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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดคุณคาตราสินคาและรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อชาไขมุกในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาประชากรที่อาศัยอยูใน
กรุงเทพมหานครและบริโภคชาไขมุก ทั้งเพศชายและหญิง จํานวน 400 คน ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ และใช
แบบสอบถามในการเก็บขอมูล โดยมีการ Pre-Test เพื่อทดสอบความนาเชื่อถือกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน
มีคาความเชื่อมั่นรวม 0.956 และตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงที่
ใชในการวิเคราะห ไดแก การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ซึ่งมีตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจั ยสวนประสมทาง
การตลาด ปจจัยคุณคาตราสินคา และรูปแบบการดําเนินชีวิต สวนตัวแปรตามคือ กระบวนการตัดสินใจซื้อ
สินคา
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยคุณคาตราสินคา และรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อชาไขมุกในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด รูปแบบการดําเนินชีวิต กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา
ABSTRACT
This study aims to study marketing mix,brand equity, andlifestyle that effect to
making decision process of tea pearl in Bangkok.The populations are male and female tea
pearl consumers residing in Bangkok. The sample group in this study included 400 people.
This research was quantitative research. The questionnaire was used to collect data and a
pre-test reliability test was performed with 40 samples. Cronbach Alpha = .956 and content
validity were verified by experts. The data were analyzed by using Descriptive Statistics
which are percentage, mean, standard deviation and inferential statistics is Multiple
Regression Analysis. Independent variables were marketing mix, brand equity, and lifestyle.
Dependent variable was who buyer’s decision-making process of tea pearl in Bangkok.
The study found that marketing mix, brand equity, and lifestyle influence to buyer’s
decision-making process of a tea pearl in Bangkok at the statistical significant level of 0.05.
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บทนํา
ปจ จุบั นกระแสการดื่ม ชาและกาแฟถูก ใหค วามสนใจเพิ่ ม มากยิ่ง ขึ้ น คนรุน ใหม ตั้ง แต เ จน-วาย
(Generation Y) ลงไป หรือกลุมคนมิลเลนเนียน (Millennials) ทั้งหลายหันมาดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหรือ
การดื่มเครื่องดื่มที่ใหอรรถประโยชนแกรางกายในรูปแบบของชามากขึ้น นอกจากนี้ยังไดเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดื่มจากในอดีตที่ดื่มเพื่อความจําเปนและความคุมคา มาจริงจังกับปจจัยที่ กอใหเกิดคุณคาในการไดดื่ม (เอก
ศาสตร สรรพ-ชาง, 2560)
โดยเฉพาะชาของประเทศไตหวันหรือที่เรียกกันติดปากวา ชาไขมุก ที่กลับไดรับความนิยมในประเทศ
ไทยอีกครั้งจากกลุมวัยรุนและกลุมคนวัยทํางานในป 2554 และมีกระแสที่แรงขึ้นจนกลายเปนเครื่องดื่มใน
ชีวิตประจําวัน และดวยสภาพอากาศที่รอนอบอาว ผูคนรุนใหมจึงไดมองหาเครื่องดื่มดับกระหายทางเลือกใหม
นอกเหนือจากการดื่มกาแฟ จากเดิมที่ชาเปนเครื่องดื่มในหมูของผูสูงอายุเทานั้น ซึ่งแทจริงแลวเครื่องดื่มที่มี
สวนผสมของชานั้นเปนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ดวยสรรพคุณที่ชวยตอตานอนุมูลอิสระของรางกาย ชวยระงับ
โรคที่หลากหลาย ทําใหแนวโนมของการเติบโตเพิ่มขึ้นสูงเฉลี่ยรอยละ 41.6 ตอป ซึ่งตลาดเครื่องดื่มชาในป
2553มีมูลคา 2,230 ลานบาท และเพิ่มขึ้นเปน 2,626 ลานบาท ในป 2557 และในป 2558 มีมูลคาไมต่ํากวา
2,743 ลานบาท เติบ โตถึง รอยละ 45 และมีแนวโนม จะเพิ่ม สูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับ ปกอนหนา (ศูนย
อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2558)

ภาพที่ 1 แนวโนมมูลคาตลาดชา ป 2558 - 2563
ที่มา: ศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร. สวนแบงตลาดชา (2559)
ซึ่งในตลาดเฉพาะเครื่องดื่มชาไขมุกมีมูลคาตลาดไมต่ํากวา 2,000 ลานบาทตอป โดยคาดวาจะมีชา
ไขมุกเจาใหมทั้งรายเล็กและรายใหญที่ใหความสนใจกับการทําธุรกิจนี้เกิดขึ้นทุกเดือน เฉลี่ยเดือนละ 2 ราย
รวมกันแลวไมต่ํากวา 10,000 รายในตลาด (ศูนยวิจัยกสิก รไทย, 2555) ซึ่ง แสดงใหเห็นวา ชาไขมุก จะมี
ปริม าณเพิ่ม มากขึ้น ในอนาคต และมีก ารแขง ขันที่ สูง ขึ้น สง ผลใหผู ป ระกอบการจํา เป นตอ งปรับ ตั วอยู
ตลอดเวลา
จากที่มาและความสําคัญแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการทําการตลาด ทามกลางความหลากหลาย
ของผูบริโภคและมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังนั้น ผูทําวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทาง
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การตลาด คุ ณคาตราสินค า และรูป แบบการดําเนิ นชีวิตที่ สง ผลตอกระบวนการตัด สินใจซื้ อชาไขมุก ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูที่สนใจทําธุรกิจเครื่องดื่มชาไขมุก นําผลไปใชในการวางแผนและให
ความสําคัญกับวิธีการทางการตลาด ทั้ง ตัวสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบ ริโภคใน
ปจจุบัน
ทบทวนวรรณกรรม
สวนประสมการตลาด ประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางที่บริษัททําได เพื่อที่จะทําใหบริษัทมีอิทธิพลตอ
ความตองการสินคาหรือบริการ ซึ่งความเปนไปไดที่แตกตางกันจํานวนมากนี้ สามารถแบงออกไดเปนสี่กลุม ที่
เรียกวา 4Ps อันไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริม
การขาย (Promotion) ซึ่ง Philip Kotler (2003) ไดอธิบายวาการตลาดที่มีประสิทธิภาพนั้น ไดผสมผสาน
องคประกอบทั้งหมดนี้เขาไวแบบครบวงจร เพื่อที่จะมอบคุณคาใหแกลูกคาและทําใหบรรลุวัตถุประสงคทาง
การตลาดของบริษัท
David A. Aaker (1996) กลาววา การเพิ่มคุณคาใหตราสินคาจะทําใหตราสินคามีความแข็งแกรงมาก
ยิ่งขึ้นในสายตาของผูบริโภคในดานของคุณคา ความนาเชื่อถือและทางการเงิน จนทําใหเกิดความภักดีตอตรา
สินคา โดยจะประกอบไปดวยองคประกอบหลัก 5 ดาน อันไดแก การตระหนักรูในตราสินคา (Awareness)
การรับรูถึงคุณภาพของสินคา (Perceived Quality) การเชื่อมโยงกับตราสินคา (Brand Association) ความ
ภักดีในตราสินคา (Brand Loyalty) และสินทรัพยประเภทอื่น ๆ ของตราสินคา (Other Proprietary Brand
Assets) นอกจากนีย้ ังมีประโยชนในดานของการควบคุมตลาดสินคา ชวยเพิ่มยอดขาย ชวยลดคาใชจายในการ
ขาย และยังชวยใหผูผลิตสินคา สามารถแนะนําสินคาใหม ๆ ใหเปนที่ยอมรับในตลาดไดงายขึ้น
Kotler (2000) ไดอธิบายรูปแบบการดําเนินชีวิต วาเปนรูปแบบการใชชีวิตที่แสดงออกผานกิจกรรม
ความสนใจ และความคิดเห็นของบุค คล โดยจะแสดงออกถึง พฤติก รรมของตัวบุค คลที่มีป ฏิ สัม พันธกั บ
สิ่งแวดลอมรอบตัว ซึ่งนักการตลาดจะใชเกณฑการแบงผูบริโภคตามลักษณะจิตวิทยา (Psychographics) ทาง
สังคมเปนตัววิเคราะห โดยอางอิงจากกลุมวัฒนธรรมหรือกลุมที่มีความชอบแบบเดียวกันวา ผูบริโภคใชเวลา
และเงินของเขาอยางไรในแตละวัน (Activities) อะไรคือสิ่งที่เขาใหความสนใจ (Interests) และเขามีความคิด
เห็นอยางไรกับตนเองและสิ่งรอบตัว (Opinions) หรือเรียกสั้น ๆ วา AIO (ดารา ทีปะปาล, 2546)
กระบวนการตัดสินใจซื้อ เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับจิตใจและพฤติกรรมทางกายภาพ ซึ่งจะ
เกิดขึ้น ตามความพึงพอใจและความมั่นใจของตนเองเปนพื้นฐาน ผานกระบวนการตัดสินใจซื้อทั้ง 5 ขั้นตอน
ตามแนวคิดของ Philip Kotler (2002)แบงเปน การตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition) การ
แสวงหาขอมูล (Information Search)การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives)การตัดสินใจ
ซื้อ (Purchase Decision) และ การประเมินผลหลังการซื้อ (Post-Purchase Evaluation)
จากแนวคิดดังกลาวขางตนนี้ ไดนํามาใชเปนกรอบแนวคิดของขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย และใชเปน
กรอบในการสรางเครื่องมือการวิจัยในรูปแบบของแบบสอบถาม
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กรอบแนวความคิด
สวนประสมทางการตลาด
กระบวนการตัดสินใจซื้อชาไขมุกใน
กรุงเทพมหานคร

คุณคาตราสินคา
รูปแบบการดําเนินชีวิต
ภาพที่ 2 กรอบแนวความคิด
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4. ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มตั้งแต กุมภาพันธ 2561 ถึง ตุลาคม 2561
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใชวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถามที่
สรางขึ้นและไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไดดังนี้
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1. ประชากรที่ใชศึกษา คือกลุมผูบริโภคที่ดื่มเครื่องดื่มชาไขมุก ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งอาศัยอยู
ในกรุงเทพมหานคร โดยไมทราบจํานวนประชากรที่แนชัด
2. กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) ซึ่งเปนการสุมแบบ
โดยใชความนาจะเปน (Probability Sampling)(นงลักษณ วิรัชชัย, 2543) ที่รานชาไขมุกในกรุงเทพมหานคร
จํานวน 400 คน ซึ่งจํานวนนี้ไดจากการใชตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane (1967)
3. การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยใชแบบสอบถามที่ผานการทดสอบคาความเชื่อมั่นดวยวิธี Pre-test
จํานวน 40 คนไดคา Cronbach Alpha0.956และตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นแจกจริง
400 คนโดยสุม เขตที่เ ปนยานธุร กิจ และบริเ วณใกลเ คียงสถานศึก ษา ไดแก เขตสาทร, เขตดินแดง, เขต
คลองเตย และเขตปทุมวัน
4. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการวิเคราะหขอมูล โดย
ใชรอยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency) และคาเฉลี่ย (Mean) และใชส ถิติเชิง อนุมาน
(Inferential Statistic) คือ Multiple Regression Analysis
ผลการวิจัย
จากผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 20-30 ป มีรายไดสวนใหญต่ํากวา
10,000 บาท การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอาชีพสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา กลุม
ตัวอยางสวนใหญบริโภคชาไขมุก 2 – 3 แกวตอสัปดาห โดยมีจุดประสงคในการบริโภคชาไขมุกสวนใหญเพื่อ
ความสดชื่น/ดับกระหาย และสวนใหญจะนึกถึงรสชาติเปนอันดับแรก
จากผลการศึกษาในดานสวนประสมทางการตลาด แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
โดยรวมตอสวนประสมทางการตลาดในระดับมาก โดยเมื่ อพิจารณาตามคาเฉลี่ยรายขอแลวพบวา ปจจัยที่
ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุด คือ ที่ตั้งของรานคามีความสะดวกตอการตัดสินใจซื้อสินคา (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.02) รองลงมาคือ ความสนใจในความหลากหลายของรสชาติของตัวชา (คาเฉลี่ยเทากับ 3.95) การจัด
โปรโมชั่นตามเทศกาลตาง ๆ มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา (คาเฉลี่ยเทากับ 3.84) และการตกแตงรานมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.36) เปนอันดับสุดทาย
จากผลการศึกษาในดานตัวแปรคุณคาตราสินคา แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
โดยรวมตอคุณคาตราสินคาในระดั บ มาก โดยเมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือผูตอบ
แบบสอบถามเห็นดวยกับ หากมีคนรูจัก สนใจจะบริ โ ภคชาไขมุก จะแนะนําชาไขมุก ที่ดื่ม อยูเ ปนประจํ า
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.00) รองลงมาคือ ตราสินคาชาไขมุก ทําใหสามารถจดจําเอกลักษณได (คาเฉลี่ยเทากับ
3.96) รูสึกคุมคากับ เงินที่เสียไป เมื่อตัดสินใจซื้อชาไขมุกแตล ะตราสินคา (คาเฉลี่ยเทากับ 3.93) และการ
ตัดสินใจซื้อชาไขมุกแตละตราสินคาเพราะทําใหดูมีรสนิยม (คาเฉลี่ยเทากับ 3.08) เปนอันดับสุดทาย
จากผลการศึกษาในดานตัวแปรรูปแบบการดําเนินชีวิต แสดงให เห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นโดยรวมตอรูปแบบการดําเนินชีวิตในระดับปานกลาง แตเมื่อพิจารณารายขอแลวพบวา โดยสวนใหญ
ผูตอบแบบสอบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดคือ การบริโภคชาไขมุกอยางสม่ําเสมอ เมื่อรูสึกกระหาย (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.53) รองลงมาคือ เมื่อคิดจะบริโภคเครื่องดื่ม ก็มักจะนึกถึงชาไขมุกเปนอันดับแรกเสมอ (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.50) มักจะบริโภคชาไขมุกเปนเครื่องดื่มยามวางอยูเสมอ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.49) และขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ตองการที่จะเปนผูที่ไดลองดื่มชาไขมุกกอนผูอื่น (คาเฉลี่ยเทากับ 2.99)
จากผลการศึกษาในดานกระบวนการตัดสินใจซื้อ แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
โดยรวมตอกระบวนการตัดสินใจซื้อในระดับมาก แตเมื่อพิจารณากระบวนการตัดสินใจซื้อแตละประเภทแลว
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พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ จะตัดสินใจซื้อชาไขมุกเมื่อตองการความสดชื่น
ใหกับ รางกาย (คาเฉลี่ยเทากับ 4.06) รองลงมาคือ ความหลากหลายดานรสชาติมีผ ลตอการตัดสินใจซื้อ
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.91) จะตัดสินใจซื้อชาไขมุกเมื่อเห็นวามีโปรโมชั่นที่นาสนใจ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.75) และ
ตัดสินใจซื้อชาไขมุกตามที่บุคคลสวนใหญบริโภค (คาเฉลี่ยเทากับ 3.01) เปนอันดับสุดทาย
ตารางที่ 2 การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณของขอมูลตัวแปรตนและตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ

สวนประสมทางการตลาด
คุณคาตราสินคา
รูปแบบการดําเนินชีวิต

Unstandardized Standardized
t
Sig
Coefficients
Coefficients
B
Beta
.326
.209
5.400 .000
.280
.229
5.825 .000
.647
.510
13.860 .000

R2 = 0.648, F = 243.046, N = 400, p < 0.05
ผลการศึกษาตามตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาสวนประสมทางการตลาด คุณคาตราสินคา และรูปแบบ
การดําเนินชีวิต มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อชาไขมุกในกรุงเทพมหานครมากที่สุด อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (Sig = .000)คุณคาตราสินคา (Brand
Equity)(Sig = .000) และรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle)(Sig = .000)มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อชาไขมุก
เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อชา
ไขมุก พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อชาไขมุกในกรุงเทพมหานคร(Beta =
.510) คุณคาตราสินคามีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อชาไขมุกในกรุงเทพมหานคร(Beta = .229) และ
ส ว นประสมทางการตลาดสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ เครื่ อ งดื่ ม มี อิ ท ธิ พ ลต อ กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ชาไข มุ ก ใน
กรุงเทพมหานคร(Beta = .209) โดยหากเรียงลําดับตามความสําคัญ จะเห็นไดวา รูปแบบการดําเนินชีวิตมี
ความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ คุณคาตราสินคา และสวนประสมทางการตลาดตามลําดับ
นอกจากนี้สัม ประสิท ธิ์ก ารกําหนด (R2 = 0.648) พบวา ตัวแปรอิสระ ไดแก สวนประสมทาง
การตลาด คุณคาตราสินคา และรูปแบบการดําเนินชีวิต มีอิท ธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อชาไขมุก ใน
กรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 64.8 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อชาไขมุกในกรุงเทพมหานคร และมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อมากที่สุดกวาปจจัยตัวอื่น ที่
คาเฉลี่ ย (Mean) เท ากับ 3.70 ตามทฤษฎีข อง Philip Kotler (2003) ที่ได อธิ บ ายวา การตลาดที่ มี
ประสิทธิภาพนั้น จะตองสามารถทําใหสินคาหรือบริการมีอิทธิพลตอความตองการที่แตกตางกันของผูบริโภค
เพื่อมอบคุณคาใหแกผูบ ริโ ภคโดยกลุม ตัวอยางใหความสําคัญ กับ ที่ตั้ง ของรานคาที่มีความสะดวกความ
หลากหลายของรสชาติของตัวชา และการจัดโปรโมชั่นตามเทศกาลตาง ๆ โดยผลที่ไดสอดคลองกับงานวิจัย
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โครงการจัดตั้ง ธุรกิจ เครื่องดื่ม ชา: กรณีศึกษา Master Tea (2558) โดย ณัฏฐป ระชา สิริกาณจนวงศ ใน
บางสวน ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับชองทางการจัดจําหนายมากที่สุด โดยใหเหตุผลวาจะเลือกดื่มชาใน
สถานที่ที่มีความสะดวก สวนราคาเปนสิ่งที่ใหความสําคัญรองลงมา ซึ่งแตกตางกับงานวิจัยเลมนี้ในสวนของ
ราคา ที่กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับชองทางการจัดจําหนายและผลิตภัณฑตามลําดับ โดยเหตุผลที่
ดานราคาไมถูกใหความสําคัญนั้น เปนเพราะวาในปจจุบันราคาชองชาไขมุกแตละตราสินคามีความใกลเคียงกัน
มาก จะเห็นไดวาผูประกอบการเนนแขงขันกันที่ความแปลกใหมในตัวของรสชาติของผลิตภัณฑมากกวา สงผล
ใหผูบริโภคใหความสนใจกับตัวผลิตภัณฑนั่นเอง
จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 พบวา ปจจัยคุณคาตราสินคามีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ชาไขมุกในกรุงเทพมหานคร และมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรองลงมาเปนอันดับที่สองจากปจจัย
ทั้งหมด ที่คาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 3.67 โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ การแนะนําชาไขมุกที่ดื่มอยูเปน
ประจําใหกับคนรูจัก ตราสินคาชาไขมุกทําใหสามารถจดจําเอกลักษณได และรูสึกคุมคากับเงินที่เ สียไปเมื่อ
ตัดสินใจซื้อชาไขมุกแตละตราสินคา โดยผลที่ไดสอดคลองกับงานวิจัย สวนประสมทางการตลาด คุณคาตรา
สินคา และการรับ รูที่มีผ ลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ตราชอบชาของผูบ ริโ ภคในกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล (2560) โดย สิตานันท วงสกุล ไพศาล ในดานของคุณคาตราสินคาที่ทําใหผูบริโ ภคเกิดการรับ รู
สามารถจดจํา แยกแยะและมีความเชื่อมั่นในตราสินคาแตละตรา ตามทฤษฎีของ David A. Aaker (1996) ที่
ไดอธิบายวา การเพิ่มคุณคาใหตราสินคา จะทําใหผูบริโภคเกิดการตระหนักรูและมองเห็นคุณคา เนื่องจากตรา
สินคามีความแข็งแกรงจนทําใหเกิดเปนความภักดีตอตราสินคาในที่สุด ซึ่งองคประกอบของคุณคาตราสินคา
ทั้งหมดนั้น มีความเชื่อมโยงตอกัน
จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 พบวารูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ชาไขมุกในกรุงเทพมหานครและมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเปนลําดับสุดทายจากปจจัยทั้งหมด ที่
คาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 3.36 โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการบริโภคชาไขมุกอยางสม่ําเสมอ เมื่อ
กระหายชาไขมุก เปน เครื่องดื่ม อันดับ แรกที่นึก ถึง และบริโ ภคชาไขมุก เปนเครื่องดื่ม ยามวาง โดยผลที่ได
สอดคลองกับงานวิจัย พฤติกรรมการบริโภคอาหารและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่สงผลตอความภักดีในการใช
บริการรานอาหารประเภทตามสั่งของผูบริโภคในเขตทุงครุ (2557) โดย ชัยพัฒน อาภาสกุลเดช ซึ่งชี้ใหเห็นวา
ผูบริโภคมักใหความสําคัญกับความสนใจและความชอบในการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเปนสําคัญ
ตามทฤษฎีของ Philip Kotler (2000) ที่อธิบายไววา รูปแบบการดําเนินชีวิตจะสะทอนกิจกรรม ความสนใจ
และความคิดเห็นของบุคคล ที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว ที่หลอหลอมใหกลายเปนพฤติกรรม
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลไปใชทางธุรกิจ
ขอเสนอแนะที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวของไดดังตอไปนี้
จากการศึก ษาปจ จัยสวนประสมทางการตลาด จะเห็นไดวา สถานที่จัดจําหนายเปนเรื่องที่ถูก ให
ความสําคัญพอๆ กันกับตัวผลิตภัณฑ ซึ่งหากกลาวโดยสรุปนั้น ก็ควรจะใหความสําคัญกับทั้งสองสวนควบคูกัน
ไป เนื่องจากสิ่งที่ยังคงเปนสวนสําคัญในการทําการตลาดก็คือ ผลิตภัณฑนอกจากนี้ดานการจัดโปรโมชั่นตาม
เทศกาลตาง ๆยังถูกใหความสนใจจากกลุมตัวอยางไมนอย จึงควรนํามาเปนกลยุทธในการพัฒนารสชาติของตัว
ชาหรือไขมุกใหมีความแปลกใหม มีสูตรใหมมากยิ่งขึ้น และที่สําคัญคือสรางความแตกตางจากคูแขง
จากการศึกษาเรื่องคุณคาตราสินคา (Brand Equity)แสดงใหเห็นวาการรับรูหรือการตระหนักรูในตรา
สินคา (Brand Awareness)ที่เปนสวนสําคัญที่สุด เนื่องจากวาในปจจุบันตลาดชาไขมุกเติบโตอยางรวดเร็ว ตัว
ผลิตภัณฑเองก็ไมไดมีความแตกตางกันมากนัก ผูบริโภคมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นดังนั้น การสรางตราสินคา โดย
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คํานึงถึงความตองการของกลุมเปาหมายจึงเปนแนวทางในการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑและสื่อสารถึงผูบริโภค
ที่งายที่สุด นอกจากนี้ยังพบอีกวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบอกตอกันเปนอยางมาก อันเกิดจากการไดรับความ
เชื่อมั่ นหรื อมั่นใจในตราสินคา ซึ่ง จะทํา ใหมี ลูก ค าเพิ่ม ขึ้นไดอย างรวดเร็ ว จึง ควรที่จ ะพัฒ นาและรัก ษา
ภาพลักษณของตราสินคาใหอยูในเกณฑที่ดีในสายตาผูบริโภคอยูเสมอ
จากการศึกษาเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิต แสดงใหเห็น วาผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อดวยตนเอง ตาม
ความสนใจของตนเอง ซึ่ง ถือเปนจุดที่ก วางมากสําหรับ การศึก ษา เนื่องจากวาผูบ ริโ ภคมีส ภาพแวดลอมที่
แตกตางกัน สงผลใหความชอบหรือความคิดแตกตางกันดวยเชนกัน ดังนั้น จึงควรที่จะกําหนดกลุมเปาหมาย
ใหแคบลงและมีความชัดเจนตอธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการไดอยางตรงจุด ซึ่งในปจจัยนี้มี
สวนชวยในการสรางจุดยืนของตราสินคา และออกแบบตัวผลิตภัณฑใหเกิดความแตกตางจากคูแขงไดเปน
อยางดี
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งไป
เพื่อใหผลการศึก ษาในครั้งนี้ส ามารถขยายตอไปในทัศนะที่ก วางมากขึ้นผูทําวิจัยจึง ขอเสนอแนะ
ประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไปดังนี้
1. งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ขอมูลที่ไดจะเปนขอมูลในเชิง
ปริม าณ เพื่ อใหไ ดขอมู ล เชิง ซับ ซอ นและชัดเจนมากขึ้น ควรลงรายละเอีย ดโดยการทํ าวิจัย เชิง คุ ณภาพ
(Qualitative Research) ควบคูกัน เพื่อใหผลวิจัยที่ไดจากการศึกษามีความคิดเห็นในเชิงลึกและความละเอียด
มากขึ้น
2. การศึกษาในงานวิจัยนี้เปนการศึกษากลุมประชากรและกลุมตัวอยางในกรุงเทพมหานครเทานัน้ ซึง่
ผลที่ไดอาจจะไมชัดเจน จึงควรทําการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางตามตางจังหวัดตางที่ตองการจะเขาไปทํา
ธุรกิจ เพื่อใหไดขอมูลที่แตกตางออกไปตามสภาพแวดลอมของผูตอบแบบสอบถาม และใกลเคียงกับความจริง
มากขึ้น
3. การศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ อาจมีตัวแปรอื่นที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
นอกจากตัวแปรทั้งสามที่ไดทําการวิจัย เนื่องจากความตองการของบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ขึ้นอยูกับยุคสมัย และสภาพแวดลอมรอบตัว เชน ทัศนคติ ความไววางใจ หรือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ เปนตน
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