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คุณภาพการบริการทีส่่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟของพนักงานออฟฟิศ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

Quality of service that affects coffee consumption decisions of office workers  
In Bangkok 

ณิชกานต ์หะริณพลสิทธ์ิ 1 
 ประภสัสร วิเศษประภา 2 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟของพนกังาน

ออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน  
ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการตลาด และคุณภาพการบริการ 
จากผลดงักล่าว สามารถวิเคราะห์เก่ียวการตดัสินใจบริโภคกาแฟของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครได ้โดย
ผลการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ พบวา่ ทุกปัจจยัจะมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟของพนกังาน
ออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ค าส าคญั: คุณภาพการบริการ, การตดัสินใจ, พนกังานออฟฟิศ, จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the quality of service that affects coffee consumption 

decisions of office workers in Bangkok. This research uses questionnaires from a sample of 400 people. The 
results of the analysis revealed that the demographic factors Marketing mix factors and service quality from such 
results Able to analyze coffee consumption decisions of office workers in Bangkok. The result from statistic 
application showed It was found that every factor affects the decision to consume coffee among office workers in 
Bangkok. 
Keyword: Service Quality ,Decision Office, worker, Bangkok province 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ปัจจุบนัน้ีมีธุรกิจหลายอยา่งหลายประเภทเกิดข้ึนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับอตัราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากการเพิ่มจ านวนอยา่งรวดเร็วของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะธุรกิจประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีมีความหลากหลายยีห่อ้ ทั้งของต่างประเทศ และใน
ประเทศ ซ่ึงประเภทของธุรกิจท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมเป็นอยา่งมากในปัจจุบนัก ็คือธุรกิจร้านกาแฟท่ีเรียกไดว้า่เกิดข้ึน 
ในแทบจะทุกพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร คงปฏิเสธไม่ไดว้า่กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่ง
มาก การเกิดข้ึนของร้านกาแฟจ านวนมากในทุกพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร ทั้งร้านท่ีมีการซ้ือเฟรนไชส์มาจาก
ต่างประเทศหรือร้านท่ีเป็นระบบเฟรนไชส์ในประเทศเอง กย็อ่มจะส่งผลท าใหก้ารแข่งขนัของธุรกิจร้านกาแฟเพิ่ม
สูงข้ึนดว้ยเช่นกนั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบธุรกิจร้านกาแฟจะตอ้งศึกษาและพิจารณาวา่ความแตกต่างของผลิตภณัฑท์ั้ง
ในดา้นรสชาติและความเป็นเอกลกัษณ์ของร้านนั้น จะท าใหลู้กคา้เกิดความรู้สึกประทบัใจเม่ือเขา้มาใชบ้ริการ รวม
ไปถึงการบริการภายในร้านกาแฟนั้นๆ การมาใชบ้ริการเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายและท าใหลู้กคา้กลบัมาใช้
บริการท่ีร้านกาแฟอีกในอนาคต ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาธุรกิจร้านกาแฟเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงส่งผลใหแ้วดวงธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทยต่ืนตวัเป็นอยา่งมาก ส่งผลกบัลกัษณะพฤติกรรม
และความนิยมการด่ืมกาแฟของคนไทยท่ีเปล่ียนไปเช่นเดียวกนั (ภมร พงษศ์กัด์ิ 2554) 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการบริการส่งผลต่อการ
ตดัสินใจบริโภคกาแฟของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาดา้นการตดัสินใจบริโภคกาแฟของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร 
นิยามศัพท์ 

คุณภาพการบริการ หมายถึง การใหบ้ริการตรงตามความคาดหวงั หรือมากกวา่ความคาดหวงัท่ี
ผูใ้ชบ้ริการคาดหวงัไว ้ซ่ึงสามารถรับรู้ไดห้ลงัจากการใชบ้ริการแลว้ 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ชุดเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใชด้ าเนินงานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์น
ตลาด ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) 

การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากท่ีมีอยู ่
ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ 
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ขอบเขตของการวจิัย 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย ดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางดา้นการตลาด คุณภาพการ

บริการและ คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟของพนักงานออฟฟิศในเขต
กรุงเทพมหานคร  

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่
ทราบจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงใชก้ารค านวณกลุ่มตวัอยา่งตามวิธีการของ Cochran (2007) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดจ้  านวนตวัอยา่งเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 

3. ขอบเขตเวลา การวิจยัคร้ังน้ีท าการจดัเกบ็ขอ้มูลระหวา่งเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2564 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 ทฤษฎีประชากรศาสตร์ท่ีใชห้ลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล หมายถึง พฤติกรรมต่างๆของมนุษย์
เกิดข้ึนตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ เป็นความเช่ือท่ีวา่ คนท่ีมีคุณสมบติั 
ทางประชากรท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย (ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ 2542) 
 ประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) หมายถึง ขนาดขององคป์ระกอบของครอบครัว เพศ อาย ุ
การศึกษา ประสบการณ์ ระดบัรายได ้อาชีพ เช้ือชาติ สญัชาติ ซ่ึงลว้นจะมีผลต่อความตอ้งการของซ้ือโดยจะมี
พฤติกรรมแตกต่างกนัความสนใจในการรับข่าวสารแตกต่างกนัไปดว้ย (ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์2548, น. 22)  
 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อนกัการตลาดเพราะเก่ียวพนัธ์กบั 
อุปสงค ์(Demand) ในตวัสินคา้ทั้งหลายการเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์ช้ีใหเ้ห็นถึงการเกิดข้ึนของตลาด
ใหม่ และตลาดอ่ืนกจ็ะหมดไป (อดุลย ์จาตุรงคกุล 2554)  
แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบั ส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานการตลาด เป็น
ปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยทุธ์
ทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) การจดัจ าหน่าย (Place) การก าหนดราคา (Price) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกส่วนประสมทางการตลาดไดอี้ก อยา่งหน่ึงวา่ 4’Ps เพื่อใหส้ามารถ 
ตอบสนองความตอ้งการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตวัผูบ้ริโภค ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541 ) 
แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบั คุณภาพการบริการ 
 การบริการนั้นจะตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่ “Service” ซ่ึงเป็นค าท่ีเราคุน้เคยและคนส่วนมากจะ
เรียกร้องขอรับบริการเพื่อความพึงพอใจของตน โดยกล่าววา่ การบริการเป็นการปฏิบติังานท่ีกระท าหรือติดต่อ
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และเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการการใหบุ้คคลต่างๆ ไดใ้ชป้ระโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจดัไดว้า่เป็น
การใหบ้ริการทั้งส้ิน จะท าใหก้ารขายจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งมีการบริการท่ีดี (Buzzell and Gale 1987) 
แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจ 

การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากท่ีมีอยู ่
ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการ
ท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550:46) 

 กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Decision Process) หมายถึง ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่าง
กนั มีความตอ้งการแตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนั (Kotler, 1997) 
 
กรอบแนวความคดิทีใ่ช้ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  

1. เพศ 
2. อายุ 
3. รายได้ 
4. การศึกษา 
5. สถานภาพ 
6. แบรนด์สินค้า 

ปัจจัยส่วนประสมทางด้านการตลาด 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการขาย 

 

การตัดสินใจบริโภคกาแฟของ
พนักงานออฟฟิศในเขต

กรุงเทพมหานคร 

คุณภาพการบริการ 

1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
2. ความน่าเช่ือถือ 
3. การตอบสนองความต้องการ 
4. การให้ความเช่ือมั่น 
5. การใส่ใจลูกค้า 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 - ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟของพนกังานออฟฟิศในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 - ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟของพนกังานออฟฟิศในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 - คุณภาพการบริการท่ีแตกต่างกนั มีต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟของพนกังานออฟฟิศในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ระเบียบวธีิวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : ประชากรในการศึกษาคร้ัง น้ีได้แ ก่  พนักงานออฟฟิศในเขต

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงใช้การค านวณกลุ่มตวัอย่างตาม
วิธีการของ Cochran (2007) ท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ได้เท่ากับ 385 ราย และเผื่อความผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการเก็บแบบสอบถามไว1้5 ราย รวมทั้งส้ิน 400 ราย ภายหลงัท าการตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลได้
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จ านวน 400 ชุด  
 เคร่ืองมือการวจิยั คือ แบบสอบถาม โดยดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 6 ขอ้ 
ประยกุตจ์ากนิยามจริงของฉลองศรี พิมลสมพงศ(์2548) ขณะท่ี ส่วนประสมทางการตลาด จ านวน 20 คุณภาพ
บริการ จ านวน 21 ขอ้ และการตดัสินใจ จ านวน 5 ขอ้ นั้นประยกุตจ์ากงานวิจยัของ สุรสิฐ อินตะ๊ (2551) อาร์
เคอร์ Aaker, (1991)และ ฉตัยาพร เสมอใจ, (2550:46) รวมทั้งส้ิน 46 ขอ้ค าถาม ใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(rating scale) ใชเ้กณฑก์ารแปลค่าของเบสท ์และคาห์น (Best & Kahn, 1993) โดยระดบัความส าคญัมากท่ีสุด/
ตั้งใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51-5.00) ระดบัความส าคญัมาก/ตั้งใจมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51-4.50) ระดบั
ความส าคญัปานกลาง/ตั้งใจปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.51-3.50) ระดบัความส าคญันอ้ย/ตั้งใจนอ้ย (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 1.51-2.50) และระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด/ตั้งใจนอ้ยท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.00-1.50) 

ผูว้ิจัยได้ท าการทดสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) เพื่อให้สามารถวดัได้ตรงตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยผา่นการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการปรับปรุงแกไ้ข และ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง โดยทุกขอ้ค าถามในการศึกษาคร้ังน้ีมีค่าเท่ากบั 1 
เกินกว่าเกณฑ ์0.5 แสดงว่า ขอ้ค าถามมีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา จากนั้นท าการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ
แบบสอบถาม (reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีวดัความสอดคล้องภายใน ( internal consistency) โดย
ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ราย และใชค่้าสถิติสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 
ตามวิธีของ Cronbach มีค่า 0.778 , 0.841 , 0.900 , และ 0.899 ตามล าดับ  เกินกว่า 0.7 แสดงให้เห็นว่า 
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือในระดบัท่ียอมรับได ้และทุกขอ้ค าถามมีค่า Corrected Item-Total Correlation 
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ผ่านเกณฑ์การพิจารณาท่ี 0.4 ทั้ ง 20 ขอ้ค าถามและ มี 1 ขอ้ได้ค่า IOC ดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of item 
Objective Congruence) เท่ากบั 0.3 ซ่ึงมีค่าต ่ากวา่ 0.5 โดยผูว้ิจยัไดต้ดัขอ้ค าถามออกจ านวน 1 ขอ้คือ  “แจกรางวลั
หรือชิงโชค” ออกเน่ืองจากมีค่า  Corrected Item-Total Correlation และค่า IOC ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้จึงมิได้
แสดงไวใ้นตาราง1 ขา้งตน้ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน  
ตาราง 1 
มาตรวดัแบบสอบถามส่วนประสมทางการตลาดในใหก้ารบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟของ
พนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
รายการ 

 
IOC 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

 
α 

1.ด้านผลติภณัฑ์ 
1.1 สินคา้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน รสชาติสม ่าเสมอ

ทุกคร้ังท่ีใชบ้ริการ 
1.2 คุณภาพของวตัถุดิบสดใหม่ 
1.3 ภาชนะและบรรจุภณัฑมี์ความสะอาด สะดวก

ต่อการใชง้าน 
1.4 ความหลากหลายของรายการอาหาร/เคร่ืองด่ืม 
1.5 รายการอาหาร/เคร่ืองด่ืมมีรูปภาพสินคา้ใหดู้

ชดัเจน 
2.ด้านราคา 

2.1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
2.2 มีป้ายบอกราคาชดัเจน 
2.3 มีการตั้งราคาท่ีเหมาะสมกบัแบรนด ์
2.4 มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกตามขนาดของ

บรรจุภณัฑ ์
2.5 รองรับการช าระเงินหลากหลายช่องทาง 

3.ด้านช่องทางการจ าหน่าย 

 
1.00 

 
1.00 
1.00 

 
1.00 
1.00 

 
 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
1.00 

 

 
0.512 

 
0.586 
0.635 

 
0.527 
0.545 

 
 

0.641 
0.509 
0.575 
0.522 

 
0.451 

 

0.778 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.841 
 
 
 
 
 
 

0.900 
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 จากตาราง1 ผลการวิเคราะห์ค่าส่วนประสมทางการตลาดการบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภค
กาแฟของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach มีค่า 0.778 , 0.841 , 
0.900 , และ 0.899 ตามล าดบั  เกินกว่า 0.7 แสดงใหเ้ห็นว่า แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือในระดบัท่ียอมรับได ้
และทุกขอ้ค าถามมีค่า Corrected Item-Total Correlation ผา่นเกณฑก์ารพิจารณาท่ี 0.4 ทั้ง 20 ขอ้ค าถามและ มี 1 
ขอ้ไดค่้า IOC ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item Objective Congruence) เท่ากบั 0.3 ซ่ึงมีค่าต ่ากว่า 0.5 โดย
ผูว้ิจยัไดต้ดัขอ้ค าถามออกจ านวน 1 ขอ้คือ  “แจกรางวลัหรือชิงโชค” ออกเน่ืองจากมีค่า  Corrected Item-Total 
Correlation และค่า IOC ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้จึงมิไดแ้สดงไวใ้นตาราง1 ขา้งตน้ 
ตาราง 2 
มาตรวดัแบบสอบถามคุณภาพบริการท่ีส่งผลการตดัสินใจบริโภคกาแฟของพนกังานออฟฟิศในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3.1 ท าเลท่ีตั้งร้านมีความชดัเจนมองเห็นไดง่้าย 
3.2 วนัเวลาเปิด – ปิดมีความเหมาะสม 
3.3 มีจ านวนสาขาเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 
3.4 มีช่องทางการใหเ้ลือกคดัสรรผลิตภณัฑไ์ด้

หลายช่องทาง 
4. การส่งเสริมการตลาด 

4.1 การใหส่้วนลดจากราคาปกติ 
4.2 มีการโปรโมชัน่ผลิตภณัฑพ์ิเศษประจ าเดือน 
4.3 มีการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ิเศษในช่วง

เทศกาล 
4.4 การรับสมคัรสมาชิกเพื่อสิทธิพิเศษต่างๆ 
4.5 สะสมแตม้แลกของของสมนาคุณ 
4.6 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ ใหรั้บรู้ได้

โดยง่าย 
 

0.67 
0.67 
0.67 
1.00 

 
 

1.00 
1.00 
0.67 

 
1.00 
1.00 
1.00 

0.794 
0.783 
0.737 
0.979 

 
 

0.727 
0.728 
0.712 

 
0.733 
0.810 
0.667 

 
 
 
 
 

0.899 
 
 
 
 
 
 

 

 
รายการ 

 
IOC 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

 
α 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ   0.801 



8 

1.1 อุปกรณ์เคร่ืองมือในการชงกาแฟหรือท า
เคร่ืองด่ืมเมนูต่างๆ มีความทนัสมยั 

1.2 พนกังานของร้านแต่งกายดว้ยแบบฟอร์มท่ี
สะอาด 

1.3 มีส่ิงอ านวยความสะดวก โตะ๊ท่ีนัง่ , 
อินเทอร์เน็ต, น ้ าด่ืม 
      1.4 ท่ีจอดรถรองรับบริการลูกคา้มีความ 
2. ด้านความน่าเช่ือถือ 

2.1 พนกังานมีความเช่ียวชาญ คล่องแคล่ว ในการ
ใหบ้ริการ 

2.2 การใหบ้ริการมีความถูกตอ้ง และเหมาะสม 
2.3 พนกังานสามารถแนะน าเมนูแนะน าของร้านได้

อยา่งเหมาะสม 
2.4 ลูกคา้ไดรั้บการบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการ

อยูเ่สมอ 
2.5 พนกังานของร้านกาแฟมีความสามารถในการ

ชงกาแฟท่ีมีรสชาติดีสม ่าเสมอ ทุกๆ คร้ัง 
3. ด้านการตอบสนองความต้องการ 

3.1 ความพร้อมของพนกังานท่ีจะใหบ้ริการแก่
ลูกคา้ไดท้นัท่วงที 

3.2 พนกังานมีการใหบ้ริการลูกคา้ทุกระดบัอยา่ง
เท่าเทียมกนั 

3.3 พนกังานมีความสุภาพและมีอธัยาศยัในการ
ใหบ้ริการ 

3.4 พนกังานมีความเอาใจใส่ต่อปัญหาและแกไ้ข
ปัญหาอยา่ง รวดเร็ว 
4. ด้านการให้ความเช่ือมั่น 

4.1 พนกังานของร้านมีความรู้และ ขอ้มูลใหก้าร
ใหบ้ริการ 

1.00 
 

1.00 
 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
 

1.00 
 

0.67 
 

1.00 
 

1.00 
 
 

1.00 

0.444 
 

0.595 
 
 

0.794 
 

0.700 
 

0.760 
 

0.734 
0.748 

 
0.690 

 
0.798 

 
 

0.850 
 

0.665 
 

0.766 
 

0.835 
 
 

0.756 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.893 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.899 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.918 
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 จากตาราง2 ผลการวิเคราะห์ค่าส่วนประสมทางการตลาดการบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภค
กาแฟของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach มีค่า 0.778 , 0.841 , 
0.900 , และ 0.899 ตามล าดบั  เกินกว่า 0.7 แสดงใหเ้ห็นว่า แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือในระดบัท่ียอมรับได ้
และทุกขอ้ค าถามมีค่า Corrected Item-Total Correlation ผา่นเกณฑก์ารพิจารณาท่ี 0.4 ทั้ง 20 ขอ้ค าถามและ มี 1 
ขอ้ไดค่้า IOC ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item Objective Congruence) เท่ากบั 0.3 ซ่ึงมีค่าต ่ากว่า 0.5 โดย
ผูว้ิจยัไดต้ดัขอ้ค าถามออกจ านวน 1 ขอ้คือ  “แจกรางวลัหรือชิงโชค” ออกเน่ืองจากมีค่า  Corrected Item-Total 
Correlation และค่า IOC ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้จึงมิไดแ้สดงไวใ้นตาราง1 ขา้งตน้ 
ตาราง 3 
มาตรวดัแบบสอบถามการตดัสินใจบริโภคกาแฟของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร   

 
รายการ 

 
IOC 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

 
α 

 1. ด้านการตัดสินใจ        0.778 
 1.1 ท่านตดัสินใจซ้ือข้ึนอยูก่บัแบรนด ์   0.67 0.333 
(Brand) สินคา้ 

4.2 พนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในทนัทีท่ีลูกคา้เขา้
มาใชบ้ริการ 

4.3 พนกังานมีการช าระเงินถูกตอ้ง และรวดเร็ว 
4.4 พนกังานมีการจดัล าดบัใหบ้ริการก่อนหลงั 
4.5 พนกังานสามารถแกปั้ญหาและอุปสรรคเฉพาะหนา้ 

5. ด้านการใส่ใจลูกค้า 
5.1 ร้านกาแฟมีการเปิดช่องทางใหลู้กคา้ได้

ร้องเรียนหรือใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อพฒันาคุณภาพการ
บริการในคร้ังต่อไป 

5.2 พนกังานมีการแนะน ารายการเคร่ืองด่ืมใหม่ๆ 
ใหแ้ก่ลูกคา้ 

5.3 การมีอธัยาศยัไมตรีมีความพร้อมและเตม็ใจ
ใหบ้ริการ 

0.67 
 

0.67 
0.67 
1.00 

 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 

0.796 
 

0.837 
0.827 
0.738 

 
 

0.572 
 

0.618 
 

0.637 

 
 
 
 
 
 

0.772 
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 1.2 ท่านตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ   1.00 0.644 
เพราะมีบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการ 
 1.3 ท่านมีการเปรียบเทียบการบริการ ราคา   1.00 0.522 
คุณภาพและมาตรฐานของแต่ละร้านก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ 
 1.4 ท่านตดัสินใจใชบ้ริการ เพราะบุคคลใกลชิ้ดแนะน า 1.00  0.638 
 1.5 ท่านตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมฯ    1.00 0.755 
เพราะความพอใจในการบริการจากคร้ังก่อน 
 
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟของพนกังานออฟฟิศในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 
ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ และ ดา้นการใส่ใจลูกคา้ พบวา่ มีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ 
Cronbach มีค่า 0.778 เกินกวา่ 0.7 แสดงใหเ้ห็นวา่ แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือในระดบัท่ียอมรับได ้และทุก
ขอ้ค าถามมีค่า Corrected Item-Total Correlation ผา่นเกณฑก์ารพจิารณาท่ี 0.4 จ านวน 4 ขอ้ค าถาม ขณะท่ีมี 1 
ขอ้ค าถามท่ีมีค่า  Corrected Item-Total Correlation เท่ากบั 0.33 อยา่งไรกดี็ Cristobal, Flavian, and Guinaliu, 
(2007) เสนอวา่ หากค่า Corrected Item-Total Correlation เกินกวา่ 0.3 นั้นยงัสามารถยอมรับ และน าไปวิเคราะห์
ต่อได ้ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงยงัคงขอ้ค าถามดงักล่าวไวเ้พื่อใชใ้นการศึกษาต่อไป และ มี 1 ขอ้ไดค่้า IOC ดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of item Objective Congruence) เท่ากบั 0.3 ซ่ึงมีค่าต ่ากวา่ 0.5 โดยผูว้ิจยัไดต้ดัขอ้ค าถามออก
จ านวน 1 ขอ้คือ “ท่านตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ เพราะค่านิยมทางสังคม” ออกเน่ืองจากมีค่า  Corrected 
Item-Total Correlation และค่า IOC ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงค่าความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้และแบรนดสิ์นคา้ โดยผลการวิเคราะห์
มีรายละเอียดดงัตาราง ดงัน้ี 
ตาราง 4 
ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามลกัษณะของประชากร (n = 400)  

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย  

หญิง 
158 
243 

39.50 
60.75 

อาย ุ 21 - 30 ปี  80 20.00 
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31 – 40 ปี 163 40.75  
 41 - 50 ปี 

51 – 60 ปี 
111 
47 

27.75 
11.75 

สถานภาพ โสด 245 61.25 
 สมรส 129 32.25 
 หมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่ 27 6.75 
ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 11 2.75 
 ปริญญาตรี 255 63.75 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 135 33.75 
รายได ้ ต ่ากวา่ 15,000 บาท 13 3.25 
 15,001 – 25,000 บาท 

25,000 - 35,000 บาท 
133 
127 

33.25 
31.75 

 
 
แบรนดสิ์นคา้ 

35,001 – 45,000 บาท 
มากกวา่ 45,000 บาท 
สตาร์บคัส์ (Starbucks) 

34 
94 
82 

8.50 
23.50 
20.50 

 คาเฟ่ อเมซอน (Cafe Amazon) 148 37.00 
 อินทนิล (Inthanin Coffee)  66 16.50 
 แบลค็แคนยอน (Black Canyon) 21 5.25 
 ทรู คอฟฟ่ี (True Coffee) 13 3.25 
 ออล คาเฟ่ (All Cafe') 55 13.75 
 อ่ืน ๆ 8 2.00 

 จากตาราง 4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.75ในขณะท่ีเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 39.50 ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามมีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 40.75 รองลงมา
คือมีอายรุะหวา่ง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.75 และในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยสุดมีอายรุะหวา่ง  51 – 
60 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.75 ในดา้นสถานภาพผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 61.25 
รองลงมาคือสถานภาพสมรส และหมา้ยหรือหยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 32.25 และร้อยละ 6.75 ตามล าดบั ในส่วน
ดา้นระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 63.75รองลงมาคือระดบัการศึกษาระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี และ ต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
33.75 และร้อยละ 2.75 ตามล าดบั  
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ตาราง 5 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุส่วนประสมทางการตลาดในการบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟของ
พนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร   

รายการ B t Sig. 
ค่าคงท่ี 0.874 4.367 0.001* 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.013 0.217 0.828 

1) ดา้นราคา 0.544 9.864 0.001* 
2) ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 
3) การส่งเสริมการตลาด 

0.093 
0.321 

-1.898 
7.607 

0.058 
0.001* 

R =.661 ; Rsq =.437 ; SEE = .434 ; F. = 76.958 ; Sig F. = .001* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 5 การวิเคราะห์ถดถอยพหุส่วนประสมทางการตลาดในใหก้ารบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
บริโภคกาแฟของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมพบวา่ส่วนประสมทางการตลาดมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 
ตาราง 6  
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณภาพการบริการท่ีส่งผลการตดัสินใจบริโภคกาแฟของพนกังานออฟฟิศในเขต
กรุงเทพมหานคร   

รายการ B t Sig. 
ค่าคงท่ี 
ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

0.691 
0.054 

4.740 
1.212 

0.001* 
0.226 

4) ดา้นความน่าเช่ือถือ 0.075 8.088 0.001* 
5) ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 
6) ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ 
7) ดา้นการใส่ใจลูกคา้ 

0.209 
-0.192 
0.117 

3.641 
-2.334 
1.881 

0.001* 
0.020* 
0.061* 

R =.801 ; Rsq =.641 ; SEE = 0.347 ; F. = 141.293; Sig F. = 0.001* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตาราง 6 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณภาพการบริการท่ีมีผลการตดัสินใจบริโภคกาแฟของพนกังาน
ออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมพบวา่ คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟ
ของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

การอภิปรายผล 
 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่
ในระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ีย 15,001 – 25,000 บาท แบรนดก์าแฟท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด คือ คาเฟ่ อเมซอน 
(Cafe Amazon) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผลการศึกษาส่วนหน่ึงมีความสอดคลอ้งกบั ฉลองศรี พิมลสมพงศ(์2548, น. 22) ท่ี
ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะของประชากร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะประกอบไปดว้ยเพศ สถานภาพโสด 
อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ซ่ึงลว้นจะมีผลต่อรูปแบบของความตอ้งการของซ้ือและใช ้โดยจะมีพฤติกรรม
แตกต่างกนั  

ผลการวิเคราะห์ยงัพบอีกวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในใหก้ารบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
บริโภคกาแฟของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครแสดงใหเ้ห็นวา่ โดยเฉพาะดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญักบั
กระบวนการท างานและใหค้วามส าคญักบัการรับรู้ผลจากการปฏิบติังานนั้น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (แลมป์ แฮร์ 
และ แมคาเนียล Lamb, Hair and McDanial 2000: 44) ไดน้ าเสนอทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
หมายถึง การน ากลยทุธ์เก่ียวกบั ผลิตภณัฑ ์การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด เพื่อก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียน
กบัตลาดเป้าหมาย และท าใหเ้กิดความพึง พอใจซ่ึงกนัและกนัสองฝ่าย 

ขณะท่ี คุณภาพการบริการท่ีส่งผลการตัดสินใจบริโภคกาแฟของพนักงานออฟฟิศในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหพ้นกังานออฟฟิตตดัสินใจบริโภคกาแฟได ้ดว้ยปัจจยัหลายๆดา้นท่ีลูกคา้
ไดค้  านึงแลว้ว่าคุม้ค่า และตอบสนองไดม้ากท่ีสุด ความสอดคลอ้งกบั สมิต สัชฌุกร (2542) ให้ความหมายค าว่า 
การบริการตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า “Service” ซ่ึงคนส่วนมากจะเรียกร้องขอรับบริการเพื่อความพึงพอใจ
ของตน การอ านวยความสะดวกก็เป็นการให้บริการการท่ีสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ จุดส าคญัในการ
ให้บริการจะเป็นการช่วยเหลือและอ านวยประโยชน์ให้แก่ผูใ้ชบ้ริการดา้นต่าง ๆ ถา้จะประสบความส าเร็จได้
ตอ้งมีการบริการท่ีดีตอ้งท าให้เกิดการ “ขายซ ้ า”คือ ตอ้งรักษาลูกคา้เดิมและเพิ่มลูกคา้ใหม่ และมีการบริการท่ีดี
จะช่วยรักษาลูกคา้เดิมไว ้ท าใหเ้กิดการขายซ ้าแลว้ซ ้ าอีก และชกัน าใหมี้ลูกคา้ใหม่ ๆ  
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการศึกษาคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟของพนกังานออฟฟิศในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟ คือ รายได ้ระดบั
การศึกษาและแบรนด์สินคา้ แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05 อย่างไรก็ตามแลว้ เพศ อายุ สภานภาพ ก็เป็นส่ิง
ส าคญัท่ีจะน ามาประเมินผลในดา้นประชากรศาสตร์ได ้
 ดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟของพนักงานออฟฟิศในเขต
กรุงเทพมหานคร คือ ดา้นราคา และการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟ ซ่ึงแตกต่างอยา่ง
มีนยัส าคญัท่ี 0.05 อยา่งไรก็ตามแลว้ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ก็มีส่วนส าคญัในดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีจะมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟของพนักงานออฟฟิศในเขต
กรุงเทพมหานคร คือ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ และดา้นการใส่ใจลูกคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟ ซ่ึงแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัท่ี 0.05 และการวิจยัพบว่า ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ พบว่า เม่ือความเช่ือมัน่ของลูกคา้เพิ่มข้ึนก็จะท าให้
การตดัสินใตบริโภคกาแฟในเขตกรุงเทพมหานครลดลง 
 ทั้งน้ีผูว้ิจัยขอสรุปขอ้เสนอแนะเพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้น าผลการศึกษาวิจัยไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงต่อไป 

1. ร้านกาแฟควรค านึงถึงดา้นรสชาติใหส้ม ่าเสมอ หากลูกคา้ตอ้งการรสชาติใดควร ปรับเปล่ียนตามลูกคา้แต่
ละบุคคล หรือสัง่สินคา้อะไรควรท าใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ซ่ึงจะส่งผลดีใหก้บัร้านมากข้ึนดว้ย  

2. ร้านกาแฟแต่ละสาขาควรมีการจดัระบบไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อท่ีลูกคา้จะไม่เกิดความสับสน และควร
สินคา้ท่ีเพียงพอต่อการบริการ มีความแม่นย  าในการรับออเดอร์ของลูกคา้ หรือรายละเอียดท่ีลูกคา้ไดส้ั่งเพิ่มเติม 
เพื่อเป็นการลดการผดิพลาด และสามารถบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟของ
พนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการเกบ็แบบสอบถามเพียงบางส่วนเท่านั้นอาจยงัไม่คลอบคลุมถึง
ปัญหาท่ีแทจ้ริง ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นตน้ ท่ีจะส่งผลต่อการ
ตดัสินใจบริโภคกาแฟ  
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 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเพียงอยา่งเดียว อาจจะท าใหผ้ลการวิจยัไม่เป็นจริง เน่ืองจาก
พนกังานอาจตอบเพื่อให้ดูดี จึงควรใชว้ิธีการอ่ืนดว้ย เช่น การสัมภาษณ์กบัลูกคา้โดยตรงถึงขอ้คิดเห็นต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 

 
เอกสารอ้างองิ 

 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเก่ียวกบั 
ผูบ้ริโภคกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร(สุภาพร คูพิมาย 2559) 
 การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดในเขตพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 
จงัหวดรัะยอง เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผล
ต่อการตดสิันใจซ้ือ เคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดในเขตพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จงั
หวดรัะยอง (มนสั ศุภรจิตพร 2557) 
 คุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู ้เสียภาษีอากร ส านักงานสรรพากรพน้ืท่ี
นครราชสีมา 2 เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ ของผูเ้สียภาษีอากร ส านักงาน
สรรพากรพื้นท่ีนครราชสีมา 2 (พนิดา  เพชรรัตน์ 2556) 
 ภาพลกัษณ์และคุณภาพการใชบ้ริการของโรงแรมท่ีส่งผลต่อการตั้งใจใชบ้ริการซ้้ าโรงแรมขนาดกลาง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมี
ต่อ ภาพลกัษณ์และคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ระดบัความตั้งใจ ในการ
กลบัมาใชบ้ริการโรงแรมขนาดกลางซ้้ า และผลของคุณภาพการบริการและภาพลกัษณ์ของ โรงแรมขนาดกลาง
ในเขตกรุงเทพมหานครกบัความตั้งใจในการกลบัมาใชบ้ริการโรงแรมขนาดกลาง (ปรียาภรณ์ หารบุรุษ 2557) 
 ปัจจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรม คุณภาพการบริการ ส่วนผสมการตลาดบริการ และคุณค่าตรา 
สินคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีใช้บริการโรงแรมระดบัห้าดาวแห่งหน่ึงใน จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม ปัจจยั ส่วนผสมการตลาดบริการ ปัจจยั
คุณภาพการให้บริการ และปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้ ท่ีส่งผลต่อ ความพึงพอใจของลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีใช้
บริการโรงแรมระดบัหา้ดาวแห่งหน่ึงในจงัหวดั (รสสุคนธ์ แซ่เฮย ี2556)   
 การประเมินคุณภาพการบริการของร้าน True Coffee สาขาในมหาวิทยาลยั เพื่อประเมินคุณภาพการ
บริการของร้าน True Coffee สาขาในมหาวิทยาลยั และเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมี
ต่อ การใหบ้ริการของ True Coffee สาขาในมหาวิทยาลยั (ภวตั วรรณพิณ 2554) 
  


