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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการที่มตี ่ อความภักดี
ของผู้บริโภคร้ านกาแฟแบรนด์ พรีเมียมในเขตกรุงเทพมหานคร
MARKETING MIX FACTORS AND SERVICE QUALITY SATISFACTION
TOWARDS CUSTOMER LOYALTY OF PREMIUM BRAND COFFEE SHOPS
IN BANGKOK
พรทิวา บูรพาชยานนท์ 1
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ความ
พึงพอใจในคุณภาพการบริ การและความภักดีของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานคร
และ (2) เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริ การกับความภักดีของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ คือผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บริ การร้ านกาแฟแบรนด์พรี เมียมที่ต้ งั อยู่ในพื้นที่เขตกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 400 คน ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้บริ การร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียม Starbucks Coffee เป็ น
เพศหญิ ง อายุร ะหว่ า ง 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ย 15,001-30,000 บาทต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการใช้บริ การร้านกาแฟ
แบรนด์พรี เมียมน้อยกว่า 200 บาท และใช้บริ การร้านกาแฟแบรนด์พรี เมีย 1-2 ครั้งต่อเดื อน จากการวิจยั
พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของ
ผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้ปัจจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการมีอิทธิ พลต่อ
ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การโดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อความภักดี
ของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 2 ทั้งนี้ความพึง
พอใจในคุณภาพการบริ การด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง และด้านการเอาใจใส่ มีอิทธิ พลต่อความ
ภักดีของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ABSTRACT
The purpose of this research were to study (1) general conditions of marketing mix factors,
satisfaction in service quality, and customer loyalty towards premium brand coffee shop in Bangkok, and
(2) to study the relationship between marketing mix factors, service quality satisfaction, and consumer
loyalty of premium brand coffee shops in Bangkok. The samples of this research are a group of 400
customers who have experienced the service of premium brand coffee shops located in Bangkok area. The
study indicates that most respondents who have experienced premium brand coffee shop, Starbucks Coffee,
are female with age between 31-40 years old. They have single status, possess a bachelor's degree, work as
employee at private company, and earn an average of monthly income at 15,001-30,000 baht. The
respondents spent less than 200 baht per time at the premium brand coffee shop and went to the premium
brand coffee shop 1-2 times per month. From the study, it was found that the overall marketing mix factors
had an effect on customer’s service quality satisfaction towards premium brand coffee shops in Bangkok
which corresponded with the first hypothesis. However, marketing mix factors, there are price, people,
physical evidence, and process that influence service quality satisfaction of premium brand coffee shops in
Bangkok at statistically significant level of 0.01 Overall service quality satisfaction affected customer
loyalty towards premium brand coffee shops in Bangkok which is in accordance with the second hypothesis.
However, service quality satisfaction in reliability, responsiveness and empathy aspects of satisfaction have
influenced customer loyalty towards premium brand coffee shops in Bangkok at statistically significant
level of 0.01
Keywords: marketing mix factors, service quality satisfaction, customer loyalty, premium brand
coffee shop
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บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั ธุรกิจร้านกาแฟเติบโตขึ้นเป็ นอย่างมากเห็นได้จากรายงานของยูโรมอนิเตอร์ ที่แสดงตัวเลข
ของตลาดร้านกาแฟในประเทศไทย โดยมีมูลค่าสู งถึง 21,220 ล้านบาทในปี 2560 หรื อขยายตัวกว่าร้อยละ 10
เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา นอกเหนือจากนี้ปริ มาณการบริ โภคกาแฟในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณ
ร้ อยละ 5-6 โดยเฉลี่ ยตั้งแต่ปี 2558-2560 รวมถึ งปริ มาณเมล็ดกาแฟชนิ ดที่ ยงั ไม่ได้คว่ั ที่ ถูกนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศในปี 2560 ซึ่ งมีปริ มาณเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ถึงร้อยละ 93 ในระยะวลาเพียงแค่ 5 ปี โดยตัวเลข
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงปริ มาณการบริ โภคกาแฟของชาวไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความนิยมใน
ร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมส่ งผลให้มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย รวมไปถึงเรื่ องโปรโมชัน่ และการขยายสาขา ซึ่งจะเห็นได้วา่ ร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมส่ วนใหญ่จะ
เปิ ดให้บริ การในพื้นที่ร้านค้าสมัยใหม่ เช่น ห้างสรรพสิ นค้า ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ดิสเคาท์สโตร์ ทําให้เกิดการ
แย่งพื้นที่ทาํ เลที่ดี ทําให้ตน้ ทุนในการขยายสาขาแต่ละแห่งเพิ่มสู งขึ้น ทางผูป้ ระกอบการจึงปรับกลยุทธ์โดย
การเน้นความหลากหลายและการสร้างความแตกต่าง โดยการขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ ๆ มีลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมาย คนรุ่ นใหม่จะมีวิถีการดําเนิ นชี วิตที่เปลี่ยนแปลงไป หนึ่ งในนั้นคือการดําเนิ นวิถีชีวิตแบบ
เร่ งรี บและรวดเร็ ว คนรุ่ นใหม่ที่มีการดําเนิ นชีวิตแบบใหม่ในสมัยนี้ น้ นั นิยมดื่มกาแฟนอกบ้าน ซึ่ งก็คือตาม
ร้านกาแฟต่าง ๆ ที่มีอย่างมากมายในปั จจุบนั ที่เห็นได้จากการมีธุรกิจร้านกาแฟที่มีอตั ราการขยายตัวสู งขึ้น
และมีการขยายสาขาไปตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ครอบคลุมและใกล้ชิดกับผูบ้ ริ โภคมากขึ้น จากการที่คนรุ่ นใหม่
นิยมดื่มกาแฟนอกบ้านนั้น เราจึงเห็นได้วา่ นอกจากร้านกาแฟแบรนด์ธรรมดาแล้ว ร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียม
ได้เข้ามามีบทบาทในเรื่ องนี้อย่างมากเลยทีเดียว เราสามารถเข้าถึงร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมได้ง่ายขึ้น โดย
ในกรุ งเทพมหานครมีร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมให้ผบู ้ ริ โภคได้เลือกอย่างหลากหลายแบรนด์ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
ว่าผูบ้ ริ โภคจะชื่นชอบและถูกใจร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมร้านไหนเป็ นพิเศษ ผูบ้ ริ โภคที่เลือกเข้าใช้บริ การ
ร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมอาจไม่ได้ตอ้ งการแค่การดื่มกาแฟเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะมองถึงคุณภาพการ
บริ ก ารที่ ดี จ ากพนัก งาน เวลาที่ ผูบ้ ริ โ ภคเข้า ใช้บ ริ ก ารรู ้ สึ ก ได้ถึ ง การต้อ นรั บ ที่ ดี จ ากพนัก งานจนทําให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจ อีกทั้งยังสามารถบ่งบอกถึงรสนิยมของผูบ้ ริ โภค ทําให้ผบู ้ ริ โภคดูภูมิฐานเวลาเข้า
ใช้บริ การในร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียม
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและความ
พึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการบริ การที่ มี ต่ อ ความภัก ดี ข องผู ้บ ริ โภคร้ า นกาแฟแบรนด์ พ รี เมี ย มในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพื่อนําผลการวิจยั นครั้งนี้มาเป็ นข้อมูลที่สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งคุณภาพทั้งในด้านส่ วนประสมทางการตลาด ด้านความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การ และด้าน
ความภักดีของผูบ้ ริ โภคให้เป็ นที่ประทับใจแก่ลูกค้า อีกทั้งยังทําให้เห็นภาพของแนวโน้มในการค้นหาวิธีที่
สามารถสร้างความภักดีของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมให้มีความยัง่ ยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การ
และความภักดีของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การกับความภักดีของผูบ้ ริ โภคร้าน
กาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
(1) ขอบเขตด้านเนื้ อหา ประกอบด้วย ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจในคุณภาพ
การบริ การ และความภักดีของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) ขอบเขตด้าน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บริ การร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานคร
(3) ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2562
ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
(1) ประโยชน์เชิ งวิชาการ ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา
และเพื่อพัฒนารู ปแบบการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การที่
มีต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูว้ ิจยั คาดหวังว่าผลจาก
การวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการศึกษา ตลอดจนใช้เป็ นพื้นฐานสําหรับการวิจยั ในครั้ง
ต่อไป (2) ประโยชน์เชิ งนโยบาย ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ ทาํ ให้ผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับร้านกาแฟ
แบรนด์พรี เมียมได้ทราบถึงความภักดีของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้ านและความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้า ทั้งนี้
เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและนํามาปรับใช้เพื่อเป็ นแนวทางในปรับปรุ งการขาย
สิ นค้าและบริ การให้มีความสอดคล้องตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างถูกต้องและสามารถกําหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
แนวคิดและทฤษฎี
1. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (marketing mix) ฉัตยาพร เสมอใจ (2548) กล่าวว่า ส่ วนประสม
ทางการตลาด หรื อ 7P’s ประกอบไปด้วยปั จจัยต่าง ๆ ดังนี้ (1) ด้านผลิ ตภัณฑ์ (product) ในการกําหนด
กลยุทธ์การบริ การไม่วา่ จะเป็ นในธุรกิจที่ผลิตสิ นค้าหรื อบริ การก็ตามต่างต้องพิจารณาถึงลูกค้าในเรื่ องความ
จําเป็ นและความต้องการของลูกค้าที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ เป็ นหลัก ซึ่ งผลิตภัณฑ์ในธุรกิจบริ การมีความ
แตกต่างจากสิ นค้าทั้งด้านรู ปแบบและการดําเนินงานที่มากมาย รวมทั้งลักษณะที่จบั ต้องได้และไม่สามารถ
จับต้องได้ หรื อเป็ นสิ่ งที่ผูข้ ายมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์
นั้น ๆ (2) ด้านราคา (price) หมายถึง ต้นทุนของลูกค้าที่ตอ้ งเสี ยไปเพื่อให้ได้มาซึ่ งตัวผลิตภัณฑ์ โดยต้นทุน
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ในที่น้ ีอาจเป็ นไปได้ท้ งั มูลค่าของเงินที่ตอ้ งจ่ายไปในการแลกเปลี่ยน (3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (place)
องค์กรจําเป็ นต้องพิจารณาถึงความสะดวกสบายในการรับบริ การ การส่ งมอบสู่ ลูกค้า สถานที่และเวลาใน
การส่ งมอบ กล่าวคือ ลูกค้าควรจะเข้าถึงง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ในเวลาและสถานที่ ๆ ลูกค้าเกิดความ
สะดวกที่สุด การเลือกช่ องทางในการนําส่ งบริ การที่เหมาะสมขึ้นอยู่กบั ลักษณะของธุ รกิ จบริ การแต่ ละ
ประเภทซึ่ งจะต้องพิจารณาถึงทําเลที่ต้ งั เป็ นสําคัญ (4) ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด (promotion) หมายถึง
การติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายและลูกค้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิด
ทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า (5) ด้านบุคลากร
(people) หมายถึง พนักงานผูใ้ ห้บริ การต้องทําให้ผูใ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจในการใช้บริ การ พนักงาน
ควรมีความรู ้ความสามารถ มีทศั นคติที่ดีสามารถตอบสนองต่อลูกค้า มีความน่ าเชื่ อถือ มีความรับผิดชอบ
สื่ อสารกับลูกค้าได้ดี มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสร้ างความ
พึงพอใจให้ลูกค้าได้ (6) ด้านกระบวนการให้บริ การ (process) หมายถึง กระบวนการในการให้บริ การแก่
ลูกค้าซึ่งมีหลากหลายรู ปแบบ เป็ นการส่ งมอบคุณภาพในการให้บริ การกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความรวดเร็ วและ
ประทับใจลูกค้า เช่น การบริ การที่รวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยําเป็ นต้น และ (7) ด้านลักษณะทางกายภาพ (physical
evidence) หมายถึง การพัฒนารู ปแบบการให้บริ การ หรื อแสดงให้เห็นคุณภาพของบริ การโดยผ่านการใช้
หลักฐานที่มองเห็นได้เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า
2. ความพึงพอใจ (satisfaction) Oliver (1997) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง การตัดสิ นใจของ
ผูใ้ ช้บริ การว่ามีระดับความพอใจต่อบริ การที่ได้รับอย่างไร หากผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความพอใจก็ยินดีที่จะใช้
บริ ก าร และพิ จ ารณาให้ก ารอุ ป ถัม ภ์ผูใ้ ห้บ ริ ก ารนั้น เป็ นตัว เลื อ กอัน ดับ แรกเมื่ อ ต้อ งการ นอกจากนี้ จ ะ
แสดงออกโดยพฤติกรรมความชอบที่จะไม่เปลี่ยนไปใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การรายอื่น
3. คุ ณ ภาพการบริ ก าร (service quality) Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) กล่ า วว่า คุ ณ ภาพ
การบริ การ หมายถึง การประเมินการให้บริ การโดยรวม ซึ่ งเป็ นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเปรี ยบเทียบของ
ลูกค้าระหว่างความคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพบริ การที่ได้รับและบริ การที่ได้รับจริ ง ประกอบด้วย (1) ลักษณะ
ทางกายภาพ (tangible) คือ สิ่ งที่จบั ต้องได้ รวมถึงสิ่ งที่ปรากฏให้เห็น อาทิ วัสดุ อาคารสถานที่ เครื่ องมือ
อุปกรณ์ บุคคล (2) ความน่าเชื่ อถือ (reliability) คือ ความสามารถที่จะแสดงผลตามที่สัญญาไว้ในเรื่ องการ
บริ การอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ (3) การตอบสนอง (responsiveness) คือ ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกค้า
อย่างรวดเร็ ว (4) ความมัน่ ใจได้ (assurance) คือ มนุษย์สัมพันธ์และความรู ้และของผูใ้ ห้บริ การที่แสดงออก
ทําให้ผใู ้ ช้บริ การมีความเชื่อมัน่ ในการบริ การที่ได้รับ และ (5) ความใส่ ใจ (empathy) คือ ความสนใจ รวมถึง
การดูแลเอาใจใส่ ที่ผใู ้ ห้บริ การมีต่อลูกค้า
4. ความภักดี (loyalty) ธี รพันธ์ โล่ทองคํา (2547) กล่าวว่า ความภักดี หมายถึง ความเกี่ยวข้องหรื อ
ความผูกพันที่มีต่อตราสิ นค้า ร้านค้า ผูผ้ ลิต การบริ การหรื ออื่น ๆ ที่อยูบ่ นพื้นฐานของทัศนคติที่ชอบพอหรื อ
การสนองตอบด้วยพฤติกรรมอย่างการร่ วมกิจกรรทางการตลาดกับตราสิ นค้าและการซื้ อสิ นค้าซํ้า ๆ นัน่ เอง
การวัดความภักดีของผูร้ ับบริ การจะต้องคํานึงถึงพฤติกรรม ทัศนคติและ กระบวนการคิดของผูร้ ับบริ การซึ่ ง
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พัฒนาโดย Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1996) กล่าวว่า กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดความตั้งใจของ
พฤติกรรมในผูร้ ับบริ การ ประกอบด้วยการวัดใน 4 มิติ คือ (1) การบอกต่อ (word of mouth communications)
คือ การพูดถึงสิ่ งที่ดีเกี่ยวกับผู ้ ให้บริ การและการบริ การ รวมถึงการแนะนําและกระตุน้ ให้คนอื่นสนใจที่จะ
ใช้การบริ การนั้น ๆ (2) ความตั้งใจที่จะซื้ อซํ้า (repurchase intention) คือ การเลือกใช้บริ การจากสถานที่ผู ้
ให้ บ ริ ก ารรายเดิ ม เป็ นอัน ดับ แรกในการใช้บ ริ ก ารครั้ งต่ อ ไป (3) ความอ่ อ นไหวต่ อ ปั จ จัย ราคา (price
sensitivity) คือ การที่ผูบ้ ริ โภคไม่มีปัญหาในการที่ผใู ้ ห้บริ การขึ้นราคาและยอมจ่ายมากกว่าที่อื่น ๆ หากการ
บริ ก ารที่ ไ ด้รั บ นั้น สามารถตอบสนองความต้อ งการได้เ ป็ นอย่า งดี และ (4) พฤติ ก รรมการร้ อ งเรี ย น
(complaining behavior) คือ การร้องเรี ยนเมื่อเกิดปั ญหา โดยอาจจะร้องเรี ยนกับผูใ้ ห้บริ การบอกต่อคนอื่น
หรื อร้องเรี ยนผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
กมลรัตน์ โรจน์เรื องรัตน์ (2550) ทําการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟตามร้าน
กาแฟพรี เมี ย มบนถนนสี ลมของกลุ่มวัย ทํางาน พบว่าผูท้ ี่ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชายอายุ
20-30 ปี มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ 15,000-30,000 บาทต่อเดือน จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ร้ านกาแฟพรี เ มี ย มที่ ใ ช้บริ ก ารบ่ อยที่ สุด คื อ ร้ านสตาร์ บัคส์ ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากที่ สุด กับปั จ จัย
ทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การในเรื่ องการต้อนรับและอัธยาศัยของ
พนักงาน ส่ วนด้านลักษณะทางกายภาพในเรื่ องของความสะอาดภายในร้าน
ศิรินภา พิมริ นทร์ (2550) ทําการศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟสดผูบ้ ริ โภคที่ ร้าน True Coffee สาขาอาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ถนน
รัชดาภิเษก พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในแต่ละด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากที่สุด
ต่อด้านการสร้างนําเสนอลักษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคลหรื อ
พนักงาน ด้านช่องทางการจัดจําาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านราคา ตามลําดับ
แคทรี ยา ปั นทะนะ และคณะ (2557) ทําการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟสดในเขตอําเภอ
จอมทองจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในการตัดสิ นใจเลือกซื้อกาแฟสดทางด้านผลิตภัณฑ์
คือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทางด้านราคาคือ มีราคาเหมาะสมกับรสชาติ ทางด้านช่องทางการจัด
จําหน่ ายคือ ความสะอาดของร้าน ทางด้านการส่ งเสริ มการตลาดคือผูบ้ ริ โภคได้รับส่ วนลดในช่วงต่าง ๆ
ทางด้านพนักงานให้บริ การคือ ความสุ ภาพและเต็มใจให้บริ การ ทางด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพคือ
เครื่ องมืออุปกรณ์ สะอาดและเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย โดยเมื่อทําการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของลูกค้า
จําแนกตามเพศ มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
วรามาศ เพ็ช รเนี ย ม (2558) ทํา การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้บ ริ ก ารในร้ า นกาแฟ
พรี เมียมของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี
มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า เป็ นกลุ่มพนักงานบริ ษทั เอกชนและมีรายได้เฉลี่ย
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15,000 - 30,000 บาทต่อเดือน ผลจากการวิจยั สรุ ปว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริ การใน
ร้านกาแฟพรี เมียมของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครมากที่สุด
หนึ่งฤทัย เซี่ ยงฉิ น และประสพชัย พสุ นนท์ (2558) ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมการบริ โภคกาแฟของร้านกาแฟสตาร์บคั ส์ และร้านทัม เอ็น ทัมส์ คอฟฟี่ สาขาวิคตอเรี ย การ์เด้นส์
ผลการศึกษาจากร้านสตาร์ บคั ส์ และร้านทัม เอ็น ทัมส์ คอฟฟี่ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อผูบ้ ริ โภคในการเข้าใช้บริ การร้านกาแฟ มีความสําคัญในระดับมาก
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานที่
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคลากร
6.ด้านลักษณะทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการ

ความพึงพอใจในคุณภาพ
การบริการ
1. สิ่ งที่สมั ผัสได้
2. ความน่าเชื่อถือ
3. การตอบสนอง
4. การให้ความมัน่ ใจ
5. การเอาใจใส่

ความภักดีของผู้บริโภคต่ อ
ร้ านกาแฟแบรนด์ พรีเมียมใน
เขตกรุงเทพมหานคร
1. การบอกต่อ
2. การใช้บริ การซํ้า
3. ความอ่อนไหวต่อราคา
4. พฤติกรรมการร้องเรี ยน

สมมติฐานการวิจัย
(1) ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของผูบ้ ริ โภค
ร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การมีอิทธิพลต่อ
ความภักดีของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานคร
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บริ การร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมที่ต้ งั อยูใ่ น
พื้นที่เขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั จึงกําหนดกลุ่มตัวอย่างจากระดับความเชื่อมัน่ ทางสถิติที่ 0.05 ตามสู ตรของ
คอแครน (Cochran, 1977) ทําให้ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาํ การแจกแบบสอบถามด้วย
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จากนั้นนข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผล
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ด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปคํานวณทางสถิติ ประกอบด้วย (1) สถิติเชิงพรรณนา เพื่อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและตัวแปรทุกตัวตามกรอบแนวคิด และ (2) สถิติเชิง
อนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (multiple regression analysis)
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้บริ การ
ร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียม Starbucks Coffee ซึ่ งเป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ย 15,001-30,000 บาทต่อเดือน โดย
มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการใช้บริ การร้ านกาแฟแบรนด์พรี เมียมน้อยกว่า 200 บาทและใช้บริ การร้านกาแฟ
แบรนด์พรี เมียม 1-2 ครั้งต่อเดือน นอกจากนี้ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดของร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมาก กล่าวคือให้ความสําคัญกับด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
และด้านสถานที่ ตามลําดับ มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ มีความพึงพอใจในการให้ความมัน่ ใจ ด้านการให้ความมัน่ ใจ ด้าน
ความน่ าเชื่ อถือ ด้านสิ่ งที่สัมผัสได้ ด้านการเอาใจใส่ และด้านการตอบสนอง ตามลําดับ มีความคิดเห็นต่อ
ความภักดีของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานครโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
กล่าวคือ เห็นด้วยในด้านความภักดีดา้ นการบอกต่อ ด้านการใช้บริ การซํ้า ด้านพฤติกรรมการร้องเรี ยน และ
ด้านความอ่อนไหวต่อราคา ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 โดยการวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟ
แบรนด์พรี เมี ยมในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเมื่ อพิ จารณารายละเอี ยดจะเห็ นว่าปั จ จัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านลักษณะทางกายภาพมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของร้านกาแฟแบรนด์
พรี เมี ย มในเขตกรุ ง เทพมหานครมากที่ สุด รองลงมาคื อด้านบุ คลากร ด้านกระบวนการ และด้านราคา
ตามลําดับ ในขณะที่ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านสถานที่ และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการบริ ก ารของร้ า นกาแฟแบรนด์พ รี เ มี ย มในเขต
กรุ งเทพมหานคร สํา หรั บการวิ เ คราะห์ สมมติ ฐานข้อที่ 2 พบว่าความพึงพอใจในคุ ณ ภาพการบริ ก ารมี
อิทธิ พลต่อความภักดี ของผูบ้ ริ โภคร้ านกาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเมื่อพิจารณา
รายละเอียดจะเห็ นว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การด้านการเอาใจใส่ มีอิทธิ พลต่อความภักดี ของ
ผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือด้านความน่ าเชื่อถือและ
ด้านการตอบสนอง ตามลําดับ ในขณะที่ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การด้านสิ่ งที่สมั ผัสได้ และด้านการ
ให้ความมัน่ ใจไม่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานคร
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อภิปรายผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามใช้บริ การร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียม Starbucks Coffee มากที่สุด ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มี
รายได้เฉลี่ย 15,001-30,000 บาทต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมน้อยกว่า 200
บาทต่อครั้ง และใช้บริ การร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียม 1-2 ครั้งต่อเดือน ซึ่ งผลการศึกษาส่ วนหนึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ เอื้องฟ้ า กายธัญลักษณ์ (2559) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความ พึงพอใจในการใช้
บริ การและบริ โภคเครื่ องดื่มร้านสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
อายุ 20-40 ปี สถานภาพโสด จบการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ประกอบอาชี พ พนัก งาน
บริ ษ ัท เอกชน รายได้ 20,000-30,000 บาทต่ อ เดื อ น ค่ า ใช้จ่ า ยเฉลี่ ย ต่ อ ครั้ งในการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม ร้ า น
สตาร์บคั ส์ (Starbucks) อยูใ่ นช่วง 101-200 บาท
การให้ค วามสํา คัญ กับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดของร้ า นกาแฟแบรนด์พ รี เ มี ย มในเขต
กรุ งเทพมหานครอยูใ่ นระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับด้านผลิตภัณฑ์และด้านบุคลากรมากที่สุด รองลงมา
คือด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลําดับ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของ เสรี วงศ์มณฑา (2542) ที่กล่าวว่า ปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด คือชุดเครื่ องมือทางการตลาดที่ธุรกิจใช้เป็ นกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดเป้ า หมายด้ว ยการพยายามจู ง ใจให้เ กิ ด ความชอบและความพึง พอใจในตัว สิ น ค้าหรื อบริ ก าร
ประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบ อีกทั้งผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรามาศ เพ็ชรเนียม (2558)
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ การในร้ า นกาแฟพรี เมี ย มของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การในร้านกาแฟพรี เมียมของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยเรี ยงลําดับอิทธิ พลที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การจากมากไปหาน้อย คือ ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านราคาและรสชาติของกาแฟ และปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
และจดจํา ลู ก ค้า ตามลํา ดับ อย่า งไรก็ ต ามถึ ง แม้ว่า การศึ ก ษาจะมี ค วามแตกต่ า งกัน ในลํา ดับ ของการให้
ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด แต่ผบู ้ ริ โภคยังคงที่จะให้ความสําคัญในเรื่ องของผลิตภัณฑ์
ของร้ านที่ มีคุณภาพ มี พนักงานบริ การในร้ านที่ มีกิริยามารยาทสุ ภาพเรี ยบร้ อย มี อธั ยาศัยดี และมี ความ
กระตือรื อร้นในการให้บริ การ มีราคาให้เลือกหลากหลายและเหมาะสมกับปริ มาณ ทําเลที่ต้งั ของร้านมีความ
สะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริ การ ความเชี่ยวชาญของพนักงานและความรวดเร็ วในการให้บริ การ เป็ นต้น
สิ่ งเหล่านี้ เป็ นปั จจัยที่ร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมพยายามสร้างและนําเสนอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจจากบริ การที่ได้รับมากที่สุด
ส่ วนความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานครโดย
ภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก โดยมี ความพึงพอใจด้านการให้ความมัน่ ใจมากที่ สุด รองลงมาคื อด้านความ
น่าเชื่อถือ ด้านสิ่ งที่สัมผัสได้ ด้านการเอาใจใส่ และด้านการตอบสนอง ตามลําดับ ทั้งนี้เป็ นเพราะผูบ้ ริ โภค
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นิ ย มดื่ ม กาแฟเป็ นจํา นวนมาก จึ ง ทํา ให้ ธุ ร กิ จ ร้ า นกาแฟแบรนด์พ รี เ มี ย มมี ก ารแข่ ง ขัน ที่ สู ง ขึ้ น ดัง นั้น
ผูป้ ระกอบการจึงให้ความสําคัญกับคุณภาพการบริ การเพื่อดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การจากร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียม และทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจจากการใช้บริ การจาก
ร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียม ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีคุณภาพการบริ การของ (Parasuraman et al.,
1988) ที่กล่าวว่า ในกระบวนการของการให้บริ การสิ่ งที่ธุรกิจคาดหวังคือ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการ
บริ ก ารที่ ได้รับ ดัง นั้น เพื่ อให้ผูใ้ ช้บริ การรั บรู ้ ถึง คุ ณภาพของการบริ การ ธุ รกิ จ สามารถพิจ ารณาตัวชี้ วดั
คุณภาพของบริ การ ซึ่งประกอบไปด้วย สิ่ งที่สมั ผัสได้ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง ความมัน่ ใจ และความ
ใส่ ใจ อีกทั้งผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิมพ์ศิริ ไทยสม (2556) ที่ทาํ การศึกษาปั จจัยที่มีผลเชิง
บวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟ A ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้าน
คุณภาพของบริ การของธุ รกิจร้านกาแฟกับความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟ A มีความสัมพันธ์กนั ในเชิ ง
บวก
ส่ วนความคิดเห็นต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานครโดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย โดยเห็นด้วยในด้านการบอกต่อและด้านการใช้บริ การซํ้ามากที่สุด รองลงมา
คื อ ด้า นการพฤติ ก รรมการร้ อ งเรี ย นและด้า นความอ่ อ นไหวต่ อ ราคา ตามลํา ดับ ผลการศึ ก ษาข้า งต้น
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีความภักดีของ (Oliver, 1999) ที่กล่าวว่า ความจงรักภักดี หมายถึง ข้อผูกมัด
อย่างลึกซึ้ งที่จะทําการซื้ อซํ้าหรื อให้การอุปถัมภ์สินค้าหรื อบริ การที่พึงพอใจอย่างสมํ่าเสมอในอนาคต ซึ่ ง
ลักษณะการซื้ อจะซื้ อซํ้าในตราสิ นค้าเดิมหรื อบริ การเดิม และจากการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้แบ่งปั จจัยที่ใช้วดั ความ
ภักดีของผูใ้ ช้บริ การออกเป็ น 4 มิติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีความภักดีของ (Zeithaml et al., 1996)
ที่กล่าวว่า ความภักดีของผูใ้ ช้บริ การต้องคํานึงถึงพฤติกรรม ทัศนคติและ กระบวนการคิดของผูร้ ับบริ การซึ่ง
ประกอบด้วย การบอกต่อ ความตั้งใจที่จะซื้ อซํ้า ความอ่อนไหวต่อปั จจัยราคา และพฤติกรรมการร้องเรี ยน
นอกจากนี้ส่วนหนึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รวิช เมฆสุ นทรากุล (2554) ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ภาพลักษณ์
ของตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในตราสิ นค้าสตาร์บคั ส์ (Starbucks) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 1 พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมีอิทธิ พลต่อ
ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานคร และเมื่อ
วิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่ามีเพียง 4 ด้าน ได้แก่ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านบุคลกร
ด้านลัก ษณะทางกายภาพ และด้า นกระบวนการมี อิทธิ พลต่ อความพึง พอใจในคุ ณ ภาพการบริ ก ารของ
ผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผลของความมีอิทธิ พลระหว่างปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดและความพึ งพอใจในคุ ณ ภาพการบริ ก าร สอดคล้องกับแนวคิ ด และทฤษฎี ความ
พึงพอใจในคุณภาพการบริ การของ (Kotler, 2000) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจว่า เป็ นความรู ้สึกส่ วน
บุคคลที่เมื่อได้รับสิ่ งที่ตอ้ งการหรื อความผิดหวัง ซึ่ งเกิดจากการเปรี ยบเทียบการรับรู ้กบั ความคาดหวัง ซึ่ งมี
ผลลัพธ์ของสิ่ งที่ตอ้ งการ ถ้าการรับรู ้ต่อสิ่ งที่ตอ้ งการเหมาะสมกับความคาดหวังของลูกค้าก็จะเกิดความพึง
พอใจ นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรามาศ เพ็ชรเนียม (2558) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
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เลือกใช้บริ การในร้านกาแฟพรี เมียมของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
เลือกใช้บริ การในร้านกาแฟพรี เมียมของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร มีท้งั หมด 4 ปัจจัย โดยเรี ยงลําดับ
อิทธิพลที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การจากมากไปหาน้อย คือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัย
ด้านราคาและรสชาติของกาแฟ และปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและจดจําลูกค้า ตามลําดับ โดยปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การในร้านกาแฟพรี เมียมของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
มากที่สุด ทั้งนี้เป็ นเพราะร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมได้พยายามนําเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การเพื่อทําให้เกิดความพึงพอใจจากบริ การที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของ
ราคาที่ควรมีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้าและใกล้เคียงกับร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมร้านอื่น การมี
พนักงานที่มีความรู ้มีทกั ษะในการชงกาแฟ มีการเอาใจใส่ และกระตือรื อร้นในการให้บริ การ ภายในร้าน
กาแฟมีขนาดกว้างขวางและบรรยากาศดี ตกแต่งร้านสวยงาม อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การตัดสิ นใจใช้
บริ การร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมโดยพิจารณาจากปั จจัยที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นอันดับแรก ซึ่ งหากผูบ้ ริ โภคที่
ใช้บริ การมีความพึงพอใจในปัจจัยเหล่านี้แล้ว ปั จจัยด้านอื่น ๆ เช่น วัตถุดิบในการชงกาแฟควรมีคุณภาพสู ง
การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย การจัดโปรโมชัน่ ทําเลที่ต้ งั ของร้านสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริ การ เป็ น
ต้น จึงถูกให้ความสําคัญเป็ นอันดับท้าย ๆ และเป็ นผลให้ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
สถานที่ และด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของผูบ้ ริ โภคร้าน
กาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานครนัน่ เอง
จากการวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่าความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การมีอิทธิ พลต่อความ
ภักดีของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานคร และเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่า
มีเพียง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเอาใจใส่ ด้านความน่ าเชื่ อถือ และด้านการตอบสนองมีอิทธิ พลต่อความพึง
พอใจในคุณภาพการบริ การของผูบ้ ริ โภคร้ านกาแฟแบรนด์พรี เมียมในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผลของ
ความมี อิทธิ พลระหว่างความพึงพอใจในคุ ณภาพการบริ การและความภักดี ของผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎี ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของ (Oliver, 1997) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ หมายถึ ง การตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การว่ามี ระดับความพอใจต่อบริ การที่ได้รับอย่างไร หาก
ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความพอใจก็ยินดี ที่จะใช้บริ การ และพิจารณาให้การอุปถัมภ์ผูใ้ ห้บริ การนั้นเป็ นตัวเลือก
อันดับแรกเมื่อต้องการ นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมิทธ์ ลีลาอมร (2557) ศึกษาเรื่ องการรับรู ้
คุณภาพการบริ การที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดี ต่อร้านอาหารรถเข็นริ มทางเท้าย่าน
เยาวราช กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการบริ การด้านความเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นรายบุคคลมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาเป็ นด้านการรับประกัน ด้านสิ่ งที่สมั ผัสได้ ด้านความรวดเร็ วใน
การตอบสนองที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารร้ านอาหารรถเข็น ริ มทางเท้าย่านเยาวราช
ตามลําดับ ในขณะที่ดา้ นความไว้วางใจไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ อีกทั้งคุณภาพการ
บริ การด้านการรั บประกันมี อิทธิ พลต่อความจงรักภักดี ของผูใ้ ช้บริ การร้ านอาหารรถเข็นริ มทางเท้าย่าน
เยาวราชมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นรายบุคคล ด้านสิ่ งที่สมั ผัสได้ ด้านความไว้วางใจ
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ในขณะที่ดา้ นความรวดเร็ วในการตอบสนองไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การ ทั้งนี้เพราะหาก
ผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียมมีความพึงพอใจจากจากคุณภาพการบริ การที่ได้รับไม่ว่าจะ
เป็ นความพึงพอใจจากการให้บริ การของพนักงานที่มีความสุ ภาพ อ่อนน้อมและเป็ นกันเอง มีการรับฟั ง
ปั ญหาของลูกค้า บริ การด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน พนักงานมีความซื่ อสัตย์ในการให้บริ การ มีความ
เชี่ ยวชาญและมีประสบการณ์ในการชงกาแฟ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริ การมีความรวดเร็ ว การ
ให้บริ การทันทีของพนักงานเมื่อลูกค้าต้องการ พนักงานมีความกระตือรื อร้น รวมไปถึงพนักงานสามารถ
แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ ดังนั้นการที่ผบู ้ ริ โภคที่ใช้บริ การมีความพึงพอใจต่อการบริ การที่ได้รับเหล่านี้น้ นั
ทําให้เกิดพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีต่อการบริ การ เช่น เกิดการใช้บริ การซํ้า การบอกต่อ การมีส่วนร่ วมใน
การปกป้อง หรื อยอมจ่ายแม้ราคาจะมีการปรับสู งขึ้นเพื่อให้ตนได้รับบริ การที่พึงพอใจ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย
(1) จากผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์จะไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริ การของผูบ้ ริ โภคร้ านกาแฟแบรนด์พรี เมี ย ม แต่กล่าวได้ว่าปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์น้ ันเป็ นปั จ จัย หนึ่ งที่
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผลิตภัณฑ์จึงควรต้องทําจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับสุ ขภาพมากขึ้น ก่อนที่จะบริ โภคอาหารหรื อเครื่ องดื่มใด ๆ ต้องมัน่ ใจว่าได้ผ่าน
การผลิตมาจากวัตถุดิบที่มีความสะอาดและผ่านกรรมวิธีที่ได้มาตรฐาน และในส่ วนของด้านบรรจุภณ
ั ฑ์
ผูบ้ ริ โภคยังให้ความสําคัญกับความสะอาด ขนาด และความแข็งแรง ขนาดของบรรจุภณ
ั ฑ์เองต้องมีความ
เหมาะสม และในส่ วนของประเภทเครื่ องดื่ มนั้นจะต้องมี ประเภทเครื่ องดื่ มให้เลื อกหลากหลาย ทําให้
ผูบ้ ริ โภคมี ตวั เลื อกในการเลื อกเครื่ องดื่ มที่ มากขึ้ น (2) ถึ งแม้ว่าจากการศึ กษาปั จจัยด้านสถานที่ จะไม่มี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียม แต่กล่าวได้วา่ ปั จจัย
ด้านสถานที่ น้ ัน เป็ นปั จ จัย หนึ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญอยู่ใ นระดับมาก ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรให้
ความสําคัญกับทําเลที่ต้ งั ของร้านว่าสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคหรื อไม่ อีกทั้งยังต้องมี
สาขาครอบคลุมในหลาย ๆ พื้นที่ ๆ ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยไม่จาํ เป็ นต้องใช้เวลาเดินทางนาน ๆ
เพื่อไปใช้บริ การ (3) ถึงแม้วา่ จากการศึกษาปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดจะไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในคุณภาพการบริ การของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียม แต่กล่าวได้วา่ ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
นั้นเป็ นปัจจัยหนึ่งที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรจัดรายการส่ งเสริ มการ
ขายที่น่าดึงดูดใจ เช่น ซื้ อ 1 แถม 1 หรื อ ลด 50% การแจกคูปองส่ วนลด บัตรเงินสดเพื่อสมนาคุณลูกค้าและ
ควรทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่ อต่าง ๆ อีกด้วย (4) จากผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจในคุณภาพ
การบริ การด้านสิ่ งที่สัมผัสได้จะไม่มีอิทธิ พลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียม แต่กล่าว
ได้วา่ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การด้านสิ่ งที่สัมผัสได้น้ นั เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสําคัญอยู่
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ในระดับมาก ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับเรื่ องของความสะอาดและความเป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อยของร้านกาแฟ รวมไปถึงควรมีอุปกรณ์และเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้ภายในร้านที่มีความทันสมัย และ
(5) ถึงแม้ว่าจากการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การด้านการให้ความมัน่ ใจจะไม่มีอิทธิ พลต่อ
ความภักดีของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟแบรนด์พรี เมียม แต่กล่าวได้ว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การด้าน
การให้ความมัน่ ใจนั้นเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควร
สร้างความเชื่อมัน่ ในชื่อเสี ยงของร้านกาแฟให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกมัน่ ใจที่จะเลือกใช้บริ การ ตลอดจนการ
ให้บริ การที่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรเพิ่มเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview)
การสนทนากลุ่ม (focus group) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้ านกาแฟ
แบรนด์พรี เมียมเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลาย (2) ควรศึกษาปั จจัยอื่น ๆ รวมถึงปั จจัยภายนอกเพิ่มเติม เช่น
ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ปั จจัยด้านจิตวิทยา เป็ นต้น โดยอาจเจาะจงที่ลกั ษณะเชิงธุ รกิจและเจาะลึกไป
ถึ งรายละเอี ย ดของกลไกทางการตลาด เพื่อหากลยุทธ์ที่เ หมาะสมของธุ รกิ จร้ านกาแฟแบรนด์พรี เมี ยม
สําหรับตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่พร้อมด้วยคุณภาพและการได้เปรี ยบเชิงการแข่งขัน
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