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บทคัดย่อ   การวิจยัในคร้ังน้ีมีวคัถประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของธุรกิจร้านกาแฟสด 

ในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั และศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการร้านกาแฟในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ศึกษาจากนกัศึกษา

จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป้นเคร่ืองมือในการท าวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง อายรุะหวา่ง 15 – 30 ก าลงัศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท  มีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 11000 – 30000 และมีสถานภาพ โสด ผูท้  าวิจยัเนน้สอบถามจากนกัศึกษาทั้งหมดเพราะ

สามารถเขา้ถึงและง่ายต่อการท าแบบสอบถาม และ  พบวา่ร้านกาแฟท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช้

บริการมากท่ีสุด ตามล าดบั  คือ 1 starbuck 2 black canyon การศึกษาในคร้ังน้ีจะท าใหผู้ศึ้กษา
สามารถนพขอ้มูลไปปรับใชใ้นการเปิดร้านกาแฟ หรือ สามารถเพิ่มยอดขายขอผูท่ี้อ่านวิจยัน้ีได ้  

 

 

 



 

บทท่ี 1 บทน ำ  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

“ กาแฟ ”  ถือเป็นหน่ึงในเคร่ืองด่ืมท่ีดีรับความนิยมอยา่งมากในหมู่คนไทย โดยเฉพาะวยัรุ่น วยัท างาน 

หนักนัมาบริโภคกาแฟสดกนัมากขึ้น อีกทั้งในอีกแง่นึงของผูป้ระกอบกิจการในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีท่ีผา่นมา 

สามารถพบร้านกาแฟ อยูต่ามสถานท่ีต่างๆ ทัว่ไป 

จากมูลค่าของธุรกิจผลิตภณัฑก์าแฟแต่ละประเภทอยูใ่นเกณฑสู์งขึ้น เช่น กาแฟส าเร็จรูป 5,600 ลา้นบาท 

กระป๋อง 6,000 ลา้นบาท กาแฟสด 1,400-1,500  ลา้นบาท และมีอตัราเติบโตต่อเน่ือง  ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20  

ท าใหต้ลาดกาแฟนั้นน่าลงทุน โดยการศึกษารอบน้ีจะเนน้ไปท่ีร้านกาแฟสด  

 ปัจจุบนัมีร้านกาแฟมากมาย เพราะคนนิยมบริโภคกาแฟสด มากกวา่ส าเร็จรูป 

ท าใหเ้กิดร้านกาแฟสดเป็นจ านวนมาก ท าใหเ้กิดการแข่งขนัในธุรกิจร้านกาแฟสด 

มีการปรับกลยทุธ์และเปล่ียนแปลง ไปทางดา้นตวัสินคา้และบริการ 

ใหค้วามส าคญัมากขึ้นในส่วนกรรมวิธีการชงกาแฟสดให้ไดม้าตรฐาน 

เน่ืองจากกระแสความนิยมด่ืมกาแฟสดเพิ่มมากอยา่งแพร่หลาย และเขา้มามีบทบาทในทุกกลุ่มของผูบ้ริโภค  

โดยเฉพาะกลุ่มของนกัศึกษาและวยัท างาน ท่ีมีการด่ืมมากขึ้นท าใหเ้กิดการแข่งขนักนัสูง 

ผลดักนัน าเสนอจุดเด่นจุดขายของตวัเองพยายามสร้างความแตกต่างใหเ้หนือกวา่คุ่แข่ง 

เพื่อเป็นการดึงดูดผูบ้ริโภค ไม่วา่จะเป็นการคดัสรรเมลด็กาแฟ ชนิดของกาแฟ และส่ิงเพิ่มเติมภายในร้าน 

อาหารวา่ง เช่น ขนมปัง  คุกก้ี  แซนวิส    ท่ีผลิตสดใหม่ทุกวนั   และบริการท่ีท าใหผู้บ้ริโภคประทบัใจ 

และส่ิงท่ีส าคญัอีกอยา่งคือบรรยากาศของร้านท่ีน่านัง่  

 จากสภาพการแข่งขนัทางการตลาดท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น 

ท าใหผู้ท่ี้คิดจะเร่ิมกิจการร้านกาแฟสดและผูป้ระกอบการน้ีอยูแ่ลว้ 

ควรใหค้วามส าคญัในการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดให้มากขึ้น 

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด เพื่อกิจการนั้นสามารถอยูร่อดและแข่งขนัได ้ ดงันั้น  

ผูศึ้กษาจึงไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภค 

เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้และเป็นแนวทางในการท ากลยทุธ์ทางการตลาดในการด าเนินธุรกิจดงักล่าว 

  



 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของธุรกิจร้านกาแฟสด 

ในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคกาแฟสด 

ในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ในบริเวณ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

4. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมทาการตลาดและปัจจยัดา้นตราสินคา้  

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 

นิยำมศัพย์เฉพำะ  

 กำแฟสด  เคร่ืองด่ืมกาแฟท่ีมีกระบวนการผลิต โดบการน าเมลด็กาแฟมาคัว่จนไดท่ี้ 

เม่ือลูกคา้สั่งก็จะบดและชงบริการใหก้บัลูกคา้ทนัที  

 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด ของประชากรใน

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

2. ท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภค ของประชากรใน

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

3. เป็นขอ้มูลแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและสนใจศึกษาหาความรู้ดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีเก่ียวกบั 

พฤติกรรมการใช ้บริการร้านกาแฟสด ของประชากรใน

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

4. ท าใหท้ราบปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดและปัจจยัตราสินคา้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการร้านกาแฟสดของประชากรในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 



บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

ลกัษณะประชำกรศำสตร์ คุณลกัษณะของผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

อาชีพและรายไดต้่อเดือน 

 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร  

ปัจจยัดส้นกระบวนการใหบ้ริการ และลกัษณะปัจจยัทางกายภาพ 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ด้ำนผลติภัณฑ์ ลกัษณะต่างๆของเมลด็กาแฟ เช่น ความสดใหม่ 

ราติความหลากหลายของรสชาติ สีสันของภาชนะ ความเขม้ขน้ของกาแฟ สีสันตราสินคา้ 

รวมทั้งช่ือเสียงและภาพพจน์ 

 ด้ำนรำคำ  ความเหมาะสมของราคากาแฟต่อหน่วย วิธีก าหนดราคาต่างๆ 

 ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ท าเลท่ีตั้ง ขนาดของร้าน การส่งผา่นสินคา้และบริการ 

 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด เคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อแจง้ข่าวสารของกาแฟและสินคา้ เพื่อจูงใน 

โฆษณา และ ประชาสัมพนัธ์ 

ควำมหมำยของอุปสงค์ อุปสงค์(Demand)     

หมายถึงปริมาณสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีมีผูต้อ้งการซ้ือ 

ระดบัราคาต่างๆของสินคา้ชนิดนั้นภายในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงโดยสมมติใหปั้จจยัอ่ืนๆท่ีก าหนด

อุปสงคค์งท่ีความตอ้งการในท่ีน้ีตอ้งมีอ านาจช้ือ (purchasing power หรือ ability to pay) ดว้ยถา้ 

บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีแต่ความตอ้งการในตวัสินคา้โดยไม่มีเงินท่ีจะจ่ายซ้ือเราเรียกความตอ้งการ ลกัษณะนั้นวา่ 

“ความตอ้งการ(want)” ไม่ใช่“อุปสงค(์want)” ดงันั้นองคป์ระกอบของอุปสงคจ์ะ ประกอบดว้ยความตอ้งการมี

อ านาจซ้ือส่วน อุปสงคข์องระบบขนส่งมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัอุป 

สงคป์ระเภทอ่ืนๆหมายถึงปริมาณเสนอซ้ือท่ีอยูอ่าศยัในระดบัราคาต่างๆกนัโดยมีองคป์ระกอบ 2 

ประการคือจะตอ้งมีความตอ้งการซ้ือและมีเงินพอท่ีจะซ้ือได(้Affordability) 

 

 



 

ควำมหมำยของอุปทำน อุปทำน (Supply)  

หมายถึงปริมาณความตอ้งการเสนอขายสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีผูผ้ลิต 

หรือผูป้ระกอบการมีความเต็มใจท่ีจะเสนอขายและสามารถจดัหามาขายหรือใหบ้ริการไดใ้นขณะ ใดขณะหน่ึง 

ณ ระดบัราคาต่างๆท่ีตลาดก าหนดมาใหซ่ึ้งประกอบดว้ย2 ส่วนส าคญัคือความเตม็ใจท่ี 

จะเสนอขายหรือใหบ้ริการ(Willingness) และความสามารถในการจดัหามาเสนอขายหรือใหบ้ริการ (Ability to 

sell) ตวัก าหนดอุปทาน ตวัก าหนดอุปทาน (Supply determinant) 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงอุปสงค์และอุปทำน  

ในทางเศรษฐศาสตร์อุปสงคแ์ละอุปทานเป็นแบบจ าลองพื้นฐานท่ีอธิบายความสัมพนัธ์ 

ของผูซ้ื้อและผูข้ายสินคา้ในตลาดท่ีมีการแข่งขนัโดยถือวา่อุปสงคแ์ละอุปทานเป็นตวัแปรท่ีก าหนด 

ปริมาณและราคาของสินคา้แต่ละชนิดในตลาดโดยทัว่ไปอุปสงค(์Demand) หมายถึงความตอ้งการ 

และความสามารถในการซ้ือสินคา้และบริการในขณะท่ีอุปทาน (supply) หมายถึงสินคา้หรือบริการ 

ท่ีพร้อมจะขายในตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการซ้ือกฎอุปสงค ์(Law of Demand) และกฎอุปทาน (Law of 

Supply) เป็นหลกัการท่ีอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาและปริมาณความ 

ตอ้งการซ้ือหรือขายโดยกฎอุปสงคร์ะบุวา่ปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือเรียกวา่ปริมาณอุปสงค(์quantity 

demanded) มีความสัมพนัธ์ในทางลบกบัราคาเม่ือปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลนั้นคงท่ีกล่าวคือ 

เม่ือราคาสินคา้เพิ่มสูงขึ้นผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะตอ้งการซ้ือสินคา้นั้นนอ้ยลงกฎอุปทานระบุวา่ 

ปริมาณสินคา้ท่ีตอ้งการขายหรือปริมาณอุปทาน (quantity supplied) มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบั 

ราคาเม่ือปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลนั้นคงท่ีกล่าวคือเม่ือราคาสินคา้เพิ่มสูงขึ้นผูข้ายมีแนวโนม้ท่ีจะตอ้งการ 

ขายสินคา้มากขึ้นกฎอุปสงคแ์ละอุปทานมกัน าเสนอ ออกมาในรูปแบบของแผนภูมิเส้นโดยใหแ้กน 

ตั้งเป็นราคาและแกนนอนเป็นปริมาณสินคา้เส้นอุปสงคม์กัเขียนออกมาเป็นเส้นลาดลงและเส้น 

อุปทานเป็นเส้นชนัขึ้นแมว้า่โดยทัว่ไปเส้นกราฟอุปทานจะมีลกัษณะชนัขึ้นอยา่งไรก็ตามมีบางกรณี 

ท่ีเส้นกราฟอุปทานไม่เป็นไปตามลกัษณะดงักล่าวตวัอยา่งของขอ้ยกเวน้น้ีไดแ้ก่เส้นกราฟอุปทาน 

ของแรงงานท่ีมีลกัษณะของการโนม้กลบักล่าวคือเม่ืออตัราค่าแรงเพิ่มขึ้นคนงานคนหน่ึงก็พร้อมจะ 

ท างานเป็นจ านวนชัว่โมงท่ีมากขึ้นแต่เม่ืออตัราค่าแรงขึ้นถึงจุดท่ีสูงมากๆคนงานอาจพบกบัเลือก 

ท างานนอ้ยลงและใชเ้วลาวา่งมากขึ้นการวกกลบัของเส้นกราฟอุปทานยงัปรากฏในตลาดอ่ืนดว้ย 



เช่นในตลาดน ้ามนัประเทศท่ีส่งออกน ้ามนัหลายประเทศลดการผลิตน ้ามนัหลงัจากราคาพุ่งสูงขึ้น 

ในวิกฤตการณ์น ้ามนัปี พ.ศ. 2520 

บทท่ี 3 วิธีด ำเนินงำนวิจัย 

 

1.  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) ศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคกาแฟสด 

ในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ซ่ึงไดด้ าเนินการวิจยัตามล าดบัขั้นตอน 

ดงัน้ี 

 1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

จ านวน 21336 คน (ขอ้มูล ณ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2564)  

 

 

 

 



กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

 1. กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี นกัศึกษาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั   

จ านวน 400 คน ในการก าหนด        กลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัใชห้ลกัการค านวณใชสู้ตรของ Yamane (อา้งถึงใน 

ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552, หนา้ 56) ดงัน้ี 

 

 

 

 เม่ือ  n =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   N  = ขนาดของประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 

    e = ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 

แทนคา้ 

 

 

   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง      = 400 คน 

ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เท่ากบั 400 คน 

  

2. วิธีการสุ่ม  ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย 
 

 

 

 



เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม 

ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (closed-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended question) ซ่ึงมี 3 

ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี  

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล แบบใหเ้ลือกตอบจ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพ  รายได ้ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน โดยมีเน้ือหา จ านวน 24 ขอ้ 

แบ่งออกเป็น 8 ดา้น คือ  

 1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ขอ้ 1-3 

 2. ปัจจยัดา้นราคา ขอ้ 4-6 

 3. ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดขอ้ 7-9 

 4. ปัจจยัดา้นบุคลากร ขอ้ 10-12 

 5. ดา้นภาพลกัษณ์  ขอ้  13-15 

 6. ดา้นเสน่ห์ ขอ้ 16-18 

 7. ดา้นประโยชน์ ขอ้ 19-21 

 8. การตดัสินใจซ้ือ ขอ้  22-24 

 

 

 

 

 



 แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นตามมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบของ Likert 

โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบัตามความคิดเห็น  

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนของ Likert มี 5 ระดบั ดงัน้ี  

 ระดบัความคิดเห็น          คะแนน 

 มากท่ีสุด     5 

 มาก     4 

 ปานกลาง     3 

 นอ้ย      2 

 นอ้ยท่ีสุด    1 

 

บทท่ี 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการร้านกาแฟ  โดยในบทน้ีมางผูวิ้จยัไดด้ าเนินการน าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาด าเนินการประมวลผล และท าการ

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ตามวตัถุประสงค ์ของงานวิจยั โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆดงัน้ี 

  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ 

  ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลดา้นตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ 

  ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลดา้นการตดัสินใจซ้ือท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

  ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ไดแ้ก่  เพศ อาย ุ สถานภาพ  รายได ้เคยใชบ้ริการ ร้านท่ีเลือกใช ้ การศึกษา  อาชีพ 



 ตาราง  4.1  จ านวนและร้อยละของผูส้อบแบบสอบถามตามเพศ 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
ชาย 178 44.5 
หญิง 190 47.5 
อ่ืนๆ  32 8.0 

รวม 400 100.0 
จากตาราง 4.1 พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านกาแฟ เป็น  เพศชาย  178 คนคิดเป็นร้อยละ  44.5 

เป็น เพศหญิง 190  คน คิดเป็นร้อยละ  47.5  และ เป็นเพศอ่ืนๆ 32  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.0 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของผูส้อบแบบสอบถามตามอายุ 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

<15    0 0 

15-30 400 100.0 

31- 49 0 0 

>50   0 0 

รวม 400 100.0 
จากตาราง 4.2 พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านกาแฟมีอาย ุ15-30 ปี  400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของผูส้อบแบบสอบถามตามรายได้ 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
<10000 0 100.0 
11000-30000 375 93.8 
30001-64999 25 6.2 
>65000   0 0 

รวม 400 100.0 
จากตาราง 4.4 พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านกาแฟมีรายได ้ 11000 - 30000  375 คน คิดเป็นร้อย

ละ 93.8 และ 30001-64999  25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2  ตามล าดบั 



 ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของผูส้อบแบบสอบถามตามการเคยใชง้านร้านกาแฟสดหรือไม่  

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
เคย 100 100.0 
ไม่เคย 0 0 

รวม 400 100.0 

 จากตาราง 4.5 พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านกาแฟเคยใชง้านร้านกาแฟสดหรือไม่  เคย 400 
คน คิดเป็นร้อยละ  100  ตามล าดบั 

 ตารางท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละของผูส้อบแบบสอบถามตามร้านท่ีเลือกใชบ้ริการ 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
Starbuck 7 1.8 
Black canyon 5 1.2 
S.Y.N coffee café 0 0 
Chao Doi Coffee & Bubble Tea  0 0 
Mother Roaster 0 0 
Wallflowers Cafe 0 0 
Pacamara Coffee  0 0 
อ่ืน  ๆ 388 97.0 

รวม 400 100.0 
จากตาราง 4.6 พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านกาแฟร้านท่ีเลือกใชบ้ริการ  Starbuck  7 คน คิดเป็น

ร้อยละ 1.8  Black canyon  5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 และ อ่ืน  ๆ 388 คน คิดเป็นร้อยละ 97.0  ตามล าดบั 

 

 ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละของผูส้อบแบบสอบถามตามการศึกษา 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 0 0 
ปริญญาตรี 387 96.8 
ปริญญาโท   13 3.2 



ปริญญาเอก 0 0 
รวม 400 100.0 

 จากตาราง 4.7 พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านกาแฟร้านตามการศึกษา  ปริญญาตรี  387คน คิด

เป็นร้อยละ 96.8  และ ปริญญาโท 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2  ตามล าดบั 

  ตารางท่ี 4.8 จ านวนและร้อยละของผูส้อบแบบสอบถามตามอาชีพ 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
ครู 0 0 
ทหาร 0 0 
ต ารวจ 0 0 
คา้ขาย 0 0 
นกัศึกษา 400 100.0 
พยาบาล 0 0 
หมอ 0 0 
พนกังานบญัชี 0 0 
ภารโรง 0 0 
อ่ืน  ๆ 0 0 

รวม 400 100.0 
 จากตาราง 4.8  พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านกาแฟร้านตามอาชีพ  นกัศึกษา   400 คน คิดเป็น

ร้อยละ 100  ตามล าดบั 

 ส่วนท่ี 5 ผลการทดสอบสมมุตฐาน 

สมมติฐานท่ี 1  ลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกบริโภคกาแฟสด ท่ีแตกต่างกนั 

1.1 เพศ   ตาราง  4.17 

 

การตดัสินใจ
ซ้ือ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F P 

ดา้นการ
ตดัสินใจซ้ือ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.259 
316.206 

2 
397 

1.630 
0.796 

2.046 0.131 



รวม 319.466 399 
 จากตาราง  4.17 ผลการวิเคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ การทดสอบสมมติฐานดา้นเพศ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ  

โดยใช ้one – way  ANOVA   มีค่า P-value เท่ากบั  0.131  หมายความวา่  เพศต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยั

การตดัสินใจซ้ือ ไม่ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี ระดบั 0.05 

 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประกอบทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกบริโภคกาแฟสด 

ท่ีแตกต่างกนั 

ตาราง 4.21 

ตวัแปร B Beta t Sig 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.037 0.022 0.407 0.684 
ดา้นราคา 0.053 0.026 0.524 0.601 
ดา้นสถานท่ี -0.056 -0.050 -0.729 0.467 
ดา้นการขาย -0.059 -0.049 -0.798 0.425 

ดา้นภาพลกัษณ์ 0.163 0.092 2.079 0.038* 
ดา้นเสน่ 0.087 0.059 1.027 0.305 

ดา้นประโยชน์ 0.706 0.488 8.964 0.000* 
 

 

  จากตาราง  4.21  ผลการวิเคราะห์  จากการทดสอบ ตวัแปรดา้น ภาพลกัษณ์ และตวัแปรดา้น

ประโยชน์  ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด  โดยมีค่า Sig  0.038  และ  0.000  ตามล าดบั อยา่ง

มีนยัส าคญัท่ี ระดบั 0.05  สรุปไดว้า่  ผูบ้ริโภคจะเลือก ใชบ้ริการร้านกาแฟสดท่ี  มีการบริการท่ีดี  บงบอกตวัตน

ของตนเองไดดี้ เขา้ไปใชแ้ลว้รู้สึกดีกบัทางร้าน  และจะเลือกจากความหลากหลายของเมนู การมีวตัถุดิบท่ีดี และ 

มีมาตราฐานของร้านท่ีดี   

 

 



 

บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ การเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟของประชากรในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้

คุณทหารลาดกระบงั ” นั้นศึกษาเก่ียวกบัการเลือกใชบ้ริการในดา้นต่างๆ  7 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

ราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นกรส่งเสริมการขาย ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นมีเสน่ ดา้นประโยชน์  

สรุปผลการศึกษา 

 ข้อมูลท่ัวไปขอผู้สอบแบบสอบถาม 

  จากกลุ่มตวัอยา่ง  400  คนพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง อายรุะหว่าง 15 – 

30 ก าลงัศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 11000 – 30000 และมีสถานภาพ โสด ทั้ง 400 

คน ผูท้  าวิจยัเนน้สอบถามจากนกัศึกษาทั้งหมดเพราะสามารถเขา้ถึงและง่ายต่อการท าแบบสอบถาม  

 พฤติกรรมการเลือกใช้ร้านกาแฟ 

 จากการศึกษาพบวา่ร้านกาแฟท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด ตามล าดบั  คือ 1 starbuck 

2 black canyon   

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้ร้านกาแฟ  

 1.ด้านผลติภัณฑ์  ผูท้  าแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด เน่ืองจากทางร้าน

กาแฟ  มีเคร่ืองด่ืมท่ีหลากหลาย  มีขนมมีเบอเกอร่ีใหบ้ริการ และร้านกาแฟท่ีเป็นท่ีรู้จกั  

 2.ด้านราคา ผูท้  าแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด เน่ืองจากร้านกาแฟเป็นราคาท่ี

เหมาะสม มีปริมาณท่ีเหมาะสม มีบรรยากาศท่ีดี 

3. ด้านสถานท่ี ผูท้  าแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด เน่ืองจากร้านกาแฟมีท่ีจอดรถ

ท่ีสะดวก  มีร้านท่ีตกแต่งเป็นเอกลกัษณ์  มี wifi  ใชง้านท่ีเหมาะสม 

4. ด้านส่งเสริมการขาย ผูท้  าแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด ร้านมีการลดแลกแจม

แถม  มีการสะสมยอด  มีการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี    



 

5. ด้านภาพลกัษณ์ ผูท้  าแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด  ร้านมีการบริการท่ีดี 

ร้านท่ีบ่งบอกถึงตวัเองและใหค้วามรู้สึกภาคภูมิใจในการใช้งาน 

6. ด้านเสน่ห์ ผูท้  าแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด ร้านมีแรงดึงดูดในการเขา้ใช้

บริการ  มีแรงดึงดูดในการท่ีคนเขา้ใชบ้ริการอยากจะแชร์ ในส่ือออนไลน์ 

7. ด้านประโยชน์  ผูท้  าแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด ร้านมีเมนูหลากหลาย   

มีวตัถุดิบท่ีดี มีมาตราฐานท่ีดีในการท ากาแฟท่ีดีทุกสาขา  

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผูท้  าแบบสอบถามจะใหค้วามส าคญักบัดา้นประโยชน์เป็นหลกั  จะเนน้ในเร่ืองของความหลากหลาย

ของเมนู วตัุดิบท่ีดีในการท ากาแฟ มีมาตรฐานท่ีดีในการท าร้านกาแฟในทุกๆสาขา  ดา้นเสน่ห์เป็นอีกปัจจยัท่ี

ผูท้  าแบบสอบถามใหค้วามส าคญั ในเร่ืองของการอยากแชร์ในส่ือออนไลน์ หรือ ความดึงดูดในการเขา้ใชบ้ริการ

ของร้านนั้นๆ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นส่งเสริมการขาย ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้น

เสน่ห ์  ดา้นประโยชน์ มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ  ทศันคติขอผูบ้ริโภคมีผลต่อ

ส่วนผสมทางการตลาด น ามาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในแง่ของการท าธุรกิจ 

 

 

 

 

 



 

บรรณานุกรม 

 

 นางสาว สุภาภรณ์ จินดาวงษ ์ การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคใน

อ าเภอเมือง จงัหวงันครปฐม กรณีศึกษา บา้นไร่กาแฟ 209 

 นางสาววรามาส เพชรเนียม ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชร้้านกาแฟพรีเม่ียมของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 

 นางสาวสุธิดา ร่มสกุล ปัจจยัท่ีมีผลในการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 

จงัหวดั สงขลา 

 นางสาวเจนจิรา ศรีงิ้วราย  การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของร้าน caffe D Oro และ ร้าน 

Mezzo 

 นางสาวสุกญัญา ละมุล  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด 

อเมซอล 


