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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้ มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการบรโิภคชานมไขมุ่กของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันา กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภควยั
ท างานในบรเิวณเขตวฒันาทีเ่คยบรโิภคชานมไข่มุก อายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป จ านวน 400 ตวัอย่าง เครื่องมอืทีใ่ช ้          
ในการรวบรวมขอ้มูล  คอื แบบสอบถาม  สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล  ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์่าท ีการวเิคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดยีว และสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่าย
ของเพยีรส์นั 
 ผลการวจิยั  พบว่า 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 -29 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา 
ปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน  มรีายได ้15,001 – 30,000 บาท 
 2. ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการของภาพรวมในแต่ละด้าน พบว่า พนักงาน             
ผูใ้หบ้รกิาร การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ ราคา สถานทีจ่ดัจ าหน่าย และผลติภณัฑ ์            
อยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นรวมการสง่เสรมิการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง   
 3. ผูต้อบแบบสอบถามชื่นชอบชานมไข่มุกประเภทชานมไข่มุกรสชาตดิัง้เดมิมากทีสุ่ด เหตุผลส าคญั
ทีสุ่ดทีเ่ลอืกบรโิภคชานมไข่มุก  คอื รสชาติอร่อย ตราสนิคา้ของชานมไข่มุกทีเ่ลอืกดื่มมากทีสุ่ด คอื  ตราสนิค้า 
OCHAYA (โอชายะ) ช่วงเวลาทีซ่ือ้ชานมไข่มุกมากทีสุ่ด คอื 10.01 – 14.00 น. ผูต้อบแบบสอบถามซือ้ชานม
ไข่มุกจากรา้นที่ตัง้อยู่ในบรเิวณตกึอาคารส านักงานทีท่่านท างานมากทีสุ่ด ผู้บรโิภคมคีวามถี่จ านวนชานมไข่มุก          
ที่บรโิภคต่อเดอืน โดยมจี านวนแก้วเฉลี่ยประมาณ 8 แก้ว/เดอืน  และค่าใช้จ่ายในการซื้อชานมไข่มุกต่อแก้ว           
โดยเฉลีย่ประมาณ 37 บาท/แกว้ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 1. ผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันาทีม่อีายุ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภค
ชานมไขมุ่ก ดา้นท่านบรโิภคชานมไขมุ่กเฉลีย่ แกว้ / เดอืน แตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   
 2. ผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันาทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั 
มพีฤตกิรรมการบรโิภคชานมไข่มุก พฤตกิรรมดา้นค่าใชจ้่ายทีท่่านซือ้ชานมไข่มุกเฉลีย่ บาท / แกว้ แตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
1 
 

                                                   
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



2 
 
 3. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ ในข้อความหลากหลายของขนาดบรรจุ/แก้ว 
ความหลากหลายของทอปป้ิง และความสวยงามของแกว้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค ชานมไข่มุก
ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันา  ดา้นท่านบรโิภคชานมไข่มุกเฉลีย่ แกว้ / เดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และด้านการสรา้งและน าเสนอลกัษณะ 
ทางกายภาพ ในขอ้ความสะอาดของรา้น มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค ชานมไขมุ่กของผูบ้รโิภควยัท างาน
ในเขตวฒันา ด้านท่านบริโภคชานมไข่มุกเฉลี่ย แก้ว / เดือน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้ม  
 4. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ  ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  และด้านกระบวนการ             
ในภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคชานมไขมุ่กของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันา ดา้นค่าใชจ้่าย
ทีท่่านซือ้ชานมไขมุ่กเฉลีย่ บาท /แกว้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และด้านราคา  ในภาพรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคชานมไข่มุกของ
ผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันา ดา้นค่าใชจ้่ายทีท่่านซือ้ชานมไข่มุกเฉลีย่ บาท /แกว้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ         
ทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั : สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภควยัท างาน ชานมไขมุ่ก 

 
Abstract 

 
This research is aimed to study the relationship between service marketing mix and working age 
consumer behavior in drinking pearl milk tea in Wattana district. Sample size of this research is 400 
working age consumers in Wattana district, aged over 20 years old and used to drink pearl milk tea. The 
tool for data collection is questionnaire. The statistic for analysis are frequency, percentage, mean, 
standard deviation, Independent t – test, one - way analysis of variance and Pearson product moment 
correlation coefficient. 
 The research results are as follows: 
 1.  Most consumers are female, aged between 20 – 29 years old, being single, held Bachelor’s 
degree, working as private company employees, and earning average monthly income between Baht 
15,001 – 30,000. 

2.  The important of service marketing mix, in overall such as People, Physical Evidence and 
Presentation , Process , Price, Place, and Product aspects are in high level whereas Promotion aspect is 
in moderate level. 
 3.  Consumers like pearl milk tea in original favor the most. The reason to consume is the good 
taste of pearl milk tea. The most consume brand is  OCHAYA. The best time of purchasing is 10.01 – 
14.00 hrs. The best place to purchase pearl milk tea is the kiosk in the working office building area. The 
frequency of drinking pearl milk tea by  average is 8 glasses / month. The expense of purchasing pearl 
milk tea by average is 37 Baht / glass. 
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 The results of hypotheses testing are as follows: 

1. Working age consumers in Wattana district who have different age and average monthly   
income have different behavior in frequency of drinking pearl milk tea glass / month at  statistically 
significant level of 0.01. 

2. Working age consumers in Wattana district who have different the highest  education  level,  
career, and average monthly income have behavior in expense of purchasing pearl milk tea Baht / glass 
at  statistically  significant levels of 0.01 and 0.05 respectively. 

3. Service marketing mix of Product aspect on, the variety of glass size, the variety of topping and  
the beautiful of glass are positively related to consumer behavior in frequency of drinking pearl milk tea 
glass / month at low level with statistically significant levels of 0.01. Physical evidence and presentation, 
the kiosk’s clean is negatively related to consumer behavior in expense of purchasing pearl milk tea Baht 
/ glass at  low level with statistically  significant levels of 0.05. 

4. Service marketing mix, in overall on Product, Place, Promotion, People, Physical   Evidence  
and Presentation, and Process are positively related to consumer behavior in frequency of drinking pearl 
milk tea glass / month at  low level with statistically  significant levels of 0.01. Price is positively related 
to consumer behavior in expense of purchasing pearl milk tea  Baht / glass at  slightly  low level with 
statistically  significant levels of 0.01. 
 
Keywords : Service marketing mix , Working age consumer,  Consumer behavior, Pear milk tea 

 
บทน า 
 ชา เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มประเภทที่มคีาเฟอนี ที่เป็นที่นิยมบรโิภคกนัมาก นอกจากช่วยดบักระหาย            
แกง้่วงแลว้ ชายงัมคุีณสมบตัทิีด่ต่ีอสขุภาพดว้ย เช่น สารต่อต้านอนุมูลอสิระในชาช่วยลดคลอเรสเตอรอล ป้องกนั
การเกดิมะเรง็ โรคหวัใจ   

ชานมไข่มุกมตี้นก าเนิดมาจากประเทศไต้หวนั จดัเป็นเครื่องดื่มทีท่ ามาจากชาทีไ่ดร้บัการปรุงแต่งสสีนั 
รสชาติ รวมทัง้เพิม่ส่วนผสม เช่น ไข่มุก ท าให้การดื่มชาเป็นเรื่องสนุก และไข่มุกเมื่อดื่มไปพร้อมกบัชากเ็กดิ
รสชาตทิีอ่ร่อยยิง่ขึน้ จงึกลายเป็นเครื่องดื่มทีช่ื่นชอบของคนทุกเพศทุกวยั 
 เมื่อ 10 กว่าปีทีแ่ลว้ชานมไขมุ่กไดร้บัความนิยมอย่างมากในหมู่วยัรุ่นในสงัคมไทย จากนัน้กระแสความ
นิยมกค็่อยๆ จางหายไปจน เมื่อ 2 - 3 ปีทีผ่่านชานมไขมุ่กกก็ลบัมาไดร้บัความนิยมอกีครัง้ ซึง่เป็นกระแสทีด่กีว่า
ครัง้ก่อนหน้า นอกจากน้ียงัขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มโดยเฉพาะกลุ่มคนวยัท างาน จะเหน็ได้ว่ามธีุรกจิร้านชานม
ไขมุ่กไม่ว่าจะเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัเป็นอย่างดี ตราสนิคา้ใหม่ หรอืแมแ้ต่รา้นทีไ่ม่มตีราสนิคา้ (เช่น รถเขน็
ต่างๆ) เกดิขึน้มากมาย ตัง้แต่รา้นทีเ่ป็นแบบคอีอสเลก็ๆ รา้นขนาดเลก็แบบเคาเตอร ์รวมถงึแบบรถเขน็ กระจาย
อยู่ตามย่านถนนสายธุรกจิ  ไม่ว่าจะเป็นในส านกังานต่างๆ บรเิวณรถไฟฟ้า บรเิวณตลาดนดัใกลส้ านกังาน บรเิวณ
ตกึต่างๆ ใกลส้ านกังาน    
 ปจัจุบนัธุรกจิชานมไขมุ่กมกีารแขง่ขนัทีส่งูมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตวัผลติภณัฑท์ีม่คีวามหลากหลาย
มากขึน้ เพื่อสรา้งความแปลกใหม่  และช่วยดงึดูดลูกค้า เช่น มกีารเพิม่ประเภทของชา ไดแ้ก่ ชาแดง ชาเขยีว   
ชาอหูลง มกีารแต่งรสต่างๆ เช่น ชานมเผอืก ชานมสตอบอรี ่มกีารเพิม่ท๊อปป้ิงใหเ้ลอืกมากขึน้ เช่น เจลลี ่เฉาก๊วย 
พุดดิง้ จากทีแ่ต่เดมิมแีต่ไข่มุก และบางตราสนิคา้มกีารเพิม่สนิคา้ประเภทกาแฟสดต่างๆ  เขา้มาเสรมิดว้ย ซึง่ชา
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และกาแฟจดัไดว้่าเป็นเครื่องดื่มทีคู่่กบัคนวยัท างาน  นอกจากนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคทีช่อบ
ความหวานแบบหลากหลาย บางตราสนิคา้มรีะดบัความหวานใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกตามความชอบดว้ยเช่นกนั 
 ศนูยว์จิยักสกิรไทย (2555) ไดส้รุปถงึปจัจยัส าคญัทีช่่วยหนุนใหต้ลาดชานมไข่มุกเตบิโต มดีงันี้ ความ
ตอ้งการเครื่องดื่มในตลาดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้คดิเป็นมลูค่าตลาดไม่ต ่ากว่า 1.3 แสนลา้นบาท และมกีารขยายตวัรอ้ยละ 3 
เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า ผูบ้รโิภคทัว่ไปรูจ้กัคุณประโยชน์ในการบรโิภคชาโดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ทีร่กัสุขภาพ  โดย
ศนูยว์จิยักสกิรไทยคาดว่าในปี 2555 ตลาดชาทัง้ในรปูแบบชงและชาพรอ้มดื่มจะมมีลูค่าไม่ต ่ากว่า 1 หมื่นลา้นบาท 
หรือขยายตัวไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า และการแข่งขนัของผู้ประกอบการทัง้รายเดิมและ           
รายใหม่มแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ โดยเน้นการแข่งขนัทางดา้นท าเล การปรบัปรุงสนิคา้ให้มคีวามหลากหลาย การ
ส่งเสรมิการขาย และการประชาสมัพนัธร์า้น นอกจากนี้พบว่ายอดขายชานมไข่มุกของรา้นสาขาทีม่ที าเลทีต่ัง้อยู่
บรเิวณแหล่งชุมชน อาคารส านักงาน และหา้งสรรพสนิคา้ สามารถขายไดเ้ฉลีย่วนัละ 200 - 300 แกว้ หรอืสรา้ง
รายไดป้ระมาณ 1.5 - 2 แสนบาทต่อเดอืน 
 เขตวฒันา คอื พื้นที่แขวงคลองเตยเหนือ แขวงคลองตนัเหนือ และแขวงพระโขนงเหนือ หรอืตัง้แต่ 
ซอยสุขุมวทิ 1 ถงึซอยสุขุมวทิ 81 (ส านักงานเขตวฒันา. 2541: 11) จดัเป็นย่านธุรกจิการคา้ทีส่ าคญัอกีแห่งหนึ่ง
ของกรุงเทพมหานคร ดว้ยท าเลทีต่ัง้ที่อยู่ใจกลางเมอืง และถนนสุขุมวทิเป็นจุดเชื่อมต่อไปยงัถนนหลกัเสน้ต่างๆ 
อกีทัง้ยงัมรีถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดนิผ่านท าให้การคมนาคมสะดวกมากยิง่ขึน้ ซึ่งในเขตนี้มีอาคาร ส านักงาน 
โรงแรม โรงพยาบาลทีม่ชีื่อเสยีงต่างๆ มากมาย และเป็นที่ตัง้ของสถานที่ราชการ สถานที่ส าคญัต่างๆ ด้วย
เช่น สถานฑูตต่างๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฯลฯ จัดว่าเป็นบริเวณที่มีประชากรวัยท างานอยู่เป็น          
จ านวนมาก   
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของผู้บริโภควยัท างานใน เขตวัฒนาจ าแนกตาม
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 2.  เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคชานมไข่มุก
ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันา 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสดุอาชพี 
และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

1.2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา สถานทีจ่ดัจ าหน่าย การส่งเสรมิ
การตลาด พนกังานผูใ้หบ้รกิาร การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 

  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการบรโิภคชานมไขมุ่กของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันา 

 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1.  ผู ้บรโิภควยัท างานในบรเิวณเขตวฒันาที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคชานม
ไขมุ่กแตกต่างกนั  
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 2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคชานมไข่มุกของผูบ้รโิภค
วยัท างานในเขตวฒันา 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เกื้อ วงศ์บุญสนิ (2545: 1) กล่าวว่า 
ประชากรศาสตร์ (Demography) เป็นการศึกษาเกี่ยวกบัขนาด โครงสร้าง การกระจายตัว ตลอดจนสาเหตุ 
และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากร อนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงขนาด โครงสรา้ง และการกระจาย
ตวัของประชากร 
 เทยีนฉาย กรีะนนัทน์ (2526: 30) กล่าวว่า แนวคดิของนักปรชัญาสาขาต่างๆ ไดก้ล่าวถงึประชากรใน
ฐานะทีเ่ป็นปจัจยัทีส่ าคญัต่อสงัคมและระบบเศรษฐกจิ และ (2526: 124) เมื่อพจิารณาถงึการบรโิภคตลอดชวีติของ
บุคคลหนึ่งหรอืครอบครวัหนึ่ง จ าเป็นต้องให้ความส าคญักบัปจัจยัทางประชากรที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลนัน้หรือ
ครอบครวันัน้ในช่วงชวีติของเขาดว้ย เช่น อายุ และขนาดครอบครวั เป็นตน้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ (2541: 79) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผู ้บรโิภค  หมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรม การตัดสนิใจ และการกระท าของ
ผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วกบัการซือ้และการใชส้นิคา้ การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Analyzing consumer behavior) 
เป็นการคน้หาหรอืวิจยัเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความต้องการ
และพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคนอื่นๆ. 2541: 80)  
 ค าถามที่ใช้เพื่อค้นหาลกัษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย WHO? 
WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่ง
ประกอบด้วย OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATIONS, OCCASIONS, OUTLETS 
และ OPERATIONS 
 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ฉตัยาพร  เสมอใจ; และ ฐตินินัท ์วารวีนิช (2551: 50) 
 “ส่วนประสมทางการตลาด” หรอื 4Ps คอื ผลติภณัฑ ์(Product), ราคา (Price), การจดัการจ าหน่าย (Place), การ
ส่งเสรมิการตลาด (Promotion)  ซึ่งต้องใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ  โดยตอ้งค านึงถงึหลกัในการตอบสนองลกูคา้ 4 ประการ หรอื 4Cs ประกอบดว้ยตวั
แปรส าคญั 4 ประการ คอื 
 1.  เมื่อจะวางแผนผลิตภัณฑ์ ต้องค านึงถึง “ความต้องการของลูกค้า (Customer’s needs and 
wants)” เป็นหลกัในการพฒันา เพื่อใหผ้ลติภณัฑเ์ป็นทีน่่าสนใจ สามารถสรา้งทางเลอืกในการแกป้ญัหา (Solution) 
และส่งมอบสิง่ที่ตรงกบัความต้องการของลูกค้า ท าให้ลูกค้าตดัสินใจซื้อ และสร้างความพึงพอใจส าหรบัลูกค้า         
มากทีส่ดุ 
 2.  การตัง้ราคาทีเ่หมาะสม นอกเหนือจากการค านึงต้นทุนในการผลติ และการด าเนินการของธุรกจิ
แลว้ ยงัตอ้งค านึงถงึสถานการณ์การแข่งขนัและทีส่ าคญัทีสุ่ดต้องค านึงถงึ “ต้นทุนทีลู่กคา้ต้องใชใ้นการซือ้และใช้
ผลติภณัฑ ์(Cost to the customer)” และระดบัราคาทีล่กูคา้ยนิดทีีจ่ะซือ้ 
 3. วธิีการจดัจ าหน่ายและการกระจายผลิตภัณฑ์ที่ด ีคือ ต้องเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมี
ประสทิธภิาพทีสุ่ด ซึง่ต้องค านึงถงึพฤตกิรรมของลูกคา้ว่าต้องการซือ้ผลติภณัฑจ์ากทีใ่ด และวธิใีดเพื่อที่ จะท าให ้
“ลกูคา้เกดิความสะดวกทีส่ดุ (Convenience)” 
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 4. การเลอืกวธิกีารส่งเสรมิการตลาด ต้องมองหาเครื่องมอืทีส่ามรารถกระตุ้นใหลู้กคา้รูจ้กั รบัรูถ้งึตวั
ผลิตภัณฑ์ อยากได้ และท าการซื้อ ซึ่งต้องค านึงถึงวิธกีารที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและ “สามารถสื่อสาร 
(Communication)” ใหล้กูคา้รบัรู ้และด าเนินการตามวตัถุประสงคไ์ด ้ 
 (ศริิวรรณ  เสรีรตัน์; และคนอื่นๆ. 2541: 337)ธุรกิจที่ให้บริการจะใช้ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing mix) หรอื 4Ps เช่นเดยีวกบัสนิค้าซึ่งประกอบด้วย (1) ผลติภณัฑ์ (Product) (2) ราคา (Price)             
(3) การจดัจ าหน่าย (Place) (4) การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) และนอกจากนัน้แล้วยงัต้องอาศยั
เครื่องมอือื่นๆเพิม่เติม ซึง่ประกอบดว้ย  
 5. ดา้นบุคคล (People) หรอืพนักงาน (Employees) ซึง่ต้องอาศยัการคดัเลอืก (Selection) การฝึกอบรม 
(Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั 
พนักงานต้องมคีวามสามารถ มทีศันคติทีด่ ีสามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มคีวามคดิรเิริม่ มคีวามสามารถในการ
แกไ้ขปญัหา และสามารถสรา้งค่านิยมใหก้บับรษิทั 
 6. ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) โดยพยายาม
สรา้งคุณภาพโดยรวม [Total Quality Management (TQM)] เช่น โรงแรมต้องพฒันาลกัษณะทางกายภาพ และ
รูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกค้า (Customer-value proposition) ไม่ว่าจะเป็นด้านความ
สะอาดรวดเรว็ หรอืผลประโยชน์อื่นๆ 
 7.  ด้านกระบวนการ (Process) เพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกค้าได้รวดเร็ว และ
ประทบัใจลกูคา้ (Customer satisfaction) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผู้บรโิภควยัท างานในบรเิวณเขตวฒันาทีเ่คยบรโิภค ชานมไข่มุก อายุ
ตัง้แต่ 20 ปีขึ้นไป เพราะเป็นผู้บรโิภคที่มีรายได้ประจ าจากการท างานและบรรลุนิติภาวะ ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  คอื ผูบ้รโิภควยัท างานในบรเิวณเขตวฒันาทีเ่คยบรโิภคชานมไขมุ่ก อายุ
ตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป เพราะเป็นผูบ้รโิภคทีม่รีายไดป้ระจ าจากการท างานและบรรลุนิตภิาวะ ใชส้ตูรการค านวณขนาด
กลุ่มตัวอย่าง กรณีประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบค่าประชากร (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2554: 28) และได้
ก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง และเพิม่
กลุ่มตวัอย่างอกี 15 คน ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้คอื 400 คน  ใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบไม่อาศยั
ความน่าจะเป็น (Non probability sampling) มขีัน้ตอน ดงันี้   

ขัน้ตอนที ่1 เลอืกสถานทีส่ าหรบัการศกึษาเป็นวธิเีฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คอื บรเิวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าในเขตวฒันา ไดแ้ก่ สถานีนานา  สถานีอโศก  สถานีพรอ้มพงษ์ สถานีทองหล่อ  สถานีเอกมยั 
สถานีพระโขนง สถานีอ่อนนุช   

ขัน้ตอนที ่2 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling) ในการสุ่มเลอืก ผูบ้รโิภค 
วยัท างานในบรเิวณเขตวฒันาทีเ่คยบรโิภคชานมไขมุ่ก จนครบ 400 ตวัอย่าง 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  โดยแบ่งเป็น  3 สว่น และได้

ท าการตรวจสอบความเทีย่ง (Reliability) ดว้ยการหาค่าสมัประสทิธิข์องอลัฟาของครอนบคั (Cronbach’s alpha 
Coefficient) มรีายละเอยีด ดงันี้ 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม              
เป็นแบบสอบถามทีม่คี าถามแบบปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) จ านวน 5 ขอ้    

ส่วนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ระดับการวัดข้อมูลประเภท           
อนัตรภาคชัน้ (Interval scale) จ านวน 28 ขอ้ใชม้าตรวดัแบบ Likert scale   

โดยค่าสมัประสทิธิข์องอลัฟาของครอนบคั (ทิวทศัน์ ผากอง. 2553: 67; อ้างอิงจาก Nunnally. 
1978)  0.6 สามารถยอมรบัได้ในกรณีที่เป็นการวดัตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นใหม่ของขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน             
40 ชุด  มคี่าสมัประสทิธิข์องอลัฟาของครอนบคั  ดงันี้ ดา้นผลติภณัฑเ์ท่ากบั 0.647  ดา้นราคา เท่ากบั 0.721  
ดา้น สถานทีจ่ดัจ าหน่าย เท่ากบั 0.837 ดา้นการสง่เสรมิการตลาดเท่ากบั 0.816 ดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิาร เท่ากบั 
0.847 ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  เท่ากบั 0.712 และดา้น กระบวนการ เท่ากบั 0.791 

สว่นที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
แบบสอบถามที่มคี าถามแบบปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) จ านวน 5 ขอ้ และแบบสอบถามทีม่ี
ค าถามแบบปลายเปิด (Opened-ended Questionnaire) จ านวน 2 ขอ้ 
  
การวิเคราะหข้์อมลู 
 เมื่อผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวนของขนาดตัวอย่างแล้ว  ผู้วิจยัได้
ด าเนินการท าการประมวลผล และวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูป สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลู  ดงันี้ 
 1. ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธบิายลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง 
  1.1 แบบสอบถามส่วนที ่1 คอื ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าความถี ่
(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage)  
  1.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 คือ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทัง้ 7 ด้านวเิคราะห์ข้อมูลด้วย 
ค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
  1.3  แบบสอบถามส่วนที ่3 คอื พฤตกิรรมการบรโิภคชานมไข่มุกขอ้ที ่1 – 5 วเิคราะหข์อ้มูลด้วย
ดว้ยค่าความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) ขอ้ที ่6 - 7 วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยค่าเฉลีย่ (Mean)  และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 2. ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เป็นสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
  2.1  สมมติฐานขอ้ที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการบริโภคชานม
ไข่มุกของผู้บริโภควยัท างานในเขตวฒันาแตกต่างกนั ด้านเพศ สถานภาพสมรส วเิคราะห์ขอ้มูลด้วยค่าสถิต ิ
Independent t – test ด้านอายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน วเิคราะหด์ว้ยค่าสถิติ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One - Way Analysis of Variance) 
  2.2  สมมติฐานขอ้ที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภค        
ชานมไข่มุกของผู้บริโภควยัท างานในเขตวัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั 
(Pearson product moment correlation coefficient) 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 20 - 29 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายได ้15,001 - 30,000 บาท 
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 2. ปจัจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่าระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร ภาพรวม 6 ดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ ดงันี้ อนัดบัหนึ่ง คอื รวมพนักงานผูใ้หบ้รกิาร     
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 รวมการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 รวมกระบวนการมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 รวมราคา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 รวมสถานทีจ่ดัจ าหน่าย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 รวม
ผลติภณัฑ์ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.65 และ 1 ดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง คอื รวมการส่งเสรมิการตลาด มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.36 ตามล าดบั โดยในแต่ละดา้นผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัทีห่นึ่ง ดงันี้ 
 ดา้นผลติภณัฑ ์คอื ความหลากหลายของกลิน่/รสของชานม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 
 ดา้นราคา คอื ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทยีบกบัรสชาต ิมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 
 ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย  คอื   ความสะดวกในการเดนิทางไปใชบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82  
 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด คอื สะสมจ านวนแกว้เพื่อแลก 1 แกว้ ฟร ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.48 
 ดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร คอื  พนกังานขายมคีวามยิม้แยม้แจ่มใส พดูจาสภุาพ  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 
 ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ คอื ความสะอาดของรา้น มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97   
 ดา้นกระบวนการ คอื ความรวดเรว็ในการชงชา 1 แก้ว มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87  
 3. ผูต้อบแบบสอบถามชื่นชอบชานมไข่มุกประเภทชานมไข่มุกรสชาตดิัง้เดมิมากทีสุ่ด เหตุผลส าคญั
ทีสุ่ดทีเ่ลอืกบรโิภคชานมไข่มุก  คอื รสชาตอิร่อย ตราสนิค้าของชานมไข่มุกทีเ่ลอืกดื่มมากที่สุด คอื ตราสนิค้า 
OCHAYA (โอชายะ) ช่วงเวลาที่ซื้อชานมไข่มุกมากที่สุด คือ 10.01 – 14.00 น. ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อ
ชานมไข่มุกจากรา้นทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณ ตกึ อาคารส านักงานทีท่่านท างานมากทีสุ่ด มคีวามถี่จ านวนชานมไข่มุกที่
บรโิภคต่อเดอืน น้อยทีสุ่ด คอื 1 แกว้ มากทีสุ่ด คอื 24 แกว้ โดยมจี านวนแกว้เฉลีย่ประมาณ 8 แกว้ต่อเดอืน และ
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ชานมไขมุ่กต่อแกว้ ต ่าสดุคอื 20 บาท สงูสุดคอื 70 บาท ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ประมาณ 37 บาท
ต่อแกว้ 
 4. ผู้บริโภควัยท างานในเขตวัฒนาที่มีอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติ กรรม          
การบริโภคชานมไข่มุก  ด้านท่านบริโภคชานมไข่มุกเฉลี่ย แก้ว / เดือน  แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ทีร่ะดบั  0.01   
 5. ผู้บริโภควัยท างานในเขตวัฒนาที่มีระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน             
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคชานมไขมุ่ก  พฤตกิรรมดา้นค่าใชจ้่ายทีท่่านซือ้ชานมไข่มุกเฉลีย่ บาท / แกว้ 
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.01 และ 0.05  ตามล าดบั 
 6.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ในขอ้ความหลากหลายของขนาดบรรจุ/แกว้ ความ
หลากหลายของทอปป้ิง และความสวยงามของแก้ว มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคชานมไข่มุกของ
ผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันา  ดา้นท่านบรโิภคชานมไขมุ่กเฉลีย่ แกว้ / เดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั และด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ในขอ้ความสะอาดของรา้น มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคชานมไข่มุกของผูบ้รโิภควยัท างาน
ในเขตวัฒนา ด้านท่านบริโภคชานมไข่มุกเฉลี่ย แก้ว / เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้ม  
 7.  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ด้านผลติภณัฑ ์ด้านสถานทีจ่ดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ  ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  และด้านกระบวนการ           
ในภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคชานมไขมุ่กของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันา ดา้นค่าใชจ้่าย
ทีท่่านซือ้ชานมไขมุ่กเฉลีย่ บาท /แกว้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และด้านราคา  ในภาพรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคชานมไข่มุ กของ
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ผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันา ดา้นค่าใชจ้่ายที่ท่านซือ้ชานมไข่มุกเฉลี่ย บาท /แกว้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ            
ทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 1. ผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันาทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคชานมไข่มุก ดา้นท่าน
บรโิภคชานมไขมุ่กเฉลีย่ แกว้ / เดอืน แตกต่างอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01  โดยผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันา
กลุ่มอายุ 20 - 29 ปี มพีฤตกิรรมดา้นท่านบรโิภคชานมไข่มุกเฉลีย่ แกว้ / เดอืน มากทีสุ่ด ทัง้นี้อาจจะเป็นเพราะ 
ชานมไขมุ่กซึง่เป็นเครื่องดื่มจากประเทศไต้หวนัได้เข้ามาในประเทศไทยเมื่อสบิกว่าปีที่ผ่านมา โดยเจาะกลุ่ม
ตลาดเป้าหมาย คือ กลุ่มวยัรุ่น ซึ่งผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันากลุ่มอายุ 20 - 29 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มทีเ่คย
เป็นลูกค้าของชานมไข่มุกมาก่อน เมื่อชานมไข่มุกกลับมาได้รับความนิยมอีกครัง้จึงกลับมาเป็นลูกค้าอีกครัง้              
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตรข์อง ปรมะ สตะเวทนิ (2546) อธบิายว่า อายุ (Age) เป็น
ปจัจยัหน่ึงทีท่ าใหค้นมคีวามเหมอืนกนัหรอืแตกต่างกนัในเรื่องความคดิ และพฤตกิรรม โดยทัว่ไปแลว้คนทีม่อีายุน้อย
มกัจะมคีวามคดิเสรนีิยมมากกว่า มองโลกในแง่ดมีากกว่าคนทีม่อีายุมาก และอายุยงัเป็นสิง่ก าหนดความแตกต่าง
ในเรื่องความยากง่ายในการชกัจงูดว้ย นอกจากนัน้โดยปกตแิลว้คนทีม่วียัต่างกนัมกัจะมคีวามต้องการในสิง่ต่างๆ
ทีแ่ตกต่างไปดว้ย 
 2. ผู้บรโิภควยัท างานในเขตวัฒนาทีม่รีะดบัการศกึษาสูงสุดแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมด้านค่าใช้จ่ายที่
ท่านซือ้ชานมไขมุ่กเฉลีย่ บาท / แกว้ แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ผูบ้รโิภควยัท างานในเขต
วฒันากลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี มพีฤติกรรมดา้นค่าใชจ้่ายที่ท่านซือ้ชานมไข่มุ กเฉลีย่ บาท / แก้ว 
มากทีส่ดุ ทัง้นี้อาจจะเป็นเพราะผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่า ค านึงในเรื่องคุณภาพและประโยชน์จากชาและ
วตัถุดบิอื่นๆ ที่ได้จากการดื่มชานมไข่มุกมากกว่า ซึ่งท าให้ราคาขายต่อแก้วสูงขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิด้าน
ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์อง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ (2541)  อธบิายว่า ผูท้ีม่กีารศกึษาสงูมแีนวโน้ม
จะบรโิภคผลติภณัฑม์คีุณภาพดมีากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่า 
 3. ผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันาทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นค่าใชจ้่ายทีท่่านซือ้ชานมไขมุ่ก
เฉลีย่ บาท / แก้ว  แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันากลุ่ม
อาชพี พนักงานบรษิัทเอกชน มพีฤตกิรรมด้านค่าใช้จ่ายที่ท่านซือ้ชานมไข่มุกเฉลีย่ บาท / แก้ว มากที่สุด ทัง้นี้
อาจจะเป็นเพราะผู้บรโิภควยัท างานในเขตวฒันาส่วนใหญ่มอีาชพีในกลุ่มอาชพี พนักงานบรษิัทเอกชน และซื้อ
ชานมไขมุ่กจากรา้นทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณ  ตกึ อาคารส านักงานทีท่่านท างานมากทีสุ่ด รองลงมา คอืบรเิวณทางออก
รถไฟฟ้า ซึ่งปจัจุบนัร้านชานมไข่มุกได้กระจายสาขาตัง้อยู่ตามอาคารส านักงานต่างๆ และบริเวณทางออก
รถไฟฟ้า เพื่อใหเ้กดิความสะดวกในการเขา้ถงึรา้นของผูบ้รโิภค ซึง่ค่าเช่าทีใ่นบรเิวณอาคารส านักงานต่างๆ และ
บรเิวณทางออกรถไฟฟ้าในเขตวฒันาทีเ่ป็นย่านธุรกจิมรีาคาแพง ท าใหผู้ป้ระกอบการอาจจะต้องขายราคาต่อแกว้
สงูขึน้อกีเลก็น้อยเพื่อใหคุ้้มกบัต้นทุน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชาญชยั นราชวลติ (2548) ได้ท าการศกึษา
เรื่อง  ทศันคติ พฤติกรรม และความพงึพอใจโดยรวมในการบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด บริเวณถนนวงแหวน             
รอบนอก เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร พบว่า อาชพีต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดในเขต
บางบอนแตกต่างกนั 
 4. ผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันาที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคชานม
ไขมุ่กแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 โดยพฤตกิรรมดา้นท่านบรโิภคชานมไข่มุกเฉลีย่ แกว้ / เดอืน พบว่า 
กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มพีฤตกิรรมดา้นท่านบรโิภคชานมไข่มุกเฉลีย่ แกว้ / 
เดอืน มากทีส่ดุ ซึง่อาจจะเป็นเพราะชานมไขมุ่กโดยเฉลีย่อยู่ทีแ่กว้ละ 30 – 40 บาท ซึง่เป็นราคาทีผู่บ้รโิภคกลุ่มนี้
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สามารถจ่ายได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยันี้ คอื ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 15,001 - 
30,000 บาท และค่าใชจ้่ายทีผู่บ้รโิภคจ่ายโดยเฉลีย่ประมาณ 37 บาทต่อแกว้    
 สว่นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นค่าใชจ้่ายทีท่่านซือ้ชานมไข่มุกเฉลีย่ บาท / แกว้ 
แตกต่างอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั  0.01 พบว่ากลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดม้ากกว่า 45,000 บาท จะมพีฤตกิรรม ดา้น
ค่าใช้จ่ายที่ท่านซื้อชานมไข่มุกเฉลี่ย บาท / แก้ว  มากที่สุด ซึ่งอาจจะเป็นเพราะชานมไข่มุกบางตราสนิค้ามี
ประเภทของชา หรอืทอปป้ิงใหเ้ลอืกใสเ่พิม่ ท าใหร้าคาต่อแกว้สงูขึน้ และบางตราสนิคา้เป็นตราสนิคา้ทีน่ าเขา้จาก
ต่างประเทศจะมีราคาขายที่แพงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลรัตน์  โรจน์เรืองรัตน์ (2550) ได้
ท าการศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟตามรา้นกาแฟพรเีมีย่มบนถนนสลีมของผูบ้รโิภคกลุ่ม
วยัท างาน พบว่า รายได้ต่อเดอืน มผีลต่อพฤติกรรมการบรโิภคกาแฟตามร้านกาแฟ พรเีมีย่มบนถนนสลีมของ
ผูบ้รโิภคกลุ่มวยัท างาน 
 5. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคชานมไข่มุกของผูบ้รโิภค
วยัท างานในเขตวฒันา ด้านท่านบริโภคชานมไข่มุกเฉลี่ย  แก้ว / เดือน  ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ในข้อความ
หลากหลายของขนาดบรรจุ/แก้ว ความหลากหลายของทอปป้ิง และความสวยงามของแก้วมีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการบรโิภค ชานมไข่มุกของผู้บรโิภควยัท างานในเขตวฒันา ด้านท่านบรโิภคชานมไข่มุกเฉลีย่ แก้ว /
เดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั  เน่ืองจากปจัจุบนัธุรกิจชานมไข่มุกมีการแข่งขนักนัสูง ซึ่งตราสนิค้าใดที่สามารถสร้างความ
แตกต่างในดา้นผลติภณัฑไ์ดก้จ็ะไดเ้ปรยีบคู่แข่ง และเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งทีส่รา้งความแปลกใหม่ใหผู้บ้รโิภค ท า
ใหผู้บ้รโิภคสนใจทีจ่ะลองซือ้ชานมไขมุ่ก ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิส่วนประสมทางการตลาดของ ฉัตยาพร เสมอใจ 
และ ฐิตินันท์ วารีวนิช (2551) อธิบายว่า เมื่อจะวางแผนผลิตภัณฑ์ ต้องค านึงถึง “ความต้องการของลูกค้า 
(Customer’s needs and wants)” เป็นหลกัในการพฒันา เพื่อใหผ้ลติภณัฑเ์ป็นทีน่่าสนใจ สามารถสรา้งทางเลอืก
ในการแก้ปญัหา (Solution) และส่งมอบสิง่ที่ตรงกบัความต้องการของลูกคา้ ท าใหลู้กคา้ตดัสนิใจซือ้ และสร้าง
ความพงึพอใจส าหรบัลกูคา้มากทีส่ดุ 
 ด้านการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ในขอ้ความสะอาดของรา้นมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการบรโิภค ชานมไขมุ่กของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันา ดา้นท่านบรโิภคชานมไข่มุกเฉลีย่ แกว้/
เดอืน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม  
เน่ืองจากรา้นชานมไขมุ่กมลีกัษณะการใหบ้รกิารแบบ take away ซึง่ความสะอาดอาจจะเป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคไม่ไดใ้ห้
ความส าคญัมากเหมอืนกบัรา้นทีม่บีรเิวณใหน้ัง่รบัประทาน โดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในตวัผลติภณัฑม์ากกว่า 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ลดัดา พุทธวารกีานต์ (2550) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง พฤติกรรม และความพงึพอใจ
โดยรวมในการบรโิภคเครื่องดื่มกาแฟสด ทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารทร ูทาวเวอร ์ถนนรชัดาภเิษก กรุงเทพฯ  
พบว่า ปจัจยัทางการตลาดดา้นการสรา้งและน าเสนอของลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนครัง้ทีด่ื่ม
กาแฟสดทีร่า้น True Coffee ในหนึ่งสปัดาห ์โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า และความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทาง
ตรงกนัขา้ม 

6. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคชานมไข่มุกของผูบ้รโิภค           
วยัท างานในเขตวฒันา ดา้นค่าใชจ้่ายทีท่่านซือ้ชานมไขมุ่กเฉลีย่ บาท /แกว้   
 ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลติภณัฑ์โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการบรโิภคชานมไข่มุกของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันา  ดา้นค่าใชจ้่ายทีท่่านซือ้ชานมไข่มุกเฉลี่ย 
บาท /แกว้  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความหลากหลายของกลิน่/รสของชานม ความนุ่ม เหนียวของ ไข่มุก ความหอม
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ของกลิน่ชา ความหวานกลมกล่อมของรสชาติ และ ชื่อเสยีงของตราสนิค้า มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บรโิภคชานมไขมุ่กของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันา ดา้นค่าใชจ้่ายทีท่่านซือ้ชานมไขมุ่กเฉลีย่ บาท /แกว้ โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  เนื่องจากผูบ้รโิภควยัท างานเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละวุฒภิาวะ
ซึ่งให้ความส าคญักบัประโยชน์และอรรถประโยชน์ที่ได้รบัจากการบรโิภคชานม โดยสนิค้าที่ดสี่วนหนึ่งมาจาก
วตัถุดบิที่ด ีเช่น ชาเกรดพรเีมี่ยม น ้าเชื่อมที่มีคุณภาพ ไข่มุกที่สดใหม่ โดยผู้บรโิภคสามารถรบัรู้คุณภาพของ
วตัถุดบิไดจ้ากการบรโิภคชานมไขมุ่ก ซึง่อาจจะท าใหม้รีาคาขายทีแ่พงกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กมลรตัน์ 
โรจน์เรอืงรตัน์ (2550) ไดท้ าการศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟตามรา้นกาแฟพรเีมีย่มบน
ถนนสีลมของผู้บริโภคกลุ่มวัยท างาน  พบว่า ปจัจัยด้านส่วนประสมทางตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ ์               
มคีวามสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟตามรา้นกาแฟพรเีมีย่มบนถนนสลีมของผูบ้รโิภคกลุ่มวยัท างาน 
 ด้านราคา  พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคาโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
บรโิภคชานมไขมุ่กของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันา ดา้นค่าใชจ้่ายทีท่่านซือ้ชานมไขมุ่กเฉลีย่ บาท /แกว้ อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจาก
เมื่อผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา ในขอ้ ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทยีบ
กบัคุณภาพของชา ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทยีบกบัชื่อเสยีงของตราสนิค้า เพิม่ขึน้ จะท าใหพ้ฤตกิรรมการ
บริโภคชานมไข่มุกของผู้บริโภควยัท างานในเขตวฒันา ด้านค่าใช้จ่ายที่ท่านซื้อชานมไข่มุกเฉลี่ย บาท /แก้ว 
เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า ในขอ้ ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกบัรสชาติ ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทยีบกบั
ปรมิาณต่อแกว้ มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  เนื่องจาก ธุรกจิชานมไข่มุกมี
การแขง่ขนักนัสงูท าใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืกมาก ซึง่ผูบ้รโิภคจะเลอืกตราสนิคา้ทีม่รีาคาขายทีเ่หมาะสมกบัตวัสนิคา้
หรอืชื่อเสยีงของตราสนิค้านัน้ และรู้สกึคุ้มค่ากบัเงนิที่จ่ายไป ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิส่วนประสมทางการตลาด
ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ (2541)  อธบิายว่า ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลติภณัฑ์ในรูปตวัเงนิ 
ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ผลติภณัฑก์บัราคา (Price) ผลติภณัฑน์ัน้ ถ้าคุณค่าสงูกว่าราคา
เขากจ็ะตดัสนิใจซือ้ 
 ด้านสถานท่ีจดัจ าหน่าย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านสถานที่จดัจ าหน่ายโดยรวม            
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคชานมไขมุ่กของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันา  ดา้นค่าใชจ้่ายทีท่่านซือ้
ชานมไขมุ่กเฉลีย่ บาท /แกว้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความสะดวกในการเดนิทางไปใชบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธใ์นระดบั
ค่อนขา้งต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในขอ้ความเหมาะสมของสถานทีต่ัง้รา้น และความเหมาะสมของเวลาเปิด
ใหบ้รกิารของรา้น มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากผูบ้รโิภควยัท างานมขีอ้จ ากดั
ดา้นเวลา เช่น เวลาพกัเทีย่งเพยีงหนึ่งชัว่โมง หรอื coffee break ช่วงเชา้หรอืบ่ายประมาณ 15 นาท ี เวลาเขา้ – 
เลกิงาน ทีเ่ป็นเวลาแน่นอน  และมคีวามรบีเร่งในการใชช้วีติ ท าใหผู้้บรโิภคตอ้งการความสะดวก สบาย เขา้ถงึง่าย
ในการบรโิภคสนิคา้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิส่วนประสมทางการตลาดของ ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐตินิันท ์วารวี
นิช (2551) อธบิายว่า วธิกีารจดัจ าหน่ายและการกระจายผลติภณัฑท์ีด่ ีคอื ตอ้งเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพทีส่ดุ ซึง่ตอ้งค านึงถงึพฤตกิรรมของลกูคา้ว่าตอ้งการซือ้ผลติภณัฑจ์ากทีใ่ด และวธิใีดเพื่อทีจ่ะท าให ้
“ลกูคา้เกดิความสะดวกทีส่ดุ (Convenience)” 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด  พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด
โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคชานมไข่มุกของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันา ดา้นค่าใชจ้่ายที่
ท่านซือ้ชานมไข่มุกเฉลี่ย บาท /แกว้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่าและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การประชาสมัพนัธ์ดว้ยป้ายและใบปลวิ สะสมจ านวน
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แกว้เพื่อแลก 1 แกว้ ฟร ีการใชส้ว่นลดจากธุรกจิทีร่า้นร่วมท าการสง่เสรมิการขายดว้ย และจดัส่งฟรภีายในพืน้ทีท่ี่
รา้นก าหนด มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  เนื่องจากการส่งเสรมิการตลาดกระตุ้นให้
ผูบ้รโิภคเกดิความต้องการซือ้สนิคา้มากขึน้ นอกจากนี้ยงัเพิม่การรบัรูใ้นตราสนิคา้ดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ศนูยว์จิยักสกิรไทย (2555) ไดท้ าการศกึษาเรื่องธุรกจิชานมไข่มุก จากไต้หวนั พบว่า กลยุทธใ์นการแข่งขนั
ดา้นการสง่เสรมิการขาย เน้นการจดัโปรโมชัน่ ทัง้ในรูปแบบของบตัรสะสมแต้มเพื่อรบัเครื่องดื่มฟร ีหรือการแถม
เครื่องดื่มฟร ีเมื่อซือ้ครบจ านวนทีก่ าหนดในการซือ้หนึ่งครัง้ โดยวธิกีารนี้ จะสามารถดงึดูดใหก้ลุ่มลูกคา้กลบัมา  
ซือ้ซ ้า และมคีวามภกัดใีนแบรนด์สนิคา้ของตน และ ด้านการประชาสมัพนัธ์ มทีัง้ในรูปแบบของการแจกใบปลวิ             
ตดิป้ายโฆษณา เพื่อสรา้งความรบัรูใ้หแ้ก่กลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีง  
 ด้านพนักงานผู้ให้บริการ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นพนักงานผู้ใหบ้รกิารโดยรวม            
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคชานมไขมุ่กของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันา  ดา้นค่าใชจ้่ายทีท่่านซือ้
ชานมไขมุ่กเฉลีย่ บาท /แกว้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานขายมคีวามยิม้แยม้แจ่มใส พูดจาสุภาพ พนักงานขาย
แต่งกายสะอาดตา และพนักงานขายสามารถแนะน าผลติภณัฑต่์างๆ ในรา้นได ้เช่น ประเภทของชานม ประเภท
ของทอปป้ิง มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากเมื่อผู้บรโิภคไดร้บัการให้บรกิาร             
ที่ดีจากพนักงานผู้ให้บริการ ผู้บริโภคก็จะเกิดความรู้สกึดีและประทบัใจ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ลดัดา             
พุทธวารีกานต์ (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรม และความพึงพอใจโดยรวมในการบริโภคเครื่องดื่ม              
กาแฟสด ทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารทรู ทาวเวอร ์ถนนรชัดาภเิษก กรุงเทพฯ พบว่า ปจัจยัทางการตลาด
ด้านบุคคลหรือพนักงานมีความสมัพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟสดที่ร้าน True Coffee โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า และความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 ด้านการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการ
สรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคชานมไข่มุกของผู้บรโิภค
วยัท างานในเขตวฒันา ดา้นค่าใชจ้่ายทีท่่านซือ้ชานมไขมุ่กเฉลีย่ บาท /แกว้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า รูปแบบการตกแต่ง
รา้น ความสะอาดของรา้น และความชดัเจนของป้ายแสดงราคาและรายการสนิคา้ มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากร้านชานมไข่มุกส่วนมากเป็นแบบคอีอสหรอืเคาเตอร์ขนาดเลก็ ดงันัน้การ 
ตกแต่งร้านด้วยสสีนั รูปแบบที่สวยงาม มดีไีซน์ การออกแบบป้ายแสดงราคาและรายการสนิค้าให้ดูง่ายชดัเจน 
สวยงาม และรวมถึงร้านที่มคีวามสะอาด จะช่วยดงึดูดความสนใจของผู้บรโิภคและช่วยก ระดบัตราสนิค้าด้วย            
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมพงษ์ เลศิศริลิดากุล (2547) ไดท้ าการศกึษาเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของผู้บรโิภคต่อการบริโภคกาแฟคัว่บด กรณีศกึษาร้าน Coffee World 
สาขาพัฒนพงษ์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้าน การสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพมี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟคัว่บด 
 ด้านกระบวนการ  พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการบรโิภคชานมไขมุ่กของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันา ดา้นค่าใชจ้่าย ทีท่่านซือ้ชานมไขมุ่กเฉลีย่ 
บาท /แกว้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ ในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
เมื่อพิจารณาเป็นร้ายข้อ พบว่า ความรวดเร็วในการชงชา 1 แก้ว และ ความรวดเร็วในการเก็บเงิน                   
มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  เนื่องจากรา้นชานมไข่มุกมลีกัษณะการใหบ้รกิารแบบ 
Take away ดงันัน้ลูกค้าที่มาใชบ้รกิารที่ร้านต้องการความสะดวก รวดเรว็จากผู้ให้บรกิาร ซึ่งกส็อดคล้องกบั
ลกัษณะของผู้บรโิภควยัท างานที่ค่อนขา้งเร่งรบี ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ กมลรตัน์ โรจน์เรอืงรตัน์ (2550)           
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ไดท้ าการศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟตามรา้นกาแฟพรเีมีย่มบนถนนสลีมของผูบ้รโิภค
กลุ่มวยัท างาน พบว่า ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางตลาดบรกิารดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมการ
บรโิภคกาแฟตามรา้นกาแฟพรเีมีย่มบนถนนสลีมของผูบ้รโิภคกลุ่มวยัท างาน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.  ควรท าการศกึษาโดยเจาะจงตราสนิค้า เช่น OCHAYA (โอชายะ) MR. SHAKE (มสิเตอร ์เชค)  
BUBBLE BOY (บบัเบิล้บอย) เป็นตน้ เพราะเป็นตราสนิคา้ 3 อนัดบัแรกทีผู่บ้รโิภควยัท างานในเขตวฒันาเลอืกดื่ม
มากทีส่ดุ 

 2.  ควรท าการศกึษาผูบ้รโิภคกลุ่มวยัรุ่น เพราะเป็นอกีกลุ่มผูบ้รโิภคทีน่่าสนใจ 
 3.  ควรท าการศกึษาการรบัรูคุ้ณค่า คุณประโยชน์ของชา เพื่อใหท้ราบความต้องการของผูบ้รโิภคต่อ

คุณประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการดื่มชานมไขมุ่ก 
 4.  ควรท าการศกึษาเปรยีบเทยีบปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของชานมไข่มุกและกาแฟสด 

เพื่อให้ทราบความต้องการของผู้บรโิภค เพราะชาและกาแฟเป็นเครื่องดื่มประเภทคาเฟอนีทีเ่ป็นทางเลอืกหรอื
สนิคา้ทดแทนของผูบ้รโิภค 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็สมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดยีิง่จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์                  
กุลิสร์ ประธานควบคุมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา ประธาน
กรรมการบรหิารหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ อาจารยร์สติา สงัขบ์ุญนาค ทีไ่ดใ้หค้ าปรกึษาแนะน า และขอ้คดิเหน็ต่างๆ 
ในการท าวจิยั ตลอดจนการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง จนท าใหง้านวจิยันี้เสรจ็สมบรูณ์ ซึง่ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ
ในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
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