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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ            
เก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ 
ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับดีทุกด้าน (2) ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้า ซึ่งประกอบไปด้วย
ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ ด้านความผูกพันกับตราสินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า อยู่ในระดับดีทุก
ด้าน (3) ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะอยู่ในระดับดี 

ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ตัวแปรส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริม
การตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ตัวแปรคุณค่าตราสินค้าได้แก่ ด้านการรู้จักตราสินค้า และด้านความผูกพันกับตราสินค้า ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก
ร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
1ค าส าคญั: คุณค่าตราสินค้า ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research are to study the effects of brand equity and the marketing mix 
factors on customer purchasing decisions on Koi the Bubble Milk Tea in Bangkok. The sample used in this 
research included 400 customers. A questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics for 
the hypotheses testing were as follows: (1) customers have opinions on marketing mix in terms of 
product, price, place, and promotion at a high level; (2) customers have opinions on brand equity in 
terms of brand awareness, perceived quality, brand associations and brand loyalty at high levels;              
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(3) customers had overall opinions  on their purchasing decisions of Koi the Bubble Milk Tea in Bangkok at 
a good level.  

Customers of different genders ages education and occupations had different decisions in terms 
of purchasing decisions of Koi the Bubble Milk Tea in Bangkok with a statistical significance.  The marketing 
mix impact on customer purchasing decisions on Koi the Bubble Milk Tea in Bangkok had a statistical 
significance.  In the aspects of promotion and the impact of brand equity impact on customer purchasing 
decisions of Koi the Bubble Milk Tea in Bangkok and a statistically significant.  In terms of brand awareness 
and brand associations. 
 
Keywords: Brand Equity, Marketing Mix, Customer Purchasing Decisions 
 

บทน า 
รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ประกอบกับได้รับวัฒนธรรมจากประเทศไต้หวัน           

ท าให้กระแสชานมไข่มุก หรือ Bubble  Milk Tea เริ่มเข้ามาสู่ตลาดอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนจากเดิมที่
เคยเข้ามาท าตลาดในประเทศไทยมาแล้วเมื่อหลายปีก่อน จนกระทั้งกระแสเริ่มซบเซาและหายไปจากประเทศไทยในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง การกลับมาอีกครั้งของเครื่องดื่มชานมไข่มุกนั้น ได้สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่จากการปรับตัวของ
ผลิตภัณฑ์ตามกลยุทธทางการตลาด โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เห็นได้ชัดเจน คือ ผู้ผลิตรายใหม่ๆมีการเลือกใช้วัตถุดิบในการ
ผลิตที่ดีขึ้น ท าให้มูลค่าของเครื่องดื่มชานมไข่มุกถูกยกระดับสูงขึ้น จนกลายเป็นชานมไข่มุกที่มีคุณภาพสูงเกรดพรีเมียม ซึ่งท า
ให้สามารถกลับเข้าสู่ตลาด จนท าให้เกิดเป็นกระแสขึ้นอีกครั้ง ปัจจุบันตลาดชานมไข่มุกในประเทศไทยเติบโตเร็วมาก กระแส
ชานมไข่มุก เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของชานมไข่มุกยุคใหม่ คือ การผสานรวมของหลากหลาย
เทรนด์เข้าด้วยกัน ท้ังในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีต่างๆ การผสมผสานใหม่ๆ ไปจนถึงการดูแลสุขภาพด้วยการ
ใช้วัตถุดิบธรรมชาติทั้งหมด สาเหตุที่ชานมไข่มุกเป็นท่ีนิยมในประเทศไทย เนื่องมาจากลักษณะสภาวะภูมิอากาศของประเทศ
ไทยท่ีค่อนข้างร้อน จึงท าให้ให้เครื่องดื่มเย็นเป็นท่ีต้องการของตลาดเครื่องดื่มชงส าเร็จ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน การบริโภคชา
นมไข่มุกจะได้รับเสยีงตอบรบัจากผู้บริโภคดีเป็นพิเศษ โดยธุรกิจชานมไข่มุกสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริโภคทุกระดับ 
วัยเรียน วัยท างาน ตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยเฉพาะหากเป็นคนท างานหรือพนักงานออฟฟิศหรือย่านธุรกิจ ชานม
ไข่มุกก็เป็นเครื่องดื่มยอดฮิตที่สามารถซื้อทานได้ทั้งวัน โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ดื่มกาแฟ ชาก็มักเป็นตัวเลือกแรกๆ บางคนดื่มชา
ไข่มุกเหมือนดื่มกาแฟ นั่นคือ ดื่มเป็นประจ าทุกวัน ดื่มหลังทานอาหารเที่ยง หรือดื่มตอนเดินห้างสรรพสินค้า ดื่มตอนท า
กิจกรรมต่างๆ จากการสังเกตร้านชาไข่มุกในศูนย์การค้าต่างๆ แม้จะมีหลากหลายแบรนด์ดัง แต่ทุกร้านก็มีคิวต่อแถวกัน
มากมาย คงไม่ใช่เป็นเพราะกระแสเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นความช่ืนชอบในผลิตภัณฑ์ของแต่ละคนด้วย แม้กระทั่งแบรนด์
ดังๆ ที่ไม่เคยขายชานมไข่มุก ก็จะต้องมีเมนูชานมไข่มุกเข้ามาประกอบ ตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven, ร้านโดนัท Mister 
Donut หรือกระทั่งกาแฟอย่าง Starbucks ก็มีเมนูไข่มุกมาน าเสนอด้วย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้มากยิ่งขึ้น  

ปัจจุบันตลาดชานมไข่มุกทั่วโลก มีมูลค่าอยู่ที่ 62,500 ล้านบาท และมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2023 มูลค่าตลาด
จะเติบ โตไปอยู่ที่  103,000 ล้ านบาท ส าหรับประเทศไทยตลาดชานมไข่มุก  มีมูลค่ าประมาณ  2,500 ล้านบาท                        
ซึ่งแนวโน้มการด าเนินธุรกิจชานมไข่มุกในประเทศไทยนั้นในอนาคตนั้น คาดว่ามีโอกาสที่จะเติบโตและขยายตัวมากขึ้น 
เนื่องจากได้รับการยอมรับจากทั้งผู้บริโภคเดิมที่มีความภัคดีต่อแบรนด์ที่ตนช่ืนชอบ รวมไปถึงผู้บริโภครายใหม่ๆ ท่ีเข้ามาลอง
รสชาติของเครื่องดื่มชานมไข่มุกอาจจะเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งปัจจุบันมีหลายแบรนด์ที่เปิดขายแฟรนไชส์ ตั้งแต่แบรนด์เล็กๆ 
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ระดับท้องถิ่น ไปจนถึงแบรนด์ใหญ่ที่มีพื้นที่ในศูนย์การค้า ไม่ว่าจะเป็น Tiger Sugar, Kamu, OChaya ต่างๆ แบรนด์เหล่านี้
ล้วนมีการสร้างจุดขายมากมายในสภาวะที่ตลาดแข่งขันกันสูง เกิดทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น จากพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถกล่าวได้ว่าชานมไข่มกุจะไม่ได้เป็นแคก่ระแสอีกต่อไป แต่จะเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์ที่เข้าไปอยู่
ในชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคลมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาถึงรายละเอียดและท าความเข้าใจถึง
ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ 
เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับตลาดได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคชานมไข่มุก
ร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจท าธุรกิจเครื่องดื่มชานมไข่มุก สามารถน าผล
ไปใช้ในการวางแผนและจัดการทางด้านการตลาด เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 
 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยจ าแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริม

ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ ด้านความผูกพันธ์กับ    

ตราสินค้า ด้านความภักดีกับตราสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ท่ีแตกต่าง

กันมีการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริมทาง

การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะในเขตกรุงเทพมหานคร  
3. ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ ด้านความผูกพันธ์กับ

ตราสินค้าและด้านความภักดีกับตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2549, น.5) กล่าวว่า ลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วย เพศ สถานภาพ  อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สิ่งเหล่านี้เป็นล้วนเป็น
เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนทางการตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์จึงมีความส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วย
ก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมจะช่วยอธิบายถึงความนึกคิดและความรู้สึกของ
กลุ่มตลาดเป้าหมายเท่านั้น โดยข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย
รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด เสรี วงศ์มณฑา (2542, น.11-13) ได้ให้
ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การที่ธุรกิจได้จัดสรรและใช้กระบวนการ
ผลิตสินค้าออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นผู้บริโภคสินค้าให้สามารถขายในราคาที่ผู้บริโภค
เข้าถึงและยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเงินเพราะมองเห็นว่ามีความคุ้มค่า เมื่อได้พิจารณารวมถึงการมีช่องทางการจัด
จ าหน่ายและกระจายสินค้าอย่างถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคแต่ละวัย เพื่อมอบความสะดวกแก่
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ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น รวมถึงจะต้องมีความพยายามเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดความชอบ              
ในตัวสินค้า และเกิดพฤติกรรม  ท่ีตอบสนองต่อสินค้าอย่างถูกต้อง หรือสามารถเรียกว่าได้ว่าคือ ส่วนประสมทางการตลาด  
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบและผลิตสินค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้  
2. ราคา หมายถึง การตั้งราคาสินค้าที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายยอมรับได้ และยินดีที่จะจ่ายด้วยความเต็มใจ เพราะ

มองว่าจะได้รับประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด 
3. การจ าหน่าย หมายถึง การเลือกสถานที่เพื่อกระจายสินค้า ให้สอดคล้องและตรงกับกับพฤติกรรมความชอบและ

การเข้าถึง การอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ในการเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้น  
4. การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การคิดแผนกลยุทธ์  ต่ างๆ ให้ ได้มีควา มได้ เปรียบทางการแข่งขัน                               

โดยพยายามโน้มน้าวจูงใจ ให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เกิดความชอบและความพึงพอใจในตัวสินค้า และตอบสนองอย่างถูกต้อง 
การส่งเสริมการตลาด มีดังต่อไปนี้ 1) การโฆษณา 2) การประชาสัมพันธ์ 3) การส่งเสริมการตลาด เช่น การลดราคา การแจก
สินค้าทดลอง และ 4) การขายด้วยตัวบุคคล 

ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด Kotler Philip (2002, p.15) ได้ให้นิยามไว้ว่า “ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง 
ชุดของเครื่องมือต่างๆ ทางการตลาด ซึ่งบริษัทจะน ามาใช้เพื่อปฏิบัติการให้ได้ตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาด
เป้าหมาย” ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ การวางแผนการในแต่ละส่วนให้เข้ากันและเป็นที่ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความ
ต้องการซื้อสินค้า ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ประการ หรือ 4P’s คือ 1) สินค้าหรือบริการ (Product) 2) ราคา (Price)              
3) สถานท่ีจ าหน่าย (Place) และ 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเร่ืองคุณค่าตราสินค้า Kotler, P. & Armstrong, G. (1996) ได้ให้ความหมาย
ของตราสินค้าว่าเป็นช่ือ (Name)  ค า(Term) สัญลักษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design)หรือส่วนประสมของสิ่งต่างๆ
ดังกล่าว เพื่อระบุถึงสินค้าและการบริการของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มของผู้ขายเพื่อแสดงถึงลักษณะที่แตกต่าง และ
เหนือกว่าคู่แข่งขัน (เสรี วงศ์มณฑา, 2542, น.142) ได้อธิบายให้ความหมายไว้ว่า (Brand) คือ ช่ือ, สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึง
ความเป็นเอกลักษณ์   ทีท าให้สามารถสื่อถึงตราสินค้านั้นๆ และไม่เหมือนกับคู่แข่งขั น  หรือ หมายถึง ช่ือ (Name) 
เครื่องหมาย (Sign) สัญลักษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรือการประยุกต์สิ่งต่างๆเข้าร่วมกัน เพื่อให้ทราบถึงสินค้า
ของผู้ขายว่าสินค้านั้นคืออะไร สามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดกับคู่แข่งขันที่มีมากรายได้หรือไม่  (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2547,   
น.5) อธิบายค าว่าตราสินค้าว่า คือ ภาพรวมตัวแปรที่รวมกัน ท าให้สินค้านั้นมีความหมาย เกิดคุณค่าทางจิตใจ ต่อความรู้สึก 
ภาพจ าของตราสินค้าเกิดจากการติดต่อโปรโมทผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ท่ีท าให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงตราสินค้า สามรถจับ
ต้องได้ ผู้บริโภครู้สึกว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ ในส่วนต่าง ๆ ท่ีจะแสดงถึงตราสินค้ามีดังต่อไปนี้ (เสรี วงศ์มณฑา,                 
2542, น.143)  

1. ช่ือของตราสินค้า (Brand name) แตกต่างกับความเป็นตราสินค้า (Brand) เพราะช่ือตราสินค้า (Brand name) 
สามารถเปล่งเป็นเสียงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นตราสินค้า (Brand) เพราะสามารถที่จะจับต้องได้ (Tangible)             
ความเป็นตราสินค้าในความทรงจ าของผู้บริโภคจะเป็นลักษณะที่เกิดจากสมอง ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangible)  

2. เงื่อนไข ตัวอย่างเช่น การบันทึกว่าซื้อขายไปอย่างไร ในระหว่างนั้น มีการบริการหลังการขายหรือไม่ และในส่วน
ของการรับประกันสินค้าต่างๆ 

3. รูปลักษณ์ เช่น โลโก้ การออกแบบของสินค้า 
4. สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย  
แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น.163) อธิบายถึง คุณค่าในตราสินค้า (Brand Equity) 

คือคุณค่าที่ประกอบอยู่ในตราสินค้าที่เป็นที่รู้จัก (Schiffman L.G & Leslie Lzar Kanuk, 2007, p.224) ซึ่งบ่งบอกถึงความ
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เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีการจัดชั้นวางที่ดีโดยมีการแบ่งสัดส่วนพ้ืนท่ีอย่างชัดเจน เพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและรับรู้
ทางเลือกต่างๆได้ แม้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะมีราคาค่อนข้างสูง ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าเหล่านั้น รวมไปถึง การวางแผน 
ก าหนดงบประมาณทางการเงินจากหลายๆปัจจัยดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้บริษัทผู้ผลิตจึงมีการวางแผนจัดการ รักษาช่ือเสียง
ของตราสินค้าเหล่านั้น (เสรี วงศ์มณฑา, 2542, น.144 อ้างอิงจาก Bovee and others.1995) ให้ความหมาย คุณค่าของ            
ตราสินค้า (Brand equity) ว่า การที่ผู้บริโภคมองว่าตราสินค้านั้นมีคุณค่าในสายตาของลูกค้า มีความหมายไปในทางบวก             
ซึ่งเป็นผู้ซื้อ นักการตลาดจะต้อง พยายามสร้างคุณค่าให้ตราสินค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ กล่าวคือ การที่คนมีความรู้
เกี่ยวกับ คุณค่าตราสินค้าจะมีผลในการสร้างความแตกต่างให้กับตราสินค้าและมีผลก่อให้เกิดพฤติกรรมของ ตราสินค้านั้น 
คุณค่าของตราสินค้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้บริโภคคุ้นเคยกับตราสินค้ามีความรู้สึกที่ดีต่อตราสินค้าอย่างมั่นคง และจดจ าตรา
สินค้านั้นได้ด้วยคุณลักษณะที่ไม่ซ้ ากับตราสินค้าอื่น (Farquhar, P. H. 1989, p.24) อธิบายคุณค่าตราสินค้าไว้ว่าเป็นคุณค่า
เพิ่ม (Value Added) ที่มีต่อบริษัทร้านค้าหรือผู้บริโภค ซึ่งตราสินค้าได้ท าให้เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ (Marconi, J. 1993, p.33) 
อธิบายคุณค่าตราสินค้าไว้ว่า เป็นการรับรู้ถึงคุณค่าในตราสินค้า (อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล, 2546) ได้อธิบาย
ว่า คุณค่า (Value) เป็นช่ือ แบรนด์จะให้คุณค่ามากขึ้นกับตัวสินค้า ซึ่งสินค้าแต่ละประเภทต่างมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นคุณค่าที่เพิ่มเข้ามา 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเร่ืองการตัดสินใจ การตัดสินใจ (Decision making) เป็นกระบวนการคิดโดยใช้
เหตุผลในการเลือก หรือ ตัวเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากหลายทางเลือกที่มีอยู่โดยไตร่ตรองอย่าง รอบคอบที่จะน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายให้ มากท่ีสุด และตอบสนองความต้องการของตนเองให้มากที่สุด ได้มีผู้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้หลายอย่าง
แตกต่างกันไป ดังนี้   

ขนิษฐา วีรวัธน์วณิชย์ (2544, น.14) การตัดสินใจ คือ กระบวนการคัดเลือกทางเลือกที่ดี และให้ประโยชน์สูงสุดจาก
ทางเลือกที่มีอยู่หลายทางเลือก ท่ีจะท าให้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่บุคคลผู้กระท าการตัดสินใจตั้งไว้ 
 ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551, น.138) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการใช้ความคิดและการ
กระท าของการรับรู้โดยการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา (Problem) หรือโอกาส (Opportunity) และประเมินทางเลือกที่
เหมาะสมเพื่อจัดการกับปัญหาหรือโอกาสที่เกิดขึ้น 

ชูชัย เทพสาร (2546, น.8) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่าเป็นการกระท าอย่างรอบคอบในการเลือก                  
จากทรัพยากรที่เรามีอยู่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากความหมายของการตัดสินใจมีแนวคิด 3 ประการ  
คือ การตัดสินใจ รวมถึงทางเลือกถ้าหากมีสิ่งเลือกเพียงสิ่งเดียวการตัดสินใจย่อมเป็นไปไม่ได้ การตัดสินใจเป็นกระบวนการ
ด้านความคิดจะต้องมีความละเอียด สุขุม รอบคอบ เพราะอารมณ์และองค์ประกอบของจิตใต้ส านึกมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ความคิดนั้น การตัดสินใจเป็นเรื่องของการกระท าท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ และความส าเร็จที่ต้องการและหวังไว้สรุปได้
ว่าการตัดสินใจน้ันเป็นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผลในการเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม หรือมีความพอใจเพื่อจะ
ได้น าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ หรือแก้ปัญหาได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทรัพยากร และบุคคลจาก
ความหมายดังกล่าว จึงสามารถจ าแนกองค์ประกอบท่ีส าคัญของการตดัสินใจได้ 3 ประการ คือ 1. การตัดสินใจต้องมีทางเลือก 
และการเลือกที่จะกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นต้องมีมากกว่าหนึ่งทางเลือก จึงต้องท าการตัดสินใจถ้ามีทางเดียวก็ไม่มีการ
ตัดสินใจในทางเลือกนั้น ๆ 2. การตัดสินใจต้องมีจุดมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ต้องการ
บรรลุและเราเองไม่แน่ใจว่าหนทางเลือกต่าง ๆ นั้น ทางเลือกใดที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีกว่ากัน  3. การตัดสินใจเป็นเรื่อง
ของกระบวนการใช้ความคิด ใช้หลักเหตุผลและความพอใจเป็นเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกท่ีส าคัญ คือ ความสามารถของ
ทางเลือกในการสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  

กระบวนการตัดสินใจ (Process of Decision Making) หมายถึง การก าหนดขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่
ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย การตัดสินใจโดยมีล าดับขั้นของกระบวนการดังกล่าว เป็นการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล 
และมีกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นการตัดสินใจโดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือช่วยในการหาข้อสรุปเพื่อการตัดสินใจ 
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ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจมีอยู่หลายรูปแบบ แล้วแต่ความคิดเห็นของนักวิชาการ (Plunkett & Attner R.F, 1994, 
p.162) ได้เสนอล าดับขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจเป็น 7 ขั้นตอน (กุญชลี ไชยนันตา, 2539, น.135-139) 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ Kotler Philip (2002) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การรู้ถึงปัญหา (Problem or Need Recognition) รู้ว่ามความพอใจหรือไม่อย่างไร ไม่พอใจ หมายถึง การที่
บุคคลรับรู้ว่าตนเองไม่ชอบในสิ่งนั้น ไม่ต้องการ ไม่มีความอยากได้ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ของแต่ ละบุคคล          
ที่เติบโตมาแตกต่างกัน จะสามารถแสดงออกมาว่าไม่พึงพอใจเพราะอะไร 

2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและสิ่งที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการอยู่ใกล้ผู้บริโภคจะด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการทันที แต่ถ้าความต้องการไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการจะถูกจดจ าไว้จนเมื่อความต้องการที่ถูกกระตุ้นได้สะสมไว้มากพอ 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลจากขั้นที่ 2 ต่อไปผู้บริโภคจะเกิด
ความเข้าใจในสิน้คาและประเมินทางเลือกที่เหมาะสมให้กับตนเอง 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือกในขั้นตอนที่ 3 ผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด ปัจจัยต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการประเมินผลและการตัดสินใจซื้อ  

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Postpurchase Feeling) ซื้อไปแล้วอาจจะพอใจหรือไม่พอใจ เมื่อได้มีการซื้อสินค้า
ไปใช้เรียบร้อยแล้ว  

ประวัติความเป็นมา แบรนด์ ‘โคอิเตะ’ (KOI Thé)  จุดเริ่มต้นมากจากธุรกิจชาของครอบครัวชาวไต้หวันที่ใช้ช่ือ        
แบรนด์ว่า 50 Lan หรือ อู่สือหลาน เริ่มต้นบริษัทเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1994 หรือเมื่อประมาณ 24 ปีที่แล้ว แล้วขยายกิจการ
ออกไปใหญ่โตในรูปแบบ แฟรนไชส์  เพราะมีจ านวนสาขา 400 แห่ง จนปี 2006 ผู้ผลิต คือ  โคลอี้ หม่า มีความคิดที่จะแตก
แบรนด์ชาให้มีความแตกต่างจากอู่สือหลานเป็นกิจการของครอบครัวของเขา โดยสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ท าให้
ผลิตภัณฑ์มีความโด่ดเด่น เขาสร้างชานมไข่มุก โดยใส่ใจในรายละเอียดของ ทุกแก้วที่ชง และมีการพัฒนาปรับปรุงรสชาดให้
เข้ากับพฤติกรรมและวัฒนธรรมของผู้บริโภคทุกเชื้อชาติ ซึ่งไม่ได้จ ากัดแค่เฉพาะประเทศที่มีวัฒนธรรมผูกพันกับการดื่มชาที่
เป็นอย่างนี้ เพราะต้องการเจาะตลาดต่างประเทศเป็นหลัก โดยท าการตลาดและด าเนินธุรกิจแยกสัดส่วนกันอย่างชัดเจน ใน
ช่ือ โคอิเตะ KOI Thé  (ไม่มีแฟรนไชส์) อันท่ีจริงแล้ว แบรนด์ KOI Thé ออกเสียงว่า ขอย เท เมื่อเข้ามาท าตลาดประเทศไทย 
ปรับเปลี่ยนลักษณะเสียงให้เป็น “โคอิเตะ” โดยค าว่า เมล็ดในภาษาจีน เป็นตัวเขียนภาษาอังกฤษ หมายถึงเมล็ดกาแฟและ
เมล็ดชา Thé  คือ ชา ภาษาฝรั่งเศส  โดยมีคอนเซปต์ การดื่มชาจะอยู่ในการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค ซึ่ง บริษัท โคอิ เตะ 
เริ่มต้นวางสาขาแรกที่ประเทศไต้หวันเมื่อปี 2549 ล่าสุดเปิดให้บริการเพียง 1 สาขาท่ีประเทศต้นก าเนิด เนื่องจาก ไม่อยากให้
ผู้บริโภคมีความสับสนกับแบรนด์ก่อนหน้าเดิมที่มีอยู่แล้ว ก่อนเริ่มขยายสาขาออกไปยังต่างประเทศ เริ่มจากสิงคโปร์ เนื่องจาก
มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้างอย่างจีน ซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ในทวีปเอเชีย ถือเป็นการแข่งขันท่ีมีผู้แข่งขันมา
กรายส าหรับหม่าค่อนข้างมาก เพราะมีการตัดสินใจเลือกเอาแบรนด์ใหม่ไปขยายสู่ตลาดต่างประเทศ โคอิเตะ เริ่มมีช่ือเสียง 
และเริ่มเข้ามาท าตลาด ไปยังประเทศจีน ,ญี่ปุ่น, พม่า,อินโดนีเซีย, เวียดนาม และไทย จนสามารถเพิ่มจ านวนของสาขาได้ถึง 
350 สาขา 12 ประเทศ มีอีกหลายประเทศในอาเซียน 

ส าหรับบริษัทโคอิเตะในประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของกรรมการผู้จัดการ คือ คุณณัฐพล เอกแสงกุล  เริ่มมี
การขยายกิจการมายังประเทศไทยประมาณ 2 ปี ปัจจุบันร้านโคอิเตะมีสาขามากกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ สาขาแรกอยู่ที่
เซ็นทรัลบางนา เริ่มต้นกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2549 และเพิ่มสาขาไปท่ี สยามสแควร์ และเซ็นทรัล พระราม 9  สาขาใน
ปัจจุบันมีมากกว่า 20 สาขา โดยได้ขยายสาขาลา่สุดไปท่ี ICONSIAM และมีการวางแผนทีจะขยับขยายจ านวนสาขาให้เพิ่มมาก
ขึ้น โดยก าหนดเป้าหมายเป็นเมืองต่างจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นหลัก ขณะที่ภาพรวมของทวีปเอเชียในวันนี้ 
สามารถมีจ านวนสาขากว่า 350 แห่ง ประมาณ 12 ประเทศ แม้ว่าในช่วง 6-8 เดือนแรกของการท าธุรกิจในไทย                                
จะมีปรากฎการณ์ ท่ีพนักงานร้านโคอิเตะเทไข่มุกสีทองทิ้งลงถังขยะมากกว่าตักใส่ถ้วยขาย ในส่วนของการด าเนินงาน บริษัท
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ขาดทุนติดต่อกัน1 ปี ผ่านไป บริษัท โคอิ เตะ ประเทศไทย ก็สามารถกลับมาพลิกสถานการณ์ได้ จากเดิมที่เคยขาดทุน และมี
ก าไรเพิ่มมากขึ้น บริษัทมีการเติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างมาก โดยบริษัท ชูเอกลักษณ์ที่หาตัวจับยาก และยากที่จะ
ลอกเลียนแบบคือ ไข่มุกสีทองของร้านโคอิเตะ ซึ่งเป็นสูตรคิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะ ไม่มีที่ไหน มีจ าหน่ายแค่ในร้านของสาขา
ตัวเองเท่านั้น แม้แต่แบรนด์ต้นก าเนิดไม่รู้ถึงสูตรนี้ เพื่อสร้างความต่างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของแบรนด์ แม้บริษัทจะขยายสาขา
ไปยังต่างแดนมากกว่า 12 ประเทศ ปัจจุบันร้านโคอิเตะสาขาต่างประเทศยังคงต้องน าเข้าใบชาและเม็ดแป้งไข่มุกจากไต้หวัน 
เพื่อควบคุมคุณภาพของชาทุกแก้วให้ออกมาดีที่สุด นี่คือสาเหตุที่ท าให้ชาโคอิเตะมีราคาต่อแก้วเริ่มต้นสูงกว่าคู่แข่งขันอื่นๆ 
เช่นเดียวกับระยะเวลาการต้มชา แป้งไข่มุก หรือการวางทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกติ ซึ่งมีระยะเวลาคงตัว รักษาสภาพที่ชัดเจน                
หากไม่สามารถขายได้ก็จะน าไปสู่ขั้นตอนการเททิ้ง 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่เคยมาซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะ ในเขตกรุงเทพมหานครฯ โดยมี

อายุเท่ากับหรือมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่เคยมาซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะในเขตกรุงเทพมหานครฯ โดย
มีอายุเท่ากับหรือมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจาก
สูตร (วิเชียร์ เกตุสิงห์, 2541, น.24) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ได้ขนาดตัวอย่างจากการค านวณ 
จ านวน 400 คน โดยยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 5% และที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ก าหนดความมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ เป็นลักษณะข้อค าถามใน
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด 
(Close-end Questions) โดยแบ่งออกเป็น 6 ข้อ  

ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคด้านส่วนประสมทางการตลาดชานมไข่มุกร้านโคอิเตะ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-end Questions) จ านวน 4 ข้อ เป็นการให้คะแนนแบบ Likert 
(Summated rating method: The likert scale) ซึ่งเป็นการวัดระดับข้อมูลแบบอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ คุณค่าตราสินค้า “โคอิเตะ” ของร้านชานมไข่มุก ซึ่งแบ่งออกได้เป็น                   
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพท่ีรับรู้ ด้านความผูกพันธ์กับตราสินค้า ด้านความภักดีกับตราสินค้า จ านวน 
4 ข้อมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-end Response Questions) เป็นการให้คะแนนแบบ Likert (Summated 
rating method: The likert scale) โดยใช้มาตรวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 5 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด  (Close-end Response Questions) เป็นการให้คะแนนแบบ likert 
(Summated rating method : The likert scale) ซึ่ งเป็นการวัดระดับข้อมูลแบบอันตรภาค ช้ัน ( Interval Scale)                 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ในด้าน เพศ 

สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน และส่วนที่4 การตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ส่วน
ที่2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าและบริการ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ส่วนที่3 ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ในด้านการรู้จักช่ือตราสินค้า ด้านคุณภาพการรับรู้ ด้านความผูกพันกับตรา
สินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า และส่วนที่4 การตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้  
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก ร้านโคอิเตะแตกต่างกันเพื่อทดสอบความแตกต่างของ
ค่ า เฉ ลี่ ย ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  2  ก ลุ่ ม  ส า ห รั บ ตั ว แ ป ร ด้ า น เพ ศ จ ะ ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น โ ด ย ใ ช้ ส ถิ ติ                                                
Two Independent –Samples  t- test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ส าหรับ
ตัวแปรด้านสถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ กรณีที่ค่าความแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุ่มไม่เท่ากัน              
จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  Brown-Forsythe ส าหรับการทดสอบผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์                       
ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อชานมไข่ มุก              
ร้านโคอิเตะที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่  2  ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด ซึ่ งประกอบด้วยด้ านผลิตภัณ ฑ์  ด้ านราคา                       
ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ซึ่งประกอบไปด้วยด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ ด้าน
ความผูกพันกับตราสินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน  
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของชานมไข่มุกร้านโคอิเตะ ได้แก่ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริมการตลาด  
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าของชานมไข่มุกร้านโคอิเตะ ได้แก่ ด้านการรู้จักช่ือตราสินค้า

ด้านคุณภาพที่รับรู้ ด้านความผูกพันกับตราสินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า  
ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะ 
ส่วนท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก

ร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
   1.1 จากการศึกษาที่ได้คือ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภค           

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ พบว่า เพศชาย   
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มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้อยกว่า เพศหญิง  ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ว่าเพศเป็นตัวแปรที่ส าคัญ 
โดยสตรีจะเป็นเป้าหมายและเป็นผู้บริโภคที่มีอ านาจในการซื้อสูง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตาม อีกทั้งยังสอดคล้องกับ 
ทฤษฎีของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ว่า จ านวนสตรีที่ท างานนอกบ้านนั้น มีเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งนักการตลาดต้องค านึงว่า 
ปัจจุบัน เพศหญิงเป็นผู้ซื้อรายใหญ่  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุณชนิกา ยมลาภู (2551) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าผู้บริโภคกาแฟสดส่วนใหญ่เป็น               
เพศหญิง 

   1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้  โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 21-30 ปี  มีการ
ตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผู้บริโภคในวัยนี้เป็น
ผู้บริโภคที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่น วัยเริ่มท างาน ซึ่งเป็นวัยที่มีการบริโภคเครื่องดื่มประเภท  ชา กาแฟ เป็นประจ า จึงมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อในกลุ่มช่วงอายุดังกล่าวค่อนข้างมาก  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร (2557) ที่ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
บริโภคชาผลไม้โอชายะในด้านความถี่ในการบริโภคต่อสัปดาห์ และด้านปริมาณการบริโภคต่อสัปดาห์แตกต่างกัน 

   1.3 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มี
สถานภาพโสด มีการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริโภค
ที่มีสถานภาพโสดมักมีอิสระทางความคิดในการเลือกหรือตัดสินใจได้ง่ายกว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส ที่อาจจะต้อง
ค านึงถึงคู่สมรส ผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสดมีเวลาในการศึกษาหาข้อมูล รายละเอียดต่างๆมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) ที่พบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

   1.4 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่อง
มากจาก การพิจารณาจากประโยชน์ ความคุ้มค่าที่จะได้รับจากการบริโภค ท าให้การตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อาภัสรา โสวะภาพ (2560) ที่ศึกษาเรื่อง ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร พบว่า ด้านระดับ
การศึกษาต่างกันท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดจากร้าน เดอ เค เค ของพนักงาน บริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม 
จ ากัด ต่างกัน 

   1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/ลูกจ้าง มีการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด  ทั้งนี้ อาชีพ
พนักงานเอกชนจะมีสังคมในที่ท างาน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ในระหว่างวันในการท างานจึงมีการบริโภคเครื่องดื่มชาชง
ค่อนข้างสูง ต่างกับผู้บริโภคที่มีอาชีพอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2543) ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยส่วน
บุคคล เช่น อาชีพ ช้ันทางสังคม เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค แต่ละสังคมจะมีลักษณะค่านิยม
และพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอย่าง เช่น อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นแลความ้องการสินค้าและบริการที่
แตกต่างกัน 

   1.6 ผู้บริโภคที่มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก ร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด 
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ทั้งนี้ เนื่องจาก รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันนั้น ส่วนมากจะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจ ที่แตกต่างกัน ท าให้ความสามารถ
ในการซื้อแตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่าอาจมสภาพคล่องทางการใช้จ่ายมากกว่า ซึ่งส อดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร (2557) ที่ช้ีชัดว่ารายได้ เป็นตัวแปรส าคัญ ในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนักการ
ตลาดจะสนใจผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนสูง แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ต่ าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ รายได้จึงเป็น
ตัวช้ีความสามารถในการใช้จ่ายสินค้า เมื่อเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่น ๆ จึงก าหนดตลาด
เป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด               
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะในแต่ละสถานท่ีมี
ความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะมีการวางกลยุทธ์กับสภาวะการแข่งขันในตลาด ที่แตกต่างกัน ผู้บริโภคจึงอาจจะต้องการซื้อ
เครื่องดื่มที่มีการส่งเสริมการตลาด เพราะได้รับประโยชน์มากกว่า เป็นต้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภา นิรุตติกุล 
(2541) ได้ท าการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจ จัยทาง
การตลาด อันได้แก่ การโฆษณา และส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค 

3. ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ซึ่งประกอบไปด้วยด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ ด้านความผูกพันกับ  
ตราสินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษา พบว่า ด้านการรู้จักตราสินค้า “โคอิเตะ” และด้านความผูกพันธ์กับตราสินค้ามีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเกิดจากผู้บริโภคมองว่า ด้านการรู้จักตราสินค้า 
“โคอิเตะ”  เป็นตราที่สามารถจดจ าสัญลักษณ์ได้ง่าย เมื่อได้เห็นผู้บริโภคสามารถจดจ าได้ว่า คือ ร้านขายเครื่องดื่มชานมไข่มุก 
ในด้านความผูกพันธ์กับตราสินค้า เมื่อผู้บริโภคได้มีการซื้อมาบริโภค บ่อยครั้ง ก็อาจจะท าให้ผู้บริโภคมีความคุ้นชินมากกว่าที่
จะไปบริโภคเครื่องดื่มชานมไข่มุกจากร้านอื่นๆที่ไม่รู้จัก เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศินภา เลาหสินณรงค์ (2557)  
ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมแท้ พบว่าคุณค่าตราสินค้า ด้านการรู้จัก
ช่ือตราสินค้า ด้านความผูกพันธ์กับตราสินค้า ส่งผลต่อความสนใจต่อสินค้าแบรนด์เนมแท้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาคุณค่าตราสินค้าและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก              
ร้านโคอิเตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งน้ี ผู้ศึกษาขอเสนอข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ ดังนี้ 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้ผลิตหรือผู้ที่ด าเนินธุรกิจเครื่องดื่มชานมไข่มุกโคอิเตะควรจะต้องมีการพัฒนา             
กลยุทธ์ของธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ความต้องการของผู้บริโภค โดยเน้นไปท่ีกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ 
21-30 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ
ธุรกิจเครื่องดื่มชานมไข่มุก เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้อยู่ในช่วงวัยเรียน  วัยเริ่มต้นท างาน ท้ังนี้ อาชีพพนักงานเอกชนจะมีสังคม
ในที่ท างานมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในระหว่างวันในการท างาน จึงมีการบริโภคเครื่องดื่มชาชงค่อนข้างสูง และมีการตัดสินใจ
ซื้อชานมไข่มุกร้าโคอิเตะมากที่สุด 

2. ส่วนประสมทางการตลาด 
   2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตหรือผู้ที่ด าเนินธุรกิจเครื่องดื่มชานมไข่มุกโคอิเตะ ควรให้ความส าคัญกับการออกแบบ 

ปรับปรุงและคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่ าเสมอ และสร้างความแตกต่างของเครื่องดื่มชานมไข่มุกร้านโคอิเตะให้มีความ
โดดเด่นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น การออกแบบเมนูเครื่องดื่มรสชาติใหม่ๆ ให้ทันกระแส หรือการส ารวจพฤติกรรมของ
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ผู้บริโภคยุคใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได ้และเพื่อเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายเครื่องดื่ม
ชานมไข่มุกร้านโคอิแตะในอนาคตเพิ่มขึ้นด้วย  

   2.2 ด้านราคา ผู้ผลิตหรือผู้ที่ด าเนินธุรกิจเครื่องดื่มชานมไข่มุกร้านโคอิเตะ ควรจะต้องมีการตั้งราคาที่เหมาะสม
กับคุณภาพของเครื่องดื่มชานมไข่มุก เพื่อท าให้ผู้บริโภครู้สึกได้ว่าคุม้ค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไป มีการแสดงป้ายราคาที่ชัดเจนเพื่อ
ท าให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบกับร้านอ่ืนๆได้ 

   2.3 ด้านสถานที่ ผู้ผลิตหรือผู้ที่ด าเนินธุรกิจเครื่องดื่มชานมไข่มุกร้านโคอิเตะควรจะต้องหาช่องทางการจัด
จ าหน่ายเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น เช่น การขายผ่านออนไลน์ ต่างๆ บริการจัดส่งเองจากสาขาที่มีอยู่ 
หรือ การเพิ่มจ านวนของสาขาร้านโคอิเตะในต่างจังหวัดให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 

   2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด เนื่ องจากการส่งเสริมการตลาดมีผลกับการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก                       
ร้านโคอิเตะของผู้บริโภค เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจมากยิ่งขึ้น  ผู้ผลิตหรือผู้ที่ด าเนินธุรกิจเครื่องดื่มชานมไข่มุก                
ร้านโคอิเตะ จึงควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและโปรโมช่ันท่ีเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้หลากหลาย เช่น การสะสมแต้มชิง
โชคลุ้นรางวัล หรือ โปรโมรช่ันลดราคาเครื่องดื่มชานมไข่มุกทุกวันพุธ หรือแจกคูปองส่วนลด ต่างๆ นอกจากนี้ ควรมีการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านผ่านช่องทางต่างๆ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  

3. ด้านคุณค่าตราสินค้า   
   3.1 ด้านการรู้จักตราสินค้า ผู้ผลิตหรือผู้ที่ด าเนินธุรกิจเครื่องดื่มชานมไข่มุกรา้นโคอิเตะ ควรจะต้องพัฒนาคุณภาพ 

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณสมบัติตามที่ผู้บริโภคต้องการ และท าให้ตราสินค้า “โคอิเตะ” แตกต่างจากตราสินค้าอื่นๆ และ
เป็นที่จดจ าและมีช่ือเสียงในตลาดเครื่องดื่มชามากยิ่งขึ้น 

   3.2 ด้านคุณภาพที่รับรู้ ผู้ผลิตหรือผู้ที่ด าเนินธุรกิจเครื่องดื่มชานมไข่มุกร้านโคอิเตะควรพัฒนาคุณภาพในด้าน
รสชาติ ให้มีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากคู่แข่งขัน ตลอดจนมีการประเมินและควบคุมคุณภาพให้จ านวนสาขาที่มีทั้งหมด 
มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ว่า ร้านชานมไข่มุกโคอิเตะเป็นร้านท่ีมีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานอันเดียวกัน 

   3.3 ด้านความผูกพันกับตราสินค้า ผู้ที่ด าเนินธุรกิจเครื่องดื่มชานมไข่มุกร้านโคอิเตะควรจะเชื่อมโยงตราสินค้าให้
เข้ากับผู้บริโภคมากขึ้น ท าให้ผู้บริโภครู้สึกได้ว่า เมื่อจะบริโภคชานมไข่มุกจะต้องนึกถึงตราสินค้า “โคอิเตะ” เป็นอันดับแรก 
ผู้ผลิตต้องสร้างความผูกพันให้เกิดแก่ตราสินค้าเพื่อให้เกิดความนิยมในตราสินค้าโคอิเตะ 

   3.4 ด้านความภักดีกับตราสินค้า ผู้ที่ด าเนินธุรกิจเครื่องดื่มชานมไข่มุกร้านโคอิเตะควรจะต้องพัฒนา และปรับปรุง
การบริการต่างๆ เพื่อท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและยึดมั่นท่ีจะซื้อชานมไข่มุกร้านโคอิเตะอยู่เสมอ  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
1. การศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษากลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งผลที่ได้อาจจะไม่ชัดเจนนักจึง

ควรท าการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างสาขาในต่างจังหวัดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แตกต่างออกไปตามสภาพแวดล้อมของผู้ตอบ
แบบสอบถามและใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด  

2. งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลในเชิงปริมาณเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นควรลงรายละเอียดโดยการท าวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ควบคู่กันเพื่อให้ผลวิจัยที่ได้
จากการศึกษามีความคิดเห็นในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น  

3. การศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้อาจมีตัวแปรตัวอ่ืนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค นอกจากตัวแปรทั้งสามที่ได้
ท าการวิจัย เนื่องจากความพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงควรมีการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
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สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี อันเนื่องมาจากความเมตตากรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก 

อาจารย์ ดร.พิชัย ภู่สัมพันธ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์นี้ ท้ังยังให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่มีประโยชน์ ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงแก้ไข ช่วยเหลือและขัดเกลาข้อผิดพลาด รวมถึงท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ ที่กรุณาสละเวลา
เป็นประธานกรรมการ และรองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์ ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล ที่กรุณาเป็นกรรมการ
เพิ่มเติมในการสอบสารนิพนธ์ และให้ค าแนะน าต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ความ
ช่วยเหลือตลอดจนประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้วิจัย  
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