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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเรือง การตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

มีวตัถุประสงค์เพือ ( ) เพือศึกษาการตัดสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผู ้บริโภคทีรักสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร (2) เพือศึกษาการตัดสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผู ้บริโภคทีรักสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจัยดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ (3) เพือศึกษาปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ปัจจยัการรับสือสังคมออนไลน ์และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7PS) ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือชานม

ไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มคนที

รักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน  คน ใช้หลกัการคาํนวณของการคาํนวณของ Cochran 

(1977) ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสุ่มแบบบงัเอิญ (accidental random sampling) เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั

เป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจัยสร้างขึน แบ่งเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนที 1 แบบสอบถามคัดกรองผูบ้ริโภคทีรัก

สุขภาพในกรุงเทพมหานคร ส่วนที 2 ข้อมูลเกียวกับปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือนส่วนที 3 ความคิดเห็นเกียวกบั

ขอ้มูลปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ตราสินคา้ ความถีในการบริโภค ค่าใชจ่้ายในการซือต่อครัง เหตุผลที

เลือกบริโภค กลุ่มทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค สถานทีทีนิยมซือ และช่องทางในการซือออนไลน์/

ออฟไลน์ ส่วนที 4 ความคิดเห็นเกียวกบัขอ้มูลปัจจยัการรับสือออนไลน์ ไดแ้ก่ บล็อก (Blog) เครือข่าย

สังคมออนไลน์ (Social Networking) การแบ่งปันสือทางออนไลน์ (Media Sharing)  ส่วนที  แบบสอบถาม



เกียวกบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด (7PS)  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบคุลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ส่วนที  แบบสอบถาม

การตดัสินใจซือชานมไข่มุก 

 โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

ต่างกนั ทาํให้มีการตดัสินใจซือชานมไข่มุกแตกต่างอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ .  และปัจจยัทีมีผลต่อการ

ตดัสินใจการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพได้แก่ปัจจยัด้านราคา ดา้นบุคลากร 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นค่าใชจ่้ายในการซือต่อครัง ดา้นกลุ่มทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

 

ABSTRACT 

  This research aims to study the factors that influence health-conscious 

consumers when purchasing pearl milk tea in Bangkok, which classify following by 

demographic, consumer behavior, social media exposure and marketing mix (7PS). The 

sample size consists of 400 respondents who are health-consciousness by using 

accidental sampling. Cochran (1977) is also applied to this research for sample size 

computation. 

  This research is a quantitative study using questionnaire for data 

collection, which is divided into six parts. Firstly, a screening questionnaire for health-

conscious consumers in Bangkok. Secondly, data on the respondents’ demographic 

factors such as gender, age, education level, occupation and average monthly income. 

Thirdly, the respondents’ opinions on the factors affecting consumer behavior such as 

brand, consumption frequency, cost per purchase, the reasons for choosing to consume 

goods, reference group, top places to purchase and online/offline purchasing channels. 

Fourthly, the respondents’ comments on online media exposure factors including blog, 

social network and media sharing. Then, the questionnaire on marketing mix (7PS) 

including product, price, place, people, process, promotion and physical evidence. 

Lastly, the purchasing decision towards pearl milk tea health-con milk tea. 



  The results found that the difference of demographic factors in terms of 

age, occupation, and average monthly income affect purchasing decision towards pearl 

milk tea. The statistic has been proven at significant level 0.05 Moreover, factors that 

influence health-conscious consumers in their purchasing decision towards pearl milk 

tea are price, people, place, time of consumption and reference group 

บทนํา 

ถา้พูดถึงเครืองดืมยอดนิยมในยุคนี “ชานมไข่มุก” คงจะเป็นชือทีหลายคนนึกถึงดว้ยความ 

หอม หวาน ของชานม และความหนึบ ของเม็ดไข่มุก ซึงเป็นทีถูกอกถูกใจใครหลายๆ คน ทาํให้ธุรกิจชานม

ไข่มุกผุดขึนมามากมาย ทังร้านเล็กร้านใหญ่ หรือบางร้านนําเม็ดไข่มุกมาดัดแปลงใส่กับเครืองดืมอืนๆ 

ทงัชาไทย กาแฟ ชาเขียว โกโก ้เป็นตน้ และแมว้า่หลายคนจะรู้ดีถึงปริมาณแคลอรีมหาศาลของชานมไข่มุก  

แกว้ แต่เมือนึกถึงความหอม หวาน หนึบหนบั ก็ยากเกินจะห้ามใจ ชานมไข่มุกจึงกลายเป็นเครืองดืมสุดฮิตที

เปิดเมือไหร่ ก็ขายดีเมือนนั (รัตนชัย ม่วงงาม,2562) 

แตใ่นปัจจุบนัผูบ้ริโภคเริมหนัมาใส่ใจในสุขภาพมากขึน ส่งผลทาํให้การดาํรงชีวิตประจาํวนั

เปลียนไป ประกอบกับสังคมปัจจุบันให้ความสําคญักับรูปลักษณ์ภายนอก ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ต้องการมี

ภาพลกัษณ์ทีดี จึงคดัสรรแต่สิงดีๆให้กับตวัเอง เพราะจะได้เป็นทียอมรับของสังคม ปัจจัยเหล่านีส่งผลให้

พฤติกรรมผูบ้ริโภคปรับเปลียนไปโดยใชก้ารเลือกดูแลตวัเอง ทงัในเรืองของการดูแลสุขภาพ ความสวยความ

งาม เรืองการรับประทานอาหารหรือแมแ้ต่การควบคุมนาํหนกั ผูบ้ริโภคมีการปรับเปลียนพฤติกรรมการเลือก

ซือสินคา้โดยเลือกรับประทานอาหารและเครืองดืมทีให้ประโยชน์กบัร่างกายและคุม้ค่ากบัเงินทีจ่ายไป มีกลุ่ม

ผูบ้ริโภคเริมสนใจเรืองสุขภาพมากขนึจนทาํให้เกิดทางเลือกในเรืองทีเกียวกบัอาหาร เครืองดืม ทีจดัสรร ผลิต

มาสําหรับกลุ่มคนทีรักสุขภาพให้ไดเ้ลือกสรร 

ดงันนัผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในเรืองการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานครซึงจะศึกษาเกียวกบั ปัจจยัในดา้นต่างๆ ทีมีผลใหก้ลุ่มคนทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตดัสินใจซือชานมไข่มุก และนาํขอ้มูลทีไดม้าวางแผนและกาํหนดปัจจยักลยุทธ์ทางการตลาดของเครืองดืม 

ชานมไข่มุก ทีเหมาะสมและตอบโจทยก์บักลุ่มคนทีรักสุขภาพ และเพือให้ผูป้ระกอบการสามารถนาํไปใช้

ประโยชน์และยงัสามารถเพิมกลุ่มลูกคา้ทีรักสุขภาพ  

 

 

 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 .  เพือศึกษาการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

 .  เพือศึกษาการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

       จาํแนกตามปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 3.  เพือศึกษาปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัการรับสือออนไลน์ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

      (7PS) ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

 1.  ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่ม                  

      ผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2.  ปัจจัยพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7PS) และปัจจยัการรับสือออนไลน ์

                 ส่งผลต่อการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร  

ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจยัครังนีผูวิ้จยัไดเ้ริมดาํเนินการวิจยัในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 256  ผูวิ้จยัใชป้ระชากรและ

กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มคนทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครทังหมดจํานวน 400 คน สํารวจโดยใช้

แบบสอบถาม 

 

ตัวแปรทีใช้ในการศึกษา 

 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย (1) ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ในการทาํงาน รายไดเ้ฉลียต่อเดือน (2) ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 

ตราสินค้า ความถีในการบริโภค ค่าใช้จ่ายในการซือต่อครัง เหตุผลในการบริโภค กลุ่มทีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค สถานทีทีนิยมซือ ช่องทางในการซือออนไลน์/ออฟไลน์  (3) ปัจจยัการรับสือออนไลน์ 

ไดแ้ก่ บล็อก (Blogging) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) การแบ่งปันสือทางออนไลน์ (Media 

Sharing) (4) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7PS)  ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จาํหน่าย ดา้นส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

 ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 



ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 .  ได้ทราบถึง ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ปัจจัยพฤติกรรมผู ้บริโภค ปัจจัยการรับสือ

ออนไลน์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ( PS) ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่ม

ผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

 .  ผูท้าํธุรกิจเครืองดืมชานมไข่มุกสามารถนาํผลจากการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาธุรกิจ

ชานมไข่มุกและวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานครไดดี้ยงิขึน 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกยีวข้อง 

 1. แนวคิดเกียวกบัการตดัสินใจและการตดัสินใจซือ การตดัสินใจว่าเมือไม่มีเวลาทีจะหาขอ้เท็จจริง

อีกต่อไป จึงตอ้งเริมการกระทาํทีตอ้งทาํ ปัญหาทีเกิดขึนก็คือ เมือใดถึงจะตดัสินใจว่าควรหยุดหาขอ้เท็จจริง 

แนวทางแกไ้ขจะเปลียนแปลงไปตามปัญหาทีตอ้งการแกไ้ข ซึงการรวบรวมขอ้เท็จจริง เกียวพนักบัการใชจ่้าย

และการใชเ้วลา (Paul Moody, 1983) 

 2. แนวคิดเกียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีตน์ ( , หน้า - ) กล่าวว่า 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได้ เป็นเกณฑ์ทีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะทีสําคญัทีช่วย

กาํหนดตลาดเป้าหมาย 

 3. แนวคิดทีเกียวกบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk ,1987) 

ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไวว้า่เป็นพฤติกรรมทีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่วา่จะเป็นการเสาะหา 

การซือ การใช ้การประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภณัฑ์ การบริการและแนวคิดต่างๆ ซึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนไดเ้ป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรทีมีอยู ่

ทงัเงิน เวลา และกาํลงัเพอืบริโภคสินคา้และบริการต่างๆ ประกอบดว้ย การซืออะไร ทาํไมถึงซือ ซือเมือไร ซือ

อยา่งไร ทีไหน และบ่อยแค่ไหน 

 4. แนวคิดทีเกียวกบัปัจจยัดา้นการรับสือออนไลน์ พิชิต วิจิตรบุญยรักษ ์( ) สือสังคมออนไลน์คือ 

สือทีผูส่้งสารแบ่งปันสาร ซึงอยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ ไปยงัผูรั้บสารผา่นเครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถโตต้อบกนั

ระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารหรือผูรั้บสารดว้ยกนัเอง ซึงสามารถแบ่งสือสังคมออนไลน์เป็นประเภทต่างๆ ที

ใช้กนับ่อยๆ คือ บล็อก (Blogging) ทวิตเตอร์และ ไมโคบล็อก (Twitter and Microblogging) เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ (Social Networking) และการแบ่งปันสือทางออนไลน์ (Media Sharing 

 5. แนวคิดทีเกียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7PS) (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543) ไดก้ล่าวถึง 

ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจยัหรือเครืองมือทีใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมทาง การตลาดทีสําคญั และเป็น

สิงทีช่วยเชือมโยงการแลกเปลียนขอ้มูลและสือสารระหว่างผูใ้ช้บริการและ ผูใ้ห้บริการทีมีความสามารถใน



การชกัจูงให้ผูใ้ชบ้ริการเขา้มาใชบ้ริการโดยส่วนประสมทางการตลาด มีจาํนวนทงัสิน 4 ปัจจยั หรือ 4Ps ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการให้บริการ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) อย่างไรก็

ตามใน ดา้นการให้บริการได้มีการเพิมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีเกียวขอ้งเขา้มาอีก  ปัจจยั ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นบุคลากร (People) ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence) และปัจจยัดา้น กระบวนการ 

(Process) รวมทงัสิน  ปัจจยั หรือ 7Ps 

ระเบียบการวิจัย 

การศึกษาวิจยัในครังนีป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง เดียว โดยใชเ้ครืองมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม

อิเล็กทรอนิกส์และใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป เครืองมือทีใช้ใน

การวิจยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

เครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มูลสําหรับงานวิจยัเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามทางออนไลน์ (Internet-

based questionnaire) มี  ส่วน คือ ส่วนที  แบบสอบถามคดักรองผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที  แบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน โดยตอบไดค้าํตอบเดียวเป็นแบบสอบถามแบบ Check List ส่วนที   

แบบสอบถามเป็นมาตรวดั Likert Scale เกียวกบัความคิดเห็นพฤติกรรมผูบ้ริโภคชานมไข่มุก  ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นตราสินคา้ ดา้นความถีในการบริโภค ดา้นค่าใชจ่้ายในการซือต่อครัง ดา้นเหตุผลทีเลือกบริโภค ดา้นกลุ่มที

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นสถานทีทีนิยมซือ และดา้นช่องทางในการซือออนไลน์/ออฟไลน์ ส่วนที 

 แบบสอบถามเป็นมาตรวดั Likert Scale เกียวกับความคิดเห็นของการรับสือออนไลน์  ประเภท ได้แก่ 

ประเภทบล็อก (Blogging) ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) ประเภทการแบ่งปันสือทาง

ออนไลน์ (Media Sharing) ส่วนที  แบบสอบถามเกียวกบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด (7PS) 7 

ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้าน

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และส่วนที  แบบสอบถามเป็นมาตรวดั Likert Scale เกียวกบัการตดัสินใจซือ มี

การเก็บรวบรวมผา่นทาง Google Form โดยไดท้าํการกระจายแบบสอบถามผ่านสือโซเชียลมีเดีย  

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล  

. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปนี       

.  ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี (Frequency) กบัตวัแปรทีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่

ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน   

.  ใช้ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) กับตวัแปรทีมีระดับการวดัเชิงปริมาณ 

ไดแ้ก่ ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัการรับสือออนไลน์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ( PS) และการ

ตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 



. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัตอ่ไปนี 

.   เพือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้น เพศ ทาํให้มีผลต่อการตดัสินใจซือ

ชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติการ

ทดสอบ T-Test  

.   เพือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้

เ ฉ ลี ย ต่ อ เ ดื อ น  ทํา ใ ห้ มี ผ ล ต่ อ ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซื อ ช า น ม ไ ข่ มุ ก ข อ ง ก ลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภ ค ที รั ก สุ ข ภ า พ ใ น 

เขตกรุงเทพมหานคร จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หาก

พบความแตกต่างจะนาํไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD  

.   เพือศึกษาปัจจัยพฤติกรรมผู ้บริโภค ปัจจัยการรับสือออนไลน์และปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ( PS) ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เรืองการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรัก

สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ .  อาย ุ -

 ปี คิดเป็นร้อยละ .  ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ .  ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ .  มีระดบัรายได ้ , - ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  โดยสามารถสรุป

ผลการวิจยัไดด้งัต่อไปนี 

. ผลการศึกษาการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปการวจิยัไดด้งันี  

 .  ผลการศึกษาการตัดสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผู ้บริโภคทีรักสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัคะแนนมาก ค่าเฉลียเท่ากบั .  และ

ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .   

เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นตราสินคา้ ดา้นเหตุผลทีเลือกบริโภค ดา้นสถานทีทีนิยมซือ และ

ดา้นช่องทางในการซือออนไลน์/ออฟไลน์ อยู่ในระดบัคะแนนมากตามลาํดบั ส่วนดา้นความถีในการบริโภค

ด้านค่าใช้จ่ายในการซือต่อครัง ด้านกลุ่มทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค อยู่ในระดับคะแนนปานกลาง

ตามลาํดบั 

 .  ผลการศึกษาการตัดสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผู ้บริโภคทีรักสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านปัจจัยการรับสือออนไลน์ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัคะแนนปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากบั 

.  และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .  เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า สือออนไลน์ประเภท บล็อก 

(Blogging) การแบ่งปันสือทางออนไลน์ (Media Sharing) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) 

อยูใ่นระดบัคะแนนปานกลางตามลาํดบั  



 .  ผลการศึกษาการตัดสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผู ้บริโภคทีรักสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7PS) โดยภาพรวม อยู่ในระดบัคะแนนมาก ค่าเฉลีย

เท่ากบั .  และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .  เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นกระบวนการ อยู่

ในระดับคะแนนมากทีสุด ด้านราคา ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมทางการตลาดอยูใ่นระดบัคะแนนมาก ตามลาํดบั 

.  ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผู ้บริโภคทีรักสุขภาพในเข ต

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ สามารถสรุปการวิจยัไดด้งันี 

 .  กลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครทีมีอายุ อาชีพ และรายได้เฉลียต่อ

เดือนตา่งกนั ทาํให้การตดัสินใจซือชานมไข่มุกโดยภาพรวมต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .   

 .  กลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครทีมีเพศ ระดบัการศึกษา ต่างกนั ทาํให้

การตดัสินใจซือชานมไข่มุกโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .   

. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัการรับสือออนไลน์ และปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ( PS) ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวม สามารถสรุปการวจิยั ไดด้งันี  

 .  การตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวม คือ ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือต่อครัง ดา้นกลุ่มทีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค มีผลต่อการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  ทาํให้ตัวแปรทัง  ตัวนี สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 

.  หรือมีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ .  มีค่าความคลาดเคลือนของการพยากรณ์ที ± 0.039 

 .  การตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครปัจจยั

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นความถีในการบริโภค ดา้นกลุ่มทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นเหตุผลในการ

บริโภค ด้านสถานทีทีนิยมซือ มีผลต่อการตัดสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  ทาํให้ตัวแปรทงั 4 ตัวนี สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 

.  หรือมีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ .  และมีค่าความคลาดเคลือนของการพยากรณ์ที ± 0.035 

 .  การตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัการรับสือออนไลน์ ประเภทบล็อก (Blogging) ประเภทการแบ่งปันสือทางออนไลน์ (Media Sharing)  

มีผลต่อการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติทีระดบั .  



ทาํให้ตวัแปรทงั 2 ตวันี สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่ม

ผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ .  หรือมีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ .  และมีค่าความ

คลาดเคลือนของการพยากรณ์ที ± 0.120 

.  การตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด (7PS)  ด้านส่งเสริมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  ทาํให้ตัวแปรทัง  ตัวนี สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 

.  หรือมีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ .  และมีค่าความคลาดเคลือนของการพยากรณ์ที ± 0.039    

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยการศึกษาการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งันี  

.  ผลการศึกษาการตัดสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผู ้บริโภคทีรักสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งันี  

 .  ผลการศึกษาการตัดสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผู ้บริโภคทีรักสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยภาพรวม อยู่ในระดบัคะแนนมาก โดยกลุ่มผูบ้ริโภคทีรัก

สุขภาพในกรุงเทพมหานคร ใหค้ะแนนดา้นตราสินคา้ อยูใ่นระดบัคะแนนมาก แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มผูบ้ริโภคที

รักสุขภาพในกรุงเทพมหานคร มีความเห็นในเรืองยีห้อของชานมไข่มุก เป็นการตดัสินใจซือชานมไข่มุก 

ซึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจซือของ Kotler (2549) ในขนัตอนของการประเมินทางเลือกและ

ตดัสินใจซือไปในทางทีคิดว่าดีทีสุด อาจจะประเมินโดยการเปรียบเทียบคุณสมบติัของสินคา้หรือบริการนนัๆ 

ความเชือถือต่อตรายหี้อ (Brand Beliefs)  

 .  ผลการศึกษาการตัดสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผู ้บริโภคทีรักสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจยัการรับสือออนไลน์ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัคะแนนปานกลาง โดยกลุ่มผูบ้ริโภค

ทีรักสุขภาพในกรุงเทพมหานคร ให้คะแนนดา้นสือออนไลน์ประเภท บล็อก (Blogging) อยู่ในระดบัคะแนน

ปานกลาง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในกรุงเทพมหานคร มีการรับขอ้มูลเกียวกบัชานมไข่มุก

ผ่านสือออนไลน์ ประเภทบล็อก (Blogging) ทีสามารถสือสารไปถึงกลุ่มผู ้บริโภคทีรักสุขภาพใน

กรุงเทพมหานคร ผา่นการรีวิวชานมไข่มุกโดย บล็อคเกอร์ หรือ Influencer ซึงสอดคลอ้งกบับทความของ พิชิต 

วิจิตรบุญยรักษ์ ( ) ทีให้ความหมายสือสังคมออนไลน์ไวว้่า สือทีผูส่้งสารแบ่งปันสาร ซึงอยู่ในรูปแบบ

ต่างๆ ไปยงัผูรั้บสารผา่นเครือข่ายออนไลน์  



 .  ผลการศึกษาการตัดสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผู ้บริโภคทีรักสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7PS) โดยภาพรวม อยู่ในระดบัคะแนนมาก โดยกลุ่ม

ผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในกรุงเทพมหานคร ให้คะแนนดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบัคะแนนมากทีสุด ดา้นราคา 

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นบุคลากร ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริม

ทางการตลาด อยู่ ในระ ดับคะแนนมา ก ตามลําดับ  ซึง เ ป็นสิงทีกลุ่มผู ้บ ริโภคทีรัก สุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานครให้ความสําคญัสอดคล้องกับงานวิจัยของ (หทัยทตั มณีชาติ , ) ได้ทาํการศึกษาเรือง  

“พฤติกรรมการบริโภคและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดชานมไข่มุก 

กรณีศึกษา Tiger Sugar”  ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของชานมไข่มุก Tiger Sugar 

โดยรวมทงัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัมากโดย

ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑม์ากทีสุด  

.  ผลศึ กษา กา ร ตัด สินใจซื อช า นมไ ข่มุกข อง ก ลุ่มผู ้บ ริ โภ ค ทีรัก สุข ภ า พใ นเ ข ต

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามอายุ อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน สามารถสรุปไดด้งันี 

.  กลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครทีมีอายตุ่างกนั ทาํให้การตดัสินใจซือ

ชานมไข่มุกต่างกนั ซึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า การทีกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพทีมีอายุต่างกนั ทาํให้การตดัสินใจ

ซือชานมไข่มุกไม่เหมือนกนั โดยทีอายตุ่างกนั สามารถบ่งชีไดถึ้งการตดัสินใจซือชานมไข่มุกทีต่างกนั อาจเนือง

ดว้ยการคาดหวงัในชาไข่มุก ของกลุ่มอายุมีระดบัทีไม่เท่ากนั จึงส่งผลทาํให้ทาํให้การตดัสินใจซือชานมไข่มุก

แตกต่างกัน ซึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิ ริวรรณ เสรีตน์ (2538, หน้า 53-55)  กล่าวไว้ว่า ลักษณะ

ประชากรศาสตร์  (Demographic) ด้านอายุ  เป็นลักษณะทีสําคัญทีช่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย ตัวแปรด้าน

ประชากรศาสตร์ทีสาํคญั  

2.2 กลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ทีมีอาชีพและรายไดเ้ฉลียต่อเดือน

ต่างกนั ทาํให้การตดัสินใจซือชานมไข่มุกต่างกัน ซึงผูวิ้จยั มีความเห็นว่าการทีกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพทีมี

อาชีพต่างกัน ทาํให้การตดัสินใจซือชานมไข่มุกไม่เหมือนกัน โดยทีอาชีพต่างกันสามารถบ่งชีได้ถึงการ

ตดัสินใจซือชานมไข่มุกทีต่างกนั อาจเนืองดว้ยการสนใจในการซือชาไข่มุก ของกลุ่มอายุมีระดบัทีไม่เท่ากนั 

จึงส่งผลทาํให้ทาํให้การตดัสินใจซือชานมไข่มุกแตกต่างกนั ซึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ศิริวรรณ เสรีตน์ 

(2538, หน้า 53-55)  กล่าวไวว้่า รายได้และอาชีพ (Income and Occupation) หมายถึง ตวัแปรทีสําคญัต่อการ

กําหนดส่วนของตลาด โดยทวัไปแล้วนักการตลาดจะสนใจกลุ่มผูบ้ริโภคทีมีรายได้สูง แต่อย่างไรก็ตาม

ครอบครัวทีมีรายไดต้าํเป็นตลาดทีมีขนาดใหญ่  

 3. ผลการศึกษาปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัการรับสือออนไลน์ และปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด (7PS) มีผลต่อการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภาพรวม พบว่า ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ค่าใชจ่้ายในการซือต่อครัง ดา้นกลุ่มทีมี



อิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค มีผลต่อการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายสรุปไดด้งันี 

  3.1 ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่ม

ผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงผูว้ิจัยมีความเห็นว่า ปัจจัยด้านราคามีความสําคญักับการ

ตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร และให้ความสําคญักบัไข่มุกที

มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นาตยา พนสัสุวรรณคีรี ( ) พบว่าความคิดเห็น

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของชานมไข่มุกยีห้อง KOI The ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านราคา  

มีความสัมพนัธ์กบัความถีในการบริโภคของผูบ้ริโภค   

 3.2 ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลต่อการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่ม

ผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ปัจจยัดา้นบุคลากรมีความสําคญักบัการ

ตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรืองของพนกังานทีให้การ

บริการทีดี พนักงานทีบริการสุภาพ และพนักงานทีบริการทีรวดเร็ว  ซึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ สุดาดวง 

เรืองรุจิระ (2543) ไดก้ล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาด ในเรืองของปัจจยัดา้นบุคลากร (People) ว่าพนักงาน

จะเป็นผูผ้ลิต พฒันา ส่งมอบสินคา้และบริการ โดยทีพนกังานจะตอ้งอาศยัทกัษะทีไดรั้บการฝึกฝนมาเพือสร้าง

ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ให้มากทีสุด  

 3.3 ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจซือชานม

ไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย มีความสําคญักบัการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในเรืองของการทีผูบ้ริโภคได้เลือกซือชานมไข่มุกตามช่องทางการจัดจาํนายทีสะดวกสําหรับการซือ ซึง

สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ( , หน้า - ) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง ดา้นสถานทีให้บริการในส่วนแรก คือการเลือกทาํเล

ทีตงั (Location) ของธุรกิจบริการมีความสําคญัมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการทีผูบ้ริโภคตอ้งไปรับบิการจากผู ้

ใหบ้ริการ  

 3.4 ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัค่าใชจ่้ายในการซือต่อครัง มีผลต่อการตดัสินใจซือชานม

ไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ ปัจจยัดา้าใชจ่้ายในการซือ

ต่อครัง มีความสําคญักับการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพราะค่าใชจ่้ายในการซือแต่ครังเป็นพฤติกรรมทีทีผูบ้ริโภคใช้ตดัสินใจก่อนซือ ดว้ยการหาขอ้มูลด้านราคา

และคุณภาพ ปริมานความคุม้คา้ทีได ้ในการซือชานมไข่มุกเหมาะสมกบัราคาทีต้องจ่ายไป ซึงสอดคลอ้งกับ

แนวคิดของชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, ) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไว้



ว่าเป็นพฤติกรรมทีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการหา การซือ การใช้  การประเมินผล หรือการบริโภค

ผลิตภณัฑ ์การบริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนไดเ้ป็น

การศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่ ทงัเงิน เวลา และกาํลงัเพือบริโภคสินคา้และ

บริการต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ซืออะไร ทาํไมจึงซือ ซือเมือไร อยา่งไร ทีไหน และบ่อยแค่ไหน 

 3.5 ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านกลุ่มทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลต่อการ

ตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครซึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ดา้น

กลุ่มทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความสําคญักบัการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรัก

สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงกลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเห็นดว้ยกบัการตดัสินใจซือชานมไข่มุกจาก

กลุ่มเพือน  ทีซือชานมไข่มุกอยู่แลว้ หรือมาแนะนาํบอกต่อให้ทดลองรับประทาน ซึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์และคณะ ( :  – ) อา้งอิงจาก Kotler, Philip. (1999). Marketing Management ทีกล่าวถึง 

ปัจจยัทางสังคม ทีเกียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ ประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง 

ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซื้อ โดยทีกลุ่มอา้งอิง ทีมีการเกียวขอ้งกนั ระหวา่งคนในกลุ่ม แบ่งเป็น  

ระดบั คือ กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ครอบครัว เพือนสนิท มกัมีขอ้จาํกดัในเรืองอาชีพ ระดบัชนัทางสังคม และช่วง

อายุ และกลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทางสังคมทีมีความ สัมพนัธ์แบบตวัต่อตวั แต่ไม่บ่อย มีความเหนียวแน่นน้อย

กว่ากลุ่มปฐมภูมิ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัครังนี มีขอ้เสนอแนะในการวจิยัการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรัก

สุขภาพ ดงัต่อไปนี 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

 จากการวิจยัการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพ ในดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ 

พบวา่กลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ .  มีอายุ -

 ปี คิดเป็นร้อยละ .  ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ .  ระดบัการศึกษาปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ .  มีระดบัรายได ้ , - ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  ทาํให้เห็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

ไดช้ดัเจน คือส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงทีสนใจเครืองดืมชานมไข่มุก และส่วนใหญ่ มีอาย ุ -  ปี ซึงเป็นกลุ่มวยั

ทาํงาน ประกอบอาชีพทีมีทีตงัอยู่ในย่านของบริษทัเอกชน และรายไดเ้ฉลียต่อเดือนทีมีกาํลงัซือชานมไข่มุก 

ขอ้มูลเหล่านีท่านสามารถใช้กลยุทธ์ทีเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายขา้งต้น เพือให้ธุรกิจชานมไข่มุกเขา้ถึงกลุ่ม

ผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครได ้ 

 



ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภค   

 จากการวิจยัการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครใน

ดา้นปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  พบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม

การบริโภคที ในเรืองของค่าใชจ่้ายในการซือต่อครัง และกลุ่มทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ กลุ่มเพือน 

เพราะฉะนนัผูบ้ริโภคจะให้ความสําคญักบั ความคุม้ค่าของชาไข่มุกทีผูจ้ะไดรั้บในราคาทีตอ้งจ่ายนนั จะตอ้ง

เหมาะสมกบัราคา เพือให้ผูบ้ริโภครู้สึกพอใจและรู้สึกอยากกลบัมาซืออีกครัง กลุ่มเพือนทีเป็นอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซือนัน ผูป้ระกอบการอาจจะใชก้ลยุทธ์เรืองราคา และโปรโมชนั เขา้มาดึงดูดความสนใจและสร้าง

แรงจูงใจให้เกิดการบอกต่อ 

ด้านการรับสือออนไลน์ 

 จากการวิจยัการตดัสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครใน

ด้านการรับสือออนไลน์ พบว่ากลุ่มผู ้บริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีการรับสือ

ออนไลน์ ประเภทบล็อค (Blogging) โดยรับขอ้มูลเกียวกบัชานมไขมุกจากผูที้รีวิวผ่านบล็อค influencer ซึงมี

ผู ้ติดตาม และให้ความสนใจมีความน่าเชือถือ หรือมีอิทธิพลทีจะจูงใจผู ้ติดตามอยากซือตามทีแนะนํา 

ผูป้ระกอบการธุรกิจชานมไข่มุกจึงควรสือสารขอ้มูลข่าวสารโปรโมชนัต่างๆให้เขา้ถึงผ่านช่องทางดงักล่าว

อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน เพือใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครมีการตดัสินใจซือไดง่้าย

และเร็วยงิขึน 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด (7PS) 

 จากการวิจัยการตัดสินใจซือชานมไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในด้านส่วนประสมทาง

การตลาด (7PS) พบวา่ ดา้นราคา ดา้นบคุลากร และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจซือชานม

ไข่มุกของกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ผูป้ระกอบการจึงควรเน้นใช้กลยุทธ์ ดา้นราคา 

ดา้นบุคลากร และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ในการแข่งขนัธุรกิจเพือใหต้อบโจทย ์และเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคที

รักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร เพิมความสนใจ แรงจูงใจในการตดัสินใจซือมากขึน  

ข้อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่อไป 

 มีการศึกษาตวัแปรอืนๆ เพิมเติม ทีจะสนับสนุนตวัชานมไข่มุกและส่งผลต่อการตดัสินใจซือชานม

ไข่มุก เช่น ตวัแปรเจาะลึกในเรืองของผลิตภณัฑ์ของชานมไข่มุก รสชาติ วตัถุดิบ ส่วนประกอบต่างในเมนู

ชานมไข่มุก ทีกลุ่มผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพสนใจ และตวัแปรอืนๆทียงัไม่ไดศึ้กษาในการวจิยัครังนี เพอืนาํขอ้มูล

ทีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางวางกลยทุธ์ในการแข่งขนัธุรกิจชานมไข่มุกต่อไป 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี [ออนไลน์] (https://th.wikipedia.org/wiki/ชานมไข่มุก) (สืบคน้เมือวนัที  มีนาคม 

 ) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

จันจิรา รัตนนันทเดช. ( ). ศึกษาปัจจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกดืมกาแฟสดของร้านคอฟฟิ 

 เวิล์ด.การค้นคว้าอิสระ. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

รัตนชยั ม่วงงาม. (2562). ทําไมคนไทยนิยมชานมไข่มุก. สืบคน้จาก

 (http://www.thaismescenter.com/ทาํไมคนไทยนิยมชานมไข่มุก) 

เบญจพลอย โพธิพีรนันท์. ( ). ปัจจัยทีมีผลต่อการบริโภคชานมไข่มุก กรณีศึกษาร้าน TEA MORE.  

 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พิชิต วิจิตรบุญยรักษ.์ (2554). สือสังคมออนไลน์: สือแห่งอนาดต. วารสารนกับริหาร, 31(4), 99-103. 

ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร.  ( ) .  ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้ บ ริโภคใน

 กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ชูศรี วงศรั์ตนะ. ( ). สถิติเพือการวิจัย. พิมพค์รังที . กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

สุวสา ชยัสุรัตน์. (2537). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: ภูมิบณัฑิตการพิมพ.์ 

ศดา นันท์  วิ กจพิ สุจทธ์ . ( 2560) .  ศึ กษาพ ฤ ติก รรม การบ ริ โภค ชาผ ลไม้โอ ชายะข องผู้ บ ริ โภ ค ใ น

 กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

Chster 1. Barnard, The Functions of the Executive (Cambridge, Mass. : HarvardUniversity Press, 1938), 

 185. 

Engel Kollat and Blackwell. 1968. Consumer Behavior : Dryden Pr.  

Kotlor, Phillip. (1997). Marketing Management : Analysis Consumer Markents BuyerBehavior.  

 New Jersey 

Kotler, P. (2003). Marketing and introduction. (6t Ed.). New Jersey: Pearson 

 Education. 

Kerin, R. A. (2009). Marketing: The Core. McGraw Hill Education.  

Lawson, B., & Samson, D. (2001). Developing Innovation Capability in Organisations: A Dynamic Capabilities 

 Approach.International Journal of InnovationManagement, 5(3), 377-400.  

Paul Moody, Decision Managing : Proven Methods for Better Decision 

 (Singapore : McGraw - Hill Book Company, 1983), 4. 

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (1994).  Consumer behavior, (S" ed.). Englewood Cliffs,N. J. :  Prentice-Hall. 

Simon, H. A. (1960). The New Science of Management Decision. New York: Harper &Row. 

  


