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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพประเภทเพิ่มความงามของนักศึกษา          
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค 1)เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพประเภท

เพิ่มความงามของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพประเภทเพิ่มความงามของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในกรณีที่ทราบจํานวนประชากรที่แนนอน โดยใชเกณฑของ Taro Yamane 
(1973) โดยคิดจากจํานวนประชากรทั้งหมด 4,762 คน และไดออกแบบแบบสอบถามโดยยึดเอาหลักสวนประสม
ทางการตลาดเพื่อเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553  ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว า 
นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21 ป อยูในชั้นปที่ 4  คณะวิทยาการจัดการ สถานที่พักคือ หอพักภายใน
มหาวิทยาลัย โดยมีรายรับและคาใชจาย 4,001 – 5,000 บาท ในสวนของพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่ม       
บํารุงสุขภาพประเภทเพิ่มความงาม ยี่หอเซปเป บิวตี้ดริ้งค หรือบิวตี้ชอต  เปนยี่หอที่ไดรับความสนใจมากที่สุด และ
สนใจเครื่องดื่มประเภทเพิ่มความงามสูตร คอลลาเจน การตัดสินใจซื้อเพราะอยากทดลองดื่ม  โดยมักซื้อยี่หอเดิม
เปนประจํา   และทางดานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สูงสุด  รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริมการขาย ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ :  พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ  ปจจัยสวนผสมทางการตลาด  เครื่องด่ืมบํารุงสุขภาพประเภทเพิ่มความงาม 
 

Abstract 
The objective of this research was 1) To study factors which affected functional/beauty drink 

buying decision of student in Silpakorn University, Phetchaburi Information Technology Campus 2) To 
study consuming behavior of beauty drink of students in Silpakorn University, Phetchaburi Information 
Technology Campus. The researcher used Taro Yamane’s approach (1973) to determine the sample 
size from the total population of 4,762. A questionnaire was designed based on the Marketing Mix 
model and was a tool for collecting data during August 2010. According to the result, it was found that 
most students were female at the age of 21 and studied in the 4th year class of the faculty of 
Management Science. They lived in a student University’s dormitory . Their income and expenses were 
                                                            
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 76120 
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การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 

 

 2198 

between 4,001 – 5,000 Baht. For beauty drink buying behavior, Sappe Beauti Drink or Beauti Shot was 
the first interested product brand. They also paid attention to beauty drink with Collagen added formula. 
They decided to buy a product because they wanted to try it, and they regularly took the same brand. 
According to factors which affected the buying decision, product factor was the most influential, 
followed by channel factor, price factor, and promotion factor respectively.        

 
Keywords : Buying decision behavior, Marketing mix model, Beauty drink 
E-mail : viwee_wee@hotmail.com   
 

คํานํา 
ปจจุบันกระแสการใสใจดูแลสุขภาพกําลังไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ธุรกิจที่เกี่ยวของลวนมีอัตรา

การเจริญเติบโตที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนธุรกิจฟตเนส, ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ซึ่งก็รวมไปถึงธุรกิจ
เครื่องดื่มดวยเชนกัน จากเดิมคนที่สนใจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจะเปนกลุมคนที่ออกกําลังกาย ซึ่งสวนใหญเปนระดับ
อายุ 20 ปขึ้นไป แตเมื่อมีการออกมารณรงคเรื่องสุขภาพ ทําใหคนหันมาสนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น รวมถึง
พฤติกรรมของกลุมลูกคาผูหญิง ที่จะเริ่มรักสวย รักงาม และดูแลเอาใจใสเรื่องผิวพรรณ และการทําตลาดของ
ผลติภัณฑอาหารเสริมตางๆ  อีกเรื่องที่คนสนใจกันมากคือเรื่องความงามของผิวพรรณ สงผลใหเกิดกระแสนิยมของ
เครื่องดื่มประเภทเพิ่มความงามขึ้น ในสวนเครื่องดื่ม Functional Drink  เชน เครื่องดื่มแนวสปอรต ดริ๊งค,            
วอเตอรพลัส, ชาเขียว หรือน้ําผลไม เปนตน  โดยการเลือกบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแตละชนิด เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอสุขภาพหรือเพื่อความอรอยในผูบริโภคแตละบุคคลก็มีพฤติกรรมการเลือกซื้อหรือปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ตัวผลิตภัณฑแตกตางกันไป (สุทธิภัทร  อัศววิชัยโรจน, 2548) ดานมูลคาของตลาด Functional Drink ที่เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆกําลังมีแนวโนมการขยายตัว ทําใหมีทั้งผูประกอบการรายใหญและรายเล็กเขาสูตลาด  เพื่อหวังแยงสวนแบง
ทางการตลาด  แบรนดเครื่องดื่มประเภท Functional Drink ซึ่งในปจจุบันนั้นมีสวนผสมที่เปนจุดขายมากมาย
แตกตางกันไป  

สารอาหาร เปนสวนประกอบหนึ่งในเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพ เปนสิ่งที่จําเปนตอการทําหนาที่ตางๆ ของ
รางกายใหเปนปกติ นอกจากนี้ยังเปนสารที่ใหพลังงานและสารจําเปน (Essential molecule) ตางๆ ที่รางกาย      
ไมสามารถสังเคราะหเองได  สารอาหารพบไดมากขึ้นในเครื่องดื่มที่มีขายตามทองตลาด ซึ่งผูผลิตพากันแขงขันเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคปจจุบันที่เนนกระแสรักสุขภาพ เครื่องดื่ม  Functional drink หรือเครื่องดื่มที่มี
ทางเลือก หนาที่ และกลไกการทํางาน แตกตางกันไป เชน สารอาหาร แอลกลูตาไธโอน (L-glutathione) หรือ   
กลูตาไธโอน  ชวยขจัดสารพิษหรือขับของเสียโดยเฉพาะอยางยิ่งในตับ แอลคารนิทีน (L-carnitine) อีกหนึ่งสารที่
รางกายสรางไดเองภายในตับและไต ทําหนาที่ เปลี่ยนกรดไขมันใหเปนพลังงาน โคเอนไซมคิวเท็น                    
(Co-enzyme Q10)เปนสารอาหารทําหนาที่คลายวิตามินที่รางกายสามารถผลิตไดเอง  คอลลาเจน (Callagen)    
ทําใหผิวหนังมีความชุมชื่นและซอย เปปไทด (Soy Peptide) โมเลกุลขนาดเล็ก ที่สุดของ โปรตีนจากถั่วเหลือง   
โดยที่ประเภทของ Functional Drink ที่พบเห็นในตลาด พบวา ผูบริโภคสามารถจัดประเภทตางๆไดทั้งหมด 8 กลุม 
โดยกลุมที่ถูกพูดถึงมากที่สุด คือกลุมความสวยงาม (Beauty) ไดแก ดื่มแลวทําใหผิวขาว, ผิวพรรณสดใส, หนาใส, 
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กระชับรูขุมขน, ทําใหสวยขึ้น, ทําใหไมแก, ไมเปนสิวและชวยสลายไขมันโดยกลุมที่ถูกพูดถึงรองลงมาไดแก กลุมที่
เกี่ยวกับการบํารุงสมองและทําใหความจําด ี(Brain & Memory)  

อยางไรก็ตามแมวา Functional Drink กลุมความสวยงามจะถูกพูดถึงมากที่สุด แตผูบริโภคกลับมองวา 
ยังมีวางจําหนายนอยอยูในตลาด เมื่อเทียบกับกลุมอื่นๆ ซึ่งหมายถึง โอกาสของกลุมสินคาประเภทนี้ที่ยังมีความ
ตองการของผูบริโภคอยูคอนขางสูงกวากลุมอื่นๆ ซึ่งผลดังกลาวนี้มีความสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
โดยเฉพาะในกลุมนักเรียนนักศึกษา ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยตองการทราบปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่มบํารุงสุขภาพประเภทเพิ่มความงามของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี   
เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการสรางแผนกลยุทธทางการตลาดและการสงเสริมการขาย สําหรับผูผลิต
และจําหนาย รวมถึงเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการที่สนใจจะดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพประเภท
เพิ่มความงามตอไป 

 
วัตถุประสงคในการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพประเภทเพิ่มความงามของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพประเภทเพิ่มความงามของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

 
อุปกรณและวิธีการศึกษา 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ีซึ่งมี
จํานวนทั้งหมด 4,762 คน (สํานักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร)ี ซึ่งสามารถแบงเปน 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 958 คน คณะวิทยาการจัดการ 3,105 คน และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 699 คน  

2. ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชคํานวณจากสูตรของ Yamane (ประสพชัย พสุนนท 2553) ดวยระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ไดเทากับ 369 คนแตเพื่อปองกันความผิดพลาด คณะผูวิจัยจึงไดแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น      
400 คน โดยจําแนกกลุมตัวอยางนักศึกษาระดับปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ตามคณะ ดังนี ้ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 80 ตัวอยาง  คณะวิทยาการจัดการ 260 ตัวอยาง    
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 60 ตัวอยาง 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยนําแบบสอบถามที่รางขึ้นไปให
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา จํานวน 4 ทาน ในดานพฤติกรรมศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยา และการตลาด เพื่อพิจารณา
ในดานความถูกตอง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยเลือกขอคําถามในแบบสอบถามที่สรางขึ้น และมีดัชน ี  
ความสอดคลองของคําถามแตละขอกับวัตถุประสงค มากกวา 0.5 นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงจาก
ผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับกลุมนักศึกษาในราชภัฏนครปฐม จํานวน 30 คน พบวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cranach’s Alpha) มีคาเทากับ 0.85 ซึ่งมีคาเขาใกล 1 แสดง
วาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง (สรชัย พิสารบุตร, เสาวรส ใหญสวาง และปรีชา อัศวเดชานุกร, 2549) 
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แบบสอบถามที่ใชแบงออกเปน 3 สวนคือ สวนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ชั้นป คณะ 
สถานที่พักรายรับตอเดือน ที่มาของรายรับ คาใชจายโดยรวม สวนที ่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
สวนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพประเภทเพิ่มความงาม  

4. การวิเคราะหขอมูลเริ่มจากหลังเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดตรวจความถูกตอง
ของขอมูล แลวจึงนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS โดยสวนขอมูลทั่วไป 
ใชคาสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย ความถี่ และ รอยละ ขณะที่การแปลความหมายระดับความสําคัญซึ่งวัดจาก
คาเฉลี่ยในแบบสอบถามจะใชแนวทางของ วัน เดชพิชัย (2532) ดังตอไปนี ้

 คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความวา สําคัญระดับ มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความวา สําคัญระดับ มาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความวา สําคัญระดับ ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความวา สําคัญระดับ นอย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความวา สําคัญระดับ นอยที่สุด 
 

ผลการศึกษา 
 1. จากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 400 ชุด คณะผูวิจัย พบวา แบบสอบถามมีความ
สมบูรณ ตลอดจนตอบแบบสอบถามเปนอยางเหมาะสม จึงนําแบบสอบถามที่สมบูรณนี้ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 2. การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร ดวยคาสถิติความถี่ และรอยละ พบวา กลุมตัวอยางนักศึกษา
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21 ป อยูในชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ สถานที่พักคือ หอพักภายในมหาวิทยาลัย 
โดยมีรายรับและคาใชจาย 4,001 – 5,000 บาท ที่มาของรายรับจากผูปกครอง 
 3.  การวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มสุขภาพประเภทเพิ่มความงาม รายละเอียดดังตารางที่1 
พบวา นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพประเภทเพิ่มความงาม ยี่หอเซปเป     
บิวตี้ดริ้งค หรือบิวตี้ชอต มากที่สุด รอยละ 50.0 รองลงมาคือ ยี่หออะมิโน พลัส หรืออะมิโนพลัสชอต รอยละ 46.0 
ยี่หอบีอิ้ง รอยละ 25 ตามลําดับ สูตรเพิ่มความงามที่นักศึกษาสนใจมากที่สุดคือสูตรคอลลาเจล รอยละ 49.5 
รองลงมาคือสูตรไฟเบอรใยอาหาร รอยละ 32.0 และสูตรวิตามินตางๆ รอยละ 31.0 ตามลําดับ สาเหตุที่ตัดสินใจซื้อ
คืออยากทดลองดื่ม รอยละ 44.0 ชอบในรสชาติ รอยละ 24.0  มีประโยชน 23.0 ตามลําดับ คาใชจายโดยเฉลี่ย   
20-30 บาท รอยละ 72.0  31-40 บาท รอยละ 14.50 และ 41-40 บาท รอยละ 7.5 ตามลําดับ ความถี่ในการบริโภค 
1-2ครั้งตอสัปดาห รอยละ 38.0 ดื่มทุกวัน   รอยละ 18.0 และ 3-4 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 17.0 สถานที่ซื้อคือ     
รานสะดวกซื้อ รอยละ 85.5 ซุปเปอรมารเก็ต รอยละ 25.5 และซุปเปอรสโตร รอยละ 14.0 ตามลําดับ สื่อการรับ
ขาวสาร คือ วิทยุ โทรทัศน รอยละ 64.5 เพื่อนหรือบุคคลที่รูจักแนะนํา รอยละ 39.0 และจากสื่อสิ่งพิมพ รอยละ 
35.0 ตามลําดับ ผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ คือ ตัดสินใจดวยตนเอง รอยละ 65.5 เพื่อนแนะนํา รอยละ 25.5 และ
ครอบครัว รอยละ 7.5 ตามลําดับ สวนใหญจะซื้อยี่หอเดิมเปนประจํา รอยละ 85.5 ซื้อตามสะดวกไมสนใจยี่หอ  
รอยละ 25.5 และ ซื้อ 2-3 ยี่หอสลับกันไปมา รอยละ 14.0 หากไมมียี่หอที่ตองการ จะซื้อยี่หออื่นทดแทน            
รอยละ 60.5 
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 4. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพประเภท
เพิ่มความงามขอนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รายละเอียดของปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดในแตละดานมีดังตอไปนี ้ 
 ลําดับที่ 1 ดานผลิตภัณฑ ( X = 3.79, SD=0.47) โดยมีขอมูลที่สําคัญ 3 ลําดับแรก ดังนี้ 1) รสชาติด ี     
2) บรรจุภัณฑมีคุณภาพ และ 3) มีการรับรองจากสถาบัน                   

ลําดับที่ 2 ดานชองทางการจัดจําหนาย ( X = 3.75, SD= 0.62) โดยมีขอมูลที่สําคัญ 3 ลําดับแรก ดังนี ้   
1) หาซื้องาย มีจําหนายทั่วไป 2) อยูใกลแหลงชุมชน และ 3) จัดวางสินคาเปนระเบียบ 
 ลําดับที่ 3 ดานราคา ( X = 3.55, SD= 0.58) โดยมีขอมูลที่สําคัญ 3 ลําดับแรก ดังนี้ 1) ราคาเหมาะสมกับ
ขนาด  2) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และ 3) ราคาถูกกวาเครื่องดื่มยี่หออื่น 

ลําดับที่ 4 ดานสงเสริมการขาย ( X = 3.50, SD= 0.62) โดยมีขอมูลที่สําคัญ 3 ลําดับแรก ดังนี ้              
1) มีโฆษณาผานสื่อหลายประเภท 2) Bottle Nack Tag กระชับ เชิญชวน และ 3) มีพรีเซนเตอรที่นาเชื่อถือ 
รายละเอียด แสดงดังตารางที ่1 ดังนี ้ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพประเภทเพิ่มความงามของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุร ี

ระดับความสําคัญ (รอยละ) 
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X  

 
 

SD 

 
แปล 

ความหมาย 

1. ดานผลิตภัณฑ  3.79 0.47 มาก 
1.1 ยี่หอของผลิตภัณฑ 12.8 54.0 28.8 3.50 1.0 3.74 0.76 มาก 
1.2 รสชาติด ี 25.0 49.0 24.5 1.0 0.5 3.97 0.76 มาก 
1.3 มีความหลากหลายของเครื่องดื่ม 13.3 52.8 32.5 1.0 0.5 3.77 0.70 มาก 
1.4 บรรจุภัณฑมีคุณภาพ 26.0 46.0 26.5 0.5 1.0 3.96 0.79 มาก 
1.5 บรรจุภัณฑสื่อถึงคุณสมบัต ิ 19.3  50.5 28.3 1.0 1.0 3.86 0.76 มาก 
1.6 ตราสินคามีความนาเชื่อถือ 20.3  52.0 26.8 0.5 0.5 3.91 0.72 มาก 
1.7 มีการรับรองจากสถาบัน 26.3 45.5 27.3 0.5 0.5 3.97 0.77 มาก 
1.8 ชวยใหมีรูปรางที่ด ี 17.0 35.3 38.5 7.3 2.0 3.58 0.92 มาก 
1.9 ชวยแกไขปญหาสุขภาพ 13.8 43.5 35.5 6.8 0.5 3.63 0.82 มาก 
1.10 ชวยใหมผีิวพรรณสดใส 10.5 39.5 43.3 6.3 0.5 3.53 0.78 มาก 
2. ดานราคา  3.55 0.58 มาก 
2.1  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 13.3  43.8 39.3 3.3 0.5 3.66 0.76 มาก 
2.2 ราคาเหมาะสมกับขนาด 14.5  42.8 39.3 3.5 10.5 3.68 0.76 มาก 
2.3 ราคาถูกกวาเครื่องดืม่ยี่หออื่น 8.5 37.3 48.3 6.0 16.2 3.48 0.73 ปานกลาง 
2.4 ราคาถูกกวาเครื่องดื่มประเภทอื่น 9.5  31.8 47.5 9.3 2.0 3.38 0.85 ปานกลาง 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 

 

 2202 

ระดับความสําคัญ (รอยละ) 
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ความหมาย 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย  3.75 0.62 มาก 
3.1 หาซื้องาย มีจําหนายทั่วไป 20.5  41.5 33.8 4.3 0 3.96 0.74 มาก 
3.2 อยูใกลแหลงชุมชน 17.0 31.1 36.8 10.8 4.3 3.78 0.81 มาก 
3.3 สินคาพอเพียง ไมขาดตลาด 18.8 41.5 35.0 4.8 0 3.74 0.81 มาก 
3.4 จัดวางสินคาเปนระเบียบ 18.0  45.8 33.3 2.5 0.5 3.78 0.78 มาก 
3.5 รานจัดจําหนายสะอาด กวางขวาง 18.0  42.3 35.3 4.0 0.5 3.73 0.81 มาก 
3.6 มีปายรานขนาดใหญ สังเกตงาย 14.8  34.8 41.5 7.5 1.5 3.54 0.88 มาก 
4. ดานการสงเสริมการขาย  3.50 0.62 ปานกลาง 
4.1 มีโฆษณาผานสื่อหลายประเภท 20.5  43.8 33.5 2.3 0 3.83 0.77 มาก 
4.2 มีพรีเซนเตอรที่นาเชื่อถือ 14.0  42.3 39.5 3.8 0.5 3.66 0.78 มาก 
4.3 มีการชิงโชค แจกรางวัล 14.5  28.3 47.0 8.8 1.5 3.46 0.89 ปานกลาง 
4.4 มีของแถม 9.5  25.3 47.5 14.8 3.0 3.24 0.92 ปานกลาง 
4.5 Bottle Nack Tag กระชับ เชิญชวน 14.5  43.5 37.5 3.5 1.0 3.67 0.80 มาก 
4.6 มีพนักงานแนะนําผลิตภัณฑ                     10.5  28.0 47.3 12.3 2.0 3.33 0.89 ปานกลาง 
4.7 มีกิจกรรมการชวยเหลือสังคม 11.5  30.0 45.3 11.8 1.5 3.38 0.89 ปานกลาง 

 
สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาโดยภาพรวม พบวานักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21 ป อยูในชั้นปที่ 4          
คณะวิทยาการจัดการ สถานที่พักคือ หอพักภายในมหาวิทยาลัย โดยมีรายรับและคาใชจาย 4,001 – 5,000 บาท 
สําหรับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพประเภทเพิ่มความงามของนักศึกษาพบวายี่หอเซปเป บิวตี้ดริ้งค 
หรือบิวตี้ชอต สูตรเพิ่มความงามที่นักศึกษาสนใจมากที่สุดคือสูตรคอลลาเจล สาเหตุที่ตัดสินใจซื้อคืออยากทดลอง
ดื่ม คาใชจายโดยเฉลี่ย 20-30 บาท ความถี่ในการบริโภค 1-2 ครั้งตอสัปดาห สถานที่ซื้อคือ รานสะดวกซื้อ          
สื่อการรับขาวสาร คือ วิทยุ โทรทัศน ผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ คือ ตัดสินใจดวยตนเอง สวนใหญจะซื้อยี่หอเดิม
เปนประจํา แตหากไมมียี่หอที่ตองการ ก็จะซื้อยี่หออื่นทดแทน  
 ทั้งนี้จากผลการศึกษาทางดานปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่พบวา ดานผลิตภัณฑ สงผลตอการเลือกซื้อ
เครื่องดื่มบํารุงสุขภาพประเภทเพิ่มความงามของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน (2548) ซึ่งพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
ปจจัยสวนผสมทางการตลาดโดยเฉพาะปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่อยูในประเภท 
Functional Drink  เชนเดียวกัน  
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ขอเสนอแนะ 
 1. การวิจัยในครั้งนี้ เปนการสํารวจเฉพาะกลุมตัวอยางของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี การศึกษากับผูบริโภคในชวงอายุที่แตกตางออกไปเกี่ยวกับพฤติกรรมเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพ
ประเภทเพิ่มความงามเชน อยูในวัยทํางาน พนักงานบริษัท เพื่อเปนแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑในมุมมองที่กวางขึ้น 
และตรงกับกลุมเปาหมาย 
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