ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคชานมไข่ มุกยี่ห้อ KOI The´
ทีม่ ีความคิดเห็นต่ อปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ในเขตกรุ งเทพมหานคร
STUDY OF CONSUMER BEHAVIOR KOI THE´ BUBBLE MILK TEA
TOWARD OF MARKETING MIX IN BANGKOK METROPOLISTANCE

นาตยา พนัสสุ วรรณคีรี
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึ กษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ที่มี
ความคิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชานมไข่มุกยีห่ อ้ KOI The´ ในเขตกรุ งเทพมหานคร (2)
เพื่อศึ กษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคชานมไข่มุกยี่ห้อ KOI The´ ที่ มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ชานมไข่มุกยี่ห้อ KOI The´ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับ
ผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การ ณ ร้านค้าที่หา้ งสรรพสิ นค้า หรื อ ณ อาคารสานักงาน จานวน 400 คน โดยใช้การวิเคราะห์สถิติ
เชิ งพรรณนา ใช้ตารางแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน รวมถึ งการวิเคราะห์ สถิติเชิ ง
อนุมาน ได้แก่ Independent sample t-test และ One-way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่าง ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า
(1) ผูบ้ ริ โภคชานมไข่มุกยี่ห้อ KOI The´ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุระหว่าง 30 – 39 ปี มี
ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า และประกอบอาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยูท่ ี่ 15,001 – 25,000 บาท
(2) ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่รู้จกั และพบเห็นผลิตภัณฑ์จากห้างสรรพสิ นค้า ซึ่งผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มีการดื่มน้ าเปล่า/
น้ าแร่ เป็ นประจา มีความถี่ในการบริ โภคชานมไข่มุกยี่ห้อ KOI The´ อยูท่ ี่เดือนละ 1 – 3 ครั้ง โดยมีมูลค่าในการซื้ อต่า
กว่า 100 บาท/ครั้ง และส่ วนใหญ่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ ณ ห้างสรรพสิ นค้า ในช่วงเวลา 13.01 น. – 15.00 น. โดยส่ วนใหญ่
เลือกซื้อขนาดบรรจุภณั ฑ์ ขนาด M รสชาติ และท็อปปิ้ งที่ชื่นชอบมากที่สุด คือ ชานมไข่มุกคาราเมล และมีระดับความ
หวานอยูท่ ี่ร้อยละ 50

(3) ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านได้แก่ ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา และด้านส่ งเสริ มการตลาด
อยูใ่ นระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
(1) ผูบ้ ริ โภคที่ มีสถานภาพแตกต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประทางการตลาดด้านช่ องทางจัด
จาหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด และด้านกระบวนการ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(2) ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน
(3) ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา และช่องทาง
การจัดจาหน่ายแตกต่างกัน
(4) ผูบ้ ริ โภคที่มีพฤติกรรมการบริ โภคชานมไข่มุกยี่ห้อ KOI The´ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดแตกต่างในทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ส่วนประสมทางการตลาด
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Abstract
The purposes of the research were
(1) to study the demographic which have toward of marketing mix of KOI The´ bubble milk tea in Bangkok (2) to
study the consumer behavior of KOI The´ bubble milk tea which has toward of marketing mix of KOI The´ bubble
milk tea in Bangkok. The data was collected from a questionnaire with 400 consumers who came to use the service
from the shops, department stores or office buildings by using descriptive statistics analysis, the frequency
distribution table, Percentage, mean, standard deviation and also using inferred statistical analysis which are
Independent sample t-test and One-way ANOVA to test for differences at the statistical significance level 0.05
The research results are summarized as follows:
(1) Most of the KOI The´ bubble milk tea consumers are female, single status, aged between 30 - 39 years,
having a bachelor's degree or equivalent, occupying private company employees / employees, and having an average
monthly income of 15,001 - 25,000 baht.
(2) Most consumers know and see products from department stores. Most of them regularly drink water /
mineral water. The frequency of consuming KOI The´ bubble milk tea is 1-3 times a month, with the purchase

value less than 100 baht / time and most of the products are purchased at department stores from 13.01 hrs. - 15.00
hrs. Most of the customers choose the size of the container as size Medium (M). In addition, the most popular the
flavor and toppings is the golden bubble milk tea which has a sweetness level of 50 percent.
(3) Most of the consumers have a high level of the 7 aspects toward of marketing mix.
The results of hypothesis testing are as follows:
(1) Consumers have different statuses on marketing mix in terms of place, promotion, and process aspect
were statistically significant at the level 0.05
(2) Consumers have different ages on marketing mix in terms of place, promotion, process and physical
evidence aspects were different.
(3) Consumers have different occupations on marketing mix in terms of price and place aspects were
different.
(4) The consumers have different consumption behaviors of the KOI The´ bubble milk tea were different
toward of marketing mix in all aspects, including of product, price, place, promotion, people, process and physical
evidence aspects, the differences were statistically significant at the level 0.05
Keywords : Consumer behavior Marketing mix

บทนา
ในปั จจุบนั นี้เครื่ องดื่มชานมไข่มุกกลับมาเป็ นที่นิยมอีกครั้ง ด้วยกระแสความนิยมในเครื่ องดื่ม “ ชานมไข่มุก
” ในประเทศไต้หวัน ที่ปัจจุบนั เข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทย สังเกตได้จากมีผนู ้ าเข้าสิ นค้าประเภทนี้ มาเปิ ดร้านขาย
อยู่ทั่วไปในประเทศไทยเป็ นจานวนมากและมี หลากหลายตราสิ นค้า ซึ่ งผูบ้ ริ โภคก็ได้ให้การยอมรับและบริ โภค
เครื่ องดื่มชานมไข่มุกที่นาเข้าจากประเทศไต้หวันเป็ นจานวนมาก
ชานมไข่มุก ซึ่งถือได้วา่ เป็ นเครื่ องดื่มประจาชาติของชาวไต้หวัน ในช่วงปี 1988 ณ ร้านชา ชุนสุ่ ยถัง ซึ่ งเป็ น
ร้ านชาที่ ขายเครื่ อ งดื่ มทั้ง ร้ อ นและเย็นให้แ ก่ ลูก ค้า ได้มีก ารประชุ มหาไอเดี ยเครื่ อ งดื่ มใหม่ ทาให้คุ ณหลิ นชิ่ วฮุ ย
ผูจ้ ดั การร้านได้ลองเทขนมของเธอที่เรี ยกว่า เฟิ นหยวน หรื อ ไข่มุก ที่ทาจากแป้ งมันสาปะหลัง ปั้ นเป็ นเม็ดกลมๆ ต้ม
จนสุกและเติมน้ าตาล ซึ่ งเป็ นขนมหวานประจาชาติของชาวไต้หวัน ลงไปในเครื่ องดื่มของเธอ แล้วก็พบว่า มีรสชาติ
อร่ อย เธอจึ งได้ลองทาให้คนอื่ นๆในที่ ประชุ มได้ลองชิ ม ซึ่ งทุ กคนก็เห็ นพ้องต้องกันว่ามี รสชาติ อร่ อย เธอจึ งได้
ตัดสิ นใจวางขายเมนูน้ ี หลังจากนั้นยอดขายของเมนู น้ ี ก็สูงกว่าเมนู ชาอื่นๆและทาให้เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคชาว
ไต้หวัน
การเติบโตของตลาดชานมไข่มุกในไทยกับไต้หวัน ถือว่าตลาดไทยเติบโตไวมาก และ ยังมีแนวโน้มเติบโต
ได้มากกว่าในไต้หวัน ด้วยเพราะขนาดจานวนประชากรที่มากกว่าเท่าตัว ทาให้ตลาดในประเทศไทยมีอตั ราเติบโตเป็ น
อันดับ 2 รองจากประเทศจีน ปี นี้ คาดว่าจะเติบโตถึง 50% ปั จจุบนั ตลาดชานมไข่มุกทัว่ โลก มีมูลค่าอยูท่ ี่ 62,500 ล้าน
บาท และ คาดการณ์ ว่าภายในปี 2023 มูลค่าตลาดจะเติบโตอยู่ที่ 103,000 ล้านบาท สาหรั บประเทศไทยมีมูลค่า
ประมาณ 2,500 ล้านบาท ซึ่ งสาหรับประเทศไทยการกลับมาของกระแสชานมไข่มุกทาให้การบริ โภคชานมไข่มุก
ได้รับความนิ ยมกันอย่างกว้างขวาง ในกลุ่มผูบ้ ริ โภคทั้งเด็กนักเรี ยน นักศึ กษา กลุ่มวัยกลางคนหรื อวัยทางาน และ
ผูส้ ูงอายุ ซึ่งชานมไข่มุกเป็ นเครื่ องดื่มที่สามารถดื่มได้ท้ งั วันและเหมาะสาหรับผูบ้ ริ โภคที่ไม่ดื่มกาแฟแต่แตกต่างจาก
เครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพบางชนิดที่อาจเข้าถึงแค่กลุ่มคนบางกลุ่ม
ปั จจุบนั แบรนด์ที่นาเข้ามาจากประเทศไต้หวันมีจานวนหลากหลายแบรนด์ มีชาหลากหลายรสชาติ และ
หลากหลายระดับราคา ซึ่งหนึ่งในแบรนด์ที่นาเข้าจากประเทศไต้หวันที่ได้รับความนิยมนั้นก็ คือ KOI The´ (โคอิ เตะ)
หรื อ ที่ หลายคนเรี ยกกันว่า ข่อย นั้นเอง ซึ่ งเป็ นแบรนด์ชาพรี เมี่ยม และค่อนข้างมีชื่อเสี ยง ซึ่ งมี การขยายตลาดอยู่
หลายๆประเทศในเอเชีย เช่น สิ งคโปร์ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม กัมพูชา มาเลเชีย และ พม่า เป็ นต้น จุดเด่นของ KOI The´
คือ มีชาให้เลือกหลากหลาย และ ไข่มุกที่มีขนาดเล็กกว่าไข่มุกทัว่ ไปและมีสีเหลืองทอง ต่างจากไข่มุกทัว่ ไปที่เป็ นเม็ด
สี ดาหรื อน้ าตาล และผลิตภัณฑ์มีราคาค่อนข้างสู งแต่ก็ยงั ได้รับการตอบรับจากผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี แต่ในอีกด้านหนึ่ ง
การบริ โภคชานมไข่มุกในปริ มาณที่ มากอาจจะส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพร่ างกายได้ ประกอบกับกระแสความนิ ยมในการ
บริ โภคอาหารและเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพมีแนวโน้มมากยิ่งขึ้น เช่น เครื่ องดื่ มผสมโปรตีนจากพืช กาแฟเพื่อสุ ขภาพ

เครื่ องดื่มเติมสี สนั จากธรรมชาติ เครื่ องดื่มสมุนไพรท้องถิ่น เครื่ องดื่มที่มือเนื้ อสัมผัส เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม จึงทาให้ผผู ้ ลิตหลากหลายแบรนด์มีการนาเสนอสิ นค้าที่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ รัก
สุ ขภาพมากยิ่งขึ้น โดยนาเสนอในรู ปแบบที่เป็ น โลว์ชูการ์ (Low Sugar) โลว์แคลอรี่ (Low Calories) เป็ นต้น จึงเป็ น
เรื่ องที่ตอ้ งใช้วตั ถุดิบ ทั้ง ชา นม ไข่มุก ที่มีคุณภาพและผลิตจากธรรมชาติมากขึ้น จากข้อมูลข้างต้นที่ได้กล่าวมา ทาให้
ผูว้ จิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการบริ โภคชานมไข่มุกยี่ห้อ
KOI The´
วัตถุประสงค์ การวิจยั

1. เพื่อศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่มีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชานม
ไข่มุกยีห่ อ้ KOI The´ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคชานมไข่มุกยีห่ อ้ KOI The´ ที่มีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ชานมไข่มุกยีห่ อ้ KOI The´ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
ประชากรที่ ใช้ใ นงานวิจัย คื อ ผูบ้ ริ โ ภคที่ รู้จักและเคยบริ โ ภคชานมไข่มุก ยี่ห้อ KOI The´ และอาศัยอยู่ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคที่รู้จกั และเคย
บริ โภคเครื่ องดื่มชานมไข่มุกยีห่ อ้ KOI The´ ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบประชากรที่แน่นอน จึงกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50 หรื อ 0.05 จากขนาดประชากรทั้งหมด ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และ ยอมรับค่า
คาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 5 หรื อ 0.05 โดยใช้สมการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างดังนี้ (อ้างอิง : ธานิ นทร์
ศิลป์ จารุ , 2555, น. 46) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 385 คน ซึ่ งมีวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ในการเลือกสถานที่ ขั้นตอนที่ 2 คือ ใช้การสุ่ มแบบโควตา เพื่อให้ได้
จานวนกลุ่มตัวอย่างเท่าๆกันจากสถานที่ๆเลือก ขั้นตอนที่ 3 คือ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยเลือกกลุ่มเป้ าหมาย
ที่เข้ามาใช้บริ การและซื้อสิ นค้าที่ร้าน KOI The´
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามคัดกรองผูต้ อบ
แบบสอบถามและข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านลักษณะประชากรศาสตร์ซ่ ึงเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วน
ที่ 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสม
ทางการตลาด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics) ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความ

แตกต่างระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติ Independent sample t-test และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มีต้ งั แต่ 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ One-way ANOVA
สรุปผลการวิจยั และการอภิปรายผล
ส่ วนที่ 1 ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน เป็ นกลุ่มตัวอย่างจากผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การที่ร้านชานมไข่มุกยี่ห้อ KOI Theโดยส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 290 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 247 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.8
ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่า จานวน 247 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.8 ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พพนักงาน
เอกชน/ลูกจ้าง จานวน 208 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.0 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคชานมไข่ มุกยีห่ ้ อ KOI The´ ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมและการบริ โภคชานมไข่มุกยีห่ อ้ KOI The´ ดังนี้ ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มีแหล่งที่รู้จกั สิ นค้า
คือ ณ ห้างสรรพสิ นค้า จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.8 มีการบริ โภคเครื่ องดื่มประเภทน้ าเปล่า/น้ าแร่ จานวน 164
คน คิดเป็ นร้อยละ 41.0 มีความถี่ในการบริ โภคชานมไข่มุกยีห่ อ้ KOI The´ เดือนละ 1 – 3 ครั้ง จานวน 236 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 59.0 มีมูลค่าในการซื้อต่ากว่า 100 บาท/ครั้ง มีการซื้อสิ นค้า ณ ห้างสรรพสิ นค้า จานวน 326 คน คิดเป็ นร้อยละ
81.4 ช่วงเวลาในการซื้ อสิ นค้า 13.01 – 15.00 น. จานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.3 ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ คือ ขนาด M
จานวน 212 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.0 รสชาติที่ชื่นชอบมากที่สุด คือ ชานม (Milk Tea) จานวน 247 คน คิดเป็ นร้อยละ
61.8 ประเภทท็อปปิ้ งที่ชื่นชอบ คือ ไข่มุกคาราเมล จานวน 297 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.3 และมีระดับความหวานที่ 50%
จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.8
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่ อปัจจัยทางด้ านส่ วนประสมทางการตลาดของชานมไข่ มุกยี่ห้อ KOI The´ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของชานมไข่มุกยี่ห้อ KOI The´ ทั้ง 7 ด้าน (7Ps) อยู่
ในระดับมาก ซึ่ ง อันดับหนึ่ ง คือ ด้านบุคลากร (People) ถัดมา คือ ด้านช่องทางจัดจาหน่ าย (Place) ด้านผลิตภัณฑ์
(Product) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ด้านราคา (Price) และอันดับสุ ดท้ายคือ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion)

ส่ วนที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์ การทดสอบสมมุตฐิ าน
สมมุตฐิ านที่ 1 : ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่ างกันมีผลต่ อ ความคิดเห็นปัจจัยด้ านส่ วนประสมทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์ ชานมไข่ มุกยีห่ ้ อ KOI The´ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่ างกัน
1.1

เพศที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของชานมไข่มุกยี่ห้อ KOI

The´ ในทุกด้านที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของ ศิริวรรณ
เสรี รัตน์ (2550) ที่ได้ระบุไว้วา่ เพศที่แตกต่างกันมีแนวโน้มทัศนคติที่แตกต่างกัน และยังขัดแย้งกับงานวิจยั ของ เบญจ
พลอย โพธิพีรนันท์ (2559) ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผลต่อการบริ โภคชานมไข่มุก กรณี ศึกษา TEA MORE
พบว่า เพศแตกต่างกัน มีระดับความคิ ดเห็ นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย สถานที่ ต้ งั ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาดแตกต่างกัน
1.2

สถานภาพที่ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดของชานมไข่มุก

ยี่ห้อ KOI The´ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านกระบวนการ แตกต่างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ยกเว้น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พันธุ์ทิพย์ ดีประเสริ ฐดารง (2559) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ส่ วนประสม
การตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้าน Loft ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า สถานภาพที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้าน Loft แตกต่างกัน
1.3

อายุที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของชานมไข่มุกยี่ห้อ KOI

The´ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ที่แตกต่างกัน
ซึ่ ง สอดคล้อ งกับสมมติ ฐ านที่ ต้ งั ไว้ ยกเว้น ในด้านผลิ ต ภัณฑ์ ด้านราคา และด้านบุ ค ลากร ที่ ไ ม่ แตกต่ า งกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550 และ 2552) ที่ได้ระบุไว้วา่ อายุที่แตกต่างกันมีความชื่นชอบ
และรสนิยมที่แตกต่างกันโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละ
วัย และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เบญจพลอย โพธิ พีรนันท์ (2559) ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผลต่อการ
บริ โภคชานมไข่มุก กรณี ศึกษา TEA MORE พบว่า อายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางจัดจาหน่าย สถานที่ต้ งั ด้านการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกัน ยกเว้นเรื่ องของอายุงานแตกต่างกัน มีผลทาให้
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย และด้านส่งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกัน
1.4

ระดับการศึ กษาที่ แตกต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดของชานม

ไข่มุกยีห่ อ้ KOI The´ ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อชาเขียวยีห่ อ้ โออิชิ และอิชิตนั

ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชาเขียวยี่ห้อโออิชิ และอิชิตนั
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากชาเขียวยี่ห้อโออิชิ และอิชิต ัน มีการโฆษณาอย่างแพร่ หลาย สามรถหา
ซื้อได้ทวั่ ไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552) ที่ได้ระบุไว้วา่ ผูท้ ี่ได้รับการศึกษาในระดับสู งมี
แนวโน้มการบริ โภคสิ นค้าที่มีคุณภาพที่ดี และราคาที่สูง มากกว่าผูท้ ี่ได้รับการศึกษาในระดับน้อย
1.5

อาชี พที่ แตกต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดของชานมไข่มุกยี่ห้อ

KOI The´ ด้านราคา และด้านช่องทางจัดจาหน่าย แตกต่างกัน ยกเว้น ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชาเขียวยี่ห้อ
โออิชิ และอิชิตนั ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชาเขียว
ยีห่ อ้ โออิชิ และอิชิตนั ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากชาเขียวยี่ห้อโออิชิ และอิชิตนั มีหลายรสชาติซ่ ึ ง
สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในแต่ละอาชีพได้เป็ นอย่างดี
1.6

รายได้ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดของชานมไข่มุกยี่ห้อ

KOI The´ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ
เสรี รัตน์ และคณะ (2552) ที่ได้ระบุไว้วา่ สถานภาพทางเศรษฐกิ จหรื อรายได้ มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
และบริ การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อชาเขียวยีห่ อ้ โออิชิ และอิชิตนั ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชาเขียวยี่ห้อโออิชิ และอิชิตนั ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากไม่ว่า
ผูบ้ ริ โภคจะมีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่าไร ก็สามารถซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวรับประทานได้ เนื่ องจากราคาของสิ นค้า
ไม่สูงมากนัก
สมมติฐานที่ 2 : พฤติกรรมผู้บริโภคชานมทีแ่ ตกต่ างกันมีผลต่ อความคิดเห็นปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาดของ
ชานมไข่ มุกยีห่ ้ อ KOI The´ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่ างกัน
ประเภทเครื่ องดื่ มที่ บริ โภคประจาแตกต่างกัน มีผลต่อความคิ ดเห็ นปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาดของชานมไข่มุกยี่ห้อ KOI The´ ในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของ สื บชาติ อันทะไชย (2556) ที่ ได้ระบุไว้ว่า ความพึงพอใจของ
ลูกค้า และคุณภาพสิ นค้า เป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างการรับรู ้ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สินค้า กับความคาดหวัง
ประโยชน์ที่จะได้รับก่อนซื้อสิ นค้า การส่งมอบความพึงพอใจกับลูกค้าต้องนาเสนอคุณภาพของสิ นค้า และการบริ การ
คุณภาพแทนประโยชน์ของสิ นค้า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธิ ดาวรรณ จงเกรี ยงไกร (2557) ที่ ได้ทาการศึ กษา
2.1

เกี่ยวกับ พฤติกรรมการบริ โภคชาผลไม้โอชายะของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสม
ทางการตลาดบริ การ ด้า นผลิ ตภัณฑ์มี ความสัมพัน ธ์กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคชาผลไม้โอชายะของผูบ้ ริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานคร
2.2
ความถี่ในการบริ โภคที่แตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดของ
ชานมไข่มุกยีห่ อ้ KOI The´ ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ยกเว้น ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วุฒิ สุขเจริ ญ (2559) ที่ได้ระบุไว้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีการตัดสิ นใจ
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ และเกิดความพึงพอใจในสิ นค้าและบริ การส่งผลให้เกิดประสบการณ์ที่ดีต่อสิ นค้าและบริ การ ทา
ให้เกิดการซื้อซ้ า และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธิ ดาวรรณ จงเกรี ยงไกร (2557) ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรม
การบริ โภคชาผลไม้โอชายะของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การ ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคชาผลไม้โอชายะของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ด้าน
ปริ มาณการบริ โภคต่อสัปดาห์
2.3
มูลค่าในการซื้อที่แตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดของชานม
ไข่มุกยีห่ อ้ KOI The´ ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันในด้านผลิตช่องทางจัดจาหน่าย ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ ยกเว้น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543 : 26) ได้ระบุไว้วา่ ราคาที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการซื้อ เมื่อผูบ้ ริ โภคทาการประเมินทางเลือกและทาการตัดสิ นใจ โดยปกติผบู ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคา
ต่า และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธิ ดาวรรณ จงเกรี ยงไกร (2557) ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการบริ โภคชา
ผลไม้โอชายะของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านราคามี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคชาผลไม้โอชายะของผูบ้ ริ โภคในด้านมูลค่าในการซื้อต่อครั้ง
2.4
ช่องทางในการซื้ อที่ แตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดของชา
นมไข่มุกยี่ห้อ KOI The´ ในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ยกเว้น ด้านราคา และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543 : 26) ที่ได้ระบุไว้วา่
การทาให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจาหน่าย มีจาหน่ายแพร่ หลาย และง่ายต่อการซื้ อจะทาให้ผบู ้ ริ โภคมีการรับรู ้ภาพพจน์
ของผลิตภัณฑ์ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อชาเขียวยี่ห้อโออิชิ และอิชิตนั ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านช่องทางการ
จัด จ าหน่ า ย และรสชาติ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ชาเขี ย วยี่ ห้ อ โออิ ชิ และอิ ชิ ต ัน ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร คือ ผูบ้ ริ โภคต้องการความสะดวกสบายในการหาซื้อเครื่ องดื่มเพื่อบริ โภค ร้านค้าจะต้องเข้าถึงได้ง่าย
มีการแสดงสิ นค้าอย่างชัดเจน ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการหาสิ นค้า อีกทั้งยังต้องมีเพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค

ช่วงเวลาในการซื้ อที่แตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดของชา
นมไข่มุกยี่ห้อ KOI The´ แตกต่างกันในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการ ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ยกเว้นด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุ คลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลักษณ์นาราข์ พันวราสิ น (2553) ที่ ได้ศึกษาการเปรี ยบเที ยบทัศนคติและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ไอศกรี มวอลล์ และไอศกรี มเนสท์เล่ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ทัศนคติดา้ นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ
จัดจาหน่ายและด้านการส่ งเสริ มการตลาด ทั้งไอศกรี มวอลล์และไอศกรี มเนสท์เล่ทุกด้านอยู่ในระดับดี ยกเว้น ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ ายของไอศกรี มวอลล์ที่อยู่ในระดับดี มาก และผูบ้ ริ โภคส่ วนมักบริ โภคไอศกรี มในช่วงเวลา
13.00 – 15.00 น. โดยตัดสิ นใจบริ โภคไอศกรี มด้วยตนเอง
2.6
ขนาดบรรจุภณั ฑ์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของชานม
ไข่ มุก ยี่ห้อ KOI The´ ในด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ องทางจัด จาหน่ า ย ด้า นการส่ งเสริ ม การตลาด ด้า น
กระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ยกเว้นด้านบุคลากร ไม่
แตกต่างกัน ซึ่ งสอดกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552 : 80-81) ที่ได้ระบุไว้วา่ กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
ต้องคาถึงถึงปั จจัยความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น รู ปร่ างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุ
ภัณฑ์และตราสิ นค้า การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะใหม่และปรับปรุ ง
ให้ดีข้ ึน และ กลยุทธ์เกี่ยวกับการผสมผลิตภัณฑ์และสายผลิตภัณฑ์
2.7
รสชาติสินค้าที่ แตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็ นปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดของชานม
ไข่มุก แตกต่างกันในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับ และสอดคล้องกับงานวิจยั แนวคิด
ของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552 : 80-81) ที่ได้ระบุไว้วา่ กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งคานึงถึงปั จจัยความแตกต่าง
ของผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น รู ปร่ างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภณ
ั ฑ์และตราสิ นค้า การกาหนด
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะใหม่และปรับปรุ งให้ดีข้ ึน และ กลยุทธ์เกี่ยวกับการ
ผสมผลิตภัณฑ์และสายผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เหมือนดาว วาสุ เทพรังสรรค์ (2559) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชาเขียวยี่ห้อโออิชิ และอิชิตนั ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ปั จจัย ด้านราคา และความคุ ม้ ค่ามี ผ ลต่อ การตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อชาเขี ยวยี่ห้อโออิ ชิ และอิ ชิต ันของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาถึงความคุม้ ค่า คุม้ ราคาไม่วา่ จะเป็ นคุณค่า คุณประโยชน์ คุณภาพของวัตถุดิบ
ที่ นามาผลิ ตเครื่ องดื่ ม อี ก ทั้ง ยัง ทาการเปรี ย บเที ย บราคาของเครื่ องดื่ ม ที่ มี รสชาติ ที่ค ล้า ยคลึ ง กัน และจะเลื อ กซื้ อ
เครื่ องดื่มยี่ห้อที่ มีราคาต่ากว่า เพื่อประหยัดและคุม้ ค่ามากขึ้นของ เหมือนดาว วาสุ เทพรังสรรค์ (2559) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชาเขียวยี่ห้อโออิชิ และอิชิตนั ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และรสชาติ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อชาเขียวยีห่ อ้ โออิชิ และอิชิตนั ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.5

2.8
ประเภทท็อปปิ้ งที่แตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของชานม
ไข่มุก ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ยกเว้น ด้านช่องทาง
จัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิ
ริ วรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552 : 80-81) ที่ได้ระบุไว้วา่ กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งคานึ งถึงปั จจัยความแตกต่างของ
ผลิ ตภัณฑ์ องค์ป ระกอบของผลิ ต ภัณฑ์ เช่ น รู ป ร่ างลักษณะ คุ ณ ภาพ การบรรจุ ภณ
ั ฑ์และตราสิ น ค้า การกาหนด
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะใหม่และปรับปรุ งให้ดีข้ ึน และ กลยุทธ์เกี่ยวกับการ
ผสมผลิตภัณฑ์และสายผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิ ตชุดา นรเวทางค์กุล ที่ ได้ศึกษาเกี่ ยวกับ ส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การที่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการบริ โภคชานมไข่มุกของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขต
วัฒนา พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์ ในความหลากหลายของท็อปปิ้ ง มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริ โภคชานมไข่มุกของผูบ้ ริ โภคในเขตวัฒนา
2.9
ระดับความหวานที่แตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของชานม
ไข่มุก แตกต่างกันในทุกด้าน ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และ
คณะ (2552 : 80-81) ที่ ได้ระบุไว้ว่า กลยุทธ์ด้านผลิ ตภัณฑ์ตอ้ งคานึ งถึ งปั จจัยความแตกต่างของผลิ ตภัณฑ์
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น รู ปร่ างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภณั ฑ์และตราสิ นค้า การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะใหม่และปรับปรุ งให้ดีข้ ึน และกลยุทธ์เกี่ยวกับการผสมผลิตภัณฑ์และ
สายผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อชาเขียวยี่ห้อโออิชิ และอิชิตนั ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย และรสชาติ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อชาเขียวยีห่ อ้ โออิชิ และอิชิตนั ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
5.3 ข้ อเสนอแนะจากผลงานวิจยั ในครั้งนี้
จากผลการศึ กษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคชานมไข่มุกยี่ห้อ KOI The´ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั มี
ข้อเสนอแนะ สรุ ปได้ดงั นี้
1.
นักการตลาดควรให้ความสาคัญกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มเพศหญิงที่มีสถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 30 –
39 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง และกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อน 15,000 – 25,000 บาท เพื่อทาให้การวางกลยุทธ์ทางการตลาดมีความเหมาะสม ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีพฤติกรรมการบริ โภคที่แตกต่างกัน
2.
การจากวิเคราะห์ความคิดเห็นปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีระดับความ
คิดเห็นปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ดังนั้น บริ ษทั ควรทาการวางแผนปฏิบตั ิการ
เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรักษามาตรฐานสิ นค้าและคุณภาพการบริ การในทุกด้านให้อยูใ่ นระดับมากต่อไป
3.
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
o ควรมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตอบโจทย์ผทู ้ ี่รักสุขภาพ เหมาะกับผูท้ ี่การออกกาลังกาย
o ควรมีผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติพิเศษนอกเหนือจากของเดิม หรื อออกรสชาติใหม่ๆตามช่วงฤดูกาล

o อยากให้ทาโปรโมชัน่ มากกว่านี้ หรื อมีกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดมากยิง่ ขึ้น
o ปั จจุบนั มีคู่แข่งจานวนมาก ผูบ้ ริ โภคเน้นความแตกต่างด้านการบริ การ
5.4 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1.
ควรทาการศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็นปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การของชานม
ไข่มุกยีห่ อ้ อื่นที่เป็ นแบรนด์นาเข้าจากประเทศไต้หวัน ได้แก่ Tiger Sugar หรื อ Fire Tiger เพื่อทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีความแตกต่าง และสร้าง กลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม
2.
ควรทาการศึ กษาผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ รักสุ ขภาพ เพราะเป็ นอีกกลุ่มที่ น่าสนใจและเพื่อให้ทราบความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อคุณประโยชน์ที่ได้รับจากการดื่มชานมไข่มุก
3.
ทาการศึ กษาการปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานม
ไข่มุกยีห่ อ้ KOI The´ในต่างจังหวัด
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