พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานม
ไข่มุกเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

ปัทมาวรรณ ลิ้มพลอยพิพฒั น์

งานนิพนธ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
2564
ลิขสิ ทธิ์เป็ นของมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานม
ไข่มุกเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

ปัทมาวรรณ ลิ้มพลอยพิพฒั น์

งานนิพนธ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
2564

ลิขสิ ทธิ์เป็ นของมหาวิทยาลัยบูรพา

Health Care Behavior and Perceived Brand Equity Affecting The Consumers Purchase Decision
Behaviors of Healthy Bubble Milk Tea in Bangkok

PATTAMAWAN LIMPLOYPIPAT

AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENTS FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
FACULTY OF MANAGEMENT AND TOURISM
BURAPHA UNIVERSITY
2021
COPYRIGHT OF BURAPHA UNIVERSITY

คณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์และคณะกรรมการสอบงานนิพนธ์ได้พิจารณางาน
นิพนธ์ของ ปัทมาวรรณ ลิ้มพลอยพิพฒั น์ ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้
คณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก

คณะกรรมการสอบงานนิพนธ์
ประธาน

(ดร.ศรัญยา แสงลิ้มสุ วรรณ)

(ดร.อารี รัตน์ ลีฬหะพันธุ์)
กรรมการ

อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภณ นิธิเชาวกุล)

(ดร.ศรัญยา แสงลิ้มสุ วรรณ)
กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภณ นิธิเชาวกุล)
กรรมการ
(ดร.วรรณวิชนี ถนอมชาติ)

คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณี พิมาพันธุ์ศรี )
วันที่
เดือน
พ.ศ.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา อนุมตั ิให้รับงานนิพนธ์ฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยบูรพา
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล)
วันที่
เดือน
พ.ศ.

ง
บทคัดย่อภาษาไทย

61920012:
คาสาคัญ:

สาขาวิชา: -; บธ.ม. (-)
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ, การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า, การตัดสินใจซื้อ, ชานมไข่มุกเพื่อ
สุ ขภาพ
ปัทมาวรรณ ลิ้มพลอยพิพฒั น์ : พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร. (Health Care Behavior
and Perceived Brand Equity Affecting The Consumers Purchase Decision Behaviors of Healthy Bubble Milk
Tea in Bangkok ) คณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์: ศรัญยา แสงลิม้ สุ วรรณ, ธนภณ นิธิเชาวกุล ปี พ.ศ. 2564.
การศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ และการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ ระดับการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ และการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า กับพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และ เพื่อสร้างสมการทานายพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ เครื่ องมือที่
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคที่รู้จกั และเคยดื่มชานมไข่มุกเพื่อ
สุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดย วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ
เชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ และการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุ
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพในภาพรวมในระดับ
ปานกลาง และเมื่อแยกในรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมาก คือ การตรวจสุ ขภาพ การ
พักผ่อน ระดับปานกลาง คือ การบริ โภคอาหาร และการออกกาลังกาย ส่วนการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้ากลุ่มตัวอย่าง
มีการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าในด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้ การตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า และความภักดีในตราสิ นค้า ใน
ระดับมาก ส่วนการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า มีการรับรู ้ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ ด้านการออกกาลังกายและการตรวจสุ ขภาพมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และการรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้าด้านการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้ ด้านความ
ภักดีในตราสิ นค้า และ ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพฤติกรรมการดูแล
สุ ขภาพและการรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้าสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพือ่ สุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครได้ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

จ
บทคัดย่อภาษาอัง ก ฤษ

61920012:
KEYWORDS:

MAJOR: -; M.B.A. (-)
Health Care Behevior, Brand Equity, Purchase Decision, Healthy Bubble Milk Tea

PATTAMAWAN LIMPLOYPIPAT : HEALTH CARE BEHAVIOR AND PERCEIVED
BRAND EQUITY AFFECTING THE CONSUMERS PURCHASE DECISION BEHAVIORS OF HEALTHY
BUBBLE MILK TEA IN BANGKOK . ADVISORY COMMITTEE: SARUNYA SANGLIMSUWAN, Ph.D.,
TANAPHON NITICHOWAKUL, D.B.A 2021.
The objectives of this study were: (1) to study the health management level and the perceived
brand equity level of healthy bubble milk tea’s consumers (2) to study the relationship between health care
behavior factors and the perception of brand equity with factors affecting consumers’ buying decision behavior
of healthy bubble milk tea in Bangkok; and (3) to create a predicted equation of consumer’s buying decision
behavior of healthy bubble milk tea in Bangkok. The population is the consumer living in Bangkok. It was a
quantitative research. The research instrument was online questionnaire. The samples of this study were 400
consumers who knew or drank healthy bubble milk tea and lived in Bangkok. The samples were selected by
purposive sampling technique. Data were analyzed using descriptive statistics, and using Pearson’s product
moment correlation and multiple regression analysis to test the research hypothesis.
The research results indicated that the samples had the opinions about overall health care
behavior in a moderate level. Considering in each aspect of health care behavior, the study revealed that the
samples’ opinions about the health checking and about the rest were in a high level, and about the food
consumption and the exercise were in a moderate level. Regarding the perceived brand equity, the results were
showed that the samples had the high perceptions of perceived quality, brand awareness, and brand loyalty, and
had the moderate perception level of brand association. The result of the hypothesis testing showed that the
exercise, and the health checking had a correlation with the buying decision behavior of healthy milk tea
among consumers in Bangkok at the 0.01 significance level. Besides, the perceived brand equity in terms of
brand awareness, perceived quality, brand loyalty, and brand association also had a correlation with buying
decision behavior of the healthy milk tea among consumers in Bangkok at the 0.01 significance level. Besides,
health care behavior and perceived brand equity were able to predict the consumer’s buying decision behavior
of healthy milk tea in Bangkok at the 0.05 significance level
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ชานมไข่มุกเป็ นหนึ่ งในเครื่ องดื่ มที่ได้รับความนิ ยมไปทัว่ โลกในช่วงหลายปี ที่ ผ่า นมา
อัตราการขยายตัวของธุ รกิจชานมไข่มุกเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง มีมูลค่าของตลาดในปี ค.ศ. 2017 อยู่
ที่ 1,954 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 65,000 ล้านบาท และคาดว่าจะเพิ่มสู งขึ้นในปี ค.ศ. 2023
เป็ น 3,214 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 100,000 ล้านบาท และธุรกิจชานมไข่มุกทาให้สมาคม
อาหารทัว่ โลกเข้าลงทุนเป็ นจานวนมากเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างสรรค์รสชาติใหม่ๆให้
ชานมไข่มุกมีความอร่ อยมากยิ่งขึ้น (Doshi & Sharma, 2018) ในภูมิภาคเอเชีย ตลาดชานมไข่มุกมี
อัตราการเติบโตที่รวดเร็ ว เนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่มากแต่ได้ผลกาไรต่อหน่วยสูง มีกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่
สามารถดึ ง ดู ดลู ก ค้า อี ก ทั้ง ยัง เป็ นเครื่ องดื่ ม ทางเลื อกให้แก่ ผูบ้ ริ โภคจ านวนมากที่ ไ ม่ ดื่ม กาแฟ
ปั จ จุ บ ัน แบรนด์ช านมไข่ มุ ก ต่ า งสร้ างความเป็ นเอกลัก ษณ์ เ ฉพาะตัว ไม่ ว่า จะเป็ นด้า นวัตถุดิบ
รู ปลักษณ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ รสชาติ การปรับแต่งความหวาน รวมถึงการส่งเสริ มการขายในรู ปแบบต่าง ๆ
ดังนั้นจึงมีการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสู ง
ความนิยมของชานมไข่มุปรากฎให้เห็นในหลากหลายประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริ กาได้
มี ก ารคัดเลื อกให้วนั ที่ 30 เมษายน เป็ นวันชานมไข่มุก แห่ งชาติ ของสหรั ฐ อเมริ ก า ในประเทศ
เวียดนามมีถนนชานมไข่มุก และในประเทศไต้หวันซึ่งเป็ นประเทศต้นกาเนิ ดนั้น ชานมไข่มุกได้รับ
การส่ งเสริ มให้เป็ นเครื่ องดื่มประจาชาติและเป็ นเครื่ องดื่มหลักในงานเฉลิมฉลองวันชาติในปี ค.ศ.
2017 ในประเทศอาเซี ยนพบว่า มียี่ห้อชานมไข่มุกมากกว่า 1,500 แบรนด์ มีสาขากว่า 4,000 สาขา
และดื่มชานมไข่มุกเฉลี่ยประมาณ 4 แก้วต่อคนต่อเดือน โดยประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีผบู ้ ริ โภค
ชานมไข่ มุ ก มากที่ สุ ด โดยมี อัตราการดื่ มประมาณ 6 แก้วต่อคนต่อเดื อน (เบน เกี ย รติ ก วานกุ ล
และพฤภัทร ทรงเที่ยง, 2019) ในพื้นที่โดยรอบสถานี รถไฟฟ้า 7 สถานี มีร้านชานมไข่มุก 138 ร้าน
(นลินี ฐิ ตะวรรณ, 2019) จากข้อมูลดังกล่าว แม้จะมี ร้านชานมไข่มุกจานวนมากในบริ เวณพื้ นที่
ใกล้เคียงกัน แต่ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคทดลอง
ชานมไข่มุกในรู ปแบบใหม่อยูเ่ สมอ
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การดื่มชานมไข่มุกในปริ มาณมากเกินความต้องการอาจส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ เนื่องจาก
ชานมไข่มุกหนึ่งแก้วได้รับพลังงานค่อนข้างสูงและมีน้ าตาลในปริ มาณมาก หากได้รับในปริ มาณที่
มากเกินไปอาจเสี่ ยงต่อโรคอ้วนและโรคเบาหวาน (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข , 2562) จาก
การตรวจสอบชานมไข่มุก ของศูนย์ทดสอบฉลาดซื้ อ มูลนิ ธิเพื่อผูบ้ ริ โภค พบว่า ชานมไข่มุกใน
ตลาดปัจจุบนั มีปริ มาณน้ าตาลมากเกินกว่าที่กาหนด เมื่อดื่มเครื่ องดื่มประเภทนี้มากอาจจะทาให้เป็ น
โรคเบาหวานได้ ขณะที่องค์การอนามัยโลก แนะนาปริ มาณน้ าตาลที่ได้รับต่อวันไม่ควรเกิน 24 กรัม
หรื อ 6 ช้อนชา แต่ชานมไข่มุกหนึ่งแก้ว ให้พลังงาน 240-360 กิโลแคลอรี่ (สารี อ๋ องสมหวัง, 2562)
ความแตกต่างของพลังงานและสารอาหารขึ้นอยู่กบั ปริ มาณน้ าเชื่ อมและครี มเทียมที่ใส่ เข้าไป ครี ม
เทียมที่เป็ นส่ วนผสมหนึ่ งซึ่ งมีไขมันทรานส์ที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ จะเพิ่มความเสี่ ยงต่อการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ ง และโรคอ้วน รวมถึงเม็ดไข่มุกประกอบไปด้วยน้ าตาล และคาร์
โบไฮเดตในปริ มาณมาก เพราะทามาจากแป้ง ซึ่งพลังงานที่ได้รับจากการดื่มชานมไข่มุก เท่ากับข้าว
3-4 ทัพพี (ทิวาพร มณี รัตนศุภกร, 2556) ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั จากสถาบัน Food Science &
Nutrition เรื่ องแคลอรี่ และน้ าตาลในชานมไข่มุกที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ ยงต่อโรคอ้วนในเอเชี ย
แปซิฟิกระบุวา่ เครื่ องดื่มชานมไข่มุกหนึ่งแก้วที่มีแค่ชานมและส่ วนผสมเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น เยลลี่และ
พุดดิ้ง อาจส่ งผลให้แคลอรี่ รวมสู งกว่า 16% ของปริ มาณพลังงานทั้งหมด เกินหลักเกณฑ์และเพิ่ม
ความเสี่ ยงของโรคอ้วนเป็ นปั ญหาด้านสุ ขภาพที่สาคัญโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่ นเอเชียที่อาจบริ โภค
เครื่ องดื่มชานมไข่มุกเหล่านี้ ทุกวัน จากการวิจยั ชี้ ให้เห็นว่า ประเทศในแถบเอเชี ยมีโรคที่เกี่ยวกับ
โรคอ้วนสู ง ดังนั้นควรบริ โภคชานมไข่มุกในระดับปานกลาง หรื อการเลือกชานมไข่มุกที่มีน้ าตาล
ต่ากว่าครึ่ งหนึ่ ง หรื อทิ้งส่ วนผสมเพิ่มเติม เช่น ไข่มุกที่ทามาจากแป้ง ทางเลือกเหล่านี้สามารถลดค่า
แคลอรี่ โดยรวมของเครื่ องดื่มชานมไข่มุกได้ (Min, Green, & Kim, 2017)
กระแสรักสุ ขภาพยังคงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ผลักดันให้ตลาดสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่ องมาจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่หันมาใส่ ใจดูแลสุ ขภาพมากขึ้น ทั้งวัยรุ่ น วัยทางาน
หรื อแม้แต่ผสู ้ ูงอายุที่มีแนวโน้มจานวนเพิ่มขึ้น โดยในกลุ่มคนรุ่ นใหม่จะให้ความสาคัญกับการเลือก
อาหาร ลดน้ าตาลและเพิ่มความหวานที่ดีต่อสุ ขภาพ สอดคล้องกับมูลค่าการลงทุนธุรกิจด้านสุขภาพ
ของผูป้ ระกอบธุรกิจไทยที่เพิ่มสู งขึ้น เนื่องจากสังคมกาลังเข้าสู่สังคมสูงวัย และคนส่วนใหญ่หันมา
ใส่ ใจสุ ขภาพ (กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า, 2561) ทาให้ผูป้ ระกอบการต้องปรับสิ นค้าให้ตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคเป้าหมายให้ได้มากที่สุด
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ปั จจัยที่ส่งผลต่อธุ รกิจชานมไข่มุกในเมืองไทย พบว่าธุ รกิจชานมไข่มุกเป็ นธุ รกิจที่ได้รับ
ความนิยมในกระแสการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ เป็ นเครื่ องดื่มยอดนิ ยมของผูบ้ ริ โภคทุก
เพศ ทุกวัย มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นาไปสู่ การบริ โภคเพื่อสุ ขภาพเพิ่มมากขึ้น (จาตุรงค์ แก้วสาม
ดวง, 2563) และจากความใส่ใจสุขภาพของผูบ้ ริ โภค ในปัจจุบนั มีชานมไข่มุกทางเลือกของผูท้ ี่ใส่ ใจ
ในสุ ขภาพเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากการดื่มชานมไข่มุกแก้วละ 500 กิโลแคลอรี่ อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดี
สาหรับการดื่มในทุกวัน รู ปแบบของส่ วนผสมจึงมีการปรับเปลี่ยนให้ดีต่อสุ ขภาพมากยิ่งขึ้น เช่น
การเลือกใช้ส่วนผสมที่ มีไขมันต่า แคลอรี่ น้อย การใช้บุกแทนแป้ งในการทาไข่มุก การใช้หญ้า
หวานหรื อสารให้ความหวานอิริทริ ทอลแทนน้ าตาล นอกจากนี้ ยงั มีการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
โดยเลือกใช้ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ เช่น เปลี่ยนจากน้ าตาลทรายมาเป็ นน้ าตาลมะพร้าว การใช้
น้ า เชื่ อมที่ ผ ลิ ตจากอ้อยออร์ แกนิ ค ไม่ ผ่า นการฟอกขาว ปลอดสารเคมี ไม่ ป รุ ง แต่ ง กลิ่ น และสี
สังเคราะห์ การคัดสรรใบชาที่ผ่านกระบวนการปลูกแบบออร์ แกนิ ค การใช้ขา้ วไรซ์เบอรรี่ ซ่ ึ งมี
สารอาหารมากกว่าไข่มุกจากแป้งแบบปกติ การใช้นมออร์ แกนิ ค นมแอลมอนด์ หรื อ นมถัว่ เหลือง
แทนการใช้นมทัว่ ไปเพื่อประโยชน์ ต่อสุ ขภาพและสาหรั บ ผูบ้ ริ โภคที่ แพ้นมวัว เป็ นต้น ดัง นั้น
ส่วนประกอบของชานมไข่มุกที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจึงเป็ นทางเลือกในการสร้างสรรค์ชานม
ไข่มุกรู ปแบบใหม่ที่ดีต่อสุ ขภาพมากยิ่งขึ้น และจากรายงานตลาดชานมไข่มุกทัว่ โลกพบว่า ตลาด
ของชานมไข่มุกมีแนวโน้มที่จะนาเสนอชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพสาหรับผูบ้ ริ โภคมากขึ้น โดยเป็ นชา
นมไข่มุกที่มีปริ มาณไขมันต่าและแคลอรี่ ต่า (Wilson, 2019)
เมื่อแนวโน้มความใส่ ใจในสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคมีมากขึ้นและการเติบโตของชานมไข่มุก
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้เกิดการแข่งขันที่ค่อนข้างรุ นแรง การเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในธุรกิจ
ชานมไข่มุกควรสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิ ทธิผลเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถที่จะแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะทาการศึกษา
ในประเด็น พฤติ ก รรมการดู แลสุ ขภาพและการรั บรู ้ คุณค่าตราสิ นค้า ที่ ส่ งผลต่อ พฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อสุ ข ภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ เป็ นประโยชน์
สาหรับการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภค และสร้างความแตกต่างในตลาด สามารถบริ หารจัดการคุณค่าในตรา
สิ นค้า อันเป็ นปัจจัยสาคัญที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ชานมไข่มุกได้
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาระดับ การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า ของผูบ้ ริ โภคชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่ อศึ ก ษาความสัม พันธ์ระหว่างปั จจัย ด้านพฤติ ก รรมการดู แลสุ ขภาพกับพฤติ กรรม
ตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้ากับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
ชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
5. เพื่อสร้างสมการทานายพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร

1.3 สมมติฐานการวิจัย
1. พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อ
สุขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.1 พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพด้ า นการบริ โภคอาหาร มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.2 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการออกกาลังกาย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.3 พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการพักผ่อน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.4 พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการตรวจสุขภาพ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อ
สุขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.1 การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าด้านการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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2.2 การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.3 การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าด้านความภักดีในตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.4 การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ได้ทราบถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ระดับการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าและพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกับพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
4. สามารถใช้เป็ นข้อมู ล ส าหรั บผูป้ ระกอบการ และผูท้ ี่ ส นใจทาธุ รกิ จ ชานมไข่มุก เพื่ อ
สุ ขภาพ เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ใน
ตราสิ นค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้ ด้านความภักดีในตราสิ นค้า และด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้าให้เกิด
ประสิ ทธิภาพสูงสุดกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้าหมาย

1.5 ขอบเขตของงานวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากร คือ ผูบ้ ริ โภคชานมไข่มุกที่อยู่ในพื้นที่เขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่รู้จกั หรื อเคยดื่มชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
จานวน 400 คน
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ขอบเขตด้านตัวแปร
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่
1.1 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
1.1.1 การบริ โภคอาหาร
1.1.2 การออกกาลังกาย
1.1.3 การพักผ่อน
1.1.4 การตรวจสุขภาพ
1.2 การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า
1.2.1 ด้านการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า
1.2.2 ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้
1.2.3 ด้านความภักดีในตราสิ นค้า
1.2.4 ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
หมายเหตุ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ประกอบด้ ว ย 5 องค์ ป ระกอบในงานวิ จั ย นี้ เลื อ กใช้ 4
องค์ประกอบแรก เนื่องจากองค์ประกอบที่ 5 คือทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ เช่นสิ ทธิบตั ร เครื่ องหมาย
การค้า และความสัม พันธ์กับ ช่ องทางการจัดจ าหน่ าย ถูก มองว่าไม่เกี่ ย วเนื่ องกับการรั บ รู ้ ข อง
ผูบ้ ริ โภค (มัติกร บุญคง, 2557)
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ

1.6 คานิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ หมายถึง ชานมไข่มุกที่ใช้วตั ถุดิบประเภทอื่นทดแทนแป้ งและ
น้ าตาล เช่น สารให้ความหวานจากธรรมชาติ บุก ข้าวไรซ์เบอร์รี่ หรื อชานมไข่มุกที่ลดระดับความ
หวาน
2. พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ หมายถึง การที่บุคคลมีการแสดงออกถึงการป้ องกันและใส่
ใจในสุ ขภาพเป็ นกิ จกรรมที่ ปฏิ บตั ิ ในชี วิตประจาวัน เพื่อส่ งเสริ มให้ตนเองมี สุขภาพที่ ดี ทั้งด้าน
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ร่ างกาย และจิ ตใจ ได้แก่ การบริ โภคอาหาร การออกกาลังกาย การพักผ่อน และการตรวจรักษา
สุขภาพ
3. การบริ โภคอาหาร หมายถึง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายให้ครบทั้ง 5
หมู่ ในปริ มาณที่เพี ยงพอต่อความต้องการของร่ างกาย การกินอาหารให้หลากหลายและสมดุ ล
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีผลกระทบต่อร่ างกาย เช่น อาหารที่มีไขมันสูง รสจัด
4. การออกกาลังกาย หมายถึง การทากิจกรรมที่ได้ออกแรงหรื อเคลื่อนไหวร่ างกาย ทาให้
ระบบไหลเวียนเลือดดี กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงเป็ นสิ่ งที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ และฟื้ นฟูสภาพร่ างกาย
5. การพักผ่อน หมายถึง การทาให้ร่างกายและจิตใจว่างจากการทางาน เพื่อผ่อนคลายความ
ตึงเครี ยด และลดความเหน็ดเหนื่อย เช่น การนอนหลับ
6. การตรวจสุ ขภาพ หมายถึง การค้นหาโรคและปัจจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรค และนาไปสู่การ
ป้องกัน การส่งเสริ มสุขภาพ และการบาบัดรักษาอย่างถูกต้อง
7. การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า หมายถึ ง คุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูซ้ ้ื อในด้า นต่า ง ๆ
ได้แ ก่ ด้า นการตระหนัก รู ้ ใ นตราสิ น ค้า (Brand Awareness) ด้า นคุ ณ ภาพที่ ถู ก รั บ รู ้ (Perceived
Quality) ด้ า นความภัก ดี ใ นตราสิ น ค้า (Brand Loyalty) ด้ า นการเชื่ อ มโยงตราสิ น ค้า (Brand
Associations)
8. การรับรู ้คุณค่าด้านการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า หมายถึง ผูบ้ ริ โภคสามารถระลึก หรื อ
จดจาตราสิ นค้านั้นได้ มีความชื่นชอบต่อตราสิ นค้า โดยที่ผบู ้ ริ โภคมีความรู ้สึกคุน้ เคยกับตราสิ นค้า
ตราสิ นค้ามี ความเป็ นสากล ง่ายต่อการจดจา และผูบ้ ริ โภคจะนึ กถึ งตราสิ นค้านั้นเป็ นลาดับแรก
ได้แก่ การจดจาตราสิ นค้าได้ และการระลึกถึงตราสิ นค้า
9. การรับรู ้คุณค่าด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้ หมายถึง ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคที่รับรู ้ถึงคุณภาพที่
เหนือกว่าตราสิ นค้าตราอื่น ได้แก่ ลักษณะรู ปแบบของสิ นค้า หน้าที่ของสิ นค้าหรื อประโยชน์ของชา
นมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพ ความไว้ว างใจหรื อ มาตรฐานในการผลิ ต ชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพ และ
ความรู ้สึกของคุณภาพสิ นค้าหรื อคุณภาพของวัตถุดิบของชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ
10. การรับรู ้คุณค่าด้านความภักดีในตราสิ นค้า หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อตรา
สิ นค้าหนึ่ งไม่ว่าจะเกิดจากความเชื่ อมัน่ การนึ กถึง หรื อตรงใจผูบ้ ริ โภค ทาให้เกิดการซื้ อซ้ า ได้แก่
ซื้ อตามความเคยชิ น ซื้ อจากความพึงพอใจ ซื้ อจากความชื่ นชอบในตราสิ นค้า และซื้ อจากความ
ผูกพันกับตราสิ นค้า
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11. การรับรู ้คุณค่าด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า หมายถึง ความสัมพันธ์จากการเชื่อมโยงสิ่ ง
ต่างๆ ของสิ นค้าเข้ากับความทรงจาของผูบ้ ริ โภค และช่วยสร้างความแตกต่างให้กบั ตราสิ นค้าจาก
ตราอื่นๆ ที่มีอยู่ทาให้นึกถึงตราสิ นค้านี้ มาเป็ นอันดับแรก ได้แก่ คุณสมบัติของสิ นค้า ประโยชน์ที่
ลูกค้าได้รับ ราคาของสิ นค้า และรู ปแบบการดาเนินชี วติ
12. พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ หมายถึง พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ
ของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ตราสิ นค้าที่ซ้ื อ ร้านค้าที่ซ้ือ ปริ มาณที่ซ้ือ เวลาที่ซ้ือ และวิธีการในการชาระเงิน
ในการวิจยั ครั้งนี้ การตัดสิ นใจซื้ อยังหมายรวมถึง ผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุก
เพื่อสุขภาพในอนาคต
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1.7 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
(Health Care Behavior)

1.
2.
3.
4.

การบริ โภคอาหาร
การออกกาลังกาย
การพักผ่อน
การตรวจสุขภาพ
Orem, Taylor, & Renpenning,
(2001)

การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า
(Perceived Brand Equity)
1. การตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า
(Brand Awareness)
2. คุณภาพที่ถูกรับรู ้
(Perceived Quality)
3. ความภักดีในตราสิ นค้า
(Brand Loyalty)
4. การเชื่อมโยงตราสิ นค้า
(Brand Association)
Aaker (1991), (1996)

พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
ชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ
(Kotler and Keller, 2012)
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ และการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นพื้นฐานในการวิจยั ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า
2.4 ธุรกิจชานมไข่มุกและชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
การตัด สิ น ใจซื้ อ (Purchase Decision) เป็ นแนวคิ ด ที่ ท าการศึ ก ษาพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคที่
นาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ (Keller, 2003) กล่าวว่า การตัดสิ นใจซื้ อเป็ นการกระทา
หลังจากที่ผบู ้ ริ โภคทาการประเมินทางเลือกแล้ว ทาให้ผบู ้ ริ โภคได้สินค้าและบริ การที่ตรงกับความ
ต้องการของตนเองมากที่สุด หรื อ เรี ยกว่าผูบ้ ริ โภคได้เกิดความตั้งใจที่จะซื้ อขึ้น โดยการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ของผู บ้ ริ โ ภคจะพิ จ ารณาในด้า นต่ า ง ๆ ดัง นี้ ตราสิ น ค้า ที่ ซ้ื อ (Brand Decision) ร้ า นค้า ที่ ซ้ื อ
(Vendor Decision) ปริ มาณที่ ซ้ื อ (Quantity Decision) เวลาที่ ซ้ื อ (Timing Decision) และวิธีการใน
การชาระเงิน (Payment-Method Decision) สอดคล้องกับ (Kotler and Keller, 2012) ที่กล่าวว่า การ
ตัดสิ นใจซื้ อเกิ ดขึ้ นหลัง จากประเมิ นทางเลื อกแล้วเกิ ดความตั้ง ใจซื้ อ และเกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อ
หลังจากที่ได้ทาการประเมินทางเลือกแล้ว ผูบ้ ริ โภคก็จะเข้าสู่ ในขั้นของการตัดสิ นใจซื้ อ โดยการ
ตัดสิ นใจผ่านปั จจัยด้าน ตรายี่ห้อที่ซ้ื อ ร้านค้าที่ซ้ื อ ปริ มาณที่ซ้ื อ เวลาที่ซ้ื อ และวิธีการในการชาระ
เงิน เช่นกัน ซึ่งขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนหลังจากการทาการประเมินทางเลือกมาแล้ว ทางเลือกที่ต่างกัน
ทาให้ผบู ้ ริ โภคทราบถึงข้อดีขอ้ เสี ย จากนั้น ผูบ้ ริ โภคจึงเลือกทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุดจากการแก้ไข
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ปั ญหามักจะมีการใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็ นหลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจทั้งของตนเองและของ
ผูอ้ ื่น ซึ่ งในการตัดสิ นใจซื้ อแต่ละครั้งจะมีความแตกต่างกันในเรื่ องความจาเป็ นที่ตอ้ งซื้ อสิ นค้านั้น
หรื อไม่ ถ้าซื้ อจะซื้ อแบรนด์อะไร จะหาซื้ อได้จากที่ ไ หน จะต้องซื้ อจานวนเท่าไหร่ แล้วจะซื้ อ
อย่างไร ซึ่งการตัดสิ นใจซื้ออยูใ่ นกระบวนการตัดสิ นใจซื้อในขั้นตอนที่ 4 ดังนี้
2.1.1 การตระหนั ก ถึ ง ความต้อ งการ (Need Recognition) หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ก าร
ตระหนักถึงปัญหาหรื อความต้องการเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การอย่างรวดเร็ ว หรื อ ค่อยเป็ นค่อยไป
ซึ่ งอาจเป็ นความต้องการพื้นฐานและ อาจเกิดจากสาเหตุของแรงกระตุน้ ภายในตัวบุคคลนั้น ๆ ซึ่ง
ถูกกาหนดจากสิ่ งกระตุน้ ภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความหิ ว ความ กระหาย เป็ นต้น และสิ่ ง
กระตุน้ ภายนอก (External Stimuli) เช่น การโฆษณา การชักจูงจากบุคคลอ้างอิง เป็ นต้น
2.1.2 การค้นหาข้อมูลข่าวสาร (Information Search) หมายถึง การที่บุคคลพยายามแสวงหา
ข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารด้ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ เช่ น การพู ด คุ ย กับ บุ ค คลอื่ น เพื่ อ
แลกเปลี่ยนข้อมูล การค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้า หรื อบริ การ เป็ นต้น (Wright, 2006) โดย
แหล่งข้อมูลของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย (1) แหล่งบุคคล เช่น คนในครอบครัว เพื่อน ผูเ้ ชี่ยวชาญ
หรื อผูม้ ีประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ (2) แหล่งทางการค้า เช่น พนักงานขาย สลากข้อมูลผลิตภัณฑ์
(3) แหล่งสาธารณชน เช่น ร้านค้าเว็บไซต์ออนไลน์ แหล่งข้อมูลจากกรมคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (4)
แหล่งประสบการณ์ เช่น ผูบ้ ริ โภคเคยมีประสบการณ์การใช้สินค้าหรื อบริ การมาก่อน
2.1.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) หมายถึง การที่บุคคลมีการค้นหา
ข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอเพื่อสามารถเปรี ยบเทียบทางเลือกต่าง ๆ โดยอาศัยเกณฑ์การประเมิน
ดังต่อไปนี้ การออกแบบราคา คุณค่าของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์การใช้สอย ความน่าเชื่อถือของสิ นค้า
หรื อบริ การ เป็ นต้น ก่อนผูบ้ ริ โภคจะทาการตัดสิ นใจซื้ อผูบ้ ริ โภคจะคานึ งถึงปั จจัยที่มาเกี่ยวข้อง 3
ประการ (1) ทัศนคติของบุคคลอื่น (2) ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ (3) ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้
คาดคะเนไว้
2.1.4 การตัดสิ นใจซื้อ (Purchase Decision) หมายถึง การที่บุคคลพร้อมที่จะทาการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ หากผูข้ ายไม่พร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ไม่มีผลิตภัณฑ์บนชั้นวางสิ นค้า การที่
พนักงานขายไม่เอาใจใส่ ลูกค้า หรื อไม่อานวยความสะดวกให้กับลูกค้า สิ่ งเหล่านี้ อาจทาให้การ
ตัดสิ นใจซื้ อของบุคคลหยุดลง และอาจมีผลทาให้บุค คลนั้นกลับไปสู่ ข้ นั ตอนของกระบวนการ
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ตัดสิ นใจซื้ อที่ เกิ ดขึ้นก่ อนหน้า เช่ น การค้นหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ใหม่อีกครั้ งเพื่อประเมิ น ผล
ทางเลือกสิ นค้าหรื อบริ การ โดยหลังจากที่ได้ทาการประเมินทางเลือกแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะเข้าสู่ ข้ นั ตอน
ของการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งต้องมีการตัดสิ นใจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ตราสิ นค้าที่ซ้ื อ (Brand Decision)
ร้านค้าที่ซ้ือ (Vendor Decision) ปริ มาณที่ซ้ือ (Quantity Decision) เวลาที่ซ้ือ (Timing Decision) และ
วิธีการในการชาระเงิน (Payment-Method Decision)
2.1.5 พฤติ ก รรมหลัง การซื้ อ (Post Purchase Behavior) หมายถึ ง ขั้น ตอนสุ ด ท้า ยของ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อที่บุคคลอาจประสบกับเหตุการณ์ของความกังวลภายหลังการซื้ อผลิตภัณฑ์
หรื อ บริ ก ารและทางเลื อ กอื่ น ๆ ที่ บุ ค คลได้ท าการเลื อ กแต่ ไ ม่ ส มดุ ล กับ ความคิ ด (Cognitive
Dissonance) ระดับของความไม่สมดุลทางความคิดจะขึ้นอยู่กบั ความสาคัญของการตัดสิ นใจของ
บุคคลนั้น ๆ ว่าการตัดสิ นใจมีคุณค่าต่อบุคคลนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด หากการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
หรื อบริ การนั้นมีความสาคัญต่อบุคคลมาก ระดับของความไม่สมดุลทางความคิดที่เกิดขึ้นจะอยู่ใน
ระดับที่มากกว่าในสถานการณ์ที่เป็ นการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่มีความสาคัญต่อบุคคล
น้อย ภายหลังจากการใช้สินค้าหรื อบริ การอาจค้นพบว่าไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังทาให้ผบู ้ ริ โภคอาจ
ไม่พอใจและทาการร้องเรี ยน การขอคืนเงินค่าสิ นค้าหรื อการเปลี่ยนไปซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การตรา
ยีห่ อ้ ใหม่ในครั้งถัดไป
จากความหมายดัง กล่า วข้า งต้น สรุ ป ได้ว่ า การตัด สิ น ใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภค เป็ นหนึ่ ง ใน
ขั้นตอนของกระบวนการการตัดสิ นใจ ซึ่ งจะพิจารณาหลังจากประเมินทางเลือกตามความต้องการ
หลังจากนั้นทาการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ โดยมีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ต้องการศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ได้แก่ ตราสิ นค้า ที่ ซ้ื อ (Brand Decision) ร้ า นค้า ที่ ซ้ื อ (Vendor Decision) ปริ ม าณที่ ซ้ื อ (Quantity
Decision) เวลาที่ ซ้ื อ (Timing Decision) และวิธีการในการชาระเงิ น (Payment-Method Decision)
(Kotler & Keller, 2012)

2.2 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ
Levin (1976) กล่าวว่า การดูแลสุ ขภาพเป็ นกระบวนการซึ่ งบุคคลปฏิบตั ิด้วยตนเอง เพื่อ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค การค้นหาหรื อรักษาโรคในระยะเริ่ มแรกโดยการใช้แหล่งบริ การ
สุ ขภาพ และยังรวมถึงแหล่งสนับสนุนอื่น ๆ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนที่ทางาน เครื อข่าย
ต่าง ๆ ในสังคม และเน้นว่าผลจากการปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมรวมทั้งชุมชน เป็ นพื้นฐานในการริ เริ่ ม
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การดูแลสุ ขภาพตนเองของบุคคล นอกจากนี้ ปั จจัยด้านค่าใช้จ่าย ปั ญหาทางเศรษฐกิจ ตลอดจน
นโยบายของสถานบริ การสาธารณสุขหรื อหน่วยงาน ก็ยงั เป็ นเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลสุ ขภาพ
ตนเองอีกด้วย
Pender, Murdaugh, and Parsons (2015) กล่าวว่า การดูแลสุขภาพ คือ การกระทาของบุคคล
ที่ทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่ สุข ภาพของตน เป็ นการปฏิ บตั ิ กิจกรรมที่ บุค คลริ เริ่ ม และ
กระทาในแนวทางของตนเพื่อดารงรักษาชีวิต ส่งเสริ มสุขภาพ และความเป็ นอยูอ่ นั ดีของตนเอง
Kasl and Cobb (1996) อ้างถึงใน Krich (2008) กล่าวว่า การออกกาลังกายสม่าเสมอ การ
นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ 6-8 ชัว่ โมงต่อวัน การงดเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การงดสู บบุหรี่
รวมถึงสิ่ งเสพติดให้โทษ การดูแลหรื อรับประทานอาหารที่ถูกสุ ขอนามัย มีประโยชน์ต่อร่ างกาย
และเพียงพอต่อความต้องการของร่ างกายต่อวัน
จากแนวคิดทฤษฎีการดูแลสุ ขภาพในข้างต้นมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการดูแลสุ ขภาพ
ของ Orem, Taylor, and Renpenning (2001) ที่ ก ล่าวว่า การดู แลตนเองเป็ นการปฏิ บัติกิ จกรรมที่
บุคคลริ เริ่ มและกระทาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในการดารงไว้ซ่ ึ งชี วิต มีสุขภาพ และความ
เป็ นอยู่ที่ ดี มี ระบบระเบี ย บเป็ นขั้น ตอน และเมื่ อกระท าอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพจะมี ส่ วนช่ ว ยให้
โครงสร้างหน้าที่ และพัฒนาการดาเนินได้ถึงขีดสู งสุ ด ของแต่ละบุคคล ซึ่ งการเรี ยนรู ้น้ ี อาจเกิ ดขึ้น
จากการคิดค้นด้วยตนเอง หรื อได้รับจากการสอน คาแนะนา หรื อจากการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
ด้วยการกระทากิจกรรมนั้น ๆ ประกอบด้วยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้า นการบริ โภคอาหาร หมายถึ ง การปฏิ บัติตนในเรื่ อ งการรั บประทานอาหาร โดย
คานึ งถึง หลักในการรับประทานอาหารที่ถูก ต้อง เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ต่อ
ร่ า งกายให้ค รบทั้ง 5 หมู่ ในปริ ม าณที่ เพี ย งพอต่ อ ความต้อ งการของร่ า งกาย การกิ นอาหารให้
หลากหลายและสมดุล โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีผลกระทบต่อร่ างกาย เช่น อาหารที่มีไขมันสูง รสจัด
โดยบุคคลที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไปถึง 60 ปี ควรให้ความสาคัญกับการบริ โภคอาหารเป็ นอย่างยิ่ง
หลักการกินอาหารให้มีสุขภาพดีควรปฏิบตั ิดงั นี้
1.1 กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ควรรั บประทานให้หลากหลาย และหมัน่
ดู แ ลน้ า หนัก ตัว คื อ ควรบริ โ ภคอาหารต่ า ง ๆ ให้ไ ด้ว นั ละ 15 – 25 ชนิ ด และให้มี ก าร
หมุนเวียนไปในแต่ละครั้ง
1.2 กินข้าวเป็ นอาหารหลัก สลับกับอาหารจาพวกแป้ งเป็ นบางมื้อ ซึ่ งควรบริ โภค
ข้าวกล้อง หรื อข้าวซ้อมมือควบคู่กบั อาหารประเภทแป้ง
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1.3 กินผักและผลไม้เป็ นประจา โดยเลือกซื้ อผักและผลไม้ตามฤดูกาล ควรบริ โภค
ผักให้ได้ประมาณวันละ 4 – 6 ทัพพี ส่วนผลไม้ควรกินประมาณ 3 – 5 ส่วนต่อวัน
1.4 กิ นปลา และเนื้ อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถัว่ เป็ นประจา บริ โภควันละ 6 – 12
ช้อน
1.5 ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย ซึ่งในวัยทางานควรดื่มให้ได้วนั ละ 1 -2 แก้ว
1.6 กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร เพราะหากได้รับไขมันมากเกินไป จะทาให้เกิด
ปั ญหาไขมันในเลือดสู ง และเป็ นปั ญหาโรคอ้วน และหากกินผักและผลไม้น้อย ขาดการ
ออกก าลัง กาย จะท าให้ ไ ขมัน ไปเกาะที่ ผ นัง หลอดเลื อ ดแดงได้ง่ า ยขึ้ น จนเกิ ด แข็ ง ตัว
นาไปสู่ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจขาดเลือด
1.7 หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด และเค็มจัด เพราะจะทาให้เกิดโรคอ้วน และความ
ดันโลหิตสูง
1.8 กินอาหารที่ปราศจากการปนเปื้ อน เพราะสิ่ งปนเปื้ อนต่าง ๆ สามารถทาให้เกิด
โรคอุจจาระร่ วง หรื อ อาหารเป็ นพิษ
1.9 ลดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเป็ นสารเสพติด ทาให้ร่างกายขาดวิตามิน และ
ก่อให้เกิดโรคตับแข็ง
2. ด้านการออกกาลังกาย หมายถึง การทากิจกรรมที่ได้ออกแรงหรื อเคลื่อนไหวร่ างกายซึ่ง
มีหลากหลายรู ปแบบ การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอก่อให้เกิดผลดีต่อสุ ขภาพ โดยช่วยจัดระเบียบ
ร่ างกาย และควบคุมอารมณ์ได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งเสริ มสร้างสมรรถภาพร่ างกายด้านต่าง ๆ ได้แก่
ความทนทาน ความแข็งแรง การทรงตัว และความยืดหยุ่น หรื อออกกาลังอย่างเหมาะสมกับช่วง
อายุ เป็ นการเสริ มสร้างร่ างกายด้านความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้ อ สามารถกระตุน้
ปอด และหัวใจให้ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นสิ่ งที่จะส่ งเสริ มสุ ขภาพป้ องกันรักษา และ
ฟื้ นฟูสภาพร่ างกายที่ประหยัดและมีประสิ ทธิภาพ
3. ด้านการพักผ่อน หมายถึง การทาให้ร่างกายและสภาวะจิตใจว่างจากการทางาน หรื อ
กิจวัตรประจาวันโดยปราศจากสิ่ งรบกวนต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครี ยด และลดความเหน็ด
เหนื่อยอ่อนเพลีย ทาให้ร่างกายและจิตใจได้ผอ่ นคลายกระทาได้หลายวิธี เช่น การทางานอดิเรก การ
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ปฏิบตั ิสมาธิ การดูหนัง ฟังเพลง การพักผ่อนที่ดีที่สุด คือ การนอนหลับวันละ 6 – 8 ชัว่ โมง เพราะ
ทุกส่วนของร่ างกายได้พกั ประเภทของการพักผ่อนแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
3.1 การพักผ่อนร่ างกาย ร่ างกายได้หยุดพักหลักจากการทางาน ออกกาลังกาย หรื อ
การหยุดพักชัว่ คราวขณะปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ การที่เราปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ต่อเนื่องกัน
ไป จะทาให้เกิ ดความเหน็ ดเหนื่ อยเมื่ อยล้า ขึ้น จึ งจาเป็ นต้องหยุดพักสัก ระยะหนึ่ ง หรื อ
เปลี่ยนอิริยาบถจากเดิมสักครู่
3.2 การพัก ผ่ อ นจิ ต ใจ หมายถึ ง การหยุด นึ ก คิ ด ในเรื่ อ งใด ๆ ที่ ไ ด้คิ ด เรื่ อ งนั้ น
ติดต่อกันมาเป็ นเวลานานเรื่ องนั้นอาจเป็ นการเรี ยนหรื อการทางานก็ได้ โดยการทาจิตใจให้
ผ่อนคลายเพลิดเพลิน เช่น การฟังเพลง นัง่ สมาธิ เล่นดนตรี หรื อเล่นกีฬา
ประโยชน์ของการพักผ่อนที่เพียงพอจะทาให้อวัยวะต่ าง ๆในร่ างกายได้พกั ผ่อน ขณะที่เรา
นอนหลับร่ างกายจะผ่อนคลายกล้ามเนื้ อทัว่ ร่ างกายทาให้อวัยวะต่าง ๆได้พกั ผ่อนไปด้วย ยังช่วยใน
การคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ขณะที่เราปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากมีการใช้พลังงานของ
ร่ างกาย ทาให้พลังงานในกล้ามเนื้ อมีปริ มาณลดลง แต่ถา้ มีการหยุดพักชัว่ ขณะหรื อเปลี่ยนอิริยาบถ
เป็ นระยะ ๆ จะทาให้กล้ามเนื้อบริ เวณนั้นได้ผอ่ นคลาย
4. ด้า นการตรวจรั ก ษาสุ ข ภาพ หมายถึ ง การคัดกรองเบื้ องต้นในการดู แลสภาวะความ
สมบูรณ์ของร่ างกาย การหาสาเหตุและความผิดปกติที่สามารถพบได้เริ่ มต้นโดยที่ยงั ไม่แสดงอาการ
ก่อนที่จะลุกลามไปมากจนแสดงอาการออกมา โดยการแนะนาการดูแลและการรักษาอย่างถูกวิธี
เพื่อทาให้ความสมบูรณ์ของร่ างกายกลับคืนมาและลดการสู ญเสี ยในด้านต่าง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์
ดังนี้
4.1 ค้นหาโรคที่ซ่อนอยู่ในตัวโดยที่ยงั ไม่มีอาการผิดปกติ ให้เห็น ซึ่งถือว่าเป็ น ภัย
เงียบ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง ไขมันในเลือดสู ง มะเร็ งเต้านมในระยะแรก
มะเร็ งปากมดลูกในระยะแรก เป็ นต้น ซึ่ งตามหลักการรักษาแล้ว การตรวจพบโรคตั้งแต่
ระยะแรกหรื อระยะที่มีความรุ นแรงน้อย จะรักษาโรคได้ทนั ไม่ลุกลาม ลดภาวะแทรกซ้อน
บางโรคอาจรักษาให้หายขาดได้
4.2 หาปัจจัยหรื อพฤติกรรมเสี่ ยงที่ทาให้เกิดโรค ซึ่งเจ้าตัวอาจไม่รู้สึกว่าเป็ นปั ญหา
เช่น กรรมพันธุ์ การดื่มเหล้า สู บบุหรี่ การบริ โภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การขาดการออก
กาลังกาย การมีอารมณ์เครี ยด ภาวะน้ าหนักเกินหรื อลงพุง สภาพแวดล้อมหรื อการทางานที่
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เสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วย หรื อความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ในตัว เช่น ความดันลูกตาสู ง ซึ่งทาให้เกิด
โรคต้อหิ น ไวรัสตับอักเสบบีในเลือดซึ่ งทาให้เกิดโรคตับอักเสบเรื้ อรังและมะเร็ งตับ เมื่อ
พบว่ามีปัจจัยหรื อพฤติกรรมเสี่ ยงอะไร หมอที่ตรวจก็จะให้การดูแลและให้คาแนะนาการ
ปฏิบตั ิตวั ป้องกันไม่ให้เกิดโรคตามมา
กล่าวได้ว่าการตรวจสุ ขภาพคือ การค้นหาโรคและปัจจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรค และนาไปสู่
การป้ องกัน การส่ งเสริ มสุ ขภาพ และการบาบัดรักษาอย่างถูกต้อง สามารถตรวจรักษาได้ต้ งั แต่แรก
เกิดจนถึงวัยชราควรได้รับการตรวจสุ ขภาพ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุ ขภาพที่จาเป็ นและ
เหมาะสม กระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่ น อายุ 0-18 ปี กลุ่มวัย
ท างาน อายุ 18-60 ปี กลุ่ม วัย ผูส้ ู งอายุ อายุ 60 ปี ขึ้ นไป และกลุ่ มหญิ ง ตั้งครรภ์ แต่ ล ะกลุ่ ม มี แนว
ทางการตรวจสุ ขภาพที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับข้อมูล
พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพของคนไทยเพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ ตัว แปรที่ ต้อ งการศึ ก ษา โดยการ
สังเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
จากผลสารวจเรื่ อง เศรษฐกิจสุขภาพในประเทศไทย (The Well Economy Thailand) โดย
วันเดอร์ แมน ธอมสัน พบว่า การนิ ยามคาว่าสุ ขภาพดีในยุคปั จจุบนั ได้มีบริ บทกว้างขึ้น โดยไม่ได้
หมายถึงแค่เพียงการที่ร่างกายไม่เจ็บป่ วยเท่านั้น แต่ยงั ครอบคลุมถึงด้านอื่น ๆ เช่น ครอบคลุมถึง
สุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต สุ ขภาพทางเพศ สติสัมปชัญญะ ความสมดุลของการทางานและการใช้ชีวิต
กลุ่มคนเจน X และ Baby Boomer จะรู ้สึกว่า สุ ขภาพจิต เป็ นส่ วนสาคัญในนิยามของคาว่า สุ ขภาพ
ในขณะที่ เ จน Z และคนรุ่ น Millennial จะเชื่ อ มโยงสุ ข ภาพกับ สุ ข ภาพด้า นร่ า งกาย และความ
สมบูรณ์แข็งแรง ที่สาคัญคือ ด้านการควบคุมดูแลอาหาร เช่น การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ ถูกมองว่าเป็ นปัจจัยสาคัญมากกว่าการออกกาลังกาย ที่จะช่วยในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี
แรงจูงใจหลักในการดูแลร่ างกายของคนไทยคือ ต้องการให้ภาพลักษณ์ของตัวเองดูดี ผ่านการมี
สุ ขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่มีโรคร้ายแรง โดยมักจะกังวลเรื่ องน้ าหนักตัวของตนเอง และมองว่า
ปั จจุบนั การเลือกสิ่ งที่ดีต่อสุ ขภาพได้กลายเป็ นกระแสนิ ยมที่ตอ้ งยึดถือ (สยามรัฐออนไลน์, 2562)
ซึ่งสอดคล้องกับผลการสารวจแนวโน้มอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพในอนาคตของยูบีเอ็ม เอเชีย
ประเทศไทย จากัด ที่ระบุว่า ประเด็นที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากขึ้น คือกระบวนการผลิตที่ยงั่ ยืน
ผูบ้ ริ โภคต้องสามารถตรวจสอบคุณภาพในการผลิตได้ทุกขั้นตอน เพราะผูบ้ ริ โภคสมัยใหม่มกั จะ
มองหาข้อมูลสิ นค้าเพื่อประกอบการตัดสิ นใจซื้ อ ไม่ว่าจะเป็ นส่ วนผสม สารประกอบสาคัญ แหล่ง
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ผลิ ต ราคาที่ ชัด เจนและกระบวนการผลิ ต ที่ ไ ด้ม าตรฐาน ไปจนถึ ง ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นกับ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งอาจเป็ นปั จจัยที่ทาให้ออร์ แกนิ คฟู้ดได้รับความนิ ยมมากขึ้น (บางกอกโพสต์, 2561)
จากผลการวิจยั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคปี ค.ศ. 2019 ของ บริ ษทั นีลเส็น ประเทศไทย จากัด พบว่า ไลฟ์
สไตล์เ พื่ อ สุ ข ภาพก าลัง ได้รั บ ความนิ ย มเป็ นอย่ า งมากในประเทศไทย เนื่ อ งจากผู บ้ ริ โ ภคเริ่ ม
ตระหนักถึงความสาคัญของสุ ขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน โดยผูบ้ ริ โภคชาวไทยส่ วนใหญ่จะเข้า
ร่ ว มอย่ า งน้อ ย 1 ใน 5 กิ จ กรรม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและความเป็ นอยู่ ที่ ดี ไม่ ว่ า จะเป็ น การ
รั บ ประทานอาหาร หรื อเครื่ องดื่ ม เพื่ อสุ ข ภาพ การรั บประทานอาหารเสริ ม ออกก าลังกาย ใช้
แอพพลิเคชัน่ หรื ออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อวัดและสังเกตการณ์การออกกาลังกายขณะที่ปัจจัยด้านการ
ป้องกันเป็ นตัวกระตุน้ ที่สาคัญสาหรับทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ ผูบ้ ริ โภคจะเลือกรับประทานอาหารที่
ดี ต่อสุ ข ภาพ โดยค านึ ง ถึ ง ปั จจัย ด้านการป้ องกัน โดยอาหารและเครื่ องดื่ มเพื่ อสุ ขภาพยังได้รับ
แรงผลักดันในการบริ โภคจากเหตุผลอื่ น เช่น การลดน้ าหนัก หรื อปั ญหาด้านสุ ขภาพที่ผูบ้ ริ โภค
เป็ นอยู่ ทาให้ตอ้ งดูแลเป็ นพิเศษ เช่นโรคอ้วน เบาหวาน คอเลสเตอรอลสู ง ความดันโลหิ ตสู ง อีก
ปั จจัยหนึ่ งที่ทาให้มีการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพมากขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงของจานวนประชากร
ผูส้ ู ง วัย ปั ญหาสิ่ ง แวดล้อม การขยายตัวของสั ง คมเมื อง การเข้าถึ งของอิ นเทอร์ เน็ตและการใช้
โทรศัพท์มือถือที่สูงขึ้น ผูบ้ ริ โภคเริ่ มตระหนักถึงความสาคัญของการเลือกซื้อสิ นค้า โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่ อพูดถึ งข้อเสนอเพื่อสุ ขภาพ (ฐานเศรษฐกิจ , 2562) ดังนั้น ผูผ้ ลิ ตจาเป็ นต้องหาข้อเสนอที่ มี
คุณค่าและสาคัญต่อผูบ้ ริ โภค รวมถึงเลื อกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่ อถือในการส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์และ
บริ การเพื่อสุขภาพ
จากข้อมู ล ข้า งต้นสรุ ป ได้ว่า พฤติ ก รรมการดู แลสุ ขภาพ หมายถึ ง การที่ บุคคลมี ก าร
แสดงออกถึงการป้องกันและใส่ ใจในสุ ขภาพเป็ น พฤติกรรมการดาเนินชีวิตประจาวัน เพื่อส่ งเสริ ม
ให้ตนเองมีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่ างกาย และจิตใจ โดยมีปัจจัยตัวชี้ วดั การดู แลสุ ขภาพ ได้แก่ การ
บริ โภคที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดี การ
พักผ่อนเพื่อให้ร่างกายได้ฟ้ื นฟู เช่นการนอนหลับ และการตรวจรักษาสุ ขภาพเพื่อป้ องกันโรคร้าย
ต่างๆ
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการรับรู้คุณค่าตราสิ นค้า
Van (2002) ได้ให้ความหมายของคาว่า คุณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity) นั้นหมายถึง การ
ทาสิ นค้าภายใต้ตราสิ นค้านั้นมี คุ ณค่ าที่ เป็ นเอกลักษณ์ โดดเด่ น เกี่ ยวข้องกับทุกสิ่ งทุกอย่า งที่ จะ
สามารถเพิ่มหรื อคุณค่าตราสิ นค้านั้นได้ เป็ นสิ่ งที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความภักดีในตราสิ นค้า ทาให้ขาย
สิ นค้าได้แพงขึ้นเพราะมีความโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์
Burger (2012) ได้ให้ความหมายของคาว่า คุณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity) นั้นหมายถึง สิ่ ง
ที่ มี คุ ณค่ า หรื อเป็ นกลุ่ ม ของทรั พ ย์สิ นที่ เชื่ อมโยงไปสู่ ตราสิ นค้า และสามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้กับ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การขององค์กรได้ ตราสิ นค้าจึงเป็ นสิ นทรัพย์ขององค์กรที่สามารถสร้างจัดการ
เพื่อเพิ่มรายได้ ผลกาไร และคุณค่าอื่น ๆ ให้กบั องค์กร
Pride and Ferrell (2009) ได้ให้ความหมายของคาว่า คุณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity) นั้น
หมายถึ ง ระบบการบริ ห ารจัด การเกี่ ย วกับ ตราสิ น ค้า ที่ ดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ถื อ ได้ว่า เป็ น
สิ น ทรั พ ย์ ขององค์ก ร คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า จึ ง เป็ นคุ ณ ค่ า ทางการตลาดและคุ ณ ค่ า ทางการเงิ น ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ตราสิ นค้าที่แข็งแกร่ งในตลาด ความเป็ นเจ้าของในตราสิ นค้า เช่น สิ ทธิบตั รหรื อ
เครื่ องหมายการค้า เป็ นต้น ประกอบด้วยการจดจาตราสิ นค้า ความภักดีในตราสิ นค้า การรับรู ้ใน
คุณภาพของตราสิ นค้า และการเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า
Kotler and Keller (2012) ได้กล่าวว่า นักวิจยั ทางการตลาดใช้มุมมองหลากหลายด้านเพื่อ
ศึกษาคุณค่าตราสิ นค้า ด้วยการใช้วิธีศึกษาจากฐานลูกค้า (Customer Based Approach) ซึ่ งเป็ นการ
มองคุณค่าตราสิ นค้าจากสายตาของผูบ้ ริ โภค โมเดลของคุณค่าตราสิ นค้าที่มองไปที่ลูกค้า (The
Premise of Customer-Base Brand Equity Model) โมเดลที่ แสดงถึ งอานาจของผูบ้ ริ โ ภคที่ ไ ด้เ ห็ น
อ่าน สัมผัส เรี ยนรู ้ ได้ยิน และรู ้สึกเกี่ยวกับตราสิ นค้า หรื อจากอานาจตราสิ นค้าที่อยู่ในจิตใจของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่งเป็ นประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวกับด้านตราสิ นค้า
Christodoulides and de (2010) ได้ให้คานิยามของคาว่า คุณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity) คือ
ผลประโยชน์ส่วนได้เสี ยที่เกิดจากแบรนด์ของบริ ษทั ที่ประกอบด้วย ตราสิ นค้าและวิธีการที่สามารถ
สร้างขึ้นได้ดว้ ยการกระทาหรื อกิจกรรมทางการตลาดที่แตกต่างกัน ตราสิ นค้าที่แข็งแกร่ งมีส่วนช่วย
ในการทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความตั้งใจที่จะซื้อสิ นค้าและส่ งผลต่อความภักดีของลูกค้า
Aaker (1991) มองคุณค่าตราสิ นค้าว่า เป็ นชุดของทรัพย์สินหรื อ หนี้ สินที่เชื่ อมโยงถึงตรา
สิ นค้า ชื่อ และสัญลักษณ์ ที่นาไปใช้เพิ่มหรื อลดออกจากคุณค่าที่สินค้าหรื อบริ การของบริ ษทั หรื อที่
นาเสนอให้กับ ลูกค้า ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 1) การรู ้ จัก ตราสิ นค้า คือการที่ ผูบ้ ริ โภค
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สามารถระลึก หรื อจดจาตราสิ นค้าได้ ซึ่งชื่อของตราสิ นค้านั้นเป็ นหน่วยที่อยูใ่ นความทรง จาภายใน
จิตใจของผูบ้ ริ โภค 2)การเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับตราสิ นค้า คือ ทุกสิ่ งที่เชื่อมโยงกับความทรงจา
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้า ซึ่ งจะรวมทั้ง คุณลักษณะ ประโยชน์ และทัศนคติที่เก็บไว้ภายในใจ
ของผูบ้ ริ โภคหลังจาก ที่ได้รู้จกั และมีความทรงจาเกี่ยวกับตราสิ นค้า 3) คุณภาพที่ถูกรับรู ้ เป็ นการ
พิ จ ารณาของผู บ้ ริ โ ภคเกี่ ย วกับ จุ ด ดี ท้ ัง หมดของสิ น ค้า โดยคุ ณ ภาพที่ ถู ก รั บ รู ้ จะเกี่ ย วข้อ งกับ
ประสบการณ์โดยรวมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อบริ การและการรับ รู ้ต่อบริ การของบริ ษทั 4) ความภักดีใน
ตราสิ นค้า คือความผูกพันที่ผูบ้ ริ โภค มีต่อตราสิ นค้า ซึ่ งสามารถเป็ นดัชนี ตวั หนึ่ งที่ใช้บ่งบอกถึง
คุณค่าตราสิ นค้า ที่สามารถพิสูจน์ได้จากผลกาไรในอนาคต และสามารถที่จะช่วยลดความ อ่อนแอ
จากการทาการแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อีกระดับหนึ่ง และ 5) ทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ เช่นสิ ทธิ บตั ร
เครื่ องหมายการค้า และความสัมพันธ์กบั ช่องทางการจัดจาหน่าย
จากองค์ประกอบทั้ง 5 มิติของการวัดศึกษาคุณค่าตราสิ นตามแนวคิด ของ Aaker (1991)
นั้นพบว่า การศึกษาวิจยั ส่ วนใหญ่นิยมเลือกกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดคุณค่าตราสิ นค้าใน 4 มิติ
แรก มาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาคือ 1) การรู ้จกั ตราสิ นค้า 2)การเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับตรา
สิ นค้า 3)คุณภาพที่ถูกรับรู ้ 4)ความภักดีในตราสิ นค้า โดยที่องค์ประกอบที่ 5 ทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ
ถูกมองว่าไม่เกี่ยวเนื่องกับการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค (มัติกร บุญคง, 2557)
แนวคิดองค์ประกอบคุณค่าตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าตามแนวคิด Aaker
(1991) ได้ให้คานิยามของ คุณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity) คือ รู ปแบบของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่
สามารถเชื่อมโยงไปถึงตราสิ นค้า ชื่ อ สัญลักษณ์โดยสามารถเพิ่มและลดมูลค่าให้กบั แบรนด์สินค้า
ได้ซ่ ึงส่ งผลกระทบต่อแบรนด์และลูกค้าของแบรนด์ สิ นทรัพย์ และหนี้สินของแบรนด์ประกอบด้วย
5 องค์ประกอบ ได้แก่ความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) การตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า (Brand
Awareness) การรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า (Perceived Quality) การเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า (Brand
Association) และปัจจัยอื่น ๆ ที่ทาให้ตราสิ นค้ามีคุณค่า (Proprietary Brand Assets)
2.3.1 การตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า (Brand Awareness)
เมื่ อ ผู ้บ ริ โภคเกิ ด การตระหนั ก รู ้ ใ นตราสิ น ค้า แล้ว ผู ้บ ริ โภคก็ จ ะเกิ ด ความคุ้น เคย
(Familiarity) ในตราสิ น ค้า นั้น จนไว้ว างใจ (Reliability) เชื่ อ ถื อ (Credible) และรั บ รู ้ คุ ณ ภาพ ที่
สมเหตุสมผล (Reasonable Quality) ซึ่งเป็ นเหตุผลหลักในการตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคจะเลือกซื้ อตรา
สิ น ค้า ที่ เ ป็ นที่ รู้ จัก มากกว่า ตราสิ น ค้า ที่ ผูบ้ ริ โ ภคไม่ มี ก ารตระหนัก ถึ ง โดยแบ่ ง ระดับ ของการ
ตระหนักรู ้ไว้เป็ น 4 ระดับด้วยกัน ดังนี้
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2.3.1.1. การไม่ ต ระหนัก รู ้ เ กี่ ย วกับ ตราสิ น ค้า (Unaware of Brand) เป็ นระดับ ที่
ผูบ้ ริ โภคไม่เคยรู ้จกั หรื อไม่เคยได้ยนิ ชื่อในตราสิ นค้านั้น ๆ มาก่อน
2.3.1.2. การจดจาตราสิ นค้าได้ (Brand Recognition) เป็ นระดับของการตระหนักรู ้
ในตราสิ น ค้า ที่ ต่ า ที่ สุ ด ผูบ้ ริ โ ภคสามารจดจ าได้โ ดยต้อ งมี ตัว ช่ วยในการระลึ ก ถึ งการ
เชื่อมโยงระหว่างตราสิ นค้ากับประเภทของสิ นค้า
2.3.1.3. การระลึ ก ตราสิ นค้าได้ (Brand Recall) เป็ นระดับของการตระหนัก รู ้ ที่
ผูบ้ ริ โภคสามารถระลึก ถึงตราสิ นค้าได้โดยปราศจากตัวช่วย
2.3.1.4. การเป็ นที่หนึ่งในใจ (Top of Mind) เป็ นระดับของการตระหนักรู ้ที่สูงที่สุด
ของผูบ้ ริ โภค โดยเป็ นตราสิ นค้าแรกที่ผบู ้ ริ โภคสามารถนึกถึงได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งใช้ตวั ช่วย
ใด ๆ เพราะเป็ นตราสิ นค้า ที่มีความโดดเด่น และอยู่ในใจผูบ้ ริ โภคเป็ นพิเศษจึงมีอิทธิพล
เหนือตราสิ นค้าอื่น
นอกจากนี้ Aaker (1996) ได้อธิ บายเพิ่มเติมว่า การตระหนักรู ้ของผูบ้ ริ โภคสามารถวัดได้
ดังนี้
1. การจดจาตราสิ นค้าได้ เป็ นการวัดการจดจาในตราสิ นค้าได้ ซึ่ งการจดจาในตราสิ นค้า
ผูบ้ ริ โภค ไม่จาเป็ นต้องจดจาในรายละเอียดของสิ นค้า เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคเคยซื้ อ หรื อการใช้ตรา
สิ นค้ามาอยูแ่ ล้ว จึงมีความคุน้ เคยกับตราสิ นค้า
2. การระลึกตราสิ นค้าได้ คือการระลึกถึงตราสิ นค้าใดตราสิ นค้าหนึ่ งเหนื อตราสิ นค้าอื่น
(Brand Name Dominance) ได้เ ป็ นอัน ดับ แรก จากตราสิ น ค้า ที่ มี ห ลากหลายในสิ น ค้า ประเภท
เดียวกัน
อย่างไรก็ตาม การตระหนักถึงตราสิ นค้าเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทาให้ยอดขายเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะการออกสิ นค้าตัวใหม่ เนื่ องจากการตระหนักรู ้ตราสิ นค้าจะเป็ นเพียงการนาร่ องไปสู่
ความสาเร็ จเท่านั้น ไม่ได้ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจ
กล่าวโดยสรุ ปการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคสามารถระลึก หรื อจดจา
ตราสิ นค้านั้นได้ มีความชื่นชอบต่อตราสิ นค้า โดยที่ผบู ้ ริ โภคมีความรู ้สึกคุน้ เคยกับตราสิ นค้า ตรา
สิ นค้ามีความเป็ นสากล ง่ายต่อการจดจา และผูบ้ ริ โภคจะนึ กถึงตราสิ นค้านั้นเป็ นลาดับแรก โดยมี
ปัจจัยตัวชี้วดั ได้แก่ การจดจาตราสิ นค้าได้ และการระลึกถึงตราสิ นค้า
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2.3.2 คุณภาพที่ถูกรับรู ้ (Perceived Quality)
ผูบ้ ริ โภคจะรั บ รู ้ คุ ณภาพของสิ นค้า โดย ขึ้ นอยู่กับ ความต้องการหรื อ วัตถุ ป ระสงค์ของ
ผูบ้ ริ โภคในการใช้งานของสิ นค้านั้น โดยคุณภาพที่ถูกรับรู ้สามารถวัดได้แต่จบั ต้องไม่ได้ เพราะเป็ น
เรื่ องเกี่ยวกับความรู ้สึกที่ผูบ้ ริ โภคมีต่อตราสิ นค้า ซึ่ งมีความต้องการและความชอบ ลักษณะทาง
บุคลิกภาพที่แตกต่า งกัน ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคมีก ารรับรู ้ใ นคุณภาพสิ นค้าแตกต่างกันไป ซึ่ งการที่
ผูบ้ ริ โภครับรู ้ คุณภาพของตราสิ นค้าก็จะเชื่อมโยงไปถึงสถานะความสาเร็ จทางการเงิน กลยุทธ์ทาง
ธุ รกิ จและด้า นอื่ น ๆ ของตราสิ นค้า การจะสร้ า งคุณภาพให้เกิ ดขึ้ นได้น้ ันนักการตลาดจาเป็ นที่
จะต้อ งเข้า ใจว่ า อะไรคื อ คุ ณ ภาพใน สายตาของผู บ้ ริ โ ภคเสี ย ก่ อ น และผู บ้ ริ โ ภคในแต่ ล ะกลุ่ ม
(Segments) ว่ามีวฒั นธรรมที่แตกต่างกันอย่างไร จึงจะสามารถส่ งผ่านคุณภาพนี้ ไปยังผูบ้ ริ โภคได้
สามารถจาแนกคุณภาพที่ ถูกรั บรู ้ ของตราสิ นค้าในสายตาผูบ้ ริ โภคนี้ ประกอบไปด้วยลักษณะ 7
ประการ คือ
2.3.2.1 สมรรถภาพของสิ นค้า (Performance) ซึ่ งเกี่ยวกับคุณลักษณะการทางาน
หลักของตัวสิ นค้า เช่ น สิ นค้าประเภทรถยนต์น้ ันจะเกี่ ย วกับเรื่ องของเกี ย ร์ คันเร่ ง การ
ควบคุมความเร็ ว และความสะดวกสบาย เป็ นต้น ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะมีทศั นคติแตกต่างกันไป
ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบของคุณสมบัติของสิ นค้า
2.3.2.2 หน้าที่ของสิ นค้า (Feature) เป็ นองค์ประกอบของสิ นค้าลาดับต่อมาที่ทาให้
เห็นว่า บริ ษทั มี ความเข้าใจถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคดีเพียงใด
2.3.2.3 การปฏิบตั ิงานของสิ นค้าตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ (Conformance With
Specifications) เป็ นมุมมองของบริ ษทั ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพสิ นค้า เพื่อลดเปอร์ เ ซ็น
ในการทางานบกพร่ องของสิ นค้า
2.3.2.4 ความไว้วางใจ (Reliability) คือ ความสม่าเสมอในการทางานของตัวสิ นค้า
ในการซื้ อแต่ละครั้ ง และในอนาคต ดังนั้นไม่ว่าผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าเพิ่มขึ้นอี กกี่ ครั้ งก็
ยังคงคาดหวังได้วา่ จะได้รับการทางานของ สิ นค้าที่มีคุณสมบัติดีทุกครั้ง
2.3.2.5 ความคงทน (Durability) ที่สะท้อนให้เห็นวัฏจักรชีวิตที่คุม้ ค่าของสิ นค้าว่า
สามารถ ใช้ได้นานแค่ไหน
2.3.2.6 ความสามารถในการให้บริ การ (Serviceability) สะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถในการ ให้บริ การของสิ นค้า เป็ นความได้เปรี ยบในการแข่งขันของบริ ษทั ใน
การให้บริ การอย่างยัง่ ยืน เหนื อในคู่แข่ง
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2.3.2.7 การปรากฏหรื อความรู ้สึกของคุณภาพของสิ นค้า (Fit and Finish) เป็ นสิ่ งที่
สาคัญ เพราะลูกค้านามาใช้ในการประเมินสิ นค้า
กล่า วโดยสรุ ป คุ ณภาพที่ ถูก รั บรู ้ หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ของผูบ้ ริ โ ภคที่ รับ รู ้ ถึ ง คุณ ภาพที่
เหนื อกว่าตราสิ นค้าตราอื่น โดยในงานวิจยั นี้ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการวัดได้ ได้แก่ ลักษณะรู ปแบบ
ของสิ น ค้า หน้า ที่ ข องสิ น ค้า หรื อ ประโยชน์ ข องชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพ ความไว้ว างใจหรื อ
มาตรฐานในการผลิต ชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ และความรู ้สึกของคุณภาพสิ นค้าหรื อคุณภาพของ
วัตถุดิบของชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ
2.3.3 ความภักดีในตราสิ นค้า (Brand Loyalty)
ความภักดีในตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ่ งที่สาคัญ เพราะถ้าผูบ้ ริ โภคซื้ อ สิ นค้าเพียงเพื่อ
ตอบสนองในด้า นคุ ณลัก ษณะ รู ปแบบ ความสวยงาม ราคาและอรรถประโยชน์สิ นค้าโดยไม่
คานึ งถึ งตราสิ นค้า แสดงว่าสิ นค้านั้นมี คุณค่าในตราสิ นค้าต่ า แต่ถา้ ผูบ้ ริ โภคมี ความภักดี ในตรา
สิ นค้ามากกว่า ตราสิ นค้าของคู่แข่งขันแล้ว ลูกค้าคงที่จะซื้ อเลือกซื้ อตราสิ นค้าต่อเนื่ องแม้จะมีตรา
สิ นค้าคู่แข่งที่ดีกว่า ทั้งในด้านคุณลักษณะ ราคา และอรรถประโยชน์ของสิ นค้า ดังนั้นความภักดีใน
ตราสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่ใช้วดั ถึงความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อตราสิ นค้า รวมถึงผลกาไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ได้ สามารถแบ่งระดับของความภักดีออกเป็ น 5 ระดับดังนี้
ระดับที่ 1 กลุ่มผูซ้ ้ื อที่ไม่มีความภักดีในตราสิ นค้า ผูซ้ ้ื อในกลุ่มนี้ จะมองว่าตรา สิ นค้าแต่ละ
ตราไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ดังนั้นตราสิ นค้าจึงมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
เพราะโดยส่ วนใหญ่ผซู ้ ้ื อจะเลือกซื้ อสิ นค้าจากการลดราคา หรื อซื้ อจากอรรถประโยชน์ของสิ นค้า
เป็ นหลัก
ระดับที่ 2 กลุ่มผูซ้ ้ื อที่ ซ้ื อตามความเคยชิ น ผูซ้ ้ื อในกลุ่มนี้ จะเลื อกซื้ อสิ นค้าจาก ความพึง
พอใจในตราสิ นค้าเป็ นหลักและพร้อมจะเปลี่ยนตราสิ นค้าถ้าไม่พึงพอใจในตราสิ นค้าเดิมที่ใช้อยู่
ระดับที่ 3 กลุ่มผูซ้ ้ื อที่มีความพึงพอใจในตราสิ นค้าแต่ยงั คงคานึ งถึงค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน
ตรา สิ นค้า ผูซ้ ้ื อในกลุ่มนี้ เป็ นผูซ้ ้ื อที่ มีค วามพึงพอใจในตราสิ นค้า เพราะพวกเขา คานึ งถึ งเรื่ อง
ต้นทุนค่าเสี ยเวลา เงินและความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนตรา การเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคกลุ่ม นี้
บริ ษทั เจ้าของสิ นค้าจาเป็ นต้องเสนอสิ่ งจูงใจที่มีประโยชน์มากกว่าหรื อเพียงพอที่จะเปลี่ยนใจเลือก
ตราสิ นค้าใหม่
ระดับที่ 4 กลุ่มผูซ้ ้ื อที่ ชอบตราสิ นค้า ผูซ้ ้ื อในกลุ่มนี้ จะเป็ นกลุ่มที่ มีความชื่ นชอบในตรา
สิ นค้าอย่างแท้จริ ง ซึ่ งเป็ นความชื่นชอบที่เกิดจากการเชื่อมโยงของตราสิ นค้า เช่น ชื่อ สัญลักษณ์
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ประสบการณ์การใช้ หรื อการรับรู ้ว่าสิ นค้ามีคุณภาพดี หรื อจากความผูกพันที่ผูบ้ ริ โภคมีต่อตรา
สิ นค้ามาเป็ นเวลานาน
ระดับที่ 5 กลุ่มผูซ้ ้ื อที่มีความผูกพันกับตราสิ นค้า (Committed Buyer) ผูบ้ ริ โภคในกลุ่มนี้ มี
ความ ภาคภูมิใจที่ได้ซ้ื อและได้ใช้ตราสิ นค้านี้ โดยตราสิ นค้านี้ จะมีความสาคัญต่อผูบ้ ริ โภคทั้งใน
ด้านคุณประโยชน์ ของการใช้งานและยังสะท้อนถึงถึงความเป็ นตัวตนของผูบ้ ริ โภค ซึ่งผูบ้ ริ โภคก็
มัน่ ใจที่จะแนะนาตราสิ นค้านี้ต่อให้กบั ผูอ้ ื่น
กล่าวโดยสรุ ป ความภักดีในตราสิ นค้า หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อตราสิ นค้า
หนึ่งไม่วา่ จะเกิดจากความเชื่อมัน่ การนึกถึง หรื อตรงใจผูบ้ ริ โภค ทาให้เกิดการซื้ อซ้ า ซึ่งมีปัจจัย
ตัวชี้วดั ได้แก่ ซื้อตามความเคยชิน ซื้อจากความพึงพอใจ ซื้ อจากความชื่นชอบในตราสิ นค้า และซื้อ
จากความผูกพันกับตราสิ นค้า
2.3.4 การเชื่อมโยงตราสิ นค้า
การเชื่อมโยงตราสิ นค้าเป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วยสร้างให้เกิดคุณค่าที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อตราสิ นค้า ซึ่ง
เกิดจากความสัมพันธ์จากการเชื่ อมโยงสิ่ งต่าง ๆ ของสิ นค้าเข้ากับความทรงจาของผูบ้ ริ โภค และ
ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับตราสิ นค้าจากตราอื่น ๆ ที่มีอยู่ในท้องตลาด เช่น คน ตัวแทนตรา
สิ นค้า สัญลัก ษณ์ คุ ณภาพ เสี ย งดนตรี ซึ่ งเป็ น ความรู ้ สึ ก ต่าง ๆ รวมถึ งลัก ษณะของสิ นค้าที่มา
เชื่อมโยงให้สื่อถึงตราสิ นค้าในความทรงจา การเชื่อมโยงตราสิ นค้าหมายถึงอะไรก็ได้ที่ผูบ้ ริ โภค
สามารถเชื่ อมโยงไปถึ ง ตราสิ นค้าได้ เช่ น เมื่ อกล่าวถึ งชานมไข่มุก Zero Kcal ผูบ้ ริ โภคอาจนึ ก
เชื่อมโยงไปถึงรู ปแบบการใช้ชีวิตที่ดูแลสุขภาพออกกาลังกาย หรื อนึกถึงคุณสมบัติของชานมไข่มุก
ที่ มี ค วามหวานน้อย เป็ นต้น การเชื่ อมโยงตราสิ นค้าที่ มี ความโดดเด่ น นามาซึ่ งการรั บรู ้ ความ
แตกต่างของตราสิ นค้าในความคิ ดของผูบ้ ริ โภคได้ อาจจะใช้คุณลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์
บุคลิกภาพของตราสิ นค้าผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ ฯลฯ เป็ นตัวเชื่อมโยงให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ไปกับตราสิ นค้าทา
ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดภาพลักษณ์ของสิ นค้า ทราบความต่างและตาแหน่งของตราสิ นค้าได้
การเชื่อมโยงตราสิ นค้าจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งได้รับแรงผลักดัน มาจากความมีเอกลักษณ์ของตรา
สิ นค้า (Brand Identity) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้ตราสิ นค้าสามารถอยู่ในจิตใจของผูบ้ ริ โภคและยังเป็ น
กุญแจสาคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ตราสิ นค้า การพัฒนา และสร้างเอกลักษณ์ให้กบั ตรา
สิ นค้า นั้นเอง โดยได้แบ่งประเภทของการเชื่อมโยงตราสิ นค้าออกเป็ น 11 ประเภท
2.3.4.1 คุณสมบัติสินค้า (Product Attribute) กลยุทธ์การวางตาแหน่งตราสิ นค้าที่
ใช่มากที่สุด คือ การเชื่ อมโยงสิ นค้าให้เข้ากับคุณลักษณะหรื อคุณประโยชน์ของสิ นค้า
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เพราะคุณสมบัติของ สิ นค้าจะช่วยทาให้ตราสิ นค้ามีความหมาย และเกี่ยวข้องกับเหตุผลใน
การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคโดยตรง
2.3.4.2 สิ่ ง ที่ จับ ต้อ งไม่ ไ ด้ (Intangibles) คุ ณ ลัก ษณะทั่ว ไปของสิ น ค้า ที่ จับ ต้อ ง
ไม่ได้ เช่น เทคโนโลยี สุขภาพ และคุณค่าทางโภชนาการของสิ นค้า เป็ นต้น
2.3.4.3 คุณประโยชน์ต่อลูกค้า (Customer Benefits) คือ คุณประโยชน์ของสิ นค้าที่
ลูกค้า จะได้รับ สามารถจาแนกได้เป็ น
2.3.4.3.1 คุณประโยชน์เชิงเหตุผล (Rational Benefits) เป็ นคุณประโยชน์
ที่เชื่อมโยงเข้ากับ คุณสมบัติของสิ นค้าโดยเป็ นเหตุผลที่ผบู ้ ริ โภคจะเลือกซื้อหรื อ
เลือกใช้ตราสิ นค้า
2.3.4.3.2 คุณประโยชน์เชิงจิตวิทยา (Psychological Benefits) เป็ น
ประโยชน์ทางความรู ้สึก ที่เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคมีการซื้อหรื อใช้ตราสิ นค้านั้นซึ่งจะ
เชื่อมโยงต่อกิจกรรมทางบวกกับผูบ้ ริ โภค
2.3.4.4 ความสัมพันธ์ดา้ นราคา (Relative Price) ความสัมพันธ์ราคานี้ เป็ นอีกปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กบั เรื่ องที่คุณภาพตราสิ นค้า เพราะเป็ นสิ่ งที่สะท้อนถึงคุณภาพของสิ นค้า
โดย ถ้าราคาสิ นค้าสูง ก็จะเชื่อมโยงว่าเป็ นสิ นค้ามีคุณภาพสูง การวางตาแหน่งสิ นค้าที่สูงยัง
ช่วยยกระดับให้กบั สิ นค้าด้วย
2.3.4.5 ด้านการนาไปใช้ (Use or Application) กลยุทธ์การวางตาแหน่งตราสิ นค้า
อาจจะนาไป เชื่อมโยงให้เข้ากับการใช้งานตัวสิ นค้า ทั้งนี้ การใช้งานของสิ นค้าที่บ่อยครั้ง
ขึ้น ถูกนามาเป็ นกลยุทธ์ในการเลือกวางตาแหน่งตราสิ นค้าที่แสดงถึงความเป็ นเอกลักษณ์
แตกต่างจากตราสิ นค้าอื่น
2.3.4.6 ลู ก ค้า หรื อ ผูใ้ ช้สิ น ค้า (User or Customer) กลยุท ธ์ ก ารวางต าแหน่ ง ตรา
สิ นค้าอีกกลยุทธ์หนึ่งคือ การเชื่อมโยงตราสิ นค้ากับประเภทของผูใ้ ช้สินค้านั้น ๆ
2.3.4.7 บุคคลผูม้ ีชื่อเสี ยง (Celebrity or Person) คนกลุ่มนี้ มีอิทธิ พลในการสร้ า ง
การเชื่อมโยงตรา สิ นค้าได้อย่างแข็งแกร่ ง เพราะบุคคลที่มีชื่อเสี ยงสามารถถ่ายทอด ตัวตน
ของเขามาสู่ สินค้าเพื่อทาให้ ผูบ้ ริ โภคเกิดความชอบหรื อมีความเชื่ อมัน่ ในตราสิ นค้านั้น ๆ
บุคคลที่มีชื่อเสี ยงนั้นไม่ได้จากัดเพียงแค่คน แต่ยงั รวมถึง สัญลักษณ์ที่เป็ นตัวการ์ ตูน ตัว
ละคร ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนตราสิ นค้า
2.3.4.8 รู ปแบบการดาเนิ นชีวิตหรื อบุคลิกภาพ (Life-Style or Personality) ในการ
เลือกสิ นค้าที่จะบริ โภค ผูบ้ ริ โภคมักมองหาตราสิ นค้าจึงมีลกั ษณะสอดคล้องกับรู ปแบบ
การดาเนินชีวิตและบุคลิกภาพของตนเองให้มากที่สุด
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2.3.4.9 ระดับชั้นของสิ นค้า (Product Class) การวางตาแหน่งตราสิ นค้าในบางครั้ง
ก็จาเป็ นต้อง เลือกวางตามความสัมพันธ์กบั ระดับชั้นของสิ นค้าเป็ นหลัก
2.3.4.10 คู่ แ ข่ ง ขัน (Competitors) ในกลยุ ท ธ์ ก ารวางต าแหน่ ง สิ น ค้า เราพบว่ า
บริ ษทั ได้มีการใช้คู่แข่ง ขันเป็ นกรอบในการอ้างอิงในการวางตาแหน่งตราสิ นค้า โดยมี
ประโยชน์ 2 ประการ ได้แก่ 1. ถ้าบริ ษทั คู่แข่ง ขันมีภาพลักษณ์ที่ดีและอยู่ในตลาดมานาน
การอ้างอิงถึงตราสิ นค้าคู่แข่งจะส่ งผลให้การนาเสนอตาแหน่ ง ของตราสิ นค้าของเรานั้น
เข้าใจง่ายกับผูบ้ ริ โภคมากขึ้น และ 2. การอ้างอิงถึง ตราสิ นค้าของคู่แข่งขันนั้น สามารถช่วย
ให้ผบู ้ ริ โภคเชื่อว่า ตราสิ นค้าของเรานั้นมีคุณสมบัติ เหนือกว่าคู่แข่งขันอย่างไร
2.3.4.11 ประเทศหรื อขอบเขตภูมิประเทศ (Country or Geographic) เนื่ องจากแต่
ละประเทศก็จะเป็ นสัญลักษณ์ในด้านความชานาญ และชื่อเสี ยงแตกต่างกันไป ดังนั้นการ
เชื่อมโยงสิ นค้ากับประเทศ สามารถมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด
กล่าวโดยสรุ ป การเชื่ อมโยงตราสิ นค้า หมายถึง ความสัมพันธ์จากการเชื่ อมโยงสิ่ งต่าง ๆ
ของสิ นค้าเข้ากับความทรงจาของผูบ้ ริ โภค และช่วยสร้างความแตกต่างให้กบั ตราสิ นค้าจากตราอื่น
ๆ ที่มีอยูท่ าให้นึกถึงตราสิ นค้านี้ มาเป็ นอันดับแรก โดยในงานวิจยั นี้มีปัจจัยตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องได้แก่
คุณสมบัติของสิ นค้า ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ ราคาของสิ นค้า และรู ปแบบการดาเนินชีวิต
กล่าวโดยสรุ ปการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า คือ คุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูซ้ ้ื อใน ด้านต่าง
ๆ ได้แก่ ด้านการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคสามารถระลึก หรื อจดจาตราสิ นค้านั้นได้ มีความ
ชื่นชอบต่อตราสิ นค้า โดยที่ผบู ้ ริ โภคมีความรู ้สึกคุน้ เคยกับตราสิ นค้า ง่ายต่อการจดจา และผูบ้ ริ โภค
จะนึกถึงตราสิ นค้านั้นเป็ นลาดับแรก ได้แก่ การจดจาตราสิ นค้าได้ และการระลึกถึงตราสิ นค้า
ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้ ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคที่รับรู ้ถึงคุณภาพที่เหนือกว่าตราสิ นค้าตราอื่น
ได้แก่ ลักษณะรู ปแบบของสิ นค้า หน้าที่ของสิ นค้าหรื อประโยชน์ของชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ ความ
ไว้วางใจหรื อมาตรฐานในการผลิต ชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ และความรู ้สึกของคุณภาพสิ นค้าหรื อ
คุณภาพของวัตถุดิบของชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ
ด้านความภักดีในตราสิ นค้า การที่ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อตราสิ นค้าหนึ่งไม่ว่าจะเกิดจาก
ความเชื่อมัน่ การนึกถึง หรื อตรงใจผูบ้ ริ โภค ทาให้เกิดการซื้อซ้ า ได้แก่ ซื้อตามความเคยชิน ซื้อจาก
ความพึงพอใจ ซื้อจากความชื่นชอบในตราสิ นค้า และซื้อจากความผูกพันกับตราสิ นค้า
ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้าความสัมพันธ์จากการเชื่อมโยงสิ่ งต่าง ๆ ของสิ นค้าเข้ากับความ
ทรงจาของผูบ้ ริ โภค และช่วยสร้างความแตกต่างให้กบั ตราสิ นค้าจากตราอื่น ๆ ที่มีอยู่ทาให้นึกถึง
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ตราสิ นค้านี้ มาเป็ นอันดับแรก ได้แก่ คุณสมบัติของสิ นค้า ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ ราคาของสิ นค้า
และรู ปแบบการดาเนินชีวิต

2.4 ธุรกิจชานมไข่ มุกและชานมไข่ มุกเพื่อสุ ขภาพ
ที่มาของชานมไข่มุกปรากฏข้อมูลการค้นพบจากสองแหล่งด้วยกัน แหล่งที่หนึ่ง กาเนิดขึ้น
ในปี ค.ศ. 1988 ที่ประเทศไต้หวัน โดยร้านชื่อ ชุนสุ่ ยถัง ในเมืองไถจง เจ้าของร้านคือ หลิวฮัน่ เจี้ย ได้
คิดค้นเมนูเครื่ องดื่มแบบใหม่ โดยนาขนมหวานที่เรี ยกว่า เฝิ่ นหยวน ซึ่งเป็ นขนมลูกกลมๆทามาจาก
แป้ งมันสาปะหลังใส่ ลงไปในชานมเย็น ปรากฏว่า เมื่อวางจาหน่ ายภายในร้ าน เครื่ องดื่มนี้ ได้รับ
ความนิยมอย่างรวดเร็ ว แหล่งที่สองเกิดจากร้านชาชื่ อ ฮัน่ หลิน ในเมืองไถหนาน โดย ถูจงเหอ ใส่
เม็ดสาคูสีขาวลงไปในชา ต่อมาได้เปลี่ยนเป็ นสาคูสีดาแบบที่นิยมกันในปัจจุบนั เกิดเป็ นกระแสชา
นมไข่มุกที่มีขอบเขตจากัดอยู่เฉพาะบนเกาะไต้หวัน (บัญชา ชุมชัยเวทย์, 2562) จนกระทัง่ ในช่วงปี
ค.ศ. 1990 เครื่ องดื่มชนิ ดนี้ เป็ นที่นิยมมากในเอเชียตะวันออกและ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ก่อนจะ
เป็ นที่ นิย มมากขึ้ นในกลุ่ม ประเทศฝั่ ง ตะวันตก ในไต้หวัน เรี ย กชานมไข่ มุ ก ว่า Boba Tea ซึ่ ง คา
ว่า Boba ผันมาจากคาว่า Bubble มาจากรู ปร่ างที่ กลมๆคล้ายกับฟองสบู่ ซึ่ งในภาษาจีน แปลว่า
ขนาดใหญ่ มีชื่อภาษาจีนว่า “จูเจินหน่ายฉา” แปลว่า ชานมไข่มุก ในภาษาอังกฤษเรี ยกว่า Bubble
Tea แปลว่าชาโฟม หรื อชาที่มีฟองอากาศ เพราะเวลาเขย่า จะเกิดฟองที่ดา้ นบนของชา ยิ่งเขย่าแรง
และเร็วจะได้รสชาติที่กลมกล่อม (Jones, 2018)
จากข้อความข้างต้นจึงสรุ ปได้ว่า ชานมไข่มุกมีที่มาจากร้านชาแห่ งหนึ่ งประเทศไต้หวัน
ไข่มุกหรื อ Boba ทามาจากเม็ดแป้ งมันสาปะหลังต้ม ที่มีความเหนียวนุ่ม ผสมลงไปในน้ าชา ในช่วง
แรกได้รับ ความนิ ย มเฉพาะในไต้หวัน ต่ อมาได้ก ระจายความนิ ย มไปยัง เอเชี ย และประเทศฝั่ ง
ตะวันตกมากยิง่ ขึ้น
ในปัจจุบนั มีการสร้างสรรค์เมนูใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง บางร้านจึงมีการ
เพิ่มส่ วนประกอบของชานมไข่มุกเข้าไป เช่น เยลลี่บราวน์ชูการ์ ไข่มุกรสผลไม้ ชีส ฟองนม วิปปิ้ ง
ครี ม การเผาน้ าตาลทรายแดงให้มีลกั ษณะเป็ นเกล็ดน้ าตาล บางร้านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ให้
ความหวานแทนน้ าตาล เช่น น้ าผึ้ง หญ้าหวาน และ แอสปาร์ แตม ขึ้นอยู่กบั ความต้องการของลูกค้า
ชานมไข่มุกยุคใหม่ที่ฟ้ื นตัวขึ้นมานี้ จะเห็นได้ว่าแตกต่างจากชานมไข่มุกแบบเดิม ๆ นั่นคือไม่ได้
มุ่งเน้นขายที่ปริ มาณกันอีกต่อไป หลายแบรนด์ยงั มีการใช้วตั ถุดิบประเภทเจือปน สารเสริ ม ครี ม
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เทียมต่างๆ อยู่ แต่ทิศทางและแนวโน้ม ใหม่ที่ทาให้ชานมไข่มุกอยู่ได้ คือชานมไข่มุกประเภทที่
เรี ยกว่า Top-Grade เช่น ใช้นมสด บางแบรนด์ใช้นมจากฮอกไกโดมาเป็ นจุดขาย การใช้น้ าผึ้ง หรื อ
การชงชาสดๆ ไม่ ไ ด้ช งชาทิ้ ง เอาไว้แ ล้ว แค่ ริ น ใส่ แ ก้ว รวมทั้ง มี ก ารคิ ด ค้น ประดิ ษ ฐ์ ความแท้
(Originality) ต่าง ๆ ใส่ เข้าไปในชานมของตัวเอง เช่น ทาไข่มุกสี ทอง ไข่ มุกลาวา หรื อการผสมไข่
เค็มหรื อชีสลงไปในชานมเพื่อเพิ่มความเข้มข้นและสร้างจุดขายสาคัญของแบรนด์
2.4.1 ความนิยมของชานมไข่มุกในตลาดโลก
ความนิ ยมของชานมไข่มุกในอเมริ กาและยุโรปนั้น เกิดจากหลายปั จจัย ปัจจัยแรกที่ส่งผล
ให้ชานมไข่มุกได้รับความนิ ยมได้แก่ ชาวเอเชียที่ไปศึกษาต่อ และพักอาศัยอยู่ในทวีปดังกล่าว ร้าน
ชานมไข่มุกเปรี ยบเหมือนตัวแทนของชุมชนคนเอเชียในอเมริ กาพอๆกับที่น้ าโคล่าเป็ นตัวแทนของ
คนอเมริ กนั ส่ วนใหญ่ ทุกมหาวิทยาลัยในอเมริ กาที่มีนักศึกษาเอเชียอยู่ มากจะต้องมีร้านชาไข่มุก
อย่ า งน้อ ยหนึ่ งร้ า น จึ ง ท าให้ ร้ า นชานมไข่ มุ ก กลายเป็ นเทรนด์ ใ หม่ ข องสั ง คมวัย รุ่ น อเมริ กัน
(Elizabeth, 2013) และปั จจัยสาคัญที่ ทาให้ช านมไข่ มุกกลับ มาได้รับความนิ ย มอี กครั้ ง ในปี ค.ศ.
2016 ประธานาธิ บ ดี ห ญิ ง คนแรกของไต้ห วัน มี น โยบาย New Southbound Policy ส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยว ให้สิทธิ์หลายประเทศ เดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ตอ้ งขอวีซ่า รัฐบาลได้เลือก
ชานมไข่มุก มาใช้เป็ นสิ นค้าโปรโมตในฐานะเครื่ องดื่มประจาชาติ ทาให้ตลาดชานมไข่มุก กลับมา
คึกคัก และกลายเป็ นอุตสาหกรรมหลักของไต้หวัน ในอีกทางหนึ่ ง การส่ งเสริ มธุ รกิจของรัฐบาล
ไต้หวัน (ธี รภัท ร เจริ ญสุ ข , 2561) ทาให้มี ก ารลงทุ น และขยายสาขาของร้ านชานมไข่มุก ไปยัง
ต่างประเทศมากขึ้นในอเมริ กาและยุโรป เช่นแบรนด์ Gong Cha, Kung Fu Tea, Boba Time ชานม
ไข่มุกจึงถือว่าเป็ นอุตสาหกรรมส่ งออกที่ทาเงินให้กบั ไต้หวันที่มีอตั ราเติบโตขึ้นสู งสุ ดอันดับ 3 รอง
จากแผงวงจรอิเล็กทรอนิ กส์และอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าโดยมีการประเมินว่า ธุ รกิจเกี่ยวกับชานม
ไข่มุกเติบโตขึ้นถึงปี ละ 38% และสร้างงานให้กบั ชาวไต้หวันมากกว่า 300,000 คน (Chang, 2017)
Allied Market Research (2018) ได้ส ารวจและคาดการณ์ มูล ค่าของตลาดชานมไข่มุก ทัว่
โลกในปี ค.ศ. 2017 ระบุว่ามีมูลค่า 1,954 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อประมาณ 65,000 ล้านบาท และ
อาจเพิ่มสู งขึ้นในปี ค.ศ. 2023 ได้ถึง 3,214 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรื อประมาณ 100,000 ล้านบาท หรื อ
เติบโตขึ้น 7.40% โดยผลการวิเคราะห์จาก AMR แสดงให้เห็นถึงความสนใจในธุรกิจชานมไข่มุก
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จากสมาคมอาหารทัว่ โลกที่ตอ้ งการเข้ามาลงทุนเป็ นจานวนมากเพื่ อพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่ วย
สร้างสรรค์รสชาติใหม่ๆ ให้ชานมไข่มุกมีความอร่ อยมากยิง่ ขึ้น จากความนิยมในการบริ โภคชานม
ไข่มุกดังกล่าว ทาให้เกิดวัน National Bubble Tea Day ในวันที่ 30 เมษายน หรื อ วันชานมไข่มุก
แห่งชาติของสหรัฐอเมริ กา (Nationaldaycalendar.com, 2019) ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตลาด
Bubble Tea มีอตั ราการเติบโตที่รวดเร็ ว ยกตัวอย่างในประเทศเวียดนาม มีถนนสายชาไข่มุก หรื อ
Bubble Tea Street ในหลายเมือง และในครึ่ งแรกของปี ค.ศ. 2017 มีร้านชาไข่มุกเปิ ดในฮานอยเฉลี่ย
เดื อนละ 8 ร้ า น โดยจากการส ารวจพบว่า ขายได้ 200-300 แก้วต่อวัน (ปานใจ ปิ่ นจิ นดา, 2019)
เนื่ องจากชานมไข่มุกได้รับความนิ ยมจากราคาที่ ไม่สูงมากนัก ประกอบกับปั จจัย การเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ในหลายประเทศของเอเชียกลายเป็ นเมืองใหญ่ และการเติบโตอย่างรวดเร็ ว
ของเครื่ องดื่มพร้อมดื่มในภูมิภาคเอเชีย ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็ นตัวผลักดันการเติบโตของตลาด

ภาพที่ 1 การเติบโตของชานมไข่มุกในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม
ค.ศ. 2018
ที่มา : ดัดแปลงจาก Yim and Lee (2018)
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ความนิ ย มของชานมไข่ มุก ในประเทศไทยเริ่ ม ต้น จากการเข้า มาท าตลาดของแบรนด์
ต่างประเทศ สร้างจุดเด่นด้วยรสชาติและส่ วนผสมที่หลากหลาย ทาให้ยกระดับชานมไข่มุกเป็ น
สิ นค้าในราคาสู งได้ ความนิยมดังกล่าวทาให้ร้านอาหาร ร้านเครื่ องดื่ม และร้านสะดวกซื้อส่ วนใหญ่
มีเมนูชานมไข่มุกเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค สิ่ งหนึ่ งที่สะท้อนความนิ ยมนี้ คือการ
สั่งซื้อชานมไข่มุกผ่านแอพพลิเคชัน่ สั่งซื้ ออาหารเฉลี่ยแล้วต่อ 1 การสั่ง 1 ครั้ง สั่งเฉลี่ยที่ 3 แก้วโดย
ราคาที่นิยมจ่ายมากที่สุดอยู่ในระหว่าง 70 - 120 บาท ช่วงเวลาที่นิยมสั่งมากที่สุดคือ 11.30 - 14.30
น. (Saxena, 2019) ได้ให้ขอ้ มูลว่า ในประเทศไทยมียอดขายเพิ่มขึ้น 3,000% นับจากเดือนมกราคม
ถึงธันวาคม ปี ค.ศ. 2018 และในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มีร้านชานมไข่มุกบนแอพพลิเคชัน่ สั่งซื้ อ
อาหารประมาณ 4,000 ร้าน โดยเฉลี่ยแล้วคนในเอเชี ย ตะวันออกเฉี ยงใต้ใ ช้ แอพพลิ เคชัน่ สั่ ง ซื้ อ
อาหารสั่งชานมไข่มุก 4 แก้วต่อคนต่อเดือน ในขณะที่คนไทยที่สั่งชานมไข่มุกเฉลี่ย 6 แก้วต่อคนต่อ
เดือน โดยชานมไข่มุกรสชาติที่ได้รับความนิยม 5 อันดับของไทยคือ กาแฟ ช็อกโกแลต น้ าผึ้ง เบอร์
รี่ ชาเย็น

ภาพที่ 2 จานวนการสั่งชานมไข่มุกผ่านแอพพลิเคชัน่ แกรบฟู้ด (Grab Food) ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ที่มา : ดัดแปลงจาก Hirschmann (2019)
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จากจ านวนการสั่ ง ซื้ อ ชานมไข่ มุ ก และจ านวนร้ า นชานมไข่ มุ ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น สรุ ป ได้ว่ า
พฤติ ก รรมการบริ โภคชานมไข่ มุ ก ของคนไทยอยู่ใ นปริ มาณที่ สู งมาก เมื่ อเที ย บกับประเทศใน
ภูมิภาคเดียวกัน เนื่องจากชานมไข่มุกได้กลายมาเป็ นเครื่ องดื่มที่เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคในทุกระดับ ทา
ให้การแข่งขันเพื่อแย่งชิงผูบ้ ริ โภคในตลาดนี้มีความรุ นแรงมากขึ้น
2.4.2 ชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ
จากกระแสการดูแลสุ ขภาพ ส่ วนประกอบของชานมไข่มุกที่มี ครี มเทียม น้ าตาล และแป้ง
ให้พลังงานสู ง ส่ งผลเสี ยต่อร่ างกายและทาลายสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค หากบริ โภคในปริ มาณที่มาก
เกินความจาเป็ น ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงมีการพัฒนาสิ นค้าและปรับกลยุทธ์ให้เข้ากันได้กบั กระแส
สุ ขภาพ เช่น การเปิ ดให้ลูกค้าเลือกระดับน้ าตาลที่ตอ้ งการได้ การใช้น้ าตาลออร์ แกนิ ค เช่น น้ าตาล
มะพร้าว น้ าตาลอ้อย หญ้าหวาน หรื อสารให้ความหวานประเภทอื่น การใช้ส่วนผสมที่เพิ่มคุณค่า
ทางโภชนาการเช่ น นมถัว่ เหลืองออแกนิ ค นมแอลมอนด์ เพื่อเพิ่มทางเลื อกให้กับผูบ้ ริ โภคที่แพ้
นมวัว ไข่มุกที่ทาจากบุก หรื อ ข้าวไรซ์เบอร์ รี่ นอกจากการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีต่อสุ ขภาพแล้ว การ
นาเสนอชานมไข่มุกของร้านค้า ที่มีการคานวณแคลอรี่ ให้ลูกค้าทราบทุกแก้ว เป็ นการสื่ อสารที่ทา
ให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกกังวลใจน้อยลง
การเติบโตของชานมไข่มุกเพื่ อสุ ขภาพ มีแนวโน้มเติ บโตมากขึ้นจากข้อมูลของผูจ้ ดั การ
ออนไลน์ พบว่าร้าน ZERO Kcal x Kalamare มีการขยายเฟรนไชส์ 100 สาขาภายในสามเดือน โดย
เริ่ ม เปิ ดตัวเมื่ อเดื อนพฤษภาคม พ.ศ.2562 (ผูจ้ ัดการออนไลน์ , 2562) จุ ดเด่ นส าคัญ ที่ ส ร้ างความ
แตกต่างคือ ใช้บุกแทนแป้งมันสาปะหลังในการทาไข่มุก มีธญ
ั พืช เช่น เป็ นเมล็ดเชีย เบอร์รี่ กาโน
ล่า เป็ นส่ วนประกอบ และใช้น้ าตาลหญ้าหวาน ในราคาเริ่ มต้นแก้วละ 45 บาท ร้านชานมไข่มุก
Chabar เป็ นร้านชานมไข่มุกที่ใส่ ใจคนรักสุ ขภาพ สร้างความแตกต่างโดยใช้วตั ถุดิบธรรมชาติที่หา
ได้จากในประเทศไทย เช่น ใบชาจากจังหวัดเชี ยงราย ไข่มุกทาจากข้าวไรซ์เบอร์ รี่ และเลือกใช้
น้ าตาลมะพร้าว ราคาแก้วละ 49 บาท (นารถประดับ, 2561) ร้าน Calowries hub ร้านชานมไข่มุกที่
เปิ ดให้ผบู ้ ริ โภคได้เลือกส่ วนผสมของนมด้วยตนเอง โดยมีให้เลือกสามแบบคือ นมที่มีไขมันต่า นม
ถัว่ เหลือง และนมแอลมอนด์ ร้าน 722 Twenty Two เป็ นร้านชานมไข่มุกที่ใช้น้ าตาลอิริทริ ทอลที่มี
แคลอรี่ ต่ากว่าน้ าตาลทัว่ ไป 95% ร้าน Pear Bubble Tea ร้านชานมไข่มุกที่มี แคลอรี่ 80 แคลอรี่ ต่อ
แก้ว โดยทาไข่มุกจากแป้งออร์แกนิค เป็ นต้น (ภัทรศยา, 2561)
แม้ว่าผูบ้ ริ โภคไม่ได้คาดหวังว่าการดื่มชานมไข่มุกจะทาให้ รูปร่ างดีข้ ึนได้ แต่หากมีชานม
ไข่มุกที่ดีต่อสุ ขภาพมากกว่าหรื อส่ งผลเสี ยน้อยกว่า ก็เป็ นทางเลือกที่ดีกว่าสาหรับคนที่ใส่ ใจใน
สุ ขภาพ ดังนั้น จะเห็นว่า ชานมไข่มุกยุคใหม่ คือการผสมผสานของพฤติกรรมและความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค ทั้งเรื่ องของความคิดสร้างสรรค์ การผสมผสานใหม่ๆ ไปจนถึงการดูแลสุ ขภาพด้วย
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การใช้วตั ถุ ดิบ ธรรมชาติ ท้ งั หมด หลายแบรนด์มี การระบุ ว่าไม่ใ ช้วตั ถุกันเสี ยหรื อแต่ ง เติ มกลิ่ น
สังเคราะห์มากขึ้น รวมทั้งการชงชาผลไม้สดรสชาติต่าง ๆ ใส่ลงไปในชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพด้วย

2.5 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
2.5.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
โญษดา อ่อนเนี ยม (2562) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและปั จจัยภาพลักษณ์
ตราสิ นค้าที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากสมุนไพร ของผูส้ ู งอายุในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารจากสมุนไพรของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เนื่องจากผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการดูแลสุ ขภาพตนเองมากขึ้น
วิภาวี สุ ริโย (2548) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการซื้ อน้ าผัก-น้ า ผลไม้
พร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านสุ ขภาพเป็ นปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้อน้ าผัก-น้ าผลไม้พร้อมดื่มและผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านสุขภาพใน
ระดับ สู ง โดยให้ค วามส าคัญกับ ความต้องการดู แลสุ ข ภาพมาเป็ นอัน ดับ แรก รองลงมาคื อ การ
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ในแต่ละวัน
พลอยไพลิน คาแก้ว (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลเชิ ง บวกต่ อความตั้ง ใจที่ จะ
บริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้าน
สุ ขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะบริ โภคอาหารเพื่อสุขภาพโดยผูบ้ ริ โภค
จะคานึงถึงการบริ โภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายเป็ นประจา เพื่อช่วยให้สุขภาพดีข้ นึ
พรรณรัตน์ อารักษ์คุณากร (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมบริ โภคน้ าผักผลไม้พร้ อมดื่ ม
เพื่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
สุขภาพในด้านการบริ โภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และพฤติกรรมการพบแพทย์เมื่อมีอาการป่ วย ส่งผล
ต่อการบริ โภคน้ าผักผลไม้พร้อมดื่มเพื่อสุ ขภาพ
2.5.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้าและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
จันทร์ญาวรรณ ไพรวัน (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าโออิชิกบั ตราสิ นค้าอิชิ
ตันที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้
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ตราสิ นค้าชาเขียวอิ ชิตนั มี ผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้าน
ความหมายของตราสิ นค้า สโลแกนภาพ สี ข องตราสิ นค้าตัวอักษรของตราสิ นค้า และเครื่ องหมาย
ตราสิ นค้า
สุ วภัทร สุ ภทั รกุล (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
เมล็ดกาแฟคัว่ ตราสิ นค้าหนึ่ งของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า คุณค่าตรา
สิ นค้ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค้ า เมล็ ด กาแฟคั่ ว ตราสิ นค้ า หนึ่ งในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ไพลิน วัฒนาศรี โรจน์ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง ส่ วนประสมการตลาดบริ การและคุณค่าตรา
สิ นค้าของ Home Bakery มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ปัจจัยคุณค่าตราสิ นค้า ได้แก่ การรู ้จกั ชื่อตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครของโครงการบริ การอาหาร
และขนมอบ Home Bakery มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พัช รา จิ รวชิ รศัก ดิ์ (2562) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง โมเดลความสั ม พันธ์ เชิ ง สาเหตุ ค วามตั้ง ใจซื้ อ
อาหารคลีนฟู้ดผ่านเพจเฟซบุ๊กของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจัย
พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้ ออาหารคลีนฟู้ดผ่านเพจเฟซบุ๊กของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลปัจจัยด้านการรับรู ้ตราสิ นค้า ส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารคลีน
ฟู้ดผ่านเพจเฟซบุ๊กของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2.5.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพที่ถูกรับรู ้และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
รภัส เฟื่ องเจริ ญ (2559) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ เลอแปงของผูบ้ ริ โภคใน เขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัย ด้าน
คุณภาพที่ถูกรับรู ้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เลอแปงของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจาก ภายใต้แบรนด์เลอแปงผูบ้ ริ โภครู ้สึกมัน่ ใจในคุณภาพ รสชาติและ
มาตรฐานกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เลอแปงว่าได้มาตรฐานเหมือนกันทุกชิ้น ทาให้คุณค่า
ตราสิ นค้าด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เลอแปงของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ปารมี แซ่ ตงั๊ (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง คุณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าต่อ
กล้วยฉาบ กรณี ศึกษาตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า ด้าน
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การรับรู ้คุณภาพมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าในตลาดหนองมน จังหวัด
ชลบุรี
สุ ธากร พรมนอก (2557) ได้ศึกษาผลของปั จจัยทางการตลาดและคุณค่าตราสิ นค้าที่มี ต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ร้านเบเกอรี่ แบรนด์เอ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า คุณค่าตราสิ นค้าในด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้ส่งผลทางบวกต่อความถี่ในการตัดสิ นใจ
ซื้อเบเกอรี่ เพราะเมื่อผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ถึงคุณภาพของตราสิ นค้าร้านเบเกอรี่ แบรนด์เอ ไม่วา่ จะเป็ น
ในเรื่ องของความหลากหลาย และรสชาติของผลิตภัณฑ์การบรรจุหีบห่ อที่สวยงาม มีกระบวนการ
ผลิตที่ทนั สมัย มีกลิ่นหอมเป็ นเอกลักษณ์ จึงส่ งผลต่อความถี่ในการซื้อเบเกอรี่ แบรนด์เอ
กตัญ ญู คณิ ต ศาตรานนท์ (2558) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง การรั บ รู ้ คุ ณ ภาพและการสื่ อ สารทาง
การตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทผัก ออร์ แ กนิ ค ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึ กษาพบว่า การรั บรู ้ คุณภาพสิ นค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
ประเภทผักออร์แกนิค ซึ่งได้อธิบายว่าในแง่ของธุรกิ จการที่จะเข้าใจในตัวลูกค้านั้นจะต้อง ทราบถึง
ความต้องการของลูกค้าเสี ยก่อนว่าที่จริ งแล้วอะไรเป็ นสิ่ งที่ลูกค้าคาดหวังไว้ในตัวของสิ นค้า โดยใน
ทัศนคติส่วนใหญ่ของผูบ้ ริ โภคแล้วล้วนแต่ตอ้ งการคุณภาพของสิ นค้าเป็ นอย่างแรก ก่อนที่จะทา
การตัดสิ นใจ ซึ่งคุณภาพของสิ นค้าแต่ละชนิดล้วนแล้วแต่มีมาตรฐานในตัวของสิ นค้า
Hoang, Nguyen, Phung, Ho and Phan (2020) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่า
ตราสิ นค้าและความตั้งใจซื้ อ กรณี ศึกษา ร้ านสะดวกซื้ อในเมื องโฮจิ มินห์ ประเทศเวียดนาม ผล
การศึ กษาพบว่า คุณค่าตราสิ นค้าทั้ง 4 ด้านส่ งผลต่อการซื้ อสิ นค้าในร้ านสะดวกซื้ อ โดยปั จจัยที่
ส่งผลมากที่สุดคือด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้ และความภักดีในตราสิ นค้า
2.5.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความภักดีในตราสิ นค้าและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
ศึ ก ษา กัง สนานนท์ (2560) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องส าอาง
นาเข้าจากต่างประเทศของผูอ้ ุปโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านความ
ภักดีในตราสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ศิวกร ดาแจ่ม (2561) ได้ศึกษาคุณค่า ตราสิ นค้าที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเสื้ อกี ฬ า
ภายใต้ตราสิ นค้า Under Armour ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการศึกษาพบว่า คุณค่า
ตราสิ นค้าด้านความภักดีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้ อกีฬาภายใต้ตราสิ นค้า Under Armour
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ไชยรัตน์ กิมสวัสดิ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่ อง คุณค่าตราสิ นค้าและปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้าแบรนด์เนม ของผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในกรุ งเทพมหานคร ผล
การศึ กษาพบว่า คุณค่าตราสิ นค้าด้านคุณภาพที่ ถูกรั บรู ้ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์
เสื้ อผ้าแบรนด์เนม
Najoud, ALHuwaishel, and AL-Meshal (2018) ได้ศึ ก ษาผลกระทบของการรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า
คุณภาพและความภักดีต่อการตัดสิ นใจซื้อในแผนกอุปกรณ์เสริ มของผูห้ ญิงชาวซูดาน ผลการศึกษา
พบว่า ผลกระทบของความภักดีในตราสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อในแผนกอุปกรณ์เสริ ม
2.5.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงตราสิ นค้าและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
ธนบดี วายุวฒั นศิริ (2561) ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดและคุณค่าตราสิ นค้าที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ า นค้าปลี กสมัยใหม่ ดูโฮมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ผลการศึกษาพบว่าด้านคุณค่าตราสิ นค้า ได้แก่ ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ า นค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561) ได้ศึกษาเรื่ อง เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และคุณค่าตราสิ นค้าที่
ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรองเท้าผ้าใบ Adidas NMD ของกลุ่มสมาชิก Fan page NMD ผลการศึกษา
พบว่า คุณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า ส่ งผลการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ้าใบ Adidas
NMD ของกลุ่มสมาชิก Fanpage NMD ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ธี รอชิต คาสุ ข (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าและคุณค่าตราสิ นค้าที่มี ผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียว อิชิตนั และโออิชิ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยคุณค่าตราสิ นค้าสามารถใช้พยากรณ์พฤติกรรมและแนวโน้มการตัดสิ นใจ
ซื้ อในอนาคตของเครื่ องดื่มชาเขียว อิชิตนั และโออิชิ โดยปัจจัยด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้ามีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อมากที่สุด
นภวรรณ คณานุรักษ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่ อง คุณค่าตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อตรา
สิ นค้ารองเท้ากีฬาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การเชื่อมโยงตราสิ นค้า
และความภักดีในตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสิ นใจซื้อรองเท้ากีฬา
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ตารางที่ 1 ตารางนิยามศัพท์เฉพาะ
ปัจจัย

ความหมาย

องค์ประกอบ/
ความหมายของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
พฤติกรรม การที่บุคคลมีการ
การบริโภคอาหาร การรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ต่อร่ างกายให้
การดูแล แสดงออกถึงการป้องกัน
ครบทั้ง 5 หมู่ ในปริ มาณ
สุ ขภาพ (x1) และใส่ใจในสุ ขภาพเป็ น
กิจกรรมที่ปฏิบตั ิใน
ที่เพียงพอต่อความ
ชีวิตประจาวัน เพื่อ
ต้องการของร่ างกาย การ
ส่งเสริ มให้ตนเองมี
กินอาหารให้หลากหลาย
สุ ขภาพที่ดี ทั้งด้านร่ างกาย
และสมดุล หลีกเลี่ยง
และจิตใจ
อาหารที่มีผลกระทบต่อ
ร่ างกาย เช่น อาหารที่มี
ไขมันสู ง รสจัด
การออกกาลังกาย การทากิจกรรมที่ได้ออก
แรงหรื อเคลื่อนไหว
ร่ างกาย ทาให้ระบบ
ไหลเวียนเลือดดี
กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง
เป็ นสิ่ งที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ
และฟื้ นฟูสภาพร่ างกาย
การทาให้ร่างกายและ
การพักผ่อน
จิตใจว่างจากการทางาน
เพื่อผ่อนคลายความตึง
เครี ยด และลดความเหน็ด
เหนื่อย เช่นการนอนหลับ
การตรวจสุ ขภาพ การค้นหาโรคและปัจจัย
เสี่ ยงต่อการเกิดโรค และ
นาไปสู่การป้องกัน การ
ส่งเสริ มสุ ขภาพ และการ
บาบัดรักษาอย่างถูกต้อง

อ้างอิงจาก

Orem,
Taylor, &
Renpenning,
(2001)

Orem,
Taylor, &
Renpenning,
(2001)

Orem,
Taylor, &
Renpenning,
(2001)
Orem,
Taylor, &
Renpenning,
(2001)
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ตารางที่ 1 ตารางนิยามศัพท์เฉพาะ (ต่อ)
ปัจจัย

ความหมาย

การรับรู้
คุณค่า
ตรา
สินค้า
(x2)

คุณค่าตราสิ นค้าในมุมมอง
ของผูซ้ ้ือในด้านต่างๆ ได้แก่
ด้านการตระหนักรู ้ในตรา
สิ นค้า (Brand Awareness)
ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้
(Perceived Quality) ด้าน
ความภักดีในตราสิ นค้า
(Brand Loyalty) ด้านการ
เชื่อมโยงตราสิ นค้า (Brand
Associations)

องค์ประกอบ/
ความหมายของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
การตระหนัก ผูบ้ ริ โภคสามารถระลึก หรื อจดจาตรา
สิ นค้านั้นได้ มีความชื่นชอบต่อตรา
รู้ในตรา
สิ นค้า โดยที่ผบู ้ ริ โภคมีความรู ้สึกคุน้ เคย
สินค้า
กับตราสิ นค้า ตราสิ นค้ามีความเป็ น
สากล ง่ายต่อการจดจา และผูบ้ ริ โภคจะ
นึกถึงตราสิ นค้านั้นเป็ นลาดับแรก

อ้างอิง
จาก
Aaker
(1991)

คุณภาพทีถ่ ูก ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคที่รับรู ้ถึงคุณภาพ
ที่เหนือกว่าตราสิ นค้าตราอื่น ได้แก่
รับรู้
ลักษณะรู ปแบบของสิ นค้า หน้าที่
ประโยชน์ มาตรฐานในการผลิต และ
คุณภาพของวัตถุดิบ
ความภักดีใน การที่ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อตราสิ นค้า
ตราสินค้า หนึ่งไม่ว่าจะเกิดจากความเชื่อมัน่ การ
นึกถึง หรื อตรงใจผูบ้ ริ โภค ทาให้เกิดการ
ซื้อซ้ า ได้แก่ ซื้อตามความเคยชิน ซื้อจาก
ความพึงพอใจ ซื้อจากความชื่นชอบใน
ตราสิ นค้า และซื้อจากความผูกพันกับ
ตราสิ นค้า

Aaker
(1991)

Aaker
(1991)
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ตารางที่ 1 ตารางนิยามศัพท์เฉพาะ (ต่อ)
ปัจจัย

ความหมาย

พฤติกรรม
การ
ตัดสินใจ
ซื้อ (y1)

พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
ชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ตราสิ นค้าที่
ซื้อ ร้านค้าที่ซ้ือ ปริ มาณที่ซ้ือ
เวลาที่ซ้ือ และวิธีการในการ
ชาระเงิน ในการวิจยั ครั้งนี้การ
ตัดสิ นใจซื้อยังหมายรวมถึง
ผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะ
ตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อ
สุ ขภาพในอนาคต

องค์ประกอบ/
ความหมายของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
การเชื่ อมโยง ความสัมพันธ์จากการเชื่อมโยงสิ่ ง
ตราสินค้า ต่างๆ ของสิ นค้าเข้ากับความทรง
จาของผูบ้ ริ โภค และช่วยสร้าง
ความแตกต่างให้กบั ตราสิ นค้าจาก
ตราอื่นๆ ที่มีอยูท่ าให้นึกถึงตรา
สิ นค้านี้มาเป็ นอันดับแรก ได้แก่
คุณสมบัติของสิ นค้า ประโยชน์ที่
ลูกค้าได้รับ ราคาของสิ นค้า และ
รู ปแบบการดาเนินชีวิต
ตราสินค้าที่ ลักษณะของตราสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภค
พิจารณาเมื่อตัดสิ นใจซื้อชานม
ซื้อ
ไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ

ร้ านค้าที่ซื้อ

อ้างอิง
จาก
Aaker
(1991)

(Kotler and
Keller,
2012)

ช่องท่างที่ผบู ้ ริ โภคชื้อชานมไข่มกุ (Kotler and
Keller,
เพื่อสุ ขภาพ

ปริมาณที่ซื้อ ปริ มาณชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพที่
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อ
เวลาที่ซื้อ

ช่วงเวลาที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อ
ชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ

วิธีในการ
ชาระเงิน

วิธีการที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการชาระ
เงินเมื่อตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุก
เพื่อสุ ขภาพ

2012)
(Kotler and
Keller,
2012)
(Kotler and
Keller,
2012)
(Kotler and
Keller,
2012)
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ และการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า ที่ส่งผลต่อ
พฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื้ อ ชานมไข่มุ ก เพื่ อสุ ข ภาพของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครโดย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Research) และใช้ ก ารเก็ บ ข้อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถาม ซึ่งผูว้ ิจยั ได้กาหนดแนวทางในการวิจยั โดยมีการดาเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือการวิจยั
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ ผู ้ บ ริ โภคชานมไข่ มุ ก ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ เ ขต
กรุ งเทพมหานคร
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) คื อ ผู ้ บ ริ โภคที่ รู้ จั ก หรื อเคย ดื่ ม ชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ขภาพใ นพื้ นที่
กรุ งเทพมหานคร
เนื่องจากประชากรดังกล่าวมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวนที่แน่นอน ผูว้ ิจยั จึงใช้เกณฑ์
กรณีไม่ทราบจานวนประชากร (Indefinite Population) ขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสูตรไม่
ทราบจานวนประชากรของ W.G. Cochran เลือกคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่ อมัน่
ร้อยละ 95 และกาหนดความคลาดเคลื่อนที่ ± 5% (กัลยา วานิ ชย์บญ
ั ชา, 2561) สามารถคานวณได้
ดังนี้
จากสูตร

n

=

𝑍2
4𝑒 2

เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
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e = ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (ร้อยละ 5 หรื อ 0.05)
z = ค่ามาตรฐานของระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 มีค่าเท่ากับ 1.96
แทนค่าในสูตรได้ดงั นี้
(1.962 )

แทนค่า n

=

n

=

384.16

n

=

385

4(.05)2

จากการคานวณขนาดตัวอย่างโดยวิธีไม่ทราบจานวนประชากรได้จานวน 385 ราย ทั้งนี้
เพื่ อความสามารถในการอ้า งอิ ง กับจานวนกลุ่มประชากรได้ดียิ่ง ขึ้ น จึ ง เพิ่ ม ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดเป็ น 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกาหนด คือไม่นอ้ ยกว่า 385 ตัวอย่าง
(กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2561)
เมื่ อได้ก ลุ่ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจัย จานวน 400 ตัวอย่างแล้ว ผูว้ ิจัย ใช้ก ารเลื อกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ การเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่
อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและเป็ นผูท้ ี่รู้จกั หรื อเคยดื่มชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ

3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาแบบสอบถาม โดยนาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า
และรวบรวมจากหนังสื อ เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนามาเป็ น
ข้อมูลในการออกแบบเป็ นแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อวัดปั จจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ โดยทาการแจกแบบสอบถามออนไลน์ เนื่องจาก
เป็ นวิธีที่สามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้ง่าย และสร้างความสะดวกสบายให้แก่กลุ่มตัวอย่างในการ
ตอบแบบสอบถาม ลดระยะเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ ายในการเก็ บ ข้อมูล แบบสอบถามแบ่ ง
ออกเป็ นเนื้อหาทั้งหมด 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คาถามคัดกรองผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมู ล ทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ ก ษา อาชี พ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความถี่ในการซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ ซึ่งเป็ นคาถามแบบปลายปิ ดแบบ
เลื อ กตอบ (Checklist) ซึ่ ง เป็ นการวัด ข้อ มู ล ประเภทนามบัญ ญัติ (Nominal Scale) และประเภท
เรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
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ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ จานวน 19 ข้อ ซึ่งเป็ นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรู ปแบบของ Likert Scale โดยเป็ นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค
(Interval Scale )
ส่ วนที่ 4 การรั บ รู ้ คุ ณค่ า ตราสิ นค้า ประกอบด้วย การตระหนัก รู ้ ใ นตราสิ นค้า การรั บรู ้
คุณภาพสิ นค้า ความภักดีในตราสิ นค้า และการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า จานวน 17 ข้อ ซึ่ งเป็ นคาถาม
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรู ปแบบของ Likert Scale โดยเป็ นการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale )
ส่ วนที่ 5 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ จานวน 5 ข้อ ซึ่ งเป็ นคาถาม
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรู ปแบบของ Likert Scale โดยเป็ นการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale )
แบบสอบถามในส่ วนที่ 3 เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่ งแสดงถึ ง
ระดับความคิดเห็นในแต่ละข้อคาถาม มี 5 ระดับดังนี้
ระดับ 5 คะแนน หมายถึง
มีความใส่ใจในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 คะแนน หมายถึง
มีความใส่ใจในระดับมาก
ระดับ 3 คะแนน หมายถึง
มีความใส่ใจในระดับปานกลาง
ระดับ 2 คะแนน หมายถึง
มีความใส่ใจในระดับน้อย
ระดับ 1 คะแนน หมายถึง
มีความใส่ใจในระดับน้อยที่สุด
วิธีแปลผลแบบสอบถามส่ วนนี้ได้ใช้ค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์คะแนน ดังนี้
=
แทนค่า

=
=

คะแนนสู งสุ ด−คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
5−1
5

0.80
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ตารางที่ 2 แสดงเกณฑ์สาหรับการแปลความหมายของคะแนนจากแบบสอบถามส่วนที่ 3
คะแนนเฉลีย่
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

ความหมาย
ใส่ใจมากที่สุด
ใส่ใจมาก
ใส่ใจปานกลาง
ใส่ใจน้อย
ใส่ใจน้อยที่สุด

แบบสอบถามในส่ วนที่ 4-5 เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่ งแสดงถึง
ระดับความคิดเห็นในแต่ละข้อคาถาม มี 5 ระดับดังนี้
ระดับ 5 คะแนน หมายถึง
มีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 คะแนน หมายถึง
มีความเห็นด้วยในระดับมาก
ระดับ 3 คะแนน หมายถึง
มีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง
ระดับ 2 คะแนน หมายถึง
มีความเห็นด้วยในระดับน้อย
ระดับ 1 คะแนน หมายถึง
มีความเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
วิธีแปลผลแบบสอบถามส่ วนนี้ได้ใช้ค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์คะแนน ดังนี้
=
แทนค่า

=
=

คะแนนสู งสุ ด−คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
5−1
5

0.80

ตารางที่ 3 แสดงเกณฑ์สาหรับการแปลความหมายของคะแนนจากแบบสอบถามส่วนที่ 4-5
คะแนนเฉลีย่
ความหมาย
4.21-5.00
เห็นด้วยมากที่สุด
3.41-4.20
เห็นด้วยมาก
2.61-3.40
เห็นด้วยปานกลาง
1.81-2.60
เห็นด้วยน้อย
1.00-1.80
เห็นด้วยน้อยที่สุด
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3.3 การสร้ างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามซึ่งผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการ
สร้าง พัฒนา และทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือการวิจยั ตามขั้นตอน ดังนี้
3.3.1 ศึกษาจากตารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
พฤติกรรมการดูและสุขภาพ และการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า เพื่อนามาสร้างนิยามศัพท์เฉพาะของตัว
แปรที่ใช้ในการศึกษา กาหนดขอบเขตของการวิจยั และสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ครอบคลุมความมุ่ง
หมายของการวิจยั
3.3.2 น านิ ย ามศัพ ท์เ ฉพาะของตัว แปรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษามาสร้ า งเป็ นแบบสอบถาม
ประกอบด้ว ยข้อ ค าถาม 5 ด้า น ได้แ ก่ ค าถามคัด กรองผูต้ อบแบบสอบถาม ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อ
สุขภาพ
3.3.3 นาแบบสอบถามที่ได้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษางานนิ พนธ์พิจารณาหลังจากนั้น
จัดส่ งให้กบั ผูท้ รงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content
Validity) เพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อคาถามตรงกับวัตถุประสงค์ และสามารถวัดได้ตรงกับเรื่ องที่ตอ้ งการ
ศึกษา เกิดความเข้าใจแก่ผตู ้ อบ โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ดังรายนามและตาแหน่งดังต่อไปนี้
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1 อาจารย์อมรฤทธิ์ วัฒนะ
นายกสมาคม SME บูรพา
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 ผศ.ดร.สมบัติ ธารงสิ นถาวร
ประธานสาขาการตลาด
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3 ดร.ธีระชินภัทร รามเดชะ
อาจารย์ประจาสาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 4 ดร.ปนัดดา จัน่ เพชร
อาจารย์ประจาสาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 5 ดร.อารี รัตน์ ลีฬหะพันธุ์
อาจารย์ประจาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
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จากนั้นคานวณหาความตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของ
ข้อ ค าถามเพื่ อ ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) นั้ น ผู ้วิ จั ย ได้ ท าการปรั บ
แบบสอบถามเพื่อใช้ในการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง โดยกาหนดให้คาตอบแบบเลือกตอบ 3
คาตอบ ได้แก่ สอดคล้อง ไม่แน่ ใจ ไม่สอดคล้อง และอีก 1 ช่องว่างสาหรับการแก้ไขปรับปรุ งข้อ
คาถาม วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC (Index of Item Objective Congruence) มี
สู ตร ดังนี้ (อภิญญา อิงอาจ, 2557)
สูตรการคานวณค่า
เมื่อ

IOC

IOC =

∑R
N

แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์

แทน ผลรวมของความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในส่ วนของเกณฑ์การคัดเลือกข้อคาถาม ได้แก่
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามข้อนั้นวัดได้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจยั
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามข้อนั้นวัดได้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจยั หรื อไม่
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามข้อนั้นวัดได้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจยั
ข้อคาถามที่มีค่า
IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 คัดเลือกไว้ ใช้ได้
ข้อคาถามที่มีค่า
IOC ต่ากว่า 0.50 พิจารณา ปรับปรุ งหรื อตัดทิ้ง (Rowinelli and
Hambleton, 1977 อ้างถึงใน พิศิษฐ ตัณฑวณิช และพนา จินดาศรี , 2561)
4. หลัง จากการแก้ ไ ขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู ้เ ชี่ ย วชาญ ผู ้วิ จัย ได้ น า
แบบสอบถามไปทดสอบ (Pilot Test) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน เพื่อวิเคราะห์ หาค่า
ความเที่ยงหรื อความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability Test) เพื่อทาให้เกิดความเชื่อมัน่ ว่าข้อมูล
ที่ได้จะมีความสม่าเสมอ
5. หลัง จากนั้นนาผลมาวิ เคราะห์ หาค่ า ความเชื่ อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่ า
สัมประสิ ทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) แบบทดสอบที่มีค่า α ไม่ต่ากว่า
0.70 หรื อร้ อยละ 70 (กัล ยา วานิ ช ย์บัญชา, 2561) ซึ่ งอยู่ใ นเกณฑ์ที่ มี ความเชื่ อถือได้สู ตรในการ
คานวณมีดงั ต่อไปนี้
∑𝑅

∝

=

∝

=

k covariance /Variance
1+(k−1)k covariance /Variance

ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
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k

=

จานวนคาถาม

covariance

=

ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนระหว่างคาถามต่าง ๆ

Variance

=

ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนของคาถาม

ค่าอัลฟาที่ได้จะแสดงถึงระดับของความคงที่ของความคงที่ของแบบสอบถามโดยจะมีค่าระหว่าง 0
≤ ∝ ≤ 1 ค่าที่ใกล้เคียง 1 มาก แสดงว่ามีค่าความเชื่อมัน่ สู ง
ตารางที่ 4 แสดงค่าความเชื่อมัน่ แต่ละหัวข้อในแบบสอบถาม (n=30)
หัวข้อคาถาม
จานวนข้อ
1.พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการบริ โภคอาหาร
5
2.พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการออกกาลังกาย
5
3.พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการพักผ่อน
5
4.พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการตรวจสุขภาพ
4
5.การตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า
5
6.คุณภาพที่ถูกรับรู ้
5
7.ความภักดีในตราสิ นค้า
3
8.การเชื่อมโยงตราสิ นค้า
4
9.พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
5

Cronbach's Alpha
0.785
0.816
0.754
0.797
0.866
0.824
0.774
0.848
0.901

จากตารางที่ 4 พบว่า ทุกหัวข้อได้ค่าความเชื่อมัน่ มากกว่า 0.70 ผูว้ ิจยั จึงจัดทาแบบสอบถาม
เป็ นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิจยั และนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
กาหนดไว้จานวน 400 ชุด

3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ตัวอย่าง
เมื่อรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดแล้ว ทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบในแบบสอบถาม
ก่ อนนามารวบรวมเพื่ อทาการวิ เคราะห์ข ้อมูล ตามขั้นตอนต่ อไป ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เชิ ง
ปริ มาณ เนื่องจากในช่วงเวลาที่ดาเนินการวิจยั เกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาด Covid-19 ผูว้ ิจยั จึงใช้
วิธีการเก็บข้อมูล แบบสอบถามออนไลน์ โดยเริ่ มจากสร้ างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม
Google From จากนั้น ผูว้ ิจยั ได้แนะนาตนเองและชี้แจงวัตถุประสงคในการวิจยั พร้อมทั้งขอความ
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อนุเคราะห์ให้กลุ่มตัวอย่างช่วยตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ ในแบบสอบถามออนไลน์จะมีคาถามคัด
กรอง 2 คาถามดังนี้ 1) ท่านอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครหรื อไม่ 2) ท่านรู ้จกั หรื อเคยดื่มชานมไข่มุก
เพื่ อสุ ข ภาพหรื อไม่ หากตอบว่า “ไม่” ในข้อใดข้อหนึ่ ง ให้จบการตอบแบบสอบถามทันที โดย
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเริ่ มต้นตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 จนได้กลุ่ม
ตัวอย่า งครบ 400 คน แล้วจึ ง ปิ ดรั บการตอบแบบสอบถาม เมื่ อผูว้ ิจัย รวบรวมแบบสอบถามได้
ทั้งหมด จึงทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
ขั้นต่อไป
แหล่ ง ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ได้จ ากการศึ ก ษาเอกสารแนวคิ ด ทฤษฎี หนัง สื อ ทางวิ ช าการ
วิทยานิพนธ์ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต เพื่อใช้เป็ นกรอบความคิด หรื อข้อมูล
ประกอบ การศึกษา วิเคราะห์ สรุ ป และอภิปรายผล

3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามได้แล้ว ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.5.1 นาแบบสอบถามมาตรวจสอบข้อมูล เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและคัด
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลทุกชนิ ด
ก่อนที่จะนามาลงรหัส
3.5.2 นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัส และบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสาเร็ จรู ป
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านสังคมศาสตร์ โดยมีการประเมินผลทางคณิตศาสตร์ 2 วิธีคือ
3.5.2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยจะหาจาก ค่า
ร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.5.2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
3.5.2.2.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้วิเคราะห์ค่า
สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่ อิสระต่อกัน หรื อหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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สมมติฐานที่ 2 การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าด้านการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า
ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้ ด้านความภักดีในตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้ามี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยที่ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ จะมีค่าระหว่าง -1 ≤ r ≤ 1 ความหมายของค่า r คือ
1) ค่า r เป็ นลบ หมายถึง ตัวแปรอิสระ (x) และตัวแปรตาม (y) มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้าม
2) ค่า r เป็ นบวก หมายถึง ตัวแปรอิสระ (x) และตัวแปรตาม (y) มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน
3) ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง ตัวแปรอิสระ (x) และตัวแปรตาม (y) มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กนั มาก
4) ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง ตัวแปรอิสระ (x) และตัวแปรตาม (y) มีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกันและมีความสัมพันธ์กนั มาก
5) ถ้า r = 0 หมายถึง ตัวแปรอิสระ (x) และตัวแปรตาม (y) ไม่มีความสัมพันธ์กนั
6) ถ้า r เข้าใกล้ 0 หมายถึง ตัวแปรอิสระ (x) และตัวแปรตาม (y) มีความสัมพันธ์กนั
น้อย
สาหรับเกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560) กาหนดดังนี้
ตารางที่ 5 ระดับสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์

ระดับความสัมพันธ์

0.90 ขึ้นไป

มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก

0.70 - 0.89

มีความสัมพันธ์ในระดับสูง

0.30 - 0.69

มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง

0.01 - 0.30

มีความสัมพันธ์ในระดับต่า

0.00

ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
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3.5.2.2.2 การวิ เ คราะห์ ส มการถดถอยเชิ ง พหุ (Multiple Regression Analysis)
แบบวิธีการเลือกตัวแปรอิสระเข้ามาในสมการการถดถอย (Enter) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม 1 ตัวกับตัวแปร อิสระตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป โดยผูว้ ิจยั
จะใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ เพื่อทดสอบ
สมมติ ฐานที่ 3 พฤติ ก รรมการดู แลสุ ขภาพและการรั บรู ้ คุณค่าตราสิ นค้า มี อิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครได้
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในรู ปแบบคะแนนดิบได้ดงั นี้
Y
Y
b0
b1, b2
x1
x2
e

= b0 + b1x1 + b2x2
= พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
= ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนดิบ
= ค่าสัมประสิ ทธิ์ของสมการถดถอย
= พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
= การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า
= ค่าความคลาดเคลื่อน
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับงานวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการรับรู ้คุณค่า
ตราสิ น ค้า ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู บ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
4.1 ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่าง
4.2 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
4.3 การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า
4.4 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ
4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.6 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สั ญลักษณ์ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
SD
t-test
F-test
Adjusted R2
Beta
R2
b
SE
Sig.
df
r
*
**

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าทดสอบนัยสาคัญของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม
ค่าทดสอบนัยสาคัญของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม
ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ที่ปรับแก้แล้ว
ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิ ทธิ์การทานาย
ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอย
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนองค์ประกอบ
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
องศาแห่งความเป็ นอิสระ
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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4.1 ข้ อมูลทางสถิติเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่าง
การวิ เคราะห์ ข ้อมู ล ทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถามที่ รู้จัก หรื อเคยดื่ ม ชานมไข่ มุ ก เพื่ อ
สุ ขภาพ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการซื้ อชานมไข่มุก
เพื่อสุขภาพโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปร/ตัวชี้วัด

ความถี่

ร้ อยละ

รวม

167
233
400

41.75
58.25
100.0

87
207
64
42
400

21.75
51.75
16.00
10.50
100.00

64
282
54
400

16.00
70.50
13.50
100.00

125
70
165
41
400

31.25
17.00
41.00
10.75
100.0

1. เพศ
หญิง
ชาย
2. อายุ
อายุต่ากว่า 20 ปี
อายุ 20 - 30 ปี
อายุ 31 - 40 ปี
มากกว่า 40 ปี ขึ้นไป
รวม
3. ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อต่ากว่า
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
4. อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
รวม
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ (ต่อ)
ตัวแปร/ตัวชี้วัด
5. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001 - 50,000 บาท
50,000 บาทขึ้นไป
รวม
6. ความถี่ในการซื้อชานมไข่ มกุ เพื่อ
สุ ขภาพ
1 ครั้งต่อสัปดาห์
2 ครั้งต่อสัปดาห์
3 ครั้งต่อสัปดาห์
มากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์
รวม

ความถี่

ร้ อยละ

73
111
122
39
19
36
400

18.25
27.75
30.50
9.75
4.00
9.75
100.00

207
83
47
63
400

51.75
20.75
11.75
15.75
100.0

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนมากที่สุดเป็ นเพศชายมีจานวน
233 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.25 และกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นเพศหญิง จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.75
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ อยู่ใ นช่ วงอายุ 20 - 30 ปี มี จานวน 207 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.75
รองลงมาเป็ นกลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี มีจานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.75 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 31 40 ปี มีจานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00 และกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 40 ปี ขึ้นไปมีจานวน 42 คน
คิดเป็ นร้อยละ 10.50 ตามลาดับ
ด้านระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนมากที่สุดเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษา
ในระดับปริ ญญาตรี มีจานวน 282 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.50 รองลงมาเป็ นกลุ่มที่มีการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อต่ากว่า มี จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00 ตามด้วยกลุ่มตัวอย่างที่มี
การศึกษาในระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี มีจานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.50 ตามลาดับ
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ด้านอาชีพพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนมากที่สุดเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพพนักงาน/
ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน มีจานวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.00 รองลงมาเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มี อาชี พ
นักเรี ยน/นักศึกษา มีจานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.25 กลุ่มตัวอย่างที่มีขา้ ราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจมีจานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00 กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พ ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว/
ค้าขายมีจานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.75 ตามลาดับ
ด้านรายได้เฉลี่ย ต่อเดื อนพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนมากที่สุดเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ มี
รายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทมีจานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.50 รองลงมาเป็ นกลุ่มที่มี
รายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาทมีจานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.75 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาทมีจานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.25 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
ต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาทมีจานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.75 และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อ
เดือนมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไปมีจานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.75 และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อ
เดือน 40,001 - 50,000 บาทมีจานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.00 ตามลาดับ
ด้านความถี่ในการซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนมากที่สุดเป็ น
กลุ่มตัวอย่างที่ซ้ื อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ 1 ครั้งต่อสัปดาห์มีจานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.75
รองลงมาเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ซ้ื อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ 2 ครั้งต่อสัปดาห์มีจานวน 83 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 20.75 กลุ่มตัวอย่างที่ ซ้ื อชานมมากกว่า 3 ครั้ งต่อสัปดาห์มีจานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ
15.75 และกลุ่มตัวอย่างที่ซ้ื อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ 3 ครั้งต่อสัปดาห์มีจานวน 47 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 11.75 ตามลาดับ

4.2 พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ ได้แก่ การ
บริ โภคอาหาร การออกกาลังกาย การพักผ่อน และการตรวจสุขภาพ นาเสนอในรู ปตาราง
ประกอบการบรรยายมีผลการวิเคราะห์ ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการบริ โภคอาหาร
n = 400
การบริโภคอาหาร

น้ อย
ที่สุด

จานวน (ร้ อยละ)
น้ อย ปาน มาก
กลาง

มาก ค่าเฉลี่ย SD
ระดับ ลาดับ
ที่สุด
85
3.35 1.23 ปานกลาง 3

40
53
118
104
1. การเลือกซื้อ
อาหารที่มีประโยชน์ต่อ (10.00) (13.20) (29.50) (26.00) (21.30)
สุ ขภาพ
18
34
110
117
121
2.การทานผักผลไม้
(4.50) (8.50) (27.50) (29.20) (30.30)
เป็ นประจา
48
77
71
133
3.การสั่งเครื่ องดื่มลด 71
(17.80) (12.00) (19.10) (17.80) (33.30)
ระดับความหวานทุก
ครั้ง
86
70
121
84
39
4.การหลีกเลี่ยง
(21.50) (17.50) (30.30) (21.00) (9.70)
อาหารที่มีไขมันสู ง

5.การหลีกเลี่ยง
อาหารที่มีรสจัด

96

49

110

67

78

3.72

1.11

มาก

1

3.37

1.48 ปานกลาง

2

2.80

1.26 ปานกลาง

5

2.96

1.42 ปานกลาง

4

3.24

1.31 ปานกลาง

(24.00) (12.20) (27.50) (16.80) (19.50)

รวม

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ความใส่ ใจในพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการบริ โภค
อาหารในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมี ความใส่ ใจในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.24, ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 1.31) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับจากความใส่ ใจในระดับมาก คือ การทานผัก
ผลไม้เป็ นประจา (ค่าเฉลี่ย = 3.72, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.11) ในระดับปานกลาง คือ การสั่ง
เครื่ องดื่มลดระดับความหวานทุกครั้ง (ค่าเฉลี่ย = 3.37, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.48) การเลือกซื้อ
อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ (ค่าเฉลี่ย = 3.35, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.23) การหลีกเลี่ยง
อาหารที่มีรสจัด (ค่าเฉลี่ย = 2.96, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.42) และการหลีกเลี่ยงอาหารที่ มี
ไขมันสูง (ค่าเฉลี่ย = 2.80, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.26)
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการออกกาลังกาย
n = 400
การออกกาลังกาย

น้ อย
ที่สุด

จานวน (ร้ อยละ)
น้ อย ปาน มาก
กลาง

ระดับ ลาดับ
มาก ค่าเฉลี่ย SD
ที่สุด
71
2.97 1.37 ปานกลาง 4

77
80
92
80
1. การออกกาลังกาย
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 (19.20) (20.00) (23.00) (20.00) (17.80)
ครั้ง
79
96
48
26
2. การเดินขึ้นบันได 151
(37.80) (19.70) (24.00) (12.00) (6.50)
แทนการใช้ลิฟต์
75
75
71
72
107
3. การออกกาลังกาย
โดยใช้เวลาออกกาลัง (18.80) (18.80) (17.80) (18.00) (26.80)
กายในทุกครั้งอย่าง
น้อย 30 นาที
85
64
87
84
80
4. การเห็นว่าการ
ออกกาลังกายช่วยผ่อน (21.20) (16.00) (21.80) (21.00) (20.00)
คลายความตึงเครี ยด
54
92
82
90
5.การเห็นว่าการออก 82
(20.50) (13.50) (23.00) (20.50) (22.50)
กาลังกายช่วยให้มี
สุ ขภาพจิตที่ดี
รวม

2.30

1.26

น้อย

5

3.15

1.47 ปานกลาง

1

3.03

1.42 ปานกลาง

3

3.11

1.43 ปานกลาง

2

2.91

1.39 ปานกลาง

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ความใส่ ใจในพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการออก
กาลังกาย ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมี ความใส่ ใจในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.91, ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 1.39) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับจากความใส่ ใจในระดับปานกลาง คือ การออก
กาลังกายโดยใช้เวลาออกกาลังกายในทุกครั้ งอย่างน้อย 30 นาที (ค่าเฉลี่ย = 3.15, ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 1.47) การเห็ น ว่า การออกก าลัง กายช่ ว ยให้มี สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี (ค่ า เฉลี่ ย = 3.11, ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.43) การเห็นว่าการออกกาลังกายช่วยผ่อนคลายความตึงเครี ยด (ค่าเฉลี่ย =
3.03, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.422 การออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ ง (ค่าเฉลี่ย =
2.97, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.37) และในระดับน้อย คือ การเดิ นขึ้นบันไดแทนการใช้ลิ ฟ ต์
(ค่าเฉลี่ย = 2.97, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.37)
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการพักผ่อน
n = 400
ด้ านการพักผ่อน
1. การนอนหลับ
อย่างน้อยวันละ 6-8
ชัว่ โมง
2. การฟังเพลงหรื อ
ดูหนังเมื่อต้องการ
พักผ่อนหรื อผ่อน
คลายความตึงเครี ยด
3. การสวดมนต์
หรื อนัง่ สมาธิ เพื่อ
ผ่อนคลายความตึง
เครี ยด
4. การเล่นเกมเมื่อ
ต้องการพักผ่อนหรื อ
ผ่อนคลายความตึง
เครี ยด
5.การเลือกทางาน
อดิเรกที่ถนัด เมื่อ
ต้องการพักผ่อนหรื อ
ผ่อนคลายความตึง
เครี ยด

น้ อย
ที่สุด

จานวน (ร้ อยละ)
น้ อย ปาน มาก
กลาง

7

27

(1.80)

(6.80)

7

19

(1.80)

(4.80)

204

77

86

36

(24.20)

(9.00)

1

12

(0.10)

(3.00)

รวม

ระดับ

ลาดับ

มาก

3

(21.50) (38.10) (31.80)
73

106

195

4.16

0.99

มาก

2

1.93

1.13

น้อย

5

3.17

1.52

ปานกลาง

4

4.44

0.81

มากที่สุด

1

3.52

1.09

ปานกลาง

(18.30) (26.50) (48.80)

77

(51.00) (19.20) (19.30)

97

153

มาก ค่าเฉลี่ย SD
ที่สุด
127
3.92 0.97

80

28

14

(7.00)

(3.50)

78

109

(20.00) (19.50) (27.30)

41

101

245

(10.30) (25.30) (61.30)

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ความใส่ใจในพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการพักผ่อน
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมี ความใส่ ใจในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.52, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
= 1.09) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับจากความใส่ ใจในระดับมากที่สุด คือ การเลือกทางาน
อดิเรกที่ถนัด เมื่อต้องการพักผ่อนหรื อผ่อนคลายความตึงเครี ยด (ค่าเฉลี่ย = 4.44, ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.81) ส่ วนในระดับมาก คือ การฟังเพลงหรื อดูหนังเมื่อต้องการพักผ่อนหรื อผ่อนคลาย
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ความตึงเครี ยด (ค่าเฉลี่ย = 4.16, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.99) การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 6-8
ชัว่ โมง (ค่าเฉลี่ย = 3.92, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.97) ในระดับปานกลาง คือ การเล่นเกมเมื่อ
ต้องการพักผ่อนหรื อผ่อนคลายความตึงเครี ยด (ค่าเฉลี่ย = 3.17, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.52)
และความใส่ใจในระดับน้อย คือ การสวดมนต์ หรื อนัง่ สมาธิ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครี ยด (ค่าเฉลี่ย
= 1.93, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.13)
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการตรวจสุขภาพ
n = 400
ด้ านการตรวจสุ ขภาพ

น้ อย
ที่สุด

จานวน (ร้ อยละ)
น้ อย ปาน มาก
กลาง

77
77
28
1. การตรวจสุ ขภาพเป็ น 204
(51.00) (19.20) (19.30) (7.00)
ประจาทุกปี

ระดับ ลาดับ
มาก ค่าเฉลี่ย SD
ที่สุด
14
3.31 1.43 ปานกลาง 3
(3.50)

36
80
78
109
2. การค้นหาข้อมูลเมื่อมี 97
อาการผิดปกติของร่ างกาย (24.30) (9.00) (20.00) (19.40) (27.30)

3.57

1.36

3. เมื่อมีอาการเจ็บป่ วย
เบื้องต้นรี บไปพบแพทย์
ทันที
4. การปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาของแพทย์อย่าง
เคร่ งครัด

3.08

1.27 ปานกลาง

4

4.46

0.79

มากที่สุด

1

3.61

1.217

มาก

1

12

(0.30)

(3.00)

65

56

41

101

245

มาก

2

(10.30) (25.30) (61.10)
87

73

119

(16.30) (14.00) (21.80) (18.10) (29.80)

รวม

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ความใส่ใจในพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการตรวจ
สุ ขภาพในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมี ความใส่ ใจในพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการตรวจสุ ขภาพ
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.61, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.21) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับ
จากความใส่ ใจในระดับมากที่สุด คือ การปฏิบตั ิตามคาแนะนาของแพทย์อย่างเคร่ งครัด (ค่าเฉลี่ย =
4.46, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.79) ในระดับมาก คือ การค้นหาข้อมูลเมื่อมีอาการผิดปกติ ของ
ร่ างกาย (ค่าเฉลี่ย = 3.57, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.36) ในระดับปานกลาง คือ การตรวจสุ ขภาพ
เป็ นประจาทุกปี (ค่าเฉลี่ย = 3.31, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.43) และเมื่อมีอาการเจ็บป่ วยเบื้องต้น
รี บไปพบแพทย์ทนั ที (ค่าเฉลี่ย = 3.08, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.27)
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ตารางที่ 11 สรุ ปผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ
การบริ โภคอาหาร
การออกกาลังกาย
การพักผ่อน
การตรวจสุขภาพ
รวม

ค่าเฉลี่ย

3.24
2.91
3.52
3.61
3.32

SD
1.31
1.39
1.09
1.21
1.25

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

n = 400
ลาดับ
3
4
2
1

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ความใส่ ใจในพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ ในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างมีความใส่ ใจในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.32, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.25) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับจากความใส่ ใจในระดับมาก คือ การตรวจสุ ขภาพ (ค่าเฉลี่ย = 3.61,
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.21) การพักผ่อน (ค่าเฉลี่ย = 3.52, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.09) ใน
ระดับปานกลาง คือ การบริ โภคอาหาร (ค่าเฉลี่ย = 3.24, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.31) และการ
ออกกาลังกาย (ค่าเฉลี่ย = 2.91, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.39)

4.3 การรับรู้คุณค่าตราสิ นค้า
การวิเคราะห์การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า สามารถนาเสนอในรู ปตารางประกอบการบรรยายมี
ผลการวิเคราะห์ ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าด้านการตระหนักรู ้ในตรา
สิ นค้า
n = 400
การตระหนักรู้ในตรา
สินค้า
1.ตราสินค้าของชานม
ไข่มุกเพื่อสุขภาพที่ดื่มเป็ น
ตราสินค้าที่บ่งบอกคุณภาพ
ของวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
2.ตราสินค้าช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ต่อการตัดสินใจ
ซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ
3.สามารถรับรู้และจดจา
ตราสินค้าของชานมไข่มุก
เพื่อสุขภาพจากสื่อต่างๆ
14.การจดจาชื่อ โลโก้ ตรา
สินค้าของชานมไข่มุกเพื่อ
สุขภาพที่ดื่มได้อย่างแม่นยา
5.ตราสินค้าของชานม
ไข่มุกเพื่อสุขภาพที่ดื่มเป็ น
สินค้าที่ได้รับความนิยม

จานวน (ร้ อยละ)
น้ อย น้ อย ปาน มาก
ที่สุด
กลาง
5

15

92

205

SD

ระดับ

ลาดับ

0.82

มาก

4

3.90

0.89

มาก

3

3.76

0.81

มาก

5

4.02

0.84

มาก

1

3.95

0.87

มาก

2

3.90

0.85

มาก

มาก ค่าเฉลี่ย
ที่สุด
83
3.87

(1.10) (3.80) (23.00) (51.30) (20.80)

5

13

115

153

114

(1.20) (3.20) (28.80) (38.30) (28.50)
1

21

123

182

73

(0.10) (5.30) (30.80) (45.50) (18.30)
5

13

68

196

118

(1.20) (3.30) (17.00) (49.00) (29.50)
2

12

115

145

126

(0.50) (3.00) (28.80) (36.30) (31.40)

รวม

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าด้านการตระหนัก รู ้ใ นตรา
สิ นค้าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.90, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =
0.85) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นด้านการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า ในระดับ
มาก โดยเรี ยงลาดับคะแนนเฉลี่ยได้ดงั นี้ การจดจาชื่อ โลโก้ ตราสิ นค้าของชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพที่
ดื่มได้อย่างแม่นยา (ค่าเฉลี่ย = 4.02, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.84) มีระดับคะแนนเฉลี่ยเป็ นอันดับ
หนึ่ง รองลงมา คือ ตราสิ นค้าของชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพที่ดื่มเป็ นสิ นค้าที่ได้รับความนิยม (ค่าเฉลี่ย
= 3.95, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.87) ตราสิ นค้าช่วยสร้างภาพลักษณ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานม
ไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ (ค่าเฉลี่ย = 3.90, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.89) ตราสิ นค้าของชานมไข่มุกเพื่ อ
สุขภาพที่ดื่มเป็ นตราสิ นค้าที่บ่งบอกคุณภาพของวัตถุดิบที่มีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย = 3.87, ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน = 0.82) และสามารถรับรู ้และจดจาตราสิ นค้าของชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพจากสื่ อต่าง
(ค่าเฉลี่ย = 3.76, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.81)
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้
n = 400
ด้ านคุณภาพทีถ่ ูกรับรู้
1.คุณภาพที่ถูกรับรู้ต่อตรา
สินค้าชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ
คือเป็ นชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ
ที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าชานม
ไข่มุกเพื่อสุขภาพทัว่ ไป
2.คุณภาพที่ถูกรับรู้ต่อตรา
สินค้าชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ
คือเป็ นชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ
ที่มีไขมันต่า ไม่ก่อให้เกิดโรค
อ้วน
3.คุณภาพที่ถูกรับรู้ต่อตรา
สินค้าชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ
คือเป็ นชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ
ที่ใช้วตั ถุดิบที่มีความปลอดภัย
ต่อสุขภาพ
4.คุณภาพที่ถูกรับรู้ต่อตรา
สินค้าชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ
คือเป็ นชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ
ที่มีกระบวนการผลิตที่ได้
มาตรฐานทุกแก้ว
5.คุณภาพที่ถูกรับรู้ต่อตรา
สินค้าชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ
คือเป็ นชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ
ที่มีราคาเหมาะสมคุม้ ค่ากับเงิน
ที่จ่าย

จานวน (ร้ อยละ)
น้ อย น้ อย ปาน มาก
ที่สุด
กลาง
1

9

93

235

มาก ค่าเฉลี่ย SD
ที่สุด
62
3.87
0.69

ระดับ ลาดับ
มาก

5

(0.20) (2.30) (23.30) (58.80) (15.40)

5

14

62

167

152

4.12

0.88

มาก

1

4.06

0.75

มาก

3

4.10

0.79

มาก

2

3.95

0.83

มาก

4

4.02

0.79

มาก

(1.20) (3.50) (15.50) (41.80) (38.00)

2

8

67

212

111

(0.50) (2.00) (16.70) (53.00) (27.80)

2

9

70

187

132

(0.50) (2.20) (17.50) (46.80) (33.00)

6

10

84

197

103

(1.50) (2.50) (21.00) (49.20) (25.80)

รวม

จากผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล พบว่า การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ด้า นคุ ณ ภาพที่ ถู ก รั บ รู ้ ใ น
ภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.02, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.79) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นด้านการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้าในระดับมาก โดย
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เรี ย งล าดับ คะแนนเฉลี่ ย ได้ดัง นี้ เป็ นชานมไข่ มุ ก เพื่อสุ ข ภาพที่ มี ไขมันต่ า ไม่ ก่ อให้เกิ ดโรคอ้วน
(ค่าเฉลี่ย = 4.12, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.88)เป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือเป็ นชานมไข่มุกเพื่อ
สุขภาพที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานทุกแก้ว (ค่าเฉลี่ย = 4.10, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.79)
เป็ นชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ใ ช้ว ตั ถุ ดิ บ ที่ มี ค วามปลอดภัย ต่ อ สุ ข ภาพ (ค่ า เฉลี่ ย = 4.06, ส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน = 0.75)เป็ นชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพที่ มี ร าคาเหมาะสมคุ้ม ค่ า กับ เงิ น ที่ จ่าย
(ค่าเฉลี่ย = 3.95, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.83) และเป็ นชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพที่ดีต่อสุ ขภาพ
มากกว่าชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ย = 3.87, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.69)
ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าด้านความภักดีในตรา
สิ นค้า
n = 400
ด้ านความภักดีในตราสินค้า

น้ อย
ที่สุด

จานวน (ร้ อยละ)
น้ อย ปาน มาก
กลาง

มาก ค่าเฉลี่ย SD
ที่สุด
75
3.87 0.77

4
10
94
217
1.การเลือกซื้อชานมไข่มุก
(1.00) (2.50) (23.50) (54.20) (18.80)
เพื่อสุ ขภาพ จากตราสิ นค้าชา
นมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพที่สามารถ
สร้างความพึงพอใจในตัวสิ นค้า
และบริ การ
5
9
118
196
72
2.การเลือกซื้อชานมไข่มุก
เพื่อสุ ขภาพ จากตราสิ นค้าชา
(1.20) (2.30) (29.50) (49.00) (18.00)
นมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพที่มีความ
ชื่นชอบต่อตัวสิ นค้าภายใต้ตรา
สิ นค้านั้นๆ เท่านั้น
44
74
114
113
55
3. ตราสิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อ
สุ ขภาพจะเป็ นตัวเลือกแรกใน (11.00) (18.50) (28.50) (28.20) (13.80)
การ ซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ
เสมอ
รวม

ระดับ ลาดับ
มาก

1

มาก

2

3.80

0.80

3.15

1.19 ปานกลาง 3

3.61

0.92

มาก

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าด้านความภักดีในตราสิ นค้าใน
ภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.61, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.92) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับจากการรับรู ้ในระดับมาก คือ การเลือกซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ
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จากตราสิ น ค้า ชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ส ามารถสร้ า งความพึ ง พอใจในตัว สิ น ค้า และบริ ก าร
(ค่าเฉลี่ย = 3.87, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.77) และการเลือกซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพจากตรา
สิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพที่มีความชื่นชอบต่อตัวสิ นค้าภายใต้ตราสิ นค้านั้น ๆ เท่านั้น (ค่าเฉลี่ย
= 3.80, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.80) ตามลาดับ ส่ วนความคิดเห็นในระดับปานกลาง คือ ตรา
สิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ จะเป็ นตัวเลือกแรกในการซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพเสมอ (ค่าเฉลี่ย
= 3.15, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.19)
ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าด้านการเชื่อมโยงตรา
สิ นค้า
n = 400
จานวน (ร้ อยละ)
ด้ านการเชื่ อมโยง
ตราสินค้า (Brand
น้ อย น้ อย ปาน มาก
Association)
ที่สุด
กลาง
17
27
134
180
1. ตราสิ นค้าชานม
ไข่มุกเพื่อสุ ขภาพเป็ น (4.20) (6.80) (33.50) (45.00)
ตราที่บ่งบอกถึงสิ นค้า
ที่ดีมีประโยชน์ต่อ
สุ ขภาพ
75
74
133
91
2. ตราสิ นค้าชานม
ไข่มุกเพื่อสุ ขภาพเป็ น (18.80) (18.50) (33.10) (22.80)
ตราที่บ่งบอกถึงสิ นค้า
ที่มีสารอาหารที่เป็ น
ประโยชน์ต่อร่ างกาย
5
19
121
185
3. ตราสิ นค้าชานม
ไข่มุกเพื่อสุ ขภาพเป็ น (1.30) (4.80) (30.20) (46.30)
ตราที่บ่งบอกถึงสิ นค้า
ที่มีคุณภาพสู งและมี
ระดับราคาสู ง
53
69
102
115
4. ผูบ้ ริ โภคที่เลือก
(13.20) (17.30) (25.50) (28.80)
ซื้อชานมไข่มุกเพื่อ
สุ ขภาพที่มีตราสิ นค้า
ชานมไข่มุกเพื่อ

ลาดับ
มาก ค่าเฉลี่ย SD
ที่สุด
42
3.51 0.92

ระดับ
มาก

2

(10.50)

27

2.80

1.18

ปานกลาง

4

3.74

0.84

มาก

1

3.16

1.25

ปานกลาง

3

(6.80)

70
(17.50)

61
(15.30)
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สุ ขภาพเป็ นผูท้ ี่ใส่ใจ
ต่อสุ ขภาพ
3.30

รวม

1.05

ปานกลาง

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า ใน
ภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.30, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =
1.05) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับจากการรับรู ้ในระดับมาก คือ ตราสิ นค้าชานมไข่มุก เพื่อ
สุขภาพเป็ นตราที่บ่งบอกถึงสิ นค้าที่มีคุณภาพสูงและมีระดับราคาสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.74, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.84) และตราสิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพเป็ นตราที่บ่งบอกถึงสิ นค้าที่ดี มีประโยชน์
ต่อสุ ขภาพ (ค่าเฉลี่ย = 3.51, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.92) ตามลาดับ ส่ วนความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง คือ ผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพที่มีตราสิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพเป็ นผู ้
ที่ใส่ ใจต่อสุ ขภาพ (ค่าเฉลี่ย = 3.16, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.25) ตราสิ นค้าชานมไข่มุก เพื่ อ
สุ ขภาพเป็ นตราที่บ่งบอกถึงสิ นค้าที่มีสารอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกาย (ค่าเฉลี่ย = 2.80, ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.18)
ตารางที่ 16 สรุ ปผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า
การรับรู้ คุณค่ าตราสิ นค้ า
การตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า
คุณภาพที่ถูกรับรู ้
ความภักดีในตราสิ นค้า
การเชื่อมโยงตราสิ นค้า
รวม

ค่าเฉลี่ย

3.90
4.02
3.61
3.30
3.70

SD
0.85
0.79
0.92
1.05
0.90

ระดับ
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

n = 400
ลาดับ
2
1
3
4

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.70, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.90) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับจากการรับรู ้ในระดับมาก คือ คุณภาพที่ถูกรับรู ้ (ค่าเฉลี่ย = 4.02, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.79) การตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย = 3.90, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =
0.85) และความภักดีในตราสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย = 3.61, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.92) ตามลาดับ ส่วน
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ความคิ ด เห็ น ในระดับ ปานกลาง คื อ การเชื่ อ มโยงตราสิ น ค้า (ค่ า เฉลี่ ย = 3.30, ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน = 1.05)

4.4 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่ มุกเพื่อสุ ขภาพ
การวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ สามารถนาเสนอในรู ป
ตารางประกอบการบรรยายมีผลการวิเคราะห์ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ
n = 400
จานวน (ร้ อยละ)
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานม
น้ อย น้ อย ปาน มาก มาก ค่าเฉลี่ย
ไข่ มุกเพื่อสุ ขภาพ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
13
103
199
80
1. พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
3.84
(1.30) (3.10) (25.80) (49.80) (20.00)
ชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพจากตรา
สิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพที่
ได้รับความนิยม
2
12
119
172
95
2.พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
3.87
ชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพจากร้านที่ (0.50) (3.00) (29.70) (43.00) (23.80)
มีผบู ้ ริ โภคให้ขอ้ มูลหรื อคาแนะนา
บนสื่ อสังคมออนไลน์
43
117
155
78
7
3.ความถี่ในการซื้อชานมไข่มุก
2.72
(10.80) (29.20) (38.50) (19.50) (1.00)
เพื่อสุ ขภาพ
4. เวลาในการซื้อชานมไข่มุก
เพื่อสุ ขภาพ
5. พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
ชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพจากร้านที่
มีวิธีการชาระหลากหลายรู ปแบบ

94

129

103

56

(23.50) (32.20) (25.80) (14.00)
39

24

(9.80)

(6.00)

รวม

101

111

18

SD

ระดับ

ลาดับ

0.82

มาก

2

0.82

มาก

1

0.95 ปานกลาง

4

2.44

1.12

น้อย

5

3.65

1.25

มาก

3

3.30

0.99 ปานกลาง

(4.50)
125

(25.10) (27.80) (31.30)
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จากผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล พบว่ า ในภาพรวมกลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ
พฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื้ อ ชานมไข่ มุ ก เพื่ อสุ ข ภาพในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.30, ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.996) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับจากพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อใน
ระดับมาก คือ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพจากร้านที่มีผบู ้ ริ โภคให้ขอ้ มูลหรื อ
คาแนะนาบนสื่ อสังคมออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย = 3.87, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.82) และพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพจากตราสิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพที่ได้รับความนิ ยม
(ค่าเฉลี่ย = 3.84, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.82) พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ
จากร้านที่มีวิธีการชาระหลากหลายรู ปแบบ (ค่าเฉลี่ย = 3.65, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.99) ส่ วน
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง คือ ความถี่ ในการซื้ อชานมไข่มุ กเพื่ อสุ ข ภาพเฉลี่ย 2.72 แก้ว/
สัป ดาห์ (ค่ า เฉลี่ ย = 2.72, ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน = 0.95) และความคิดเห็ นในระดับ น้อย คือ
ช่ วงเวลาในการซื้ อ ชานมไข่ มุ ก เพื่ อสุ ข ภาพ 11.01 – 15.30 น. (ค่าเฉลี่ ย = 2.44, ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน = 1.12)

4.5 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
ชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที่ 1.1 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการบริ โภคอาหารมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที่ 1.2 พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการออกกาลังกายมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 1.3 พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพด้า นการพัก ผ่อ นมี ค วามสัม พัน ธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที่ 1.4 พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการตรวจสุ ขภาพมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ก่อนการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดู แล
สุ ขภาพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ทาการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติหาความสัมพันธ์ของเพียร์
สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) พบว่า ข้อมูลตัวแปรที่ศึกษาทุกตัวเป็ นลักษณะข้อมูล
ต่อเนื่ อง (Continuous Variables) และมีการกระจายแบบโค้งปกติ (Normality)ทดสอบด้วยวิธีก าร
Distribution Plot ซึ่ ง เป็ นไปตามข้อตกลงของการใช้ส ถิ ติน้ ี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พันธ์ ระหว่าง

76
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังแสดงในตารางที่ 18

ตารางที่ 18 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพแต่ละด้านกับพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
n = 400
ตัวแปร
การบริ โภคอาหาร (X1)

X2

X3

X4

X5

Y

0.173**

0.138**

0.226**

0.651**

0.067

1

0.195**

0.035

0.707**

0.153**

1

0.062

0.484**

0.078

1

0.497**

0.216**

X1
1

การออกกาลังกาย (X2)
การพักผ่อน (X3)
การตรวจสุ ขภาพ (X4)
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ
(X5)
การตัดสิ นใจซื้อชานม
ไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ (Y)

1

0.444**
1

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 18 ผลของค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพกับ
พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 จึง ยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
และมีผลการทดสอบสมมติฐานรายย่อย ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1.1 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการบริ โภคอาหารมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการบริ โภคอาหารไม่มี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 1.2 พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการออกกาลังกายมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการออกกาลังกายมี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 1.3 พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพด้า นการพัก ผ่อ นมี ค วามสัม พัน ธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ขภาพด้า นการพัก ผ่อ นไม่มี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 1.4 พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการตรวจสุ ขภาพมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า พฤติ ก รรมการดู แลสุ ขภาพด้านการตรวจสุ ขภาพมี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 2 การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
ชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2.1 การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ในตราสิ น ค้า ด้า นการตระหนัก รู ้ ใ นตราสิ น ค้า มี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที่ 2.2 การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้าด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที่ 2.3 การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า ด้านความภักดีในตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที่ 2.4 การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ตารางที่ 19 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้ากับพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
n = 400
ตัวแปร
การตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า
(X6)
คุณภาพที่ถูกรับรู ้ (X7)
ความภักดีในตราสิ นค้า (X8)
การเชื่อมโยงตราสิ นค้า (X9)
การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า
(X10)
การตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อ
สุ ขภาพ (Y)

X6

X7

X8

X9

X10

Y

1

0.440**

0.447**

0.142**

0.683**

0.397**

1

0.350**

0.034*

0.604**

0.301**

1

0.419**

0.811**

0.479**

1

0.655**

0.152**

1

0.467**
1

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 19 ผลของค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของการรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้ากับ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การ
รับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ มีผล
การทดสอบสมมติฐานรายย่อย ดังนี้
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2.1 การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ในตราสิ น ค้า ด้า นการตระหนัก รู ้ ใ นตราสิ น ค้า มี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้าด้านการตระหนักรู ้ใ นตรา
สิ นค้ามี ความสัมพันธ์ต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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สมมติฐานข้อที่ 2.2 การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้าด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า การรั บรู ้ คุณค่าในตราสิ นค้าด้านคุณภาพที่ ถูก รั บ รู ้ มี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 2.3 การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า ด้านความภักดีในตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้าด้านความภักดีในตราสิ นค้ามี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 2.4 การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้าด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้ามี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

4.6 การวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณ
สมมติฐานข้ อที่ 3. พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและการรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครได้
ก่อนการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ ผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบข้อมูล
ตามข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption)ของการใช้สถิติน้ ี พบผลการตรวจสอบข้อมูล
ตามข้อตกลงเบื้องต้น ดังนี้
1. ตัวแปรต้น 2 ตัวเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative Variables) วัดที่ระดับ Interval
และมีการแจกแจงแบบปกติ ทดสอบด้วยวิธีการ Distribution Plot คือ ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ส่วนใหญ่
จะกระจายอยู่รอบ ๆ ค่าเฉลี่ยหรื อตาแหน่งตรงกลาง และข้อมูลที่มีค่าแตกต่างจากค่าเฉลี่ยจะค่อยๆ
กระจายลดหลัน่ กันไปทางด้านซ้ายและขวาในลักษณะเท่ากันหรื อใกล้เคียงกัน
2. ค่าความคลาดเคลื่อน มีการแจกแจงแบบปกติเป็ นอิสระต่อกัน (Independent) ไม่เกิด
Autocorrelation ซึ่งสามารถทดสอบโดยหาค่า Durbin-Watson ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 2 ตามเกณฑ์ของ Hair
et al., (2018) แสดงว่า ค่าความคลาดเคลื่อน ของตัวแปรเป็ นอิสระกันไม่มี Autocorrelation สาหรับ
การวิเคราะห์ครั้งนี้ได้ค่า Durbi -Watson เท่ากับ 2.060
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3. จานวนกลุ่มตัวอย่าง (n) ต้องมากพอ ซึ่งสูตรคานวณของ Tabachnick and Fidell
(1996) ที่เสนอว่าอย่างน้อยต้องมีจานวนกลุ่มตัวอย่างเป็ น 50 เท่าของจานวนตัวแปรต้น ซึ่งในการ
วิจยั ครั้ งนี้ มีจานวนตัวแปรต้น 8 ตัว จึงต้องการกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 400 คน และจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจยั ครั้งนี้ เท่ากับ 400 คน จึงมีจานวนเพียงพอ
4. ตัวแปรอิสระนั้นต้องไม่มีความสัมพันธ์กนั เอง (Multicollinearity) โดยค่า Tolerance
ต้อ งมี ค่ า มากกว่า 0.10 ตามเกณฑ์ข อง Hair et al., (2018) ซึ่ ง จากการวิ เ คราะห์ข้อ มู ล พบว่า ค่า
Tolerance เท่ากับ 0.902 และค่า VIF ของทุกตัวแปรอิสระทุกตัวต้องน้อยกว่า 5 ตามเกณฑ์ของ Hair
et al., (2018) ซึ่ งเป็ นค่ามาตรฐานที่บ่งชี้ว่าตัวแปรอิสระนั้น ไม่มีการสร้างปัญหาของความสัมพันธ์
เชิงเส้นระหว่างตัวแปรพยากรณ์ ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในสมการถดถอย (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2561) ซึ่ง
ค่า VIF ที่ได้จากการทดสอบ เท่ากับ 1.109 สามารถสรุ ปได้ว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีปัญหา
ความสัมพันธ์กนั เอง
5. ผลทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของตัวแปรต้น และ Y โดยการทดสอบ Pearson
Correlation พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการรับรู ้คุณค่า
ในตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์เชิ ง บวกต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่ อสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แสดงในตารางที่ 20
ตารางที่ 20 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้าและพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
n = 400
ตัวแปร
Y
XHCB
XPEB
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (XHCB)
การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า (XPEB)
การตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ (Y)

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

1

0.314**

0.044**

1

0.467**
1
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ตารางที่ 21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
Model
Sum of Squares
Regression
30.360
Residual
101.638
Total
131.998
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

df

Mean Square
2
15.180
397
.256
399

F
59.293

Sig.
0.000*

จากตารางที่ 21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวเป็ นการวิเคราะห์ว่ามีตวั แปร
อิสระอย่างน้อย 1 ตัว ที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามหรื อไม่ ด้วยการทดสอบค่าสถิติ Fผลการ
วิเคราะห์พบว่า F ที่คานวณได้ เท่ากับ 59.293 แสดงให้เห็นว่ามีตวั แปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรตาม ดังนั้นสามารถใช้ตวั แปรอิสระเหล่านี้ ในการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุ ในขั้นตอนต่อไป โดยแสดงผลการทดสอบสมมติฐานดังตารางที่ 21
ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ
ตัวแปร

B

SE

พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ (XHCB)

1.434
0.137
0.627

0.236
0.056

ค่าคงที่

Beta

0.114
0.503

t

Sig.

6.075
-2.464

0.000
0.014*

0.058
10.845 0.000*
การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า (XPEB)
R = 0.480 R2 = 0.230 Adjusted R2= 0.226 *Sig.< 0.05

Collinearity
Statistics
Tolerance VIF
0.902

1.109

0.902

1.109

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 22 มีผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยเป็ นการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระทีละตัวแปรระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ และการรับรู ้คุณค่าในตรา
สิ นค้า กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยมีค่าคงที่เท่ากับ 1.434 ค่า R2 = 0.230 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระ 2 ตัว
แปร มีประสิ ทธิ ภาพการพยากรณ์ถึง 23.0 % ส่ วนที่เหลืออีก 70.0% เกิดจากตัวแปรอื่น ๆ สรุ ปว่า
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้าสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
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ซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครได้ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น
สามารถแสดงสมการได้ดงั นี้
สมการทานายพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและการรับรู้ คุณค่ าในตราสิ นค้ าในรู ปของ
คะแนนดิบ
Unstandardized Ŷ = 1.434 -0.137 (XHCB) + 0.627 (XPEB)
เมื่อ Ŷ = พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
XHCB = พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ
XPEB = การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า
1.ถ้าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ จะทา
ให้พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่ อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร จะ
เปลี่ยนแปลงไป 0.137 หน่วย ในทิศทางตรงกันข้าม
2.ถ้าการรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้าเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ จะ
ทาให้พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จะ
เปลี่ยนแปลงไป 0.627 หน่วย ในทิศทางเดียวกัน
สมการทานายพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและการรับรู้ คุณค่ าในตราสิ นค้ าในรู ปของ
คะแนนมาตรฐาน
Standardized Ŷ = -0.114 (XHCB) + 0.503 (XPEB)
เมื่อ Ŷ = พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
XHCB = พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ
XPEB = การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า
จากสมการแสดงให้เห็นว่า
พฤติ ก รรมการดู แลสุ ข ภาพ และการรั บรู ้ คุณค่าในตราสิ นค้า สามารถร่ วมกัน ทานาย
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 สามารถอธิปรายได้ดงั นี้
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1.ถ้าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ จะทา
ให้พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่ อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร จะ
เปลี่ยนแปลงไป 0.114 หน่วย ในทิศทางตรงกันข้าม
2. ถ้าการรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้าเปลี่ยนแปลง 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ จะทา
ให้พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่ อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร จะ
เปลี่ยนแปลงไป 0.503 หน่วย ในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 23 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
1. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
1.1 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการบริ โภคอาหารมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.2 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการออกกาลังกายมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.3 พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการพักผ่อนมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
1.4 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการตรวจสุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ยอมรับ

ปฏิเสธ

ยอมรับ

ปฏิเสธ

ยอมรับ
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ตารางที่ 23 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ)
สมมติฐาน
2. การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2.1 การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า
มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.2 การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.3 การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า ด้านความภักดีในตราสิ นค้ามี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.4 การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้ามี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้ามี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ยอมรับ

ยอมรับ

ยอมรับ

ยอมรับ

ยอมรับ

ยอมรับ
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษา พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคที่รู้จกั หรื อเคยดื่มชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร จานวน
400 คน โดยสถิ ติที่ ใ ช้สาหรั บ ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ส าหรั บ สถิ ติเชิ ง อนุ ม านเพื่ อทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)

5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนมากที่สุดเป็ นเพศชาย ร้อยละ 58.3 มีอายุ 20 30 ปี ร้อยละ 51.8 มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 70.5 มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน
ร้อยละ 41.0 มีรายได้ต่อเดือน 20,001 บาท - 30,000 บาท ร้อยละ 30.5 และซื้อชานมไข่มุก 1 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ร้อยละ 51.8
5.1.2 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความใส่ ใจในพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพในภาพรวมใน
ระดับปานกลาง และเมื่อแยกในรายด้าน พบว่า ด้านที่กลุ่มตัวอย่างมี ความใส่ ใจในระดับมาก คือ
การตรวจสุ ขภาพ การพักผ่อน ส่ วนความใส่ ใจในระดับปานกลาง คือ การบริ โภคอาหาร และการ
ออกกาลังกาย ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1.2.1 ด้านการบริ โภคอาหาร ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ระดับความใส่ ใจ
ในพฤติ ก รรมการดู แลสุ ข ภาพด้า นการบริ โภคอาหารในภาพรวมในระดับปานกลาง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีความใส่ ใจต่อพฤติกรรมด้านการบริ โภคอาหาร ด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีความใส่ ใจในระดับ
มาก คือ การทานผักผลไม้เป็ นประจา ส่ วนพฤติกรรมที่มีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง คือ การ
สั่งเครื่ องดื่มลดระดับความหวานทุกครั้ง การเลือกซื้ ออาหารที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ การหลีกเลี่ยง
อาหารที่มีรสจัด และการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ตามลาดับ
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5.1.2.2 ด้านการออกกาลังกาย ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความใส่ ใจใน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการออกกาลังกายในภาพรวมในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมี
ความใส่ใจต่อพฤติกรรมด้านการออกกาลังกายในระดับปานกลาง คือ การออกกาลังกายโดยใช้เวลา
ออกกาลังกายในทุกครั้งอย่างน้อย 30 นาที การเห็นว่าการออกกาลังกายช่วยให้มีสุขภาพจิตที่ดี การ
เห็นว่าการออกกาลังกายช่วยผ่อนคลายความตึงเครี ยด และการออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2
ครั้ง ส่วนความใส่ใจในระดับน้อย คือ การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ ตามลาดับ
5.1.2.3 ด้า นการพัก ผ่อ น ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ระดับ ความใส่ ใ จใน
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการพักผ่อนในภาพรวมในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมี ความ
ใส่ใจต่อพฤติกรรมด้านการพักผ่อนในระดับมากที่สุด คือ การเลือกทางานอดิเรกที่ถนัด เมื่อต้องการ
พักผ่อนหรื อผ่อนคลายความตึงเครี ยด ส่ วนพฤติกรรมที่มีความเห็นด้วยในระดับมาก คือ การฟั ง
เพลงหรื อดูหนังเมื่อต้องการพักผ่อนหรื อผ่อนคลายความตึงเครี ยด การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 68 ชัว่ โมง และพฤติกรรมที่มีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง คือ การเล่นเกมเมื่อต้องการพักผ่อน
หรื อผ่อนคลายความตึงเครี ยด ส่วนพฤติกรรมที่มีความเห็นด้วยในระดับน้อย คือ การสวดมนต์ หรื อ
นัง่ สมาธิ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครี ยด ตามลาดับ
5.1.2.4 ด้านการตรวจสุ ขภาพ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ระดับความใส่ใจใน
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการตรวจสุ ขภาพในภาพรวมในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมี ความ
ใส่ ใจต่อพฤติกรรมด้านการตรวจสุ ขภาพในระดับมากที่สุด คือ เรื่ องการปฏิบตั ิตามคาแนะนาของ
แพทย์อย่างเคร่ งครัด ส่วนพฤติกรรมที่มีความเห็นด้วยในระดับมาก คือ การค้นหาข้อมูลเมื่อมีอาการ
ผิดปกติของร่ างกาย และพฤติกรรมที่มีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง คือ การตรวจสุ ขภาพเป็ น
ประจาทุกปี และเมื่อมีอาการเจ็บป่ วยเบื้องต้นรี บไปพบแพทย์ทนั ที ตามลาดับ
5.1.3 การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าในภาพรวมในระดับมาก โดย
เมื่อแยกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ในระดับมาก คือ ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้
การตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า ความภักดีในตราสิ นค้า และในระดับปานกลาง คือ การเชื่อมโยงตรา
สิ นค้า ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1.3.1 ด้านการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้
คุณค่าตราสิ นค้าด้านการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ในระดับมาก
โดยมีการรับรู ้ในระดับมาก คือ การจดจาชื่อ โลโก้ ตราสิ นค้าของชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพที่ดื่มได้
อย่างแม่นยา ตราสิ นค้าของชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพที่ดื่มเป็ นสิ นค้าที่ได้รับความนิยม ตราสิ นค้าช่วย
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สร้างภาพลักษณ์ต่อการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ ตราสิ นค้าของชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ
ที่ดื่ม เป็ นตราสิ นค้าที่บ่งบอกคุณภาพของวัตถุดิบที่มีคุณภาพและสามารถรับรู ้และจดจาตราสิ นค้า
ของชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพจากสื่ อต่าง ตามลาดับ
5.1.3.2 ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี การรับรู ้คุณค่าตรา
สิ นค้าด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้ในภาพรวม ในระดับมาก โดยมีคุณภาพที่ถูกรับรู ้ ในระดับมากในทุก
เรื่ อง คือ เป็ นชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพที่มีไขมันต่า ไม่ก่อให้เกิดโรคอ้วน เป็ นชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ
ที่ มี ก ระบวนการผลิ ตที่ ไ ด้ม าตรฐานทุก แก้ว เป็ นชานมไข่มุก เพื่ อสุ ขภาพที่ ใ ช้วตั ถุดิบที่ มี ค วาม
ปลอดภัยต่อสุขภาพ เป็ นชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพที่มีราคาเหมาะสมคุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายและเป็ นชานม
ไข่มุกเพื่อสุขภาพที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพทัว่ ไป ตามลาดับ
5.1.3.3 ด้านความภักดีในตราสิ นค้า ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้คุณค่า
ตราสิ นค้าด้านความภักดีในตราสิ นค้าในภาพรวมในระดับมาก โดยความภักดีในตราสิ นค้าในระดับ
มาก คือ การเลือกซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ จากตราสิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพที่สามารถสร้าง
ความพึงพอใจในตัวสิ นค้าและบริ การ การเลื อกซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ จากตราสิ นค้าชานม
ไข่มุกเพื่อสุ ขภาพเพื่อ สุ ขภาพที่มีความชื่นชอบต่อตัวสิ นค้าภายใต้ตราสิ นค้านั้น ๆ เท่านั้นและส่ วน
ความภักดีต่อตราสิ นค้าในระดับปานกลาง คือ ตราสิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพจะเป็ นตัวเลือกแรก
ในการซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพเสมอ ตามลาดับ
5.1.3.4 ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้คุณค่า
ตราสิ น ค้า ด้า นการเชื่ อ มโยงตราสิ น ค้า ในภาพรวมในระดับ ปานกลาง โดยมี ก ารรั บ รู ้ ด้า นการ
เชื่อมโยงตราสิ นค้าในระดับมาก คือ ตราสิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ เป็ นตราที่บ่งบอกถึงสิ นค้าที่
มีคุณภาพสู งและมีระดับราคาสูง ตราสิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ เป็ นตราที่บ่งบอกถึงสิ นค้าที่ดีมี
ประโยชน์ต่อสุ ขภาพและในระดับปานกลาง คือ ผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพที่มีตรา
สิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ เป็ นผูท้ ี่ใส่ ใจต่อสุ ขภาพ และตราสิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ เป็ น
ตราที่บ่งบอกถึงสิ นค้าที่มีสารอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกาย ตามลาดับ
5.1.4 การตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพในภาพรวมใน
ระดับปานกลาง ประเด็นที่ กลุ่มตัวอย่างเห็ นด้วยกับพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ
สุขภาพในระดับมาก คือ การตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพจากร้านที่มีผบู ้ ริ โภคให้ขอ้ มูลหรื อ
คาแนะนาบนสื่ อสังคมออนไลน์ การตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพจากตราสิ นค้าชานมไข่มุก
เพื่อสุ ขภาพที่ได้รับ ความนิ ยม การตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุ กเพื่ อสุ ขภาพจากร้ า นที่ มี วิธีการช าระ
หลากหลายรู ปแบบ และประเด็นที่เห็นด้วยในระดับปานกลาง คือ ความถี่ในการซื้อชานมไข่มุกเพื่อ
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สุ ขภาพ 3-4 แก้ว/สัปดาห์ และความคิดเห็นในระดับน้อย คือ ช่วงเวลาในการซื้ อชานมไข่มุกเพื่อ
สุขภาพ
5.1.5 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ มีความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
ชานมไข่ มุกเพื่อสุ ขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 1.1 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการบริ โภคอาหารมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการบริ โภคอาหารไม่มี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 1.2 พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการออกกาลังกายมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการออกกาลังกายมี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 1.3 พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพด้า นการพัก ผ่อ นมี ค วามสัม พัน ธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพด้ า นการพัก ผ่อ นไม่ มี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 1.4 พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการตรวจสุ ขภาพมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการตรวจสุ ขภาพมี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

89
สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ คุณค่ าในตราสิ นค้ ามีความสั มพันธ์ ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
ชานมไข่ มุกเพื่อสุ ขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2.1 การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ในตราสิ น ค้า ด้า นการตระหนัก รู ้ ใ นตราสิ น ค้า มี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้าด้านการตระหนักรู ้ในตรา
สิ นค้ามี ความสัมพันธ์ต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 2.2 การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้าด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ในตราสิ น ค้าด้า นคุณ ภาพที่ ถูก รั บรู ้ มี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจากความรู ้สึก ของผูบ้ ริ โภคที่ รั บ รู ้ ถึ ง
คุณภาพของสิ นค้าที่เหนือกว่าตราสิ นค้าตราอื่น จะทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าตามมา
สมมติฐานข้อที่ 2.3 การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้าด้านความภักดีในตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้าด้านความภักดีในตราสิ นค้ามี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจากหากผูบ้ ริ โภคมีความภักดีในตราสิ นค้า
มากกว่า ตราสิ นค้าของคู่แข่งขันแล้ว ลูกค้าคงที่จะซื้ อเลือกซื้ อตราสิ นค้าต่อเนื่ องแม้จะมีตราสิ นค้า
คูแ่ ข่งที่ดีกว่า
สมมติฐานข้อที่ 2.4 การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้าด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้าด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้ามี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านที่ ต้ ัง ไว้ ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากการเชื่ อ มโยงตราสิ น ค้า คื อ
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ความสัมพันธ์จากการเชื่อมโยงสิ่ งต่าง ๆ ของสิ นค้าเข้ากับความทรงจาของผูบ้ ริ โภค และช่วยสร้าง
ความแตกต่างให้กบั ตราสิ นค้าจากตราอื่น ๆ ที่มีอยูท่ าให้นึกถึงตราสิ นค้านี้มาเป็ นอันดับแรก
สมมติฐานข้อที่ 3. พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและการรับรู้ คุณค่ าในตราสิ นค้ ามีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่ มุกเพื่อสุ ขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการรับรู ้คุณค่าในตรา
สิ นค้ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครได้ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษา เรื่ อ ง พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพและการรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถ
อภิปรายผลการศึกษาตามสมมติฐาน ดังนี้
สมติฐานข้อที่ 1 พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
ชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจาก การที่บุคคลให้ความสาคัญกับการดูแลสุ ขภาพ ย่อมหมายถึงการดูแลสุ ขภาพ
ในทุกส่ วน ทั้งการดูแลร่ างกาย การดูแลรักษาสุ ขภาพ รวมถึงการรับประทานอาหาร สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Pender, Murdaugh, and Parsons (2015) กล่าวว่า การดูแลสุ ขภาพ คือ การกระทาของ
บุคคลที่ทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพของตน เป็ นการปฏิบตั ิกิจกรรมที่บุคคลริ เริ่ ม
และกระทาในแนวทางของตนเพื่อดารงรักษาชีวิต ส่งเสริ มสุขภาพ และความเป็ นอยูอ่ นั ดีของตนเอง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของโญษดา อ่อนเนียม (2562) ผลการศึกษา พบว่า พฤติ กรรมการดูแลสุ ขภาพ
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากสมุนไพร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พลอยไพลิน คาแก้ว (2559) พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความ
ตั้งใจที่จะบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ
สมมติฐานข้อที่ 1.1 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการบริ โภคอาหารมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการบริ โภคอาหารไม่มี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
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กรุ งเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจาก รู ปแบบการบริ โภคอาหารของแต่ละ
คน จะเป็ นในลักษณะการรับประทานตามความชอบส่ วนบุคคล ซึ่ งจะขึ้นอยู่กบั รสชาติลิ้นสัมผัส
มากกว่าคุณประโยชน์ของอาหารนั้น ขัดแย้งกับแนวคิดของ Orem, Taylor, and Renpenning (2001)
กล่าวว่า บุคคลที่ใส่ ใจในสุ ขภาพเป็ นเป็ นกิจวัตรชีวิตประจาวัน เพื่อส่ งเสริ มให้ตนเองมีสุขภาพที่ดี
ทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ จะมีปัจจัยตัวชี้ วดั การดูแลสุ ขภาพ คือ การบริ โภคอาหารที่มีดีต่อสุ ขภาพ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของโญษดา อ่อนเนียม (2562) ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ
เกี่ยวกับการบริ โภคสมุนไพรไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากสมุนไพร
สมมติฐานข้อที่ 1.2 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการออกกาลังกายมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการออกกาลังกายมี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก ผูบ้ ริ โภคที่ชื่นชอบการออกกาลังกายมี
แนวโน้มเป็ นผูบ้ ริ โภคที่มีรักสุ ขภาพ จึงนิยมเลือกอาหารที่ช่วยรัก ษาสุ ขภาพตามไปด้วยสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Orem, Taylor, and Renpenning (2001) กล่าวว่า การที่บุคคลมีการแสดงออกถึงการ
ป้องกันและใส่ ใจในสุขภาพเป็ นกิจกรรมที่ปฏิบตั ิในชีวิตประจาวัน เพื่อส่ งเสริ มให้ตนเองมีสุขภาพ
ที่ดี ทั้งด้านร่ างกาย และจิตใจ โดยมีปัจจัยตัวชี้วดั การดูแลสุ ขภาพ ได้แก่ การออกกาลังกายอย่าง และ
การตรวจสุ ขภาพเพื่อป้ องกันโรคร้ายต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ โญษดา อ่อนเนี ยม (2562)
พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการออกกาลังกายส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารจากสมุนไพรของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการ
ดูแลสุ ขภาพตนเองมากขึ้น
สมมติฐานข้อที่ 1.3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการพักผ่อนมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ขภาพด้า นการพัก ผ่อ นไม่มี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจาก การพักผ่อนคือการที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ
กิจกรรมและอาหารที่ตอ้ งการคลายเครี ยดและสร้างการพักผ่อนให้กบั ตนเอง ซึ่งอาหารเพื่อสุ ขภาพ
อาจไม่ใช่ทางเลือกในการพักผ่อนของผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับงานวิจยั ของพลอยไพลิน คาแก้ว
(2559) พบว่า ปั จจัยทางด้านการพักผ่อนไม่มีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่ จะ
บริ โภคอาหารเพื่อสุขภาพ
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สมมติฐานข้อที่ 1.4 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการตรวจสุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการตรวจสุ ขภาพมี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จึงยอมรับ สมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจาก ผลตรวจสุ ขภาพถือเป็ นเอกสารที่
สามารถบ่ ง ชี ถึ ง อาหารที่ ผู ้บ ริ โ ภคต้อ งรั บ ประทาน ถ้า ผู ้บ ริ โ ภคมี ผ ลตรวจสุ ข ภาพที่ บ่ ง ชี้ ให้
รั บ ประทานเฉพาะอาหารเพื่อสุ ข ภาพ ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพเท่านั้น
สอดคล้องกับรายงานของ ณัชญ์ธนัน พรมมา (2556) กล่าวว่า สิ่ งที่ทาให้ประชาชนตัดสิ นใจซื้ อ
อาหารเพื่อสุ ขภาพมากที่สุดได้แก่ ความคิดที่ว่าการรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพสามารถป้ องกัน
โรคหรื อรักษาโรค สอดคล้องกับงานวิจยั ของพรรณรัตน์ อารักษ์คุณากร (2560) ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยด้านสุขภาพในด้านการบริ โภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และพฤติกรรมการพบแพทย์เมื่อมีอาการ
ป่ วย ส่ งผลต่อการบริ โภคน้ าผักผลไม้พร้อมดื่มเพื่อสุ ขภาพ
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2 การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ในตราสิ น ค้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ ชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานม
ไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก
การทาสิ นค้าภายใต้ตราสิ นค้านั้นมีคุณค่าที่เป็ นเอกลักษณ์โดดเด่น เกี่ยวข้องกับทุกสิ่ งทุกอย่างที่จะ
สามารถเพิ่มหรื อคุณค่าตราสิ นค้านั้นได้ เป็ นสิ่ งที่ทาให้ผูบ้ ริ โภคมีความภักดีในตราสิ นค้า ทาให้
ขายสิ นค้าได้แพงขึ้นเพราะมี ความโดดเด่ นเป็ นเอกลักษณ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Pride and
Ferrell (2009) กล่า วว่า การรั บ รู ้ คุ ณค่ าตราเป็ นคุณ ค่าทางการตลาดและคุ ณค่ าทางการเงิ น ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ตราสิ นค้าที่แข็งแกร่ งในตลาด ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในด้านการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภครวมถึง ความภักดีในตราสิ นค้า สอดคล้องกับงานวิจยั ของจันทร์
ญาวรรณ ไพรวัน (2557) ผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้ตราสิ นค้าชาเขียวอิชิตนั มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ วภัทร สุ ภทั รกุล
(2557) ผลการศึกษาพบว่า คุณค่าตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าเมล็ดกาแฟคัว่
ตราสิ นค้าหนึ่ งในเขตกรุ งเทพมหานคร อี กทั้งสอดคล้องกับงานวิจยั ของไพลิน วัฒนาศรี โรจน์
(2560) ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยคุณค่าตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบ
เกอรี่ ข องผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครของโครงการบริ ก ารอาหารและขนมอบ Home Bakery
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2.1 การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ในตราสิ น ค้า ด้า นการตระหนัก รู ้ ใ นตราสิ น ค้า มี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้าด้านการตระหนักรู ้ในตรา
สิ นค้ามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจาก การจดจาหรื อระลึกได้ถึงตราสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภค ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการสร้างคุณค่าตราสิ นค้า เพราะเมื่อผูบ้ ริ โภคเกิดการ
ตระหนักรู ้ในตราสิ นค้าแล้ว ผูบ้ ริ โภคก็จะเกิดความคุน้ เคยในตราสิ นค้านั้น ทาให้สินค้าเป็ นที่ น่า
ไว้วางใจ น่ าเชื่ อถือและมีคุณภาพที่สมเหตุสมผล และเป็ นเหตุผลหลักในการตัดสิ นใจซื้ อในที่สุด
(Aaker, 1991) สอดคล้องกับงานวิจยั ของจันทร์ ญาวรรณ ไพรวัน (2557) ผลการศึกษาพบว่า การ
รับรู ้ตราสิ นค้าชาเขียวอิชิตนั ด้านการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้ามีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร เกี่ยวกับความหมายของตราสิ นค้า สโลแกนภาพ สี ของตราสิ นค้าตัวอักษร
ของตราสิ นค้า และเครื่ องหมายตราสิ นค้า และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ วภัทร สุ ภทั รกุล (2557)
ผลการศึกษาพบว่า คุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าเมล็ดกาแฟคัว่ ตราสิ นค้าหนึ่ งในเขตกรุ งเทพมหานคร อี กทั้งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ไพลิน วัฒนาศรี โรจน์ (2560) ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้า ได้แก่ การรู ้ จกั ชื่ อตรา
สิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครของ
โครงการบริ การอาหารและขนมอบ Home Bakery มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สมมติฐานข้อที่ 2.2 การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้าด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ในตราสิ น ค้าด้า นคุณ ภาพที่ ถูก รั บรู ้ มี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จึงยอมรับ สมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจาก ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคที่ รั บ รู ้ ถึ ง
คุณภาพของสิ นค้าที่เหนื อกว่าตราสิ นค้าตราอื่น จะทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าที่มีคุณภาพที่เหนือกว่า ทั้งนี้ เนื่ องจาก คุณภาพของสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ดว้ ย
ตนเอง ถ้า คุ ณภาพสิ นค้า ตรงกับ สิ่ ง ที่ ลู ก ค้า คาดหวังจะเกิ ดเกิ ดการจดจา ระลึ ก ถึ ง จนทาให้เกิ ด
ความคิดที่จะซื้อสิ นค้าซ้ า สอดคล้องกับแนวคิดของ Burger (2012) กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคจะรับรู ้คุณภาพ
ของสิ นค้าโดย ขึ้นอยู่กบั ความต้องการหรื อ วัตถุประสงค์ของผูบ้ ริ โภคในการใช้งานของสิ นค้านั้น
โดยคุณภาพที่ถูกรับรู ้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความรู ้สึกที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อตราสิ นค้า ซึ่งมีความต้องการและ
ความชอบ ลักษณะทาง บุคลิกภาพที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคมีก ารรับรู ้ใ นคุณภาพสิ นค้า
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แตกต่างกันไป สอดคล้องกับงานวิจยั ของรภัส เฟื่ องเจริ ญ (2559) พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เลอแปงของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
เนื่ องจาก ภายใต้แบรนด์เลอแปงผูบ้ ริ โภครู ้สึกมัน่ ใจในคุณภาพ รสชาติและมาตรฐานกระบวนการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เลอแปงว่าได้มาตรฐานเหมือนกันทุกชิ้น ทาให้คุณค่าตราสิ นค้าด้านคุณภาพ
ที่ ถู ก รั บ รู ้ มี ค วามสั ม พันธ์ กับ พฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ บเกอรี่ เลอแปงของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของกตัญญู คณิ ตศาตรานนท์ (2558) พบว่า การรับรู ้
คุณภาพสิ นค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ประเภทผักออร์ แกนิ ค ซึ่ งได้อธิ บายว่าในแง่ของ
ธุ รกิจการที่จะเข้าใจในตัวลูกค้านั้นจะต้อง ทราบถึงความต้องการของลูกค้าเสี ยก่อนว่าที่จริ งแล้ว
อะไรเป็ นสิ่ งที่ลูกค้าคาดหวังไว้ในตัวของสิ นค้า โดยในทัศนคติส่วนใหญ่ของผูบ้ ริ โภคแล้วล้วนแต่
ต้องการคุณภาพของสิ นค้าเป็ นอย่างแรก ก่อนที่จะทาการตัดสิ นใจ ซึ่ งคุณภาพของสิ นค้าแต่ละชนิด
ล้วนแล้วแต่มีมาตรฐานในตัวของสิ นค้า อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจยั ของไชยรัตน์ กิมสวัสดิ์ (2561)
ผลการศึกษาพบว่า คุณค่าตราสิ นค้าด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์
เสื้ อผ้าแบรนด์เนม
สมมติฐานข้อที่ 2.3 การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า ด้านความภักดีในตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้าด้านความภักดีในตราสิ นค้ามี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจาก ความภักดีในตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
เป็ นสิ่ งที่ สาคัญ เพราะถ้าผูบ้ ริ โภคมีความภักดี ในตราสิ นค้ามากกว่า ตราสิ นค้าของคู่แข่งขันแล้ว
ลูกค้าคงที่จะซื้ อเลือกซื้ อตราสิ นค้าต่อเนื่ องแม้จะมีตราสิ นค้าคู่แข่งที่ ดีกว่า ทั้งในด้านคุณลักษณะ
ราคา และอรรถประโยชน์ของสิ นค้า ดังนั้นความภักดีในตราสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่ใช้วดั ถึงความผูกพันที่
ลูกค้ามีต่อตราสิ นค้า รวมถึงผลกาไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ (Aaker, 1991) สอดคล้องกับงานวิจยั
ของศึกษา กังสนานนท์ (2560) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านความภักดีในตราสิ นค้ามีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของศิวกร ดาแจ่ม (2561) ผลการศึกษาพบว่า คุณค่าตราสิ นค้าด้านความภักดีมีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ กี ฬ าภายใต้ต ราสิ น ค้า Under Armour อี ก ทั้ง สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ
Najoud, ALHuwaishel, and AL-Meshal (2018) ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบของความภักดีในตรา
สิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อในแผนกอุปกรณ์เสริ ม
สมมติฐานข้อที่ 2.4 การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้าด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้ามีความสั มพันธ์
ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้าด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้ามี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านที่ ต้ ัง ไว้ ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากการเชื่ อ มโยงตราสิ น ค้า คื อ
ความสัมพันธ์จากการเชื่อมโยงสิ่ งต่าง ๆ ของสิ นค้าเข้ากับความทรงจาของผูบ้ ริ โภค และช่วยสร้าง
ความแตกต่า งให้กับ ตราสิ นค้า จากตราอื่ น ๆ ที่ มี อยู่ท าให้นึก ถึ ง ตราสิ นค้า นี้ ม าเป็ นอัน ดับ แรก
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนบดี วายุวฒั นศิริ (2561) ผลการศึกษาพบว่าด้านคุณค่าตราสิ นค้า ได้แก่
ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และสอดคล้องกับงานวิจยั ของเกตุวดี สมบูรณ์ทวี
(2561) ผลการศึ ก ษาพบว่า คุ ณค่ า ตราสิ นค้าด้า นการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า ส่ ง ผลการตัดสิ นใจซื้ อ
รองเท้าผ้าใบ Adidas NMD ของกลุ่มสมาชิก Fanpage NMD ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 อีกทั้ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของธีรอชิต คาสุ ข (2556) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยคุณค่าตราสิ นค้าสามารถ
ใช้พยากรณ์พฤติกรรมและแนวโน้มการตัดสิ นใจซื้ อในอนาคตของเครื่ องดื่มชาเขียว อิชิตนั และ
โออิชิ โดยปั จจัยด้านการเชื่อ มโยงตราสิ นค้ามี ผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด รวมถึง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของนภวรรณ คณานุรักษ์ (2561) ผลการศึกษาพบว่า การเชื่อมโยงตราสิ นค้า
และความภักดีในตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสิ นใจซื้อรองเท้ากีฬา
สมมติฐานข้อที่ 3. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้ามีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและการรับรู ้คุณค่าในตรา
สิ น ค้า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ ง เทพมหานครซึ่ ง สามารถพยากรณ์ พ ฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื้ อ ชานมไข่ มุ ก เพื่ อสุ ข ภาพของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครได้ ที่ ระดับนัย ส าคัญ 0.05 จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้ง นี้
เนื่องจากคุณค่าตราสิ นค้าสามารถบ่งบอกถึงตัวตนของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เมื่อ
ธุ รกิจสามารถทาให้ผูบ้ ริ โภคมองตราสิ นค้าของเราในเชิ งบวกมากเท่าไหร่ ก็จะสามารถทาให้
ผลิตภัณฑ์มีขอ้ ได้เปรี ยบและข้อแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งทันที ซึ่งทาให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มในใจ
ของผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันทร์ญาวรรณ ไพรวัน (2557) พบว่า การรับรู ้ตราสิ นค้า
ชาเขียวอิชิตนั มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้านความหมาย
ของตราสิ นค้า สโลแกนภาพ สี ของตราสิ นค้าตัวอักษรของตราสิ นค้า และเครื่ องหมายตราสิ นค้า
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัชรา จิรวชิ รศักดิ์ (2559) พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ
ความตั้งใจซื้ ออาหารคลีนฟู้ดผ่านเพจเฟซบุ๊กของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ปัจจัยด้านการรับรู ้ตราสิ นค้า ส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ ออาหารคลีนฟู้ดผ่านเพจเฟซบุ๊กของผูบ้ ริ โภคใน
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เขตกรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล นอกจากนี้ ย งั สอดคล้องกับ งานวิ จยั ของ Paramee Saetung
(2016) พบว่า การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าด้านการรับรู ้คุณภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสิ นใจ
ซื้อของลูกค้าในตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี รวมถึงงานวิจยั ของ ศึกษา กังสนานนท์ (2560) พบว่า
ปั จจัยทางด้านความภักดีในตราสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ ศิวกร ดาแจ่ม (2561) พบว่า คุณค่า
ตราสิ นค้าด้านความภักดีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้ อกีฬาภายใต้ตราสิ นค้า Under Armour

5.3 ข้ อเสนอแนะงานวิจยั
การศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพและการรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู บ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. การออกกาลังกาย จากผลการศึกษา พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการออกกาลังกาย มี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับ การสร้างเนื้ อหาเพื่อโฆษณาสิ นค้า
ชานมไข่มุกเพื่อสุ ข ภาพ ควรเน้นย้ าในประเด็นเกี่ ยวกับสุ ข ภาพ เช่ น ชานมไข่มุกมี แคลอรี่ ต่ า มี
พลังงานสูง เหมาะสาหรับผูบ้ ริ โภคที่ชื่นชอบการออกกาลังกาย
2. การตรวจสุ ขภาพ จากผลการศึกษา พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านการตรวจสุ ขภาพมี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับกับการสร้างเนื้ อหาเพื่อโฆษณาสิ นค้า
ชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ ควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ว่าไม่ส่งผลต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค อาทิ
ด้านความหวาน เป็ นต้น
3. การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า ในทุกด้านมี ความสัมพันธ์ต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
ชานมไข่ มุ ก เพื่ อสุ ข ภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ในทุ ก ด้า น นอกจากนี้ ยัง พบว่า
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการออกกาลังกายและการตรวจสุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การตัด สิ น ใจซื้ อ ชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ดั ง นั้ น จึ ง มี
ข้อเสนอแนะงานวิจยั ดังนี้
3.1 ด้านการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า ผลการศึกษา พบว่า การรับรู ้คุณค่าในตรา
สิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุก
เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนั้น ผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับชานมไข่มุกเพื่อ
สุ ขภาพ ควรสร้าง การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า กับผูบ้ ริ โภค โดย
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การปรับปรุ ง โลโก้ ตราสิ นค้าของชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ ให้มีความโดดเด่นเกิดการจดจาชื่อสิ นค้า
ได้อย่างแม่นยา และตราสิ นค้าต้องมีภาพลักษณ์ที่ดี สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของวัตถุดิบได้
3.2 ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้ ผลการศึกษา พบว่า การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า ด้าน
คุ ณ ภาพที่ ถู ก รั บ รู ้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนั้น ผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ ควรสร้าง
การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้ โดยการทาเอกสารแจก หรื อ ป้ายข้อมูลที่ต้ งั ให้ลูกค้า
ได้อ่านโดยมีขอ้ มูลเกี่ยวกับชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพเป็ นเครื่ องดื่มที่มีไขมันต่าไม่ก่อให้เกิดโรคอ้วน
มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ใช้วตั ถุดิบที่มีความปลอดภัยต่อสุ ขภาพ และเป็ นเครื่ องดื่มเพื่อ
สุ ขภาพที่ดีต่อสุ ขภาพมากกว่าชานมไข่มุกทัว่ ไป
3.3 ด้านความภักดีในตราสิ นค้า ผลการศึกษา พบว่า การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า
ด้านความภักดีในตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนั้น ผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ ควร
สร้างการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าด้านความภักดี โดยให้ความสาคัญกับลูกค้าประจา ซึ่ งอาจทาการ
สอบถามถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่มาต่อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ ว่ามีความพึงพอใจต่อสิ นค้า
และบริ การในด้านใด และต้องการให้ปรับปรุ งด้านใด เพื่อสร้างความประทับใจและเกิดความภักดี
ต่อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ
3.4 ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า ผลการศึกษา พบว่า การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า
ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนั้น ผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ ควร
สร้างการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า โดยปรับปรุ งหรื อพัฒนาตราสิ นค้าชานม
ไข่มุกเพื่อสุ ขภาพให้สามารถบ่งบอกถึงการเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพสูงและมีระดับราคาสู งบ่งบอกถึง
การเป็ นชานมไข่ มุ ก ที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อสุ ขภาพ และบ่งบอกว่าชานมไข่มุก ที่ มี ส ารอาหารที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อร่ างกาย เป็ นต้น
4. การตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ จากผลการศึกษา การสร้างตราสิ นค้าชานม
ไข่มุกเพื่อสุ ขภาพให้เกิดความนิยมในกลุ่มเป้าหมาย ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับการ
นาเสนอข้อมู ล สิ นค้า ว่า เป็ นทางเลื อกที่ ดี ต่อ ผูบ้ ริ โภค ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่ อให้ผูบ้ ริ โ ภค
ประเมินทางเลือกและตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ารวมถึงเพิ่มวิธีการชาระเงินให้มีความหลากหลาย
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5.4 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากขึ้นอันจะเป็ น
ประโยชน์ในการอธิบาย ผูท้ าวิจยั จึงขอเสนอแนะประเด็นสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
1.ควรท าการศึ ก ษาวิจัย เชิ งคุณภาพในรู ปแบบการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก กับกลุ่มตัวอย่างที่ มี
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพว่ามีความคิดเห็นต่อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพอย่างไร ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจในการซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ ทั้งนี้ เนื่ องจาก กลุ่มผูด้ ูแลสุ ขภาพทั้ง 4 ด้านมีผลการ
วิเคราะห์ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท้ งั เชิงบวก และเชิงลบต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานม
ไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพ ดัง นั้น การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพจะท าให้ เ ห็ น ภาพรวมและปั จ จัย ในเชิ ง ลึ ก ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ
2. ควรทาการศึกษาถึงทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและทัศนคติที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพแตกต่างกันหรื อไม่ ทั้งนี้
เนื่องจาก ทัศนคติมีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ดังนั้น การศึกษาถึงทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพทั้ง 4 ด้าน จะทราบเหตุผลที่สามารถนามาประกอบการศึกษา
ถึงพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ
3. ควรทาการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพในรู ปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับตราสิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ เกี่ยวกับความสาคัญของตราสิ นค้าที่แสดงข้อมูล
เกี่ยวกับสารอาหารที่เป็ นประโยชน์ และรู ปแบบการสื่ อสาร การประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม ในการ
เป็ นปั จจัยที่กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ผลการศึกษาพบว่า ตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั การตระหนักรู ้ในตราสิ นค้าและคุณภาพที่ถูกรับรู ้
เพราะมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ชานมไข่ มุ ก เพื่ อ สุ ข ภาพ อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4. ควรทาการศึกษากับกลุ่มประชากรในจังหวัด หรื อภูมิภาคอื่น เนื่องจากการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น
การเก็บข้อมูลเฉพาะผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น จึงควรทาการศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่
อื่นของประเทศไทยเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมและแนวโน้มของผูบ้ ริ โภคชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ
เพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั ผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ
ต่อไป
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แบบสอบถาม
เรื่ อง พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ และการรับรู้ คุณค่ าตราสิ นค้ า ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อชานมไข่ มุกเพื่อสุ ขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการศึกษาในการทาวิจยั ซึ่ งเป็ น
ส่ ว นหนึ่ งของการศึ ก ษา ตามหลัก สู ต รปริ ญญาบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยแบบสอบถามนี้ จะไม่ระบุชื่อ ที่อยู่ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ดังนั้นผูต้ อบแบบสอบถามสามารถตอบได้ตามความเป็ นจริ ง หรื อความเห็นของ ท่านให้มากที่สุด
เพื่อความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามจะเก็บเป็ นความลับ
และใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เท่านั้น
โดยแบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คาถามคัดกรองผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู ้ถึงคุณค่าตราสิ นค้า
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ
ทางผูว้ ิจยั ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงสาหรับท่านที่เสี ยสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
สาหรับการศึกษาในครั้งนี้
ปัทมาวรรณ ลิ้มพลอยพิพฒั น์
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
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ส่ วนที่ 1 คาถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม
คาถาม
1. ท่านอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
2.ท่านรู ้จกั หรื อเคยดื่มชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ

ใช่

ไม่ใช่

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สุด
เพียงคาตอบเดียว
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ
 ต่ากว่า 20 ปี

 20 - 30 ปี

 31 - 40 ปี

 มากกว่า 40 ปี ขึ้นไป

3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
 มัธยมศึกษาตอนต้นหรื อต่ากว่า

 มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า

 ปริ ญญาตรี

 สูงกว่าปริ ญญาตรี

4. อาชีพ
 นักเรี ยน/นักศึกษา

 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

 อื่นๆ โปรดระบุ……………………
5. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
 ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท

10,001 บาท - 20,000 บาท

 20,001 บาท - 30,000 บาท

 30,001 บาท - 40,000 บาท

 40,001 บาท - 50,000 บาท

 50,000 บาทขึ้นไป
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6. จานวนครั้งที่ท่านซื้อชานมไข่ มุกเพื่อสุ ขภาพ
 1 ครั้งต่อสัปดาห์

 2 ครั้งต่อสัปดาห์

 3 ครั้งต่อสัปดาห์

 มากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์

ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรื อข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้
5 หมายถึง ระดับความใส่ใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความใส่ใจมาก
3 หมายถึง ระดับความใส่ใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความใส่ใจน้อย
1 หมายถึง ระดับความใส่ใจน้อยที่สุด
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ
ด้านการบริโภคอาหาร
1.ท่านเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ
2.ท่านทานผักผลไม้เป็ นประจา
3.ท่านสั่งเครื่ องดื่มลดระดับความหวานทุกครั้ง
4.ท่านหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง
5.ท่านหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด
ด้านการออกกาลังกาย
1. ท่านออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
2. ท่านเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์
3. ท่านออกกาลังกายโดยใช้เวลาออกกาลังกายในทุกครั้ง
อย่างน้อย 30 นาที
4. ท่านเห็นว่าการออกกาลังกายช่วยผ่อนคลายความตึงเครี ยด
5.ท่านเห็นว่าการออกกาลังกายช่วยให้ท่านมีสุขภาพจิตที่ดี

1

ระดับความใส่ ใจ
2
3
4

5
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พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ
ด้านการพักผ่อน
1. ท่านนอนหลับอย่างน้อยวันละ6-8ชัว่ โมง
2. ท่านฟังเพลงหรื อดูหนังเมื่อท่านต้องการพักผ่อนหรื อผ่อน
คลายความตึงเครี ยด
3. ท่านสวดมนต์ หรื อนัง่ สมาธิ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครี ยด
4. ท่านเล่นเกมเมื่อท่านต้องการพักผ่อนหรื อผ่อนคลายความ
ตึงเครี ยด
5.ท่านเลือกทางานอดิเรกที่ท่านถนัด เมื่อท่านต้องการ
พักผ่อนหรื อผ่อนคลายความตึงเครี ยด
ด้ านการตรวจสุ ขภาพ
1. ท่านตรวจสุขภาพเป็ นประจาทุกปี
2. ท่านค้นหาข้อมูลเมื่อมีอาการผิดปกติของร่ างกาย
3. เมื่อมีอาการเจ็บป่ วยเบื้องต้นท่านรี บไปพบแพทย์ทนั ที
4. ท่านปฏิบตั ิตามคาแนะนาของแพทย์อย่างเคร่ งครัด

1

ระดับความใส่ ใจ
2
3
4

5

ส่ วนที่ 4 การรับรู้ คุณค่ าตราสิ นค้ า ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่ มุกเพื่อสุ ขภาพ
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรื อข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อยที่สุด
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การรับรู้ คุณค่ าตราสิ นค้ า
(Perceived Values of Brand Equity)
ด้ านการตระหนักรู้ ในตราสิ นค้ า (Brand Awareness)
1.ตราสิ นค้าของชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพที่ท่านดื่ม เป็ นตรา
สิ นค้าที่บ่งบอกคุณภาพของวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
2.ตราสิ นค้าช่วยสร้างภาพลักษณ์ต่อการตัดสิ นใจซื้อชานม
ไข่มุกเพื่อสุขภาพของท่าน
3.ท่านสามารถรับรู ้และจดจาตราสิ นค้าของชานมไข่มุกเพื่อ
สุขภาพจากสื่ อต่างๆ
4.ท่านจดจาชื่อ โลโก้ ตราสิ นค้าของชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ
ที่ท่านดื่มได้อย่างแม่นยา
5.ตราสิ นค้าของชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพที่ท่านดื่มเป็ นสิ นค้า
ที่ได้รับความนิยม
ด้ านคุณภาพที่ถูกรับรู้ (Perceived Quality)
1.คุณภาพที่ถูกรับรู ้ต่อตราสิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ คือ
เป็ นชานมไข่มุกที่ดีต่อสุ ขภาพมากกว่าชานมไข่มุกทัว่ ไป
2.คุณภาพที่ถูกรับรู ้ต่อตราสิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ คือ
เป็ นชานมไข่มุกที่มีไขมันต่า ไม่ก่อให้เกิดโรคอ้วน
3.คุณภาพที่ถูกรับรู ้ต่อตราสิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ คือ
เป็ นชานมไข่มุกที่ใช้วตั ถุดิบที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ
4.คุณภาพที่ถูกรับรู ้ต่อตราสิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ คือ
เป็ นชานมไข่มุกที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานทุกแก้ว
5.คุณภาพที่ถูกรับรู ้ต่อตราสิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ คือ
เป็ นชานมไข่มุกที่มีราคาเหมาะสมคุม้ ค่ากับเงินที่จ่าย

ระดับความคิดเห็น
1

2

3

4

5
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การรับรู้ คณ
ุ ค่ าตราสิ นค้ า
(Perceived Values of Brand Equity)
ด้านความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty)
1.ท่านเลือกซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ จากตราสิ นค้าชานม
ไข่มุกเพื่อสุขภาพที่สามารถสร้างความพึงพอใจในตัวสิ นค้า
และบริ การให้กบั ท่าน เท่านั้น
2.ท่านเลือกซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ จากตราสิ นค้าชานม
ไข่มุกเพื่อ สุขภาพที่ท่านมีความชื่นชอบต่อตัวสิ นค้าภายใต้ตรา
สิ นค้านั้นๆ เท่านั้น
3.ท่านคิดว่า ตราสิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ จะเป็ นตัวเลือก
แรกในการ ซื้อชานมไข่มุกของท่านเสมอ
ด้านการเชื่ อมโยงตราสินค้า (Brand Association)
1.ท่านคิดว่า ตราสิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ เป็ นตราที่บ่ง
บอกถึงสิ นค้าที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
2.ท่านคิดว่า ตราสิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ เป็ นตราที่บ่ง
บอกถึงสิ นค้าที่มีสารอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกาย
3.ท่านคิดว่า ตราสิ นค้าชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ เป็ นตราที่บ่ง
บอกถึงสิ นค้าที่มีคุณภาพสูงและมีระดับราคาสูง
4.ท่านคิดว่า ผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้อชานมไข่มุกที่มีตราสิ นค้าชานม
ไข่มุกเพื่อ สุขภาพ เป็ นผูท้ ี่ใส่ ใจต่อสุขภาพ

ระดับความคิดเห็น
1

2

3

4

5
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ส่ วนที่ 5 การตัดสิ นใจซื้อชานมไข่ มุกเพื่อสุ ขภาพ
การตัดสิ นใจซื้อชานมไข่ มุกเพื่อสุ ขภาพ
1
1. ท่านตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพจากตราสิ นค้า
ชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยม
2.ท่านตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพจากร้านที่มี
ผูบ้ ริ โภคให้ขอ้ มูลหรื อคาแนะนาบนสื่ อสังคมออนไลน์
3. ท่านซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่
แก้ว
เลือกระดับ 1 เมื่อซื้อน้อยกว่า 1 แก้ว/สัปดาห์
เลือกระดับ 2 เมื่อซื้อ 1-2 แก้ว/สัปดาห์
เลือกระดับ 3 เมื่อซื้อ 3-4 แก้ว/สัปดาห์
เลือกระดับ 4 เมื่อซื้อสัปดาห์ละ 5-6 แก้ว
เลือกระดับ 5 เมื่อซื้อสัปดาห์ละ 7 แก้ว หรื อมากกว่า
4. ท่านซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพในเวลาใด
เลือกระดับ 1 เมื่อซื้อในช่วงเวลา 8.00 – 11.00 น. หรื อ
ก่อนหน้า
เลือกระดับ 2 เมื่อซื้อในช่วงเวลา 11.01 – 14.00 น.
เลือกระดับ 3 เมื่อซื้อในช่วงเวลา 14.01 – 17.00 น.
เลือกระดับ 4 เมื่อซื้อในช่วงเวลา 17.01 – 20.00 น.
เลือกระดับ 5 เมื่อซื้อในช่วงเวลา 20.01 น. เป็ นต้นไป
5. ท่านตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพจากร้านที่มี
วิธีการชาระหลากหลายรู ปแบบ เช่น ชาระด้วยเงินสด
ชาระผ่าน QR Code เป็ นต้น

ระดับความคิดเห็น
2
3
4

5
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ผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ตารางภาคผนวก ข แสดงผลการวิเคราะห์หาค่าคะแนนความสอดคล้องของคาถาม
ข้อคาถาม

คะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒิ
R1 R2 R3 R4 R5

ส่ วนที่ 1 คาถามคัดกรอง
ข้อ 1
+1 +1 +1 +1
ข้อ 2
+1 +1 +1 +1
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทั่วไป
ข้อ 1
+1 +1 +1 +1
ข้อ 2
+1 +1 +1 +1
ข้อ 3
+1 +1 +1 +1
ข้อ 4
+1 +1 +1 +1
ข้อ 5
+1 +1 +1 +1
ข้อ 6
+1 +1 +1 +1
ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ การบริโภคอาหาร
ข้อ 1
+1 +1 +1 +1
ข้อ 2
+1 +1 +1 +1
ข้อ 3
+1 +1 +1 +1
ข้อ 4
+1 +1 +1 +1
ข้อ 5
+1 +1 +1 +1
ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ การออกกาลังกาย
ข้อ 1
+1 +1 +1 +1
ข้อ 2
+1 +1 +1 +1
ข้อ 3
+1 +1 +1 +1
ข้อ 4
+1 0 +1 +1
ข้อ 5
+1 0 +1 +1

คะแนน
IOC

สรุปผล

+1
+1

1.00
1.00

ผ่าน
ผ่าน

+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

+1
+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

0
+1
+1
+1
+1

0.80
1.00
1.00
0.80
0.80

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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ข้อคาถาม

คะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒิ
R1 R2 R3 R4 R5
ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ การพักผ่อน
ข้อ 1
+1 +1 +1 +1 +1
ข้อ 2
+1 +1 +1 +1 +1
ข้อ 3
+1 +1 +1 +1 +1
ข้อ 4
+1 +1 +1 +1 +1
ข้อ 5
+1 +1 0 +1 +1
ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ การตรวจสุ ขภาพ
ข้อ 1
+1 +1 +1 +1 +1
ข้อ 2
+1 +1 0 +1 +1
ข้อ 3
+1 +1 +1 +1 +1
ข้อ 4
+1 +1 +1 +1 +1
ส่ วนที่ 4 การรับรู้ คุณค่ าตราสิ นค้ า ด้ านการตระหนักรู้ ในตราสิ นค้ า
ข้อ 1
+1 +1 +1 +1 +1
ข้อ 2
+1 0 +1 +1 +1
ข้อ 3
+1 +1 +1 +1 +1
ข้อ 4
+1 +1 +1 +1 0
ข้อ 5
+1 +1 +1 +1 +1
ส่ วนที่ 4 การรับรู้ คุณค่ าตราสิ นค้ า ด้ านคุณภาพที่ถูกรับรู้
ข้อ 1
+1 +1 +1 +1 +1
ข้อ 2
+1 +1 +1 +1 +1
ข้อ 3
+1 +1 +1 +1 +1
ข้อ 4
+1 +1 +1 +1 +1
ข้อ 5
+1 +1 +1 +1 +1

คะแนน
IOC

สรุปผล

1.00
1.00
1.00
1.00
0.80

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

1.00
0.80
1.00
1.00

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

1.00
0.80
1.00
0.80
1.00

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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ข้อคาถาม

คะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒิ
R1 R2 R3 R4 R5
ส่ วนที่ 4 การรับรู้ คุณค่ าตราสิ นค้ า ด้ านคุณความภักดีในตราสินค้า
ข้อ 1
0 +1 +1 +1 +1
ข้อ 2
0 +1 +1 +1 +1
ข้อ 3
0 +1 +1 +1 +1
ส่ วนที่ 4 การรับรู้ คุณค่ าตราสิ นค้ า ด้ านการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า
ข้อ 1
+1 +1 +1 +1 +1
ข้อ 2
+1 +1 +1 +1 +1
ข้อ 3
0 +1 0 +1 +1
ข้อ 4
+1 +1 +1 +1 +1
ส่ วนที่ 5 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชานมไข่ มุกเพื่อสุ ขภาพ
ข้อ 1
+1 0 +1 +1 +1
ข้อ 2
+1 0 +1 +1 0
ข้อ 3
+1 0 +1 +1 +1
ข้อ 4
+1 0 +1 0 +1
ข้อ 5
0 +1 +1 +1 +1

คะแนน
IOC

สรุปผล

0.80
0.80
0.80

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

1.00
1.00
0.60
1.00

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

0.80
0.60
0.80
0.60
0.80

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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ประวัติย ่อของผู้วิจัย

ประวัติย่อของผู้วิจัย
ชื่ อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา

ปัทมาวรรณ ลิม้ พลอยพิพฒั น์
24 มิถุนายน 2536
ตราด
70/15 ถ.ท่าเรื อจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา
ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

