
บทที่  5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลังของ
ผูใชแรงงานในอําเภอเมืองเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
การเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลังของผูใชแรงงานในอําเภอเมืองเชียงใหม การเลือกกลุมตัวอยางใชแบบ
ตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยแบงเก็บตามแขวงตาง ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
และพ้ืนท่ีอ่ืนในเขตอําเภอเมือง รวม 5 พื้นท่ี จํานวน 300 ตัวอยาง โดยในบทนี้จะกลาวสรุปผล
การศึกษา การอภิปรายผล และขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษา พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 31-40 ป 

สัญชาติไทย การศึกษาระดับประถมศึกษา สมรสแลว ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไปมากกวา 3 ป 
ชวงเวลาเร่ิมงานปกติคือ 6.00-9.00 น. และเวลาเลิกงานปกติ  16.00-17.00 น.  มีการทํางานลวงเวลา
นอย โดยเร่ิมงานเวลา 18.00 น. และเลิกงานในเวลา 21.00 น. รับเงินรายไดเปนรายเดือน จํานวน 
5,001-7,000 บาท 

สวนท่ี 2  ขอมูลพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง  
ผลการศึกษา พบวา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางสวนใหญดื่มเคร่ืองดื่มชูกําลังนอยกวา 1 ป 

ซ้ือทุกวัน คร้ังละ 1 ขวด แลวเปดดื่มทันที ชวงเวลาในการด่ืมไมแนนอน นิยมดื่มโดยไมผสม 
สาเหตุการดื่มเพราะ ทําใหรูสึกสดช่ืน ไมงวง โดยซ้ือจากรานขายของชํามากท่ีสุด ลักษณะการเลือก
ซ้ือตราสินคา (ยี่หอ) จะเลือกตราสินคาเดิมไมมีการเปล่ียนแปลง สวนใหญนิยมดื่มยี่หอ เอ็ม 100  

สวนท่ี 3  ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง 
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการ

เลือกซ้ือโดยรวมในระดับมาก โดยปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
และดานราคา ตามลําดับ สวนปจจัยดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมทางการตลาด มีผลตอการ
เลือกซ้ือในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
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ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับปานกลาง มีประเด็นเร่ือง

สามารถพกพาไดสะดวกมีผลตอการเลือกซ้ือในระดับมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ รูปแบบ
ภาชนะมีความสะดวกในการด่ืม และขนาด (ปริมาตร) การบรรจุ ขณะท่ีประเด็นเร่ือง สามารถนํามา
ผสมกับเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน ๆ ได มีผลตอการเลือกซ้ือในระดับนอยเปนอันดับสุดทาย  

ปจจัยดานราคา  
ปจจัยดานราคา มีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับมาก และทุกประเด็นมีคาเฉลี่ยใน

ระดับมาก ประเด็นเร่ืองราคาเหมาะสมกับรายไดมีผลตอการเลือกซ้ือเปนอันดับแรก รองลงมาคือ 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาเหมาะสมกับปริมาตรบรรจุ ขณะท่ีประเด็นเร่ือง ราคาถูกวายีห่อ
อ่ืน ๆ มีผลตอการเลือกซ้ือเปนอันดับสุดทาย  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับมาก และทุก

ประเด็นมีคาเฉล่ียในระดับมาก ประเด็นเร่ือง สถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีทํางาน มีผลตอการเลือกซ้ือ
เปนอันดับแรก รองลงมาคือ สถานท่ีจําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม และสถานท่ีจําหนายอยูใกลบาน
หรือท่ีพักอาศัย ขณะท่ีประเด็นเร่ือง ความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ มีผลตอการเลือกซ้ือเปน
อันดับสุดทาย  

ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด  
ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดมีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับปานกลาง มี

ประเด็นเร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกีฬามีผลตอการเลือกซ้ือในระดับมากเปนอันดับแรก 
รองลงมาคือ การสนับสนุนดานการแขงขันกีฬาตาง ๆ และการประชาสัมพันธขาวสารอยาง
สมํ่าเสมอ ขณะท่ีประเด็นเร่ือง การแนะนําจากเพ่ือนหรือบอกตอจากบุคคลอื่น มีผลตอการเลือกซ้ือ
ในระดับนอยเปนอันดับสุดทาย  

ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง จําแนกตามขอมูล
สวนบุคคล 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
จําแนกตามเพศ ผลิตภัณฑมีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับปานกลางเหมือนกันท้ัง

เพศชายและเพศหญิง ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือแตกตางกันคือ รสชาติ โดยเพศชายเห็นวาเปน
ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากขณะท่ีเพศหญิงเห็นวามีผลในระดับปานกลาง 
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จําแนกตามอายุ ผลิตภัณฑมีผลตอการเลือกซ้ือของทุกกลุมอายุโดยรวมในระดับปาน
กลาง ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือแตกตางกันคือ มีสวนผสมท่ีมีประโยชน การชวยใหรูสึกสด
ช่ืน กระปร้ีกระเปรา  ลดอาการเหน่ือยลา และการชวยใหเกิดกําลังงาน 

จําแนกตามสัญชาติ ผลิตภัณฑมีผลตอการเลือกซ้ือสําหรับผูใชแรงงานสัญชาติไทย และ
ไทยใหญโดยรวมในระดับปานกลาง แตมีผลสําหรับผูใชแรงงานสัญชาติพมาโดยรวมในระดับมาก 
ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือแตกตางกันคือ สามารถพกพาไดสะดวก ช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ีรูจัก มี
สวนผสมท่ีมีประโยชน การชวยใหรูสึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปรา  ลดอาการเหน่ือยลา การชวยบํารุง
รางกาย การชวยใหเกิดกําลังงาน สามารถนํามาผสมกับเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน ๆ ได 

จําแนกตามการศึกษา ผลิตภัณฑมีผลตอการเลือกซ้ือของทุกระดับการศึกษาโดยรวมใน
ระดับปานกลาง ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเหมือนกันคือ ขนาด (ปริมาตร) การบรรจุ ความ
สวยงามของภาชนะบรรจุ รูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการด่ืม และช่ือเสียง/ยี่หอเปนท่ีรูจัก 

จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน ผลิตภัณฑมีผลตอการเลือกซ้ือสําหรับผูมีรายได 3,000-
5,000 บาท และ 5,001-7,000 บาท โดยรวมในระดับปานกลาง  แตมีผลสําหรับผูมีรายได มากกวา 
7,000 บาท โดยรวมในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเหมือนกันคือ ขนาด (ปริมาตร) 
การบรรจุ ความสวยงามของภาชนะบรรจุ และรูปแบบภาชนะมีความสะดวกในการด่ืม 

ปจจัยดานราคา 
จําแนกตามเพศ ราคามีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับมากเหมือนกันท้ังเพศชายและ

เพศหญิง ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือแตกตางกันคือ ราคาถูกกวายี่หออ่ืน ๆ โดยเพศชายเห็นวา
เปนปจจัยท่ีมีผลในระดับมากขณะท่ีเพศหญิงเห็นวามีผลในระดับปานกลาง  

จําแนกตามอายุ ราคามีผลตอการเลือกซ้ือของทุกกลุมอายุโดยรวมในระดับมาก ปจจัย
ยอยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือแตกตางกันคือ ราคาถูกวายี่หออ่ืน ๆ 

จําแนกตามสัญชาติ ราคามีผลตอการเลือกซ้ือสําหรับทุกสัญชาติโดยรวมในระดับมาก  
จําแนกตามการศึกษา ราคามีผลตอการเลือกซ้ือของทุกระดับการศึกษาโดยรวมในระดับ

มาก  
จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน ราคามีผลตอการเลือกซ้ือทุกระดับรายไดโดยรวมใน

ระดับมาก 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
จําแนกตามเพศ ชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับมาก

เหมือนกันท้ังเพศชายและเพศหญิง ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือแตกตางกันคือ สถานท่ีจําหนาย
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มีการแชเย็นพรอมดื่ม โดยเพศชายเห็นวาเปนปจจัยท่ีมีผลในระดับมากขณะท่ีเพศหญิงเห็นวามีผล
ในระดับมากท่ีสุด 

จําแนกตามอายุ ชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการเลือกซ้ือของทุกกลุมอายุโดยรวมใน
ระดับมาก ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือแตกตางกันคือ สถานท่ีจําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม 

จําแนกตามสัญชาติ ชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการเลือกซ้ือสําหรับทุกสัญชาติ
โดยรวมในระดับมาก  

จําแนกตามการศึกษา ชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการเลือกซ้ือของทุกระดับการศึกษา
โดยรวมในระดับมาก  

จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน ชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการเลือกซ้ือทุกระดับ
รายไดโดยรวมในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือแตกตางกันคือ  ความสะดวกในการ
เดินทางไปซ้ือ และสถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีทํางาน 

ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด 
จําแนกตามเพศ การสงเสริมทางการตลาดมีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับ ปาน

กลางเหมือนกันท้ังเพศชายและเพศหญิง ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือแตกตางกันคือ การโฆษณา
ผานส่ือตาง ๆ โดยเพศชายเห็นวาเปนปจจัยท่ีมีผลในระดับมากขณะท่ีเพศหญิงเห็นวามีผลในระดับ
ปานกลาง 

จําแนกตามอายุ การสงเสริมทางการตลาดมีผลตอการเลือกซ้ือของทุกกลุมอายุโดยรวม
ในระดับปานกลาง ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือแตกตางกันคือ การโฆษณาผานส่ือ          ตาง ๆ 
ส่ือโฆษณาดึงดูดใจ การซ้ือมีสวนลดในราคาพิเศษ และการใหทดลองชิมฟรี 

จําแนกตามสัญชาติ การสงเสริมทางการตลาดมีผลตอการเลือกซ้ือสําหรับทุกสัญชาติ
โดยรวมในระดับปานกลาง ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเหมือนกันคือ เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึง
การสนับสนุนสังคม และเร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกีฬา 

จําแนกตามการศึกษา การสงเสริมทางการตลาดมีผลตอการเลือกซ้ือของทุกระดับ
การศึกษาโดยรวมในระดับปานกลาง ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเหมือนกันคือ เร่ืองราว
โฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนสังคม เร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกีฬา การประชาสัมพันธ
ขาวสารอยางสม่ําเสมอ การสนับสนุนและชวยเหลือสังคมตาง ๆ และการจัดกิจกรรมใหประชาชน
ไดมีสวนรวม 

จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน การสงเสริมทางการตลาดมีผลตอการเลือกซ้ือสําหรับผู
มีรายได 3,000-5,000 บาท และ 5,001-7,000 บาท โดยรวมในระดับปานกลาง  แตมีผลสําหรับผูมี
รายได มากกวา 7,000 บาท โดยรวมในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเหมือนกันคือ 
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เ ร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนสังคม เ ร่ืองราวโฆษณาส่ือถึงการสนับสนุนกีฬา การ
ประชาสัมพันธขาวสารอยางสมํ่าเสมอ การสนับสนุนและชวยเหลือสังคมตาง ๆ การสนับสนุนดาน
การแขงขันกีฬาตาง ๆ การจัดกิจกรรมใหประชาชนไดมีสวนรวม 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาขางตนมีประเด็นท่ีนาสนใจสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
ผลการศึกษาท่ีพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมดื่มเคร่ืองดื่มชูกําลังยี่หอ เอ็ม 100 

มากท่ีสุดเปนอันดับแรก รองลงมาคือ คาราบาวแดง และเอ็ม 150 ลักษณะดังกลาวมีความแตกตาง
จากการศึกษาของสุภาทิพย คณาศรี (2546) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มชู
กําลังของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ผูบริโภคเครื่องดื่มชูกําลังสวนใหญดื่ม
เคร่ืองดื่มชูกําลังยี่หอ เอ็ม 150 ท้ังนี้อาจเนื่องเพราะจะเปนเคร่ืองดื่มชูกําลังท่ีมีตราสินคาในกลุม
เดียวกันและผลิตโดยบริษัทเดียวกัน แตก็มีความแตกตางกันในเร่ืองรสชาติ สวนผสม กิจกรรมทาง
การตลาดตาง ๆ ของบริษัทผูประกอบการ รวมถึงชวงระยะเวลาท่ีศึกษา สภาพพื้นท่ี และกระแส
ความนิยมในพื้นถ่ินท่ีแตกตางกัน อยางไรก็ตามดานสาเหตุของการดื่มเคร่ืองดื่มชูกําลังพบวา มี
ความคลายคลึงกันคือ ตองการแกอาการออนเพลียจากการทํางาน ทําใหรูสึกสดช่ืน ไมงวง ซ่ึง
สอดคลองกับจารุวรรณ โชคคณาพิทักษ และยุพา ถาวรพิทักษ (2535) ท่ีศึกษาทัศนคติตอการ
บริโภคเครื่องดื่มชูกําลังของผูใชแรงงานและเกษตรกรในจังหวัดขอนแกน พบวา ผูใชแรงงานและ
เกษตรกรมีทัศนคติตอเคร่ืองดื่มชูกําลังในระดับปานกลางคอนไปทางบวก คือ ทําใหหายงวง และ
สามารถทํางานไดมากข้ึนหรือนานข้ึนเชนกัน ลักษณะดังกลาวนี้เนื่องเพราะเคร่ืองดื่มชูกําลังมี
สวนประกอบของคาแฟอีน เทารีน น้ําตาล วิตามินชนิดตาง ๆ ซ่ึงเปนสวนผสมท่ีสามารถชวย
กระตุนรางกายใหเกิดความรูสึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปรา ชวยลดอาการเหน่ือยลา ออนเพลีย ลด
อาการงวงเหงา หาวนอนไดนั่นเอง  

ผลการศึกษาที่พบวา ผูตอบแบบสอบถามซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลังจากรานขายของชําและ
นิยมดื่มโดยไมผสมคร้ังละ 1 ขวด รวมถึงปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑและดานการ
สงเสริมทางการตลาดมีผลตอการเลือกซ้ือโดยรวมในระดับปานกลาง และเห็นวาดานชองทางการ
จัดจําหนายและดานราคามีผลตอการเลือกซ้ือในระดับมากนั้น สอดคลองกับการศึกษาของ สุภา
ทิพย คณาศรี (2546) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มชูกําลังของผูบริโภคใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ผูบริโภคเครื่องดื่มชูกําลังสวนใหญซ้ือจากรานขายของชํา
ท่ัวไป คร้ังละ 1 ขวด สวนมากนิยมดื่มเฉพาะเคร่ืองดื่มชูกําลังอยางเดียว โดยใหความสําคัญกบัปจจยั
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับมาก แตใหความสําคัญดานผลิตภัณฑและดาน
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สงเสริมการตลาดในระดับปานกลาง ขณะท่ีการศึกษาของ ปานฤทัย เลิศไตรภพ (2545) ซ่ึงศึกษา
สวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลังยี่หอกระทิงแดง ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ราคาไมไดมีอิทธิพลมากนักในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ซ่ึงผูบริโภค
ไดใหขอมูลวาราคาของเคร่ืองดื่มกระทิงแดงนั้นไมไดแตกตางจากเคร่ืองดื่มชูกําลังยี่หออ่ืน สวน
ดานการสงเสริมการตลาด ถือเปนสวนท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด โดยการ
พบเห็นโฆษณาจากส่ือตาง ๆ และการใชส่ือโฆษณาท่ีจูงใจเปนสวนของการสงเสริมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอผูบริโภคมากในการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มกระทิงแดง ลักษณะดังกลาวขางตนท่ี
ผลการวิจัยคลายคลึงกับการศึกษาของสุภาทิพย คณาศรี (2546) แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ 
ปานฤทัย เลิศไตรภพ (2545) อาจเนื่องเพราะ สภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีศึกษาซ่ึงมีวิถีการดํารงชีวิต
และการทํางานของประชาชนในแตละพื้นท่ีท่ีแตกตางกันคอนขางชัดเจน (เชียงใหม รอยเอ็ด 
กรุงเทพฯ) รวมถึงกระแสความนิยม ความตองการ การเขาถึงสินคาและความพึงพอใจของผูบริโภค 
หรือการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด นโยบาย แผนกลยุทธของบริษัทผลิตและจําหนาย ท่ีแตกตาง
กันในแตละชวงเวลา (พ.ศ.2545, 2546, 2551) ดังนั้นในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ นักการตลาดจึง
ควรตองพิจารณาถึงกระบวนการซ้ือของผูบริโภคในข้ันตอนตาง ๆ อยางละเอียดรอบคอบ ดังท่ี 
Kotler (2000 อางใน ยงยุทธ พูพงศศิริพันธ, 2546) ไดกลาวไววา ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภค จะผานกระบวนการ 5 ข้ันตอน คือ การรับรูถึงความตองการ การคนหาขอมูล การ
ประเมินผลทางเลือก  การตัดสินใจซ้ือ และพฤติการณภายหลังการซ้ือ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
กระบวนการซ้ือเร่ิมตนกอนการซ้ือจริง ๆ และมีผลกระทบหลังการซ้ือ นอกจากนี้นักการตลาดควร
ตองพิจารณาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดตาง ๆ รวมกัน เพื่อสนอง
ความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายไดอยางแทจริง เชน การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ การกําหนด
นโยบายดานราคา การจัดกิจกรรมทางการตลาด การขยายหรือปรับปรุงชองทางการจัดจําหนาย การ
สรางอัตลักษณใหสินคา  เหลานี้เปนตน 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะของผูศึกษา 
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลังของผูใช

แรงงานในอําเภอเมืองเชียงใหม มีขอเสนอแนะดังนี้ 
ดานผลิตภัณฑ 
ผลการศึกษาท่ีพบวา เคร่ืองดื่มชูกําลังท่ีผูตอบแบบสอบถามเห็นวาเปนปจจัยสําคัญดาน

ผลิตภัณฑคือ สามารถพกพาไดสะดวก รวมท้ังขอมูลจากขอเสนอแนะท่ีพบวา ควรพัฒนารสชาติให
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มีความแปลกใหมมากข้ึน  มีการออกแบบรูปลักษณใหมีลักษณะเฉพาะ เหมาะสมกับการพกพาและ
จัดเก็บ การเปดปดงายกวาเดิม รวมถึงควรเพ่ิมสวนผสมท่ีมีประโยชนตอรางกายมากข้ึน ดังนั้น
ผูผลิตควรหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑในดานตาง ๆ ดังกลาวขางตนตอไป 

ดานราคา 
ผลจากการที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานราคาของเคร่ืองดื่มชูกําลังในระดับมี

ผลตอการเลือกซ้ืออันดับแรกวา ราคาควรเหมาะสมกับรายได เพราะสภาพปจจุบันผูใชแรงงานสวน
ใหญยังมีรายไดคอนขางตํ่า ขณะท่ีสินคาอุปโภคบริโภคตาง ๆ ปรับตัวข้ึนราคาเปนจํานวนมาก หาก
ราคาเคร่ืองดื่มชูกําลังสูงเกินไปก็อาจทําใหเกิดการเปรียบเทียบและการเปล่ียนแปลงการบริโภค
เคร่ืองดื่มชูกําลังอ่ืน ๆ ท่ีราคาตํ่ากวาได  ดังนั้นผูผลิตและผูจําหนายควรนําประเด็นดานราคามารวม
พิจารณาในการกําหนดนโยบายตาง ๆ ดวย 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ผลการศึกษาท่ีพบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย เร่ืองสถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ี

ทํางานมีผลตอการเลือกซ้ือเปนอันดับแรก ดังนั้นผูผลิตและผูจําหนายอาจพิจารณาขยายแหลง
จําหนายในพื้นท่ีตาง ๆ เพิ่มข้ึน โดยพิจารณาจากสถานท่ีทํางานของผูใชแรงงานมาประกอบดวย 
กรณีท่ีผูใชแรงงานมีอาชีพดานการกอสราง หรือรับจางท่ัวไป มีท่ีทํางานไมถาวร อาจอาศัย
รถจักรยานยนต หรือรถยนตเคล่ือนท่ี (คลายรถจําหนายไอศกรีม จําหนายยาคูลย ) ลงพื้นท่ีใน
บริเวณตาง ๆ โดยอาศัยกระบวนการใหสวนลดพิเศษ ของแถม หรือสิทธิพิเศษสําหรับตัวแทน
เหลานั้น 

ดานปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด  
ผลการศึกษาท่ีพบวา ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดในประเด็นเร่ืองราวโฆษณาส่ือ

ถึงการสนับสนุนกีฬามีผลตอการเลือกซ้ือในระดับมากเปนอันดับแรก ดังนั้นควรมีการสงเสริม
สนับสนุน หรือชวยเหลือการกีฬาในดานตาง ๆ ใหมากข้ึน เพื่อแสดงถึงความหวงใยสุขภาพของคน
ในสังคม 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
1. จากการศึกษา ผูใชแรงงานกลุมตัวอยางในอําเภอเมืองเชียงใหมเห็นวา ปจจัย                 

สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการเลือกซ้ือเปนอันดับแรก โดยมี
ประเด็นยอยเรื่องสถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีทํางาน มีผลตอการเลือกซ้ือเปนอันดับแรก รองลงมาคือ 
สถานท่ีจําหนายมีการแชเย็นพรอมดื่ม และสถานท่ีจําหนายอยูใกลบานหรือท่ีพักอาศัย ขณะท่ี
ประเด็นเร่ือง ความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ มีผลตอการเลือกซ้ือเปนอันดับสุดทาย ดังนั้นจึง
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ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบหรือแนวทางการดําเนินงานดานชองทางการจัดจําหนายใหละเอียดและ
ชัดเจนมากข้ึน เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชแรงงานไดอยางถูกตองตอไป 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบถึงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่ม
ชูกําลังของผูใชแรงงานในพื้นท่ีอ่ืน ๆ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแผนกลยุทธทางการตลาดและ
การสงเสริมการขาย สําหรับผูผลิตและจําหนาย รวมถึงเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการที่สนใจจะ
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มชูกําลังตอไป 

3. ควรศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลังของผูใช
แรงงานในแตละประเภทโดยเฉพาะ เชน ผูใชแรงงานภาคเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


