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ความไว้ วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตัน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล
TRUST AFFECTING THE CONSUMER’S DECISION TO PURCHASE
ICHITON GREEN TEA IN BANGKOK AND VICINITIES
กรรณิ การ์ จรู ญโรจน์ ณ อยุธยา 1 กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความ
แตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชา
เขี ย วอิ ชิ ต ันในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล (2) เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์
ระหว่า งปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดกับ ความไว้ว างใจของผู้บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ
เครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วอิ ชิ ต ัน ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (3) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์อื่น ๆ กับความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย คื อ ผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลที่ บ ริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย ว ซึ่ งกลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ น
ประชากรแบบนับไม่ได้จาํ นวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
ข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เชิ งสถิ ติพรรณนา หาค่าร้ อยละ ค่าความถี่
ค่าเฉลี่ ย ค่าสู งสุ ด ค่าตํ่าสุ ด ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติเชิงอนุ มาน หาค่า t-test (independent t-test) ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความ
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แปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) ค่ า การถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis)
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 52.8 มี
อายุระหว่าง 25-34 ปี ละ 33.0 มีอาชี พประกอบอาชี พอิสระ ร้อยละ 29.0 มีรายได้ต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 55.3 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 59.8 และ
มีสถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 60.5
โดยมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดให้ความไว้วางใจ
กับปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากที่สุด ตามมาด้วยปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ตามมา
ด้วยปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านอื่นๆภาพลักษณ์
สิ นค้ามากที่สุด ตามมาด้วยการตระหนักรู้ตราสิ นค้า และความภักดี ต่อสิ นค้า ปั จจัย
ความไว้วางใจด้านแรงจูงใจในการเลื อกเครื่ องดื่มชาเขียวมากที่สุด ตามมาด้วยปั จจัย
ความไว้วางใจด้า นเครื่ องดื่ ม ชาเขี ย วอิ ชิ ตนั ที่ เลื อกถู ก ต้อง ตามมาด้วยปั จจัย ความ
ไว้ว างใจด้า นความพึ ง พอใจในเครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วอิ ชิ ต ัน ตามมาด้ว ยปั จ จัย ความ
ไว้วางใจด้านคุ ณค่าประโยชน์ และปั จจัยด้านความไว้วางใจด้านความสุ ขที่ได้เลือก
เครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ มีผลต่อ
ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ทุกปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ
คําสาคัญ: ความไว้วางใจ , เครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั
ABSTRACT
This study has objectives to study influence of different demographic
factors and relation of marketing mix and other factors with trust of customers in
Bangkok and Vicinity in trust green tea beverage “ICHITAN” from sample size 400
customers who had trust green tea “ICHITAN” and data consist of percentage,
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mean, standard deviation, t-Test, F-Test, and MRA.Research results were as
follows:
The results of this study showed that the majority were male. 52.8 per cent
were aged between 25-34 years, 33.0 percent are occupations employed 29.0
percent of the monthly income. 10,001-20,000 Baht 55.3 percent have a bachelor's
degree level of education and marital status Single 59.8 percent 60.5 percent.
The opinions on the marketing mix to the trust factor with the most
marketing. By a factor of the product. Factor, followed by distribution channel. And
the price factor. Other factors, product image most Followed by brand awareness.
And loyalty programs. Trust factor in the motivation to drink green tea the most.
Followed up with the trust factor T. Oishi green tea to choose correctly. Followed
by satisfaction, trust factor in green tea Ishii tons. Followed by the value this trust
factor. The trust factor and the pleasure to be a ton of Oishi green tea.
Test the hypothesis that all the demographic factors affecting the trust of
the consumer Ichi drink tons in Bangkok and its vicinity. All the marketing mix and
other factors.
KEY WORDS: TRUST, ICHITAN GREEN TEA BEVERAGE
บทนํา
ปั จจุบนั กระแสรักสุ ขภาพมาแรงอย่างต่อเนื่ อง มนุ ษย์จึงหันมาสนใจและใส่
ใจเรื่ องสุ ขภาพมากขึ้น เพราะเชื่ อว่าเป็ นการป้ องกันดีกว่าการรักษาทั้งในแง่การสร้าง
คุณภาพชีวติ ที่ดีและประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่ งสุ ขภาพที่ดีน้ นั มาจากการออกกําลังกายและ
การบริ โภคอาหาร การบริ โภคอาหารให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนและเพียงพอของ
ร่ างกาย คือ หลักการพื้นฐานที่ดีที่สุด ผลของการรักษาของนักวิทยาศาสตร์ พบว่า
พืชผักทั้งหลายนอกจากจะให้พลังงาน วิตามิน เกลือแร่ ตามปกติ ยังให้สารเคมีจาํ เพาะ
บางชนิ ด ที่ ส ามารถปกป้ องเราจากโรคร้ า ยได้ ดัง นั้น ผู้บ ริ โ ภคจึ ง หัน มาสนใจ
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คุ ณประโยชน์ข องอาหาร เพื่ อป้ องกันหรื อบรรเทาโรคมากขึ้ น ชาเขี ยว จึ งเป็ นอี ก
ทางเลือกหนึ่ง
ในอดี ตผูบ้ ริ โภคชาวไทยบางส่ วนรู้จกั ชาเขียวในฐานะเครื่ องดื่มระหว่างมื้อ
ในการรับประทานอาหารในร้ านอาหารญี่ปุ่น ต่อมาเมื่อสรรพคุณของชาเขียวได้รับ
การเผยแพร่ จากรายงานการวิยที่สรุ ปตรงกันว่า ชาเขียวมีประโยชน์ต่อร่ างกายหลาย
ด้าน เช่น ชะลอความแก่โดยการจํากัดภาวะความเสี ยหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระให้แก่
เซลล์ เ นื้ อ เนื่ อ กระตุ ้น การทํา งานระดับ ภู มิ คุ้ม กัน เร่ ง ทํา การต่ อ ต้า นเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์
แปลกปลอม ต่อต้านเชื้อแบคทีเรี ยในช่องปากที่เป็ นสาเหตุของโรคฟันผุและกลิ่นปาก
จํากัดการก่อตัวของเพลกช่วยให้เคลือบฟันให้แข็งแรง ลดปริ มาณไขมันในเส้นเลือด
จํากัดการสะสมไขมันส่ วนเกินในร่ างกาย ชะล้างสารพิษป้ องกันมะเร็ ง โดนอ้างอิงถึง
ชาวญี่ ปุ่ นที่ ดื่ ม ชาเขี ย วมาเป็ นวัฒ นธรรมมาอย่า งยาวนานว่า อัต ราการป่ วยเป็ น
โรคมะเร็ ง ของญี่ ปุ่ นน้ อ ยมาก เนื่ อ งจากการนิ ย มดื่ ม ชาเขี ย วเป็ นเครื่ องดื่ ม ใน
ชี วิตประจํา วัน และยัง มี ผลวิจยั ที่ ว่า หากดื่ ม ชาเขี ย ว วันละ 1-2 ถ้วย เป็ นเวลา 1 ปี
นํ้าหนักตัวลดลง 1-2 กิโลกรัม
นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจยั เชิ งคุณภาพของสมาคมวิจยั การตลาดแห่งประเทศ
ไทยที่ร่วมกับบริ ษทั วิจยั ด้านการตลาดชั้นนํา 7 บริ ษทั พบว่า ผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่มทุกวัย
มองว่า ชาเขียวเป็ นสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุ ขภาพที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล หรื อไม่ทาํ
ให้เพื่อคอเลสเตอรอล ปั จจัยดังกล่าวล้วนผลักดันให้ความนิ ยมดื่มชาเขียวได้รับการ
ตอบรับจากผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่ม และขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ ว
ความนิ ยมชาเขียวในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งได้มีการนําผลิตภัณฑ์
ชาเขียวในรู ปแบบต่าง ๆ ออกมาตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค อาทิเช่ น ชา
เขียวปรุ งสําเร็ จชนิดผง ชาเชีบวชนิดซอง ชาเขียวอบแห้ง และรวมถึงชาเขียวพร้อมดื่ม
นอกจากชาที่ใช้ชง นํ้าชาบรรจุขวด บรรจุกล่อง หรื อแม้แต่ร้านกาแฟสด ได้นาํ ชาเขียว
มาชงจําหน่ายในรู ปแบบ ชาเขียวร้อน ชาเขียวเย็น ชาเขียวใส่ นม ชาเขียวใส่ น้ าํ ผึ้ง เป็ น
ต้น จากหลายผูผ้ ลิตจะนําชาเขียวมาดัดแปลงเป็ นรสชาติต่างๆ หลากหลายรสชาติเพื่อ
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ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีวางจําหน่ายโดยทัว่ ไป สะดวกในการซื้ อ
หามาบริ โภค และมีการแข่งขันกลยุทธ์ทางการตลาดมากยิง่ ขึ้น
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทําให้ผวู้ ิจยั สนใจที่จะศึกษา “ความไว้วางใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อชาเขียวในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” เพื่อจะได้รับทราบถึง
ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคตลอดจนรู ปแบบส่ วนประสมทางการตลาดที่ทาํ ให้เกิ ด
ไว้วางใจและซื้ อเครื่ องดื่ มชาเขี ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค อีกทั้ง
สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
ความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภคได้ ใช้ ป รบกลยุ ท ธิ์ การแข่ ง ขัน และส่ ว นประสมทาง
การตลาดให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถสร้างความไว้วางใจ
ต่อผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อความไว้วางใจ
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับความ
ไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่น ๆ กับความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภค
ที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพ,
อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันส่ งผลให้เกิดความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
เครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบไปด้วย ราคา, ช่องทางและการ
จัดจําหน่าย,ผลิตภัณฑ์ และการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจ
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่ประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์สินค้า,ความภักดีต่อสิ นค้า และ
ความตระหนักรู ้ตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์ที่ทาํ ให้เกิดความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มี
ต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา - อาชีพ
- รายได้
- สถานภาพ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

- ราคา (Price)

- ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
- ผลิตภัณฑ์ (Product)

- การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)

ความไว้วางใจ
ของผุบ้ ริ โภค
ที่มีต่อ
เครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั

ปัจจัยอืน่ ๆ

- ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image)
- ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty)
- ความตระหนักตราสิ นค้า (Brand
Awareness)
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผลการวิจยั นี้ ทําให้ทราบลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อความ
ไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั เพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนด
กลุ่มเป้ าหมาย ให้กบั ผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียว
2. ผลการวิจยั นี้ ทําให้ทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั นําไปใช้เพื่อปรับปรุ งแก้ไข
ปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ทางการตลาด สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. ผลการวิจยั นี้ ทําให้ทราบปั จจัยแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความไว้วางใจ
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั นําข้อมูลการวิจยั ที่ได้ไปความไว้วางใจ
แนวคิด

การวิ จ ัย นี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้ศึ ก ษาค้น คว้า งานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และมี ก ารทบทวน
วรรณกรรม โดยอาศัยแนวคิดหลายส่ วนมาเป็ นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดย
นําเสนอเป็ นประเด็นตามหัวข้อต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากร
ทั้งนี้ เพราะคําว่า “Demo” หมายถึ ง “People” ซึ่ งแปลว่า “ประชาชน” หรื อ
“ประชากร” ส่ วนคําว่า “Graphy” หมายถึง “Writing up” หรื อ “Description” ซึ่ ง
แปลว่า “ลักษณะ” ดังนั้น เมื่อแยกพิจารณาจากรากศัพท์ คําว่า “Demography” น่าจะมี
ความหมายตามที่กล่าวข้างต้น คือ วิชาที่เกี่ยวกับประชากรนัน่ เอง (ชัยวัฒน์ ปั ญจพงษ์
และณรงค์ เทียนส่ ง, 2521: 2) Department of Economic and Social Affairs ของ
องค์การสหประชาชาติ (1958: 3) อ้างถึงใน นิพนธ์ เทพวัลย์, 2523: 1) ได้ให้คาํ จํากัด
ความ “ประชากรศาสตร์ ” ไว้วา่ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับประชากรอย่างมีหลักเกณฑ์ ใน
เรื่ องเกี่ยวกับขนาด (Size) โครงสร้าง (Structure) และพัฒนาการ (Development) ทาง
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ประชากร Hauser และ Duncan (1966: 2 อ้างถึงใน นิพนธ์ เทพวัลย์, 2523: 1) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า “ประชากรศาสตร์ เ ป็ นการศึ ก ษาถึ ง ขนาดการกระจายตัว
(Distribution) และองค์ประกอบ (Composition) ของประชากร ศึกษาถึ งการ
เปลี่ยนแปลงและองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น องค์ประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร ได้แก่ การเกิด การตาย การย้ายถิ่น และการเปลี่ยนแปลง
ฐานทางสังคม (Social mobility)จากคํานิ ยามข้างต้นทําให้ทราบว่าการศึกษาเรื่ อง
ประชากรเป็ นสิ่ งสํา คัญมากเนื่ องจากลักษณะและองค์ป ระกอบที่ แตกต่า งกันของ
ประชากรเป็ นพื้นฐานในการที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของประชากร
ในด้านต่างๆ ดังนั้น การเรี ยนรู ้และทําความเข้าใจในวิชาประชากรศาสตร์ จึงมีความ
จําเป็ นอย่างมากสําหรับนักการตลาดและนักสังคมศาสตร์ สาขาอื่นๆ
เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคประสบความสําเร็ จ จึงต้อง
อาศัยแนวคิดทางประชากรศาสตร์ เป็ นส่ วนช่วยในการกําหนดคุณลักษณะต่างๆ ของ
ปัจจัยที่จะทําการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่ อสารทางการตลาด
1. ความหมายของการสื่ อสารการตลาด
การตลาดจําเป็ นต้องอาศัยการสื่ อสารช่วยในการส่ งข่าวสารทางการตลาดที่
เกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การของกิจการ ให้สื่อไปถึงผูบ้ ริ โภคเพื่อเกิดการรับรู้ และซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การของตน ดังนั้น การสื่ อสารการตลาดจึงเป็ นสิ่ งสําคัญและมีความ
จําเป็ นอย่างยิ่งที่ นกั การตลาดต้องนํามาพิจารณาและใช้สําหรับการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เพื่อให้เข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้มากที่สุดตาม
วัตถุประสงค์ของกิ จการ ได้มีนกั วิชาการหลายท่านให้ความหมายของการสื่ อสาร
การตลาดไว้ ดังนี้ สุ วฒั นา วงษ์กะพันธ์ (2531: 55) กล่าวว่า “การสื่ อสารการตลาด
หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดในอันที่จะสื่ อความหมาย สร้างความเข้าใจ
สร้างการยอมรับระหว่างธุ รกิ จกับผูบ้ ริ โภคโดยมุ่งหวังให้เกิ ดพฤติกรรมตอบสนอง
ตามวัตถุประสงค์ของธุ รกิ จนั้น”ดารา ทีปะปาล (2541: 23) กล่าวว่า “การสื่ อสาร
การตลาด คือ กิจกรรมทั้งมวลที่นกั การตลาดได้กระทําขึ้น เพื่อให้เป็ นข่าวสารกระตุน้
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จูงใจ เพื่อสื่ อความหมายถ่ายทอดความคิดผ่านสื่ อต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้ าหมาย เกี่ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การหรื อสิ่ งอื่นใด เพื่อให้เกิดการยอมรับและตัดสิ นใจซื้ อในที่สุด
หรื อแสดงพฤติ กรรมตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ ง ตามที่มุ่งหวังไว้บุญอยู่ ขอพร
ประเสริ ฐ (2544: 107) กล่าวว่า “การสื่ อสารการตลาดก็คือ รู ปแบบของการสื่ อสารที่มี
การส่ งข่าวสาร คื อผ่านทางการสื่ อสารประเภทต่างๆ โดยมีวตั ถุ ประสงค์ให้ผูร้ ั บ
ข่าวสารตอบสนองไปในทิศทางที่ตอ้ งการPickton และ Broderick (2001: 3) ได้ให้
ความหมายของการสื่ อสารการตลาดไว้ว่าการสื่ อสารการตลาด คื อ การสื่ อสารที่
กระทํากับผูร้ ับสารเป้ าหมาย อันส่ งผลต่อการตลาดและการดําเนินธุ รกรรมของธุ รกิจ
โดยเกี่ยวพันถึงการจัดการเกี่ยวกับส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาดด้วย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้ วางใจ
1. นิยามของความไว้ วางใจ
นิยามของคําว่า ความไว้วางใจ (Trust) มีนกั จิตวิทยา และนักวิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
ชอว์ (Shaw 1997,21-22) นิ ยามความหมายของความไว้วางใจไว้ว่า “ความ
ไว้ว างใจ หมายถึ ง ความเชื่ อ ในการกระทํา ของบุ ค คล ว่า จะสอดคล้อ งกับ ความ
คาดหวังในทางบวกของผูไ้ ว้วางใจ โดยเมื่อเรามีความไว้วางใจในบุคคลใด ๆ ก็ต้ งั
สมมติไว้วา่ บุคคลนั้นจะแสดงพฤติกรรมในทางที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของเรา
ตลอดจนมี ค วามตั้ง ใจ และมี ค วามสามารถในการที่ จ ะปฏิ บ ัติ เพื่อให้บ รรลุ ค วาม
ต้องการของเราได้”
ดอยช์ (Deutsch 1962,quoted in Johnson and Johnson 1994,121) ให้
ความหมาย ความไว้วางใจไว้ ครอบคลุม 4 ประการ ดังนี้
1.) ความไว้วางใจอาจนําไปสู่ ผลลัพธ์ในทางที่เป็ นผลดี หรื อผลเสี ยต่อความ
ต้องการหรื อเป้ าหมาย ดังนั้น ในการไว้วางใจจึงมีความเสี่ ยงเข้ามาเกี่ยวข้อง
2.) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ไม่วา่ จะก่อให้เกิดผลดีหรื อผลเสี ย ขึ้นอยูก่ บั การกระทํา
ของผูท้ ี่เราให้ความไว้วางใจ
3.) หากผลลัพธ์ที่ได้รับเป็ นผลเสี ย หรื อออกมาในทางไม่ดี จะทําให้เสี ย
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ความรู้ สึก ต่อผูท้ ี่ เราให้ค วามไว้วางใจ ได้มากกว่าความรู้ สึ ก ดี ใ จในกรณี ที่ ผลลัพ ธ์
ออกมาในทางที่ดี
4.) มีความรู ้สึกมัน่ ใจว่า บุคคลที่เราให้ความไว้วางใจ จะมีพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีต่อเรา
การเลือกไว้วางใจ จึงเกี่ยวข้องกับการรับรู ้วา่ การเลือกนั้นอาจก่อให้เกิดผลดี
หรื อผลเสี ย ซึ่ งการที่จะเกิดผลในทางใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั พฤติกรรมของบุคคลที่เราให้
ความไว้วางใจเป็ นสําคัญ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ เป็ นผูบ้ ริ โภคที่ เลื อกซื้ อ
เครื่ องดื่ ม ชาเขียวอิ ชิตนั ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล กําหนด
ขนาดตัวอย่างได้ 400 รายและใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลในพื้นที่เป้ าหมายในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ระหว่างมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2556 เท่านั้น
สถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t – test F – Test และ MRA
สรุ ปผลการวิจัย
1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 400
คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง เพศชาย คิด
เป็ นร้อยละ 52.8 และเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 47.30 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 2534 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.00 ส่ วนใหญ่มีอาชีพประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็ นร้อยละ 29.0
ส่ วนใหญ่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10001-20000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 55.30
ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 59.80 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพ
โสด คิดเป็ นร้อยละ 60.50
2 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s)
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด (marketing mix หรื อ 4P’s)
จากผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบว่า ราคา (price) มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 10.00
8
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ค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 2.80 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.32 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.63
ช่องทางการจัดจําหน่าย (place) มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 10.00 ค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 5.00 ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 8.28 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.12 ผลิตภัณฑ์ (product) มีค่าสู งสุ ด
เท่ากับ 10.00 ค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 4.20 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.37 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.24 การส่ งเสริ มการตลาด (promotion) มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 10.00 ค่าตํ่าสุ ด
เท่ากับ 5.80 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.45 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.18
3 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยอืน่ ๆ
ภาพลักษณ์สินค้า มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 10.00 ค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 4.80 ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 8.40 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.16 ความภักดีต่อสิ นค้า มีค่าสู งสุ ด
เท่ากับ 9.80 ค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 2.20 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.58 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.83 การตระหนักรู ้ตราสิ นค้า มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 10.00 ค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 3.20
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.08 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.89
4 ผลการวิเคราะห์ ความไว้ วางใจของผู้บริโภคทีม่ ีต่อเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตัน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล
จากผลการวิเคราะห์ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิ
ตันในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล พบว่า ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
เครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ
10.00 ค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 3.80 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.85 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.81
6 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย (1) เพศ (2) อายุ
(3) อาชีพ (4) รายได้ (5) ระดับการศึกษาและ (6) สถานภาพ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติวเิ คราะห์ค่า t-test (independent t-test) ใน
กรณี ตวั แปรอิสระเพศ และใช้สถิติวเิ คราะห์ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สําหรับตัวแปรอิสระอื่น ๆ สรุ ปได้ดงั นี้
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มีเฉพาะด้า นเพศเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ กล่าวคือ เพศที่ แตกต่างกัน
ส่ งผลต่ อ ความไว้ว างใจของผู้บ ริ โภคที่ มี ต่ อ เครื่ องดื่ ม ชาเขี ย วอิ ชิ ต ั น ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด (marketing mix
หรื อ 4P’s) ประกอบด้วย ราคา (price), ช่องทางการจัดจําหน่าย (place) , ผลิตภัณฑ์
(product), และการส่ งเสริ มการตลาด (promotion) มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจ
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
สามารถนําค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรอิสระด้านปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
(marketing mix หรื อ 4P’s) ทั้ง 4 ตัวแปร มาเขี ย นเป็ นสมการเส้ นตรงแสดง
ความสัม พันธ์กบั ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่ มชาเขียวอิชิตนั ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เขียนสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้
Y =
+ 0.643 (Promotion)

0.900+ 0.083 (Product) + (-0.440) (Price) + 0.544 (Place)

มีเฉพาะด้านราคาเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ กล่าวคือ ปั จจัยส่ วนประสม
การตลาด (marketing mix หรื อ 4P’s) ราคามีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า, ความจงรักกัก
ดี ต่อสิ นค้า และการจระหนักรู้ ในตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์ก ับความไว้วางใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลโดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
สามารถนําค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรอิสระด้านปัจจัยอื่นๆ ทั้ง 3 ตัวแปร มา
เขียนเป็ นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจที่มีผลต่อการเลือกซื้ อ
ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิ ทธิ์ ของผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล เขียนสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้
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Y

=

1.298+ (-0.002) (Brand Image) + 0.253 (Brand Loyalty)
+ 0.576 (Brand Awareness)
เฉพาะด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ กล่าวคือ ปั จจัย
อื่ นๆ ภาพลัก ษณ์ ตราสิ นค้า มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ความไว้ว างใจของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่ อ
เครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ
Coefficientsa

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
0.900
0.632
0.083
0.059
-0.440
0.071
0.544
0.071
0.643
0.079

ปั จจัยส่วน
ประสม
การตลาด
(Constant)
Price
Place
Product
Promotion

t
1.423
1.423
-6.218
7.671
8.130

Sig
0.155
0.156
0.000
0.000
0.000

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

0.520
0.754
0.603
0.545

1.921
1.327
1.658
1.836

Coefficientsa

(Constant)
Brand Image
Brand Loyalty
Brand Awareness

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
1.298
0.404
-0.002
0.050
0.253
0.044
0.576
0.043

t
3.217
-0.044
-5.820
13.475

Sig
0.001
0.965
0.000
0.000

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

0.852
0.453
0.443

1.173
2.208
2.258
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1
เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
ระดับการศึกษา
สถานภาพ
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 2
Price
Place
Product
Promotion
สมมติฐานที่ 3
Brand Image
Brand Loyalty
Brand Awareness

สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคัญที่ได้ ผลลัพธ์
t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.035
0.930
0.902
0.576
0.792
0.552

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคัญที่ได้ ผลลัพธ์
MRA
MRA
MRA
MRA

0.156
0.000
0.000
0.000

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

MRA
MRA
MRA

0.965
0.000
0.000

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ

อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่ มชาเขียวอิชิตนั ใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ มณฑล มี ป ระเด็ น สํ า คัญ ที่ ค วรนํา มาอภิ ป รายผล
ดังต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย (1) เพศ (2) อายุ (3) อาชี พ (4)
รายได้ (5) ระดับการศึกษา และ (6) สถานภาพ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความไว้วางใจ
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ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่ มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลที่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า
มีเฉพาะด้านเพศเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ กล่าวคือ เพศที่แตกต่างกัน
ส่ ง ผลต่ อ ความไว้ว างใจของผู้บ ริ โภคที่ มี ต่ อ เครื่ องดื่ ม ชาเขี ย วอิ ชิ ต ัน ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลแตกต่ า งกัน ซึ่ งมี ผ ลสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ
พุทธชาติ บาลมงคล (2544) ได้ศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนํ้าผลไม้
พร้อมดื่ม 100% ของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษาในกรุ งเทพมหานคร โดยวิธีการศึกษาจะทํา
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
วิธีเชิงพรรณนา หาค่า ร้อยละ ความถี่ และเชิงปริ มาณด้วยการทดสอบสมมติฐาติดว้ ย
ค่า t-test , f-test ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95% ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศ
หญิ ง ดื่ ม นํ้า ผลไม้พ ร้ อ มดื่ ม 100% มากกว่า เพศชายส่ ว นใหญ่ จ ะเลื อ กดื่ ม ช่ ว งเย็น
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ในการตัดสิ นใจซื้ อกลุ่มอย่างส่ วนใหญ่จะเลือกซื้ อเองสถานที่ที่
กลุ่มตัวอย่างไปซื้ อมากที่ สุด คือ ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต โดยมีความถี่ ในการซื้ อ 1 ครั้ งต่อ
สัปดาห์ขนาดกล่อง 1000 มล. และเจาะจงตราสิ นค้า ซึ่ งตราสิ นค้าที่ดื่มเป็ นประจํา คือ
ทิ ป โก้ โดยนํ้า ส้ ม เป็ นรสชาติ ที่ ช อบมากที่ สุ ด แรงจู ง ใจอันดับ แรกที่ ดื่ม คื อ อยาก
ทดลองโดยเหตุ ผ ลการดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพ สํ า หรั บ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
ผู้บ ริ โ ภคให้ ค วามสํ า คัญ มากที่ สุ ด คื อ รสชาติ คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการและราคา
เหมาะสม ระดับสําคัญมาก คือ สะดวกในการบริ โภค หาซื้ อง่าย รู ปแบบและขนาด
บรรจภัณฑ์ การส่ งเสริ มการขายและการโฆษณา ตามลําดับ ส่ วนระดับความสําคัญ
น้อย คื อ คนอื่นแนะนํา ผลการทําสอบสมมติฐาน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ปัจจัยในการเลือกซื้ อด้านผลิตภัณฑ์และราคาแตกต่างกัน ปั จจัยด้านอายุที่แตกต่างกัน
มีผลต่อปั จจัยในการเลือกซื้ อด้านส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด (marketing mix หรื อ 4P’s)
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (product), ราคา (price), ช่องทางการจัดจําหน่าย (place) และ
การส่ งเสริ มการตลาด (promotion) มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มี
ต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
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มีเฉพาะด้านราคาเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ กล่าวคือ ปั จจัยส่ วนประสม
การตลาด (marketing mix หรื อ 4P’s) ราคามีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อเครื่ องดื่ มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ทั้ง
เนื่องจาก คุณตัน ภาสกรนที ผูส้ ร้างตราสิ นค้าชาเขียว “โออิชิ” จนถือส่ วนแบ่งตลาด
มากที่สุด ได้ลาออกจากเครื อโออิชิที่ตวั เองเป็ นผูก้ ่อตั้ง และหันมาออกชาเขียวสร้าง
ตราสิ นค้าใหม่ ในนาม “อิชิตนั กรี นที” เริ่ มวางขายในราคาขวดละ 16 บาท ถูกกว่า
ราคามาตรฐานของชาเขียว 20 บาทที่โออิชิเคยตั้งไว้จนตลาดยอมรับ โดยราคา 16
บาทของอิชิตนั เป็ นราคาเดี ยวไม่วา่ จะอยู่ในโมเดิร์นเทรดหรื อร้านสะดวกซื้ ออย่าง 7Eleven โดย ภาพลักษณ์ ของ “โออิชิ” ยังติดตัวกับ “ตัน ภาสกรนที” อยูต่ ลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาใช้ตวั เองเป็ นพรี เซนเตอร์ สินค้าแทบทุกอย่างที่เขามีส่วน
ร่ วมในช่วงหลังดังนั้น “อิชิตนั ” ถึ งแม้จะมีแบรนด์ดอ้ ยกว่าโออิชิ แต่ก็มีแบรนด์ของ
ตันไม่ดอ้ ยไปกว่ากัน แค่น้ ีก็น่าจะจูงใจผูบ้ ริ โภคที่เคยเป็ นลูกค้าของโออิชิเดิม ให้มา
ลองชิ ม “ชาเขียวยี่ห้อใหม่ของคุณตัน” ได้ไม่มากก็นอ้ ย แต่เพียงกลยุทธ์ดา้ นแบรนด์
อาจไม่เพียงพอต่ อการดึ งดูดผูบ้ ริ โภค ตันจึง ใช้ก ลยุท ธพื้นฐานของการตลาด ก็คื อ
Price หรื อการตั้งราคาให้ดึงดูดกว่าคู่แข่ง โดยเปิ ดราคาที่ 16 บาท ถูกกว่าโออิชิถึง 4
บาท แล้วกลยุทธ์ดา้ นราคาไม่ใช่เรื่ องใหม่ เพราะคู่แข่งของโออิชิหลายรายไม่ว่าจะ
เป็ นยูนิฟ เพียวริ คุ ต่างก็ต้ งั ราคาให้ถูกกว่าโออิชิเล็กน้อยเนื่องจากความเข้มแข็งของแบ
รนด์สู้ไม่ได้ ซึ่ งก็ไม่ประสบผลสําเร็ จมากนัก แต่กรณี ของ “อิชิตนั ” นั้นต่างออกไป
เพราะถือเป็ นแบรนด์พี่นอ้ งที่ไม่ดอ้ ยไปกว่ากันทําให้ ผูบ้ ริ โภคเกิดความไว้วางใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ซึ่ งมีผลสอดคล้องกับงานวิจยั ของอรสุ ดา พ่วง
สมบัติ (2546) ศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลื อกบริ โภคเครื่ องดื่ ม
พร้ อมดื่ม (ready to drink beverage) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมมีความสําคัญอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ด้านราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดใน
ภาพรวมก็มีความสําคัญอยู่ในระดับปานกลางด้วยเช่นกัน โดยตลาดเครื่ องดื่มพร้อม
ดื่ ม มี ก ารแข่ ง ขัน สู ง มาก และยัง สามารถดื่ ม ได้ บ่ อ ยเนื่ อ งจากราคาไม่ แ พงเมื่ อ
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เปรี ยบเทียบกับเครื่ องแอลกอฮอล์ประเภทอื่น เน้นบริ โภคเพื่อความสนุ กสนานเฮฮา
นอกจากนั้นพบว่า imaged society เป็ นสื่ งที่ส่งผลให้เครื่ องดื่มประเภทนี้เป็ นที่นิยม
สมมติ ฐ านที่ 3 ปั จ จัย อื่ น ๆ ประกอบด้ ว ย ภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า ความ
จงรักภักดีตราสิ นค้า การตระหนักรู้ มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มี
ต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
มีเฉพาะด้า นภาพลัก ษณ์ ตราสิ นค้าเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ กล่ าวคื อ
ปั จจัยอื่นๆ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
เครื่ องดื่ มชาเขี ยวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ทั้งเนื่ องจากสิ นค้า
ประเภทเครื่ องดื่ มชาเขียวที่มีหลายภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า เช่ น โออิชิ เพียวริ คุ มิเรอิ
และอิชิตนั เป็ นต้น จะสังเกตจากชื่อภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่นาํ เสนอมาข้างต้นนี้ อิชิตนั
เป็ นภาพลักษณ์ตราสิ นค้าหนึ่งที่พ่ งึ เข้าสู่ ตลาดโดยใช้หลักการทางด้าน ราคาที่แตกต่าง
สร้างกลุ่มลูกค้าและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของใบชาเป็ นใบชาออแกนิคที่นาํ เข้าสู่ ตลาดเพื่อ
เจาะกลุ่ ม ผูร้ ั ก สุ ข ภาพ โดยให้ ร าคาที่ แ ตกต่ า งเป็ นราคาที่ อ ยู่ก่ ึ ง กลางของหลายๆ
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่ขายสิ นค้าประเภทชาเขียว อิชิตนั นําเสนอราคาที่ 16 บาท เป็ น
ราคาที่ไม่สูงมาก จากกลักการข้างต้นสามารถวิเคราะห์ตามหัวข้อได้ดงั นี้ คือ 1) มี
ผลผลิตที่ดี (Improved Productivity) วัตถุดิบที่ใช้ คือ ใบชาออแกนิคที่มีการควบคุม
คุณภาพปลอดจากสารพิษและมีการกําหนดระยะเวลาในการเก็บยอดใบชาเพื่อให้ได้
วัต ถุ ดิ บ ออกมาอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ระบวนการผลิ ต โดยใช้เ ครื่ อ งจัก รและ
เทคโนโลยีที่ ส ามรถควบคุ ม คุ ณภาพของการผลิ ตได้ 2) การตัดสิ นใจ (Improved
Decision Making) อิชิตนั มีการตัดสิ นใจในการเลือกลงทุนทําธุ รกิจชาเขียวที่มีการ
แข่งขันค่อนข้างสู งแต่ใช้รูปแบบของการแข่งขันที่เน้นหลักสร้ างความแตกต่างที่มี
คุณภาพดีในราคาที่ ผบู ้ ริ โภคสามารถซื้ อได้ ถือว่าเป็ นการตัดสิ นใจเลื อกทําธุ รกิจชา
เขี ย วเพื่ อ เข้า สู่ ต ลาดที่ มี ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดค่ อ นข้า งสู ง 3) การจัด การข้อ มู ล
(Managing Information) อิชิตนั มีรูปแบบการนําเสนอข่าวสารข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์ที่มีการเน้นหลักของใบชาออแกนิ ค เน้นภาพลักษณ์ของสิ นค้าให้มีความ
โดดเด่ น สร้ า งภาพลัก ษณ์ ตราสิ นค้า ให้ลู ก ค้า สามารถจํา ชื่ อภาพลัก ษณ์ ตราสิ นค้า
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ภายใต้ อิชิตนั เพื่อตอกยํ้าให้ลูกค้าสามารถจดจําในสิ นค้ามากกว่าคู่แข่งอย่างโออิชิ 4)
การบริ หารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในด้านการบริ หารการเปลี่ยน อิชิ
ตันได้มีการให้พนักมีส่วนร่ วมในการบริ หารกิจการ คือ การให้พนักงานถือหุ ้นของ
บริ ษัท เพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี แ รงจู ง ใจในการทํา งานให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและเพื่ อ
ผลตอบแทนที่จะกลับมาสู่ ตนเองเสมือนการให้พนักงานร่ วมเป็ นเจ้าของบริ ษทั 5) มี
นวัตกรรม มีวิธีคิดการให้บริ การลูกค้าแบบใหม่ (CRM) อิชิตนั ได้นาํ เสนอคุณค่าของ
ความแปลกใหม่ให้กบั ลูกค้าที่เปลี่ ยนจากยอดใบชาแบบเดิมเป็ นแบบใบชาออแกนิ ค
เป็ นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่มีผผู ้ ลิตใบชาใดได้ทาํ การขายนํ้าชาเขียวประเภทใบชาออแก
นิค 6) การจัดส่ งหรื อการผลิตแบบทันเวลา (JIT) ในด้านการจัดส่ งสิ นค้าของอิชิตนั
นั้น ได้ทาํ การส่ งไปยังทุกจังหวัดของประเทศไทยโดยมีทีมงานในการจัดส่ งสิ นค้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างไม่ให้มีการขาดตลาด เนื่ องจากในช่วงแรก
สิ นค้ายังมีส่วนแบ่งทางการตลาดแชร์ ในตลาดของชาเขียวน้อยไม่เป็ นที่รู้จกั ของลูกค้า
แต่เมื่อมีการทําตลาดแนะนําสิ นค้าให้กบั ลูกค้าส่ วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นความ
ต้องการก็ตอ้ งมีเพิ่มขึ้นดังนั้นการจัดส่ งสิ นค้าหรื อวัตถุดิบก็ตอ้ งมีการส่ งตรงต่อเวลา
เพื่อไม่ให้สินค้าขาดตลาดนั่นเอง 7) การบริ หารที่มีคุณภาพ (TQM) การบริ หาร
องค์กรของอิชิตนั ให้มีคุณภาพนั้น จากการกล่าวข้างต้น การบริ หารงานให้มีคุณภาพ
นั้นต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการทํางาน โดย
การบริ หารนั้นจะให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการถือหุ ้น ซึ่ งเป็ นแรงจูงใจอย่างหนึ่งใน
การปฏิบตั ิงานจะส่ งผลให้งานที่ออกมาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้ง 7 ข้อเป็ นการสร้าง
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าในนามอิชิตนั เป็ นเหตุผลเกิดความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
เครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ซึ่ งมีผลสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ผุสสดี วัฒนเมธา (2546)
ทําการศึ กษาเรื่ องปั จจัย ด้านผลิ ตภัณฑ์ที่มี ผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่ มชา
เขี ย วของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้บ ริ โภคให้
ความสําคัญมากับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ชาเขียว เช่น มีประโยชน์ โดยผูบ้ ริ โภคมีความรู ้
ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ เครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วมาก ผูบ้ ริ โ ภคทราบข้อ มู ล ข่ า วสารทางสื่ อ
โทรทัศ น์ ผูบ้ ริ โ ภคดื่ ม ชาเขี ย ว 4 ครั้ งต่ อสั ป ดาห์ และบริ โภค 2 แก้วต่ อ ครั้ ง โดย
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ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลื อกแหล่ ง ผลิ ตเครื่ องดื่ ม ชาเขี ย วจากประเทศไทยผูบ้ ริ โภคให้
ความสําคัญกับการบริ โภคตามอยย่า งสังคมน้อยที่ สุด สําหรับ ปั จจัย ส่ วนบุ คคลซึ่ ง
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้ สถานภาพ ที่แตกต่างกัน พบว่า มีพฤติกรรม
การบริ โภคเครื่ องดื่มชาเขียวส่ วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ด้านประชากรศาสตร์ ที่เป็ นตัวแทนจําหน่าย ควรนํากลยุทธ์ทางการตลาด
มาปรั บปรุ งในการขยายฐานกลุ่ม ลู ก ค้า โดยให้มุ่ ง เน้นไปยัง บริ โภคทัว่ ไปด้วย ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคที่
2. ด้านปั จจัยส่ วนประสมการตลาด (marketing mix หรื อ 4P’s) ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ (product), ราคา (price), ช่องทางการจัดจําหน่าย (place) และการส่ งเสริ ม
การตลาด (promotion) ผูป้ ระกอบการร้านขายยาในห้างสรรพสิ นค้า ควรใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดมาพัฒนาปรับปรุ งเพื่อให้ผบู ้ ริ โภค ดังนี้
2.1 ด้านผลิ ตภัณฑ์ (product) พัฒนาในด้า นผลิ ตภัณฑ์ให้มีค วามคุ ้มค่ า
ทางด้านใช้งานให้มากยิง่ ขึ้น เพื่อเป็ นทางเลือกทกให้เกิด
2.2 ราคา (price) ควรใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมากําหนดราคายา ได้แก่ ควร
มีการออกแบบสอบถามในด้านระดับราคาที่ผูบ้ ริ โภคสามารถซื้ อได้ เพราะเป็ นสิ่ ง
สําคัญที่ทาํ ให้ผจู ้ าํ หน่ายจะสามารถทําราคาเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้
2.3 ช่องทางการจําหน่าย (place) ปรับบรรยากาศภายในสถานที่จดั จําหน่าย
ให้ดูสะอาดและสวยงาม จัดวางสิ นค้าให้ง่ายต่อการเลือกซื้ อ สร้างความสะดวกสบาย
ในการเข้ามาใช้บริ การ ของผูบ้ ริ โภค
2.4 การส่ งเสริ มการตลาด (promotion) โดยการทําส่ วนลดหรื อให้ของแถม
สําหรับการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค เพื่อทําให้เกิ ดแรงจูงใจ ที่เพิ่มมากขึ้นในการเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยต่ อไป
1. ขยายขอบเขตการศึกษาไปยังผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ที่อยู่
ในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อที่จะได้ขอ้ มูลที่มีความหลากหลายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้
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ในการวางแผนด้านกลยุทธ์ และพัฒนาในด้านอื่นๆ ตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
มากขึ้น
2. ทําการศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคให้ชดั เจนมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้สามารถนําข้อมูลมาพัฒนาในประชากรศาสตร์ และเข้าถึงตัวผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
3. ทําการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจที่
จะทําให้ติดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ที่มากขึ้น
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