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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้
เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่้าน True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช ้           
ในการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้และดื่มเครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนน
รชัดาภเิษก จ านวน 400 คน ในการวจิยัครัง้นี้ไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มสีถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวน
แบบทางเดยีว และการทดสอบค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายแบบเพยีรส์นั 
 ผลการวจิยั พบว่า 
 1.  ผูบ้รโิภคกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 25-34 ปี สถานภาพสมรส โสด ระดบั
การศกึษา ปรญิญาตร ีอาชพีเป็นพนกังานเอกชน รายไดต่้อเดอืน 20,000-29,999 บาท  
 2.  ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด ทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทย
ภทัรคอมเพลก็ซ์ ถนนรชัดาภเิษก ผูบ้รโิภคให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในแต่ละด้านอยู่ในระดบัมาก โดยผู้บรโิภคให้ความส าคญัมากที่สุดต่อดา้นการสรา้งน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ รองลงมาคอื ด้านกระบวนการ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านบุคคลหรอืพนักงาน ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นราคา ตามล าดบั 
 3.  ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด ทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทย
ภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด
ทีร่้าน True Coffee ได้แก่ แก้ง่วงนอน อยู่ในระดบัตดัสนิใจซื้อ รองลงมา คอื ดา้นปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee ไดแ้ก่ ช่วยใหส้ดชื่น อยู่ในระดบัตดัสนิใจซือ้ ดา้นปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee ไดแ้ก่ ความอร่อย อยู่ในระดบัตดัสนิใจซือ้ และ ดา้นการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่ม
กาแฟสดจากรา้น True Coffee อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ  
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 1.  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ สถานภาพสมรส การศกึษา และรายได ้แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟ
สดทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01  
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 2.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์และ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก 
ดา้นการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธ ์
ในทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติใินระดบั .01  
 3.  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคคลหรอืพนักงาน ดา้นการสร้างน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่้าน  True Coffee สาขา
อาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ดา้นการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น  True Coffee โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัต ่ามาก และส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอม
เพลก็ซ ์ถนนรชัดาภิเษก ด้านการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
ตรงกนัขา้ม อยู่ในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติใินระดบั .01  
 4.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคลหรอื
พนกังาน และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น  True Coffee 
สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภิเษก ดา้นปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น 
True Coffee ไดแ้ก่ ช่วยใหส้ดชื่น โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า และ ส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาด และด้านการสร้างน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก 
ดา้นปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดที่รา้น True Coffee ไดแ้ก่ ช่วยใหส้ดชื่น โดยมคีวามสมัพนัธ์           
ในทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติใินระดบั .01  
 5.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบุคคลหรอืพนักงาน ดา้นการสรา้งน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคที่ร้าน  True 
Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ดา้นปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด
ทีร่า้น True Coffee ไดแ้ก่ ความอร่อย โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า และ ปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บั
การตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดของผู้บรโิภคที่ร้าน True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ์ ถนน
รชัดาภิเษก ด้านปจัจยัที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดที่ร้าน True Coffee ได้แก่ ความอร่อย โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติใินระดบั .01  
 6.  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านการสร้าง
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภค
ทีร่้าน True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภัทรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ด้านปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
เครื่องดื่มกาแฟสดที่ร้าน True Coffee ได้แก่ แก้ง่วงนอน โดยมีค่าความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั อยู่ในระดบั    
ค่อนขา้งต ่า และ ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด                    
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดของผู้บริโภคที่ร้าน  True Coffee สาขาอาคาร                 
เมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ดา้นปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee 
ไดแ้ก่ แกง้่วงนอน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติใินระดบั .01  
 

ค าส าคญั: การตดัสนิใจ เครื่องดื่ม กาแฟสด ผูบ้รโิภค 
 
 



 3 

Abstract 
 
 The purpose of this research is to study the service marketing mix relating to consumer’ buying 
decision on fresh coffee at true coffee Patra complex branch in Ratchadaphisek road. The primary data is 
collected by distributing questionnaires to 400 customers of True Coffee shop at Mueng Thai Patara Complex 
tower, Ratchada road. Statistical methods to analyze the data are percentage, mean, standard deviation, t- 
test, one-way analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient.  
 The study results are as follows: 
 1.  Most of respondent are single, female, aged between 25- 34 years old, hold a bachelor’s 
degree, work as employee in private company and had monthly income Baht 20,000- 29,999. 
 2.  Customers emphasized to the buying decision on coffee from True Coffee shop at Mueng Thai 
Patara Complex tower, Ratchada road in high level in overall and in aspects of physical, process, product, 
people, place, promotion and price respectively. 
 3.  The main reason that effected to the buying decision on coffee at True coffee shop is 
awakeness, freshening and deliciousness respectively. 
 The hypotheses test results are as follows: 
 1.  Customer who have different gender, education level and monthly income have different buying 
decision on coffee from True coffee shop at Mueng Thai Patara Complex tower, Ratchada road at statistically 
significant levels of .01.  
 2.  Service marketing mixes in the aspects of product and promotion related to the buying decision 
on coffee from True coffee shop at Mueng Thai Patara Complex tower, Ratchada road in the aspect of the 
buying decision on coffee at True coffee shop in the same direction at low level with statistically significant 
levels of .01. 
 3.  Service marketing mixed in the aspects of people, physical and process related to the buying 
decision on coffee from True coffee shop at Mueng Thai Patara Complex tower, Ratchada road in the aspect 
of the buying decision on coffee at True coffee shop in the same direction at very low level. Service 
marketing mixed in the aspect of place related to the buying decision on coffee from True coffee shop at 
Mueng Thai Patara Complex tower, Ratchada road in the aspect of the buying decision on coffee at True 
coffee shop in the opposite direction at very low level with statistically significant levels of .01. 
 4.  Service marketing mixed in the aspects of product, price, place, people and process related to 
the buying decision on coffee from True coffee shop at Mueng Thai Patara Complex tower, Ratchada road in 
the aspect of the factor effected to the buying decision on coffee at True coffee shop such as freshening in 
the same direction at low level. Service marketing mixed in the aspects of promotion and physical related to 
the buying decision on coffee from True coffee shop at Mueng Thai Patara Complex tower, Ratchada road in 
the aspect of the factor effected to the buying decision on coffee at True coffee shop such as freshening in 
the same direction at very low level with statistically significant levels of .01. 
 5.  Service marketing mixed in the aspects of product, people, physical and process related to the 
buying decision on coffee from True coffee shop at Mueng Thai Patara Complex tower, Ratchada road in the 
aspect of the factor effected to the buying decision on coffee at True coffee shop such as deliciousness in 
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the same direction at low level. Service marketing mixed in the aspects of price, place and promotion related 
to the buying decision on coffee from True coffee shop at Mueng Thai Patara Complex tower, Ratchada road 
in the aspect of the factor effected to the buying decision on coffee at True coffee shop such as 
deliciousness in the same direction at very low level with statistically significant levels of .01. 
 6.  Service marketing mixed in the aspects of product, price, people, physical and process related 
to the buying decision on coffee from True coffee shop at Mueng Thai Patara Complex tower, Ratchada road 
in the aspect of the factor effected to the buying decision on coffee at True coffee shop such as awaken 
themselves in the same direction at low level. Service marketing mixed in aspects of place and promotion 
related to the buying decision on coffee from True coffee shop at Mueng Thai Patara Complex tower, 
Ratchada road in aspect of the factor effected to the buying decision on coffee at True coffee shop such as 
awaken themselves in the same direction at very low level with statistically significant levels at .01. 
 
Keywords: Decisions, drinks, coffee, consumers 
 
บทน า 
 ในยุคปจัจุบนั “กาแฟ” ไดก้ลายเป็นเครื่องดื่มยอดนิยม ไม่ว่าจะเป็นสงัคมในเมอืงหลวงหรอืสงัคมต่างจงัหวดั
กต็าม ซึง่ไดเ้ป็นเครื่องดื่มประจ าครวัเรอืน และประจ าส านักงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ความเร่งรบีของการด าเนินชวีติใน
เมอืงหลวง การดื่มกาแฟในประเทศไทยนัน้ไดเ้ริม่มาจากภาคใต้ก่อน โดยจะนิยมทานคู่กบัปาท่องโก๋ในตอนเชา้ และ
ต่อมาไดพ้ฒันาการบรโิภคกาแฟหลายรปูแบบ ตัง้แต่การน าเมลด็กาแฟคัว่แลว้บดใหเ้ป็นผง น ามาต้มแยกกากออกดื่ม
เฉพาะน ้า ทีเ่รยีกกนัว่า “กาแฟด า” แต่บางคนดื่มเตมิน ้าแขง็ลงไปทีเ่รยีกว่า “โอเลีย้ง” และในปจัจุบนัไดม้กีาปรบัปรุง
แบบรา้นกาแฟ และพฒันาดา้นคุณภาพของกาแฟใหด้ขีึน้ โดยทีจ่ะปรบัปรุงรา้นใหม้าเป็นรปูแบบรา้นทีท่นัสมยั  
 กาแฟทีม่คีวามส าคญัใหผ้ลผลติมากกว่า 80% ของกาแฟทัว่โลก คอื กาแฟพนัธุอ์ราบกิา ซึง่เรยีกตามชาวอา
ราเบยี รองลงมาไดแ้ก่พนัธุโ์รบสัตา้ หรอื อานิฟอรา เป็นพชืพืน้เมอืงในประเทศแถบอเมรกิากลางไดแ้ก่ ประเทศบราซลิ 
โคลมัเบยี เคนยา คอสตารกิา โดยเฉพาะประเทศบราซลิผลติกาแฟไดม้าทีสุ่ดในโลก รองลงมาไดแ้ก่ประเทศโคลมัเบยี 
ซึง่เป็นประเทศที่ผลติกาแฟที่มคีุณภาพดเียี่ยมของโลก ซึ่งในประเทศไทยมกีารปลูกกาแฟพนัธุ์อราบกิาเมื่อปี พ .ศ. 
2493 สว่นพนัธุโ์รบสัตา้ มชีายไทยทีน่บัถอืศาสนาอสิลามผูห้นึ่ง ชื่อ นายตหีมุน ไดน้ าเมลด็กาแฟจากประเทศซาอุดอิา
ราเบยีมาปลกูเป็นคนแรกทีจ่งัหวดัสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2447 รา้นกาแฟดงักล่าวมกีารตกแต่ง และสรา้งบรรยากาศใหม้ี
ความเป็นสมยันิยม มกีารเพิม่พูนอาหารหลกัและอาหารว่างนอกจากกาแฟ และจะมกีารตัง้ราคาขายสงูกว่าหรอืเรยีก
รา้นกาแฟประเภทนี้ว่า “ร้านกาแฟพรเีมี่ยม” โดยส่วนใหญ่จะใช้กาแฟสด กาแฟที่ใช้เมลด็กาแฟที่คัว่สดมาบดและ          
ผ่านเครื่องชงกาแฟ 
 จากศนูยว์จิยักสกิรไทย ปี 2552 พบว่าพฤตกิรรมการดื่มกาแฟของคนไทยมอีตัราเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 200 
แก้วต่อปี จาก 50 แก้วต่อปี เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ท าให้กระแสความนิยมในการดื่มกาแฟของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ธุรกจิร้านกาแฟรายใหญ่จากต่างประเทศให้ความสนใจเขา้ลงทุนประกอบกจิการ  ส่วนใหญ่ร้านกาแฟใน
ปจัจุบนั จะเป็นหอ้งกระจกบนหา้งหร ูผูใ้ชบ้รกิารนัง่ดื่มกาแฟบนโซฟาหรอืเกา้อีเ้บาะนุ่ม มบีรกิาร “wifi” ใชต่้อเน็ตจาก
อุปกรณ์สือ่สารพกพาสารพดัแบบทีใ่ชก้นัอยู่ในปจัจุบนั อกีทัง้ยงัเป็นกระแสนิยมของสงัคม ดว้ยแนวคดิทีว่่า กาแฟไม่ได้
เป็นเพียงแค่เครื่องดื่ม หากแต่กลายเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเลือกที่จะซื้อ เพรา ะต้องการประสบการณ์การดื่มกาแฟ               
ที่หลากหลาย อนัเป็นไลฟ์สไตล์ของคนยุคปจัจุบนัที่นิยมที่จะค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่ให้กบัชีวติ ร้าน True 
Coffee สาขาแรกบนถนนขา้วสาร จะมมีุมสบายในหลายบรรยากาศ ใหอ้ิม่เอมกบักาแฟรสชาตลิะมุน หอมกรุ่น นุ่มลิน้ 
และยงัผสมผสานโลกออนไลน์ ให้ได้ท่องอนิเทอร์เน็ตด้วยความเรว็พเิศษสุดไว้อย่างกลมกลนื ไม่ว่าจะมีไลฟ์สไตล ์          
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แบบไหน True Coffee พรอ้มใหล้ิม้ลองกาแฟเขม้ขน้หอมกรุ่นนัน้ ผ่านการคดัสรรสตูรพเิศษในแบบฉบบัเฉพาะของ 
True โดยเริม่จากเมล็ดกาแฟอาราบิก้า (Arabica) ชัน้ดนี ามาผ่านกระบวนการคัว่เมล็ด ภายใต้การควบคุมของ
ผูเ้ชีย่วชาญทีก่ารนัตโีดยมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice: การควบคุมการผลติ และเครื่องมอืเครื่องใช้
ในการการผลติ) แห่งแรกและแห่งเดยีวของประเทศไทย เพื่อใหด้ื่มด ่ากบัรสชาตกิาแฟในแบบฉบบัของ True Coffee 
สิง่ทีร่า้น True Coffee ใหค้วามส าคญัคอื การพฒันาสนิคา้และบรกิาร พนักงานและท าเลทีต่ัง้ ซึง่การด าเนินธุรกจิของ
รา้น True Coffee จะไม่เน้นการขยายสาขามากๆ ในเวลาเดยีวกนั แต่จะค่อยๆ ขยายสาขาตามสภาพเศรษฐกจิ และ
ท าเลทีต่ัง้เป็นหลกั ในส่วนของท าเลทีต่ัง้ของรา้น True Coffee ในแต่ละแห่งเป็นท าเลทีด่มีาก ยกตวัอย่างเช่น สาขา
อาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก เน่ืองจากอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์เป็นอาคารส านกังานใหญ่
ของ บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) จงึเป็นท าเลทีต่ัง้ทีส่ าคญัของธุรกจิ และมพีนักงานบรษิทัเป็นจ านวน
มาก มพีฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่น้นคุณภาพของสนิค้าเป็นหลกั ท าใหร้า้น True Coffee ใหค้วามส าคญักบัสิง่ทีก่ล่าว
มาแล้วข้างต้น จนกระทัง่ชื่อเสยีงของร้าน True Coffee เป็นที่ รู้จกัและสามารถขยายสาขาได้เป็นจ านวนมาก                
ในระยะเวลาไม่นาน แต่ปจัจุบนัคู่แข่งขนัเริม่มเีพิม่มากขึน้เรื่อยๆ อกีทัง้มกีารปรบัเปลีย่นกลยุทธก์ารแข่งขนัเพื่อใช้
แขง่ขนัชงิสว่นแบ่งตลาดอยู่ตลอดเวลา 
 จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึเหน็ความส าคญัและมคีวามสนใจศกึษาเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอม
เพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก” โดยจะศกึษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์และส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ซึง่ขอ้มูล
เหล่านี้จะเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการรา้น True Coffee น าผลการวจิยัไปใชใ้นการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ และ 
น าไปพจิารณาวางแผนพฒันา ปรบัปรุง และ ก าหนด    กลยุทธท์างการตลาดต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการ
ของผู้บรโิภค ในส่วนของผู้ทีต่้องการประกอบกจิการร้านกาแฟสามารถน าผลการวจิยัไปเป็นตวัอย่างในการพฒันา
ผลติภณัฑ์และบริการ ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้รโิภคเพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์
ถนนรชัดาภเิษก โดยจ าแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศกึษา อาชพี และ
รายได ้
 2.  เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคลหรอืพนักงาน ดา้นการสรา้งน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้น
กระบวนการ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผู้บรโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาอาคาร
เมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก  
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
   
 1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
  1.1  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
   1.1.1  เพศ 
    1.1.1.1 ชาย 
    1.1.1.2 หญงิ 
   1.1.2  อายุ 
    1.1.2.1 15-24 ปี 
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    1.1.2.2 25-34 ปี 
    1.1.2.3 35-44 ปี 
    1.1.2.4 45-54 ปี 
    1.1.2.5 55 ปีขึน้ไป 
   1.1.3  สถานภาพสมรส 
    1.1.3.1 โสด 
    1.1.3.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
    1.1.3.3 หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกทางกนัอยู่ 
   1.1.4  การศกึษา 
    1.1.4.1 อนุปรญิญา หรอืต ่ากว่า 
    1.1.4.2 ปรญิญาตร ี
    1.1.4.3 ปรญิญาโท หรอื สงูกว่า 
   1.1.5  อาชพี 
    1.1.5.1 นกัเรยีน / นกัศกึษา / นิสติ 
    1.1.5.2 พนกังานบรษิทัเอกชน 
    1.1.5.3 รบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ 
    1.1.5.4 ประกอบธุรกจิสว่นตวั 
    1.1.5.5 พ่อบา้น / แม่บา้น 
    1.1.5.6 อื่นๆโปรดระบุ……………………………. 
   1.1.6  รายได ้ 
    1.1.6.1 10,000 – 19,999 บาท 
    1.1.6.2 20,000 – 29,999 บาท 
    1.1.6.3 30,000 – 39,999 บาท 
    1.1.6.4 40,000 บาท ขึน้ไป 
  1.2  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
   1.2.1  ดา้นผลติภณัฑ ์
   1.2.2  ดา้นราคา 
   1.2.3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
   1.2.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
   1.2.5  ดา้นบุคคลหรอืพนกังาน 
   1.2.6  ดา้นการสรา้งน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
   1.2.7  ดา้นกระบวนการ 
 2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดของผู้บรโิภคที่รา้น True Coffee สาขาอาคาร
เมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก  
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศกึษา อาชพี และ
รายไดแ้ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด ทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์
ถนนรชัดาภเิษกแตกต่างกนั 



 7 

  2.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคลหรอืพนักงาน ด้านการสรา้งน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอม
เพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ ยุบล เบญ็จรงค์กจิ (2542:  44-52) ได้
กล่าวถงึแนวความคดิดา้นประชากรนี้ เป็นทฤษฎทีีใ่ชห้ลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคอืพฤตกิรรมต่างๆ ของ
มนุษยเ์กดิขึน้ตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ เป็นความเชื่อทีว่่า คนทีม่คีุณสมบตัทิางประชากรทีแ่ตกต่างกนัจะมี
พฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัไปดว้ย ซึง่แนวความคดินี้ตรงกบัทฤษฎกีลุ่มสงัคม (Social Categories Theory) ของ Defleur 
and Bcll-Rokeaoh (1996) ทีอ่ธบิายว่าพฤตกิรรมของบุคคลเกีย่วขอ้งกบัลกัษณะต่าง ๆ ของบุคคล หรอืลกัษณะทาง
ประชากรซึง่ลกัษณะเหล่านี้สามารถอธบิายเป็นกลุ่มๆได ้คอื บุคคลทีม่พีฤตกิรรมคลา้ยคลงึกนัมกัจะอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั 
ดงันัน้ บุคคลทีอ่ยู่ในล าดบัชัน้ทางสงัคมเดยีวกนัจะเลอืกรบั และตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสาร ในแบบเดยีวกนั และ
ทฤษฎคีวามแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ซึง่ทฤษฎนีี้ไดร้บัการพฒันาจากแนวความคดิ
เรื่องสิง่เรา้และการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรอืทฤษฎ ี เอส-อาร ์ (S-R Theory) ในสมยัก่อน และไดน้ ามา
ประยุกตใ์ชอ้ธบิายเกีย่วกบัการสือ่สารว่า ผูร้บัสารทีม่คีุณลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั จะมคีวามสนใจต่อขา่วสารทีแ่ตกต่าง 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ เชฟแมน และคานุค (Schiffman; & Kanuk.  1994: 659) 
ได้ให้ความหมายของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค หมายถึง ขัน้ตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสอง
ทางเลอืกขึน้ไป พฤตกิรรมผูบ้รโิภคจะพจิารณาในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการตดัสนิใจ ทัง้ดา้นจติใจ (ความรูส้กึนึก
คดิ) และพฤตกิรรมทางกายภาพ การซือ้เป็นกจิกรรมดา้นจติใจ และกายภาพซึง่เกดิขึน้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กจิกรรม
เหล่าน้ีท าใหเ้กดิการซือ้ และเกดิพฤตกิรรมการซือ้ตามบุคคลอื่น 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 

หมายถงึ การมสีนิค้าทีต่อบสนองความต้องการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบัได้ และ

ผูบ้รโิภคยนิดจี่ายเพราะมองเหน็ว่าคุ้ม รวมถงึมกีารจดัจ าหน่ายกระจายสนิคา้ให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมการซือ้หา 

เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้ ด้วยความพยายามจูงใจใหเ้กดิความเหน็ชอบในสนิค้าและเกดิพฤตกิรรมอย่างถูกต้อง 

(เสร ีวงษ์มณฑา. 2542: 11)   

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้และดื่มเครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น 
True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ทัง้เพศชาย และ เพศหญงิ ซึง่ไม่ทราบจ านวน
ประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้และดื่มเครื่องดื่มกาแฟ
สดทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษกทัง้เพศชาย และ เพศหญงิ เนื่องจาก          
ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึก าหนดตวัอย่างโดยใช้สูตรในการค านวณกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากรดงันี้ (บุญชม ศรสีะอาด. 2538: 185-186) โดยมคี่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกนิ 5% ทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ รอ้ยละ 95 ซึง่กลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยันี้ ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพิม่แบบสอบถามอกี 
15 คน รวมเป็นขนาดตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง เพื่อเป็นตวัแทนของผูบ้รโิภคทีซ่ือ้และดื่มเครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น 
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True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก โดยใชว้ธิสีุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) บรเิวณอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก  
 

ผลการวิจยั  
 ผลการวจิยั พบว่า 
 1.  ผูบ้รโิภคกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 25-34 ปี สถานภาพสมรส โสด ระดบั
การศกึษา ปรญิญาตร ีอาชพีเป็นพนกังานเอกชน รายไดต่้อเดอืน 20,000-29,999 บาท  
 2.  ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด ทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทย
ภทัรคอมเพลก็ซ์ ถนนรชัดาภเิษก ผูบ้รโิภคให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในแต่ละด้านอยู่ในระดบัมาก โดยผู้บรโิภคให้ความส าคญัมากที่สุดต่อดา้นการสรา้งน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ รองลงมาคอื ด้านกระบวนการ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านบุคคลหรอืพนักงาน ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นราคา ตามล าดบั 
 3.  ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด ทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทย
ภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด
ทีร่้าน True Coffee ได้แก่ แก้ง่วงนอน อยู่ในระดบัตดัสนิใจซื้อ รองลงมา คอื ดา้นปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee ไดแ้ก่ ช่วยใหส้ดชื่น อยู่ในระดบัตดัสนิใจซือ้ ดา้นปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee ไดแ้ก่ ความอร่อย อยู่ในระดบัตดัสนิใจซือ้ และ ดา้นการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่ม
กาแฟสดจากรา้น True Coffee อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ  
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 1.  ผู้บริโภคที่มีเพศ สถานภาพสมรส การศึกษา และรายได้ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม              
กาแฟสดทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01  
 2.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์และ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก 
ดา้นการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติใินระดบั .01  
 3.  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคคลหรอืพนักงาน ดา้นการสร้างน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่้าน  True Coffee สาขา
อาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ดา้นการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัต ่ามาก และส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอม
เพลก็ซ ์ถนนรชัดาภิเษก ด้านการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
ตรงกนัขา้ม อยู่ในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติใินระดบั .01  
 4.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคลหรอื
พนกังาน และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น  True Coffee 
สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภิเษก ดา้นปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น 
True Coffee ไดแ้ก่ ช่วยใหส้ดชื่น โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า และ ส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาด และด้านการสร้างน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก 
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ดา้นปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดที่รา้น True Coffee ไดแ้ก่ ช่วยใหส้ดชื่น โดยมคีวามสมัพนัธ์          
ในทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติใินระดบั .01  
 5.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบุคคลหรอืพนักงาน ดา้นการสรา้งน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคที่ร้าน  True 
Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ดา้นปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด
ทีร่า้น True Coffee ไดแ้ก่ ความอร่อย โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า และ ปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บั
การตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดของผู้บรโิภคที่ร้าน True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ์ ถนน
รชัดาภิเษก ด้านปจัจยัที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดที่ร้าน True Coffee ได้แก่ ความอร่อย โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติใินระดบั .01  
 6.  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านการสร้าง
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภค
ทีร่้าน True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ด้านปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
เครื่องดื่มกาแฟสดที่ร้าน True Coffee ได้แก่ แก้ง่วงนอน โดยมีค่าความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั อยู่ในระดบั  
ค่อนขา้งต ่า และ ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด             
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอม
เพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ดา้นปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee ไดแ้ก่ แกง้่วงนอน 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติใินระดบั .01  
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่ม
กาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก มปีระเดน็ส าคญัมา
ท าการอภปิรายผล ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 จากผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศกึษา 
อาชพี และรายไดแ้ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด ทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอม
เพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษกแตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด ทีร่า้น True Coffee 
สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก แตกต่างกนั 
 จากผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น 
True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ในดา้นปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่ม
กาแฟสดทีร่า้น True Coffee ไดแ้ก่ ช่วยใหส้ดชื่น และ ความอร่อยแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดย 
เพศชายมีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อมากกว่าเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้เป็นเพราะผู้บริโภค        
เพศหญงิมคีวามดูแลใส่ใจสุขภาพมากกว่าผู้บรโิภคเพศชาย ซึ่งต่างจากเพศชายทีไ่ม่ค่อยให้ความส าคญัและใส่ใจใน
เรื่องสขุภาพมากเท่ากบัเพศหญงิ จงึท าใหเ้พศหญงิมกีารตดัสนิใจซือ้น้อยกว่าเพศชาย ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
ชาญชยั นราชวลติ (2548) ไดศ้กึษา ทศันคตพิฤตกิรรมและความพงึพอใจโดยรวมในการบรโิภคเครื่องดื่มกาแฟสด
บรเิวณถนนวงแหวนรอบนอกเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคบรเิวณถนนวงแหวนรอบนอกเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด ทีร่า้น True Coffee 
สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก แตกต่างกนั 
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดที่ร้าน 
True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องมาจาก รา้น True Coffee มไิดม้กีารแบ่งแยกหรอืวางกลุ่มเป้าหมายหลกั 
เพื่อตอบสนองผูบ้รโิภคทีม่อีายุกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านัน้ ซึง่ผูบ้รโิภคทีม่าซือ้เครื่องดื่มไม่ว่าจะอายุเท่าใดกต็าม กจ็ะไดร้บั
มาตรฐานเดียวกัน ดังนัน้ปจัจัยด้านอายุจึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมพงษ์               
เลศิสริลิดากุล (พ.ศ. 2547) ไดศ้กึษาปจัจยัทางดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคต่อการบรโิภคกาแฟคัว่บด กรณีศกึษาร้าน Coffee World สาขาถนนพฒันพงศ์ พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุ
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟคัว่บด ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด ทีร่า้น 
True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก แตกต่างกนั 
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บรโิภคที่สถานภาพสมรสต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดที่ร้าน  
True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ในดา้นปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่ม
กาแฟสดทีร่้าน True Coffee ไดแ้ก่ ช่วยใหส้ดชื่น แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.01 โดยผูบ้รโิภคกลุ่ม
สถานภาพสมรส สมรส/อยู่ดว้ยกนั มคี่าเฉลีย่มากกว่า ผูบ้รโิภคกลุ่มสถานภาพสมรส โสด ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ที่ตัง้ไว้ เนื่องมาจาก ร้าน True Coffee มีการจดัวางกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ เพื่อกระตุ้นกลุ่มผู้บริโภคที่มี
สถานภาพสมรส สมรส/อยู่ดว้ยกนั ใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั ผลการวจิยัของ สุรีรตัน์ ศรวีพิฒัน์ 
(2547) ได้ท าการศึกษาปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั และศึกษา
พฤติกรรมการใชบ้รกิารร้านกาแฟสดในสถานีบรกิารน ้ามนั พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ มอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น 
True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก แตกต่างกนั 
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดที่ร้าน 
True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ในดา้นการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น 
True Coffee และด้านปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดทีร่้าน True Coffee ได้แก่ ความอร่อย 
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 และ 0.05 ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่ี
ระดบัการศึกษา ปรญิญาโทหรือสูงกว่า มีค่าเฉลี่ยการตดัสนิใจซื้อมากกว่าผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตร ี
เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคทีร่ะดบัการศกึษาสงู ตดัสนิใจซือ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง เน่ืองจากมหีน้าทีก่ารงาน
และมรีายไดม้ากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สมพงษ์ เลศิสริลิดากุล (2547) ไดศ้กึษาปจัจยัทางดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของผู้บรโิภคต่อการบรโิภคกาแฟคัว่บด กรณีศกึษาร้าน 
Coffee World สาขาถนนพฒันพงศ ์พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟคัว่บด 
แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสด ที่รา้น  True 
Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก แตกต่างกนั 
 จากผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น 
True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องมาจาก รา้น True Coffee มไิดม้กีารแบ่งแยกหรอืวางกลุ่มเป้าหมายหลกัเพื่อ
ตอบสนองผูบ้รโิภคที่มอีาชพีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านัน้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะขอ้จ ากดัของกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งกลุ่มตวัอย่าง  
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ส่วนใหญ่เป็นเป็นพนักงานบรษิทัถงึ 85% บรเิวณตึกเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภิเษก ซึง่ผูบ้รโิภคทีม่าซื้อ
เครื่องดื่มไม่ว่าจะอาชพีใดกต็าม ก็จะได้รบัมาตรฐานเดยีวกนั ดงันัน้ปจัจยัด้านอาชีพจึงไม่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อ           
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของชาญชยั นราชวลติ (2548) ไดศ้กึษา ทศันคตพิฤตกิรรมและความพงึพอใจโดยรวมใน
การบรโิภคเครื่องดื่มกาแฟสดบรเิวณถนนวงแหวนรอบนอกเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พบว่า อาชพีทีต่่างกนัมผีล
ต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด ทีร่า้น 
True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก แตกต่างกนั 
 จากผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น 
True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ในดา้นปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่ม
กาแฟสดทีร่า้น True Coffee ไดแ้ก่ ช่วยใหส้ดชื่น ความอร่อย และแกง้่วงนอน แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ
0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และเมื่อท าการทดสอบวเิคราะหค์่าความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า โดยรวมแลว้
ผูบ้รโิภคมรีายไดต่้อเดอืน 40,000 บาทขึน้ไป มกีารตดัสนิใจซือ้ ดา้นปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด
ทีร่า้น True Coffee ไดแ้ก่ ช่วยใหส้ดชื่น ความอร่อย และ แกง้่วงนอน มากทีส่ดุ เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคทีร่ายไดส้งูกว่าจะ
มีความสามารถและก าลงัในการใช้จ่ายมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย จึงท าให้ผู้บริโภคที่รายได้สูงมักจะไม่ให้
ความส าคญัในการตดัสนิใจซื้อเท่าไหร่นัก ตรงขา้มกบัผู้บรโิภคที่มรีายได้น้อยจะมคีวามคาดหวงัสูงว่า จะได้รบัสิง่ที่
คุ้มค่ากบัค่าใช้จ่ายที่ตนเองได้เสยีไป ดงันัน้ การตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภคจึงมีความแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ชาญชยั นราชวลติ (2548) ไดศ้กึษา ทศันคตพิฤตกิรรมและความพงึพอใจโดยรวมในการบรโิภคเครื่องดื่ม
กาแฟสดบรเิวณถนนวงแหวนรอบนอกเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พบว่า รายไดท้ีต่่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้
เครื่องดื่มกาแฟสด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคลหรอืพนักงาน ด้านการสร้างน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดของผู้บรโิภคทีร่้าน  True Coffee สาขาอาคาร
เมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก พบว่า 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.1 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด
ของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ดา้นการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่ม
กาแฟสดที่ร้าน True Coffee พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์ และ ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทย
ภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ดา้นการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อยู่ในระดับค่อนข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ                   
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า ผลติภณัฑเ์ป็นสิง่ทีน่ าเสนอขายเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค 
ในทีน่ี้เช่น เมลด็กาแฟมคีวามสดใหม่ ความหลากหลายของรสชาต ิกลิน่หอมของกาแฟ และรสชาตกิาแฟเป็นต้น และ
การสง่เสรมิการตลาด เป็นกจิกรรมทีก่ระตุน้จงูใจใหผู้บ้รโิภคเกดิความเหน็ชอบในสนิคา้และเกดิพฤตกิรรมการซือ้ 
 นอกจากน้ี พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านบุคคลหรอืพนักงาน ดา้นการสรา้งน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น  
True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ดา้นการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น  
True Coffee อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัต ่ามาก             
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า การตดัสนิใจและการกระท าของผู้บรโิภค
เกีย่วกบัการซือ้และการใชส้นิคา้ เพื่อใหส้อดคลองกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค คอืการท าให้ผูบ้รโิภคพงึพอใจ ดงันัน้
จงึตอ้งใชก้ลยุทธท์างการตลาด ซึง่จะสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้
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 นอกจากน้ี พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บั
การตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดของผู้บรโิภคที่ร้าน True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ์ ถนน
รชัดาภเิษก ดา้นการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่า
ความสมัพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม อยู่ในระดับต ่ ามาก กล่าวคือ ปจัจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อ               
การตัดสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดที่ร้าน True Coffee ลดลง ทัง้นี้เนื่องจากที่ร้าน True Coffee สาขาอาคาร                
เมืองไทยภัทรคอมเพลก็ซ์ ถนนรชัดาภิเษก มชี่องการการจดัจ าหน่ายที่จ ากดั จึงท าให้ผู้บริโภคบางท่านอาจต้อง            
รอควินาน จงึท าใหผู้บ้รโิภคหนัไปหารา้นทีข่ายกาแฟทีไ่ม่ต้องรอควิ และมชี่องทางในการใหบ้รกิารมากกว่า จงึท าให้
การตดัสนิใจซือ้กาแฟสดทีร่า้น True Coffee ลดต ่าลงได้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั สรรชนก ธ ารงธรีภาพ (2546) ที่
ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการดื่มกาแฟในรา้นกาแฟจากต่างประเทศ ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัทีม่ผีลต่อการดื่มกาแฟ
ในรา้นกาแฟจากต่างประเทศมากทีส่ดุคอื รา้นตัง้อยู่ในทีท่ีส่ะดวกซือ้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในด้านต่างๆมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อ
เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ดา้นปจัจยั
ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟ
สดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ดา้นปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee ไดแ้ก่ ช่วยใหส้ดชื่น Coffee พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคคลหรือพนักงาน และด้าน กระบวนการ            
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดของผู้บริโภคที่ร้าน  True Coffee สาขาอาคาร                 
เมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ดา้นปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee 
ได้แก่ ช่วยให้สดชื่น อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยมคี่าความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบั
ค่อนขา้งต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า การตดัสนิใจและการกระท าของ
ผู้บริโภคเกี่ยวกบัการซื้อและการใช้สนิค้า เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค คือการท าให้ผู้บริโภค          
พงึพอใจ ดงันัน้จงึตอ้งใชก้ลยุทธท์างการตลาด ซึง่จะสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได้ 
 นอกจากน้ี พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการสร้าง
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพันธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee 
สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภิเษก ดา้นปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น 
True Coffee ได้แก่ ช่วยใหส้ดชื่น อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั             
อยู่ในระดบัต ่ามาก  ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์รตัน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า การตดัสนิใจและการ
กระท าของผู้บรโิภคเกี่ยวกบัการซือ้และการใช้สนิค้า เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความต้องการของผู้บรโิภค คอืการท าให้
ผูบ้รโิภคพงึพอใจ ดงันัน้จงึตอ้งใชก้ลยุทธ์ทางการตลาด ซึง่จะสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้
 สมมติฐานข้อท่ี 2.2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟ
สดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพล็กซ ์ถนนรชัดาภเิษก ดา้นปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee ไดแ้ก่ ความอร่อย พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้น
ผลติภณัฑ ์ดา้นบุคคลหรอืพนกังาน ดา้นการสรา้งน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนน
รชัดาภิเษก ด้านปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดที่ร้าน True Coffee ได้แก่ ความอร่อย อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคี่าความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า การตดัสนิใจและการกระท าของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัการซือ้และ
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การใชส้นิคา้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค คอืการท าใหผู้บ้รโิภคพงึพอใจ ดงันัน้จงึตอ้งใชก้ลยุทธท์าง
การตลาด ซึง่จะสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได้ 
นอกจากน้ี พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทย
ภทัรคอมเพลก็ซ์ ถนนรชัดาภิเษก ดา้นปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดที่รา้น True Coffee ไดแ้ก่ 
ความอร่อย อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัต ่ามาก ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า การตดัสนิใจและการกระท าของผู้บรโิภค
เกีย่วกบัการซือ้และการใชส้นิคา้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค คอืการท าให้ผูบ้รโิภคพงึพอใจ ดงันัน้
จงึตอ้งใชก้ลยุทธท์างการตลาด ซึง่จะสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้
 สมมติฐานข้อท่ี 2.2.3 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟ
สดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ดา้นปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดที่รา้น True Coffee ได้แก่ แก้ง่วงนอน พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นบุคคลหรอืพนักงาน ดา้นการสรา้งน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ  
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดของผู้บรโิภคทีร่้าน  True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัร        
คอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ดา้นปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee ไดแ้ก่ แกง้่วง
นอน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน อยู่ในระดับค่อนข้างต ่า            
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า การตดัสนิใจและการกระท าของผู้บรโิภค
เกีย่วกบัการซือ้และการใชส้นิคา้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค คอืการท าให้ผูบ้รโิภคพงึพอใจ ดงันัน้
จงึตอ้งใชก้ลยุทธท์างการตลาด ซึง่จะสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้
 นอกจากน้ี พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการสง่เสรมิ
การตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทย
ภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ดา้นปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee ไดแ้ก่ แก้
ง่วงนอน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัต ่ามาก ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า การตดัสนิใจและการกระท าของผู้บรโิภค
เกีย่วกบัการซือ้และการใชส้นิคา้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค คอืการท าให้ผูบ้รโิภคพงึพอใจ ดงันัน้
จงึตอ้งใชก้ลยุทธท์างการตลาด ซึง่จะสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภค ทีเ่ป็นแบรนดอ์ื่นๆ 
เพื่อจะได้ทราบถึงขอ้แตกต่าง และทราบจุดแขง็จุดอ่อน และน าผลที่ได้ดงักล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพฒันากลยุทธ์
ทางการแขง่ขนัทางธุรกจิ และปรบัปรุงพฒันาประสทิธภิาพเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งของผูบ้ริโภคมากยิง่ขึน้ 
 2.  ควรท าการศกึษาโดยใชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพ เกบ็ขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึในเรื่องของทศันคต ิ
ความพึงพอใจ การตัดสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดของผู้บริโภคที่ร้าน  True Coffee สาขาอาคารเมืองไทย              
ภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ซึง่จะท าใหไ้ดข้อ้มลูทีก่วา้งขึน้ เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการปรบัปรุงและพฒันาใหต้รง
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างมากทีส่ดุ 
 3.  ควรเพิม่ตวัแปรทีจ่ะท าการศกึษาทีค่าดว่า น่าจะมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด 
เช่น ลกัษณะการด าเนินชวีติ (Lifestyle) ปจัจยัดา้นจติวทิยาเป็นตน้ 
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 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก           
รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่า นบัตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็
เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ในการใหค้ าปรกึษาคาแนะน าที่มคีุณค่า ช่วยเหลอืและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้  
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกิุตตา และอาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักรู ทีก่รุณา
เป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธ ์และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆเพื่อปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์ 
และกรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม  อีกทัง้ยงัให้ค าแนะน า              
ในการวจิยัครัง้นี้ และใหค้วามเมตตาดว้ย ดเีสมอมา  
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ ประสานมติร ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลอืตลอด จนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั อกีทัง้ให้
ความเมตตาดว้ยดเีสมอมา  
 ผูว้จิยัขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน               
ทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอืใหค้ าแนะน าเป็นอย่างดตีลอดจนผูม้สีว่นส าเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี  
 ผูว้จิยัต้องขอขอบคุณ ผูจ้ดัการรา้นและเจา้หน้าทีทุ่กท่าน ทีร่า้นกาแฟ True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทย
ภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ทีไ่ดใ้หค้วามอนุเคราะห์ ตลอดจนความสะดวกอย่างดยีิง่ ในการใหข้อ้มูลและการ
จดัเกบ็แบบสอบถาม  
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ผูซ้ึง่ใหช้วีติ ความรกั อบรมสัง่สอน และเป็นแรงบนัดาลใจใหม้ี
วนันี้ คอยให้ก าลงัใจ มอบโอกาสในการศึกษาเป็นวิชาความรู้ติดตัวในปจัจุบนัผู้วจิยัขอขอบคุณ เพื่อนนิสติ                
คณะสงัคมศาสตร ์ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการ รุ่น 14 ทุกคน ทีค่อยช่วยเหลอื ใหก้ าลงัใจ และใหค้ าแนะน า 
ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้มาโดยตลอด และขอขอบ คุณทุกๆ ท่านทีม่สี่วนร่วมในความส าเรจ็ของสารนิพนธฉ์บบันี้             
ทีไ่ม่ไดเ้อ่ยนาม ณ ทีน่ี้ไดอ้ย่างครบถว้น  
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