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บทคดัย่อ 

 
การวิจัยครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นด้านส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารกบัพฤติกรรมการใช้บรกิารของผู้บรโิภค “ร้านหน้ามน หนมหวาน” ในจงัหวดัชลบุร ีโดยกลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยมาใชบ้รกิาร “รา้นหน้ามน หนมหวาน” จ านวน 210 คน เครื่องมอื
ใช้ในการวิจยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบ น
มาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ และ           
การทดสอบสถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  

ผลการวจิยั พบว่า  
ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 21 – 30 ปี มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 10,000 บาท 

ระดบัการศึกษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพีนักเรียน / นักศึกษา และปัจจุบนัผู้บรโิภคส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ทัง้นี้ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมในระดบัด ีส าหรบัพฤตกิรรม
การใชบ้รกิาร “รา้นหน้ามน หนมหวาน” พบว่าดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารเฉลีย่ 344.76 บาท / ครัง้ ดา้นความถี่
ในการมาใชบ้รกิารเฉลีย่ 1.53 ครัง้ / เดอืน และพบว่าผูบ้รโิภคมโีอกาสใชบ้รกิารในอนาคตและมโีอกาสแนะน าให้
ผูอ้ื่นใชบ้รกิาร  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบนั แตกต่างกัน          

มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2. ลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ รายได้ อาชพี ที่อยู่ปัจจุบนั แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้
บรกิารของผูบ้รโิภค “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 
ทีร่ะดบั 0.05 

3. ลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ รายได้ อาชพี ที่อยู่ปัจจุบนั แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้
บริการของผู้บริโภค “ร้านหน้ามน หนมหวาน” ด้านแนวโน้มการใช้บริการในอนาคตและแนวโน้มการแนะน า
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

                                                           
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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4. ความคดิเหน็ด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านกระบวนการให้บริการมคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผู้บรโิภค “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5. ความคดิเหน็ด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิง่แวดล้อมทาง
กายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ดา้นแนวโน้มการใช้
บรกิารในอนาคตและแนวโน้มการแนะน าใหผู้อ้ื่น อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: ความสมัพนัธ ์สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร รา้นหน้ามน หนมหวาน  

 
ABSTRACT 

 
This purpose of this research was to study the relationship between service marketing mix 

opinion and consumers’ consumption behavior at ‘’Namon Nomwan’’ in Chonburi province.  The sample 
group consisted of 210 consumers who used and had ever used the ‘’Namon Nomwan’’ service. The 
instrument used to collect the data was a questionnaire. The statistical information used for data analysis 
consisted of percentage, means and standard deviation and a t-test was used for differential analysis. The 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) or Scheffe’s test were used for the pair differences analysis 
and Pearson product moment Correlation Coefficient was used for the relationship test. 

The research results were as follows: 
The majority of consumers were female, aged 21 - 30 years old, had a monthly  

salary of less than 10,000 Baht, graduated with a Bachelor’s degree, were occupied student and lived in 
Bangkok. 

The considered overall opinion of consumers regarding the service marketing mix factors was 
good. In terms of consumption behavior, it was found that the average cost of consumption was 344.76 
Baht per time and the average frequency of consumption was 1.53 times per month. It was also found that 
the respondents tended to use the service constantly and would recommend it to other people in the future. 

The hypothesis results were as follows: The variables which included gender, age, monthly 
salary, education, occupation and address demonstrated the differences in terms of consumption behavior 
in ‘’Namon Nomwan’’ in such categories as expense at ‘’Namon Nomwan’’ at a statistically significant level 
of 0.05. The variables which included age, monthly salary, occupation and address resulted in differences 
in consumption behavior in ‘’Namon Nomwan’’ in categories such as frequency of visits to ‘’Namon 
Nomwan’’ at statistically significant level of 0.05. The variables which included gender, monthly salary, 
occupation and address showed differences in consumption behavior in ‘’Namon Nomwan’’ in categories 
such as revisiting and recommending to other people at a statistically significant level of 0.05.  The mix of 
service marketing factors, in terms of process, correlated with the cost of consumption was at a statistically 
significant level of 0.05 The mix of service marketing factors (product, price, place, promotion, people, 
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process and physical environment) correlated with service usage trend and recommending trends to other 
people in the future at a statistically significant level of 0.05 
 
Keywords: Relationship, Service Marketing Mix, Namon Nomwan 
 

บทน า 
ธุรกจิร้านกาแฟในประเทศไทยมอีตัราการเตบิโตอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2552 อตัราเพิม่ขึน้ โดยเฉลีย่ 

อยู่ทีร่อ้ยละ 5.4 และในปี 2557 พบว่ามมีูลค่าทางการตลาดเพิม่ขึน้เป็น 17,400 ลา้นบาท (Bangkok Bank SME.  
2558: Online) สามารถแบ่งสดัส่วนออกเป็นธุรกจิร้านกาแฟระดบักลางและระดบัล่างรวมกนัร้อยละ 53 มมีูลค่า
ตลาดรวม 9,160 ลา้นบาท และธุรกจิรา้นกาแฟระดบัพรเีมีย่มรอ้ยละ 47 มมีูลค่าตลาด 8,240 ลา้นบาท จากขอ้มลู
ข้างต้นท าให้เหน็ถึงแนวโน้มของธุรกิจร้านกาแฟในอนาคตที่สามารถเติบโตมากขึ้นเ รื่อยๆ จึงท าให้นักลงทุน
มองเหน็โอกาสในการลงทุนธุรกจิร้านกาแฟ อกีทัง้พฤติกรรมของผู้บรโิภคชาวไทยที่นิยมดื่มกาแฟเพิม่มากขึน้          
อกีดว้ย (Prachachat. 2558: Online) 

ปัจจุบนัธุรกจิรา้นกาแฟมกีารแขง่ขนัค่อนขา้งสงู จากจ านวนทีเ่พิม่ขึน้ของนักลงทุนในประเทศไทยและ
นักลงทุนต่างประเทศที่สนใจเขา้มาลงทุนธุรกจิร้านกาแฟ (Moneysanook. 2558: Online) ซึ่งรูปแบบการลงทุน
ของธุรกจิร้านกาแฟในประเทศไทยนัน้สามารถแยกออกได้ 4 รูปแบบ 1.นักลงทุนต่างประเทศน าแบรนด์เขา้มา
เปิดแฟรนไชส์ในประเทศไทย 2.นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาสร้างแบรนด์ใหม่ในประเทศไทย 3.นักลงทุนใน
ประเทศไทยมกีารลงทุนเองและเปิดสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ 4.นักลงทุนในประเทศไทยร่วมมอืกบัองค์กร เช่น 
การเปิดร้านกาแฟในปัม๊ (Smesplannet. 2558: Online) และประเภทของธุรกจิร้านกาแฟสามารถแบ่งออกเป็น           
2 ประเภท คอื คอฟฟ่ีชอ็ปและคาเฟ่ ซึง่ทัง้ 2 รูปแบบ มคีวามแตกต่างกนัทีจุ่ดยนืในการใหบ้รกิารขายผลติภณัฑ ์
โดยคอฟฟ่ีช็อปจะเน้นขายกาแฟเป็นหลัก ส่วนคาเฟ่เป็นร้านกาแฟที่ขายอาหารประเภทอื่นควบคู่ไปด้วย 
(Bangkok Bank SME. 2558: Online)  

นอกจากนี้พฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟของผูบ้รโิภคกเ็ป็นปัจจยัทีท่ าใหธุ้รกจิรา้นกาแฟได ้
รบัความนิยมในปัจจุบนั เนื่องจากอตัราการบริโภคกาแฟของคนไทยมีจ านวนมากขึ้น และการบริโภคกาแฟ
กลายเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ของผูบ้รโิภค จงึท าใหเ้กดิธุรกจิร้านกาแฟรายใหม่ทัง้ขนาดใหญ่ กลาง เลก็เพิม่มากขึน้ 
เน่ืองจากพฤตกิรรมการดื่มกาแฟของผูบ้รโิภคชาวไทยมกีารเปลีย่นแปลงหนัมานิยมบรโิภคกาแฟคัว่บดกนัมากขึน้ 
จากเดมิทีด่ื่มกาแฟส าเรจ็รูป เหตุผลส าคญัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคนิยมดื่มกาแฟคัว่บดมากขึน้ คอืการทีร่า้นกาแฟมกีาร
ตกแต่งรา้นใหม้คีวามน่าสนใจ หรหูรา และทนัสมยั (BangkokBankSME.  2558: Online) ซึง่ปัจจยัเหล่านี้เป็นสว่น
ส าคญัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารหรอืรา้นกาแฟ โดยผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จะสามารถรบัรูถ้งึ
ปัจจยัเหล่านี้ไดจ้ากการใชโ้ซเชยีลเน็ตเวริก์ ซึง่จากผลส ารวจ ของ Global Web Index (GWI) บรษิทัผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านการวิเคราะห์ตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ พบว่า ร้อยละ 58 ของคนไทยจากจ านวนทัง้ 1,523 ราย              
ให้ความสนใจในเรื่องอาหาร ร้านอาหาร และการท าอาหาร” นอกจากนี้บรษิัทผลติแอพ iPick ได้ท าการส ารวจ
พฤติกรรม พบว่า คนไทยมีขัน้ตอน 6.ขัน้ตอนในการค้นหาร้านอาหารเพื่อแวะไปชิมได้แก่  1.ค้นหาข้อมูล
ร้านอาหารผ่านเวบ็ 2.ชมรวีวิร้านอาหารจากเวบ็บอร์ด 3.กลบัไปดู ที่อยู่-เบอร์โทร จากเวบ็ 4.ใช้เเอปพลเิคชัน่
เเชทชวนเพื่อน 5.กลบัไปทีเ่วบ็อกีครัง้เพื่อดแูผนที ่และ6.สดุทา้ยแบ่งปันประสบการณ์การทานอาหารผ่านโซเชยีล
มเีดยี (adslthailand.  2558:  Online)  
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 ทัง้นี้พฤตกิรรมการใชส้ื่อโซเชยีลมเีดยี สามารถเป็นตวัช่วยใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหาร 
โดยตดัสนิใจจากขอ้มลูของผูบ้รโิภคทีเ่คยใชบ้รกิาร และมกีารน าขอ้มลูมาเผยแพร่ขอ้มูลผ่านโซเซยีลมเีดยี ซึง่เป็น
กลยุทธก์ารตลาดทีผู่ใ้หบ้รกิารไม่ไดเ้ป็นคนจดัท า (กระปุกดอทคอม.  2558: ออนไลน์) รวมถงึยงัพบว่า สือ่โซเชยีล
มเีดยียงัสามารถเป็นสื่อกลางระหว่างรา้นกบัผูบ้รโิภคไดอ้กีดว้ย เหน็ไดจ้ากในปัจจุบนัมีเวบ็ไซดแ์ละแอพพลเิคชัน่
จ านวนมากทีม่กีารรวบรวมรา้นอาหารในประเทศไทย และ 1 ในนัน้คอื “วงใน” ทีม่กีารรวบรวมรา้นอาหารทีอ่ยู่ใน
ประเทศไทยซึง่มขีอ้มลูรา้นอาหารมากกว่า 120,000 รา้น และมผีูใ้ชง้านในปัจจุบนัมากกว่า 800,000 คน ไดม้กีาร
เขยีนบทความแนะน ารา้นคาเฟ่ทีม่เีอกลกัษณ์ ซึง่บทความช่วยใหผู้บ้รโิภคไดต้ดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ และ
หนึ่งในรา้นที ่”วงใน” ใหค้วามสนใจคอื “รา้นหน้ามน หนมหวาน” “รา้นหน้ามน หนมหวาน” เน่ืองจากเป็นธุรกจิรา้น
กาแฟทมีสีไตลก์ารตกแต่งรา้นแปลกใหม่ ในจงัหวดัชลบุร ีซึง่ไดร้บันิยมมากใหส้ือ่ Social network จากผูบ้รโิภคมา
ใชบ้รกิาร (DreamChaser. 2558: Online) 
 แต่อย่างไรก็ตาม “ร้านหน้ามน หนมหวาน" ควรมีการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดบริการให้มี
ประสทิธิภาพและสามารถด าเนินธุรกิจในระยะยาวได้ แม้ว่าแนวโน้มของธุรกิจร้านกาแฟมีโอกาสสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทัง้จ านวนคู่แขง่ทีเ่พิม่ขึน้ทุกวนั ผูว้จิยัจงึเหน็ความส าคญั และสนใจทีจ่ะศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค “ร้านหน้ามน             
หนมหวาน” ในจงัหวดัชลบุร ีเพื่อใหท้ราบถงึความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของ
ทางร้านว่าเหมาะสมและสามารถตอบสนองผู้บรโิภคได้มากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ              
“ร้านหน้ามน หนมหวาน” โดยการน าข้อมูลจากงานวิจยัไปปรบัปรุงและพฒันาให้ “ร้านหน้ามน หนมหวาน”             
มปีระสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเหมาะสมกบัผูบ้รโิภค และเป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ีส่นใจในการท าธุรกจิรา้นกาแฟ
ในลกัษณะคาเฟ่ 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคทีเ่คยมาใชบ้รกิาร “รา้นหน้ามน หนมหวาน”  
2. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ในจงัหวดัชลบุร ี
3. เพื่ อ ศึกษาระดับความคิด เห็นด้ านส่ วนประสมทางการตลาดบริก า รของผู้ บ ริ โ ภค                                   

“ร้านหน้ามน หนมหวาน” ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด 
ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 

4. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ในจงัหวดัชลบุรจี าแนก
ตาม เพศ อายุ รายได ้การศกึษา อาชพี ทีอ่ยู่ปัจจุบนั 

5. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความคดิเหน็ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของผูบ้รโิภครา้น 
“ร้านหน้ามน หนมหวาน” ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด 
ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ กบัพฤติกรรมการใช้บริการของ
ผูบ้รโิภค “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ในจงัหวดัชลบุร ี

ความส าคญัของการวิจยั 
1. ผลการวจิยัสามารถเป็นขอ้มูลเบื้องต้นในการน าไปพฒันาและปรบัปรุงรูปแบบการให้บรกิารของ 

“ร้านหน้ามน หนมหวาน” ด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาส่วนประสมทาง
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การตลาดบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพ สามารถสรา้งการรบัรูแ้ก่ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างทัว่ถงึ และสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค 

2. ขอ้มูลจากการวจิยัสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิหรอืเป็นฐานขอ้มลู ส าหรบัผูท้ีส่นใจน าไปใชใ้น
การศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัธุรกจิรา้นกาแฟ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งไดด้งันี้  

1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์
1.1. เพศ 
1.2. อาย ุ
1.3. รายได ้
1.4. การศกึษา 
1.5. อาชพี 
1.6. ทีอ่ยู่ปัจจุบนั 

2. ความคดิเหน็ดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารของผูบ้รโิภค  
“รา้นหน้ามน หนมหวาน”  

2.1. ดา้นผลติภณัฑ ์
2.2. ดา้นราคา 
2.3. ดา้นการจดัจ าหน่าย 
2.4. ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด 
2.5. ดา้นพนกังาน 
2.6. ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร  
2.7. ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค  
“รา้นหน้ามน หนมหวาน” ไดแ้ก่ 

1. ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารต่อครัง้ 
2. ความถีใ่นการใชบ้รกิารในระยะเวลา 1 เดอืน 
3. แนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต 
4. แนวโน้มในการแนะน าใหผู้อ้ื่นใชบ้รกิาร 
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สมมติฐานการวิจยั 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบนั                 

ที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารของผู้บรโิภค “ร้านหน้ามน หนมหวาน” ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิาร 
ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร แนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต และแนวโน้มในการแนะน าใหผู้อ้ื่นแตกต่างกนั 

2. ความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิง่แวดล้อมทาง
กายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ใชบ้รกิาร ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร แนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต และแนวโน้มในการแนะน าใหผู้อ้ื่น 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550:  57 - 59) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ 

เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชพี การศกึษา เหล่านี้เป็นเกณฑท์ี่นิยมใชใ้นการแบ่งส่วน
การตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญัและสถิติที่วดัได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาด
เป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ตวัแปรดา้นทางประชากรศาสตรท์ีส่ าคญั ดงันี้  

1. อายุ (Age) เนื่องจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่าง
กนันักการตลาดจงึใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรด้านทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างของส่วนตลาดนักการ
ตลาดไดค้น้ควา้ความตอ้งการของสว่นตลาดสว่นเลก็(Niche Market) โดยมุ่งความส าคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้ 

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีส่ าคญัเช่นกนั นักการตลาดต้องศกึษาตวัแปรตวันี้อย่าง
รอบคอบ เพราะในปัจจุบนันี้ตวัแปรดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมการบรโิภคการเปลีย่นแปลงดงักล่าว
อาจมสีาเหตุจากการทีส่ตรที างานมากขึน้ 

3. รายได ้การศกึษาและอาชพี (Income, Education and Occupation) เป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนด
สว่นของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามร ่ารวย แต่อย่างไรกต็ามครอบครวั ทีม่รีายไดต้ ่าจะ
เป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปัญหาส าคญัในการบางสว่นการตลาดโดยเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดยีวกค็อื รายไดจ้ะเป็นตวัชี้
ความสามารถในการจ่ายสนิคา้หรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิ
อาจถือเป็นเกณฑ์รูป   แบบการด ารงชวีติ รสนิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ แม้รายได้เป็นตวัแปร ที่ใช้บ่อยมาก 
นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกบัตวัแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่นๆ เพื่อให้ก าหนดตลาด
เป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 

2. แนวคิดเก่ียวกบัความคิดเหน็ 
ความหมายของความคิดเหน็ 
วตัรภู อาจหาญ (2542: 8) กล่าวว่า ความคดิเหน็เป็นการแสดงออกของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึง่มี

ผลมากจากความเชื่อ ความคดิและทศันคต ิซึ่งต้องอาศยัพื้นความรู้ ประสบการณ์และพฤติกรรมระหว่างบุคคล 
เป็นเครื่องช่วยในการพจิารณาก่อนทีจ่ะตดัสนิใจแสดงออกมา การลงความเหน็อาจจะเป็นไปในลกัษณะเหน็ด้วย 
หรอืไม่เหน็ด้วย ซึ่งไม่อาจบอกได้ว่าเป็นการถูกต้องหรอืไม่ และปัจจยัทีม่ผีลต่อความคดิเหน็ต่างๆ นัน้ประกอบ         
ขึน้ดว้ยสิง่ส าคญั คอืความรู ้ประสบการณ์ และสภาพแวดลอ้ม 
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อรวรรณ ชนิพฒันาวานิช (2546: 10) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัการวดัความคดิเหน็ว่า การวดัความคดิเหน็
ควรถามต่อหน้า ถ้ามกีารใชเ้ครื่องมอืแบบสอบถาม ในการวดัความคดิเหน็ ควรระบุใหผู้ต้อบดว้ยค าว่า เหน็ดว้ย 
หรือไม่เห็นด้วยกบัขอ้ความที่ก าหนดไว้ให้ เครื่องมือแบบสอบถามประเภทนี้ จะใช้มาตรวดัแบบ Likert scale             
ซึง่มกีารแบ่งอนัตรภาคชัน้แบบ 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย เฉยๆ ไม่แน่ใจไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ การใหค้ะแนนขึน้อยู่กบัขอ้ความนัน้ว่าเป็น ขอ้ความเชงิบวกหรอืเป็นขอ้ความเชงิลบ 

3. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 434) อธบิายว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถงึ ตวัแปรทาง

การตลาดที่องค์กรสามารถควบคุมได้ น ามาใช้ร่วมกัน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค                        
ซึง่ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ/์บรกิาร ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด แต่ในธุรกจิ
บรกิารจะเพิม่ขึน้มาอกี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บรกิาร และด้านลกัษณะทางกายภาพ            
ซึง่รวมเป็นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 7 ดา้น แต่ละดา้นมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ สมุนา อยู่โพธิ ์(2540: 7)   

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองผู้บริโภค โดยน าเสนอ
ผลติภณัฑผ์่านทางองคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์เพื่อสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั ประกอบดว้ย ประโยชน์หลกั 
(Core Benefit) สิง่ที่ผู้บรโิภคคาดหวงั (Expected Product) หรอืเกนิความคาดหวงั (Augmented Product) และ
การน าเสนอศกัยภาพของผลติภณัฑ ์(Potential Product) 

2. ด้านราคา (Price) คอื ต้นทุนทัง้หมด ทีผู่บ้รโิภคต้องจ่ายเพื่อแลกเปลีย่นสนิคา้และบรกิาร ซึง่การ
จ่ายของผูบ้รโิภคจะมกีารตดัสนิใจการใชค้วามคดิจงึท าใหเ้กดิพฤตกิรรมแลกเปลีย่น ดงันัน้  ราคาจงึมคีวามส าคญั
ในการตดัสนิใจซือ้ 

3. ด้านการจดัจ าหน่าย (Place) คือ สิ่งที่ท าให้การน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการไปสู่ผู้บริโภค               
โดยพจิารณาจากสิง่เหล่านี้ คอื ท าเลที่ตัง้อยู่ในแหล่งทีผู่้บรโิภคเขา้ถงึง่าย รวมไปถงึเทคโนโลยทีีพ่ฒันามากขึน้
สามารถท าใหก้ารบรกิารมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็มากขึน้ 

4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) คอื เครื่องมอืทีใ่ชส้ือ่สารไปยงักลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้
กลุ่มป้าหมายเกดิการรบัรูแ้ละเหน็ถงึคุณค่าสิง่ทีต่อ้งการน าเสนอ 

5. ด้านพนักงาน (People) คือ บุคคลที่มาการคัดกรองจากกระบวนการต่างๆ เช่น การคัดเลือก 
(Selection) การฝึกอบรม (Training) และการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) เพื่อมาพัฒนาธุรกิจโดยการสร้าง             
ความพงึพอใจใหก้บัผูบ้รโิภค เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process)  
ชยัสมพร ชาวประเสรฐิ (2546: 76) อธบิายว่า กระบวนการให้บรกิารเป็นส่วนประสมทางการตลาด       

ที่มีความส าคญั ต้องอาศยัพนักงานและเครื่องมือที่ทนัสมยัส่งผลให้กระบวนการที่สามารถส่งมอบบริการที่มี
คุณภาพได ้ 

ฉัตยาพร เสมอใจ และมทันียา สมม ิ(2546: 34 - 35) อธบิายว่า กระบวนการให้บรกิาร เพื่อส่งมอบ
ให้กับผู้บริโภคสามารถแบ่งได้ 2 ด้านคือ ความซับซ้อน จะพิจารณาไปถึงขัน้ตอน และความต่อเนื่องของ
กระบวนการ เช่น ความสะดวกรวดเรว็ในการตดิต่อซือ้ผลติภณัฑ ์และความหลากหลาย จะเน้นไปถงึความอสิระ 
และความยดืหยุ่น สามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ และตอ้งใหข้ ัน้ตอนการใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ 
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7. ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)  
สุพรรณี อินทร์แก้ว (2551: 139) อธิบายไว้ว่า สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ ตัวอาคาร เครื่องมือ 

อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการให้บริการ เช่น การตกแต่งสถานที่ หรือบรรยากาศ เป็นต้น เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภค           
มาใชบ้รกิาร 

ชยัสมพร ชาวประเสรฐิ (2546: 79) อธบิายไวว้่า สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ คอื อาคารของธุรกจิบรกิาร 
เครื่องมอื และอุปกรณ์ สิง่เหล่านี้เป็นสิง่ทีล่กูคา้ใหค้วามส าคญัแทนในเรื่องของคุณภาพของการใหบ้รกิาร 

4. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 5) อธบิายความหมายของผูบ้รโิภค หมายถงึปฏกิริยิาของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

โดยตรงกบัการไดร้บัและใชส้นิคา้ และบรกิารทางเศรษฐกจิ รวมทัง้กระบวนการต่างๆของการตดัสนิใจเลอืกซึง่เกดิ
ก่อนและเป็นตวัก าหนดปฏกิริยิาต่างๆเหล่านัน้   

นักการตลาดจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เคยได้รบับริการที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันมาก่อน เพื่อที่จะสามารถเข้าใจเกี่ยวกับตัวผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 30) 
วเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคตามหลกั 6W1H ดงัต่อไปนี้ 

Who = กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) คอืใคร  
What = สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้ (Object) คอือะไร 
Why = วตัถุประสงคใ์นการซือ้ (objective) ของผูบ้รโิภคมอีะไรบา้ง 
Whom = ใครบา้งมอีทิธพิลในการตดัสนิใจ ซือ้ (Organization) ของผูบ้รโิภค 
When = แหล่งทีผู่บ้รโิภคท าการซือ้ (Outlets) นัน้อยู่ทีใ่ด 
How = ขัน้ตอนในการซือ้ (Operation) ของผูบ้รโิภคเป็นอย่างไร 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีเ่คยใชบ้รกิาร “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ซึง่ไม่ทราบ

จ านวนทีแ่น่นอน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้ริโภคทีเ่คยใชบ้รกิาร “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ดงันัน้ผูว้จิยั

ได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชเ้กณฑก์ารวเิคราะหส์ูตรของ Hair, et al. (1998) กล่าวว่า ต้องใชข้นาด
ของกลุ่มตวัอย่าง 5 หน่วยต่อ 1 ตวัแปร โดยผูว้จิยัไดย้ดึค าถามในแบบสอบถามเป็นตวัแปรมทีัง้หมด 40 ขอ้ ดงันัน้
จ านวนของกลุ่มตัวอย่างจงึไม่ควรน้อยกว่า 200 คน และเพื่อป้องกนัแบบสอบถามช ารุด ผู้วิจยัได้เพิ่มจ านวน
แบบสอบถามเพิม่ 10 ชุด จงึท าการเกบ็ตวัอย่างทัง้หมด 210 ตวัอย่าง 

ส าหรบัวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างของการวจิยัครัง้นี้ ผู้วิจ ัยจะใช้วธิีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Selection) โดยแจกแบบสอบถามจ านวน 210 ชุด 

 
 



9 
 

 
ผลการวิจยั 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูบ้ริโภค 
ผู้บรโิภคทีม่าใชบ้รกิาร “ร้านหน้ามน หนมหวาน” ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 143 คน คดิเป็นร้อยละ 68 

ส่วนใหญ่มอีายุ 21 - 30 ปี จ านวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.9 ส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคมรีายได้น้อยกว่า 10,000 บาท 
จ านวน 67 คน ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 159 คน คดิเป็นร้อยละ 75.7 ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชพีนักเรยีน / นักศกึษา จ านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40 ส่วนใหญ่อาศยัอยู่กรุงเทพมหานคร จ านวน 95 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 45.2  

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหค์วามคิดเหน็ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
จากการศกึษาวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเหน็ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ผู้บรโิภคมี

ความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69 เมื่อ
พจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ  ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นพนักงาน  
ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นราคา ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 3.75 3.72 3.62  
3.54 3.53 และ 3.52 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการของผูบ้ริโภค “รา้นหน้ามน หนมหวาน” 
ด้านเวลาที่ใช้บริการ ส่วนใหญ่เข้าใช้บริการ ช่วงเวลา 15.01น. - 18.00น. จ านวน 80 คน คิดเป็น            

ร้อยละ 38.1 ด้านบุคคลที่มาใช้บริการกบัผู้บริโภค ส่วนใหญ่เข้าใช้บริการ กบัเพื่อน จ านวน 144 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 68.8 ด้านเหตุผลทีม่าใชบ้รกิาร ส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลในการใชบ้รกิาร คอื พกัผ่อน จ านวน 80 คน คดิเป็น
ร้อยละ 38.1 ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ (บาท / ครัง้) ผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครัง้ต ่าสุด                
80 บาท/ครัง้  สงูสุด 1,500 บาท/ครัง้ โดยมคี่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารเฉลีย่เท่ากบั 344.76 บาท/ครัง้ ดา้นความถี่            
ในการใชบ้รกิาร (ครัง้ / เดอืน ) ความถีใ่นการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค พบว่า ต ่าสดุ 1 ครัง้/เดอืน สงูสดุ 3 ครัง้/เดอืน 
ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.53 ครัง้/เดอืน ผลติภณัฑ์เครื่องดื่มที่ชื่นชอบมากที่สุด คอื นมสด จ านวน 35 คน คดิเป็น 
ร้อยละ 16.7 เอสเพรสโซ่ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ชื่นชอบมาก คือ สปาเกตตี้ขี้เมาทะเล จ านวน 46 คน คิดเป็น               
รอ้ยละ 21.9 ผลติภณัฑข์นมหวานทีช่ื่นชอบมากทีส่ดุ คอื ไอตมิกะท ิจ านวน 37 คดิเป็นรอ้ยละ 17.6  

ด้านแนวโน้มการใช้บริการในอนาคตและด้านแนวโน้มในการแนะน าให้ผูอ้ื่นใช้บรกิาร โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.75 3.70 ตามล าดบั 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูจากการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้การศกึษา อาชพี ทีอ่ยู่

ปัจจุบนั แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิาร “ร้านหน้ามน หนมหวาน” ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารต่อครัง้ 
ความถีใ่นการเขา้ใชบ้รกิาร แนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต และแนวโน้มการแนะน าใหผู้้อื่นแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้บรโิภคที่มีเพศ แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิาร “ร้านหน้ามน หนมหวาน” 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารต่อครัง้ ความถี่ในการเขา้ใชบ้รกิาร แนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต และแนวโน้ม
การแนะน าใหผู้อ้ื่นแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า  
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ผูบ้รโิภคเพศชายมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิาร 
ต่อครัง้มากกว่าผูบ้รโิภคเพศหญงิ  

ผู้บริโภคเพศชายมีพฤติกรรมการใช้บริการ “ร้านหน้ามน หนมหวาน” ด้านแนวโน้มการใช้บรกิาร              
ในอนาคต และแนวโน้มการแนะน าใหผู้อ้ื่นใชบ้รกิารมากกว่าเพศหญงิ  

สมมติฐานท่ี 1.2  ผู้บรโิภคทีม่อีายุ แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใชบ้รกิาร “ร้านหน้ามน หนมหวาน” 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารต่อครัง้ ความถี่ในการเขา้ใชบ้รกิาร แนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต และแนวโน้ม
การแนะน าใหผู้อ้ื่นแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากว่า 20 ปีมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ใชบ้รกิารต่อครัง้ น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุมากกว่า 21 ปีขึน้ 

 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากว่า 20 ปีมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ดา้นความถี่ในการ
ใชบ้รกิารมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุมากกว่า 21 ปีขึน้ไป  

สมมติฐานท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “รา้นหน้ามน หนมหวาน” 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารต่อครัง้ ความถี่ในการเขา้ใชบ้รกิาร แนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต และแนวโน้ม
การแนะน าใหผู้อ้ื่นแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรด์้านรายได้ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “รา้นหน้ามน 
หนมหวาน” ด้านค่าใช้จ่ายในการใชบ้รกิารต่อครัง้ ความถี่ในการเขา้ใช้บรกิาร แนวโน้มการใช้บรกิารในอนาคต 
และแนวโน้มการแนะน าใหผู้อ้ื่นแตกต่างกนัมปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 

ผู้บริโภคที่มีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไปมีพฤติกรรมการใช้บริการ “ร้านหน้ามน หนมหวาน” ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครัง้ แนวโน้มการใช้บริการในอนาคต และแนวโน้มการแนะน าให้ผู้อื่นใช้บริการ
มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 30,000 บาท  

สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้บริโภคที่มีการศึกษา แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการ “ร้านหน้ามน               
หนมหวาน” ด้านค่าใช้จ่ายในการใชบ้รกิารต่อครัง้ ความถี่ในการเขา้ใช้บรกิาร แนวโน้มการใช้บรกิารในอนาคต 
และแนวโน้มการแนะน าใหผู้อ้ื่นแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาอนุปรญิญาหรอืต ่ากว่ามพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ดา้น
ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารต่อครัง้มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 

สมมติฐานท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใชบ้รกิาร “รา้นหน้ามน หนมหวาน” 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารต่อครัง้ ความถี่ในการเขา้ใชบ้รกิาร แนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต และแนวโน้ม
การแนะน าใหผู้อ้ื่นแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีอาชีพพ่อบ้าน / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ / อื่นๆ มีพฤติกรรมการใช้บรกิาร “ร้านหน้ามน  
หนมหวาน” ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารต่อครัง้มากกว่าอาชพี นักเรยีน / นักศกึษา / ขา้ราชการ / พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ / พนกังานเอกชน  

ผู้บริโภคที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมการใช้บริการ “ร้านหน้ามน                
หนมหวาน” ด้านแนวโน้มการใช้บรกิารในอนาคต และด้านแนวโน้มการแนะน าให้ผูอ้ื่นใชบ้รกิารมากกว่าอาชพี
นักเรียน / นักศึกษา พนักงานเอกชน / พ่อบ้าน / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ / อื่นๆ เนื่องจากอาชีพข้าราชการ / 
พนกังานรฐัวสิาหกจิ  
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ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.6 ผู้บริโภคที่มีที่อยู่ปัจจุบนั แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บรกิาร 
“รา้นหน้ามน หนมหวาน” ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารต่อครัง้ ความถีใ่นการเขา้ใชบ้รกิาร แนวโน้มการใชบ้รกิาร
ในอนาคต และแนวโน้มการแนะน าใหผู้อ้ื่นแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 

ผูบ้รโิภคทีอ่าศยัอยู่ชลบุรมีพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ดา้นค่าใชจ้่ายในการใช้
บรกิารต่อครัง้ แนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต และด้านแนวโน้มการแนะน าใหผู้้อื่นใชบ้รกิารน้อยกว่าผูบ้รโิภค           
ทีอ่าศยักรุงเทพมหานคร และจงัหวดัอื่นๆ  

สมมติฐานท่ี 2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ                         
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “รา้นหน้ามน หนมหวาน” พบว่า 

ด้านผลิตภณัฑ ์
ความคดิเหน็ดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต แนวโน้มในการแนะน าให้
ผูอ้ื่นใชบ้รกิาร ในระดบัค่อนขา้งต ่า  

ด้านราคา 
ความคดิเหน็ด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในด้านราคามคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต ในระดบัค่อนขา้งต ่า  
ด้านการจดัจ าหน่าย 
ความคดิเหน็ดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการจดัจ าหน่ายความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 

กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต และแนวโน้มแนะน า 
ใหผู้อ้ื่นในระดบัต ่า  

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ความคดิเหน็ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดยีวกนั กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร “ร้านหน้ามน หนมหวาน” ด้านแนวโน้มการใช้บรกิารในอนาคต ในระดบั
ค่อนขา้งต ่า  

ด้านพนักงาน 
ความคดิเหน็ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นพนักงานมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต ในระดบัค่อนขา้งต ่า  
ด้านกระบวนการให้บริการ 
ความคดิเหน็ดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดยีวกนั กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ดา้นค่าใชจ้่าย แนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคตและ
แนวโน้มการแนะน าใหผู้อ้ื่น ในระดบัค่อนขา้งต ่า  

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
ความคดิเหน็ด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพมคีวามสมัพันธ์กบั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “รา้นหน้ามน หนมหวาน” แนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคตและแนวโน้มการแนะน าใหผู้อ้ืน่ 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า  
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรศกึษาตวัแปรเพิม่เตมิ เช่น รูปแบบการด าเนินชวีติ ปัจจยัดา้นจติวทิยา มผีลต่อพฤตกิรรมการ

ใชบ้รกิาร “รา้นหน้ามน หนมหวาน” เพื่อใหท้ราบถงึขอ้มลูของกลุ่มเป้าหมายไดล้ะเอยีดเพิม่มากขึน้ 
2. ควรศกึษาในเชงิคุณภาพ การสมัภาษณ์ เพื่อใหท้ราบถงึขอ้มลูทีต่รงกบัความต้องการของผูบ้รโิภค 

เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการวิจัยและสามารถน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาให้ “ร้านหน้ามน หนมหวาน”                  
มปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ 

3. ควรศึกษาเปรียบเทยีบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการระหว่างร้านกาแฟที่ตั ้งอยู่บรเิวณ
ใกลเ้คยีงกบั “รา้นหน้ามน หนมหวาน” เพื่อใหท้ราบถงึกลยุทธท์ีแ่ต่ละรา้นใชว้่าสามารถตอบสนองผูบ้รโิภคไดม้าก
น้อยเพยีงใด และน าขอ้มูลทีผู่บ้รโิภคต้องการมาปรบัปรุงและพฒันากลยุทธใ์หก้บั “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ใหด้ี
ยิง่ขึน้ 

4. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการครัง้แรก เพื่อให้ทราบถึงการตัดสนิใจในการมาใช้บริการ             
“รา้นหน้ามน หนมหวาน” ซึง่จะไดท้ราบถงึเหตุผลทีช่ดัเจนยิง่ขึน้  

5. ควรศกึษาดา้นความมชีื่อเสยีงของ “รา้นหน้ามน หนมหวาน” โดยเฉพาะ เพื่อใหท้ราบถงึมอีทิธพิล
ในการเข้าใช้บริการมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยให้ทางร้านได้น ากลยุทธ์ด้านนี้มาปรบัปรุงให้มีประสทิธิภาพ             
เพิม่มากขึน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลอืเป็นอย่างยิง่ จาก อาจารย์ ดร. 

ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ ที่กรุณารบัเป็นที่ปรกึษาสารนิพนธ์ฉบบันี้ อาจารย์ได้กรุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่า ตัง้แต่
เริม่ตน้งานวจิยัจนกระทัง่เสรจ็สมบรูณ์ อาจารยไ์ดใ้หค้ าแนะน าทีม่คีุณค่าทุกครัง้ คอยช่วยเหลอืและตรวจสอบแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ เป็นอย่างด ีผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความเมตตาของท่านอาจารย ์และขอกราบขอบพระคุณท่าน
อาจารยอ์ย่างสงูไว ้ณ ทนีี้ 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ปิยดา สมบตัวิฒันา และ อาจารย ์ดร. ชวลัลกัษณ์ 
คุณาธกิรกจิ ทีใ่หค้วามเมตตากบัผูว้จิยั คอยใหค้ าปรกึษา และขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง
อนัเป็นประโยชน์ และใหค้วามกรุณาเป็นกรรมการในการสอบสารนิพนธ ์และใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ตรวจคุณภาพของเครื่องมอื ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านอาจารยอ์ย่างสงู ไว ้ณ ทนีี้ 

ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ พี่มน กมล จารุสริลิาภ เจ้าของธุรกจิร้านกาแฟ และพี่นาย ผู้จดัการรา้น 
“หน้ามน หนมหวาน” จงัหวดัชลบุร ีทีไ่ดอ้นุญาตใหผู้ว้จิยัท าสารนิพนธฉ์บบันี้  และขอบพระคุณทีใ่หค้วามกรุณา
ร่วมมอืในการแจกแบบสอบถาม 

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณครอบครวั ที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้กบัผู้วจิยั และเป็นก าลงัใจมา           
โดยตลอด   

ผูว้จิยัขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนทีค่อยช่วยเหลอืกนั และใหค้ าแนะน าต่างๆ ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้
มาโดยตลอด 

สุดท้ายนี้ผู้วิจ ัยขอให้งานวิจัยฉบับนี้ได้เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผู้ที่สนใจ 
คุณประโยชน์และความดีอนัพงึมจีากสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วิจยัขอมอบให้ บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ตลอดจนครู
อาจารยท์ุกท่าน ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีุณค่าตลอดจนส าเรจ็การศกึษา 
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