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บทคดัย่อ 

 

การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จําแนกตามลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ และเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจ        

ใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สาํหรบักลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ื้อ

และดื่มกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้เพศชาย และเพศหญงิ จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูล ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การหาค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

สถิติที่ใช้สําหรบัทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน       

ทางเดยีว และสถติกิารวเิคราะห ์ความถดถอยเชงิพหุคณู  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 1. ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสดในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูป้ญัหา อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถทาํนายไดร้อ้ยละ 5.6 

 2. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์ด้านการส่งเสรมิการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มี

อทิธพิลในทศิทางเดยีวกนักบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการค้นหาขอ้มูล ในขณะที่

พนกังานผูใ้หบ้รกิารมอีทิธพิลในทศิทางตรงขา้ม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 17.2 

 3. สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดใน

เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 77 

 4. ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสรมิการตลาด และด้านพนักงานผู้ให้บรกิาร        

มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซือ้/ใชบ้รกิาร อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 71.5 

 5. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิาร และดา้นกระบวนการมอีทิธพิลใน

ทศิทางเดยีวกนักบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซื้อ ในขณะที่การ

ส่งเสรมิการตลาดมอีทิธพิลในทศิทางตรงขา้ม อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลําดบั โดยสามารถ

อธบิายไดร้อ้ยละ 87.1 

 

คาํสาํคญั: สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร การตดัสนิใจ รา้นกาแฟสด 
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Abstract 

 

The objective of this research is to study the decisions of consumers with regard to service on 

brewed coffee shop in Bangkok Metropolis by categorizing these factors based on demographic 

characteristics and for the purpose of studying the service marketing mix and its influencing on 

consumer’s usage service decision on brewed coffee shop in Bangkok Metropolis. The sample in this 

research consisted of 400 consumers, both male and female, who buy and drink fresh coffee in Bangkok 

Metropolis. A questionnaire was used as an instrument for data collection. The statistics used for 

analysis included frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistics used for hypothesis 

testing were t-test, one-way analysis of variance, and multiple-regression analysis. 

 The findings of hypothesis testing revealed the following: 

 1. The service marketing mix in terms of the aspect of price influenced the decisions of 

consumers about using the services on brewed coffee shop in Bangkok Metropolis. The aspect of 

problem recognition was at a statistically significant level of 0.01, which could be explained by 5.6%. 

 2. The service marketing mix in terms of product, promotion, and physical evidence similarly 

influenced the decisions of consumers using the services of a brewed coffee shop in Bangkok Metropolis 

in the aspect of information searching, while the aspect of service employees had an influence in the 

opposite direction at a statistically significant level of 0.01, which could be explained by 17.2%. 

 3.  The service marketing mix in the aspect of promotion influenced the decisions of consumers 

to use the services of brewed coffee shops in Bangkok Metropolis, in the aspect of alternative 

assessment and at a statistically significant level of 0.01, which could be explained by 77%. 

 4.  The service marketing mix in the aspects of product, promotion, and service employees 

influenced the decisions of consumers to use the services of a brewed coffee shop in Bangkok 

Metropolis in the aspects of decision-making at statistically significant levels of 0.01 and 0.05 

respectively, which could be explained by 71.5%. 

 5.  The service marketing mix in the aspects of products, service employees, and processes 

were influenced in the same direction as the decisions of consumers to use the services of brewed 

coffee shops in Bangkok Metropolis in the aspects of behavior after purchase, while the aspect of 

promotion influenced in the opposite direction with a statistically significant level of 0.01 and 0.05 

respectively, which could be explained by 87.1%. 

 

Keyword: Service Marketing Mix, Decision, Brewed Coffee Shop    

 

บทนํา 

หากเอ่ยถึง "ธุรกจิกาแฟ" คาดว่าเป็นธุรกจิของมนุษย์เงนิเดอืนที่มคีวามต้องการอยากจะเปิดร้านมากที่สุด 

สาํหรบัชวีติใครหลายต่อหลายคน คงอยากจะมธีุรกจิเลก็ๆ สกัอย่าง เพราะโดยธรรมชาตขิองมนุษย ์การมอีาชพีทีม่ ัน่คง 

และมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้คอืปจัจยัพืน้ฐาน รา้นกาแฟสดเป็นหน่ึงในธุรกจิยอดฮติในช่วง เกอืบ 10 กว่าปีทีผ่่านมา เพราะ

ไดร้บัอทิธพิลจากรา้นกาแฟดงัจากต่างประเทศ ทีเ่ขา้มาทําตลาดและเปิดขายในเมอืงไทย ทําใหม้รีา้นกาแฟสดเปิดขึน้
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มากมายไม่ว่าจะเป็น รา้นกาแฟของนกัลงทุนต่างประเทศทีเ่ขา้มาสรา้งตราสนิคา้ในไทย รา้นกาแฟของคนไทยทัง้ทีล่งทุน

เองและเปิดสาขาในรปูแบบแฟรนไชส ์รา้นกาแฟของคนไทยทีเ่ปิดร่วมกบัป ัม๊น้ํามนั และรา้นกาแฟรายย่อยอกีเป็นจาํนวน

มาก แต่กม็หีลายรา้นทีปิ่ดตวัลงอย่างรวดเรว็เช่นกนั  

ในช่วงระยะเวลา 3 – 4 ปี ทีผ่่านมาน้ี ธุรกจิรา้นกาแฟสด มอีตัราการเตบิโตรวดเรว็ สาเหตุหลกัมาจากธุรกจิรา้น

กาแฟรายใหญ่ๆ จากต่างประเทศเขา้มาลงทุนในธุรกจิน้ี สภาพดงักล่าวสรา้งความคกึคกัและตื่นตวัใหก้บัธุรกจิกาแฟสด

เป็นอย่างมาก ขณะเดยีวกนั กระแสความนิยมการดื่มกาแฟของคนไทยกเ็ริม่เปลีย่นแปลงไป ปจัจุบนั คนไทยนิยมเขา้รา้น

กาแฟสดคัว่บด ทีม่กีารตกแต่งรา้นใหห้รหูราทนัสมยั สะดวกสบาย มบีรรยากาศรื่นรมยส์าํหรบัการดื่มกาแฟมากขึน้  

จากผลการสาํรวจพฤตกิรรมการดื่มกาแฟของคนไทย พบว่า มอีตัราการดื่มกาแฟต่อคนเฉลีย่ 200 แกว้/

คน/ปี (ทีม่า: ศนูยว์จิยักสกิรไทยปี 2555) ดงันัน้การดื่มกาแฟของคนไทยในอนาคตยงัมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ เหตุน้ี 

ผูป้ระกอบการจํานวนมากสนใจเขา้มาลงทุนในธุรกจิรา้นกาแฟ มกัเน้นการขายสนิค้าและบรกิารเสรมิอื่นๆ เช่น 

ขนมเค้ก คุกกี้ แซนด์วชิ บริการอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ มนุษยสมัพนัธ์ที่ดีของพนักงาน บรรยากาศในร้าน 

หอ้งน้ําสะอาด และมบีรกิารอนิเทอรเ์น็ตใหก้บัลกูคา้ เมื่อแต่ละรา้นมจีุดขายทีเ่ป็นทางเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภคแตกต่าง

กนัไป ประกอบกบัผูบ้รโิภคยงัมหีลายกลุ่ม ทําใหก้ารแข่งขนัในอนาคตมแีนวโน้มรุนแรงขึน้ ผูป้ระกอบการจงึต้อง

สรา้งมาตรฐานใหก้บัสนิคา้และบรกิารทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดด้ยีิง่ขึน้ 

จากที่กล่าวมาขา้งต้น ทําให้ผู้วจิยัเหน็ความสําคญัและมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่อง “ส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารร้านกาแฟสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยจะ

ศกึษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์และส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ผูว้จิยัเลอืกทีจ่ะศกึษากลุ่มประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเขตกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งเศรษฐกจิ และศูนยก์ลางทางการศกึษา มจีํานวน

ประชากรหนาแน่นกว่าจงัหวดัอื่นๆ ในประเทศไทย และธุรกจิรา้นกาแฟสดยงัเป็นธุรกจิทีม่โีอกาสเตบิโตไดอ้กี แต่

จะทาํอย่างไรใหธ้รุกจิอยู่รอด ซึง่ขอ้มลูเหล่าน้ีจะเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการ ผูท้ีม่กีจิการรา้นกาแฟอยู่แลว้ใน

ปจัจุบนั หรอืผูท้ี่สนใจอยากเปิดร้านกาแฟแบรนด์ของตวัเอง นําผลการวจิยัไปวางแผน พฒันา ปรบัปรุง และ

กาํหนดกลยุทธท์างการตลาดต่างๆ ในกจิการของตนต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาการตดัสนิใจใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อบุคคล 

2. เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านกาแฟสดของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 

1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่   

   ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี 

และรายไดต่้อบุคคล 

   สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจยั  

1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดแตกต่างกนั 

2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ประชากรศาสตร ์(Demography) หมายถงึ 

การวเิคราะหเ์ชงิสถติและการพรรณนาลกัษณะของกลุ่มประชากรในดา้นการแจกกระจาย สถติชิพี อายุ เพศ และ

สถานภาพในทางพลเมอืง ในขณะใดขณะหน่ึง หรอืช่วงระยะเวลาหน่ึง (ราชบณัฑติยสถาน  2524: 109) 

ปรมะ สตะเวทนิ (2546: 112-118) ได้อธบิายถึงคุณสมบตัเิฉพาะของคน ซึง่แตกต่างกนั ในแต่ละคน 

คุณสมบตัเิหล่าน้ีจะมอีทิธพิลต่อผูร้บัสารในการทาํการสือ่สารคนทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ต่างกนั จะมลีกัษณะ

ทางจติวทิยาต่างกนั โดยวเิคราะหจ์ากปจัจยัดงัน้ี 

1. เพศ (Sex) หญิงชายมคีวามแตกต่างกนัทัง้ในดา้นสรรีะ ความถนัด สภาวะทางจติใจ อารมณ์ จาก

งานวจิยัทางดา้นจติวทิยาทัง้หลายไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างอย่างมากในเรื่องความคดิ ค่านิยม และทศันคต ิ

ทัง้น้ีเพราะวฒันธรรมและสงัคมไดก้าํหนดบทบาท และกจิกรรมของคนทัง้สองเพศไวแ้ตกต่างกนั 

2. อายุ (Age) อายุเป็นปจัจยัทีส่าํคญัประการหน่ึงต่อพฤตกิรรมการสือ่สารของมนุษยเ์น่ืองจากอายุจะเป็น

ตวักาํหนดหรอืเป็นสิง่ทีบ่่งบอกเกีย่วกบัความมปีระสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ของบุคคลดงัคํากล่าวทีว่่าผูใ้หญ่อาบน้ํา

รอ้นมาก่อน เกดิมาหลายฝน หรอืเรยีกคนที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า ว่าเดก็ เมื่อวานซนื เป็นต้น สิง่เหล่าน้ีล้วน

แล้วแต่เป็นเครื่องบ่งชี้หรือแสดงความคดิความเชื่อลกัษณะการโต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกดิขึน้ของบุคคล 

คนเราโดยทัว่ไปเมื่ออายุเพิม่ขึน้ประสบการณ์สูงขึน้ ความฉลาดรอบคอบกเ็พิม่มากขึน้ วธิคีดิและสิง่ที่สนใจกจ็ะ

เปลีย่นแปลงไปดว้ย 

3. การศกึษา (Education) การศกึษาหรอืความรู ้เป็นลกัษณะอกีประการหน่ึงทีม่อีทิธพิลต่อผูร้บัสาร การ

ที่คนได้รับการศึกษาที่ต่างกนัในยุคสมยัที่ต่างกนั ในระบบการศึกษาที่แตกต่างกนัจึงย่อมมีความรู้สกึนึกคิด 

อุดมการณ์ และความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั คนทัว่ ๆ ไปมกัจะสนใจหรอืยดึแนวความคดิในแนวสาขาของตนเป็น

สาํคญั และบุคคลมกัมลีกัษณะบางประการทีแ่สดงหรอืบ่งชีถ้งึพืน้ฐานการศกึษาหรอืสาขาวชิาทีเ่รยีนมา เน่ืองจาก

สถาบนัการศึกษาเป็นสถาบนัที่อบรม    กล่อมเกลาให้บุคคลมบีุคลกิภาพไปในทศิทางที่แตกต่างกนั ทางด้าน

ครูผู้สอนก็มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้เรียน โดยการสอดแทรกความรู้สึกนึกคิดของตัวให้แก่ผู้เรียน ดังนัน้

การศกึษาจงึเป็นตวักาํหนดในกระบวนการเลอืกสรรของผูร้บั 

4. สถานภาพทางสงัคม และเศรษฐกจิ (Socio-Economic Status) อนัไดแ้ก่ เชือ้ชาตแิละชาตพินัธุ ์ถิน่

ฐาน ภูมลิําเนา พืน้ฐานของครอบครวั อาชพี รายไดแ้ละฐานะทางการเงนิ ปจัจยัเหล่าน้ีมอีทิธพิลอย่างสาํคญัต่อ

ผูร้บั ซึง่ในการวจิยัทางดา้นนิเทศศาสตรไ์ดช้ีใ้หเ้หน็ว่าสถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิของผูร้บัสารมอีทิธพิลอย่าง

สําคญัต่อปฏิกริิยาของผู้รบัสารที่มีต่อผู้ส่งสาร และสถานะภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจทําให้คนมีวฒันธรรมที่

ต่างกนั มปีระสบการณ์ทีต่่างกนั มทีศันคต ิค่านิยม และเป้าหมายทีต่่างกนั 

5. ศาสนา (Religion) การนับถอืศาสนาเป็นลกัษณะอกีประการหน่ึงของผูร้บัสารทีม่อีทิธพิล ต่อตวัผูร้บั

สาร ทัง้ทางดา้นทศันคต ิค่านิยม และพฤตกิรรม โดยศาสนาไดม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัคนและกจิกรรมต่างๆในชวีติคน

ตลอดทัง้ชวีติ อทิธพิลของศาสนาทีม่ต่ีอบุคคลม ี3 ด้าน ได้แก่ ดา้นศลีธรรม คุณธรรม ความเชื่อทางจรรยาของ

บุคคล ดา้นการเมอืง และดา้นเศรษฐกจิ 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

mix) หมายถงึ การมสีนิคา้ทีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบัได ้

และผูบ้รโิภคยนิดจี่ายเพราะมองเหน็ว่าคุม้ค่า รวมถงึมกีารจดัจาํหน่ายกระจายสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการ

ซือ้หา เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ลกูคา้ ดว้ยความพยายามจงูใจใหเ้กดิความเหน็ชอบในสนิคา้และเกดิพฤตกิรรมอย่าง

ถูกตอ้ง (เสร ีวงษ์มณฑา.  2542: 11) 

ส่วนประสมการตลาดบรกิาร (7P s) ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, (2547) อธบิายว่า กลยุทธ์

การตลาดสาํหรบัธุรกจิบรกิาร (Marketing Mix 7P s) ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกของผูบ้รโิภคประกอบดว้ยปจัจยั

ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ปจัจยัดา้นราคา (Price) ปจัจยัดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) ปจัจยัดา้นสง่เสรมิการตลาด 

(Promotion) ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (Process) ปจัจยัดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร (People) ปจัจยัดา้นการ

สรา้งและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation) โดยส่วนประกอบทุกตวัมคีวามเกีย่ว

พนัธ์และเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับผู้บริหารจะวางกลยุทธ์โดยเน้นน้ําหนักที่ปจัจัยใดมากกว่า เพื่อให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 

1. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ใดสิง่หน่ึงที่ถูกนําเสนอสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า และสร้างคุณค่า (Value) เพื่อให้เกดิความพงึพอใจใหเ้กดิขึน้ โดยผลติภณัฑ์ทีเ่สนอขายแก่

ลูกคา้ต้องมคุีณประโยชน์หลกั (Core Benefit) ต้องเป็นผลติภณัฑท์ีลู่กคา้คาดหวงั (Expected Product) หรอืเกนิ

ความคาดหวงั (Augmented Product) รวมถึงการนําเสนอผลติภณัฑท์ีม่ศีกัยภาพ (Potential Product) เพื่อ

ความสามารถในการแขง่ขนั ในอนาคต ผลติภณัฑท์ีนํ่าเสนอขายอาจมตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนกไ็ด ้

2. ปจัจยัด้านราคา (Price) หมายถึง การกําหนดราคาสนิคา้ เกดิจากการตัง้เป้าหมายทางการคา้ว่า

ตอ้งการกาํไร ตอ้งการขยายสว่นครองตลาด ตอ้งการต่อสูก้บัคู่แขง่ขนั หรอืเป้าหมายอื่น การตัง้ราคาตอ้งไดร้บัการ

ยอมรบัจากตลาดเป้าหมายและสูก้บัคู่แขง่ได ้

3. ปจัจยัดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถงึ กระบวนการทาํงานทีจ่ะทาํใหส้นิคา้หรอืบรกิารไปสูต่ลาด

เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดบ้รโิภคสนิคา้หรอืบรกิารตามทีต่อ้งการ โดยตอ้งพจิารณาถงึทําเลทีต่ัง้เพื่อใหอ้ยู่ในพืน้ทีท่ีเ่ขา้ถงึ

ลกูคา้ได ้ปจัจุบนัเทคโนโลยเีจรญิกา้วหน้าขึน้ การสง่สนิคา้และบรกิารกง็่ายขึน้สาํหรบัทัง้ผูผ้ลติและสาํหรบัลกูคา้ 

4. ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึ กจิกรรมสนบัสนุนกระบวนการสื่อสารทางการ

ตลาด โดยมเีครื่องมอืทีส่าํคญั 4 ชนิด คอื 

    4.1 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการส่งเสริมการตลาดที่ดีที่สุด แต่มี

ค่าใชจ้่ายสงูทีส่ดุ 

    4.2 การโฆษณา (Advertising) เป็นการสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ ใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคกลุ่มใหญ่เหมาะ

กบัสนิคา้ทีต่อ้งการตลาดกวา้ง 

    4.3 การสง่เสรมิการขาย (Sales Promotion) เป็นการใชส้ือ่โฆษณาประเภทต่างๆ   ใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภค

ใหเ้กดิความตอ้งการในตวัสนิคา้ 

    4.4 การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ (Publicity and Public Relation) เป็นกิจกรรม   ที่เน้น

วตัถุประสงคก์ารใหบ้รกิารแก่สงัคมเพื่อเสรมิภาพพจน์ หรอืเบีย่งเบนความรูส้กึของผูบ้รโิภคต่อตวัผลติภณัฑ ์

5. ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (Process) หมายถงึ ขัน้ตอนในการจดัจําหน่ายผลติภณัฑ ์และการ

ให้บริการ ซึ่งจะต้องถูกต้องรวดเร็วเป็นที่พอใจและประทับใจในความรู้สึกของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการอาศัย

กระบวนการบางอย่าง เพื่อจดัสง่ผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหก้บัลกูคา้ เพื่อใหเ้กดิความแตกต่าง 
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6. ปจัจยัดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร (People) หมายถงึ ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ัง้หมดซึง่หมาย

รวมถงึทัง้ลกูคา้ บุคลากรทีจ่าํหน่าย และบุคคลทีใ่หบ้รกิารหลงัการขาย บุคลากร   ผูใ้หบ้รกิารจําเป็นต้องคดัเลอืก 

ใหก้ารฝึกอบรม และมสีิง่จงูใจเพื่อทาํใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจและเกดิความแตกต่างจากคู่แขง่ขนั 

7. ปจัจยัดา้นการสรา้งและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

หมายถงึ การแสดงใหเ้หน็คุณภาพของบรกิารโดยผ่านการใชห้ลกัฐานทีม่องเหน็ไดเ้ช่น การสรา้งสภาพแวดลอ้ม

ของสถานที่ขององค์กร การออกแบบตกแต่ง การแบ่งส่วนหรือแผนกของพื้นที่รวมทัง้อุปกรณ์เครื่องมือและ

เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการให้บริการที่สามารถดึงดูดใจลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามองเหน็ภาพลกัษณ์หรอืคุณค่าของ

บรกิารทีส่ง่มอบและทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ไดอ้ย่างชดัเจน 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ เชฟแมน และคานุค (Schiffman; & Kanuk.  1994: 659) 

ไดใ้หค้วามหมายของกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผู้บรโิภค หมายถึง ขัน้ตอนในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากสอง

ทางเลอืกขึน้ไปพฤตกิรรมผูบ้รโิภคจะพจิารณาในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการตดัสนิใจ ทัง้ดา้นจติใจ (ความรูส้กึ

นึกคดิ) และพฤตกิรรมทางกายภาพ การซือ้เป็นกจิกรรมดา้นจติใจ และกายภาพซึง่เกดิขึน้ในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

กจิกรรมเหล่าน้ีทาํใหเ้กดิการซือ้ และเกดิพฤตกิรรมการซือ้ตามบุคคลอื่น 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค ม ี5 ขัน้ ดงัน้ี 

1. การรบัรูป้ญัหา (Problem Recognition) การทีผู่บ้รโิภครูจ้กัปญัหา หมายถงึ ผูบ้รโิภคทราบถงึความ

จําเป็นและความต้องการในสนิค้า ขัน้น้ีนักการตลาดทําหน้าที่จดัสิง่กระตุ้นความต้องการด้านผลติภณัฑ์ ราคา 

ช่องทางจดัจาํหน่ายหรอืการสง่เสรมิการตลาดเพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการในสนิคา้ 

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อเกดิความต้องการขัน้ที่ 1 แล้วกค็้นหาข้อมูลจาก

แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ แหล่งขอ้มูลนัน้ ไดแ้ก่ ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้กั เป็นต้น ขัน้น้ีนักการตลาดทําหน้าที่จดัขอ้มูล

ขา่วสารใหม้ปีระสทิธภิาพและทัว่ถงึ 

3. การประเมนิผลทางเลอืก (Evaluation of Alternatives) การพจิารณาเลอืกผลติภณัฑโ์ดยมหีลกัเกณฑ์

ทีพ่จิารณา คอื คุณสมบตัผิลติภณัฑ์ต่าง ๆ เช่น รูปร่าง รูปทรง น้ําหนักความสําคญัสาํหรบัคุณสมบตัิผลติภณัฑ ์

เช่น ราคาเหมาะสม คุณภาพ ความน่าเชื่อถอืเกีย่วกบัตราสนิคา้เปรยีบเทยีบระหว่างยีห่อ้ต่างๆ ขัน้น้ีนักการตลาด

ตอ้งจดัสว่นประสมการตลาดดา้นต่าง ๆ ใหเ้หมาะสม 

4. การตดัสนิใจซือ้ (Purchase Decision) การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑย์ีห่อ้ใด เน่ืองจากมกีารประเมนิผล

ทางการเลอืกต่าง ๆ มาแลว้ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ีช่ ื่นชอบมากทีสุ่ด และปฏเิสธทีจ่ะซือ้สนิคา้ที่

ตนเองไม่มคีวามพอใจทีจ่ะซือ้ 

5. พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Post-Purchase Behavior) เป็นความรูส้กึพอใจหรอืไม่พอใจหลงัจากการ

ซือ้ผลติภณัฑไ์ปใชแ้ลว้ ความรูส้กึน้ีขึน้อยู่กบัคุณสมบตัติรงตามทีค่าดหวงั กจ็ะเกดิผลในทางบวก คอื ผูบ้รโิภคมี

ความพงึพอใจและมีแนวโน้มที่จะซื้อซํ้า แต่ถ้าผลิตภณัฑ์ ที่มคีุณสมบตัิไม่ตรงตามความต้องการหรอืตํ่ากว่าที่

คาดหวงัย่อมเกดิผลในทางลบนัน่ คอื ผูบ้รโิภคไม่พอใจและมแีนวโน้มทีจ่ะไม่ซือ้ซํ้าค่อนขา้งสงู 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้และดื่มกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้เพศ

ชาย และเพศหญงิ เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใช้การกําหนดกลุ่มตวัอย่างโดยอาศยัสตูรใน

การคํานวณของยามาเน แบบไม่ทราบจํานวนประชากร (ณัฐกานต์ พนัธุเ์จรญิ. 2547: 36; อา้งองิจาก Yamane. 

1967: 919) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยยอมให้มคี่าความแปรปรวนเท่ากบั 5% จากการคํานวณได้กลุ่ม

ตวัอย่างทัง้หมด 385 คน เพื่อป้องกนัแบบสอบถามที่เกดิความผดิพลาดจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
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ตวัอย่าง ซึง่จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถอืของงานวจิยัดงันัน้ จงึทําการเกบ็ตวัอย่างเพิม่อกี 4% เท่ากบั 15 คน รวม

จาํนวนกลุ่มตวัอย่างทีก่าํหนดไวท้ัง้สิน้ 400 คน 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู่ว้จิยัไดส้รา้ง

ขึ้น เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสดในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ต่อบุคคล มลีกัษณะเป็นแบบเลอืกตอบ (Check List) 

จาํนวน 6 ขอ้ โดยเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) จาํนวน 6 ขอ้ 

สว่นที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร จํานวน 31 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 7 

ดา้นดงัน้ี คอื ดา้นผลติภณัฑ ์4 ขอ้ ดา้นราคา 5 ขอ้ ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย 4 ขอ้ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

5 ขอ้ ดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิาร 4 ขอ้ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4 ขอ้ และดา้นกระบวนการ 5 ขอ้ มลีกัษณะเป็น

แบบสอบถามปลายปิด (Closed-ended Questionnaire)  โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval 

Scale) เป็นการวดัแบบ Rating Scale ม ี5 ระดบั 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 ขอ้ มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) โดยใช้

ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) เป็นการวดัแบบ Likert Scale ม ี5 ระดบั 

 

ผลการวิจยั 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้บรโิภคที่ตอบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ จํานวน 251 คน และเป็นเพศชาย จํานวน 149 คน มอีายุระหว่าง 35 – 44 

ปี จํานวนมากทีสุ่ด 142 คน รองลงมาเป็น ผูม้อีายุระหว่าง 25 – 34 ปี จํานวน 104 คน โดยมสีถานภาพโสด/

หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จํานวนมากที่สุด 244 คน และสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั 156 คน ส่วนใหญ่มี

การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 234 คน รองลงมาเป็นผู้มกีารศกึษาระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ีจํานวน   

116 คน และมอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน จํานวนมากทีสุ่ด 214 คน รองลงมา อาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/

พ่อบา้น/แม่บา้น จํานวน 85 คน โดยมรีายไดต่้อบุคคล 45,001 บาทขึน้ไป จํานวนมากทีสุ่ด 112 คน รองลงมา    

มรีายไดต่้อบุคคล 25,001 – 35,000 บาท จาํนวน 87 คน  

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่ร้านกาแฟสดของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

ระดบัความสาํคญัของสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มภีาพรวมทุกดา้นรวมกนัอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาราย

ข้อ พบว่า ความสําคัญในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ 

รองลงมา คอื ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย และมคีวามสาํคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิาร ดา้น

ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการสง่เสรมิการตลาด  

3. การวเิคราะหข์อ้มูลการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด รายดา้น พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมาก

ทีส่ดุ ไดแ้ก่ พฤตกิรรมหลงัการซือ้ และระดบัความคดิเหน็ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซือ้/ใชบ้รกิาร รองลงมา 

คอื การรบัรูป้ญัหา การประเมนิผลทางเลอืก และการคน้หาขอ้มลู  

4. การทดสอบสมมตฐิาน จาํนวน 2 ขอ้ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ แตกต่างกนัมีการตดัสนิใจใช้บรกิารร้าน

กาแฟสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยแยกเป็นสมมตฐิานย่อย ดงัน้ี 
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   สมมตฐิานย่อยขอ้ที ่1.1 เพศ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 

ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก แตกต่างกนั โดยเพศหญงิมคี่าเฉลีย่ของการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด ดา้นการ

ประเมนิผลทางเลอืก มากกว่าเพศชาย จงึสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

   สมมตฐิานย่อยขอ้ที ่1.2 อายุ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 

ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้จงึเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ พบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25 - 34 ปี มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก มากกว่าผูบ้รโิภค

ทีม่อีายุ 45 ปีขึน้ไป และผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 - 44 ปี มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารรา้นกาแฟสด ดา้นการประเมนิผล

ทางเลอืก มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 45 ปีขึน้ไป และผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟ

สด ดา้นการตดัสนิใจซือ้/ใช้บรกิาร แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้จงึเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ 

พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 15 - 24 ปี มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด ดา้นการตดัสนิใจซือ้/ใชบ้รกิาร น้อยกว่า

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 - 44 ปี และผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25 - 34 ปี มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารร้านกาแฟสด ด้านการ

ตดัสนิใจซือ้/ใชบ้รกิาร น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 - 44 ปี และผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 - 44 ปี มกีารตดัสนิใจใช้

บรกิารรา้นกาแฟสด ดา้นการตดัสนิใจซือ้/ใชบ้รกิาร มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 45 ปีขึน้ไป  

   สมมตฐิานย่อยขอ้ที ่1.3 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้

บรกิารรา้นกาแฟสด ดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้/

ใชบ้รกิาร และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ไม่แตกต่างกนั จงึไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

   สมมตฐิานย่อยขอ้ที ่1.4 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้

บรกิารรา้นกาแฟสด ดา้นการคน้หาขอ้มลู แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้จงึเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่

รายคู่ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด ดา้นการคน้หา

ขอ้มูล มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีและผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมกีาร

ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด ดา้นการคน้หาขอ้มูล มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีและ

ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ แตกต่าง

กนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ จงึเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่า

ปรญิญาตร ีมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา

สูงกว่าปริญญาตรี และผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีการตัดสนิใจใช้บริการร้านกาแฟสด ด้าน

พฤตกิรรมหลงัการซือ้ น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี 

   สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชพีแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจใช้บริการร้านกาแฟสดของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้น

กาแฟสด ดา้นการรบัรู้ปญัหา ด้านการคน้หาขอ้มูล ด้านการประเมนิผลทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้/ใชบ้รกิาร 

และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ไม่แตกต่างกนั จงึไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

   สมมตฐิานย่อยขอ้ที ่1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อบุคคลแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อบุคคลแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้

บรกิารรา้นกาแฟสด ดา้นการคน้หาขอ้มลู แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้จงึเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่

รายคู่ พบว่า ผู้บรโิภคทีม่รีายไดต่้อบุคคลตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 

ด้านการค้นหาขอ้มูล มากกว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้ต่อบุคคล 45,001 บาทขึน้ไป และผู้บริโภคที่มรีายได้ต่อบุคคล 
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15,001 – 25,000 บาท   มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด ดา้นการคน้หาขอ้มูล มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อ

บุคคล 45,001 บาทขึน้ไป  

สมมตฐิานขอ้ที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านกาแฟสดใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

   สมมตฐิานย่อยขอ้ที ่2.1 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟ

สดในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูป้ญัหา พบว่า ดา้นราคามคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิาร

รา้นกาแฟสด ดา้นการรบัรูป้ญัหา สว่นตวัแปรอื่นไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด ดา้นการ

รบัรูป้ญัหา  

   สมมตฐิานย่อยขอ้ที ่2.2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟ

สดในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาขอ้มูล พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสรมิการตลาด และด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารร้านกาแฟสด ดา้นการค้นหาขอ้มูล และ

ด้านพนักงานผู้ให้บริการที่มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัการตดัสนิใจใช้บริการร้านกาแฟสด ด้านการค้นหาข้อมูล 

เน่ืองจากผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจ ชอบการใหบ้รกิาร การใหข้อ้มูลและโปรโมชัน่ต่างๆ ของพนักงานผูใ้หบ้รกิาร

ภายรา้น จนกลบัมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดซํ้าอกีหลายครัง้ ทําใหม้ผีูบ้รโิภคหรอืมลีูกคา้ประจําเพิม่ขึน้ จงึส่งผลให้

ผูบ้รโิภคมกีารคน้หาขอ้มลูรา้นกาแฟสดใหม่ๆ การหาขอ้มลูของรา้น หรอืโปรโมชัน่ต่างๆ ของรา้นกาแฟสดลดลง 

   สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอทิธิพลต่อการตัดสนิใจใช้บริการร้าน    

กาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก พบว่า ดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก  

   สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.4 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอทิธิพลต่อการตัดสนิใจใช้บริการร้าน    

กาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซือ้/ใชบ้รกิาร พบว่า ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

และดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด ดา้นการตดัสนิใจซือ้/

ใชบ้รกิาร  

   สมมตฐิานย่อยขอ้ที ่2.5 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟ

สดในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านพฤติกรรมหลงัการซื้อ พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้าน

พนักงานผู้ให้บริการ และด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านกาแฟสด ด้าน

พฤตกิรรมหลงัการซือ้ และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 

ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ เน่ืองจากผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัและคาดหวงัในดา้นการสง่เสรมิการตลาดของรา้นกาแฟ

สดในการออกโปรโมชัน่ใหม่ๆ เพื่อทีจ่ะไดเ้ขา้มาใชบ้รกิาร แต่ในบางครัง้การออกโปรโมชัน่ของรา้นกาแฟสดไม่โดน

ใจหรอืออกโปรโมชัน่ผดิพลาด เช่น ลด กาแฟสด 50% ในช่วงเวลา 14.00 – 16.00 น. เพราะรา้นกาแฟสดไม่ใช่รา้น

กาแฟแบรนดใ์หญ่ไม่ไดเ้ป็นทีรู่จ้กัหรอืเป็นทีต่้องการจนขนาดแยง้ซือ้ ทําใหผู้บ้รโิภคไม่เกดิความต้องการซือ้หรอืใช้

บรกิารตามเป้าหมายของรา้นกาแฟสด จงึเป็นเหตุผลทีท่ําใหต้้นทุนดา้นการส่งเสรมิการตลาดของรา้นกาแฟสดเพิม่

สงูขึน้ และสง่ผลทาํใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมหลงัการซือ้หรอืกลบัมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดลดลง  

 

สรปุและอภิปรายผล 

1. ด้านประชากรศาสตร ์ 

   1.1 เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยของการตดัสนิใจใช้บรกิารด้านการประเมนิผลทางเลือกมากกว่าเพศชาย 

เน่ืองจากเพศหญงิมคีวามละเอยีดในการใชจ้่าย และตอ้งการความคุม้ค่ากบัเงนิทีเ่สยีไป การใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด

กเ็ช่นกนั จะต้องเลอืกใช้บรกิารร้านที่มบีรรยากาศสบาย บรกิารเป็นกนัเอง และมกีาแฟสดรสชาติดเีขม้ขน้ตาม
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ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ศิรนิภา พิมรนิทร์ (2557) ได้ศึกษาวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดของผู้บรโิภคที่ร้าน True Coffee สาขาอาคาร

เมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟ

สดทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก แตกต่างกนั 

   1.2 อายุ 35 - 44 ปี เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่กีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด ดา้นการประเมนิผล

ทางเลอืก และดา้นการตดัสนิใจซือ้/ใชบ้รกิารมากทีสุ่ด เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลา้ใชจ้่าย บวกกบัความต้องการของ

ตนเองทีม่มีาก ก่อนการตดัสนิใจซือ้/ใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด ผูบ้รโิภคจะดูว่า กาแฟสดมปีรมิาณคุม้ค่ากบัราคา มี

รสชาตดิ ีเพื่อจะตอบสนองความต้องการของตนเองใหไ้ดส้งูสุด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนิตา เวสารชักติต ิ

(2557: 119-120) ไดศ้กึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิาร

ร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมงยี่ห้อหน่ึงของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมี

แนวโน้มพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หน่ึง แตกต่างกนั 

   1.3 สถานภาพสมรสของผู้บรโิภคไม่ว่า โสด/สมรส/อยู่ด้วยกนั/หมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ ต่างกร็ู้ถึง

ความต้องการและมีการตัดสนิใจใช้บริการร้านกาแฟสดทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ       

สุวภทัร สุภทัรกุล (2557: 170) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้เมลด็กาแฟคัว่ตรา

สนิคา้หน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้เมลด็กาแฟคัว่

ตราสนิคา้หน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร ทางดา้น การรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มูล การตดัสนิใจซือ้ พฤตกิรรมหลงั

การซือ้ ไม่แตกต่างกนั  

   1.4 ระดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรเีป็นกลุ่มผูบ้รโิภคที่มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารรา้นกาแฟสด ดา้น

การคน้หาขอ้มลูมากทีสุ่ด เน่ืองจากก่อนทีจ่ะเขา้ไปใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด ผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีจะคน้หาขอ้มูลของรา้น

จากแหล่งต่างๆ ก่อนตัดสนิใจใช้บริการ หรือค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนองความต้องการ และ

ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด ด้านพฤติกรรมหลงัการซื้อ

มากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคจะไม่ค่อยเปลีย่นอะไรถา้ชอบสิง่ใดแลว้จะใชไ้ปตลอดแต่ถา้จะเปลีย่นมกัจะเปลีย่นดว้ย

ความเชื่อที่ตนเองแสวงหามา แต่ถ้าสามารถทําให้ผู้บริโภคกลุ่มน้ีเชื่อและใช้บริการได้จะเป็นกลุ่มที่ภักดี ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนิตา เวสารชักติต ิ(2557) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีล

ต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หน่ึงของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หน่ึง

ในทุกดา้นแตกต่างกนั  

   1.5 อาชพีของผูบ้รโิภคไม่ว่าจะอาชพี นักเรยีน/นักศกึษา/พนักงานบรษิทัเอกชน/ขา้ราชการ และอื่นๆ 

ต่างกร็ูถ้งึความต้องการและมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ ศรินิภา พมิรนิทร ์(2557: 193) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดของผู้บรโิภคที่ร้าน True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ์ ถนน

รชัดาภเิษก พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee สาขา

อาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ไม่แตกต่างกนั 

   1.6 รายไดต่้อบุคคล 15,001 – 25,000 บาท เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่กีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 

ดา้นการคน้หาขอ้มลูมากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีจะมคีวามสามารถและกําลงัในการใชจ้่ายมากกว่าผูบ้รโิภค

ทีม่รีายไดน้้อยไม่มากนกั จงึทาํใหผู้บ้รโิภคใหค้วามสาํคญัและคาดหวงักบัการคน้หาขอ้มูล โปรโมชัน่ของรา้นจาก

แหล่งต่างๆ ก่อนทีจ่ะเขา้ไปซือ้หรอืใชบ้รกิารของรา้นกาแฟสด เพื่อตอบสนองความต้องการและหวงัว่าจะไดร้บัสิง่

ทีคุ่ ้มค่ากบัค่าใช้จ่ายที่เสยีไป ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศรินิภา พมิรนิทร์ (2557) ได้ศกึษาวจิยัเรื่อง ส่วน
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ประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดของผู้บริโภคที่ร้าน True 

Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ์ ถนนรชัดาภิเษก พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายได้แตกต่างกนั มกีาร

ตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดที่ร้าน True Coffee สาขาอาคารเมืองไทยภทัรคอมเพล็กซ์ ถนนรชัดาภิเษก 

แตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านกาแฟสดในเขต

กรงุเทพมหานคร ดงัน้ี 

   2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธใ์นทางบวกกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิาร

รา้นกาแฟสด ดา้นการรบัรูป้ญัหา เน่ืองจากผูบ้รโิภครูถ้งึความตอ้งการในการดื่มและใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดอยู่แลว้ 

โดยจะเลอืกรา้นทีใ่หค้วามคุม้ค่าต่อราคาทีไ่ดจ้ากการมาใชบ้รกิาร มกีารแสดงราคากาแฟสดต่างๆ ชดัเจนมคีวาม

เหมาะสม หรอืเมื่อเทยีบราคาแลว้ถูกกว่ารา้นอื่น จงึเป็นส่วนทีท่ําใหผู้บ้รโิภคใหค้วามสาํคญัดา้นราคา และเป็นตวั

กําหนดการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด ดา้นการรบัรูป้ญัหา มากกว่าปจัจยัดา้นอื่น ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ ธนิตา เวสารชักิตติ (2557) ได้ศึกษาผลวิจยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อแนวโน้ม

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมงยี่ห้อหน่ึงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารในระดบัสงูสดุคอื ดา้นราคา   

   2.2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการส่งเสรมิการตลาด และดา้นลกัษณะทาง

กายภาพมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด ดา้นการคน้หาขอ้มูล เน่ืองจาก 

ผู้บริโภคจะสนใจศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ โปรโมชัน่ใหม่ๆ ที่จดัรายการ บรรยากาศภายในร้าน 

รวมถงึการบรกิารทีจ่ะไดร้บัจากรา้นกาแฟสดนัน้ ผูบ้รโิภคจงึเหน็สิง่เหล่าน้ีเป็นปจัจยักาํหนดการตดัสนิใจใชบ้รกิาร

รา้นกาแฟสดดา้นการคน้หาขอ้มลู สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนกพรรณ สุขฤทธิ ์(2557) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ส่วน

ประสมการตลาดบรกิารและพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall ของผูบ้รโิภค ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ประเมนิลกัษณะส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการในระดบัมากทีสุ่ด และ

ประเมนิลกัษณะทางดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นสง่เสรมิการขาย ดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ

อยู่ในระดบัมาก  

        สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบั

การตดัสนิใจใช้บรกิารร้านกาแฟสด ด้านการค้นหาข้อมูล เน่ืองจากผู้บรโิภคที่ใช้บรกิารให้ความสําคญักบัการ

ใหบ้รกิารของร้านกาแฟสด ถ้าเกดิพงึพอใจในการแนะนําเมนูและโปรโมชัน่ต่างๆ ของพนักงานผู้ให้บรกิาร กจ็ะ

กลบัมาใชบ้รกิารซํ้า สง่ผลทาํใหผู้บ้รโิภคลดการคน้หาขอ้มลูขา่วสารโปรโมชัน่ของรา้นจากแหล่งต่างๆ ตรงกนัขา้ม

ถา้ไดร้บัการบรกิารทีไ่ม่ด ีผูบ้รโิภคจะคน้หารา้นกาแฟสดทีบ่รกิารดกีว่า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สวุภทัร สุภทัรกุล 

(2557: 172) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้เมลด็กาแฟคัว่ตราสนิคา้หน่ึงในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นการขายโดยพนกังานขาย พบว่า มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้เมลด็กาแฟคัว่ตรา

สนิคา้หน่ึงของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มลู การประเมนิผลทางเลอืก และ

การตดัสนิใจซื้อซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า แสดงว่าผู้บริโภคให้ความสําคญักบัการขายโดย

พนกังานขาย 

   2.3 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านการส่งเสรมิการตลาด มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก เน่ืองจากผูบ้รโิภคจะพจิารณาคุณสมบตัต่ิางๆ ของ

ผลติภณัฑร์า้นกาแฟสดก่อนใชบ้รกิาร โดยจะใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิ

การตลาดก่อนที่จะตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้านกาแฟสดที่รา้นไหน เช่น ทางรา้นจดัให้มบีตัรสะสมแต้มเพื่อแลก

กาแฟสด หรอืจดัโปรโมชัน่ส่วนลดตามช่วงเวลา สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรินิภา พมิรนิทร ์(2557: 194) ได้
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ศกึษาวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดของ

ผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก พบว่า ปจัจยัทางส่วนประสม

ทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ์ และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่ม

กาแฟสดทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ในทศิทางเดยีวกนั อยู่ใน

ระดบัค่อนขา้งตํ่า 

   2.4 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการส่งเสรมิการตลาด และด้านพนักงานผู้

ใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด ดา้นการตดัสนิใจซือ้/ใชบ้รกิาร เน่ืองจาก

ผู้บริโภคได้รบัข้อมูลข่าวสารร้านกาแฟสดจากคนใกล้ชิดว่ารสชาติดีราคาเหมาะสมร้านกาแฟร้านน้ีกําลังจัด

โปรโมชัน่ ซือ้ 1 แถม 1 หรอืออกกาแฟสดรสชาตใิหม่ ทําใหผู้บ้รโิภคอยากทดลองใช ้หรอืตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้น

กาแฟสดนัน้ โดยจะมีด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านพนักงานผู้ให้บรกิาร จงึเป็นปจัจยัที่

กําหนดการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดดา้นการตดัสนิใจซือ้/ใชบ้รกิาร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนกพรรณ 

สขุฤทธิ ์(2557) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง สว่นประสมการตลาดบรกิารและพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น ย่าน 

Community Mall ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประเมนิ

ลกัษณะส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านกระบวนการในระดบัมากที่สุด และประเมิน

ลกัษณะทางดา้นผลติภณัฑ์ ด้านส่งเสรมิการขาย ดา้นพนักงานผูใ้ห้บรกิาร และด้านลกัษณะทางกายภาพอยู่ใน

ระดบัมาก  

   2.5 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร และดา้นกระบวนการมี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่าใช้

บรกิารรา้นกาแฟสดแลว้เกดิความพงึพอใจในรสชาต ิการชงกาแฟสดรวดเรว็รสชาตไิดม้าตรฐาน อุปกรณ์การชง

กาแฟสดสะอาดทนัสมยั พนักงานมคีวามรูใ้นการแนะนําเมนูกาแฟสด รวมถงึพูดจาสุภาพและเป็นกนัเอง ทําให้

ผูบ้รโิภคเกดิความประทบัใจกลบัมาใชบ้รกิารอกี และอยากแนะนําใหบุ้คคลอื่นมาใชบ้รกิาร โดยการถ่ายรูปแชรล์ง

ในโซเชยีลมเีดยี และบอกต่อเพื่อนๆ คนสนิท สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศรินิภา พมิรนิทร์ (2557: 196) ได้

ศึกษาวิจยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดของ

ผูบ้รโิภคที่รา้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัร คอมเพลก็ซ์ ถนนรชัดาภิเษก ด้านปจัจยัที่ผลต่อการ

ตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดที่ร้าน True Coffee พบว่า ปจัจยัทางส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านการสร้างนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee ในทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่า 

      สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ทีม่คีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม

กบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ เน่ืองจากผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัและคาดหวงัใน

ดา้นการสง่เสรมิการตลาดของรา้นกาแฟสดในการออกโปรโมชัน่ใหม่ๆ เพื่อทีจ่ะไดเ้ขา้มาใชบ้รกิาร แต่ในบางครัง้

การออกโปรโมชัน่ของรา้นกาแฟสดไม่โดนใจหรอืออกโปรโมชัน่ผดิพลาด ทําใหผู้บ้รโิภคไม่เกดิความต้องการซื้อ

หรอืใชบ้รกิารตามเป้าหมายของรา้นกาแฟสด จงึเป็นเหตุผลทีท่าํใหต้น้ทุนดา้นการสง่เสรมิการตลาดของรา้นกาแฟ

สดเพิม่สงูขึน้ สง่ผลทาํใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมหลงัการซือ้หรอืกลบัมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดลดลง และสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ สุวภทัร สุภทัรกุล (2557: 172) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซือ้สนิค้า

เมลด็กาแฟคัว่ตราสนิค้าหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสรมิการขาย และด้านกจิกรรมทางการตลาด 

พบว่า มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้เมลด็กาแฟคัว่ตราสนิคา้หน่ึงของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นการรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มลู การประเมนิผลทางเลอืก และการตดัสนิใจซือ้ในระดบัตํ่า 
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั 

ด้านประชากรศาสตร ์

1. ควรมกีารจดัโปรโมชัน่หรอืออกรายการส่งเสรมิการขายสําหรบัเพศชาย ในเมนูเครื่องดื่มกาแฟสด

ต่างๆ ของรา้น โดยเน้นเรื่องของรสชาต ิความเขม้ขน้ และขนาดทีคุ่ม้ค่ากบัราคา เพื่อเป็นการเพิม่ความต้องการ 

และสรา้งทางเลอืกในการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด  

2. ควรมกีารวางแผน และกําหนดกลยุทธส์าํหรบัผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 45 ปีขึน้ไป โดยเน้นเรื่องของรสชาต ิ

คุณภาพ และการบริการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการทดลองใช้บริการ และเพิ่มทางเลือกในการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด และควรมกีารจดัโปรโมชัน่หรอืจดัรายการส่งเสรมิการขายสาํหรบัผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 

25 – 34 ปี และผูบ้รโิภคอายุ 35 – 44 ปี โดยเน้นเรื่องของราคา โปรโมชัน่เช่น สัง่ซือ้กาแฟสด 2 แกว้พรอ้มกนัลด

ราคาแกว้ที ่2 ทนัท ี50% เพื่อเป็นการกระตุน้เพิม่ความตอ้งการทดลองใชบ้รกิาร และเพิม่ทางเลอืกในการตดัสนิใจ

ใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด  

3. ควรมกีารวางแผนและกําหนดกลยุทธส์าํหรบัผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีเช่น ลง

โฆษณาผ่านสื่อโซลเชียลให้เป็นที่สนใจมากขึ้นโดยลงภาพการรีวิวจากลูกค้าที่มาใช้บริการ เมนูกาแฟสด 

บรรยากาศการใหบ้รกิารของพนกังาน และมุมสบายๆ ของรา้น เพื่อเพิม่ความตอ้งการ กระตุน้การคน้หาขอ้มลูของ

รา้น และเป็นทางเลอืกในการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด และควรมกีารจดัโปรโมชัน่และจดัรายการสง่เสรมิการ

ขายสาํหรบัผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรแีละผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีเช่น เมื่อซือ้

กาแฟสดชนิดใดก็ได้ 1 แก้วในราคาปกติรบัสทิธิซ์ื้อเค้กในร้านได้ในราคา 1 บาท เพื่อเพิ่มความต้องการของ

ผูบ้รโิภคใหม้มีากขึน้ และสรา้งความรูส้กึคุม้ค่าเมื่อตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด  

4. ควรมกีารวางแผนและกาํหนดกลยุทธส์าํหรบัผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อบุคคล 45,001 บาทขึน้ไป เช่น การ

ลงภาพบรรยากาศการให้บริการของพนักงาน เขียนอธิบายว่าทางร้านใช้เมล็ดกาแฟสดที่มีคุณภาพ และ

บรรยากาศนัง่สบายผ่านสื่อโซลเชยีลมเีดยี เพื่อให้ผูบ้รโิภคเกดิความต้องการ กระตุ้นการคน้หาขอ้มูลจากแหล่ง

ต่างๆ ของรา้น และเป็นอกีทางเลอืกในการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดของผูบ้รโิภค  

ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

1. ควรใหค้วามสาํคญักบัดา้นการสง่เสรมิการตลาดก่อนทีจ่ะทาํโปรโมชัน่หรอืทําการส่งเสรมิการขายควร

มกีารศึกษาหาขอ้มูลด้านพฤติกรรมความต้องการของผู้บรโิภค ดงันัน้ผู้ประกอบการควรจดัโปรโมชัน่หรอืการ

สง่เสรมิการขายทีต่รงใจ เพื่อเป็นการจงูใจใหผู้บ้รโิภคเกดิการอยากรบัรูข้า่วสารเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์และยงัเป็นการ

ดงึดดูผูบ้รโิภคใหห้นัมาทดลองใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดอกีดว้ย นอกจากนัน้ควรดวู่าโปรโมชัน่ไหนทีผู่บ้รโิภคใหก้าร

ตอบรบัเป็นอย่างด ีควรจดัโปรโมชัน่เหล่านัน้อย่างต่อเน่ือง  

2. ควรใหค้วามสาํคญักบัดา้นผลติภณัฑ ์ปรบัปรุงคุณภาพของเมนูกาแฟสดทีต่้องมกีลิน่หอม รสชาติดี

เขม้ขน้ ใชเ้มลด็กาแฟที่สดใหม่ในการชง ควรมกีารสร้างตราสนิค้าของร้านเพื่อทําใหผู้้บรโิภคเกดิการจดจําและ

ระลกึถึงเครื่องดื่มของร้านกาแฟสด รวมถึงการคดิค้นและพฒันาเครื่องดื่มให้มคีวามหลากหลายมากขึน้ออกมา

จาํหน่ายพรอ้มกบัการทาํโปรโมชัน่ทีห่น้าสนใจ  

3. ควรมกีารพฒันาและฝึกอบรมพนกังานใหท้ราบถงึความสาํคญัของการใหบ้รกิาร การมมีนุษยสมัพนัธ์

ที่ดี บริการที่ประทบัใจนอกเหนือจากการแนะนําเมนูและการชงกาแฟสด พนักงานมีจํานวนเพียงพอกบัการ

ให้บรกิาร และควรมีแบบฟอร์มของพนักงานที่สุภาพเป็นเอกลกัษณ์ เพื่อสร้างความประทบัใจ ภาพลกัษณ์ที่ดี

ใหก้บัทางรา้นและเป็นอกีสิง่ทีจ่งูใจใหผู้บ้รโิภคกลบัมาใชบ้รกิารหรอืแนะนําบุคคลอื่นใหม้าทดลองใชบ้รกิาร  
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4. ควรมกีารปรบัปรุงการตัง้ราคาใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพ ขนาด และกลุ่มเป้าหมาย ป้ายเมนูแสดงราคา

ทีช่ดัเจน โดยตัง้ราคากาแฟสดทีไ่ม่แตกต่างจากคู่แข่งเกนิไป หรอืการจดัรายการโปรโมชัน่แทนการเปลีย่นราคา

ขาย เพื่อไม่ใหผู้บ้รโิภครูส้กึไม่ดกีบัการปรบัราคาใหม่ของรา้น แต่จะทาํใหผู้บ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารรูส้กึว่าเป็นราคาที่

คุม้ค่ายอมจ่ายได ้เพื่อเป็นการรกัษาฐานลกูคา้เดมิไว ้และดงึดดูลกูคา้ใหม่ ใหก้ลา้มาทดลองใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้  

5. ควรพฒันาลกัษณะทางกายภาพ โดยตกแต่งภายในรา้นใหส้วยงาม ทนัสมยั บรรยากาศด ีและสะอาด 

การจดัวางสนิค้ารูปแบบร้านเอื้อต่อการซื้อสนิคา้หรอืการเขา้มาใช้บรกิาร ควรจดัใหม้มีุมพกัผ่อน และมุมถ่ายรูป

เด่นๆ ไวเ้ป็นเอกลกัษณ์ของรา้น และควรทําการตลาดผ่านโซเชยีลมเีดยีอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการดงึดูด กระตุ้น

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหม้าทดลองใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด  

6. ควรจดัหาอุปกรณ์เครื่องชงกาแฟสดทีม่คีุณภาพด ีมเีพยีงพอต่อการใชง้าน การชงกาแฟสดต้องเรว็

และไดร้สชาตดิเีขม้ขน้ อุปกรณ์และเครื่องชงกาแฟสดจะต้องมคีวามสะอาดอยู่เสมอ และการรบัชําระเงนิจะต้อง

รวดเรว็ไม่ชา้ เพื่อทาํใหผู้บ้รโิภคทีเ่ขา้มาทดลองใชบ้รกิารรูส้กึถงึความใสใ่จในการใหบ้รกิารของทางรา้น และความ

รวดเรว็ในการใหบ้รกิารแก่ผูบ้รโิภคเป็นสาํคญั  

7. ควรมป้ีายรา้นกาแฟสดทีม่องเหน็ชดัเจน ถ้ารา้นอยู่ในจุดทีม่องเหน็ไดย้าก มบีรกิารส่งกาแฟสดตาม

ออฟฟิศสาํนกังาน ถา้รา้นไม่มทีีจ่อดรถหรอืเดนิทางมาซือ้/ใชบ้รกิารไม่สะดวก มบีรกิารไดรฟ์ ทร ูสาํหรบัรา้นกาแฟ

สดทีม่ทีีจ่อดรถจาํกดั เพื่อทาํใหผู้บ้รโิภคทีเ่ขา้มาซือ้/ใชบ้รกิารรูส้กึว่าทางรา้นกาแฟสดพยายามแกไ้ขปญัหาในจุดที่

รา้นบกพร่อง โดยมบีรกิารเสรมิต่างๆ ไวร้องรบั เพื่อสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคทีม่าซือ้/ใชบ้รกิาร  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศกึษาเพิ่มเติมในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัความภกัดต่ีอตราสนิค้าร้าน   

กาแฟสด เพื่อจะไดเ้ขา้ใจผูบ้รโิภค และนําผลทีไ่ดไ้ปใชว้างแผนพฒันาธุรกจิ กําหนดกลยุทธ ์เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากยิง่ขึน้ 

2. ควรมกีารศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ต่อตราสนิคา้รา้นกาแฟสด เพื่อจะ

ไดเ้ขา้ใจถงึความสมัพนัธแ์ละความตอ้งการของผูบ้รโิภค แลว้จะนําผลทีไ่ดไ้ปปรบัใช ้วางแผนกลยุทธ ์และพฒันา

ธุรกจิ ใหส้อดคลอ้งกบัความสมัพนัธแ์ละความต้องการของผูบ้รโิภคใหม้ากยิง่ขึน้ เพื่อเป็นการรกัษาฐานลูกคา้เก่า

และเพิม่ฐานลกูคา้ใหม่ 

3. ควรมกีารศกึษาความสมัพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤติกรรมการใช้บรกิารร้าน

กาแฟสดในเขตพืน้ทีอ่ื่นๆ ดว้ย เช่น เชยีงราย ขอนแก่น หาดใหญ่ เป็นต้น เพราะธุรกจิรา้นกาแฟสดมกีารเปิดขึน้

มากมายตามต่างจงัหวดั เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทางในการทาํธุรกจิ และวางแผนกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบัความต้องการ

ของผูบ้รโิภคตามต่างจงัหวดัต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์  อาจารย์ที่

ปรกึษาสารนิพนธ ์ทีใ่หค้ําปรกึษา ให้ความรู ้ช่วยเหลอืดูแลตรวจสอบพรอ้มทัง้ใหค้ําแนะนําในการปรบัปรุงแกไ้ข

ขอ้บกพร่องต่างๆ จนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็สมบรูณ์ 

ขอขอบพระคุณผูใ้ห้ขอ้มูลทีส่ละเวลาและให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเจ้าหน้าที่

ประจาํภาควชิาบรหิารธุรกจิทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอืในทุกเรื่อง ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และครอบครวั

ใหก้ารสนบัสนุนและเป็นกาํลงัใจ และขอขอบคุณเพื่อนนิสติ X-MBA รุ่น 14 และ รุ่นพี ่X-MBA รุ่น 13 ทุกท่าน  
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