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บทคดัย่อ           

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษา

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร        
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีบริโภคกาแฟ  

จ านวน 500 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ย
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สถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบ

ความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ 

(Multiple Regression)          
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั 

ท าให้ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร

โดยรวมแตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นการส่งเสริม

การตลาด มีผลต่อปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟใน

กรุงเทพมหานคร 

ค าส าคญั : กระบวนการตดัสินใจเลือกใชร้้านกาแฟ  

ABSTRACT          

 The objectives of this study were 1) to study the marketing factors that affect to the 

decision to choose the coffee shops in Bangkok 2) to study a decision to buy coffee in Bangkok 

separated by personal characteristics 3) To study the marketing mix factors (7P's) The marketing 

factors that affect to the decision to choose the coffee shops in Bangkok.    

 The sample group was 500 people of consumers in Bangkok who consumed coffee. The 

questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed by 

using the frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by 

Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA , in case of its had statistical significant different 

testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see which 

pair are different and Multiple Regression.  
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The results of hypothesis testing showed that consumers in Bangkok with personal factors 

include gender, age, marital status, level of education, occupation and income per month were 

different, making the decision to buy coffee in Bangkok was no different. Moreover, marketing 

mix included product and promotion affect to the decision to buy coffee in Bangkok. 

Keywords : The process of deciding to choose a coffee shop 

บทน า             

 กาแฟสด เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีกล่ินหอม รสชาติเป็นเอกลกัษณ์ และยงัเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีช่ืนชอบ

ของคนทัว่โลกจ านวนมาก แมว้่ากาแฟจะไม่ไดมี้ถ่ินก าเนิดในประเทศไทย แต่กาแฟกเ็ป็นเคร่ืองด่ืม

ท่ีคนไทยรู้จกั และบริโภคมาเป็นเวลานาน ช่วงเวลาหลายปีท่ีผ่านมานั้นมีอตัราการขยายตวัของ

ธุรกิจประเภทร้านกาแฟสดเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีอตัราการเติบโตอยา่งรวดเร็วอยา่งเห็นได้

ชดัสาเหตุท่ีธุรกิจน้ีเติบโตอาจมาจากธุรกิจเก่ียวกบัร้านกาแฟรายใหญ่จากต่างประเทศท่ีเขา้มาลงทุน

ในประเทศไทย เช่น สตาร์บคัส์ ท่ีไดส้ร้างความต่ืนตวัในอุตสาหกรรมธุรกิจร้านกาแฟเป็นอยา่งมาก 

ซ่ึงการท่ีธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่ จากต่างประเทศไดเ้ขา้มาลงทุนเปิดกิจการในประเทศไทย แสดง

ใหเ้ห็นวา่ตลาดดา้นธุรกิจกาแฟจะมีการขยายตวัต่อไปในอนาคตไดอี้ก จากกระแสความนิยมการด่ืม

กาแฟท่ีมีเพิ่มมากข้ึนในคนไทย และการกระตุน้ตลาดของผูล้งทุน ผูป้ระกอบการดา้นกาแฟ ซ่ึงใช้

กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภคหันมาด่ืมกาแฟกนัมากข้ึน จึงทาให้เกิดการแข่งขนักนัโดยการ

ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ ปรับเปล่ียนดา้นตวัสินคา้ และบริการ มีการน าเสนอจุดขาย หรือจุดเด่นท่ีสร้าง

ความแตกต่างใหเ้หนือกว่าคู่แข่ง การตกแต่งร้านใหมี้บรรยากาศเป็นกนัเอง เพื่อเป็นส่ิงจูงใจใหก้บั

ผูบ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการในร้านของผูป้ระกอบการเอง (กานดา เสือจาศีล 2555 : 1)  

 การท่ีมาส ารวจส าหรับการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานครเลยเลือก

ส ารวจท่ี ตึกสาทร ซิต้ี ทาวเวอร์ ตั้งอยูใ่กลส้ถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช่องนนทรี และบีอาร์ทีสาทรเป็น

อาคารท่ีแบ่งเช่าให้ท าส านกังานของบริษทัต่างๆ มีผูบ้ริโภคท่ีท างานอยูใ่นตึก ภายในตึกจะ มีร้าน
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กาแฟ เช่น สตาร์บคัส์ โอบองแปง ทรูคอฟฟ่ี อเมซอล บลูคพัคอฟฟ่ี    

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกบัความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัท่ีส่งผล

ต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร และ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความแตกต่างท่ีส่งผลต่อปัจจยั

ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร เพื่อใหท้ราบถึง

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชร้้านกาแฟ ของคนในเขตกรุงเทพหานครไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน  

วตัถุประสงค์ของการวจิยั          

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟใน

กรุงเทพมหานคร          
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟใน

กรุงเทพมหานคร จ าแนก ตามปัจจยัส่วนบุคคล        
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด(7P’s)ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร                              

ขอบเขตงานวจิยั          

 ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาไวด้งัน้ี   

 1. ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค กาแฟ ภายในตึก สาทรซิต้ี ทาวเวอร์ ซ่ึงไม่

ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนโดยเปิดตารางขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Yamane  ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่ง

ของการศึกษามีทั้งส้ิน 500 ตวัอย่าง จึงก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% ค่าความคลาดเคล่ือนในการ

ประมาณไม่เกิน 5%            
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 2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเก่ียวขอ้งกบัปัยจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร โดยมีศึกษาเนน้กระบวนการตดัสินใจ 5 ดา้น ปัจจยั

ส่วนบุคคล และ แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

ตวัแปรที่ใช้ในงานวจิยั          

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล และ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด          

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟใน

กรุงเทพมหานคร                                  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ          

 1.เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟใน

กรุงเทพมหานคร          

 2. เพื่อให้บริษทัอ่ืนๆน าผลวิจยัไปปรับปรุงการวางแผนทางดา้นการตลาดของบริษทันั้นๆ

เพื่อจดัสรรผลิตภณัฑแ์ละบริการให้สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัร้านกาแฟภายใน ตึกสาทร ซิต้ี 

ทาวเวอร์                               

บททวนวรรณกรรม            

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค      

 (วุฒิ สุขเจริญ ,  2555) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษาเก่ียวกบัแต่ละบุคคล กลุ่ม 

หรือองค์กร และกระบวนการท่ีกลุ่มดังกล่าวใช้ในการเลือก การได้มา การใช้ และการก าจัด 

ผลิตภณัฑ์/บริการ หรือประสบการณ์ (Experience) หรือแนวคิดรวบยอด (Concepts) ทั้งน้ีเพื่อ

ตอบสนองความจ าเป็น (Needs) และศึกษาผลกระทบของกระบวนการดงักล่าวท่ีมีต่อผูบ้ริโภคและ

สังคม  
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แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ      

 (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550: 46) กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Decision Process) แม้

ผูบ้ริโภคจะมีความแตกต่างกนั และมีความตอ้งการแตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจเลือก

ซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี              

1.การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition)   

 ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพ

ท่ีเขารู้สึกวา่ดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง (Reality)ซ่ึงการเกิดข้ึนกบั

ตวัเอง อาจจะท าใหเ้กิดความตอ้งการท่ีไม่เหมือนกนัเพื่อใหเ้กิดความต่างท่ีดีกว่าคนอ่ืน และจะเติม

เต็มส่วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกบัสภาพท่ีเป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุท่ี

แตกต่างกนัไป                                            

2.การเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information)     

 เม่ือเกิดปัญหา ผูบ้ริโภคก็ตอ้งแสวงหาหนทางแกไ้ข โดยหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการ

ตดัสินใจ             

3.การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative)        

 เม่ือผูบ้ริโภค ไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ กจ็ะประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางท่ีดี

ท่ีสุด วธีิการท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอ้มูเก่ียวกบั

คุณสมบติัของแต่ละสินคา้และยงัคดัสรรในการตดัสินใจเลือกซ้ือจากหลากหลายตรายี่หอ้ใหเ้หลือ

เพียงตรายีห่อ้เดียวอาจข้ึนอยูก่บัความเช่ือนิยมศรัทราในตราสินคา้นั้นๆ                                                   

 4.การตดัสินใจซ้ือ ( Decision Marking)       

 ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลาในการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ต่ละ

ชนิดแตกต่างกนั คือ ผลิตภณัฑบ์างอยา่งตอ้งการขอ้มูลมาก ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเปรียบเทียนาน 

แต่บางผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคกไ็ม่ตอ้งการระยะเวลาการตดัสินใจนาน                                          
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5.พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ( Post purchase Behavior)     

 หลงัจากมีการซ้ือแลว้ ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความ

พอใจหรือไม่พอใจก็ได ้ถา้พอใจผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่างๆของสินคา้ท าให้เกิดการซ้ือซ ้ า

เพราะเคยไดก้ลบัไปซ้ือซ ้ าเพราะเหตุผลส่วนตวั หรืออาจมีการแนะน าใหเ้กิดลูกคา้รายใหม่ แต่ถา้ไม่

พอใจ ผูบ้ริโภคกอ็าจเลิกซ้ือสินคา้นั้นๆในคร้ังต่อไป          

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์       

 ( วศิน สันหกรณ์ , 2557 ) ทฤษฎี ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง แนวคิดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัประชากร ซ่ึงมีรากฐานของค าศพัทภ์าษากรีก มาจากค าว่า “Demo” หมายถึง “People” 

แปลวา่ ประชากร หรือประชาชนและค าว่า “Graphy” ซ่ึงหมายถึง “Description” ซ่ึงมีความหมายว่า 

ลกัษณะ การน าค  าศพัท์ทั้ งสองมารวมกนัก็จะได้ความหมายว่า วิชาท่ีเก่ียวกบัประชากรนั่นเอง

แนวคดิและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด       

 ( สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543, หนา้ 29 อา้งถึงใน โสภิตา รัตนสมโชค , 2558 ) ไดก้ล่าวไวว้่า 

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)คือองค์ประกอบหรือปัจจยัท่ีส าคญัในการดาเนินงาน

ทางดา้นการตลาด เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีกิจการสามารถทาการควบคุมได ้โดยพื้นฐานของส่วนประสม

การตลาด (Marketing Mix) จะประกอบดว้ย 4 ปัจจยัคือ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด(Promotion) รวมเรียกว่า 4Ps แต่ส าหรับธุรกิจ

บริการ จะมีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)เพิ่มเขา้มาอีก 3 ปัจจยั คือ ดา้นบุคคล (People) 

ดา้นการสร้างและนาเสนอลกัษณะทางกายภาพ(Physical Evidence and Presentation) และดา้น

กระบวนการ (Process) รวมเรียกไดว้า่เป็น 7’Ps        

1.ด้านผลติภณัฑ์ (Product)         

 ( อภิวิทย ์ย ัง่ยืนสถาพร , 2558 ) ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ (Product/Service) หมายถึง ส่ิงท่ี

เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหพ้ึงพอใจ ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจบัตอ้ง
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ได้หรือไม่ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วยสินค้า บริการ ความคิด สถานท่ี องค์การหรือบุคคล 

ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน(์Utility) มีคุณค่า (Value)                                       

2.ด้านราคา (Price)          

 ( อภิวิทย ์ย ัง่ยืนสถาพร , 2558 ) ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน 

ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑก์บัราคา 

(Price) ผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา เขากจ็ะตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงการใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นส่ือกลาง

ในการจาหน่ายสินคา้ จะส่งผลใหร้าคาสินคา้ลดลงไดเ้น่ืองจากตน้ทุนในการกระจายสินคา้ผ่านทาง

ร้านคา้แบบเดิมมีค่าลดลงในขณะท่ีการก าหนดกลยทุธ์ดา้นราคา          

3.ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place/Channel Distribution)      

 ( อภิวทิย ์ย ัง่ยนืสถาพร , 2558 ) ดา้นสถานท่ี / ช่องทางจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) 

หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์

และบริการจากองค์การไปยงัตลาด สถาบนัท่ีนาผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือสถาบนัทาง

การตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจาย                         

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)      

 ( อภิวทิย ์ย ัง่ยนืสถาพร , 2558 ) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกาติดต่อส่ือสาร

เก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจ

ใชพ้นกังานขายท าการขาย(Personal Selling) และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (Non-Personal 

Selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ                   

5.ด้านบุคคล (People)          

  ( อภิวิทย ์ย ัง่ยนืสถาพร , 2558 ) ดา้นบุคลากร (People) หรือพนกังาน (Employees) ซ่ึงตอ้ง

อาศยัการคดัเลือก(Selection) การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อใหส้ามารถสร้าง

ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่ง พนกังานตอ้งมีความสามารถและมีทศันคติท่ีดี 
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สามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปั้ญหาและสามารถสร้าง

ค่านิยมใหก้บับริษทั                                 

6. ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)      

 ( วรุตม ์ประไพพกัตร์ , 2556 ) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Facilities) หมายถึง เป็น

การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทาง

ดา้ยกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้                                                                        

7.ด้านกระบวนการ (Process)                                      

 ( วรุตม ์ประไพพกัตร์ , 2556 ) กระบวนการการใหบ้ริการ (Process Management) หมายถึง 

เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในด้านการบริการ ท่ีนาเสนอให้กับ

ผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ  

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง          

 ( ณฐัพล อุปนิสัย และ ศิริพงศ ์พฤทธิพนัธ์ุ , 2555 ) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์

และส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคกาแฟสดร้าน Cafe’ Amazon ใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศ รายไดเ้ฉล่ีย ระดบัการศึกษาอาชีพ และสถานภาพสมรสท่ีแตกต่าง

กนัจะมีผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคกาแฟสดร้าน Cafe’Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้น

ความเช่ือมัน่ การซ้ือซ ้ า ความสัมพนัธ์ระยะยาว และความอ่อนไหวต่อราคา ไม่แตกต่างกนั 

วธีิด าเนินการวจิยั           

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟใน

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปัยจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อปัยจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟใน
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กรุงเทพมหานครเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีการศึกษาแบบการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีการทางสถิติ

 การสร้างเคร่ืองท่ีใชใ้นการวิจยั ไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลกัในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล และสร้างแบบสอบถามตามวตัถุประสงค ์กรอบแนวคิดในการวิจยั ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดย แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1  ปัจจยัดา้นส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานครเป็นลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน โดยลักษณะของ

แบบสอบถามจะเป็นแบบ มีใหเ้ลือกหลายค าตอบ (Multiple Choices) หรือท่ีเรียกว่าเป็น ค  าถามใน

ลกัษณะปลายปิด (Close-ended Question) จ านวน 7 ขอ้      

 ส่วนท่ี 2  ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ซ่ึงประกอบไปดว้ย ค  าถามท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด จ านวน 17 

ขอ้             

 ส่วนท่ี3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ

ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบไปดว้ยคาถามเก่ียวกบั ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการแสวงหาขอ้มูล 

ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ มีจ  านวน

แบบสอบถามทั้งหมด 19 ขอ้  

สรุปผลการวจิยั 

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟใน
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม มีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานครอยู่ใน
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ระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมภายหลงั ดา้นการประเมินผลทางเลือก การซ้ือ 
ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล และ ดา้นการรับรู้ปัญหา    
 2.  ผลการเปรียบเทียบปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ
ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปการวจิยั ไดด้งัน้ี  
 2.1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นอาชีพ และ
ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าให้ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกนั       
 2.2 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษาและดา้น
สถานภาพสมรสต่างกนั ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟใน
กรุงเทพมหานคร ต่างกนั         
 3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวจิยั ไดด้งัน้ี   
 3.1 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อปัจจยั
ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร   
 3.2 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา และ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มีผลต่อปัจจยั
ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร 

อภปิรายผล 

ผลการวจิยัปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟใน
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี     
 1.ผลการศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟใน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก      
 1.1 ดา้นการรับรู้ปัญหา ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก โดยผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความตอ้งการบริโภค กาแ  ฟ เพื่อ ผอ่นคลาย , ความรู้สึกต่ืนตวั  

1.2 ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก โดย

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบั กาแฟ โดยส่วนใหญ่อาศยัการใช้
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ประสบการณ์ในอดีตของตนเอง          

 1.3 ดา้นการประเมินผลทางเลือก ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก โดย

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะมีการเปรียบเทียบราคาของ กาแฟ ก่อนการตดัสินใจ

ซ้ือ             

 1.4 ด้านการตัดสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก โดย

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเห็นวา่ กาแฟ สามารถหาซ้ือไดง่้าย      

 1.5 ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก 

โดยผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบั กาแฟ ซ่ึงจะบริโภคต่อไป

 2. ผลการศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟใน

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นสถานภาพการสมรส ดา้น

ระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 2.1  ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั ท าให้ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผูว้ิจยัมี

ความเห็นวา่ผูบ้ริโภคมีทั้งเพศหญิงและเพศชาย ซ่ึงต่างกมี็ความตอ้งการบริโภคกาแฟ ในการด าเนิน

ชีวติท่ีเร่งรีบ            

 2.2  ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุ่างกนั ท าให้ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผูว้ิจยัมี

ความเห็นวา่ผูบ้ริโภคทุกช่วงอายมีุการบริโภค กาแฟ  เหมือนๆกนั     

 2.3  ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกนั ท าให้ปัจจยัทางการ

ตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมต่างกนั

 2.4  ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าใหปั้จจยัทางการตลาดท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมต่างกนั 

 2.5 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั ท าใหปั้จจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
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การตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผูว้ิจยัมี

ความเห็นว่าผูบ้ริโภคถึงแมว้่าการท างานแต่ละอาชีพอาจจะมีลกัษณะการท างานท่ีแตกต่างกนั แต่ก็

สามารถเลือกหาวธีิดูแลตนเอง หรือเลือกบริโภคไดเ้หมือนๆกนั    

 2.6 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าให้ปัจจยัทางการ

ตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกนั 

 3. ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งัน้ี     

 3.1 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจัยมีความเห็นว่าผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จะใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์นเร่ืองของตวัสินคา้จะตอ้งมีมาตรฐาน

ไดรั้บการยอมรับ ลกัษณะบรรจุภณัฑแ์ละรูปลกัษณ์ท่ีปรากฎ      

 3.2 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ไม่มีผลต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจัยมีความเห็นว่าผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีรายไดม้ากพอท่ีจะเลือกบริโภคกาแฟ ดงันั้นราคาจึงไม่มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ กาแฟ           

 3.3 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มีผลต่อปัจจยัทางการตลาดท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถซ้ือ กาแฟ จากแหล่งใดกไ็ด ้ดงันั้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายจึงไม่มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือกาแฟ           

 3.4 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้จิยัมีความเห็นวา่ผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญัให้ระดับมากกับการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆเพื่อให้ข้อมูล เช่น 

โทรทศัน,์ อินเตอร์เน็ต, ป้ายโฆษณา, วทิย ุการส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น การลด แลก แจก แถม  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพื่อใชใ้ห้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง
ส าหรับผูป้ระกอบการ กาแฟ ดงัน้ี  
ปัจจัยส่วนบุคคล  

จากการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ 
ดา้นอาย ุ ดา้นสถานภาพการสมรส ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต่างกัน ท าให้ปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่ต่างกนั ดงันั้นนกัการตลาดหรือผูป้ระกอบการร้านคา้จึงไม่ตอ้งสนใจ
กบัปัจจยัส่วนบุคคลมากนกั   

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อปัจจยัทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร ดงันั้นนกัการตลาด
หรือผูป้ระกอบการร้านคา้ ควรน าเสนอกาแฟ ให้มีลกัษณะบรรจุภณัฑ์และรูปลกัษณ์ท่ีปรากฎ  
รายละเอียดต่างๆโดยใหก้ารยอมรับกบัการเลือกบริโภคกกาแฟ สินคา้มีมาตรฐานไดรั้บการยอมรับ  
ตราผลิตภณัฑท่ี์เป็นท่ีนิยมมีช่ือเสียง  และสร้างความหลากหลายขนาดของผลิตภณัฑ์เพื่อไม่ใหดู้ซ ้ า
จากเดิม สามารถเลือกไดห้ลายขนาด เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดมี้ตวัเลือกท่ีหลากหลาย และยงัมีส่วนช่วย
ในการตดัสินใจซ้ือกาแฟ เพราะผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดจะท าใหก้ารบริ
โคกาแฟเป็นส่ิงท่ีตอบโจทยก์บัการเลือกซ้ือกาแฟมารับประทาน  

2. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ

ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานครดงันั้น
นกัการตลาดหรือผูป้ระกอบการร้านคา้ ควรจะท าใหเ้กิดความแตกต่างของหลายๆอยา่งในตวัแบรน์
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และยงัสร้างโฆษณาผ่านส่ือต่างๆเพื่อให้ขอ้มูล เช่น โทรทศัน์, อินเตอร์เน็ต, ป้ายโฆษณา, วิทย ุ
เพื่อใหไ้ดรั้บรู้หลายช่องทาง การส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น การลด แลก แจก แถม  การจดักิจกรรม
รวมกบัขายสินคา้ เช่น การจดัโปรโมชัน่ตรงหนา้ร้านขาย เพื่อเจาะกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายไดรั้บ
ทราบถึงโปรโมชัน่ต่างๆ และยืน่ยอมในการไดเ้ลือกรับบริโภค 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป  
1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆท่ีอาจจะมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจยัดา้นพฤติกรรม ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัดา้น
สถานการณ์ และ ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจในตวัผลิตภณัฑ ์

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะคนในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันั้น ควรขยาย
ขอบเขตดา้นประชากรใหค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน เช่น ตวัแทนของผูบ้ริโภคกาแฟ ทัว่ประเทศ เพื่อให้
ไดค้วามแตกต่างทางดา้นความคิด ค่านิยม และไดผ้ลการวจิยัท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน   
 3.ควรศึกษาตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหลือคือ ด้านบุคคล ด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ใหค้รบถว้น  

 

 


