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บทคดัย่อ 

การศึกษาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาผลของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  และปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน  เป็น

การศึกษาแบบพรรณา กลุ่มตวัอยา่งประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงอาย ุ18 – 55 ปี รวบรวม

ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามออนไลนแ์ละแจกเอกสารเป็นกระดาษ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ขอ้มูล

ทัว่ไป พฤติกรรมบริโภคเคร่ืองด่ืมชูก าลงั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงั และวเิคราะห์

ขอ้มูลดว้ยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของตวัแปร 
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จากการศึกษา พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ด้านอายุของผูต้อบ

แบบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีช่วงอายรุะหว่าง 23 – 27 ปี อาชีพของผูต้อบ

แบบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่คือ พนกังานบริษทัเอกชน ผูต้อบแบบสอบถาม

มีความถ่ีในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงันานๆคร้ัง ซ่ึงปริมาณการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัคร้ังละ 1 

ขวด เหตุผลส าคญัท่ีผูบ้ริโคเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัเพราะด่ืมแลว้มีพลงั ตรายี่ห้อท่ีผูบ้ริโภคเลือก

ซ้ือมากท่ีสุดคือ เอม็ 150 รองลงมาคือคาราวบาวแดง กระทิงแดง ลิโพ และอ่ืนๆ ตามล าดบั ผูบ้ริโภค

เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัจากร้านคา้ในสถานีบริการน ้ ามนัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต/

หา้งสรรพสินคา้  

The objective of this study To study the effects of demographic factors and  
marketing mix factors (4Ps) that affect the purchasing decision to buy energy drinks of consumers 
in Bangkok The samples used in the study answered 400 people in the form of descriptive study. 
The sample of the population in Bangkok aged 18 - 55 years old. Data were collected by using 
online questionnaires and distributing paper documents. Which is divided into 3 parts which are 
general information, energy drink consumption behavior Factors affecting the purchase of energy 
drinks And analyze the data with statistics, percentages, means, and testing of differences, mean  
values of variables 

The study found that respondents Mostly male Age of respondents Found that most  
of the respondents are aged between 23 - 27 years of occupation of the respondents Found that the 
majority of respondents are employees of private companies Respondents frequently have the 
frequency to choose to buy energy drinks infrequently. The amount of purchasing a bottle of energy 
drinks at a time is an important reason why consumers choose to buy energy drinks because they 
already have energy. Brands that most consumers choose to buy are M150, followed by Red 
Carabao, Red Bull, Lipo and others, respectively. Consumers choose to buy energy drinks from 
shops at gas stations the most. Come are supermarkets / department stores Respondents value the  
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marketing mix factors that influence the purchasing decision, affecting the decision to buy energy 
drinks. 
 

ในช่วงแรกเคร่ืองด่ืมชูก าลงัจะไม่ออกจ าหน่ายในทอ้งตลาด แต่เคร่ืองด่ืมชูก าลงัเร่ิมมีเป็น

คร้ังแรกในประเทศสก๊อตแลนด์ ( Irn History , องักฤษ ) เม่ือปี พ.ศ. 2444 โดยบริษทัท่ีช่ือ "ไอรัล-

บลู" โดยผูท่ี้คิดคน้คือ "ไอรัล บริว" ส่วนในประเทศญ่ีปุ่นเร่ิมมีเคร่ืองด่ืมชูก าลงัคร้ังแรกในช่วง

ทศวรรษท่ี 1960 โดยลิโพวิตันดี ซ่ึงมีก าลังการผลิตมากท่ีสุดในขณะนั้ น โดยรสชาติมีความ

คลา้ยคลึงกนักบัเคร่ืองด่ืมชูก าลงัยีห่อ้อ่ืนท่ีผลิตในประเทศเดียวกนัและบรรจุอยูใ่นขวดแกว้สีน ้ าตาล

ขนาดเล็ก มีรูปร่างคลา้ยขวดยา ในประเทศองักฤษ เคร่ืองด่ืมชูก าลงัเร่ิมเขา้มาเม่ือปี พ.ศ. 2472 

ในช่วงแรกใช้เฉพาะในโรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผูป่้วยให้กลบัมาแข็งแรง แต่ในช่วงทศวรรษ 

1980 จุดประสงคข์องการด่ืมเคร่ืองด่ืมชูก าลงักถู็กเปล่ียนเป็น "ด่ืมเพื่อชดเชยพลงังานท่ีเสียไป" 

ส าหรับเคร่ืองด่ืมชูก าลงัในประเทศไทยนั้น เขา้มาเป็นคร้ังแรกโดยลิโพวิตนัดีเม่ือปี พ.ศ. 

2520 โดยกรรมสิทธ์ิในการผลิตเป็นของบริษทัโอสถสภา หลงัจากนั้นในอีก 4 ปีต่อมา (พ.ศ. 2524) 

บริษทั ไทยฟามาซูติคอล จ ากดั กไ็ดเ้ร่ิมน าเคร่ืองด่ืมชูก าลงัเขา้สู่ทอ้งตลาด โดยใชช่ื้อ "กระทิงแดง" 

ภายใตส้โลแกน "กระทิงแดง...ซู่ซ่า" แต่ในปี พ.ศ. 2528 โอสถสภาก็ส่ง "เอ็ม-150" เขา้มาตีตลาด

ของ ลิโพวิตนัดี เน่ืองจากในขณะนั้น เอ็ม-150 มีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 4% เม่ือเทียบกบักระทิง

แดงท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 50% ในปี พ.ศ. 2543 เอม็-150 สามารถแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดจาก

กระทิงแดงไดส้ าเร็จ ในขณะนั้นท าส่วนแบ่งการตลาดไดถึ้ง 40% โดยเอ็ม-150 ยงัสามารถรักษา

ส่วนแบ่งการตลาดน้ีมาไดจ้นถึงปัจจุบนั (บทวเิคราะห์เร่ืองเคร่ืองด่ืมชูก าลงั,2554) 

เคร่ืองด่ืมชูก าลงั (Energy Drink) เป็นเคร่ืองด่ืมชนิดหน่ึงท่ีมีส่วนผสมของสารคาเฟอีนใน

ปริมาณไม่เกิน 50 มิลลิกรัม ต่อ 1 ขวด (100 - 150 มิลลิลิตร) เคร่ืองด่ืมชนิดน้ีส่วนใหญ่เน้นไป

ทางดา้นพลงังาน (กระทรวงสาธารณสุข , 2547 )  

1.ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2444
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2472
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2520
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2520
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2524
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2528
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2543
http://inside.cm.mahidol.ac.th/mkt/index.php?option=com_content&view=article&id=119:2008-09-05-15-11-52&catid=1:mk-articles&Itemid=11
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
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การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชู

ก าลงัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมชู

ก าลงัท าการตลาดมานาน พบว่าไดเ้กิดผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมช าก าลงัต่างๆมากมาย ซ่ึงตลาดหลกัของ

เคร่ืองด่ืมชูก าลงัคือกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 60 ของตลาด

เคร่ืองด่ืมชูก าลงัทั้งประเทศ 

สภาพตลาดในปัจจุบนั มีผูน้  าตลาด ประกอบดว้ย M 150 บ.โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) , คา
ราบาวแดง บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั , กระทิงแดง บริษทั เคร่ืองด่ืมกระทิงแดง จ ากดั 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาขอ้มูลดา้นประชากร และพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัในเขต

กรุงเทพมหานคร 

             2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงั

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของงานวจิยั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลังของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการศึกษา 

1.ขอบเขตของเน้ือหา 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีทางผูว้ิจยัมุ่งท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชู

ก าลงัในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.ขอบเขตประชากร/กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาเลือกจากประชากรโดยวธีิสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
(Simple random sampling) และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) 
วเิคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงั /วธีิ
การศึกษา 

                  เป็นการศึกษาแบบพรรณา กลุ่มตวัอยา่งประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงอาย ุ18 – 

55 ปี รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์และแจกเอกสารเป็นกระดาษ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน คือ ขอ้มูลทัว่ไป พฤติกรรมบริโภคเคร่ืองด่ืมชูก าลงั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชู

ก าลงั และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของตวั

แปร 

            3.ขอบเขตพื้นท่ี  

                          จ.กรุงเทพมหานคร 

    4.ขอบเขตระยะเวลา 

                             ตั้งแต่ เดือนกนัยายน พ.ศ.2562 – พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

นิยามค าศัพท์ 

 1.เคร่ืองด่ืมชูก าลงั (Energy Drink) เป็นเคร่ืองด่ืมชนิดหน่ึงท่ีมีส่วนผสมของสารคาเฟอีนใน

ปริมาณไม่เกิน 50 มิลลิกรัม ต่อ 1 ขวด (100 - 150 มิลลิลิตร) เคร่ืองด่ืมชนิดน้ีส่วนใหญ่เน้นไป

ทางดา้นพลงังาน (กระทรวงสาธารณสุข, 2547 )  

2.ประชากรศาสตร์การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ เร่ิมจากนิยามศพัท์

ของประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย  เพศ  อายสุถานภาพครอบครัว จ  านวนสมาชิกในครอบครัว  

ระดบัการศึกษาอาชีพและรายได ้ต่อเดือนลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์  เป็นลกัษณะท่ีส  าคญัและ

สถิติท่ีวดัได ้ของประชากรและช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมายในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวทิยา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
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และสังคมวฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึ กของกลุ่มเป้าหมายนั้นข้อมูลด้าน

ประชากรจะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรรีรัตน์

,2538: 41) 

3. พฤติกรรมของผู ้บริโภค (เสรี วงศ์มณฑา ,2542) ได้ให้ความหมายของผู ้บริโภค 
(Consumer) คือผูท่ี้มีความตอ้งการซ้ือ (Need) มีอ   านาจซ้ือ (Purchasing power) พฤติกรรมการซ้ือ 
(Purchasing behavior) และพฤติกรรมการใช ้(Use behavior) 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชู

ก าลงัของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2 . เพื่ อให้ทราบถึงพฤติกรรมการ เ ลือกซ้ือเค ร่ือง ด่ืมชูก าลังของผู ้บ ริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานคร 
3.เพื่อน าผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ วางแผนดา้นการตลาดของธุรกิจ

เคร่ืองด่ืมชูก าลงัใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 

กรอบความคดิ 

 

ส่วนประสมทางการตลาด               

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์

2.ดา้นราคา การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัในเขต    

กรุงเทพฯ  

3.สถานท่ีจดัจ าหน่าย 



7 
 

 

4.ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

การวจิยัเร่ือง“ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัในเขตกรุงเทพมหานคร”เป็น
การศึกษาเชิงปริมาณ เกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบ และน าขอ้มูลท่ีไดม้าพจิารณาหาตวัแปรและทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ โดยมี
ขั้นตอนและวธีิการในการด าเนินงาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
 

1. ประชากร 
2. การเลือกกลุ่มตวัอยา่งและแบบการสุ่มตวัอยา่ง 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4. การตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวดั 
5. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
6. สถิติการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมชูก าลงัท่ีมีอายรุะหวา่ง 18-43ปีข้ึนไปซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  

การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแบบการสุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาคน้ควา้ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูต้ดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม

ชูก าลงั โดยอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนของผูต้ดัสินใจซ้ือท่ีแน่นอน ดงันั้น

เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มเป้าหมายท่ีสามารถเป็นเสมือนตวัแทนของประชากรท่ีท าการวิจยัคร้ังน้ี จึงใชว้ิธีการ

ค านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรส าหรับกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน และ

ก าหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดับ 5% (กลัยา วานิชยบ์ญัชาม

,2545, หนา้ 26) 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชก้ารวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง โดย

ท าการศึกษาทฤษฎี เน้ือหา เอกสาร ต าราท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นเน้ือหาเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมชูก าลงัโดยให้

ครอบคลุมเน้ือหา และวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดัตามหลกัวชิาการ 

การตรวจสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวดั(Reliability) 
 หลงัจากท าการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ ผูว้จิยั

ไดน้ าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปทดสอบกลุ่มเป้าหมายท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้

รับมาท าการวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยแนวทางการหาค่าสัมประสิทธ์ิความ

สอดคลอ้งภายในของครอนบาซ (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิความ

สอดคลอ้งภายในของแบบสอบถามประเภทขอ้มูลอนัตรภาคชั้นตามล าดบัจากนั้นรวบรวมขอ้มูล

ความคิดเห็นของทรงคุณวฒิุ มาวเิคราะห์ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์

ดว้ยค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 1.ด าเนินการวจิยัโดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในกรุงเทพมหานคร โดยก่อนท่ี
ผูว้จิยัจะแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัจะท าการช้ีแจงใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ขา้ใจ
ถึงวตัถุประสงค ์ และอธิบายถึงขอ้สงสัยและวธีิการตอบแบบสอบถาม และรอรับแบบสอบถาม
กลบัคืน 
 2.การใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามออนไลน์จากระบบเวบ็ไซด ์
www.surveycan.com 
3.น าแบบสอบถามท่ีรับกลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งหมดแลว้น าขอ้มูล
ท่ีไดม้าวเิคราะห์ต่อไป 
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 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงั มีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยจดัท าแบบสอบถามและค านวณกลุ่มตวัอยา่ง แลว้
น าแบบสอบถามไปทดสอบก่อนน าไปใชจ้ริง (Pre-test) กบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน 
เป็นอยา่งต ่า เพื่อทดสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ตอ้งท าการทดสอบแบบสอบถามเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐาน คือมีค่า Alpha = 0.7000 จากนั้นท าการปรับปรุงแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ ก่อน
น าไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจริงต่อไป เพื่อน าไปสอบถามกลุ่มตวัอยา่งและเกบ็ขอ้มูล โดยรวบรวม
ขอ้มูลจากเอกสารบทความทางวชิาการต่างๆ วทิยานิพนธ์ ต  าราวชิาการ วารสาร นิตยสารและขอ้มูล
ออนไลนท์างอินเทอร์เน็ต เพื่อใชเ้ป็นแนวคิดในการท าวิจยัและประกอบการวิเคราะห์ขอ้มูล 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามแลว้ ผูท้  าการวจิยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง

ของขอ้มูล โดยน าขอ้มูลทั้งหมดมาลงรหสัและป้อนขอ้มูลในโปรแกรม ทางปริมาณ  

1.เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติ และสามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิง

พรรณนา โดยใชค่้าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจง ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

2.สถิติอนุมาน  ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามโดยท าการวเิคราะห์เก่ียวกบั

เพศ อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน โดยน าเสนอในรูปของจ านวน และร้อยละ 

ส่วนที ่2 การวเิคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัของผู้บริโภค 
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การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัของผูบ้ริโภคประกอบด้วย ความถ่ี 

ปริมาณ เหตุผล ความชอบในตรายี่ห้อ (Brand Decision)และดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายมาใชใ้นการ

วเิคราะห์โดยน าเสนอในรูปของจ านวน และร้อยละ 

ส่วนที3่การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชู

ก าลงั 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงั

โดยใชค้วามถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมาใชใ้นแบบสอบถาม มีลกัษณะ

ค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน 5ระดบั 

สรุปผลการวจิัย 

1. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากการศึกษาดา้นเพศของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย ดา้นอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีช่วง 

อายรุะหว่าง 23 – 27 ปีอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
คือ พนกังานบริษทัเอกชน  

2.พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 จากผลการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความถ่ีในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงันานๆ

คร้ัง ซ่ึงปริมาณการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัคร้ังละ 1 ขวด เหตุผลส าคญัท่ีผูบ้ริโคเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม

ชูก าลงัเพราะด่ืมแลว้มีพลงั ตรายีห่อ้ท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ เอม็ 150 รองลงมาคือคาราว 
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บาวแดง กระทิงแดง ลิโพ และอ่ืนๆ ตามล าดบั ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัจากร้านคา้ใน

สถานีบริการน ้ามนัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ซุปเปอร์มาร์เกต็/หา้งสรรพสินคา้ 

3.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัในเขต

กรุงเทพมหานคร  

 จากผลการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลังในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีทั้งปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และ

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดสรุปไดด้งัน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นด้าน

ผลิตภณัฑ ์(Product) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 ปัจจยัดา้นราคา พบว่าค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นดา้นราคา 

(Price) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดพบว่าค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความ

คิดเห็นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงั โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายพบวา่ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็น

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 
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สมมติฐานของงานวจิัย 

พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ ด้านการส่งเสริม

การตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

อภปิรายผลการวจิยั 

 จากการศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมชูก าลังของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัขอสรุปการอภิปรายผล ดงัน้ี ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดบัความคิดเห็นมาก

ท่ีสุด ประกอบไปดว้ย 

1.ด้านผลติภัณฑ์ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบับรรจุภณัฑท่ี์มีความ

สะอาด น่าเช่ือถือ สามารถพกพาไดส้ะดวก รวมถึงสินคา้ตอ้งมีคุณภาพ มีรสชาติท่ีชวนด่ืม และตอ้ง

มีการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์มีรูปแบบท่ีทนัสมยั 

2.ด้านราคา  

ปัจจยัดา้นราคา เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัเร่ืองของราคาท่ีมีความ

เหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ มีป้ายบอกราคาท่ีเหมาะสมและสินคา้ท่ีมีราคาท่ีถูกกวา่สินคา้ชนิด

อ่ืน 
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3.ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัเร่ืองของ

การส่งเสริมการตลาดท่ีมีการชิงโชค การตลาดท่ีมีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน ์วทิย ุฯลฯ

การตลาดท่ีมีการลด แลก แจก แถม ท าใหผู้บ้ริโภคสนใจมากข้ึน ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่การจดัการ

ส่งเสริมการขายสามารถกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคใหม้าซ้ือผลิตภณัฑไ์ดม้ากข้ึนเป็นการกระตุน้ยอดขายท่ี

ดี และควรใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่ 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีผลต่อการตดัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัช่องทางการจดั

จ าหน่ายเน่ืองจากเคร่ืองด่ืมชูก าลงัมีการแข่งขนัทางการตลาดสูงจึงท าให้ช่องทางการจดัจ าหน่ายมี

หลากหลาย หาซ้ือไดง่้าย เช่นตามร้านสะดวกซ้ือ ร้านโชห่วย ท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงสินคา้ไดอ้ย่าง

สะดวก รวดเร็ว 

                                            ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

การวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

        1. งานวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษากลุ่มตวัอย่างประชากรวยัท างานในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึง

หากการท าวิจัยคร้ังต่อไป ผูว้ิจัยเสนอให้ท าการวิจัยในกลุ่มท่ีแตกต่างกันทาง ประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะภูมิประเทศ ในแต่ละภูมิภาค/จงัหวดั เพื่อท่ีจะไดน้ าผลการวิจยัท่ีแตกต่างกนัมาท าการศึกษา

เปรียบเทียบกันได้อีกแนวทางหน่ึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจมากข้ึนและสามารถขยาย

กลุ่มเป้าหมายออกไป 
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2. ผูว้ิจัยควรท าการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูท่ี้จะ

ท าการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงั

ของผูบ้ริโภคดงัน้ี คือ  1 ภาพลกัษณ์สินคา้  2 ความภกัดีต่อสินคา้  3 ความไวว้างใจ 

 


