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บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการ
เลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่ง ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื 
ผูใ้ช้บรกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่้อหนึ่ง จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล สถติิพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคอื ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิตทิี่ใช้
ส าหรบัทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการใชส้ถติคิ่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
การวเิคราะหค์วามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัในระดบัน้อยที่สุด และสถิตกิารวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ โดยมกีาร
ประมวลผลจากโปรแกรมส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร ์ 
 ผลการวจิยัพบว่า   
 1.  ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 21- 30 ปี สถานภาพโสด จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบ
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดต่้อบุคคล 15,001- 25,000 บาท 
 2.  ผูบ้รโิภคให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมในระดบัมาก โดยด้านที่ผู้บรโิภค         
ใหค้วามส าคญัในระดบัสงูสดุคอื ดา้นราคา  
 3.  ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมกลับมาใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชัว่ โมงยี่ห้อหนึ่ ง  ในเขต
กรุงเทพมหานครเมื่อได้รบัข่าวสารการส่งเสรมิการขาย โดยพงึพอใจอย่างมากต่อการให้บรกิารของพนักงาน และมี
แนวโน้มในการทีจ่ะแนะน าบุคคลอื่นใหม้าใชบ้รกิาร 
 4.  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่ง ดา้น
การไดร้บัข่าวสารการส่งเสรมิการขายและ ดา้นแนะน าบุคคลอื่นใหม้าใชบ้รกิารแตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ        
ทีร่ะดบั 0.05 
 5.  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่ง ดา้น
การแนะน าบุคคลอื่นใหม้าใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 6.  ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพการสมรส แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมง
ยีห่อ้หนึ่ง ดา้นความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของพนกังาน และดา้นแนะน าบุคคลอื่นใหม้าใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 7.  ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา และรายได้ต่อบุคคลแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ            
รา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่งในทุกดา้นแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 8.  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี แตกต่างกนัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่ง ดา้น
ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของพนกังานและ ดา้นแนะน าบุคคลอื่นใหม้าใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 9.  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะ               
ทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการไดร้บัขา่วสารการสง่เสรมิการขาย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 31.4 
 10.  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการ        
มอีทิธพิลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมงยี่ห้อหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความ           
พงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของพนกังาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 27.3 
 11. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มอีทิธพิลต่อแนวโน้ม
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนะน าบุคคลอื่นใหม้าใชบ้รกิาร 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 38.9 
 

ค าส าคญั: พฤตกิรรม บรกิาร กาแฟสด ผูบ้รโิภค 
 

Abstract 
 
    The purpose of this research is to study service marketing mix influencing usage service tendency 
on 24-hour fresh coffee shop in Bangkok Metropolis. The primary data is collected by distributing 
questionnaires to 400 consumers who are the customer of 24 hour coffee shop. Statistical methods to 
analyze the data are frequency, percentage, mean, standard deviation, t- test, one-way analysis of variance, 
least-significant difference for pair comparison and multiple regression analysis. Computer software program 
is used to analyze the data. 
 The study results are as follows: 
 1. Consumers were mostly female, 21- 30 years old age, bachelor’s degree graduated, worked as 
private company employee and monthly income at Baht 15,001- 25,000. 
 2.  Most of Consumers emphasize service marketing mixes in high level, and price aspect is at the 
highest level. 
 3.  Consumers will return to use 24 hour coffee shop when they getting the sale promotion 
information. They were very satisfied on staff’s service and tend to recommend other people to use 24 hour 
coffee shop as well. 
 4.  Consumers with different gender have different behavior tendency of using 24 hour coffee shop 
in category of sale promotion information and recommendation  other people to use 24 hour coffee shop with 
statistical significance of 0.05 levels. 
 5.  Consumers who are difference in age have a difference behavior tendency of using 24 hour 
coffee shop inside of recommendation other people to use 24 hour coffee shop with statistical significance of 
0.05 level. 
 6.  Consumers who are difference in marital status and occupation have a difference behavior 
tendency of using 24 hour coffee shop in category of satisfaction toward the staff’s service and 
recommendation the other people to use 24 hour coffee shop with statistical significance of 0.05 levels. 
 7.  Consumers who are difference in education level and monthly income have  difference 
behavior tendency of using 24 hour coffee shop on all aspects with statistical significance of 0.05 levels. 
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 8.  Consumers who are difference in occupation have difference behavior tendency of using 24 
hour coffee shop in category of satisfaction toward the staff’s service and recommendation the other people 
to use 24 hour coffee shop with statistical significance of 0.05 levels. 
 9.  Service Marketing mixes factors in category of product, promotion and physical evidence have 
influenced on behavior tendency of using 24 hour coffee shop in an aspect of getting the sale promotion 
information at statistical significance of 0.01 levels, with Adjusted R2 equal to 31.4% 
 10.  Service Marketing mixes factors in category of product, place and process have influenced on 
behavior tendency of using 24 hour coffee shop in an aspect of satisfaction toward the staff’s service at 
statistical significance of 0.01 levels, with Adjusted R2 equal to 27.3% 
 11.  Service Marketing mixes factors in category of product and place have influenced on behavior 
tendency of using 24 hour coffee shop in an aspect of recommendation other people to use 24 hour coffee 
shop at statistical significance of 0.01 levels, with Adjusted R2 equal to 38.9% 
 
Keywords: Behavior, service, coffee, consumers 
 
บทน า 
 เมื่อเอ่ยถงึค าว่ากาแฟสด ค าๆนี้คงเป็นทีถู่กอกถูกใจของคนรกักาแฟ บา้งหลงรกัในกลิน่หอมๆ ของกาแฟ 
บ้างก็ติดอกติดใจในรสชาติความกลมกล่อม ซึ่งธุรกิจร้านกาแฟสดเป็นธุรกจิในฝนัของหลายๆ คนในยุคสมยัน้ีด้วย
เหตุผลรอ้ยแปดประการ ทัง้ตอ้งการมรีายไดเ้สรมิจากเงนิเดอืนในแต่ละเดอืน หรอือยากมอีาชพีทีอ่สิระ เป็นตน้ รูปแบบ
รา้นกม็หีลายแบบหลายสไตลไ์ม่ว่าจะเป็นสไตลโ์มเดริน์ สไตลโ์บราณ หรอืเป็นแบบคอีอส ไม่ว่าจะเป็นสไตลไ์หน ต่างก็
มจีุดดงึดดูความสนใจของลกูคา้ทีค่ลา้ยคลงึกนัแต่การท ารา้นกาแฟใหป้ระสบความส าเรจ็นัน้ไม่ง่ายอย่างฝนั เพราะต้อง
ประกอบดว้ยปจัจยัหลายอย่าง โดยไม่ไดเ้กดิจากความบงัเอญิ หรอืโชคเขา้ขา้ง แต่เกดิจากสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ด คอื ”ขอ้มูล” 
ซึง่เป็นสตูรส าเรจ็ทีส่ามารถท าใหร้า้นกาแฟสดในฝนั อยู่รอดไดใ้นสภาพการแข่งขนัทีม่คีู่แข่งมากราย และเมื่อประกอบ
กบัความรกั ความตัง้ใจ ความใสใ่จในทุกรายละเอยีด และความอดทนต่อความยากลาบาก จงึจะท าใหธุ้รกจินัน้ประสบ
ความส าเรจ็ จากการคน้ควา้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง มขีอ้มลูทีบ่่งชีอ้ย่างชดัเจนว่า มกีลุ่มคนจ านวนไม่น้อยทีย่อมควกัเงนิใน
กระเป๋ากว่า 50 บาท เพื่อแลกกบักาแฟ 1 แก้ว โดยทีก่ลุ่มคนเหล่านัน้อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20 - 60 ปี เพราะกาแฟ
เป็นเครื่องดื่มทีม่สีว่นประกอบของคาเฟอนี มฤีทธิใ์นการกระตุ้นระบบประสาท บางคนเชื่อว่าการดื่มกาแฟท าใหส้ดชื่น
ไม่ง่วงนอน บางคนดื่มกาแฟเพราะความเคยชนิ บางคนดื่มกาแฟแทนอาหารเช้า ด้วยคุณสมบตัิของกาแฟบวกกบั
รสชาตทิีก่ลมกล่อม และหอมกรุ่น จงึเป็นเหตุผลใหทุ้กวนันี้ในเขตกรุงเทพมหานคร มรีา้นกาแฟเปิดใหม่ผุดขึน้มาใหม่
มากมาย แต่เหรยีญย่อมมสีองด้านเสมอ ในธุรกจิที่ใชเ้งนิลงทุนเพียงไม่กีห่มื่นบาทกส็ามารถเป็นเจ้าของธุรกจิไดน้ัน้  
ท าใหผู้ป้ระกอบการรายใหม่สามารถเขา้มาแขง่ขนักนัในตลาดไดอ้ย่างง่ายดาย ดงันัน้ การชงกาแฟใหอ้ร่อยเพยีงอย่าง
เดยีวจงึไม่เพยีงพอต่อการท าธุรกจิอกีต่อไป และการตกแต่งรา้นใหส้วยหรอูาจไม่ใช่ค าตอบเสมอไป 
 ร้านกาแฟสด เป็นธุรกิจหนึ่งที่ผู้ประกอบการรายใหม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการตัดสินใจลงทุน เช่น 
ความรูส้กึว่ากาแฟสดน่าจะขายดเีพราะเราชอบดื่ม เพราะกาแฟสดเป็นเครื่องดื่มทีผ่ลติโดยการน าเมลด็กาแฟทีค่ ัว่หรอื
อบตามสตูร มาบดโดยเครื่องบดแบบหยาบๆ และชงดว้ยการผ่านไอน ้าดว้ยความดนัไม่ต ่ากว่า 15 บาร ์แลว้ชงตามสตูร
กาแฟ ท าให้กาแฟที่ได้มีกลิน่หอมชวนดื่ม เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคน ความคดิว่าการตกแต่งร้านกาแฟให้มี
บรรยากาศที่ดดีูผ่อนคลายจะสามารถดงึดูดลูกค้าให้เขา้มาใช้บรกิาร เพราะร้านกาแฟสดเป็นสถานที่ที่สามรองจาก            
ทีบ่า้นและที่ท างาน ที่คนกรุงเทพชอบไปแฮงคเ์อาท์ และสมัผสัถงึความผ่อนคลายจากกลิน่กาแฟทีห่อมหวน เป็นต้น 
จากเหตุผลดงักล่าวนี้เป็นจุดทีท่ าใหร้า้นกาแฟสดหลายรา้นไม่สามารถคงอยู่ไดน้าน เพราะการท าธุรกจิใดๆ กต็ามต้อง
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ค านึงถึงองค์ประกอบของการท าธุรกจิและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจรงิเสมอ การท าความเข้าใจในปจัจยัต่างๆ            
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด24 ชัว่โมง จงึเป็นสิง่ทีส่ าคญั เพราะการรูจ้กัรูใ้จลูกคา้ ทัง้ลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด24 ชัว่โมง จะเป็นสตูรลบั 
ทีท่ าใหธุ้รกจิสามารถพฒันาไดอ้ย่างไรข้ดีจ ากดั 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น ท าให้ผูว้จิยัสนใจศกึษาเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มผีลต่อแนวโน้ม
พฤตกิรรมการใช้บรกิารร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมงยี่หอ้หนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครโดยมุ่งศกึษาความแตกต่างของ
ลกัษณะประชากรศาสตรแ์ละส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 
24 ชัว่โมงยี่ห้อหนึ่ง ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกจิและ
การศกึษา มจี านวนประชากรทีห่นาแน่นกว่าจงัหวดัอื่นๆในประเทศไทย จงึท าใหก้รุงเทพมหานครเป็นเมืองทีไ่ม่เคย
หลบัใหล เป็นสาเหตุใหธุ้รกจิรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงมคีวามน่าสนใจในการศกึษาครัง้นี้ และเพื่อทีส่นใจเปิดกจิการรา้น
กาแฟ 24 ชัว่โมง จะน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปปรบัปรุงและพฒันาการใหบ้รกิารต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมงยี่ห้อหนึ่ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายไดต่้อบุคคล  
 2. เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ที่มอีทิธพิลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการเลอืกใช้บรกิารร้าน
กาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่ง ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
 1.  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
  1.1  เพศ 
   1.1.1 ชาย 
   1.1.2 หญงิ 
  1.2  อาย ุ
   1.2.1  21 - 30 ปี 
   1.2.2  31 - 40 ปี 
   1.2.3  41- 50 ปี 
   1.2.4  51 ปีขึน้ไป 
  1.3  สถานภาพสมรส 
   1.3.1  โสด 
   1.3.2  สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
   1.3.3  หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 
  1.4  ระดบัการศกึษา 
   1.4.1  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
   1.4.2  ปรญิญาตร ี
   1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี
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  1.5  อาชพี 
   1.5.1  พนกังานบรษิทัเอกชน 
   1.5.2  ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ/พนกังานสญัญาจา้งของรฐัฯ 
   1.5.3  ประกอบธุรกจิสว่นตวั  
   1.5.4 อื่นๆ (โปรดระบุ)........................ 
  1.6  รายไดต่้อบุคคล 
   1.6.1  ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 
   1.6.2  15,001 บาท - 25,000 บาท 
   1.6.3  25,001 บาท – 35,000 บาท 
   1.5.4  35,001 บาท - 45,000 บาท 
   1.5.5  45,001 บาทขึน้ไป  
 2.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
  2.1  ดา้นผลติภณัฑ ์ 
  2.2  ดา้นราคา     
  2.3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
  2.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
  2.5  ดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร 
  2.6  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
  2.7  ดา้นกระบวนการ 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ แนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่ง ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายไดต่้อบุคคลแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่ง แตกต่างกนั 
 2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มอีทิธพิลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมง
ยีห่อ้หนึ่ง 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41)[1] กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาด
ตามตวัแปรด้านประชากร-ศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ครอบครวั จ านวนสมาชกิในครอบครวั 
ระดบัการศกึษาอาชพี และรายได้ต่อเดอืน ลกัษณะงาน ประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญั และสถิติที่วดัได้ของ
ประชากรและช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคม วฒันธรรมช่วยอธบิายถึง
ความคดิและความรู้สกึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มูลดา้นประชากรจะสามารถเขา้ถึงและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนด
ตลาดเป้าหมายคนทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนัจะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั โดยวเิคราะหจ์ากปจัจยั ดงันี้ 
 1.  เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกัน คือ เพศหญิง           
มแีนวโน้ม มคีวามต้องการทีจ่ะส่งและรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะทีเ่พศชายไม่ไดม้คีวามต้องการทีจ่ะส่งและ  
รบัขา่วสารเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่มคีวามต้องการทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีหเ้กดิขึน้จากการรบัและส่งข่าวสาร
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นัน้ดว้ย นอกจากนี้เพศหญงิและเพศชายมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคดิ ค่านิยมและทศันคตทิัง้นี้เพราะ
วฒันธรรมและสงัคม ก าหนดบทบาทและกจิกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั 
 2.  อายุ เป็นปจัจยัทีท่ าใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและพฤตกิรรม คนทีอ่ายุน้อยมกัจะมี
ความคดิเสรนีิยม ยดึถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดมีากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมากมกัจะมคีวามคดิ             
ทีอ่นุรกัษ์นิยม ยดึถอืการปฏบิตัิระมดัระวงั มองโลกในแง่รา้ยกว่าคนทีม่อีายุน้อย เนื่ องมาจากผ่านประสบการณ์ชวีติ          
ทีแ่ตกต่างกนั ลกัษณะการใชส้ื่อมวลชนกต่็างกนัคนทีม่อีายุมากมกัจะใชส้ื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่าความ
บนัเทงิ 
 3.  การศกึษา เป็นปจัจยัทีท่ าใหค้นมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรมแตกต่างกนัคนทีม่กีารศกึษา
สงูจะไดเ้ปรยีบอย่างมากในการเป็นผูร้บัสารทีด่เีพราะเป็นผูม้คีวามกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดด้แีต่จะเป็นคนทีไ่ม่เชื่อ
อะไรง่ายๆ ถ้าไม่มหีลกัฐานหรอืเหตุผลเพยีงพอ ในขณะทีค่นมกีารศกึษาน้อยมกัจะใช้สื่อประเภทวทิยุ โทรทศัน์และ
ภาพยนตรห์ากผูม้กีารศกึษาสงูมเีวลาว่างพอกจ็ะใชส้ือ่สิง่พมิพว์ทิยุ โทรทศัน์และภาพยนตรแ์ต่หากมเีวลาจ ากดักม็กัจะ
แสวงหาขา่วสารจากสือ่สิง่พมิพม์ากกว่าประเภทอื่น 
 4.  สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ หมายถึง อาชพี รายได้และสถานภาพการสมรสทางสงัคมของบุคคล             
มอีทิธพิลอย่างส าคญัต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสารทีม่ต่ีอผูส้ง่สารเพราะแต่ละคนมวีฒันธรรม ประสบการณ์ ทศันคตคิ่านิยม
และเป้าหมายที่ต่างกนั ปจัจยับางอย่างที่เกี่ยวขอ้งกบัตัวผู้รบัสารแต่ละคนเช่นปจัจยัทางจิตวิทยาและสงัคมที่จะมี
อทิธพิลต่อการรบัขา่วสาร 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
mix) หมายถงึ การมสีนิคา้ทีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบัได้ และ
ผูบ้รโิภคยนิดจี่ายเพราะมองเหน็ว่าคุม้ค่า รวมถงึมกีารจดัจ าหน่ายกระจายสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการซือ้หา 
เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้ ด้วยความพยายามจูงใจใหเ้กดิความเหน็ชอบในสนิค้าและเกดิพฤตกิรรมอย่างถูกต้อง 
(เสร ีวงษ์มณฑา. 2542: 11)[2] 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539: 3)[3] กล่าวว่า 
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลท าการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผลและการใช้จ่ายใน
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขาได้  และธงชยั สนัตวิงษ์ (2515: 8)[4] กล่าวว่า 
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค เป็นการกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าและการใชซ้ึง่สนิคา้
และบรกิาร ทัง้นี้หมายรวมถงึกระบวนการตดัสนิใจซึง่มมีาก่อนแลว้ และเป็นสิง่ทีม่สี่วนในการก าหนดใหเ้กดิการกระท า
ดงักล่าว  
 ชฟิแมน และคานุก (Schiffman; & Kanuk. 2000: 5)[5] ไดใ้หค้วามหมายว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ 
พฤตกิรรมซึง่ผูบ้รโิภคท าการคน้หา การซือ้ การใช ้การประเมนิผล การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบรกิารซึง่คาดว่าจะ
สนองความต้องการของเขา หรอื หมายถึง การศกึษาพฤตกิรรม การตดัสนิใจและการกระท าของผูบ้รโิภคที่เกีย่วกบั
การซื้อและการใช้สนิค้า นักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษาและวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค ด้วยเหตุผลหลายประการ
กล่าวคอื  
 1.  พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคต่อกลยุทธก์ารตลาดของธุรกจิ และมผีลท าใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ถ้ากลยุทธ์
ทางการตลาดทีส่ามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้ 
 2.  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิทางการตลาด (Marketing Concept) ทีว่่าการท าใหล้กูคา้พงึพอใจ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูใ้ชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่
ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูใ้ช้บรกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยี่หอ้หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึใช้การก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยในการค านวณที่ระดบัความเชื่อมัน่   
รอ้ยละ 95 จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา 385 ตวัอย่าง และผูว้จิยัไดเ้พิม่เป็น 400 ตวัอย่าง เพื่อเป็นตวัแทน
ของประชากรในการตอบแบบสอบถาม 
 ขัน้ตอนการสุ่มตวัอย่าง 
 ขัน้ที ่1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเฉพาะรา้นกาแฟสดยีห่อ้หนึ่ง          
ที่เปิดบริการ 24 ชัว่โมง และมีสาขาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 3 สาขาที่เปิดบริการ 24 ชัว่โมง จากสาขาทัว่           
ประเทศไทย จ านวน 9 สาขา (แหล่งทีม่า: แฟนเพจทมัแอนดท์มัส.์ 2555) 
 1.  สาขาอาคารปญัจพฒัน์ ถนนสรุวงศ ์(พฒัน์พงศ)์ 
 2.  สาขาแพลตนิัม่ เขตประตูน ้า 
 3.  สาขาเดอะววิ เขตเจรญินคร 
 ขัน้ที ่2 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เพื่อใหไ้ดข้นาดตวัอย่างในแต่ละสาขาจ านวน
เท่าๆ กนั ไดจ้ านวนขนาดตวัอย่างสาขาละ 133 – 134 คน จ านวน 3 สาขาทีร่ะบุไวใ้นขัน้ที ่1  
 ขัน้ที่ 3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวไ้ปเกบ็ขอ้มูลรา้นกาแฟสดสาขาทีเ่ปิดบรกิาร 24 ชัว่โมง ตามที่ระบุไวใ้นขัน้ที ่1 จนครบ
ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 400 คน 
  
ผลการวิจยั  
 1.  ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 21- 30 ปี สถานภาพโสด จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบ
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดต่้อบุคคล 15,001- 25,000 บาท 
 2.  ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมในระดบัมาก โดยดา้นทีผู่บ้รโิภคให้
ความส าคญัในระดบัสงูสดุคอื ดา้นราคา  
 3.  ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมกลับมาใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชัว่ โมงยี่ห้อหนึ่ ง  ในเขต                
กรุงเทพ      มหานครเมื่อไดร้บัขา่วสารการสง่เสรมิการขาย โดยพงึพอใจอย่างมากต่อการใหบ้รกิารของพนักงาน และ
มแีนวโน้ม         ในการทีจ่ะแนะน าบุคคลอื่นใหม้าใชบ้รกิาร 
 4.  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่ง ดา้น
การไดร้บัข่าวสารการส่งเสรมิการขายและ ดา้นแนะน าบุคคลอื่นใหม้าใชบ้ริการแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ         
ทีร่ะดบั 0.05 
 5.  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่ง ดา้น
การแนะน าบุคคลอื่นใหม้าใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 6.  ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพการสมรส แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมง
ยีห่อ้หนึ่ง ดา้นความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของพนกังาน และดา้นแนะน าบุคคลอื่นใหม้าใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 



 8 

 7.  ผู้บริโภคที่มีระดบัการศกึษา และรายได้ต่อบุคคลแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารร้าน
กาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่งในทุกดา้นแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 8.  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี แตกต่างกนัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่ง ดา้น
ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของพนกังานและ ดา้นแนะน าบุคคลอื่นใหม้าใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 
 9.  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านลกัษณะทาง
กายภาพ มอีทิธพิลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การไดร้บัขา่วสารการสง่เสรมิการขาย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 31.4 
 10.  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการ               
มอีทิธพิลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมงยี่ห้อหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความ        
พงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของพนกังาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 27.3 
 11. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่งในเขตกรุงเทพ-    มหานคร ดา้นแนะน าบุคคลอื่นให้
มาใชบ้รกิาร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 38.9 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้น
กาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1.  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่ง ดา้น
การไดร้บัข่าวสารการส่งเสรมิการขายและ ดา้นแนะน าบุคคลอื่นใหม้าใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ          
ทีร่ะดบั .01 โดยผูบ้รโิภคเพศหญงิมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่งสงูกว่า เน่ืองจาก
ผู้บริโภคเพศหญิง เป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่เป็นลูกค้าของร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมงยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่            
ทีส่ามารถนัง่คุยกบัเพื่อนๆ สนทนากนัไดเ้ป็นเวลานาน ซึง่นอกจากจะมเีครื่องดื่มแลว้ยงัมขีองว่าง หรอืขนมทีส่ามารถ
สัง่มารบัประทานร่วมกนัได้ ประกอบกบัเพศหญิงจะตดิตาม หรอือพัเดทข่าวสารการประชาสมัพนัธ ์ส่งเสรมิการขาย
ของรา้นอาหารต่างๆ ทีป่จัจุบนันิยมสือ่สารผ่านช่องทางการสือ่สารออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ก อนิสตาแกรม มากกว่าเพศชาย 
จงึท าใหม้แีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสงูกว่า ซึง่ผลการวจิยันี้มคีวามสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
(2538: 41) ทีไ่ดศ้กึษาถงึการก าหนดตลาดเป้าหมายโดยการแบ่งตามขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร ์เช่น เพศ ซึง่ท าให้
บุคคลมพีฤตกิรรมการตดิต่อสื่อสารต่างกนั และการศกึษาของ Stanton and Futrell (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2541: 130; 
อา้งองิจาก Stanton; & Futrell. 1987: 664) ทีไ่ดก้ล่าวถงึว่า ลกัษณะหรอืพฤตกิรรมของผูซ้ื้อ หรอืผูบ้รโิภคจะไดร้บั
อทิธิพลจากปจัจยัต่างๆ คือ ปจัจยัด้านวฒันธรรม ปจัจยัด้านสงัคม ปจัจยัส่วนบุคคล และปจัจยัทางด้านจิตวิทยา          
ซึง่เพศกถ็อืเป็นหน่ึงในปจัจยัสว่นบุคคล อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งไปกบังานวจิยัของ วราภรณ์ ววิธิสริ ิ(2546) ทีไ่ดท้ าการวจิยั
เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคต ิและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกาแฟคัว่บดในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปรมิณฑล 
กรณีศึกษาร้านบ้านไร่กาแฟ ซึ่งผลการวิจยั พบว่า เพศมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคัว่บด ด้าน
จ านวนวนัในการดื่มกาแฟคัว่บดใน 1 สปัดาห ์ปรมิาณการดื่ม ช่วงเวลาในการดื่ม ชนิดกาแฟคัว่บดทีช่อบดื่ม รสชาตทิี่
ชอบดื่ม และงานวิจยัของ สมพงษ์ เลิศสิริลดากุล (2547) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจยัทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคต่อการบรโิภคกาแฟคัว่บด กรณีศกึษารา้น Coffee World 
สาขาถนนพัฒนพงษ์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการบริโภคกาแฟคัว่บด            
(กาแฟสด) ดา้นปรมิาณในการดื่มกาแฟคัว่บดใน 1 วนั ชนิดของกาแฟคัว่บดทีช่อบ รสชาตกิาแฟชนิดทีเ่ลอืกดื่ม โดย
เฉลีย่การการดื่มกาแฟคัว่บดใน 1 สปัดาห ์เวลาในการเขา้มาใชบ้รกิารรา้น ประเภทของกาแฟทีช่อบดื่มแตกต่างกนั  
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 2.  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่ง ดา้น
การแนะน าบุคคลอื่นใหม้าใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 21- 30 ปี  
มแีนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยี่หอ้หนึ่ง แตกต่างกบักลุ่มผูบ้รโิภคที่มอีายุ 31- 40 ปีและ  
41 ปีขึน้ไป โดยผู้บรโิภคที่มอีายุ 41 ปีขึน้ไปมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารสูงสุด อาจเนื่องมาจากการที่กลุ่ม           
วยัท างานตอนต้นนัน้เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่ของรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่ง ซึง่พฤตกิรรม
การดื่มกาแฟสดของกลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มนี้จะมคีวามแตกต่างกบักลุ่มวยัท างานตอนปลายและ อายุสงูกว่านัน้ เพราะคนวยั
ท างานตอนตน้ มคีวามเปิดกวา้ง กลา้ทีจ่ะลองชมิกาแฟสดในหลากหลายยีห่อ้ ไม่ค่อยยดึตดิกบัความจ าเจ รสชาตเิดมิๆ 
อยู่ตลอด แต่ในขณะที่กลุ่มวัยท างานตอนปลาย และอายุสูงกว่านัน้จะนิยมดื่มกาแฟสดยี่ห้อที่ตนเองชื่นชอบและ 
ประทบัใจในรสชาตมิากกว่า ดงันัน้จงึท าใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุมากนัน้มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 
24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่ง ดา้นการแนะน าบุคคลอื่นใหม้าใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่ง ทีต่นเองชื่นชอบ สงูกว่า
ช่วงอายุอื่น ซึง่ผลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) ทีไ่ดก้ล่าวถงึการแบ่งตลาดตาม
ตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ ซึง่อายุ กเ็ป็นปจัจยัหนึ่งที่ท าให้คนมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องความคดิ และพฤตกิรรม 
และเช่นเดยีวกบัการศกึษาของ Stanton and Futrell (ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2541: 130; อา้งองิจาก Stanton; & Futrell. 
1987) ที่กล่าวถึงลกัษณะหรอืพฤติกรรมของ  ผู้ซื้อ หรอืผู้บริโภคจะได้รบัอทิธพิลจากปจัจยัต่างๆ คือ ปจัจยัด้าน
วฒันธรรม ปจัจยัด้านสงัคม ปจัจยัส่วนบุคคล และปจัจยัทางด้านจิตวทิยา ซึ่งอายุกถ็ือเป็นหน่ึงในปจัจยัส่วนบุคคล 
นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วราภรณ์ ววิธิสริ ิ(2546) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคต ิ
และพฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟคัว่บดในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล กรณีศึกษาร้านบ้านไร่กาแฟ          
ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมทีศันคตกิารบรโิภคกาแฟคัว่บดเกี่ยวกบัรสชาติของกาแฟ การใช้
เวลาในการรอ การดื่มกาแฟแมว้่าจะไม่มปีระโยชน์ต่อร่างกาย แตกต่างกนั และอายุมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
บรโิภคกาแฟคัว่บดเกีย่วกบัประเภทกาแฟ จ านวนวนัในการดื่ม ปรมิาณในการดื่ม ช่วงเวลาในการดื่ม รสชาตทิีช่อบดื่ม 
สาเหตุที่เลือกดื่ม ปจัจยัที่ตัดสินใจเลือกดื่ม แหล่งข้อมูลที่รู้จ ัก งานวิจยัของ สมพงษ์ เลิศสริิลดากุล (2547) ที่ได้
ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคต่อการ
บรโิภคกาแฟคัว่บด กรณีศกึษารา้น Coffee World สาขาถนนพฒันพงษ์ ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่าง
กนัมพีฤตกิรรมในการบรโิภคกาแฟคัว่บด (กาแฟสด) แตกต่างกนั ดา้นชนิดของกาแฟคัว่บดทีช่อบ รสชาตกิาแฟชนิด 
ทีเ่ลอืกดื่ม โดยเฉลี่ยการดื่มกาแฟคัว่บดใน 1 สปัดาห์ เวลาในการเขา้มาใช้บรกิาร ช่วงเวลาที่ดื่มกาแฟคัว่บด และ
สาเหตุในการเลอืกดื่ม อกีทัง้ยงัเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบังานวจิยัของ พมิานมาศ ลเีลศิวงศภ์กัด ี(2552) ทีไ่ดศ้กึษา
ถึงความพึงพอใจ และพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าที่มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการใช้บริการร้าน Sorbet; & 
Sherbet โกลเดน้ เพลซ ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ลูกคา้ทีม่อีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น Sorbet 
& Sherbet ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารในอนาคตแตกต่างกนั  
 3.  ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพสมรส แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมง
ยีห่อ้หนึ่ง ดา้นความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของพนกังาน และดา้นแนะน าบุคคลอื่นใหม้าใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .01 โดยผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพสมรส/ อยู่ด้วยกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้รกิารร้าน
กาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่ง แตกต่างกบั ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด และหมา้ย/ หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่ โดยผูบ้รโิภค         
ทีม่สีถานภาพสมรส/ อยู่ด้วยกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสงูสุด อาจเนื่องจากผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพสมรส /  
อยู่ด้วยกนัมมีุมมองการใชช้วีติทีอ่บอุ่น มผีูร้่วมคดิ ท าให้มคีวามพงึพอใจในสิง่ต่างๆรอบตวัไดไ้ม่ยาก และไม่ลมืทีจ่ะ
แนะน าขอ้มลูทีต่นชื่นชอบเหล่านัน้ไปยงักลุ่มเพื่อน หรอืคนรูจ้กั ในขณะทีก่ลุ่มผูบ้รโิภคทีโ่สดค่อนขา้งจะต้องการพืน้ที่
สงัสรรคก์บักลุ่มเพื่อน ชอบทา้ทายทดลองรา้นกาแฟรสชาตใิหม่ทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยม และหมา้ย/ หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่ หรอื
ตอ้งการพืน้ทีส่งบสว่นตวั มมีุมมองพจิารณาสิง่ต่างๆอย่างรอบคอบ ละเอยีดลกึซึง้ขึน้ จงึท าใหพ้อใจหรอื คดิทีจ่ะแนะน า
บุคคลอื่นให้มาใช้บรกิารในรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยี่ห้อหนึ่ง น้อยกว่า ซึ่งผลการวจิยันี้สอดคล้องกบัการศกึษาของ         
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ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) ทีไ่ดก้ล่าวถงึการแบ่งตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ซึง่สถานภาพ กเ็ป็นปจัจยั
หนึ่งทีท่ าใหค้นผูร้บัสารมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องความคดิ และพฤตกิรรมเน่ืองจากความแตกต่างกนัของประสบการณ์ 
ทศันคต ิค่านิยม และเป้าหมาย และเช่นเดยีวกบัการศกึษาของ Stanton and Futrell (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2541: 130; 
อา้งองิจาก Stanton; & Futrell. 1987) ทีก่ล่าวถงึลกัษณะหรอืพฤตกิรรมของผูซ้ือ้ หรอืผูบ้รโิภคจะไดร้บัอทิธพิลจาก
ปจัจยัต่างๆ คอื ปจัจยัดา้นวฒันธรรม ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัสว่นบุคคล และปจัจยัทางดา้นจติวทิยา ซึง่สถานภาพกถ็อื
เป็นหน่ึงในปจัจยัส่วนบุคคล นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาวณีิ แจง้สรรพกจิ (2556) ทีไ่ดท้ าการศกึษา
เรื่อง ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกสใ์นมุมมองของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้หนังสอื
อเิลคทรอนิกส ์ดา้นเวลาในการตดัสนิใจซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกสแ์ตกต่างกนั  
 4.  ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้
หนึ่งในดา้นการไดร้บัขา่วสารสง่เสรมิการขาย ดา้นความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของพนักงาน และดา้นแนะน าบุคคล
อื่นให้มาใช้บริการแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 และ .05 ตามล าดบั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั
การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงแห่งนี้ ในดา้นการไดร้บัขา่วสาร
การส่งเสรมิการขาย และด้านความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของพนักงาน แตกต่างกบัผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีและสงูกว่า ส่วนผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด      
24 ชัว่โมงยี่ห้อหนึ่ง ด้านแนะน าบุคคลอื่นให้มาใช้บรกิารแตกต่างกบัผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ี          
ซึ่งผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการสูงที่สุดในทุกด้าน เนื่องจาก
การศึกษาท าให้คนมีความรู้ที่แตกต่างกนัท าให้สามารถเข้าใจในข่าวสารการส่งเสรมิการขายได้ไม่เหมอืนกนั ผู้ที่มี
การศกึษาน้อยมกัจะติดตามข่าวสารผ่านทางวทิยุ โทรทศัน์ ในขณะที่ผู้ที่มกีารศกึษาสูงกว่าจะมทีางเลอืกในการหา
ขอ้มลูมากขึน้ เช่น สือ่ออนไลน์ทางเฟสบุ๊ก อนิสตาแกรม ทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมในขณะนี้ จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่กีารศกึษาสงู
ไดร้บัโอกาสในการไดร้บัขา่วสารการสง่เสรมิการขาย ไดเ้ขา้ไปลองชมิ และมคีวามพงึพอใจจนสามารถทีจ่ะแนะน าเพื่อน
หรอืบุคคลอื่นใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารไดม้ากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) ทีไ่ดก้ล่าวถงึ
การแบ่งตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ซึง่การศกึษา กเ็ป็นปจัจยัหน่ึงทีท่ าใหค้นมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคต ิ
และพฤตกิรรมที่แตกต่างกนั เพราะคนที่มกีารศกึษาสงูจะเป็นผูท้ี่มคีวามกว้างขวาง และเขา้ใจสารไดด้ ีและจะเชื่อสิง่
นัน้ๆต่อเมื่อมหีลกัฐานหรอืเหตุผลเพยีงพอ และเช่นเดยีวกบัการศกึษาของ Stanton and Futrell (1987, อ้างใน         
ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2541: 130) ทีก่ล่าวถงึลกัษณะหรอืพฤตกิรรมของผูซ้ือ้ หรอืผูบ้รโิภคจะได้รบัอทิธพิลจากปจัจยั
ต่างๆ คอื ปจัจยัดา้นวฒันธรรม ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัสว่นบุคคล และปจัจยัทางดา้นจติวทิยา ซึง่ระดบัการศกึษากถ็อื
เป็นหน่ึงในปจัจยัสว่นบุคคล นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของณรงค ์วรรณากุลพงษ์ (2546) ทีศ่กึษาทศันคตแิละ
พฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟคัว่บด (กาแฟสด) ร้านแบลค็ แคนยอน ในศูนยก์ารคา้มาบุญครอง ผลการวจิยัพบว่า 
ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการบรโิภคกาแฟคัว่บด (กาแฟสด) ดา้นค่าใช้จ่ายในการบรโิภค
เฉพาะกาแฟสดต่อครัง้แตกต่างกนั และงานวจิยัของพมิานมาศ ลเีลิศวงศภ์กัด ี(2552) ทีไ่ดศ้กึษาความพงึพอใจ และ
พฤตกิรรมการบรโิภคของลูกคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการใชบ้รกิารรา้น Sorbet; & Sherbet โกลเดน้ เพลซ 
ผลการวจิยัพบว่า ลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น Sorbet & Sherbet ดา้น
การกลบัมาใชบ้รกิารในอนาคต และดา้นในอนาคตจะใชบ้รกิารมากขึน้หรอืน้อยลงแตกต่างกนั  
 5.  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี แตกต่างกนัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่ง ดา้น
ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของพนกังานและ ดา้นแนะน าบุคคลอื่นใหม้าใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด         
24 ชัว่โมงยี่ห้อหนึ่ง แตกต่างกบัผู้บริโภคที่ประกอบธุรกจิส่วนตัว โดยผู้บริโภคที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวมีแนวโน้ม
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสงูสดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีทีต่่างกนั ท าใหม้ชี่วงเวลาท างาน และลกัษณะของการ
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ตดิต่อสมัพนัธก์บับุคคลอื่นๆ ไม่เหมอืนกนั ซึง่การทีร่า้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่ง ตัง้อยู่ในบรเิวณย่านธุรกจิ ซึง่ถอื
เป็นแหล่งเดยีวกนักบัรา้นกาแฟสดคู่แขง่อกีหลายยีห่อ้ เพราะเป็นบรเิวณทีม่อีอฟฟิศของเหล่าพนักงานออฟฟิศอยู่เป็น
จ านวนมาก จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีเ่ป็นพนกังานออฟฟิศมทีางเลอืกทีจ่ะทดลองใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดไดอ้ย่างหลากหลาย
มากขึน้ ท าใหม้แีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทัง้ในดา้นความพงึพอใจในการใหบ้รกิารของพนกังานและ ดา้นแนะน า
บุคคลอื่นให้เข้ามาใช้บริการต ่ากว่าผู้บริโภคที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว สอดคล้องกบัการศึกษาของ  ศิริวรรณ            
เสรรีตัน์ (2538: 41) ทีไ่ดก้ล่าวถงึการแบ่งตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ซึง่อาชพี ซึง่ถอืเป็นสถานะทางสงัคม 
และเศรษฐกจิกเ็ป็นปจัจยัหน่ึงที่ท าให้คนผู้รบัสารมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องความคดิ และพฤติกรรมเนื่องจากความ
แตกต่างกนัของประสบการณ์ ทศันคต ิค่านิยม และเป้าหมาย และเช่นเดยีวกบัการศกึษาของ Stanton and Futrell           
(ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2541: 130; Stanton; & Futrell. 1987) ทีก่ล่าวถงึลกัษณะหรอืพฤตกิรรมของผูซ้ือ้ หรอืผูบ้รโิภคจะ
ไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัต่างๆ คอื ปจัจยัดา้นวฒันธรรม ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัส่วนบุคคล และปจัจยัทางดา้นจติวทิยา 
ซึ่งอาชีพก็ถือเป็นหน่ึงในปจัจัยส่วนบุคคลที่น าไปสู่ความต้องการสินค้า และบริการที่แตกต่างกัน นอกจากน้ี                
ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พมิานมาศ ลเีลศิวงศ์ภกัด ี(2552) ทีไ่ด้ศกึษาความพงึพอใจ และพฤตกิรรมการบรโิภค
ของลกูคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการใชบ้รกิารรา้น Sorbet; & Sherbet โกลเดน้ เพลซ ผลการวจิยัพบว่า ลูกคา้ที่
มอีาชพีแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้ริการรา้น Sorbet & Sherbet ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารในอนาคต 
และด้านในอนาคตจะใช้บริการมากขึ้นหรือน้อยลงแตกต่างกัน งานวิจัยของ  ลัดดา พุทธวารีกานต์ (2550) ได้
ท าการศกึษาพฤติกรรม และความพงึพอใจโดยรวมในการบรโิภคเครื่องดื่มกาแฟสดรา้น True Coffee สาขาอาคาร         
ทรู ทาวเวอร ์ถนนรชัดาภเิษก กรุงเทพฯ ซึ่งผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภค
กาแฟสดที่ร้าน True Coffee ด้านจ านวนครัง้ที่ดื่มกาแฟสดในหนึ่งสปัดาห์แตกต่างกนั และงานวจิยัของ สมพงษ์            
เลิศสิริลดากุล (2547) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคต่อการบรโิภคกาแฟคัว่บด กรณีศกึษารา้น Coffee World สาขาถนนพฒันพงศ ์ซึง่ผลการวจิยั
พบว่า ผู้บริโภคที่มอีาชีพแตกต่างกนัมพีฤติกรรมในการบรโิภคกาแฟคัว่บด (กาแฟสด) แตกต่างกนั ด้านชนิดของ
กาแฟคัว่บดทีช่อบ รสชาตกิาแฟชนิดทีเ่ลอืกดื่ม โดยเฉลีย่การดื่มกาแฟคัว่บดใน 1 สปัดาห ์เวลาในการเขา้มาใชบ้รกิาร 
ประเภทของกาแฟทีช่อบดื่ม สาเหตุในการเลอืกดื่มกาแฟคัว่บด  
 6.  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อบุคคลแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้
หนึ่งในดา้นการไดร้บัขา่วสารสง่เสรมิการขาย ดา้นความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของพนักงาน และดา้นแนะน าบุคคล
อื่นใหม้าใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามล าดบั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อ
บุคคลเท่ากบั 15,001- 25,000 บาท มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่ง ดา้นการไดร้บั
ข่าวสารการส่งเสรมิการขาย แตกต่างกบัผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อบุคคลเท่ากบั 25,001- 25,000 บาท โดยผูบ้รโิภคทีม่ี
รายไดต่้อบุคคลเท่ากบั 15,001- 25,000 บาทมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงแห่งนี้ ดา้นการ
ไดร้บัขา่วสารการสง่เสรมิการขายสงูสดุ และผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อบุคคลเท่ากบั 45,001 บาท มแีนวโน้มพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่ง ดา้นความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของพนกังาน และดา้นการแนะน าบุคคล
อื่นใหม้าใชบ้รกิาร แตกต่างกบัผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อบุคคลต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท, 15,001- 25,000 บาท, 
25,001- 35,000 บาทและ 35,001- 45,000 บาท ซึง่ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อบุคคล เท่ากบั 45,001 บาทขึน้ไป มแีนวโน้ม
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงแห่งนี้ ดา้นความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของพนักงาน และดา้นการ
แนะน าบุคคลอื่นให้มาใช้บรกิารสูงสุด อาจเนื่องจากรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยี่ห้อหนึ่ง มกีารใช้เมลด็กาแฟ Arabica           
ที่ผ่านการคดัเกรดมาอย่างด ีและผ่านกรรมวธิีการคัว่ในแบบเกาหลที าให้มรีถสาติที่เข้มขน้ แต่มคีาเฟอีนต ่าท าให้
กลายเป็นกาแฟทีม่มีาตรฐานสงู ท าใหร้าคาจ าหน่ายค่อนขา้งสงู ผูท้ีม่รีายไดส้งูจงึมโีอกาสทีจ่ะไดเ้ขา้มาเป็นลูกคา้ของ
รา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยี่หอ้นี้มากกว่า ซึง่ท าใหม้แีนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้รกิารด้านความพงึพอใจ และดา้นการ
แนะน าบุคคลอื่นใหม้าใชบ้รกิารมากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดป้านกลางเช่น 15,001- 25,000 บาท ซึง่กลุ่มรายได้
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ดงักล่าว ต้องรอโอกาสเข้ามาทดลองใช้บริการจากการติดตามข่าวสารการส่งเสริมการขาย จึงท าให้มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการใช้บริการสูงสุดในด้านการได้รบัข่าวสารการส่งเสริมการขายสูงสุด ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกบั
การศกึษาของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) ทีไ่ดก้ล่าวถงึการแบ่งตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ซึง่รายไดต่้อ
บุคคล ซึ่งถือเป็นสถานะทางเศรษฐกิจกเ็ป็นปจัจยัหน่ึงที่ท าให้คนผู้รบัสารมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องความคดิ และ
พฤตกิรรมเน่ืองจากความแตกต่างกนัของประสบการณ์ ทศันคต ิค่านิยม และเป้าหมาย และเช่นเดยีวกบัการศกึษาของ 
Stanton and Futrell (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2541: 130; อา้งองิจาก Stanton; & Futrell. 1987) ทีก่ล่าวถงึลกัษณะหรอื
พฤตกิรรมของผูซ้ือ้ หรอืผูบ้รโิภคจะไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัต่างๆ คอื ปจัจยัดา้นวฒันธรรม ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัสว่น
บุคคล และปจัจยัทางดา้นจติวทิยา ซึง่รายไดต่้อบุคคล หรอืโอกาสทางเศรษฐกจิกถ็อืเป็นหน่ึงในปจัจยัส่วนบุคคล ที่มี
กระทบต่อสนิคา้ และบรกิารทีต่ดัสนิใจซือ้ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วราภรณ์ ววิธิสริ ิ(2546) ท าการวจิยั
เรื่องปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อทศันคติและพฤติกรรมของผู้บรโิภคกาแฟคัว่บดในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปรมิณฑล  
กรณีศกึษารา้นบา้นไร่กาแฟ ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมทีศันคตกิารบรโิภคกาแฟคัว่บดเกีย่วกบั
รสชาติกาแฟ การใชเ้วลาในการรอ ราคากาแฟแพงเกนิไป แตกต่างกนั และรายไดม้คีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บรโิภคกาแฟคัว่บดเกีย่วกบัประเภทกาแฟ จ านวนวนัในการดื่ม ปรมิาณในการดื่ม ช่วงเวลาทีด่ื่ม ชนิดกาแฟทีช่อบดื่ม 
สาเหตุทีเ่ลอืกดื่ม ปจัจยัทีต่ดัสนิใจเลอืกดื่ม แหล่งขอ้มลูทีรู่จ้กั สือ่ทีรู่จ้กั และงานวจิยัของณรงค ์วรรณา กุลพงษ์ (2546) 
ไดศ้กึษาทศันคตแิละพฤติกรรมการบรโิภคกาแฟคัว่บด (กาแฟสด) รา้นแบลค็แคนยอน ในศูนยก์ารค้ามาบุญครอง 
ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟคัว่บด (กาแฟสด) ดา้นแนวโน้ม
การกลบัมาใชบ้รกิารแตกต่างกนั  
 7.  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร โดยดา้นผลติภณัฑ์ ด้านการส่งเสรมิการตลาด และด้านลกัษณะทาง
กายภาพ มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
ไดร้บัข่าวสารการส่งเสรมิการขาย ในทศิทางเดยีวกนั ในขณะทีส่่วนประสมทางการตลาดบรกิาร โดยดา้นพนักงานผู้
ใหบ้รกิาร มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
ไดร้บัข่าวสารการส่งเสรมิการขาย ในทศิทางตรงกนัขา้ม ซึง่ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในดา้นดงักล่าวสามารถ
อธบิายแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมง ยีห่้อนี้ดา้นการได้รบัข่าวสารการส่งเสรมิการขายได ้
รอ้ยละ 31.4 อาจเนื่องจากการลกัษณะเฉพาะของงานบรกิารทีไ่ม่สามารถจบัตอ้งได ้การบรกิารไม่สามารถแยกออกจาก
ผูใ้หบ้รกิาร การผลติ และบรโิภคเกดิขึน้ในช่วงเวลาเดยีวกนั อกีทัง้สามารถควบคุมผลผลติไดย้าก ดงันัน้สิง่ทีจ่ะส่งเสริม
ใหผู้บ้รโิภคได้รบัข่าวสารการส่งเสรมิการขายของร้านได้อย่างชดัเจนที่สุดคอื ผ่านทางสิง่ทีม่ตีวัตนจบัต้องได ้ทดลอง 
ประเมนิ และหาขอ้มูลเพิม่เตมิไดเ้ช่น ดา้นผลติภณัฑ ์การส่งเสรมิการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพของรา้นที่
เป็นสิง่ที่น าเสนอถึงภาพลกัษณ์ และคุณภาพบริการของทางร้านได้อย่างชดัเจนผ่านองค์ประกอบส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารทีเ่ป็นรปูธรรม จบัตอ้งได ้สิง่เหล่านี้จงึส่งเสรมิใหผู้บ้รโิภคมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นการ
ไดร้บัขา่วสารการสง่เสรมิการขายสงูขึน้ ซึง่แตกต่างจากดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ทีก่ารควบคุมคุณภาพการบรกิารใหม้ี
มาตรฐานเดียวกนันัน้ท าได้ยากจากพนักงานผู้ให้บริการที่ต่างกนั ดงันัน้ส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงานผู้
ใหบ้รกิารนี้จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะท าใหแ้นวโน้มพฤตกิรรม ดา้นการไดร้บัขา่วสารการส่งเสรมิการขายไม่เป็นไปอย่าง
ทีต่อ้งการ ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) ทีไ่ดท้ าการศกึษาถงึเหตุจูงใจทีท่ าใหเ้กดิ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ หรอืเลอืกใชบ้รกิาร โดยความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้จะไดร้บัอทิธพิลจากตวักระตุ้นต่างๆ ซึง่สิง่
กระตุน้ทางการตลาด หรอืสว่นประสมทางการตลาดกเ็ป็นหน่ึงในปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมของผูซ้ือ้ ซึง่ผูป้ระกอบการ
ตอ้งควบคุม และวางแผนอย่างเหมาะสมกบัลูกคา้ของตน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วราภรณ์ ววิธิสริ ิ(2546) ท า
การวิจยัเรื่องปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟคัว่บดในเขตกรุงเทพมหานครและเขต
ปริมณฑล กรณีศกึษาร้านบ้านไร่กาแฟ ซึ่งผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลิตภณัฑ์มี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัทศันคตกิารบรโิภคกาแฟคัว่บด และมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟ
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คัว่บดในประเภทกาแฟ ปรมิาณการดื่ม ช่วงเวลาในการดื่ม รสชาต ิสาเหตุทีด่ื่ม ปจัจยัที่ท าใหเ้ลอืกดื่ม แหล่งขอ้มูลที่
รูจ้กั สื่อทีรู่้จกั ดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัทศันคติการบรโิภคกาแฟคัว่บด และมี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟคัว่บดในประเภทกาแฟ จ านวนวนัในการดื่ม ปรมิาณการดื่ม ช่วงเวลาทีด่ื่ม 
ชนิดทีด่ื่ม ปจัจยัทีท่ าใหเ้ลอืกดื่ม แหล่งขอ้มูลทีรู่จ้กั สื่อทีรู่จ้กั ดา้นบุคคลมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัทศันคติ
การบรโิภคกาแฟคัว่บด และมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟคัว่บดในจ านวนวนัในการดื่ม ปรมิาณการดื่ม 
ช่วงเวลาทีด่ื่ม ชนิดทีด่ื่ม สาเหตุทีด่ื่ม ปจัจยัทีท่ าใหเ้ลอืกดื่ม แหล่งขอ้มูลทีรู่จ้กั สื่อทีรู่จ้กั ดา้นการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัทศันคตกิารบรโิภคกาแฟคัว่บด และมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
บรโิภคกาแฟคัว่บดในประเภทกาแฟ ปรมิาณการดื่ม แหล่งขอ้มลูทีรู่จ้กั และงานวจิยัของ ณรงค ์วรรณากุลพงษ์ (2546) 
ไดศ้กึษาทศันคตแิละพฤติกรรมการบรโิภคกาแฟคัว่บด (กาแฟสด) รา้นแบลค็แคนยอน ในศูนยก์ารค้ามาบุญครอง          
ซึง่ผลการวจิยัพบว่า สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์และการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การบรโิภคกาแฟคัว่บด (กาแฟสด) รา้นแบลค็แคนยอน ในศนูยก์ารคา้มาบุญครอง ดา้นความถีใ่นการดื่มกาแฟสด และ
ส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบรโิภคกาแฟคัว่บด (กาแฟสด) ดา้นแนวโน้มการ
กลบัมาใช้บรกิาร และบุคลกิภาพของผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคกาแฟคัว่บด (กาแฟสด) ด้าน
แนวโน้มการกลบัมาใชบ้รกิาร  
 8.  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการ มี
ผลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความพงึพอใจต่อ
การใหบ้รกิารของพนกังาน ในทศิทางเดยีวกนั ในขณะทีส่่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิการตลาดมี
ผลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความพงึพอใจต่อ
การใหบ้รกิารของพนักงาน ในทศิทางตรงกนัขา้ม ซึง่ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในดา้นดงักล่าวสามารถอธบิ าย
แนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมง ยีห่อ้นี้ดา้นความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของพนักงานได ้
รอ้ยละ 27.3 อาจเนื่องจากงานบรกิารนัน้เป็นกจิกรรมทีส่นองความตอ้งการเพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูม้ารบับรกิาร 
ดงันัน้นอกจากคุณภาพของผลติภณัฑท์ีจ่ดัจ าหน่ายของทางรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่ง ทีต่รงกบัความต้องการ
ของลกูคา้แลว้ ท าเลทีต่ัง้ทีต่อ้งสะดวกในการเขา้มาใชบ้รกิาร อกีทัง้ตัง้มาตรฐานการใหบ้รกิารอย่างมคีุณภาพเท่าเทยีม
กนัของทางรา้นจงึเป็นส่วนส าคญัทีส่รา้งความพงึพอใจใหก้บัผูท้ีเ่ขา้มาใช้บรกิาร ดงึดูดใหลู้กคา้สนใจเขา้มาใช้บรกิาร
อย่างต่อเนื่อง แต่กาแฟสดระดบัพรเีมีย่มอย่างรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงแห่งนี้ หากมกีารส่งเสรมิการตลาดทีม่ากเกนิไป 
หรอืบ่อยครัง้เกนิไป กม็โีอกาสที่จะท าให้แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิาร ด้านความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของ
พนกังานลดลงกเ็ป็นได ้เพราะผูบ้รโิภคทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารเน้นทีภ่าพลกัษณ์ และมาตรฐานในระดบัราคาสงูทีคุ่ม้ค่าไปกบั
คุณภาพ และรสชาตกิาแฟอนัเป็นเอกลกัษณ์เหมาะกบัผูบ้รโิภค ดงันัน้จงึไม่จ าเป็นทีจ่ะต้องท าการส่งเสรมิการตลาดจน
มากเกนิไป ซึง่เสมอืนเป็นการลดเกรดของกาแฟสดระดบันี้ลงไป ซึ่งผลการศกึษานี้สอดคล้องกบัการศกึษา Hoffman 
and Bateson (2006) ซึง่ไดก้ล่าวถงึหลกัการทีต่อ้งค านึงถงึของการใหบ้รกิารทีส่ามารถจะตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจในการใชบ้รกิารได ้ซึง่ประกอบดว้ย 1. หลกัความสอดคลอ้งกบัความต้องการของบุคคล
ส่วนใหญ่ 2. หลักความสม ่าเสมอ 3. หลกัความเสมอภาค 4. หลกัความประหยดั และ 5. หลกัความสะดวก และ
การศกึษาของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) ทีไ่ดท้ าการศกึษาถงึเหตุจูงใจทีท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ 
หรอืเลอืกใชบ้รกิาร โดยความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้จะไดร้บัอทิธพิลจากตวักระตุ้นต่างๆ ซึง่สิง่กระตุ้นทางการตลาด หรอื
สว่นประสมทางการตลาดกเ็ป็นหน่ึงในปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมของผูซ้ือ้ ซึง่ผูป้ระกอบการต้องควบคุม และวางแผน
อย่างเหมาะสมกบัลูกค้าของตน นอกจากนี้ยงัมคีวามสอดคล้องกบังานวจิยัของ สมพงษ์ เลศิสริลิดากุล (2547) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคต่อการ
บรโิภคกาแฟคัว่บด กรณีศกึษารา้น Coffee World สาขาถนนพฒัพงศ ์ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นผลติภณัฑ ์การจดัจ าหน่าย และกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผู้บรโิภคต่อการบรโิภคกาแฟคัว่บด
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ใน 1 วนั และงานวจิยัของลดัดา พุทธวารกีานต์ (2550) ไดท้ าการศกึษาพฤตกิรรม และความพงึพอใจโดยรวมในการ
บรโิภคเครื่องดื่มกาแฟสดรา้น True Coffee สาขาอาคารทร ูทาวเวอร ์ถนนรชัดาภเิษก กรุงเทพฯ ซึง่ผลการวจิยัพบว่า 
ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟสดทีร่า้น True Coffee ดา้นจ านวน
ครัง้ทีด่ื่มกาแฟสดต่อสปัดาห ์และจ านวนครัง้ทีด่ื่มกาแฟสด และปจัจยัทางการตลาดดา้นกระบวนการมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟสดทีร่า้น True Coffee ดา้นค่าใชจ้่ายในการบรโิภคกาแฟสดทีร่า้น  
 9.  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภัณฑ์ และด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมผีลต่อแนวโน้ม
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนะน าบุคคลอื่นใหม้าใชบ้รกิาร 
ในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สว่นประสมทางการตลาดบรกิารในดา้นดงักล่าวสามารถอธบิายแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมง ยี่ห้อนี้ด้านแนะน าบุคคลอื่นให้มาใช้บรกิารได้ ร้อยละ 38.9 อาจเนื่องจากผู้บรโิภคที่เคยใช้
บรกิารตอ้งมคีวามมัน่ใจในรสชาต ิและคุณภาพของผลติภณัฑข์องรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หนึ่ง ทีต่ัง้อยู่ในสถานที่
ทีส่ะดวกในการเขา้ไปใชบ้รกิาร จงึจะมแีนวโน้มในการที่จะแนะน าบุคคลอื่นที่สะดวกจะเขา้มาใช้บรกิารร้านให้มาใช้
บรกิารดว้ยเช่นกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) ทีไ่ดท้ าการศกึษาถงึเหตุจูงใจที่
ท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อ หรอืเลอืกใช้บรกิาร โดยความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้จะไดร้บัอทิธพิลจากตวักระตุ้น
ต่างๆ ซึ่งสิง่กระตุ้นทางการตลาด หรอืส่วนประสมทางการตลาดกเ็ป็นหน่ึงในปจัจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ซื้อ        
ซึ่งผู้ประกอบการต้องควบคุม และวางแผนอย่างเหมาะสมกบัลูกค้าของตน นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ
พมิานมาศ ลเีลศิวงศ์ภกัด ี(2552) ได้ศกึษาความพงึพอใจ และพฤติกรรมการบรโิภคของลูกค้าที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
แนวโน้มการใชบ้รกิารรา้น Sorbet & Sherbet โกลเดน้ เพลซ ซึง่ผลการวจิบัพบว่า ความพงึพอใจดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใช้
บรกิารรา้น Sorbet & Sherbet ทางดา้นการแนะน าบุคคลอื่นมาใชบ้รกิาร และงานวจิยัของ วราภรณ์ ววิธิสริ ิ(2546) ท า
การวิจยัเรื่องปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟคัว่บดในเขตกรุงเทพมหานครและเขต
ปรมิณฑล กรณีศกึษาร้านบ้านไร่กาแฟ ซึ่งผลการศกึษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์มี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัทศันคตกิารบรโิภคกาแฟคัว่บด และมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟ
คัว่บดในประเภทกาแฟ ปรมิาณการดื่ม ช่วงเวลาในการดื่ม รสชาต ิสาเหตุทีด่ื่ม ปจัจยัที่ท าใหเ้ลอืกดื่ม แหล่งขอ้มูลที่
รู้จ ัก สื่อที่รู้จ ัก ด้านการจัดจ าหน่ายมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับทัศนคติการบริโภคกาแฟคัว่บด และมี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟคัว่บดในประเภทกาแฟ  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. การศึกษาในเชงิคุณภาพเกี่ยวกบันโยบายและการบรหิารธุรกิจด้านร้านกาแฟ เพื่อน ามาเป็นข้อมูล        
ในการพฒันาการบรหิารธุรกจิของรา้นกาแฟสด 24ชัว่โมงไดต่้อไป 
 2. การศกึษาเปรยีบเทยีบถงึปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารระหว่างธุรกจิอื่นๆทีม่กีารเปิดบรกิาร  
24ชัว่โมงเหมือนกนั เช่น แม็คคาเฟ่ 24ชัว่โมงกับกาแฟสด 24ชัว่โมงยี่ห้อหนึ่ง เป็นต้น เพื่อจะได้ ทราบถึงความ          
พงึพอใจของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารและผูบ้รหิารจะไดน้ าไปปรบักลยุทธก์ารตลาดต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก         
รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่า นบัตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็
เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ในการใหค้ าปรกึษาค าแนะน าที่มคีุณค่า ช่วยเหลอืและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้  
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 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกิุตตา และอาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์           
ทีก่รุณาเป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธ์ และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆเพื่อปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็น
ประโยชน์ และกรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม  อกีทัง้ยงัให้
ค าแนะน าในการวจิยัครัง้นี้ และใหค้วามเมตตาดว้ย ดเีสมอมา  
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์มหาวทิยาลยั          
ศร ีนครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลอืตลอด จนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั 
อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา  
 ผูว้จิยัขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ เจา้หน้าที่บณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน          
ทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอืใหค้ าแนะน าเป็นอย่างดตีลอดจนผูม้สีว่นส าเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี  
 ผู้วจิยัต้องขอขอบคุณ ผู้จดัการร้านและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมงยี่ห้อหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทัง้ 3 สาขา ทีไ่ดใ้หค้วามอนุเคราะห ์ตลอดจนความสะดวกอย่างดยีิง่ ในการใหข้อ้มูลและการจดัเกบ็
แบบสอบถาม  
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ผูซ้ึง่ใหช้วีติ ความรกั อบรมสัง่สอน และเป็นแรงบนัดาลใจใหม้ี
วนันี้ คอยให้ก าลงัใจ มอบโอกาสในการศึกษาเป็นวิชาความรู้ติดตัวในปจัจุบนัผู้วจิยัขอขอบคุณ เพื่อนนิสติ           
คณะสงัคมศาสตร์ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด รุ่น 14ทุกคน ทีค่อยช่วยเหลอื ใหก้ าลงัใจ และใหค้ าแนะน า  
ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้มาโดยตลอด และขอขอบ คุณทุกๆ ท่านทีม่สี่วนร่วมในความส าเรจ็ของสารนิพนธฉ์บบันี้          
ทีไ่ม่ไดเ้อ่ยนาม ณ ทีน่ี้ไดอ้ย่างครบถว้น  
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