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บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า  ราบิก้า คอฟฟี่ของผู้บริโภค              
ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ลูกค้าซึ่งเคยใช้บริการ ร้านกาแฟ ราบิก้า คอฟฟี่ ณ ปั๊มน้้ามัน
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ้านวน 400 คนสุ่มแบบหลายขั้นตอนโดยผูว้ิจัยน้าแบบสอบถามที่แก้ไขปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 30 คน เพื่อทดสอบความน่าเช่ือถือของชุดค้าถามในแบบสอบถาม โดยค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่าระหว่าง 0.861-0.950 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติที่ใช่ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติ Independent t-test สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ท่ีระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05   
 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่้ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาท ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับดี ความคิดเห็นคุณค่าตราสินค้าโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าแตกต่างกัน 
และอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าไม่แตกต่างกัน ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการ
รับรู้คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด             
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ- สภาพแวดล้อมของร้าน  
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ราบิก้า คอฟฟี ่
 

ABSTRACT 
 
 The objective of this research is to study the factors that affect the customer-perceived 
value of the Rabika Coffee brand among consumers in Bangkok. The samples in this research were 
customers at Rabika coffee shops in Bangkok and classified by personal factors, marketing mix factors 
and the factors that affected the customer perception value of the brand. The samples included 400 
customers who have used the service of the Rabika Coffee Shop at the gas stations in Bangkok. The 
statistics used in hypothesis testing are independent t-test, one-way analysis of variance, and multiple 
regression analysis at a statistically significant of 0.05.  
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 The results of the research showed that most of the respondents are female between the 
ages of 31-40 years old with average monthly income of 15,000 baht or lower. The overall marketing 
mix is at a high level. The opinions on the overall customer perceived value of the brand are at a 
high level. However, the age and average monthly income do not affect the customer perceived 
value.  The marketing mix that affect the customer perceived value of the brand are product, prices, 
distribution channels, marketing promotions, personnel, service processes, and physical-environment 
shop characteristics. 
 
Keywords: Marketing Mix (7P’s), Perceived Brand Equity, Rabika Coffee 
 

บทน า 
ด้วยไลฟ์สไตล์ ของคนรุ่นใหม่ที่ชอบบรรยากาศ แชะ-ชิม-ชม ท้าให้รูปแบบร้านอาหารและเครื่องดื่มหลาย

ประเภทจ้านวนมากในปัจจุบันต้องมีการปรับตัวกันคราวใหญ่ เพือ่ตอบรับกระแสความนิยมของคน กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่
ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยสังเกตุได้จากการที่ผู้คนมักมีแก้วกาแฟถืออยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลา
ใดก็ตาม สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการดื่มกาแฟ ธุรกิจร้านกาแฟเป็นธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวสูง ผู้ประกอบการย่อม
มีการปรับปรุงธุรกิจของตนเอง ความนิยมในร้านกาแฟส่งผลให้มีการแข่งขันกันสู ง โดยเฉพาะในด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่าย ทางผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์โดยการเน้นความหลากหลายและสร้างความแตกต่าง โดยการขยายสาขาเพื่อให้
ครอบคลุมพื้นที่ที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยท้าเลนอกร้านค้าสมัยใหม่ที่น่าสนใจ คือ ปั๊มน้้ามัน โรงภาพยนตร์ รถไฟฟ้า 
ศูนย์แสดงสินค้า ร้านหนังสือ โรงพยาบาล สถานออกก้าลังกาย สถานีรถไฟฟ้า และท่าอากาศยาน แต่ในปัจจุบันร้ าน
กาแฟในปั๊มน้้ามันนั้น ถือเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตและรายได้ที่น่าสนใจมากธุรกิจหนึ่ง เพราะตลาดรวมยังขยายตัว                
ได้อีกมาก ร้านกาแฟในปั๊มน้้ามันถือเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่น่าสนใจและน่าจะได้รับการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ตลาดกาแฟอยู่ในช่วงขยายตัว และมีฐานลูกค้าเป็นจ้านวนมาก แต่ในสภาพการปัจจุบันร้านกาแฟ 
ถือว่ามีการแข่งขันเป็นจ้านวนมาก 

กาแฟพิเศษยังคงได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) โดยมักเสาะหาเมล็ดกาแฟจาก
แหล่งปลูกเดียว (Single Origin หรือกาแฟที่มาจากไร่ ต้าบล หรือจังหวัดเดียว) ส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของเทรนด์
กาแฟยุคใหม่ หรือกาแฟคลื่นลูกที่ 3 (The Third Wave) ที่เน้นการบริโภคกาแฟที่มีคุณภาพด้านรสชาติ รวมถึงข้อมูล
ที่มาที่ไปของเส้นทางกาแฟตั้งแต่การเพาะปลูก การโพรเซส (การแปรรูปผลกาแฟเชอรี่เป็นสารกาแฟ) การคั่ว การชง 
จนถึงการจิบปัจจุบันความนิยมในกาแฟพิเศษมีแนวโน้มขยายวงกว้างขึ้น อย่างในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง The 
Specialty Coffee Association: SCA ระบุว่าในปี 2560 มีผู้บริโภคดื่มกาแฟพิเศษทุกวัน จ้านวนร้อยละ 41 เติบโตขึ้น
ร้อยละ 10 จากปี พ.ศ. 2559 และดื่มเฉลี่ย 2.97 แก้วต่อวัน ขณะที่ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถเพาะปลูกกาแฟได้ 
ซึ่งประเทศผู้ปลูกกาแฟส่วนใหญ่อยู่บริเวณแถบเส้นศูนย์สูตร หรือ Bean Belt ซึ่งปัจจุบันจ้านวนผู้บริโภคกาแฟในไทยมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจกาแฟจากปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาเติบโตขึ้นร้อยละ 5.4 และ
คาดการณ์ว่าในปี 2563 จะเติบโตขึ้นอีกประมาณร้อยละ 15 – 20 ส่วนตลาดกาแฟพิเศษก็ก้าลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 - 5 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของตลาดกาแฟทั้งหมด และจากรายงาน 61 เทรนด์การตลาดที่คาดว่าจะมี
อิทธิพลในปี พ.ศ.2564 โดยนิตยสาร BrandAge ได้ยกให้เทรนด์สเปเชียลตี้ คอฟฟี่ อยู่ในหมวด Consumer Exchange 
เทรนด์การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค (BLT Bangkok, 2561)  
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จากสถานการณ์การแข่งขันที่สูงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและพฤติกรรมการดื่มกาแฟที่เพิ่มมากขึ้นท้าให้การ
แข่งขันในธุรกิจร้านกาแฟ มีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ เพื่อรองรับการแข่งขันที่รุนแรง และเหมาะสมกับ
ธุรกิจ ของตนท้าให้ปัจจุบันตราสินค้า เปลี่ยนมาให้ความส้าคัญกับคุณค่าของตราสินค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการสื่อ
สารตราสินค้าให้ผู้บริโภค เกิดการรับรู้ในตราสินค้า และผลิตภัณฑ์ของตน อยู่เหนือคู่แข่ง ท้าให้ผู้บริโภค มีทัศนคติที่ดี ต่อ
คุณสมบัติและช่ืนชอบตราสินค้า โดยการสร้าง คุณค่ากับตราสินค้านั้น ผู้ผลิตต้องสร้างความประทับใจ ให้กับตราสินค้า 
ซี่งจะท้าให้ผู้บริโภคได้รบัรู้ถึงคุณภาพของสินค้า เป้าหมายเพื่อให้เกิดคุณค่าตราสนิค้า เมื่อตราสินค้ามีคุณค่าในสายตาของ
ผู้บริโภค จะส่งผลต่อผู้บริโภคมั่นใจในการตัดสินใจซื้อ และยิ่งไปกว่านั้นความมีชื่อเสียงของสินค้าที่แข็งแกร่ง ยังสามารถ
ดงึดูดลูกค้าใหม่ๆ และยังคงเก็บรักษาฐานลูกค้ารายเดิมให้คงอยู่ (Keller,1998)  

จากสภาพการแข่งขันทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นและมีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น  อันเนื่องมาจากความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภค และมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการในธุรกิจร้านกาแฟต้องมีการปรับกลยุทธ์ใน
สภาวะการแข่งขันสูงขึ้น 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ราบิก้า คอฟฟี่ 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ที่จะน้าไปพัฒนา ให้แข็งแกร่งรวมไปถึง 
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และความได้เปรียบในการแข่งขันได้ 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ราบิก้า คอฟฟี่ จ้าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก ่

เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ราบิก้า คอฟฟี่ 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ และรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน แตกต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ราบิก้า คอฟฟี่ แตกต่างกัน 
2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ้าหน่าย ส่งเสริมทาง

การตลาด บุคคล การสร้างน้าเสนอทางกายภาพ และกระบวนการ มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ราบิก้า คอฟฟี่ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) สรุปได้ว่า ปัยจัยด้าน
ประชากรศาสตร์เป็นปัจจัยที่นิยมมาใช้เป็นอย่างมาก เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาค้าตอบเกี่ยวกับลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร              
ในการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ราบิก้า คอฟฟี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า กิจกรรมที่มีการส่งมอบสินค้าที่ไม่มี
ตัวตนของธุรกิจให้กับผู้เข้ารับบริการโดยผ่านการด้าเนินงานทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ้าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อที่จะตอบสนองความ
ต้องการของเป้าหมายทางการตลาดให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า เคลเลอร์ (K. L. Keller, 2003) ได้แบ่งองค์ประกอบของคุณค่า
ตราสินค้าในสายตาของ  ผู้บริโภคเป็น 3 ส่วน โดยองค์ประกอบแรก คือ การตอบสนองต่อกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งจะ 
สะท้อนออกมาในลักษณะของการรับรู้ (Perception) ความชอบมากกว่า องค์ประกอบที่สอง คือ พฤติกรรม (Behavior) 
ที่มีต่อกิจกรรมทางการตลาดทุกรปูแบบ ทั้งนี้คุณค่าตราสินค้าจะเกิดขึ้นก็ตอ่เมื่อผู้บรโิภคมีการตอบสนองต่อตราสนิค้า แต่
ละตราแตกต่างกันออกไป ซึ่งถ้าไม่มีความแตกต่างนี้แล้ว ตราสินค้านั้นก็จะกลายเป็นเพียงสินค้าธรรมดาทั่วไป (Generic 
Product) ในสายตาของผู้บริโภค และองค์ประกอบสุดท้าย ความรู้เกี่ยวกับตราสินค้าคือ สิ่งต่างๆ ที่แสดงถึงเกี่ยวข้องกับ 
ตราสินค้าท่ีปรากฏอยู่ในใจของ ผู้บริโภคนั่นเอง 

ข้อมูลของ ราบิก้า คอฟฟ่ี ร้านกาแฟราบิก้า คอฟฟี่ ก่อตั้งขึ้นโดยคุณสมศักดิ์ รุ่งโรจน์อุดมผล โดยมีจุดเริ่มต้น
จากความหลงใหลในรสชาติและกลิ่นหอมเย้ายวนของกาแฟคั่วบด แต่ในเวลานั้นหากต้องการดื่มกาแฟสดดีๆสักแก้วก็จะ
ยุ่งยากและมีปัญหามากท่ีจะใช้บริการร้านกาแฟสดหรือกาแฟคั่วบดหรือแม้กระทั่งวัตถุดิบคือเมล็ดกาแฟคั่ว บดก็หาซื้อได้
ค่อนข้างยาก อันเนื่องมาจากในเวลาดังกล่าวผู้บริโภคยังไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับกาแฟคั่วบดหรือกาแฟสด และยังไม่นิยม
ดื่มกาแฟสด ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมดื่มกาแฟส้าเร็จรูปมากกว่า เพราะหาซื้อง่ายราคาไม่แพง ร้านกาแฟสดมีอยู่น้อยมาก
และมักจะอยู่ตามโรงแรมดีๆ หรือห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเท่านั้น ประกอบกับในห้วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยรวมทั้งเศรษฐกิจทั่วโลกมีปัญหาและซบเซาอย่างหนัก หรือที่รู้จักกันดีในเหตุการณ์ที่เรี ยกกันว่าวิกฤติ
เศรษฐกิจต้มย้ากุ้งห้วง พ.ศ.2540  โดยปัญหาดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นที่ประเทศไทย อันมีผลท้าให้มีธนาคารและ บริษัท 
จ้านวนมาก ล้มละลาย และต้องปิดตัวลงจากผลพวงดังกล่าว มีคน ตกงานจ้านวนมากซึ่งในภาวะดังกล่าวรวมไปถึงคุณ
สมศักดิ์ รุ่งโรจน์ อุดมผลก็ได้รับผลกระทบจากธุรกิจเดิมคือธุรกิจเกี่ยวกับขายวัสดกุ่อสรา้งด้วยเช่นกัน และธุรกิจดังกล่าวก็
ได้ปิดตัวลงด้วยเช่นกัน มีความจ้าเป็นที่จะต้อง มองหาโอกาสในการเริ่มต้นในธุรกิจใหม่เพื่อความอยู่รอด ในภาวะที่
เศรษฐกิจวิกฤติดังกล่าวว่าคือพยายามมองหาโอกาสในวิกฤติ จะมีธุรกิจใดบ้างน่าสนใจในเวลานั้น  และมองเห็นว่าโอกาส
ในการท้าธุรกิจกาแฟคั่ว บดร้านกาแฟสดในรูปแฟรนไชส์ น่าจะมีโอกาสส้าเร็จได้ในอนาคตไม่ยากนัก เนื่องจากเป็นธุรกิจ
ที่ยังใหม่สด ยังไม่แพร่หลายมีคู่แข่งในตลาดน้อยราย และคิดว่ากาแฟสดจะต้องได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างแน่นอนใน
อนาคตซึ่งในปัจจุบันมีร้านสาขาของราบิก้า คอฟฟี่ทั้งสิ้นกว่า 120 สาขา ที่เปิดบริการในประเทศไทย และสาขาใน
กรุงเทพมหานครมีทั้งหมด16 สาขา โดยเมนูของทางร้านมีให้เลือกหลากหลาย เช่น ราบิก้า มาสเตอร์ ราบิก้า สเปเชียล 
ราบิก้า คลาสสิค ราบิก้า พรีเมี่ยม มอคค่า เอสเปรสโซ่ อเมริกาโน่ คาปูชิโน่ คาเฟ่ลาเต้ และเบเกอรี่ต่างๆ เช่น เค้ก, ขนม
ปัง ฯลฯ โดยการพัฒนารูปแบบแฟรนไชส์ของ ราบิก้า คอฟฟี่ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรม
นิสัยการท้างานของคนไทยเราใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเยี่ยม กรรมวิธีการผลิตเพื่อให้ได้เมล็ด
กาแฟที่มีคุณภาพสูงสุด และด้วยสูตรลับเฉพาะในการชงกาแฟเพื่อให้ได้รสชาติของกาแฟที่เยี่ยมยอดอันเป็นเอกลักษณ์
ของ ราบิก้า คอฟฟี่ ที่ถูกใจคนรักกาแฟเมื่อลิ้มรสท้าให้ ราบิก้า คอฟฟี่ ประสบความส้าเร็จ และด้วยรูปแบบการบริหาร
จัดการร้านกาแฟสดของ ราบิก้า คอฟฟี่ เราให้การดูแลจัดการตั้งแต่การส้ารวจวิเคราะห์ท้าเลที่ตั้ง ออกแบบ ก่อสร้าง
ตกแต่ง ระบบการบริหารจัดการร้านทั้งในด้าน บัญชีการเงินรวมถึงการจัดหาพนักงานและฝึกอบรมให้  ในการบริหาร
จัดการดูแลร้านให้ทุกสาขาของ ราบิก้า คอฟฟี่ ได้มาตรฐานเดียวกันเป็นการสร้างความพึงพอใจและคุ้มค่าสูงสุดให้แก่
ลูกค้า ราบิก้า คอฟฟี ่อีกด้วย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ลูกค้าซึ่งเคยใช้บริการ ร้านกาแฟ ราบิก้า คอฟฟี่ ณ ปั๊มน้้ามันในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ลูกค้าซึ่งเคยใช้บริการ ร้านกาแฟ ราบิก้า คอฟฟี่ ณ ปั๊มน้้ามันในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรในการค้านวณหา
กลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2561, น. 28) โดยการค้านวณประชากรใช้
ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่จะเกิดขึ้น 5% ได้ขนาดตัวอย่างจ้านวน 385 คน เพิ่มจ้านวนตัวอย่าง 
15 คน จะได้เท่ากับ 400 คน 

วิธีสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีการจับฉลาก

เลือกพื้นที่ในการเก็บแบบสอบถาม แบบไม่ใส่คืน (Without Replacement) จ้านวน 5 เขต จากท้ังหมด 50 เขต 
ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก้าหนดโควตา (Quota Sampling) เพื่อก้าหนดจ้านวนกลุ่ม

ตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูลในแต่ละสถานีตามขั้นตอนที่  1  โดยก้าหนดสัดส่วนในแต่ละที่ให้เท่ากัน จากจ้านวน 5 เขต 
จ้านวนเท่าๆ กัน ด้วยสัดส่วนจะแบ่งได้สาขาละ 80 คน 

ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บข้อมูลจาก เขต บางนา บางแค  
สวนหลวง บึ่งกุ่ม คันนายาว 

เคร่ืองมือวิจัยทีใ่ช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดย

ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เพื่อศึกษาถึง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ราบิก้า คอฟฟี่ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยจัดล้าดับเนื้อหาแบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามด้านข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอนแบบสอบถาม เป็นลักษณะค้าถามแบบให้
เลือกตอบเพียงค้าตอบเดียวและเป็นค้าถามแบบปลายปิด(Close-end Questions) จ้านวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยให้ความส้าคัญด้านปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าที่เคยใช้บริการ ร้าน ราบิก้า คอฟฟี่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
ด้านส่งเสริมทางการตลาด ด้านพนักงาน ด้านลักษณะกายภาพ และด้านกระบวนการ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบการให้คะแนน (Likert’s Scale) และใช้เป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน(Interval Scale) โดยสามารถ
จ้าแนกได้ 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ คุณค่าตราสินค้า แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ช่ือ
ตราสินค้า ด้านคุณภาพการรับรู้ ด้านการเช่ือมโยงกับตราสินค้า และด้านความภักดีกับตราสิ นค้า จ้านวน 4  ข้อ มี
ลักษณะเป็นค้าถามปลายปิด (Close – end Response Questions) โดยจะใช้แบบสอบถามแบบความหมายที่ตรงกัน
ข้ามกัน (Semantic Differential Scale)  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติและโปรแกรมส้าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้สถิติดังนี้ 
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิบายลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนท่ี 3 ภาพลักษณ์ที่มีตอ่ตราสินค้า 
1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 เกี่ยวกับส่วน

ประสมทางการตลาดบริการของราบิก้า คอฟฟี่ และส่วนท่ี 3 ภาพลักษณ์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถามส่วน

ที่ 2 ความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของราบิก้า คอฟฟี่และส่วนที่ 3ภาพลักษณ์ตราสินค้า ราบิก้า 
คอฟฟี ่

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมุติฐานดังนี้ 
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาคา่ร้อยละ 
2.2 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระ

ต่อกัน ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ด้านเพศ 
2.3 สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เมื่อพบว่ามีนัยส้าคัญทางสถิติ ได้ทดสอบรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 
(Least Significant Difference) 
  2.4 สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพือ่หาค่าความสัมพันธ์ของ 2 ตัว
แปรที่เป็นอิสระต่อกัน ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ด้านส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ 
มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ราบิกา้ คอฟฟี ่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70 อายุ 31 - 40 ปี จ้านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 
33 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่้ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จ้านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมา ด้านลักษณะทางกายภาพ-สภาพแวดล้อมของร้าน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.24 ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.22 ด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.22 ด้านราคา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19 ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.16 และด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อด้านการตระหนักรู้ชื่อตราสินค้า ”
ราบิก้า คอฟฟ่ี” คือตราสินค้าที่ประกอบกิจการร้านกาแฟ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.91ด้านคุณภาพการรับรู้ ”ราบิก้า 
คอฟฟี่” คือที่ท่านรับรู้คือเป็นร้านที่มีช่ือเสียงในเรื่องของเครื่องดื่มและบริการที่มีคุณภาพ รสชาติดี  อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.82 ด้านความเช่ือมโยงกับตราสินค้า ”ราบิก้า คอฟฟี่” คือท่านมีทัศนคติที่ดีกับตราสินค้าร้าน อยู่ในระดับมาก 
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มีค่าเฉลี่ย 3.93 ด้านความภักดีกับตราสินค้า ”ราบิกา้ คอฟฟ่ี” ในอนาคตท่านจะใช้บริการร้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.07 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 
อายุ  และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ราบิก้า คอฟฟี่  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้ 
 สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานข้อที่ 1.2  ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถติิที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับการตั้งสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับการตั้งสมมติฐานที่ตั้งไว้  
สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
ด้านส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างน้าเสนอทางกายภาพ พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ราบิกา้ คอฟฟี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ราบิก้า คอฟฟี่ แตกต่างกัน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. จากลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ด้านเพศ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นผู้หญิงวัยท้างาน ท่ีมีพฤติกรรมในการใช้บริการร้านกาแฟมากกว่าเพศชาย อาจจะเป็น
ผลมาจากเพศหญิงมีความละเอียดอ่อนใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆและมีพฤติกรรมการใช้บริการ น่ังดื่มกาแฟมากกว่าเพศชาย
ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ราบิก้า คอฟฟี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับ เอื้องฟ้า กายธัญลักษณ์ (2559) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริการและ
บริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์(Starbucks) ที่สรุปผลการวิจัยว่าเพศที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการและ
บริโภคเครื่องดื่มร้านสตาบัคส์(Starbucks)แตกต่างกันมากกว่าเพศชายโดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยในการตัดสินใจซื้อสูงกว่า
เพศชาย 
 2. จากลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ด้านอายุ พบว่า อายุที่ต่างกันมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า            
ราบิก้า คอฟฟี่  ด้านการตระหนักรู้ช่ือตราสินค้า ไม่แตกต่างกัน โดยพบว่า การรับรู้ตราสินค้าสามารถรับรู้ได้หลากหลาย
กลุ่มอายุปด้วยกัน จึงท้าให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มมีการรับรู้ตราสินค้า ไม่แตกต่างกันแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับ                 
กานดา เสือจ้าศิล (2555) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวัด
ปทุมธานี ที่สรุปผลการวิจัยอายุต่างกันให้ความส้าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่ต่างกัน 
 3. จากลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ารายได้ไม่เป็นตัวช้ีวัดชนช้ัน
ทางสังคม โดยทั่วไปการรับรู้คุณค่าตราสินค้าจะไม่เกี่ยวกับกับชนช้ันทางสังคม กลุ่มเพื่อนหรือสังคมที่ผู้บริโภคอยู่นั้นจะมี
ผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าจึงท้าให้รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ ธัญวัฒน์ อิพภูดม (2556) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การสื่อสารการตลาดเชิงประสาทสัมผัสและภาพลักษณ์ตรา
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สินค้า ประเภทกาแฟ ระดับพรีเมี่ยม ที่สรุปผลการวิจัย พบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีภาพลักษณ์ตราสินค้า              
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ หรือหมายความว่ารายได้ต่อเดือนท่ีต่างกัน ไม่มีผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
ส่งเสริมทางการตลาด บุคคล กระบวนการ และการสร้างน้าเสนอทางกายภาพ มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ราบิก้า คอฟฟี่ 
ของผู้บริโภค  ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคให้ความส้าคัญในระดับดีมาก คือ เครื่องดื่ม
รสชาติดี ชนิดของเครื่องดื่มมีความหลากหลาย และเมล็ดกาแฟมีคุณภาพดี ท้ังนี้เนื่องมาจาก ความคงที่ของรสชาติของ
เครื่องดื่ม รสชาติของกาแฟคือจุดขายและจุดเด่นของร้านกาแฟ หากรสชาติดีและอร่อยผู้บริโภคจะติดใจ รสชาติที่ดีควรมี
การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ เช่น เมล็ดกาแฟคัดสรรอย่างดีที่สุด กระบวนการผลิตที่มาตรฐาน เพื่ อให้ได้รสชาติคงที่ 
ไม่ผิดเพี้ยนในแต่ละสาขา นอกจากนี้สามารถปรับสัดส่วนผสมได้ตามต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาภรณ์ 
จินดาวงษ์ (2558) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในอ้าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม กรณีศึกษา ร้านบ้านไร่กาแฟ สาขาท่ี 209 ที่สรุปผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคให้ความส้าคัญมากท่ีสุดนั้น
คือรสชาติของเครื่องดื่ม เช่น กลิ่นหอม เข้มข้น รสชาติของกาแฟเป็นจุดขายของร้านกาแฟ วัตถุดิบต้องมีคุณภาพ 
กระบวนการผลิตกาแฟต้องมีมาตรฐาน เพื่อให้รสชาตินั้นคงที่ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคให้ความส้าคัญในระดับด ีคือ ราคามีความเหมาะสม
เมื่อเที่ยบกับปริมาณเครื่องดื่มที่ได้รับ ราคาถูกกว่าเมื่อเที่ยบกับร้านอื่น และราคาของเครื่องดื่มมีความเหมาะสมกับ
บรรยากาศภายในร้าน ท้ังนี้เนื่องมาจาก ทางร้านได้พิจารณาแล้วว่าควรจะตั้งราคาของเครื่องดื่มราคาเท่าใดถึงเหมาะสม
ไม่สูงมากเกินไป เนื่องจากธุรกิจอยู่ในสภาวะของการแข่งขันซึ่งหากตั้งราคาสูงเกินไปก็อาจจะสู้คู่แข่งขันไม่ได้ ซึ่ง
สอดคล้องแนวคิดของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ได้กล่าวไว้ว่า ธุรกิจอยู่ในสภาวะของการมีคู่แข่งขันหากตั้งราคาสูง
กว่าคู่แข่งมากแต่บริการของธุรกิจไม่ได้มีคุณภาพสูงกว่าคู่แข่งมากเท่ากับราคาที่เพิ่มย่อมท้าให้ลูกค้าไม่มาใช้บริการธุรกิจ
นั้นต่อไป หากธุรกิจตั้งราคาต่้าก็จะน้ามาสู่สงครามราคา เนื่องจากคู่แข่งรายอื่นสามารถลดราคาได้ในเวลาอันรวดเร็วใน
มุมมองของลูกค้า การตั้งราคามีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อบริการของลูกค้า และราคาของการบริการเป็นปัจจัยที่
ส้าคัญในการบอกถึงคุณภาพที่จะได้รับ 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย พบว่า ผู้บริโภคให้ความส้าคัญในระดับดี คือ 
จ้านวนสาขามีมากเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ที่ตั้งของร้านมีความสะดวกในเดินทาง ที่ตั้งของร้านอยู่ในท้าเลที่
หาได้ง่าย เข้าถึงสะดวก มีการจัดส่ง โดยสั่งผ่านทางแอฟพลิเคช่ันต่างๆ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ช่องทางการจัดจ้าหน่าย มี
จ้านวนสาขาท่ีเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ท้าเลที่ตั้งสะดวกในการเข้ามาใช้บริการ โดยที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย 
และสามารถจัดส่งผ่านแอฟพลิเคช่ัน ซึ่งสอดคล้องกับ รัตติญา สิทธิศักดิ์ (2559) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเอสแอนด์พีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปผลการวิจัย พบว่า 
ท้าเลที่ตั้งของร้านเข้าถึงได้สะดวก การเดินทางนั้นสะดวก เช่นอยู่ใกล้รถไฟฟ้า มีจ้านวนสาขาท่ีให้บริการมาก 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคให้ความส้าคัญในระดับดี คือ การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อที่หลากหลายมีความ น่าสนใจ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ป้ายโฆษณา มีโปรโมช่ันสินค้า เช่น 
การให้ส่วนลด การสะสมแต้ม กิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมสังสรรค์และรับรางวัลมีความ ดึงดูดใจ ท้ังนี้เนื่องมาจาก  มีการจัด
โปรโมช่ันตราสินค้าวัตสันอย่างต่อเนื่อง และบัตรสะสมแต้ม เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าใช้เป็นส่วนลดในการซื้อ ครั้งถัดไป ซึ่ง
สอดคล้องกับ วันวิสาข์ รักพงษ์ไพบูลย์ (2558) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อน้้า
ดื่มคริสตัลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปผลการวิจัย พบว่า ใช้สื่อโฆษณาที่หลากหลาย เช่น 
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หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา และสื่อออนไลน์ ใช้สื่อโฆษณาที่น่าสนใจ กิจกรรมส่งเสริมการขายที่ 
หลากหลาย เช่น ลด แลก แจก แถม เพื่อให้บริโภคเกิดความสนใจ 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคลากร พบว่า ผู้บริโภคให้ความส้าคัญในระดับดีมาก คือพนักงานมี
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อลูกค้า พนักงานมีความรู้เรื่องเครื่องดื่ม สามารถแนะน้าเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดี พนักงานมีบุคลิกภาพ
และการแต่งกายที่เหมาะสม ท้ังนี้เนื่องมาจาก ทางร้านได้มีการจัดอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการชงกาแฟ 
และได้มีการอบรมเรื่องมารยาท เช่น ยิ้มแย้ม แจ่มใส่ มองลูกค้าเหมือนคนรู้จัก และสิ่งส้าคัญคือ ผูกมิตรกับลูกค้า จะท้า
ให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่น คุ้นเคยรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (1997) ได้กล่าว
ไว้ว่า การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถ
ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาสามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัณห์จุฑา จ้ารูญวัฒน (2559) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัย พบว่า พนักงานมี             
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถตอบค้าถามหรือให้ค้าแนะน้าแก่ลูกค้าได้ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  พนักงานมีมารยาท 
สุภาพ พนักงานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย พนักงานมีความเอาใจใส่กระตือรือร้นในการให้บริการ  
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้บริโภคให้ความส้าคัญในระดับดีมาก คือ การ
ทบทวนรายการซื้อมีความชัดเจน มีความถูกต้องรวดเร็วในการช้าระเงิน ใบเสร็จเรียกเก็บเงินแสดงรายการอย่างชัดเจน 
ทั้งนี้เนื่องมาจาก มีการปรับระบบการท้างานเป็นขั้นเป็นตอน พนักงานมีความช้านาญจึงท้าให้ได้รับการบริการที่รวดเร็ว 
ซึ่งสอดคล้องกับ นนท์ธวัช สุภาคม (2559) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการ
สตาร์บัคส์ ทีวาน่า สรุปผลการวิจัย พบว่า พนักงานมีการท้างานเป็นทีม และพนักงานมีการท้างานอย่างเป็นระบบ  
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ - สภาพแวดล้อม พบว่า ผู้บริโภคให้ความส้าคัญใน
ระดับดีมาก คือ บรรยากาศภายในร้าน ราบิก้า คอฟฟี่ มีความร่มรื่น ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง มีบริการด้านอื่นๆไว้คอย
รองรับลูกค้าตรงตามที่ต้องการ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ปลั๊กไฟ และ Wi-Fi ไว้บริการลูกค้า เป็นต้น มีท่ีนั่งเพียงพอต่อ
ความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้เนื่องมาจาก มีการตกแต่งร้านให้รู้สึกผ่อนคลาย และร่มรื่น และตระหนักถึงความต้องการ
ของลูกค้า เช่น สิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ เอื้องฟ้า กายธัญลักษณ์ (2559) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่ม ร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) สรุปผลการวิจัย พบว่า ร้าน
ตกแต่งสวยงาม บรรยากาศดีน่าใช้บริการ เครื่องมือเครื่องใช้ในร้านสะอาด พนักงานมีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย              
และดูมี สุขอนามัยที่ดี และมีบริการอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอให้กับลูกค้า 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ราบิก้า คอฟฟี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการน้าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ผู้บริหารฝ่ายการตลาดควรจัดท้ากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย                
เพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต่้ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้               
มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ราบิก้า คอฟฟี่ ในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด เพื่อปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ให้มีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเครื่องดื่ม ให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง รวม ไปถึงคิดค้นและ
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พัฒนาสูตรเครื่องดื่มใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้มากที่สุดฉะนั้นเนื่องจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าสูงสุด 
 2. ผู้บริหารฝ่ายการตลาดควรที่จะท้าการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดหรือหมั่นพัฒนาส่วนประสมทาง
ตลาดในด้านต่างๆ อยู่เสมอ ควรเลือกส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถเข้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งให้ความส้าคัญในแต่ละด้านดังน้ี 
 ด้านผลิตภัณฑ์ รสชาติกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆดังนั้นควรให้ความส้าคัญ ในการคัดเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพใน
การผลิต ท้าตามสูตรเพื่อไม่ให้รสชาติผิดเพี้ยน รสชาติคงที่สม่้าเสมอ สูตรกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆ อาจมีการปรับเปลี่ยน
ตามความต้องการของผู้บริโภค ได้ แต่ต้องมีเอกลักษณที่ชัดเจน ภาชนะบรรจุภัณฑ์ควรจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมความ
สวยงามมากขึ้นและยุกต์สมัยให้ผู้บริโภคเห็นและประทับใจ กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซึ่งมีความใส่ใจในแง่
สุขภาพมากกว่าเพศชาย โดยบริโภคเครื่องดื่มประเภทชา เปิดรับรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประสมตามความต้องการของ
ลูกค้า เช่น ปริมาณความหวานที่ลูกค้าต้องการ และมีการพัฒนาคิดค้นสูตรกาแฟให้เป็นเมนูเฉพาะของทางร้านเพื่อเพิ่ม
ทางเลือกให้ผู้บริโภค 
 ด้านราคา ป้ายราคาสินค้าควรเขียนไว้อย่างชัดเจน แต่ละเครื่องดื่มแต่ละขนาดของผลิตภัณฑ์ บ่งบอกว่าสินค้ามี
ราคาที่ผู้บริโภคมีก้าลังที่จะซื้อ หรือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความอยากที่จะซื้อสินค้าและบริการ และควรว่างต้าแหน่งที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  และควรตั้งราคาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆและควรตั้งราคากาแฟให้มีความเหมาะสมกับ
เครื่องดื่มชนิดต่างๆโดยพิจารณาจากวัตถุดิบของกาแฟและผู้บริโภคควรได้รับประโยชน์สูงสุดในราคาที่พึงพอใจ 
 ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย โดยขยายสาขาเพิ่มไปยังพื้นท่ีอื่นให้ครอบคลุมตามการเจริญเติบโตของเมือง โดย
พิจารณาที่ตั้งที่ใกล้ที่อยู่อาศัย/ห้างสรรพสินค้าเป็นส้าคัญเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่หลากหลายและเพื่อให้ผู้บริโภค
ได้รับความสะดวกที่มากขึ้น และควรเพิ่มช่องทางออนไลน์อื่นๆ ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการสั่งซื้อทางออนไลน์เป็นที่นิยม
มากยิ่งข้ึน และยังสามารถเข้าถึงผู้บริโภคทุกคน และง่ายมากยิ่งขึ้น  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ค ดังนั้นควรสร้างการรับรู้เพื่อ
สื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคให้เกิดการจดจ้าและเกิดความต้องการเข้าใช้บริ การด้วยการโฆษณาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
ช่องทางอินเตอร์เน็ต เป็นสื่อที่มีต้นทุนไม่สูงและเข้าถึงเป้าหมายได้ดี เมื่อผู้บริโภค รับรู้ รู้จัก ได้ลองใช้บริการ และสิ่งที่
ผู้บริโภคนั้นได้รับเป็นไปตามสิ่งที่ ราบิก้า คอฟฟี่ สื่อสาร จัดโปรโมช่ันใหม่ๆ ที่แตกต่างจากคู่แข่ งและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของคู่แข่ง หรือเทรนเครื่องความสุขภาพ และควรศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงช่องทางส่งเสริมการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยมีการจัดโปรโมช่ันอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ควรมีการสะสมแต้มถือเป็นการสร้างความภักดีต่อตราสินค้าวิธีหนึ่ง ซึ่งจะสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็
ต่อเมื่อผู้บริโภคมีการรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างทั่วถึงและมีการใช้อย่างต่อเนื่อง 
 ด้านบุคลากร พนักงานมีทักษะและประสิทธิภาพในการท้างาน สามารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง แม่นย้า ดังน้ันจัดมีการจัดอบรมพนักงานอย่างสม่้าเสมอลัมีการประเมินผลการท้างาน เพื่อให้พนักงานมีใจรักและ
เต็มใจให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ต่อลูกค้า และมีบุคลิกภาพการแต่งกายที่เหมาะสม มีการทักทายกับลูกค้าด้วยกริยา
มารยาทที่ดี เพราะพนักงานเป็นผู้สื่อสารกับลูกค้าโดยตรง ท้าให้ลูกค้าสัมผัส และประเมินความพึงพอใจต่อพนักงานได้
อย่างรวดเร็วกว่าประเมินความพึงพอใจต่อสินค้าของร้าน นอกจากจัดการอบรมพนักงานแล้วควรมีเบอร์โทรหากมีการ
ร้องเรียนหรือไม่พอใจในการให้บริการ เพื่อจะได้น้าค้าร้องเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน 
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 ด้านกระบวนการให้บริการ  ความถูกต้อง และรวดเร็วในการช้าระเงิน ดังนั้นควรมีระบบการท้างานที่มี
ประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้นตอนการรับค้าสั่งซื้อจากลูกค้า การส่งมอบสินค้าและบริการ ข้ันตอนการช้าระเงิน และใบเสร็จใน
การเรียกเก็บเงินนั้นในแต่ละครั้งต้องแสดงรายการอย่างชัดเจน พนักงานควรมีการทบทวนรายการซื้อทุกครั้ง เพื่อยืนยัน
ความถูกต้องในการสั่งซื้อลูกค้าต้องได้รับใบเสร็จทุกครั้งและใบเสร็จนั้นๆต้องแสดงรายการอย่างชัดเจน 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ-สภาพแวดล้อมของร้าน ควรมีการปรับปรุงดูแล บรรยากาศในร้านมีความร่มรื่น ดูดี
อยู่เสมอให้ความรู้สึกเป็นกันแอง รู้สึกว่าเป็นบ้านหลังที่สองที่เข้ามาแล้วเกิดความประทับใจตั้งแต่เข้ามาใช้บริการเป็นครั้ง
แรก ดังนั้นควรแต่งร้านให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าควรเปิดเพลงฟังสบายๆ บรรยากาศในร้านมีกลิ่นหอมของกาแฟอ่อนๆ 
และมีการจัดโต๊ะที่นั่งให้เพียงพอสะดวกสบายต่อการใช้บริการและต้องมีการท้าความสะอาดสม่้าเสมอ มีหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการเสริม เช่น WI-FI ควรมีการตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้งานให้ลูกค้าสามารถ
ใช้งานร่วมกันได้อย่างท่ัวถึงและเพียงพอต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 
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