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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาขอ้มลูสว่นบุคคล และปัจจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บั
การตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครทีบ่รโิภคชาตรามอื จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถติคิ่าท ีการวเิคราะหค์่าความ
แปรปรวนทางเดยีว และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจบริโภคชาตรามือด้าน
พฤติกรรมหลงัการซื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการ
ตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการตระหนักถงึความต้องการ การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร การประเมนิทางเลอืก และ
การตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจ
บรโิภคชาตรามือด้านการตระหนักถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูลข่าวสาร การประเมินทางเลือก และการ
ตดัสนิใจซื้อแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีการ
ตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการตระหนักถึงความต้องการ การตดัสนิใจซือ้ พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้และการ
ประเมินทางเลอืกแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั ผู้บรโิภคที่มีอาชีพ
แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการประเมนิทางเลอืก พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ การคน้หาขอ้มูล
และการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั  
   ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ไดแ้ก่ ความหลากหลายของผลติภณัฑ์ คุณภาพสนิค้า ลกัษณะทางกายภาพของสนิค้า 
การออกแบบผลติภณัฑ ์ตราสนิคา้ บรรจุภณัฑ ์วตัถุดบิ และขนาด โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจบรโิภค
ชาตรามอืของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร  ด้านการตระหนักถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูลข่าวสาร การ
ประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลงัการซื้อมคีวามสมัพนัธร์ะดบัสงูมาก ค่อนขา้งสูง ปาน
กลาง ค่อนขา้งต ่า และต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค ำส ำคญั: ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์การตดัสนิใจบรโิภค ชาตรามอื 
 
 
 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
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Abstract 
 

The purpose of research was to study the product factors related to consumer purchasing 
decisions on the Number One Brand Original Thai Tea product in the Bangkok metropolitan area. This 
research was conducted with the sample four hundred consumers who bought the Number One Brand 
Original Thai Tea product. The survey data was collected through questionaires. The hypothesis testing 
used a T-test, one-way ANOVA, and Pearson product moment correlation coefficient.  

The result of the hypothesis testing showed that gender difference resulted in a difference in 
term of post purchasing behavior at a statistically significant level of 0.05. The factor of age difference 
resulted in differences in the dimension of need recognition, information searching and the evaluation of 
the alternatives at a statistically significant level of 0.01. The factor of income difference resulted in 
differences on the dimensions of need recognition, information searching and an evaluation of the 
alternatives at a statistically significant level of 0.01. The factor of marital status difference resulted in 
differences on in term of need recognition, purchasing decision, post purchasing behavior and an 
evaluation of alternatives at the statistically significant level of 0.01 and 0.05, respectively. The factor of 
occupational difference resulted in differences with regard to the evaluation of alternatives, post 
purchasing behavior, information searching and purchasing decisions at statistically significant levels of 
0.01 and 0.05, respectively. 

The correlation of product factors in terms of product variety, product quality, product 
characteristics, design, brand name, packaging, material and size, and consumers purchasing decisions 
on the Number One Brand Original Thai Tea Product in Bangkok Metropolitan area in the dimension of 
need recognition, information searching, evaluation of alternatives, purchasing decision and post 
purchasing behavior at very high, moderate, relatively low and very low levels in a positive direction at 
the statistically significant level of 0.01. 
 
Keywords: Product, Consumer Purchasing Decisions, Original Thai Tea 
 
บทน ำ 

ชา เป็นเครื่องดื่มทีไ่ดร้บัความนิยมมานาน เป็นทีน่ิยมแพร่หลาย โดยชานัน้มตีน้ก าเนิดทัง้ในประเทศไทย
เอง และมกีารน าเขา้มาจากประเทศต่างๆ เช่น จนี และ ญีปุ่่ น เป็นตน้ โดยมาปลกูในประเทศไทย  ซึง่ชาไดร้บัการ
จดัอนัดบัให้เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดในโลก จากข้อมูลของนักวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยั
แคลฟิอรเ์นีย ลอสแองเจลสิ โดยการวเิคราะหจ์ากระดบัของสารจ าพวกโพลฟีิ-นอล ซึง่มฤีทธิใ์นการตา้นอนุมลูอสิระ 
ซึง่มปีระโยชน์เน่ืองมาจากในขบวนการปฏกิริยิาชวีเคม ีที่เกดิขึน้ในร่างกาย จะมกีารขบัของเสยีที่ร่างกายไดร้บั           
ที่อาจส่งผลท าให้เกดิโรคมะเรง็ โรคหวัใจ เป็นต้น อย่างไรกต็าม ในชายงัมสีารส าคญัอื่น เช่น คาเฟอนี เป็นต้น 
โดยปรมิาณของคาเฟอนีทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บัขึน้อยู่กบัพนัธข์องชา โดยคาเฟอนีจะช่วยขจดัความอ่อนเพลยีและท า
ใหรู้ส้กึกระปรีก้ระเปร่า ท าใหส้มองปลอดโปร่ง การหมุนเวยีนของโลหติในร่างกายจะดขีึน้  

ในประเทศไทย ชาที่ผลติได้นัน้มีคุณภาพมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากมีความพิถีพิถันในทุก
ขัน้ตอนตัง้แต่การปลกูชา การเกบ็ใบชา การฝัง่ชา (การท าใหน้ ้าในใบชาระเหย) การหมกัชา การคัว่ชา การอบแหง้ 
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และการคดับรรจุ นอกจากนี้ยงัมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการต่างๆเข้ามาเพื่อช่วยให้ชาที่ได้มี
คุณภาพมากยิง่ขึน้ด้วย ตวัอย่างโรงผลดิตชาที่มชีื่อเสยีงในประเทศไทย ไดแ้ก่ โรงชาสยาม ตัง้อยู่ บรเิวณตลาด
แม่ขะจาน จงัหวดัเชยีงราย โดยโรงชาสยามแห่งนี้เป็นโรงชาทีผ่ลติชาใหก้บั ชาตรามอื หรอื บรษิทั สยาม เอฟ บ ี
โปรดกัส ์จ ากดั  มผีูบ้รโิภคทีด่ื่มชาสว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 31-40 ปี รอ้ยละ 41 รองลงมาไดแ้ก่ ผูม้อีายุ 21-30 ปี 
รอ้ยละ 40 อายุ 41-50 ปี รอ้ยละ 16 และอายุ 51-60 ปี รอ้ยละ3 (ไอบซิแชลแนล. 2555: ออนไลน์) 

ในช่วงที่ผ่านมา ชาตรามอื ไดม้กีารปรบัปรุงในดา้นต่างๆ เพื่อต่อสูก้บัภาวการณ์แข่งขนั และโอกาสที่มี
ส าหรบัตลาดชาไทยในปัจจุบนั โดยชาตรามอื ซึ่งเป็นชาที่มคีุณภาพด ีเขม้ขน้ หอม และมรีสชาตอร่อย เพราะมี
การคดัสรรจากพนัธุช์าคุณภาพด ีมปีระสบการณ์การผลติและขายชามานาน และเป็นทีน่ิยมของผูบ้รโิภคทัง้ในและ
นอกประเทศ ไดม้กีารปรบัปรุงและพฒันาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเพิม่สถานทีจ่ดัจ าหน่ายโดยเปิดเป็นรา้นแฟรน
ไชน์ และสาขาต่างๆ เพื่อใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถงึไดง้่ายขึน้ การจดัท าโปรโมชัน่ต่างๆ รวมไปถงึการพฒันาดา้น
ผลติภณัฑเ์พื่อใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้  

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาการศกึษาวจิยัในครัง้นี้จงึเลอืกชาตรามอื โดยจะมุ่งเน้น
ศึกษาด้านปัจจัยผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลื อกบริโภคชาตรามือของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อวเิคราะห์ว่าปัจจยัดงักล่าวมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจเลือกบรโิภคชาตรามือหรอืไม่ 
อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของผลติภณัฑ์ (Product Variety) คุณภาพผลติภัณฑ์ (Product Quality) 
ลกัษณะทางกายภาพของสินค้า (Physical Characteristics of goods) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design) ตรา
สินค้า (Brand Name) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) วัตถุดิบ (Material) และ ขนาด (Size) ทัง้นี้ เพื่อน าผลของ
การศกึษาไปปรบัปรุงกลยุทธใ์นดา้นผลติภณัฑ ์ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการวจิยัคน้ควา้ต่อไปเพื่อรบัมอื และ
ต่อสูคู้่แขง่ทัง้ในและต่างประเทศได ้
 
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั 

1.  เพื่อศกึษาการตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตร ์

2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทางดา้นผลติภณัฑก์บัการตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะด้ำนประชำกรศำสตร ์

เฮาเซอร์ และดันแคน (Hauserand Duncan. 1959) ได้ให้ค านิยามประชากรศาสตร์ว่า หมายถึง 
การศกึษาขนาดโครงสร้าง การกระจายตวั ส่วนประกอบของประชากร การเปลีย่นแปลงประชากรที่เกดิขึน้และ
องคป์ระกอบของการเปลีย่นแปลงประชากร  

ชฟิแมน และการนุ์ก (Schiffman, & Kanuk. 1994) ไดแ้สดงการแบ่งสว่นตลาดตามประชากรศาสตร ์โดย
ถอืเกณฑต์วัแปรตามประชากรศาสตรท์ีน่ิยมใชม้าก ไดแ้ก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครวั อาชพี และรายได ้ 

คอตเลอร ์(Kolter. 2000) ได้อธบิายถงึการวดัความต้องการของกลุ่มของลูกคา้ โดยการแบ่งตามปัจจยั
ทางด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย อายุ เพศ ครอบครวั รายได้ อาชพี การศกึษา ศาสนา เชื้อชาติ และ
สญัชาต ิ 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538) ได้อธบิายถงึการแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์โดยตวัแปร
ดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครวั จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษา
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อาชพี รายได้ต่อเดอืน และลกัษณะงาน ประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญั และสถติิที่วดัได้ของประชากรจะ
ช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะด้านจติวทิยา สงัคม และวฒันธรรมช่วยอธบิายถึงความคดิ
และความรู้สกึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ข้อมูลด้านประชากรจะช่วยให้สามารถก าหนดตลาดเป้าหมายได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ คนทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนัจะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั  

แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทำงกำรตลำด 
การตลาด (Marketing) คอื กจิกรรมต่างๆ ที่มนุษย์กระท าขึน้เพื่อตอบสนองต่อความจ าเป็น และความ

ตอ้งการใหเ้ป็นทีพ่อใจโดยผ่านกระบวนการการแลกเปลีย่น (Kotler, & Keller. 2012) 
แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภณัฑ ์
ผลติภณัฑ ์หมายถงึ สิง่ใดๆทีส่ามารถน าเสนอใหก้บัตลาด เพื่อใหเ้กดิความพอใจตามความตอ้งการ หรอื

ความจ าเป็นนัน้ๆ ทัง้นี้ ผลติภณัฑ์หมายรวมถึง สนิค้า (Physical goods) บรกิาร ประสบการณ์ กจิกรรม บุคคล 
(Persons) สถานที ่ทรพัยส์นิ องคก์ร (Organizations) ขอ้มลูขา่วสาร และความคดิ (Kotler. 2001) 

แนวคิดเก่ียวกบักระบวนกำรกำรตดัสินใจซ้ือหรอืใช้ของผูบ้ริโภค 
กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค หมายถงึ ขัน้ตอนในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากสองทางเลอืกขึน้ไป 

พฤตกิรรมผู้บรโิภคจะพจิารณาในส่วนที่เกีย่วขอ้งกบักระบวนการตดัสนิใจ ทัง้ดา้นจติใจ (ความรูส้กึนึกคดิ) และ
พฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเป็นกจิกรรมด้านจติใจ และกายภาพ ซึ่งเกดิขึน้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กจิกรรม
เหล่าน้ีท าใหเ้กดิการซือ้ และเกดิพฤตกิรรมการซือ้ตามบุคคลอื่น (Schiffman; & Kanuk. 2004) 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้คือผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครที่บรโิภค         
ชาตรามอื ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาค้นคว้าและท าวจิยัครัง้นี้คอืผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานครที่บรโิภคชาตรามอื เนื่องจากผู้วจิยัไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้จงึก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา               
วานิชยบ์ญัชา. 2549: 14) โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ 95% และยอมใหค้ลาดเคลื่อนได ้5% โดยวธิสีุ่มตวัอย่าง
มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้  

ขัน้ตอนท่ี 1 กำรสุ่มตวัอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive sampling) โดยสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเจาะจงที่สาขา เทอรม์นิัล 21 สถานีรถไฟฟ้าเพลนิจติ สถานีรถไฟฟ้าหมอชติ สถานี
รถไฟฟ้าช่องนนทรยี ์เซน็ทรลัเวลิดพ์ลาซ่า เซน็ทรลัชดิลม เซน็ทรลัลาดพรา้ว และ ฟิวเจอรป์ารค์รงัสติ เน่ืองจาก
เป็นสาขาที่ตัง้อยู่บรเิวณพื้นที่ที่มปีระชากรอาศยั สญัจรไปมาและท างานอยู่บรเิวณห้างสรรพสนิค้านัน้ค่อนขา้ง
หนาแน่น ซึง่จะมคีวามหลากหลายของกลุ่มตวัอย่าง (ชาไทย. 2556: ออนไลน์) 

ขัน้ตอนท่ี 2 กำรเลือกสุ่มตวัอย่ำงแบบโควตำ (Quota Sampling) แบ่งจ านวนตวัอย่างในแต่ละสาขา
ทัง้ 8 แห่งในขัน้ตอนที ่1 ดว้ยสดัสว่นทีเ่ท่าๆกนั คอื สาขาละ 50 คน 

ขัน้ตอนท่ี 3 กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบตำมสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยใชแ้บบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวน้ าไปเกบ็ขอ้มลูตามสาขาทีเ่จาะจงไวจ้นครบจ านวนทัง้สิน้ 400 คน 
 
ผลกำรวิจยั 

ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจยัผลิตภัณฑ์ที่มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจบริโภคชาตรามือของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
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สมมติฐำนท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้สถานภาพสมรส และอาชพี 
แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืแตกต่างกนั 

สมมติฐำนท่ี 1.1  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นพฤติกรรมภายหลงั
การซื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ โดยเพศชาย            
มคี่าเฉลีย่มากกว่าเพศหญงิ 

สมมติฐำนท่ี 1.2  ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการตัดสินใจบริโภคชาตรามือแตกต่างกนั  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 

ด้ำนกำรตระหนักถึงควำมต้องกำร ผลการเปรยีบเทยีบรายคู่ระหว่างการตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอื
ดา้นการตระหนกัถงึความตอ้งการรายคู่ระหว่างกลุ่มอายุ พบว่า การตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการตระหนกัถงึ
ความต้องการ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 15 – 24 ปี กบั ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25 – 34 ปี มคี่า Sig. เท่ากบั 0.009 ซึง่น้อยกว่า 
0.01 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตัดสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการตระหนักถงึความตอ้งการ
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 15 – 24 ปี มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชา
ตรามอืในระดบัมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25 – 34 ปี ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 15 – 24 ปี กบั ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 45 – 54 ปี 
มีค่า Sig. เท่ากบั 0.013 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่าผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการตัดสนิใจบริโภค             
ชาตรามอืดา้นการตระหนักถึงความต้องการแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคที่มี
อายุ 15 – 24 ปีมกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 45 – 54 ปี ผูบ้รโิภคที่มี
อายุ 25 – 34 ปี กับ ผู้บริโภคที่มีอายุ 35  – 44 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการตระหนักถงึความต้องการแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มอีายุ 25  – 34 ปีมกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบั
น้อยกว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุ 45 – 54 ปี ผู้บรโิภคที่มอีายุ 25 – 34 ปี กบั ผู้บรโิภคที่มอีายุตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไปมคี่า 
Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอื
ด้านการตระหนักถึงความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้ บริโภคที่มีอายุ         
25 – 34 ปี มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไป ผูบ้รโิภคทีม่ี
อายุ 35 – 44 ปี กบัผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 45 – 54 ปี ค่า Sig. เท่ากบั 0.010 ซึง่น้อยกว่า 0.05 หมายความว่าผูบ้รโิภค
ทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการตระหนักถงึความต้องการแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคที่มอีายุ 35 – 44 ปีมกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัมากกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 45 – 54 ปี ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 – 54 ปี กบั ผูบ้รโิภคทีม่อีายุตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไป มคี่า Sig. เท่ากบั 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการตัดสนิใจบรโิภคชาตรามือด้านการ
ตระหนักถึงความต้องการแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มีอายุ 35  – 54 ปี             
มีการตัดสนิใจในการบริโภคชาตรามือในระดับน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีอายุตัง้แต่ 55 ปีขึ้นไป ผู้บริโภคที่มีอายุ              
45 – 54 ปี กบั ผู้บรโิภคที่มีอายุ ตัง้แต่ 55 ปีขึ้นไปมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการตระหนักถงึความต้องการแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มอีายุ 45  – 54 ปีมกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบั
น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ ตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไป   

ด้ำนกำรค้นหำข้อมูลข่ำวสำร ผลการเปรยีบเทยีบรายคู่ระหว่างการตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการ
คน้หาขอ้มูลข่าวสารรายคู่ระหว่างกลุ่มอายุ พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุ 25  – 34 ปี กบัผู้บรโิภคที่มอีายุ 45 – 54 ปี          
มคี่า Sig. เท่ากบั 0.016 ซึง่น้อยกว่า 0.05 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรา
มอืดา้นการคน้หาขอ้มลูขา่วสารแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25 – 34 ปี
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มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 45 – 54 ปี ผู้บรโิภคที่มอีายุ 25 – 34 ปี 
กบั ผูบ้รโิภคที่มอีายุตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไปมคี่า Sig. เท่ากบั 0.029 ซึง่น้อยกว่า 0.05 หมายความว่าผูบ้รโิภคที่มอีายุ
แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามือด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสารแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ               
ทีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25 – 34 ปีมกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่ี
อายุตัง้แต่ 55 ปีขึ้นไป ผู้บรโิภคที่มีอายุ 35  – 44 ปี กบั ผู้บริโภคที่มีอายุ 45 – 54 ปีมีค่า Sig. เท่ากบั 0.001              
ซึง่น้อยกว่า 0.01 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการคน้หาขอ้มูล
ข่าวสารแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคที่มอีายุ 35  – 44 ปีมกีารตดัสนิใจในการ
บรโิภคชาตรามอืในระดบัน้อยกว่าผูบ้รโิภคที่มอีายุ 45 – 54 ปี ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 – 54 ปี กบัผู้บรโิภคทีม่อีายุ
ตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไปมีค่า Sig. เท่ากบั 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการ
ตัดสินใจบริโภคชาตรามือด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01               
โดยผู้บรโิภคที่มอีายุ 35 – 54 ปีมกีารตัดสนิใจในการบรโิภคชาตรามือในระดบัน้อยกว่าผู้บรโิภคที่มอีายุตัง้แต่             
55 ปีขึน้ไป  

ด้ำนกำรประเมินทำงเลือก ผลการเปรยีบเทยีบรายคู่ระหว่างการตัดสนิใจบรโิภคชาตรามือด้านการ
ประเมนิทางเลอืกรายคู่ระหว่างกลุ่มอายุ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 15 – 24 ปี กบั ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25 – 34 ปี มคี่า 
Sig. เท่ากบั 0.031 ซึง่น้อยกว่า 0.05 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอื
ด้านการประเมินทางเลอืกแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคที่มอีายุ 15 – 24 ปี              
มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25 – 34 ปี ผู้บรโิภคที่มอีายุ 15 – 24 ปี 
กบั ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 45 – 54 ปีมคี่า Sig. เท่ากบั 0.005 ซึง่น้อยกว่า 0.01 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่าง
กนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืด้านการประเมนิทางเลอืกแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 15 – 24 ปี มีการตัดสินใจในการบริโภคชาตรามือในระดับน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ                
45 – 54 ปี ผู้บริโภคที่มีอายุ 15 – 24 ปี กับ ผู้บริโภคที่มีอายุตัง้แต่ 55 ปีขึ้นไปมีค่า Sig. เท่ากับ 0.026 ซึ่ง              
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่าผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสนิใจบริโภคชาตรามือด้านการประเมิน
ทางเลอืกแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 15 – 24 ปีมกีารตดัสนิใจในการ
บรโิภคชาตรามอืในระดบัน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไป ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25 – 34 ปี กบัผูบ้รโิภคทีม่ี
อายุ 35 – 44 ปีมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการ
ตัดสนิใจบริโภคชาตรามือด้านการประเมินทางเลือกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
ผูบ้รโิภคที่มอีายุ 25 – 34 ปีมกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัมากกว่าผูบ้รโิภคที่มอีายุ 35  – 44 ปี 
ผู้บริโภคที่มีอายุ  35  – 44 ปี กับผู้บริโภคที่มีอายุ 45  – 54 ปีมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่าผู้บรโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการประเมนิทางเลอืกแตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 – 44 ปีมกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืใน
ระดบัน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 45 – 54 ปี ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 – 54 ปี กบั ผูบ้รโิภคทีม่อีายุตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไปมคี่า 
Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอื
ดา้นการประเมนิทางเลอืกแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 – 54 ปีมกีาร
ตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไป  

ด้ำนกำรตัดสินใจซ้ือ ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างการตัดสนิใจบริโภคชาตรามือด้านการตัด            
สนิใจซื้อ รายคู่ระหว่างกลุ่มอายุ พบว่า ผู้บรโิภคที่มีอายุ 25 – 34 ปี กบั ผู้บรโิภคที่มีอายุ 35 – 44 ปีมีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.006 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าผู้บรโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้น
การตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้ริโภคทีม่อีายุ 25 – 34 ปีมกีารตดัสนิใจ
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ในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัมากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 – 44 ปี ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25 – 34 ปี กบั ผูบ้รโิภคทีม่ี
อายุตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไปมคี่า Sig. เท่ากบั 0.004 ซึง่น้อยกว่า 0.01 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีาร
ตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่ี
อายุ 25 – 34 ปีมกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัน้อยกวา่ผูบ้รโิภคทีม่อีายุตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไป ผูบ้รโิภค
ที่มอีายุ 35 – 44 ปี กบั ผู้บรโิภคที่มอีายุ 45 – 54 ปีมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการตดัสนิใจซื้อแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 – 44 ปีมกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัน้อยกว่าผูบ้รโิภค
ทีม่อีายุ 45 – 54 ปี ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 – 54 ปี กบั ผู้บรโิภคที่มอีายุตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไปมคี่า Sig. เท่ากบั 0.000 
ซึง่น้อยกว่า 0.01 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการตดัสนิใจซื้อ
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 – 54 ปีมกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชา
ตรามอืในระดบัน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไป  

สมมติฐำนท่ี 1.3 ผู้บรโิภคที่มรีายได้แตกต่างกนัมกีารตัดสนิใจบรโิภคชาตรามอืแตกต่างกนั  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 

ด้ำนกำรตระหนักถึงควำมต้องกำร ผลการเปรยีบเทยีบรายคู่ระหว่างการตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอื
ด้านการตระหนักถึงความต้องการรายคู่ระหว่างกลุ่มรายได้ พบว่าผู้บรโิภคที่มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท กับ 
ผู้บริโภคที่มีรายได้ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.05 หมายความว่าผู้บริโภคที่มีรายได้
แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการตระหนกัถงึความตอ้งการแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคที่มรีายได้ไม่เกนิ 5,000 บาท มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัมากกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดร้ะหว่าง 15,001 – 25,000 บาท ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดไ้ม่เกนิ 5,000 บาท กบั ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
ระหว่าง 35,001 – 45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.045 หมายความว่าผู้บรโิภคที่มีรายได้แตกต่างกนัมีการ
ตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการตระหนกัถงึความตอ้งการแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดไ้ม่เกนิ 5,000 บาท มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท ผูบ้รโิภคที่มรีายได้ไม่เกนิ 5,000 บาท กบั ผู้บรโิภคทีม่รีายไดม้ากกว่า 45,001 
บาทขึน้ไป มคี่า Sig. เท่ากบั 0.00 หมายความว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอื
ดา้นการตระหนกัถงึความตอ้งการแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดไ้ม่เกนิ 
5,000 บาท มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดม้ากกว่า 45,001 บาทขึน้ไป 
ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้ระหว่าง 5,001 – 15,000 บาท กบัผูบ้รโิภคทีม่รีายได้มากกว่า 45,001 บาทขึน้ไป มคี่า Sig. 
เท่ากบั 0.01 หมายความว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืด้านการตระหนักถึง
ความตอ้งการแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดร้ะหว่าง 5,001  – 15,000 
บาท มีการตัดสนิใจในการบรโิภคชาตรามือในระดบัน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้มากกว่า 45,001 บาทขึ้นไป 
ผู้บริโภคที่มีรายได้ ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท กับผู้บรโิภคที่มีรายได้ระหว่าง  25,001  – 35,000 บาท              
มคี่า Sig. เท่ากบั 0.04 หมายความว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้แตกต่างกนัมีการตัดสนิใจบรโิภคชาตรามือด้านการ
ตระหนักถึงความต้องการแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ ระหว่าง 
15,001 – 25,000 บาท มีการตัดสินใจในการบริโภคชาตรามือในระดับน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ระหว่าง  
25,001 – 35,000 บาท ผู้บริโภคที่มีรายได้ ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท กบั ผู้บรโิภคที่มีรายได้มากกว่า 
45,001 บาทขึน้ไป มคี่า Sig. เท่ากบั 0.00 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชา
ตรามือด้านการตระหนักถึงความต้องการแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มี
รายได ้ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
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มากกว่า 45,001 บาทขึน้ไป ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท กบั ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดร้ะหว่าง  
35,001 – 45,000 บาท มคี่า Sig. เท่ากบั 0.05 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภค
ชาตรามอืดา้นการตระหนักถึงความต้องการแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคที่มี
รายได ้ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
ระหว่าง  35,001 – 45,000 บาท ผู้บรโิภคที่มีรายได้ ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท กบั ผู้บรโิภคที่มีรายได้
มากกว่า 45,001 บาทขึน้ไปมคี่า Sig. เท่ากบั0.00 หมายความว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจ
บริโภคชาตรามือด้านการตระหนักถึงความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยส า คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01             
โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัน้อยกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดม้ากกว่า 45,001 บาทขึน้ไป ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้ระหว่าง 35,001 – 45,000 บาท กบั ผูบ้รโิภค 
ที่มีรายได้มากกว่า 45,001 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 หมายความว่าผู้บรโิภคที่มีรายได้แตกต่างกนัมีการ
ตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการตระหนกัถงึความตอ้งการแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดย
ผู้บริโภคที่มีรายได้ ระหว่าง 35,001 – 45,000 บาท มีการตัดสนิใจในการบรโิภคชาตรามือในระดับน้อยกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดม้ากกว่า 45,001 บาท  

ด้ำนกำรค้นหำข้อมูลข่ำวสำร ผลการเปรยีบเทยีบรายคู่ระหว่างการตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการ
คน้หาขอ้มลูขา่วสารรายคู่ระหว่างกลุ่มรายได ้พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดไ้ม่เกนิ 5,000 บาท กบั ผูบ้รโิภคที่มรีายได ้
มากกว่า 45,001 บาทขึน้ไป มคี่า Sig. เท่ากบั 0.021 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจ
บรโิภคชาตรามอืดา้นการคน้หาขอ้มลูข่าวสารแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่ี
รายได้ไม่เกนิ 5,000 บาท มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัน้อยกว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้ มากกว่า 
45,001 บาทขึ้นไป ผู้บริโภคที่มีรายได้ระหว่าง 5,001  – 15,000 บาท กับ ผู้บริโภคที่มีรายได้มากกว่า                 
45,001 บาทขึน้ไป มคี่า Sig. เท่ากบั 0.00 หมายความว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภค            
ชาตรามอืดา้นการคน้หาขอ้มลูขา่วสารแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดย ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
ระหว่าง 5,001 – 15,000 บาท มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัน้อยกว่าผูบ้ริโภคทีม่รีายไดม้ากกว่า 
45,001 บาทขึ้นไป ผู้บริโภคที่มีรายได้ ระหว่าง 15,001  – 25,000 บาท กับ ผู้บริโภคที่มีรายได้ มากกว่า               
45,001 บาทขึน้ไป มคี่า Sig. เท่ากบั0.00 หมายความว่าผู้บรโิภคที่มีรายได้แตกต่างกนัมีการตัดสนิใจบรโิภค             
ชาตรามอื ดา้นการคน้หาขอ้มลูข่าวสารแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้
ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท มีการตัดสินใจในการบริโภคชาตรามือในระดบัน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีรายได ้
มากกว่า 45,001 บาทขึน้ไป ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท กบั ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดม้ากกว่า 
45,001 บาทขึน้ไป มคี่า Sig. เท่ากบั0.00 หมายความว่าผู้บรโิภคที่มีรายได้แตกต่างกนัมีการตัดสนิใจบรโิภค              
ชาตรามอืดา้นการคน้หาขอ้มูลข่าวสารแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้
ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท มีการตัดสินใจในการบริโภคชาตรามือในระดบัน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้
มากกว่า 45,001 บาทขึน้ไป ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้ระหว่าง 35,001 – 45,000 บาท กบั ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดม้ากกว่า 
45,001 บาท มคี่า Sig. เท่ากบั 0.01 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอื
ดา้นการค้นหาขอ้มูลข่าวสารแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคที่มรีายได ้ระหว่าง 
35,001 – 45,000 บาท มีการตัดสนิใจในการบริโภคชาตรามือในระดับน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้มากกว่า    
45,001 บาท  
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ด้ำนกำรประเมินทำงเลือก ผลการเปรยีบเทยีบรายคู่ระหว่างการตัดสนิใจบรโิภคชาตรามือด้านการ
ประเมนิทางเลอืกรายคู่ระหว่างกลุ่มรายได ้พบว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้ไม่เกนิ 5,000 บาท กบั ผูบ้รโิภคที่มรีายได้
ระหว่าง 5,001 – 15,000 บาท มคี่า Sig. เท่ากบั 0.05 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจ
บรโิภคชาตรามอืดา้นการประเมนิทางเลอืกแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดย ผู้บรโิภคที่มี
รายได้ไม่เกิน 5,000 บาท มีการตัดสนิใจในการบรโิภคชาตรามือในระดบัน้อยกว่าผู้บรโิภคที่มีรายได้ระหว่าง 
5,001 – 15,000 บาท ผูบ้รโิภคที่มรีายไดไ้ม่เกนิ 5,000 บาท กบั ผู้บรโิภคที่มรีายได้ระหว่าง 35,001  – 45,000 
บาท มคี่า Sig. เท่ากบั 0.01 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการ
ประเมนิทางเลอืกแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มรีายได้ไม่เกนิ 5,000 บาท         
มีการตัดสินใจในการบริโภคชาตรามือในระดับน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ระหว่าง 35,001 – 45,000 บาท 
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดร้ะหวา่ง 5,001 – 15,000 บาท กบัผูบ้รโิภคทีม่รีายไดร้ะหวา่ง 25,001 – 35,000 บาท มคี่า Sig. 
เท่ากบั 0.01 หมายความว่าผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีการตัดสนิใจบริโภคชาตรามือด้านการประเมิน
ทางเลอืกแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดร้ะหว่าง 5,001 – 15,000 บาท 
มีการตัดสินใจในการบริโภคชาตรามือในระดับมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ระหว่าง 25,001  – 35,000 บาท 
ผู้บริโภคที่มีรายได้ ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท กบั ผู้บรโิภคที่มีรายได้ระหว่าง  25,001 – 35,000 บาท           
มคี่า Sig. เท่ากบั 0.01 หมายความว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้แตกต่างกนัมีการตัดสนิใจบรโิภคชาตรามือด้านการ
ประเมินทางเลือกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ ระหว่าง                    
15,001 – 25,000 บาท มีการตัดสินใจในการบริโภคชาตรามือในระดับมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ระหว่าง     
25,001 – 35,000 บาท ผู้บรโิภคที่มีรายได้ ระหว่าง 25,001  – 25,000 บาท กบั ผู้บริโภคที่มีรายได้ระหว่าง  
35,001 – 45,000 บาท มคี่า Sig. เท่ากบั 0.01 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภค
ชาตรามอืด้านการประเมนิทางเลอืกแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มรีายได ้
ระหว่าง 25,001 – 25,000 บาท มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดร้ะหว่าง  
35,001 – 45,000 บาท ผู้บรโิภคที่มีรายได้ ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท กบั ผู้บริโภคที่มีรายได้ระหว่าง 
มากกว่า 45,001 บาทขึน้ไป มคี่า Sig. เท่ากบั 0.01 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจ
บรโิภคชาตรามอืด้านการประเมนิทางเลอืกแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มี
รายได ้ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
ระหว่าง มากกว่า 45,001 บาทขึน้ไป  

ด้ำนกำรตดัสินใจซ้ือ ผลการเปรยีบเทยีบรายคู่ระหว่างการตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการตดัสนิใจ
ซื้อรายคู่ระหว่างกลุ่มรายได้ พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายได้ระหว่าง 5,001  – 15,000 บาท กบั ผู้บรโิภคที่มีรายได้
ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.01 หมายความว่าผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีการ
ตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่ี
รายไดร้ะหว่าง 5,001 – 15,000 บาท มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัมากกว่าผูบ้รโิภคที่มรีายได้
ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท ผู้บรโิภคที่มีรายได้ ระหว่าง 15,001  – 25,000 บาท กบั ผู้บรโิภคที่มีรายได้
ระหว่าง  25,001 – 35,000 บาท มี่ค่า Sig. เท่ากับ 0.01 หมายความว่าผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกนัมีการ
ตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่ี
รายได ้ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
ระหว่าง  25,001 – 35,000 บาท ผู้บรโิภคที่มีรายได้ ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท กบั ผู้บรโิภคที่มีรายได้
ระหว่าง มากกว่า 45,001 บาทขึน้ไป มคี่า Sig. เท่ากบั 0.05 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได้แตกต่างกนัมกีาร
ตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่ี
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รายได ้ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
ระหว่าง มากกว่า 45,001 บาทขึน้ไป ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้ระหว่าง 25,001 – 25,000 บาท กบั ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
ระหว่าง  35,001 – 45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.01 หมายความว่าผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกนัมีการ
ตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่ี
รายได ้ระหว่าง 25,001 – 25,000 บาท มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
ระหว่าง  35,001 – 45,000 บาท ผู้บรโิภคที่มีรายได้ ระหว่าง 25,001 – 25,000 บาท กบั ผู้บรโิภคที่มีรายได้
ระหว่าง มากกว่า 45,001 บาทขึน้ไป มคี่า Sig. เท่ากบั 0.01 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีาร
ตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่ี
รายได ้ระหว่าง 25,001 – 25,000 บาท มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
ระหว่าง มากกว่า 45,001 บาทขึน้ไป   

สมมติฐำนท่ี 1.4  ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 

ด้ำนกำรตระหนักถึงควำมต้องกำร ผูบ้รโิภคผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภค
ชาตรามอืดา้นการตระหนกัถงึความตอ้งการแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ 
สมรส / อยู่ดว้ยกนั มคี่าเฉลีย่มากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ โสด / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ / หมา้ย  

ด้ำนกำรประเมินทำงเลือก ผูบ้รโิภคผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอื
ด้านการประเมินทางเลือกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีสถานภาพ สมรส /          
อยู่ดว้ยกนั มคี่าเฉลีย่มากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ โสด / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ / หมา้ย  

ด้ำนกำรตัดสินใจซ้ือ ผู้บรโิภคผู้บรโิภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจบรโิภคชาตรามือ          
ดา้นการตดัสนิใจซื้อแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มสีถานภาพ สมรส / อยู่ด้วยกนั           
มคี่าเฉลีย่มากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ โสด / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ / หมา้ย 

ด้ำนพฤติกรรมภำยหลงักำรซ้ือ ผู้บรโิภคผู้บรโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชา
ตรามอืดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ สมรส /  
อยู่ดว้ยกนั มคี่าเฉลีย่มากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ โสด / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ / หมา้ย 

สมมติฐำนท่ี 1.5  ผู้บรโิภคที่มอีาชีพแตกต่างกนัมกีารตัดสนิใจบริโภคชาตรามือแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า  

ด้ำนกำรค้นหำข้อมูลข่ำวสำร ผลการเปรยีบเทยีบรายคู่ระหว่างการตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการ
ค้นหาขอ้มูลข่าวสารรายคู่ระหว่างกลุ่มอาชพี พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีาชพีพนักงานเอกชน กบั ผู้บรโิภคที่มอีาชีพ 
ประกอบธุรกจิส่วนตวั และ อื่นๆ เช่น แม่บา้นมคี่า Sig. เท่ากบั0.05 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั
มกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืด้านการค้นหาขอ้มูลข่าวสารแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงานเอกชน มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี 
ประกอบธุรกจิสว่นตวั และ อื่นๆ เช่น แม่บา้น   

ด้ำนกำรประเมินทำงเลือก ผลการเปรยีบเทยีบรายคู่ระหว่างการตัดสนิใจบรโิภคชาตรามือด้านการ
ประเมินทางเลือกรายคู่ระหว่างกลุ่มอาชีพ พบว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานเอกชน กับ ผู้บริโภคที่มีอาชีพ 
ประกอบธุรกจิส่วนตวั และ อื่นๆ เช่น แม่บา้น มคี่า Sig. เท่ากบั 0.05 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่าง
กนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืด้านการประเมนิทางเลอืกแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงานเอกชน มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี 
ประกอบธุรกจิสว่นตวั และ อื่นๆ เช่น แม่บา้น  
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ด้ำนกำรตดัสินใจซ้ือ ผลการเปรยีบเทยีบรายคู่ระหว่างการตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการตดัสนิใจ
ซือ้รายคู่ระหว่างกลุ่มอาชพี พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ กบั ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานเอกชน มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.01 หมายความว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้แตกต่างกนัมีการตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืด้านการตดัสนิใจซื้อ
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ มกีารตดัสนิใจในการบรโิภค
ชาตรามอืในระดบัน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงานเอกชน ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานรฐัวสิาหกจิ กบั ผูบ้รโิภค
ที่มอีาชพี พนักงานเอกชน มคี่า Sig. เท่ากบั 0.05 หมายความว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจ
บรโิภคชาตรามอืด้านการตดัสนิใจซื้อแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคที่มอีาชพี
พนักงานรฐัวสิาหกจิ มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัน้อยกว่าผู้บรโิภคทีม่อีาชพี พนักงานเอกชน 
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานเอกชน กบั ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี ประกอบธุรกจิสว่นตวั และ อื่นๆ เช่น แม่บา้น มคี่า Sig. 
เท่ากบั0.05 หมายความว่าผู้บรโิภคที่มีรายได้แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืด้านการตดัสนิใจซื้อ
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคที่มอีาชพีพนักงานเอกชน มกีารตดัสนิใจในการ
บรโิภคชาตรามอืในระดบัมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี ประกอบธุรกจิสว่นตวั และ อื่นๆ เช่น แม่บา้น  

ด้ำนพฤติกรรมภำยหลงักำรซ้ือ ผลการเปรยีบเทยีบรายคู่ระหว่างการตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้น
พฤติกรรมภายหลงัการซื้อรายคู่ระหว่างกลุ่มอาชพี พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีาชพีขา้ราชการ กบั ผูบ้รโิภคที่มอีาชพี
ประกอบธุรกจิส่วนตวั และ อื่นๆ เช่น แม่บา้น มคี่า Sig. เท่ากบั 0.05 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่าง
กนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืด้านพฤติกรรมภายหลงัการซื้อแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืในระดบัมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี
ประกอบธุรกิจส่วนตัว และ อื่นๆ เช่น แม่บ้าน ผู้บรโิภคที่มีอาชีพพนักงานรฐัวิสาหกิจ กบั ผู้บรโิภคที่มีอาชีพ 
ประกอบธุรกจิสว่นตวั และ อื่นๆ เช่น แม่บา้น มคี่า Sig. เท่ากบั0.05 หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั
มกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
โดยผู้บรโิภคที่มีอาชีพพนักงานรฐัวิสาหกิจ มีการตัดสนิใจในการบริโภคชาตรามือในระดบัมากกว่าผู้บรโิภค             
ทีม่อีาชพี ประกอบธุรกจิสว่นตวั และ อื่นๆ เช่น แม่บา้น  

สมมติฐำนท่ี 2 ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจบรโิภคชาตรามอืของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพสนิค้า ลกัษณะทาง
กายภาพของสนิค้า การออกแบบผลติภัณฑ์ ตราสนิค้า บรรจุภัณฑ์ วตัถุดบิ และขนาด มคีวามสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
อภิปรำยผล 

ผลการศึกษาขัอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัผลิตภัณฑ์ที่มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจบริโภคชาตรามือของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายผลไดด้งันี้  
สมมตฐิานที ่1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้สถานภาพสมรส และอาชพี แตกต่าง
กนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืแตกต่างกนั ผลวจิยัพบว่า 

1. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 พบว่าผู้บรโิภคเพศชายมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืด้านพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้มากกว่าเพศหญงิ เน่ืองจากเพศชายและเพศหญงิมรีูปแบบของการบรโิภคทีค่่อนขา้งแตกต่างกนั 
โดยเพศชายสว่นใหญ่จะนิยมซือ้เครื่องดื่มทีด่บักระหายมากกว่าเพศหญงิประกอบกบัผลติภณัฑช์าตรามอื มรีสชาติ
ตรงกับความคาดหวงั และคุณสมบตัิช่วยดบักระหายได้ตรงกับความคาดหวงัของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ทพิวลัย ์จนัแสง (2533) พบว่าเพศมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจบรโิภคชาเขยีว และงานวจิยัของ   
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จริยิา ฉันทนาธ ารงสนิ (2546) พบว่า เพศและอาชพีที่แตกต่างกนัมคีวามสมัพนัธ์พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชา
พรอ้มดื่ม  

2. ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการตัดสนิใจบริโภคชาตรามือแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ          
ทีร่ะดบั 0.01 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไปมกีารตัดสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการตระหนักถงึความ
ตอ้งการ และการคน้หาขอ้มูลข่าวสาร มากทีสุ่ด และ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 45 – 54 ปีมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอื
ดา้นการประเมนิทางเลอืก และการตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุ เน่ืองจากกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 45 ปีขึน้
ไป ใหค้วามส าคญักบัการรกัษาสุขภาพ ประกอบกบัมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัชาวตัถุประสงคใ์นการบรโิภคว่า 
ชาสามารถป้องกนัและยบัยัง้มะเรง็ ช่วยลดคลอเลสเตอรอลในเลอืด ช่วยลดการตงึเครยีด และช่วยบ ารุงและรกัษา
ผวิพรรณ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รงัสยิา จ่ายเจรญิ (2522) พบว่า อายุแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการ
บรโิภคเครื่องดื่มชาแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริยิา ฉนัทนาธ ารงสนิ (2546) พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนั
จะมทีศันคตทิีแ่ตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทพิวลัย ์จนัแสง (2533) พบว่า อายุ ทีแ่ตกต่างกนัมกีาร
ตดัสนิใจบรโิภคชาเขยีวทีแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

3. ผู้บรโิภคที่มรีายได้แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ           
ที่ระดับ 0.05 พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้มากกว่า 45,001 บาทขึ้นไป  มีการตัดสินใจบริโภคชาตรามือ                 
ด้านการตระหนักถึงความต้องการ และการค้นหาข้อมูลข่าวสารมากที่สุด และ ผู้บริโภคที่มีรายได้ระหว่าง            
35,001 – 45,000 บาท มกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการประเมนิทางเลอืก และการตดัสนิใจซือ้มากทีสุ่ด 
เน่ืองจากผู้บรโิภคทีม่รีายไดส้งูมคีวามสามารถในการเลือกบรโิภคชาทีม่คีุณภาพ ให้ความส าคญัในดา้นคุณภาพ
มากกว่าด้านราคา และให้ความส าคญักบัการรกัษาสุขภาพ ประกอบกบัมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัชา และ
วตัถุประสงคใ์นการบรโิภคไดม้ากกว่า ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทพิวลัย ์จนัแสง (2533) พบว่า รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจบริโภคชาเขยีวที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และ งานวิจัยของ            
จริยิา ฉันทนาธ ารงสนิ (2546) พบว่า รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัจะมทีศันคตทิีแ่ตกต่างกนั ในดา้นราคาอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4.  ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกันมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืด้านการตระหนักถงึความ
ต้องการ การตดัสนิใจซื้อ และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 
และผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการประเมนิทางเลอืก แตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั มคี่าเฉลีย่มากกว่าผูบ้รโิภค
ทีม่สีถานภาพ โสด/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่/หมา้ย เนื่องจาก ครอบครวั และลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนทีใ่ชส้นิคา้  
มคีวามส าคญัที่มีส่วนในการตัดสนิใจ ซึ่งสอดคล้องกบั แนวคดิเกี่ยวกบัลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของ            
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538) กล่าวว่า สถานภาพ โสด สมรส หย่ารา้งหรอืเป็นหมา้ย ตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบนั เป็นสว่นที่
ท าใหเ้กดิความตอ้งการในสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ โดยทีม่พีฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีต่่างกนัดว้ย 

5. ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจบริโภคชาตรามือด้านการประเมินทางเลือก และ
พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีาร
ตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืด้านการคน้หาขอ้มูลข่าวสาร และการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ          
ทีร่ะดบั 0.05 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานเอกชนมกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอืดา้นการคน้หาขอ้มูล
ข่าวสาร และการประเมนิทางเลอืกมากที่สุด เนื่องจากผู้บรโิภคที่มอีาชพีพนักงานเอกชน มีแหล่งขอ้มูลทัง้จาก
เพื่อนพนักงาน จากหา้งสรรพสนิคา้ และรถไฟฟ้า ซึง่ท าใหม้อีทิธพิลในการประเมนิทางเลอืกและตดัสนิใจบรโิภค
ชาตรามอื ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั และอื่นๆ เช่น แม่บา้น มกีารตดัสนิใจในการบรโิภคชาตรามอื
ดา้นการตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุ เนื่องจาก แม่บา้นมเีวลาศกึษาขอ้มลูจากสือ่ต่างๆ ไดแ้ก่โทรทศัน์ เป็นตน้ และมเีวลา
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ไปเลอืกซือ้สนิคา้ไดม้ากกว่าผู้บรโิภคทีม่อีาชพีอื่นๆ และผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงานรฐัวสิาหกจิมกีารตดัสนิใจใน
การบรโิภคชาตรามอืดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้มากทีส่ดุ เน่ืองจากการบรโิภคชาเป็นการรกัษาสุขภาพ ท าให้
สขุภาพสดชื่น ร่างกายรูส้กึกระปรีก้ระเปร่าได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริยิา ฉันทนาธ ารงสนิ (2546) พบว่า 
อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมคีวามสมัพนัธพ์ฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มชาพรอ้มดื่ม 

สมมติฐำนท่ี 2 ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ไดแ้ก่ ความหลากหลายของผลติภณัฑ์ คุณภาพสนิค้า ลกัษณะ
ทางกายภาพของสนิคา้ การออกแบบผลติภณัฑ ์ตราสนิคา้ บรรจุภณัฑ ์วตัถุดบิ และขนาด มคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลวจิยัพบว่า  

1. ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์คุณภาพสนิคา้ ลกัษณะทางกายภาพของ
สนิคา้ การออกแบบผลติภณัฑ ์ตราสนิคา้ บรรจุภณัฑ ์วตัถุดบิ และขนาด โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
บริโภคชาตรามือด้านการตระหนักถึงความต้องการของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยด้านลกัษณะทาง
กายภาพของสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์ระดบัสูงมาก และมทีิศทางเดยีวกนั ด้านวตัถุดบิ และขนาด มีความสมัพนั ธ์
ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพสินค้า ตราสนิค้า และ            
บรรจุภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างต ่ า และมีทิศทางเดียวกัน และด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์มี
ความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก และมทีิศทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจากชาตรามอืมี
ลกัษณะกายภาพของสนิค้า คือ สขีองผงชาตรามือ และสขีองน ้าชาเมื่อชงแล้วมีสเีข้ม หอม มีชาสูตรเฉพาะที่
แตกต่างจากตราสนิคา้อื่น รสชาตดิัง้เดมิ มขีนาดใหเ้ลอืกตามปรมิาณทีต่อ้งการ ประกอบกบัผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ให้
ความใส่ใจและดูแลสุขภาพมากขึน้ เมื่อผูบ้รโิภคมกีารคน้หาขอ้มูลและมคีวามเขา้ใจในดา้นความหลากหลายของ
ผลติภณัฑ ์คุณประโยชน์ และคุณภาพของผลติภณัฑจ์งึเกดิความพอใจและมคีวามตัง้ใจทีจ่ะซือ้และบรโิภคชาตรา
มอื ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิเกีย่วกบักระบวนการการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ของ Kotler (2012) กล่าวว่า การตระหนัก
ถึงความต้องการเป็นจุดเริม่ต้นของกระบวนการตัดสนิใจซื้อโดยผู้บรโิภครู้สกึถึงความแตกต่างระหว่างความ
ตอ้งการทีแ่ทจ้รงิกบัความตอ้งการทีป่รารถนา 

2. ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์คุณภาพสนิคา้ ลกัษณะทางกายภาพของ
สนิคา้ การออกแบบผลติภณัฑ ์ตราสนิคา้ บรรจุภณัฑ ์วตัถุดบิ และขนาด โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
บรโิภคชาตรามอืด้านการค้นหาขอ้มูลข่าวสารของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร  โดยด้านขนาดมคีวามสมัพนัธ์
ระดบัสงูมาก และมทีศิทางเดยีวกนั ดา้นคุณภาพสนิค้า ตราสนิค้า บรรจุภณัฑ์ และวตัถุดบิ ความสมัพนัธร์ะดบั
ปานกลาง และมทีศิทางเดยีวกนั และดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ์ ลกัษณะทางกายภาพของสนิคา้ และ
การออกแบบผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งต ่า และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 เน่ืองจากชาตรามอืมขีนาดใหเ้ลอืกตามปรมิาณทีต่้องการ ประกอบกบัชาตรามอืใชว้ตัถุดบิทีม่คีุณภาพ และ
ได้รบัเครื่องหมายคุณภาพการผลติตามมาตรฐาน อย. เมื่อผู้บรโิภคมกีารค้นหาขอ้มูลและมคีวามเขา้ใจในด้าน
ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์คุณประโยชน์ และคุณภาพของผลติภณัฑจ์งึเกดิความพอใจและมคีวามตัง้ใจทีจ่ะ
ซือ้และบรโิภคชาตรามือ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิเกี่ยวกบักระบวนการการตดัสนิใจของผู้ซื้อของ Kotler (2012) 
กล่าวว่าเมื่อผูบ้รโิภคไดร้บัแรงกระตุ้นมแีนวโน้มที่จะค้นหาขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัสนิคา้นัน้ๆ เพื่อเรยีนรูเ้กีย่วกบั
สนิคา้นัน้ โดยแหล่งขอ้มลูจะมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนัไป 

3. ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ ได้แก่ ความหลากหลายของผลติภัณฑ์ คุณภาพสนิค้า ลกัษณะทางกายภาพ 
ของสนิค้า การออกแบบผลติภัณฑ์ ตราสนิค้า บรรจุภณัฑ์ วตัถุดิบ และขนาด โดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการประเมนิทางเลอืกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  โดยดา้นความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และขนาด มีความสมัพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน               
ด้านคุณภาพสินค้า บรรจุภัณฑ์ และวัตถุดิบ ความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างต ่ า และมีทิศทางเดียวกัน และ             
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ดา้นลกัษณะทางกายภาพของสนิค้า และตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากชาตรามอืมคีวามหลากหลายของผลติภณัฑ ์มกีารออกแบบใหม้ชีาสตูร
เฉพาะที่แตกต่างจากตราสนิค้าอื่น มีขนาดให้เลอืกตามปรมิาณที่ต้องการ เมื่อผู้บรโิภคมีการค้นหาข้อมู ลและ
ประมวลผลจึงเกิดความพอใจและมีความตัง้ใจที่จะซื้อและบริโภคชาตรามือ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการการตดัสนิใจของผู้ซื้อของ Kotler (2012) กล่าวว่าผู้บรโิภคจะประมวลผลขอ้มูลเกี่ยวกบัตราสนิค้า          
เชงิเปรยีบเทยีบ โดยมกีระบวนการประมวลผลขอ้มูลที่มีความซบัซ้อนและหลากหลาย กระบวนการประเมนิของ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพื้นฐานอยู่บนทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งพิจารณาว่าผู้บริโภคท าการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์               
โดยอาศยัจติใตส้ านึกและมเีหตุผลสนบัสนุน 

4. ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ ได้แก่ ความหลากหลายของผลติภัณฑ์ คุณภาพสินค้า ลกัษณะทางกายภาพ 
ของสนิค้า การออกแบบผลติภัณฑ์ ตราสนิค้า บรรจุภณัฑ์ วตัถุดิบ และขนาด โดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืดา้นการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยดา้นลกัษณะทางกายภาพของ
สนิคา้ ตราสนิค้า บรรจุภณัฑ์ วตัถุดบิ และขนาดมคีวามสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง และมทีศิทางเดยีวกนั และดา้น
ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ดา้นคุณภาพสนิคา้ และการออกแบบผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งต ่า 
และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เนื่องจากชาตรามอืมลีกัษณะกายภาพของสนิคา้ คอื 
สขีองผงชาตรามอื และสขีองน ้าชาเมื่อชงแล้วมสีเีขม้ หอม มชีาสูตรเฉพาะที่แตกต่างจากตราสนิค้าอื่น รสชาติ
ดัง้เดมิ มขีนาดใหเ้ลอืกตามปรมิาณทีต่้องการ ประกอบกบัผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามใสใ่จและดแูลสขุภาพมากขึน้ 
เมื่อผู้บรโิภคมีการค้นหาข้อมูลและมีความเข้าใจในผลติภัณฑ์ จึงเกิดความพอใจและมีความตัง้ใจที่จะซื้อและ
บรโิภคชาตรามอื ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิเกีย่วกบักระบวนการการตดัสนิใจของผู้ซือ้ของ Shiffman and Kanuk 
(1994) กล่าวว่า เหตุจูงใจในการซื้อที่ส าคญั คอืการซื้อเพื่อตอบสนองความต้องการไม่ว่าจะเป็นในด้านความ
ตอ้งการทีเ่ป็นแรงปรารถนาหรอืความตอ้งการดา้นจติวทิยา และแนวคดิเกีย่วกบักระบวนการการตดัสนิใจของผูซ้ือ้
ของ Kotler (2012) กล่าวว่าหลงัจากทีไ่ดป้ระเมนิทางเลอืกแลว้ผูบ้รโิภคจะมคีวามตัง้ใจทีจ่ะซื้อผลติภณัฑ์ทีพ่อใจ
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ จริยิา ฉันทนาธ ารงสนิ (2546) ศกึษาเรื่องทศันคติด้านส่วนประสมทาง
การตลาดทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าทศันคติ
ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ไดม้คีวามเหน็ต่อผลติภณัฑว์่าเป็น
เครื่องดื่มเพื่อดบักระหาย และสามารถให้ความสดชื่นไดเ้ป็นเครื่องดื่มทีม่คีวามสะดวกในการดื่มโดยบรรจุอยู่ใน
บรรจุภณัฑท์ีม่คีวามทนัสมยั 

5. ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ ได้แก่ ความหลากหลายของผลติภัณฑ์ คุณภาพสนิค้า ลกัษณะทางกายภาพ 
ของสนิค้า การออกแบบผลติภัณฑ์ ตราสนิค้า บรรจุภณัฑ์ วตัถุดิบ และขนาด โดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสนิใจบรโิภคชาตรามอืด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร  โดยดา้นตราสนิคา้มี
ความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง และมทีิศทางเดยีวกนั ด้านคุณภาพสนิค้า การออกแบบผลติภณัฑ์ วตัถุดบิ และ
ขนาด มคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งต ่า และมทีศิทางเดียวกนั และ ดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ลกัษณะ
ทางกายภาพของสนิคา้ และ บรรจุภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01เนื่องจากชาตรามอืมชีื่อเสยีง และภาพลกัษณ์ทีด่ ีและเมื่อผูบ้รโิภคเกดิความพอใจต่อชาตรามอื 
ซึง่ตรงกบัความคาดหวงักจ็ะมกีารซือ้และบรโิภคชาตรามอืซ ้า ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิเกีย่วกบักระบวนการการ
ตดัสนิใจของผูซ้ือ้ของ Kotler (2012) กล่าวว่าผูห้ลงัจากซือ้ผลติภณัฑม์าแลว้ผูบ้รโิภคจะมคีวามรูส้กึต่อผลติภณัฑ์
นัน้ โดยเป็นช่องว่างระหว่างการคาดหวงัในตวัผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคและการท างานของผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัไว ้
ถา้ผลติภณัฑไ์ม่ตรงกบัความคาดหวงัของผูบ้รโิภคกจ็ะท าใหเ้กดิความรูส้กึผดิหวงั แต่ถา้ตรงกบัความคาดหวงักจ็ะ
เกดิความรูส้กึเฉยๆ และถา้เกนิความคาดหวงัผูบ้รโิภคจะเกดิความพอใจยิง่ขึน้ 
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ข้อเสนอแนะในกำรวิจยัครัง้ต่อไป 
จากการศึกษาปัจจัยผลิตภัณฑ์ที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจบริโภคชาตรามือของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร มขีอ้เสนอแนะ ดงันี้  
1. ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจบริโภคชาตรามือของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัทางการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจยัดา้นคุณค่าของตราสนิคา้ ปัจจยัดา้น
ทศันคต ิและปัจจยัทางดา้นความพงึพอใจ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

2. ควรมกีารศกึษาถงึกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เช่นสญัชาตอิื่น นอกจากสญัชาตไิทย หรอืก าหนดเขตการเกบ็
กลุ่มตวัอย่างทีจ่งัหวดัอื่น หรอืเขตอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อทีจ่ะไดร้บัขอ้มลูทีห่ลากหลาย และสามารถน ามา
เปรยีบเทยีบในการก าหนดสดัสว่นตลาดได ้และรองรบัการตลาดแบบ AEC ได ้

3. ควรศึกษาตัวแปรตามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ได้แก่ ความถี่ ราคา การซื้อซ ้า เพื่อที่จะ
สามารถก าหนดกลยุทธใ์นการวางแผนการตลาดของชาตรามอื และเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการแขง่ขนัต่อไป 

4. ควรขยายขอบเขตการศึกษา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องทัง้ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการหรอืร้านค้า เพื่อที่จะสามารถท าการแลกเปลี่ยน เสนอข้อคิดเห็น และได้รบัค าแนะน าเพิ่มเติม          
เพื่อน ามาพฒันาผลติภณัฑ ์และทราบถงึมุมมองของตลาดในการแขง่ขนัต่อไป 
 
กิตติกรรมประกำศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงได้ดีเนื่ องจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก                     
รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดส้ละเวลาอนัมคี่านบัตัง้แต่เริม่ตน้ด าเนินการจน
เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ ในการใหค้ าแนะน า ช่วยเหลอื ตลอดจนแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บกพร่อง  

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริิกุตตา และ อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบสารนิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึง คณาจารย์ทุกท่ านในภาควิชาบริหารธุรกิจ                  
คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และคณาจารย์ในโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติที่ไดอ้บรม  
สัง่สอน ประสทิธป์ระสาทวชิาความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่มีปีระโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั 
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