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ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อเคร่ืองดื่มชาเขียวอชิิตัน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

TRUST AFFECTING THE CONSUMER’S DECISION TO PURCHASE 

ICHITON GREEN TEA IN BANGKOK AND VICINITIES 

กรรณิการ์   จรูญโรจน์ ณ อยุธยา 1
     กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2

 

---------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงความ

แตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชา

เขียวอิชิตันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความไวว้างใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อ

เคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3) เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์อ่ืน ๆ กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ ผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีบริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียว ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเป็น

ประชากรแบบนับไม่ได้จาํนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

ขอ้มูล และใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้เชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี 

ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้

สถิติเชิงอนุมาน หาค่า t-test (independent t-test) ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความ

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.8  มี

อายุระหวา่ง 25-34 ปี ละ 33.0 มีอาชีพประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 29.0 มีรายไดต้่อ

เดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 55.3 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 59.8 และ

มีสถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 60.5 

 โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดให้ความไวว้างใจ

กบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด ตามมาดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ตามมา

ดว้ยปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นอ่ืนๆภาพลกัษณ์

สินคา้มากท่ีสุด ตามมาดว้ยการตระหนกัรู้ตราสินคา้ และความภกัดีต่อสินคา้ ปัจจยั

ความไวว้างใจดา้นแรงจูงใจในการเลือกเคร่ืองด่ืมชาเขียวมากท่ีสุด ตามมาดว้ยปัจจยั

ความไวว้างใจด้านเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัท่ีเลือกถูกต้อง ตามมาด้วยปัจจยัความ

ไว้วางใจด้านความพึงพอใจในเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตัน ตามมาด้วยปัจจัยความ

ไวว้างใจดา้นคุณค่าประโยชน์ และปัจจยัดา้นความไวว้างใจดา้นความสุขท่ีไดเ้ลือก

เคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ทุกปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อ

ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ทุกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ  

คําสาคัญ: ความไวว้างใจ , เคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนั 
 

 

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 

ปัจจุบนักระแสรักสุขภาพมาแรงอย่างต่อเน่ือง มนุษยจึ์งหนัมาสนใจและใส่

ใจเร่ืองสุขภาพมากข้ึน เพราะเช่ือวา่เป็นการป้องกนัดีกวา่การรักษาทั้งในแง่การสร้าง

คุณภาพชีวติท่ีดีและประหยดัค่าใชจ่้าย ซ่ึงสุขภาพท่ีดีนั้น มาจากการออกกาํลงักายและ

การบริโภคอาหาร การบริโภคอาหารให้ไดรั้บสารอาหารครบถว้นและเพียงพอของ

ร่างกาย คือ หลกัการพื้นฐานท่ีดีท่ีสุด ผลของการรักษาของนักวิทยาศาสตร์ พบว่า 

พืชผกัทั้งหลายนอกจากจะใหพ้ลงังาน วติามิน เกลือแร่ ตามปกติ ยงัใหส้ารเคมีจาํเพาะ

บางชนิด ท่ีสามารถปกป้องเราจากโรคร้ายได้ ดังนั้ น ผู ้บริโภคจึงหันมาสนใจ
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คุณประโยชน์ของอาหาร เพื่อป้องกันหรือบรรเทาโรคมากข้ึน ชาเขียว จึงเป็นอีก

ทางเลือกหน่ึง 

ในอดีตผูบ้ริโภคชาวไทยบางส่วนรู้จกัชาเขียวในฐานะเคร่ืองด่ืมระหว่างม้ือ

ในการรับประทานอาหารในร้านอาหารญ่ีปุ่น ต่อมาเม่ือสรรพคุณของชาเขียวไดรั้บ

การเผยแพร่จากรายงานการวิยท่ีสรุปตรงกนัว่า ชาเขียวมีประโยชน์ต่อร่างกายหลาย

ดา้น เช่น ชะลอความแก่โดยการจาํกดัภาวะความเสียหายท่ีเกิดจากอนุมูลอิสระให้แก่

เซลล์เน้ือเน่ือ กระตุ้นการทํางานระดับภูมิคุ ้มกันเร่งทาํการต่อต้านเช้ือจุลินทรีย์

แปลกปลอม ต่อตา้นเช้ือแบคทีเรียในช่องปากท่ีเป็นสาเหตุของโรคฟันผุและกล่ินปาก

จาํกดัการก่อตวัของเพลกช่วยให้เคลือบฟันให้แข็งแรง ลดปริมาณไขมนัในเส้นเลือด 

จาํกดัการสะสมไขมนัส่วนเกินในร่างกาย ชะลา้งสารพิษป้องกนัมะเร็ง โดนอา้งอิงถึง

ชาวญ่ีปุ่นท่ีด่ืมชาเขียวมาเป็นวฒันธรรมมาอย่างยาวนานว่า อัตราการป่วยเป็น

โรคมะเร็งของญ่ีปุ่นน้อยมาก เ น่ืองจากการนิยมด่ืมชาเขียวเป็นเคร่ืองด่ืมใน

ชีวิตประจาํวนั และยงัมีผลวิจยัท่ีว่าหากด่ืมชาเขียว วนัละ 1-2 ถ้วย เป็นเวลา 1 ปี 

นํ้าหนกัตวัลดลง 1-2 กิโลกรัม 

นอกจากน้ี ยงัมีผลงานวิจยัเชิงคุณภาพของสมาคมวิจยัการตลาดแห่งประเทศ

ไทยท่ีร่วมกบับริษทัวิจยัดา้นการตลาดชั้นนาํ 7 บริษทั พบวา่ ผูบ้ริโภคทุกกลุ่มทุกวยั

มองวา่ ชาเขียวเป็นสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพท่ีช่วยลดคอเลสเตอรอล หรือไม่ทาํ

ให้เพื่อคอเลสเตอรอล ปัจจยัดงักล่าวลว้นผลกัดนัให้ความนิยมด่ืมชาเขียวไดรั้บการ

ตอบรับจากผูบ้ริโภคทุกกลุ่ม และขยายวงกวา้งอยา่งรวดเร็ว 

ความนิยมชาเขียวในประเทศเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงไดมี้การนาํผลิตภณัฑ์

ชาเขียวในรูปแบบต่าง ๆ ออกมาตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค อาทิเช่น ชา

เขียวปรุงสาํเร็จชนิดผง ชาเชีบวชนิดซอง ชาเขียวอบแห้ง และรวมถึงชาเขียวพร้อมด่ืม 

นอกจากชาท่ีใชช้ง นํ้าชาบรรจุขวด บรรจุกล่อง หรือแมแ้ต่ร้านกาแฟสด ไดน้าํชาเขียว

มาชงจาํหน่ายในรูปแบบ ชาเขียวร้อน ชาเขียวเยน็ ชาเขียวใส่นม ชาเขียวใส่นํ้ าผึ้ง เป็น

ตน้ จากหลายผูผ้ลิตจะนาํชาเขียวมาดดัแปลงเป็นรสชาติต่างๆ หลากหลายรสชาติเพื่อ
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ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีวางจาํหน่ายโดยทัว่ไป สะดวกในการซ้ือ

หามาบริโภค และมีการแข่งขนักลยทุธ์ทางการตลาดมากยิง่ข้ึน 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษา “ความไวว้างใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อชาเขียวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เพื่อจะไดรั้บทราบถึง

ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคตลอดจนรูปแบบส่วนประสมทางการตลาดท่ีทาํให้เกิด

ไวว้างใจและซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้ง

สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้ในการวางแผนการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบั

ความต้องการของผู ้บริโภคได้ ใช้ปรบกลยุทธ์ิการแข่งขันและส่วนประสมทาง

การตลาดให้สามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความไวว้างใจ

ต่อผลิตภณัฑเ์พิ่มมากข้ึน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจ

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความ

ไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืน ๆ กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภค

ท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, สถานภาพ, 

อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหเ้กิดความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

เคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ราคา, ช่องทางและการ

จดัจาํหน่าย,ผลิตภณัฑ ์และการส่งเสริมการตลาด  มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจ

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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 3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้,ความภกัดีต่อสินคา้ และ

ความตระหนกัรู้ตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์ท่ีทาํให้เกิดความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมี

ต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 

กรอบแนวคิด 

                ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ   - อาย ุ

- ระดบัการศึกษา - อาชีพ 

- รายได ้  - สถานภาพ 

 

 

 

 

 

ความไวว้างใจ 

ของผุบ้ริโภค 

ท่ีมีต่อ 

เคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ราคา (Price) 

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

- ผลิตภณัฑ ์(Product) 

- การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 

 
ปัจจัยอืน่ ๆ 

- ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) 

- ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) 

- ความตระหนกัตราสินคา้ (Brand 

Awareness) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลการวจิยัน้ี ทาํใหท้ราบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความ

ไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัเพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนด

กลุ่มเป้าหมาย ใหก้บัผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียว 

2. ผลการวจิยัน้ี ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนั นาํไปใชเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ข

ปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

ทางการตลาด สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3. ผลการวจิยัน้ี ทาํใหท้ราบปัจจยัแทรกซอ้นอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจ

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนั  นาํขอ้มูลการวิจยัท่ีไดไ้ปความไวว้างใจ 

แนวคิด 

การวิจัยน้ีผูว้ิจ ัยได้ศึกษาค้นควา้  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และมีการทบทวน

วรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดย

นาํเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   

แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 

ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง วิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัประชากร 

ทั้งน้ี เพราะคาํว่า “Demo” หมายถึง “People” ซ่ึงแปลว่า “ประชาชน” หรือ 

“ประชากร” ส่วนคาํวา่ “Graphy” หมายถึง “Writing up” หรือ “Description” ซ่ึง

แปลวา่ “ลกัษณะ” ดงันั้น เม่ือแยกพิจารณาจากรากศพัท ์คาํวา่ “Demography” น่าจะมี

ความหมายตามท่ีกล่าวขา้งตน้ คือ วิชาท่ีเก่ียวกบัประชากรนัน่เอง (ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ ์

และณรงค ์ เทียนส่ง, 2521: 2) Department of Economic and Social Affairs ของ

องคก์ารสหประชาชาติ (1958: 3) อา้งถึงใน นิพนธ์ เทพวลัย,์ 2523: 1) ไดใ้ห้คาํจาํกดั

ความ “ประชากรศาสตร์” ไวว้า่ เป็นการศึกษาเก่ียวกบัประชากรอยา่งมีหลกัเกณฑ ์ใน

เร่ืองเก่ียวกบัขนาด (Size) โครงสร้าง (Structure) และพฒันาการ (Development) ทาง
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ประชากร Hauser และ Duncan (1966: 2 อา้งถึงใน นิพนธ์ เทพวลัย,์ 2523: 1) ไดใ้ห้

ความหมายไว้ว่า “ประชากรศาสตร์เป็นการศึกษาถึงขนาดการกระจายตัว 

(Distribution) และองค์ประกอบ (Composition) ของประชากร ศึกษาถึงการ

เปล่ียนแปลงและองคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวนั้น องคป์ระกอบของการ

เปล่ียนแปลงทางประชากร ไดแ้ก่ การเกิด การตาย การยา้ยถ่ิน และการเปล่ียนแปลง

ฐานทางสังคม (Social mobility)จากคาํนิยามขา้งตน้ทาํให้ทราบว่าการศึกษาเร่ือง

ประชากรเป็นส่ิงสําคญัมากเน่ืองจากลักษณะและองค์ประกอบท่ีแตกต่างกนัของ

ประชากรเป็นพื้นฐานในการท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของประชากร

ในดา้นต่างๆ ดงันั้น การเรียนรู้และทาํความเขา้ใจในวิชาประชากรศาสตร์จึงมีความ

จาํเป็นอยา่งมากสาํหรับนกัการตลาดและนกัสังคมศาสตร์สาขาอ่ืนๆ 

เพื่อให้การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคประสบความสําเร็จ จึงตอ้ง

อาศยัแนวคิดทางประชากรศาสตร์เป็นส่วนช่วยในการกาํหนดคุณลกัษณะต่างๆ ของ

ปัจจยัท่ีจะทาํการศึกษา 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการส่ือสารทางการตลาด 

1. ความหมายของการส่ือสารการตลาด       

การตลาดจาํเป็นตอ้งอาศยัการส่ือสารช่วยในการส่งข่าวสารทางการตลาดท่ี

เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของกิจการ ให้ส่ือไปถึงผูบ้ริโภคเพื่อเกิดการรับรู้ และซ้ือ

สินคา้หรือบริการของตน ดงันั้น การส่ือสารการตลาดจึงเป็นส่ิงสําคญัและมีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีนกัการตลาดตอ้งนาํมาพิจารณาและใช้สําหรับการวางแผนกลยุทธ์

ทางการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคได้มากท่ีสุดตาม

วตัถุประสงค์ของกิจการ ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านให้ความหมายของการส่ือสาร

การตลาดไว ้ ดงัน้ี สุวฒันา วงษก์ะพนัธ์ (2531: 55) กล่าววา่ “การส่ือสารการตลาด 

หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดในอนัท่ีจะส่ือความหมาย สร้างความเขา้ใจ 

สร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกบัผูบ้ริโภคโดยมุ่งหวงัให้เกิดพฤติกรรมตอบสนอง

ตามวตัถุประสงคข์องธุรกิจนั้น”ดารา ทีปะปาล (2541: 23) กล่าววา่ “การส่ือสาร

การตลาด คือ กิจกรรมทั้งมวลท่ีนกัการตลาดไดก้ระทาํข้ึน เพื่อให้เป็นข่าวสารกระตุน้
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จูงใจ เพื่อส่ือความหมายถ่ายทอดความคิดผา่นส่ือต่างๆ ไปยงักลุ่มเป้าหมาย เก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ์หรือบริการหรือส่ิงอ่ืนใด เพื่อให้เกิดการยอมรับและตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 

หรือแสดงพฤติกรรมตอบสนองอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีมุ่งหวงัไวบุ้ญอยู่ ขอพร

ประเสริฐ (2544: 107) กล่าววา่ “การส่ือสารการตลาดก็คือ รูปแบบของการส่ือสารท่ีมี

การส่งข่าวสาร คือผ่านทางการส่ือสารประเภทต่างๆ โดยมีวตัถุประสงค์ให้ผูรั้บ

ข่าวสารตอบสนองไปในทิศทางท่ีตอ้งการPickton และ Broderick (2001: 3) ไดใ้ห้

ความหมายของการส่ือสารการตลาดไวว้่าการส่ือสารการตลาด คือ การส่ือสารท่ี

กระทาํกบัผูรั้บสารเป้าหมาย อนัส่งผลต่อการตลาดและการดาํเนินธุรกรรมของธุรกิจ 

โดยเก่ียวพนัถึงการจดัการเก่ียวกบัส่วนประสมการส่ือสารการตลาดดว้ย 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความไว้วางใจ 

1. นิยามของความไว้วางใจ 

นิยามของคาํวา่ ความไวว้างใจ (Trust) มีนกัจิตวทิยา และนกัวชิาการหลาย

ท่านไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 

ชอว ์(Shaw 1997,21-22) นิยามความหมายของความไวว้างใจไวว้่า “ความ

ไวว้างใจ หมายถึง ความเช่ือในการกระทาํของบุคคล ว่าจะสอดคล้องกับความ

คาดหวงัในทางบวกของผูไ้วว้างใจ โดยเม่ือเรามีความไวว้างใจในบุคคลใด ๆ ก็ตั้ง

สมมติไวว้า่ บุคคลนั้นจะแสดงพฤติกรรมในทางท่ีสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของเรา 

ตลอดจนมีความตั้งใจ และมีความสามารถในการท่ีจะปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุความ

ตอ้งการของเราได”้ 

ดอยช์ (Deutsch 1962,quoted in Johnson and Johnson 1994,121) ให้

ความหมาย ความไวว้างใจไว ้ครอบคลุม 4 ประการ ดงัน้ี 

1.) ความไวว้างใจอาจนาํไปสู่ผลลพัธ์ในทางท่ีเป็นผลดี หรือผลเสียต่อความ 

ตอ้งการหรือเป้าหมาย ดงันั้น ในการไวว้างใจจึงมีความเส่ียงเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

2.) ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะก่อใหเ้กิดผลดีหรือผลเสีย ข้ึนอยูก่บัการกระทาํ 

ของผูท่ี้เราใหค้วามไวว้างใจ 

3.) หากผลลพัธ์ท่ีไดรั้บเป็นผลเสีย หรือออกมาในทางไม่ดี จะทาํใหเ้สีย 
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ความรู้สึกต่อผูท่ี้เราให้ความไวว้างใจ ได้มากกว่าความรู้สึกดีใจในกรณีท่ีผลลัพธ์

ออกมาในทางท่ีดี 

4.) มีความรู้สึกมัน่ใจวา่ บุคคลท่ีเราใหค้วามไวว้างใจ จะมีพฤติกรรมไป 

ในทางท่ีดีต่อเรา 

การเลือกไวว้างใจ จึงเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้วา่ การเลือกนั้นอาจก่อให้เกิดผลดี

หรือผลเสีย ซ่ึงการท่ีจะเกิดผลในทางใดนั้น ข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของบุคคลท่ีเราให้

ความไวว้างใจเป็นสาํคญั 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือ

เคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กาํหนด

ขนาดตวัอย่างได ้400 รายและใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีเป้าหมายในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล8 ระหวา่งมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2556 เท่านั้น8  

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน     

t – test  F – Test และ MRA  

สรุปผลการวจัิย 

1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 

คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง เพศชาย คิด

เป็นร้อยละ 52.8 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 47.30 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 25-

34 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.00  ส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 29.0 

ส่วนใหญ่มี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10001-20000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.30 

ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.80 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

โสด  คิดเป็นร้อยละ 60.50 

2 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 

จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 

จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบวา่  ราคา (price) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 
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ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 2.80  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.32  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.63  

ช่องทางการจดัจาํหน่าย (place) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 5.00 ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 8.28  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.12  ผลิตภณัฑ ์(product) มีค่าสูงสุด

เท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 4.20  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.37 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 1.24  การส่งเสริมการตลาด (promotion) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุด

เท่ากบั 5.80 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.45 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.18 

3 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ ๆ 

ภาพลกัษณ์สินคา้ มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 4.80 ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 8.40 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.16  ความภกัดีต่อสินคา้ มีค่าสูงสุด

เท่ากบั 9.80 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 2.20 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.58 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 1.83  การตระหนกัรู้ตราสินคา้ มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 3.20 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.08 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.89 

4 ผลการวเิคราะห์ความไว้วางใจของผู้บริโภคทีม่ีต่อเคร่ืองดื่มชาเขียวอชิิตัน

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

จากผลการวเิคราะห์ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิ

ตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา่ ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

เคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีค่าสูงสุดเท่ากบั 

10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 3.80 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.85 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

1.81 

6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อาย ุ

(3) อาชีพ (4) รายได ้(5) ระดบัการศึกษาและ (6) สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ 

ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติวเิคราะห์ค่า t-test (independent t-test) ใน

กรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติวเิคราะห์ค่า F-test แบบการวเิคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สาํหรับตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ สรุปไดด้งัน้ี 
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มีเฉพาะด้านเพศเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เพศท่ีแตกต่างกัน 

ส่งผลต่อความไว้วางใจของผู ้บ ริโภคท่ีมีต่อเค ร่ือง ด่ืมชา เขียวอิชิตันในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix 

หรือ 4P’s) ประกอบดว้ย ราคา (price), ช่องทางการจดัจาํหน่าย (place) , ผลิตภณัฑ ์

(product), และการส่งเสริมการตลาด (promotion) มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจ

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

สามารถนาํค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

(marketing mix หรือ 4P’s) ทั้ ง 4 ตวัแปร มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดง

ความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เขียนสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี 

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

+ 0.643 (Promotion) 

มีเฉพาะดา้นราคาเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ราคามีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, ความจงรักกกั

ดีต่อสินคา้ และการจระหนักรู้ในตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยใช้

การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

สามารถนาํค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ทั้ง 3 ตวัแปร มา

เขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิ ของผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล เขียนสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี 
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Y  = 1.298+ (-0.002) (Brand Image) + 0.253 (Brand Loyalty) 

+ 0.576 (Brand Awareness)   

เฉพาะดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยั

อ่ืนๆ ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

เคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 
 

 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Coefficientsa 

ปัจจยัส่วน

ประสม

การตลาด 

Unstandardized 

Coefficients t Sig 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

(Constant) 0.900 0.632 1.423 0.155   

Price 0.083 0.059 1.423 0.156 0.520 1.921 

Place -0.440 0.071 -6.218 0.000 0.754 1.327 

Product 0.544 0.071 7.671 0.000 0.603 1.658 

Promotion  0.643 0.079 8.130 0.000 0.545 1.836 

 

Coefficientsa 

 

Unstandardized 

Coefficients t Sig 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

(Constant) 1.298 0.404 3.217 0.001   

Brand Image -0.002 0.050 -0.044 0.965 0.852 1.173 

Brand Loyalty 0.253 0.044 -5.820 0.000 0.453 2.208 

Brand Awareness 0.576 0.043 13.475 0.000 0.443 2.258 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 1       

เพศ t-Test 0.035 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.930 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.902 ปฏิเสธ 

รายไดต่้อเดือน F-Test 0.576 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.792 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.552 ปฏิเสธ 
 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 2        

Price MRA 0.156 ปฏิเสธ 

Place MRA 0.000 ยอมรับ 

Product MRA 0.000 ยอมรับ 

Promotion  MRA 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี  3       

Brand Image MRA 0.965 ปฏิเสธ 

Brand Loyalty MRA 0.000 ยอมรับ 

Brand Awareness MRA 0.000 ยอมรับ 
 

อภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผล 

ดงัต่อไปน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อาย ุ(3) อาชีพ (4) 

รายได ้(5) ระดบัการศึกษา และ (6) สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความไวว้างใจ
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ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ี

แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาพบวา่ 

มีเฉพาะด้านเพศเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เพศท่ีแตกต่างกนั 

ส่งผลต่อความไว้วางใจของผู ้บ ริโภคท่ี มี ต่อเค ร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตันในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกัน ซ่ึงมีผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พุทธชาติ บาลมงคล (2544) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าผลไม้

พร้อมด่ืม 100% ของผูบ้ริโภค กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการศึกษาจะทาํ

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 300 ตวัอย่าง และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

วธีิเชิงพรรณนา หาค่า ร้อยละ ความถ่ี และเชิงปริมาณดว้ยการทดสอบสมมติฐาติดว้ย

ค่า t-test , f-test ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%   ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพศ

หญิงด่ืมนํ้ าผลไม้พร้อมด่ืม 100% มากกว่าเพศชายส่วนใหญ่จะเลือกด่ืมช่วงเย็น

สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง ในการตดัสินใจซ้ือกลุ่มอย่างส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือเองสถานท่ีท่ี

กลุ่มตวัอย่างไปซ้ือมากท่ีสุด คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยมีความถ่ีในการซ้ือ 1 คร้ังต่อ

สัปดาห์ขนาดกล่อง 1000 มล. และเจาะจงตราสินคา้ ซ่ึงตราสินคา้ท่ีด่ืมเป็นประจาํ คือ 

ทิปโก้ โดยนํ้ าส้มเป็นรสชาติท่ีชอบมากท่ีสุด แรงจูงใจอนัดับแรกท่ีด่ืม คือ อยาก

ทดลองโดยเหตุผลการด่ืมเพื่อสุขภาพ สําหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

ผู ้บริโภคให้ความสําคัญมากท่ีสุด คือ รสชาติ คุณค่าทางโภชนาการและราคา

เหมาะสม ระดบัสําคญัมาก คือ สะดวกในการบริโภค หาซ้ือง่าย รูปแบบและขนาด

บรรจภณัฑ์ การส่งเสริมการขายและการโฆษณา ตามลาํดบั ส่วนระดบัความสําคญั

น้อย คือ คนอ่ืนแนะนาํ ผลการทาํสอบสมมติฐาน พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

ปัจจยัในการเลือกซ้ือดา้นผลิตภณัฑ์และราคาแตกต่างกนั ปัจจยัดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั

มีผลต่อปัจจยัในการเลือกซ้ือดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(product), ราคา (price), ช่องทางการจดัจาํหน่าย (place) และ

การส่งเสริมการตลาด (promotion) มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมี

ต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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มีเฉพาะดา้นราคาเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ราคามีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทั้ง

เน่ืองจาก คุณตนั ภาสกรนที ผูส้ร้างตราสินคา้ชาเขียว “โออิชิ” จนถือส่วนแบ่งตลาด

มากท่ีสุด  ไดล้าออกจากเครือโออิชิท่ีตวัเองเป็นผูก้่อตั้ง และหันมาออกชาเขียวสร้าง

ตราสินคา้ใหม่ ในนาม “อิชิตนักรีนที” เร่ิมวางขายในราคาขวดละ 16 บาท ถูกกว่า

ราคามาตรฐานของชาเขียว 20 บาทท่ีโออิชิเคยตั้งไวจ้นตลาดยอมรับ โดยราคา 16 

บาทของอิชิตนัเป็นราคาเดียวไม่วา่จะอยู่ในโมเดิร์นเทรดหรือร้านสะดวกซ้ืออยา่ง 7-

Eleven โดย ภาพลกัษณ์ของ “โออิชิ” ยงัติดตวักบั “ตนั ภาสกรนที” อยูต่ลอดเวลา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเขาใช้ตวัเองเป็นพรีเซนเตอร์สินคา้แทบทุกอย่างท่ีเขามีส่วน

ร่วมในช่วงหลงัดงันั้น “อิชิตนั” ถึงแมจ้ะมีแบรนด์ดอ้ยกวา่โออิชิ แต่ก็มีแบรนด์ของ

ตนัไม่ดอ้ยไปกวา่กนั   แค่น้ีก็น่าจะจูงใจผูบ้ริโภคท่ีเคยเป็นลูกคา้ของโออิชิเดิม ให้มา

ลองชิม “ชาเขียวยี่ห้อใหม่ของคุณตนั” ไดไ้ม่มากก็นอ้ย แต่เพียงกลยุทธ์ดา้นแบรนด์

อาจไม่เพียงพอต่อการดึงดูดผูบ้ริโภค ตนัจึงใช้กลยุทธพื้นฐานของการตลาด ก็คือ 

Price หรือการตั้งราคาให้ดึงดูดกว่าคู่แข่ง โดยเปิดราคาท่ี 16 บาท ถูกกวา่โออิชิถึง 4 

บาท  แลว้กลยุทธ์ดา้นราคาไม่ใช่เร่ืองใหม่ เพราะคู่แข่งของโออิชิหลายรายไม่ว่าจะ

เป็นยนิูฟ เพียวริคุ ต่างก็ตั้งราคาใหถู้กกวา่โออิชิเล็กนอ้ยเน่ืองจากความเขม้แข็งของแบ

รนด์สู้ไม่ได ้ซ่ึงก็ไม่ประสบผลสําเร็จมากนกั แต่กรณีของ “อิชิตนั” นั้นต่างออกไป

เพราะถือเป็นแบรนด์พี่นอ้งท่ีไม่ดอ้ยไปกวา่กนัทาํให้ ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนั  ซ่ึงมีผลสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรสุดา พ่วง

สมบติั (2546) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืม

พร้อมด่ืม (ready to drink beverage) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบวา่ ส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ในภาพรวมมีความสําคญัอยูใ่น

ระดบัปานกลาง ดา้นราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดใน

ภาพรวมก็มีความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลางดว้ยเช่นกนั โดยตลาดเคร่ืองด่ืมพร้อม

ด่ืมมีการแข่งขันสูงมาก และย ังสามารถด่ืมได้บ่อยเน่ืองจากราคาไม่แพงเม่ือ
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เปรียบเทียบกบัเคร่ืองแอลกอฮอล์ประเภทอ่ืน เนน้บริโภคเพื่อความสนุกสนานเฮฮา 

นอกจากนั้นพบวา่ imaged society เป็นส่ืงท่ีส่งผลใหเ้คร่ืองด่ืมประเภทน้ีเป็นท่ีนิยม 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความ

จงรักภกัดีตราสินคา้ การตระหนกัรู้ มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมี

ต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

มีเฉพาะด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้กล่าวคือ 

ปัจจยัอ่ืนๆ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

เคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ทั้งเน่ืองจากสินคา้

ประเภทเคร่ืองด่ืมชาเขียวท่ีมีหลายภาพลกัษณ์ตราสินคา้ เช่น โออิชิ เพียวริคุ มิเรอิ 

และอิชิตนัเป็นตน้ จะสังเกตจากช่ือภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีนาํเสนอมาขา้งตน้น้ี อิชิตนั 

เป็นภาพลกัษณ์ตราสินคา้หน่ึงท่ีพึ่งเขา้สู่ตลาดโดยใชห้ลกัการทางดา้น ราคาท่ีแตกต่าง 

สร้างกลุ่มลูกคา้และเพิ่มประสิทธิภาพของใบชาเป็นใบชาออแกนิคท่ีนาํเขา้สู่ตลาดเพื่อ

เจาะกลุ่มผูรั้กสุขภาพ โดยให้ราคาท่ีแตกต่างเป็นราคาท่ีอยู่ก่ึงกลางของหลายๆ

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีขายสินคา้ประเภทชาเขียว อิชิตนั นาํเสนอราคาท่ี 16 บาท เป็น

ราคาท่ีไม่สูงมาก จากกลกัการขา้งตน้สามารถวิเคราะห์ตามหัวขอ้ไดด้งัน้ี คือ  1)  มี

ผลผลิตท่ีดี (Improved Productivity) วตัถุดิบท่ีใช ้คือ ใบชาออแกนิคท่ีมีการควบคุม

คุณภาพปลอดจากสารพิษและมีการกาํหนดระยะเวลาในการเก็บยอดใบชาเพื่อให้ได้

วตัถุดิบออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการผลิตโดยใช้เคร่ืองจักรและ

เทคโนโลยีท่ีสามรถควบคุมคุณภาพของการผลิตได้  2)  การตดัสินใจ (Improved 

Decision Making) อิชิตนัมีการตดัสินใจในการเลือกลงทุนทาํธุรกิจชาเขียวท่ีมีการ

แข่งขนัค่อนขา้งสูงแต่ใช้รูปแบบของการแข่งขนัท่ีเน้นหลกัสร้างความแตกต่างท่ีมี

คุณภาพดีในราคาท่ีผูบ้ริโภคสามารถซ้ือได้ ถือว่าเป็นการตดัสินใจเลือกทาํธุรกิจชา

เขียวเพื่อเข้าสู่ตลาดท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดค่อนข้างสูง  3) การจัดการข้อมูล 

(Managing Information) อิชิตนัมีรูปแบบการนาํเสนอข่าวสารขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการเน้นหลกัของใบชาออแกนิค เน้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ให้มีความ

โดดเด่น สร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าให้ลูกค้าสามารถจาํช่ือภาพลักษณ์ตราสินค้า
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ภายใต ้อิชิตนั เพื่อตอกย ํ้าให้ลูกคา้สามารถจดจาํในสินคา้มากกวา่คู่แข่งอยา่งโออิชิ 4)   

การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) ในดา้นการบริหารการเปล่ียน อิชิ

ตนัไดมี้การให้พนกัมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ คือ การให้พนกังานถือหุ้นของ

บริษัท เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานให้มีประสิทธิภาพและเพื่อ

ผลตอบแทนท่ีจะกลบัมาสู่ตนเองเสมือนการใหพ้นกังานร่วมเป็นเจา้ของบริษทั  5)   มี

นวตักรรม มีวิธีคิดการให้บริการลูกคา้แบบใหม่ (CRM) อิชิตนัไดน้าํเสนอคุณค่าของ

ความแปลกใหม่ให้กบัลูกคา้ท่ีเปล่ียนจากยอดใบชาแบบเดิมเป็นแบบใบชาออแกนิค 

เป็นนวตักรรมใหม่ท่ีไม่มีผูผ้ลิตใบชาใดไดท้าํการขายนํ้ าชาเขียวประเภทใบชาออแก

นิค  6)  การจดัส่งหรือการผลิตแบบทนัเวลา (JIT) ในดา้นการจดัส่งสินคา้ของอิชิตนั

นั้น ไดท้าํการส่งไปยงัทุกจงัหวดัของประเทศไทยโดยมีทีมงานในการจดัส่งสินคา้เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างไม่ให้มีการขาดตลาด เน่ืองจากในช่วงแรก

สินคา้ยงัมีส่วนแบ่งทางการตลาดแชร์ในตลาดของชาเขียวนอ้ยไม่เป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้

แต่เม่ือมีการทาํตลาดแนะนาํสินคา้ให้กบัลูกคา้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มข้ึนความ

ตอ้งการก็ตอ้งมีเพิ่มข้ึนดงันั้นการจดัส่งสินคา้หรือวตัถุดิบก็ตอ้งมีการส่งตรงต่อเวลา

เพื่อไม่ให้สินคา้ขาดตลาดนั่นเอง  7)  การบริหารท่ีมีคุณภาพ (TQM) การบริหาร

องคก์รของอิชิตนัให้มีคุณภาพนั้น จากการกล่าวขา้งตน้ การบริหารงานให้มีคุณภาพ

นั้นตอ้งมีการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทาํงาน โดย

การบริหารนั้นจะให้พนกังานมีส่วนร่วมในการถือหุ้น ซ่ึงเป็นแรงจูงใจอย่างหน่ึงใน

การปฏิบติังานจะส่งผลให้งานท่ีออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้ง 7 ขอ้เป็นการสร้าง

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในนามอิชิตนั เป็นเหตุผลเกิดความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

เคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนั   ซ่ึงมีผลสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ผุสสดี วฒันเมธา (2546) 

ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมชา

เขียวของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า  ผู ้บริโภคให้

ความสาํคญัมากบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑช์าเขียว เช่น มีประโยชน์ โดยผูบ้ริโภคมีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมชาเขียวมาก ผูบ้ริโภคทราบข้อมูลข่าวสารทางส่ือ

โทรทัศน์ ผูบ้ริโภคด่ืมชาเขียว 4 คร้ังต่อสัปดาห์ และบริโภค 2 แก้วต่อคร้ัง โดย
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ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกแหล่งผลิตเคร่ืองด่ืมชาเขียวจากประเทศไทยผูบ้ริโภคให้

ความสําคญักับการบริโภคตามอยย่างสังคมน้อยท่ีสุด สําหรับปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึง

ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั พบวา่ มีพฤติกรรม

การบริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่าย ควรนาํกลยุทธ์ทางการตลาด

มาปรับปรุงในการขยายฐานกลุ่มลูกคา้ โดยให้มุ่งเน้นไปยงับริโภคทัว่ไปด้วย ซ่ึง

ผูบ้ริโภคท่ี 

 2. ดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ประกอบดว้ย 

ผลิตภณัฑ์ (product), ราคา (price), ช่องทางการจดัจาํหน่าย (place) และการส่งเสริม

การตลาด (promotion) ผูป้ระกอบการร้านขายยาในห้างสรรพสินคา้ ควรใช้กลยุทธ์

ทางการตลาดมาพฒันาปรับปรุงเพื่อใหผู้บ้ริโภค ดงัน้ี 

    2.1 ด้านผลิตภณัฑ์ (product) พฒันาในด้านผลิตภณัฑ์ให้มีความคุ้มค่า

ทางดา้นใชง้านใหม้ากยิง่ข้ึน เพื่อเป็นทางเลือกทกใหเ้กิด  

     2.2 ราคา (price) ควรใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดมากาํหนดราคายา ไดแ้ก่ ควร

มีการออกแบบสอบถามในดา้นระดบัราคาท่ีผูบ้ริโภคสามารถซ้ือได้ เพราะเป็นส่ิง

สาํคญัท่ีทาํใหผู้จ้าํหน่ายจะสามารถทาํราคาเพื่อแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดได ้

     2.3 ช่องทางการจาํหน่าย (place) ปรับบรรยากาศภายในสถานท่ีจดัจาํหน่าย

ใหดู้สะอาดและสวยงาม จดัวางสินคา้ให้ง่ายต่อการเลือกซ้ือ สร้างความสะดวกสบาย

ในการเขา้มาใชบ้ริการ ของผูบ้ริโภค 

     2.4 การส่งเสริมการตลาด (promotion) โดยการทาํส่วนลดหรือให้ของแถม

สําหรับการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค เพื่อทาํให้เกิดแรงจูงใจ ท่ีเพิ่มมากข้ึนในการเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑ ์

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 

 1. ขยายขอบเขตการศึกษาไปยงัผูบ้ริโภคเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัท่ีอยู่

ในจงัหวดัอ่ืน ๆ เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีมีความหลากหลายและชดัเจนมากยิ่งข้ึน เพื่อใช้
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ในการวางแผนดา้นกลยทุธ์ และพฒันาในดา้นอ่ืนๆ ตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค

มากข้ึน 

2. ทาํการศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคให้ชดัเจนมากยิ่งข้ึน 

เพื่อใหส้ามารถนาํขอ้มูลมาพฒันาในประชากรศาสตร์ และเขา้ถึงตวัผูบ้ริโภคมากข้ึน 

3. ทาํการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีคาดวา่จะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจท่ี

จะทาํใหติ้ดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัท่ีมากข้ึน 
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