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บทคดัย่อ 

              การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคชาเขียวนมไข่มุก กรณีศึกษา: พนกังานบริษทั บู๊ทส์ รีเทล 
(ประเทศไทย) จ ากดั มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุก จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด 3) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัระดบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุก โดยใช้
วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ ผสมผสานกนั ในการวิจยัเชิงปริมาณเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดย
การสุ่มค านึงถึงความน่าจะเป็นจากพนักงานบริษทั บู๊ทส์  รีเทล (ประเทศไทย) จ ากัด จ  านวน 400 คน 
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (SD – scale คะแนน 0 – 10) และการวจิยัเชิงคุณภาพเลือกกลุ่มตวัอยา่งผู ้
ท่ีมีความรอบรู้ และมีประสบการณ์ในการท างานคือ ผูจ้ดัการสาขา แบบเฉพาะ เจาะจง จ านวน 10 คน 
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รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงใช้แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง และแบบเปิด สถิติท่ีใช้คือ
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient: r) ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจเชิงพหุ 
(Multiple Coefficient of Determination: R2) ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (Standardized 
Coefficient: β)  
              สรุปผลขอ้คน้พบ: ประชากรมีระดบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุกเป็นเงินเฉล่ีย (Mean) ต่อ
เดือน 434.600 บาท S.D. = 213.654 ประชากรส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (61%) Mean = 435.270 บาทต่อเดือน 
S.D. = 208.676 เพศชาย (39%) Mean = 433.550 บาทต่อเดือน S.D. = 221.894 มีอายุ 31-40 ปี (45.50%) 
Mean = 442.220 บาทต่อเดือน S.D. = 207.481 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (70.50%)         
Mean = 433.770 บาทต่อเดือน S.D. = 211.404 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 12,000-20,000 บาท 
(32.50%) Mean = 426.340 บาทต่อเดือน S.D. = 216.091 พบวา่ลกัษณะของปัจจยัส่วนบุคคลของประชากร 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียว
นมไข่มุกไม่แตกต่างกนั พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 ดา้น คือดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา 
(Price) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution channel) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Marketing 
promotion) ประชากรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัคะแนนเฉล่ียมากกวา่ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดอ่ืน Mean = 8.537 (อยูใ่นระดบัสูงมาก) S.D. = 0.761 และให้ความส าคญักบัปัจจยั
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย น้อยกว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอ่ืน มีระดับคะแนนเฉล่ีย               
Mean = 8.222 (อยูใ่นระดบัสูงมาก) S.D. = 1.504 และพบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด กบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุก อยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุดถึงระดบัค่อนขา้งสูง (มีค่า Pearson’s 
r Coefficient ระหว่าง 0.129 ถึง 0.680,  Adjusted R2 = .535) และพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย
มาตรฐาน (Standardized Coefficient: β) อยู่ในระดบัต ่าท่ีสุดถึงระดบัปานกลาง (ระหว่าง .029 ถึง .504)  
โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์แสดงความสัมพนัธ์มากกว่าปัจจยัดา้นอ่ืน และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
แสดงความสัมพนัธ์น้อยกว่าปัจจยัด้านอ่ืน และพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 3 ด้าน คือ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Marketing promotion)  มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุกอยา่งมีนยัส าคญัท่ี α = .05  และผลการวิจยัเชิงคุณภาพพบวา่ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุกในเชิงบวก
ระดบัสูงมาก  

ค าส าคัญ: ชาเขียวนมไข่มุก, ชาเขียวเพื่อสุขภาพ 
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ABSTRACT 

             The research on factors affecting the consumption of pearl milk green tea case study: the 
employees of Boots Retail (Thailand) Co., Ltd. had the objective 1) to study the level of the decision to 
consume pearl milk green tea Classified by personal factors 2) To compare the importance of marketing 
mix 3) To study the relationship between marketing mix factors and the level of the decision to consume 
green tea, pearl milk. By using quantitative research methods and qualitative research combined, For 
qualitative research, 10 experts from branch managers were selected by purposive sampling and using    
In-depth interviews. For quantitative research, 400 persons were selected by probability sampling and 
using questionnaires with SD scale (score 0-10) for data collection. The statistics used were frequency, 
percentage, mean and standard deviation, Pearson correlation coefficient (r), multiple coefficient of 
determination (R2), standardized regression coefficient: (β) 

              The research found as follows: The population had decided to consume green tea, pearl milk, 
average (mean) per month 434.600 baht S.D. = 213.654, the majority of the population is female (61%) 
mean = 435.270 baht/month S.D. = 208.676, male (39%) mean = 433.550 baht/month S.D. = 221.894, 
aged 31-40 years (45.50%) mean = 442.220 baht/month S.D. = 207.481, bachelor's degree or equivalent 
(70.50%) mean = 433.770 baht/month S.D. = 211.404, and the average monthly income between     
12,000-20,000 baht (32.50%) mean = 426.340 baht/month S.D. = 216.091. The characteristics of personal 
factors of population, sex, age, education level and the average monthly income had different, the effects 
on the level of decision to consume pearl milk green tea had not different. Found that the marketing mix 
factors were 4 aspects, product, price, distribution channel, marketing promotion, the marketing 
promotion was the most important factor, with mean score more than other marketing mix factors,     
mean = 8.537 (very high level) S.D. = 0.761 and distribution factor less than other marketing mix factors, 
mean 8.222 (very high level) S.D. = 1.504. And found that the relationship between marketing mix factors 
with the decision to consume green tea, pearl milk was at the lowest to relatively high level (with 
Pearson’s r Coefficient between 0.129 and 0.680, Adjusted R2 =.535), and found that the Standardized 
regression coefficients (β) ranged between .029 and .504, with product factor showing more correlations 
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than other factors. And the distribution channel factor show less relationship than other factors, and found 
that 3 marketing mix factors, product, price, and marketing promotion were significantly related to the 
decision to consume pearl milk green tea at α = .05. And the results of the qualitative research found that 
marketing mix factors in all 4 aspects had a very high positive correlation with the decision to consume 
pearl milk green tea. 

              Suggestions: to increase sales based on marketing mix factors such as increasing distribution 
channels to cover target customers, increasing communication fast and modern, increasing marketing 
promotion, and increasing new different flavor products.  

Keywords: pearl milk green tea, green tea for health 

 

บทน า 
ความส าคัญของปัญหา 
                 จากการท่ีผูว้ิจยัสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานท่ีท างานในบริษทัเดียวกนักบัผูว้ิจยันั้น ทุกคน
ต่างก็มีพฤติกรรมท่ีช่ืนชอบในการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นเมนูเก่ียวกบัชาและกาแฟในรูปแบบต่าง ๆ อยู่เป็น
ประจ า ผูว้ิจยัจึงเกิดแรงจูงใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคชาเขียวนมไข่มุก ของพนกังาน 
บริษทั บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จ ากดั และผูว้ิจยัมีแรงจูงใจท่ีจะเปิดร้านเคร่ืองด่ืมเก่ียวกบัเมนูชาเขียวและ
เคร่ืองด่ืมชาในรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต               
             ดงันั้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของโอกาสทางธุรกิจเคร่ืองด่ืมชาเขียว
นมไข่มุก จึงตอ้งการท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคชาเขียวนมไข่มุก กรณีศึกษา พนกังานบริษทั บู๊ทส์ 
รีเทล (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลกลุ่ม
ผูบ้ริโภคชาเขียวนมไข่มุก ซ่ึงจะไดรั้บประโยชน์ท่ีจะใช้เป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการในปัจจุบนัและ
อนาคต 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน บริษทั 

บูท๊ส์ รีเทล (ประเทศไทย) จ ากดั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ในการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุก 
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3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด กบัระดบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุก  

สมมติฐานการวิจัย 
             สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศแตกต่างกนั ท าให้ระดบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนม
ไข่มุกไม่แตกต่างกนั  
             สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุแตกต่างกนั ท าให้ระดบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนม
ไข่มุกไม่แตกต่างกนั  
             สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ท าใหร้ะดบัการตดัสินใจบริโภคชา
เขียวนมไข่มุกไม่แตกต่างกนั                                                                                                                                                                           
             สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน ท าให้ระดบัการตดัสินใจ
บริโภคชาเขียวนมไข่มุกไม่แตกต่างกนั 
             สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการ
ตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุก  
             สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับระดบัการ
ตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุก  
             สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัระดบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุก  
             สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัระดบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุก  
ขอบเขตของการวิจัย 
           1. การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนดขอบเขตท่ีจะศึกษากลุ่มพนกังาน บริษทั บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
           2. การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะศึกษากลุ่มพนักงาน บริษทั บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จ ากัด ได้แก่ 
จ  านวนพนักงานทั้งส้ิน 1,674 คน [ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทั บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) 
จ ากดั ณ วนัท่ี 24/2/2563 
 
 
 
 
 



6 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
                            ตวัแปรอิสระ                                                               ตวัแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 
             1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้เปิดร้าน หรือต่อยอดการท าธุรกิจท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมชาเขียวเมนู 
ต่าง ๆ ท่ีตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
             2. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการให้บริการในดา้นความส าคญัของกลุ่มผูบ้ริโภคชาเขียวนมไข่มุก ท่ีมี
การจ าแนกตามลกัษณะของปัจจยัส่วนบุคคลใน ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายได ้
             3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคชา
เขียวนมไข่มุก 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
                แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคชาเขียวนมไข่มุก 
กรณีศึกษา พนกังานบริษทั บูท๊ส์ รีเทล (ประเทศไทย) จ ากดั ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาหาขอ้มูลจากบทความวิจยั 
เอกสารทางวิชาการ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยให้ทราบถึงความหมายองคป์ระกอบปัจจยัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคและความเก่ียวขอ้งของปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงถือเป็นองค์ความรู้พื้นฐานท่ีผูท้  าวิจยัจ  าเป็นตอ้งศึกษาให้

ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน บริษทั 
บูท๊ส์ รีเทล (ประเทศไทย) จ ากดั 
1. ดา้นเพศ 
2. ดา้นอายุ 
3. ดา้นระดบัการศึกษา 
4. ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ระดบัการตดัสินใจบริโภคชา
เขียวนมไข่มุก  
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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ทราบแนวทางก่อนเร่ิมการด าเนินงานทางวิจยั รวมถึงหัวขอ้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการอา้งอิงงานวิจยัของ
บุคคลอ่ืน โดยแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล  
             Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) (อา้งถึงใน. กอบกาญน์ เหรียญทอง. 
2556) ได้ให้ความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร์ไว้คล้ายคลึงกันโดยกล่าวว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัตวับุคคล เช่น อาย ุเพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้ศาสนาและเช้ือชาติ 
ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วใช้เป็นลกัษณะพื้นฐานท่ีนักการตลาดมกัจะน ามา
พิจารณาส าหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยน ามาเช่ือมโยงกบัความตอ้งการ ความชอบ 
และอตัราการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
             Kotler (1997: 92) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปร หรือ
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและ
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น 
(4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ (Place) และ
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
             เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค ์(2559)  วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือชาเขียวยี่ห้อ  
โออิชิและอิชิตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือชาเขียวยี่ห้อโออิชิและอิชิตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือชาเขียวยี่ห้อโออิชิและอิชิตัน งานวิจัยน้ีมีสมมติฐานเก่ียวกับปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ (เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน) และปัจจยัดา้นกลยุทธ์การตลาด 4Ps 
ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยตั้งสมมติฐานว่าปัจจยัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้น้ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือชาเขียวยีห่อ้โออิชิและอิชิตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
             ผลจากการวิจยัพบวา่ มีปัจจยัดา้นกลยุทธ์การตลาด 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือชาเขียว
ยีห่อ้โออิชิและอิชิตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คือ (1) ปัจจยัดา้นราคา และความคุม้ค่า เน่ืองจาก
ผู ้บริโภคจะพิจารณาถึงความคุ้มค่า  คุ ้มราคาในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวไม่ว่าจะเป็นคุณค่า 
คุณประโยชน์ คุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาผลิตเคร่ืองด่ืม อีกทั้งยงัท าการเปรียบเทียบราคาของเคร่ืองด่ืมท่ีมี
รสชาติท่ีคลา้ยคลึงกนั และจะเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมยี่ห้อท่ีมีราคาต ่ากวา่เพื่อประหยดั และคุม้ค่ามากข้ึน และ (2) 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และรสชาติ เน่ืองจากผูบ้ริโภคตอ้งการความสะดวกสบายในการหาซ้ือ
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เคร่ืองด่ืมเพื่อบริโภค ร้านคา้จะตอ้งเขา้ถึงไดง่้าย สินคา้สามารถหาไดง่้าย มีการแสดงสินคา้อยา่งชดัเจน ไม่
ตอ้งเสียเวลาในการหาสินคา้ อีกทั้งยงัตอ้งมีเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเคร่ืองด่ืมชาเขียวท่ี
จ าหน่ายจะตอ้งเป็นชาเขียวท่ีมีรสชาติท่ีอร่อยอีกดว้ย 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
             การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคชาเขียวนมไข่มุก กรณีศึกษา พนักงานบริษทั บู๊ทส์ รีเทล 
(ประเทศไทย) จ ากดั ในคร้ังน้ีใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ และวิธีการวิจยัเชิงปริมาณผสมผสานกนั หรือเป็น
การวจิยักรณีและการวจิยัส ารวจ โดยมุ่งเนน้การวจิยัส ารวจ และเป็นการวจิยัส ารวจตดัขวาง การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลใช้แบบสอบถาม เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติโดยใชข้อ้มูลเชิงปริมาณ ควบคู่กบัการวิจยักรณี 
ซ่ึงใชว้ธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
             กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะใชแ้ทนประชากรกลุ่มเป้าหมาย ค านวณโดยวิธีการใชสู้ตรของ Yamane ไดเ้ท่ากบั 
323 คน โดยผูว้ิจยัเลือกแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด เพื่อให้ได้ค่าสถิติท่ีดี ดงัน้ี (อา้งถึงในวิจยั. ดร. 
เกษม สวสัดี. 2556: 101) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นพนกังานของบริษทั บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศ
ไทย) จ ากดั โดยมีจ านวนพนกังานทั้งส้ิน 1,674 คน (อา้งอิงขอ้มูลจากแผนกทรัพยากรบุคคลปี 2563) 

                         สูตรค านวณ Yamane                n    =   
 

       
 

             โดย n = จ านวนของขนาดตวัอย่าง, N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใช้ในการศึกษา,            
e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้ท่ีระดบั 0.05 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
             เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด โดยในส่วน
ของแบบสอบถามปลายปิดผู ้วิจ ัยมีตัวเลือกค าตอบให้ผูต้อบแบบสอบถามได้เลือกตอบและในส่วน
แบบสอบถามปลายเปิดผูว้ิจยัจะก าหนดเฉพาะค าถามให้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นใน
การตอบได ้
             ให้ระดบัความส าคญัทั้งหมด 10 ระดบั ระดบัการวดัส าหรับตวัแปรอิสระของการวิจยัในคร้ังน้ีโดย
ใช้มาตรวดั SD-scale (Semantic Differential Scale) เพื่อวดัระดบัการให้คะแนนของกลุ่มตวัอย่างผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถเลือกตอบจากนอ้ยท่ีสุดให้คะแนนเท่ากบั 0 คะแนน และมากท่ีสุดให้คะแนนเท่ากบั 
10 คะแนน เพื่อให้ผูต้อบมีจุดอา้งอิง(Reference Point) เหมือนกนัทุกคน ไปในทิศทางสอดคลอ้งกนั (Inter-
personal Consistency) และก่อให้เกิดความสอดคลอ้งภายในแต่ละขอ้รายการ (Inter-item Consistency) 
ผูต้อบแต่ละคนจะเข้าใจความหมายของคะแนนท่ีตนให้ว่าอยู่ตรงไหน และความห่างกันของคะแนน
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สอดคลอ้งกนัและสม ่าเสมอกนัทุกช่วงคะแนน (Intra-item Consistency) (อา้งถึงในวิจยั. ดร. เกษม สวสัดี. 
2556: 112-113) 
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
             เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัวิจยัเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามและเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์มี
โครงสร้าง และแบบเปิด (Structured Interview and Open-end Question) สร้างข้ึนโดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎี
และผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกรอบแนวคิดการวจิยั 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
             ผูว้ิจ ัยด าเนินการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความน่าเช่ือถือโดยใช้การตรวจหาค่า
สัมประสิทธ์ิ Cronbach's Coefficient Alpha ไดเ้ท่ากบั .862 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
             ในการส ารวจปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคชาเขียวนมไข่มุก กรณีศึกษา พนกังานบริษทั บู๊ทส์ รีเทล 
(ประเทศไทย) จ ากดั นั้นมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
           1. ท  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเป็น 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามออนไลน์ผา่นทาง Google Form ใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 
           2. ท  าการสอบถามโดยใชค้  าถามคดักรองก่อนการให้ตอบแบบสอบถาม คือ เคยตดัสินใจซ้ือชาเขียว
นมไข่มุกหรือไม่ หากเคยจะท าการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างไดต้อบขอ้มูลลงไป เพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 
           3. ท  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์หวัหนา้งาน กลุ่มตวัอยา่ง 10 คน 
แบบจ าลองเชิงประจักษ์และวิธีการทางสถิติ 
             จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคชาเขียวนม
ไข่มุก  ซ่ึงสามารถก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัระดบัการตดัสินใจ
บริโภคชาเขียวนมไข่มุก ไดใ้นสมการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงไดก้ าหนดให้ระดบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียว
นมไข่มุก ใชส้ัญลกัษณ์ LD เท่ากบัฟังก์ชนัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix factors) 
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ใช้สัญลกัษณ์ MPR, ดา้นราคา (Price) ใช้สัญลกัษณ์ MP, ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution channel) ใชส้ัญลกัษณ์ MDC, ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Marketing 
promotion) ใชส้ัญลกัษณ์ MMP ซ่ึงเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี (อา้งถึงในวิจยั. ดร. เกษม สวสัดี. 2556: 127-
132) 
                    LD = f (MPR, MP, MDC, MMP) 
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             ในการวิจยัน้ีไดเ้ลือกใชส้มการเส้นตรงเน่ืองจากสามารถท าความเขา้ใจไดง่้าย ซ่ึงสามารถเขียนเป็น
สมการทางคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี 
                    LD = a + β1MPR +β2MP + β3MDC + β4MMP 
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
             การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้น
ระดบัการศึกษา และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนใช ้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) กบัตวั
แปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม 
             การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และระดบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุก โดย
ใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิง
ปริมาณ     

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
             ในการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั (Hypothesis Testing) ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ผลทาง
สถิติ ดงัน้ี 

2.1 ใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อทดสอบความแตกต่างค่า mean ของระดบัการตดัสินใจ
บริโภคชาเขียวนมไข่มุก จ าแนกตามลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ท่ีเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการ
วดัค่าตวัแปรเพียง 2 กลุ่ม 

2.2 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA, F-test เพื่อความทดสอบแตกต่างค่า mean ของ
ระดบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุก จ าแนกตามดา้นลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ ดา้น
ระดบัการศึกษา และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัค่าตวั
แปรมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีของ 
LSD 

             ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยวิธี Multiple Regression Analysis หาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s r Coefficient) ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจเชิงพหุ (Multiple Coefficient of 
Determination: R2) ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (Standardized Coefficient: β) และการทดสอบ
สมมติฐานหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามทั้งหมด เพื่อจะดูว่าตวัแปรอิสระแต่ละตวัมี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามแบบใดหรือทิศทางใด เชิงบวกหรือเชิงลบ และมีอตัราความสัมพนัธ์กบั ตวัแปร
ตามมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงดูไดจ้ากค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (Standardized Coefficient: β) ซ่ึง
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เป็นตวัเลขไม่ค  านึงถึงเคร่ืองหมาย (อา้งถึงใน. ดร. เกษม สวสัดี. 2556: 132) โดยใชร้ะดบัความมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีแอลฟา (α) ระดบั .05  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
             ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงมากกบัระดบัการตดัสินใจ
บริโภคชาเขียวนมไข่มุก 
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
             ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์อ้ 1)  พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง มีการซ้ือชาเขียวนมไข่มุกเฉล่ีย
ต่อเดือนโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 434.600 โดยมีค่า Standard Deviation เท่ากับ 213.654 โดยมีระดบัการ
ตดัสินใจบริโภคเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 100 บาท และมีระดบัการตดัสินใจบริโภคเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั  995 บาท 
และมีความถ่ีสูงสุดท่ีระดบัการตดัสินใจบริโภคเฉล่ีย อยูร่ะหวา่ง 201 ถึง 300  บาทต่อเดือน ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์อ้ 2) พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps สามารถสรุปผลการศึกษาของแต่
ละปัจจยั ไดด้งัต่อไปน้ี (1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัคะแนนในเร่ืองท่านตดัสินใจ
ซ้ือเน่ืองจากในอดีตเคยซ้ือชาเขียวนมไข่มุกสูงมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.568 (ระดบัคะแนนสูงมาก) รองลงมา
คือ ผลิตภณัฑ์ใชส่้วนผสมท่ีมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.485 (ระดบัคะแนนสูงมาก) (2) ปัจจยัดา้นราคา 
กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัคะแนนในเร่ืองท่านตดัสินใจซ้ือชาเขียวนมไข่มุกโดยเนน้คุณภาพและราคาสูง
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.840 (ระดับคะแนนสูงมาก) รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับปริมาณมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.460 (ระดบัคะแนนสูงมาก) (3) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ีย
ระดบัคะแนนในเร่ืองสั่งซ้ือ Online ผา่นแอปพลิเคชนัต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวก เช่น Grab Food, Line Man, 
Food Panda เป็นตน้ ในระดบัสูงมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.438 (ระดบัคะแนนสูงมาก) รองลงมาคือ มีการแสดง
สินคา้ตามป้ายหน้าร้าน หรือเวบ็ไซตอ์ยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.323 (ระดบัคะแนนสูงมาก) (4) ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัคะแนนในเร่ืองมีการส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ เช่น 
การแจก หรือแถม หรือลดราคาสินคา้ หรือการแนะน าสินคา้และทดลองด่ืม ส าหรับสินคา้ใหม่ เป็นตน้ ใน
ระดบัสูงมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.770 (ระดบัคะแนนสูงมาก) รองลงมาคือ ท่านมีความพึงพอใจจะกลบัไปซ้ือ
ชาเขียวนมไข่มุกซ ้ าอีก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.768 (ระดับคะแนนสูงมาก) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วตัถุประสงคข์อ้ 3)  พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน(Standardized Coefficients: β) ของตวัแปร
อิสระ 4 ตวั พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนม
ไข่มุกอยู่ระหว่าง .029 ถึง .504 อยู่ในระดบัต ่าท่ีสุดถึงระดบัปานกลาง และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (MPR) 
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แสดงความสัมพนัธ์มากกวา่ปัจจยัดา้นอ่ืน (มีค่า Pearson’s r Coefficient = 0.680 และค่า β = .540) และปัจจยั
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (MDC ) แสดงความสัมพนัธ์น้อยกว่าปัจจยัด้านอ่ืน (มีค่า Pearson’s r 
Coefficient = 0.129 ค่า β = .029) และพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 3 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product: MPR) ดา้นราคา (Price: MP) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Marketing promotion: MMP)  มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุกอยา่งมีนยัส าคญัท่ี α = .05   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน 
             สมมติฐานท่ี (1) พบว่าค่า t-test ท่ีค  านวณไดจ้ากทั้ง 2 กลุ่มเพศมีค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.419 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไวคื้อ α = .05 แสดงวา่เพศท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจ
บริโภคชาเขียวนมไข่มุก สมมติฐานท่ี (2) พบวา่ ค่า F-test ท่ีค  านวณไดจ้าก 3 กลุ่มอายุ มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.224 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัในการทดสอบท่ีก าหนดไว ้คือ α = .05 แสดงวา่อายุท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผล
ต่อระดบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุก สมมติฐานท่ี (3) พบวา่ ค่า F-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.941 ซ่ึง
มากวา่ระดบันยัส าคญัในการทดสอบท่ีก าหนดไว ้คือ α = .05 แสดงวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียวนมไข่มุก สมมติฐานท่ี (4) พบวา่ ค่า F-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.571 ซ่ึงมากว่า
ระดบันยัส าคญัในการทดสอบท่ีก าหนดไว ้คือ α = .05 แสดงวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียวนมไข่มุก สมมติฐานท่ี (5) พบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่า
น้อยกว่าค่าระดบันัยส าคญั แสดงว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการตดัสินใจ
บริโภคชาเขียวนมไข่มุกอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั แอลฟา เท่ากบั .01 สมมติฐานท่ี (6) พบวา่ ค่าสถิติ t-test มี
ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่าระดบันยัส าคญั แสดงวา่ปัจจยัดา้นราคา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ระดบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุกอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั แอลฟา เท่ากบั .01 สมมติฐานท่ี (7) 
พบวา่ ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.399 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่าระดบันยัส าคญั แสดงวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุกอย่างมีนัยส าคญัท่ี
ระดบั แอลฟา เท่ากบั .05 สมมติฐานท่ี (8) พบวา่ ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.004 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่า
ระดบันัยส าคญั แสดงว่าปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการตดัสินใจ
บริโภคชาเขียวนมไข่มุกอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั แอลฟา เท่ากบั .01 
 

สรุปผลการวจิัย 
             ประชากรมีระดบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุกเป็นเงินเฉล่ีย (Mean) ต่อเดือน 434.600 บาท 
S.D. = 213.654 ประชากรส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (61%) Mean = 435.270 บาทต่อเดือน S.D. = 208.676 เพศ
ชาย (39%) Mean = 433.550 บาทต่อเดือน S.D. = 221.894 มีอายุ 31-40 ปี (45.50%) Mean = 442.220 บาท
ต่อเดือน S.D. = 207.481 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (70.50%) Mean = 433.770 บาทต่อเดือน 
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S.D. = 211.404 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 12,000-20,000 บาท (32.50%) Mean = 426.340 บาทต่อ
เดือน S.D. = 216.091 และพบวา่ลกัษณะของปัจจยัส่วนบุคคลของประชากร เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุกไม่แตกต่างกนั พบว่า
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 ดา้น คือดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Distribution channel) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Marketing promotion) ประชากรให้ความส าคญั
กับปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มีระดับคะแนนเฉล่ียมากกว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอ่ืน     
Mean = 8.537 (อยูใ่นระดบัสูงมาก) S.D. = 0.761 และให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
น้อยกว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอ่ืน มีระดบัคะแนนเฉล่ีย Mean = 8.222 (อยู่ในระดบัสูงมาก)     
S.D. = 1.504 และพบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัการตดัสินใจบริโภคชา
เขียวนมไข่มุก อยู่ในระดบัต ่าท่ีสุดถึงระดบัค่อนขา้งสูง (มีค่า Pearson’s r Coefficient ระหว่าง 0.129 ถึง 
0.680,  Adjusted R2 = .535) และพบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (Standardized Coefficient: β) 
อยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุดถึงระดบัปานกลาง (ระหวา่ง .029 ถึง .504)  โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์แสดงความสัมพนัธ์
มากกวา่ปัจจยัดา้นอ่ืน และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายแสดงความสัมพนัธ์นอ้ยกวา่ปัจจยัดา้นอ่ืน และ
พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 3 ด้าน คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Marketing promotion)  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุกอยา่งมี
นัยส าคญัท่ี α = .05  และผลการวิจยัเชิงคุณภาพพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุกในเชิงบวกระดบัสูงมาก 
 

การอภิปรายผล 
             จากผลการวจิยัดา้นลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ประชากรส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มากท่ีสุด 61% 
มีค่าเฉล่ียมากกว่าเพศชาย mean = 435.270 S.D. = 208.676 และเพศชาย 39% mean = 433.550 มีค่า        
S.D. = 221.894 มีอายุ 31-40 ปี มากสุด คิดเป็น 45.50% mean = 442.220 S.D. =  207.481 กลุ่มอายุ 41 ปีข้ึน
ไป นอ้ยสุด คิดเป็น 22.50% mean = 400.560 S.D. = 208.776 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มาก
สุด คิดเป็น 70.50% mean = 433.770 S.D. = 211.404 กลุ่มระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี นอ้ยสุด คิดเป็น 
7.50% mean = 435.500 S.D. = 199.099 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 12,000-20,000 บาท มากสุด คิด
เป็น 32.50% mean = 426.340 S.D. = 216.091 กลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 12,000 บาท นอ้ยสุด คิด
เป็น 9.50% mean = 472.370 S.D. = 217.991 
             จากผลการวิจยัพบว่าลกัษณะของปัจจยัส่วนบุคคลของประชากร เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุกไม่แตกต่างกนั 
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             จากผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 ดา้น คือดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา 
(Price) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution channel) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Marketing 
promotion) ประชากรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัคะแนนเฉล่ียมากกวา่ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดอ่ืน และให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย นอ้ยกวา่ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดอ่ืน และพบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัการตดัสินใจ
บริโภคชาเขียวนมไข่มุก อยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุดถึงระดบัค่อนขา้งสูง  และพบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย
มาตรฐาน (Standardized Coefficient: β) อยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุดถึงระดบัปานกลาง โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
แสดงความสัมพนัธ์มากกว่าปัจจยัดา้นอ่ืน และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายแสดงความสัมพนัธ์น้อย
กวา่ปัจจยัดา้นอ่ืน และพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 3 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา 
(Price) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Marketing promotion)  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียว
นมไข่มุกอยา่งมีนยัส าคญัท่ี α = .05  และผลการวิจยัเชิงคุณภาพพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 
ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุกในเชิงบวกระดบัสูงมาก 
             สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559) เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือชาเขียวยี่ห้อโออิชิและอิชิตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวไม่แตกต่างกนั 
และพบวา่ มีปัจจยัดา้นกลยทุธ์การตลาด 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือชาเขียวยี่ห้อโออิชิและอิชิตนั
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คือ (1) ปัจจยัดา้นราคา และความคุม้ค่า และ (2) ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และรสชาติ  
 

ข้อเสนอแนะ 
             ขอ้เสนอแนะในการเพิ่มยอดขายโดยยดึปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เช่น การเพิ่มช่องทางการจดั
จ าหน่ายให้ครอบคลุมถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพิ่มการส่ือสารท่ีรวดเร็วทนัสมยัไปยงักลุ่มลูกคา้ไดแ้ม่นย  า 
เพิ่มการส่งเสริมทางการตลาด จดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 
             ขอ้เสนอแนะการวิจยัในคร้ังต่อไปควรใช้วิธีวิจยัส ารวจระยะยาว ใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงอาจจะท าใหผ้ลการวจิยัแม่นย  ามากข้ึน 
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