ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
ชานมไข่ มุกแบรนด์ อาคิตะสาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Marketing mix factors affecting purchasing decision
of Akita brand bubble tea, Khlong Hae branch Hat Yai District, Songkhla Province
ดารารัตน์ หนิเจริ ญ1 และ ผศ.ดร.เกวลิน เศรษฐกร2

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะ
สาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบการใช้ปัจจัยส่ วนประสม
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะสาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล 2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะสาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุก
แบรนด์อาคิตะ สาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่แตกต่างกัน จาแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึ กษา อาชี พ รายได้ พบว่า การทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศ อายุ
สถานภาพ การศึกษา อาชี พ รายได้ กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ด้วยสถิติ T-test ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ค่า sig ความแตกต่างระหว่างสถานภาพมีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญจึงยอมรับ
H0 ปฏิเสธ H1 และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะ ในด้านการรับรู้ปัญหามีค่าเฉลี่ย
4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุก เพราะอยากมีสินค้า
เหมือนคนอื่น มีค่าเฉลี่ย 4.76 อยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านการค้นหาข้อมูลมีค่าเฉลี่ย 4.37 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านได้สอบถามคนในครอบครัวรวมถึงคนรู้จกั ก่อนตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุก
แบรนด์อาคิตะ มีค่าเฉลี่ย 4.65 อยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านการประเมินทางเลือก มีค่าเฉลี่ย 4.67 เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ท่านพิจารณาถึงคุณภาพของชานมไข่มุกที่ได้มาตรฐานก่อนตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์
อาคิตะ มีค่าเฉลี่ย 4.74 อยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า มีค่าเฉลี่ย 4.58
คาสาคัญ : ส่ วนประสมการตลาด , การตัดสิ นใจซื้อ, พฤติกรรม , ความสัมพันธ์
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ABSTRACT
The study on marketing mix factors affecting purchasing decision of Akita brand bubble tea,
Khlong Hae Branch, Hat Yai District, Songkhla Province, aims 1) to compare the use of marketing mix
factors affecting purchasing decision of tea. Akita brand pearl milk tea, Songkhla province classified by
personal factors 2) To study the marketing mix factors affecting the purchasing decision of Akita brand
bubble tea, Songkhla province. The study found that the relationship between consumer data with different
demographic characteristics affects the purchasing decision of Akita brand bubble tea, District. Classified
by personal data such as gender, age, status, education, occupation, income It was found that the difference
between sex, age, status, education, occupation, income, and consumer purchasing behavior with T-test at
0.05 level of significance found that the difference between sig values was greater than the significance
level. Important therefore accept H0 reject H1and purchasing behavior of Akita brand bubble tea in terms
of problem perception, the mean was 4.57 at the highest level. When considering the items, it was found
that he decided to buy bubble tea. because they want to have products like everyone else, with an average
of 4.76, the highest level in terms of data searching, the average 4.37 was at the highest level. When
considering each item, it was found that he asked family members and acquaintances before deciding to buy
Akita brand bubble tea with an average of 4.65, the highest level. In terms of alternative assessment, the
average was 4.67. When considering each item, it was found that you considered the quality of standard
bubble tea before purchasing Akita brand bubble tea, with an average of 4.74, the highest level. In terms of
purchasing decisions, there was an average of 4.58
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บทนา
จัง หวัด สงขลาเป็ นเมื อ งใหญ่ ข องภาคใต้ มี ป ระชากรอาศัย อยู่เ ยอะมี ม หาวิ ท ยาลัย ชื่ อ ดัง และ
ห้า งสรรพสิ น ค้า ชั้น น าระดับ ประเทศ มี ร ะบบการขนส่ ง การคมนาคมที่ ส ะดวกประกอบกับ อัต ราการ
เจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ในแต่ละปี ทาให้ผปู ้ ระกอบการส่ วนใหญ่หนั มาเปิ ดธุรกิจกันมากขึ้น ซึ่งธุรกิจ
ร้านชานมไข่มุกเป็ นธุ รกิจหนึ่ งในจังหวัดสงขลาที่มีการแข่งขันที่สูงมากไม่ว่าจะเป็ นด้านรส ชาติดา้ นราคา
หรื อ การตลาดหากเลื อ กท าเลการเปิ ดร้ า นที่ ไ ม่ เ หมาะสมอาจจะท าให้ย อดการขายตกได้ก ารเลื อ กจัด
โปรโมชั่ น รวมไปถึ ง วิ ธี ก ารโฆษณา เช่ น แบรนด์ ช านมไข่ มุ ก ที่ เ ป็ นแฟรนไซน์ อ ย่ า ง RinRincha,
KAMUKAMU, ชาคุมะ, โนบิตะชา และแบรนด์ชานมไข่มุกอาคิตะ สาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เลือกเปิ ดใกล้แหล่งชุมชนใกล้สถาบันกวดวิชาใกล้สถานศึกษาชื่อดัง เมนูของแต่ละแบรนด์จะเริ่ มต้น
ที่ราคา19 บาท และเพิ่มท็อปปิ้ งไข่มุกหรื อวิปชีสพ่นไฟ ก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไป
เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโคโรน่ า 2019 หรื อ โควิด -19 (Covid-19) ได้
เริ่ มต้นเมื่อปลายปี พ.ศ.2562 และลุกลามไปทัว่ โลกสร้างความหวาดกลัว และส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพสังคม
และเศรษฐกิจของประชากรด้วยมาตรการการควนคุมโรคที่ทุกประเทศใช้อยู่ขณะนี้ ตั้งแต่การลดการเดิน
ทางการเข้าออกพื้นที่ การปิ ดสนามบิน การใช้มาตรการ Social distancing มีการปิ ดสถานที่ปิดสถานการค้า
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจปิ ดเมืองฯลฯ ย่อมมีผลกระทบไปถึงการชะงักงันของเศรษฐกิจการค้าการทางาน
ผลิ ตและอุตสาหกรรมท่ องเที่ ยวและอุตสาหกรรมต่อเนื่ อง โรงแรม ร้ านอาหาร รวมไปถึ งการผลิ ตใน
ภาคอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันทุกคนมีความกังวลและต้องดูแลปกป้ องตัวเองมีการกักตัวอยูก่ บั บ้านหลาย
คน ไม่ ส ามารถมาท างานหาเลี้ ย งชี พ แบบปกติ ไ ด้ธุ ร กิ จ จ านวนมากต้อ งหยุด กิ จ การหรื อ ท าได้ไ ม่ เ ต็ ม
ประสิ ทธิ ภาพจนทาให้ขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัวถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยาผูข้ าดรายได้ใน
รู ปแบบคนไทยไม่ทิ้งกันแต่กย็ งั เกิดความเครี ยดและปั ญหาทางสุ ขภาพจิตตามมาการค้าและการลงทุนเกิดผล
กระทบค่อนข้างรุ นแรงแม้แต่เศรษฐกิจโลกก็กาลังเข้าสู่ วิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่ งมีที่มาจากโควิด 19 เป็ นสาคัญ
ผลกระทบทางลบจากการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเกิดปั ญหาอย่างมากโดยเฉพาะคนยากจนที่
ต้องทางานหาเลี้ ยงชี พเป็ นวันๆซึ่ งคนเหล่านี้ จะต้องตกงานสู ญเสี ยรายได้ซ้ าร้ ายคนยากจนเหล่านี้ ยงั ไม่
สามารถเข้าถึงบริ การทางด้านสาธารณสุ ขได้เท่ากับคนที่มีฐานะการร่ วมแรงร่ วมใจฟั นฝ่ าอุปสรรคจึงต้อง
ช่วยเหลือแบ่งปั นเพื่อให้ผ่านวิกฤติน้ ีไปให้ได้ผลกระทบที่สาคัญอีกด้านคือการผลิตอุตสาหกรรม ซึ่ งส่ งผล
ต่อสิ นค้าขาดแคลน เช่น เครื่ องมือ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ การดูแลสุ ขภาพ ที่ทาให้สินค้ามีราคาแพง เช่น
หน้ากากอนามัย หรื อเจลล้างมือ สิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่จาเป็ น เกิดปั ญหาการเก็งกาไร ผลกระทบในระยะ
ยาวเนื่ องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงทาให้สูญเสี ยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้าง
งานที่ ประเทศจะสู ญเสี ยขีดความสามารถในการแข่งขันและการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จในระยะยาว
เนื่ องจากจะต้องใช้ทรั พยากรจานวนมากมาลงทุนกับการป้ องกันและรั กษาโรคโควิค-19 มี การนาเงิ นกู้
จานวนมหาศาลมาใช้จนอาจขาดแคลนทรัพยากรในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็ น

ชานมไข่มุก เป็ นเครื่ องดื่มประเภทชา ซึ่งจะเป็ นชาชนิดใดก็ได้ตามความชอบของผูบ้ ริ โภค ไม่วา่ จะ
เป็ นชาไทย ชาเขียว หรื อชาผลไม้ที่บางร้านมีให้เลือกหลากหลายชนิด ทาโดยนาชามาผสมกับนม และไซรัป
ครี มเทียม น้ าตาล หรื อนมข้นหวานตามสูตรของแต่ละร้านเพื่อเพิ่มความหวานมัน บางคนอาจชอบเครื่ องดื่ม
ชนิดนี้แบบใส่ น้ าแข็ง แบบปั่ น หรื อแบบสมูทตี้ผสมเนื้ อผลไม้ดว้ ย และสิ่ งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ เม็ดไข่มุกที่
ใส่ ไว้ในแก้วด้านล่าง ซึ่ งทามาจากมันสาปะหลังและมีเนื้ อสัมผัสเหนี ยวนุ่มหนึ บหนับน่ากิน จะเห็นได้ว่า
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 หรื อ โควิ ด -19 ส่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ อย่า ง
กว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจร้านอาหาร และเครื่ องดื่ม อย่างชานมไข่มุกก็เป็ นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์แพร่ ระบาด เพราะผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการซื้ อที่เปลี่ยนแปลงไป คิดไตร่ ตรองก่อนที่จะ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ามากขึ้น อีกทั้งภาครัฐได้มีนโยบายยกระดับให้จงั หวัดสงขลาเป็ นพื้นที่เสี่ ยงสูง หรื อพื้นที่สี
แดง ทาให้มีนโยบายไม่ให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารในร้ าน จากัดให้ซ้ื อกลับ อีกทั้งผูค้ นปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยการลดการออกมาในพื้นที่ที่มีคนชุกชุม ออกมาข้างนอก แล้วเปลี่ยนไปเป็ นการสั่งทางระบบ
ออนไลน์กนั มากขึ้น ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วแต่ละร้านมีการขายผ่านช่องทางออนไลน์แอพพลิเคชัน่ การสั่งอาหาร
ยอดฮิต อย่างเช่น Food panda ,Grab food , Lineman อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม แต่ละร้านจึงต้องแข่งขันกันจัด
โปรโมชัน่ เพื่อดึงลูกค้า เนื่องจากสถานการณ์ที่ทาให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผูค้ นที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อดึงดูดลูกค้า เนื่องจากปั จจุบนั อย่างที่ทราบกันดีวา่ มีธุรกิจชาไข่นมมุกเกิดขึ้นมากมาย
หลายแบรนด์ แต่ละร้ านจึงต้องคิดกลวิธีที่จะดึงดูดลูกค้ามาสนใจในร้ านมากขึ้น ซึ่ งชานมไข่มุกแบรนด์
อาคิตะ สาขาคลองแห ได้เปิ ดให้บริ การตรงกับช่วงสถานการณ์โควิด-19 พอดี จึงปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ได้ง่ายขึ้น สามารถสร้างยอดขาย ทางหน้าร้านและออนไลน์ได้ ทางแบรนด์จึงต้องแข่งขันกับ แบรนด์อื่น ๆ
เพื่อพัฒนากระตุน้ เพิ่มยอดขายให้ร้านคงอยูไ่ ด้ในสถานการณ์น้ ี ดังนั้นก่อนที่แต่ละร้านจะสามารถคิดค้นสิ่ ง
ต่าง ๆ ที่จะดึงดูดลูกค้า เพื่อกระตุน้ ยอดขาย และเพื่อรักษาความอยูร่ อดของร้านได้ จึงต้องทาการศึกษาข้อมูล
เช่น ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้อ เป็ นต้น เพื่อใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาสิ่ งที่
สามารถสร้างแรงดึงดูดให้ลูกค้าต่อไป
จากเหตุดงั กล่าว ทางผูว้ ิจยั จึงศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานม
ไข่มุกแบรนด์อาคิตะ สาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทางด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานที่ ด้านโปรโมชั่น ด้านการให้บริ การ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพทัว่ ไป ว่าควรมี
แนวทางอย่างไรเพื่อเพิ่มยอดขายให้กบั ทางร้าน การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ให้มีความมัน่ คงและส่ งมอบคุณค่า
ให้แก่ผบู ้ ริ โภคอย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ย บเที ย บการใช้ปัจ จัย ส่ ว นประสมการตลาดที่ ส่ง ผลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก
แบรนด์อาคิตะสาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะสาขา
คลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผูบ้ ริ โภคที่ มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุก
แบรนด์อาคิตะสาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการการตลาด ได้แก่ ด้านนผลิ ตภัณฑ์ ด้านการบริ การ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านภาพลักษณ์ ด้านกระบวนการให้บริ การ มี
ผลต่อการตัดสิ นใจชานไข่มุกแบรนอคิตะสาขาคลองแห
ขอบเขตของการวิจัย
ผูว้ ิจยั ใช้การวิจยั เชิงปริ มาณสาหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกวิธีการสารวจด้วยแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นและได้กาหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะสาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นขอบเขตของการวิจยั ครั้งนี้
1. ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูซ้ ้ือชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะสาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวน
ประชากรที่แน่ นอน ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสู ตรของ W.G. Cochran ทั้งนี้ จะใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่าง แบบตามสะดวก Convenience sampling ในการสุ่ มครั้งนี้ จะสุ่ มแจกแบบสอบถามกลุ่ม
ประชากรในพื้นที่ ตาบลคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และกลุ่มประชากรที่เคยซื้ อชานมไข่มุก
แบรนด์อาคิตะจานวน 400 คน
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีด้านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps)
แนวคิดและทฤษฎี ดา้ นปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) Kotler (1997) ได้กล่าวไว้ว่า ส่ วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรื อเครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้
บริ ษทั มักจะนามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
แต่ เ ดิ มส่ วนประสมการทางตลาดจะมี เ พียงแค่ 4 ตัว แปรเท่านั้น (4Ps) ได้แ ก่ ผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ราคา
(Price) สถานที่หรื อช่องทางการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ต่อมามี
การคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมา อีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)

และกระบวนการ (Process) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่สาคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับธุรกิจ ทางด้านการบริ การ ดังนั้นจึงรวมเรี ยกได้ว่าเป็ นส่ วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps โดยแต่ละตัว
แปรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Products) หมายถึง สิ่ งที่นาเสนอแก่ตลาดเพื่อการรู้จกั การเป็ นเจ้าของ การใช้หรื อการ
บริ โภค และสามารถสนองความจาเป็ นและต้องการของตลาดได้หรื ออาจหมายถึง คุณสมบัติที่สัมผัสได้และ
สั ม ผัส ไม่ ไ ด้ข องสิ่ ง ที่ ส ามารถสนองความต้อ งการของผูซ้ ้ื อ ให้ไ ด้รั บ ความ พอใจจากการแลกเปลี่ ย น
คุณสมบัติต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ได้แก่ สี ราคา การบรรจุหีบห่ อ ชื่อเสี ยง ตรายี่ห้อ บริ การ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์จึง
อาจเป็ นตัวสิ นค้า บริ การ ความคิด สถานที่ องค์การ หรื อบุคคล
2. ราคา (Price) หมายถึง สิ่ งที่ลูกค้าจ่ายเพื่อให้ได้สินค้า มีมูลค่าเป็ นเงิน
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place or Distribution) การจัดจาหน่ายซึ่ งเป็ นการนาสิ นค้า ส่ งต่อไปยัง
กลุ่มลูกค้า ผ่านช่องทางการจัดจาหน่าย ช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง “เส้นทาง
ที่ผลิตภัณฑ์ (หรื อ) กรรมสิ ทธิ์ของผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ายไปยังตลาด ช่องทางการจัดจาหน่ายอาจประกอบด้วย
ผูผ้ ลิต คนกลางที่เกี่ยวข้องในช่องทางการจัดจาหน่ายและผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม (Consumer of
Industrial Uses)
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ตัวหนึ่งของ
องค์การที่ใช้เพื่อแจ้งข่าวสารและจูงใจตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การขององค์การ หรื ออาจหมายถึง
ข้อมูลการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ื อเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ คาที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกับ การส่ งเสริ มการตลาดคือ คาว่าการขาย (Selling) ซึ่งหมายถึง การแจ้งข่าวสารและการจูงใจตลาด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Mix) หมายถึง เครื่ องมือการ
ติดต่อสื่ อสารทางการตลาดเพื่อแจ้งข่าวสาร จูงใจตลาด สร้างทัศนคติ
5. บุคคล (People) ถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งของการดาเนินธุรกิจ ดังนั้นต้องอาศัยการ
สรรหาการฝึ กอบรม การจูงใจเพื่อสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดความแตกต่าง จากแบรนด์คู่แข่ง
พนักงานต้องมีทศั นคติที่ดีมีความพร้อมในการให้บริ การ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) หมายถึงการ
แสดงให้ลูกค้ามองเห็นคุณค่าและรู้ สึกพึงพอใจในการให้บริ การได้แก่ หน้าร้ านที่สะอาด การให้บริ การ
ลักษณะการแต่งกายของพนักงาน อุปกรณ์หรื อสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ภายใน สถานประกอบการที่
ผูใ้ ช้บริ การสามารถมองเห็นจากภายนอกและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า
7. กระบวนการบริ การ (Process) หมายถึง การอาศัยกระบวนการบางอย่างเพื่อจัดส่ ง บริ การให้กบั
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วและประทับใจลูกค้าประกอบด้วยความรวดเร็ วในการให้บริ การ การตอบรั บจาก
พนักงานในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาดเป็ นต้น ทั้งหมดจะส่ งผลต่อ ความรู้สึกนึกคิดของลูกค้าซึ่งมา
ใช้บริ การทั้งสิ้ น กระบวนการบริ การจึงถูกยอมรับว่ามีความสาคัญ ต่อธุ รกิจบริ การสามารถสร้างความพึง
พอใจสูงสุ ดแก่ลูกค้าได้

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจ Kotler & Keller (2012) ได้กล่าวไว้วา่
1. การรับรู้ ปัญหา (Problem Recognition) เป็ นขั้นตอนแรกของกระบวนการซื้ อ คือเมื่อผูบ้ ริ โภค
ตระหนักถึงปัญหาหรื อความต้องการจากแรงกระตุน้ ภายในหรื อภายนอก
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผูบ้ ริ โภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์น้ นั แล้ว ผูบ้ ริ โภค
มักจะต้องการหาข้อมูลหรื อรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การนั้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ดังนี้
1) ผูบ้ ริ โภคต้องการตอบสนองต่อความต้องการของตน
2) ผูบ้ ริ โภคมองหาประโยชน์และการช่วยแก้ปัญหาของสิ นค้า
3) ผูบ้ ริ โ ภคมองหาสิ น ค้า อื่ น เพื่ อ ท าการเปรี ย บเที ย บถึ ง ประโยชน์ แ ละข้อ แตกต่ า ง ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคพร้อมจะจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ นค้าที่ทีและมีคุณสมบัติหลากหลาย
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) เป็ นขั้นตอนหลังจากการประเมินทางเลือกและความตั้งใจ
ซื้ อ ซึ่ งก่อนการตัดสิ นใจซื้ ออาจมีหลายปั จจัยเข้ามาแทรกแซงหลังจากขั้นตอนของการประเมินทางเลือก
ได้แก่ ทัศนคติของผูอ้ ื่นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ รวมถึงสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
5. พฤติกรรมหลังการซื้ อ (Post purchase Behavior) เป็ นขั้นตอนหลังจากการตัดสิ นใจซื้ อแล้ว โดย
นักการตลาดต้องตรวจสอบความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคหลังจากการซื้ อหรื อการใช้สินค้า ซึ่ งเป็ นการสร้าง
สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังเป็ นการสร้างประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานให้ดียงิ่ ขึ้น เมื่อผูบ้ ริ โภค
เกิ ดความพึงพอใจหรื อประทับใจในผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคก็จะมีแนวโน้มในการกลับมาซื้ อซ้ าอีกครั้งและ
อาจจะส่ งต่อข้อมูล การแนะนาต่อให้ผอู ้ ื่น เป็ นโอกาสในกรสร้างลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมก็จะเกิดความภักดี
ต่อแบรนด์
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะ
สาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา เป็ นงานวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ (Questionnaire) ในการศึกษาวิจยั ประกอบกับการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับ
สรุ ปผลการวิจยั เพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจ ัยครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ใน การเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ การวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Research) จากการที่ ผู ้วิ จัย ได้ท าการทบทวน

วรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาพัฒนาข้อคาถามของแบบสอบถามที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั และสอดคล้องตามกรอบแนวคิดในการศึ กษา โดยสอบถาม เรื่ อง ปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะสาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุก
แบรนด์อาคิตะสาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ส่ วนที่ 3) ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะสาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ เป็ นดังนี้
ส่ วนที่ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์โดยคานวณหาค่า
ร้อยละ,ค่าเฉลี่ย,และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่ วนที่ 2) ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิ
ตะสาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการคานวณร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)
ส่ วนที่ 3) ข้อมูลด้านพฤติกรรมการการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะสาขาคลองแห อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการคานวณร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)
ผลการวิจัย
ผลการวิ เ คราะห์ ข้อมูลปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้ว ย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จานวน 274 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.5 มีอายุ 21-30 ปี จานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.8 มีสถานภาพ
โสดจานวน 292 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.0 มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าจานวน 249 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 62.3 มีอาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง จานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท จานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.3
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ประสิ ทธิภาพโดยรวมของส่ วนประสมทาง
การตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า รสชาติของชานม
ไข่มุก มีค่าเฉลี่ย 4.56 อยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 4.56 อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณ มีค่าเฉลี่ย 4.65 อยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ย

4.47 อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทาเลที่ต้งั สะดวกหาง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.65 อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ย 4.37 อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการสะสม
แต้ม และคูปอง มีค่าเฉลี่ย 4.62 อยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านพนักงาน มีค่าเฉลี่ย 4.40 อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า พนักงานแต่งกายสะอาด มี ค่าเฉลี่ ย 4.49 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ มีค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีนโยบายสแกนคัดกรองลูกค้า
ผ่านแอพเราชนะ มีค่าเฉลี่ย 4.65 อยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.47 อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าแสงสว่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.79 อยูใ่ นระดับมากที่สุด ดังนั้นผล
การประสิ ทธิภาพโดยรวมของส่ วนประสมทางการตลาด มีค่าเฉลี่ย 4.41 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ชานมไข่ มุ ก แบรนด์อ าคิ ต ะ พบว่า
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะ ในด้านการรับรู้ปัญหามี
ค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุก เพราะอยากมี
สิ นค้าเหมือนคนอื่น มีค่าเฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการค้นหาข้อมูลมีค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านได้สอบถามคนในครอบครัวรวมถึงคนรู้จกั ก่อนตัดสิ นใจซื้อชานม
ไข่มุกแบรนด์อาคิตะ มีค่าเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการประเมินทางเลือก มีค่าเฉลี่ย 4.67 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ท่านพิจารณาถึงคุณภาพของชานมไข่มุกที่ได้มาตรฐานก่อนตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุก
แบรนด์อาคิตะ มีค่าเฉลี่ย 4.74 อยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า มีค่าเฉลี่ย 4.58 เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ท่านตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะเพราะประทับใจในบุคลากรของร้าน มีค่าเฉลี่ย
4.71 อยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อสิ นค้ามีค่าเฉลี่ย 4.49 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านจะ
แนะนาคนรู้จกั มาซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะที่สาขาคลองแหต่อไปมีค่าเฉลี่ย 4.55 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ดังนั้นผลการประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะ มีค่าเฉลี่ย
4.53 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อชานม
ไข่มุกแบรนด์อาคิตะ สาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่แตกต่างกัน จาแนกตามข้อมูลส่ วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ พบว่า การทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค ด้วยสถิติ T-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ค่า sig ความ
แตกต่างระหว่างเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของ
ผูบ้ ริ โภค ด้วยสถิติ T-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ค่า sig ความแตกต่างระหว่างรายได้มีค่า
มากกว่าระดับนัยสาคัญ จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะ สาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ไม่
แตกต่างกัน

สมมติ ฐานที่ 2 ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด มี ผลต่ อการตัด สิ นใจซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์
อาคิ ตะ สาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา พบว่า ด้านราคา (Price) และ ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ (Process) ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะ สาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ดังตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1
ตัวแปรพยากรณ์
R
R2
R 2Change
SE est
F
X2

0.856

0.732

0.732

0.127

1089.774*

X2, X5

0.932

0.868

0.135

0.089

407.064*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2
ตัวแปรพยากรณ์
B

β

t

Sig.

Constant

2.261

-

32.018

.000*

ด้านราคา (Price) (X2)

0.509

0.015

33.012

.000*

ด้านกระบวนการให้บริการ 0.267
(Process) (X5)

0.013

20.176

.000*

R = 0.932

R2 = 0.868 S.E. est = 0.089 F = 407.064

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่ งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ปัจจัยผสมทางการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุก
แบรนด์อาคิตะ สาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Y = 0.856 + 0.509 X2 + 0.932 X5
อภิปรายผล
1. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะ สาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มี
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะ
สาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ไม่แตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ สรุ ปได้ว่า ผูป้ ระกอบการ
ควรให้ความสาคัญต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในด้านเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ
เพราะการตัดสิ นใจซื้ อชานมทุกเพศ ดื่มชานมไข่มุกเหมือนกันขึ้นอยู่กบั ความชอบส่ วนตัว ด้านอายุ ด้าน
การศึกษาและอาชี พ ชานมไข่มุกไม่ใช่สินค้าเฉพาะกลุ่ม ไม่มีขอ้ จากัดในตัวของสิ นค้า ดังนั้นผูบ้ ริ โภคจึง

ตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกด้วยเหตุผลเดียวกัน รายได้เป็ นสิ่ งสาคัญมากที่สุดเพราะ ผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ อมีขอ้ จากัด
ด้านงบประมาณค่าใช้จ่าย ส่ งผลให้การตัดสิ นใจซื้อแตกต่างกัน อีกทั้งข้อจากัดในด้านราคาของชานม ทาให้
ส่ วนของรายได้มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ ชุติมา มิ่งขวัญสกุลและอรุ ณ
รุ่ ง วงศ์กงั วาน (2563) ศึกษา ส่ วนประสมทางการตลาด การรับรู้คุณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
ชานมไข่มุก แบรนด์โนบิชาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกันมี
พฤติ กรรมการซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์โนบิชา ในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์โนบิชา
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่าย ในการซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์โนบิชา แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูบ้ ริ โภค ที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
ชานมไข่มุกในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความถี่ในการบริ โภคชานมไข่มุกโดยเฉลี่ยครั้งต่อเดือน แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะ สาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็ นดังนี้
ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ไม่ ส่งผลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อ ชานมไข่มุก แบรนด์อ าคิ ตะ สาขาคลองแห อาเภอ
หาดใหญ่ จัง หวัด สงขลา พบว่ า ผูบ้ ริ โ ภคไม่ ไ ด้ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ บรรจุ ภ ัณ ฑ์ข องชานมไข่ มุ ก ความ
หลากหลายของเมนู ขนาดของแก้วชานมไข่มุก ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญน้อย จึงไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะ สาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชุติ
มา มิ่งขวัญสกุลและอรุ ณรุ่ ง วงศ์กงั วาน (2563) ศึกษา ส่ วนประสมทางการตลาด การรับรู้คุณค่าตราสิ นค้าที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์โนบิชาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าตัวแปรด้าน
ผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อชานมไข่มุกแบรนด์โนบิชาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้านราคา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะ สาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาพบว่าราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณ มีป้ายแสดงราคาชัดเจน ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบ
กับชานมไข่มุกแบรนด์อื่น ๆ เพราะว่า จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทาให้ผูบ้ ริ โภคต้องคานึงถึงเรื่ องคุณภาพ ปริ มาณ และความเหมาะสมด้านราคาเป็ น
สิ่ งสาคัญในการซื้ อสิ นค้า เมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นในตลาดเดียวกัน ทาให้ราคาส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ชานมไข่ มุ ก มากที่ สุ ด ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของจุ รี พ ร ช้อ นใจ (2563) ได้ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อน้ าผลไม้พร้อมดื่ม ตรากรี นเมท ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดราชบุรี พบว่า ปั จจัยด้าน
ส่ วนประสมทาง การตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อน้ าผลไม้พร้อมดื่ม ตรากรี นเมท ได้แก่ ด้าน
ราคา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านสถานที่/ทาเล ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะ สาขาคลองแห อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าผูบ้ ริ โภคไม่ได้ให้ความสาคัญกับการมีที่จอดรถเพียงพอ ภายในร้านสะอาด มี
สัดส่ วนชัดเจน มีโต๊ะที่นงั่ เพียงพอต่อลูกค้า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วาสนา เที่ยงกระโทก,วอนชนก
ไชยสุ นทร (2562) ได้ศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคชานมไข่มุก

แบรนด์ต่างประเทศของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าตัวแปรด้านสถานที่/ทาเลไม่มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการบริ โภคชานมไข่มุก แบรนด์ต่างประเทศของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้านส่ งเสริ มการตลาดไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะ สาขาคลองแห อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าผูบ้ ริ โภคไม่ได้ให้ความสาคัญกับการแนะนาร้านผ่านสื่ อโฆษณาออนไลน์ มี
การลดราคาในโอกาสพิเศษ มีการสะสมแต้ม และคูปอง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชุติมา มิ่งขวัญสกุล
และอรุ ณ รุ่ ง วงศ์กัง วาน (2563) ศึ ก ษา ส่ ว นประสมทางการตลาด การรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติ กรรมการซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์โนบิ ชาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าตัวแปรด้าน
ส่ ง เสริ มการตลาดไม่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อชานมไข่ มุ ก แบรนด์ โ นบิ ช าของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ด้านกระบวนการให้บริ การ ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะ สาขาคลองแห
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่ามีนโยบายสแกนคัดกรองลูกค้าผ่านแอพเราชนะ มีการคิดเงินถูกต้อง มี
บริ การเจลแอลกอฮอล์ มีการทาความสะอาดร้านทุกชัว่ โมง เพราะว่า เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทาให้ผบู ้ ริ โภคหันมาใส่ ใจในเรื่ องสุ ขภาพ และความปลอดภัยจากการแพร่ ระบาด จึง
ทาให้กระบวนการให้บริ การส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
จุรีพร ช้อนใจ (2563) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่ม ตรากรี นเมท ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดราชบุรี พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง การตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
น้ าผลไม้พร้อมดื่ม ตรากรี นเมท ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านบุคลากร ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะ สาขาคลองแห อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าผูบ้ ริ โภคไม่ได้ให้ความสาคัญกับ พนักงานพูดจาสุ ภาพ มีการแนะนาเมนูให้
ลูกค้า พนักงานสื่ อสารกับลูกค้าเข้าใจง่าย พนักงานแต่งกายสะอาด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วาสนา
เที่ยงกระโทก,วอนชนก ไชยสุ นทร (2562) ได้ศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อพฤติกรรม
การบริ โภคชานมไข่มุก แบรนด์ต่างประเทศของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าตัว แปรด้าน
บุคลากรไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริ โภคชานมไข่มุก แบรนด์ต่างประเทศของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ด้านลักษณะกายภาพ ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะ สาขาคลองแห อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าผูบ้ ริ โภคไม่ได้ให้ความสาคัญกับ มีการเปิ ดเพลงสร้างบรรยากาศในร้าน ป้ าย
ร้านมองเห็นชัดเจน มีแสงสว่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของศศิธร พรมมาลา (2561) ได้ศึกษาปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอาเภอสัน
ทรายจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าตัวแปรด้านลักษณะกายภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อกาแฟสด
ของผูบ้ ริ โภคในอาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
3. พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะ ในด้านการรับรู้ปัญหา อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุก เพราะอยากมีสินค้าเหมือนคนอื่น อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ด้านการค้นหาข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านได้สอบถามคนใน

ครอบครัวรวมถึงคนรู้จกั ก่อนตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านการประเมิน
ทางเลือก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านพิจารณาถึงคุณภาพของชานมไข่มุกที่ได้มาตรฐานก่อนตัดสิ นใจซื้อ
ชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่าน
ตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะเพราะประทับใจในบุคลากรของร้ าน อยู่ในระดับมากที่สุด ด้าน
พฤติกรรมหลังการซื้ อสิ นค้า เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านจะแนะนาคนรู้จกั มาซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์
อาคิตะที่สาขาคลองแหต่อไป อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นผลการประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของพฤติกรรมการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ ชานมไข่ มุ ก แบรนด์อ าคิ ตะ อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด จากผลการวิเ คราะห์ ดัง กล่ า ว สรุ ป ได้ว่า
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุก แบรนด์อาคิตะของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้อชานม
ไข่มุก เพราะอยากมีสินค้าเหมือนคนอื่น อยากลองซื้อ ลองชิม และก่อนตัดสิ นใจซื้อมีการสอบถามจากคนใน
ครอบครัวรวมถึงคนรู้จกั ถึงเรื่ อง รสชาติ ราคา รวมทั้งรวมทั้งยังใส่ ใจในเรื่ องคุณภาพของชานมไข่มุกที่ได้
มาตรฐานและตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะ เพราะประทับใจในบุคลากรของร้านที่มีการบริ การที่ดี
แต่งกายสะอาด และหลังจากซื้ อชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะจะแนะนาให้คนในครอบครัว คนรู้ จกั มาซื้ อ
ชานมไข่มุกแบรนด์อาคิตะ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ นฏกร สิ ทธิสุทธิ์ (2561) ศึกษาถึงปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด คุณค่าตราสิ นค้า และรู ปแบบการดาเนินชีวิตที่ส่งผลต่อ กระบวนการตัดสิ นใจซื้อชาไข่มุกใน
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทาง การตลาด ปัจจัยคุณค่าตราสิ นค้า และรู ปแบบการ
ดาเนิ นชีวิตมีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อชาไข่มุกในกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเพิม่ เติม เช่น ปัจจัยด้านตราสิ นค้า/แบรนด์
2. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบกับสิ นค้าหรื อบริ การที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน เพื่อหาจุดเด่นจุด
ด้วยของสิ นค้าแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน
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