
บทที่  4 
 

ผลการศึกษา 
 
การศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลังของ

ผูใชแรงงานในอําเภอเมืองเชียงใหม ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามผูใชแรงงาน
ท่ีซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลังในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 300 ตัวอยาง และนําขอมูลท่ีไดมาทําการ
วิเคราะหและแปลผล โดยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยขอมูลเร่ือง เพศ อายุ 
สัญชาติ การศึกษา สถานภาพ งานหลัก ระยะเวลาการประกอบอาชีพ เวลาท่ีเร่ิมและเลิกงาน การ
ทํางานลวงเวลา เวลาเร่ิมและเลิกของการทํางานลวงเวลา การรับเงิน และรายไดเฉล่ียตอเดือน โดยมี
รายละเอียดแสดงในตาราง 1 – 14 

สวนท่ี 2   ขอมูลพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง ประกอบดวยระยะเวลาการดื่ม 
ความถ่ี จํานวนซ้ือตอคร้ัง รูปแบบการซ้ือ ชวงเวลาที่ดื่ม ลักษณะการดื่ม สาเหตุท่ีดื่ม สถานท่ีซ้ือ 
และยี่หอท่ีซ้ือ ลักษณะการซ้ือ โดยมีรายละเอียดแสดงในตาราง 15 – 24 

สวนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ี มีผลตอการเ ลือกซ้ือเค ร่ืองดื่มชูกํ า ลัง 
ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  และปจจัย
ดานการสงเสริมทางการตลาดเม่ือจําแนกตามเพศ อายุ สัญชาติ การศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
โดยมีรายละเอียดแสดงในตาราง 25-49 

สวนท่ี 4  ขอเสนอแนะ ประกอบดวยประเด็นและขอเสนอแนะตาง ๆ รายละเอียดแสดง
ในตาราง 50 
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สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตาราง 1  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 230 76.7 
หญิง 70 23.3 
รวม 300 100.0 

 
จากตาราง 1  พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 76.7 เปน         

เพศหญิง รอยละ 23.3 
 

ตาราง 2  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 20 ป  8 2.7 
20–30 ป   82 27.3 
31-40 ป   155 51.7 
41-50 ป 40 13.3 
50 ปข้ึนไป 15 5.0 

รวม 300 100.0 
 

จากตาราง 2  พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง มีอายุระหวาง 31-40 ป มากท่ีสุด รอยละ
51.7 รองลงมาคือ อายุระหวาง 20-30 ป รอยละ 27.3 อายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 13.3 อายุ 50 ป 
ข้ึนไป รอยละ 5.0 และอายุตํ่ากวา 20 ป รอยละ 2.7 ตามลําดับ 
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ตาราง 3  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามสัญชาติ 
 

สัญชาต ิ จํานวน รอยละ 
ไทย 217 72.3 
พมา 34 11.4 
ไทยใหญ 49 16.3 
รวม 300 100.0 

 
จากตาราง 3  พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง สวนใหญมีสัญชาติไทย รอยละ 72.3 

รองลงมาคือ ไทยใหญ รอยละ 16.3 และพมา รอยละ 11.4  ตามลําดับ 
 
ตาราง 4  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จํานวน รอยละ 
ไมไดรับการศึกษา 72 24.0 
ประถมศึกษา 116 38.6 
มัธยมศึกษาตอนตน 50 16.7 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (ปวช.) 33 11.0 
อนุปริญญา หรือ ปวส. 17 5.7 
ปริญญาตรีหรือสูงกวา 12 4.0 

รวม 300 100.0 
 

จากตาราง 4  พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางมีการศึกษาระดับประถมศึกษามากท่ีสุด 
รอยละ 38.6 รองลงมาคือ ไมไดรับการศึกษา รอยละ 24.0 มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 16.7 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (ปวช.) รอยละ 11.0 อนุปริญญา หรือ ปวส. รอยละ 5.7 และ
ปริญญาตรีหรือสูงกวา รอยละ 4.0 ตามลําดับ 
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ตาราง 5  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
โสด 96 32.0 
สมรส 186 62.0 
มาย/หยาราง/แยกกันอยู 18 6.0 

รวม 300 100.0 
 

จากตาราง 5  พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางสวนใหญสมรสแลว รอยละ 62.0 รองลงมา
คือ โสด รอยละ 32.0 และมาย/หยาราง/แยกกันอยู รอยละ 6.0 ตามลําดับ 
 
ตาราง 6  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามงานหลักท่ีรับผิดชอบ 
 

งานหลักท่ีรับผิดชอบ จํานวน รอยละ 
งานกอสราง 74 24.7 
งานรักษาความสะอาด 16 5.3 
งานขับรถรับจาง 22 7.3 
งานในสวน / ไร / นา 17 5.7 
งานรักษาความปลอดภัย 13 4.3 
งานรับจางท่ัวไป 144 48.0 
อ่ืน ๆ ไดแก รับซ้ือของเกา  เก็บขยะ 14 4.7 

รวม 300 100.0 
 

จากตาราง 6  พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางมีงานหลักคือ งานรับจางท่ัวไป รอยละ 48.0 
งานกอสราง รอยละ 24.7 งานขับรถรับจาง รอยละ 7.3 งานในสวน / ไร / นา รอยละ 5.7 งานรักษา
ความสะอาด รอยละ 5.3 งานอ่ืน ๆ ไดแก รับซ้ือของเกา  เก็บขยะ รอยละ 4.7 และงานรักษาความ
ปลอดภัย รอยละ 4.3 ตามลําดับ 
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ตาราง 7  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลา                    
ในการประกอบอาชีพ 

 
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ จํานวน รอยละ 

นอยกวา 1 ป 26 8.7 
1-3 ป 117 39.0 
มากกวา 3 ป 157 52.3 

รวม 300 100.0 
 
จากตาราง 7  พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางประกอบอาชีพมากกวา 3 ป มากท่ีสุด              

รอยละ 52.3 รองลงมาคือ 1-3 ป รอยละ 39.0 และนอยกวา 1 ป รอยละ 8.7 ตามลําดับ 
 
ตาราง 8  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามเวลาท่ีเร่ิมงาน 
 

เวลาท่ีเร่ิมงาน จํานวน รอยละ 
กอน 6.00 น. 24 8.0 
6.00-9.00 น. 243 81.0 
9.00-12.00 น. 19 6.3 
หลัง 12.00 น. 14 4.7 

รวม 300 100.0 
 

จากตาราง 8  พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางสวนใหญมีชวงเวลาเร่ิมงานระหวาง 6.00-
9.00 น. รอยละ 81.0 รองลงมาคือ กอน 6.00 น. รอยละ 8.0 9.00-12.00 น. รอยละ 6.3 และหลัง 
12.00 น. รอยละ 4.7 ตามลําดับ 
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ตาราง 9  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามเวลาที่เลิกงาน 
 

เวลาท่ีเลิกงาน จํานวน รอยละ 
กอน 16.00 น. 53 17.7 
16.00-17.00 น. 151 50.3 
17.00-19.00 น. 58 19.3 
หลัง 19.00 น. 38 12.7 

รวม 300 100.0 
 

จากตาราง 9  พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางมีชวงเวลาท่ีเลิกงานระหวาง 16.00-17.00 น. 
มากท่ีสุด รอยละ 50.3 รองลงมาคือ 17.00-19.00 น. รอยละ 19.3 กอน 16.00 น. รอยละ 17.7 และ
หลัง 19.00 น. รอยละ 12.7 ตามลําดับ 
 
ตาราง 10  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามการทํางานลวงเวลา 
 

การทํางานลวงเวลา จํานวน รอยละ 
ไมทํา 277 92.3 
ทํา 23 7.7 
รวม 300 100.0 

 
จากตาราง 10  พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางสวนใหญไมทํางานลวงเวลา รอยละ 92.3 

และทํางานลวงเวลา รอยละ 7.7 
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ตาราง 11  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามเวลาท่ีเร่ิมทํางาน
ลวงเวลา 

 
เวลาท่ีเร่ิมทํางานลวงเวลา จํานวน รอยละ 

17.00 น. 6 26.1 
18.00 น. 10 43.5 
18.30 น. 4 17.4 
19.00 น. 3 13.0 
รวม 23 100.0 

 
จากตาราง 11  พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีทํางานลวงเวลา เร่ิมทํางานเวลา 18.00 น. 

มากท่ีสุด รอยละ 43.5 รองลงมาคือ 17.00 น. รอยละ 26.1 18.30 น. รอยละ 17.4 และ 19.00 น.          
รอยละ 13.0 
 
ตาราง 12  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามเวลาท่ีเลิกทํางาน

ลวงเวลา 
 

เวลาท่ีเลิกทํางานลวงเวลา จํานวน รอยละ 
19.00 น. 3 13.0 
21.00 น. 19 82.7 
22.00 น. 1 4.3 
รวม 300 100.0 

 
จากตาราง 12  พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีทํางานลวงเวลา สวนใหญเลิกทํางาน

เวลา 21.00 น. รอยละ 82.7 รองลงมาคือ 19.00 น. รอยละ 13.0 และ 22.00 น. รอยละ 4.3 ตามลําดับ 
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ตาราง 13  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับเงินรายได 
 

การรับเงินรายได จํานวน รอยละ 
รายวัน 40 13.3 
รายสัปดาห 20 6.7 
รายเดือน 240 80.0 

รวม 300 100.0 
 

จากตาราง 13  พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางสวนใหญรับเงินรายไดแบบรายเดือน          
รอยละ 80.0 รองลงมาคือ รายวัน รอยละ 13.3 และรายสัปดาห รอยละ 6.7 ตามลําดับ 

 
ตาราง 14  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ 
3,000-5,000 บาท 113 37.7 
5,000-7,000 บาท 140 46.6 
มากกวา 7,000 บาท 47 15.7 

รวม 300 100.0 
 
จากตาราง 14 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,001-7,000 บาท 

มากท่ีสุด รอยละ 46.6 รองลงมาคือ 3,000-5,000 บาท รอยละ 37.7 และมากกวา 7,000 บาท รอยละ
15.7 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2  ขอมูลพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง 
 
ตาราง 15  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการดื่ม 

 
ระยะเวลาการด่ืม จํานวน รอยละ 
นอยกวา 1 ป 165 55.0 
1-3 ป 19 6.3 
มากกวา 3 ป 116 38.7 

รวม 300 100.0 
 

จากตาราง 15  พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางดื่มเคร่ืองดื่มชูกําลังนอยกวา 1 ป มากท่ีสุด 
รอยละ 55.0 รองลงมาคือ มากกวา 3 ป รอยละ 38.7 และ 1-3 ป รอยละ 6.3 ตามลําดับ 
 
ตาราง 16  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือ 
 

ความถ่ีในการซื้อ จํานวน รอยละ 
ซ้ือทุกวัน    148 49.3 
ซ้ือเกือบทุกวนั (5-6 วันตอสัปดาห) 3 1.0 
ซ้ือบางวัน (3-4 วันตอสัปดาห) 16 5.4 
นาน ๆ ซ้ือที (1-2 วันตอสัปดาหหรือนอยกวานัน้) 133 44.3 

รวม 300 100.0 
 

จากตาราง 16  พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลังทุกวันมากท่ีสุด         
รอยละ 49.3 รองลงมาคือ นาน ๆ ซ้ือที รอยละ 44.3 ซ้ือบางวัน รอยละ 5.4 และซ้ือเกือบทุกวัน          
รอยละ 1.0 ตามลําดับ 
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ตาราง 17  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนท่ีซ้ือตอคร้ัง 
 

จํานวนท่ีซ้ือตอคร้ัง จํานวน รอยละ 
1 ขวด 284 94.6 
2 ขวด 11 3.7 
มากกวา 2 ขวด 5 1.7 

รวม 300 100.0 
 

จากตาราง 17  พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลังคร้ังละ 1 
ขวด รอยละ 94.6 รองลงมาคือ 2 ขวด รอยละ 3.7 และ มากกวา 2 ขวด รอยละ 1.7 ตามลําดับ 
 
ตาราง 18  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามรูปแบบการซ้ือ 
 

รูปแบบการซ้ือ จํานวน รอยละ 
ซ้ือแลวเปดดื่มทันที 286 95.4 
ซ้ือ 2-3 ขวด แลวทยอยด่ืม 4 1.3 
ซ้ือปริมาณมากแลวทยอยด่ืม 10 3.3 

รวม 300 100.0 
 

จากตาราง 18  พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลังแลวเปดดื่ม
ทันที รอยละ 95.4 รองลงมาคือ ซ้ือปริมาณมากแลวทยอยดื่ม รอยละ 3.3 และซ้ือ 2-3 ขวด แลว
ทยอยดื่ม รอยละ 1.3 ตามลําดับ 
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ตาราง 19  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่นิยมดื่ม 
 

ชวงเวลาท่ีนิยมดื่ม จํานวน รอยละ 
กอนทํางาน 86 28.7 
ระหวางทํางาน 70 23.3 
หลังทํางาน 39 13.0 
ไมแนนอน 105 35.0 

รวม 300 100.0 
 

จากตาราง 19  พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางมีชวงเวลาท่ีนิยมดื่มเครื่องดื่มชูกําลังไม
แนนอนมากท่ีสุด รอยละ 35.0 รองลงมาคือ กอนทํางาน รอยละ 28.7 ระหวางทํางาน รอยละ 23.3 
และหลังทํางาน รอยละ 13.0 ตามลําดับ 

 
ตาราง 20  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะการดื่มเคร่ืองดื่ม 
 

ลักษณะการดื่มเคร่ืองดื่ม    จํานวน รอยละ 
ดื่มโดยไมผสม 297 99.0 
ผสมกับเหลาหรือแอลกอฮอล 3 1.0 

รวม 300 100.0 
 

จากตาราง 20  พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางเกือบท้ังหมดมีลักษณะการดื่มโดยไมผสม 
รอยละ 99.0 และผสมกับเหลาหรือแอลกอฮอล รอยละ 1.0 
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ตาราง 21  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุท่ีดื่ม 
 

สาเหตุท่ีดื่ม จํานวน รอยละ 
ทําใหมีกําลัง 15 28.3 
สดช่ืน ไมงวง 28 52.8 
รสชาติดี 10 18.9 

รวม 300 100.0 
 

จากตาราง 21  พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางมีสาเหตุท่ีดื่มคือ ทําใหสดช่ืน ไมงวง มาก
ท่ีสุด รอยละ 52.8 รองลงมาคือ ทําใหมีกําลัง รอยละ 28.3 และรสชาติดี รอยละ 18.9 ตามลําดับ 
 
ตาราง 22  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานท่ีซ้ือเปนประจํา 
 

สถานท่ีซ้ือเปนประจํา จํานวน รอยละ 
รานสะดวกซ้ือ เชน 7-Eleven, เฟรชมารท 58 19.3 
รานขายของชํา 152 50.7 
รานคาในปมน้ํามัน 27 9.0 
รานขายอาหาร/เคร่ืองดื่ม 63 21.0 

รวม 300 100.0 
 

จากตาราง 22  พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางมีสถานท่ีซ้ือเปนประจําคือ รานขายของชํา 
มากท่ีสุด รอยละ 50.7 รองลงมาคือ รานขายอาหาร/เคร่ืองดื่ม รอยละ 21.0 รานสะดวกซ้ือ เชน 7-
Eleven, เฟรชมารท รอยละ 19.3 และ รานคาในปมน้ํามัน รอยละ 9.0 
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ตาราง 23  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะการเลือกซ้ือ
ตราสินคา (ยี่หอ) 

 
ลักษณะการเลือกซ้ือตราสินคา (ยี่หอ) จํานวน รอยละ 
ตราสินคาเดิมไมมีการเปล่ียนแปลง 110 36.7 
ลองเปล่ียนบางบางคร้ัง 102 34.0 
เปล่ียนไปเร่ือย ๆ 88 29.3 

รวม 300 100.0 
 
จากตาราง 23 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางมีลักษณะการเลือกซ้ือตราสินคา (ยี่หอ) 

โดยเลือกตราสินคาเดิมไมมีการเปล่ียนแปลง มากท่ีสุด รอยละ 36.7 รองลงมาคือ ลองเปล่ียนบาง
บางคร้ัง รอยละ 34.0 และเปล่ียนไปเร่ือย ๆ รอยละ 29.3 ตามลําดับ 
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ตาราง 24  จํานวนและรอยละความนยิมดืม่เคร่ืองดื่มชูกาํลังมากท่ีสุด 5 อันดับแรกของ                     
ผูตอบแบบสอบถาม 

 
อันดับความนยิม 

ประเภทเคร่ืองดื่มชูกําลัง 
1 2 3 4 5 

รวมคะแนน รอยละ 

เอ็ม 100  135 33 38 3 6 933 19.8 
เอ็ม 150 69 38 47 47 19 751 15.9 
กระทิงแดง 22 18 22 65 77 455 9.7 
ฉลาม   21 91 41 36 29 693 14.7 
ลิโพวิตันด ี 26 19 17 42 28 369 7.8 
.357 21 7 13 13 44 424 9.0 
คาราบาวแดง 59 60 64 24 21 796 16.9 
ลูกทุง  11 6 17 9 14 162 3.4 
แรงเยอร 14 2 10 11 0 130 2.8 

หมายเหตุ : สามารถเลือกตอบไดหลายขอ, คาเฉล่ียถวงนํ้าหนัก อันดับแรก = 5 คะแนน อันดับสอง = 4 คะแนน 
อันดับสาม = 3 คะแนน อันดับสี่ = 2 คะแนน อันดับหา = 1 คะแนน 

      
จากตาราง 24 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมดื่มเคร่ืองดื่มชูกําลังยี่หอ เอ็ม 100 

มากท่ีสุดเปนอันดับแรก รอยละ 19.8  รองลงมาคือ คาราบาวแดง รอยละ 16.9 เอ็ม 150 รอยละ 15.9 
ฉลาม รอยละ 14.7 กระทิงแดง รอยละ 9.7  .357 รอยละ 9.0 ลิโพวิตันดี รอยละ 7.8 ลูกทุง รอยละ 
3.4 และแรงเยอร รอยละ 2.8 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 3  ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง 
 
ตาราง 25  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

ดานผลิตภัณฑ 3.13 1.05 ปานกลาง 
ดานราคา 3.97 0.63 มาก 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.25 0.65 มาก 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.06 1.05 ปานกลาง 

คาเฉล่ียโดยรวม 3.60 0.85 มาก 
 
จากตาราง 25 พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับ

มาก คาเฉล่ีย 3.60 โดยปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลในระดับมากคือ ดานชองทางการจัด
จําหนาย คาเฉล่ีย 4.25 รองลงมาคือ ดานราคา คาเฉล่ีย 3.97 ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ ดาน
ผลิตภัณฑ คาเฉล่ีย 3.13 และดานการสงเสริมการตลาด คาเฉล่ีย 3.06 
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ตาราง 26  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภณัฑ
ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง 

 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

รสชาติ 3.69 0.83 มาก 
ขนาด (ปริมาตร) การบรรจุ 4.00 0.54 มาก 
ความสวยงามของภาชนะบรรจุ 3.87 0.74 มาก 
รูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการด่ืม 4.06 0.81 มาก 
สามารถพกพาไดสะดวก 4.33 0.95 มาก 
ช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ีรูจัก 3.37 0.79 ปานกลาง 
มีสวนผสมท่ีมีประโยชน 2.26 1.27 นอย 
การชวยใหรูสึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปรา  ลด
อาการเหน่ือยลา 

2.61 1.38 ปานกลาง 

การชวยบํารุงรางกาย 2.09 1.39 นอย 
การชวยใหเกดิกําลังงาน 2.21 1.49 นอย 
สามารถนํามาผสมกับเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน ๆ ได 1.98 1.36 นอย 

คาเฉล่ียโดยรวม 3.13 1.05 ปานกลาง 
 
จากตาราง 26  พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอการเลือกซ้ือ

โดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.13 โดยปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ สามารถพกพาไดสะดวก 
คาเฉล่ีย 4.33 รองลงมาคือ รูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการดื่ม คาเฉล่ีย 4.06 ขนาด (ปริมาตร) 
การบรรจุ คาเฉล่ีย 4.00 ความสวยงามของภาชนะบรรจุ คาเฉล่ีย 3.87 รสชาติ คาเฉล่ีย 3.69 ปจจัยท่ีมี
ผลในระดับปานกลางคือ ช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ีรูจัก คาเฉล่ีย 3.37 การชวยใหรูสึกสดช่ืน 
กระปร้ีกระเปรา  ลดอาการเหนื่อยลา คาเฉล่ีย 2.61 ปจจัยท่ีมีผลในระดับนอยคือ มีสวนผสมที่มี
ประโยชน คาเฉล่ีย 2.26 การชวยใหเกิดกําลังงาน คาเฉล่ีย 2.21 การชวยบํารุงรางกาย คาเฉล่ีย 2.09 
สามารถนํามาผสมกับเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน ๆ ได คาเฉล่ีย 1.98 
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ตาราง 27  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา           
ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง 

 

ปจจัยดานราคา คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.10 0.55 มาก 
ราคาเหมาะสมกับปริมาตรบรรจุ 4.05 0.60 มาก 
ราคาเหมาะสมกับรายได 4.14 0.59 มาก 
ราคาถูกวายี่หออ่ืน ๆ  3.58 0.78 มาก 

คาเฉล่ียโดยรวม 3.97 0.63 มาก 
 
จากตาราง 27  พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา มีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวม

ในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.97 โดยทุกปจจัยยอยมีผลในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ ราคาเหมาะสมกับ
รายได คาเฉล่ีย 4.14 รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ คาเฉล่ีย 4.10 และราคาเหมาะสมกับ
ปริมาตรบรรจุ คาเฉล่ีย 4.05 ขณะท่ีประเด็นเร่ือง ราคาถูกวายี่หออ่ืน ๆ มีผลตอการเลือกซ้ือเปน
อันดับสุดทาย คาเฉล่ีย 3.58 
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ตาราง 28  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาด                  
ดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง 

 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

ความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ 4.16 0.60 มาก 
ความสะดวกในการจอดรถบริเวณสถานท่ี
จําหนาย 

4.19 0.57 มาก 

สถานท่ีจําหนายอยูใกลบานหรือท่ีพักอาศัย 4.29 0.72 มาก 
สถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีทํางาน 4.32 0.67 มาก 
สถานท่ีจําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม 4.31 0.71 มาก 

คาเฉล่ียโดยรวม 4.25 0.65 มาก 
 
จากตาราง 28  พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการ

เลือกซ้ือโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.25 โดยทุกปจจัยยอยมีผลในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ 
สถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีทํางาน คาเฉล่ีย 4.32 รองลงมาคือ สถานท่ีจําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม 
คาเฉล่ีย 4.31 และสถานท่ีจําหนายอยูใกลบานหรือท่ีพักอาศัย คาเฉล่ีย 4.29 ขณะท่ีประเด็นเร่ือง 
ความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ มีผลตอการเลือกซ้ือเปนอันดับสุดทาย คาเฉล่ีย 4.16 
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ตาราง 29  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาด                  
ดานการสงเสริมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง 

 

ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ 3.48 0.79 ปานกลาง 
ส่ือโฆษณาดึงดูดใจ 3.48 0.68 ปานกลาง 
เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนสังคม 3.68 0.71 มาก 
เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกฬีา 3.76 0.68 มาก 
การประชาสัมพันธขาวสารอยางสมํ่าเสมอ 3.74 0.67 มาก 
การสนับสนุนและชวยเหลือสังคมตาง ๆ 3.70 0.73 มาก 
การสนับสนุนดานการแขงขันกีฬาตาง ๆ 3.75 0.71 มาก 
การจัดกจิกรรมใหประชาชนไดมีสวนรวม 3.72 0.74 มาก 
การชิงโชครางวัลใตฝา 2.89 1.32 ปานกลาง 
มีรางวัลใตฝาทันที 2.85 1.52 ปานกลาง 
การซ้ือมีสวนลดในราคาพิเศษ 2.42 1.51 นอย 
การใหทดลองชิมฟรี 2.15 1.43 นอย 
การบริการของพนักงานหรือผูขาย 2.16 1.49 นอย 
การสงเสริมการขาย เชน จัดแสดงสินคา จดั
รายการชวงแนะนํา / ของแถม 

2.09 
1.38 

นอย 

การแนะนําจากเพ่ือนหรือบอกตอจากบุคคลอ่ืน 2.04 1.36 นอย 

คาเฉล่ียโดยรวม 3.06 1.05 ปานกลาง 
 
จากตาราง 29  พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการ

เลือกซ้ือโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.06 โดยปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ เร่ืองราวโฆษณา
ส่ือถึงการสนับสนุนกีฬา คาเฉล่ีย 3.76 การสนับสนุนดานการแขงขันกีฬาตาง ๆ คาเฉล่ีย 3.75 การ
ประชาสัมพันธขาวสารอยางสม่ําเสมอ คาเฉล่ีย 3.74 การจัดกิจกรรมใหประชาชนไดมีสวนรวม 
คาเฉล่ีย 3.72 การสนับสนุนและชวยเหลือสังคมตาง ๆ คาเฉล่ีย 3.70 เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการ
สนับสนุนสังคม คาเฉล่ีย 3.68 ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ การโฆษณาผานส่ือ       ตาง ๆ 
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คาเฉล่ีย 3.48 ส่ือโฆษณาดึงดูดใจ คาเฉล่ีย 3.48 การชิงโชครางวัลใตฝา คาเฉล่ีย 2.89 มีรางวัลใตฝา
ทันที คาเฉล่ีย 2.85 และปจจัยท่ีมีผลในระดับนอยคือ การซ้ือมีสวนลดในราคาพิเศษ คาเฉล่ีย 2.42 
การบริการของพนักงานหรือผูขาย คาเฉล่ีย 2.16 การใหทดลองชิมฟรี คาเฉล่ีย 2.15 การสงเสริมการ
ขาย เชน จัดแสดงสินคา จัดรายการชวงแนะนํา / ของแถม คาเฉล่ีย 2.09 การแนะนําจากเพ่ือนหรือ
บอกตอจากบุคคลอ่ืน คาเฉล่ีย 2.04 ตามลําดับ 
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ตาราง 30  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภณัฑ
ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง จําแนกตามเพศ 

 
เพศ 

ชาย หญิง ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 
รสชาติ 3.78 มาก 3.41 ปานกลาง 
ขนาด (ปริมาตร) การบรรจุ 4.01 มาก 3.97 มาก 
ความสวยงามของภาชนะบรรจุ 3.83 มาก 4.01 มาก 
รูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการด่ืม 4.05 มาก 4.09 มาก 
สามารถพกพาไดสะดวก 4.34 มาก 4.29 มาก 
ช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ีรูจัก 3.42 ปานกลาง 3.23 ปานกลาง 
มีสวนผสมท่ีมีประโยชน 2.32 นอย 2.07 นอย 
การชวยใหรูสึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปรา  ลดอาการ
เหนื่อยลา 

2.64 ปานกลาง 2.51 ปานกลาง 

การชวยบํารุงรางกาย 2.10 นอย 2.06 นอย 
การชวยใหเกดิกําลังงาน 2.26 นอย 2.06 นอย 
สามารถนํามาผสมกับเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน ๆ ได 2.07 นอย 1.69 นอย 

คาเฉล่ียโดยรวม 3.16 ปานกลาง 3.04 ปานกลาง 
 

จากตาราง 30 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท้ังท่ีเปนเพศชายและเพศหญิงเห็นวา ปจจัย
สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับปานกลางเหมือนกัน 
คาเฉล่ีย 3.16 และ 3.04   

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางเพศชายเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ สามารถพกพาได
สะดวก รูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการด่ืม ขนาด (ปริมาตร) การบรรจุ ความสวยงามของ
ภาชนะบรรจุ และรสชาติ ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ ช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ีรูจัก การชวยให
รูสึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปรา  ลดอาการเหนื่อยลา ปจจัยท่ีมีผลในระดับนอยคือ มีสวนผสมที่มี
ประโยชน การชวยใหเกิดกําลังงาน การชวยบํารุงรางกาย สามารถนํามาผสมกับเคร่ืองดื่มประเภท
อ่ืน ๆ ได 
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ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางเพศหญิงเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ สามารถพกพาได
สะดวก รูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการดื่ม ความสวยงามของภาชนะบรรจุ และขนาด 
(ปริมาตร) การบรรจุ ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ รสชาติ ช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ีรูจัก และการ
ชวยใหรูสึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปรา  ลดอาการเหน่ือยลา ปจจัยท่ีมีผลในระดับนอยคือ มีสวนผสมท่ี
มีประโยชน การชวยบํารุงรางกาย การชวยใหเกิดกําลังงาน และสามารถนํามาผสมกับเคร่ืองดื่ม
ประเภทอ่ืน ๆ ได 

ปจจัยยอยท่ีมีความเห็นแตกตางกันคือ รสชาติ โดยเพศชายเห็นวาเปนปจจัยท่ีมีผลใน
ระดับมากขณะท่ีเพศหญิงเห็นวามีผลในระดับปานกลาง  
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ตาราง 31  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา          
ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง จําแนกตามเพศ 

 
เพศ 

ชาย หญิง ปจจัยดานราคา 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.15 มาก 3.93 มาก 
ราคาเหมาะสมกับปริมาตรบรรจุ 4.09 มาก 3.94 มาก 
ราคาเหมาะสมกับรายได 4.18 มาก 4.00 มาก 
ราคาถูกวายี่หออ่ืน ๆ  3.69 มาก 3.21 ปานกลาง 

คาเฉล่ียโดยรวม 4.03 มาก 3.77 มาก 

 
จากตาราง 31 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท้ังท่ีเปนเพศชายและเพศหญิงเห็นวา ปจจัย

สวนประสมการตลาดดานมีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับมากเหมือนกัน คาเฉล่ีย 4.03 และ 
3.21   

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางเพศชายเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ ราคาเหมาะสมกับ
รายได ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาตรบรรจุ และราคาถูกวายี่หออ่ืน ๆ 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางเพศหญิงเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ ราคาเหมาะสมกับ
รายได ราคาเหมาะสมกับปริมาตรบรรจุ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาถูกวายี่หออ่ืน ๆ 

ปจจัยยอยท่ีมีความเห็นแตกตางกันคือ ราคาถูกกวายี่หออ่ืน ๆ โดยเพศชายเห็นวาเปน
ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากขณะท่ีเพศหญิงเห็นวามีผลในระดับปานกลาง  
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ตาราง 32  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาด                        
ดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง จําแนกตามเพศ 

 
เพศ 

ชาย หญิง 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

 
คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 

ความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ 4.22 มาก 3.97 มาก 
ความสะดวกในการจอดรถบริเวณสถานท่ีจาํหนาย 4.22 มาก 4.07 มาก 
สถานท่ีจําหนายอยูใกลบานหรือท่ีพักอาศัย 4.29 มาก 4.27 มาก 
สถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีทํางาน 4.31 มาก 4.34 มาก 
สถานท่ีจําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม 4.24 มาก 4.53 มากท่ีสุด 

คาเฉล่ียโดยรวม 4.26 มาก 4.24 มาก 

 
จากตาราง 32 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท้ังท่ีเปนเพศชายและเพศหญิงเห็นวา ปจจัย

สวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับมาก
เหมือนกัน คาเฉล่ีย 4.26 และ 4.24   

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางเพศชายเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ สถานท่ีจําหนายอยู
ใกลท่ีทํางาน สถานท่ีจําหนายอยูใกลบานหรือท่ีพักอาศัย สถานท่ีจําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม 
ความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ และความสะดวกในการจอดรถบริเวณสถานท่ีจําหนาย 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางเพศหญิงเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ สถานท่ีจําหนายมี
การแชเย็นพรอมดื่ม สถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีทํางาน สถานท่ีจําหนายอยูใกลบานหรือท่ีพักอาศัย 
ความสะดวกในการจอดรถบริเวณสถานท่ีจําหนาย และความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ 

ปจจัยยอยท่ีมีความเห็นแตกตางกันคือ สถานท่ีจําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม โดยเพศ
ชายเห็นวาเปนปจจัยท่ีมีผลในระดับมากขณะท่ีเพศหญิงเห็นวามีผลในระดับมากท่ีสุด 
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ตาราง 33  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาด                  
ดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง จําแนกตามเพศ  

 
เพศ 

ชาย หญิง 
ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด 

 
คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 

การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ 3.58 มาก 3.16 ปานกลาง 
ส่ือโฆษณาดึงดูดใจ 3.49 ปานกลาง 3.43 ปานกลาง 
เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนสังคม 3.70 มาก 3.61 มาก 
เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกฬีา 3.79 มาก 3.66 มาก 
การประชาสัมพันธขาวสารอยางสมํ่าเสมอ 3.78 มาก 3.59 มาก 
การสนับสนุนและชวยเหลือสังคมตาง ๆ 3.73 มาก 3.63 มาก 
การสนับสนุนดานการแขงขันกีฬาตาง ๆ 3.80 มาก 3.60 มาก 
การจัดกจิกรรมใหประชาชนไดมีสวนรวม 3.73 มาก 3.69 มาก 
การชิงโชครางวัลใตฝา 2.92 ปานกลาง 2.79 ปานกลาง 
มีรางวัลใตฝาทันที 2.91 ปานกลาง 2.66 ปานกลาง 
การซ้ือมีสวนลดในราคาพิเศษ 2.45 นอย 2.31 นอย 
การใหทดลองชิมฟรี 2.19 นอย 2.00 นอย 
การบริการของพนักงานหรือผูขาย 2.24 นอย 1.89 นอย 
การสงเสริมการขาย เชน จัดแสดงสินคา จดั
รายการชวงแนะนํา / ของแถม 

2.18 นอย 1.81 นอย 

การแนะนําจากเพ่ือนหรือบอกตอจากบุคคลอ่ืน 2.16 นอย 1.63 นอย 

คาเฉล่ียโดยรวม 3.11 ปานกลาง 2.90 ปานกลาง 
 

จากตาราง 33 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท้ังท่ีเปนเพศชายและเพศหญิงเห็นวา ปจจัย
สวนประสมการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาด มีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับ        
ปานกลางเหมือนกัน คาเฉล่ีย 3.11 และ 2.90   

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางเพศชายเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ การสนับสนุนดาน
การแขงขันกีฬาตาง ๆ เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกีฬา การประชาสัมพันธขาวสารอยาง
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สมํ่าเสมอ การสนับสนุนและชวยเหลือสังคมตาง ๆ การจัดกิจกรรมใหประชาชนไดมีสวนรวม 
เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนสังคม และการโฆษณาผานส่ือตาง ๆ ปจจัยท่ีมีผลในระดับ 
ปานกลางคือ ส่ือโฆษณาดึงดูดใจ การชิงโชครางวัลใตฝา และมีรางวัลใตฝาทันที ปจจัยท่ีมีผลใน
ระดับนอยคือ การซ้ือมีสวนลดในราคาพิเศษ การบริการของพนักงานหรือผูขาย การใหทดลองชิม
ฟรี การสงเสริมการขาย เชน จัดแสดงสินคา จัดรายการชวงแนะนํา / ของแถม และการแนะนําจาก
เพื่อนหรือบอกตอจากบุคคลอ่ืน 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางเพศหญิงเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ การจัดกิจกรรมให
ประชาชนไดมีสวนรวม เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกีฬา การสนับสนุนและชวยเหลือ
สังคมตาง ๆ เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนสังคม การสนับสนุนดานการแขงขันกีฬาตาง ๆ 
และการประชาสัมพันธขาวสารอยางสมํ่าเสมอ ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ ส่ือโฆษณาดึงดูด
ใจ การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ การชิงโชครางวัลใตฝา และมีรางวัลใตฝาทันที ปจจัยท่ีมีผลในระดับ
นอยคือ การซ้ือมีสวนลดในราคาพิเศษ การใหทดลองชิมฟรี การบริการของพนักงานหรือผูขาย การ
สงเสริมการขาย เชน จัดแสดงสินคา จัดรายการชวงแนะนํา / ของแถม และการแนะนําจากเพื่อน
หรือบอกตอจากบุคคลอ่ืน 

ปจจัยยอยท่ีมีความเหน็แตกตางกันคือ การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ โดยเพศชายเห็นวาเปน
ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากขณะท่ีเพศหญิงเห็นวามีผลในระดับปานกลาง  
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ตาราง 34  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภณัฑ
ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง จําแนกตามอาย ุ

 
อายุ 

ต่ํากวา 31 ป 31-40 ป มากกวา 40 ป ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

รสชาติ 3.80 มาก 3.62 มาก 3.73 มาก 

ขนาด (ปริมาตร) การบรรจุ 4.04 มาก 3.93 มาก 4.15 มาก 

ความสวยงามของภาชนะบรรจุ 3.89 มาก 3.90 มาก 3.76 มาก 

รูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการด่ืม 4.00 มาก 4.10 มาก 4.04 มาก 

สามารถพกพาไดสะดวก 4.30 มาก 4.37 มาก 4.27 มาก 

ช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ีรูจัก 3.30 ปานกลาง 3.38 ปานกลาง 3.47 ปานกลาง 

มีสวนผสมท่ีมีประโยชน 2.53 ปานกลาง 2.06 นอย 2.40 นอย 

การชวยใหรูสึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปรา  
ลดอาการเหน่ือยลา 

2.99 ปานกลาง 2.30 นอย 2.85 ปานกลาง 

การชวยบํารุงรางกาย 2.24 นอย 1.95 นอย 2.22 นอย 

การชวยใหเกดิกําลังงาน 2.56 ปานกลาง 2.01 นอย 2.20 นอย 

สามารถนํามาผสมกับเคร่ืองดื่มประเภท
อ่ืน ๆ ได 

2.16 นอย 1.81 นอย 2.16 นอย 

คาเฉล่ียโดยรวม 3.26 ปานกลาง 3.04 ปานกลาง 3.20 ปานกลาง 

 
จากตาราง 34 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท้ังอายุตํ่ากวา 31 ป 31-40 ป และ มากกวา 

40 ป เห็นวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับ         
ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.26  3.04 และ 3.20   

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางอายุ ตํ่ากวา 31 ป เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ สามารถ
พกพาไดสะดวก ขนาด (ปริมาตร) การบรรจุ รูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการด่ืม ความสวยงาม
ของภาชนะบรรจุ และรสชาติ ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ ช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ีรูจัก การชวย
ใหรูสึกสดชื่น กระปร้ีกระเปรา  ลดอาการเหนื่อยลา การชวยใหเกิดกําลังงาน และมีสวนผสมที่มี
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ประโยชน ปจจัยท่ีมีผลในระดับนอยคือ การชวยบํารุงรางกาย และสามารถนํามาผสมกับเคร่ืองดื่ม
ประเภทอ่ืน ๆ ได 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางอายุ 31-40 ป เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ สามารถ
พกพาไดสะดวก รูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการด่ืม ขนาด (ปริมาตร) การบรรจุ ความสวยงาม
ของภาชนะบรรจุ และรสชาติ ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ ช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ีรูจัก ปจจัยท่ีมี
ผลในระดับนอยคือ การชวยใหรูสึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปรา  ลดอาการเหน่ือยลา มีสวนผสมท่ีมี
ประโยชน การชวยใหเกิดกําลังงาน การชวยบํารุงรางกาย และสามารถนํามาผสมกับเคร่ืองดื่ม
ประเภทอ่ืน ๆ ได 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางอายุมากกวา 40 ป เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ สามารถ
พกพาไดสะดวก ขนาด (ปริมาตร) การบรรจุ รูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการด่ืม ความสวยงาม
ของภาชนะบรรจุ และรสชาติ ปจจัยท่ีมีผลระดับปานกลางคือ ช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ีรูจัก และการชวย
ใหรูสึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปรา  ลดอาการเหนื่อยลา ปจจัยท่ีมีผลในระดับนอยคือ มีสวนผสมที่มี
ประโยชน การชวยบํารุงรางกาย การชวยใหเกิดกําลังงาน และสามารถนํามาผสมกับเคร่ืองดื่ม
ประเภทอ่ืน ๆ ได 

ปจจัยยอยท่ีมีความเห็นแตกตางกันคือ มีสวนผสมท่ีมีประโยชน การชวยใหรูสึกสดช่ืน 
กระปร้ีกระเปรา  ลดอาการเหน่ือยลา และการชวยใหเกิดกําลังงาน 
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ตาราง 35  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา          
ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง จําแนกตามอาย ุ

 
อายุ 

ต่ํากวา 31 ป 31-40 ป มากกวา 40 ป ปจจัยดานราคา 
คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.12 มาก 4.10 มาก 4.05 มาก 
ราคาเหมาะสมกับปริมาตรบรรจุ 4.01 มาก 4.12 มาก 3.95 มาก 
ราคาเหมาะสมกับรายได 4.08 มาก 4.14 มาก 4.22 มาก 
ราคาถูกวายี่หออ่ืน ๆ  3.42 ปานกลาง 3.66 มาก 3.58 มาก 

คาเฉล่ียโดยรวม 3.91 มาก 4.01 มาก 3.95 มาก 

 
จากตาราง 35 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท้ังอายุตํ่ากวา 31 ป 31-40 ป และ มากกวา 

40 ป เห็นวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา มีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 3.91  4.01 และ 3.95   

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางอายุ ตํ่ากวา 31 ป เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับรายได และราคาเหมาะสมกับปริมาตรบรรจุ ปจจัยท่ีมีผลใน
ระดับปานกลางคือ ราคาถูกวายี่หออ่ืน ๆ 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางอายุ 31-40 ป เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ ราคา
เหมาะสมกับรายได ราคาเหมาะสมกับปริมาตรบรรจุ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาถูกวายี่หอ
อ่ืน ๆ 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางอายุมากกวา 40 ป เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับรายได ราคาเหมาะสมกับปริมาตรบรรจุ และราคาถูกวายี่หอ
อ่ืน ๆ  

ปจจัยยอยท่ีมีความเห็นแตกตางกันคือ ราคาถูกวายี่หออ่ืน ๆ  
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ตาราง 36  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาด                  
ดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง จําแนกตามอาย ุ

 

อายุ 

ต่ํากวา 31 ป 31-40 ป มากกวา 40 ป ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

ความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ 4.18 มาก 4.09 มาก 4.35 มาก 
ความสะดวกในการจอดรถบริเวณ
สถานท่ีจําหนาย 

4.12 มาก 4.21 มาก 4.22 มาก 

สถานท่ีจําหนายอยูใกลบานหรือท่ีพัก
อาศัย 

4.27 มาก 4.31 มาก 4.25 มาก 

สถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีทํางาน 4.31 มาก 4.32 มาก 4.31 มาก 
สถานท่ีจําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม 4.37 มาก 4.19 มาก 4.55 มากที่สุด 

คาเฉล่ียโดยรวม 4.25 มาก 4.23 มาก 4.33 มาก 
 

จากตาราง 36 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท้ังอายุตํ่ากวา 31 ป 31-40 ป และ มากกวา 
40 ป เห็นวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวม
ในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.25  4.23 และ 4.33   

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางอายุ ตํ่ากวา 31 ป เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ สถานท่ี
จําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม สถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีทํางาน สถานท่ีจําหนายอยูใกลบานหรือท่ี
พักอาศัย ความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ และความสะดวกในการจอดรถบริเวณสถานท่ีจําหนาย 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางอายุ 31-40 ป เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ สถานท่ี
จําหนายอยูใกลท่ีทํางาน สถานท่ีจําหนายอยูใกลบานหรือท่ีพักอาศัย ความสะดวกในการจอดรถ
บริเวณสถานท่ีจําหนาย สถานท่ีจําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม และความสะดวกในการเดินทางไป
ซ้ือ 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางอายุมากกวา 40 ป เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากท่ีสุดคือ 
สถานท่ีจําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ ความสะดวกในการเดินทางไป
ซ้ือ สถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีทํางาน สถานท่ีจําหนายอยูใกลบานหรือท่ีพักอาศัย และความสะดวก
ในการจอดรถบริเวณสถานท่ีจําหนาย 

ปจจัยยอยท่ีมีความเห็นแตกตางกันคือ สถานท่ีจําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม 
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ตาราง 37  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาด                  
ดานการสงเสริมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง จําแนกตามอาย ุ

 
อายุ 

ต่ํากวา 31 ป 31-40 ป มากกวา 40 ป ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด 
คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ 3.66 มาก 3.36 ปานกลาง 3.53 มาก 

ส่ือโฆษณาดึงดูดใจ 3.60 มาก 3.47 ปานกลาง 3.29 ปานกลาง 

เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุน
สังคม 

3.80 มาก 3.62 มาก 3.64 มาก 

เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกฬีา 3.78 มาก 3.71 มาก 3.85 มาก 

การประชาสัมพันธขาวสารอยาง
สมํ่าเสมอ 

3.79 มาก 3.69 มาก 3.78 มาก 

การสนับสนุนและชวยเหลือสังคมตาง ๆ 3.59 มาก 3.72 มาก 3.84 มาก 

การสนับสนุนดานการแขงขันกีฬาตาง ๆ 3.54 มาก 3.80 มาก 3.96 มาก 

การจัดกจิกรรมใหประชาชน                     
ไดมีสวนรวม 

3.59 มาก 3.78 มาก 3.76 มาก 

การชิงโชครางวัลใตฝา 3.24 ปานกลาง 2.75 ปานกลาง 2.71 ปานกลาง 

มีรางวัลใตฝาทันที 3.23 ปานกลาง 2.55 ปานกลาง 3.07 ปานกลาง 

การซ้ือมีสวนลดในราคาพิเศษ 2.83 ปานกลาง 2.14 นอย 2.53 ปานกลาง 

การใหทดลองชิมฟรี 2.62 ปานกลาง 1.81 นอย 2.31 นอย 

การบริการของพนักงานหรือผูขาย 2.31 นอย 1.96 นอย 2.47 นอย 

การสงเสริมการขาย เชน จัดแสดงสินคา 
จัดรายการชวงแนะนํา / ของแถม 

2.42 นอย 1.86 นอย 2.22 นอย 

การแนะนําจากเพ่ือนหรือบอกตอจาก
บุคคลอ่ืน 

2.31 นอย 1.86 นอย 2.09 นอย 

คาเฉล่ียโดยรวม 3.22 ปานกลาง 2.94 ปานกลาง 3.14 ปานกลาง 
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จากตาราง 37 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท้ังอายุตํ่ากวา 31 ป 31-40 ป และ มากกวา 
40 ป เห็นวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาด มีผลตอการเลือกซ้ือ
โดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.22  2.94 และ 3.14   

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางอายุ ตํ่ากวา 31 ป เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ เร่ืองราว
โฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนสังคม การประชาสัมพันธขาวสารอยางสม่ําเสมอ เร่ืองราวโฆษณาส่ือ
ถึงการสนับสนุนกีฬา การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ ส่ือโฆษณาดึงดูดใจ การสนับสนุนและชวยเหลือ
สังคมตาง ๆ การจัดกิจกรรมใหประชาชนไดมีสวนรวม และการสนับสนุนดานการแขงขันกีฬา           
ตาง ๆ ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ การชิงโชครางวัลใตฝา มีรางวัลใตฝาทันที การซ้ือมี
สวนลดในราคาพิเศษ และการใหทดลองชิมฟรี ปจจัยท่ีมีผลในระดับนอยคือ การสงเสริมการขาย 
เชน จัดแสดงสินคา จัดรายการชวงแนะนํา / ของแถม การบริการของพนักงานหรือผูขาย และการ
แนะนําจากเพื่อนหรือบอกตอจากบุคคลอ่ืน 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางอายุ 31-40 ป เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ การ
สนับสนุนดานการแขงขันกีฬาตาง ๆ การจัดกิจกรรมใหประชาชนไดมีสวนรวม การสนับสนุนและ
ชวยเหลือสังคมตาง ๆ เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกีฬา การประชาสัมพันธขาวสารอยาง
สมํ่าเสมอ และเร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนสังคม ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ ส่ือ
โฆษณาดึงดูดใจ การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ การชิงโชครางวัลใตฝา และมีรางวัลใตฝาทันที ปจจัยท่ีมี
ผลในระดับนอยคือ การซ้ือมีสวนลดในราคาพิเศษ การบริการของพนักงานหรือผูขาย การสงเสริม
การขาย เชน จัดแสดงสินคา จัดรายการชวงแนะนํา / ของแถม การแนะนําจากเพื่อนหรือบอกตอจาก
บุคคลอ่ืน และการใหทดลองชิมฟรี 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางอายุมากกวา 40 ป เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ การ
สนับสนุนดานการแขงขันกีฬาตาง ๆ เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกีฬา การสนับสนุนและ
ชวยเหลือสังคมตาง ๆ การประชาสัมพันธขาวสารอยางสม่ําเสมอ การจัดกิจกรรมใหประชาชนไดมี
สวนรวม เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนสังคม และการโฆษณาผานส่ือตาง ๆ ปจจัยท่ีมีผลใน
ระดับปานกลางคือ ส่ือโฆษณาดึงดูดใจ มีรางวัลใตฝาทันที การชิงโชครางวัลใตฝา และการซ้ือมี
สวนลดในราคาพิเศษ ปจจัยท่ีมีผลในระดับนอยคือ การบริการของพนักงานหรือผูขาย การให
ทดลองชิมฟรี การสงเสริมการขาย เชน จัดแสดงสินคา จัดรายการชวงแนะนํา / ของแถม และการ
แนะนําจากเพื่อนหรือบอกตอจากบุคคลอ่ืน 

ปจจัยยอยท่ีมีความเห็นแตกตางกันคือ การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ ส่ือโฆษณาดึงดูดใจ การ
ซ้ือมีสวนลดในราคาพิเศษ และการใหทดลองชิมฟรี 
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ตาราง 38  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภณัฑ
ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง จําแนกตามสัญชาติ 

 
สัญชาต ิ

ไทย พมา ไทยใหญ ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

รสชาติ 3.52 มาก 4.41 มาก 3.96 มาก 

ขนาด (ปริมาตร) การบรรจุ 3.99 มาก 4.24 มาก 3.90 มาก 

ความสวยงามของภาชนะบรรจุ 3.96 มาก 3.53 มาก 3.69 มาก 

รูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการด่ืม 4.22 มาก 3.53 มาก 3.71 มาก 

สามารถพกพาไดสะดวก 4.57 มากที่สุด 3.56 มาก 3.80 มาก 

ช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ีรูจัก 3.32 ปานกลาง 3.76 มาก 3.33 ปานกลาง 

มีสวนผสมท่ีมีประโยชน 2.10 นอย 2.53 ปานกลาง 2.80 ปานกลาง 

การชวยใหรูสึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปรา  
ลดอาการเหน่ือยลา 

2.33 นอย 3.74 มาก 3.08 ปานกลาง 

การชวยบํารุงรางกาย 1.80 นอย 2.91 ปานกลาง 2.80 ปานกลาง 

การชวยใหเกดิกําลังงาน 1.90 นอย 3.62 มาก 2.59 ปานกลาง 

สามารถนํามาผสมกับเคร่ืองดื่มประเภท
อ่ืน ๆ ได 

1.73 นอย 2.65 ปานกลาง 2.63 ปานกลาง 

คาเฉล่ียโดยรวม 3.04 ปานกลาง 3.50 มาก 3.30 ปานกลาง 

 
จากตาราง 38 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางสัญชาติไทย และไทยใหญ เห็นวา ปจจัย

สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.04 
และ 3.30 สวนผูใชแรงงานสัญชาติพมาเห็นวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอ
การเลือกซ้ือโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.50  

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางสัญชาติไทยเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากท่ีสุดคือ สามารถ
พกพาไดสะดวก ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ รูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการดื่ม ขนาด 
(ปริมาตร) การบรรจุ ความสวยงามของภาชนะบรรจุ และรสชาติ ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ 
ช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ีรูจัก ปจจัยท่ีมีผลในระดับนอยคือ การชวยใหรูสึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปรา  ลด
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อาการเหนื่อยลา มีสวนผสมท่ีมีประโยชน การชวยใหเกิดกําลังงาน การชวยบํารุงรางกาย และ
สามารถนํามาผสมกับเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน ๆ ได 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางสัญชาติพมาเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ รสชาติ ขนาด 
(ปริมาตร) การบรรจุ ชื่อเสียง/ยี่หอเปนท่ีรูจัก การชวยใหรูสึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปรา  ลดอาการ
เหนื่อยลา การชวยใหเกิดกําลังงาน สามารถพกพาไดสะดวก ความสวยงามของภาชนะบรรจุ และ
รูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการด่ืม ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ การชวยบํารุงรางกาย 
สามารถนํามาผสมกับเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน ๆ ได และมีสวนผสมท่ีมีประโยชน 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางสัญชาติไทยใหญเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ รสชาติ 
ขนาด (ปริมาตร) การบรรจุ สามารถพกพาไดสะดวก รูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการดื่ม และ
ความสวยงามของภาชนะบรรจุ ปจจัยท่ีมีผลระดับปานกลางคือ ช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ีรูจัก การชวยให
รูสึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปรา  ลดอาการเหน่ือยลา มีสวนผสมที่มีประโยชน การชวยบํารุงรางกาย 
สามารถนํามาผสมกับเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน ๆ ได และการชวยใหเกิดกําลังงาน 

ปจจัยยอยท่ีมีความเห็นแตกตางกันคือ สามารถพกพาไดสะดวก ช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ีรูจัก 
มีสวนผสมท่ีมีประโยชน การชวยใหรูสึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปรา  ลดอาการเหน่ือยลา การชวยบํารุง
รางกาย การชวยใหเกิดกําลังงาน สามารถนํามาผสมกับเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน ๆ ได 
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ตาราง 39  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา           
ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง จําแนกตามสัญชาติ 

 
สัญชาต ิ

ไทย พมา ไทยใหญ ปจจัยดานราคา 
คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.11 มาก 4.09 มาก 4.08 มาก 
ราคาเหมาะสมกับปริมาตรบรรจุ 4.08 มาก 4.03 มาก 3.96 มาก 
ราคาเหมาะสมกับรายได 4.19 มาก 3.82 มาก 4.12 มาก 
ราคาถูกวายี่หออ่ืน ๆ  3.57 มาก 3.71 มาก 3.51 มาก 

คาเฉล่ียโดยรวม 3.99 มาก 3.91 มาก 3.92 มาก 

 
จากตาราง 39 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท้ังสัญชาติไทย สัญชาติพมา และสัญชาติ

ไทยใหญเห็นวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา มีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับมาก
เหมือนกัน คาเฉล่ีย 3.99 3.91 และ 3.92 โดยทุกสัญชาติเห็นวาทุกปจจัยยอยมีผลในระดับมาก
เหมือนกัน 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางสัญชาติไทยและไทยใหญเห็นวาปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ  
ราคาเหมาะสมกับรายได ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาตรบรรจุ และราคาถูก
วายี่หออ่ืน ๆ  

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางสัญชาติพมาเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาตรบรรจุ ราคาเหมาะสมกับรายได และราคาถูกวายี่หออ่ืน ๆ  
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ตาราง 40  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาด                       
ดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง จําแนกตามสัญชาติ 

 
สัญชาต ิ

ไทย พมา ไทยใหญ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

ความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ 4.12 มาก 4.44 มาก 4.16 มาก 
ความสะดวกในการจอดรถบริเวณ
สถานท่ีจําหนาย 

4.24 มาก 4.06 มาก 4.06 มาก 

สถานท่ีจําหนายอยูใกลบานหรือท่ีพัก
อาศัย 

4.36 มาก 3.94 มาก 4.18 มาก 

สถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีทํางาน 4.40 มาก 4.12 มาก 4.08 มาก 
สถานท่ีจําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม 4.41 มาก 3.74 มาก 4.24 มาก 

คาเฉล่ียโดยรวม 4.31 มาก 4.06 มาก 4.15 มาก 

 
จากตาราง 40 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท้ังสัญชาติไทย สัญชาติพมา และสัญชาติ

ไทยใหญเห็นวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอการเลือกซ้ือ
โดยรวมในระดับมากเหมือนกัน คาเฉล่ีย 4.31 4.06 และ 4.15 โดยทุกสัญชาติเห็นวาทุกปจจัยยอยมี
ผลในระดับมากเหมือนกัน  

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางสัญชาติไทยเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ สถานท่ี
จําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม สถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีทํางาน สถานท่ีจําหนายอยูใกลบานหรือท่ี
พักอาศัย ความสะดวกในการจอดรถบริเวณสถานท่ีจําหนาย และความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางสัญชาติพมาเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ ความสะดวก
ในการเดินทางไปซ้ือ สถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีทํางาน ความสะดวกในการจอดรถบริเวณสถานท่ี
จําหนาย สถานท่ีจําหนายอยูใกลบานหรือท่ีพักอาศัย และสถานท่ีจําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางสัญชาติไทยใหญเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ สถานท่ี
จําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม สถานท่ีจําหนายอยูใกลบานหรือท่ีพักอาศัย ความสะดวกในการ
เดินทางไปซ้ือ สถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีทํางาน และความสะดวกในการจอดรถบริเวณสถานท่ี
จําหนาย 
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ตาราง 41  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาด                  
ดานการสงเสริมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง จําแนกตามสัญชาติ 

 
สัญชาต ิ

ไทย พมา ไทยใหญ ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด 
คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ 3.46 ปานกลาง 3.59 มาก 3.49 ปานกลาง 

ส่ือโฆษณาดึงดูดใจ 3.50 มาก 3.44 ปานกลาง 3.39 ปานกลาง 

เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุน
สังคม 

3.73 มาก 3.53 มาก 3.55 มาก 

เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกฬีา 3.80 มาก 3.74 มาก 3.57 มาก 

การประชาสัมพันธขาวสารอยาง
สมํ่าเสมอ 

3.81 มาก 3.47 ปานกลาง 3.59 มาก 

การสนับสนุนและชวยเหลือสังคมตาง ๆ 3.79 มาก 3.26 ปานกลาง 3.61 มาก 

การสนับสนุนดานการแขงขันกีฬาตาง ๆ 3.88 มาก 3.44 ปานกลาง 3.41 ปานกลาง 

การจัดกจิกรรมใหประชาชน                     
ไดมีสวนรวม 

3.82 มาก 3.71 มาก 3.29 ปานกลาง 

การชิงโชครางวัลใตฝา 2.61 ปานกลาง 3.88 มาก 3.43 ปานกลาง 

มีรางวัลใตฝาทันที 2.52 ปานกลาง 3.79 มาก 3.67 มาก 

การซ้ือมีสวนลดในราคาพิเศษ 2.17 นอย 3.00 ปานกลาง 3.10 ปานกลาง 

การใหทดลองชิมฟรี 1.82 นอย 3.21 ปานกลาง 2.84 ปานกลาง 

การบริการของพนักงานหรือผูขาย 1.83 นอย 3.06 ปานกลาง 2.98 ปานกลาง 

การสงเสริมการขาย เชน จัดแสดงสินคา 
จัดรายการชวงแนะนํา / ของแถม 

1.81 นอย 3.24 ปานกลาง 2.55 ปานกลาง 

การแนะนําจากเพ่ือนหรือบอกตอจาก
บุคคลอ่ืน 

1.72 นอย 3.12 ปานกลาง 2.69 ปานกลาง 

คาเฉล่ียโดยรวม 2.95 ปานกลาง 3.43 ปานกลาง 3.28 ปานกลาง 
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จากตาราง 41 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท้ังสัญชาติไทย สัญชาติพมา และสัญชาติ
ไทยใหญเห็นวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาด มีผลตอการเลือกซ้ือ
โดยรวมในระดับปานกลางเหมือนกัน คาเฉล่ีย 2.95 3.43 และ 3.28   

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางสัญชาติไทยเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ การสนับสนุน
ดานการแขงขันกีฬาตาง ๆ การจัดกิจกรรมใหประชาชนไดมีสวนรวม การประชาสัมพันธขาวสาร
อยางสมํ่าเสมอ เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกีฬา การสนับสนุนและชวยเหลือสังคมตาง ๆ 
เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนสังคม และส่ือโฆษณาดึงดูดใจ ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลาง
คือ การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ การชิงโชครางวัลใตฝา และมีรางวัลใตฝาทันที ปจจัยท่ีมีผลในระดับ
นอยคือ การซ้ือมีสวนลดในราคาพิเศษ การบริการของพนักงานหรือผูขาย การใหทดลองชิมฟรี การ
สงเสริมการขาย เชน จัดแสดงสินคา จัดรายการชวงแนะนํา / ของแถม และการแนะนําจากเพื่อนหรือ
บอกตอจากบุคคลอ่ืน 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางสัญชาติพมาเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ การชิงโชค
รางวัลใตฝา มีรางวัลใตฝาทันที เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกีฬา การจัดกิจกรรมให
ประชาชนไดมีสวนรวม การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ และเร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนสังคม 
ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ การประชาสัมพันธขาวสารอยางสม่ําเสมอ ส่ือโฆษณาดึงดูดใจ 
การสนับสนุนดานการแขงขันกีฬาตาง ๆ การสนับสนุนและชวยเหลือสังคมตาง ๆ การสงเสริมการ
ขาย เชน จัดแสดงสินคา จัดรายการชวงแนะนํา / ของแถม การใหทดลองชิมฟรี การแนะนําจาก
เพื่อนหรือบอกตอจากบุคคลอ่ืน การบริการของพนักงานหรือผูขาย และการซ้ือมีสวนลดในราคา
พิเศษ 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางสัญชาติไทยใหญเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ มีรางวัล
ใตฝาทันที การสนับสนุนและชวยเหลือสังคมตาง ๆ การประชาสัมพันธขาวสารอยางสมํ่าเสมอ 
เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกีฬา และเร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนสังคม ปจจัยท่ีมี
ผลในระดับปานกลางคือ การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ การชิงโชครางวัลใตฝา การสนับสนุนดานการ
แขงขันกีฬาตาง ๆ ส่ือโฆษณาดึงดูดใจ การจัดกิจกรรมใหประชาชนไดมีสวนรวม การซ้ือมีสวนลด
ในราคาพิเศษ การบริการของพนักงานหรือผูขาย การใหทดลองชิมฟรี การแนะนําจากเพ่ือนหรือ
บอกตอจากบุคคลอ่ืน และการสงเสริมการขาย เชน จัดแสดงสินคา จัดรายการชวงแนะนํา / ของ
แถม 

ปจจัยยอยท่ีทุกสัญชาติเห็นวามีผลตอการเลือกซ้ือเหมือนกันคือ เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึง
การสนับสนุนสังคม และเร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกีฬา 
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ตาราง 42  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภณัฑ
ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง จําแนกตามการศึกษา 

 
การศึกษา 

ไมไดรับ
การศึกษา 

ประถมศึกษา 
สูงกวา

ประถมศึกษา 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

รสชาติ 4.07 มาก 3.42 ปานกลาง 3.73 มาก 

ขนาด (ปริมาตร) การบรรจุ 3.92 มาก 4.03 มาก 4.04 มาก 

ความสวยงามของภาชนะบรรจุ 3.53 มาก 3.97 มาก 3.98 มาก 

รูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการด่ืม 3.68 มาก 4.18 มาก 4.17 มาก 

สามารถพกพาไดสะดวก 3.64 มาก 4.72 มากที่สุด 4.37 มาก 

ช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ีรูจัก 3.42 ปานกลาง 3.37 ปานกลาง 3.35 ปานกลาง 

มีสวนผสมท่ีมีประโยชน 2.67 ปานกลาง 1.73 นอย 2.55 ปานกลาง 

การชวยใหรูสึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปรา  
ลดอาการเหน่ือยลา 

3.28 ปานกลาง 2.05 นอย 2.76 ปานกลาง 

การชวยบํารุงรางกาย 2.65 ปานกลาง 1.66 นอย 2.17 นอย 

การชวยใหเกดิกําลังงาน 3.03 ปานกลาง 1.71 นอย 2.21 นอย 

สามารถนํามาผสมกับเคร่ืองดื่มประเภท
อ่ืน ๆ ได 

2.53 ปานกลาง 1.64 นอย 1.98 นอย 

คาเฉล่ียโดยรวม 3.31 ปานกลาง 2.95 ปานกลาง 3.21 ปานกลาง 

 
จากตาราง 42 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีไมไดรับการศึกษา มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา และสูงกวาประถมศึกษา เห็นวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอ
การเลือกซ้ือโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.31  2.95 และ 3.21   

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีไมไดรับการศึกษา เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ 
รสชาติ ขนาด (ปริมาตร) การบรรจุ รูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการดื่ม สามารถพกพาได
สะดวก และความสวยงามของภาชนะบรรจุ ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ ช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ี
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รูจัก การชวยใหรูสึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปรา  ลดอาการเหน่ือยลา การชวยใหเกิดกําลังงาน มี
สวนผสมท่ีมีประโยชน การชวยบํารุงรางกาย และสามารถนํามาผสมกับเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน ๆ ได 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับ
มากท่ีสุดคือ สามารถพกพาไดสะดวก ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ รูปแบบภาชนะมีความสะดวก
ในการดื่ม ขนาด (ปริมาตร) การบรรจุ และความสวยงามของภาชนะบรรจุ ปจจัยท่ีมีผลในระดับ
ปานกลางคือ รสชาติ และช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ีรูจัก ปจจัยท่ีมีผลในระดับนอยคือ การชวยใหรูสึกสด
ช่ืน กระปร้ีกระเปรา  ลดอาการเหน่ือยลา มีสวนผสมท่ีมีประโยชน การชวยใหเกิดกําลังงาน การ
ชวยบํารุงรางกาย และสามารถนํามาผสมกับเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน ๆ ได 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาสูงกวาประถมศึกษา เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับ
มากคือ สามารถพกพาไดสะดวก รูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการดื่ม ขนาด (ปริมาตร) การ
บรรจุ ความสวยงามของภาชนะบรรจุ และรสชาติ ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ ช่ือเสียง/ยี่หอ
เปนท่ีรูจัก การชวยใหรูสึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปรา  ลดอาการเหน่ือยลา และมีสวนผสมท่ีมี
ประโยชน ปจจัยท่ีมีผลในระดับนอยคือ การชวยใหเกิดกําลังงาน การชวยบํารุงรางกาย และสามารถ
นํามาผสมกับเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน ๆ ได 

ปจจัยยอยท่ีมีความเห็นเหมือนกันคือ ขนาด (ปริมาตร) การบรรจุ ความสวยงามของ
ภาชนะบรรจุ รูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการด่ืม และช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ีรูจัก 
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ตาราง 43  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา       
ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง จําแนกตามการศึกษา 

 
การศึกษา 

ไมไดรับ
การศึกษา 

ประถมศึกษา 
สูงกวา

ประถมศึกษา 
ปจจัยดานราคา 

คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 3.90 มาก 4.17 มาก 4.15 มาก 
ราคาเหมาะสมกับปริมาตรบรรจุ 4.03 มาก 4.12 มาก 4.00 มาก 
ราคาเหมาะสมกับรายได 3.97 มาก 4.18 มาก 4.20 มาก 
ราคาถูกวายี่หออ่ืน ๆ  3.72 มาก 3.59 มาก 3.47 มาก 

คาเฉล่ียโดยรวม 3.91 มาก 4.02 มาก 3.96 มาก 

 
จากตาราง 43 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีไมไดรับการศึกษา มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา และสูงกวาประถมศึกษา เห็นวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา มีผลตอการ
เลือกซ้ือโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.91  4.02 และ 3.96   

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีไมไดรับการศึกษา เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ ราคา
เหมาะสมกับปริมาตรบรรจุ ราคาเหมาะสมกับรายได ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาถูกวายี่หอ
อ่ืน ๆ  

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษาและสูงกวาประถมศึกษา เห็น
วา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ ราคาเหมาะสมกับรายได ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสม
กับปริมาตรบรรจุ และราคาถูกวายี่หออ่ืน ๆ 
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ตาราง 44  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาด                  
ดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง จําแนกตามการศึกษา 

 

การศึกษา 

ไมไดรับ
การศึกษา 

ประถมศึกษา 
สูงกวา

ประถมศึกษา 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

ความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ 4.19 มาก 4.20 มาก 4.11 มาก 
ความสะดวกในการจอดรถบริเวณ
สถานท่ีจําหนาย 

4.00 มาก 4.30 มาก 4.19 มาก 

สถานท่ีจําหนายอยูใกลบานหรือท่ีพัก
อาศัย 

4.03 มาก 4.34 มาก 4.39 มาก 

สถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีทํางาน 4.04 มาก 4.47 มาก 4.33 มาก 
สถานท่ีจําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม 3.82 มาก 4.46 มาก 4.47 มาก 

คาเฉล่ียโดยรวม 4.02 มาก 4.36 มาก 4.30 มาก 
 

จากตาราง 44 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีไมไดรับการศึกษา มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และสูงกวาประถมศึกษา เห็นวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัด
จําหนาย มีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.02  4.36 และ 4.30   

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีไมไดรับการศึกษา เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ ความ
สะดวกในการเดินทางไปซ้ือ สถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีทํางาน สถานท่ีจําหนายอยูใกลบานหรือท่ีพัก
อาศัย ความสะดวกในการจอดรถบริเวณสถานท่ีจําหนาย และสถานท่ีจําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับ
มากคือ สถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีทํางาน สถานท่ีจําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม สถานท่ีจําหนายอยู
ใกลบานหรือท่ีพักอาศัย ความสะดวกในการจอดรถบริเวณสถานท่ีจําหนาย และความสะดวกใน
การเดินทางไปซ้ือ 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาสูงกวาประถมศึกษา เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับ
มากคือ สถานท่ีจําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม สถานท่ีจําหนายอยูใกลบานหรือท่ีพักอาศัย สถานท่ี
จําหนายอยูใกลท่ีทํางาน ความสะดวกในการจอดรถบริเวณสถานท่ีจําหนาย และความสะดวกใน
การเดินทางไปซ้ือ 
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ตาราง 45  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาด                  
ดานการสงเสริมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง จําแนกตาม
การศึกษา 

 
การศึกษา 

ไมไดรับ
การศึกษา 

ประถมศึกษา 
สูงกวา

ประถมศึกษา 
ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด 

คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ 3.57 มาก 3.29 ปานกลาง 3.62 มาก 

ส่ือโฆษณาดึงดูดใจ 3.50 มาก 3.40 ปานกลาง 3.54 มาก 

เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุน
สังคม 

3.64 มาก 3.64 มาก 3.74 มาก 

เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกฬีา 3.63 มาก 3.78 มาก 3.82 มาก 

การประชาสัมพันธขาวสารอยาง
สมํ่าเสมอ 

3.68 มาก 3.72 มาก 3.79 มาก 

การสนับสนุนและชวยเหลือสังคมตาง ๆ 3.50 มาก 3.78 มาก 3.76 มาก 

การสนับสนุนดานการแขงขันกีฬาตาง ๆ 3.44 ปานกลาง 3.86 มาก 3.84 มาก 

การจัดกจิกรรมใหประชาชน                     
ไดมีสวนรวม 

3.61 มาก 3.84 มาก 3.67 มาก 

การชิงโชครางวัลใตฝา 3.39 ปานกลาง 2.45 นอย 3.03 ปานกลาง 

มีรางวัลใตฝาทันที 3.43 ปานกลาง 2.47 นอย 2.88 ปานกลาง 

การซ้ือมีสวนลดในราคาพิเศษ 2.96 ปานกลาง 2.03 นอย 2.46 นอย 

การใหทดลองชิมฟรี 2.69 ปานกลาง 1.63 นอย 2.33 นอย 

การบริการของพนักงานหรือผูขาย 2.76 ปานกลาง 1.72 นอย 2.22 นอย 

การสงเสริมการขาย เชน จัดแสดงสินคา 
จัดรายการชวงแนะนํา / ของแถม 

2.65 ปานกลาง 1.67 นอย 2.17 นอย 

การแนะนําจากเพ่ือนหรือบอกตอจาก
บุคคลอ่ืน 

2.75 ปานกลาง 1.61 นอย 2.02 นอย 

คาเฉล่ียโดยรวม 3.28 ปานกลาง 2.86 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 
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จากตาราง 45 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีไมไดรับการศึกษา มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และสูงกวาประถมศึกษา เห็นวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมทาง
การตลาด มีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.28  2.86 และ 3.13   

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีไมไดรับการศึกษา เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ การ
ประชาสัมพันธขาวสารอยางสม่ําเสมอ เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนสังคม เร่ืองราวโฆษณา
ส่ือถึงการสนับสนุนกีฬา การจัดกิจกรรมใหประชาชนไดมีสวนรวม การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ ส่ือ
โฆษณาดึงดูดใจ และการสนับสนุนและชวยเหลือสังคมตาง ๆ ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ 
การสนับสนุนดานการแขงขันกีฬาตาง ๆ มีรางวัลใตฝาทันที การชิงโชครางวัลใตฝา การซ้ือมี
สวนลดในราคาพิเศษ การบริการของพนักงานหรือผูขาย การแนะนําจากเพ่ือนหรือบอกตอจาก
บุคคลอ่ืน การใหทดลองชิมฟรี และการสงเสริมการขาย เชน จัดแสดงสินคา จัดรายการชวงแนะนํา  
ของแถม 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับ
มากคือ การสนับสนุนดานการแขงขันกีฬาตาง ๆ การจัดกิจกรรมใหประชาชนไดมีสวนรวม 
เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกีฬา การสนับสนุนและชวยเหลือสังคมตาง ๆ การ
ประชาสัมพันธขาวสารอยางสม่ําเสมอ และเร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนสังคม ปจจัยท่ีมีผล
ในระดับปานกลางคือ ส่ือโฆษณาดึงดูดใจ และการโฆษณาผานส่ือตาง ๆ ปจจัยท่ีมีผลในระดับนอย
คือ มีรางวัลใตฝาทันที การชิงโชครางวัลใตฝา การซ้ือมีสวนลดในราคาพิเศษ การบริการของ
พนักงานหรือผูขาย การสงเสริมการขาย เชน จัดแสดงสินคา จัดรายการชวงแนะนํา / ของแถม การ
ใหทดลองชิมฟรี และการแนะนําจากเพื่อนหรือบอกตอจากบุคคลอ่ืน 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาสูงกวาประถมศึกษา เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับ
มากคือ การสนับสนุนดานการแขงขันกีฬาตาง ๆ เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกีฬา การ
ประชาสัมพันธขาวสารอยางสมํ่าเสมอ การสนับสนุนและชวยเหลือสังคมตาง ๆ เร่ืองราวโฆษณา
ส่ือถึงการสนับสนุนสังคม การจัดกิจกรรมใหประชาชนไดมีสวนรวม การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ 
และส่ือโฆษณาดึงดูดใจ ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ การชิงโชครางวัลใตฝา และมีรางวัลใต
ฝาทันที ปจจัยท่ีมีผลในระดับนอยคือ การซ้ือมีสวนลดในราคาพิเศษ การใหทดลองชิมฟรี การ
บริการของพนักงานหรือผูขาย การสงเสริมการขาย เชน จัดแสดงสินคา จัดรายการชวงแนะนํา / 
ของแถม และการแนะนําจากเพื่อนหรือบอกตอจากบุคคลอ่ืน 

ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเหมือนกันคือ เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนสังคม 
เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกีฬา การประชาสัมพันธขาวสารอยางสม่ําเสมอ การสนับสนุน
และชวยเหลือสังคมตาง ๆ และการจัดกิจกรรมใหประชาชนไดมีสวนรวม 
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ตาราง 46  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภณัฑ
ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

 
รายไดเฉล่ียตอเดือน (บาท) 

3,000-5,000 5,001-7,000 มากกวา 7,000 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

รสชาติ 3.13 ปานกลาง 3.82 มาก 4.66 มากที่สุด 

ขนาด (ปริมาตร) การบรรจุ 3.95 มาก 3.98 มาก 4.21 มาก 

ความสวยงามของภาชนะบรรจุ 4.02 มาก 3.82 มาก 3.66 มาก 

รูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการด่ืม 4.22 มาก 4.05 มาก 3.68 มาก 

สามารถพกพาไดสะดวก 4.62 มากที่สุด 4.25 มาก 3.87 มาก 

ช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ีรูจัก 3.15 ปานกลาง 3.37 ปานกลาง 3.91 มาก 

มีสวนผสมท่ีมีประโยชน 1.54 นอย 2.37 นอย 3.68 มาก 

การชวยใหรูสึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปรา  
ลดอาการเหน่ือยลา 

1.91 นอย 2.82 ปานกลาง 3.66 มาก 

การชวยบํารุงรางกาย 1.31 นอยที่สุด 2.19 นอย 3.64 มาก 

การชวยใหเกดิกําลังงาน 1.43 นอยที่สุด 2.45 นอย 3.36 ปานกลาง 

สามารถนํามาผสมกับเคร่ืองดื่มประเภท
อ่ืน ๆ ได 

1.33 นอยที่สุด 2.06 นอย 3.32 ปานกลาง 

คาเฉล่ียโดยรวม 2.78 ปานกลาง 3.20 ปานกลาง 3.79 มาก 

 
จากตาราง 46 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีมีรายได 3,000-5,000 บาท และ 5,001-

7,000 บาท เห็นวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับ
ปานกลาง  คาเฉล่ีย 2.78 และ 3.20  แตผูมีรายได มากกวา 7,000 บาท เห็นวา ปจจัยสวนประสม
การตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.79  

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีมีรายได 3,000-5,000 บาท เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมาก
ท่ีสุดคือ สามารถพกพาไดสะดวก ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ รูปแบบภาชนะมีความสะดวกใน
การดื่ม ความสวยงามของภาชนะบรรจุ และขนาด (ปริมาตร) การบรรจุ ปจจัยท่ีมีผลในระดับปาน
กลางคือ ช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ีรูจัก รสชาติ ปจจัยท่ีมีผลในระดับนอยคือ การชวยใหรูสึกสดช่ืน 
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กระปร้ีกระเปรา  ลดอาการเหน่ือยลา และมีสวนผสมท่ีมีประโยชน ปจจัยท่ีมีผลในระดับนอยท่ีสุด
คือ การชวยใหเกิดกําลังงาน สามารถนํามาผสมกับเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน ๆ ได และการชวยบํารุง
รางกาย 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีมีรายได 5,000-7,000 บาท เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมาก
คือ สามารถพกพาไดสะดวก รูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการดื่ม ขนาด (ปริมาตร) การบรรจุ 
รสชาติ และความสวยงามของภาชนะบรรจุ ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ ช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ี
รูจัก และการชวยใหรูสึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปรา  ลดอาการเหนื่อยลา ปจจัยท่ีมีผลในระดับนอยคือ 
การชวยใหเกิดกําลังงาน มีสวนผสมท่ีมีประโยชน การชวยบํารุงรางกาย และสามารถนํามาผสมกับ
เคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน ๆ ได 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดมากกวา 7,000 บาท เห็นวา ปจจัยที่มีผลในระดับมาก
ท่ีสุดคือ รสชาติ ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ ขนาด (ปริมาตร) การบรรจุ ช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ีรูจัก 
สามารถพกพาไดสะดวก รูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการดื่ม มีสวนผสมท่ีมีประโยชน การ
ชวยใหรูสึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปรา  ลดอาการเหน่ือยลา  ความสวยงามของภาชนะบรรจุ และการ
ชวยบํารุงรางกาย ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ การชวยใหเกิดกําลังงาน และสามารถนํามา
ผสมกับเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน ๆ ได 

ปจจัยยอยท่ีทุกระดับรายไดเห็นวามีผลในระดับมากเหมือนกันคือ ขนาด (ปริมาตร) การ
บรรจุ ความสวยงามของภาชนะบรรจุ และรูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการด่ืม 
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ตาราง 47  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา          
ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

 
รายไดเฉล่ียตอเดือน (บาท) 

3,000-5,000 5,001-7,000 มากกวา 7,000 ปจจัยดานราคา 
คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.10 มาก 4.11 มาก 4.09 มาก 
ราคาเหมาะสมกับปริมาตรบรรจุ 4.08 มาก 4.04 มาก 4.04 มาก 
ราคาเหมาะสมกับรายได 4.27 มาก 4.12 มาก 3.87 มาก 
ราคาถูกวายี่หออ่ืน ๆ  3.58 มาก 3.59 มาก 3.55 มาก 

คาเฉล่ียโดยรวม 4.00 มาก 3.96 มาก 3.89 มาก 

 
จากตาราง 47 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท้ังท่ีมีรายได 3,000-5,000 บาท 5,001-

7,000 บาท และมากกวา 7,000 บาท เห็นวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา มีผลตอการเลือก
ซ้ือโดยรวมในระดับมากเหมือนกัน คาเฉล่ีย 4.00 3.96 และ 3.89 โดยทุกระดับรายไดเห็นวาทุก
ปจจัยยอยมีผลในระดับมากเหมือนกัน  

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีมีรายได 3,000-5,000 บาท และ 5,000-7,000 บาท เห็นวา 
ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ ราคาเหมาะสมกับรายได ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับ
ปริมาตรบรรจุ และราคาถูกวายี่หออ่ืน ๆ  

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดมากกวา 7,000 บาท เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมาก
คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาตรบรรจุ ราคาเหมาะสมกับรายได และราคา
ถูกวายี่หออ่ืน ๆ  
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ตาราง 48  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาด                        
ดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง จําแนกตามรายได
เฉล่ียตอเดือน 

 
รายไดเฉล่ียตอเดือน (บาท) 

3,000-5,000 5,001-7,000 มากกวา 7,000 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

ความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ 4.00 มาก 4.18 มาก 4.51 มากท่ีสุด 
ความสะดวกในการจอดรถบริเวณ
สถานท่ีจําหนาย 

4.25 มาก 4.14 มาก 4.17 มาก 

สถานท่ีจําหนายอยูใกลบานหรือท่ีพัก
อาศัย 

4.47 มาก 4.12 มาก 4.34 มาก 

สถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีทํางาน 4.56 มากท่ีสุด 4.17 มาก 4.17 มาก 
สถานท่ีจําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม 4.44 มาก 4.14 มาก 4.49 มาก 

คาเฉล่ียโดยรวม 4.34 มาก 4.15 มาก 4.34 มาก 

 
จากตาราง 48 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีมีรายได 3,000-5,000 บาท และ 5,001-

7,000 บาท เห็นวาปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย มีตอการเลือกซ้ือ
โดยรวมในระดับมากเหมือนกัน คาเฉล่ีย 4.34 4.15 และ 4.49   

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีมีรายได 3,000-5,000 บาท เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมาก
ท่ีสุดคือ สถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีทํางาน ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ สถานท่ีจําหนายอยูใกลบาน
หรือท่ีพักอาศัย สถานท่ีจําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม ความสะดวกในการจอดรถบริเวณสถานท่ี
จําหนาย และความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีมีรายได 5,000-7,000 บาท เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมาก
คือ ความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ สถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีทํางาน ความสะดวกในการจอดรถ
บริเวณสถานท่ีจําหนาย สถานท่ีจําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม และสถานท่ีจําหนายอยูใกลบานหรือ
ท่ีพักอาศัย 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดมากกวา 7,000 บาท เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมาก
ท่ีสุดคือ ความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ สถานท่ีจําหนายมีการแช
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เย็นพรอมดื่ม สถานท่ีจําหนายอยูใกลบานหรือท่ีพักอาศัย ความสะดวกในการจอดรถบริเวณสถานท่ี
จําหนาย และสถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีทํางาน 

ปจจัยยอยท่ีมีความเห็นแตกตางกันคือ  ความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ และสถานท่ี
จําหนายอยูใกลท่ีทํางาน 
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ตาราง 49  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาด                 
ดานการสงเสริมทางท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกาํลัง จําแนกตามรายไดเฉล่ีย             
ตอเดือน 

 
รายไดเฉล่ียตอเดือน 

3,000-5,000 5,001-7,000 มากกวา 7,000 ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด 
คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ 3.10 ปานกลาง 3.49 ปานกลาง 4.36 มาก 

ส่ือโฆษณาดึงดูดใจ 3.32 ปานกลาง 3.46 ปานกลาง 3.91 มาก 

เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุน
สังคม 

3.58 มาก 3.66 มาก 3.94 มาก 

เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกฬีา 3.68 มาก 3.77 มาก 3.89 มาก 

การประชาสัมพันธขาวสารอยาง
สมํ่าเสมอ 

3.79 มาก 3.65 มาก 3.87 มาก 

การสนับสนุนและชวยเหลือสังคมตาง ๆ 3.66 มาก 3.61 มาก 4.09 มาก 

การสนับสนุนดานการแขงขันกีฬาตาง ๆ 3.77 มาก 3.64 มาก 4.06 มาก 

การจัดกจิกรรมใหประชาชน                     
ไดมีสวนรวม 

3.71 มาก 3.66 มาก 3.91 มาก 

การชิงโชครางวัลใตฝา 2.39 นอย 2.96 ปานกลาง 3.87 มาก 

มีรางวัลใตฝาทันที 2.22 นอย 3.05 ปานกลาง 3.79 มาก 

การซ้ือมีสวนลดในราคาพิเศษ 1.76 นอย 2.58 ปานกลาง 3.51 มาก 

การใหทดลองชิมฟรี 1.55 นอย 2.24 นอย 3.32 ปานกลาง 

การบริการของพนักงานหรือผูขาย 1.42 นอยที่สุด 2.28 นอย 3.60 มาก 

การสงเสริมการขาย เชน จัดแสดงสินคา 
จัดรายการชวงแนะนํา / ของแถม 

1.37 นอยที่สุด 2.21 นอย 3.49 ปานกลาง 

การแนะนําจากเพ่ือนหรือบอกตอจาก
บุคคลอ่ืน 

1.31 นอยที่สุด 2.16 นอย 3.43 ปานกลาง 

คาเฉล่ียโดยรวม 2.71 ปานกลาง 3.09 ปานกลาง 3.80 มาก 
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จากตาราง 49 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีมีรายได 3,000-5,000 บาท และ 5,001-
7,000 บาท เห็นวา  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการเลือกซ้ือ
โดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 2.71 และ 3.09 แตผูมีรายได มากกวา 7,000 บาท เห็นวา ปจจัย
สวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 
3.80 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีมีรายได 3,000-5,000 บาท เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ 
การประชาสัมพันธขาวสารอยางสม่ําเสมอ การสนับสนุนดานการแขงขันกีฬาตาง ๆ การจัดกิจกรรม
ใหประชาชนไดมีสวนรวม เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกีฬา การสนับสนุนและชวยเหลือ
สังคมตาง ๆ และเร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนสังคม ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ ส่ือ
โฆษณาดึงดูดใจ การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ  ปจจัยท่ีมีผลในระดับนอยคือ การชิงโชครางวัลใตฝา มี
รางวัลใตฝาทันที การซ้ือมีสวนลดในราคาพิเศษ และการใหทดลองชิมฟรี ปจจัยท่ีมีผลในระดับนอย
ท่ีสุดคือ การบริการของพนักงานหรือผูขาย การสงเสริมการขาย เชน จัดแสดงสินคา จัดรายการชวง
แนะนํา / ของแถม และการแนะนําจากเพื่อนหรือบอกตอจากบุคคลอ่ืน 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีมีรายได 5,000-7,000 บาท เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ 
เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกีฬา เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนสังคม การจัด
กิจกรรมใหประชาชนไดมีสวนรวม การประชาสัมพันธขาวสารอยางสม่ําเสมอ การสนับสนุนดาน
การแขงขันกีฬาตาง ๆ และการสนับสนุนและชวยเหลือสังคมตาง ๆ ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลาง
คือ การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ ส่ือโฆษณาดึงดูดใจ มีรางวัลใตฝาทันที การชิงโชครางวัลใตฝา และ
การซ้ือมีสวนลดในราคาพิเศษ ปจจัยท่ีมีผลในระดับนอยคือ การบริการของพนักงานหรือผูขาย การ
ใหทดลองชิมฟรี การสงเสริมการขาย เชน จัดแสดงสินคา จัดรายการชวงแนะนํา / ของแถม และการ
แนะนําจากเพื่อนหรือบอกตอจากบุคคลอ่ืน 

ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดมากกวา 7,000 บาท เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมาก
คือ การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ การสนับสนุนและชวยเหลือสังคมตาง ๆ การสนับสนุนดานการ
แขงขันกีฬาตาง ๆ เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนสังคม ส่ือโฆษณาดึงดูดใจ การจัดกิจกรรม
ใหประชาชนไดมีสวนรวม เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกีฬา การประชาสัมพันธขาวสาร
อยางสม่ําเสมอ การชิงโชครางวัลใตฝา มีรางวัลใตฝาทันที การบริการของพนักงานหรือผูขาย และ
การซ้ือมีสวนลดในราคาพิเศษ ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ การสงเสริมการขาย เชน จัดแสดง
สินคา จัดรายการชวงแนะนํา / ของแถม การแนะนําจากเพ่ือนหรือบอกตอจากบุคคลอ่ืน และการให
ทดลองชิมฟรี 
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ปจจัยยอยท่ีทุกระดับรายไดเห็นวามีผลในระดับมากเหมือนกันคือ เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึง

การสนับสนุนสังคม เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกีฬา การประชาสัมพันธขาวสารอยาง
สมํ่าเสมอ การสนับสนุนและชวยเหลือสังคมตาง ๆ การสนับสนุนดานการแขงขันกฬีาตาง ๆ การจัด
กิจกรรมใหประชาชนไดมีสวนรวม 

 
สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ  
 
ตาราง 50  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชแรงงานกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเด็นขอเสนอแนะ 
 

ประเด็น ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 
รสชาติ ควรมีการปรับปรุงใหมีความแปลกใหม มีรสชาติ

ดีข้ึน 
89 29.7 

ขนาด (ปริมาตร) การบรรจุ   ควรมีความเหมาะสมกับราคา 62 20.7 
ความสวยงามของภาชนะ
บรรจุ 

ออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะสําหรับผูชาย 56 18.7 

รูปแบบบรรจุ พัฒนาบรรจุภณัฑท่ีเปดงายกวาเดิม  48 16.0 
การพกพา พัฒนารูปแบบใหเหมาะสมกับการพกพาและ

จัดเก็บมากข้ึน 
44 14.7 

สวนผสม ควรเพิ่มสวนผสมท่ีมีประโยชนตอรางกาย 42 14.0 
ราคา ควรพิจารณาปรับราคาใหเหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจของประเทศ 
32 10.7 

สถานท่ีจําหนาย กระจายแหลงจําหนายใหครอบคลุมพื้นท่ีตาง ๆ 
มากข้ึน  

28 9.3 

การโฆษณา เนนความเปนเอกลักษณและการสงเสริมสังคม
อยางตอเนื่อง 

24 8.0 

การชวยเหลือสังคม สงเสริมการชวยเหลือสังคมในดานตาง ๆ 24 8.0 
การชวยเหลือดานกฬีา สงเสริมสนับสนุนเพื่อตอตานยาเสพติด  18 6.0 
การประชาสัมพันธ ดําเนินงานใหครอบคลุมและท่ัวถึง 12 4.0 



 67 

 
จากตาราง 50 พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางใหขอเสนอแนะวา ประเด็นเร่ืองรสชาติ 

ควรมีการปรับปรุงใหมีความแปลกใหม มีรสชาติดีข้ึน รอยละ 29.7 เร่ืองขนาด (ปริมาตร) การบรรจุ  
ควรมีความเหมาะสมกับราคา รอยละ 20.7 เร่ืองความสวยงามของภาชนะบรรจุ ควรออกแบบใหมี
ลักษณะเฉพาะสําหรับผูชาย รอยละ 18.7 เร่ืองรูปแบบบรรจุ ควรพัฒนาบรรจุภัณฑท่ีเปดงายกวาเดิม 
รอยละ 16.0 เร่ืองการพกพา ควรพัฒนารูปแบบใหเหมาะสมกับการพกพาและจัดเก็บมากข้ึน รอยละ 
14.7 เร่ืองสวนผสม ควรเพิ่มสวนผสมท่ีมีประโยชนตอรางกาย รอยละ 14.0 เร่ืองราคา ควรพิจารณา
ปรับราคาใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ รอยละ 10.7 เร่ืองสถานท่ีจําหนาย ควร
กระจายแหลงจําหนายใหครอบคลุมพื้นท่ีตาง ๆ มากข้ึน รอยละ 9.3 เร่ืองการโฆษณา เนนความเปน
เอกลักษณและการสงเสริมสังคมอยางตอเนื่อง รอยละ 8.0 เร่ืองการชวยเหลือสังคม สงเสริมการ
ชวยเหลือสังคมในดานตาง ๆ รอยละ 8.0 เร่ืองการชวยเหลือดานกีฬา สงเสริมสนับสนุนเพื่อตอตาน
ยาเสพติด รอยละ 6.0 และเร่ืองการประชาสัมพันธ ควรดําเนินงานใหครอบคลุมและท่ัวถึง รอยละ 
4.0 


