ งของเหลือใช้ เป็ นการจัดการ (Divestment) ผลิตภัณฑที่มิไดบริโภค
หรือเปนเศษของไปแลว
2.5 ตัวแปรทีก่ ่ออิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจ
Assael (1998) ไดกลาววาการตัดสินใจของผูบริโภคมีความหลากหลายและ
แตกตางกันในแตละรูปแบบ เนื่องจากปจจัยหรือตัวแปรหลายอยางซึ่งเราสามารถจัดกลุมไดดังนี้
ตัวกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) ตัวกระตุนทางการตลาดหรือขาวสาร
การตลาด หมายถึง เครื่องมือที่นักการตลาดใชเพื่อจูงใจผูบริโภค ซึ่งตัวกระตุนดังกลาวก็คือ

4P’s

นั่นเอง
อิทธิพลจากสิ่ งแวดล้ อม ผูบริโภคอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมที่มีความสลับซับซอน
กระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรมของเขาไดรับวัฒนธรรม ชั้นทางสังคม อิทธิพลจากตัวบุคคล
เปนตน
อิทธิพลและความแตกต่ างของตัวบุคคล เปนปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ผูบริโภคมีความแตกตางกันที่ทรัพยากรมนุษยและความรูของผูบริโภค การจูงใจ ทัศนคติ
บุคลิกภาพและแบบของการใชชีวิต (Lifestyle) เปนตน
กระบวนการทางจิตวิทยา จากคําจํากัดความของตัวแปรเหลานี้ ทําใหเราไดทราบถึง
ลักษณะเบื้องตนของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค
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เปนที่ทราบกันดีวา วัตถุประสงคของกรตลาดคือ การสรางการแลกเปลี่ยนใหเกิดขึ้น
เพื่อมุงหวังกําไรจากกิจการดังกลาว ดังนั้นกิจกรรมทางการตลาดจึงเปนสิ่งที่มีอิทธิพลอยางยิ่งตอ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค การใชสวนประสมทางการตลาด

(4P’s) แตละอยาง

ผลิตภัณฑ การวางราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด (การสื่อสารการตลาด)
ตางก็กระทบตอกระบวนการซื้อในขั้นตางๆดวย ในฐานะที่เปนตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑจะกระทบตอพฤติกรรมการ
ซื้อของผูบริโภค หรือ ความใหม ความสลับซับซอน และคุณภาพที่คนรับรูไดของผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑที่ใหมและซับซอนอาจตองมีการตัดสินใจเต็มรูปแบบ ถาเรารูเรื่องนี้แลวในฐานะนักการ
ตลาด เราควรจะเสนอทางเลือกที่งายที่สุดกวาผูบริโภคที่มีความคุนเคยเพื่อใหผูบริโภคที่ไมตองการ
เสาะแสวงหาทางเลือกอยางกวางขวางพิจารณา รูปรางของผลิตภัณฑตลอดจนหีบหอและปายฉลาก
สามารถกออิทธิพลตอกระบวนการซื้อของผูบริโภค หีบหอที่ ชัดเจน อาจทําใหผูบริโภคเลือกไว
พิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสินใจซื้อ ปายฉลากที่แสดงใหผูบริโภคเห็นคุณประโยชนของ
ผลิตภัณฑที่สําคัญก็จะทําใหผูบริโภคประเมินสินคาเชนกัน สินคาคุณภาพสูงหรือสินคาที่ปรับเขา
กับความตองการบางอยางของผูซื้อมีอิทธิพลตอการซื้อของผูซื้ออีกดวย
ราคา (Pricing) เปนองคประกอบสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
โดยเฉพาะในชวงการประเมินทางเลือกและการตัดสินใจซื้อ โดยปกติผูบริโภคชอบบริโภค
ผลิตภัณฑราคาต่ํา นักการตลาดจึงพยายามที่จะลดตนทุนการซื้อ และเสนอขายในราคาที่ไมแพง
หรือใชลักษณะอื่น ๆ ทําใหผูบริโภคตัดสินใจ เชน ประเภทสินคา เปนตน
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place-Channel of Distribution) กลยุทธของนักการตลาดใน
การนําเสนอและจําหนายผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอระดับการเขาถึงผลิตภัณฑของผูบริโภคเนื่องจาก
การแพรหลายและระดับความสะดวกในการซื้อสินคาเปนปจจัยหนึ่งที่ผูบริโภคนําไปพิจารณาเมื่อมี
ความตองการซื้อสินคา นอกจากนี้ประเภทของชองทางการจัดจําหนาย ยังกออิทธิพลของภาพพจน
ของผลิตภัณฑในสายตาของผูบริโภคอีกดวย เชนยาสระผมและครีมนวดนําเขาจากตางประเทศ มัก
นิยมจําหนายตามรานเสริมความงามที่มีชื่อเสียง มากกวาจะใชการจัดจําหนายโดยวางตามชั้นวาง
ของในซุปเปอรมารเก็ต
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การส่ งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing

Communication)

การสงเสริม

การตลาดสามารถกออิทธิพลตอผูบริโภคไดทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อขาวสารที่
นักการตลาดสงไปอาจ “เตือนใจ” ใหผูบริโภครูวาเขาบริโภคสินคาของนักการตลาดสามารถแกไข
ไดและสามารถสงมอบคุณคาใหไดมากกวาสินคาของคูแขง เมื่อไดขาวสารหลังการซื้อเปนการ
ยืนยันวา การตัดสินใจของลูกคาถูกตอง
2.6 ลักษณะของกระบวนการตัดสิ นใจ กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค
สามารถแบงไดเปนลําดับขั้นตอนตาง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเล็งเห็นปญหาหรือตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition) การ
เล็งเห็นปญหาหรือตระหนักถึงความตองการเปนขั้นตอนเริ่มตนของกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิด
จากการตัดสินใจซึ่งเกิดจากการที่บุคคลรูสึกถึงความแตกตางของสิ่งที่ปรารถนา จะมีหรือใหเกิด
ขึ้นกับสภาพของตนที่เปนอยู ณ เวลาหนึ่ง แลวมีความเห็นวาความแตกตางดังกลาวมีความสําคัญ
มากซึ่งตนตองการจะแกไข แหลงสําคัญของการตระหนักถึงปญหา คือ มีความตื่นตัวของผูบริโภค
ความตื่นตัวของผูบริโภคเกิดมาจากปจจัยจูงใจในหลาย ๆ ดาน ความตองการซึ่งเกิดมาจากภาพพจน
ของตัวบุคคลเอง ก็มีแนวโนมที่จะทําใหผูบริโภคเกิดความตองการที่จะบรรลุหรือมุงไปสูสิ่งที่
มุงหวัง
นักการตลาดสามารถใชปจจัยตาง ๆ เปนตัวกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตื่นตัวและ
ตระหนักถึงความตองการได เชน การมีรูปรางสวยงาม มีสุขภาพดี การมีภาพลักษณของผูนําแฟชั่น
ทันสมัย เปนตน นอกจากนี้ อิทธิพลของสภาพแวดลอมยังสงผลตอการตระหนักถึงปญหาของบุคล
ดวย เชน การถูกเพื่อนลอเรื่องความอวน ทําใหเกิดความกดดันและมีความตองการที่จะมีรูปรางที่ดี
ใหไดในที่สุด
ขั้นตอนที่

2 การแสวงหาข่ าวสาร เปนขั้นตอนเกี่ยวกับการแสวงหาขาวสารของผูบริโภค

ซึ่งจะทําโดยการหาขาวสารของผูบริโภค ซึ่งจะทําโดยการหาขาวสารจากแหลงภายในกอนโดยที่
ผูบริโภคจะพิจารณาวาตนมีความรูหรือความทรงจําเกี่ยวกับทางเลือกตาง

ๆ อันประกอบดวย

ลักษณะสินคามากพอหรือไมที่จะทําการซื้อสินคา ถาขาวสารในความทรงจําไมพอก็จะทําการ
เสาะหาจากแหลงภายนอกตอไป ซึ่งการแสวงหาขาวสารจากแหลงภายนอกนั้นยังไดรับอิทธิพล
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จากปจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย เชน ความแตกตางระหวางบุคคล อิทธิพลของสิ่งแวดลอม อิทธิพล
ของครอบครัว เปนตน
สืบเนื่องจากตัวอยางขางตน ผูบริโภคที่สนใจจะลดความอวนและไมมีความรู
เรื่องการลดน้ําหนักพอก็อาจจะหาขอมูลจากเพื่อนที่มีประสบการณใชบริการสถานออกกําลังกายก็
เปนได
ขั้นตอนที่

3 การประเมินค่ าทางเลือกก่อนซื้อ การประเมินคาทางเลือกเพื่อตัดสินใจใช

บริการสถานออกกําลังกาย ผูบริโภคอาจจะตองพิจารณาเปรียบเทียบมาตรฐานกับสเปค เชน
ลักษณะและความหลากหลายของเครื่องมือ ในการแตละสถานบริการ ทําเลที่ตั้ง ความสะดวกใน
การไปใชบริการ เปนตน
ในกรณีของผลิตภัณฑ ยกตัวอยางเชน การซื้อรถจักรยานยนต ผูที่จะซื้อ
จะตองทําการตรวจจักรยานในเรื่องของผลิตภัณฑ และเปรียบเทียบ โดยใชเกณฑการประเมินตาง
ๆ เชนคุณสมบัติในการขับขี่เมื่อเทียบกับมาตรฐาน เปนตน อีกนัยหนึ่งในการประเมินทางเลือก
สามารถปรับแตงไปไดโดยอิทธิพลจากความแตกตางของตัวบุคคลและสิ่งแวดลอม
ขั้นตอนที่

4 การซื้อ มักจะเกิดในรานคาปลีก หรือชองทางการจัดจําหนายอื่น ๆ ขึ้นอยู

กับความเหมาะสมของผลิตภัณฑ สําหรับผลิตภัณฑบางประเภท การจําหนายตองอาศัยพนักงาน
ขายที่มีความรูและชํานาญสูง
ขั้นตอนที่

5 และ 6 การอุปโภคและการประเมินทางเลือกหลังซื้อ ความพอใจในการ

บริโภคสินคา และการประเมินผลการใชสินคา เปนสิ่งที่มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ถาการ
บริโภคสินคาใหผลตามที่ผูซื้อคาดหวัง ผูซื้อจะมีความพอใจในการซื้อสินคาและบริการนั้น ๆ แตถา
มีความไมพอใจเกิดขึ้น หรือพิจารณาเห็นวาตรายี่หออื่นสามารถใหความพอใจไดดีกวา การซื้อซ้ําก็
อาจไมเกิดขึ้นได
ขั้นทีต่ อนที่

7 การจัดการกับสิ่ งเหลือใช้ เปนการจัดการผลิตภัณฑที่มิไดบริโภคหรือเปน

เศษของไปแลว (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ 2547 : 274-281)
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2.3 แนวคิด และทฤษฎีการตัดสิ นใจ
2.3.1 ปัจจัยทีค่ วามสั มพันธ์ ต่อการตัดสิ นใจต่ อผู้บริโภค ผูบริโภคแตละคนมีความ
แตกตางกันในดานตาง

ๆ ซึ่งมีผลมาจากกความแตกตางของลักษณะทางกายภาพและ

สภาพแวดลอมของแตละบุคคลทําใหการตัดสินใจของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน

ดังนั้น

นักการตลาดจึงจําเปนตองศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่จะมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
อยางเหมาะสม โดยที่เราสามารถแบงปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมของผูบริโภคออกเปน 2
ประเภทคือ 1)

ปจจัยภายใน ไดแก ความจําเปน ความตองการ ความปรารถนา แรงจูงใจ

บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู และการเรียนรู 2) ปจจัยภายนอก ไดแก สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว
สังคม วัฒนธรรม การติดตอธุรกิจ และสภาพแวดลอม (ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ 2545 : 38)
สภาพเศรษฐกิจ

สภาพแวดลอม

ความตองการ ความปรารถนา
สังคม

ความจําเปน แรงจูงใจ
ผูบริโภค

ครอบครัว

การเรียนรู บุคลิกภาพ
การรับรู

วัฒนธรรม

ปจจัย

ทัศนคติ

ปจจัย การติดตอธุรกิจ

ภาพที่ 5 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจของผูบริโภค
ทีม่ า : ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ,พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพมหานคร : เอ็กเปอรเน็ต, 2545), 38.
จากภาพที่ 11 แสดงปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจของผูบริโภคประกอบดวย
1 ปัจจัยภายใน เปนปจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคล ในดานความคิดและการ
แสดงออก ซึ่งมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดลอมตาง ๆ โดยที่ปจจัยภายในประกอบดวย องคประกอบ
ตาง ๆ ไดแก ความจําเปน ความตองการ หรือความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู
ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้
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1) ความจําเปน ความตองการ และความปรารถนา เปนคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน
และสามารถใชแทนกันได ซึ่งเราใชความตองการในการสื่อความหมายในสวนใหญ โดยที่ความ
ตองการสิ่งหนึ่งสิ่งใดของบุคคลจะเปนจุดเริ่มตนของความตองการในการใชสินคาหรือบริการ คือ
เมื่อเกิดความตองการหรือความตองการ ไมวาในดานรางกายหรือจิตใจขึ้น บุคคลจะหาทางที่สนอง
ความจําเปนหรือความตองการนั้น ๆ เราอาจกลาวไดวา ความตองการของมนุษยหรือความตองการ
ของผูบริโภคเปนเกณฑสําหรับการตลาดยุคใหม และเปนปจจัยสําคัญของแนวความคิดทาง
การตลาด นอกจากนั้นยังเปนปจจัยสําคัญตอความอยูรอด ความสามารถในการสรางกําไร และ
ความเจริญเติบโตของธุรกิจภายใตสิ่งแวดลอมทางการตลาดที่มีการแขงขัน กลาวคือ ธุรกิจตอง
สามารถที่จะกําหนด และตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ยังไมไดรับการตอบสนองได
ดีกวา และรวดเร็วกวาคูแขงขัน
2) แรงจูงใจ เมื่อบุคคลเกิดปญหาทางกายหรือจิตใจขึ้น และหากปญหานั้นไมรุนแรงเขา
อาจจะปลอยวาง ไมคิด ไมใสใจ หรือไมทําการตัดสินใจใด ๆ แตหากปญหานั้น ๆ ขยายตัวหรือเกิด
ความรุนแรงยิ่งขึ้น เขาจะเกิดแรงจูงใจในการที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญที่เรา
ตองศึกษาถึงความตองการ และความความคิดของผูบริโภค เพื่อที่จะสรางแรงจูงใจในการซื้อสินคา
หรือบริการแกผูบริโภคใหได
3) บุคลิกภาพ เปนลักษณะโดยรวมของบุคคลที่พัฒนามาจากแนวความคิด ความเชื่อ
อุปนิสัยและสิ่งจูงใจตาง ๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในดานตาง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธตอการ
กําหนดรูปแบบในการสนองของแตละบุคคลแตกตางกัน ซึ่งจะเปนลักษณะการตอบสนองใน
รูปแบบที่คงที่ที่ตอตัวกระตุนทางสภาพแวดลอม
4) ทัศนคติ เปนการประเมินความรูสึกหรือความคิดตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล โดย
ทัศนคติจะมีความสัมพันธตอพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล ดังนั้น เมื่อเราตองการใหบุคคลใด ๆ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เราจะตองพยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลนั้น ๆ แตทัศนคติเปนสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไดยาก เนื่องจากเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นในจิตใจ ดังนั้น การปรับตัวเราใหเขากับ
พฤติกรรมของผูบริโภคยอมกระทําไดงายกวาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภค
5) การรับรู เปนกระบวนการในการยอมรับความคิดหรือการกระทําของบุคคลอื่น กาว
แรกของการเขาสูความคิดในการสรางความตองแกการแกผูบริโภค คือความตองการใหเกิดความรู
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กอน โดยการสรางภาพพจนของสินคาหรือองคกรใหมีคุณคาในสายตาของผูบริโภค ซึ่งเปนการ
สรางการยอมรับจากผูบริโภคได
6)

การเรียนรู เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการรับรูและ

ประสบการณของบุคคล ซึ่งจะเปนการเปลี่ยนแปลงและคงอยูในระยะยาว
2 ปัจจัยภายนอกนอก หมายถึง ปจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดลอมรอบตัวของ
บุคคล ซึ่งมีอิทธิพลตอความคิด และพฤติกรรมของผูบริโภค โดยปจจัยภายนอกแบงออกเปน
องคประกอบที่สําคัญ ดังนี้
1) สภาพเศรษฐกิจ เปนสิ่งที่กําหนดอํานาจซื้อของผูบริโภค ทั้งในรูปของตัวเงิน และ
ปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ
2) ครอบครัว การเลี้ยงดูในสภาพครอบครัวที่แตกตางกันสงผลใหบุคคลมีความแตกตาง
กัน เชน การตอบสนองตอความตองการ ผลิตภัณฑของบุคคลจะไดรับอิทธิพลตอครอบครัว ซึ่ง
ครอบครัวจะมีความสัมพันธตอพฤติกรรมบุคคลตอสถาบันอื่น ๆ ซึ่งบทบาทตาง ๆในการะบวนการ
ตัดสินใจของครอบครัว มีดังนี้
ผูเริ่มตน

(Initiator) ผูเริ่มตนกระบวนการตัดสินใจซื้อ เชน เริ่มตนระบุวา

ตองการซื้อรถยนตใหม
ผูใหขอมูล

(Information Provider) ผูทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูลสําหรับ

การตัดสินใจซื้อ เชน ผูที่ทราบวาตองการหาขอมูลจากนิตยสารหรือแหลงอื่น ๆ ไดอยางไร
ผูโนมนาว

(Influencer) ผูที่ระบุวาตองใชสิ่งใดเปนเกณฑในกระบวนการ

เลือก สมาชิกทั้งหมดของครอบครัวอาจมีสวนเกี่ยวของ โดยแมอาจมีเกณฑในการพิจารณาอยู
แลวแตรับขอมูลจากสมาชิกเปนขอมูลประกอบ
ผูตัดสินใจ

(Decision Maker) ผูที่ตัดสินใจจริง เชนจากตัวอยางอาจคือแม

หรือรวมตัดสินใจกับสมาชิกอื่น ๆ
ผูซื้อ

(Purchasing Agent) ผูที่ทําหนาที่ซื้อจริง ในกรณีของรถยนต สามีและ

ภรรยาอาจเลือกรวมกันและเซ็นสัญญาซื้อรวมกัน
ผูบริโภค

(Consumer) คือผูที่ใชสินคา
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3) สังคม กลุมสังคมรอบ ๆ ตัวของบุคคลมีความสําคัญตอการปรับพฤติกรรมใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกันของสังคมเพื่อการยอมรับเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม หรือที่เรียกวา กระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม ประกอบดวยรูปแบบการดํารงชีวิต คานิยมของสังคม และความเชื่อ ทําใหนักการ
ตลาดตองศึกษาถึงลักษณะของสังคม เพื่อจะทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลของสังคมที่มีตอการอยู
รวมกันของมนุษย
4) วัฒนธรรม เปนวิธีการดําเนินชีวิตที่สังคมเชื่อวาเปนสิ่งที่ดีงาม และยอมรับปฏิบัติมา
เพื่อใหสังคมดําเนินและมีพัฒนาการไปไดดวยดี

บุคคลในสังคมเดียวกันจึงตองยึดถือปฏิบัติตาม

วัฒนธรรม เพื่อการอยูเปนสวนหนึ่งของสังคม โดยวัฒนธรรมเปนกลุมของคานิยมพื้นฐาน การรับรู
ความตองการ และพฤติกรรม ซึ่งการเรียนรูจากการเปนสมาชิกของสังคมในครอบครัว ชุมชน และ
สังคมจึงเปนรูปแบบหรือวิถีทางในการดําเนินชีวิตที่คนสวนใหญในสังคมยอมรับ ประกอบดวย
คานิยมการแสดงออก คานิยมในการใชวัตถุหรือสิ่งของ หรือแมกระทั่งวิธีคิดถือวาเปนวัฒนธรรม
ดวย
5) การติดตอธุรกิจ หมายถึง โอกาสที่ผูบริโภคจะไดพบเห็นสินคาหรือบริการนั้น ๆ
สินคาตัวใดที่ผูบริโภคไดรูจักและพบเห็นบอย ๆ จะมีความคุนเคย ซึ่งทําใหผูบริโภคเกิดความ
ไววางใจละยินดีที่จะใชสินคานั้น ดังนั้นธุรกิจจึงควรเนนในเรื่องของการทําใหเกิดการเปดรับมาก
เทาใด ยิ่งทําใหไดประโยชนมากขึ้นเทานั้น ตามหลักจิตวิทยาที่มีอยูวาความคุนเคยนั้นกอใหเกิด
ความรัก
6) สภาพแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทั่วไป เชน ความแปรปรวนของ
สภาพอากาศ การขาดแคลนน้ํามันหรือเชื้อเพลิง ผลกระทบจากธรรมชาติ เปนตน สงผลใหเกิดการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปไดเชนกัน เชน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเย็นลง
อยางกะทันหัน ทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อเครื่องกันหนาวไดเร็วและงายขึ้น (ฉัตยาพร เสมอใจ และ
คณะ 2545 : 38-40)
2.3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจจัยทีม่ ีความสั มพันธ์ ต่อการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เพื่อใหทราบถึงลักษณะความ
ตองการของผูบริโภคในดานตาง ๆ และเพื่อที่จะจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม เมื่อผูซื้อ
ไดรับสิ่งกระตุนทางการตลาดหรือสิ่งกระตุนดานอื่น ๆ ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจึง
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เปรียบเสมือนกลองดําที่ผูขายไมสามารถคาดคะเนได งานของผูขายหรือนักการตลาดคือ คนหาวา
ลักษณะของผูซื้อและความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ไดรับอิทธิพลจากสิ่งใดบาง การศึกษาลักษณะของ
ผูซื้อที่เปนเปาหมายจะเปนประโยชนสําหรับนักการตลาด คือทราบความตองการและลักษณะของ
ลูกคาเพื่อที่จะจัดสวนประสมทางการตลาดตาง

ๆ ที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภค ดังนี้ 1) ปจจัยดานประชากรศาสตร 2) ปจจัยดานการตลาด 3) ปจจัยดานอื่น ๆ
1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลมาจาก
ลักษณะสวนบุคคลดานตางๆ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได
เพศ

จะมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เชน เพศหญิงกับเพศ

ชายมักใชปจจัยในการตัดสินใจซื้อที่ตางกัน
อายุ

ที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน เชน

กลุมวัยรุนชอบ

ทดลองสิ่งแปลกใหมชอบสินคาประเภทแฟชั่น และดารพักผอนหยอนใจ อาชีพ อาชีพของแตละ
บุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการสินคาที่แตกตางกัน เชน ขาราชการจะซื้อชุดทํางาน
และสินคาที่จําเปน ประธานกรรมการบริษัทและภรรยาจะซื้อเสื้อผาราคาสูง หรือตั๋วเครื่องบินซึ่ง
นักการตลาดจะศึกษาวาผลิตภัณฑของบริษัทมีบุคคลอาชีพไหนสนใจเพื่อที่จะจัดกิจการทางการ
ตลาดใหสนองความตองการใหเหมาะสม
การศึกษา

ผูที่มีการศึกษาสูงจะมีแนวโนมจะบริโภคสินเคาที่มีคุณภาพดีมากกวาผูที่มี

การศึกษาต่ํา
รายได โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาที่เขาตัดสินใจซื้อโอกาส
เหลานี้ประกอบดวย รายได การออมทรัพย อํานาจการซื้อและทัศนคติที่เกี่ยวกับการจายเงิน
2 ปัจจัยด้ านการตลาด ประกอบดวยทุกสิ่งที่มีอิทธิพลในการสรางความ
ตองการซื้อผลิตภัณฑแตโดยทั่วไปนิยมแบงออกเปนผลิตภัณฑ การกําหนดราคา การจัดจําหนาย
และสงเสริมทางการตลาด สวนประสมทั้ง 4 ประการอาจเรียกวา สวนประสมทางการตลาด ซึ่ง
ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
ผลิตภัณฑ เปนสิ่งที่เสนอเพื่อตอบสนองความจําเปน และความตองการของตลาด ใน
การวางแผนสวนประสมทางการตลาดเริ่มตนดวยการกําหนดผลิตภัณฑ โดยถือเกณฑวาลูกคาจะ
พิจารณาสิ่งที่นําเสนอ 3 ประการ คือ 1) รูปลักษณ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ 2) สวนประสม
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บริการและคุณภาพ 3) ความเหมาะสมของราคาโดยพิจารณาจากเกณฑคุณคาของผลิตภัณฑ
สวนประกอบของผลิตภัณฑประกอบดวย ตัวผลิตภัณฑ ชื่อผลิตภัณฑ การบรรจุหีบหอ ความ
ภาคภูมิใจและผูขาย
ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบไปดวย
สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชนมีคุณคาใน
สายตาลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได ผลิตภัณฑมี ความหมายดังนี้
1) สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของลูกคาใหพึงพอใจ
ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑประกอบดวยสินคา บริการ ความคิด สถานที่
องคกรหรือตัวบุคคล
2) สิ่งที่เสนอแกตลาดเพื่อการรูจัก การเปนเจาของ การใชหรือการบริโภค
และสามารถตอบสนองความจําเปนและความตองการของตลาดได
3)

คุณสมบัติที่สัมผัสไดและไมไดของสิ่งที่สามารถตอบสนองความ

ตองการของผูซื้อใหไดรับความพอใจจากากรแลกเปลี่ยน
ราคา การกําหนดราคาเปนปจจัยที่สําคัญที่ตองคํานึงถึงการยอมรับของตลาดเปาหมาย
สอดคลองกับผลิตภัณฑ ผูคาปลีกพอใจที่จะตั้งราคาโดยบวกเพิ่มจากตนทุนสูงและตองการ
ยอดขายมากแตสองสิ่งนี้ขัดแยงกัน ทางเลือกของผูคาปลีกมีดังนี้ 1) ตั้งราคาสูงทําใหปริมาณขายต่ํา
เหมาะสําหรับสินคาเจาะจงซื้อ 2) ตั้งราคาต่ําทําใหปริมาณขายมากเหมาะสําหรับสินคาสะดวกซื้อ
ราคา เปนสิ่งที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปของเงินตรา ราคาเปนเครื่องมือหนึ่ง
ในสวนประสมทางการตลาด ราคาสินคาชนิดหนึ่งเมื่อคูณกับปริมาณขายของสินคาชนิดนั้นจะทํา
ใหเกิดรายไดจากาการขาย ราคาจึงเปนตัวสรางใหเกิดรายไดจากการขาย และนําไปสรางกําไรใน
ที่สุด
ราคาเปนสิ่งที่ผูขายและผูซื้อกําหนดขึ้นมาโดยอาศัยความสามารถในการตอรองของแต
ละผายเปนเครื่องมือเริ่มตนเจรจากันโดยฝายผูขายอาจเสนอราคาขายไวสูงกวาที่คิดวาจะขายจริง
สวนฝายผูซื้ออาจเสนอราคาที่ต่ํากวาที่คิดวาจะซื้อจริง ถาหากการเจรจาตอรองกันประสบ
ความสําเร็จและมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้น ยอมถือไดวาทั้งผูขายและผูขายตางพอใจใน
มูลคาที่ตนไดรับ ราคาเปนตัวแปรเพียงตัวเดียวในสวนประสมการตลาดที่กอใหเกิดรายไดเขา
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บริษัท ตัวแปรอื่น ๆ ที่เหลือลวนกอใหเกิดตนทุนกอนทั้งสิ้น นอกจากนี้ราคายังเปนตัวแปรที่มี
ความยืดหยุนที่สุด สามารถปรับปรุงไดงายและรวดเร็วที่สุด เมื่อเทียบกับตัวแปรอื่นๆ และราคา
เปนตัวกําหนดมูลคาในการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ
การจัดจําหนาย หมายถึง กิจกรรมซึ่งทําใหผลิตภัณฑเปนที่หางายสําหรับลูกคาเมื่อเขา
ตองการซื้อไมวาเมื่อใดหรือที่ไหนก็ตาม หรือหมายถึง การนําผลิตภัณฑไปยังแหลงลูกคาดวย
ปริมาณที่ถูกตองเมื่อลูกคาตองการ หรือหมายถึงโครงสรางชองทาง (สถาบันและกิจกรรม) ที่ใช
เพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปยังตลาด หรือเปนกิจกรรมการนําผลิตภัณฑที่
กําหนดไวออกสูตลาดเปาหมาย ในสวนประสมนี้ไมไดหมายถึงเฉพาะการพิจารณาสถานที่
จําหนายอยางเดียว แตเปนการพิจารณาวา จะจําหนายจากคนกลางตาง

ๆ อยางไร และมีการ

เคลื่อนยายสินคาอยางไร ดังนั้นการนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายจะประกอยดวย 2 สวน ซึ่ง
เรียกวา สวนประสมในการจัดจําหนายดังนี้ 1) ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง กลุมของสถาบัน
หรือกลุมคนที่ทําหนาที่ หรือกิจกรรมอันจะนําผลิตภัณฑ จากผูผลิตไปยังผูบริโภค ในสวนนี้เปน
เรื่องของการพิจารณาวาจะจําหนายผลิตภัณฑ โดยผานคนกลางตาง ๆ อยางไร กลาวคือ พิจารณา
ถึงเสนทางที่ผลิตภัณฑเคลื่อนยายจากผูผลิตผานคนกลางไปยังผูบริโภค 2) การกระจายตัวสินคา
หมายถึง กิจกรรมทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับการเคลื่อนยายตัวสินคาที่มีปริมาณถูกตองไปยังสถานที่ที่ตองการ
และเวลาที่เหมาะสม ในสวนประกอบนี้ดวยการขนสง การเก็บรักษาตัวสินคาภายในองคกรธุรกิจ
ของตนและระบบชองทางการจัดจําหนาย การคลังสินคา และการควบคุมคลังสินคา
การสงเสริมการตลาด เปนการติดตอสื่อสารระหวางผูจัดจําหนายและตลาดเปาหมายที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสาร หรือชักจูงใหเกิดทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ซื้อ มีผูใหความหมายของการสงเสริมการขาย พอประมวลไดดังนี้ 1) การสงเสริมการขาย เปน
งานเกี่ยวของกับการสราง การนําไปใช และการเผยแพรวัสดุและเทคนิคตาง ๆ โดยใชเสริมการ
โฆษณาและชวยเสริมการขาย โดยจุดมุงหมายคือ เพิ่มความพยายามในการขายของพนักงานขายผู
จําหนายและผูขาย ใหขายสินคายี่หอใดยี่หอหนึ่ง และเพื่อใหลูกคาตองการซื้อผลิตภัณฑยี่หอนั้น
ทําใหการขายสามารถไปไดตามเปาหมายเพราะการสงเสริมการขายเปนการสรางแรงจูงใจพิเศษ 2)
การสงเสริมการขายเปนเครื่องมืออยางหนึ่ง ของการสงเสริมการตลาดที่ออกแบบขึ้นเพื่อการ
กระตุนการตอบสนองใหเร็วขึ้นและเขมขนขึ้น 3) การสงดาริมการขายเปนเครื่องมือระยะสั้นเพื่อ

25
กระตุนใหซื้อหรือขายผลิตภัณฑ 4) การสงเสริมการขายตามคํานิยามของสมาคมการตลาดแหง
ประเทศสหรัฐอเมริกา กลาวไววาเปนกิจกรรมที่กระตุน หรือเรงเราใหเกิดการซื้อเร็วขึ้นเปนการ
กระตุนเพื่อใหตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑไดมากขึ้น แตในขณะเดียวกันทําใหผูบริโภคเกิดการ
ตัดสินใจเร็วขึ้น ผลิตภัณฑมีแรงจูงใจมากขึ้นในสายตาผูบริโภคไมเกี่ยวของกับการจางพนักงาน
ขายการโฆษณาหรือการเผยแพรใด ๆ ทั้งสิ้น
3 ปัจจัยด้ านอืน่ ๆ หมายถึงปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อ
สินคานอกเหนือปจจัยทางการตลาดอันประกอบดวย เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม ซึ่งถือไดวา
เปนปจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคดังนี้
เศรษฐกิจ หมายถึง สภาวะทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอความตองการของ
ผูบริโภคที่มาเลือกสินคาที่รานคาปลีกขนาดใหญ ในเรื่องตาง ๆ อันไดแก ภาวะเงินเฟอและคาครอง
ชีพ การเปลี่ยนแปลงสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
รวมทั้งอัตราการวางงาน โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาที่เขาตัดสินใจซื้อ ถา
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําคนมีรายไดต่ํา กิจการตองการปรับปรุงดานผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การตั้ง
ราคา ลดการผลิตและสินคาคงคลัง และวิธีการตาง ๆ เพื่อปองกันการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน
และเศรษฐกิจยังเปนสิ่งกําหนดอํานาจซื้อของผูบริโภคทั้งในรูปตัวเงินและปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ
ดานวัฒนธรรม หมายถึง สัญลักษณและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น โดนที่ยอมรับ
จากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่งโดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคมหนึ่งใน
ลักษณะตาง ๆ อันไดแก เทศกาลตาง ๆ ลักษณะการเลือกซื้อสินคาจากแหลงตาง ๆ คานิยมในการ
ซื้อสินคาจากแหลงตาง ๆ ภาพพจนของรานคาปลีกขนาดใหญ และการไดรับคําแนะนําจากบุคคล
ตาง ๆ วัฒนธรรมเปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งนักการตลาดตองคํานึงถึงความ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในสังคม วัฒนธรรม แบงออกเปนวัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมกลุม
ยอย และชั้นของสังคมโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) วัฒนธรรมพื้นฐาน เปนลักษณะฐานะของบุคคลในสังคม เชน ลักษณะ
นิสัยของคนไทยซึ่งเกิดจากากรหลอหลอมพฤติกรรมของสังคมไทยทําใหมีลักษณะพฤติกรรมที่
คลายคลึงกัน
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2) วัฒนธรรมกลุมยอย หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมที่มีลักษณะเฉพาะ
และแตกตางกันซึ่งมีอยูภายในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอน วัฒนธรรมยอยเกิดจากพื้นฐาน
ทางภูมิศาสตร และลักษณะพื้นฐานของมนุษย ลักษณะของวัฒนธรรมยอยประกอบไปดวย

(1)

กลุมเชื้อชาติ (2) กลุมศาสนา (3) กลุมสีผิว (4) พื้นที่ทางภูมิศาสตร (5) กลุมอาชีพ (6) กลุมยอยดาน
อายุ (7) กลุมยอยดานเพศ
3) ชั้นของสังคม หมายถึง การแบงสมาชิกของสังคมออกเปนระดับฐานะที่
แตกตางกัน โดยที่สมาชิกในแตละชั้นสังคมจะมีสถานะอยางเดียวกัน และสมาชิกในชั้นสังคมที่
แตกตางกันจะมีลักษณะและพฤติกรรมที่แตกตางกัน ชั้นสังคม แบงออกเปนกลุมใหญได 3 ระดับ
คือ (1) ระดับสูง (2) ระดับกลาง (3) ระดับต่ํา นักการตลาดพบว าระดับชั้นของสังคมมีประโยชน
มากสําหรับแบงสวนตลาดของสินค า การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ การโฆษณา การ
ใหบริการ และกิจกรรมทางการตลาดตาง ๆ แตละชั้นของสังคมจะแสดงความแตกตางกันในดาน
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
ดานสังคม เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
ลักษณะทางสังคมประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซื้อ (ศิริวรรณ
เสรีรัตน และคณะ 2541 : 133-167)
2.4 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4 Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่
ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย (ศิริวรรณม, 2546 :
53 อางถึงใน Kotler, 2003 : 16)
2.4.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ
จําเปนหรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสได และ สัมผัส
ไมได เชนบรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะ
เปนสินคาบริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน
(Utility) คุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนด
กลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้
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1 ความแตกต่ างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และ ความ
แตกต่ างทางการแข่ งขัน (Competitive Differentiation)
2 องค์ ประกอบ (คุณสมบัติ ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เชน
ประโยชนพื้นฐาน รูปลักษณ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา
3 การกําหนดตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑของบริษัท เพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑมี
ลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น (New and Improved) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น
5 กลยุทธ์ เกีย่ วกับส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์
(Product line)
2.4.2 ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอื่น ๆ ที่มีความจําเปนตองจาย เพื่อให
ไดผลิตภัณฑหรือ หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา
(Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาจึงตอง
คํานึงถึงคุณคาที่รับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาการยอมรับของลูกคา
ในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑ ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ และการ
แขงขัน
2.4.3 ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซึ่งประกอบดวย
สถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาดสถาบันที่นํา
ผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายสินคา
ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง
2.4.4 การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสาร เพื่อสรางความพึง
พอใจตอตราสินคาหรือบริการหรือความคิดหรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการ เพื่อ
เตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการ
ซื้อ หรือเปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูซื้อกับผูขาย เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรม
การซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย (Personal Selling) ทําการขาย และการติดตอสื่อสาร
โดยไมใชคน (Non-personal Selling) เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ องคการอาจ
เลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซึ่งตองใชหลักการเลือกใชเครื่องการสื่อสารการตลาดแบบประสม
ประสานกัน (Integrated Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
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ลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เครื่องมือการสงเสริมการตลาดที่สําคัญ
มีดังนี้
1. การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับ
องคการและผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิดที่ตองมีการจายโดยผูอุปถัมภรายการ
2. การขายโดยใช้ พนักงานขาย (Personal Selling) เปนการสื่อสารระหวาง
บุคคลกับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซื้อที่เปนกลุมเปาหมายใหซื้อผลิตภัณฑหรือบริการหรือมี
ปฏิกิริยาตอความคิดหรือเปนการเสนอขายโดยหนวยงานขาย เพื่อใหเกิดการขาย และสราง
ความสัมพันธอันดีกับลูกคา
3. การส่ งเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนสิ่งจูงใจที่มีคุณคาพิเศษที่
กระตุนหนวยงานขาย (Sale Forces) ผูจัดจําหนาย (Distributors) หรือผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate
Consumer) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดการขายในทันทีทันใด เปนเครื่องมือกระตุนความตองการ
ซื้อที่ใชสนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพนักงาน ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจ การ
ทดลองใช หรือการซื้อ โดยลูกคาคนสุดทายหรือบุคคลอื่นในชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม
การขายมี 3 รูปแบบคือ
1 การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค
(Consumer Promotion)
2 การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (Trade
Promotion)
3 การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย
(Sales Forces Promotion)
4 การให้ ข่าวและการประชาสั มพันธ์ (Publicity and Rublic Relation:
PR) มีความหมายดังนี้
1) การใหขาว (Publicity) เปนการเสนอขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ
หรือตราสินคาหรือบริษัทที่ไมตองมีการจายเงิน โดยผานสื่อการกระจายเสียงหรือสื่อสิ่งพิมพ โดย
การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ
2) การประชาสัมพันธ (Public Relations : PR) หมายถึง ความพยายามใน
การสื่อสารที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่ง เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการ ตอผลิตภัณฑ หรือตอ
นโยบายใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมหรือปองกันภาพพจนหรือผลิตภัณฑ
ของบริษัท
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5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การโฆษณาเพื่อใหเกิดการ
ตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) และการตลาดเชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่อม
ตรง (Online Marketing) มีความหมายตางกันดังนี้
1) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนการติดตอสื่อสารกับ
กลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตางๆ ที่นักการตลาดใช
สงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อและทําใหเกิดการตอนสนองในทันที ทั้งนี้ตองอาศัยฐานขอมูล
ลูกคาและการใชสื่อตาง ๆ เพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกคา เชน ใชสื่อโฆษณาและแคตตาล็อก
2) การโฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response
Advertising ) เปนขาวสารการโฆษณา ซึ่งถามผูอาน ผูรับฟง หรือผูชม ใหเกิดการตอบสนองกลับ
โดยตรงไปยังผูสงขาวสาร ซึ่งอาจจะใชจดหมายตรงหรือสื่ออื่น เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน
3) การตลาดเชื่อมทางตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online Marketing)
หรือการตลาดผานสื่ออิเล็กทรอนิคส (Electronic Marketing) เปนการโฆษณาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรหรืออินเตอรเน็ต เพื่อสื่อสาร สงเสริม และการขายผลิตภัณฑหรือบริการโดยมุงหวัง
กําไรและการคา เครื่องมือที่สําคัญประกอบดวย การขายทางโทรศัพท การขายโดยใชจดหมายตรง
การขายโดยใชแคตตาล็อก การขายทางโทรศัพท วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซึ่งจูงใจใหลูกคากิจกรรม
การตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซื้อ
2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เพชรรัตน เพชรดี

2546 (อางถึงใน กิตติพงษ เทศกลั่น 2551 : 26) ไดศึกษาพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุภาชนะปดสนิท กรณีศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
พบวาเพศมีความสัมพันธกับการพิจารณาในดานคุณภาพและลักษณะภาชนะบรรจุภัณฑ ระดับ
การศึกษามีความสัมพันธกับการพิจารณาในดานทุก ๆ ดาน อาชีพและระดับรายไดสวนตัวมี
ความสัมพันธกับการพิจารณาในดานการแสดงฉลาก ลักษณะภาชนะบรรจุ ราคาและการบริการ
ระดับรายไดของครอบครัวมีความสัมพันธกับการพิจารณาในดานการแสดงฉลาก คุณภาพและราคา
จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธกับการพิจารณาในดานลักษณะภาชนะบรรจุขวด
ลักษณะและขนาดบรรจุขวด และระยะในการบริโภคผลิตภัณฑน้ําดื่ม มีความสัมพันธกับการ
พิจารณาในดานการแสดงฉลาก คุณภาพ และบริการ
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วิภาวี สุริโย (2550) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําผัก -น้ําผลไม
พรอมดื่ม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก
ปจจัยดานผลิตภัณฑ การจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
ยกเวนดานราคาไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ สวนปจจัยดานประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
กุมุทินี พัวพิบูลยกิจ

2545 (อางถึงใน กิตติพงษ เทศกลั่น 2551 : 26) ไดศึกษาพฤติกรรม

การซื้อน้ําผลไมพรอมดื่ม 100 เปอรเซ็นต บรรจุกลองของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ผูบริโภคสวนใหญบริโภคน้ําผลไมพรอมดื่ม 100 เปอรเซ็นต บรรจุกลองที่ผลิตในประเทศ โดยซื้อ
น้ําสมบอยที่สุด ซื้อสัปดาหละ 1-2 ครั้ง และสวนใหญซื้อเมื่อมีการเดินทางทองเที่ยว เหตุผลหลักใน
การเลือกเนื่องจากผลิตภัณฑมีรสชาติอรอย โดยแหลงที่ซื้อบอยที่สุดคือ ไฮเปอรมารเกต ดาน
สวนผสมทางการตลาด ผูบริโภคใหความสัมพันธในดานผลิตภัณฑระดับมากที่สุด และให
ความสัมพันธตอความเหมาะสมระหวางราคาและคุณภาพเปนอันดับแรก ดานชองทางการจัด
จําหนาย ผูบริโภคใหความสัมพันธกับสถานที่จัดจําหนายที่มีสินคาครบครัน และในดานการ
สงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหความสัมพันธกับการแนะนําสินคาผานสื่อโฆษณาตาง ๆ สวนดาน
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อน้ําผลไมพรอมดื่ม 100 เปอรเซ็นตบรรจุกลองกับปจจัยสวน
บุคคล พบวาพฤติกรรมการซื้อน้ําผลไมพรอมดื่ม 100 เปอรเซ็นตบรรจุกลองมีความสัมพันธกับเพศ
ในดานผลิตภัณฑและดานการสงเสริมการขาย และความสัมพันธ กับระดับการศึกษา ในคานมีผู
นําเสนอเปนดารา
ชนชญาน จันทรธิวัตรกุล (อางถึงใน วิภาวี สุริโย 2550 : 31) ไดทําการวิจัยรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จาก
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครสามารถจัดแบงได
เปน 5 กลุมคือ กลุมปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพ กลุมคํานึงถึงสุขภาพ กลุมรักสวยรักงาม กลุมไมใสใจ
สุขภาพ และกลุมปนทอนสุขภาพ

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร อยูในระดับต่ําและพบวาแตกตางกันตามลักษณะประชากร ในดาน เพศ
สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษาและระดับการดูแลสุขภาพ แตไมแตกตางกันตามอายุ อาชีพ
รายไดและสถานะสุขภาพรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ไดจากการวิจัย
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มีเพียง 2 กลุม ที่มีความสําคัญในทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ไดแก
กลุมปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพ มีความสัมพันธกับการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพประเภทอาหารเสริม
เนื่องจากตองการจะชดเชย ในสวนของการทํากิจกรรม สงเสริมสุขภาพที่ขาดหายไป เชนการออก
กําลังกาย การผักผอน สวนรูปแบบการดําเนินชีวิตกับทัศนคติที่มีผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ไมพบ
ความสัมพันธแตอยางใด
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการบริโภคเครื่องดื่ม
Sappe Beauti Drink ในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมสามารถแบงออกไดเปน 3 สวน คือ
ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และวิธีการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือประชาชนที่ประกอบอาชีพ ศึกษาและมีภูมิลําเนาอยู
ในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sampling Size) ในการคัดเลือก
ตัวอยางประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้

เนื่องจากไมทราบจํานวนที่แนนอนของประชากรที่ดื่ม

เครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink ในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จึงไดใชวิธีการคํานวณ
ขนาดของกลุมตัวอยาง (ยุทธ ไกยวรรณ 2545 : 98) โดยใชสูตร
n=

Z 2 PQ
e2

เมื่อ n = จํานวนตัวอยางที่ตองการ
Z = คะแนนมาตรฐาน (ระดับ 95% ใหมีคาเทากับ 1.96)
P = สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ใหมีคาเทากับ 0.5)
Q = 1-P (เทากับ1-0.5)
e = คาความคลาดเคลื่อนของการประเมินคาที่ยอมใหเกิดขึ้นได (ใหมีคาเทากับ
0.05)
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จะไดวา n = (1.92)
n=

(0.5)(1 − 0.5)
(0.05) 2

2

0.9664
0.0025

n = 384.16

ซึ่งจะไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 385 คน ดังนั้นเพื่อใหไดกลุมตัวอยางเพียงพอที่จะใช
ทดสอบ ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลจากตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ทั้งหมด 400 ตัวอยาง เพื่อปองกันหากมี
แบบสอบถามที่ไมสมบูรณ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4 สวนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
เปนลักษณะคําถามที่กําหนดคําตอบใหเลือก (Check List)
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม Sappe Beuti Drink เปนลักษณะคําถามที่
กําหนดคําตอบใหเลือก (Check List)
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการการบริโภคเครื่องดื่ม Sappe
Beauti Drink ซึ่งแบงออกเปนสี่ดานไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย
และดานการสงเสริมการตลาด โดยแบบสอบถามสวนนี้มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) (ยุทธ ไกยวรรณ 2545 : 141) โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
5 คะแนน หมายถึง มีผลตอการเลือกบริโภคเครื่องดื่ม

Sappe Beuti Drink มากที่สุด

4 คะแนน หมายถึง มีผลตอการเลือกบริโภคเครื่องดื่ม

Sappe Beuti Drink มาก

3 คะแนน หมายถึง มีผลตอการเลือกบริโภคเครื่องดื่ม

Sappe Beuti Drink ปานกลาง

2 คะแนน หมายถึง มีผลตอการเลือกบริโภคเครื่องดื่ม

Sappe Beuti Drink นอย

1 คะแนน หมายถึง มีผลตอการเลือกบริโภคเครื่องดื่ม

Sappe Beuti Drink นอยที่สุด

ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะต่ างๆ
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การทดสอบความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือ
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความนาเชื่อถือ (Reliability) ของเครื่องมือที่
ใชในการศึกษาดังนี้
การทดสอบความเทีย่ งตรง

(Validity) ผูศึกษาไดใหผูทรงคุณวุฒิ ไดแก อาจารยที่

ปรึกษา ตรวจสอบเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษา

(Content

Validity)

และโครงสราง

แบบสอบถาม (Construct Validity)
การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนําเอาแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุม
ตัวอยางกอน จํานวน 30 คน ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุมตัวอยางที่จะศึกษาและนําขอมูลที่ไดมา
ทดสอบความเชื่อมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธิ์ อัลฟา (Alpha

Coefficient)

ของครอนบาค

(Cronbach) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window ปรากฏวาไดความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์
อัลฟา เทากับ 0.803 ซึ่งจากทฤษฎีของ Cronbach กลาววา คาความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha ตอง
ไมต่ํากวา 0.7 จึงจะเปนคาที่เหมาะสม (ศิริชัย พงษวิชัย 2544 : 127) แสดงวาแบบสอบถามที่สราง
ขึ้นสามารถนําไปใชกับกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถามได
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.ข้ อมูลเอกสาร
ผูศึกษาทําการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของในเรื่องที่ทําการศึกษาจาก งานวิจัยอื่น

ๆ เพื่อหา

ประเด็นที่เกี่ยวของมาใชในการกําหนดกรอบแนวคิด และเคาโครงในการวิจัยเพื่อเปนบรรทัดฐาน
ในการเก็บรวบรวมขอมูลทางวิชาการตาง ๆ และทําการศึกษาตอไป การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
อันไดแก วิทยานิพนธ งานวิจัยโดยคนควาจากหองสมุดในสถาบันตาง

ๆ รวมไปถึงขอมูลทาง

อินเตอรเนตที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่ม Sappe Beuti Drink
2.ข้ อมูลภาคสนาม
การสุมตัวอยาง เลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
โดยผูศึกษาไดเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย

(Purposive Sampling)
โดยการใชแบบสอบถามซึ่งแบบสอบถามมี

ลักษณะเปนคําถามแบบปดและมีทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกใหตอบเพื่อ เพื่อเปนการสะดวกและ
รวดเร็วตอการตอบแบบสอบถาม โดยผูศึกษาเปนผูแจกแบบสอบถามเปนรายบุคคลดวยตนเอง

35
เพื่อใหเปนการเก็บขอมูลที่นาเชื่อถือตรงกับความตองการอยางแทจริงและผูศึกษ าสามารถอธิบาย
คําถามที่ใชในแบบสอบถามแกผูถูกสัมภาษณได หากผูถูกสัมภาษณไมเขาใจคําถาม และสามารถ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศึกษาดําเนินการวิเคราะหขอมูลมีลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทุกฉบับคัดเลือกฉบับที่ตอบสมบูรณ
2. นําแบบสอบถามที่คัดเลือกแลวมาดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑ
3. นําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายของการศึกษา โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร
คํานวณผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Window
4. วิเคราะหความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) ของขอมูลสวนบุคคลของผูตอ

บ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
5. วิเคราะหความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) ของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink ของผูบริโภค
6. วิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของขอมูลปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการบริโภคเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drinkในเขตอําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
7. ทําการแปลความหมายของ คะแนนความคิดเห็น โดยใชเกณฑการ ประเมินแบงอันตรภาคชั้น
(พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 107-108) ดังนี้
a=

เมื่อ

a = อันตรภาคชั้น
h = คะแนนสูงสุด
l = คะแนนต่ําสุด
n = จํานวนชั้นที่ตองการ

h−l
n
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แทนคาสมการจะไดวา
a=

5 −1
5

a = 0.8

สามารถอธิบายไดวา
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21-5.00 หมายถึง มีอิทธิพลมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหวาง

3.41-4.20 หมายถึง มีอิทธิพลมาก

คะแนนเฉลี่ยระหวาง

2.61-3.40 หมายถึง มีอิทธิพลปานกลาง

คะแนนเฉลี่ยระหวาง

1.81-2.60 หมายถึง มีอิทธิพลนอย

คะแนนเฉลี่ยระหวาง

1.00-1.80 หมายถึง มีอิทธิพลนอยที่สุด

8.การกําหนดการกระจายของขอมูล ใชเกณฑตีความหมาย (William Wiersma 1995) ดังนี้
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต

0.00-0.99 หมายถึง ระดับความคิดเห็นไมแตกตางกันมาก
1 เปนตนไป หมายถึง ระดับความคิดเห็นแตกตางกันมาก
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการบริโภคเครื่องดื่ม
Sappe Beauti Drink กรณีศึกษา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยผูวิจัยขอนําเสนอขอมูลตามลําดับ ดังนี้
สวนที่

1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ

ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดหรือรายรับสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน โดยแจกแจงความถี่ คา
รอยละ และนําเสนอในรูปตาราง
สวนที่

2 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink

ของกลุมตัวอยาง โดยแจกแจงความถี่ คารอยละ และนําเสนอในรูปตาราง
สวนที่

3 การวิเคราะหขอมูลระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลตอการ

บริโภคเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink ของกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอผลการวิเคราะหเปนคาเฉลี่ย
( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสู งสุ ด อาชีพ และรายได้ หรือรายรับส่ วนบุคคลเฉลีย่ ต่ อเดือน โดยแจกแจง
ความถี่ ค่ าร้ อยละ และนําเสนอในรูปตาราง
จากกลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวมขอมูลจํานวน

400 คน ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลใน

เรื่อง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดหรือรายรับสวนบุคคลเฉลี่ยตอ
เดือน
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ตารางที1่ จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ
เพศ
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
ชาย
175
43.75
หญิง
225
56.25
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 225 คน คิดเปนรอย
ละ 56.25 และเพศชายจํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.75
ตารางที2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกอายุ
อายุ
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
ต่ํากวา 20 ป
79
19.75
20-29 ป
142
35.50
30-39 ป
104
26.00
40-49 ป
65
16.25
50-59 ป
8
2.00
60 ปขึ้นไป
2
0.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 20-29 ป มากที่สุด จํานวน 142 คิดเปน
รอยละ 35.50 รองลงมาคืออายุ 30-39 ปจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.00 อายุต่ํากวา 20 ป
จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ19.75 อายุ 40-49 ปจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.25 อายุ 50-59 ป
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 และอายุ 60 ปขึ้นไปนอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50
ตามลําดับ
ตารางที3่ จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส

จํานวน (คน)
207
157

ร้ อยละ
51.75
39.25
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ตารางที3่ จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ (ตอ)
สถานภาพ
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
หมาย
36
9.00
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยาง มีสถานภาพโสดมากที่สุด จํานวน 207 คน คิดเปน
รอยละ 51.75 รองลงมาคือสถานภาพสมรส จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.25 และนอยที่สุดคือ
สถานภาพหมายจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ประถมศึกษา

จํานวน (คน)
33

ร้ อยละ
8.25

มัธยมศึกษา/ปวช.

110

27.50

อนุปริญญา/ปวส.
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9.25

ปริญญาตรี หรือสูงกวา

220

55.00

รวม

400

100.00

จากตารางที่

4 พบวา กลุมตัวอยาง มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกวา มากสุด

จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.00 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 110 คน คิดเปน
รอยละ 27.50 ระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.25 และนอยที่สุดคือระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.25 ตามลําดับ
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

จํานวน (คน)
60

ร้ อยละ
15.00

พนักงานบริษัทเอกชน

74

18.50

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย

106

26.50
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ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ (ตอ)
อาชีพ
รับจางทั่วไป

จํานวน (คน)
46

ร้ อยละ
11.50

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา

114

28.50

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 5 พบวา กลุมตัวอยาง เปน นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มากสุดจํานวน 114 คน
คิดเปนรอยละ 28.50 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจสวนตัว /คาขาย จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ26.50
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.50 อาชีพ รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ
จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.00 และนอยที่สุดคืออาชีพรับจางทั่วไป จํานวน 46 คน คิดเปน
รอยละ 11.50 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดหรือรายรับสวนบุคคลเฉลี่ยตอ
เดือน
รายรับส่ วนบุคคลเฉลีย่ ต่ อเดือน

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

ต่ํากวา 5,000 บาท

85

21.25

5,000-10,000 บาท

91

22.75

10,001-15,000 บาท

64

16.00

15,001-20,000 บาท

56

14.00

20,001-25,000 บาท

65

16.25

มากกวา25,000 บาท

39

9.75

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 6 พบวา กลุมตัวอยางมีรายรับเฉลี่ยตอเดือน 5,000-10,000 บาทมากทีส่ ุด
จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.75 รองลงมาคือต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ
21.25 รายได 20,001-25,000 บาท จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.25 รายได 10,001-15,000 บาท
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จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.00 รายได 15,001-20,000 บาทจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.00
และนอยที่สุดคือ มากกวา 25,000 บาท จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.75 ตามลําดับ
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink ของกลุ่ม
ตัวอย่ าง โดยแจกแจงความถี่ ค่ าร้ อยละ และนําเสนอในรูปตาราง
ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชนิดของเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink
ชนิดของเครื่องดื่ม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

Collagen

250

62.50

Fiber

134

33.50

Co-Q10

94

23.50

Chlorophyll

79

19.75

White

84

21.00

รวม

400

100.00

Sappe Beauti Drink

จากตารางที่ 7 พบวา กลุมตัวอยาง เลือกดื่ม Collagen มากสุดจํานวน 250 คน คิดเปน
รอยละ 62.50 รองลงมาคือ Fiber จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 33.50 Co-Q10 จํานวน 94 คน คิด
เปนรอยละ 23.50 White จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.00 และนอยที่สุดคือ Chlorophyll
จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.75 ตามลําดับ
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ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามจุดประสงคของการเลือกดื่มเครื่องดื่ม
จุดประสงค์ ของการดื่ม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

เพื่อความงาม

252

63.00

เพื่อลดความอวน

112

28.00

เพื่อบํารุงรางกาย

108

27.00

เพื่อชวยในการขับถาย

124

31.00

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 8 พบวา กลุมตัวอยาง ดื่มเพื่อความงาม มากสุดจํานวน 252 คน คิดเปน
รอยละ 63.00 รองลงมาคือ เพื่อชวยในการขับถาย จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.00 เพื่อลด
ความอวน จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.00 และนอยที่สุดคือ เพื่อบํารุงรางกาย จํานวน 108
คน คิดเปนรอยละ 27.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามแหลงขอมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แหล่ งข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่องดื่ม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

โทรทัศน

310

77.50

วิทยุ

54

13.50

นิตยสาร/หนังสือพิมพ

145

36.25
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ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามแหลงขอมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่ม (ตอ)
แหล่ งข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่องดื่ม

จํานวน (คน)

อินเตอรเน็ต/เว็บไซต

76

19.00

การสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ

58

14.50

เพื่อน

106

26.50

รวม

400

100.00

จากตารางที่

ร้ อยละ

9 พบวา กลุมตัวอยาง ทราบขอมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มจาก โทรทัศน มากที่สุด

จํานวน 310 คิดเปนรอยละ 77.50 รองลงมาคือ นิตยสาร/หนังสือพิมพ จํานวน 145 คน คิดเปนรอย
ละ 36.25 จากเพื่อน จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.50 จากอินเตอรเน็ต/เว็บไซต จํานวน 76
คน คิดเปนรอยละ 19.00 จากการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.50
และนอยที่สุดคือจาก วิทยุ และ จากปายโฆษณา จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.50 ตามลําดับ
ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการเลือกซื้อตอสัปดาห
ความถี่ในการเลือกซื้อต่ อสั ปดาห์

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

1 ครั้ง

88

22.00

2-4 ครั้ง

248

62.00

5-7 ครั้ง

64

16.00

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 10 พบวา กลุมตัวอยางซื้อ 2-4 ครั้ง มาก ทีส่ ุดจํานวน 248 คน คิดเปนรอย
ละ 62.00 รองลงมาคือ 1 ครั้ง จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.00 และนอยที่สุดคือ 5-7 ครั้ง
จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.00 ตามลําดับ
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ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามแหลงที่ซื้อ
แหล่ งทีซ่ ื้อ
Minimart/7-Eleven

จํานวน (คน)
245

ร้ อยละ
61.25

รานโชหวย/รานคาปลีกทั่วไป

127

31.75

หางสรรพสินคา

28

7.00

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 11 พบวา กลุมตัวอยางซื้อที่ Minimart/7-Eleven มากที่สุดจํานวน 245 คน
คิดเปนรอยละ 61.25 รองลงมาคือ รานโชหวย /รานคาปลีกทั่วไป จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ
31.75 และนอยที่สุดคือ หางสรรพสินคา จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.00 ตามลําดับ
ตารางที1่ 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทของการซื้อ
ประเภทของการซื้อ
กลอง

จํานวน (คน)
119

ร้ อยละ
29.75

ขวด

243

60.75

แพ็ค

26

6.50

ลัง

12

3.00

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 12 พบวา กลุมตัวอยางซื้อแบบ ขวด มาก ทีส่ ุดจํานวน 243 คน คิดเปนรอย
ละ 61.75 รองลงมาคือ แบบกลอง จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.75 แบบแพ็ค จํานวน 26 คน
คิดเปนรอยละ 6.50 และนอยที่สุดคือ แบบลังจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 ตามลําดับ
ตารางที1่ 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคาใชจายตอการซื้อตอหนึ่งครั้ง
ค่ าใช้ จ่ายต่ อการซื้อหนึ่งครั้ง
ต่ํากวา 20 บาท

จํานวน (คน)
110

ร้ อยละ
27.50

20-60 บาท

244

61.00
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ตารางที1่ 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคาใชจายตอการซื้อตอหนึ่งครั้ง (ตอ)
ค่ าใช้ จ่ายต่ อการซื้อหนึ่งครั้ง

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

61-100บาท

38

9.50

มากกวา 100 บาท

8

2.00

400

100.00

รวม

จากตารางที่ 13 พบวา กลุมตัวอยางใชจาย 20-60 บาท มากที่สุดจํานวน 244 คน คิดเปน
รอยละ 61.00 รองลงมาคือ ต่ํากวา 20 บาท จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.50 61-100บาท
จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.50 และนอยที่สุดคือ มากกวา 100 บาท จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ
2.00 ตามลําดับ
ตารางที1่ 4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะการซื้อเครื่องดื่ม
ลักษณะการซื้อเครื่องดื่ม
ซื้อยี่หอเดิมเปนประจํา

จํานวน (คน)
202

ร้ อยละ
50.50

เปลี่ยนยี่หอใหมๆ อยูเสมอ
ซื้อหมุนเวียนกันหลายยี่หอ

64

16.00

66

16.50

ซื้อตามความสะดวก ไมสนใจยี่หอ

68

17.00

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 14 พบวา กลุมตัวอยาง ซื้อยี่หอเดิมเปนประจํา มากสุดจํานวน 202 คน คิด
เปนรอยละ 50.50 รองลงมาคือ ซื้อตามความสะดวก ไมสนใจยี่หอ จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ
17.00 ซื้อหมุนเวียนกันหลายยี่หอ จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.50 และนอยที่สุดคือเปลี่ยนยี่หอ
ใหมๆ อยูเสมอ จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.00 ตามลําดับ

46
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลระดับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการบริโภค
เครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink ของกลุ่มตัวอย่ าง โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ เป็ น
ค่ าเฉลีย่ ( ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตารางที1่ 5 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญ และลําดับที่ของปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกบริโภค ดานผลิตภัณฑ
ระดับความสํ าคัญ
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์

1. มีรสชาติกลม
กลอม
2. แบรนดของ
ผลิตภัณฑเปนที่รูจัก
3. มีการระบุ
ประโยชนของ
ผลิตภัณฑอยาง
ชัดเจน
4. บรรจุภัณฑดูดี
และไดมาตรฐาน
5. สวนผสมถูกตอง
ตามหลักโภชนาการ
6. ผลิตภัณฑมี
ปริมาณเหมาะสม
7. มีคําแนะนําในการ
บริโภค
8. มีเครื่องหมาย อ.ย.

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

น้ อย

142

220

20

10

8

(35.50)

(55.50)

(5.00)

(2.50)

(2.00)

112

224

36

4

4

(28.00)

(61.00)

(9.00)

(1.00)

(1.00)

144

156

94

6

0

(36.00)

(39.00)

(23.50)

(1.50)

(0.00)

132

178

76

14

0

(33.00)

(44.50)

(19.00)

(3.50)

(0.00)

128

182

70

18

2

(32.00)

(45.50)

(17.50)

(4.50)

(0.50)

116

162

108

14

0

(29.00)

(40.50)

(27.00)

(3.50)

(0.00)

114

144

102

32

8

(28.50)

(36.00)

(25.50)

(8.00)

(2.00)

118

158

86

34

4

(29.50)

(39.50)

(21.50)

(8.50)

(1.00)

( ) S.D.

แปล ลําดับ
ผล

ที่

4.19 0.85 มาก

1

4.14 0.69 มาก

2

4.10 0.80 มาก

3

4.07 0.81 มาก

4

4.04 0.85 มาก

5

3.95 0.83 มาก

6

3.81 1.00 มาก

9

3.88 0.96 มาก

7
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ตารางที1่ 5 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญ และลําดับที่ของปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกบริโภค ดานผลิตภัณฑ (ตอ)
ระดับความสํ าคัญ

ปัจจัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์

มากทีส่ ุ ด

9. มีฉลากแสดงวัน
ผลิตและวัน
หมดอายุชัดเจน

มาก

ปาน
กลาง

112

154

92

(28.00)

(38.50)

(23.00)

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

38

4

(9.50) (1.00)

ค่ าเฉลีย่ รวม

( )

S.D.

3.83
4.00

แปล ลําดับ
ผล

ที่

0.97

มาก

8

0.86

มาก

ตารางที่ 15 ระดับความสําคัญ ของปจจัยในการตัดสินใจเลือกบริโภค ของกลุมตัวอยาง
ดานผลิตภัณฑ มีดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอระดับความสําคัญของปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับ มาก โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยรวมซึ่งมีคาเทากับ 4.00 กลุมตัวอยาง
แตละคนมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกันมากโดยพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ
0.86 และใหความสําคัญปจจัยยอยดานผลิตภัณฑทุกขอเรียงลําดับดังนี้
ลําดับที่

1 มีรสชาติกลมกลอม ใหความสําคัญในระดับมาก โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยซึ่ง

มีคาเทากับ 4.19 กลุมตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกันมากโดยพิจารณาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.85
ลําดับที่ 2 แบรนดของผลิตภัณฑเปนที่รูจัก ใหความสําคัญในระดับมาก โดยพิจารณา
จากคาเฉลี่ยซึ่งมีคาเทากับ 4.14 กลุมตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกันมากโดย
พิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.69
ลําดับที่ 3 มีการระบุประโยชนของผลิตภัณฑอยางชัดเจน ใหความสําคัญในระดับมาก
โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยซึ่งมีคาเทากับ 4.10 กลุมตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็นไมแตกตาง
กันมากโดยพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.80

48
ลําดับที่ 4 บรรจุภัณฑดูดีและไดมาตรฐาน ใหความสําคัญในระดับมาก โดยพิจารณา
จากคาเฉลี่ยซึ่งมีคาเทากับ 4.07 กลุมตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกันมากโดย
พิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.81
ลําดับที่ 5

สวนผสมถูกตองตามหลักโภชนาการ ใหความสําคัญในระดับมาก โดย

พิจารณาจากคาเฉลี่ยซึ่งมีคาเทากับ 4.04กลุมตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน
มากโดยพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.85
ลําดับที่ 6 ผลิตภัณฑมีปริมาณเหมาะสม ใหความสําคัญในระดับมาก โดยพิจารณาจาก
คาเฉลี่ยซึ่งมีคาเทากับ 3.95กลุมตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกันมากโดย
พิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.83
ลําดับที่ 7 มีเครื่องหมาย อ.ย.ใหความสําคัญในระดับมาก โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยซึ่งมี
คาเทากับ 3.88 กลุมตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกันมากโดยพิจารณาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.96
ลําดับที่ 8 มีฉลากแสดงวันผลิตและวันหมดอายุชัดเจน ใหความสําคัญในระดับมาก
โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยซึ่งมีคาเทากับ 3.83 กลุมตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็นไมแตกตาง
กันมากโดยพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.97
ลําดับที่ 9 มีคําแนะนําในการบริโภค ใหความสําคัญในระดับมาก โดยพิจารณาจาก
คาเฉลี่ยซึ่งมีคาเทากับ 3.81 กลุมตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็นแตกตางกันมากโดยพิจารณา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 1.00

49
ตารางที1่ 6 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญ และลําดับที่ของปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกดื่มบริโภค ดานราคา
ระดับความสํ าคัญ

ปัจจัยด้ านราคา

มาก
ทีส่ ุ ด
106

มาก

ปาน
กลาง
52

1. ราคาเหมาะสม
228
กับประโยชนที่ (26.50) (57.00) (13.00)
ไดรับ
2. ราคาเหมาะสม
98
220
64
กับปริมาณ
(24.50) (55.00) (16.00)
3. มีราคาแสดง
ใหเห็นชัดเจน

70

103

น้ อย
14
(3.50)
16
(4.00)

76

94

( ) S.D.

น้ อย
ทีส่ ุ ด

แปล ลําดับ
ผล

ที่

0 4.07 0.72 มาก

1

(0.00)
2 3.99 0.78 มาก

2

(0.50)
57 3.72 0.95 มาก

3

(17.50) (25.75) (19.00) (23.50) (14.25)
ค่ าเฉลีย่ รวม

3.92 0.82 มาก

ตารางที่ 16 ระดับความสําคัญ ของปจจัยในการตัดสินใจเลือกบริโภค ดานราคา มีดังนี้
ด้ านราคา พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอระดับความสําคัญของปจจัยดาน ราคา
โดยรวมอยูในระดับ มาก โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยรวมซึ่งมีคาเทากับ 3.92 กลุมตัวอยางแตละคนมี
ระดับความคิดเห็นไมแตกตางกันมากโดยพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.82 และ
ใหความสําคัญปจจัยยอยดานราคา ทุกขอเรียงลําดับดังนี้
ลําดับที่

1

ราคาเหมาะสมกับประโยชนที่ไดรับ ใหความสําคัญในระดับมาก โดย

พิจารณาจากคาเฉลี่ยซึ่งมีคาเทากับ 4.07 กลุมตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน
มากโดยพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.72
ลําดับที่ 2 ราคาเหมาะสมกับปริมาณ ใหความสําคัญในระดับมาก โดยพิจารณาจาก
คาเฉลี่ยซึ่งมีคาเทากับ 3.99 กลุมตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกันมากโดย
พิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.78
ลําดับที่ 3 มีราคาแสดงใหเห็นชัดเจน ใหความสําคัญในระดับมาก โดยพิจารณาจาก
คาเฉลี่ยซึ่งมีคาเทากับ 3.72 กลุมตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกันมากโดย
พิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.95
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ตารางที่ 17 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญ และลําดับที่ของปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกดื่มบริโภค ดานชองทางการจัดจําหนาย
ปัจจัยด้ านช่ องทางการจัด

ระดับความสํ าคัญ

แปล ลําดับ
มาก
ปาน
น้ อย ( ) S.D.
จําหน่ าย
ผล ที่
มาก
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
1. สามารถหาซื้อไดงาย มี
85
191
86
29
9 3.78 0.93 มาก 3
จําหนายทั่วไป
(21.25) (47.75) (21.50) (7.250) (2.25)
2. ประเภทของรานคามี
สวนในการเลือกซื้อ
3. มีการวางตําแหนงของ
ผลิตภัณฑบนชั้นวาง
สินคา อยางชัดเจน เห็น
ไดงาย และหยิบสะดวก

88

214

72

(22.00) (53.50) (18.00)
83

195

100

(20.75) (48.75) (25.00)

18

8 3.89 0.86 มาก 1

(4.50) (2.00)
19

3

(4.75) (0.75)

ค่ าเฉลีย่ รวม

3.84 0.83 มาก 2
3.84 0.87 มาก

ตารางที่ 17 ระดับความสําคัญ ของปจจัยในการตัดสินใจเลือกบริโภค ดานชองทางการ
จัดจําหนาย มีดังนี้
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอระดับความสําคัญของ
ปจจัยดาน ชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับ มาก โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยรวมซึ่งมีคา
เทากับ 3.84 กลุมตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกันมากโดยพิจารณาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.87 และใหความสําคัญปจจัยยอยชองทางการจัดจําหนาย ทุกขอ
เรียงลําดับดังนี้
ลําดับที่

1 ประเภทของรานคามีสวนในการเลือกซื้อ ใหความสําคัญในระดับมาก โดย

พิจารณาจากคาเฉลี่ยซึ่งมีคาเทากับ 3.89 กลุมตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน
มากโดยพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.86
ลําดับที่ 2 มีการวางตําแหนงของผลิตภัณฑบนชั้นวางสินคา อยางชัดเจน เห็นไดงาย
และหยิบสะดวก ใหความสําคัญในระดับมาก โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยซึ่งมีคาเทากับ 3.88กลุม
ลําดับที่ 3

สามารถหาซื้อไดงาย มีจําหนายทั่วไปใหความสําคัญในระดับมาก โดย

พิจารณาจากคาเฉลี่ยซึ่งมีคาเทากับ 3.78 กลุมตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน
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มากโดยพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.93 ตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็น
ไมแตกตางกันมากโดยพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.83
ตารางที1่ 8 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญ และลําดับที่ของปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกดื่มบริโภค ดานการสงเสริมการตลาด
ปัจจัยด้ านการ
ส่ งเสริมการตลาด
1. มีการใชบุคคลที่มี
ชื่อเสียงเปนพรีเซน
เตอร
2. มีการสงชิ้นสวน
เพื่อลุนรับของ
รางวัล
3. มีการเลือกใชสื่อ
โฆษณาที่
หลากหลาย
4. มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง
5. มีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการขายใน
หางสรรพสินคา
6. มีการแจกสินคา
ตัวอยางใหทดลอง
ดื่ม

ระดับความสํ าคัญ
มาก
ทีส่ ุ ด
56

มาก

น้ อย
ทีส่ ุ ด
6

(14.00) (34.25) (37.25) (13.00)

(1.50)

53

3

(23.75) (32.50) (29.75) (13.25)

(0.75)

41

130

149

น้ อย
52

95

137

ปาน
กลาง

47

8

(10.25) (37.50) (38.50) (11.75)

(2.00)

59

150

119

51

11

(14.75) (26.25) (43.50) (12.75)

(2.75)

77

105

154

110

55

(19.25) (18.00) (21.50) (27.50)

(13.75)

64

72

174

80

86

78

112

(16.00) (20.00) (16.50) (19.50)

(28.00)

ค่ าเฉลีย่ รวม

66

แปล

ลําดับ

ผล

ที่

3.46 0.93 มาก

2

3.65 1.00 มาก

1

3.42 0.89 มาก

3

( ) S.D.

3.37 0.97

3.01 1.33

2.76 1.45
3.28 0.95

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

4

5

6

ปาน
กลาง

ตารางที่18 ระดับความสําคัญ ของปจจัยในการตัดสินใจเลือกบริโภค ดานการสงเสริม
การตลาด มีดังนี้
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ด้ านการส่ งเสริมการตลาด พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอระดับความสําคัญของ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยรวมซึ่งมี
คาเทากับ 3.28 กลุมตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกันมากโดยพิจารณาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.95 และใหความสําคัญปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดทุก
ขอเรียงลําดับดังนี้
ลําดับที่ 1 มีการสงชิ้นสวนเพื่อลุนรับของรางวัล ใหความสําคัญในระดับมาก โดย
พิจารณาจากคาเฉลี่ยซึ่งมีคาเทากับ 3.65 กลุมตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน
มากโดยพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 1.00
ลําดับที่ 2 มีการใชบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนพรีเซนเตอร ใหความสําคัญในระดับ มาก โดย
พิจารณาจากคาเฉลี่ยซึ่งมีคาเทากับ 3.46 กลุมตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน
มากโดยพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.93
ลําดับที่ 3 มีการเลือกใชสื่อโฆษณาที่หลากหลาย ใหความสําคัญในระดับ มาก โดย
พิจารณาจากคาเฉลี่ยซึ่งมีคาเทากับ 3.42 กลุมตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน
มากโดยพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.89
ลําดับที่ 4 มีการโฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ใหความสําคัญในระดับปานกลาง
โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยซึ่งมีคาเทากับ 3.37 กลุมตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็นไมแตกตาง
กันมากโดยพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.97
ลําดับที่ 5 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในหางสรรพสินคา ใหความสําคัญในระดับ
ปานกลาง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยซึ่งมีคาเทากับ 3.01 กลุมตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็น
แตกตางกันมากโดยพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 1.33
ลําดับที่ 6 มีการแจกสินคาตัวอยางใหทดลองดื่ม ใหความสําคัญในระดับปานกลาง โดย
พิจารณาจากคาเฉลี่ยซึ่งมีคาเทากับ 2.76 กลุมตัวอยางแตละคนมีระดับความคิดเห็นแตกตางกันมาก
โดยพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 1.45
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการบริโภคเครื่องดื่ม
Sappe Beauti Drink กรณีศึกษา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาขอมูล
ทั่วไปและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม

Sappe Beauti Drink ของผูบริโภคในเขตอําเภอ

กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ
บริโภคเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink ของผูบริโภค เขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยใน
บทนี้จะกลาวสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และขอเสนอแนะดังตอไปนี้
สรุปผลการศึกษา
1. ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้บริโภคเครื่องดื่ม

Sappe Beauti Drink ใน อําเภอ

กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากที่สุด มีอายุระหวาง

20-29 ป มีสถานภาพ

โสด มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกวา เปน นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และมีรายรับเฉลี่ยตอ
เดือน 5,000-10,000 บาท เปนจํานวนมากที่สุด
2. พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink ของผู้บริโภค ใน อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ผูบริโภคจากกลุมตัวอยาง ซื้อเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink ประเภทผสมคอลลาเจน
มากที่สุด โดยมีจุดประสงคในการดื่มเพื่อความงามมากที่สุด ผูบริโภคจะทราบเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
Sappe Beauti Drink จากโทรทัศนมากที่สุด สวนจํานวนครั้งที่ซื้อตอสัปดาหคือ 2-4 ครั้งตอสัปดาห
มากที่สุด โดยซื้อที่ Minimart/7-Eleven เปนสวนใหญ นิยมซื้อเปนขวด ซึ่งมีคาใชจายในการซื้อตอ
ครั้ง 20-60

บาท มากที่สุด และกลุมตัวอยาง ซื้อยี่หอเดิมเปนประจํามากที่สุ

ด
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3. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการบริโภคเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink ของ
กลุ่มตัวอย่ างในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink โดยมีผลรวมมาก ทั้งปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สรุปไดดังนี้
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลตอการตัดสินใจ โดยมีปจจัยยอยที่มีผลเฉลี่ยในระดับมาก
เรียงตามลําดับไดแก มีรสชาติกลมกลอม แบรนดของผลิตภัณฑเปนที่รูจัก มีการระบุประโยชนของ
ผลิตภัณฑอยางชัดเจน บรรจุภัณฑดูดีและไดมาตรฐาน

สวนผสมถูกตองตามหลักโภชนาการ

ผลิตภัณฑมีปริมาณเหมาะสม มีเครื่องหมาย อ.ย. มีฉลากแสดงวันผลิตและวันหมดอายุชัดเจน และ
มีคําแนะนําในการบริโภค
ปัจจัยด้ านราคา ที่มีผลตอการตัดสินใจ โดยมีปจจัยยอยที่มีผลเฉลี่ยในระดับมากเรียง
ตามลําดับไดแก ราคาเหมาะสมกับประโยชนที่ไดรับ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ และมีราคาแสดงให
เห็นชัดเจน
ปัจจัยด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ที่มีผลตอการตัดสินใจ โดยมีปจจัยยอยที่มีผลเฉลี่ย
ในระดับมากเรียงตามลําดับไดแก ประเภทของรานคามีสวนในการเลือกซื้อ มีการวางตําแหนงของ
ผลิตภัณฑบนชั้นวางสินคา อยางชัดเจน เห็นไดงาย และหยิบสะดวก และ สามารถหาซื้อไดงาย มี
จําหนายทั่วไป
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจ โดยมีปจจัยยอยที่มีผลเฉลี่ย
เรียงตามลําดับไดแก มีการสงชิ้นสวนเพื่อลุนรับของรางวัล มีการใชบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนพรีเซน
เตอร และมีการเลือกใชสื่อโฆษณาที่หลากหลาย มีผลระดับมาก สวน มีการโฆษณาประชาสัมพันธ
อยางตอเนื่อง มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในหางสรรพสินคา และ มีการแจกสินคาตัวอยางให
ทดลองดื่มมีผลในระดับปานกลาง
อภิปรายผลการศึกษา
จากขอมูลที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะห ตามทฤษฎีแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค
(Consumer Behavior Model) โดยมีจุดเริ่มจากการเกิดสิ่งกระตุน ซึ่งในที่นี้ศึกษาถึงสวนประสม
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ทางการลาด 4 ปจจัย คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการ
สงเสริมการตลาด

(Promotion) ที่จะทําใหเกิดความตองการ และสิ่งกระตุนนั้นผานเขามาใน

ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ เปรียบเสมือนกลองมืดที่มีอิทธิพลตอผูซื้อ และจะทําใหเกิดการ
ตอบสนองของผูซื้อในขั้นตอนสุดทาย
1. สิ่ งกระตุ้นจากปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอดานผลิตภัณฑ มาก ซึ่งไดแก

มีรสชาติ

กลมกลอม แบรนดของผลิตภัณฑเปนที่รูจัก มีการระบุประโยชนของผลิตภัณฑอยางชัดเจน บรรจุ
ภัณฑดูดีและไดมาตรฐาน สวนผสมถูกตองตามหลักโภชนาการ ผลิตภัณฑมีปริมาณเหมาะสม มี
เครื่องหมาย อ.ย. มีฉลากแสดงวันผลิตและวันหมดอายุชัดเจน และ มีคําแนะนําในการบริโภค
1.2 ด้ านราคา (Price)
จากการศึกษาพบวา

ผูบริโภคใหความสําคัญตอดานราคา มาก ซึ่งไดแก ราคาเหมาะสม

กับประโยชนที่ไดรับ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ และมีราคาแสดงใหเห็นชัดเจ
1.3 ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place)
จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอดานชองทางการจัดจําหนาย มาก ซึ่งไดแก
ประเภทของรานคามีสวนในการเลือกซื้อ มีการวางตําแหนงของผลิตภัณฑบนชั้นวางสินคา อยาง
ชัดเจน เห็นไดงาย และหยิบสะดวก และ สามารถหาซื้อไดงาย มีจําหนายทั่วไป
1.4 ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอดานการสงเสริมการตลาดคือ

มีการสง

ชิ้นสวนเพื่อลุนรับของรางวัล มีการใชบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนพรีเซนเตอร และมีการเลือกใชสื่อ
โฆษณาที่หลากหลาย มีผลระดับมาก สวน มีการโฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง มีการจัด
กิจกรรมสงเสริมการขายในหางสรรพสินคา และ มีการแจกสินคาตัวอยางใหทดลองดื่มมีผลใน
ระดับปานกลาง
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2. กล่ องมืดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box)
กลองมืดของผูซื้อ เปนสิ่งที่ตองคนหา เนื่องจากนักการตลาดไมสามารถทราบไดโดย
ไดรับอิทธิพลมาจากลักษณะของผูบริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ลักษณะของผู้บริโภค
ปจจัยสวนบุคคล เปนสวนสําคัญในการตัดสินใจของผูบริโภค ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้

กลุม

ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-29 ป มีสถานภาพ โสด มีระดับการศึกษา ปริญญา
ตรี หรือสูงกวา เปน นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และมีรายรับเฉลี่ยตอเดือน 5,000-10,000 บาท
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
1. การยอมรับปัญหา (Problem Recognition) ผูบริโภคที่สนใจในเรื่องของความงาม
และในเรื่องของสุขภาพ ยอมมีความปรารถนาที่จะบริโภคสินคานั้น
2. การเสาะแสวงหาสารสนเทศ (Information Search) เมื่อผูบริโภคเล็งเห็นถึงปญหา
แลว ก็จะแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ตนเองตองการ โดยแสวงหาขอมูลจากแหลงตอไปนี้
2.1 แหล่ งบุคคล (Personal Source) โดยการแสวงหาขอมูลจากผูที่บริโภค
เครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink อาจเปนเพื่อน เพื่อขอคําแนะนําคําปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องดื่ม Sappe
Beauti Drink
2.2 แหล่ งการค้ า (Commercial Source) โดยการแสวงหาขอมูลจากแหลงที่
จัดจําหนายเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink เชน รานสะดวกซื้อ หางสรรพสินคา เปนตน
2.3 แหล่ งสาธารณะ (Public Source) โดยแสวงหาจากแหลงขาวสารขอมูลที่
เกี่ยวของกับเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink เชน ขาวสารจากการโฆษณาจากสื่อตาง ๆ เปนตน
2.4

แหล่ งประสบการณ์

(Experience

Source) โดยพิจารณาจาก

ประสบการณที่มีตอเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink ทั้งในดานที่ดีและในดานที่ไมดี
3. การประเมินทางเลือก (Alternatives Evaluation) ผูบริโภคจะวัดและเปรียบเทียบ
คุณคาของสวนประสมทางกาตลาดของเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink เพื่อเปนแนวทางในการ
ตัดสินใจที่จะบริโภคเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink
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4.การตัดสิ นใจซื้อ (Purchase Decision) เมื่อผูบริโภคทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบ
สวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink แลว ผูบริโภคจะทําการตัดสินใจเลือก
ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink ที่ตรงตามความตองการของผูบริโภค
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากที่ไดซื้อผลิตภัณฑ
เครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink และไดบริโภคแลว ผูบริโภคจะวิเคราะหไดวาผลิตภัณฑดังกลาว
สามารถแกปญหาไดจริงหรือไม สรางความพอใจมากนอยเพียงใด เมื่อผูบริโภคไดรับความพอใจ
ลุกคาอาจจะมีการตอบสนองดังนี้
•

ซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink มากขึ้น

•

ซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink ซ้ําอีกบริษัทออก ผลิตภัณฑ

ใหม หรือปรับปรุงผลิตภัณฑใหม
•

กลาวถึงผลิตภัณฑเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink ไปในทางบวก

ในกรณีที่ผูบริโภคไมไดรับความพอใจจากการบริโภคผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
Beauti

Sappe

Drink ผูบริโภคอาจจะเก็บความรูสึกเอาไว มีปฏิกิริยาตอบโต หรือ กลาวถึงผลิตภัณฑ

เครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink ไปในทางลบ
3. การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) ผูบริโภคสวนใหญจะเลือกซื้อเครื่องดื่ม
Sappe Beauti Drink ที่ผสมคอลลาเจน (Collagen) เพื่อความงาม โดยนิยมซื้อแบบขวดเปนสวนใหญ
3.2 การเลือกตราสิ นค้ า (Brand Choice) ผูบริโภคสวนใหญจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ
เครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink
3.3 การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice) แหลงที่ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่ม Sappe
Beauti Drink มากที่สุดคือ Minimart/7-Eleven รองลงมาคือ รานโชหวย/รานคาปลีกทั่วไป และนอย
ที่สุดคือ หางสรรพสินคา ตามลําดับ
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) ผูบริโภคสวนใหญมักจะเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink แบบปกติ
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3.5 การเลือกปริมาณในการซื้อ (Purchase Amount) ผูบริโภคสวนใหญจะเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink โดยเฉลี่ย 2-4 ครั้ง ตอสัปดาห
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัยครั้งนี้
จากผลการศึกษาครั้งนี้ มีขอเสนอแนะเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการในการ
พิจารณาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค
1. ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ จากผลการวิจัยทําใหทราบวา ผูประกอบการ ควรจัดหา
สินคาเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคทุกกลุมเพื่อเพิ่มยอดขาย
2. ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญ
ในระดับมาก ดานผลิตภัณฑ ราคา และ ชองทางการจัดจําหนาย และความสําคัญในระดับปานกลาง
ดานการสงเสริมการตลาด ดังนั้นผูวิจัยจึงขอเสนอแนะเพิ่มเติมคือผูประกอบการควรสงเสริม
กิจกรรมดานการสงเสริมการตลาดใหมากขึ้น เชน การประชาสัมพันธ หรือ การแจกตัวอยางเพื่อ
ทดลอง เปนตน
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
การวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการบริโภค
เครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink กรณีศึกษา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เทานั้น ดังนั้น
1. ผูที่สนใจควรทําการศึกษาจากประชากรในพื้นที่ที่แตกตาง เพื่อเปนการตรวจสอบผล
ที่ไดจากการวิจัยวามีความสอดคลองกันหรือไม
2. ควรศึกษาปจจัยดานอื่น ๆ เพิ่มเติม เชนดานสังคม วัฒนธรรม และดานเศรษฐกิจ
เกี่ยวกับตลาดเปาหมาย โดยศึกษาลักษณะความตองการ และดานการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ซึ่งจะทําใหไดทราบผลการวิจัยที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อเปนประโยชนแกผูประกอบการในการกําหนด
กลยุทธทางการตลาดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป
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แบบสอบถามเรื่อง
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการบริโภคเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink
กรณีศึกษา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
คําชี้แจงเกีย่ วกับแบบสอบถาม แบบสอบถามนี้เปนการวิจัยถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการบริโภคเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink กรณีศึกษา อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม มีทั้งหมด 4 สวน จัดทําโดยนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
ธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอมูลที่ไดจะถูกเก็บเปน
ความลับและใชประโยชนในทางวิชาการเทานั้น จึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบ
แบบสอบถามตามความเปนจริงเพื่อเปนประโยชนตอการวิจัย ทั้งนี้ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่ให
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน [ ] หน้ าข้ อความทีเ่ ป็ นจริงเกีย่ วกับตัวท่ าน หรือตรงกับความคิดเห็น
ของท่ าน
1. เพศ

[ ] ชาย

[ ] หญิง

2. อายุ

[ ] ต่ํากวา 20 ป

[ ] 20-29 ป

[ ] 30-39 ป

[ ] 40-49ป

[ ] 50-59ป

[ ] 60 ปขึ้นไป

[ ] โสด

[ ] สมรส

[ ] หมาย

3. สถานภาพ

4. ระดับการศึกษาสูงสุด
[ ] ประถมศึกษา [ ] มัธยมศึกษา/ปวช. [ ] อนุปริญญ /ปวส.
[ ] ปริญญาตรี หรือสูงกวา
5. อาชีพ

[ ] รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

[ ] พนักงานบริษัทเอกชน

[ ] ธุรกิจสวนตัว/คาขาย

[ ] รับจางทั่วไป

[ ] นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
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6. รายไดหรือรายรับสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน
[ ] ต่ํากวา 5,000 บาท

[ ] 5,000-10,000 บาท [ ] 10,001-15,000 บาท

[ ] 15,001-20,000 บาท [ ] 20,001-25,000 บาท [ ] มากกวา25,000 บาท
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink
โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน [ ] หน้ าข้ อความทีเ่ ป็ นจริงเกีย่ วกับตัวท่ าน หรือตรงกับ
ความคิดเห็นของท่ าน
1.โดยสวนใหญแลวทานบริโภคเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink ชนิดใด (สามารถเลือกไดมากกวา
1 ตัวเลือก)
[ ] Collagen

[ ] Fiber [ ] Co-Q10 [ ] Chlorophyll [ ] White

2.จุดประสงคที่ทานเลือกซื้อเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink คือ (สามารถเลือกไดมากกวา 1
ตัวเลือก)
[ ] เพื่อความงาม

[ ] เพื่อลดความอวน

[ ] เพื่อบํารุงรางกาย

[ ] เพื่อชวยในการขับถาย
3.ทานทราบขอมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] โทรทัศน [ ] วิทยุ
[ ] นิตยสาร/หนังสือพิมพ
[ ] ปายโฆษณา
[ ] อินเตอรเน็ต/เว็บไซต [ ] การสนับสนุนกิจกรรมตางๆ
[ ] เพื่อน
4.ความถี่ในการเลือกซื้อตอสัปดาห
[ ] 1 ครั้ง
[ ] 2-4 ครั้ง
[ ] 5-7 ครั้ง
5. ทานมักจะซื้อเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink จากที่ใด
[ ] Minimart/7-Eleven [ ] รานโชหวย/รานคาปลีกทั่วไป

[ ] หางสรรพสินคา

6.โดยปกติทานซื้อเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink แบบใด
[ ] กลอง

[ ] ขวด

[ ] แพ็ค

[ ] ลัง

7. คาใชจายตอครั้งในการซื้อเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink
[ ] ต่ํากวา 20 บาท

[ ] 20-60 บาท [ ] 61-100บาท [ ] มากกวา 100 บาท

8.ทานคิดวาลักษณะการเลือกซื้อเครื่องดื่ม ของทานเปนอยางไร
[ ] ซื้อยี่หอเดิมเปนประจํา
[ ] เปลี่ยนยี่หอใหมๆ อยูเสมอ
[ ] ซื้อหมุนเวียนกันหลายยี่หอ [ ] ซื้อตามความสะดวก ไมสนใจยี่หอ
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ส่ วนที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีอ่ ทิ ธิพลต่ อการบริโภคเครื่องดื่ม Sappe Beauti Drink
โปรดระบุความสํ าคัญของปัจจัยทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการบริโภคเครื่องดื่ม Sappe
Beauti Drink
โดยใส่ เครื่องหมาย / ลงในช่ องทีต่ รงกับความเห็นของท่ านมากทีส่ ุ ด
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
ทําให้ บริโภคเครื่องดื่ม Sappe
Beauty Drink

ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
1. มีรสชาติกลมกลอม
2. แบรนดของผลิตภัณฑเปนที่รูจัก
3.มีการระบุประโยชนของ
ผลิตภัณฑอยางชัดเจน
4. บรรจุภัณฑดูดีและไดมาตรฐาน
5.สวนผสมถูกตองตามหลัก
โภชนาการ
6. ผลิตภัณฑมีปริมาณเหมาะสม
7. มีคําแนะนําในการบริโภค
8. มีเครื่องหมาย อ.ย.
9. มีฉลากแสดงวันผลิตและวัน
หมดอายุชัดเจน

ระดับความสํ าคัญทีม่ ีผลต่ อการบริโภคเครื่องดื่ม
Sappe Beauty Drink
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
ทําให้ บริโภคเครื่องดื่ม Sappe
Beauty Drink

ปัจจัยด้ านราคา
10. ราคาเหมาะสมกับประโยชนที่
ไดรับ
11.ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
12. มีราคาแสดงใหเห็นชัดเจน
13. มีสวนลดเมื่อซื้อสินคาใน
ปริมาณมาก
ปัจจัยด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
14. สามารถหาซื้อไดงาย มี
จําหนายทั่วไป
15. ประเภทของรานคามีสวนใน
การเลือกซื้อ
16. มีการวางตําแหนงของ
ผลิตภัณฑบนชั้นวางสินคา อยาง
ชัดเจน เห็นไดงาย และหยิบ
สะดวก
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
17. มีการใชบุคคลที่มีชื่อเสียง
เปนพรีเซนเตอร

ระดับความสํ าคัญทีม่ ีผลต่ อการบริโภคเครื่องดื่ม
Sappe Beauty Drink
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีท่ าํ
ให้ บริโภคเครื่องดื่ม Sappe Beauty
Drink

ระดับความสํ าคัญทีม่ ีผลต่ อการบริโภคเครื่องดื่ม
Sappe Beauty Drink
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)

18. มีการสงชิ้นสวนเพื่อลุนรับของ
รางวัล
19 .มีการเลือกใชสื่อโฆษณาที่
หลากหลาย
20.มีการโฆษณาประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง
21. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
ในหางสรรพสินคา
22. มีการแจกสินคาตัวอยางให
ทดลองดื่ม
ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
“ขอขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ห้ ความกรุณาเสี ยสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม”
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล

นางสาวกุลนาถ อรุณนภาพร

ที่อยู

บานเลขที่ 22/1 หมู 2 ตําบลตากอง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
73000

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2541

สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดตากอง จังหวัดนครปฐม

พ.ศ.2547

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัด

นครปฐม
พ.ศ.2553

กําลังศึกษาระดับปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
และภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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ประวัติผู้วจิ ัย (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล

นายโสภณ พูสุวรรณ

ที่อยู

บานเลขที่ 48 หมู1 ตําบลรางพิกุล อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
73140

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2541

สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม

พ.ศ.2547

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัด
นครปฐม

พ.ศ.2553

กําลังศึกษาระดับปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
และภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

