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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจบริโภคชาชงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
FACTORS THAT EFFECTED THE DECISION MAKING FOR TEA DRINKING 

OF CONSUMERS AROUND BANGKOK AREA 
พชัร สิงห์ศกัดา¹  ผศ.พฒัน์ พิสิษฐเกษม² 

------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคชาชงของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจบริโภคชาชงของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ท  า
การวิจยัโดยกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งส้ิน 400 ชุด โดยการเก็บแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอ้มูล จากนั้นมีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้
สถิติเชิงพรรณาอธิบายค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิง
อา้งอิง โดยใชก้ารวิเคราะห์ ANOVA ประกอบดว้ย t-test , f-test และสถิติในการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ใช ้Multiple Regression Analysis (MRA)   

กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  21 - 30 ปี  มีอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร มีรายได ้10,001 – 20,000  บาท มีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี และสถานภาพโสด   

นอกจากน้ีจากผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทาง มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 3 ตวั
แปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่านยัส าคญั นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้น
ราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคชาชงของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ค าส าคัญ: การตดัสินใจซ้ือ, ชาชง 
 
 
 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
 This study is focused on Factors that affected the decision making to drink 
instant tea of consumers in Bangkok area. It will fulfill the following objectives:  1) To 
study personal factors that affect the decision making to drink instant tea of consumers in 
Bangkok area  2) To study marketing mix factors that affect the decision making to drink 
instant tea of consumers in Bangkok area.  To conduct primary research using random 
samples from the total consumer base in Bangkok with 400 questionnaires used as a tool 
to collect data.  To conduct a data analysis with computer program finished with 
descriptive statistic of frequency values (Frequency)  percentage (Percentage)  Average 
(Mean) and standard deviation values (Standard Deviation) and hypothesis testing.  
Reference statistics using  t-test and F-test and Statistical hypothesis testing to determine 
the relationship by using Multiple Regression Analysis  (MRA)   
   It was found that the decision making to drink instant tea of consumers in 
Bangkok area is mostly, women aged 21-30 years old, Single and Bachelor degree. Most 
of them are staff in private company/Bank with revenue between 10,001-20,000 baht. By 
the result found Price Place and Promotion that effect the decision making to drink 
instant tea of consumers in Bangkok area. 
KEYWORDS : DECISION MAKING, INSTANT TEA 
 
 
บทน า 

หากน ้ า คือ เคร่ืองด่ืมชนิดแรกของโลก ชา ก็อาจถือไดว้่าเป็นเคร่ืองด่ืมผสมชนิด
แรกของโลก ดว้ยกล่ินท่ีหอมและมีรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์จึงท าให้ชาเป็นเคร่ืองด่ืมยอด
นิยมของคนทัว่ทุกมุมโลกมีประวติัศาสตร์ยาว นานนบัพนัปีจวบจนถึงปัจจุบนัความนิยมก็
ยงัไม่เส่ือมคลาย นอกจากรสชาติและกล่ินหอมท่ีโดดเด่นไม่เหมือนใครแลว้ ส่ิงท่ีท าให้ชา
เป็นท่ีนิยมอีกส่ิงหน่ึงก็คือสรรพคุณซ่ึงมีประโยชน์แก่ร่างกายมากมายไม่วา่จะเป็น แกร้้อน
ใน บ ารุงหวัใจ ช่วยเจริญอาหาร ลา้งสารพิษในร่างกาย และสรรพคุณยอดนิยม คือ สามารถ
ลดความอว้นโดยมีสารท่ีช่วยเผาผลาญไขมนัในเลือดและช่วยลดคอเลสเตอรอลไดอี้กดว้ย  
 ในปัจจุบนัการด่ืมชาในประเทศไทยนั้นเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะใน
รูปแบบชาพร้อมด่ืมบรรจุขวดซ่ึงมีมากมายหลายแบรนด์ในทอ้งตลาด แต่การท่ีบริโภคชา
พร้อมด่ืมนั้น จะท าให้รสชาติ กล่ิน อรรถรส รวมถึงสรรพคุณของชาลดลงเป็นอย่างมาก 
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เพราะชาพร้อมด่ืมเป็นน ้าชาท่ีเจือจางทั้งยงัปรุงแต่งกล่ินและรสดว้ยน ้าตาล ซ่ึงหากด่ืมมากๆ 
อาจท าให้เกิดโรคอว้นได ้เพราะว่าการจะไดล้ิ้มรสของชาและไดรั้บสรรพคุณอย่างเต็มท่ี
นั้น จะตอ้งด่ืมชาดว้ยวธีิการชงและด่ืมขณะท่ียงัอุ่นอยู ่ซ่ึงขอ้มูลความรู้เหล่าน้ีเร่ิมเป็นท่ีรับรู้
ในสังคมไทยอยา่งแพร่หลาย จึงท าให้ในปัจจุบนัเร่ิมมีกระแสการด่ืมชาชงเกิดข้ึน ไม่วา่จะ
เป็นชาเขียว ชาอู่หลง ชาสมุนไพรรวมถึงชาไข่มุก และยงัมีร้านชาทั้งในรูปแบบคาเฟ่และ
แบบเคาน์เตอร์เกิดข้ึนมากมาย  
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษา "ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
บริโภคชาชงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร" ว่าผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ มีความ
คิดเห็นและมีพฤติกรรมต่อการบริโภคชาชงอยา่งไร โดยผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะไดผ้ล
การศึกษาท่ีเป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนว ทางในการประกอบธุรกิจร้านชาซ่ึงเป็นธุรกิจในฝัน
ของผูว้จิยั และเป็นขอ้มูลเพื่อท าตลาดชาชงใหป้ระสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพ และตรง
ตามความตอ้งการกบัผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
สมมติฐานของการวจัิย  
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ การศึกษา 
สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลการตดัสินใจบริโภคชาชงท่ีแตกต่างกนั  
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการตลาดประกอบดว้ย ปัจจยัทางด้านผลิตภณัฑ์ 
ปัจจยัทางดา้นราคา ปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจบริโภคชาชง 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร 
  - กลุ่มประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมี
พฤติกรรมการบริโภคชาชง 
 2. ขอบเขตเน้ือหา 
  - ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษาอาชีพ และรายได ้
  - ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง
ทางการจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  
  - ปัจจยัดา้นการตดัสินใจ 
 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
  - ขอบเขตดา้นเวลา ระหวา่งเดือนเมษายน 2557 – มิถุนายน 2557 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ 
 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบดว้ย  
 1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม
ผู ้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างของส่วนตลาด 
 2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคญั นกัการตลาดตอ้งศึกษาตวั
แปรน้ีอย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบนัน้ีตวัแปรดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภค 
 3. ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบนัลกัษณะครอบครัวเป็น
เป้าหมายท่ีส าคญั และมีความส าคญัยิง่ข้ึนในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยผูบ้ริโภค นกัการตลาดจะ
สนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใชสิ้นคา้ใดสินคา้หน่ึงและยงัสนใจใน
การพิจารณาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ และโครงสร้างด้านส่ือท่ีจะเก่ียวข้องกับผู ้
ตดัสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพฒันากลยทุธ์การตลาดใหเ้หมาะสม 
 4. รายได ้การศึกษา และอาชีพ (Income Education And Occupation) เป็นตวัแปร
ท่ีส าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีความ
ร ่ ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายไดป้านกลางและรายไดต้ ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาด
ใหญ่ ปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายไดอ้ยา่งเดียวก็คือ รายไดจ้ะเป็น
ตวัช้ีการมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้ ในขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ี
แทจ้ริงอาจถือเกณฑ ์รูปแบบการด ารงชีวติ รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา  

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

การตดัสินใจบริโภคชาชงของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือวา่เป็นหวัใจส าคญัของการบริหาร

การตลาด การจะท าให้การด าเนินงานของกิจการประสบความส าเร็จได้ก็ข้ึนอยู่กบัการ
ปรับปรุง และความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดเหล่าน้ี ซ่ึงส่วน
ประสมทางการตลาดนั้นถือวา่เป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้โดยทัว่ไปส่วนประสม
ทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และ
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือเรียกวา่ 4P’s โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ผลติภัณฑ์หรือบริการ  
 หมายถึง ส่ิงท่ีน าเสนอแก่ตลาดเพื่อให้เกิดความสนใจ ความตอ้งการเป็นเจา้ของ 
การใชบ้ริการ หรือการบริโภค ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการหรือความ
จ าเป็นของผู ้ซ้ือให้ได้รับความพอใจ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย คุณสมบัติท่ีสัมผสัได ้
(Tangible product) และสัมผสัไม่ได ้(Intangible product) ประกอบดว้ยวตัถุท่ีมีรูปร่าง 
บริการ บุคคล สถานท่ี องคก์ร และความคิด 

1. แนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 
 ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงใดๆ ท่ีสามารถน าเสนอออกสู่ตลาดเพื่อให้เกิดความสนใจ 
ความตอ้งการเป็นเจา้ของ การใช้บริการหรือการบริโภค ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอาจจะตอบสนอง
ความจ าเป็นและความตอ้งการของผูซ้ื้อให้ได้รับความพอใจ ซ่ึงประกอบด้วยส่ิงของท่ีมี
รูปร่าง บริการ บุคคล สถานท่ี องคก์รและความคิด 
             การจ าแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ตามความทนทาน และความเป็นรูปธรรม 
กล่าวคือ การใชง้านและตามลกัษณะรูปธรรมท่ีสัมผสัได ้ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
  1.1 สินคา้ไม่ทนทาน (Nondurable goods) เป็นสินคา้ท่ีมีรูปธรรมจบัตอ้ง
ไดมี้อายุการใช้งานสั้น โดยปกติจะบริโภคเพียงคร้ังเดียวหรือไม่ก่ีคร้ัง เช่น เบียร์และสบู่  
สินคา้เหล่าน้ีถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วและซ้ือบ่อย กลยุทธ์ท่ีเหมาะสม คือ จดัจ าหน่ายอย่าง
ทัว่ถึงหลายสถานท่ีเพื่อเพิ่มความสะดวกในการซ้ือ  คิดก าไรเพียงเล็กน้อย และโฆษณา
อยา่งหนกัเพื่อจูงใจใหเ้กิดการทดลองใชแ้ละสร้างความชอบพอ 
  1.2 สินคา้ทนทาน (Durable goods) เป็นสินคา้ท่ีมีรูปธรรมจบัตอ้งได้มี
อายกุารใชง้านนาน เนน้การขายโดยบุคคลและการบริการ ไดก้ าไรสูงกวา่ และตอ้งการการ
รับประกนัจากผูข้ายมากข้ึน 
  1.3 การบริการ (Service) เป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรมจบัตอ้งไม่ได้ แบ่งแยก
ไม่ได้ ไม่แน่นอนและไม่สามารถเก็บไวไ้ด้ เป็นผลให้การบริการต้องการการควบคุม
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คุณภาพ ความน่าเช่ิอถือของผูใ้หบ้ริการและความสามารถในการปรับเปล่ียนการให้บริการ
อยา่งมาก 
 2. แนวคิดเก่ียวกบัตราสินคา้  
 ตราสินคา้ หมายถึง การรู้จกัช่ือตราสินคา้ของลูกคา้มีผลเชิงบวกต่อการตอบสนอง
ต่อผลิตภณัฑ์หรือการบริการแตกต่างกัน ค่าตราสินค้าเป็นผลมาจากการท่ีลูกค้าแสดง
ความชอบผลิตภณัฑห์น่ึงมากกวา่อีกผลิตภณัฑห์น่ึงทั้งท่ีเหมือนกนัทุกประการ 
 ตราสินคา้เป็นสัญลกัษณ์ท่ีมีความสลบัซบัซอ้น สามารถส่ือความหมายได ้6 ระดบั 
ดงัน้ี 
  2.1 คุณสมบัติ  (Attributes) ตรา สินค้าท า ให้ นึก ถึ ง คุณสมบัติห รือ
คุณลกัษณะท่ีแน่ชดัของผลิตภณัฑ ์
  2.2 คุณประโยชน์ (Benefits) คุณสมบติัตอ้งแปลออกมาเป็นคุณประโยชน์
ตามหนา้ท่ีและคุณประโยชน์ทางอารมณ์ 
  2.3 คุณค่า (Values) ตราสินคา้บอกบางอยา่งเก่ียวกบัคุณค่าของผูผ้ลิต 
  2.4 วฒันธรรม (Culture) ตราสินคา้อาจเป็นตวัแทนของวฒันธรรม 
   2.5 บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินคา้บ่งช้ีถึงบุคลิกภาพของสินคา้ 
   2.6 ผู ้ใช้  (User) ตราสินค้า ช้ี ให้ เ ห็นถึงประเภทของผู ้บ ริโภคท่ี ซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์  
 3. แนวคิดเก่ียวกบัการบรรจุภณัฑ ์ 
 การบรรจุภณัฑ์ (Packaging) เป็นกิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการออกแบบและการ
ผลิตภาชนะท่ีใชบ้รรจุ หรือห่อหุม้ผลิตภณัฑ์ แบ่งตามการใชว้สัดุเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ บรรจุ
ภณัฑช์ั้นแรก บรรจุภณัฑช์ั้นท่ีสอง และบรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่ง 
 4.  แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบและการจดัการการบริการ 
 การบริการ (Service) หมายถึง การกระท าหรือการปฏิบติัซ่ึงฝ่ายหน่ึงน าเสนอต่อ
อีกฝ่ายหน่ึง เป็นส่ิงท่ีไม่มีรูปลกัษณ์หรือตวัตนจึงไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิการเป็นเจา้ของใน
ส่ิงใด ๆ การผลิตบริการอาจผกูติดหรือไม่ผกูติดกบัสินคา้ก็ได ้
 ราคา  
 หมายถึง มูลค่าของสินคา้ หรือบริการท่ีสามารถวดัได ้ในรูปตวัเงินหรือเป็นส่ิงท่ี
ตอ้งจ่ายส าหรับการได้มาซ่ึงบางส่ิง โดยการก าหนดราคาสินคา้ท่ีจะน าออกจ าหน่ายจะ
พิจารณาในแง่ของจิตวทิยาเก่ียวกบัราคาหรือนโยบายการก าหนดราคาต่างๆ 
 มูลค่า (Value) หมายถึง การวดัใจเชิงปริมาณของมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ ประทบัใจ และจูงใจจนท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึน  
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 อรรถประโยชน์  (Utility) หมายถึง  คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ท่ี เ อ้ืออ านวย
ผลประโยชน์ ตั้งแต่รูปร่างลกัษณะของสินคา้สวยถูกใจ การซ้ือสินคา้ไดต้ามฤดูการ การหา
ซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกรวดเร็ว การซ้ือสินคา้มาเป็นเจา้ของได ้
 การตั้งราคาจึงจ าเป็น ตอ้งพิจารณาท าให้เกิดอรรถประโยชน์ในตวัผลิตภณัฑ์ให้ดี
ท่ีสุด เพราะเหมือนกบัการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้สูงข้ึนในสายตาของผูบ้ริโภค 
เม่ือผูบ้ริโภคประทบัใจ เร่ืองราคาก็เหมาะสมทั้งส้ินไม่วา่ถูกหรือแพง 
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วยสถาบนัและกิจกรรม ใช้เพื่อ
เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการขององค์การไปยงัตลาด สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่
ตลาดเป้าหมายก็คือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวั
สินคา้ ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลัง การจดั
จ าหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 
 1.  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution)  
  หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑห์รือกรรมสิทธ์ิผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงั
ตลาด ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้
ทางอุตสาหกรรม  
 2.  การกระจายตวัสินคา้ (Physical Distribution)  
  หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไป
ยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายสินคา้จึงประกอบไปดว้ยงานท่ีส าคญั
คือ การขนส่ง การเก็บรักษาสินคา้หรือการคลงัสินคา้ และการบริหารสินคา้คงเหลือ 
 การส่งเสริมการตลาด 
 เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและ
พฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจเป็นการขายโดยใช้พนกังานขาย และการขายโดย
ไม่ใชพ้นกังานขาย ซ่ึงประกอบดว้ยการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การให้ข่าว และการ
ประชาสัมพนัธ์ 
 1.  ก า ร โฆษณา  (Advertising) เ ป็ นก า รน า เสนอ ต่อส าธ า รณชน  (Public 
presentation) ดว้ยความเป็นสาธารณะของการโฆษณาจึงเหมาะสมท่ีจะน าเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้ และขอ้เสนอท่ีเป็นมาตรฐาน 
 2. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เพื่อส่ือสาร (Communication) ดึงความ
สนใจผูบ้ริโภคเขา้สู่ตวัสินค้าจูงใจ (Incentive) มอบสิทธิพิเศษ ส่ิงจูงใจ ซ่ึงมีคุณค่าต่อ
ผูบ้ริโภค และเชิญชวน (Invitation) เป็นการเชิญชวนใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ทนัที 
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 3. การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Public relation and publicity) คุณลกัษณะ
เด่นของการใหข้่าว และการประชาสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างจากเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดอ่ืน ๆ 
ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ (High credibility) เร่ืองราวท่ีน าเสนอเป็นข่าว หรือบทความมีความ
น่าเช่ือถือมากกว่าช้ินงานโฆษณา  ความสามารถในการเจาะเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ (Ability to 
catch buyers off guard) การประชาสัมพนัธ์สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีไม่สนใจโฆษณา  
และการสร้างเป็นเร่ืองราว (Dramatization) การประชาสัมพนัธ์มีศกัยภาพท่ีจะสร้างเป็น
เร่ืองราวเก่ียวกบับริษทัหรือสินคา้ได ้
 4. การใช้พนกังานขาย (Personal selling) การใช้พนกังานขายเป็นเคร่ืองมือชนิด
หน่ึงซ่ึงจะไดผ้ลดี เม่ือผูบ้ริโภคอยูใ่นขั้นสุดทา้ยของกระบวนการตดัใจซ้ือ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่เพื่อสร้างความชอบ การโนม้นา้ว และการตดัสินใจซ้ือ  
 5. การตลาดทางตรง (Direct marketing) มีหลากหลายรูปแบบเช่น จดหมายตรง 
(Direct mail) การตลาดทางโทรศพัท ์ (Tele marketing) การตลาดทางอินเตอร์เน็ต (Internet 
marketing) คุณลกัษณะท่ีแตกต่าง 4 ประการของการตลาดทางตรง ไดแ้ก่ ไม่มีความเป็น
สาธารณะ (Nonpublic) เน่ืองจากข่าวสารถูกส่งโดยตรงไปยงับุคคลท่ีเจาะจง  เป็นการ
ออกแบบเฉพาะตวั (Customized) ข่าวสารจดัเตรียมไวเ้ฉพาะตวับุคคลท่ีจดัส่งไปให้เท่านั้น   
ทนัสมยั (Up-to-date) ข่าวสารถูกจดัเตรียมอยา่งรวดเร็วทนัสมยัเสมอ  และส่ือสารสองทาง 
(Interactive) ข่าวสารสามารถแลกเปล่ียนกนัไดข้ึ้นอยูก่บัการตอบสนองของบุคคล จึงเป็น
การส่ือสารสองทาง 
 ส่วนผสมของปัจจยัส าคญัทั้ง 4 ประการน้ี เป็นปัจจยัท่ีควบคุมได ้และยงัมีปัจจยัท่ี
ควบคุมไม่ไดท้างการตลาดอีกหลายอย่าง ท่ีอาจส่งผลต่อการจ าหน่ายสินคา้ อาทิ สภาวะ
แวดล้อมทางวฒันธรรมและสังคม เช่น ความเช่ือ ค่านิยม ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง หรือ
สภาวะแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้ประชาชาติ ภาวะเงินเฟ้อ การใช้จ่ายของ
ผูบ้ริโภค เป็นตน้ ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมดลว้นมีจุดมุ่งหมายอนัเดียวกนั คือ 
เป้าหมายทางการตลาด ซ่ึงหมายถึงการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกบัการตัดสินใจซ้ือ  

ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ  
ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Buying decision process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค พบวา่ผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ถึงความ
ต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรม
ภายหลังการซ้ือ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากระบวนการซ้ือเร่ิมต้นก่อนการซ้ือจริงๆและมี
ผลกระทบหลงัการซ้ือ 
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1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ (need recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (problem 
recognition) หมายถึงการท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายในของตนซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือ
เกิดจากส่ิงกระตุน้ เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ 
ซ่ึงรวมถึงความตอ้งการของร่างกาย (physiological needs) และความตอ้งการท่ีเป็นความ
ปรารถนา อนัเป็นความตอ้งการดา้นจิตวิทยา (psychological needs) ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือ
ถึงระดบัหน่ึงจะกลายเป็นส่ิงกระตุน้ บุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีท่ีจะจดัการกบัส่ิงกระตุน้จาก
ประสบการณ์ในอดีต ท าใหเ้ขารู้วา่จะตอบสนองส่ิงกระตุน้อยา่งไร 

2. การคน้หาขอ้มูล (Information search) ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ และ
ส่ิงท่ีสามารถสนองความต้องการอยู่ใกล้กบัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะด าเนินการเพื่อให้เกิด
ความพอใจทนัทีตอ้งการท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถสนองความตอ้งการไดท้นัที ความตอ้งการจะ
ถูกจดจ าไว ้เพื่อหาทางสนองความตอ้งการในภายหลัง เม่ือความตอ้งการถูกกระตุน้ได้
สะสมไวม้าก จะท าใหก้ารปฏิบติัในภาวะอยา่งหน่ึงคือ ความตั้งใจให้ไดรั้บการสนองความ
ตอ้งการ โดยพยายามคน้หาขอ้มูลเพื่อหาทางสนองความตอ้งการท่ีถูก  

3. การประเมินผลทางเลือก (evaluation of alternative) เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูล
มาแลว้จากขั้นท่ีสอง ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ นกัการ
ตลาดจ าเป็นตอ้งรู้ถึงวิธีการต่างๆท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการประเมินผลทางเลือก กระบวนการ
ประเมินผลไม่ใช่ส่ิงท่ีง่ายและไม่ใช่กระบวนการเดียวท่ีใชก้บัผูบ้ริโภคทุกคนและไม่ใช่เป็น
ของผูซ้ื้อคนใดคนหน่ึงในทุกสถานการณ์การซ้ือกระบวนการประเมินผลทางเลือกของ
ผูบ้ริโภค  

4. การตดัสินใจซ้ือ (purchase decision) จากการประเมินผลทางเลือกในขั้นท่ี 3 จะ
ช่วยให้ผูบ้ริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภณัฑ์ต่างๆท่ีเป็นทางเลือก โดยทัว่ๆไป
ผูบ้ริโภคจะตดัสิน ใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเขาชอบมากท่ีสุด การตดัสินใจซ้ือจึงเกิดข้ึนหลงัจาก
ประเมินทางเลือก (Evaluation of alternative) แลว้เกิดความตั้งใจซ้ือ (purchase intention) 
และเกิดการตดัสินใจซ้ือ (purchase decision) ในท่ีสุด แต่ก่อนตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคจะ
ค านึงถึงปัจจยั 3 ประการคือ  
  4.1 ทศันคติของบุคคลอ่ืน (attitudes of others) ทศันคติของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง จะมีผลทั้งดา้นบวก และดา้นลบต่อการตดัสินใจซ้ือ  
  4.2 ปัจจยัสถานการณ์ท่ีคาดคะเนไว้ (anticipated situational factors)    
ผูบ้ริโภคจะคาดคะเนปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายไดท่ี้คาดคะเนของครอบครัว การ
คาดคะเนตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์และการคาดคะเนผลประโยชน์ของผลิตภณัฑ์  
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  4.3 ปัจจยัสถานการณ์ท่ีไม่ได้คาดคะเนไว ้ (unanticipated situational 
factors) ขณะท่ีผูบ้ริโภคก าลงัตดัสินใจซ้ือนั้น ปัจจยัสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคะเนจะเขา้มา
เก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลกระทบต่อความตั้งใจซ้ือ เช่น ผูบ้ริโภคไม่ชอบลกัษณะของพนกังานขาย 
หรือผูบ้ริโภคเกิดอารมณ์เสียหรือวิตกกังวลจากรายได้นักการตลาดเช่ือว่าปัจจัยท่ีไม่
คาดคะเนจะมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการตดัสินใจซ้ือ การตดัสินใจของแต่ละบุคคลจะตอ้งมี
การปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงได้ นกัการตลาดตอ้งใชค้วามพยายามเพื่อท าความเขา้ใจต่อ
พฤติกรรมการซ้ือเพื่อลดภาวะความเส่ียง 
 5. การประเมินภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase Evaluation) เกิดข้ึนหลงัจากซ้ือหรือ
ใชผ้ลิตภณัฑ์ไปแลว้ ถา้เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวผ้ลลพัธ์ก็คือความพอใจ (Satisfaction) แต่
ถา้ผลลพัธ์ต ่ากวา่ท่ีคาดหวงัไวผ้ลก็คือความไม่พึงพอใจ (Unsatisfaction) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์
, และคณะ2546, หนา้ 18-19 อา้งถึงใน ปนดัดา จ าปาทอง. 2553:16-19)  
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  วุฒิพงค์ ครอบบวับาน (2553) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาปัจจัยส่วน ประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมชาสมุนไพร เจ่ียวกู่หลาน 
ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  จากการวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี มีระดบัการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพขา้ราชการ /
พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001- 20,000 บาท โดยมีสถานภาพสมรส
แลว้ พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมชาสมุนไพรเจ่ียวกู่หลานของผูบ้ริโภค ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ พบวา่ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมชาสมุนไพรเจ่ียวกู่หลานท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ
บ่อยท่ีสุด คือ ตราเฮิร์บฟิต โดยเป็นประเภทชาชงชนิดซอง ซ่ึงผูบ้ริโภคเลือกด่ืมดว้ย โดย
คิดเห็นวา่เหตุผลท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมชาสมุนไพรเจ่ียวกู่หลาน คือ มีสรรพคุณช่วย
ลดน ้ าตาลในเลือด มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทาง การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านราคาอยู่ในระดับมาก และด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่ายอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดบั ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมสมุนไพรเจ่ียวกู่หลานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมชาสมุนไพรเจ่ียวกู่หลานแตกต่างกนั 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมชาสมุนไพรเจ่ียวกู่หลาน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05     
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 ฝนทอง ถ่ินพงังา (2555) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง แรงจูงใจของผู้บริโภคในการใช้บริการ
ร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมน้ามันปตท .ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี มีอาชีพรับราชการ/พนกังานของรัฐ/
ลูกจ้างประจา มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี มีสถานภาพสมรสแลว้ มีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟเน่ืองจากกาแฟช่วยทาให้
หายง่วงนอน ด่ืมกาแฟวนัละ 2 ถว้ย ด่ืมกาแฟในราคาต ่ากวา่ 50 บาทต่อถว้ย ชอบด่ืมกาแฟ
ท่ีร้านกาแฟ จานวน 2 คน และเปล่ียนยี่ห้อกาแฟเน่ืองจากปัจจยัดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การก าหนด
ราคาและแสดงป้ายบอกราคาไวอ้ยา่งชดัเจน ความสะดวกในการซ้ือกาแฟ การโฆษณาผา่น
ส่ือประเภทต่างๆ และผลิตภัณฑ์กาแฟและอ่ืนๆ มีความหลากหลายให้เลือก โดยให้
ความส าคญัการบริการของพนกังานดว้ย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปัจจยัส่วน
บุคคลและทุกพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ ท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของ
ผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมน้ามนัปตท.ในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนั และ ส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจของ
ผูบ้ริโภค ในการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมน้ามนัปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
 ณัฐนนัท ์วิบูลยนุ์กูลกิจ (2555) การรับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของ
ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 
21-30 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาโท มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน /พนักงาน
ธนาคาร มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 บาท และมีสถานภาพโสด โดยมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดโดยให้ความส าคญักบัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 
บริการและพนกังานมีจ านวนเพียงพอ มีบุคลิกดีแต่งกายเรียบร้อย สุภาพ เตม็ใจให้บริการ มี
ความรู้ความสามารถดี และสามารถให้บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ราคามีมาตรฐาน
เดียวกนัในทุกสาขา ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ตั้งอยูใ่นศูนย ์กลางธุรกิจ ใกลท่ี้พกั ท่ีท างาน หรือ
สถานศึกษา ส าหรับเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการให้ความส าคญักบัปัจจยัต่างๆ 
ไดแ้ก่ ความ สามารถในการใชร่้วมกบัผลิตภณัฑข์องร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดี
อยูแ่ลว้ไดเ้ป็นอยา่งดี ความสามารถในการใชก้บัลูกคา้จ านวนนอ้ยราย  หรือเป็นราย บุคคล
ได้เป็นอย่างดี ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  ลักษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่  
ยกเวน้ สถานภาพสมรส มีอิทธิพลต่อการรับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของ
ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ โดยส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และราคา และเคร่ืองมือ
ส่ือสารการตลาดเชิง บูรณาการด้ารการส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรงมีความ 



190 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2557) 

สัมพนัธ์กบัการรับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์บคัส์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย  

ผูบ้ริโภคท่ีเลือกบริโภคชาชงภายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดสุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 400 คน และท าการเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2557       
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัท าการวจิยัแบบส ารวจใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ รายได ้ 

 - เพศเป็นค าถามแบบมาตรานามบญัญติั (Nominal scale) 
              - อายเุป็นค าถามแบบมาตรามาตราเรียงล าดบั (Ordinal scale) 

 - สถานภาพเป็นค าถามแบบมาตรานามบญัญติั (Nominal scale) 
      - ระดบัการศึกษาเป็นค าถามแบบมาตราเรียงล าดบั (Ordinal scale) 
       - อาชีพเป็นค าถามแบบมาตราเรียงล าดบั (Ordinal scale) 
        - รายไดเ้ป็นค าถามแบบมาตรามาตราเรียงล าดบั (Ordinal scale) 

ส่วนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด   
 ส่วนที ่3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นการตดัสินใจบริโภคชาชง  
วธีิทีใ่ช้ในการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้วจัิย 
 1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจ ัยได้
ออกแบบเสร็จแลว้ไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของ
เน้ือหาและโครงสร้างแบบสอบถามวา่ตรงตามวตัถุประสงคข์องเร่ืองท่ีศึกษาหรือไม่ 
 2. การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูว้ิจยัไดท้  าแบบสอบถามจ านวน 30 
ชุด ท าการทดสอบ (Pre-Test) มาทดสอบความเช่ือมัน่โดยวิธีของ Cronbach’s Alpha เพื่อ
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ผลปรากฏวา่ค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามรวมท่ีจดัเก็บมาเท่ากบั 0.752 
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ผลวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

      จากการวเิคราะห์พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20-25 ปี มีสถานภาพ
โสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง ซ่ึงมี
รายได ้10,000-20,000 บาท 

ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจบริโภคชาชงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการวิเคราะห์พบวา่การตดัสินใจ ดา้นผลิตภณัฑ์ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีดี  
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 7.66   ดา้นราคา วา่ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 7.59   
ดา้นช่องทางการจ าหน่าย วา่มีความสะดวกในการหาซ้ือมากท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ีย 7.71 ดา้น
การส่งเสริมการตลาด  วา่มีตวัอยา่งใหล้องชิม มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 7.56  
สรุปผลการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภค
ชาชงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า T-test 
(independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใช้สถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ สรุปได้
ดงัน้ี  

มีเพียงปัจจยัดา้น ระดบัการศึกษา เท่านั้นท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ 
ระดบัการศึกษา ท่ีมีความแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคชาชงของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย ปัจจยั
ทางดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัทางดา้นราคา ปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยั
ทางดา้นการส่งเสริมทางการตลาด โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

ดา้นราคา มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 พบว่า
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจบริโภคชาชงของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ราคามีให้เลือกหลาย
ระดบั ราคาสามารถซ้ือด่ืมไดอ้ยา่งต่อเน่ืองความคุม้ค่าของชาเม่ือเทียบกบัเคร่ืองด่ืมประเภท
อ่ืน การก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 
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ดา้นช่องทางการจ าหน่าย มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญัท่ี 
0.05 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการขาย  มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจบริโภคชาชงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่  ท าเลท่ีตั้งเดินทางไปมา
สะดวก มีท่ีนัง่สะดวกสบาย มีบริการส่งถึงท่ี ความสะดวกในการหาซ้ือ ความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญั
ท่ี 0.05 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการขาย  มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตัดสินใจบริโภคชาชงของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้แก่  มีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง  การให้ส่วนลด / ของแถม มีการให้ขอ้มูลและความรู้เก่ียวกบั
ประโยชน์ของชา มีตวัอย่างให้ลองชิม มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจอย่าง
ต่อเน่ือง 

ผลจากการวิเคราะห์  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
บริโภคชาชงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระ
ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ี มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 3 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์
ต่อตวัแปรตาม  ท่ีม่ีค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 ไดแ้ก่  ดา้นราคา ดา้นช่องทางการขาย และดา้น
การส่งเสริมการขาย 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคชาชงของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นส าคญัมาอภิปรายดงัน้ี 
 1. การอภิปรายผลด้านปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบไปด้วย เพศ 
อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษาและสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคชาชงท่ี
ต่างกนั จากการวิเคราะห์พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21- 
30 ปี  มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร มีรายได ้10,001 – 20,000  บาท มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี และสถานภาพโสด   
 นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัในดา้นระดบัการศึกษามี
ผลต่อการบริโภคชาชงของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์,2550 :ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ รายได ้การศึกษา และ
อาชีพ (Income Education And Occupation) เป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการก าหนดส่วนของ
ตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีความร ่ ารวย แต่อยา่งไรก็ตามครอบครัว
ท่ีมีรายไดป้านกลางและรายไดต้ ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วน
ตลาดโดยถือเกณฑร์ายไดอ้ยา่งเดียวก็คือ รายไดจ้ะเป็นตวัช้ีการมีหรือไม่มีความสามารถใน
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การจ่ายสินค้า ในขณะเดียวกันการเลือกซ้ือสินค้าท่ีแท้จริงอาจถือเกณฑ์ รูปแบบการ
ด ารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรท่ีใช้บ่อยมาก 
นกัการตลาดจะโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์หรืออ่ืน ๆ เพื่อให้
การก าหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน เช่น กลุ่มรายไดสู้งท่ีมีอายุต่าง ๆ ถือวา่ใชเ้กณฑ์
รายไดร่้วมกบัเกณฑ์อายุ เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใชก้นัมากข้ึน เกณฑ์รายไดอ้าจจะเก่ียวขอ้งกบั
อายุและอาชีพร่วมกนั เช่น กลุ่มผูบ้ริหารธุรกิจท่ีมัง่คัง่รุ่นเยาว ์(Yuppies ) ถือวา่เป็น กลุ่มท่ี
มีอิทธิพลสูง การศึกษา อาชีพ และรายได้ มีแนวโน้มความสัมพนัธ์กันอย่างใกล้ชิดใน
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล ในแต่ละระดบัจะสามารถผลิตในราคาสูง และส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มท่ีมีการศึกษาสูงดว้ย บุคคล ท่ีมีการศึกษาต ่าโอกาสท่ีจะหางานระดบัสูงยาก จึงท าให้มี
รายไดต้ ่า และสอดคลอ้งกบั วิไลวรรณ สุวรรณ (2550 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง   
การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟระบบแฟรน
ไชน์ ของผู้บริโภคในเขจอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย จากการวิจยัพบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟระบบแฟรนไชน์ของผูบ้ริโภคในเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงรายโดยรวมในระดบัมาก เม่ือแยกพิจารณารายประเด็นพบวา่ ขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมาคือ ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นผลิตภณัฑ ์ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการส่งเสริมทาง 
การตลาด การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ
ระบบแฟรนไชน์ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย โดยจ าแนกตามขอ้มูล
ส่วนบุคคล พบวา่ เพศของผูเ้ลือกใชบ้ริการร้านกาแฟระบบแฟรนไชน์ของผูบ้ริโภคใน เขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ท่ีแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดไม่
แตกต่างกนั อายแุละอาชีพของผูเ้ลือกใชบ้ริการร้านกาแฟระบบแฟรนไชน์ของผูบ้ริโภคใน 
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ท่ีแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นการส่งเสริมการตลาด รายไดต่้อเดือนและระดบัการศึกษาสูงสุดของผูเ้ลือกใช้บริการ
ร้านกาแฟระบบแฟรนไชน์ของผูบ้ริโภคใน เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ท่ีแตกต่างกนั
ใหค้วามส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 2. การอภิปรายผลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่าตวัแปรอิสระทั้งหมด 3 
ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม  ท่ีม่ีค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 ไดแ้ก่  ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการขาย และดา้นการส่งเสริมการขาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัณฐันนัท ์วบิูลยนุ์กลูกิจ 
(2555 : บทคดัยอ่) การรับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์บัคส์ 
ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และราคา และเคร่ืองมือส่ือสาร
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การตลาดเชิงบูรณาการดา้นการส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรงมีความสัมพนัธ์กบั
การรับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์บคัส์อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคชาชงของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1.  ผู ้ประกอบการชาชง สามารถน าข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ท่ีได้ ไป
ประกอบการวางแผน กลยุทธ์การตลาด ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากผลการวิจยั
พบวา่ การศึกษามีผลต่อการตดัสินใจบริโภคชาชงของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ผูป้ระกอบการชาชง สามารถน าข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไป
ประกอบการพฒันาปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 
  2.1.1 ดา้นราคา สามารถน าผลการวจิยัไปก าหนดราคาเพื่อเพิ่มปริมาณการ
ซ้ือท่ีมากข้ึน 
  2.1.2 ด้านช่องทางการจ าหน่าย สามารถน าผลการวิจยัไปประกอบการ
พิจารณาเลือก ท าเล สถานท่ีจดัจ าหน่าย 
  2.1 .3  ด้านการส่งเสริมทางการตลาด สามารถน าผลการวิจัยไป
ประกอบการท ากลยทุธ์ดา้นการตลาด เพื่อดึงดูดผูบ้ริโภคให้สนใจและเพิ่มการตดัสินใจซ้ือ
มากข้ึน 
 3. แบบสอบถามแนะน าให้ส ารวจกลุ่มตวัอยา่งท่ีบริโภคชาชงในตลาดบริเวณใกล้
ส านกังานท่ีมีพนกังานบริษทั 
 4. ผูต้อบแบบสอบถามแนะน าให้มีการท าการส ารวจเพิ่มเติมจากผูบ้ริโภคชาชง
จากยา่นเยาวราชเพราะเป็นท่ีท่ีมีผูบ้ริโภคชาค่อนขา้งมาก 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. จากผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจบริโภคชาชง
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงหลกัๆแลว้เป็นการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะให้การน าวิจยัในคร้ังต่อไป ไดมี้เน้ือหาเจาะลึก
ไปถึงการสร้างแบรนด ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาธุรกิจชาชงในอนาคต 
 2. การศึกษาเชิงลึกถึงปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ความภกัดีในตราสินใจ ความพึงพอใจกบั
การบริการของพนกังาน 
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