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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมตามแผนท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้

บริการคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี มีวตัถุประสงค ์(1) ศึกษาการตดัสินใจ
การเลือกใชบ้ริการคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี (2) ศึกษาความแตกต่าง
ของปัจจยัส่วนบุคคล ต่อการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ 
จงัหวดัราชบุรี (3) ศึกษาปัจจยัทางการตลาดและปัจจยัตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ 

และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดั

ราชบุรีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี คือปัจจยัทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการขาย

(Promotion) และดา้นกระบวนการ (Process) มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคใน

เขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

 ค ำส ำคัญ : ปัจจยัทางการตลาด, ปัจจยัพฤติกรรมตามแบบแผน 
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ABSTRACT 

This research is on marketing factors and behavioral patterns influencing café service in 
Bang Pha, Ratchaburi Povuince. The objectives of the research were (1) Study the decision to 
choose a cafe service of consumers in Bang Phae District Ratchaburi. (2) Study the differences in 
personal factors towards the decision to choose a cafe service of consumers in Bang Phae District 
Ratchaburi. (3) Study the marketing factors and factors according to the concept of the theory of 
planned behavior influencing. 

The results of the study revealed that different personal factors such as age, status, 
education, occupation, and income influenced the choice of cafe service. of consumers in Bang 
Phae District Ratchaburi province differed statistically by 0.05 and marketing factors influencing 
the decision to use the cafe service. of consumers in Bang Phae District Ratchaburi is the 
marketing factor of the Product and the PlacePromotion and process influence on the choice of 
cafe service of consumers in Bang Phae District Ratchaburi The factor according to the concept of 
the theory of planned behavior does not influence the decision to use the cafe of consumers in 
Bang Phae District Ratchaburi province was statistically significant at the 0.05 level. 
 

Keywords: Marketing Factors, Planned Behavior Factors 
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บทน า 

ร้านคาเฟ่ถือไดว้า่เป็นร้านท่ีประชาชนทัว่โลกนิยมในการมาใชบ้ริโภคในชีวิตประจ าวนัจึง

ไดรั้บความนนิยมแพร่หลายไปทัว่โลก ภาพรวมของธุรกิจร้านคาเฟ่ในประเทศไทยในช่วง

ระยะเวลา 3 - 4 ปี ท่ีผา่นมาธุรกิจร้านคาเฟ่มีอตัราการเติบโตอยา่งรวดเร็ว สาเหตุมาจากธุรกิจ ร้านคา

เฟ่รายใหญ่ๆ จากต่างประเทศเขา้มาลงทุนในธุรกิจน้ี เช่น สตาร์บคัส์ เป็นตน้ ส่งผลให ้เกิดคู่แข่งขนั

รายใหญ่ในธุรกิจร้านคาเฟ่ท่ีมาลงทุนเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก (ธญัวรรณ จรัสสิริภกัดี และคณะ, 2562) 

ขณะเดียวกนักระแสความนิยมการหาร้านคาเฟ่ของคนไทยเร่ิมเปล่ียนแปลงไป ปัจจุบนัคนไทยหนั

มาเขา้ร้านคาเฟ่ท่ีมีการตกแต่งร้านแบบหรูหราทนัสมยั สะดวกสบาย มีบรรยากาศท่ีร่ืนรมยส์ าหรับ

ด่ืมกาแฟมากข้ึน (อริสรา วิริยะวารี และณกมล จนัทร์สม, 2556) จากผลการส ารวจ โดยบริษทั ยบีู

เอม็ เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่ คนไทยมีอตัราการด่ืม กาแฟต่อคนเฉล่ีย 300 แกว้/คน/ปี และ

มีแนวโนม้การเขา้ร้านคาเฟ่เพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (เส้นทางเศรษฐีออนไลน์, 2561) 

ทั้งน้ีผูรั้บการบริการร้านคาเฟ่ในตลาดยงัมีหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มประชากรใน

จงัหวดั ราชบุรี เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมีประชากรอาศยัหนาแน่นและเป็นแหล่งชุมชนท่ีมีนกัธุรกิจ 

นกัศึกษา พนกังาน พกัอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก การแข่งขนัในอนาคตจึงมีแนวโนม้รุนแรงข้ึน 

เน่ืองจากการท่ีธุรกิจร้านคาเฟ่มีคู่แข่งจ านวนมาก ผูป้ระกอบการจึงตอ้งสร้างมาตรฐานใหก้บั สินคา้

และบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึน จึงจ าเป็นตอ้ง ส ารวจความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อปัจจยัในการด าเนินธุรกิจร้านคาเฟ่ เพ่ือจะไดน้ าผลประเมินมาพฒันา 

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานใหต้อบสนองตรงตามความ ตอ้งการของลูกคา้ (นุติพงษ ์

สุติก และพรรณวดี ข าจริง, 2562) โดยงานวิจยัไดก้ าหนด 3 ตวั แปร ไดแ้ก่ 1) ตวัแปรปัจจยัส่วน

บุคคล เก่ียวกบั เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้โดยพฒันามาจาก
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แนวคิดของ กานดา เสือจ าศิล เร่ืองพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านคาเฟ่อเมซอนของ ผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัปทุมธานี(กานดา เสือจ าศิล, 2555) 2) ตวัแปร ส่วนประสมการตลาด เก่ียวกบั Product Price 

Place Promotion Physical Evidence Process และ People โดยพฒันามาจากแนวคิดของ ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ และคณะ เร่ืองการ บริหารการตลาดยคุใหม่ ตามนิยามส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) หรือ 7Ps (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546); (Kotler, Philip, 2002) และ 3) ตวั

แปรพฤติกรรมผูบ้ริโภคตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เก่ียวกบั กระบวนการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภค การเสาะแสวงหาข่าวสารและการประเมินค่าทางเลือกก่อน (ปรียาภรณ์ประยงคก์ลุ , 2563)   

 

วตัถุประสงค์การวจิัย  
1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดั

ราชบุรี 
2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ต่อการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่ 

ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี 
3. เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดและปัจจยัตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ้  

ต่างกนัน่าจะมี การตดัสินใจใชบ้ริการคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี 
2.ปัจจยัทางการตลาดและปัจจยัตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านคาเฟ่ ในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี 
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การทบทวนวรรณกรรม  
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยทางการตลาด  
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึงส่ิงหน่ึงส่ิงใดก็ได ้อาทิเช่น สินคา้

หรือบริการ หรือจะเป็นดา้นความคิด ขอ้มูลข่าวสาร ประสบการณ์ความเช่ียวชาญ บุคลากร  
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัราคา (Price) ราคาเป็นเงินจานวนหน่ึงท่ีผูซ้ื้อพอใจท่ีจะจ่ายไป

ใหก้บัผูข้ายสินคา้นั้นๆเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการท่ีจะแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ ซ่ึงราคาท่ีแตกต่าง

กนัจะมีผลกระทบต่อคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีผูซ้ื้อรับรู้ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัช่องทางการจดัจาหน่าย (Place) คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บรรยากาศ หรือส่ิงแวดลอ้มในการนาเสนอสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงกิจกรรมนั้นจะตอ้งมี
ผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่า และคุณประโยชน์ของบริการ  

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการติดต่อส่ือสาร
เก่ียวกบัขอ้มูลผลิตภณัฑร์ะหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายโดยในปัจจุบนัรูปแบบการส่งเสริมการตลาดเป็น
การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication: IMC) ซ่ึงมีรูปแบบ
การส่ือสารทางการตลาดดงัน้ี การโฆษณา (advertising) การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) การ
ประชาสมัพนัธ์ (Public relations) การใชพ้นกังานขาย (Sales person) การตลาดทางตรง (Direct 
Marketing)  

5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบับุคลากร (People) หมายถึง พนกังานท่ีทางานเพ่ือก่อประโยชน์
ใหแ้ก่องคก์รต่างๆ โดยบุคลากรนบัไดว้า่เป็นส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีความสาคญัเน่ืองจากเป็นผู ้
คิด วางแผน และปฏิบติังาน เพื่อขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีวางกลยทุธ์ไว ้(โสภิตา 
รัตนสมโชค, 2558)  

6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการ (Process) คือการวางแผนผงัของสถานท่ีบริการ 
การออกแบบทางดา้นกระบวนการ อาจใชเ้คร่ืองมือ “ผงักระบวนการบริการ” (Service Blueprint) 
มาวาดภาพกระบวนการใหบ้ริการแสดงจุดติดต่อปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งลูกคา้และผูใ้หบ้ริการ 
(Zeithaml and Bitner,2000:206)  
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7. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัองคป์ระกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ส่ิงท่ี

ลูกคา้สามารถสมัผสัไดจ้ากการเลือกใชสิ้นคา้และ/หรือบริการขององคก์ร เป็นการสร้างความ

แตกต่างอยา่งโดดเด่น และมีคุณภาพ 

 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมตามแบบแผน  

พฤติกรรมตามแบบแผนเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสงัคม (Social psychology) ท่ีพฒันามาจาก

ทฤษฎีของการกระทาดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ Ajzen และ Fishbein (1975) 

โดยถูกอธิบายวา่ การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของมนุษยน์ั้นเกิดจากการถูกช้ีนาโดยเช่ือ 3 ประการ 

ประกอบดว้ย ความเช่ือเก่ียวกบัผลของการกระทา (Behavioral beliefs) ความเช่ือเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิง 

(Normative beliefs) และความเช่ือเก่ียวกบัปัจจยัในการควบคุม (Control beliefs) 

 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจการใช้บริการ  
การตดัสินใจซ้ือบริการทางการท่องเท่ียว หมายถึงขั้นตอนหรือกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

บริการทางการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวนั้น ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี (1) การตระหนกัถึง

ความตอ้งการ (2) การหาขอ้มูล (3) การประเมินทางเลือก (4) การตดัสินใจซ้ือ (5) พฤติกรรมหลงัซ้ือ 
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กรอบแนวคดิ 

                    ตัวแปรอสิระ         ตัวแปรตาม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วธีิด าเนินงานวจิัย 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดและพฤติกรรมตามแผนท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ

ร้านคาเฟ่ ในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non -Experimental 

research design) ซ่ึงมีการแสวงหาค าตอบ และเกบ็ขอ้มูลจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติไม่มี

การเปล่ียนแปลงหรือสร้างข้ึนใหม่ ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือการวิจยั เป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

(1) เพศ (2) อาย ุ(3) ระดบัการศึกษา (4) อาชีพ 

(5) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

(1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(2) ดา้นราคา (3) ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย (4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(5) ดา้นบุคลากร (6) ดา้นกระบวนการ 

(7) ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ   
 

พฤติกรรมตามแบบแผน 

(1) ทศันะคติต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ

คาเฟ่  (2) อธิพลของกลุ่มอา้งอิงต่อการเลือกใชบ้ริการ

คาเฟ่ (3) การรับรู้ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่     
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่  

ในเขตอ าเภอบางแพ จังหวดัราชบุรี 
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ผลการวจิัย 

ปัจจยัทางการตลาดและพฤติกรรมตามแบบแผนท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่ของ
ผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดย
มีจ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 มีอายรุะหวา่ง 24-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 95.3 มีสถานภาพโสด 
คิดเป็นร้อยละ 44.3 ระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 93.3 อาชีพ พนกังาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 67.5 และรายได ้ระหวา่ง 15,001 - 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.5  

ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ 
จงัหวดัราชบุรี ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.418  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.178 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นราคา (Price) มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.460 รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) มีค่าเฉล่ียเท่า 4.458 ต่อมาคือ ดา้น
องคป์ระกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.450 ต่อมาคือ ดา้นกระบวนการ 
(Process) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.429 ต่อมาคือ ดา้นบุคลากร (People) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.417 ต่อมาคือ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.378 และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.332 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการร้าน คาเฟ่ ในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี 
ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางการตลาดและปัจจยัตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน น่าจะมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการร้านคาเฟ่ ในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี 

ปัจจยัทางการตลาดและปัจจยัตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการร้านคาเฟ่ ในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี และจากแสดงใหเ้ห็นวา่
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Sig = 0.002) ดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย (Sig = 0.006) ดา้นการส่งเสริม
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การตลาด (Sig = 0.001) และ ดา้นกระบวนการ (Sig = 0.033) โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 แสดงวา่ ปัจจยัทางการตลาดและปัจจยัตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนดงักล่าว มี
อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านคาเฟ่ ในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี อยา่งมีนยัส าคญั 
ในขณะท่ีปัจจยัทางการตลาด ดา้นราคา(Sig = 0.789) ดา้นบุคลากร (Sig = 0.799) และดา้น
องคป์ระกอบทางกายภาพ (Sig = 0.712) ทศันะคติต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่                
(Sig = 0.808) อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงต่อการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่ (Sig = 0.176) และการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่(Sig = 0.100)  ทั้งหกตวัแปรน้ีไม่มี
ระดบันยัส าคญั แสดงวา่ปัจจยัทางการตลาดและปัจจยัตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ดงักล่าว ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านคาเฟ่ ในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี ไดอ้ยา่งมี
นยัส าคญั  

ตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 
0.202 รองมาคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.154 รองมาคือ ดา้นกระบวนการ 0.151 และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 0.129 รองมาตามล าดบั ท าใหต้วัแปรทั้ง 4 ตวัน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของปัจจยัทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านคาเฟ่ ในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดั
ราชบุรี ไดร้้อยละ 22.2 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 22.2 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการ
พยากรณ์ท่ี ±0.509 ซ่ึงสามารถสร้างสมการถดถอย ไดด้งัน้ี 

 Y = 1.109 + 0.202 (ดา้นผลิตภณัฑ)์ + 0.154 (ช่องทางการจดัจ าหน่าย) + 0.151  
(ดา้นกระบวนการ) + 0.129 (ดา้นการส่งเสริมการตลาด)  
ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัทางการตลาดและปัจจยัตาม

แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการร้านคาเฟ่ ในเขต

อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี 

ปัจจัยทางการตลาดและปัจจัยตาม
แนวคดิทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

 
B 

Std. 
Error 

 
Beta 

 
t 

 
Sig 

 
F 

 
Sig. 

Constant  1.109 0.509  2.179 0.030* 11.088 0.000* 
ผลิตภณัฑ ์ 0.202 0.065 0.154 3.107 0.002*   
ราคา -0.019 0.072 -0.013 -0.268 0.789   
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.154 0.056 0.139 2.758 0.006*   
การส่งเสริมการตลาด 0.129 0.039 0.195 3.320 0.001*   
บุคลากร -0.020 0.077 -0.013 -0.254 0.799   
กระบวนการ 0.151 0.071 0.105 2.135 0.033*   
องคป์ระกอบกายภาพ -0.027 0.074 -0.020 -0.370 0.712   
ทศันะคติต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการคาเฟ่   

0.017 0.068 0.013 0.243 0.808   

อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงต่อการ
เลือกใชบ้ริการคาเฟ่ 

0.060 0.044 0.079 1.357 0.176   

การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการคาเฟ่     

0.092 0.055 0.087 1.650 0.100   

R = 0.471, R 2  = 0.222, Adjusted R Square = 0.202, SEE = 0.328 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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อภิปรายผล  
ผลการวิจยั เร่ืองปัจจยัทางการตลาดและพฤติกรรมตามแบบแผนท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี  
ผลการศึกษาการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดั

ราชบุรี ซ่ึงพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ ท่ีแตกต่าง
กนั มีการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรีต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ของธนชัพร จินดา ท่ีท าการศึกษา 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีและการรับรู้คุณค่าเพ่ือผูอ่ื้น ของผูบ้ริโภคต่อร้านกาแฟท่ีดา เนินการ
โดยผูพิ้การทางการไดย้นิ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจมาใชบ้ริการร้านกาแฟ พบวา่แตกต่างกนั ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษาผู ้ดา้นอาชีพ และ
ดา้นรายไดต่้อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผลการศึกษาการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดั
ราชบุรี ดา้นปัจจยัทางการตลาดและพฤติกรรมตามแบบแผนท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการของ
ผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี โดยภาพรวม อยูอ่ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผูวิ้จยัอภิปราย
เป็นรายดา้นและสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ปัจจยัทางการตลาดและพฤติกรรมตามแบบแผนท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรีไดแ้ก่ ร้านคาเฟ่ท่ีเคร่ืองด่ืมมี
เอกลกัษณ์ ร้านคาเฟ่จากร้านคา้ท่ีท่านรับรู้ไดว้า่วตัถุดิบมีคุณภาพสูงและร้านคาเฟ่จากสินคา้ท่ีมี
ความหลากหลาย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยตวัแปรทั้งสามมีความสัมพนัธ์ในระดบั
ต ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตนา ก่ีเอ่ียน(2552) ไดท้ าวิจยัเร่ือง คุณค่าตราสินคา้และปัจจยั
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมตดัสินใจซือ ้ของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ร้าน พพัฟ์ แอนด ์
พาย พบวา่ปัจจยัการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือของงผูบ้ริโภคลิต
ภณัฑเ์บเกอร่ีร้าน “พพัฟ์ แอนด ์พาย” โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่าและไปในทิศทางเดียวกนั และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรนุชรัตนางกลุ (2559) ไดวิ้จยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งความคิดเห็น
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค “ร้านหนา้มน หนม
หวาน” ในจงัหวดั ชลบุรี พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธ์ กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของ
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ผูบ้ริโภค ในดา้นแนวโนม้การใชบ้ริการในอนาคต โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่าและไปในทิศทาง
เดียวกนั 

ดา้นกระบวนการ  พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นกระบวนการ 
ใหบ้ริการ มีความสมัพนัธ์กบัการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี ไดแ้ก่ 
ดา้นร้านคาเฟ่ท่ีมีความรวดเร็วในการใหบ้ริการลูกคา้ ร้านคาเฟ่ท่ีมีการบริการลูกคา้ท่ีถูกตอ้งแม่นย  า
ไดคุ้ณภาพมาตรฐานและร้านคาเฟ่ท่ีมีการใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณฐัวฒิุ จิรพตัรไพรีพา่ย (2559) ไดวิ้จยัเร่ือง ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ กาแฟร้าน “อินทนิล คอฟฟ่ี” ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟจากร้าน“อินทนิล คอฟฟ่ี ” ดา้นจ านวนร้าน “อินทนิล คอฟฟ่ี ” ต่อสปัดาห์ ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยตวัแปรทงั ้สองมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรนุช รัตนางกลุ (2559) ไดวิ้จยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค“ร้าน
หนา้มน หนมหวาน” ในจงัหวดั ชลบุรี พบวา่ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีความสมัพนัธ์ กบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ในดา้นแนวโนม้การใชบ้ริการในอนาคต โดยมีความสมัพนัธ์
ระดบัต ่าและไปในทิศทางเดียวกนั 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ความสมัพนัธ์กบัการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี
ไดแ้ก่ ร้าคาเฟ่จากท่ีตั้งของร้านมีความสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ ร้านคาเฟ่ท่ีมีท่ีจอด
เพียงพอและร้านคาเฟ่ใจกลางยา่นการคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยดา้นความถ่ีใน
การใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรนุช รัตนางกลุ (2559) ไดวิ้จยัเร่ือง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค 
“ร้านหนา้มน หนมหวาน”ในจงัหวดั ชลบุรี พบวา่ ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการจดั
จ าหน่าย มีความสมัพนัธ์ กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ในดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ
และดา้นแนวโนม้แนะผูอ่ื้น โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า ไปในทิศทางเดียวกนั 



13 
 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ความสมัพนัธ์กบัการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี 
ไดแ้ก่ ร้านคาเฟ่ท่ีการสมคัรสมาชิกเพ่ือรับสิทธิพิเศษ ร้านคาเฟ่ท่ีมีโฆษณาและร้านคาเฟ่ท่ีมีการลด
ราคาสินคา้  ช่วงเวลาพิเศษ และวนัส าคญัต่างๆบริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตนา ก่ีเอ่ียน (2552) ไดท้ าวิจยัเร่ือง คุณค่าตราสินคา้และปัจจยัทางการ
ตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมตดัสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ร้าน พพัฟ์แอนด ์พาย พบวา่
ปัจจยัการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภคลิต
ภณัฑเ์บเกอร่ีร้าน “พพัฟ์ แอนด ์พาย” ในดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า
และไปในทิศทางเดียวกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรนุช รัตนางกลุ (2559) ไดว้ิจยัเร่ือง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัพฤติกรรมการใช้
บริการของผูบ้ริโภค “ร้านหนา้มน หนมหวาน” ในจงัหวดั ชลบุรี พบวา่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
มีความสมัพนัธ์ กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ในดา้นแนวโนม้การใชบ้ริการในอนาคต 
โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่าและไปในทิศทางเดียวกนั 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์  
1. ปัจจยัส่วนบุคคล จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่ ของ
ผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี ต่างกนั โดยอาจะเป็นผลมาจากการตอ้งการใชส้ถานท่ี
ร้านคาเฟ่ในการท ากิจกรรม นดัพบ หรือมีการชอบเท่ียวร้านคาเฟ่ในสถานท่ีใหม่ๆท าใหมี้อิทธิพล
ต่อการตดัสินใจในการเลือกร้านคาเฟ่ท่ีแตกต่างกนั  

2. ปัจจยัทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่  
ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี โดยเฉพาะดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และดา้นกระบวนการ (Process) 
มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี ดงันั้นสถานท่ี
ใหบ้ริการร้านคาเฟ่ควรมีการปรับรูปแบบการใหบ้ริการ และใหค้วามส าคญักบัทั้ง 4 ดา้น  
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ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจเขา้มาเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดั
ราชบุรี และในดา้นอ่ืนๆ กไ็ม่ควรละเลย ควรใหค้วามส าคญัในการใหบ้ริการอนัจะน าไปสู่การสร้าง
การรับรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการมาใชบ้ริการร้านคาเฟ่ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ 
จงัหวดัราชบุรี 

3. ปัจจยัตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการ 
เลือกใชบ้ริการคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นทศันะคติต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการคาเฟ่  ปัจจยัอิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงต่อการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่ และปัจจยัดา้นการ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่  มีการตดัสินใจการเลือกใช้
บริการคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ ไม่แตกต่างกนั โดยอาจเป็นผลมาจากการท่ีมีร้านคา
เฟ่ท่ีมีความหลากหลายเพ่ิมข้ึนมากในปัจจุบนัท าใหพ้ฤติกรรมตามแผนไม่มีผลต่อผูม้ารับบริการร้าน
คาเฟ่ แต่ไม่ควรมองขา้มส าหรับท าการศึกษาในคร้ังต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัยคร้ังต่อไป 
จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดและพฤติกรรมตามแบบแผนท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเลือกใชบ้ริการคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี  
ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
1. ควรศึกษาตวัแปรดา้นอ่ืนๆ เช่น การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC), ปัจจยัท่ีส่งผล 

ต่อการตดัสินใจ ในการปรับกลยทุธ์เพ่ือตอบสนองผูบ้ริโภคไดถู้กตอ้งมากข้ึน 
2. ควรมีการศึกษาวิจยัเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการอ่ืนๆ ท่ีเป็นคู่ 

แข่งขนัในตลาด เพ่ือใหท้ราบถึงความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้อ่ืนๆ รวมถึงใชเ้ป็นแนวทาง 
สร้างความแตกต่างใหเ้หนือกวา่คู่แข่ง ท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจ ท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ เพ่ือไปพฒันาปรับปรุง 
ใหดี้ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
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