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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
การเลือกซ้ือเครื่องดื่มชูกําลังของผูใชแรงงานในอําเภอเมืองเชียงใหม เก็บขอมูลโดยการตอบ
แบบสอบถามของกลุมประชากรท่ีเปนผูใชแรงงาน จํานวน 300 คน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย  อายุระหวาง 31-40 ป สัญชาติไทย  การศึกษาระดับประถม
ศึกษา สมรสแลว ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไปมากกวา 3 ป  เวลาปกติท่ีเร่ิมงานคือ 6.00-9.00 น. และ
เวลาเลิกงานเวลา  16.00-17.00 น.  มีการทําลวงเวลาบางโดยเร่ิมงานเวลา 18.00 น. เลิกงานในเวลา 
21.00 น. รับเงินรายไดเปนรายเดือน จํานวน 5,001-7,000 บาท ผูตอบแบบสอบถามดื่มเคร่ืองดื่ม          
ชูกําลังมานอยกวา 1 ป ซ้ือทุกวัน คร้ังละ 1 ขวด และเปดดื่มทันที ชวงเวลาการดื่มไมแนนอน นิยม
ดื่มโดยไมผสม สาเหตุในการดื่มคือ ทําใหสดช่ืน ไมงวง ซ้ือเคร่ืองดื่มจากรานขายของชํามากท่ีสุด 
โดยซ้ือตราสินคาเดิม และนิยมดื่มยี่หอ เอ็ม 100  

ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับมาก ดานชองทางการ
จัดจําหนายมีผลตอการเลือกซ้ือเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานราคา ดานผลิตภัณฑ และดานการ
สงเสริมทางการตลาด  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผลตอการเลือกซ้ืออยูในระดับมาก ไดแก สามารถพกพาได
สะดวก รูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการดื่ม ขนาด (ปริมาตร) การบรรจุ ความสวยงามของ
ภาชนะบรรจุ และรสชาติ 



 จ 

ปจจัยดานราคา มีผลตอการเลือกซ้ืออยูในระดับมากทุกปจจัย ไดแก ราคาเหมาะสมกับ
รายได ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาตรบรรจุ และราคาถูกวายี่หออ่ืน ๆ 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอการเลือกซ้ืออยูในระดับมากทุกปจจัย ไดแก 
สถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีทํางาน สถานท่ีจําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม สถานท่ีจําหนายอยูใกลบาน
หรือท่ีพักอาศัย และความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ 

ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด มีผลตอการเลือกซ้ืออยูในระดับมาก ไดแก เร่ืองราว
โฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกีฬา การสนับสนุนดานการแขงขันกีฬาตาง ๆ การประชาสัมพันธ
ขาวสารอยางสมํ่าเสมอ การจัดกิจกรรมใหประชาชนไดมีสวนรวม การสนับสนุนและชวยเหลือ
สังคมตาง ๆ และเร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนสังคม 
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ABSTRACT 
 

This independent study was to study marketing mix factors affecting energy drinks 
purchase decision of laborers in Mueang Chiang Mai district. Population were 300 laborers who 
buy energy drinks in Mueang Chiang Mai district.   

The study showed that the respondents were mostly males, aged 31 – 40, Thai 
nationality, primary education, married, 3 years’ employment, 6.00-9.00 am. for start time and 
time finish were 16.00-17.00 pm., 18.00 pm. was start over time and 21.00 was finish over time, 
salary were 5,001-7,000 baht. 

The respondents drank energy drinks less than year, buy 1 bottle every day and 
drinking immediately, unsteady time, pure drinking, freshness and wakefulness were cause of 
drinking, most buying in grocery, old brand and M100 was popular energy drinks. 

Marketing mix factors affecting energy drinks purchase decision of laborers was at 
high level in overall, place factors were first affecting, price factors, product factors and 
promotion factors were respectively.  

Product factors affecting energy drinks purchase decision at high level such as 
portability, good shape, volume, beauty and taste. 
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Price factors affecting energy drinks purchase decision at high level in overall such as 
income’s suitability, quality’s suitability, volume’s suitability and low price. 

Place factors affecting energy drinks purchase decision at high level in overall such as 
near working place, cool and ready to drink, near residences place and convenience to reach. 

Promotion factors affecting energy drinks purchase decision at high level such as 
advertising’s theme were supporting sports, supporting racing sport, public relation’ s constancy, 
people’s participation, supporting and helping for social and advertising’s theme were supporting 
social. 


