
 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจ 

ใช้บริการร้านกาแฟ Co-Working Space ในเขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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บทคัดย่อ 

 

 การวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการร้านกาแฟ Co-Working Space ในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  
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มีวตัถุประสงคเ์พือ่ (1)เพือ่ศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ Co-Working Space ใน

เขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี (2)เพือ่ศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ Co-

Working Space ในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

(3)เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)และพฤติกรรมที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการร้านกาแฟ Co-Working Space ในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ประชากร

ที่ใชใ้นการศึกษาครั้ งน้ี คือ กลุ่มตวัอยา่งทีอ่าศยัอยูใ่นเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทุมธานี จ  านวน 407 คน วิธีใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือวิธีการสุ่มแบบสะดวกโดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติโดยการหาค่าความถี่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว

และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 25-40 ปี มี

สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายได้

เฉลี่ยต่อเดือนที่ระดบั 15,000-30,000 บาท และพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญั

กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยูใ่นระดบัมาก (x̄ =3.97) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า 

อยูใ่นระดบัมากที่สุดทุกดา้น นอกจากดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นทศันคติอยูใ่นระดบัมาก 
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Abstract 
 

Research Subject A Study of Marketing Mix Factors and Behaviors Affecting 
Decision to Use Co-Working Space Coffee Shop Service in Klong Luang District Pathum 
Thani Province. The purpose for (1) To study the decision to use the Co-Working Space 
coffee shop in Khlong Luang District Pathum Thani Province (2)To study the decision to 
use the Co-Working Space coffee shop in Khlong Luang District Pathum Thani Province 
Classified by personal factors (3) To study the marketing mix factors (7Ps) and behaviors 
that affect the decision to use the Co-Working Space coffee shop service in Khlong Luang 
District Pathum Thani Province The population used in this study was the sample who 
lived in Klong Luang District Pathum Thani Province. The sample group used in this study 
was 407 people. The method of random sampling or convenient random sampling by using 
questionnaires as a research tool. Statistical data analysis by finding the frequency, 
percentage, mean, standard deviation. One-way ANOVA analysis of variance and data 
analysis with multiple regression statistics. 

The results of the study found that Most of the samples were female, aged between 
25-40 years old, single, bachelor’s degree. Occupational employees of private companies. 
Average monthly income at the level 15,000-30,000 baht and found that most of the 
samples gave importance to the marketing mix factor at a high level (x ̄ =3.97) at the highest 
level in all aspects In addition to the product aspect and the attitude aspect is at a high level.
  

 

Keyword: Co-working space Coffee shop 
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1.บทน า 

ดว้ยแนวโนม้รูปแบบการท างานที่เปลี่ยนไป และการขยายตวัของธุรกิจร้านกาแฟ  
Co-Working Space ที่เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ในปัจจุบนัเพือ่ตอบรบัการด าเนินชีวิตของคนท างาน
ในยคุใหม่เหมาะท างานไดจ้ากทุกที่ เม่ือเทคโนโลยไีดร้ับการพฒันามากขึ้น ทุกคนสามารถ
เช่ือมต่อกนัไดไ้ม่ว่าจะอยูท่ี่ใดก็ตาม ท าให้การส่ือสารเปลี่ยนแปลงไป คนจ านวนมากไม่
จ าเป็นตอ้งท างานในสถานที่ท  างานหรือออฟฟิศแบบเดิม ๆ จนกลายเป็นการสร้างสรรค์
การท างานในรูปแบบใหม่ หลายคนท างานที่บา้นเพื่อความสะดวกในขณะที่หลายคนเลอืก
ที่นัง่ท างานตามร้านกาแฟที่มีบริการ Wi-Fi เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและสร้างแรงบนัดาลใจ
ในการท างาน ร้านกาแฟจึงเป็นสถานที่นิยมอนัดบัตน้ๆ ที่กลุ่มคนท างานจะเลือกมาเพือ่
ท างาน พบปะพูดคุยธุรกิจ นกัเรียน นกัศึกษามานัง่อ่านหนงัสือ หรือจบักลุ่มติวสอบ ธุรกิจ
ร้านกาแฟหลายแห่งที่เปิดตวัใหม่พ่วงดว้ยCo-Working Space และธุรกิจร้านกาแฟทัว่ไป
บางส่วนก็ไดมี้การปรับสถานที่หรือปรับธุรกิจให้ตอบรับกบัวิถีชีวิตของผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบนั มีธุรกิจร้านกาแฟ Co-Working Space มากมายที่เปิดให้บริการในรูปแบบดงักล่าว 
แต่ก็มีหลายกิจการที่ไม่สามารถอยูร่อดได ้ 

ดว้ยเหตุปัจจยัที่กล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาธุรกิจดา้นน้ีว่าการ
ตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ Co-Working Space ของคนในพื้นที่อ  าเภอคลองหลวงจงัหวดั
ปทมุธานีนั้นมีผลมาจากส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมดา้นใดบา้ง เพื่อน าผลการ
ศึกษาวิจยัมาเป็นแนวทางการตดัสินใจประกอบธุรกิจในอนาคต และมาช่วยปรับปรุงการ
ให้บริการของผูป้ระกอบการ ต่อยอดธุรกิจ เพือ่ความอยูร่อดและยัง่ยืนของธุรกิจต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟCo-Working Space ในเขตอ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี 
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2.เพื่อศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟCo-Working Space ในเขตอ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

3.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)และพฤติกรรมที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟCo-Working Space ในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  

3.สมมติฐานของงานวิจัย 
1.ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัน่าจะมีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ  

Co-Working Space ในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั 
 2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคน่าจะมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ Co-Working Space ในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.เพื่อทราบถึงการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ Co-Working Space ในเขตอ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

 2.เพื่อทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ  

Co-Working Space จงึต่างกนั 

 3.เพื่อทราบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการร้านกาแฟ Co-Working Space ในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

5.วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 5.1 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์. (2546, หนา้ 434) ไดก้ล่าว 
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ไวว้่า การใชส่้วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ส าหรับธุรกิจดา้นบริการ 

ประกอบดว้ยปัจจยั 7 ตวั (7Ps) คือ  

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงที่ผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้ โดยตอ้ง 

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ และลูกคา้จะตอ้งไดร้ับผลประโยชน์และคุณค่าจาก
ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท์ี่จบัตอ้งได ้
และ ผลิตภณัฑท์ี่จบัตอ้ง ไม่ได ้ 

2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินคา้ ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่าง 

คุณค่ากบั ราคาของสินคา้นั้น สินคา้ตอ้งมีคุณค่าสูงกว่าราคาที่ตั้งไวลู้กคา้จงึจะตดัสินใจซ้ือ
ดงันั้น การก าหนดราคาสินคา้ก็ควรค านึงถึงความเหมาะสมในดา้นผลประโยชน์และคุณค่า
ที่มีให้กบั ลูกคา้ดว้ย 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบั 

บรรยากาศ หรือส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอหรือขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ 
ของลกูคา้ในดา้น คุณค่า และคุณประโยชน์ของสินคา้ที่ผูข้ายตอ้งการจะน าเสนอ ซ่ึง
ผูป้ระกอบการจะตอ้งพจิารณา ทั้งในดา้นท าเลที่ตั้งและช่องทางในการทีจ่ะน าเสนอหรือ
ช่องทางในการขายสินคา้  

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่มีความส าคญั 

ในการติดต่อส่ือสารระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่แจง้ข่าวสารต่าง ๆ หรือ
ชกัจูงให้ผูซ้ื้อมีทศันคติ ที่ดีต่อสินคา้และร้านคา้ และเพื่อท าให้ผูซ้ื้อเกิดความสนใจในตวั
สินคา้มากขึ้น 

5. ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee)  หมายความถึงเจา้ของ 
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ร้านหรือ ตวัแทนจ าหน่าย ตอ้งสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูคา้ไดอ้ยา่งแตกต่างและ
เหนือกว่าคู่แข่ง ขนัและตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกบัลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ 

6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and  

Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลกูคา้ เพื่อให้ลกูคา้เกิด
ความ ประทบัใจ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นหนา้ร้านที่สวยงาม การ
เจรจาซ้ืออขาย ตอ้งมีความสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการทีร่วดเร็ว หรือผลประโยชน์
อื่น ๆ ที่ลูกคา้ควรไดร้ับ 

7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งกบัวิธีการและการ 

ปฏิบตัิ ในดา้นการบริการลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ 

 5.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม 

 Schiffman and Kanuk (1994)พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 
หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา การซ้ือ การใช ้ การประเมินผล การใชส้อย
ผลิตภณัฑ ์และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะ ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

  Solomon (2009) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การ
กระท าของบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือก การซ้ือ การใช ้และการก าจดัส่วนที่เหลือ
ของสินคา้หรือบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของตน 

 5.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

 Schiffman & Kanuk (1994) กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ขั้นตอนใน

การเลอืกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสอง 10 ทางเลอืกขึ้นไปซ่ึงพฤตกรรมผูบ้ริโภคจะพจิารณาใน

ส่วนที่เก่ียวขอ้ง กบักระบวนการตดัใจทั้งดา้นจิตใจ(ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทาง 
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กายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจและทางกายภาพซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหน่ึง

กิจกรรมเหล่าน้ีท าให้เกิดการซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอื่น 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กระบวนการหรือขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ 

(Buyer’s Decision Process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภค ประกอบ

ไปดว้ย การรับรู้ ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และ

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ  

   Kotler (2003) ขั้นตอนกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ 

ขั้นที่ 1 การตระหนกัถึงปัญหา กระบวนการตดัสินใจซ้ือเกิดขึ้นเม่ือผูซ้ื้อตระหนกัถงึ

ปัญหาหรือความตอ้งการ โดยผูบ้ริโภครู้สึกถงึความแตกต่างระหว่างภาวะความตอ้งการที่

แทจ้ริงและพึงปรารถนา ความตอ้งการอาจถกูกระตุน้โดยส่ิงเร้าภายในหรือภายนอก ความ

ตอ้งการถกูปลกุเร้าจากส่ิงกระตุน้ภายนอก เช่น สมคิดเดินผ่านร้านเบเกอร่ี และมองเห็น

ขนมปังที่อบเสร็จใหม่ ๆ ช่วยกระตุน้ความหิวจะกอ่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาว่า สมคิดตอ้งการ

ขนมเพื่อขจดัความหิวของเขา 

 ขั้นที่ 2 การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร เม่ือผูบ้ริโภคไดร้บัการกระตุน้จะมีแนวโนม้ที่จะ

คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสินคา้นั้น ๆ ซ่ึงสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ระดบัถดัมา บุคคล

อาจเขา้สู่การคน้หาขอ้มูลข่าวสารอยา่งกระตือรือร้น โดยการอ่านหนงัสือ ถามเพื่อน และยงั

เขา้ร่วมกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเรียนรู้เก่ียวกบัสินคา้ โดยแหล่งขอ้มูลข่าวสารหลกัที่มีอิทธิพลตอ่

การตดัสินใจซ้ือ แบ่งเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 

 กลุ่มที่ 1 แหล่งบุคคลเช่น ครอบครวั เพื่อน เพือ่นบา้นคนรู้จกั 

กลุ่มที่ 2 แหล่งการคา้ เช่น การโฆษณา พนกงัานขาย ตวัแทนจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์
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กลุ่มที่ 3 แหล่งชุมชน เช่น ส่ือมวลชน สถาบันคุม้ครองผูบ้ริโภค ตลอดจน 

หน่วยงานของรัฐ  

กลุ่มที่ 4 แหล่งทดลอง เช่น การจดกัารการตรวจสอบ และการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์ 

จ านวนอิทธิพลของแหลง่ที่มาของขอ้มูลข่าวสารจะแตกต่างกนัไปตาม 

ประเภทของ ผลิตภณัฑแ์ละบุคลกิลกัษณะเฉพาะของผูโ้ดยทัว่ไปผูบ้ริโภคจะไดร้บัขอ้มูล

ข่าวสารที่เก่ียวกบัผลิตภณัฑส่์วนใหญ่จากแหล่งการคา้ที่ให้ความรู้และขอ้มูลข่าวสาร แต่

แหล่งขอ ้ มูลข่าวสารที่มี ประสิทธิภาพมากที่สุด คือแหล่งบุคคล ซ่ึงทางหนา้ที่ในการให้

ขอ้มูลที่ถูกตอ้งและช่วยประเมินผลขอ้มูล 

ขั้นที่ 3 การประเมินทางเลอืก ผูบ้ริโภคประมวลขอ้มูลเก่ียวกับตราสินคา้เชิง

เปรียบเทียบ และการตด ั สินใจมูลค่าของตราสินคา้นั้น ๆ ในขั้น ตอนสุดทา้ยอยา่งไร ซ่ึง

กระบวนการประเมินผล ขอ้ มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงกระบวนการ

เพียงกระบวนการเดียวผบูริ้โภคทุกคนหรือแมก้ระทัง่เพียงคนเดียวจะมีกระบวนการ

ประเมินเพื่อการตดัสินใจหลายกระบวนการ ดว้ยกนั และแบบกระบวนการประเมินของ

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพื้นฐานอยูบ่นทฤษฏีการเรียนรูซ่ึ้ง มองว่าผูบ้ริโภคการตดสิันใจซ้ือ

ผลิตภณณัฑอ์าศยัจิตใตส้ านึกและมีเหตุผลสนบัสนุน 

 ขั้นที่ 4 การตดัสินใจซ้ือในขั้นตอนการประเมินผลทางเลอืกน้ีผูบ้ริโภคจะสร้าง

รูปแบบความชอบในระหว่างตราสินคา้ต่างๆ ที่มีอยูใ่นทางเลือกเดียวกน ั นอกจากน้ี

ผูบ้ริโภคอาจสร้าง รูปแบบความตั้งใจในการซ้ือไวท้ี่ตราสินคา้ที่ชอบมากที่สุด แต่อาจมี2 

ปัจจยั ทีเ่ขา้มาสอดแทรก ความตั้งใจและการตดสิันใจในการซ้ือ ดงัแสดงในภาพที่2.4 
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ภาพที่ 2.4 ความตั้งใจและการตดัสินใจซ้ือ 

ที่มา : ธนาวรรณ  แสงสุวรรณ (2552) 

 

ขั้นที่ 5 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ หลงัจากซ้ือผลิตภณัฑม์าแลว้ ผูบ้ริโภคจะมี

ประสบการณ์ตามระดบัความพอใจหรือไม่พอใจในระดบัหน่ึงระดบัใด จะตอ้งอาศยัการ

ตรวจสอบความพอใจหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ กิจกรรมหลงัการซ้ือ การใช ้ การ

จดัการหลงัการซ้ือ 

 

 

 

 

 

 



ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.เพศ  
2.อาย ุ 
3.สถานภาพ 
4.ระดบัการศึกษา 
5.อาชีพ  
6.รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 
 

พฤติกรรม 
1.ดา้นแรงจูงใจ(Motives) 
2.ดา้นการเรียนรู้(Learning) 
3.ดา้นทศันคติ(Attitude) 

 

การตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ  
Co-Working Space 

ในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
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6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                  ตวัแปรอิสระ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

  ตวัแปรตาม                 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 
1.ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) 
2.ดา้นราคา (Price) 
3.ดา้นท าเลที่ตั้ง (Place) 
4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 
5.ดา้นบุคลากร (People) 
6.ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ(Physical) 
7.ดา้นกระบวนการให้บริการ 
(Process) 
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7.ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ Co-Working Space ในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทุมธานี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยการใชแ้บบสอบถาม(Question) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและท าการ

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

8.ผลการวิจัย 

 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล จากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่เก็บรวบรวม

ขอ้มูลทั้งส้ินจ านวน 407 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.1 โดยมีอายรุะหว่าง 

25-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.4 ซ่ึงมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 56.3 มีระดบัการศึกษาอยู่

ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.7 และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็น

ร้อยละ 31.9 โดยมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนในระดบั 15,000-30,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 27.3 

โดยสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

 8.1 วิเคราะห์จากตารางแสดงความถดถอยเชิงพหุคณู 

ตารางที่ 4.17 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ การตดัสินใจใชบ้ริการ

ร้านกาแฟ Co-Working Space ในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวม 

ปัจจยัส่วนประสม       b            Std            Beta           t              Sig               F           Sig 

ทางการตลาด           Error 

และพฤติกรรม                              

Constant                  0.952         0.251                      3.794      0.000         26.138      0.000*      
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ตารางที่ 4.17(ต่อ) ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ การตดัสินใจใช้

บริการร้านกาแฟ Co-Working Space ในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี โดย

ภาพรวม 

ปัจจยัส่วนประสม       b            Std            Beta           t              Sig               F           Sig 

ทางการตลาด           Error 

และพฤติกรรม                              

ดา้นผลิตภณัฑ์        0.145         0.056        0.140          2.576        0.010* 

ดา้นราคา         0.0.8         0.060         0.035         0.628         0.530 

ดา้นช่องทาง- 

    การจดัจ าหน่าย  -0.063        0.063        -0.058        -1.001        0.318 

ดา้นการส่งเสริม- 

    การตลาด           -0.122        0.043        -0.143        -2.851        0.005* 

ดา้นบุคลากร          0.031         0.073         0.027         0.416         0.678 

ดา้นกระบวนการ- 

   ให้บริการ          0.037          0.075         0.032         0.488         0.626 

ดา้นลกัษณะ- 

   กายภาพ              0.041           0.077        0.034         0.533         0.594 

ดา้นแรงจูงใจ         0.115           0.068        0.100         1.686         0.093 

ดา้นการเรียนรู้       0.279           0.064         0.279         4.357        0.000* 

ดา้นทศันคติ          0.234           0.064         0.265        4.7465       0.000* 

 R = 0.631*, R2 = 0.398, Adjusted R Square = 0.382, SEE = 0.500 

มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตารางที่ 4.17 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 

พบว่าตวัแปรอิสระสามารถพยากรณ์การตดัสินใจใชบ้ริการร้านการแฟ Co-Working Space 

ในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ช้ีให้เห็นว่าตวัแปรส่วนประสมการทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ(์Sig=0.010) ดา้นส่งเสริมการตลาด (Sig=0.005) ตวัแปรพฤติกรรม

ดา้นการเรียนรู้ (Sig=0.000) ดา้นทศันคติ (Sig=0.000) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

แสดงว่าส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมดงักล่าวสามารถพยากรณ์การตดัสินใจใช้

บริการร้านกาแฟ Co-Working Space ในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ไดอ้ยา่งมี

นยัส าคญั 

 ซ่ึงสามารถสร้างสมการถดถอยไดด้งัน้ี 

Y  = 0.952+0.279 (ดา้นการเรียนรู้)+0.234 (ดา้นทศันคติ)+0.145 (ดา้นผลิตภณัฑ์)+0.122 

(ดา้นการส่งเสริมการตลาด) 

 จากสมการจะเห็นว่า 

 1.หากเพิ่มปัจจยัพฤติกรรมดา้นการเรียนรู้ 1 หน่วยในขณะที่ปัจจยัพฤติกรรมดา้น

อื่น ๆ คงที่ การตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ Co-Working Space ในเขตอ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.279 หน่วย 

 2.หากเพิ่มปัจจยัพฤติกรรมดา้นทศันคติ 1 หน่วยในขณะที่ปัจจยัพฤตกิรรมดา้นอื่น 

ๆ คงที่ การตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ Co-Working Space ในเขตอ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.234 หน่วย 

 3.หากเพิ่มปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์1 หน่วยในขณะที่ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นอื่น ๆ คงที่ การตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ Co-Working 

Space ในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.145หน่วย 
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 4.หากเพิ่มปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาด 1 หน่วยในขณะที่

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นอื่น ๆ คงที่ การตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ Co-

Working Space ในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.122 หน่วย 

 

 ผลการการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการทดสอบสมมติฐานสรุปไดว้่า ส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นส่งเสริมการตลาด และพฤติกรรมดา้นการเรียนรู้และดา้น

ทศันคติ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ Co-Working Space ในเขตอ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

9.อภิปรายผลการวิจัย 

 ผูว้ิจยัอภิปรายผลการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

 9.1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่ต่างกนัท าให้การตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ Co-Working 

Space ในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีแตกต่าง ดงัน้ี 

     9.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศ เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าเพศชายกบัเพศอื่น 

ๆ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ Co-Working Space ในเขตอ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

     9.1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา เม่ือเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าคู่ของ

ระดบัการศึกษา ม.3-ม.6 กบั ระดบัปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี และคู่ของระดบั

การศึกษา ป.ว.ช.-ป.ว.ส. กบั ระดบัปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี  มีผลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการร้านกาแฟ Co-Working Space ในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

    9.1.3 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า อาชีพพนกังาน

เอกชน กบั อาชีพรับราชการ อาชีพเจา้ของธุรกิจ อาชีพขายของออนไลน์ และอาชีพ  



15 

 

Youtuber Vlogger ผลตอ่การตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ Co-Working Space ใน

เขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 

  สรุปไดว้่ากลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายเุฉลี่ยอยูใ่นวยัท างาน 

รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือนระดบั 15,000-30,000 บาทต่อเดือน และเพศ การศึกษาและอาชีพที่

ต่างกนัมีท าให้การตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ Co-Working Space ในเขตอ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานีต่างกนั 

9.2 ปัจจยัส่วนประทางการตลาดและพฤติกรรมโดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ Co-Working Space ในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาผลรายดา้น พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นส่งเสริมการตลาด และพฤติกรรมดา้นการเรียนรู้และดา้นทศันคติ มีผลต่อ

การการสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ Co-Working Space ในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทุมธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สรุปไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคที่จะตดัสินใจใชบ้ริการเกิดขึ้นจากการเรียนรู ้

และทศันคติเก่ียวกบัการใชบ้ริการซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑแ์ละดา้นส่งเสริมการตลาด 

10.ข้อเสนอแนะ 

 ผูว้ิจยัขอเสนอแนะขอ้คิดเห็นเพือ่น าขอ้มูลวิจยัไปเพือ่เป็นประโยชน์ทางดา้นธุรกิจ

ต่อไปดงัน้ี 

 10.1 ธุรกิจร้านกาแฟ Co-Working Space ควรมีการจดัวางพื้นที่หรือการตกแต่งร้าน

โดยค านึงถึงผูบ้ริโภคดา้นอาชีพ ดา้นเพศ และดา้นการศึกษาเป็นส าคญั เพราะปัจจยัที่

ต่างกนัน้ีมีผลต่อการตดัใจใชบ้ริการ ส่วนในเร่ืองของราคาค่าเคร่ืองด่ืมหรือค่าบริการพื้นที่

ควรจดัใหอ้ยูใ่นระดบัเหมาะสมกบัรายไดผู้บ้ริโภคระดบัปานกลาง 
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 10.2 ควรมีการส่ือสารเร่ืองการส่งเสริมการตลาดโดยสร้างพฤติกรรมดา้นการเรียนรู้

ให้กบัผูบ้ริโภคเขา้ใจในรูปแบบธุรกิจร้านกาแฟ Co-Working Space มากขึ้น 
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