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บทคดัย่อ 

 
การวิจยัครัง้นี้  มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาตรามือของผู้บริโภค               

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ และเพื่อศกึษาอทิธพิลของส่วนประสมทางการตลาด
บริการในมุมมองของผู้บริโภคต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาตรามอืของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                 
ซึ่งมกีลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั คอื ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีบ่รโิภคผลติภณัฑ์ชาตรามอืจ านวน 400 คน             
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และ มสีถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติวิเิคราะหค์่าท ีสถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และสถติกิารวเิคราะห์
การถดถอ้ยเชงิเสน้พหุคณู 

ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี สถานภาพโสด                
มกีารศกึษาสูงสุดอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีอาชพีขา้ราชการ  / พนักงานรฐัวสิาหกจิ มรีายได้อยู่ระหว่าง 
15,001 – 30,000 บาท และมรีะดบัความคดิเหน็ต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของผูบ้รโิภคในระดบัด ี

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
ผู้บริโภคที่มีเพศ และระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาตรามือ                       

ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณ (บาทต่อครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05  
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของผูบ้รโิภคดา้นคุณค่าทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บั ดา้นการตดิต่อสื่อสาร 

ด้านความส าเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ และด้านความสบาย มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์            
ชาตรามอืของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ (ครัง้ต่อสปัดาห)์ อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05  

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของผูบ้รโิภคดา้นคุณค่าทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บั และดา้นความสะดวก
ในการซือ้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑช์าตรามอืของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่าย
โดยประมาณ (บาทต่อครัง้) อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของผูบ้รโิภค พฤตกิรรมการบรโิภค ผลติภณัฑช์าตรามอื 
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Abstract 
 

The objectives of this research are to compare consumption behavior of consumers of ChaTraMue in 
the Bangkok metropolitan area and studied the influence of the Service Marketing Mix on consumer 
perspectives on the consumption behavior of ChaTraMue consumers in the Bangkok metropolitan area. The 
samples in this research included four hundred consumers in the Bangkok metropolitan area who consumed 
ChaTraMue products and used a questionnaire to collect the data. The statistical methods used to analyze the 
data include percentage, mean, standard deviation, an independent sample t-test, One - way ANOVA and 
Multiple linear regression. 

The results of this research showed that most of the consumers were female, in the twenty-five to 
thirty-four age range, single, worked as officials or state enterprise employees held a bachelor degree with an 
average monthly income of 15,001 to 30,000 baht. The level of opinions on the service marketing mix from the 
perspectives of the consumers were good. 

The results of hypothesis testing revealed the following : 
Consumers of different genders and the highest educational levels had different consumption 

behaviors in estimated cost (per time) at a level of 0.05.   
Service marketing mix on consumer perspectives in the aspects of customer value communication 

completion and comfort influenced to the consumption behavior of consumers of ChaTraMue in the Bangkok 
metropolitan area at an average frequency (per week) at a level of 0.05  

Service marketing mix on Service marketing mix on consumer perspectives in the aspects of customer 
value and convenience influenced to the consumption behavior of consumers of ChaTraMue in the Bangkok 
metropolitan area in estimated cost (per time) at a level of 0.05.   
 
Keywords: Service Marketing Mix on Consumer Perspective, Consumption Behavior, ChaTraMue 
 
บทน า 

ชาถอืเป็นเครื่องดื่มทีไ่ดร้บัความนิยมจากผูค้นทัว่โลกมาเป็นเวลายาวนานกว่าสหสัวรรษดว้ยสรรพคุณทางยา
อนัหลากหลายไม่ว่าจะเป็นช่วยกระตุน้ระบบประสาทและร่างกายใหท้ างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ผสานกบัเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัทัง้รสชาต ิความหอม ใหค้วามรูส้กึสดชื่นผ่อนคลายยามดื่มบวกกบักระแสรกัสุขภาพทีท่ าใหผู้ค้นต่างหนัมา
บริโภคเครื่องดื่มที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่งผลให้ชาเป็นเครื่องที่ดื่มที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสอง                      
รองจากน ้าเปล่า (ศูนยอ์จัฉรยิะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2558) ดว้ยเหตุนี้ จงึท าใหม้ผีูป้ระกอบการหลายรายหนัมาจบั
ธุรกจิเกีย่วกบัชา โดยหนึ่งในนัน้คอืธุรกจิชาตรามอืทีอ่ยู่คู่กบัผูบ้รโิภคชาวไทยมากกว่า 72 ปี 

ความน่าสนใจของการศกึษาชาตรามอืคอืภายหลังที่พราวนรนิทร ์เรอืงฤทธเิดช ทายาทรุ่นที่ 3 ที่เขา้มารบั 
ช่วงต่อในการบรหิาร พบว่า ชาตรามอืมกีารเติบโตอย่างต่อเนื่องเหน็ได้จากรายได้อย่างในปี พ .ศ. 2558 ชาตรามอื              
มีรายได้อยู่ที่ 268 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 366 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งถือว่ามีอตัราการเติบโตของรายได้ถึง                
ร้อยละ 36 (ลงทุนแมน , 2560) อกีทัง้ยงัมกีารขยายตวัของสาขาอย่างรวดเรว็จากเดอืนกุมภาพนัธ์ พ .ศ. 2558 ที่มี
เพยีง 22 สาขา กลบัมกีารขยายตวัเป็น 65 สาขา ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2560 ทัว่ทัง้ประเทศ  ซึ่งถือว่ามอีตัราการ
ขยายตวัของสาขาสูงถงึรอ้ยละ 195 นอกจากนี้ยงัได้มกีารออกผลติภณัฑใ์หม่อย่างซอฟเสริ์ฟซึง่ในปจัจุบนัมดี้วยกนั
ทัง้หมด 5 รสชาต ิและ เครื่องดื่ม Latte Series จ านวน 5 รสชาต ิ(ChaTraMue, 2560) 
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ด้วยการเติบโตแบบก้าวกระโดดนี้เองจึงเป็นเหตุผลให้ผู้วิจ ัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของส่วนประสม                 
ทางการตลาดบรกิารในมุมมองของผูบ้รโิภค เน่ืองจากในปจัจุบนัการทีธุ่รกจิจะประสบความส าเรจ็ไดน้ัน้ไม่ไดข้ึน้อยู่กบั
ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดเพยีงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงัมปีจัจยัส าคญัทีช่่วยใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็นัน้
คอื ผู้บรโิภค โดยที่ธุรกจิต้องรู้และเขา้ใจถงึความต้องการของลูกคา้ทัง้ในปจัจุบนัและในอนาคต พร้อมกบัตอบสนอง
ความต้องการเหล่านัน้ให้ได้มากที่สุด และเมื่อลูกค้าได้รบัสนิค้าหรือบริการที่ตรงกบัความต้องการหรอืเกินไปกว่า             
ความคาดหวงั ย่อมท าใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ (Thai Marketing, 2558)  

จากทีก่ล่าวมาในขา้งตน้จงึเป็นเหตุใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึ “อทิธพิลของส่วนประสมทางการตลาด
บริการในมุมมองของผู้บริโภคต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาตรามอืของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”                
ซึง่ผลจากการวจิยัผูป้ระกอบการชาตรามอืสามารถน าไปใชใ้นการปรบัปรุง พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร รวมทัง้ก าหนด
กลยุทธท์างการตลาดเพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑช์าตรามอืของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศกึษาอทิธพิลของส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของผู้บรโิภคต่อพฤติกรรมการบรโิภค
ผลติภณัฑช์าตรามอืของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2552, น. 148) ได้กล่าวไว้ว่า การตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคได้รบัอทิธพิลมาจากลกัษณะ

ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ วงจรชวีติครอบครวั อาชพี สถานภาพทางเศรษฐกจิ การศกึษา และ ค่านิยมและรูปแบบ
การด าเนินชวีติ 

ศุภชาต เอีย่มรตันกูล (2557, น. 75) กล่าวว่า เมื่อมกีารศกึษาถงึตลาดผูบ้รโิภคนักการตลาดจ าเป็นต้องมอง
ว่าผูบ้รโิภคจะมลีกัษณะทางประชากรศาสตรอ์ย่างไรเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดตลาดเป้าหมาย โดยทีล่กัษณะ
ทางประชากรศาสตรท์ีส่ าคญัประกอบไปดว้ยจ านวนประชากร อตัราการเกดิ ช่วงอายุ แหล่งทีพ่กัอาศยั การเคลื่อนยา้ย 
รายไดแ้ละรายจ่ายของผูบ้รโิภค อาชพี การศกึษา และ สถานะการแต่งงาน 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผูบ้ริโภค 
ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2547, น. 63) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารเป็นเพยีงมุมมองของธุรกจิ            

ที่ให้บริการเท่านัน้ ซึ่งในการที่จะบริหารธุรกิจให้ประสบความส าเร็จจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงส่วนประสม                      
ทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าประกอบกนัไปด้วย ประกอบด้วย คุณค่าที่ผู้บรโิภคจะได้รบั ต้นทุนของผู้บรโิภค 
ความสะดวกในการซือ้ การตดิต่อสือ่สาร การดแูลเอาใจใส ่ความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ และ ความสบาย 

ด ารงศกัดิ ์โรจนัค (2556, ออนไลน์) กล่าวว่า นักการตลาดได้มกีารปรบัมุมมองทางการตลาดจากการเน้น
ผูผ้ลติเป็นทีต่ัง้มาสู่การใหค้วามส าคญักบัผูบ้ริโภค โดยใหค้วามส าคญัผ่านทางส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์
ต้องตอบโจทย์ปญัหาของลูกค้า ราคาต้องเป็นต้นทุนการซื้อที่เหมาะสม ราคาที่เหมาะสม ช่องทางการจดัจ าหน่าย               
ต้องอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ การส่งเสรมิการตลาดตอ้งมกีารสื่อสารถงึลูกคา้ ผูข้ายต้องมคีวามห่วงใย เอาใจใส่ 
และเขา้ใจลกูคา้ สิง่แวดลอ้มในการใหบ้รกิารสามารถสรา้งความสบายใหแ้ก่ลกูคา้ และ กระบวนการในการบรกิารต้องมี
ความครบถว้นสมบรูณ์ 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2552, น. 141) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคล               

กลุ่ม หรอื องคก์ร เกีย่วกบัการเลอืก ซือ้ และ ใชส้นิคา้และบรกิาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการ  
ชูชยั สมทิธไิกร (2558, น. 6) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการกระท าของบุคคลทีก่ระท าเพื่อตอบสนอง

ความต้องการและความปรารถนาของตนซึง่เกีย่วของกบัการตดัสนิใจเลอืก (select) การซือ้ (purchase) การใช ้(use) 
และ การก าจดัสว่นทีเ่หลอืของสนิคา้และบรกิาร (dispose) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่บริโภคผลิตภณัฑ์ชาตรามอื                

ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ จึงใช้วิธีการก าหนดตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่                
โดยก าหนดระดบัค่าความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 และ ระดบัค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (มารยาท โยทองยศ; และ  
ปราณี สวสัดสิรรพ,์  2560) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 400 คน  

วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง  
ขัน้ตอนท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลอืกร้านชาตรามอืสาขา             

ในห้างสรรพสนิค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มกีารจ าหน่ายผลติภณัฑ์ครบทุกประเภททัง้เครื่องดื่ม เครื่องดื่ม Latte 
Series ชาผงปรุงส าเรจ็ และ ซอฟเสริ์ฟ (ChaTraMue. 2560: ออนไลน์) ซึ่งมจี านวน 4 สาขา ดงันี้ ชาตรามอื สาขา 
เซน็ทรลัป่ินเกลา้ สาขา เทอมนิอล 21 สาขา แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์และ สาขา สยามพารากอน 

ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) กลุ่มตัวอย่าง 400 คน จาก 4 สาขา 
ดงันัน้ จงึมกีารเกบ็ขอ้มลูสาขาละ 100 คน   

ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยผู้วจิยัจะใชว้ธิกีารเกบ็รวมรวม
ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทีส่มคัรใจและสะดวกทีจ่ะใหข้อ้มลูในการตอบแบบสอบถาม 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจ ัยได้ออกแบบและพฒันา               

ขึน้เองจากการรวบรวมขอ้มูลที่ได้จากแนวคดิและทฤษฎีรวมทัง้งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น               
3 สว่น เพื่อใหค้รอบคลุมขอ้มลูทีต่อ้งการในการประมวลผลการวจิยั ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสูงสุด 
อาชพี และ รายได้ มลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended) และ ค าถามจะเป็นลกัษณะให้เลอืกตอบได้เพยีง
ค าตอบเดยีว (Multiple Choice)  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของ
ผู้บริโภค ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับ ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวก                   
การตดิต่อสือ่สาร การดแูลเอาใจใส ่ความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ และ ความสบาย โดยใชค้ าถามปลายปิด 
(Close-Ended) เป็นลกัษณะการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นค าถามด้านพฤติกรรมการบรโิภค
ผลิตภัณฑ์ชาตรามือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นค าถามปลายเปิด (Opened-ended question) และ 
ค าถามปลายปิด (Closed-ended question) 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
การศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลู 2 สว่น ไดแ้ก่ การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา 

(Descriptive Analysis) และ การวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) โดยมรีายละเอยีดการวเิคราะห์
ขอ้มลู ดงันี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการแสดงผลเป็นค่าร้อยละ                  
ค่าคะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพื่อใชอ้ธบิายลกัษณะประชากรศาสตร ์ระดบัความคดิเหน็ต่อสว่นประสม
ทางการตลาดบรกิารในมุมมองของผูบ้รโิภค และพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑช์าตรามอื 

การวิเคราะหด้์วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลีย่
ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกันโดยใช้ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐานที่ 1 ด้านเพศและ
สถานภาพสมรส ใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่
ของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 3 กลุ่มขึน้ไป ในการวเิคราะหข์อ้มูลสมมตฐิานที ่1 ดา้นอายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และ 
รายได ้และใชส้ถติวิเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้พหุคูณในการวเิคราะหข์อ้มูลสมมตฐิานที ่2 ส่วนประสมทางการตลาด
บริการในมุมมองของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาตรามือของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 
ผลการวิจยั 

ผลจากการวจิยัสามารถสรุปได ้ดงันี้ 
ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน                  

400 คน มากกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง  มีอายุอยู่ ในช่วง  25-34 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ใน                         
ร ะดับปริญญาตรี  ประกอบอาชีพอาชีพข้า ราชการ  / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และมีร ายได้อยู่ ร ะหว่ า ง                                   
15,001 – 30,000 บาท 

ตอนที ่2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีไดแ้ก่ ดา้นการตดิต่อสื่อสาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 รองลงมาคอืดา้นการดูแล
เอาใจใส่ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.74  ด้านความส าเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.71 ด้านความ
สะดวกในการซื้อ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.62 ด้านคุณค่าที่ผู้บริโภค                    
จะได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในระดับปานกลาง                    
ต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของดา้นความสบาย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาตรามือ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม                   
มคีวามถีโ่ดยเฉลีย่ของการบรโิภคผลติภณัฑช์าตรามอือยู่ที ่3 ครัง้ต่อสปัดาห ์ส่วนค่าใชจ้่ายโดยประมาณอยู่ที ่89 บาท
ต่อครัง้ นอกจากนี้ยงัพบว่าส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามบรโิภคผลติภณัฑ์ประเภทเครื่องดื่ม  มรีสชาติที่บรโิภค 
มากทีสุ่ด คอื ชาไทย ส่วนใหญ่บรโิภคในช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห ์มตีนเองเป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคมากทีส่ดุ 
บรโิภคทีห่า้งสรรพสนิคา้ และ เหตุผลสว่นใหญ่ของการบรโิภคคอืรสชาตขิองผลติภณัฑช์าตรามอื 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน 
สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชพี และ รายได้ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑช์าตรามอื
แตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศและระดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนัมีพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑช์าตรามอื 
ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (บาทต่อครัง้) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 ซึ่งเพศหญิงมคี่าใช้จ่ายสูงกว่า            
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เพศชาย โดยเพศหญงิมคี่าใชจ้่ายโดยประมาณ 94 บาท และ ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีคี่าใชจ้่าย
โดยประมาณ 131.36 บาท ซึง่สงูกว่าระดบัการศกึษาอื่น 

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย คุณค่าทีผู่บ้รโิภค
จะไดร้บั ต้นทุนของผูบ้รโิภค ความสะดวกในการซื้อ การตดิต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความส าเรจ็ในการตอบสนอง
ความต้องการ และความสบาย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาตรามือของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

สมมตฐิานที ่2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของผูบ้รโิภคมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภค
ผลติภณัฑช์าตรามอืของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ (ครัง้ต่อสปัดาห)์ ผลการวจิยั พบว่า  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภคด้านคุณค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับ (X1) ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร (X4) ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ (X6) และด้านความสบาย (X7) มีอิทธิพล                      
ต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์ชาตรามอืของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครัง้ต่อ
สปัดาห)์ อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยทีท่ ัง้สีด่า้นทีม่อีทิธพิลในการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 21.1 ซึง่สามารถเขยีนเป็น
สมการปจัจยัทีม่อีทิธพิลในการพยากรณ์พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑช์าตรามอืของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ (ครัง้ต่อสปัดาห)์ ไดด้งันี้ Y= 1.555 + 1.037 (X1) - 0. 411 (X4) - 0. 258 (X6) + 0.192 (X7)  

สมมตฐิานที ่2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของผูบ้รโิภคมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภค
ผลติภณัฑช์าตรามอืของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณ (บาทต่อครัง้) ผลการวจิยั พบว่า  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภคด้านคุณค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับ  (X1) และ  
ด้านความสะดวกในการซื้อ (X3) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาตรามือของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณ (บาทต่อครัง้) อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยทีท่ ัง้สองดา้นทีม่อีทิธพิล
ในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 24 ซึ่งสามารถเขยีนเป็นสมการปจัจยัที่มอีทิธพิลในการพยากรณ์พฤติกรรมการบรโิภค
ผลิตภัณฑ์ชาตรามือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (บาทต่อครัง้) ได้ดังนี้   
Y= 17.886 + 25.425 (X1) + 9.670 (X3) 
 
สรปุและอภิปรายผล 

ผลจากการศกึษาสามารถอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชพี และ รายได้ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑช์าตรามอื
แตกต่างกนั  

ผลจากการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ และ ระดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์
ชาตรามือด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณ  (บาทต่อครัง้) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยที่เพศหญิง                       
มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 94 บาท ซึ่งสูงกว่าเพศชายที่มีค่าใช้จ่ายประมาณ 78 บาท และระดับการศึกษาสูงกว่า               
ปริญญาตรีมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 131.36 บาท ซึ่งสูงกว่าระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และระดับการศึกษา     
ปริญญาตรีซึ่งมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 85.91 และ 85.36 บาท ตามล าดบั อาจเนื่องมาจากประเภทของผลติภณัฑ์ชาตรามอื              
โดยส่วนใหญ่ที่ผูบ้รโิภคเพศหญงิและผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรบีรโิภค คอื ชาผงปรุงส าเรจ็และ
ซอฟเสริฟ์ ซึง่ราคาของชาผงปรุงส าเรจ็และซอฟเสริฟ์นัน้ มรีาคาสงูกว่าเครื่องดื่ม โดยราคาเริม่ตน้ของชาผงปรุงส าเรจ็
และซอฟเสริฟ์นัน้อยู่ที ่45 บาท ส่วนเครื่องดื่มมรีาคาเริม่ตน้อยู่ที ่35 บาท ส่วนผูบ้รโิภคเพศชายและผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั
การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีและระดบัปรญิญาตรสีว่นใหญ่บรโิภคเครื่องดื่ม ดงันัน้ แลว้ผูบ้รโิภคเพศหญงิและผูบ้รโิภค
ทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรจีงึมคี่าใชจ้่ายโดยประมาณต่อครัง้สงูกว่าผูบ้รโิภคเพศชายและผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และระดบัปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกบั ศิรินภา พิมรินทร์ (2557) ได้ท าการวิจยัเรื่อง              
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สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee 
สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ์ ถนนรชัดาภเิษก พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจ
ซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสตทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโทหรอืสงูกว่า มคี่าเฉลีย่การตดัสนิใจซือ้มากกวา่
ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีเน่ืองมาจากผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูมหีน้าทีก่ารงานและมรีายไดม้ากกวา่ 
ท าใหม้กีารตดัสนิใจซือ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง และ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2552) กล่าวว่า การตดัสนิใจซือ้
ของผู้บริโภคได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ สถานภาพ                    
ทางเศรษฐกจิ การศกึษา และค่านิยมและรปูแบบการด าเนินชวีติ โดยทีเ่พศหญงิและชายมแีนวโน้มทีม่จีะมทีศันคตแิละ
พฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย คุณค่าทีผู่บ้รโิภค
จะไดร้บั ต้นทุนของผูบ้รโิภค ความสะดวกในการซือ้ การตดิต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความส าเรจ็ในการตอบสนอง
ความต้องการ และความสบาย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาตรามือของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

สมมตฐิานที ่2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของผูบ้รโิภค มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภค
ผลติภณัฑช์าตรามอืของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ (ครัง้ต่อสปัดาห)์  

ผลการวจิยั พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของผูบ้รโิภคดา้นคุณค่าทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บั และ 
ด้านความสบายมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาตรามือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                      
ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครัง้ต่อสปัดาห์) ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารในมุมมองของผูบ้รโิภคดา้นคุณค่าทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บั และดา้นความสบายเพิม่ขึน้จะมผีลท าใหค้วามถี่
โดยเฉลีย่ในการบรโิภคบรโิภคผลติภณัฑช์าตรามอืเพิม่ขึน้ โดยสามารถอภปิรายผลการวจิยัรายดา้น ไดด้งันี้ 

ด้านคุณค่าที่ผู้บรโิภคจะได้รบั มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการบรโิภคผลติภัณฑ์ชาตรามอืของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครัง้ต่อสปัดาห์) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ; และ  
ฐติินันท์ วารวีนิช (2551) ที่กล่าวว่า ความต้องการของลูกค้าเป็นสิง่ที่ต้องค านึงเป็นหลกัเมื่อจะวางแผนและพฒันา                 
ดา้นผลติภณัฑเ์พื่อใหผ้ลติภณัฑเ์ป็นทีน่่าสนใจ ตรงกบัความต้องการของลูกคา้จนท าใหเ้กดิการตดัสนิใจซื้อและสร้าง
ความพึงพอใจต่อลูกค้ามากที่สุด และจากผลการวิจัยที่ พบว่า ตัวผลิตภัณฑ์ รสชาติของผลิตภัณฑ์ ขนาดของ                  
บรรจุภณัฑ ์คุณภาพของสนิคา้และบรกิาร รปูลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ ์และคุณประโยชน์ของชาตรงกบัความตอ้งการของ
ผู้บริโภค จึงส่งผลให้ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาตรามือ                    
ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ (ครัง้ต่อสปัดาห์) เพิม่ขึน้ รวมทัง้สอดคลอ้งกบั ศราธวิตัน์ ธนะไพรนิทร ์(2559) ทีไ่ดท้ าการวจิยั
เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกคา้ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café 
Amazon ของผูบ้รโิภค ณ สถานีจ าหน่ายน ้ามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นคุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บัของผูบ้รโิภค
ร้าน Café Amazon ณ สถานีจ าหน่ายน ้ามนัในเขตกรุงเทพมหานคร มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เนื่องจากผูบ้รโิภคต้องการผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายเพื่อรองรบัต่อความตอ้งการ
ทุกรปูแบบ และ ตอบสนองความตอ้งการการดื่มกาแฟทีม่รีสชาตทิีส่ม ่าเสมอและมมีาตรฐาน  

ด้านคุณค่าที่ผู้บรโิภคจะได้รบั มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการบรโิภคผลติภัณฑ์ชาตรามอืของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครัง้ต่อสปัดาห์) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ; และ  
ฐติินันท์ วารวีนิช (2551) ที่กล่าวว่า ความต้องการของลูกค้าเป็นสิง่ที่ต้องค านึงเป็นหลกัเมื่อจะวางแผนและพฒันา             
ดา้นผลติภณัฑ ์เพื่อใหผ้ลติภณัฑเ์ป็นทีน่่าสนใจ ตรงกบัความต้องการของลูกคา้จนท าใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้และสรา้ง
ความพึงพอใจต่อลูกค้ามากที่สุด และจากผลการวิจัยที่ พบว่า ตัวผลิตภัณฑ์ รสชาติของผลิตภัณฑ์ ขนาดของ                  
บรรจุภณัฑ์ คุณภาพของสนิค้าและบริการ รูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์ และคุณประโยชน์ของชาตรงกบัความต้องการ 
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ของผู้บริโภค จึงส่งผลให้ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาตรามอื               
ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ (ครัง้ต่อสปัดาห์) เพิม่ขึน้ รวมทัง้สอดคลอ้งกบั ศราธวิตัน์ ธนะไพรนิทร ์(2559) ทีไ่ดท้ าการวจิยั
เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกคา้ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café 
Amazon ของผูบ้รโิภค ณ สถานีจ าหน่ายน ้ามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นคุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บัของผูบ้รโิภค
ร้าน Café Amazon ณ สถานีจ าหน่ายน ้ามนัในเขตกรุงเทพมหานคร มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เนื่องจากผูบ้รโิภคต้องการผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายเพื่อรองรบัต่อความตอ้งการ
ทุกรปูแบบ และ ตอบสนองความตอ้งการการดื่มกาแฟทีม่รีสชาตทิีส่ม ่าเสมอและมมีาตรฐาน  

ดา้นความสบาย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑช์าตรามอืของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ (ครัง้ต่อสปัดาห)์ ซึง่สอดคลอ้งกบั ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2547) กล่าวว่า ลกูคา้จะใชส้ิง่แวดลอ้ม
ทางกายภาพเป็นสว่นหนึ่งในการประกอบการตดัสนิใจเขา้ใชบ้รกิาร ซึง่สิง่แวดลอ้มทางกายภาพจะตอ้งสรา้งความสบาย
ตาและสบายใจให้แก่ลูกค้า และจากผลการวจิยัที่ พบว่า ป้ายชื่อร้านง่ายต่อการสงัเกตเหน็ ป้ายแสดงรายการของ
ผลิตภัณฑ์และราคามีความโดดเด่น และสภาพแวดล้อมภายในร้านมีความสะอาดและเป็นระเบียบสามารถสร้าง               
ความสบายในการบรโิภคผลติภณัฑช์าตรามอืใหแ้ก่ผูบ้รโิภคได ้จงึส่งผลใหผู้บ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครมอีทิธพิล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาตรามอื ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครัง้ต่อสปัดาห์) เพิ่มขึ้น ทัง้ยงัสอดคล้องกบั 
ด ารงศักดิ ์โรจนัค (2556) ที่ได้กล่าวว่า ผู้ขายต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้การให้บริการ เช่น ความสวยงาม                   
ความสะอาด และความเป็นระเบยีบของสถานทีเ่พื่อสรา้งความสบายใจแก่ลูกคา้ผูเ้ขา้มารบับรกิาร  

แต่อย่างไรกต็าม พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของผูบ้รโิภคดา้นการติดต่อสื่อสาร และ 
ดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑช์าตรามอืของผูบ้รโิภค              
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ (ครัง้ต่อสปัดาห์) ในทศิทางตรงกนัขา้ม กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคมคีวาม
คดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของผูบ้รโิภคดา้นการตดิต่อสื่อสาร  และด้านความส าเรจ็ในการ
ตอบสนองความต้องการเพิ่มขึ้นจะมีผลท าให้ความถี่โดยเฉลี่ยในการบริโภคบริโภคผลิตภัณฑ์ชาตรามือลดลง                  
โดยสามารถอภปิรายผลการวจิยัรายดา้น ไดด้งันี้ 

ด้านการติดต่อสื่อสาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาตรามือของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ (ครัง้ต่อสปัดาห)์ ซึง่สอดคลอ้งกบัชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2547) ทีก่ล่าวไวว้่า 
ลูกคา้ย่อมต้องการไดร้บัข่าวสารอนัเป็นประโยชน์จากธุรกจิ รวมทัง้ต้องการตดิต่อกบัธุรกจิเพื่อใหข้อ้มูล ความคดิเหน็ 
หรอื ขอ้ร้องเรยีน ดงันัน้ธุรกจิจงึจ าเป็นต้องสื่อสารข่าวสารและรบัฟงัสารทีลู่กค้าต้องการจะสื่อถึงธุรกจิผ่านทางสื่อที่
จดัเตรยีมเพื่อใชส้ือ่สารกบัลกูคา้ รวมทัง้ยงัสอดคลอ้งกบับทความ “จบัคู่ 4P กบั 4C เพิม่ประสทิธภิาพใหธ้รุกจิการตลาด
อย่างชดัเจน” ของ iM2 Market (2557) ที่น าเสนอว่า การสื่อสาร คือ การที่ธุรกิจมีการจดัท าการส่งเสริมการตลาด                
ไม่ว่าจะเป็นการลดแลกแจกแถม มขีอ้มูลข่าวสารของธุรกจิทีต่อ้งการน าเสนอ อาท ิวนัหยุดของรา้น เป็นต้น สิง่ส าคญั
ที่สุดคอืการติดต่อสื่อสารกบัลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงขอ้มูลที่ทางธุรกจิต้องการน าเสนอ โดยเฉพาะในปจัจุบนัทีม่ ี           
สื่อสงัคมออนไลน์อย่าง Facebook Twitter เป็นต้น ที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้การติดต่อสื่อสารระหว่างธุรกจิและ
ลูกค้าเป็นไปอย่างสะดวกสบายมากยิง่ขึน้ แต่อย่างไรกต็ามเมื่อผูบ้รโิภคได้รบัขอ้มูลข่าวสารทีช่าตรามอืน าเสนอแลว้
กลบัท าใหม้ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคดา้นความถี่ลดลง อาจเนื่องมาจากการทีช่าตรามือมกีารตดิต่อสื่อสารกบัลูกคา้
ผ่านช่องทางการตดิต่อสื่อสารโดยเฉพาะผ่านทาง Facebook fan page ทีม่กีารน าเสนอขอ้มูลข่าวสารต่างๆ มากมาย 
และอาจมกีารน าเสนอขอ้มูลทีถ่ี่จนเกนิไปซึง่อาจก่อใหเ้กดิความร าคาญหรอืความเคยชนิแก่ลูกคา้เมื่อพบเหน็ข่าวสาร              
ที่มกีารน าเสนออยู่บ่อยครัง้ ดงันัน้ จากการที่มกีารติดต่อสื่อสารที่ถี่จนเกนิไปแทนที่จะน าไปสู่พฤตกิรรมการบรโิภค             
ดา้นความถีท่ีเ่พิม่ขึน้แต่กลบัจะน าไปสูพ่ฤตกิรรมการบรโิภคดา้นความถีท่ีล่ดลงแทน 

ดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑช์าตรามอืของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครัง้ต่อสปัดาห์) ซึ่งสอดคล้องกบั ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ 
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(2547) ที่กล่าวว่า ลูกค้าจะคาดหวงัว่าจะได้รบัการให้บรกิารอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบจากกระบวนการในการ
ใหบ้รกิาร โดยแต่ละขัน้ตอนต้องมคีวามเชื่อมโยงต่อเนื่องกนัและต้องสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกค้าไดใ้นทุกขัน้ตอน  
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศราธวิตัน์ ธนะไพรนิทร ์(2559) ทีไ่ดท้ าการวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
ในมุมมองของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสด ร้าน Café Amazon ของผู้บริโภค ณ สถานี
จ าหน่ายน ้ามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความส าเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ  ของผู้บรโิภคร้าน Café 
Amazon ณ สถานีจ าหน่ายน ้ ามัน  ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสด                    
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เพราะลูกค้าต้องการความถูกต้องของการให้บริการเพื่อป้องการผิดพลาด              
ในการซื้อเครื่องดื่มกาแฟสด อีกทัง้ต้องการหายง่วงนอนหลังจากการดื่มกาแฟสด  และชอบกลิ่นหอมของกาแฟ              
จึงไม่ต้องการให้กลิ่นลดลงหรือจางหายไป อย่างไรก็ตามแม้ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการของ             
ชาตรามือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านความถี่ แต่ก็เป็นไปในลกัษณะตรงกนัข้าม คือ เมื่อผู้บริโภคมีความคิดเห็น                  
ต่อความส าเรจ็ในการตอบสนองความต้องการเพิม่ขึน้กลบั ท าใหค้วามถี่โดยเฉลี่ยในการบรโิภคผลติภณัฑช์าตรามอื
ลดลง ถึงแม้ว่าจากการวจิยัพบว่าผู้บริโภคมคีวามคดิเหน็ต่อความส าเรจ็ในการตอบสนองความต้องการในระดบัดี                
แต่กลบัมพีฤตกิรรมดา้นความถีล่ดลง อาจเป็นเพราะผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ประกอบอาชพีขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
ซึง่มรีายไดไ้ม่สงูมากนักประกอบกบัผลการส ารวจของส านักงานสถติแิห่งชาตพิบว่าคนในเมอืงหลวงมคี่าใชจ้่ายเฉลีย่
ต่อเดอืนมากทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัภูมภิาคอื่นๆ ของประเทศ และจากผลการส ารวจของส านักงานสถติแิห่งชาต ิในหวัขอ้
ภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรือน ปี 2559 พบว่า ครวัเรือนทัว่ประเทศมคี่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 21,144 บาท               
โดยค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่ 36.1% เป็นค่าอาหาร รองลงมา คอื ค่าที่อยู่อาศยัและเครื่องใช้ภายในบา้น 19.7% ค่าใชจ้่าย
เกี่ยวกบัการเดินทางและยานพาหนะ 17.4% เป็นต้น (เอกพล บรรลือ, 2560: ออนไลน์) จากข้อมูลดงักล่าวขา้งต้น               
จงึเป็นการแสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ มรีายจ่ายค่อนขา้งมากเมื่อเทยีบ
กบัเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัจงึตอ้งน ารายไดไ้ปใชจ้่ายในสว่นทีม่คีวามจ าเป็นมากกว่า นอกจากนี้กรุงเทพมหานครมคี่าครองชีพ
ที่สูงเป็นอนัดับที่ 2 ในอาเซียน (กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี.  2560: ออนไลน์) จึงส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภค
ผลติภณัฑช์าตราดา้นความถีล่ดลง 

สมมตฐิานที ่2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของผูบ้รโิภค มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภค
ผลติภณัฑช์าตรามอืของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณ (บาทต่อครัง้) 

ผลการวจิยั พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของผูบ้รโิภคดา้นคุณค่าทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บั และ 
ดา้นความสะดวกในการซือ้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑช์าตรามอืของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (บาทต่อครัง้) ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคมคีวามคดิเหน็ต่อส่วนประสม              
ทางการตลาดบรกิารในมุมมองของผูบ้รโิภคดา้นคุณค่าทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บั และ ดา้นความสะดวกในการซือ้ เพิม่ขึน้จะมี
ผลท าให้ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการบรโิภคบรโิภคผลติภัณฑ์ชาตรามอืเพิม่ขึน้ โดยสามารถอภิปรายผลการวิจยั              
รายดา้น ไดด้งันี้  

ด้านคุณค่าที่ผู้บริโภคจะได้รบัมอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาตรามือของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณ (บาทต่อครัง้) ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ 
(2547) ที่กล่าวว่า คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั คอืการที่ธุรกจิจะต้องน าเสนอบรกิารที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า               
ทีแ่ทจ้รงิ เนื่องจากลูกคา้จะมกีารพจิารณาถงึคุณค่าหรอืคุณประโยชน์ทีไ่ดร้บัเมื่อเทยีบกบัเงนิทีจ่่าย  และ สอดคลอ้งกบั 
ฉัตยาพร เสมอใจ; และ ฐิตินันท์ วารีวนิช (2551) ที่กล่าวว่า ความต้องการของลูกค้า เป็นสิง่ที่ต้องค านึงเป็นหลกั                
เมื่อจะวางแผนและพฒันาดา้นผลติภณัฑ์ เพื่อใหผ้ลติภณัฑเ์ป็นทีน่่าสนใจ ตรงกบัความต้องการของลูกคา้จนท าใหเ้กดิ
การตดัสนิใจซือ้และสรา้งความพงึพอใจต่อลูกคา้มากทีสุ่ด และจากผลการวจิยัทีพ่บว่าตวัผลติภณัฑท์ีม่ดีว้ยกนัทัง้หมด
สามประเภท ไดแ้ก่ เครื่องดื่ม ชาผงปรุงส าเรจ็ และ ซอฟเสริฟ์ ประกอบกบัมรีสชาตขิองผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายไม่ว่า
จะเป็นชากุหลาบลาเต ้ชานมไตห้วนั ชานมมะล ิชากุหลาบน ้าผึง้ ชานมกุหลาบ ชามะลอิญัชนันม เป็นตน้ รวมถงึขนาด
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ของบรรจุภณัฑท์ีม่ที ัง้แบบถุง แบบกระป๋อง แบบขวด และ แบบกล่อง นอกจากน้ีคุณภาพของสนิคา้และบรกิารทมีคีวาม
เป็นมาตรฐาน รูปลกัษณ์ของบรรจุภัณฑ์ และ คุณประโยชน์ของชาตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภค จึงส่งผลให้
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑช์าตรามอื ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณ  
(บาทต่อครัง้) 

ด้านความสะดวกในการซื้อ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาตรามือของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณ  (บาทต่อครัง้) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ฉัตยาพร เสมอใจ ; และ  
ฐตินินัท ์วารวีนิช  (2551) กล่าวว่า ความสะดวกของลกูคา้ คอื วธิกีารจดัจ าหน่ายและกระจายผลติภณัฑท์ีด่ ีเขา้ถงึกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสทิธิภาพเพื่อที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความสะดวกที่สุด  และ ด ารงศกัดิ ์โรจนัค (2556)                    
ที่กล่าวว่า ช่องทางการจดัจ าหน่ายต้องอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกค้าด้วยเหตุที่ว่าผู้บรโิภคแต่ละบุคคลมขีอ้จ ากดั              
ในการเขา้ถงึสถานทีข่ายหรอืจดัจ าหน่ายแตกต่างกนั ดงันัน้ ผูข้ายต้องพจิารณาถงึความสามารถในการเขา้ถงึ เพื่อซือ้
หาของผูบ้รโิภคเป็นหลกั และจากผลการวจิยัที่ พบว่า ท าเลทีต่ัง้ของสาขา เวลาเปิด-ปิด ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย             
ในการจดัวางผลติภณัฑ ์ความหลากหลายของช่องทางในการจ าหน่ายผลติภณัฑ ์และ วธิกีารช าระเงนิเมื่อซือ้ผลติภณัฑ์
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ สรา้งความสะดวกในการซือ้ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคไดด้ี จงึส่งผลให้ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑช์าตรามอื ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณ (บาทต่อครัง้) 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคเพศหญงิและผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาในระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรม
การบรโิภคผลติภณัฑช์าตรามอื ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณ (บาทต่อครัง้) สงูทีสุ่ด ดงันัน้ ผูป้ระกอบการรา้นชาตรามอื
จงึควรใหค้วามส าคญักบัผูบ้รโิภคเพศหญงิและผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาในระดบัสูงกว่าปรญิญาตรี  โดยอาจมกีาร
น าเสนอสินค้าและบริการที่มีความเฉพาะเจาะจงกับผู้บริโภคกลุ่มนี้  อาทิ เครื่องดื่ม ชาผงปรุงส าเร็จ และ  
ซอฟเสริ์ฟแบบ Low Fat หรอื ผสมคอลลาเจนเพื่อให้ตรงกบัความต้องการของผู้หญิงในยุคปจัจุบนัที่หนัมาให้ความ
สนใจในการดแูลตวัเอง เป็นตน้ 

ผลการวิจยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของผู้บรโิภคด้านคุณค่าที่ผู้บรโิภคจะได้รบั                  
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาตรามือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงมี
ขอ้เสนอแนะใหผู้ป้ระกอบการร้านชาตรามอืมกีารรกัษา พฒันา และ ปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  โดยอาจจะมกีาร
พฒันารสชาติของผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ออกมา เช่น ชาดอกไม้ ชาผลไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น หรอือาจจะออกผลติภณัฑ์
ประเภทใหม่ๆที่นอกเหนือจากเครื่องดื่ม ชาผงปรุงส าเรจ็ และ ซอฟเสริ์ฟ รวมทัง้มกีารรกัษามาตรฐานของคุณภาพ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร เป็นตน้ 

ผลการวิจัย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภคด้านความสะดวกในการซื้อ                  
มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์ชาตรามอืของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผู้วจิยัมขีอ้เสนอแนะให้
ผู้ประกอบการร้านชาตรามือมีการบริหารจดัการในเรื่องของท าเลที่ตัง้ของสาขา เวลาเปิด-ปิด ความเป็นระเบียบ
เรยีบรอ้ยในการจดัวางผลติภณัฑ ์ความหลากหลายของชอ่งทางในการจ าหน่ายผลติภณัฑ ์และ ความสะดวกของวธิกีาร
ช าระเงนิเมื่อซือ้ผลติภณัฑผ์่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการบรโิภคใหผู้บ้รโิภคมากทีสุ่ด เช่น                
มกีารขยายสาขาใหม้คีวามครอบคลุมพืน้ที่ในเขตกรุงเทพมหานครมากยิง่ขึน้ ดูแลในเรื่องของความเป็นระเบยีบรอ้ย             
ในการจดัวางผลติภณัฑ์ไม่ใหใ้นชัน้วางสนิคา้มสีนิคา้ขาด และมกีารจดัหมวดหมู่ของผลติภณัฑใ์หช้ดัเจนโดยแบ่งแยก
ผลติภณัฑแ์ต่ละรสชาตแิละแต่ละขนาดบรรจุภณัฑเ์ขา้ไวด้ว้ยกนั เป็นตน้ 

ผลการวจิยั พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของผูบ้รโิภคดา้นการติดต่อสือ่สาร มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑช์าตรามอืของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  แต่เป็นไปลกัษณะทีห่ากส่วนประสม
ทางการตลาดบรกิารในมุมมองของผูบ้รโิภคดา้นการตดิต่อสื่อสารเพิม่ขึน้จะมผีลท าให้ความถี่โดยเฉลีย่ในการบรโิภค
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ผลติภณัฑช์าตรามอืลดลง ดงันัน้ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใหผู้ป้ระกอบการรา้นชาตรามอืควรมกีารควบคุมในเรื่องของการ
ติดต่อสื่อสารกบัผู้บริโภค เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างความร าคาญ หรือ เกิดเป็นความเคยชินกบัข่าวสารที่ชาตรามือ
ตอ้งการสือ่ จนไม่สามารถท าใหเ้กดิพฤตกิรรมดา้นความถีเ่พิม่ขึน้ได ้เช่น ความถีใ่นการใหข้อ้มลูขา่วสารอาจตอ้งมกีาร
ปรบัลดความถีล่ง เป็นตน้  

ผลการวิจยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภคด้านความสบายมอีิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑช์าตรามอืของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใหผู้ป้ระกอบการ
รา้นชาตรามอืมกีารดูแลในเรื่องของป้ายชื่อรา้น ป้ายแสดงรายการของผลติภณัฑแ์ละราคา และ สภาพแวดลอ้มภายใน
ร้านมคีวามสะอาดและเป็นระเบยีบ หากพบว่ามกีารช ารุดควรรบีซ่อมแซมหรอืหากผลติภณัฑป์ระเภทใดยงัไม่มป้ีาย
ราคาก ากบัโดยชดัเจนกค็วรทีจ่ะน าป้ายราคามาตดิไว ้รวมทัง้มกีารรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบภายในร้าน
อยู่เป็นประจ า 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส า เร็จ ลุ ล่วงไปได้ด้วยดีอัน เนื่ องมาจากผู้วิจ ัยได้รับความกรุณาอย่างยิ่ งจาก                            
อาจารย์ ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่ให้ค าปรึกษา แนะน า และตรวจสอบแก้ไขตัง้แต่เริ่มต้น
ด าเนินการจนกระทัง้ส าเรจ็เป็นสารนิพนธฉ์บบัสมบรูณ์  

รวมทัง้ อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดษิฐสุวรรณ และอาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่ให้ความกรุณารบัเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม รวมถึงให้ค าปรกึษาในการแก้ไขแบบสอบถาม และค าแนะน าในการปรบัปรุง 
อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของสารนิพนธฉ์บบันี้ 

ผู้วจิยักราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ทุกท่านที่ประสิทธิ ์ประสาทวิชาความรู้ทุกแขนง รวมทัง้การให้ความช่วยเหลือตลอดจนค าแนะน าอื่นๆ  ที่ดีและ                 
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจ ัย อีกทัง้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะสังคมศาสตร์ และ                     
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกท่านทีช่่วยใหค้ าแนะน า ประสานงาน และช่วยอ านวยความสะดวก
เสมอมา 

ผูว้จิยักราบขอบพระคุณบดิา มารดา รวมทัง้สมาชกิในครอบครวัทุกคนทีไ่ดใ้หก้ารสนบัสนุน อยู่เคยีงขา้ง และ 
คอยใหก้ าลงัใจเสมอมา และขอบคุณเพื่อนๆ สาขาวชิาการตลาดในเวลาราชการรุ่นที ่18 ทุกคน ที่คอยช่วยเหลอื ให้
ค าแนะน า และเป็นก าลงัทีด่ใีหก้นัเสมอมา  
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