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บทคดัย่อ 
 

การวิจัยครัง้นี้มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในกรุงเทพมหานครทีด่ื่มชาผลไมโ้อชายะ 
จ านวนทัง้สิน้ 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานคอื การวเิคราะหค์วาม
แตกต่าง โดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธ์
อย่างง่ายของเพยีรส์นั  

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 
1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่างอายุ 26 - 30 ปี มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบั

การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน /ลูกจ้างและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
40,001 บาทขึน้ไป 

2. ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารต่อชาผลไมโ้อชายะ โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารอยู่ในระดบัดมีาก
ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร 
ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

3. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มวีตัถุประสงคใ์นการบรโิภคชาผลไม้โอชายะ คอื ช่วยลดอาการง่วงนอน เพิม่
ความสดชื่น  บรโิภคชาผลไม้โอชายะในช่วงเที่ยง โดยมากชอบดื่มรสชามะล ิ สถานที่ซื้อชาผลไม้โอชายะเป็น
ประจ า คอื บรเิวณอาคารส านกังานหรอืสถานศกึษา และบุคคลทีม่ผีลต่อผูบ้รโิภคมากทีสุ่ดในการซือ้ชาผลไมโ้อชา
ยะ คอื ตนเอง 

4. ผู้บริโภคผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ บริโภคชาผลไม้โอชายะโดยเฉลี่ยประมาณ  2 ครัง้                 
ต่อสปัดาห ์บรโิภคโดยเฉลี่ยประมาณ สปัดาหล์ะ 2 แกว้และส่วนใหญ่มคี่าใชจ้่ายในการซือ้เฉลีย่ประมาณ 39.15 
บาท/ครัง้  

 
1

                                                   
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



2 
 

 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
1. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ และอาชพี แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะ ในดา้นความถี่

ในการบรโิภคต่อสปัดาห ์และดา้นปรมิาณการบรโิภคต่อสปัดาห ์แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั .05 
และ .01 ตามล าดบั 

2. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะ ในดา้นความถี่  
ในการบรโิภคต่อสปัดาห์ด้านปรมิาณการบรโิภคต่อสปัดาห์และด้านมูลค่าในการซื้อต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติริะดบั .05 และ .01 ตามล าดบั 

3. ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นบุคลากร มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการบรโิภคต่อสปัดาห ์
ด้านปรมิาณการบรโิภคต่อสปัดาห์ และด้านมูลค่าในการบรโิภคต่อครัง้  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01             
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัค่อนขา้งต ่าและระดบัต ่ามาก 
 4. ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านราคา มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บรโิภคชาผลไม้โอชายะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการบรโิภคต่อสปัดาหแ์ละดา้นมูลค่าใน
การบรโิภคต่อครัง้  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัค่อนข้างต ่า
และต ่ามาก 
 5. ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคชาผลไม้โอชายะของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร            
ในด้านมูลค่าในการบรโิภคต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั           
ในระดบัต ่ามาก 

 
ค าส าคญั: พฤตกิรรมการบรโิภค ชาผลไม ้โอชายะ 
 

ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to study the consumer behavior on “Ochaya” fruit tea in 

Bangkok metropolis. The sample in this research is 400 consumers in Bangkok metropolis area who had 
consumed “Ochaya” fruit tea. It is conducted by questionnaires as a tool to collect the statistic data using 
in the data analysis including percentage, mean and standard deviation. The statistical analysis of 
variance by using t-test, One-Way Analysis of Variance  and Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient. 

Results of the research are analyzed as follows: 
1. The majority of sample group are female, aged between 26 – 30 years old,  with a 

bachelor’s degree, private company employees and average monthly income more than Baht 40,001. 
2. Most of the consumers have satisfaction to service marketing mix at high level. When 

considering by aspects found that the consumers also have very high satisfaction to all aspects of 
service marketing mix.  

3. The purpose of consumers to purchase “Ochaya” fruit tea is mainly due to sleepiness 
reduction and body refresher, mostly during lunch time. The most popular taste is Jasmine tea and the 
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best spot for purchasing is at office buildings, schools and universities. The consumer is the one who 
has influence on their own decision making to purchase “Ochaya” fruit tea. 

4. The majority of survey respondents consume “Ochaya” fruit tea 2 times a week in 
average and 2 cups per week. The average cost is around Baht 39.15 per times. 
 The results of hypotheses testing are as follows:  

1. The consumers who having different gender, age and occupation have different  
consumption behaviors on “Ochaya” fruit tea in terms of frequency and quantity of purchasing “Ochaya” 
fruit tea per week with statistical significance of .05 and .01 levels, respectively. 

2. The consumers who have different average monthly income have different consumption 
behaviors in term of frequency, quantity and value with statistical significance of .05 and .01 levels 
accordingly.  

3. The satisfaction to Service Marketing Mix, in aspect of Product and People, have 
relationship to the consumption behavior of “Ochaya” fruit tea with consumers in Bangkok, in term of 
frequency, quantity and value with statistical significance at .01 level. The relation is in the same 
direction at low and very low level, respectively.  

4. The satisfaction to Service Marketing Mix, in aspect of Price, has relationship to the 
consumption behavior of “Ochaya” fruit tea with consumers in Bangkok, in term of frequency and value 
with statistical significance at .01 level. The relation is in the same direction at low and very low level, 
respectively.  

5. The satisfaction to Service Marketing Mix, in aspect of Place and Promotion, has 
relationship to the consumption behavior of “Ochaya” fruit tea with consumers in Bangkok, in term of 
value with statistical significance at .05 level. The relation is in the same direction at very low level.  

 
Keywords: Consumer  Behavior, Fruit Tea, Ochaya  
 
บทน า 

ในปจัจุบนั ผลติภณัฑ์จากชา ไม่ว่าจะเป็นชาเขยีว ชาแดง ก าลงัเป็นที่นิยมส าหรบัเดก็และผู้ใหญ่เป็น
จ านวนมาก โดยเฉพาะชาเขยีวทีส่ามารถน ามาดดัแปลงใหอ้ยู่ในรูปของผลติภณัฑต่์างๆมากมาย แต่ทีถ่อืว่าเป็น            
ทีน่ิยมมากสดุกค็อื เครื่องดื่มชาเขยีวพรอ้มดื่มบรรจุในลกัษณะของขวด กระป๋อง หรอื กล่อง ว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อ
สขุภาพ เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคในปจัจุบนัไดห้นัมาใสใ่จสขุภาพกนัมากขึน้ ซึง่เป็นผลจากการคน้ควา้วจิยัทีเ่กีย่วกบั
สรรพคุณและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการบรโิภคชา และยงัเป็นทางเลอืกส าหรบัผูท้ีต่อ้งการเสรมิสรา้งร่างกายใหม้ี
สุขภาพด ีด้วยเหตุนี้ ผลติภณัฑ์ชาเขยีวพร้อมดื่มจงึมกีารเตบิโตในตลาดค่อนขา้งสงูในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและ          
มแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตสงูขึน้ไปไดอ้กี โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรยีนนักศกึษา กลุ่มวยัท างาน และกลุ่มผูส้งูอายุทีใ่ส่ใจ
สขุภาพ (ทีม่า: ศูนยว์จิยัเศรษฐกจิและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัแม่โจ้: ออนไลน์ 
14 มถุินายน 2554) 

นอกจากชาเขยีวพร้อมดื่มที่มีอยู่หลากหลายตราสนิค้าในตลาดแล้ว ยงัมีการน ากระแสชาไข่มุกและ              
ชาสไตลไ์ต้หวนักลบัเขา้มาอกีดว้ย ซึง่เป็นแนวโน้มทีเ่คยเกดิขึน้แลว้ในเมืองไทยเมื่อ 10 - 12 ปีก่อนแต่ในช่วงปี 
2555 ที่ผ่านมา กระแสธุรกจิชานมไข่มุกกลบัมาคกึคกัอกีครัง้ โดยปจัจยัส าคญัที่ช่วยหนุนให้ตลาดชานมไข่มุก
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เตบิโตส่วนหนึ่งอาจมาจากความต้องการเครื่องดื่มดบักระหายในตลาดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้จากสภาพอากาศทีร่อ้น 
ประกอบกบัวถิชีวีติความเป็นอยู่ของคนไทยในปจัจุบนัที่ใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกบักจิกรรมนอกบา้นเพิม่ขึน้ จงึเป็น
โอกาสส าหรับผู้ประกอบการในการหาแนวทางเพิ่มยอกขายให้กับธุรกิจ ปจัจุบนัตลาดเครื่องดื่มในประเทศ          
มขีนาดค่อนขา้งใหญ่ คดิเป็นมูลค่าตลาดไม่ต ่ากว่า 1.3 แสนล้านบาท และขยายตวัรอ้ยละ 3 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน
หน้า และชากน็บัว่าเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มเพื่อสขุภาพทีผู่บ้รโิภคทัว่ไปรูจ้กัถงึคุณประโยชน์ในการบรโิภค และเป็นที่
พงึพอใจแก่กลุ่มลกูคา้ทีค่ านึงถงึสขุภาพ ในปี 2555 ทีผ่่านมา ตลาดชาทัง้ในรูปแบบชงและแบบพรอ้มดื่ม มมีูลค่า
ไม่ต ่ากว่า 1หมื่นลา้นบาท หรอืขยายตวัไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ20 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า(อา้งองิ: ศูนยว์จิยักสกิรไทย: 
K-SME Analysis ธุรกจิชานมไขมุ่กจากไตห้วนั: 25 พฤษภาคม 2555) 

การแข่งขนัของผูป้ระกอบการในตลาดชามแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทัง้รายใหม่และรายเดมิ โดยเน้นการแข่งขนั
ทางดา้นท าเลเพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดม้ากขึน้ เน้นการปรบัปรุงความหลากหลายของสนิคา้ ตลอดจน
การจดัรายการส่งเสริมการขายและการประชาสมัพนัธร์้านจะเป็นการช่วยกระตุ้นและดงึดูดผูบ้รโิภคใหเ้ขา้มาลิ้ม
ลองและเพิม่ความนิยมมากขึน้  
 ส าหรบัชาโอชายะ (Ochaya) เป็นอกีตราสนิค้าที่มคีวามแตกต่างจากตราสนิคา้อื่นๆ ตรงทีม่กีลิน่ชา           
ทีห่อมเป็นเอกลกัษณ์ ทัง้ชาไขมุ่ก และโดยเฉพาะชาผลไมท้ีม่ใีหเ้ลอืกหลากหลายรสชาต ิเช่น ชามะล ิชาแอป็เป้ิล 
ชากวีี ่ชาลิน้จี ่รวมถงึชาสมุนไพร เป็นตน้ ลว้นเป็นทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างซึง่อาจจะมากกว่าตวัชานมด้วย เพราะ
เสมอืนเป็นทางเลอืกส าหรบัผูท้ีไ่ม่นิยมบรโิภคชานมและเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายไดด้ว้ย ชาผลไมโ้อชายะเป็น
ชามฟีองทีผ่่านกรรมวธิตีม้สด ชงสดแกว้ต่อแกว้ ปราศจากวตัถุกนัเสยี บรรดาชากล่องและขวดทีต่้องผลติจ านวน
มากๆไม่สามารถท าได้ อกีทัง้ยงัสามารถเพิม่ลดระดบัความหวานได้เองเพื่อให้ผู้บรโิภคได้รสชาติตามต้องการ
จรงิๆ นอกจากน้ี ยงัสามารถเพิม่ท๊อปป้ิง อาท ิไขมุ่ก พุดดิง้ และเสน้โอชายะ ไปเสรมิความอร่อยไดอ้กีดว้ย  

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้นทีว่่ากระแสชาซึ่งเคยเงยีบหายไปแล้วสามารถกลบัมาเป็นทีน่ิยมได้ใหม่และ 
ยงัมแีนวโน้มที่ดกีว่าเดมิจึงท าให้ผู้วจิยัเกดิความสนใจศกึษาในเรื่อง ”พฤติกรรมการบรโิภคชาผลไม้โอชายะใน
กรุงเทพมหานคร” โดยการศกึษาวจิยันี้จะเน้นไปทีก่ลุ่มผู้บรโิภคที่นิยมดื่มชาในเขตกรุงเทพมหานครเป็นส าคญั 
เน่ืองจากแต่แรกเริม่ไดม้กีารเปิดตวัในกรุงเทพมหานครก่อนซึง่ท าใหไ้ดร้บัความนิยมมาก และในปจัจุบนั มจี านวน
สาขาทัง้หมดกว่า 160 สาขา ซึง่โดยหลกักว่า 140 สาขาตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร จงึท าใหส้ามารถเกบ็ขอ้มูลได้
อย่างถูกต้องแน่นอน และความนิยมนี้ทัง้เพื่อสุขภาพและเน้นแฟชัน่การดื่ม ซึง่การศกึษาวจิยันี้สามารถน าขอ้มูล  
มาวเิคราะห์เพื่อใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะ รวมถงึแนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคว่าใน
ระยะยาวจะยงัคงท าการบรโิภคต่อไปหรอืไม่ เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัผูป้ระกอบการในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อสว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การบรโิภคชาผลไมโ้อชายะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  
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กรอบแนวคิดการวิจยั 
1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

และความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ               
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวความคดิและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตรอ์้างองิแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2550: 
57-59) ที่กล่าวว่า ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นสิง่ที่ส าคญัในการช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ซึ่งสามารถ
น ามาใชเ้ป็นแนวในการออกแบบสอบถามส่วนที่1 เรื่องลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

2. แนวความคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (Service Marketing Mix 7Ps) 
อา้งองิแนวคดิของ Payne Adrian. (1993 อา้งถงึใน โสมศริ ินิธิพฒันโกศล 2547, หน้า 10 - 14) กล่าวว่า 
ส่วนประกอบแต่ละส่วนของส่วนประสมทางการตลาดบรกิารจะมผีลกระทบซึ่งกนัและกนัและต้องสอดคล้องกนั
เพื่อให้การด าเนินงานด้านการตลาดประสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ นอกเหนือจากส่วนประสมการตลาด
ส าหรบัสนิคา้ทัว่ไปทีป่ระกอบดว้ย 4Ps ไดแ้ก ่ผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร (Product) ราคา (Price) สถานทีใ่หบ้รกิาร 
และช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) แลว้ ส่วนประสมการตลาดบรกิาร           
ยงัมสี่วนประกอบทีเ่พิม่ขึน้มาอกี 3 ส่วนคอื บุคลากร (People) กระบวนการการใหบ้รกิาร (Process) และการ
สรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical; Evidence & Presentation) ซึง่องคป์ระกอบส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารเป็นเครื่องมอืทีส่ามารถผสมผสานใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจของ
ผูบ้รโิภค ซึง่จะใชส้ าหรบัการตัง้แบบสอบถามส่วนที ่2 ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของชาผลไม้
โอชายะ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร             
ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

3.   แนวความคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บรโิภคอ้างองิแนวคดิของศริวิรรณ เสรีรตัน์และคณะ 
(2546: 193) ทีก่ล่าวว่า การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการบรโิภคซือ้
และการใชข้องผูบ้รโิภค และทฤษฎพีฤตกิรรมการบรโิภค(6W และ1H)ซึง่จะน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบ
สอบถามสว่นที3่ พฤตกิรรมในการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะ ไดแ้ก่ สิง่ทีไ่ดร้บัจากการบรโิภคชาผลไม ้เหตุผลในการ
บรโิภคชาผลไม ้ช่วงเวลาทีซ่ือ้ สถานทีท่ีซ่ือ้ บุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ และมกีารตดัสนิใจซือ้อย่างไร 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในกรุงเทพมหานครทีด่ื่มชาผลไม้โอชายะเนื่องจาก         

ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวนค่าจ านวนประชากรของทาโร่           
ยามาเน่ (กลัยา วานิชบญัชา. 2548:  28) ทีร่ะดบัความคลาดเคลื่อน 5%  

วธิกีารสุม่ตวัอย่างมขี ัน้ตอนในการเลอืกดงัต่อไปนี้ 
ขัน้ตอนท่ี 1 ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยการจบัฉลากเลอืกเขตใน

กรุงเทพมหานครซึง่ปจัจุบนักรุงเทพมหานครแบ่งพืน้ทีก่ารปกครองเป็น 50 เขต(กรุงเทพมหานคร: 2545) โดยจะ
ท าการสุม่ตวัอย่างจ านวน 5 เขต ไดแ้ก่ บางนา สาทร ปทุมวนั บางรกั และวฒันา 

 ขัน้ตอนท่ี 2 ใชก้ารสุม่ตวัอย่างโดยใชโ้ควตา (Quota sampling) เพื่อใหไ้ดจ้ านวนตวัอย่างทีจ่ะท าการเกบ็
ข้อมูลในแต่ละสถานที่ที่ได้ท าการเลือกไว้ในขัน้ตอนที่ 1 กลุ่มตัวอย่างของแต่ละสถานที่ที่ถูกเลือก 5 สถานที ่
สถานทีล่ะ 80 คน 

 ขัน้ตอนท่ี 3 ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเจาะจงตวัอย่าง               
ที่หนาแน่นในแต่ละเขตโดยจะเลือกกลุ่มเป้าหมายและสถานที่แหล่งชุมชนที่มีร้านชาโอชายะตัง้อยู่ตาม
หา้งสรรพสนิคา้และซุปเปอร์มารเ์กต็ชัน้น าหรอือาคารส านักงานทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารจ านวนมากในแต่ละเขตทีสุ่่มไดใ้น
ขัน้ที1่ โดยกลุ่มเป้าหมายจะถูกคดัเลอืกก่อนที่จะท าการสอบถามว่าเคยได้บรโิภคชาผลไม้ของโอชายะมาก่อน
หรอืไม่ ถา้หากเคยบรโิภคจงึจะเป็นกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะท าการส ารวจ 

ขัน้ตอนท่ี 4 ใชก้ารสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามสะดวก (Convenience sampling) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ตามแบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไว ้คอื บรเิวณหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าและอาคารส านกังานทัว่ไป โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเกบ็ข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบในแบบสอบถามเอง  (Self Administered 
Questionnaire) 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอนดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่มลีกัษณะค าถามในแบบสอบถาม
แบบปลายปิด (Closed End) ซึง่ประกอบดว้ยค าถามทีม่ใีหเ้ลอืก 2 ค าตอบ (Dichotomous Question) และค าถาม
ทีม่ใีหเ้ลอืกหลายค าตอบ (Multiple Choice Question) จ านวน 5 ขอ้  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของผูบ้รโิภคต่อชา
ผลไม้โอชายะในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งค าถามเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
จ านวนทัง้หมด 21 ขอ้ ประกอบดว้ยค าถามประเภทปลายปิดแบบ Likert Scale Questions โดยเลอืกตอบในขอ้ 
ทีต่รงกบัระดบัความเหน็มากทีส่ดุโดยมรีะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ม ี5 ระดบั 

ตอนท่ี  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการบรโิภคชาผลไม ้ช่วงเวลาและความถี่
ในการบรโิภค มูลค่าในการบรโิภค สถานทีห่รอืช่องทางทีซ่ือ้ ประเภทของชาผลไม้ บุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ 
เหตุในการตดัสนิใจซือ้ จ านวนทัง้หมด 8 ขอ้ โดยมลีกัษณะเป็นแบบสอบถามเป็นค าถามแบบปลายปิดโดยมใีห้
เลอืกหลายค าตอบ (Multiple Choice) 1 ขอ้ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open End Probed) 3 ขอ้ และเป็น
แบบสอบถามปลายปิดตอบค าตอบเดยีว (Close-Ended Category) 4 ขอ้  
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ผลการวิจยั 
ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร ์ 
 เพศ  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มจี านวน 271 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.7 และ 

เพศชาย มจี านวน 129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.3 ตามล าดบั 
 อายุ  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 26 - 30 ปี จ านวน 190 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.4  

รองลงมาคอื อายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี จ านวน 105 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.3 ถดัมามอีายุ 31 – 35 ปี จ านวน 
71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.8 และอายุ 36 - 40 ปี จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 และ ตามล าดบั 

 ระดบัการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า           
มจี านวน 231 คน คดิเป็น รอ้ยละ 57.8 และมรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 127 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
31.8  และ มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.4 ตามล าดบั 

 อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง มีจ านวน              
289 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.2 รองลงมาเป็น นักเรยีน/นักศกึษามจี านวน 71 คน คดิเป็นร้อยละ 17.8 และเป็น
ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ/ประกอบอาชพีธุรกจิสว่นตวั จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.0 ตามล าดบั  
  รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป 
มจี านวน 140 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.0 รองลงมามรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท มจี านวน  90 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 22.5 ถดัมามรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 – 40,000 บาท มจี านวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.0 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 68 คน คดิเป็นร้อยละ 17.0 และมรีายได้เฉลี่ย          
ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 ตามล าดบั 

 
ข้อมูลเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ต่อชาผลไมโ้อชายะ โดยรวมมี

ความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นมรีายละเอยีดดงันี้ 
ด้านผลิตภณัฑ์  ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 

ทีม่ต่ีอชาผลไมโ้อชายะ  ด้านผลติภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.55 เมื่อพจิารณารายขอ้
พบว่าผูบ้รโิภคผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 4 ขอ้ คอื ความหลากหลายของรสชาตชิาผลไม้
โอชายะ ความน่าเชื่อถอืและชื่อเสยีงของรา้นชาโอชายะ รสชาตขิองชาผลไมโ้อชายะ ขนาดของชาผลไมโ้อชายะ
เมื่อเทยีบกบัราคา โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88  3.77 3.49  และ 3.42  ตามล าดบั  และผูบ้รโิภคผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง 2 ขอ้ คอื คุณภาพของวตัถุดบิทีน่ ามาใช้ และบรรจุภณัฑข์อง           
ชาผลไมโ้อชายะเมื่อเทยีบกบัราคา 3.39   และ 3.38 ตามล าดบั 

ด้านราคา ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่ต่ีอ
ชาผลไมโ้อชายะ  ดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.58 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผู้บรโิภค
ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ คอื  ราคาเมื่อเทยีบกบัยีห่้ออื่น และราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพและปรมิาณ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.62 และ 3.54 ตามล าดบั 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานครทีม่ต่ีอชาผลไมโ้อชายะ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.55  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผู้บรโิภคผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจ ในระดบัมาก 2 ขอ้ คอื ทีต่ัง้ของ
รา้นอยู่ใกลก้บัแหล่งชุมชนและสะดวกต่อการใชบ้รกิาร และจ านวนสาขา โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.96  แล 3.51 
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ตามล าดบั และผูบ้รโิภคผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง 1 ขอ้ คอืมบีรกิารจดัสง่นอกสถานที ่
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.19   

ด้านการส่งเสริมการตลาด ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครทีม่ต่ีอชาผลไมโ้อชายะ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.46  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าผู้บรโิภคผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 1 ขอ้ คอื มกีารสะสม
สตกิเกอรเ์พื่อแลกรางวลั เช่น ซือ้ 10 แถม 1 โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69  และผูบ้รโิภคผูต้อบแบบสอบถามมคีวาม
พงึพอใจในระดบัปานกลาง 2  ขอ้ คอื การแจกของแถมพเิศษในช่วงเทศกาล เช่น ไดร้บัเครื่องดื่มฟรใีนวนัเกดิ 
และการโปรโมทโดยใชก้ารบอกปากต่อปาก (Word of mouth)  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั   3.39 และ 3.29 ตามล าดบั   

ด้านบุคลากร  ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่ี
ต่อชาผลไม้โอชายะ  ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.42 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า  
ผูบ้รโิภคผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 2 ขอ้ คอืความมอีธัยาศยัของพนักงาน  ความรู้ของ
พนักงานเกีย่วรายการชาทุกชนิดในรา้น โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.44  และ 3.44 ตามล าดบัและผู้บรโิภคผูต้อบ
แบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง 1  ขอ้ คอื การแต่งกายของพนกังาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.40    

ด้านกระบวนการ ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร
ทีม่ต่ีอชาผลไมโ้อชายะ  ดา้นกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 เมื่อพจิารณารายขอ้
พบว่า ผูบ้รโิภคผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ คอื ความรวดเรว็ในดา้นการบรกิาร และมี
ใชเ้ทคโนโลยแีละเครื่องมอืทีท่นัสมยั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.73  และ 3.59  ตามล าดบั   

ด้านลกัษณะทางกายภาพ  ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครทีม่ต่ีอชาผลไมโ้อชายะ ด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.52  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้คอื รูปแบบ โลโก ้
และสสีนัของร้าน การจดัตกแต่งรา้นและลกัษณะการจดัรา้น โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.70  3.46  และ 3.42  
ตามล าดบั   

 
ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในการบริโภคชาผลไม้โอชายะ 

 วตัถปุระสงคใ์นการบริโภคชาผลไม้โอชายะ (เลอืกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) ของผูบ้รโิภคที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี้จ านวน  400 คน  พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือก
วตัถุประสงคใ์นการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะ ขอ้ ช่วยลดอาการง่วงนอน เพิม่ความสดชื่น จ านวน 170 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 42.5  รองลงมาเป็นขอ้อื่นๆ เช่น อร่อย จ านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.5  ถดัมาเป็นขอ้เพื่อแกก้ระหาย 
จ านวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.3   ขอ้ทดแทนการดื่มกาแฟ จ านวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.0  ขอ้ตาม
ค่านิยมสงัคม จ านวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.7 และขอ้มปีระโยชน์ต่อร่างกาย จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.3    
 บริโภคชาผลไม้โอชายะในช่วงเวลาใดของวนัมากท่ีสุด พบว่า ผู้บรโิภคผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่บรโิภคชาผลไมโ้อชายะในช่วงเทีย่ง จ านวน 221 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.3  รองลงมาคอื ช่วงบ่าย  จ านวน 
118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.4  ช่วงเชา้  จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.0  และช่วงเยน็ถงึกลางคนื  จ านวน 29 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.3  ตามล าดบั 
 ประเภทของชาผลไม้โอชายะรสชาติใดท่ีท่านบริโภคเป็นประจ า พบว่า ผู้บริโภคผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่บรโิภคชาผลไมโ้อชายะรสชามะล ิจ านวน 155 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.7  รองลงมาคอื           
ชาแอป็เป้ิล   จ านวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.5   ชาบ๊วย  จ านวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.0  รสชาตอิื่นๆ  
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ไดแ้ก่ ชาสตอรเ์บอรร์รี่/ชาโยเกริต์สตอรเ์บอรร์ี่/ชานม/ชาโอชายะ/ชาเสาวรสจ านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.5  
และชาลิน้จี ่จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.3 ตามล าดบั   

สถานท่ีหรือช่องทางในการซ้ือชาผลไม้โอชายะเป็นประจ า พบว่า ผู้บรโิภคผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นใหญ่ซือ้ชาผลไมโ้อชายะประจ า  บรเิวณอาคารส านกังานหรอืสถานศกึษาจ านวน 209 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.3  
รองลงมาคอื บรเิวณศนูยก์ารคา้หรอืซุปเปอรม์ารเ์กต็ จ านวน 169 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.3 อื่นๆ เช่น BTS จ านวน 
17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.3  และโทรสัง่แบบเดลเิวอรี ่ จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.3  ตามล าดบั 
 บุคคลใดท่ีมีผลต่อการบริโภคชาผลไม้โอชายะมากท่ีสุด พบว่า บุคคลทีม่ผีลต่อผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด 
ในการซือ้ชาผลไมโ้อชายะ คอื ตนเอง จ านวน 240 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.0 รองลงมา คอื เพื่อน จ านวน 150 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 37.5  ถดัมา คอื ครอบครวั จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0  และ พนักงานขายหน้ารา้น จ านวน  
2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5 ตามล าดบั     
 บริโภคชาผลไม้โอชายะบ่อยแค่ไหน ... ครัง้ / สปัดาห์ พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่บรโิภคชาผลไม้ 
โอชายะ โดยเฉลีย่ประมาณ  2 ครัง้ / สปัดาห ์ต ่าสดุที ่1 ครัง้ / สปัดาห ์และสงูสดุที ่6 ครัง้ / สปัดาห ์    
 บริโภคชาผลไม้โอชายะโดยเฉล่ียสปัดาห์ละ .... แก้ว   พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่บรโิภคชาผลไม้ 
โอชายะ โดยเฉลีย่ประมาณ สปัดาหล์ะ 2 แกว้ ต ่าสดุทีส่ปัดาหล์ะ 1 แกว้  และสงูสดุทีส่ปัดาหล์ะ 6 แกว้ 
 มูลค่าในการบริโภคชาผลไม้โอชายะต่อครัง้ .... บาท พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่บริโภคชาผลไม้          
โอชายะ  โดยเฉลีย่ประมาณ 39.15 บาท/ครัง้ ต ่าสดุที ่25 บาท/ครัง้ และสงูสดุที ่100 บาท/ครัง้ 
 
อภิปรายผลการวิจยั 

ผลจากการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โ อชายะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร                  
มปีระเดน็ใหอ้ภปิรายผลดงันี้ 

 
 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการบริโภคชาผลไม้              
โอชายะของผูบ้ริโภคในกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 

ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ และอาชีพ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะ ในดา้นความถี่
ในการบรโิภคต่อสปัดาห ์และดา้นปรมิาณการบรโิภคต่อสปัดาห ์แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั .05 
และ .01 ตามล าดบั ดา้นเพศ ผูบ้รโิภคเพศหญงิมพีฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะ ดา้นความถีใ่นการบรโิภค
ต่อสปัดาห์ และด้านปริมาณการบริโภคต่อสปัดาห์  มากกว่าผู้บริโภคเพศชาย ซึ่งเนื่องมาจากเพศหญิงชอบ
รบัประทานของจุกจกิ ขนมหวานหรอืเครื่องดื่มต่างๆ ในระหว่างวนัทัง้เพื่อท าใหส้ดชื่นและลดอาการง่วงนอนจงึมี
พฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะมากกว่าเพศชาย  ดา้นอายุ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 36 - 40 ปี มพีฤตกิรรม
การบรโิภคชาผลไม้โอชายะ ในด้านความถี่ในการบรโิภคต่อสปัดาห์มากที่สุด และผู้บรโิภคที่มีอายุ 31 - 35 ปี              
มีพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะ ในด้านปริมาณการบริโภคต่อสปัดาห์ มากที่สุดตามล าดับ อาจจะ
เน่ืองจากว่า ผูบ้รโิภคในช่วงอายุดงักล่าว เป็นผูท้ีท่ างานมาสกัระยะหนึ่งแลว้ มรีายไดค้่อนขา้งสงู จงึมกี าลงัในการ
ซื้อชาผลไม้โอชายะทัง้ในด้านความถี่และปรมิาณการซื้อที่มากกว่ากลุ่มผู้บรโิภคที่อายุน้อยกว่า ซึ่งอาจจะเป็น
เพราะว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในวยัท างานช่วงต้น รายได้ยงัไม่สูงมากนัก ด้านอาชีพ พบว่าผู้บริโภคที่เป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชน มพีฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะ ดา้นความถีใ่นการบรโิภคต่อสปัดาหม์ากทีส่ดุ และผูบ้รโิภค
ที่เป็นขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ/ประกอบธุรกจิส่วนตวั มพีฤติกรรมการบรโิภคชาผลไม้โอชายะ ด้านปรมิาณการ
บริโภคต่อสปัดาห์มากที่สุดตามล าดับ อาจจะเนื่องจากว่าผู้บริโภคที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง และ
ผูบ้รโิภคที่เป็นขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ/ประกอบธุรกจิส่วนตวั เป็นกลุ่มที่มรีายได้ประจ าที่แน่นอน มคีวามมัน่คง            
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จงึมกี าลงัซือ้มากว่าผูบ้รโิภคทีย่งัคงเป็นนกัเรยีน นกัศกึษา ทีย่งัไม่มรีายได ้ท าใหม้ขีอ้จ ากดัในการใชจ้่ายๆ ต่างๆ 
สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคของผูบ้รโิภคแต่ละอาชพีมคีวามแตกต่างกนั   

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั กนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะ ในดา้น
ความถีใ่นการบรโิภคต่อสปัดาห ์ ดา้นปรมิาณการบรโิภคต่อสปัดาห ์ และดา้นมูลค่าในการซือ้ต่อครัง้ แตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั .05 และ .01 ตามล าดบั โดยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 
20,000 บาท มพีฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะ ในด้านความถี่ในการบรโิภคต่อสปัดาห ์ และดา้นปรมิาณ
การบรโิภคต่อสปัดาห์มากที่สุด และผู้บรโิภคทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน  20,001 – 30,000 บาท มพีฤติกรรมการ
บริโภคชาผลไม้โอชายะ ในด้านมูลค่าในการซื้อต่อครัง้มากที่สุด ตามล าดบั เนื่องจากว่า ผู้บริโภคในช่วงอายุ
ดงักล่าวเป็นผู้บรโิภคทีม่รีายได้ในระดบัปานกลาง ซึ่งค่อนขา้งที่จะมกี าลงัซื้อ ท าให้ระดบัพฤตกิรรมการบรโิภค
มากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มรายไดอ้ื่นๆ 

ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการบรโิภคต่อสปัดาห ์ดา้นปรมิาณการบรโิภคต่อสปัดาห ์และดา้นมูลค่าในการ
บรโิภคต่อครัง้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั .05 เนื่องมาจาก การทีผู่บ้รโิภคจะมพีฤตกิรรมการ
บรโิภคชาผลไมโ้อชายะนัน้ เหตุผลหลกัอาจจะเป็นเพราะตอ้งการช่วยลดอาการง่วงนอน เพิม่ความสดชื่น หรอืชอบ
ในรสชาดของชาผลไม้โอชายะ ดงันัน้ผู้บรโิภคถงึแม้จะมรีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั กไ็ม่มผีลท าใหพ้ฤตกิรรม
การบรโิภคแตกต่างกนั 

 
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค          

ชาผลไม้โอชายะของผูบ้ริโภคในกรงุเทพมหานคร 
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านบุคลากร มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคชาผลไม้โอชายะของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการ
บรโิภคต่อสปัดาห์ ดา้นปรมิาณการบรโิภคต่อสปัดาห ์และดา้นมูลค่าในการบรโิภคต่อครัง้  อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัค่อนขา้งต ่าและระดบัต ่ามาก กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมี
ความพงึพอใจ ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลติภณัฑ์ และด้านบุคลากร เพิ่มขึ้นกจ็ะท าให้ระดบั
พฤติกรรมของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นในระดบัค่อนข้างต ่าและต ่ามากเท่านัน้  เนื่องจากว่า ผู้บริโภคอาจจะเห็นว่า
ผลติภณัฑช์าโอชายะในดา้นบรรจุภณัฑย์งัไม่ดพีอเมื่อเทยีบกบัราคา รวมถงึคุณภาพของวตัถุดบิทีน่ ามาใช ้หรอือา
จะเพราะการแต่งกายของพนักงาน ทีอ่าจจะยงัไม่เป็นที่พอใจมากนัก ท าใหป้จัจยัดงักล่าวส่งผลต่อระดบัการเกดิ
พฤติกรรมในระดบัทีค่่อนขา้งต ่า แต่อย่างไรกต็ามผู้บรโิภคยงัเหน็ว่าปจัจยัด้านผลติภณัฑ ์และดา้นบุคลากร นัน้
เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะ   

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
บรโิภคชาผลไม้โอชายะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการบรโิภคต่อสปัดาหแ์ละด้านมูลค่าใน
การบรโิภคต่อครัง้  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัค่อนขา้งต ่า
และต ่ามาก กล่าวคอืถา้ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจ ต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา เพิม่ขึน้กจ็ะท าให้
ระดบัพฤตกิรรมของผู้บรโิภคเพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งต ่าและต ่ามากเท่านัน้ เนื่ องจากว่า ผู้บรโิภคอาจจะเหน็ว่า
ระดบัราคาของชาผลไม้โอชายะในปจัจุบนัไม่ได้มรีาคาทีสู่งมากนัก สามารถที่จะซื้อได้ง่าย ซึ่งเหน็ได้จากการที่
ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจใน ดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก แสดงใหเ้หน็ว่าราคาของชาผลไมโ้อชายะเมื่อเทยีบ
กบัยีห่อ้อื่นนัน้ไม่แพงเกนิไป และมรีาคาเหมาะสมกบัคุณภาพและปรมิาณ จงึไม่ไดท้ าใหค้วามพงึพอใจทีม่ากนัน้
สง่ผลต่อพฤตกิรรมทีม่ากขึน้ตามไปดว้ย 
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ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร  
ในดา้นมลูค่าในการบรโิภคต่อครัง้  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัต ่ามาก กล่าวคือ ถ้าผู้บรโิภคมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย เพิ่มขึ้น จะท าให้พฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะ เพิ่มขึ้นในระดบัต ่ามาก อาจจะเนื่องจากว่า            
ช่องทางการซื้อนัน้ไม่มีบริการจดัส่งนอกสถานที่ รวมถึงการแจกของแถมพิเศษในช่วงเทศกาล เช่น ได้รับ   
เครื่องดื่มฟรีในวันเกิด  และการโปรโมทโดยใช้การบอกปากต่อปาก ยงัไม่ดีมากนัก ดงันัน้ จึงอา จจะท าให้
พฤตกิรรมการบรโิภคไม่สงูมากนัก ซึง่อาจจะเกดิจากประเดน็ขอ้ต่างๆ ดงักล่าว ดงันัน้กจิการควรปรบัปรุง แกไ้ข
ในประเดน็ทีผู่บ้รโิภคยงัไม่มคีวามพงึพอใจมากนกั เพื่อเป็นปจัจุยทีช่่วยกระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมการบรโิภค   
 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการและด้านลักษณะ             
ทางกายภาพ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร             
ในดา้นความถี่ในการบรโิภคต่อสปัดาหใ์นดา้นปรมิาณการบรโิภคต่อสปัดาห ์และดา้นมูลค่าในการบรโิภคต่อครัง้ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจากว่า ผูบ้รโิภคไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัความรวดเรว็ในดา้นการบรกิาร 
การใชเ้ทคโนโลยแีละเครื่องมอืทีท่นัสมยั รวมถงึ รูปแบบ โลโก ้และสสีนัของรา้น การจดัตกแต่งรา้นและลกัษณะ
การจดัร้าน มากนัก เมื่อเทยีบกบัปจัจยัด้านอื่น เช่น ด้านราคา ด้านผลติภณัฑ์ ด้านการส่งเสรมิการตลาด และ 
ดา้นบุคลากร อาจจะเพราะว่า รา้นชาผลไมส้่วนมาก ไม่มคีวามแตกต่างในลกัษณะการจดัร้าน และกลุ่มผูบ้รโิภค           
ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มวยัท างาน ที่ค่อนขา้งมเีวลาจ ากดั สามารถซือ้ได้เฉพาะในช่วงเชา้และช่วงพกั
เท่านัน้ และมกัจะน าไปดื่มระหว่างท างานในออฟฟิตมากว่า  ดงันัน้ปจัจยัดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ จงึไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภค 
  

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจยั 
1. จากการศกึษาครัง้น้ีสามารถก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ โดยใหค้วามส าคญั              

กบัผูบ้รโิภคกลุ่มเพศหญงิ อายุ 31 - 35 ปี และกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 36 - 40 ปี กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่          
ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท และกลุ่มผูบ้รโิภคที่มอีาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ/ประกอบธุรกจิส่วนตวั และ
พนกังานบรษิทัเอกชน  เพื่อใหก้ารวางกลยุทธท์างการตลาดเป็นไปอย่างเหมาะสม ตรงกบักลุ่มเป้าหมายมากทีสุ่ด
และตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคที่มพีฤติกรรมการการซื้อที่แตกต่างกนั เนื่องจากว่าผลการวจิยัครัง้นี้ 
พบว่า ผูบ้รโิภคกลุ่มเพศหญงิมพีฤตกิรรมการบรโิภคสงูสดุในดา้นปรมิาณการบรโิภคต่อสปัดาห ์และความถีใ่นการ
บรโิภคต่อสปัดาห์ และผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 36 - 40 ปีมพีฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะ ในดา้นความถี่ในการ
บรโิภคต่อสปัดาห์มากที่สุด และผู้บริโภคที่มอีายุ 31 - 35 ปี  มพีฤติกรรมการบรโิภคชาผลไม้โอชายะ ในด้าน
ปรมิาณการบรโิภคต่อสปัดาห ์มากทีส่ดุ ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  20,001 - 30,000 บาท มพีฤตกิรรมการ
บริโภคชาผลไม้โอชายะ ในด้านมูลค่าในการซื้อต่อครัง้มากที่สุด และผู้บริโภคที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน             
มีพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะ ด้านความถี่ในการบริโภคต่อสปัดาห์ มากที่สุด และผู้บริโภคที่เป็น
ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ/ประกอบธุรกจิส่วนตวั มพีฤติกรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะ ด้านปรมิาณการบรโิภค           
ต่อสปัดาหม์ากทีส่ดุตามล าดบั  

2. บรษิทัควรใหค้วามส าคญักบัความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร  คอื ดา้นผลติภณัฑ ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ ในขอ้ที่ยงัมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง โดยควรมกีารจดักจิกรรมต่างๆ รวมถึง
วางแผนกลยุทธก์ารตลาดในดา้นต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย เช่น  
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ดา้นผลติภณัฑ ์โดยเน้นในเรื่องบรรจุภณัฑข์องชาผลไมโ้อชายะทีคุ่ม้ค่าเมื่อเทยีบกบัราคา และ คุณภาพ
ของวตัถุดบิทีน่ ามาใช ้ 

ดา้นราคา เน้นทีก่ารควบคุมราคาใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพและปรมิาณใหค้งที ่ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยการเพิม่บรกิารจดัส่งนอกสถานทีต่่างๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่

ต้องมกีารบวกค่าจดัส่งแต่อาจจะมีการก าหนดจ านวนแก้วขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อต่อครัง้ ทัง้นี้เพื่อเพิม่ความสะดวก          
แก่ผูบ้รโิภคใหม้ากขึน้  

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มีการแจกของแถมพเิศษในช่วงเทศกาล เช่น ได้รบัเครื่องดื่มฟรใีนวนัเกดิ 
รวมถงึการโปรโมทโดยใชก้ารบอกปากต่อปาก  

ดา้นบุคลากร ปรบัเรื่องการแต่งกายของพนกังานใหม้เีอกลกัษณ์และโดดเด่นมากขึน้ 
ดา้นกระบวนการ เน้นทีค่วามทนัสมยัของอุปกรณ์เพื่อเพิม่ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มกีารเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัรา้นใหม้ลีกัษณะที่โดดเด่น สะดุดตา และ

น่าสนใจ 
เน่ืองจากว่าจากการศกึษาครัง้นี้ ผู้บรโิภคถงึแมว้่าจะมคีวามพงึพอใจโดยรวมในระดบัมาก แต่ประเดน็

ต่างๆ ดงักล่าวขา้งต้นนัน้ ยงัไม่เป็นที่พอใจมากนัก ดงันัน้ ผู้ประกอบการจงึควรเร่งด าเนินการ แก้ไข ปรบัปรุง 
ขอ้บกพร่องของกจิการให้ดขีึน้ รวมทัง้รกัษาระดบัความเป็นมาตรฐานในด้านอื่นๆไว้  เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อเป็นการ
กระตุ้นพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค และเพื่อให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้ตลอดจนเป็นการรกัษากลุ่มลูกค้า
เก่าไว ้รวมถงึเพื่อเพิม่โอกาสในการขยายฐานลกูคา้ใหม่ดว้ย โดยเฉพาะในดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบุคลากร ดา้นราคา  
ดา้นช่องทางการจ าหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด เน่ืองจากเป็นปจัจยัทีม่ผีลความพงึพอใจนระดบัมาก และ
จากผลการศึกษาครัง้นี้  พบว่า  ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้าน
บุคลากร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่
ในการบริโภคต่อสัปดาห์ ด้านปริมาณการบริโภคต่อสัปดาห์ และด้านมูลค่าในการบริโภคต่อครัง้ โดยมี
ความสมัพนัธ์ระดบัค่อนขา้งต ่าและระดบัต ่ามาก และพบว่าความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  ด้านความถี่
ในการบรโิภคต่อสปัดาหแ์ละดา้นมลูค่าในการบรโิภคต่อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งต ่าและต ่ามาก   

แต่อย่างไรกต็าม ถึงแม้ว่าความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทัง้ 7 ด้านนี้ จะมผีลต่อ
พฤติกรรมไม่มากนัก แต่กเ็ป็นปจัจยัส่วนหน่ึงทีจ่ะส่งผลให้เกดิพฤติกรรมการการซื้อของผูบ้รโิภค ดงันัน้ บรษิัท          
กต็้องยงัคงใหค้วามส าคญักบัปจัจยัเหล่าน้ี ขณะเดยีวกนักค็วรศกึษาในปจัจยัดา้นอื่นๆ ทีอ่าจจะมผีลต่อแนวโน้ม
การเกดิพฤตกิรรม เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิต่อไปในอนาคต รวมถงึปจัจยั
ในด้านกระบวนการและด้านลกัษณะทางกายภาพที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการบรโิคนัน้ แต่ทัง้นี้ผู้ประกอบการ             
กย็งัคงตอ้งรกัษามาตรฐานไว ้เพื่อเป็นปจัจยัเสรมิใหก้บัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นอื่นๆ 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบรกิารของชาผลไมโ้อชายะกบั
ชาผลไมย้ีห่อ้อื่น เพื่อพฒันากลยุทธใ์หเ้หมาะสม 

2. ควรมกีารศกึษาพฤติกรรมและความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบรกิารของชาผลไมโ้อชายะ
ของผูบ้รโิภคที่อยู่ในจงัหวดัอื่นๆ ทีม่รีา้นชาผลไม้โอชายะตัง้อยู่ดว้ย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิมากยิง่ขึน้และ
สามารถขยายกลุ่มลกูคา้เป้าหมายออกไป 
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3. ควรมกีารศกึษาถึงกลุ่มตวัอย่างที่ไม่เคยบรโิภคชาผลไมโ้อชายะเขา้ไปด้วย เพื่อจะได้สามารถน า
ขอ้มูลนี้ไปวเิคราะหเ์พื่อจะไดท้ราบถึงสาเหตุและใชว้างกลยุทธท์างการตลาดเพื่อจะได้เป็นการเพิม่ยอดขายของ
ผูบ้รโิภคในกลุ่มนี้ดว้ย 

 

ประกาศคณูุปการ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารย์ที่ปรึกษา            

รองศาสตราจารย ์ดร. ณักษ์ กุลสิร์ ที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลอื ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์
อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์สุพาดา สริกิุตตา และ อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีใ่หค้วาม
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์            
และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานวจิยัชิน้น้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย                
ศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ให้ความช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ที่ดแีก่ผู้วจิยั          
อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจน           
ผูม้สีว่นส าเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ให้ความร่วมมือและสละเวลาตอบแบบสอบถามให้เสร็จ                    
ตามก าหนดเวลา เพื่อการวจิยัครัง้นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ทีไ่ดเ้ลีย้งดูและอบรมสัง่สอนผูว้จิยัใหเ้ป็นคนด ีขยนั อดทน ซื่อสตัย ์
มคีุณธรรม และมอบโอกาสการศกึษาเป็นวชิาความรูต้ดิตวั เพื่อทดแทนคุณต่อสงัคมและประเทศชาติ 

สุดท้ายนี้ คุณประโยชน์และความดจีากสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วิจยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิา
มารดา ญาติและบูรพคณาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอน ชี้แนะแนวทางที่ดีและมีคุณค่าตลอดมาจนส าเร็จ
การศกึษา 
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