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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัครังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุก ของ
พนกังานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ จ ากดั 2) เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุก ของพนกังาน
บริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุก ของบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 254 
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ สมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ    
t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่าง และสถิติการถดถอย
พหุคุณ (Multiple Regression Analysis)  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนกังานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีอายุ และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคชานมไข่มุกโดยภาพรวมต่างกัน 
นอกจากน้ีส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุก ของพนกังานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ จ ากดั และ
ส่วนประทางการตลาดดา้นราคาไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุก ของพนกังานบริษทั
ฟจิู ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
ค าส าคัญ: กระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุก 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1)  to study a pearl milk tea consumption decision process of 
employees of Fuji Xerox (Thailand) Company Limited.  2) pearl milk tea consumption decision process 
of employees of Fuji Xerox (Thailand)  Company Limited separated by Personal factors 3)  to study 
marketing mix affecting a pearl milk tea consumption decision process of employees of Fuji Xerox 
(Thailand) Company Limited. 
  The sample group was 254 employees of Fuji Xerox ( Thailand)  Company Limited.  The 
questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed by using the 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample 
(t-test), One-Way ANOVA and Multiple Regression Analysis. Multiple Regression.   
 The results of hypothesis testing showed that employees of Fuji Xerox (Thailand)  Company 
Limited.  with age and average monthly income is different, Making the decision process pearl milk tea 
consumption was different. Moreover, Marketing mix included product place and promotion affect to the 
decision process of pearl milk tea consumption of employees of Fuji Xerox (Thailand) Company Limited. 
And the marketing aspect of price does not affect the decision making process to consume pearl milk tea 
Of employees of Fuji Xerox Company Limited 
 
Keywords: a pearl milk tea consumption decision 
 
บทน า 

ชายอดนิยมจากไตห้วัน่ชานมไข่มุกมีตน้ก าเนิดจากประเทศไตห้วนัช่ือภาษาจีนว่า “จูเจินหน่าย
ฉา” แปลตามตวัว่าชานมไข่มุกนั้นเอง แต่เดิมพ่อคา้แม่ขายในตลาดสดในไตห้วนัไดน้ าแป้งมนัส าปะหลงั
มาท าใหช้ื้น แลว้น าตระแกรงมาล่อน จนกลายเป็นเมด็สาคูสีด า ข้ึนมาแลว้ลองน ามาตม้สุกเพ่ือใสไวใ้นชา
นม พอถึง ฤดูร้อนกท็ าชานมเยน็แลว้ใส่เมด็สาคูน้ีลงไป ต่อมาชานมไข่มุกเร่ิมน ามาใส่ในเคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืน
ท่ีถกูเขยา่จนมีฟอง (Bubble) แทนชา เช่น นม โกโก ้กาแฟ หรือใส่เยลล่ีเพ่ิมเติมลงไปในชานมไข่มุก จึงท า
ให้เกิดท่ีมาของเคร่ืองด่ืมยอดฮิต ชานมไข่มุกในปัจจุบนัในไตห้วนัจะมีผูท้  าเม็ดสาคูน้ีเป็นแทบทุกบา้น 
ต่อมาลูกหลานของพ่อค้าแม่ขายในตลาดจึงน าสาคูน้ีมาท าเป็นอุตสาหกรรมส่งออกขนาดเป็นธุรกิจ
พนัลา้น ชานมไข่มุกเกิดข้ึนดว้ยความบงัเอิญเพราะในอดีตคนไตห้วนัสมยัเก่าจะด่ืมแต่ชาร้อนแต่มีชาว
ไตห้วนัคนหน่ึงไปเท่ียวท่ีประเทศญ่ีปุ่นและเห็นคนญ่ีปุ่นด่ืมกาแฟใส่น ้าแข็งจึงเกิดไอเดียและกลบัมาเปิด
ร้านชาเยน็ท่ีไตห้วนัดูบา้งสรุปว่าขายดีมากซ่ึงชาเยน็ในตอนนั้นยงัไม่ใส่ไข่มุกจนกระทัง่ในปี 1988 มีวนั
หน่ึงในขณะท่ีร้านก าลงัประชุมกนัเร่ืองคิดคน้สูตรชาใหม่ๆมาขายเน่ืองจากคนเร่ิมเบ่ือชาสูตรเก่าๆกนัแลว้
ในตอนนั้นเขาก าลงักินขนมหวานท่ีเรียกวา่ เฝ่ินหยวนซ่ึงเป็นขนมลูกกลมๆท ามาจากแป้งมนัส าปะหลงัอยู่
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ดว้ยความนึกสนุกเขาจึงเทขนมท่ีก าลงักินอยู่ลงไปในชานมเยน็ท่ีวางอยู่ในหอ้งประชุมแลว้เขาก็ลองชิมดู
รู้สึกว่าอร่อยดีจึงเกิดเป็นเคร่ืองด่ืมชานมไข่มุกตั้ งแต่ตอนนั้นแล้วก็กลับกลายเป็นว่าชานมไข่มุกคือ
เคร่ืองด่ืมท่ีมียอดขายมากท่ีสุดจึงเป็นท่ีสรุปไดว้่าชานมไข่มุกมีถ่ินก าเนิดจากประเทศไตห้วนัหลายคร้ังเรา
จึงมกัไดย้ินคนพูดกนัว่าชานมไตห้วนัว่าเป็นคนคิดคน้สูตรชานมไข่มุกตวัจริงช่ือว่า  หลินซ่ิวฮุย (Lin 
HsiuHui) แห่งร้าน Chun Shui Tang Teahouse (ชุนอุ่ยถงั) นอกจากน้ีชานมไข่มุกแต่ละประเทศก็มีช่ือเรียก
แตกต่างกนัไป 

กระแสความนิยมชานมไข่มุกในประเทศไตห้วนัและอีกหลายประเทศน่ีเองท าให้เกิดกระแส
เคร่ืองด่ืมแฟชัน่ข้ึนโดยคนไทยเร่ิมรู้จกักระแสดงักล่าวเม่ือประมาณพ. ศ. 2544 ชานมไข่มุกกไ็ดเ้ป็นท่ีนิยม
กนัในหมู่วยัรุ่นในประเทศไทยและกเ็ขา้มาเป็นอาชีพหน่ึงท่ีแพร่หลายอยา่งไรก็ตามจากปัญหาท่ีเมนูชานม
ไข่มุกในช่วงแรกยงัไม่หลากหลายอีก ทั้งการแข่งขนัสูง ผูป้ระกอบการหลายคนมุ่งลดตน้ทุน  ขายตดัราคา
กนัเอง  ท าใหคุ้ณภาพลดต ่าลงเร่ือย ๆ ท่ีส าคญัตลาดจ ากดัแค่เป็นเมนูแฟชัน่ส าหรับวยัรุ่นเท่านั้นความหวือ
หวาจึงค่อย ๆ ชาลงในเวลา 2-3 ปีเจา้ต่างๆ ค่อยๆ หายไปเหลือแข็งแกร่งอยู่ในตลาดเพียงไม่ก่ีแบรนด์
เท่านั้น 

  จนกระทัง่เม่ือประมาณพ. ศ. 2554 ธุรกิจชานมไข่มุกจึงเร่ิมกลบัมาไดรั้บความนิยมอีกคร้ัง
สาเหตุเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคตอ้งการเคร่ืองด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ นอกจากกาแฟซ่ึงการกลบัมาคร้ังน้ีมีแบรนด์
ทนัสมยัเป็นผูฟ้ื้นกระแสไดเ้ป็นอย่างดีทั้งลกัษณะภายนอกท่ีปรับปรุงบรรจุภณัฑท่ี์สร้างจดัขายเป็นแกว้
ผนึกดว้ยฝาแผน่พลาสติกใสปิดสนิท  ดูสะอาด และสะดวกพกพามีการวางต าแหน่งลกูคา้ท่ีกวา้งข้ึนมี  เมนู
หลากหลายข้ึนมีการเปิดขายในห้างสรรพสินคา้  แหล่งส านกังานสถานีรถไฟฟ้า และย่านธุรกิจ ท าให้
เคร่ืองด่ืมชานมไข่มุกฉีกตัวออกจากค าว่าเคร่ืองด่ืมแฟชั่นออกมาสู่เคร่ืองด่ืมในชีวิตประจ าว ันได้
เช่นเดียวกบักาแฟ 

การเกบ็สถิติของศูนยวิ์จยักสิกรไทยไดค้าดการณ์วา่เม่ือปี 2555 ท่ีผา่นมาตลาดเคร่ืองด่ืมชามีมลูค่า
ทางการตลาดไม่ต ่ากว่า 1 หม่ืนลา้นบาทและขยายตวัไม่ต ่ากว่า 20% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้หากเจาะจง
เฉพาะ  ชานมไข่  มุกคาดมลูค่าทางการตลาดไม่ต ่ากวา่ 2 พนัลา้นบาทต่อปีซ่ึงตวัเลขดงักล่าวถือไดว้า่ตลาด
ชานมไข่มุกเป็นตลาดท่ีใหญ่และมีผูป้ระกอบการสนใจเขา้มาสู่ธุรกิจน้ีเพ่ิมข้ึนอีกเป็นจ านวนมากโดยคาด
ว่าจะมีแบรนด์ชานมไข่มุกเจา้ใหม่เกิดข้ึนเฉล่ียทุกเดือนเดือนละ 2 รายเลยทีเดียว (สืบคน้ในผูจ้ดัการ
ออนไลน ์http://www.manager.co.th/ สืบคน้เม่ือ 14 พฤศจิกายน 2558) 

ปัจจุบันธุรกิจชานมไข่มุกมีการแข่งขันท่ีสูงมากไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองตัวผลิตภัณฑ์ท่ีมีความ
หลากหลายมากข้ึนเพ่ือสร้างความแปลกใหม่และช่วยดึงดูดลูกคา้เช่นมีการเพ่ิมประเภทของชา ไดแ้ก่ ชา
แดง  ชาเขียว  ชาอหูลง  มีการแต่งรสต่างๆ เช่น ชานมเผือก ชานมสตรอเบอร์ร่ี 

มีการเพ่ิมท็อปป้ิงใหเ้ลือกมากข้ึน  เช่น เจลล่ี  เฉาก๊วยพุดด้ิง จากท่ีแต่เดิมมีแต่ไข่มุกและบางตรา
สินคา้มีการเพ่ิมสินคา้ประเภทกาแฟสดต่าง ๆ เขา้มาเสริมดว้ยซ่ึงชาและกาแฟจดัไดว้า่เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีคู่กบั
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คนวยัท างานนอกจากน้ีเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีชอบความหวานแบบหลากหลายบาง
ตราสินคา้มีระดบัความหวานใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกตามความชอบดว้ยเช่นกนั 

และจากเหตุดงักล่าวน่ีท าใหผู้วิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการบริโภคว่ามีมากนอ้ยเพียงใดและ ควรมีแนวทางในการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรให้
สามารถเพ่ิมช่องทางกบัการตลาด 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของ พนกังานฟจิู ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
2. เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของ พนกังานฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)จ ากดั 

จ าแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล 
3. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของ 

พนกังานฟจิู ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

สมมตฐิานการวจิัย 
สมมุติฐานท่ี 1 พนักงานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีเพศ อายุ รายไดต่้อเดือน 

ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั  น่าจะท าใหก้ระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกท่ีต่างกนั 
สมมุติฐาน 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

และการส่งเสริมการตลาด น่าจะมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของพนักงาน ฟูจิ ซี
ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือใหท้ราบถึงกระบวนตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของพนกังานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั  

2. เพ่ือใหท้ราบถึงกระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของพนกังานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดต่้อเดือน และระดบัการศึกษา 

3. เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคชานม
ไข่มุกของพนกังานบริษทัฟจิู ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
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แนวคิดทฤษฎี 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดบริการ 

นุตยะสกุลและประสพชยั พสุนน, 2559: 136 ).ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจน ามาใชเ้พ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด เคร่ืองมือทางการตลาดน้ี
เรียกวา่ 4Ps ซ่ึงตวัแปรต่าง ๆ ในแต่ละ P ไดแ้ก่ 

1.  ผลิตภณัฑ ์(Product) ประกอบดว้ย ความหลากหลายของผลิตภณัฑคุ์ณภาพ การออกแบบรูปทรง 
ตรายี่หอ้ บรรจุภณัฑห์รือหีบห่อ การรับประกนั ขนาดและรูปร่าง การบริการ เป็นตน้  

2.  ราคา (Price) ประกอบดว้ย ราคาสินคา้ ส่วนลด การรับรู้ราคาสินคา้ของผูบ้ริโภค ระยะเวลาการ
จ่ายเงินเป็นตน้  

3.  สถานท่ีจ าหน่าย (Place) ประกอบดว้ยช่องทางการจ าหน่าย สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้สินคา้คงคลงั การ
ขนส่ง เป็นตน้  

4.  การส่งเสริมการขาย (Promotion) ประกอบดว้ย การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์
การขายตรง การส่งเสริมการขาย โดยผา่นตวัแทนจ าหน่ายเป็นตน้ (พิชญช์าดา มีใจเยน็, 2560: 8) 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจยัส่วนประชากรศาสตร์ 

สุนทรี พัชรพันธ์ (อ้างถึงใน ธัญญ์ชยา  อ่อนคง ,2553:13-14)  ได้ให้ค าอธิบายเก่ียวกับ
ประชากรศาสตร์ว่า บุคคลแต่ละคนนั้นมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัออกไปทั้งลกัษณะท่ีมองเห็นไดจ้าก
ภายนอกท่ีบุคคลคนอ่ืนสามารถมองเห็นได้และลักษณะภายในจิตใจ ดังนั้ นการมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัก็อาจจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาแตกต่างกนัเช่นกนั(ปรมะ สตะเวทิน, 2533: 
112) ซ่ึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. เพศ  ความแตกต่างระหว่างเพศ ท าให้บุคคลแต่ละคนมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารท่ี 
แตกต่างกนั  

2. อายุ  เป็นอีกปัจจยัท่ีท า ให้บุคคลเกิดความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม ของ
มนุษย ์บุคคลท่ีอายุนอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคน ท่ีอายุ
มาก ในขณะท่ีคนอายมุากมกัจะมีความคิดท่ีอนุรักษนิ์ยม เน่ืองมาจากบุคคลเหล่านั้นผา่นประสบการณ์ชีวิต
ท่ีแตกต่างกนั  

3. การศึกษา เป็นปัจจยัท่ีท า ให้คนส่วนใหญ่มีความคิด ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมท่ี แสดง
ออกมาในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั คนท่ีไดรั้บการศึกษาสูงมกัจะไดเ้ปรียบอย่างมากในการเป็นผูรั้บ สารท่ีดี
และมีความสามารถในการเขา้ใจสารไดดี้  

4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ  หมายถึง  อาชีพ รายได ้และสถานภาพทางสังคมของ บุคคลแต่
ละบุคคล มีอิทธิพลอย่างมากต่อปฏิกิริยาตอบรับของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสารเพราะบุคคลแต่ ละบุคคลนั้น
มีวฒันธรรม ประสบการณ์ทศันคติค่านิยมและเป้าหมายในการด ารงคชี์วิตท่ีแตกต่างกนั  
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3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
ราช  ศิริวฒัน์ (2560) กล่าวไวว้่า กระบวนการตดัสินใจ (Buying Decision Process) เป็นล าดบั

ขั้นตอนในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคตามกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนคือการรับรู้ปัญหา การ
แสวงหาขอ้มลู การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

 
วธีิด าเนินการวธีิวจิยั 
1. การออกแบบการวจิยั 

เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษาตามสภาพท่ี
เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใดๆเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม
แบบวิจยัตดัขวาง (Cross sectional studies) คือเป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว 
โดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire)และท าการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยวีทางสถิติ 
2. ประชากรกลุ่มตวัอย่างและวธีิการสุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรในกรณีการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ี
บริโภคชานมไข่มุก ซ่ึงไม่สามารถรู้จ านวนประชากรท่ีแน่นอนได ้ผูวิ้จยัจึงไดใ้ชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
สะดวกหรือแบบบงัเอิญ(Convenient Sampling) เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างจึงไดจ้ากสูตรค านวณ Yamane (1973) เพ่ือก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างเพ่ือการศึกษา ซ่ึงการ
เปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จะเปิดตารางท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้0.05 หรือคิดเป็นค่า
ความคลาดเคล่ือนท่ี 5%ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95%โดยผลจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Yamane (1973)ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 254 คน 
3. เคร่ืองมอืที่ใช้ในวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ แบบสอบถาม ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เพ่ือ
จะน าเอาขอ้มูลท่ีไดห้ลงัจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์เพ่ือการตอบ ปัญหาการวิจยัหรือเร่ืองท่ีตอ้งการ
ศึกษา โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาหาความรู้ คน้ควา้ ทบทวน วรรณกรรม วรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี เอกสาร
ทางวิชาการรวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือก าหนดกรอบแนวความคิดของงานวิจยัท่ีแสดงใหเ้ห็นตวัแปรท่ี
เก่ียวข้องในคร้ังน้ี ซ่ึงการวิจัยน้ีเป็นวิธีวิจัยเชิงส ารวจท่ีใช้แบบสอบถามทั้ งแบบปลายปิดและแบบ
ปลายเปิดโดยในส่วนของแบบสอบถามปลายปิดผูวิ้จัยมีตัวเลือกค าตอบให้ผูต้อบแบบสอบถามได้
เลือกตอบ และในส่วนแบบสอบถามปลายเปิดผูวิ้จัยจะก าหนดเฉพาะค าถามให้ผูต้อบแบบสอบถาม
สามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบได ้โดยแบบสอบถามถกูแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบั ลกัษณะปัจจยัส่วน
บุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 5 ขอ้  

ส่วนที่ 2 กระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุก ของพนักงานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินบริโภคชานมไข่มุก ของพนกังานบริษทัฟูจิ ซี
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ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นการรับรู้ปัญหาและความตอ้งการ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล 
ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ มีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 
25ขอ้  

ส่วนที่ 3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุก
ของพนกังานบริษทั ฟจิู ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีจ านวน 18 ขอ้  
 ส่วนที่ 4 ท่านตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก ท่านพิจารณาดูอะไรบา้งเป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของพนงังานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดัจ านวนค าถาม 1ขอ้  
4. การสร้างเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั  ซ่ึงการสร้าง
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั สามารถสรุปเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 

1. การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ และผลงานท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปร
กระบวนการตดัสินใจ ปัจจยัส่วนบุคคล และส่วนประสมทางการตลาด 

2. นิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ท าข้ึนเพ่ือท าใหค้วามหมายของตวัแปรต่างๆ 
สามารถวดัผลไดอ้ยา่งชดัเจนยิ่งข้ึน 

3. น านิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีไดม้าสร้างเป็นขอ้คาถามท่ีมีความครอบคลุม และสัมพนัธ์กบันิยามศพัทข์อง
ตวัแปรทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการด าเนินการวดัผล 

4. จดัท าร่างแบบสอบถาม  
5. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  

1. ผูวิ้จยัด าเนินการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และความน่าเช่ือถือก่อนน าแบบสอบถามไป
ด าเนินการใช้งานจริง โดยน าร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ท่ีปรึกษาท าการตรวจสอบค าถามใน
แบบสอบถาม ซ่ึงผูวิ้จยัจะน าค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษามาปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม ก่อนนาไปใช้
งานจริง 
6. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีไดรั้บการแกไ้ขและผ่านความเห็นชอบของอาจารยท่ี์
ปรึกษาแลว้มาด าเนินการจดัท าแบบสอบถามออนไลนเ์พ่ือเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดจ านวน 254 
คน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มท่ีเป็นผูบ้ริโภคชานมไข่มุก ของพนกังานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั โดยการสุ่มแบบบงัเอิญหรือแบบสะดวก ซ่ึงหลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลครบ 254 ชุดจะด าเนินการ
ในขั้นต่อไป  คือ การน าขอ้มลูท่ีไดม้าไปวิเคราะห์ค านวณผลโดยผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทาง
สถิติ SPSS 



8 
 

  
 

7. การวเิคราะห์ข้อมูล  
เม่ือผูวิ้จยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามมาแลว้ จึงไดน้ าขอ้มูลนั้นมาประมวลผล

ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี  

 1.1 ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม 
ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระดบัการศึกษา 

 1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรท่ีมี
ระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และ กระบวนการตดัสินใจบริโภคชา
นมไข่มุกของพนกังานบริษทัฟจิู ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัต่อไปน้ี  
              2.1 กระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุก ของพนกังานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั จ าแนกตามเพศ จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติการทดสอบ t-test 
              2.2 กระบวนการตดัสินใจบริโภคนา้ชานมไข่มุก ของบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

จ าแนกตามอายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระดับการศึกษา จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดย
ใชว้ิธีของ LSD 

              2.3 เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคชา
นมไข่มุกของพนกังานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอย
พหุคูณ Multiple Regression Analysis 
8. ผลการวจิยั  

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ืองกระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของ
พนกังานบริษทัฟจิู ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี  

ผลการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจบริโภคกระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของ
พนกังานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั อยู่ในระดบัส าคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
กระบวนการตดัสินใจบริโภคของกลุ่มตวัอยา่ง ทุกดา้นอยูใ่นระดบัส าคญัมาก โดยเรียงตามล าดบัดงัน้ี ดา้น
การตดัสินใจซ้ือ ดา้นการรับรู้ปัญหาและความตอ้งการ ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นพฤติกรรมหลงัการ
ซ้ือ และดา้นการแสวงหาขอ้มลู  

ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจบริโภคกระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของ
พนกังานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ต่างกนั ท า
ใหก้ระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกโดยภาพรวมไม่ต่างกนั  
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ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น
การส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของพนกังานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจชานมไข่มุก
ของพนกังานฟจิู ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
9. การอภิปรายผล  

ผลการวิจยักระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของพนกังานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั จ ากดัสามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี  

1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของพนักงานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัส าคญัมาก  

1.1. พนกังานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ให้ความส าคญัเก่ียวกบักระบวนการ
ตดัสินใจบริโภคบริโภคชานมไข่มุก ดา้นการรับรู้ปัญหาและความตอ้งการ ในระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนมาก เช่ือว่าผลิตภณัฑช์านมไข่มุก มีความหลากหลายของขนาดบรรจุ ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสร้าง
ความแปลกใหม่ใหก้บัผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของ ฉตัยาพร เสมอใจ 
และ ฐิตินนัท ์วารีวนิช (2551) อธิบายว่า เม่ือจะวางแผนผลิตภณัฑ ์ตอ้งค านึงถึง “ความตอ้งการของลูกคา้ 
(Customer’s needs and wants)” เป็นหลกัในการพฒันา เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีน่าสนใจ สามารถสร้าง
ทางเลือก ในการแกปั้ญหา (Solution) และส่งมอบส่ิงท่ีตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ท าใหลู้กคา้ตดัสินใจ
ซ้ือและสร้างความพึงพอใจส าหรับลกูคา้มากท่ีสุด 

1.2. พนกังานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ให้ความส าคญัเก่ียวกบักระบวนการ
ตดัสินใจบริโภคบริโภคชานมไข่มุก ดา้นการแสวงหาขอ้มูลในระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากคน้หา
ขอ้มลูจากทางส่ือต่างๆก่อนตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ราช ศิริวฒัน ์(2560) กล่าวไวว้า่ การ
เสาะแสวงหาขอ้มลู (Search for Information) หมายถึง เม่ือเกิดปัญหาผูบ้ริโภคกต็อ้งแสวงหาหนทางแกไ้ข 
โดยหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยในการตดัสินใจ จากบุคคล ข่าวสาร และประสบการณ์การบริโภคท่ีผ่านมา 
เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

1.3. พนกังานฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ
บริโภคบริโภคชานมไข่มุก ดา้นการประเมินทางเลือกในระดบัมาก กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเปรียบเทียบราคา
ของชาไข่มุกจากยี่หอ้ต่างๆ ก่อนการตดัสินใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ buying roles (2555) กล่าวไว้
ว่า การประเมินทางเลือก (evaluation of alternatives) เม่ือได้ข้อมูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ในขั้นต่อไป
ผูบ้ริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผูบ้ริโภคตอ้งก าหนดเกณฑห์รือ
คุณสมบติัท่ีจะใชใ้นการประเมิน  

1.4. พนกังานฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ
บริโภคบริโภคชานมไข่มุก ดา้นการตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนมากตดัสินใจบริโภค
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ชานมไข่มุกเพราะมีมาตรฐานการรับรองจากองคก์รท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชูชยั สมิทธิ
ไกร (2553) กล่าวไวว้่า ผูบ้ริโภคมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือแบบเน้นประโยชน์ใช้สอย ประกอบด้วย
คุณภาพ มาตรฐาน  

1.5. พนกังานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ให้ความส าคญัเก่ียวกบักระบวนการ
ตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุก ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือในระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนมากเม่ือมี
ความพึงพอใจ กจ็ะแบ่งปันประสบการณ์ และแนะน าใหบุ้คคลอ่ืนทราบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ราช 
ศิริวฒัน์ (2560) กล่าวไวว้่า พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ( Post purchase Behavior) หมายถึง หลงัจากมีการซ้ือ
แลว้ ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่พอใจก็ได ้ถา้พอใจ
ผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่างๆของสินคา้ท าใหเ้กิดการซ้ือซ ้ าไดห้รืออาจมีการแนะน าให้เกิดลูกคา้ราย
ใหม่  

2. ผลการศึกษากระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุก ของพนกังานบริษทัฟจิู ซีร็อกซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั จ าแนกตามเพศ อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

2.1.พนกังานฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีเพศต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจ
บริโภคชานมไข่มุกโดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่าการท่ีกลุ่มตวัอย่างมีเพศต่างกนัมามีผล
ต่อการการตัดสินใจบริโภคชานมไข่มุก อาจเน่ืองจากปัจจุบันบทบาทของเพศชายและเพศหญิงใน
สังคมไทยเปล่ียนไป ค่านิยมเก่ียวกบัเพศและการบริโภคสินคา้ก็เปล่ียนไป ซ่ึงผลสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ชุติมา ชุติเนตร (2554) กล่าวไวว้่า จากงานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมเพ่ิมคุณค่าเพ่ือสุขภาพ พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืม
เพ่ิมคุณค่าเพ่ือสุขภาพโดยรวมไม่แตกต่างกนั  

2.2. พนักงานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกโดยภาพรวมต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ การท่ีกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีอายตุ่างกนั 
ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกไม่เหมือนกนั อาจเน่ืองจากช่วงอายท่ีุต่างกนั สะทอ้นถึงวยั
ของผูบ้ริโภคท่ีมีความความคิด ประสบการณ์ ความสนใจ และความชอบต่อผลิตภณัฑท่ี์ไม่เหมือนกนั ซ่ึง
ผลสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ธัญญพสัส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) กล่าวไวว้่า จากการท่ีศึกษาและสรุป
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าทาง
อินเตอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั  

2.3. พนกังานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าให้
กระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกโดยภาพรวมต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็น อาจเน่ืองจากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อย อาจน ารายได้ไปซ้ือสินค้าท่ีมีความจ าเป็นด้านอ่ืนมากกว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมาก โดยมีทศันคติ ค่านิยม และเป้าหมายไม่เหมือนกนั ซ่ึงผลสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ วชิรวชัร งามละม่อม (2558) กล่าวไวว้่า สถานะรายไดข้องบุคคลมีอิทธิพลอย่างสาคัญต่อ
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ปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสาร เพราะแต่ละคนมีทศันคติ ค่านิยมและเป้าหมาย และกาลงัในการซ้ือท่ี
ต่างกนั  

2.4. พนักงานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้
กระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกโดยภาพรวมไม่ต่างกนั อาจเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่าง แต่ละระดบั
การศึกษาไดรั้บสารเหมือนกนั มีความรู้กวา้งขวาง มีความคิดค่านิยม ทศันคติ ความตอ้งการ และเช่ือ
เหมือนกัน จึงส่งผลให้ให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคชานมไข่มุกโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผล
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ เฉลิมพล รัตนลาโภ (2558) กล่าวไวว้่า จากงานวิจัยเร่ืองการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมรังนกนางแอ่นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนของลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า 
ดา้นระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั  

3. ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคชานมไข่มุก ของ
พนกังานบริษทัฟจิู ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

3.1. ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคชานม
ไข่มุก ของพนักงานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงผูวิ้จัยมีความเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับมาก ในเร่ืองของสินค้ามีคุณภาพ สะอาด ไร้ส่ิงเจือปน 
ผลิตภณัฑท่ี์มีการรับรองมาตรฐานสินคา้จาก อย. และติดฉลากใหข้อ้มูลบนตวัสินคา้ถูกตอ้งและครบถว้น 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ณัฏฐ์สุดา นิลดา (2560) กล่าวไวว้่า การออกแบบตวัผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย 
รูปแบบ รสชาติ ตราสินคา้ สี ขนาด ปริมาณท่ีเหมาะสมบรรจุภณัฑ ์การแปะฉลากสินคา้ การใหข้อ้มูลบน
ตวัสินคา้ การมีมาตรฐานรับรองสินคา้ และมีคุณภาพ สะอาด ไร้ส่ิงเจือปน  

3.2. ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุก 
ของพนกังานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ราคาชานมไข่มุกท่ีขายใน
ทอ้งตลาดนั้นไม่มีผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มตวัอย่าง อาจเน่ืองจากราคาท่ีตั้งขายเป็นราคาท่ีสามารถ
ยอมรับได ้มีความเหมาะสมกบัปริมาณ และคุณภาพท่ีไดรั้บจากตวัสินคา้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
อรุณโรจน ์เอกพณิชย ์(2558) กล่าวไวว้า่ จากงานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนา้ผกัและผลไม ้
อินทรียแ์บบสกดัเยน็ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกซ้ือ มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคา ส่งผลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด  

3.3. ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
บริโภคชานมไข่มุกของพนักงานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่ากลุ่ม
ตวัอย่างให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในระดบัมาก ในเร่ืองของช่องทางการจดั
จ าหน่ายตามร้านคา้ทั่วไป ร้านสะดวกซ้ือ หรือห้างสรรพสินคา้ท่ีใกลบ้า้น มีช่องทางการจดัจ าหน่าย
สามารถเลือกซ้ือสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว รวมถึงสินค้ามีการจ าหน่ายเพียงพอต่อความต้องการ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิเชียร วงศณิ์ชชากุล และคณะ (2552) กล่าวไวว้่า หากผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ได้
ถึงความสะดวกสบายในการซ้ือ สินคา้ชนิดใด ย่อมเป็นแรงจูงใจ และส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงความเช่ือ 
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ทศันคติต่อสินคา้ชนิดนั้นๆในทิศทางท่ีดีข้ึน อีกทั้งยงัส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ชนิด
นั้นๆ เพ่ิมข้ึนอีกดว้ย และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัฑิสา ศิริสุนทร (2559) กล่าวไวว้่า จากงานวิจยั
เร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือน้าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี 
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

3.4. ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
บริโภคชานมไข่มุกของพนักงานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า กลุ่ม
ตวัอย่าง ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก ในเร่ืองของกิจกรรมดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดช่วยกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจและความตอ้งการสินคา้ไดม้ากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ กุลนาถ อรุณนภาพร และโสภณ พูสุวรรณ (2553) กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดว่า การติดต่อระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายโดยวตัถุประสงค์ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และกระตุน้
ให้แก่ผูบ้ริโภคให้มีความตอ้งการต่อสินคา้หรือบริการ เช่น การให้คนท่ีมีช่ือเสียงมาทาการโฆษณา การ
โฆษณาผา่นส่ือต่างๆ หรือการส่งช้ินส่วนสินคา้มาชิงโชค เป็นตน้  

 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้  

จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยั เพ่ือใชใ้หเ้ป็นประโยชนแ์ละเป็นแนวทางส าหรับ
ผูป้ระกอบการชานมไข่มุก ดงัต่อไปน้ี  
ปัจจยัส่วนบุคคล  

1. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ พนกังานบริษทัฟจิู ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ในท่ีมีเพศต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกโดยภาพรวมไม่ต่างกนั 
ดงันั้นนกัการตลาด ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ ร้านคา้ จึงไม่ควรเนน้ประเดน็ความสนใจเก่ียวกบัเร่ืองปัจจยัดา้น
เพศของผูบ้ริโภค เพราะอาจเน่ืองดว้ยปัจจุบนับทบาทของเพศชายและเพศหญิงในสังคมไทยเปล่ียนไป 
ค่านิยมเก่ียวกบัเพศและการบริโภคสินคา้กเ็ปล่ียนไป  

2. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุจากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ พนกังานบริษทัฟจิู ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ท่ีมีอายุต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกโดยภาพรวมต่างกนั ดงันั้น
นักการตลาด  ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ ร้านค้า จึงควรให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในด้านอายุ เน่ืองด้วย
ผลิตภณัฑช์านมไข่มุก เป็นค่านิยมท่ีมีความเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคท่ีมีอายบุางช่วงวยั  

3. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า พนกังานฟูจิ ซีร็อก 
(ประเทศไทย)ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกโดยภาพรวม
ต่างกนั ดงันั้นนกัการตลาด ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ ร้านคา้ จึงควรเนน้ประเดน็ความสนใจเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
รายไดเ้ฉล่ีย ดงันั้นจึงควรน าเสนอผลิตภณัฑช์านมไข่มุกท่ีเหมาะสมต่อผูบ้ริโภคทุกระดบั  
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4. ปัจจัยส่วนบุคคลดา้นระดับการศึกษา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พนักงานฟูจิ ซีร็อก 
(ประเทศไทย)ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกโดยภาพรวมไม่
ต่างกนั ดงันั้นนกัการตลาด ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ ร้านคา้ จึงไม่ควรเนน้ประเด็นความสนใจเก่ียวกบัเร่ือง
ปัจจยัดา้นดา้นระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภค เพราะอาจเน่ืองดว้ยพนกังานฟจิู ซีร็อก (ประเทศไทย) ทุกกลุ่ม
ระดบัการศึกษาไดรั้บสารเหมือนกนั มีความรู้กวา้งขวางเขา้ใจสารไดเ้หมือนกนั  
ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด  

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผล
ต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของพนกังานบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดงันั้น
นักการตลาด ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ ร้านค้า จึงควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ควรมีการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ชานมไข่มุกให้มีความหลากหลาย เพ่ือสามารถตอบสนองผูบ้ริโภคและ เป็นการขยายตลาด
กลุ่มเป้าหมายใหก้วา้งมากข้ึน  

2. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของพนักงานฟูบริษทัฟูจิ ซี
ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดงันั้นนกัการตลาด ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ ร้านคา้ จึงควรให้ความส าคญัเป็น
อยา่งมาก ควรมีการหาช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภคใหส้ามารถหา
ซ้ือชานมไข่มุกไดง่้ายยิ่งข้ึน  

3. ดา้นการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของพนกังานบริษทัฟูจิ        ซีร็อกซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ดงันั้นนกัการตลาด ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ ร้านคา้ จึงควรใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก 
เพราะกลุ่มตวัอย่าง มีการใหร้ะดบัความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ควรมีกิจกรรมดา้นการส่งเสริม
การตลาดอยู่สม ่าเสมอ เพ่ือช่วยกระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจและความตอ้งการสินคา้ไดม้ากข้ึน เพ่ือจูงใจให้
ตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกมากข้ึน  

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป  

1. ควรมีการศึกษาตวัแปรในปัจจยัอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนดว้ย ท่ีอาจส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภค
ชานมไข่มุกของพนกังานบริษทัฟจิู ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เช่น ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัรูปแบบ
การด าเนินชีวิต ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านทัศนคติ เป็นต้น และน าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้ในการ
ปรับปรุง พฒันาสินคา้ใหต้รงความตอ้งการของลกูคา้ต่อไป  

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคในบริษทับริษทัฟจิู ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เท่านั้น ดงันั้นในการวิจยัในคร้ังต่อไปควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาใหก้วา้ง และครอบคลุมยิ่งข้ึน 
เช่น ส ารวจในเขตปริมณฑล เพ่ือใหท้ราบความคิดเห็น ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน 
ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกนัในแต่ละพ้ืนท่ี  
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       3. ควรทดสอบน าสถิติอ่ืนมาใชใ้นการวิเคราะห์ท่ีนอกเหนือจากท่ีใชวิ้เคราะห์ผลในวิจยัน้ี เพ่ือให้
ไดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีมีความหลากหลายแตกต่าง เกิดความน่าสนใจและสามารถนาไปใชป้ระโยชนไ์ดม้าก
ยิ่งข้ึน 
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