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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอมของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุบลราชธานี ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา  
ดา้นสถานที่จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นพนักงานผูใ้ห้บรกิาร ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ และ
ดา้นกระบวนการ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ผู้บรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอมของผูบ้รโิภคในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 จากผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี มสีถานภาพ
โสด ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมอีาชพีนักเรยีน/นักศกึษา ส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่า
กว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็กบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัด ี
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิารและดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ มคีวามคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัดมีาก รองลงมาได้แก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้าน
กระบวนการ ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ตามล าดับ  ส่วนใหญ่ชื่นชอบเครื่องดื่มชาเย็นพะยอมมากที่สุด 
เหตุผลส าคญัที่เลอืกบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอมเพราะช่วยดบักระหาย โดยดื่มเครื่องดื่มในช่วงเวลา 13.01-
16.00 น. และใช้เวลาในการเข้ามาบริการร้านชาพะยอมน้อยกว่า 10 นาที บุคคลที่มีความส าคญัในการเลือก
บรโิภค คอื ตวัเอง ส่วนใหญ่รบัทราบขอ้มูลข่าวสารจากป้ายโฆษณา / บลิบอรด์ บรโิภคเครื่องดื่มสาขาเซน็ทรลั
พลาซ่าอุบลราชธานีบ่อยทีส่ดุ 
  ผูบ้รโิภคทีม่ ีอายุ อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบริโภคเครื่องดื่มรา้นชา
พะยอมของผูบ้รโิภค ในดา้นจ านวนแกว้โดยเฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการ
บรโิภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอมของผู้บริโภค ในด้านความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใช้บรกิารต่อเดือนแตกต่างกนั  และ
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้น
ชาพะยอมของผูบ้รโิภค ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคเครื่ องดื่มร้านชา
พะยอมของผูบ้รโิภคในทศิทางเดยีวกนัระดบัต ่ามาก ในดา้นจ านวนแกว้โดยเฉลีย่ต่อครัง้และดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่
ที่มาใช้บริการต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมมี

                                                 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
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ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอมของผู้บรโิภคในทศิทางเดยีวกนัระดบัต ่า ในด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้ ในระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร พฤตกิรรมการบรโิภค รา้นชาพะยอม 
 

Abstract 
 
 The purpose of research was to study the service marketing mix in relation to consumer 
behavior in terms of beverage consumption at Chapayom shop in the mueang district of Ubonratchatani 
province. The service marketing mix factors include the following: product, price, place, promotion, 
people, physical evidence and the process aspects. 
 The sample group for this research consisted of four hundred consumers who had bought 
products at the Chapayom shop. The data was collected through questionnaires. The results of this 
research ware as follows: The majority of consumers were female, aged less than or equal to twenty 
years of age, single, with an educational level of a Bachelor's degree, occupied as students and with and 
an average income of less than or equal to 10,000 Baht. The opinions of consumers regarding the 
overall service marketing mix were at good level. In term of each category, the opinions of consumer 
regarding the category of people and physical evidence were at a very good level, followed by the 
opinions consumer regarding the categories of product, price, place, promotion, and process were all at 
a good level, respectively. The majority of consumers preferred Chapayom ice tea. The main reason to 
buy Chapayom at the Chapayom shop was to quench their thirst. The use of service time was between 
01.01 to 04.00 p.m. and spend time was less than ten minutes. Most consumers made their own 
decision after receiving information from banners and billboards. The majority of consumers preferred the 
Central Plaza Ubonratchatani branch.  
 Consumers of differences in age, occupation, average income demonstrated differences in 
term of usage service behavior in categories such as the drinking beverage the number of glass. 
Addition, consumers with difference of gender have difference in usage service behavior in categories of 
using serviced frequency. In addition, consumers with difference of age, education level, occupation, 
average income have difference in usage service behavior in category of the average expenses. 
 The correlation of service marketing mix in overall and usage service behavior in category of 
the average number of glasses per time and the average frequency drinking beverage per month was at 
very low level in positive direction. The correlation of service marketing mix in overall and usage service 
behavior in category of the average expenses per time was at low level in positive direction at 0.05 
statistically significant levels. 
 
Keyword: Service Marketing Mix, Consumer Behavior, Chapayom Shop 
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บทน า 
 ตลาดเครื่องดื่มดบักระหายโดยรวมในเมอืงไทยมมีูลค่ากว่า 64,518 ล้านบาท มกีารเติบโต 8% จงึไม่
แปลกที่การแข่งขนัในธุรกจินี้จะมคีวามรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงหน้ารอ้นทีถ่อืว่าเป็นฤดูกาลที่สรา้งยอดขายหลกั 
ท าให้ผู้เล่นแต่ละรายต่างทุ่มสรรพก าลงัอย่างเต็มที่ เพื่อเบียดคู่แข่งและคว้าส่วนแบ่งให้ได้มากที่สุด ทัง้นี้ “ชา”            
ถอืเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่จดัว่ามกีารแข่งขนัดุเดอืดและน่าสนใจไม่แพ้เครื่องดื่มตวัอื่น ตลาดชาโดยรวมทีม่มีูลค่า 
1,125 ลา้นบาท แบ่งเป็น แบบชาถุงรอ้น 50% และแบบชาผง 50% ทว่า “ตลาดชาผง” เพราะนอกจากตวัเลขการ
เติบโตที่ดดีตวัสงูถึง 47.4% มากกว่าตลาดชาถุงร้อนที่มกีารขยายตวัเพยีง 5% เท่านัน้ จะเหน็ว่า ศกัยภาพการ
เตบิโตของชาแบบผงยงัมมีากกว่าแบบถุงชงดว้ย เน่ืองจากพฤตกิรรมการดื่มชารอ้นของผูบ้รโิภค สว่นใหญ่จะอยู่
ในมือ้เชา้เท่านัน้ ต่างจากการดื่มชาแบบเยน็ทีส่ามารถดื่มไดต้ลอดวนั โดยผลการส ารวจผูบ้รโิภค พบว่า คนไทยที่
ดื่มชาแบบผงมเีพยีง 16% โดยดื่มเฉลีย่1.6 ครัง้ต่อสปัดาห ์(บรษิทัวจิยัยโูรมอนิเตอร.์ 2557: ออนไลน์) 
 ดัง้นัน้ธุรกิจร้านชาไทยเป็นหนึ่งธุรกจิที่น่าสนใจในตลาดอย่างมาก โดยเฉพาะ ธุรกจิร้านชาพะยอม 
จุดเด่นรา้นชาพะยอมมกีารใส่ใจคุณภาพของชาทุก ๆ แกว้ เพื่อใหลู้กคา้ใหร้สชาตขิองชาทีห่อม เขม้ขน้ ไดร้สชาติ
ของชาแท้ รา้นชาไทยในจงัหวดัอุบลราชธานีมมีาก แต่ทว่าร้านชาพะยอมสรา้งความโดดเด่นและความแตกต่าง
ดา้นผลติภณัฑ ์รูปแบบรา้นทีดู่ทนัสมยั รสชาตขิองชาเขม็ขน้หอมนุ่มไม่เน้นน ้าตาลทราย ใชห้วัชาแทว้ตัถุดบิที่มี
คุณภาพ บรรจุภณัฑส์วยงาม มกีารควบคุมคุณภาพ และกลยุทธก์ารตลาดดา้นราคา รา้นชาพะยอมไดม้กีารขยาย
ธุรกจิแฟรนไชสไ์ปทัว่ประเทศไทยกว่า 500 สาขาอย่างรวดเรว็ในระยะเวลาไม่นาน ในจงัหวดัอุบลราชธานีมรีา้นชา
พะยอมอยู่หลายสาขา รวมทัว่ทัง้จงัหวดั 38 สาขา เฉพาะอ าเภอเมอืงมสีาขาทัง้หมด 25 สาขา และอ าเภออื่นๆอกี 
13 สาขา ซึ่งมีการขยายสาขาอย่างรวดเร็วมากในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างและมีการก่อตัง้ศูนย์ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทีจ่งัหวดัอุบลราชธานีอกีดว้ย (ชาพะยอมอุบลราชธานี. บทความ. 2559: ออนไลน์) ปัจจุบนั
รา้นชาพะยอมนัน้กม็คีู่แข่งมาก ไม่ว่าจะเป็น รา้นชาชกัป๋านม รา้นชานมไข่มุก รา้นชาเมลอน รา้นชาถุงกระสอบ
เป่ิน รา้นชากาแฟชยัวตัน์ รวมถงึรา้นชากาแฟรมิทางทัว่ไป อกีทัง้มกีารปรบัเปลีย่นกลยุทธเ์พื่อใชแ้ข่งขนัชงิส่วน
แบ่งตลาดอยู่ตลอดเวลา  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจยัสนใจที่จะศกึษา “ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอมของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี”  โดยจะศกึษา
ลกัษณะด้านประชากรศาสตรแ์ละส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (Marketing Mix) หรอื 7P’s ในการก าหนดกล
ยุทธก์ารตลาดซึง่ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้น
พนักงานผู้ให้บริการ ด้านการสร้างน าเสนอ ลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็น
แนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการรา้นชาพะยอมน าผลวจิยัเพื่อไปใชใ้นการพฒันาผลติภณัฑ ์ปรบัปรุงการบรกิาร หรอืผู้
ที่คดิจะลงทุนธุรกจิร้านชาพะยอมนี้ใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผน ตดัสนิใจในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากการ
ทราบถงึสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคนัน้มคีวามส าคญัอย่างยิง่       
             
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายของการวจิยัไวด้งันี้ 
 1.  เพื่อศกึษาพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอมของผู้บรโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดั
อุบลราชธานจี าแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม
รา้นชาพะยอมของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 
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กรอบแนวความคิดในการวิจยั  
 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงันี้ 
  1.1  ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา  อาชีพ  และราย ได้ เฉ ลี่ ย            
ต่อเดอืน 
  1.2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย ดา้น
การสง่เสรมิการตลาด ดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
 2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ดังนี้ พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอมของ
ผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 
 
สมมติฐานในการวิจยั  
 1.  ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอมแตกต่างกนั 
 2.  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ด้านผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอมแตกต่างกนั 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกิจบริการ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ 
(2541) ได้อ้างถึงแนวคดิส่วนประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร (Service Mix) ของ Philip Kotler (1994) 
ไวว้่าเป็นแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิทีใ่หบ้รกิารซึ่งจะไดส้ว่นประสมการตลาด (Marketing Mix) หรอื 7P’s ในการ
ก าหนดกลยุทธก์ารตลาดซึง่ประกอบดว้ย 
  1. ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) เป็นสิง่ซึง่สนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดค้อื สิง่ทีผู่ข้าย
ตอ้งมอบใหแ้ก่ลกูคา้ซึง่ลกูคา้จะไดร้บัผลประโยชน์และคุณค่าของผลติภณัฑ์นัน้ๆ โดยทัว่ไปแลว้ผลติภณัฑแ์บ่งเป็น 
2 ลกัษณะ คอื ผลติภณัฑท์ีอ่าจจบัตอ้งไดแ้ละผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้งไม่ได้ 
  2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรยีบเทียบระหว่างคุณค่า 
(Value) ของบรกิารกบัราคา (Price) ของบรกิารนัน้ ถา้คุณค่าสงูกว่าราคาลกูคา้จะตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้ การก าหนด
ราคาการใหบ้รกิารควรมคีวามเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้รกิารชดัเจนและง่ายต่อการจ าแนกระดบับรกิารทีต่่างกนั 
  3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบับรรยากาศสิง่แวดล้อมในการ
น าเสนอบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ ซึง่มผีลต่อการรบัรูข้องลกูคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบรกิารทีน่ าเสนอซึง่จะตอ้ง
พจิารณาในดา้นท าเลทีต่ัง้ (Location) และช่องทางในการน าเสนอบรกิาร (Channels) 
  4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารให้
ผูใ้ช้บรกิาร โดยมวีตัถุประสงคท์ีแ่จง้ข่าวสารหรอืชกัจูงใหเ้กดิทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้รกิารและเป็นกุญแจ
ส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ ์
  5. ดา้นบุคคล (People) หรอืพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศยัการคดัเลอืกการฝึกอบรม การจูงใจ 
เพื่อให้สามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถมีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อ
ผูใ้ชบ้รกิาร มคีวามคดิรเิริม่ มคีวามสามารถในการแกไ้ขปัญหาและสามารถสรา้งค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
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  6. ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการ
สรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลกูคา้โดยพยายามสรา้งคุณภาพโดยรวมทัง้ดา้นกายภาพและรปูแบบ
การใหบ้รกิารเพื่อสรา้งคุณค่าใหก้บัลกูคา้ 
  7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัระเบยีบวธิกีารและงานปฏบิตัิในด้านการ
บริการที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บรกิารเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็วและท าให้ผู้ใช้บรกิารเกิดความ
ประทบัใจ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  เสร ีวงษ์มณฑา (2542) ไดใ้หค้วามหมายของผูบ้รโิภค (Consumer) คอื ผูท้ีม่คีวามตอ้งการซือ้ (Need) 
มีอ านาจซื้อ (Purchasing power) พฤติกรรมการซื้อ (Purchasing behavior) และพฤติกรรมการใช้ (Use 
behavior) ดงันี้ 
  1. ผู้บริโภคเป็นบุคคลที่มีความต้องการ (Need) การที่ถือว่าใครเป็นผู้บริโภคนัน้บุคคลนัน้จะต้องมี
ความตอ้งการผลติภณัฑ ์แต่ถา้บุคคลนัน้ไม่มคีวามตอ้งการกจ็ะไม่ใช่ผูบ้รโิภค 
  2. ผู้บรโิภคเป็นบุคคลที่มีอ านาจซื้อ (Purchasing power) ผู้บรโิภคจะมีแค่ความต้องการเพียงอย่าง
เดยีวไม่ได้แต่ต้องมอี านาจซือ้ดว้ย เพราะฉะนัน้การวเิคราะห์พฤติกรรมของผูบ้รโิภคจงึต้องวเิคราะหไ์ปที่ตวัเงนิ
ของผูบ้รโิภคดว้ย 
  3. การเกดิพฤตกิรรมการซือ้ (Purchasing behavior) เมื่อผูบ้รโิภคมคีวามต้องการและมอี านาจซือ้แลว้
กจ็ะเกดิพฤตกิรรมการซือ้ เป็นต้นว่า ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน ซือ้เมื่อใด ใครเป็นคนซือ้ใชม้าตรการอะไรในการตดัสนิใจ
ซือ้ ซือ้มากน้อยเพยีงใด 
  4. พฤติกรรมการใช้ (Use behavior) ผู้บรโิภคมีพฤติกรรมการใช้สนิค้าอย่างไร เช่น ดื่มสุราที่ไหน             
ทีบ่า้นหรอืรา้นอาหาร ดื่มกบัใคร ดื่มมากน้อยแค่ไหน ดื่มอย่างไร สุราอย่างเดยีวหรอืผสมน ้า หรอืผสมโซดา หรอื
ผสมน ้าอดัลม 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ ผู้บริโภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน รวมเป็นขนาดตวัอย่างทัง้หมดจ านวน  400 ตวัอย่าง การสุ่ม
ตวัอย่าง ขัน้ตอนที ่1 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปทีร่า้นชาพะยอม
ในอ าเภอเมือง จงัหวัดอุบลราชธานี มีทัง้หมด 25 สาขา ขัน้ตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota 
Sampling) ซึ่งผู้วจิยัจะแบ่งโควต้าตามสาขาของร้านชาพะยอมในอ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ซึ่งการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม จ านวน 25 สาขา โดยแบ่งโควตา้สาขาละเท่าๆกนัสาขาละ 16 ตวัอย่าง ขัน้ตอนที ่
3 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึง่ผูว้จิยัจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามทีไ่ด้
จดัเตรยีมไวใ้หค้รบตามจ านวนทีต่อ้งการจนครบจ านวน 400 ตวัอย่าง โดยจะใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่างทีส่ะดวกและยนิดใีหข้อ้มลู  
 เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการ
เก็บรวบรวมข้อมูล น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กบัประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 50 ชุด เพื่อน าผลไปวเิคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิ ์
แอลฟ่า (α - Coefficient) โดยใชส้ตูรคอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 449) ซึง่แบ่งเป็นเน้ือหา
แบบสอบถามเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
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 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน           
6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัสว่นประสมการตลาดการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม แบ่งออกเป็น 
7 ข้อ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 0.899 ด้านราคา 0.916 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.915 ด้านการส่งเสริม
การตลาด 0.908 ดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร 0.902 ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 0.901 ดา้นกระบวนการ 0.904 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอมของผู้บรโิภคในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี แบ่งออกเป็น 10 ข้อ ได้แก่ เครื่องดื่มที่ชื่นชอบ เหตุผลส าคญัที่เลอืกบรโิภค
เครื่องดื่ม ช่วงเวลาใดทีบ่รโิภคเครื่องดื่ม การใชเ้วลานานเท่าไรในการเขา้ใชบ้รกิาร บุคคลใดทีม่คีวามส าคญัในการ
เลอืกบรโิภค ทราบและติดตามขอ้มูลจาดสื่อใด สาขาที่บรโิภคบ่อยที่สุด จ านวนแก้วเครื่องดื่มโดยเฉลี่ยต่อครัง้ 
ความถี่ของการเข้ามาใช้บริการโดยเฉลี่ยกี่ครัง้ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มประมาณ               
กีบ่าทต่อครัง้ 
 การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชงิอนุมาน (Inferential analysis) เพื่อการทดสอบสมมติฐาน ดงันี้ การ
ทดสอบสมมตฐิานทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั โดยทีต่วัแปร
อสิระเป็นขอ้มลูเชงิกลุ่มทีม่ ี2 กลุ่มย่อย และตวัแปรตามเป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณใชส้ถติทิดสอบ t-test (Independent 
Sample t-test) (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2548: 222) การทดสอบสมมติฐานในด้านความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างโดยที่ตัวแปรอิสระเป็นข้อมูลเชิงกลุ่มที่มีมากกว่า 2 กลุ่มย่อย และตัวแปรตามเป็นข้อมูล             
เชงิปรมิาณใชว้เิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of Variance) โดยดคู่าความแปรปรวนจาก
ตาราง Homogeneity of Variances และจะใช้สถิติวเิคราะห์จากค่า F-Test หรอืค่า Brown-Forsythe (B) (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา. 2548: 240) และถา้ผลการทดสอบมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติแิลว้ตอ้งท าการทดสอบ
เป็นรายคู่ต่อไป เพื่อดูว่ามีคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันโดยใช้วิธี Fisher Least Significant Difference (LSD) หรือ 
Dunnett T3 (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2548: 242-243) โดยจะท าการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ย
ส าหรับทดสอบ  สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) ใช้หาค่า
ความสมัพนัธข์องตวัแปรสองตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกนัเป็นค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสองตวัทีแ่ต่ละตวั          
มรีะดบัการวดัของขอ้มลูแตกต่างกนั (วเิชยีร เกตุสงิห.์ 2541: 72) 
 
ผลการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี มสีถานภาพโสด ส่วนใหญ่มรีะดบั
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ  
10,000 บาท การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์เครื่องดื่ม
มรีสชาตหิลากหลายอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากับ 4.27 ดา้นราคา ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อดา้น
ราคาโดยรวมในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อ
ดา้นสถานที่จดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 ด้านการส่งเสรมิการตลาด ผู้บรโิภคมี
ระดบัความคดิเหน็ต่อด้านการส่งเสรมิการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 ด้านพนักงาน            
ผู้ให้บรกิาร ผู้บรโิภคมรีะดบัความคิดเห็นต่อด้านพนักงานผู้ให้บรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.26 ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพโดยรวมอยู่
ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 ดา้นกระบวนการ ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นกระบวนการโดยรวม
ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19  
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 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอมซึ่งแบ่งออกเป็น 10 ด้าน 
ไดแ้ก่  
 1. ด้านเครื่องดื่มที่ชื่นชอบมากที่สุด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม                  
รา้นชาพะยอม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ชื่นชอบชาเยน็พะยอมจ านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.25 
 2. ด้านเหตุผลส าคัญที่เลือกบริโภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการ
บรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม พบว่า เหตุผลส าคญัทีเ่ลอืกบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม เพราะช่วยดบักระหาย 
จ านวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.75  
 3. ดา้นส่วนใหญ่บรโิภคเครื่องดื่มทีร่า้นชาพะยอมในช่วงเวลาใด ผลการวเิคราะหข์อ้มูลพฤตกิรรมการ
บรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่บรโิภคเครื่องดื่มในช่วงเวลา 13.01-16.00 น. 
จ านวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.25 
 4. ดา้นเวลาในการเขา้มาใชบ้รกิารรา้นชาพะยอม ผลการวเิคราะหข์อ้มูลพฤตกิรรมการพฤตกิรรมการ
บรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม พบว่า ผูบ้รโิภคใชเ้วลาในการเขา้มาใชบ้รกิารรา้นชาพะยอมมากทีสุ่ดคอื ใชเ้วลา
น้อยกว่า 10 นาที จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.25 รองลงมาคือ ใช้เวลา 10-30 นาที จ านวน 159 คน            
คิดเป็นร้อยละ 39.75 ใช้เวลา  31 นาที- 1 ชัว่โมง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 และใช้เวลามากกว่า               
1 ชัว่โมง จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.25 ตามล าดบั 
 5. ด้านบุคคลทีม่คีวามส าคญัในการเลอืกบรโิภคเครื่องดื่มที่ร้านชาพะยอมมากที่สุด ผลการวเิคราะห์
ขอ้มูลพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม พบว่า บุคคลที่มคีวามส าคญัในการเลอืกบรโิภคเครื่องดื่ม              
ทีร่า้นชาพะยอมของผูต้อบแบบสอบถามมากทีส่ดุ คอื ตวัเอง จ านวน 208 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.00 รองลงมาคอื 
เพื่อน จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 ครอบครวั จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และแฟน จ านวน            
27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.75 ตามล าดบั 
  6. ด้านผู้บริโภคทราบและติดตามข้อมูลร้านชาพะยอมจากสื่อใดมากที่สุด ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พฤตกิรรมการพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ผูบ้รโิภคทราบและติดตามขอ้มูลรา้นชาพะยอมจาก
สือ่ใดมากทีส่ดุ จาก ป้ายโฆษณา / บลิบอรด์ จ านวน 232 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.00 
 7. ด้านสาขาที่บรโิภคบ่อยทีสุ่ด ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม
รา้นชาพะยอม สาขาทีบ่รโิภคบ่อยทีส่ดุ คอื สาขาเซน็ทรลัพลาซ่าอุบลราชธานี จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.00
 8. ด้านจ านวนแก้วโดยเฉลี่ยที่บรโิภคต่อครัง้ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม            
รา้นชาพะยอม ดา้นจ านวนแกว้โดยเฉลีย่ทีบ่รโิภคต่อครัง้ดว้ย พบว่า มคี่าสงูสดุ จ านวน 10 แกว้ต่อครัง้ และต ่าสุด 
1 แกว้ต่อครัง้ โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 1 แกว้ต่อครัง้ และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.353 
 9. ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ทีบ่รโิภคเครื่องดื่มต่อเดอืน ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการพฤตกิรรมการ
บรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในด้านความถี่โดยเฉลีย่ทีบ่รโิภคเครื่องดื่มต่อเดอืน พบว่า มคี่าสงูสุดคอื 20 ครัง้
ต่อเดอืน และต ่าสดุ 1 ครัง้ต่อเดอืน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 5 ครัง้ต่อเดอืน และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.804 
 10. ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการบรโิภคเครื่องดื่มต่อครัง้ ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบรโิภค
เครื่องดื่มร้านชาพะยอม ในด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการบรโิภคเครื่องดื่มต่อครัง้ พบว่า มีค่าสูงสุดคื อ 300 บาท            
ต่อครัง้ และต ่าสดุ 20 บาทต่อครัง้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 45.25 บาท และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 37.591 
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การวิเคราะหท์ดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตรท่ี์แตกต่างกนั ไดแ้ก่  
 1. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอมในดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่
ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืนแตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยเพศชาย
มพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอมในดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืนมากกว่าเพศหญงิ  
 2. ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม ในด้านจ านวนแก้ว   
โดยเฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคที่มี
อายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี มพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้นจ านวนแกว้โดยเฉลีย่ต่อครัง้
น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มอีายุระหว่าง 21 - 30 ปี พฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในด้านจ านวนแก้ว 
โดยเฉลี่ยต่อครัง้น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 31 ปีขึ้นไป และผู้บริโภคที่มีอายุต ่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี            
มพีฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม ในด้านจ านวนแก้วโดยเฉลี่ยต่อครัง้น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มีอายุ
ระหว่าง 31 ปีขึน้ไป ส่วนพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิาร
ต่อครัง้แตกต่างกนั  ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากว่า
หรอืเท่ากบั 20 ปี มพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม ในค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใช้บรกิารต่อครัง้
น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุระหว่าง 21 - 30 ปี และผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี มพีฤตกิรรมการบรโิภค
เครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุระหว่าง 31 ปีขึน้ไป 
 3. พฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการต่อครัง้
แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยระดบัการศึกษาสูงกว่าหรอื
เท่ากบัปรญิญาตรมีพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอมในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้
มากกว่าระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี
 4. ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้นจ านวนแก้ว
โดยเฉลี่ยต่อครัง้แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บรโิภค
นักเรยีน/นักศกึษามพีฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม ในด้านจ านวนแกว้โดยเฉลี่ย ต่อครัง้น้อยกว่า
ผู้บรโิภคพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เจ้าของธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ ผู้บรโิภคนักเรยีน/นักศึกษามพีฤติกรรมการบรโิภค
เครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้นจ านวนแกว้โดยเฉลีย่ต่อครัง้น้อยกว่าผูบ้รโิภคขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ โดยผูบ้รโิภค
อาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิมพีฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้นจ านวนแกว้โดยเฉลีย่ต่อครัง้
มากกว่าผูบ้รโิภคที่มอีาชพีพนักงานเอกชน ส่วนผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม
ร้านชาพะยอม ในด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการต่อครัง้แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญั ทางสถิติ 0.05              
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคนกัเรยีน/นกัศกึษามพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม 
ในดา้นความถี่โดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืนน้อยกว่าผูบ้รโิภคขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิและอาชพีพ่อบา้น/แม่บา้น/
เจา้ของธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ ซึง่อาชพีพ่อบา้น/แม่บา้น/เจา้ของธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระมคี่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่
ในการใชบ้รกิารต่อครัง้มากทีส่ดุ 
 5. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้น
จ านวนแก้วโดยเฉลี่ยต่อครัง้แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้          
โดยผูบ้รโิภคผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาทมพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้น
ชาพะยอม ในดา้นจ านวนแก้วโดยเฉลีย่ต่อครัง้น้อยกว่าผู้รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 20,001 บาทขึน้ไป และผูบ้รโิภค
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 - 20,000 บาทมพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้น
จ านวนแก้วโดยเฉลี่ยต่อครัง้ น้อยกว่าผู้รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 บาทขึ้นไป และพฤติกรรมการบริโภค
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เครื่องดื่มร้านชาพะยอม ในด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างนัยส าคญัทางสถิต ิ            
ทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 
10,000 บาทมพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้นจ านวนแกว้โดยเฉลีย่ต่อครัง้น้อยกว่าผูร้ายได้
เฉลี่ย ต่อเดือน 20,001 บาทขึ้นไป และผู้บริโภคผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท                       
มีพฤติกรรม การบริโภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม ในด้านจ านวนแก้วโดยเฉลี่ยต่อครัง้ น้อยกว่าผู้รายได้ เฉลี่ย             
ต่อเดอืน 20,001 บาทขึน้ไป 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย  
 1. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม
ร้านชาพะยอม ในด้านจ านวนแก้วโดยเฉลี่ยต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยความสมัพันธ์กันในระดับต ่ามากและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้นค่าใชจ้่าย
โดยเฉลี่ยในการใช้บริการต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้            
โดยความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 2.  ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม              
ร้านชาพะยอม ในด้านจ านวนแก้วโดยเฉลี่ยต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยความสมัพันธ์กันในระดับต ่ามากและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านราคามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม ในด้านค่าใช้จ่า ย           
โดยเฉลี่ยในการใช้บริการต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้             
โดยความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
   3. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค
เครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้นจ านวนแกว้โดยเฉลีย่ต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สว่นประสมทางการตลาด
บรกิารด้านสถานที่จดัจ าหน่ายมคีวามสมัพันธก์บัพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในด้านความถี่ 
โดยเฉลี่ยที่มาใช้บริการต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้         
โดยความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  
 4. ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค
เครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้นจ านวนแกว้โดยเฉลีย่ต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สว่นประสมทางการตลาด
บรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้นความถี่
โดยเฉลี่ยที่มาใช้บริการต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้           
โดยความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 5. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการ
บรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้นจ านวนแกว้โดยเฉลีย่ต่อครัง้ ในดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืน 
และในด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บรกิารต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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 6. สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม
รา้นชาพะยอม ในดา้นจ านวนแกว้โดยเฉลีย่ต่อครัง้ ดา้นความถีโ่ดยเฉลี่ยทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืน และดา้นค่าใชจ้่าย
โดยเฉลี่ยในการใช้บริการต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้             
โดยความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
   

สรปุและอภิปรายผล 
 1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม ในด้านความถี ่            
โดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืนแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย
เพศชายมพีฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอมในดา้นความถี่โดยเฉลีย่ที่มาใช้บรกิารต่อเดอืนมากกว่า
เพศหญงิ ทัง้นี้เป็นเพราะผูบ้รโิภคเพศหญงิมคีวามดแูลใส่ใจสุขภาพและเลอืกบรโิภคมากกว่าเพศชาย ซึง่แตกต่าง
จากเพศชายที่ไม่ค่อยให้ความส าคญัและใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากเท่าเพศหญิง จึงท าให้เพศชายมีการบรโิภค
เครื่องดื่มมากกว่าเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ ชาญชยั นราชวลติ (2548) ได้ศกึษาเรื่อง ทศันคติ
พฤติกรรมและความพึงพอใจโดยรวมในการบรโิภคเครื่องดื่มกาแฟสดบริเวณถนนวงแหวนรอบนอกบางบอน 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า เพศที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจโดยรวมในการ
บรโิภคเครื่องดื่มกาแฟสดบรเิวณถนนวงแหวนรอบนอกบางบอน กรุงเทพมหานคร 
 2. ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม ในด้านจ านวนแก้ว 
โดยเฉลี่ยต่อครัง้และด้านค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บรกิารต่อครัง้แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05  
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคที่มอีายุระหว่าง 21 - 30 ปี และผู้บรโิภคที่มีอายุระหว่าง 31 ปี             
ขึน้ไป มพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในด้านจ านวนแก้วโดยเฉลีย่ต่อครัง้มากกว่าผูบ้รโิภคที่ม ี               
อายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี ซึง่ผูบ้รโิภคทีม่อีายุระหว่าง 31 ปีขึน้ไป มดีา้นจ านวนแกว้โดยเฉลีย่ต่อครัง้มากทีสุ่ด 
เน่ืองจากว่าผูบ้รโิภคในช่วงอายุดงักล่าวเป็นผู้ทีอ่ยู่ในวยัท างาน วยัท างานมกัจะมกีารดื่มเครื่องดื่มชาและกาแฟ   
ดื่มแล้วสดชื่น ระหว่างวันท างาน และมีก าลังการซื้อเครื่องดื่มชาพะยอมในด้านจ านวนแก้วโดยเฉลี่ยต่อครัง้
มากกว่ากลุ่มผู้บรโิภคที่อายุน้อยกว่า ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในวยัเรยีน นักศกึษา ไม่นิยมบรโิภค
เครื่องดื่มชาและยงัไม่มรีายไดท้ีแ่น่นอน โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธดิาวรรณ จงเกรยีงไกร (2547) ไดศ้กึษา
เรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ี
อายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะแตกต่างกนั 
 4. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม             
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการต่อครัง้แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยระดบัการศกึษาสงูกว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตรมีพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม
ในด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บรกิารต่อครัง้มากกว่าระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีเนื่องจากว่าระดบั
การศกึษาสงูกว่าจะอยู่ในวยัท างานซึง่มกัจะดื่มเครื่องดื่มชาเพื่อดบักระหาย แกง้่วงในเวลาท างาน โดยสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ สมพงษ์ เลศิสริลิดากุล (2547) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร               
ที่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการบริโภคกาแฟคัว่บด กรณีศึกษาร้าน Coffee World สาขา
ถนนพฒันพงศ ์ผลการศกึษา พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟคัว่บด            
แตกต่างกนั 
 5. ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้นจ านวนแก้ว
โดยเฉลีย่ต่อครัง้ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคนกัเรยีน/นกัศกึษามี
พฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม ในด้านจ านวนแก้วโดยเฉลี่ยต่อครัง้น้อยกว่าผู้บรโิภคพ่อบ้าน/
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แม่บ้าน/เจ้าของธุรกจิส่วนตัว/อาชพีอิสระ ผู้บรโิภคนักเรยีน/นักศกึษามีพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มร้านชา
พะยอม ในด้านจ านวนแก้วโดยเฉลี่ยต่อครัง้ น้อยกว่าผู้บริโภคข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยผู้บริโภคอาชีพ
ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิมพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้นจ านวนแกว้โดยเฉลีย่ต่อครัง้มากกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงานเอกชน เน่ืองจากว่าผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีมหีน้าทีก่ารงานทีด่จีะมรีายไดท้ีม่ากกว่า 
โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริยิา ฉนัทนาธ ารงสนิ (2546) ไดศ้กึษาเรื่อง ทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาด
ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า 
อาชีพกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มของผู้บริโภคแตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน             
มพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม และในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยในการใชบ้รกิารต่อครัง้แตกต่างกนั 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคนกัเรยีน/นกัศกึษามพีฤตกิรรมการ
บรโิภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม ในด้านความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใช้บริการต่อเดือนน้อยกว่าผู้บรโิภคข้าราชการ/
รฐัวิสาหกจิและอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เจ้าของธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ เนื่องจากว่าผู้บรโิภคที่ประกอบอาชีพ              
มีหน้าที่การงานที่ดีจะมีรายได้ที่มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตชุดา นราวทางค์กุล (2557) ได้
ท าการศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคชานมไข่มุกของ
ผู้บริโภควยัท างานในเขตวฒันา ผลการศึกษาพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายที่ท่านซื้อ            
ชานมไขมุ่กเฉลีย่ บาท/แกว้ แตกต่างกนั 
 6. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้น
จ านวนแกว้โดยเฉลีย่ต่อครัง้และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  
10,000 บาท มพีฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอมน้อยกว่าผูร้ายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 บาทขึน้ไป 
และผู้บริโภคผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  10,001 - 20,000 บาทมีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม             
ร้านชาพะยอม ในด้านจ านวนแก้วโดยเฉลี่ยต่อครัง้ น้อยกว่าผู้รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 บาทขึ้นไป และ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม ในด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บรกิารต่อครัง้แตกต่างกัน                 
ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคผูบ้รโิภคที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาทมพีฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอมน้อยกว่าผู้รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน  
20,001 บาทขึน้ไป และผูบ้รโิภคผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 - 20,000 บาท มพีฤตกิรรมการบรโิภค
เครื่องดื่มรา้นชาพะยอม น้อยกว่าผูร้ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 บาทขึน้ไป เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคทีร่ายไดส้งูกว่า
จะมีความสามารถและก าลังในการใช้จ่ายมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยัของ                
ธารณี กลัยาณคุปต์ (2548) ได้ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการใชจ้่ายในรา้นกาแฟสตารบ์คัส ์
คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า รายไดข้องผูบ้รโิภคที่แตกต่างกนัจะมี
การใชจ้่ายแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลติภัณฑ์  ส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอมในดา้นจ านวนแกว้
โดยเฉลีย่ต่อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์                 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความสมัพันธ์กันในระดับต ่ามากและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน                   
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เนื่องจากเครื่องดื่มชาพะยอมมคีวามสดใหม่และเครื่องดื่มมรีสชาตหิลากหลาย 
เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจเครื่องดื่มชาชงมีการแข่งขนัสูง ซึ่งตราสินค้าใดที่สามารถสร้างความแตกต่างในด้าน
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ผลติภณัฑ์ได้กไ็ดเ้ปรยีญคู่แข่งขนั และเป็นอกีหนึ่งความหลากหลายและแปลกใหม่ให้ผู้บรโิภค ซึ่งสอดคลอ้งกบั
แนวคดิส่วนประสมทางการตลาดของ ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐติินันท์ วารวีนิช (2551) อธบิายว่า เมื่อวางแผน
ผลิตภัณฑ์ ต้องค านึงถึง “ความต้องการของลูกค้า (Customer’s needs and wants)” เป็นหลักในการพัฒนา 
เพื่อใหผ้ลติภณัฑ ์
 ดา้นราคา สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม
รา้นชาพะยอม ในด้านจ านวนแก้วโดยเฉลี่ยต่อครัง้ โดยความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทาง
เดียวกันและส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ ด้านราคามีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม  ในด้านความถี่              
โดยเฉลี่ยที่มาใช้บรกิารต่อเดือน โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค
เครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้ โดยความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
เนื่องจากว่าเครื่องดื่มร้านชาพะยอมมรีาคาเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัคุณภาพ เนื่องจากธุรกจิแฟรนไชสเ์ครื่องดื่ม               
ชาพะยอมมกีารแขง่ขนัสงูดา้นราคาและเครื่องดื่มชาพะยอมตัง้ราคาเดยีวกนัทุกแกว้ ซึง่ผูบ้รโิภคจะเลอืกตราสนิคา้
ทีม่รีาคาขายทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพของสนิคา้ ทัง้นี้เน่ืองจากความเหมาะสมของราคาและคุณประโยชน์ทีผู่บ้รโิภค
ไดร้บั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิสว่นประสมทางการตลาดของ สุดาดวง เรื่องรุจริะ (2540) อธบิายว่า ผูผ้ลติเป็นคน
ก าหนดราคา ผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจว่าราคาจะสมเหตุสมผลหรือไม่ หากรู้สึกว่าสนิค้าใดขายสินค้าให้ราคา
ยุตธิรรม กจ็ะเตม็ใจซือ้สนิคา้นัน้  
 ด้านสถานที่จดัจ าหน่าย ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านสถานที่จดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้นจ านวนแกว้โดยเฉลีย่ต่อครัง้ โดยความสมัพนัธก์นัในระดบั 
ต ่ามากและเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม  ในด้านความถี่             
โดยเฉลี่ยที่มาใช้บรกิารต่อเดือน โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากร้านชาพะยอมมที าเลที่ตัง้สะดวกต่อ          
การเดนิทางและความเหมาะสมของสถานที่ตัง้รา้น เมื่อมคีวามรบีเร่งในการใชช้วีติ ท าใหผู้บ้รโิภคต้องการความ
สะดวก สบาย เขา้ถงึง่ายในการบรโิภคสนิคา้ ต้องเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิส่วนประสมทางการตลาดของ จติชุดา นรเวทางคก์ุล (2557) ได้ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคชานมไข่มุกของผู้บรโิภควยัท างานในเขตวฒันา ผลการศกึษา 
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสถานที่จ ัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค             
ชานมไขมุ่กของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันา 
 ดา้นการส่งเสรมิการตลาด สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการสง่เสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม ในด้านจ านวนแก้วโดยเฉลี่ยต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                 
ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม ในด้านความถี่                
โดยเฉลี่ยที่มาใช้บรกิารต่อเดือน โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการ
ส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ใน
การใชบ้รกิารต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยความสมัพนัธ์
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กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากว่ารา้นชาพะยอมมีการส่งเสรมิการขายต่างๆ อยู่เสมอ 
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิสว่นประสมทางการตลาดของ สมพงษ์ เลศิสริลิดากุล (2547) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทางดา้น
สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคต่อการบรโิภคกาแฟคัว่บด กรณีศกึษา
ร้าน Coffee World สาขาถนนพัฒนพงศ์ ผลการศึกษา พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการบรโิภคต่อการบรโิภคกาแฟคัว่บด กรณีศึกษาร้าน Coffee World สาขาถนนพฒันพงศ์ น าส่วน
ประสมทางการตลาดมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจที่ต้องมีการน ากลยุทธ์ทางด้านส่งเสริมการตลาดมาใช้จูงใจ                 
กลุ่มผู้บรโิภค การสร้างสสีนัและความแตกต่างให้กบัธุรกจิกาแฟของร้าน Coffee World ด้วยการโฆษณา และ  
การประชาสมัพนัธ ์แต่ยงัมกีารแจกคปูอง และใหท้ดลองดื่มกาแฟในรสชาตใิหม่ๆ   
 ดา้นพนักงานผูใ้ห้บรกิาร  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านด้านพนักงานผูใ้ห้บรกิารและพนักงาน             
ผูใ้หบ้รกิารไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้นจ านวนแกว้โดยเฉลีย่ต่อครัง้ 
ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืน และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากว่าพนักงานขายที่รา้นชาพะยอมแต่งกาย
สะอาด ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิส่วนประสมทางการตลาดของ มทัวนั  กุศลอภิบาล (2555) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารรา้นกาแฟสดของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ราชบุร ีผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ
ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบุร ีในเรื่องความถี่ในการบรโิภค ช่วงเวลาที่เลอืกใชบ้รกิาร ประเภท
กาแฟที่เลอืกบรโิภค ค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิาร สถานที่ทีใ่ชบ้รกิาร รา้นกาแฟที่ใช้บรกิาร และบุคคลที่มอีทิธพิล           
ต่อการใช้บริการ แต่ละปัจจัยไม่มีความสัมพันธืกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภค                   
ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบุร ี
 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ส่วนประสมทางการตลาดบริก ารด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ               
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม  ในด้านจ านวนแก้วโดยเฉลี่ยต่อครัง้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนั สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การบรโิภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม ในด้านความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใช้บรกิารต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ               
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากรา้นชาพะยอมมป้ีายแสดงราคาและรายการสนิคา้ชดัเจน เนื่องจากว่าสิง่ที่จดั
สง่เสรมิใหผู้บ้รโิภคส่งเสรมิไดร้บัขา่วสารการส่งเสรมิการขายของรา้นไดอ้ย่างชดัเจนคอื ดา้นลกัษณะทางกายภาพ
ของรา้นทีเ่ป็นสิง่ทีน่ าเสนอถงึภาพลกัษณ์อย่างเป็นรปูธรรม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิสว่นประสมทางการตลาดของ 
ธนิตา เวสารชักติติ (2557) ได้ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บรกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่้อหนึ่ง ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพ มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมง
ยีห่อ้หนึ่ง ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านกระบวนการ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านกระบวนการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บรโิภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม ในด้านจ านวนแก้วโดยเฉลี่ยต่อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามากและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ด้าน
กระบวนการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม  ในด้านความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใช้
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บรกิารต่อเดอืน โดยมคีวามสมัพันธ์กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอม  ในด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการต่อครัง้ โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึง่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เพราะว่าความถูกต้องในการรับค าสัง่ซื้อจากลูกค้าเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความส าคัญ                      
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด ศิรินภา พิมรินทร์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดของผู้บรโิภคที่ร้าน True Coffee สาขา
อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก  ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ              
ดา้นกระบวนการไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่้าน True Coffee สาขา
อาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก 
 

ข้อเสนอแนะ 
พฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอมของผูบ้รโิภคในด้านจ านวนแก้วของเครื่องดื่มโดยเฉลี่ย

ต่อครัง้ แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการร้านชาพะยอมควรหมัน่สอบถามความต้องการหรือติดตามแนวโน้ม 
พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของผูบ้รโิภคทีม่อีายุระหว่าง 31 ปีขึน้ไป รายได ้20,001 บาท
ขึ้นไป ควรมีการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและปรับปรุงเครื่องดื่มให้มีความหลากหลายมากขึ้น              
เพื่อรกัษาฐานลกูคา้กลุ่มนี้ไว ้

พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอมของผูบ้รโิภคในดา้นความถี่เฉลีย่ในการเขา้มาใชบ้รกิาร
ต่อเดอืน แสดงใหเ้หน็ว่า ผูป้ระกอบการรา้นชาพะยอมควรใหค้วามส าคญักบักลุ่มเป้าหมายเพศชายเพิ่มขึน้ ควรให้
ความส าคัญในการเพิ่มคุณประโยชน์และคุณค่าของเครื่องดื่มร้านชาพะยอมเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของ
ผูบ้รโิภคเพศชายเพิม่มากยิง่ขึน้ 

พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอมของผูบ้รโิภคในด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการเขา้มาใช้
บริการต่อครัง้ แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการร้านชาพะยอมควรท าการส่งเสริมการตลาดที่ส่งเสริมเพิ่มขึ้น                
โดยมุ่งเน้นไปทีก่ลุ่มลกูคา้ทีม่อีายุระหว่าง 31 ปีขึน้ไป โดยมรีะดบัการศกึษาสงูกว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีผูบ้รโิภค
อาชพีพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เจ้าของธุรกิจส่วนตวั/อาชพีอสิระ มีรายได้ 20,001 บาทขึน้ไป ผู้ประกอบการควรรกัษา
ระดบัมาตรฐานของสนิค้าและบรกิารและตรวจสอบความพึ่งพอใจของลูกค้ากลุ่มนี้ไว้ให้ยงัคงเข้ามาใช้บรกิาร               
อย่างต่อเนื่อง 
 ดา้นผลติภณัฑ์ ผูป้ระกอบการควรคดัสรรวตัถุดบิและใส่ใจในคุณภาพเครื่องดื่มให้มคีวามสดใหม่และ
พฒันารสชาติเครื่องดื่มใหม้หีลากหลาย โดดเด่น รูปลกัษณ์ทนัสมยั มเีอกลกัษณ์เฉพาะ เพื่อสรา้งความแตกต่าง
จากคู่แข่ง เนื่องจากปัจจุบนัธุรกจิเครื่องดื่มชาชงมกีารแข่งขนัสงู ซึง่ตราสนิคา้ใดทีส่ามารถสรา้งความแตกต่างใน
ดา้นผลติภณัฑ์ไดก้ไ็ดเ้ปรยีญคู่แข่งขนั และเป็นอกีหนึ่งความหลากหลายและแปลกใหม่ใหผู้้บรโิภค เนื่องจากผล
การศึกษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มรา้นชาพะยอม  
 ดา้นราคา ผูป้ระกอบการของธุรกจิแฟรนไชสเ์ครื่องดื่มชามกีารแขง่ขนัสงูดา้นราคา ซึง่ผูบ้รโิภคจะเลอืก
ตราสนิคา้ทีม่รีาคาขายทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพของสนิคา้ ทัง้นี้เนื่องจากความเหมาะสมของราคาและคุณประโยชน์
ทีผู่บ้รโิภคได้รบั ควรก าหนดราคาของสนิคา้ให้เหมาะสมกบัคุณภาพสนิคา้ทีไ่ดร้บัและรสชาตติ้องอร่อยคุ้มค่าคุ้ม
ราคา และต้องสอดคล้องกับค่านิยมและรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ซึ่งผู้บริโภคจะ
เปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) กบัราคา (Price) ของสนิคา้ ถ้าสนิคา้ทีไ่ดร้บัมคีุณค่าสงูกว่าราคา ผูบ้รโิภคจะ
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ตดัสนิใจซือ้ ทัง้นี้ราคาเครื่องดื่มชาผลการศกึษา พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามระดบัความคดิเหน็ระดบัดมีาก ควรจะคง
คุณภาพและราคาเช่นน้ีต่อไป จากผลการวจิยัพบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัท าเลทีต่ัง้สะดวกต่อการเดนิทางและ
ความเหมาะสมของสถานทีต่ัง้รา้นเป็นหลกั และผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัการขยายสาขาเพิม่ขึน้ เช่น 
ขยายสาขาในแหล่งชุมชน แหล่งท่องเทีย่ว เป็นตน้ เน่ืองจากการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามระดบัความคดิเหน็
ดา้นจ านวนสาขาเพยีงพอต่อการใหบ้รกิารเป็นล าดบัสุดทา้ย จากการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร
ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม 
 ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ผู้ประกอบการควรใหค้วามส าคญัด้านส่งเสรมิการตลาด เช่นคูปองส่วนลด 
บตัรสะสมแต้ม และอื่นๆ เพื่อดงึดูดใจผูบ้รโิภคใหบ้รโิภคเพิม่ขึน้และควรค านึงถงึการส่งเสรมิการประชาสมัพันธ์
รา้นให้เป็นที่รูจ้กักนัอย่างแพร่หลายให้เพิ่มมากขึน้ เช่น มสีื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์โดยเฉพาะอย่างยิง่สื่อ 
Internet/Social Media ที่เขา้มามอีิทธพิลต่อกลุ่มผู้บรโิภค เพิม่กจิกรรมทางช่องทางออนไลน์เพิ่มขึน้ เนื่องจาก
การศกึษาพบว่า ผู้บรโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายเกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธร์้านเป็น
ล าดบัสุดท้าย จากการวจิยัพบว่า ด้านการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม             
รา้นชาพะยอม 
 ดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิาร ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิารสามารถแนะน า
ผลติภณัฑใ์นรา้นไดเ้พิม่มากขึน้ เช่นมกีารฝึกอบรมผลติภณัฑต่์างๆในรา้นใหก้บัพนกังานรา้นและนอกจากน้ีควรมี
การสรา้งจติส านึกในการบรกิารของพนกังานในการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ เช่น การเอาใจใสใ่นการบรกิาร 
การให ้ค าแนะน าเรื่องผลติภณัฑ ์เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิาร เน่ืองจากการศกึษา พบว่า 
ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัการด้านพนักงานผู้ให้บริการด้านสามารถแนะน าผลิตภัณฑ์ในร้านได้              
เป็นอย่างด ีเป็นล าดบัสดุทา้ย 
 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ             
เรื่องร้านมีที่จอดรถให้เพียงพอ เนื่องจากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม              
ทางกายภาพเกี่ยวกบัร้านมีที่จอดรถเพยีงพอเป็นล าดบัสุดท้าย จากการวจิยั  พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรา้นชาพะยอม 
 ดา้นกระบวนการ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัดา้นกระบวนการความรวดเรว็ในบรกิารจดัส่ง
สนิค้าให้มคีวามรวดเรว็เพิม่ขึน้ เพื่อสร้างความพงึพอใจให้แก่ผูบ้รโิภคที่มาใช้บรกิาร เนื่องจากการศกึษา พบว่า 
ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นกระบวนการ เกีย่วกบัในบรกิารจดัสง่สนิคา้เป็นล าดบัสดุทา้ย 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรมกีารศกึษาทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค
เครื่องดื่มร้านชาพะยอมเพื่อน าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางปรบัปรุงแผนการตลาดให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ผูบ้รโิภคและท าใหผู้บ้รโิภคมรีะดบัความพงึพอใจสงูสดุ 
 2.  ควรมกีารศกึษาการรบัรูต้ราสนิค้า การรบัรู้คุณค่า คุณประโยชน์ของเครื่องดื่มประเภทชา เพื่อให้
ทราบถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อคุณประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการดื่มเครื่องดื่มประเภทชาของรา้นชาพะยอม 
 3.  ควรมกีารศกึษาเชงิคุณภาพเพื่อเกบ็ขอ้มลูเชงิลกึ เพื่อท าใหท้ราบถงึความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภค
ทีม่าใชบ้รกิารอย่างเจาะลกึ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดเฉพาะกลุ่ม 
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 4. ควรท าการเปรยีบเทยีบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของธุรกจิเครื่องดื่มที่เป็นทางเลอืก
หรอืสนิค้าทดแทนของผู้บริโภค เช่น กาแฟสด เพื่อจะได้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการและ
ผูป้ระกอบการไดน้ าไปปรบัประยุกตก์ารตลาดต่อไป 
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