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การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อศึ ก ษาลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผูบ้ ริ โ ภค
เครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มในเขตกรุ งเทพมหานคร และ 2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จากกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยใช้เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวม
ข้อมูลมาทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าสถิ ติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้ค่า ทดสอบ (t-test) วิเคราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One-way Anova: f-test) และ (Least Significant Difference: LSD) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน
จากผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย มี อายุ 30-39 ปี
สถานภาพโสด การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลี่ ยต่อ
เดื อน 15,001-20,000 บาท นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั พบว่า การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ ม ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถเรี ยงลําดับตามการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ได้ดงั นี้ (1) ด้าน
บุ คคล (2) ด้านกระบวนการให้บริ การ (3) ด้านราคา (4) ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด (5) ด้าน
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (6) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และ (7) ด้านผลิตภัณฑ์

ข

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ตาม (1) อาชีพ และ (2) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
ผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ มในเขตกรุ งเทพมหานครมีการตัดสิ นใจซื้ อน้อยที่สุดใน
ด้านผลิตภัณฑ์ ฉะนั้น ผูป้ ระกอบการธุ รกิจกาแฟพร้อมดื่มควรมีการสํารวจถึงความต้องการของของ
ผูบ้ ริ โภคด้านผลิ ตภัณฑ์ เพื่อนําผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุ งประเภทหรื อรสชาติของผลิ ตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลายและตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
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This research aims for: studied customer’s demographic purchasing decision in canned
coffee in Bangkok and studied factors Marketing Mix influencing to customer purchasing decision
canned coffee. The research was through conducting survey samples to around 400 persons.
Information’s were derived from answer the research question, Frequency, Percentage, Mean,
Standard deviation, t-test, One-way Anova: f-test and Least Significant Difference: LSD for
hypothesis test.
The researcher found that; Almost of survey samples were male average age 30-39 years
old, marital status is single, who had completed education in bachelor degree, their career are
employee in private company and average income 15,001-20,000 bath per month. In addition to,
researcher found customer purchasing decision canned coffee, show that: personal, service process,
cost, promotion, physical, distribution and product.
In hypothesis test, found that, customer has difference in demographic influencing to
purchasing decision canned coffee in Bangkok was career and income significance in level 0.05.
Customer purchasing decision canned coffee in Bangkok less was product, so trader should
be has survayed customer demand in product, in order to, the result was developing of type or flavor
of the product in diversity and respond customer demand.
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ด้วยวิธี LSD (Least Square Difference)
4.16 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ เมื่อจําแนกตาม อาชีพ ในด้านบุคคล
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4.17 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ เมื่อจําแนกตาม อาชีพ ในด้าน
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4.18 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่ม
กาแฟพร้อมดื่มในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม ไม่ต่างกัน จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.19 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ เมื่อจําแนกตาม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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4.20 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ เมื่อจําแนกตาม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้วยวิธี LSD (Least Square Difference)
4.21 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ เมื่อจําแนกตาม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ในด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้วยวิธี LSD (Least Square Difference
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บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในสังคมยุคปั จจุบนั เต็มไปด้วยความเร่ งรี บ รี บตื่นนอน รี บไปทํางานให้ทนั เวลา รถติด ผูค้ น
พลุกพล่าน รี บทานอาหาร รี บทํางาน ผจญกับมลภาวะด้านต่าง ๆ ในสิ่ งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว สิ่ งแวดล้อม
ในที่ทาํ งานแทบจะทุก ๆ อย่างเร่ งรี บไปหมด แม้แต่ในที่ทาํ งาน ทั้งนี้ เกิ ดจากกระแสโลกาภิวตั น์ ซึ่ งมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ ย นแปลงอย่า งก้า วกระโดดของสั ง คมไทย วิถี ชี วิตปั จจุ บ นั เปลี่ ย นจากสั ง คม
เกษตรกร สู่ สังคมเชิ งธุ รกิ จ บริ การ และอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้ น ด้วยแรงผลักดันของสังคมทุ นนิ ยม
ก่อให้เกิ ดการขยายตัวทางเศรษฐกิ จที่มีผลกระทบถึ งกันทัว่ โลก โดยเฉพาะในยุคของการสื่ อสารไร้
พรหมแดน การติ ด ต่ อ สั ม พัน ธ์ ท างการค้า ระหว่า งประเทศ การเปิ ดตลาดการค้า เสรี ค่ า นิ ย มและ
วัฒนธรรมนานาชาติ การขยายตัวของชุ นเมือง สําหรับประเทศไทยในยุคที่วฒั นธรรมตะวันตกครอบงํา
ฝังลึกลงไปเรื่ อยๆ จนถึงวัฒนธรรมการกินของคนไทยทุกเพศทุกวัย มีผลให้วิถีการดําเนิ นชี วิตของคน
ไทยเปลี่ยนไปด้วย ทุกอย่างรี บเร่ ง รวดเร็ ว เพือ่ ตามให้ทนั กระแส แม้แต่อาหารการกิน
กาแฟเป็ นเครื่ องดื่มชนิ ดหนึ่ งซึ่ งคนไทยส่ วนใหญ่นิยมดื่มเพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ตื่นตัวและ
กระปรี้ กระเปร่ า และยังเรี ยกหาดื่มในยามกระหาย เดิมคนส่ วนมากนิ ยมดื่มกาแฟจากรถเข็นขายกาแฟ
ทัว่ ไปตามท้องถนน หรื อจากตลาดที่ มีคนพลุ กพล่านทัว่ ไป การดื่ มกาแฟในสมัยก่อนจะดื่ มเพื่อได้มี
โอกาสพบปะสังสรรค์ หรื อพบเจอเพื่อนฝูงเพื่อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นซึ่ งกันและกัน แต่ในปั จจุบนั
สภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่ งผลให้วิถีการดําเนิ นชีวิตของคนในสังคมเปลี่ ยนไป
เช่ น กัน เมื่ อ สภาพสั ง คมที่ มี ก ารแข่ ง ขัน กัน สู ง ขึ้ น เวลาที่ มี จ ํา กัด มากขึ้ น ทํา ให้ ค นมี ค วามดิ้ น รน
กระตือรื อร้นและตื่นตัวตลอดเวลา (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย, 2554 : ออนไลน์)
ปั จจุบนั ตลาดกาแฟ ได้ปรับรู ปแบบให้เข้ากับคนส่ วนมากในสังคมได้อย่างลงตัว ไม่วา่ จะอยู่
ในรู ปของกาแฟผลิตภัณฑ์กระป๋ องหรื อร้านกาแฟต่างๆ ดังนั้นผูผ้ ลิตรายต่างๆ จึงคิดค้นผลิตภัณฑ์กาแฟ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในแต่ละธุ รกิ จ และจะปฏิ เสธไม่ได้เลยว่ากาแฟที่อยู่ในรู ป
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่สะดวกที่สุด นัน่ คือ กาแฟบรรจุกระป๋ อง เนื่ องจากผูป้ ระกอบการและผูผ้ ลิ ตรายต่างๆ ได้
เล็งเห็นถึงข้อจากัด เรื่ องความไม่สะดวกในการชง และไม่สามารถนากาแฟพร้อมดื่มไปดื่มนอกสถานที่
ได้ จึงเป็ นสาเหตุประการสําคัญที่ทาให้กาแฟบรรจุกระป๋ องได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย และการ
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ตอบรับเป็ นอย่างดีจากผูบ้ ริ โภค ด้วยเหตุผลที่วา่ สะดวก รวดเร็ ว ดื่มได้ทนั ที ไม่เสี ยเวลาชง เก็บรักษาได้
นาน ราคาไม่แพงและหาซื้ อได้ง่าย และมีรสชาติให้เลือกมากมายตามใจชอบอีกด้วย
ตลาดกาแฟนับว่าเป็ นอุตสาหกรรมไม่กี่ประเภทที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จ
ตกตํ่า แต่ในทางตรงกันข้ามตลาดกาแฟยังมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่ องในทุกๆ ปี โดยปี ละประมาณ
2-3 เปอร์ เซ็ นต์ นอกจากนี้ ยงั มีผปู ้ ระกอบการต่างๆ ที่ทาํ การผลิตกาแฟพร้ อมดื่ มบรรจุกระป๋ องที่มีตรา
สิ นค้า ใหม่ ๆ ออกมาแข่ง ขันในตลาดมากขึ้ น หากพิจารณาในแง่ อตั ราการซื้ อกาแฟพร้ อมดื่ ม บรรจุ
กระป๋ องของคนไทยพบว่า คนไทยนิ ยมซื้ อกาแฟพร้ อมดื่มบรรจุกระป๋ องโดยเฉลี่ ยต่อปี ประมาณ 10
กระป๋ องต่อคน ซึ่ งในขณะที่ชาวญี่ปุ่นมีอตั ราการบริ โภคโดยเฉลี่ยต่อปี สู งถึง ประมาณ 180 กระป๋ อง ต่อ
คน ในขณะที่สินค้าบริ โภคอื่นๆ ลดลงประมาณ 10 เปอร์ เซ็นต์ (A.C. Neilson Thailand: 2542)
ตลาดกาแฟในประเทศไทยมีมูลค่ามากกว่า 30,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นกาแฟ 3 in 1 ร้อย
ละ 50 กาแฟพร้อมดื่ ม ร้อยละ 35 และกาแฟผงสําเร็ จรู ป ร้อยละ 15 โดยกาแฟพร้ อมดื่ม (RTD Coffee)
จัดเป็ นกาแฟที่ได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง แม้จะถูกกระแสของกาแฟสดจากร้านขายกาแฟที่
เกิดขึ้นใหม่เป็ นจํานวนมาก เข้ามาแชร์ ส่วนแบ่งทางการตลาด แต่กระแสดังกล่าวก็ช่วยผลักดันให้ตลาด
เติบโต และทําให้ผูผ้ ลิ ตต้องปรับตัว เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิ มซึ่ งเป็ นลูกค้าหลักไว้ และขยายกลุ่มลูกค้า
ใหม่ๆ ไปสู่ วยั รุ่ นและวัยเริ่ มทํางานมากขึ้น จึงส่ งผลทําให้ความต้องการกาแฟพร้ อมดื่มยังคงขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี (มณี รัตน์ นิ่มนวล,2551)
ด้วยแนวโน้มและสภาวการณ์ การแข่งขันและตลาดที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็ นว่า
กลุ่มคนวัยทํางานน่าจะเป็ นหนึ่ งในกลุ่มเป้ าหมายของธุ รกิจกาแฟพร้ อมดื่ม เนื่ องจากกลุ่มคนวัยทํางาน
เป็ นคนที่ ต้อ งตื่ น ทํา งานแต่ เ ช้ า ด้ ว ยสั ง คมที่ เ ร่ ง รี บ จึ ง ต้อ งการความกระฉั บ กระเฉง และความ
สะดวกสบายตลอดจนต้องการหลีกหนี จากความจําเจกับเครื่ องดื่มทัว่ ไปอื่นๆ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ผลการวิจยั จะเป็ นข้อมูล ส่ วนหนึ่ ง ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการนาไปพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์ รวมถึ งกําหนดกลยุทธ์และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคกลุ่ มคนวัยทํางานและกลุ่มอื่ นๆ รวมทั้งนําไปเป็ นส่ วนประกอบในการวางแผนพัฒนา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ให้ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานสามารถแข่ ง ขัน กับ คู่ แ ข่ ง ทั้ง ทางตรงและทางอ้อ มได้ อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผูบ้ ริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม กาแฟพร้ อ มดื่ ม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มกาแฟพร้ อมดื่ม
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.3 สมมุติฐานในการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม ต่างกัน
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ข อบเขตในการศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้อกาแฟพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรต้น คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ อ้างอิงจากแนวคิด และทฤษฎีของ (ปราโมทย์
ประสาทกุล, 2543 อ้างถึงใน ศุภเจตน์ จันทร์ สาส์น,2555) ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจซื้อกาแฟพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภค อ้างอิงจากแนวคิด และทฤษฎีของ
MarGrath (1986, อ้างถึงใน วรุ ตม์ ประไพพักตร์ , 2556) ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการการให้บริ การ และด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ
1.4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้กาํ หนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตหนอง
แขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 154,389 คน (ข้อมูลจากศูนย์ขอ้ มูลเศรษฐกิ จการคลัง และการ
ลงทุนของกรุ งเทพมหานคร วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
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1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา
การวิจยั ครั้งนี้ดาํ เนิ นการระหว่างวันที่ 16 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน
พ.ศ. 2559
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
(ตัวแปรอิสระ)
(Independent Variables)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพศ
อายุ
สถานภาพ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

( ตัวแปรตาม )
(Dependent Variables)
การตัดสิ นใจในการซื้อ
เครื่องดื่มกาแฟพร้ อมดื่ม
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
5. ด้านบุคคล
6. ด้านกระบวนการการให้บริ การ
7. ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
1.6 นิยามศัพท์
1.6.1 ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) หมายถึ ง กลุ่ มของเครื่ องมื อทางการตลาดที่
ธุ รกิ จนํามาผสมผสานกันในอัตราส่ วนที่เหมาะสม ในการวางกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุ วตั ถุประสงค์ทาง
การตลาดสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้มาก
ที่สุด ซึ่ งประกอบไปด้วย
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- ผลิตภัณฑ์ หมายถึง เครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม ที่มีความหลากหลายทั้งด้านยี่ห้อ รสชาติ
รวมถึงสรรพคุณที่มีในกาแฟแต่ละยีห่ อ้
- ราคา หมายถึ ง ราคาของเครื่ องดื่ ม กาแฟพร้ อมดื่ ม ซึ่ ง มี ค วามหลากหลายตามความ
เหมาะสม กับปริ มาณและรสชาติเครื่ องดื่มที่ได้รับ
- ช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง สถานที่ท่ีจดั จําหน่ ายเครื่ องดื่มกาแฟพร้ อมดื่มให้กบั
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
- การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึ ง การให้ขอ้ มูล การชักจูงใจ หรื อการตอกยํ้า เกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์กาแฟพร้อมดื่ม
- ด้า นบุ ค คล หมายถึ ง พนัก งานที่ มี ค วามรู ้ สามารถให้ค าํ แนะนํา กับ ผูบ้ ริ โภคในการ
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม
- ด้านกระบวนการการให้บริ การ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบตั ิในด้านการบริ การที่นาํ เสนอให้แก่ผบู ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม
- ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง การสร้ างคุ ณภาพโดยรวม ทั้งทางด้านกายภาพ
และรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผบู ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม
1.6.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ มในเขตหนอง
แขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
1.6.3 การตัดสิ นใจในการซื้ อ หมายถึง กระบวนการในการเลื อกที่จะกระทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจาก
ทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่างๆของสิ นค้าและบริ การอยูเ่ สมอ
1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพิม่ โอกาสในการขยายฐานกลุ่มผูบ้ ริ โภคในการบริ โภคเครื่ องกาแฟพร้อมดื่มให้มากขึ้น
2. ผลข้อมูลที่ ได้มานั้นเป็ นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุ งเครื่ องกาแฟพร้ อมดื่ ม ให้มี
คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. นําผลการวิจยั ที่ ได้เป็ นแนวทางให้กบั การวิจยั อื่ นๆในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องในอนาคต และผูท้ ี่
สนใจสามารถนําข้อมูลไปใช้เพื่อเป็ นประโยชน์
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม กาแฟ
พร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องเพื่อนํามาใช้ในการกําหนดสมมติฐาน กําหนดตัวแปร กรอบแนวคิ ด และแนวทางการ
ดําเนินการวิจยั โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับกาแฟ
2.2 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
2.3 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s)
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
- ด้านพนักงาน
- ด้านลักษณะทางกายภาพ
- ด้านกระบวนการ
2.4 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
2.5 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับกาแฟ
กาแฟ (Coffee) เป็ นเครื่ องดื่มที่ทาํ จากเมล็ดกาแฟคัว่ ซึ่ งได้จากต้นกาแฟ นิ ยมดื่มร้อนๆ แต่
สามารถดื่ ม แบบเย็นได้ด้วย บางครั้ งนิ ย มใส่ นมหรื อ ครี ม ลงในกาแฟด้วย ในกาแฟหนึ่ ง ถ้ว ยมี
คาเฟอีนอยูป่ ระมาณ 80-140 มิลลิกรัม กาแฟเป็ นเครื่ องดื่มที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดในโลกชนิ ด
หนึ่ งเช่ นเดี ยวกับชาและนํ้า นอกจากนี้ กาแฟยังเป็ นผลผลิ ตทางการเกษตรที่มีการส่ งออกมากเป็ น
อันดับที่หกของโลก
เชื่ อกันว่ากาแฟถูกค้นพบครั้งแรกโดยเด็กเลี้ยงแพะชาวอาบิสซี เนี ย (ประเทศเอธิ โอเปี ยใน
ปั จจุบนั ) ชื่ อคาลดี จากการสังเกตพบว่า แพะดูกระปรี้ กระเปร่ าขึ้นเมื่อกินผลไม้สีแดงของต้นไม้ตน้
หนึ่ ง ซึ่ งก็คือต้นกาแฟนัน่ เอง ในช่วงก่อนศตวรรษที่ 16 กาแฟถูกปลูกโดยชาวอาหรับเท่านั้น คําว่า
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กาแฟ เป็ นคําที่มาจากคําว่า "เกาะหฺ วะหฺ " ในภาษาอาหรั บ แล้วเพี้ยนเป็ น กาห์ เวห์ ในภาษาตุ รกี
ก่อนที่จะกลายเป็ น คอฟฟี ในภาษาอังกฤษ และกาแฟ ในภาษาไทย ชาวอาหรับหวงแหนพันธุ์กาแฟ
มาก จึงส่ งออกเฉพาะเมล็ดกาแฟที่คว่ั สุ กแล้วเท่านั้น แต่ในที่สุดเมล็ดกาแฟก็ออกมาสู่ โลกกว้าง โดย
การลัก ลอบนํา ออกมาโดยชาวอิ น เดี ย ที่ ไ ปแสวงบุ ญ ที่ เ มกกะ และก็ ไ ด้ แ พร่ ข ยายไปยัง ชวา
เนเธอร์ แลนด์ และทัว่ ยุโรปในที่สุด สําหรับทวีปอเมริ กานั้น ต้นกาแฟถูกนําไปอย่างยากลําบาก โดย
ทหารเรื อฝรั่งเศสในต้นศตวรรษที่ 18 ในครั้งแรกนั้น มีตน้ กาแฟที่เหลือรอดชี วิตบนเรื อมาขึ้ นฝั่ ง
อเมริ กาได้เพียง 1 ต้น และก็ได้แพร่ ขยายเพิ่มขึ้น จนปั จจุบนั ดิ นแดนแห่ งนี้ ได้กลายเป็ นดิ นแดนที่
ปลูกกาแฟมากที่สุดในโลก
ชนิดของกาแฟ
1. กาแฟคัว่ บด (Roasted coffee) กาแฟที่ได้จากการนําสารกาแฟมาคัว่ แล้วบด ชงด้วยนํ้า
ร้อน ให้สารสําคัญของกลิ่น รสกาแฟถูกละลายปลดปล่อยออกมาในนํ้ากาแฟ
2. กาแฟผงสําเร็ จรู ป (Instant coffee) ในปี ค . ศ .1901 กาแฟสกัดแห้งละลายนํ้าถูกคิดค้น
ขึ้นมาโดยนักวิทยาศาสตร์ ชาวอเมริ กนั - ญี่ปุ่น ชื่ อ Satori Kato กาแฟชนิ ดนี้ ชงง่าย เป็ นกาแฟที่ชง
ละลายในนํ้าร้อนได้หมดทันที ไม่มีกากกาแฟเหลืออยู่ กลิ่นรสไม่ค่อยแปรปรวน กาแฟสําเร็ จรู ปนี้
ถูกนําไปใช้โดยคณะสํารวจขั้วโลก ทวีปอาร์ ติก และใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และได้รับความนิยม
ในเวลาต่อมา ลักษณะของกาแฟสําเร็ จรู ปมี 4 แบบ คือผงละเอียด เกล็ดฟู เกล็ดแข็ง และเกล็ดแท่ง
วิธีการผลิตกาแฟผงสําเร็ จรู ปมี 2 แบบคือ
2.1 การผลิตในระบบพ่นแห้ง (Spray drying) คัว่ เมล็ดกาแฟ นําไปต้มแล้วพ่นนํ้า
กาแฟเป็ นฝอยละเอียดผ่านไปในอากาศร้อน นํ้าจะถูกระเหยออกไปเหลือแต่ผงกาแฟ เป็ น
ผงละเอี ย ด แต่ หากใช้ก ระบวนการผลิ ต ทํา ซํ้า ๆ กันอย่า งต่อ เนื่ องจนเป็ นกลุ่ ม ใหญ่ ข้ ึ น
จนกระทัง่ มีลกั ษณะเป็ นเกล็ดฟูทาํ ให้มีการละลายดีข้ ึน
2.2 การผลิตในระบบเย็น (Freeze drying) โดยการนํานํ้ากาแฟเข้มข้นที่แช่เย็นจัด
ตํ่ากว่าจุดเยือกแข็งภายใต้ความดันสู งจน เป็ นเกล็ด เพื่อระเหยนํ้าอย่างรวดเร็ วโดยไม่ตอ้ ง
เปลี่ ยนสภาพ จะได้กาแฟผงสําเร็ จรู ปในรู ปเกล็ดแข็งกาแฟสําเร็ จรู ปที่สามารถเก็บ รั กษา
กลิ่น หอมและรสชาติกาแฟได้ดี
- กาแฟสําเร็ จรู ป อัตรากาแฟสาร 3-4 กิโลกรัม สามารถผลิตกาแฟผงสําเร็ จรู ป 1 กิโลกรัม
3.กาแฟสําเร็ จรู ปชนิ ดปรุ งสําเร็ จ เป็ นกาแฟที่นาํ กาแฟสําเร็ จรู ปนํามาปรุ งรสเพื่อให้สะดวก
ต่อการบริ โภค ด้วยการผสมนํ้าตาลและครี มเทียมไว้เรี ยบร้อยแล้ว ได้แก่ กาแฟ ทรี อิน วัน 3 in 1 ทรี
โอ Tri O
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4.กาแฟสําเร็ จรู ปชนิ ดแต่งกลิ่นรส (Flavoured coffee) เป็ นกาแฟที่ใช้วสั ดุท่ีไม่เป็ นอันตราย
ต่อร่ างกายปรุ งแต่งให้เกิดกลิ่น สี รส กาแฟ ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อได้กลิ่น รสที่แปลก
ใหม่ เช่น กาแฟผสมคาราเมล ได้กลิ่นสี ที่เข้มข้น กาแฟกลิ่นวนิลา ได้กาแฟกลิ่นที่ผดู ้ ื่มชื่นชอบ ฯลฯ
5.กาแฟสกัดคาเฟอี น (Decaffeinated coffee) ในปี ค . ศ .1901 Ludwig Roselius ผูน้ ํา เข้า
กาแฟชาวเยอรมันได้รับเมล็ดกาแฟเปี ยกนํ้าทะเล จึงได้ส่งให้นกั วิจยั ทําการค้นคว้าโดยใช้การสกัด
ด้ว ยไอนํ้า และสารละลายคลอรี น รวมกัน ซึ่ งเป็ นวิ ธี ที่ เ หมาะสมในการสกัด คาเฟอี น โดยไม่
เปลี่ ยนแปลงรสชาติ ในปี 1905 ได้จดลิ ขสิ ทธิ์ และนําไปผลิ ตกาแฟปลอดคาเฟอี นออกจํา หน่ า ย
ภายใต้ชื่อ Kaffee-Hag และในปี ค . ศ .1923 กาแฟสกัดคาเฟอีนถูกนําเข้าสหรัฐอเมริ กากาแฟสกัด
คาเฟอีนหมายถึงกาแฟที่ถูกสกัด สารเคเฟอีนออกไปแล้วประมาณ 97% ดังนั้นแต่ละถ้วยกาแฟจะมี
กาแฟอีนไม่เกิน 5 มิลลิกรัม ปั จจุบนั การสกัดคาเฟอีนมีหลายวิธีข้ ึนอยูก่ บั ตัวทําละลาย เช่น เมธิ ลีน
คลอไรด์ (methylene chloride) เอททิล อชีเตต (ethyl acetate)
6.กาแฟกระป๋ องพร้ อมดื่ ม (Ready to drank coffee) กาแฟชงสําเร็ จบรรจุกระป๋ องหรื อขวด
สามารถดื่มได้ทนั ที ผลิตครั้งแรกในปี ค. ศ .1969 โดยชาวญี่ปุ่น ส่ วนหนึ่งเนื่ องมาจากความนิ ยมใช้
เครื่ องขายอัตโนมัติ และต่ อมาได้รับ ความนิ ยมในประเทศแถบเอเซี ย ซึ่ ง มี อากาศร้ อนต้องการ
เครื่ องดื่มเย็นๆ
2.2 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
แนวทางในการศึกษาถึ งความเป็ นไปได้ของการกําหนดตลาดเป้ าหมายประชากรศาสตร์
นักการตลาดต้องทําการศึกษาเกี่ยวกับขนาดหรื อจํานวนของคนที่มีอยูใ่ นแต่ละสังคม ภูมิภาค และ
ระดับโลก รวมถึงองค์ประกอบ การกระจาย และการเปลี่ยนแปลงของประชากร ซึ่ งประกอบด้วย
สิ่ งมี ชีวิตเดี่ ยวที่ มีปฏิ สัมพันธ์ ซ่ ึ งกันและกันแล้วปรากฏออกมาในลักษณะกลุ่มที่ อยู่ในเวลา และ
สถานที่แห่ งนั้น ดังนั้นนักการตลาดต้องเป็ นผูม้ ีหน้าที่เข้าไปสร้างความอยากได้ในผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การของบริ ษทั ให้เกิ ดขึ้นกับกลุ่มนี้ โดยทําการศึกษา ติดตาม และตรวจสอบความเคลื่ อนไหว
ทางด้านประชากร จากความรู้ ความเข้าใจทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็นต่าง ๆ อยู่เสมอ
(ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2543 อ้างถึงใน ศุภเจตน์ จันทร์ สาส์น,2555)
จากความหมายดังกล่าว ประชากรศาสตร์ มีขอบเขตการศึกษา 4 ประเด็น ดังนี้
1. ศึ กษาเกี่ ยวกับขนาดของประชากร หมายถึ ง จํานวนหน่ วยในการนับประชากร ทําให้
นักการตลาดทราบว่าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีขนาดประชากรเท่าใด
2. ศึกษาเกี่ยวกับการกระจายของประชากร หมายถึง การจัดกลุ่มของประชากรในพื้นที่หนึ่ ง
เป็ นการศึกษาการกระจายของประชากรตามลักษณะภูมิศาสตร์ หรื อเขตที่อาศัยอยู่
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3. ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบของประชากร หมายถึ ง ลัก ษณะต่ า ง ๆ ของประชากรที่
รวมกลุ่มกัน ณ พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ สถานภาพ รายได้ อาชีพ เป็ นต้น
4. ศึกษาองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากร ได้แก่ การเกิด การตาย และการย้าย
ถิ่นฐาน ที่มีผลให้ประชากร ณ พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนขนาดของประชากร (Population Size) หมายถึง จํานวนมนุ ษย์ในอาณาเขตใดอาณา
เขตหนึ่ง ซึ่ งนับได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ยิง่ ประชากรมีขนาดใหญ่เท่าใด ความต้องการของประชากร
ก็จะยิ่งมี ขนาดใหญ่และเอกภพของบุค คลยิ่งมี จาํ นวนมากเป็ นเงาตามตัวทําให้ค วามอยากได้ยิ่ง
หลากหลาย ช่องทาง ในการทําธุ รกิจก็ยง่ิ มีมากขึ้น แต่ขนาดของตลาดจะคุม้ ค่ากับการลงทุนหรื อไม่
นั้น ต้องอาศัยตัวแปรอื่ นมาประกอบ เช่ น อํานาจซื้ อของประชากรเหล่านั้น นักการตลาดจึ งต้อง
สนใจติ ดตามตรวจสอบแนวโน้ม ของประชากรตลอดเวลา ซึ่ ง เราสามารถแบ่ ง ส่ วนตลาดตาม
ประชากรศาสตร์ (Kotler, 2003, pp.264-266)
ตารางที่ 2.1 การแบ่งส่ วนตลาดตามประชากรศาสตร์ (Kotler, 2003, pp.264-266)
ตัวแปรประชากรศาสตร์
ตัวอย่างการแบ่งส่ วนตลาด
1. อายุ (Age)
ตํ่ากว่า 6 ,6-11, 12-19 ,20-34,50-64 และ 65 ขึ้นไป
2. เพศ (Sex)
หญิง ชาย
3. ขนาดครอบครัว (Family Size) 1-2 ,3-4, 5 ขึ้นไป
4. วัฎจักรชีวติ ครอบครัว
โสดและยังหนุ่ม แต่งงานแล้วและยังไม่มีบุตร แต่งงานแล้วมี
(Family Life Cycle)
บุตรยังเล็กอยู่ (เป็ นบุตรอายุต่ากว่า 6 ขวบ) แต่งงานแล้วมีบุตร
โตแล้ว (อายุ 6 ขวบขึ้นไป) แต่ยงั ศึกษาเล่าเรี ยนอยู่กบั พ่อแม่
แต่ ง งานมานานแล้ว ค่ อ นข้า งมี อ ายุ มี บุ ต รโตแล้ว แต่ ย งั ไม่
แต่งงาน พ่อแม่อายุมาก อยูค่ นเดียว และอื่นๆ
5. อาชีพ (Occupation)
มี ค วามรู้ ค วามชํา นาญในวิ ช าชี พ ผูจ้ ัด การ เจ้า ของกิ จ การ
เสมียน พนักงาน ช่างฝี มือ ชาวนา ว่างงาน นักศึกษา แม่บา้ น
6. การศึกษา (Education)
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโทขึ้นไป
7. ศาสนา (Religion)
พุทธ คาทอลิค โปรแตสแตนท์ อิสลาม ขาว ดํา เหลือง
8. ผิว (Race)
ขาว ดํา เหลือง
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การแบ่งส่ วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) มีการแบ่ง
ตลาดออกเป็ นกลุ่ม ๆโดยใช้เกณฑ์ตวั แปรประชากรศาสตร์ เช่น อายุ ขนาดครอบครัว วงจรชีวติ ของ
ครอบครัว รายได้ อาชี พ การศึกษา ศาสนา เชื้ อชาติ สัญชาติ เป็ นต้น ตัวแปรเหล่านี้นิยมใช้กนั มาก
ในการระบุความแตกต่างระหว่างกลุ่มลูกค้าทั้งหลาย เหตุผลก็คือความต้องการหรื อความชอบของ
ผู ้บ ริ โ ภค รวมถึ ง อัต ราการใช้ (ใช้ ม ากหรื อ ใช้ น้อ ย) มี ค วามเกี่ ย วพัน กัน มากกับ ตัว แปรทาง
ประชากรศาสตร์ รวมถึ งตัวแปรประชากรศาสตร์ เป็ นปั จจัยพื้นฐานที่มีความง่ายต่อการใช้ตวั แปร
ชนิดอื่น เพราะไม่วา่ จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องอะไรก็ตาม เช่น ใช้บุคลิกภาพเป็ นเกณฑ์แย่งส่ วนแบ่งทาง
ตลาด ก็ตอ้ งมีการศึกษาและใช้ลกั ษณะประชากรศาสตร์ แต่ถา้ ต้องการจะรู ้ขนาดของตลาดเป้ าหมาย
ดัง กล่ า วอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้น องค์ป ระกอบของตัว แปรทางปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์
(Population Compositions) ที่ใช้มีดงั นี้
1. เพศ การแบ่งส่ วนตลาดโดยใช้เพศเป็ นเกณฑ์ใช้กนั มากในการจําหน่ายเสื้ อผ้า แบบผม
เครื่ องสําอาง และนิ ตยสาร อย่างไรก็ดีนกั การตลาดบางรายพบโอกาสที่จะแบ่งส่ วนตลาดโดยใช้
เกณฑ์น้ ี เช่น แต่ก่อนนํ้าหอมดับกลิ่นตัวใช้กนั ทั้ง 2 เพศ ต่อมาบริ ษทั Procter & Gamble (P&G) โดย
ออกตราสิ นค้าใหม่ Secret ที่ มีสูตรเคมี เฉพาะดับกลิ่ นตัวสตรี ทาหี บห่ อและทําการโฆษณา เพื่อ
เพิ่มพูนภาพพจน์ของสตรี อุตสาหกรรมอื่นก็มีการโฆษณามุ่งที่ลูกค้าเพศเดียวกันเช่นกัน
2. อายุ แ ละขั้น ตอนของวงจรชี วิ ต ความต้อ งการ และความสามารถของผูบ้ ริ โ ภคจะ
เปลี่ยนไปตามอายุ บางบริ ษทั จะใช้อายุและขั้นตอนของวงจรชี วิตเสนอผลิ ตภัณฑ์ท่ีต่างกัน หรื อ
วิธีการทางการตลาดแตกต่างกันกับกลุ่มอายุและวงจรชี วิตที่แตกต่างกัน เช่ น บริ ษทั ใช้ผลิ ตภัณฑ์
แตกต่างกัน และจูงใจเฉพาะกลุ่มเป้ าหมายวัยหนุ่มสาว เช่น เป๊ ปซี่ มุ่งที่หนุ่มสาวมีการโฆษณาโดยใช้
ดนตรี สาํ หรับคนหนุ่มสาว และใช้ Presenter เพื่อคนหนุ่มสาว
3. สถานภาพของผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ่ งที่นกั การตลาดต้องพิจารณาถึงแนวโน้มของการเป็ นอยู่วา่
โสด หรื อแต่งงาน เพราะทั้ง 2 อย่างนี้ มีความแตกต่างกัน เช่น ถ้าแต่งงานแล้วความต้องการตัดสิ นใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การก็จะเป็ นลักษณะครอบครัว ส่ วนผูบ้ ริ โภคที่โสด ความต้องการตัดสิ นใจซื้ อ
จะเป็ นลักษณะของใช้ส่วนตัวมากกว่า หรื อมีปริ มาณการใช้ท่ีนอ้ ยกว่า เป็ นต้น
4. การศึกษา การศึกษาของผูบ้ ริ โภคเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อการซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
ผูบ้ ริ โภคที่มีการศึ กษาแต่ละระดับจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน ผูบ้ ริ โภคที่มีการศึกษาสู งย่อม
ต้องการชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ต้องการผลิตภัณฑ์ที่จะมาตอบสนองให้ชีวิตดีข้ ึน ผูท้ ี่มีการศึกษาสู ง
จะสนใจตัวเองมากขึ้นและจะสร้ างความสุ ขให้กบั ชี วิตของตัวเอง โดยแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่จะมา
ตอบสนองความต้องการของตน จํานวนของประชากรหรื อผูบ้ ริ โภคที่มีการศึกษาสู งย่อมจะเป็ น
โอกาสที่ดีต่อการตลาดต่อไป (สุ ปัญญา ไชยชาญ, 2543 อ้างถึงใน รพีพรรณ ฉัตรกาญจนากูล, 2555)
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5. อาชี พของผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะนําไปสู่ ความจําเป็ นในความต้องการของผลิ ตภัณฑ์หรื อ
บริ การที่ แตกต่างกัน ถื อได้ว่าเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ส่งผลต่อการอุ ปโภค บริ โภค เพราะถ้าผูบ้ ริ โภคมี
ตําแหน่ งการทํางานที่มน่ั คงมีหน้ามีตราในสังคมนั้น ความพิถีพิถนั ในการเลื อกซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การก็จะใช้การพิจารณาจากข้อมูลมากพอสมควรด้วย
6. รายได้และรายจ่ายของผูบ้ ริ โภคสามารถบอกให้นกั การตลาดนั้น กําหนดวางแผนกําหนด
ราคา ของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ให้ตรงกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย ได้อย่างเหมาะสม โดยทัว่ ไปแล้ว
นั้น ถ้าผูบ้ ริ โภคดํารงตําแหน่งสู งและมีรายได้มาก อํานาจในการซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ก็จะง่าย
และสะดวกสบายกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้นอ้ ย ที่ตอ้ งคอยจับจ่ายใช้สอยอย่างประหยัด (สุ ปัญญา ไชย
ชาญ, 2543, หน้า 29 อ้างถึงใน รพีพรรณ ฉัตรกาญจนากูล, 2555)
จึงสรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ เป็ นปั จจัยที่นิยมนามาใช้ศึกษากันมากที่สุดในการ
แบ่งส่ วนการตลาดตามกลุ่มผูบ้ ริ โภค โดยอาศัยตัวแปรศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา
อาชี พ รายได้ เชื้ อชาติ ศาสนา ขนาดครอบครัว หรื อวงจรชี วิตครอบครัวนั้น นํามาวางแผนกําหนด
กลยุทธ์สร้ างความต้องการหรื อจูงใจ ให้ผบู ้ ริ โภคอยากใช้ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การที่บริ ษทั นํา เสนอ
เพื่อให้เข้าถึ งและตรงกับกลุ่มเป้ าหมายโดยตรงมากที่สุด เพราะจะทําให้นกั การตลาดนั้นสามารถ
ประเมินขนาดของตลาดเป้ าหมายได้ตามสัดส่ วนที่ตอ้ งการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.3 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s)
ความหมายของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้มีผใู ้ ห้คาํ นิ ยามและรวบรวมความหมาย
ไว้มากมาก ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงได้รวบรวมแนวคิดต่างๆ มาเป็ นแนวทางในการให้คาํ นิยาม ดังต่อไปนี้
คอตเลอร์ (Kotler, 2000) ได้ให้ความหมายของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดไว้วา่ เป็ น
กลุ่ ม ของเครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ อ งค์ ก รใช้ใ นการปฏิ บ ัติ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ท างการตลาด
กลุ่มเป้ าหมาย
ธงชัย สันติวงษ์ (2540) ได้ให้ความหมายของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึ ง
การผสมที่ เข้า กันได้อย่า งดี เป็ นอันหนึ่ ง อันเดี ย วกัน ของการกํา หนดราคา การส่ ง เสริ ม การขาย
ผลิ ตภัณฑ์ที่เสนอขายและระบบการจัดจําหน่ายซึ่ งได้มีการจัดออกแบบเพื่อใช้สําหรับการเข้าถึ ง
กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2546) ได้ให้ความหมายของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดว่า
เป็ นตัว แปรทางการตลาดที่ ค วบคุ ม ได้ ซึ่ งบริ ษ ัท ใช้ร่ ว มกัน เพื่ อ ตอบสนองความพึ ง พอใจแก่
กลุ่มเป้ าหมาย
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เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้ให้ความหมายของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix หรื อ 4Ps) ไว้วา่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่ง
บริ ษทั ใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย หรื อเป็ นเครื่ องมื อที่ ใช้ร่วมกัน
เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ทางการติดต่อสื่ อสารขององค์การ
Mar Grath (1986, อ้างถึ งใน วรุ ตม์ ประไพพักตร์ , 2556) กล่ าวว่า การวางแผนการตลาด
โดยทัว่ ไปมักจะนิยมใช้ส่วนประสมทางการตลาดแบบเดิมคือ 4Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา
(Price) สถานที่ และช่ องทางการจัดจํา หน่ าย (Place) และการส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) แต่
สําหรั บธุ รกิ จบริ การแล้ว 4Ps นั้นยังคงไม่เพียงพอต่อการวางแผนการตลาดของธุ รกิ จบริ การได้
เพราะลักษณะของธุ รกิจแต่ละประเภท จะมีความแตกต่างจากธุ รกิจที่มีสินค้าที่มีตวั ตน สามารถจับ
ต้องได้ ดังนั้นธุ รกิ จบริ การจึงควรต้องมีส่วนประสมการตลาดที่เพิ่มขึ้นมาอีก 3Ps ได้แก่ บุคลากร
(Personal) สิ่ ง อํา นวยทางกายภาพ (Physical Facilities) และกระบวนการในการบริ ห ารจัด การ
(Process Management) เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งาน และวางแผนการตลาดของธุ รกิ จ บริ การมี
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
กลยุทธ์การบริ หารการตลาดที่ได้รับความนิ ยมมาหลายทศวรรษ เป็ นแนวคิดหลักที่ใช้ใน
การพิจารณาองค์ประกอบที่สําคัญในการตอบสนองต่อตลาดได้อย่างเหมาะสม โดยเริ่ มต้นที่ธุรกิจ
ต้องมีสิ่งที่จะนําเสนอต่อลูกค้าหรื อผลิตภัณฑ์ ทําการตั้งราคาเหมาะสม หาวิธีการนําส่ งถึงลูกค้าได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยการบริ หารช่ องทางการจัดจําหน่ าย และหาวิธีการสื่ อสารเพื่ อจะสร้ า ง
ข่าวสารและกระตุ น้ ให้เกิ ดการซื้ อด้วยการทําการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งกลยุทธ์เหล่ านี้ ถือว่าเป็ น
เครื่ องมือทาง การตลาดสําคัญที่เป็ นรู ้จกั กันดีซ่ ึงรวมเรี ยกว่า ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
หรื อ 7P’s (ฉัตราพร เสมอใจ, 2549 อ้างถึงใน วรุ ตม์ ประไพพักตร์ , 2556)
ธุ รกิ จบริ ก ารนอกจากใช้ท ฤษฎี ส่ วนประสมการตลาดทัว่ ไป (Marketing Mix)หรื อ 4Ps
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion) แล้ว สําหรับธุ รกิจบริ การนั้น 4Ps ไม่เพียงพอเมื่อพูดถึ งส่ วนประสมการตลาดสําหรับ
กิ จการบริ การ Booms และ Bitner ซึ่ งเป็ นนักวิชาการชาวอเมริ กากล่าวว่าต้องพิจารณาเพิ่มอีก 3Ps
อันได้แก่ บุ ค ลากร (People) การสร้ า งและนํา เสนอลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence &
Presentation) และกระบวนการให้บริ การ (Process) เพิ่มเป็ นส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ 7Ps
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2546 อ้างถึงใน วรุ ตม์ ประไพพักตร์ , 2556)
Kotler & Keller (2006, อ้า งถึ ง ใน วรุ ต ม์ ประไพพัก ตร์ , 2556) อธิ บ ายว่า ส่ ว นประสม
การตลาด (Marketing mix หรื อ 7P’s) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่ งบริ ษทั
นํามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย
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ส่ วนประสมการตลาดบริ การ หมายถึ ง เครื่ องมื อทางการตลาดที่ใช้สําหรั บธุ รกิ จบริ การ
เพื่อทําให้เกิดการบริ หารคุณภาพรวม (TQM: Total Quality Management) ที่สร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า
โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ (กฤษณา รัตนพฤษษ์, 2545 อ้างถึงใน วรุ ตม์ ประไพ
พักตร์ , 2556)
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุ รกิจบริ การ หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่ใช้
สําหรับธุ รกิ จบริ การเพื่อทําให้เกิ ดการบริ หารคุณภาพรวม (Total Quality Management) ที่จะสร้ าง
คุณค่าให้กบั ลูกค้า โดยคํานึ งถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นส่ วนสําคัญ ส่ วนประสมทางการตลาด
ดั้งเดิ มถู กพัฒนาขึ้นมาสําหรับธุ รกิจการผลิ ตสิ นค้าที่ จบั ต้องได้แต่สําหรั บผลิ ตภัณฑ์บริ การนั้นมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสิ นค้า คือ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ ดังนั้น ผูใ้ ห้บริ การจึงเป็ นส่ วน
หนึ่งของการบริ การด้วย ปั ญหาการรักษาคุณภาพของการบริ การ คือการไม่สามารถควบคุมคุ ณภาพ
ของการบริ การได้เหมือนกับสิ นค้าที่จบั ต้องได้ จึงจําเป็ นต้องนาเครื่ องมือทางการตลาดบริ การ 7P's
เข้ามาช่วยบริ หารจัดการกับธุ รกิจ (ยุพาวรรณ วรรณวาณิ ชย์, 2548 อ้างถึงใน วรุ ตม์ ประไพพักตร์ ,
2556)
ธนวรรณ แสงสุ วรรณ (2547, อ้า งถึ ง ใน วรุ ตม์ ประไพพัก ตร์ , 2556) อธิ บ ายว่ากลยุทธ์
การตลาดสํา หรั บ ธุ รกิ จบริ ก าร (Marketing Mix 7P s) ที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกของผูบ้ ริ โภค
ประกอบด้วยปั จจัย ด้า นผลิ ตภัณฑ์ (Product) ปั จจัย ด้า นราคา (Price) ปั จจัย ด้า นการจัดจําหน่ า ย
(Place) ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ (Process) ปั จจัย
ด้า นบุ ค ลากรผูใ้ ห้ บ ริ ก าร (People) ปั จ จัย ด้า นการสร้ า งและการนํา เสนอลัก ษณะทางกายภาพ
(Physical and Presentation) โดยส่ วนประกอบทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน และเท่าเทียมกันขึ้นอยู่กบั
ผูบ้ ริ หารจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นส่ วนประสมทางการตลาดบริ การตัวใดมากกว่า เพื่อให้ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดเป้ าหมาย
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ภาพที่ 2.1 การเพิ่มองค์ประกอบของส่ วนประสมทางการตลาดแบบเดิมคือ 4Ps เป็ น 7Ps
สําหรับธุ รกิจบริ การ ที่มา: MaGrath, A. J. (1986). When Marketing Services, 4Ps Are Not
Enough. Business (อ้างถึงใน วรุ ตม์ ประไพพักตร์ , 2556) Horizons, 29, 45-50.
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การแต่ละองค์ประกอบมีลกั ษณะดังนี้ (MarGrath, 1986 อ้าง
ถึงใน วรุ ตม์ ประไพพักตร์ , 2556)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ นค้าหรื อบริ การที่ธุรกิจนํามาเสนอขายให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับประโยชน์และคุ ณค่าจากผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ ได้แก่ สิ นค้ามีรูปร่ าง ขนาด สี สันและ
ความสวยงาม ตราสิ นค้ามีคุณภาพและปลอดภัย ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ต่อการดําเนินชีวติ
ผลิตภัณฑ์ง่านต่อการทําความสะอาดหลังใช้งาน
2. ราคา (Price) หมายถึ ง คุ ณ ค่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นรู ป ตัว เงิ น ราคาที่ ผู ้บ ริ โภคต้อ งจ่ า ยเพื่ อ
แลกเปลี่ยนกับสิ นค้าหรื อบริ การที่นาํ เสนอขาย ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ
บริ การกับราคา ( Price ) ของบริ การนั้น ได้แก่ ราคาผลิตภัณฑ์ต่ าํ กว่าที่อื่น ความแน่ นอนและเป็ น
มาตรฐานของราคาผลิตภัณฑ์ มีป้ายแสดงสิ นค้าที่ชดั เจน ราคาเมื่อซื้ อผลิตภัณฑ์ปริ มาณมากมีราคา
ตํ่ากว่า
3. สถานที่ (Place) หมายถึ ง การสร้ างเครื อข่ายซึ่ งเป็ นช่ องทางที่ สามารถเข้าถึ งผูบ้ ริ โภค
และสร้างเสริ มสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของตลาดได้อย่างทัว่ ถึง รวมถึง
การจัดการเกี่ยวกับสิ นค้าคงคลัง ได้แก่ อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกเช่น รถเข็นหรื อตะกร้า รู ปแบบ
การแต่งร้าน สถานที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ มีสาขาหลายแห่ง
4. การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) หมายถึ ง การกํา หนดตํา แหน่ ง ตราสิ น ค้า การตั้ง
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการโฆษณา สื่ อที่เลือกและกําหนดเวลาที่เผยแพร่ ผา่ นสื่ อดังกล่าว ความคิด
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สร้ า งสรรค์ใ หม่ ๆ ในด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด การส่ ง เสริ ม การขาย ได้แก่ ราคาผลิ ตภัณ ฑ์ ท่ี
สามารถต่อรองได้ การลดราคาสิ นค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุและโทรทัศน์ แผ่นป้ าย
โฆษณาใบปลิว
5. บุคคล (People) เป็ นผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เพื่อให้บริ การผูบ้ ริ โภคโดยตรง ธุ รกิจจึงจําเป็ นที่
จะต้องมีการสนับสนุนส่ งเสริ มบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถ และความชํานาญในสายงานโดย
อาจมี ก ารฝึ กอบรมพัฒนา สอนงาน เป็ นต้น บุ ค ลากรเป็ นปั จจัย สํา คัญ ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการสร้ า ง
ภาพลักษณ์ของธุ รกิจ ทั้งนี้เพราะความมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิม้ แย้มแจ่มใสและพูดจาดี ความรู ้ในการ
ให้ ค ํา แนะนํา กับ ผู ้บ ริ โภค การแต่ ง กายที่ เ หมาะสมและความสุ ภ าพ ความสนใจและความ
กระตือรื อร้นในการให้บริ การ
6. กระบวนการการให้บริ การ (Process Management) หมายถึง เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในด้านการบริ การที่นาํ เสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การ
อย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทําให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ ได้แก่ การจัดคิวในการชําระเงิ นที่ดี
การบรรจุสินค้าใส่ ถุงหรื อการบรรจุสินค้าเพื่อความสะดวกในการขนย้ายของลูกค้า ใบเสร็ จที่ได้
มาตรฐานเพื่อเป็ นหลักฐานในการชําระเงิน การคืนเงินหรื อเปลี่ยนสิ นค้าในกรณี ที่มีความผิดพลาดที่
เกิดจากทางร้านหรื อผูผ้ ลิต
7. สิ่ ง แวดล้อ มทางกายภาพ (Physical Facilities) หมายถึ ง เป็ นการสร้ า งและนํา เสนอ
ลัก ษณะทางกายภาพให้ก ับ ลู ก ค้า โดยพยายามสร้ า งคุ ณ ภาพโดยรวม ทั้ง ทางด้า นกายภาพและ
รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารเพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ ก ับ ลู ก ค้า เป็ นปั จ จัย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกในการ
ให้บริ การและทําให้การบริ การผูบ้ ริ โภคเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ พื้นที่มีขนาดเหมาะสม
ในการจัดวางสิ นค้าเอื้อต่อการจับจ่าย ความสะอาดน่าเข้ามาใช้บริ การ บรรยากาศภายในร้านมีความ
เป็ นมิตรเหมาะต่อการจับจ่าย การตกแต่งร้านดูเหมาะสมกับตัวสิ นค้า
2.4 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลื อกที่ จะกระทําสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ งจากทางเลื อกต่างๆที่ มี อยู่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลื อกต่า งๆของสิ นค้า และ
บริ การอยู่เสมอ โดยที่ เขาจะเลื อกสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจํากัดของสถานการณ์ การ
ตัดสิ นใจจึงเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญและอยูภ่ ายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550 อ้าง
ถึงใน วรรณนิภา มหาวงศ์, 2555)
การตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกทางใดทางหนึ่ งจาก
หลาย ๆ ทางเลื อกที่ ไ ด้พิจารณาหรื อประเมิ นอย่า งดี แล้วว่าเป็ นทางให้บรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ และ
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เป้ าหมายขององค์การ การตัดสิ นใจเป็ นสิ่ งสําคัญ และเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริ หาร หรื อการจัดการ
เกื อบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็ นการวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าทางาน การประสานงาน
และการควบคุม การตัดสิ นใจได้มีการศึกษามานาน ดังที่ บาร์ นาร์ ด (Barnard, 1983 อ้างถึงใน วรรณ
นิ ภา มหาวงศ์, 2555) ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจไว้ว่า คื อ “เทคนิ คในการที่ จะพิจ ารณา
ทางเลือกต่าง ๆ ให้เหลือทางเลือกเดียว”
กระบวนการตัดสิ นใจ
กระบวนการตัด สิ น ใจ (Process of Decision Making) นัก วิ ช าการที่ ศึ ก ษากระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้อ ได้แบ่งขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจในลักษณะที่แตกต่างกันตามความคิดของแต่
ละบุคคล โดยแบ่งตามกิ จกรรมที่บุคคลได้ทาํ ขึ้น ซึ่ งแบ่งออกเป็ นหลายขั้นตอน การแบ่งขั้นตอน
ของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อนั้นมี ผแู้ บ่งไว้หลายแบบ ซึ่ งใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2541 (อ้างถึ งใน
วรรณนิ ภา มหาวงศ์, 2555) กล่าวถึ ง กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Consumer Buying
Decision Process) เป็ นลําดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค ขั้นตอนเหล่านี้จะมีประโยชน์
สําหรับผูโ้ ฆษณา ผูว้ างแผนการส่ งเสริ มการตลาด โดยทัว่ ไปประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
1. การรับรู ้ปัญหา (Problem Recognition) เป็ นขั้นตอนแรกซึ่ งเกิดขึ้นเมื่อมีการรับรู ้ถึงความ
แตกต่างระหว่างสภาพที่ดีและสภาพเดิมของบุคคล ความแตกต่างนั้นอาจเกิดขึ้นสามารถแก้ปัญหา
ให้ลูกค้าได้ จึงต้องสร้างให้ผบู ้ ริ โภคทราบถึงความจําเป็ นและความต้องการของเขาหรื อชี้ให้เห็ นได้
อย่างใดอย่างหนึ่ งได้ หรื อชี้ ให้เห็ นสภาพในปั จจุ บนั ของผูบ้ ริ โภคที่ยงั ไม่พึ งพอใจ ผูบ้ ริ โภคที่ มี
ปั ญหา ในบางครั้งเป็ นสิ่ งลําบากสําหรับนักการตลาดที่จะแนะนําลูกค้าว่าเขามีปัญหาหรื อมีความ
ต้องการในผลิตภัณฑ์
2. การค้นหาข้อมูล (The Information Search) เมื่อผูบ้ ริ โภคระลึกว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นหรื อการ
รับรู้ ถึ งความต้องการที่เกิ ดขึ้นจากขั้นที่ 1 เขาจะค้นหาข้อมูลที่จาํ เป็ นเพื่อแก้ปัญหานั้นการค้นหา
เบื้องต้น ก็จะพยายามทบทวนความทรงจําจากเหตุการณ์ในอดีต และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การ
ค้นหาข้อมูลประกอบด้วย 2 วิธี คือ
2.1 การค้นหาข้อมูลภายใน (Internal Search) ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการการ
เห็น และการระลึกได้ของผูบ้ ริ โภคจากความเชื่ อ ทัศนคติและประสบการณ์ที่ผ่านมา ถ้าการค้นหา
ข้อมูลภายในไม่เพียงพอ ผูบ้ ริ โภคจะค้นหาข้อมูลจากภายนอกต่อไป
2.2 การค้นหาข้อมูลภายนอก ประกอบด้วย แหล่งบุคคล แหล่งการค้าและแหล่ง
ชุ มชน แหล่งบุคคล เช่ น เพื่อน หรื อสมาชิ กในครอบครัว แหล่งการค้า เช่ น การโฆษณา พนักงาน
ขายจัดแสดงสิ นค้า ณ จุ ดซื้ อ แหล่งชุ มชน เช่ น สื่ อมวลชนอื่ น ๆ การใช้สินค้าหรื อการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ของสถาบันต่าง ๆ แหล่งข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็ นข้อมูลที่สาํ คัญที่นกั การตลาดต้องสํารวจ
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3. การประเมิ น ผลทางเลื อ ก (Alternative Evaluation) จากการค้น หาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ตรา
สิ นค้าในขั้นตอนที่ 2 จะถูกนํามาพิจารณาทางเลือก ที่มีศกั ยภาพ โดยพิจารณาถึงกลุ่มของคุณสมบัติ
ซึ่ งใช้เ ป็ นเกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาตราสิ น ค้า หรื อ ถื อ ว่า เป็ นเกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผลตราสิ นค้า
(Evaluation) คุ ณ สมบัติ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ (Criteria’s) ต่ า งๆ ประกอบด้ว ย คุ ณ สมบัติ ที่ สํา คัญ ที่ สุ ด ของ
ผลิตภัณฑ์ ต้นทุน ความชอบภาพลักษณ์ ความภูมิใจ และอื่น ๆ
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) หลังจากประเมินผลทางเลื อกต่าง ๆ แล้วในขั้นนี้
ผูบ้ ริ โ ภคจะซื้ อ หรื อ ตัด สิ น ใจซื้ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ นี้ เป็ นการตอบสนอง (Response) สิ่ ง กระตุ ้น
(Stimulus) โดยประเมินผลคุณสมบัติตราสิ นค้าต่าง ๆ การตัดสิ นใจซื้ อจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
การเรี ยนรู ้และการกําหนดทัศนคติของผูบ้ ริ โภคความตั้งใจซื้ อที่ตราสิ นค้าหนึ่งจะสมบูรณ์เมื่อได้ไป
ซื้ อจริ งการส่ งเสริ มการตลาดรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อ
5. การประเมิ นผลภายหลังการซื้ อ (Post Purchase Evaluation) กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
ไม่ ไ ด้สิ้ นสุ ดลงเมื่ อผูซ้ ้ื อได้ซ้ื อสิ นค้า ข้อมู ล จากการใช้ตราสิ นค้าจะป้ อนกลับ เพื่ อการซื้ อซํ้าใน
อนาคต ในการวิเคราะห์ถึงการเรี ยนรู ้และทัศนคติ สิ่ งซึ่ งผูบ้ ริ โภคได้เรี ยนรู้ เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ และ
ทัศนคติใช้สาํ หรับการตัดสิ นใจซื้อซํ้าในอนาคต ถ้าผลลัพธ์จาการใช้สินค้าเป็ นที่พอใจ แต่ถา้ ผลลัพธ์
ไม่เป็ นที่พอใจผูซ้ ้ื อก็จะไม่ซ้ื อซํ้า (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2540 อ้างถึงใน วรรณนิภา มหาวงศ์,
2555)
การที่เราสามารถเข้าใจในพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้น้ นั จะทําให้เราสามารถที่จะวางกล
ยุทธ์ในการแข่งขันกับคู่แข่งในการที่จะตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี เพราะ
เราสามารถที่จะนําพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูบ้ ริ โภคนั้นมากําหนดกลยุทธ์ได้

ภาพที่ 2.2 กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Kotler, 2000 อ้างถึงใน วรรณนิ ภา มหาวงศ์, 2555)
2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กมลรัตน์ โรจน์เรื องรัตน์ (2550) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภค
กาแฟตามร้านกาแฟพรี เมี่ยมบนถนนสี ลมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยทํางาน ผลการศึกษาพบว่า ผูท้ ี่ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 20-30 ปี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ต่อเดื อนคือ
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15,001-30,000 บาท ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี ร้ านกาแฟพรี เมี่ ยมที่นิยมใช้บริ การบ่อยที่สุด คื อ
ร้ านสตาร์ บคั ส์ เหตุผลนิ ยมใช้บริ การร้านกาแฟพรี เมี่ยมมากที่สุด คือต้องการเข้าไปดื่ มกาแฟเป็ น
หลัก รู ปแบบการเลื อกใช้บ ริ การร้ า นกาแฟพรี เมี่ ยมส่ วนใหญ่ คื อ เลื อกใช้บริ การแบบนั่ง ที่ ร้ า น
จํา นวนครั้ งในการใช้บริ ก ารร้ า นกาแฟพรี เมี่ ย มส่ วนใหญ่ คื อ 1-2 ครั้ ง/สั ป ดาห์ ช่ วงเวลาการใช้
บริ การร้ านกาแฟพรี เมี่ยมส่ วนใหญ่ คือ เวลาไม่แน่นอน บุคคลที่มกั เข้ามาใช้บริ การร่ วมด้วยบ่อย
ที่สุด คือ เพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน กาแฟที่เลือกดื่มส่ วนใหญ่ คือ ชนิดเย็น ชนิดของกาแฟที่ชอบดื่มส่ วน
ใหญ่ คือ คาปูชิโน ขนาดของแก้วกาแฟที่มกั สั่งเป็ นประจําส่ วนใหญ่ คือ แก้วกลาง ค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยต่อครั้งในการใช้บริ การร้านกาแฟพรี เมี่ยมส่ วนใหญ่ คือ 101-200 บาท ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญ
มากที่สุดกับปั จจัยทางด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้านผลิ ตภัณฑ์ ในเรื่ อง รสชาติ
ของกาแฟ ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ในเรื่ อง การต้อนรับและอัธยาศัยของพนักงาน ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ในเรื่ อง ความสะอาดภายในร้าน
ชนัญญา ศรี ลลิตา (2551) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
ร้ านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็ นต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคมีระดับ
ความคิดเห็ นต่อการตัดสิ นใจ โดยภาพรวม ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดไปหาน้อย
ที่สุดคือ รสชาติของกาแฟ ความหลากหลายของชนิดกาแฟชื่ อเสี ยงหรื อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ และการ
ให้ส่วนลดแก่สมาชิก ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน พบว่า โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาปานกลาง คื อ ด้านราคา ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดอยูใ่ นระดับปานกลาง ปั จจัยทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้านกาแฟสด โดยด้านผลิ ตภัณฑ์มีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจ
มากที่ สุด รองลงมาคื อด้านการส่ งเสริ มการตลาดและช่ องทางจัดจําหน่ าย ด้านราคามี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจน้อยมาก เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคและมี รายได้มากราคา จึงไม่ใช่ ปัจจัยสําคัญในการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การ แต่ผบู ้ ริ โภคจะหันไปให้ความสําคัญในเรื่ อง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัด
จําหน่ายที่หลากหลาย การส่ งเสริ มการตลาดอย่างต่อเนื่อง
พรทิ พย์ เกี ยรติ ภาคภูมิ (2551) ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ องการบริ หารลู กค้าสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคกาแฟสตาร์ บ คั ส์ ในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ กษาพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง อายุ ร ะหว่า ง 20-29 ปี มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี เ ป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท มีวตั ถุประสงค์การซื้อกาแฟสตาร์ บคั ส์
มาจากบรรยากาศภายในร้ าน มีผูท้ ี่ร่วมซื้ อกาแฟเป็ นกลุ่มเพื่อน มีความถี่ ในการซื้ อกาแฟน้อยกว่า
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อต่อครั้งตํ่ากว่า 150 บาท มีความรู ้สึกต่อการบริ หารลูกค้า
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สัมพันธ์ ในด้านการสร้ างความประทับใจของพนักงาน และการสร้ างความพอใจจากคุ ณค่าเพิ่ม
โดยรวมในระดับปานกลาง การสร้างทัศนคติที่ดีดว้ ยการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมในระดับมาก
มณี รัตน์ นิ่ มนวล (2551) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อกาแฟทรี อินวัน
ของผูบ้ ริ โภควัยทํางานที่ทาํ งานย่านถนนสี ลม ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญ
กับปั จจัยปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจําหน่าย และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยูใ่ นระดับมาก
สุ ภางค์ หงษ์สุวรรณ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสําเร็ จรู ป
พร้ อมดื่ มบรรจุกระป๋ องของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์
ด้า นสถานที่ แ ละการจัด จํา หน่ า ย และด้า นการส่ ง เสริ ม การขายมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ กาแฟ
สําเร็ จรู ปพร้ อมดื่ มบรรจุกระป๋ องของผูบ้ ริ โภคขึ้นอยู่กบั อายุ อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ด้าน
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคขึ้ นอยู่กบั อายุ อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่ วนเพศและระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสําเร็ จรู ปพร้ อม
ดื่มบรรจุกระป๋ อง โทรทัศน์/วิทยุมีผลต่อการรับรู ้ขอ้ มูลและการตัดสิ นใจซื้อกาแฟสําเร็ จรู ปพร้ อมดื่ม
บรรจุกระป๋ องมากที่สุด รองลงมา คือ เพื่อน/ญาติพี่นอ้ ง
ณัฐกานต์ พันธ์สวัสดิ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าร้ านกาแฟในเขตชิ ดลม กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษพบว่าด้านความพึง
พอใจของลูกค้าร้านกาแฟในเขตชิ ดลม กรุ งเทพมหานคร โดยรวมกับร้านกาแฟแห่ งนี้มีค่าเฉลี่ ยอยู่
ในระดับมาก (ˉx=3.67, SD = 0.75) นอกจากนี้ผลที่ได้พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อระดับของความพึงพอใจในทุกด้านและพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการโดยรวมของผูบ้ ริ โภคในเขตชิ ดลมกรุ งเทพมหานคร โดยปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พล
มากที่ สุด (β = 0.36) ด้านกระบวนการ (β = 0.23) ราคา (β = -0.07) ลักษณะทางกายภาพ (β =
0.07) การส่ งเสริ มการตลาด (β = -0.05) ผลิตภัณฑ์ (β = -0.03) และช่องทางในการจัดจําหน่าย (β
= -0.02) ตามลําดับ

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการศึกษาตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 154,389 คน (ข้อมูลจากศูนย์ขอ้ มูลเศรษฐกิจการคลัง และการลงทุนของกรุ งเทพมหานคร
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 154,389 คน
(ข้อมูลจากศูนย์ขอ้ มูลเศรษฐกิจการคลัง และการลงทุนของกรุ งเทพมหานคร วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2558) ซึ่ งเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม โดยมีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและสุ่ มตัวอย่างดังนี้
3.1.2.1 การกําหนดขนาดตัวอย่าง
งานวิจยั นี้ได้กาํ หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การคํานวณสู ตรของ Taro Yamane ดังนี้
n=

โดย

N
1 + Ne 2

n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N คือ ขนาดของประชากร
e คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่าง กําหนดให้เท่ากับ 0.05
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ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 5% เมื่อแทนค่าในสู ตร
ได้ผลดังนี้
n
= 154,389
1+(154,389)(0.05)2
= 399.97
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการคํานวณที่ระดับความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 5% ได้ขนาด
ตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 คน
3.1.2.2 การสุ่ มตัวอย่าง
สําหรับการสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิ ญ (Accidental Sampling) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 400 คน
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการทําวิจัย
3.2.1 ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือ
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีข้นั ตอนดังนี้
1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ จากตํารา เอกสาร บาท
ความทางวิชาการ ทฤษฎีหลักการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดขอบเขตของการวิจยั และการ
สร้างเครื่ องมือให้ครอบคลุมความมุ่งหมายของงานวิจยั
2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อ
กํา หนดขอบเขตและเนื้ อ หาของแบบสอบถามเพื่ อจะได้มี ค วามชัด เจนตามความมุ่ง หมายของ
งานวิจยั ยิง่ ขึ้น
3) นําข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
4) นํา เครื่ องมื อที่ ส ร้ า งขึ้ นมาทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา (Content Validity) จาก
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ (อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาสารนิ พ นธ์ ) พิ จ ารณาตรวจสอบและขอคํา แนะนํา ในการแก้ไ ข
ปรับปรุ งเพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตรงตามความมุ่งหมายของการวิจยั ในครั้งนี้
5) นํา เครื่ องมื อที่ แก้ไ ข ปรั บ ปรุ ง เรี ย บร้ อยแล้วมาจัดพิ ม พ์เพื่ อเป็ นแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์
3.2.2 ลักษณะของเครื่ องมือ
การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research) ดังนั้นเครื่ องมื อที่ ใช้ในการ
วิจยั ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งโครงสร้ า ง
คําถามออกเป็ น 3 ส่ วน
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ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตหนอง
แขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ภายใต้กรอบประชากรศาสตร์ อันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ
ระดับการศึ กษา และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน โดยมี ลกั ษณะเป็ นคําถามแบบเลื อกตอบ (Check List)
ตามที่กาํ หนดไว้
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟพร้ อมดื่ มของผูบ้ ริ โภค อ้างอิ ง
จากแนวคิด และทฤษฎี ของ MarGrath (1986, อ้างถึ งใน วรุ ตม์ ประไพพักตร์ , 2556) ประกอบไป
ด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ
การให้บริ การ และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ โดยเป็ นคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5
ระดับ (Rating Scale) ตามรู ปแบบของ Likert’s Scale ซึ่ งผูต้ อบจะเลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียวเพื่อ
สรุ ปความคิดเห็น หรื อตอบตามที่ปรากฏตามระดับมาตราวัด โดยกําหนดการให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 5
หมายถึง
มากที่สุด
ระดับคะแนน 4
หมายถึง
มาก
ระดับคะแนน 3
หมายถึง
ปานกลาง
ระดับคะแนน 2
หมายถึง
น้อย
ระดับคะแนน 1
หมายถึง
น้อยมาก
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ
กาแฟพร้อมดื่ม โดยมีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายเปิ ด
3.2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการหาคุณภาพของเครื่ องมือ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการตามขั้นตอน ดังนี้
1) นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ (อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์) พิจารณาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหา ลักษณะของการใช้ภาษา และให้ขอ้ เสนอแนะ แล้วนําข้อมูลการ
ตรวจมาแก้ไขปรับปรุ งแบบสอบถามให้มีความชัดเจนและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ในครั้งนี้
2) นํา เสนอแบบสอบถามที่ ไ ด้ห ลัง จากการแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง ไปทดสอบความเชื่ อ มั่น
(Reliability) ของเครื่ องมือ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ชุ ด และคํานวณหาค่าความเชื่ อมัน่
ด้ว ยวิ ธี ข องครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยใช้เ กณฑ์ ย อมรั บ ที่ ค่ า มากกว่า 0.7 เพื่ อ แสดงว่า
แบบสอบถามนี้อยูใ่ นเกณฑ์ที่มีค่าความเชื่อมัน่ เพียงพอ
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ชุด ให้แก่ผบู ้ ริ โภคในเขต
หนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยเก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในช่วง
เดือนกันยายน2559 ทุกวันในช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00 – 17.00 น.โดยประมาณ จนครบ 400 ชุด
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3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุ ดมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องในการ
ตอบแบบสอบถาม แล้วนําข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลและวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็ จรู ป SPSS โดยวิธีทางสถิติที่นาํ มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
1) ข้อมู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผูบ้ ริ โภคในเขตหนองแขม จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ (Percentage)
2) ข้อมูลเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟพร้ อมดื่ ม ของผูบ้ ริ โภค อ้างอิงจากแนวคิ ด และ
ทฤษฎีของ MarGrath (1986, อ้างถึงใน วรุ ตม์ ประไพพักตร์, 2556) ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการการให้บริ การ และ
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ วิเคราะห์โดยการแปลผลคะแนนจะใช้การตัดสิ นแบบอิงเกณฑ์ในการ
วัดครั้งนี้ออกเป็ น 5 ระดับโดยใช้สูตรการคํานวณหาอัตราภาคชั้น
อัตราภาคชั้น

=
=
=

คะแนนสู งสุ ด−คะแนนตํ่าสุ ด
5−1

จํานวนชั้น

5

0.80

จะได้เกณฑ์การวัดระดับคะแนนที่แบ่งเป็ น 5 ช่วง ดังนี้
4.21-5.00
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.41-4.20
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2.61-3.40
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81-2.60
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
1.00-1.80
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
3.5 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้มีสถิติที่ใช้ในการวิจยั 2 ประเภท
1) สถิ ติ เ ชิ ง พรรณา (Descriptive Statics) จะใช้ อ ธิ บ ายถึ ง ลัก ษณะข้อ มู ล ทั่ว ไป ได้ แ ก่
ค่าความถี่ (Frequency), ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D.) ในการอธิ บาย
2) สถิ ติ เ ชิ ง อ้า งอิ ง หรื อ สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential or Inductive Statics) จะใช้ท ดสอบ
สมมติฐานการวิจยั ได้แก่ ค่าทดสอบ t-test เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟ
พร้ อมดื่ มของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยใช้
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สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova: f-test) ในกรณี ที่ทดสอบแล้วพบว่ามี
ความแตกต่ า งจึ ง ทํา การเปรี ย บเที ย บรายคู่ โ ดยมี ผ ลต่ า งนัย สํ า คัญ น้ อ ยที่ สุ ด (Least Significant
Difference: LSD)
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม
กาแฟพร้ อมดื่ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่า งคื อ ผูบ้ ริ โ ภคในเขตหนองแขม จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถาม แล้วมาทําการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิ ติดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั และนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปของตาราง แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน
คือ
ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล การแจกแจงความถี่ และหาค่ า ร้ อ ยละลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม
กาแฟพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อความเข้าใจในการแปรความหมาย ผูว้ ิจยั ขอกําหนดสัญลักษณ์ และอักษรที่ใช้ใ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
n
แทน จํานวนตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
Χ
S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
Sig.
แทน ความน่าจะเป็ นสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ
*
แทน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล การแจกแจงความถี่ และหาค่ า ร้ อ ยละลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ข้อมูลส่ วนบุคคล
จํานวน
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
217
54.3
หญิง
183
45.8
2. อายุ
อายุต่าํ กว่า 20 ปี
17
4.3
อายุ 21-29 ปี
124
31.0
อายุ 30-39 ปี
173
43.3
อายุ 40-49 ปี
64
16.0
อายุ 50-59 ปี
17
4.3
อายุ 60 ปี ขึ้นไป
5
1.3
3. สถานภาพ
โสด
230
57.5
สมรส
162
40.5
หย่าร้าง
8
2.0
4. ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
21
5.3
ปริ ญญาตรี
307
76.8
สู งกว่าปริ ญญาตรี
72
18.0
5. อาชีพหลัก
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
118
29.5
พนักงานบริ ษทั เอกชน
126
31.5
ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
69
17.3
รับจ้างทัว่ ไป
36
9.0
ข้าราชการบํานาญ
21
5.3
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
11
2.8
นักเรี ยน/นิสิตนักศึกษา
19
4.8
รวม
400
100
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ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ รายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือน (ต่อ)
ข้อมูลส่ วนบุคคล
6. รายได้ต่อเดือน
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน

ร้อยละ

27
74
121
89
58
31
400

6.8
18.5
30.3
22.3
14.5
7.8
100

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของกลุ่ ม ตัวอย่า ง โดยการแจกแจง
จํานวนและค่าร้อยละ จํานวน 400 คน สามารถจําแนกตามตัวแปรได้ดงั นี้
1. เพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.3 และ
เพศหญิง จํานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.8
2. อายุ พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี จํานวน 173 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 43.3
รองลงมามีอายุ 21-29 ปี จํานวน 124 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.0 อายุ 40-49 ปี จํานวน 64 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 16.0 อายุต่าํ กว่า 20 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.3 อายุ อายุ 50-59 ปี จํานวน 17 คน คิด
เป็ นร้อยละ 4.3 และอายุ 60 ปี ขึ้นไป จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.3 ตามลําดับ
3. สถานภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ
57.5 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จํานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.5 และ หย่าร้าง จํานวน 8 คน
คิดเป็ นร้อยละ 2.0 ตามลําดับ
4. ระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 307
คน คิดเป็ นร้อยละ 76.8 รองลงมามีการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.0
และระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.3 ตามลําดับ
5. อาชี พ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 126 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 31.5 รองลงมามีอาชี พข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 118 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.5 มี
อาชี พธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย จํานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.3 มีอาชี พรับจ้างทัว่ ไป จํานวน 36 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 9.0 มีอาชี พข้าราชการบํานาญ จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.3 มีอาชี พนักเรี ยน/
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นิ สิตนักศึกษา จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.8 และไม่ได้ประกอบอาชี พ จํานวน 11 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.8 ตามลําดับ
6. รายได้โดยเฉลี่ ย ต่อเดื อน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี รายได้ 15,001-20,000 บาท
จํานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.5 รองลงมามีรายได้ 20,001-25,000 บาท จํานวน 89 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 22.3 รายได้ 10,001-15,000 บาท จํานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.5 รายได้ 25,001-30,000
บาท จํานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.5 รายได้ 30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.8
และรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.8 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่ม
กาแฟพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ ม ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านต่างๆในภาพรวม
ระดับการตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจในการซื้อเครื่องดื่มกาแฟพร้ อมดื่ม
ระดับ
S.D.
�
𝒙𝒙
1. ด้านผลิตภัณฑ์
3.38
1.08
มาก
2. ด้านราคา
4.34
0.78
มากที่สุด
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
3.97
0.79
มาก
4. ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
4.34
0.81
มากที่สุด
5. ด้านบุคคล
4.47
0.67
มากที่สุด
6. ด้านกระบวนการให้บริ การ
4.40
0.77
มากที่สุด
7. ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
4.13
0.76
มาก
4.15
0.81
มาก
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 4.2 พบว่าระดับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มกาแฟพร้ อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมมีระดับการตัดสิ นใจมาก (𝑥𝑥�= 4.15 S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่า มีปัจจัยการตัดสิ นใจในการซื้ อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม 4 ด้าน ที่มีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านบุคคล (𝑥𝑥�= 4.47, S.D.= 0.67) มีระดับการตัดสิ นใจมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านกระบวนการให้บริ การ (𝑥𝑥�= 4.40, S.D.= 0.77) ด้านราคา (𝑥𝑥�= 4.34, S.D.= 0.78) และด้าน
การส่ งเสริ มการขาย (𝑥𝑥�= 4.34, S.D.= 0.81) ระดับการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
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ลัก ษณะทางกายภาพ (𝑥𝑥�= 4.13, S.D.= 0.76) ด้า นช่ องทางการจัดจํา หน่ า ย (𝑥𝑥�= 3.97, S.D.= 0.79)
และด้านผลิตภัณฑ์ (𝑥𝑥�= 3.38, S.D.= 1.08) ตามลําดับ

ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ ม ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์
ระดับการตัดสิ นใจ
ด้ านผลิตภัณฑ์
ระดับ
S.D.
�
𝒙𝒙
1) มีความหลากหลายของรสชาติ
4.08
0.84
มาก
2) มีความสะดวกในการบริ โภค
3.28
1.14 ปานกลาง
3) มีส่วนผสมที่มีคุณภาพ
3.51
0.96
มาก
4) มีความน่าเชื่ อถือของตราสิ นค้า
3.10
1.14 ปานกลาง
5) มีการระบุ วัน เดือน ปี ที่ผลิต และวันหมดอายุ ชัดเจน
2.92
1.35 ปานกลาง
3.38
1.08 ปานกลาง
เฉลีย่ รวม

จากตารางที่ 4.3 พบว่า การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม กาแฟพร้ อ มดื่ ม ของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมมีระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑥𝑥�= 3.38,
S.D. = 1.08) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ 2 ข้อมี ระดับความคิ ดเห็ นอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ มี ความหลากหลายของรสชาติ มี ระดับการตัดสิ นใจมากที่ สุด (𝑥𝑥�= 4.08, S.D.=
0.84) รองลงมาคื อ มี ส่วนผสมที่มีคุณภาพ (𝑥𝑥�= 3.51, S.D.= 0.96) ระดับการตัดสิ นใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ มี ความสะดวกในการบริ โภค (𝑥𝑥�= 3.28, S.D.= 1.14) มี ความน่ าเชื่ อถื อของตรา
สิ นค้า (𝑥𝑥�= 3.10, S.D.= 1.14) และมีมีการระบุ วัน เดือน ปี ที่ผลิต และวันหมดอายุ ชัดเจน (𝑥𝑥�= 2.92,
S.D.= 1.08) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ ม ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านราคา
ระดับการตัดสิ นใจ
ด้ านราคา
ระดับ
S.D.
�
𝒙𝒙
6) มีราคาที่เหมาะสมกับปริ มาณ และบรรจุภณั ฑ์
4.19
0.82
มาก
7) มีราคาที่คุม้ ค่ากับคุณภาพที่ได้รับ
4.35
0.76
มากที่สุด
8) ราคาของกาแฟพร้อมดื่มสําคัญต่อการตัดสิ นใจซื้อ
4.48
0.75
มากที่สุด
4.34
0.78
มากที่สุด
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 4.4 พบว่า การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม กาแฟพร้ อ มดื่ ม ของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านราคา โดยภาพรวมมีระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑥𝑥�= 4.34, S.D.
= 0.78) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยด้านราคา 2 ข้อ มีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ ราคาของกาแฟพร้อมดื่มสําคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อ มีระดับการตัดสิ นใจมากที่สุด (𝑥𝑥�=
4.48, S.D.= 0.75) รองลงมาคือ มีราคาที่คุม้ ค่ากับคุณภาพที่ได้รับ (𝑥𝑥�= 4.35, S.D.= 0.76) และระดับ
การตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ มีราคาที่เหมาะสมกับปริ มาณ และบรรจุภณ
ั ฑ์ (𝑥𝑥�= 4.19, S.D.=
0.82) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ ม ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ระดับการตัดสิ นใจ
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ระดับ
S.D.
�
𝒙𝒙
9) สถานที่จดั จําหน่ายมีความน่าเชื่อถือ
3.94
0.87
มาก
10) ชั้นวางสิ นค้ามีจุดเด่นสะดุดตา
4.22
0.76
มากที่สุด
11) สถานที่จดั จําหน่ายสะดวกต่อการมาซื้อบริ โภค
3.76
0.75
มาก
3.97
0.79
มาก
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 4.5 พบว่า การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม กาแฟพร้ อ มดื่ ม ของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย โดยภาพรวมมีระดับการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก
(𝑥𝑥�= 3.97, S.D. = 0.79) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย 1 ข้อ มี
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ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ ชั้นวางสิ นค้ามีจุดเด่นสะดุดตา มีระดับการตัดสิ นใจ
มากที่สุด (𝑥𝑥�= 4.22, S.D.= 0.76) และระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ สถานที่จดั จําหน่าย
มีความน่ าเชื่ อถื อ (𝑥𝑥�= 3.94, S.D.= 0.87) และสถานที่จดั จําหน่ ายสะดวกต่อการมาซื้ อบริ โภค (𝑥𝑥�=
3.76, S.D.= 0.79) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ ม ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
ระดับการตัดสิ นใจ
ด้ านการส่ งเสริมทางการตลาด
ระดับ
S.D.
�
𝒙𝒙
12) มีการจัดกิจกรรมลดราคาอย่างต่อเนื่ อง
4.40
0.76
มากที่สุด
13) มีการแจกของสมมนาคุณ
4.10
0.92
มาก
14) มีการจัดให้ทดลองชิมก่อนตัดสิ นใจซื้อ ณ จุดขาย
4.41
0.73
มากที่สุด
15) มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผา่ นสื่ อ
4.45
0.82
มากที่สุด
ต่างๆ
มากที่สุด
4.34
0.81
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 4.6 พบว่า การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม กาแฟพร้ อ มดื่ ม ของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด โดยภาพรวมมีระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (𝑥𝑥�= 4.34, S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด 3
ข้อ มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผา่ นสื่ อ
ต่างๆ มีระดับการตัดสิ นใจมากที่สุด (𝑥𝑥�= 4.45, S.D.= 0.82) รองลงมาคือ มีการจัดให้ทดลองชิมก่อน
ตัดสิ นใจซื้ อ ณ จุ ดขาย (𝑥𝑥�= 4.41, S.D.= 0.73) และ มีการจัดกิ จกรรมลดราคาอย่างต่อเนื่ อง (𝑥𝑥�=
4.40, S.D.= 0.76) ระดับการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการแจกของสมมนาคุ ณ (𝑥𝑥�= 4.10,
S.D.= 0.92) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ ม ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านบุคคล
ระดับการตัดสิ นใจ
ด้ านบุคคล
ระดับ
S.D.
�
𝒙𝒙
16) มีการแนะนําผลิตภัณฑ์โดยพรี เซนเตอร์ ตวั จริ ง
4.40
0.72 มากที่สุด
17) พนักงานขายมีความสุ ภาพ อัธยาศัยดี เต็มใจให้บริ การ
4.63
0.58 มากที่สุด
18) พนักงานขายมีความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
4.43
0.65 มากที่สุด
19) มี Call Center สําหรับรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4.42
0.73 มากที่สุด
4.47
0.67 มากที่สุด
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 4.7 พบว่า การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม กาแฟพร้ อ มดื่ ม ของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านบุคคล โดยภาพรวมมีระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑥𝑥�= 4.47, S.D.
= 0.67) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยด้านบุคคลทั้ง 4 ข้อ มีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับ
มากที่สุด ได้แก่ พนักงานขายมีความสุ ภาพ อัธยาศัยดี เต็มใจให้บริ การ มีระดับการตัดสิ นใจมาก
ที่สุด (𝑥𝑥�= 4.63, S.D.= 0.58) รองลงมาคือ พนักงานขายมีความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (𝑥𝑥�= 4.43, S.D.=
0.65) มี Call Center สําหรั บรั บฟั งความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะ (𝑥𝑥�= 4.42, S.D.= 0.73) และการ
แนะนําผลิตภัณฑ์โดยพรี เซนเตอร์ ตวั จริ ง (𝑥𝑥�= 4.40, S.D.= 0.72) ตามลําดับ

ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ ม ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านกระบวนการให้บริ การ
ระดับการตัดสิ นใจ
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
ระดับ
S.D.
�
𝒙𝒙
20) มีการ Stock ผลิตภัณฑ์ไว้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ
4.45
0.82
มากที่สุด
21) มีการจัดจําหน่ายครอบคลุมทุกร้านค้า
4.40
0.72
มากที่สุด
22) สามารถการคืนเงินหรื อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในกรณี ท่ีมีความ
4.35
0.76
มากที่สุด
ผิดพลาด
4.40
0.77
มากที่สุด
เฉลีย่ รวม
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จากตารางที่ 4.8 พบว่า การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม กาแฟพร้ อ มดื่ ม ของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านกระบวนการให้บริ การ โดยภาพรวมมี ระดับการตัดสิ นใจอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด (𝑥𝑥�= 4.40, S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การทั้ง 3
ข้อ มี ระดับ ความคิ ดเห็ นอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด มี ก าร Stock ผลิ ตภัณฑ์ไ ว้อย่า งเพีย งพอต่ อความ
ต้องการ มีระดับการตัดสิ นใจมากที่สุด (𝑥𝑥�= 4.45, S.D.= 0.82) รองลงมามีการจัดจําหน่ายครอบคลุม
ทุ กร้ านค้า (𝑥𝑥�= 4.40, S.D.= 0.72) และสามารถการคืนเงิ นหรื อเปลี่ ยนผลิ ตภัณฑ์ในกรณี ที่มีความ
ผิดพลาด (𝑥𝑥�= 4.35, S.D.= 0.76) ตามลําดับ

ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ ม
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
ระดับการตัดสิ นใจ
ด้ านสิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ
ระดับ
S.D.
�
𝒙𝒙
23) สถานที่วางจําหน่ายผลิตภัณฑ์มีความสะอาด
4.22
0.76
มากที่สุด
24) สภาพแวดล้อมของสถานที่วางจําหน่ายมีความ
3.76
0.75
มาก
ทันสมัย
25) สถานที่วางจําหน่ายมีขนาดพื้นที่ในการจัดวาง
4.40
0.76
มากที่สุด
ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
4.13
0.76
มาก
เฉลีย่ รวม

จากตารางที่ 4.9 พบว่า การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม กาแฟพร้ อ มดื่ ม ของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ โดยภาพรวมมีระดับการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก
(𝑥𝑥�= 4.13, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ 2 ข้อ มี
ระดับ ความคิ ดเห็ นอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ได้แก่ สถานที่ วางจํา หน่ า ยมี ข นาดพื้นที่ ในการจัดวาง
ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม (𝑥𝑥�= 4.40, S.D.= 0.76) รองลงมาคือ สถานที่วางจําหน่ายผลิตภัณฑ์มีความ
สะอาด (𝑥𝑥�= 4.22, S.D.= 0.76) ระดับ การตัด สิ น ใจอยู่ใ นระดับ มาก ได้แ ก่ สภาพแวดล้อ มของ
สถานที่วางจําหน่ายมีความทันสมัย (𝑥𝑥�= 3.76, S.D.= 0.75) ตามลําดับ
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบระดับการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เมื่อจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สมมติฐานข้ อ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม ต่างกัน
H0: ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู ้ บ ริ โภคเครื่ องดื่ ม กาแฟพร้ อ มดื่ ม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม ไม่ต่างกัน
H1: ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู ้ บ ริ โภคเครื่ องดื่ ม กาแฟพร้ อ มดื่ ม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม ต่างกัน
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พหลัก และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานเพือ่ การทดสอบ ได้ดงั นี้
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สมมติฐาน 1.1
H0: เพศ ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม ไม่ต่างกัน
H1: เพศ ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม ต่างกัน
ตารางที่ 4.10 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟ
พร้ อมดื่ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ม
จําแนกตามเพศ
เพศ
การตัดสิ นใจในการซื้อ
หญิง
ชาย
t
Sig.
เครื่องดื่มกาแฟพร้ อมดื่ม
� S.D. 𝒙𝒙
� S.D.
𝒙𝒙
1. ด้านผลิตภัณฑ์
3.42 0.62 3.33 0.57 1.414 0.102
2. ด้านราคา
4.37 0.62 4.30 0.64 0.975 0.616
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
3.98 0.53 3.96 0.53 0.227 0.733
4. ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
4.37 0.54 4.31 0.57 1.157 0.391
5. ด้านบุคคล
4.51 0.53 4.42 0.58 1.595 0.237
6. ด้านกระบวนการให้บริ การ
4.45 0.53 4.34 0.60 1.88 0.385
7. ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
4.13 0.52 4.12 0.54 0.238 0.651
ภาพรวม
4.13 0.39 4.07 0.44 1.55 0.169
*ระดับนัยสําคัญ .05
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบเพศของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ มใน
เขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ม ไม่ต่างกัน ทั้ง
ในภาพรวมและรายด้าน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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สมมติฐาน 1.2
H0: อายุ ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม ไม่ต่างกัน
H1: อายุ ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม ต่างกัน
ตารางที่ 4.11 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่ มกาแฟ
พร้ อมดื่ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ม
จําแนกตามอายุ
การตัดสิ นใจ
อายุ
ในการซื้อ
ตํ่ากว่ า 20
60 ปี ขึน้
21-29
ปี
30-39
ปี
40-49
ปี
50-59
ปี
เครื่องดื่ม
F
ปี
ไป
กาแฟพร้ อม
� S.D. 𝒙𝒙
� S.D. 𝒙𝒙
� S.D. 𝒙𝒙
� S.D. 𝒙𝒙
� S.D. 𝒙𝒙
� S.D.
𝒙𝒙
ดื่ม
1. ด้าน
3.27 0.45 3.39 0.60 3.35 0.61 3.47 0.64 3.48 0.55 3.12 0.27 0.728
ผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา 4.27 0.58 4.36 0.62 4.36 0.62 4.36 0.63 4.04 0.68 4.00 0.82 1.186
3. ด้าน
ช่องทางการ 3.94 0.56 3.98 0.53 3.95 0.51 4.10 0.55 3.67 0.46 3.87 0.69 2.055
จัดจําหน่าย
4. ด้านการ
ส่ งเสริ มทาง 4.24 0.67 4.35 0.55 4.34 0.57 4.40 0.51 4.19 0.49 4.00 0.79 0.892
การตลาด
5. ด้านบุคคล 4.62 0.54 4.48 0.54 4.48 0.56 4.47 0.53 4.24 0.57 4.10 0.80 1.338
6. ด้าน
กระบวนการ 4.41 0.55 4.41 0.55 4.42 0.57 4.41 0.58 4.14 0.54 4.20 0.77 0.926
ให้บริ การ
7. ด้าน
สิ่ งแวดล้อม 4.14 0.61 4.13 0.53 4.11 0.52 4.24 0.53 3.86 0.41 3.87 0.77 1.747
ทางกายภาพ
ภาพรวม

Sig.

0.603
0.316
0.070
0.486
0.247
0.464
0.123

4.08 0.43 4.11 0.41 4.10 0.41 4.17 0.42 3.93 0.35 3.83 0.60 1.351 0.242

*ระดับนัยสําคัญ .05
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบ อายุ ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มใน
เขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ม ไม่ต่างกัน ทั้ง
ในภาพรวมและรายด้าน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
สมมติฐาน 1.3
H0: สถานภาพการสมรส ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม ไม่ต่างกัน
H1: สถานภาพการสมรส ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม ต่างกัน
ตารางที่ 4.12 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟ
พร้ อมดื่ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ม
จําแนกตามสถานภาพการสมรส
สถานภาพการสมรส
การตัดสิ นใจในการซื้อ
โสด
สมรส
หย่ าร้ าง
F
Sig.
เครื่องดื่มกาแฟพร้ อมดื่ม
. X S.D. . X S.D. . X S.D.
1. ด้านผลิตภัณฑ์
3.38 0.60 3.39 0.61 3.23 0.47 0.29 0.749
2. ด้านราคา
4.33 0.59 4.37 0.67 4.00 0.62 1.382 0.252
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 3.96 0.52 3.99 0.56 3.79 0.43 0.56 0.572
4. ด้านการส่ งเสริ มทาง
4.35 0.52 4.34 0.61 4.17 0.57 0.404 0.668
การตลาด
5. ด้านบุคคล
4.51 0.51 4.42 0.60 4.22 0.70 2.022 0.134
6. ด้านกระบวนการให้บริ การ 4.41 0.52 4.40 0.63 4.13 0.56 1.014 0.364
7. ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ 4.13 0.50 4.12 0.57 3.92 0.50 0.642 0.527
ภาพรวม
4.11 0.37 4.11 0.48 3.89 0.39 1.166 0.313
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบ สถานภาพการสมรส ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่ม
กาแฟพร้อมดื่มในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มกาแฟพร้ อม
ดื่ม ไม่ต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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สมมติฐาน 1.4
H0: ระดับ การศึ ก ษา ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่ ม กาแฟพร้ อมดื่ ม ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม ไม่ต่างกัน
H1: ระดับ การศึ ก ษา ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่ ม กาแฟพร้ อมดื่ ม ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม ต่างกัน
ตารางที่ 4.13 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟ
พร้ อมดื่ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ม
จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
การตัดสิ นใจในการซื้อ
ตํ่ากว่ า
สู งกว่ า
ปริญญาตรี
F
Sig.
เครื่องดื่มกาแฟพร้ อมดื่ม
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
. X S.D. . X S.D. . X S.D.
1. ด้านผลิตภัณฑ์
3.34 0.55 3.36 0.60 3.50 0.61 1.757 0.174
2. ด้านราคา
4.21 0.59 4.37 0.61 4.25 0.69 1.415 0.244
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 3.89 0.55 3.97 0.51 4.00 0.59 0.362 0.696
4. ด้านการส่ งเสริ มทาง
4.19 0.73 4.35 0.55 4.36 0.55 0.821 0.441
การตลาด
5. ด้านบุคคล
4.51 0.64 4.47 0.54 4.45 0.57 0.12 0.887
6. ด้านกระบวนการให้บริ การ 4.36 0.59 4.40 0.56 4.40 0.57 0.045 0.956
7. ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ 4.03 0.63 4.12 0.51 4.15 0.57 0.428 0.652
ภาพรวม
4.04 0.50 4.11 0.40 4.13 0.45 0.348 0.706
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบระดับการศึกษา ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟ
พร้อมดื่มในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม ไม่
ต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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สมมติฐาน 1.5
H0: อาชี พ ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟพร้ อมดื่มในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม ไม่ต่างกัน
H1: อาชี พ ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟพร้ อมดื่มในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม ต่างกัน
ตารางที่ 4.14 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟ
พร้ อมดื่ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ม
จําแนกตามอาชีพ
อาชี พ
การตัดสิ นใจใน
ธุรกิจ
ไม่ ได้
นักเรียน/
ข้ าราชการ/
พนักงาน
รับจ้ าง ข้ าราชการ
การซื้อ
ส่ วนตัว/
ประกอบ
นิสิต
F
รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน
ทัว่ ไป
บํานาญ
เครื่องดื่มกาแฟ
ค้ าขาย
อาชี พ
นักศึกษา
พร้ อมดื่ม
.
. X S.D. . X S.D. . X S.D.
S.D. . X S.D. . X S.D. . X S.D.

Sig.

X

1. ด้าน
ผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย
4. ด้านการ
ส่ งเสริ มทาง
การตลาด
5. ด้านบุคคล
6. ด้าน
กระบวนการ
ให้บริ การ
7. ด้าน
สิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ
ภาพรวม

3.41 0.61 3.37

0.58

3.39 0.65 3.36 0.63 3.40 0.53 3.44 0.60 3.29 0.52 0.142 0.990

4.40 0.62 4.40
4.06 0.52 3.96

0.57
0.52

4.18 0.72 4.42 0.55 4.06 0.69 4.49 0.70 4.21 0.62 2.143 0.048*
3.88 0.53 3.97 0.51 3.73 0.51 4.15 0.74 3.91 0.58 1.893 0.081

4.39 0.51 4.35

0.53

4.25 0.64 4.47 0.46 4.15 0.57 4.39 0.67 4.18 0.77 1.454 0.193

4.55 0.51 4.52
4.47 0.53 4.46

0.51
0.52

4.28 0.64 4.48 0.46 4.23 0.62 4.57 0.58 4.53 0.67 2.811 0.011*
4.20 0.67 4.49 0.44 4.16 0.59 4.45 0.65 4.35 0.61 2.942 0.008*

4.20 0.51 4.14

0.51

4.02 0.58 4.14 0.49 3.89 0.49 4.24 0.62 4.09 0.64 1.628 0.138

4.17 0.38 4.13 0.39 4.00 0.49 4.15 0.36 3.92 0.41 4.20 0.52 4.04 0.52 2.222 0.040*
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบอาชีพ อาชีพของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟพร้ อม
ดื่มในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม แตกต่าง
กันในภาพรวม และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อาชี พของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มใน
เขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม แตกต่างกันใน
ด้านราคา ด้านบุ คคล และด้านกระบวนการให้บริ การ ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ .05 จึ งใช้การ
ทดสอบรายคู่ โ ดยวิ ธี LSD (Least Square Difference) เพื่ อ ให้ท ราบถึ ง ค่ า เฉลี่ ย การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม ว่าช่วงใดแตกต่างกัน ดังตารางที่ 4.15-4.17
ตารางที่ 4.15 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ เมื่อจําแนกตาม อาชี พ ในด้านราคา ด้วยวิธี
LSD (Least Square Difference)
พนักงาน ธุรกิจ
ไม่ ได้
นักเรียน/
ข้ าราชการ/
รับจ้ าง ข้ าราชการ
บริษัท ส่ วนตัว/
ประกอบ
นิสิต
รายได้ เฉลีย่ ต่ อ
ทัว่ ไป
บํานาญ
� รัฐวิสาหกิจ
𝒙𝒙
เอกชน
ค้ าขาย
อาชี พ
นักศึกษา
เดือน
4.40
4.40
4.18
4.42
4.06
4.49
4.21
ข้าราชการ/
4.40
0.984
0.02*
0.876
0.023*
0.658
0.221
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
4.40
0.984
0.02*
0.865
0.023*
0.651
0.223
บริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว/ 4.18
0.020*
0.020*
0.063
0.457
0.130
0.846
ค้าขาย
รับจ้างทัว่ ไป 4.42
0.876
0.865
0.063
0.749
0.242
ข้าราชการ
4.06
0.023*
0.023*
0.457
0.039
0.069
0.457
บํานาญ
ไม่ได้ประกอบ 4.49
0.658
0.651
0.130
0.749
0.069
0.243
อาชีพ
นักเรี ยน/นิสิต 4.21
0.984
0.223
0.846
0.242
0.457
0.243
นักศึกษา
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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จากตารางที่ 4.15 ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างรายคู่ ด้านราคา ด้วยวิธี LSD (Least
Square Difference) พบว่า
ลูกค้าที่มีอาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับลูกค้าที่มีอาชีพ ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย มีระดับการ
ตัดสิ นใจในด้านราคา แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่ลูกค้าที่มีอาชี พ ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีระดับการตัดสิ นใจมากกว่าลูกค้าที่มีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
ลูกค้าที่มีอาชี พ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับลูกค้าที่มีอาชี พ ข้าราชการบํานาญ มีระดับการ
ตัดสิ นใจในด้านราคา แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่ลูกค้าที่มีอาชี พ ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีระดับการตัดสิ นใจมากกว่าลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการบํานาญ
ลูกค้าที่มีอาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชนกับลูกค้าที่มีอาชี พ ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย มีระดับการ
ตัดสิ นใจในด้านราคา แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่ลูกค้าที่มีอาชี พ ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีระดับการตัดสิ นใจมากกว่าลูกค้าที่มีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
ลูกค้าที่มีอาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชนกับลูกค้าที่มีอาชี พ ข้าราชการบํานาญ มีระดับการ
ตัดสิ นใจในด้านราคา แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่ลูกค้าที่มีอาชี พ ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีระดับการตัดสิ นใจมากกว่าลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการบํานาญ
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ตารางที่ 4.16 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ เมื่อจําแนกตาม อาชีพ ในด้านบุคคล ด้วยวิธี
LSD (Least Square Difference)
พนักงาน ธุรกิจ
ไม่ ได้
นักเรียน/
ข้ าราชการ/
รับจ้ าง ข้ าราชการ
บริษัท ส่ วนตัว/
ประกอบ
นิสิต
รายได้ เฉลีย่ ต่ อ
ทัว่ ไป
บํานาญ
� รัฐวิสาหกิจ
𝒙𝒙
เอกชน
ค้ าขาย
อาชี พ
นักศึกษา
เดือน
4.55
4.52
4.28
4.48
4.23
4.57
4.53
ข้าราชการ/
4.55
0.700
0.001*
0.503
0.013*
0.910
0.868
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
4.52
0.700
0.003*
0.679
0.022*
0.787
0.973
บริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว/
4.28
0.001*
0.003*
0.075
0.698
0.103
0.080
ค้าขาย
รับจ้างทัว่ ไป 4.48
0.503
0.679
0.075
0.092
0.636
0.760
ข้าราชการ
4.23
0.013*
0.022*
0.698
0.092
0.092
0.083
บํานาญ
ไม่ได้ประกอบ
4.57
0.910
0.787
0.103
0.636
0.092
0.839
อาชีพ
นักเรี ยน/นิสิต
4.53
0.868
0.973
0.080
0.760
0.083
0.839
นักศึกษา
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
จากตารางที่ 4.16 ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างรายคู่ ด้านราคา ด้วยวิธี LSD (Least
Square Difference) พบว่า
ลูกค้าที่มีอาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับลูกค้าที่มีอาชีพ ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย มีระดับการ
ตัดสิ นใจในด้านบุคคล แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่ลูกค้าที่มีอาชี พ ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีระดับการตัดสิ นใจมากกว่าลูกค้าที่มีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
ลู กค้าที่ มีอาชี พ ข้าราชการ/รั ฐวิสาหกิ จ กับลู กค้าที่ มีอาชี พข้าราชการบํานาญ ระดับการ
ตัดสิ นใจในด้านบุคคล แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่ลูกค้าที่มีอาชี พ ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีระดับการตัดสิ นใจมากกว่าลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการบํานาญ
ลูกค้าที่มีอาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชนกับลูกค้าที่มีอาชี พ ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย มีระดับการ
ตัดสิ นใจในด้านบุคคล แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่ลูกค้าที่มีพนักงานบริ ษทั
เอกชน มีระดับการตัดสิ นใจมากกว่าลูกค้าที่มีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
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ลู ก ค้า ที่ มี อาชี พ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชนกับลู ก ค้า ที่ มี อาชี พ ข้า ราชการบํานาญ ระดับ การ
ตัดสิ นใจในด้านบุคคล แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่ลูกค้าที่มีอาชี พ พนักงาน
บริ ษทั เอกชน มีระดับการตัดสิ นใจมากกว่าลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการบํานาญ
ตารางที่ 4.17 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ เมื่อจําแนกตาม อาชี พ ในด้านกระบวนการ
ให้บริ การ ด้วยวิธี LSD (Least Square Difference)
พนักงาน ธุรกิจ
ไม่ ได้
นักเรียน/
รับจ้ าง ข้ าราชการ
ข้ าราชการ/
รายได้ เฉลีย่ ต่ อ
บริษัท ส่ วนตัว/
ประกอบ
นิสิต
ทั
ว
่
ไป
บํ
า
นาญ
รั
ฐ
วิ
ส
าหกิ
จ
�
𝒙𝒙
เดือน
เอกชน
ค้ าขาย
อาชี พ
นักศึกษา
4.47
4.46
4.20
4.49
4.16
4.45
4.35
ข้าราชการ/
4.47
0.936
0.001*
0.836
0.019*
0.930
0.390
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
4.46
0.936
0.002*
0.793
0.021*
0.956
0.411
บริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว/
4.20
0.001*
0.002*
0.011*
0.773
0.159
0.292
ค้าขาย
รับจ้างทัว่ ไป 4.49
0.836
0.793
0.011*
0.030
0.845
0.374
ข้าราชการ
4.16
0.019*
0.021*
0.773
0.030
0.155
0.276
บํานาญ
ไม่ได้ประกอบ
4.45
0.930
0.956
0.159
0.845
0.155
0.626
อาชีพ
นักเรี ยน/นิสิต
4.35
0.390
0.411
0.292
0.374
0.276
0.626
นักศึกษา
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
จากตารางที่ 4.17 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้วย
วิธี LSD (Least Square Difference) พบว่า
ลูกค้าที่มีอาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับลูกค้าที่มีอาชีพ ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย มีระดับการ
ตัดสิ นใจในด้านกระบวนการให้บริ การ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่ลูกค้าที่มี
อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับการตัดสิ นใจมากกว่าลูกค้าที่มีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
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ลู กค้าที่ มีอาชี พ ข้าราชการ/รั ฐวิสาหกิ จ กับลู กค้าที่ มีอาชี พข้าราชการบํานาญ ระดับการ
ตัดสิ นใจในด้านกระบวนการให้บริ การ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่ลูกค้าที่มี
อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับการตัดสิ นใจมากกว่าลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการบํานาญ
ลูกค้าที่มีอาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชนกับลูกค้าที่มีอาชีพ ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย มีระดับการ
ตัดสิ นใจในด้านกระบวนการให้บริ การ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่ลูกค้าที่มี
พนักงานบริ ษทั เอกชน มีระดับการตัดสิ นใจมากกว่าลูกค้าที่มีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
ลู ก ค้า ที่ มี อาชี พ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชนกับลู ก ค้า ที่ มี อาชี พ ข้า ราชการบํานาญ ระดับ การ
ตัดสิ นใจในด้านกระบวนการให้บริ การ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่ลูกค้าที่มี
อาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน มีระดับการตัดสิ นใจมากกว่าลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการบํานาญ
ลูกค้าที่มีอาชี พ รับจ้างทัว่ ไป กับลูกค้าที่มีอาชี พ ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย มีระดับการตัดสิ นใจ
ในด้านกระบวนการให้บริ การ แตกต่างกัน ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ .05 โดยที่ลูกค้าที่มีอาชี พ
รับจ้างทัว่ ไป มีระดับการตัดสิ นใจมากกว่าลูกค้าที่มีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
สมมติฐาน 1.6
H0: รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม ไม่ต่างกัน
H1: รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม ต่างกัน
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ตารางที่ 4.18 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผบู ้ ริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟพร้อม
ดื่ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ ม ไม่
ต่างกัน จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การตัดสิ นใจ
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ในการซื้อ
ตํ่ากว่ า
10,00115,00120,00125,00130,001
เครื่องดื่ม 10,000บาท 15,000บาท 20,000บาท 25,000บาท 30,000บาท บาทขึน้ ไป F
กาแฟพร้ อม
� S.D. 𝒙𝒙
� S.D. 𝒙𝒙
� S.D. 𝒙𝒙
� S.D. 𝒙𝒙
� S.D. 𝒙𝒙
� S.D.
𝒙𝒙
ดื่ม
1. ด้าน
3.30 0.56 3.33 0.62 3.36 0.60 3.40 0.59 3.47 0.65 3.42 0.50 0.498
ผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา 4.25 0.59 4.48 0.59 4.32 0.63 4.32 0.63 4.45 0.58 3.97 0.68 3.599
3. ด้าน
3.90 0.51 4.05 0.53 3.94 0.52 3.94 0.52 4.13 0.53 3.77 0.55 2.486
ช่องทางการ
จัดจําหน่าย
4. ด้านการ 4.23 0.67 4.46 0.49 4.31 0.55 4.32 0.60 4.47 0.46 4.10 0.57 2.814
ส่ งเสริ มทาง
การตลาด
5. ด้านบุคคล 4.52 0.60 4.55 0.50 4.45 0.55 4.47 0.57 4.53 0.50 4.17 0.60 2.444
6. ด้าน
4.41 0.55 4.49 0.55 4.39 0.57 4.39 0.57 4.48 0.53 4.12 0.59 2.164
กระบวนการ
ให้บริ การ
7. ด้าน
4.05 0.59 4.21 0.50 4.09 0.51 4.11 0.54 4.27 0.51 3.89 0.52 2.803
สิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพ
4.05 0.45 4.18 0.39 4.08 0.41 4.10 0.42 4.21 0.39 3.90 0.42 3.013
ภาพรวม
*ระดับนัยสําคัญ .05
จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่ ม
กาแฟพร้อมดื่มในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มกาแฟพร้ อม
ดื่ม แตกต่างกันในภาพรวม และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนของผูบ้ ริ โภค
เครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่มในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม
กาแฟพร้อมดื่ม แตกต่างกันในด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด

Sig.
0.778
0.003*
0.031*
0.016*
0.034*
0.057
0.017*
0.011*
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ด้านบุคคล และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 จึงใช้การทดสอบรายคู่
โดยวิธี LSD (Least Square Difference) เพื่อให้ทราบถึ งค่ า เฉลี่ ย การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม กาแฟ
พร้อมดื่ม ว่าช่วงใดแตกต่างกัน ดังตารางที่ 4.19-4.22
ตารางที่ 4.19 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ เมื่อจําแนกตาม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในด้าน
ราคา ด้วยวิธี LSD (Least Square Difference)
10,001- 15,001- 20,001- 25,00130,001
ตํ่ากว่ า
รายได้ เฉลีย่
15,000 20,000 25,000 30,000
บาทขึน้ ไป
� 10,000บาท
𝒙𝒙
ต่ อเดือน
บาท
บาท
บาท
บาท
4.25
4.48
4.32
4.32
4.45
3.97
ตํ่ากว่า
4.25
0.091
0.565
0.596
0.150
0.087
10,000บาท
10,0014.48
0.091
0.080
0.093
0.795
0.000*
15,000บาท
15,0014.32
0.565
0.080
0.965
0.183
0.005*
20,000บาท
20,0014.32
0.596
0.093
0.965
0.195
0.007*
25,000บาท
25,0014.45
0.150
0.795
0.183
0.195
0.000*
30,000บาท
30,001 บาท
3.97
0.087
0.000* 0.005* 0.007* 0.000*
ขึ้นไป
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
จากตารางที่ 4.19 ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างรายคู่ ด้านราคา ด้วยวิธี LSD (Least
Square Difference) พบว่า
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไปกับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 10,00115,000บาท มีระดับการตัดสิ นใจในด้านราคา แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่ลูกค้า
ที่มีรายได้รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป มีระดับการตัดสิ นใจน้อยกว่าลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,001-15,000บาท
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ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไปกับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 15,00120,000บาท มีระดับการตัดสิ นใจในด้านราคา แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่ลูกค้า
ที่มีรายได้รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป มีระดับการตัดสิ นใจน้อยกว่าลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,001-20,000บาท
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไปกับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 20,00125,000บาท มีระดับการตัดสิ นใจในด้านราคา แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่ลูกค้า
ที่มีรายได้รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป มีระดับการตัดสิ นใจน้อยกว่าลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001-25,000บาท
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไปกับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 25,00130,000บาท มีระดับการตัดสิ นใจในด้านราคา แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่ลูกค้า
ที่มีรายได้รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป มีระดับการตัดสิ นใจน้อยกว่าลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 25,001-30,000บาท
ตารางที่ 4.20 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ เมื่อจําแนกตาม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้วยวิธี LSD (Least Square Difference)
10,001- 15,001- 20,001- 25,001ตํ่ากว่ า
30,001
15,000 20,000 25,000 30,000
รายได้ เฉลีย่
บาทขึน้ ไป
� 10,000บาท
𝒙𝒙
บาท
บาท
บาท
บาท
ต่ อเดือน
3.90
4.05
3.94
3.94
4.13
3.77
ตํ่ากว่า
3.90
0.210
0.750
0.758
0.066
0.361
10,000บาท
10,0014.05
0.210
0.147
0.173
0.404
0.015
15,000บาท
15,0013.94
0.750
0.147
0.998
0.024
0.126
20,000บาท
20,0013.94
0.758
0.173
0.998
0.033
0.140
25,000บาท
25,0014.13
0.066
0.404 0.024* 0.033*
0.003
30,000บาท
30,001 บาท
3.77
0.361
0.015* 0.126
0.140
0.003*
ขึ้นไป
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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จากตารางที่ 4.20 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้วย
วิธี LSD (Least Square Difference) พบว่า
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 10,001-15,000บาท บลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 30,001
บาทขึ้นไป มีระดับการตัดสิ นใจในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิ ติ .05 โดยที่ ลู ก ค้า ที่ มี ร ายได้ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10,001-15,000บาท มี ร ะดับ การตัด สิ น ใจ
มากกว่าลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป
ลู ก ค้า ที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 15,001-20,000 บาท กับ ลู ก ค้า ที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
25,001-30,000 บาท มี ร ะดับ การตัด สิ น ใจในด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย แตกต่ า งกัน ที่ ร ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่ลูกค้าที่มีรายได้รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,001-20,000 บาท มีระดับการ
ตัดสิ นใจน้อยกว่าลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-30,000 บาท
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000บาท กับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,00130,000 บาท มีระดับการตัดสิ นใจในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิ ติ .05 โดยที่ลูกค้าที่มีรายได้รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 20,001-25,000บาท มีระดับการตัดสิ นใจน้อย
กว่าลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-30,000 บาท
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-30,000บาท กับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001
บาทขึ้นไป มีระดับการตัดสิ นใจในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิ ติ .05 โดยที่ลูกค้าที่มีรายได้รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 25,001-30,000บาท มีระดับการตัดสิ นใจน้อย
กว่าลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป
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ตารางที่ 4.21 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ เมื่อจําแนกตาม รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ในด้าน
การส่ งเสริ มทางการตลาด ด้วยวิธี LSD (Least Square Difference)
10,001- 15,001- 20,001- 25,001ตํ่ากว่า
30,001
15,000 20,000 25,000 30,000
รายได้ เฉลีย่
บาทขึ้นไป
� 10,000บาท
𝒙𝒙
บาท
บาท
บาท
บาท
ต่ อเดือน
4.46
4.31
4.32
4.47
4.10
4.34
ตํ่ากว่า
4.46
0.071
0.493
0.488
0.064
0.354
10,000บาท
10,0014.31
0.071
0.077
0.106
0.887
0.002
15,000บาท
15,0014.32
0.493
0.077
0.964
0.074
0.053
20,000บาท
20,0014.47
0.488
0.106
0.964
0.098
0.058
25,000บาท
25,0014.10
0.064
0.887
0.074
0.098
0.003
30,000บาท
30,001 บาท
4.34
0.354
0.002* 0.053
0.058
0.003*
ขึ้นไป
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
จากตารางที่ 4.21 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
ด้วยวิธี LSD (Least Square Difference) พบว่า
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000บาท กับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001
บาทขึ้นไป มีระดับการตัดสิ นใจในด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิ ติ .05 โดยที่ลูกค้าที่มีรายได้รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 10,001-15,000บาท มีระดับการตัดสิ นใจน้อย
กว่าลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-30,000บาท กับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001
บาทขึ้นไป มีระดับการตัดสิ นใจในด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิ ติ .05 โดยที่ลูกค้าที่มีรายได้รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 25,001-30,000บาท มีระดับการตัดสิ นใจน้อย
กว่าลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป
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ตารางที่ 4.22 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ เมื่อจําแนกตาม รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ในด้าน
บุคคล ด้วยวิธี LSD (Least Square Difference)
10,001- 15,001- 20,001- 25,001ตํ่ากว่า
30,001
15,000 20,000 25,000 30,000
รายได้เฉลี่ย
บาทขึ้นไป
𝑥𝑥� 10,000บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ต่อเดือน
4.52
4.55
4.45
4.47
4.53
4.17
ตํ่ากว่า
4.52
0.773
0.583
0.681
0.900
0.016*
10,000บาท
10,0014.55
0.773
0.219
0.324
0.839
0.001*
15,000บาท
15,0014.45
0.583
0.219
0.849
0.361
0.010*
20,000บาท
20,0014.47
0.681
0.324
0.849
0.479
0.009*
25,000บาท
25,0014.53
0.900
0.839
0.361
0.479
0.003*
30,000บาท
30,001 บาท
4.17
0.016*
0.001* 0.010* 0.009* 0.003*
ขึ้นไป
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
จากตารางที่ 4.22 ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างรายคู่ ด้านบุคคลด้วยวิธี LSD (Least
Square Difference) พบว่า
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 30,001 บาทขึ้นไป กับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ตํ่ากว่า
10,000บาท มี ระดับการตัดสิ นใจในด้านบุคคลแตกต่างกัน ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ .05 โดยที่
ลู กค้าที่ มีรายได้รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 30,001 บาทขึ้นไป มี ระดับการตัดสิ นใจน้อยกว่าลู ก ค้า ที่ มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000บาท
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป กับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ10,001-15,000
บาท มีระดับการตัดสิ นใจในด้านบุคคลแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่ลูกค้าที่มี
รายได้รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป มีระดับการตัดสิ นใจน้อยกว่าลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001-15,000บาท
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ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป กับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,00120,000บาท มี ระดับการตัดสิ นใจในด้านบุ คคลแตกต่างกัน ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่
ลู กค้าที่ มีรายได้รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 30,001 บาทขึ้นไป มี ระดับการตัดสิ นใจน้อยกว่าลูก ค้า ที่ มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000บาท
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป กับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,00125,000บาท มี ระดับการตัดสิ นใจในด้านบุ คคลแตกต่างกัน ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่
ลู กค้าที่มีรายได้รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน 30,001 บาทขึ้นไป มี ระดับการตัดสิ นใจน้อยกว่าลูก ค้า ที่ มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000บาท
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป กับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,00130,000บาท มี ระดับการตัดสิ นใจในด้านบุ คคลแตกต่างกัน ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่
ลู กค้าที่ มีรายได้รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 30,001 บาทขึ้นไป มี ระดับการตัดสิ นใจน้อยกว่าลูก ค้า ที่ มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-30,000บาท
ตารางที่ 4.23 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ เมื่อจําแนกตาม รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ในด้าน
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ด้วยวิธี LSD (Least Square Difference)
10,001- 15,001- 20,001- 25,001ตํ่ากว่ า
30,001
15,000 20,000 25,000 30,000
รายได้ เฉลีย่
บาทขึน้ ไป
� 10,000บาท
𝒙𝒙
บาท
บาท
บาท
บาท
ต่ อเดือน
4.05
4.21
4.09
4.11
4.27
3.89
ตํ่ากว่า
4.05
0.167
0.744
0.605
0.070
0.256
10,000บาท
10,0014.21
0.167
0.102
0.210
0.523
0.005
15,000บาท
15,0014.09
0.744
0.102
0.751
0.027*
0.067
20,000บาท
20,0014.11
0.605
0.210
0.751
0.067
0.048
25,000บาท
25,0014.27
0.070
0.523 0.027* 0.067
0.001*
30,000บาท
30,001 บาท
3.89
0.256
0.005
0.067
0.048
0.001*
ขึ้นไป
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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จากตารางที่ 4.23 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ด้วย
วิธี LSD (Least Square Difference) พบว่า
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000บาท กับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,00130,000บาท มีระดับการตัดสิ นใจในด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดย
ที่ลูกค้าที่มีรายได้รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,001-20,000บาท มีระดับการตัดสิ นใจน้อยกว่าลูกค้าที่ มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน25,001-30,000บาท
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-30,000บาท กับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001
บาทขึ้นไป มีระดับการตัดสิ นใจในด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดย
ที่ลูกค้าที่มีรายได้รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 25,001-30,000บาท มีระดับการตัดสิ นใจน้อยกว่าลูกค้าที่ มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป

บทที่ 5
สรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม กาแฟพร้ อมดื่ ม ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ในด้า นผลิ ตภัณ ฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคในเขต
หนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั เป็ นผูส้ ร้ างขึ้น
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้ างขึ้น ตรวจสอบความเที่ยงตรงและนําไปดําเนิ นการ
ทดสอบกับผูใ้ ช้บริ การนอกกลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่ อถือได้ (Reliability)
ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟ่ า ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได้ค่า
ความเชื่ อถื อของแบบสอบถามเท่ากับ 0.891 ซึ่ งจัดว่าเป็ นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่ อถื อได้ใน
ระดับสู ง
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตหนองแขม จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.3 มีอายุอยูใ่ นช่วง
30-39 ปี จํานวน 173 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.3 สถานภาพโสด จํานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.5
ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี จํานวน 307 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 76.8 มี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน
จํานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.5 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ คือ
15,001-20,000 บาท จํานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.5
5.1.2 ข้ อมู ล ด้ านการตั ด สิ นใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม กาแฟพร้ อมดื่ ม ของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ระดับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มกาแฟพร้ อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสิ นใจต่อปั จจัย
4 ข้อในระดับมากที่สุด เรี ยงตามลําดับ ดังนี้ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการด้านราคา และด้านการ
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ส่ งเสริ มการขาย และกลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสิ นใจต่อปั จจัย 3 ข้อในระดับมาก เรี ยงตามลําดับ
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านผลิตภัณฑ์เป็ นลําดับสุ ดท้าย
5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมุติฐาน 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ มในเขต
กรุ งเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พหลัก และรายได้ต่อเดื อน
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม ต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
เพศ ของผูบ้ ริ โภคที่ แ ตกต่า งกัน มี ผ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ เครื่ องดื่ ม กาแฟพร้ อ มดื่ ม ไม่
แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
อายุ ของผูบ้ ริ โภคที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ เครื่ องดื่ ม กาแฟพร้ อ มดื่ ม ไม่
แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
สถานภาพ ของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม ไม่
แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ระดับการศึกษา ของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อม
ดื่ ม ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ .05 ซึ่ งไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
อาชีพ ของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม แตกต่าง
กันในภาพรวม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน และเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้า นพบว่า อาชี พ ของผูบ้ ริ โภคที่ แตกต่า งกัน มี ผ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ ม
แตกต่างกัน ด้านราคา ด้านบุคคล และด้านกระบวนการให้บริ การที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟ
พร้อมดื่ม แตกต่างกันในภาพรวม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ม แตกต่างกัน ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มทาง
การตลาด ด้านบุคคล และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
กาแฟพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ด้านผลิ ตภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร มีระดับการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม กาแฟพร้ อ มดื่ ม มากที่ สุ ด ในเรื่ อ ง มี ค วามหลากหลายของรสชาติ ซึ่ งผล
การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั ของกมลรัตน์ โรจน์เรื องรัตน์ (2550) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟตามร้านกาแฟพรี เมี่ยมบนถนนสี ลมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยทํางาน
ผลการศึ ก ษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ค วามสํา คัญ มากที่ สุ ดกับ ปั จ จัย ทางด้า นปั จจัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่ องรสชาติของกาแฟ
2. ด้า นราคา พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคในเขตหนองแขม จัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร มี ร ะดับ การ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม กาแฟพร้ อมดื่ ม มากที่ สุ ดในเรื่ อง ราคาของกาแฟพร้ อมดื่ ม สํา คัญ ต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของชนัญญา ศรี ลลิตา (2551) ได้ทาํ การศึกษา
เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในด้านราคามีผลต่อการตัดสิ นใจน้อย
มาก เนื่องจากผูบ้ ริ โภคและมีรายได้มากราคาจึงไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
มีระดับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ มมากที่สุดในเรื่ อง ชั้นวางสิ นค้ามีจุดเด่นสะดุ ดตา
ซึ่ งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มณี รัตน์ นิ่ มนวล (2551) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่
สั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ กาแฟทรี อิ น วัน ของผู ้บ ริ โ ภควัย ทํา งานที่ ท ํา งานย่ า นถนนสี ล ม
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามสําคัญกับปั จจัย ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านช่องทางการจําหน่าย อยูใ่ นระดับมาก
4. ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
มี ระดับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ มมากที่ สุดในเรื่ อง มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์ผ่านสื่ อต่ างๆ ซึ่ งผลการศึ กษาสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ภางค์ หงษ์สุวรรณ (2555)
ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสําเร็ จรู ปพร้ อมดื่มบรรจุกระป๋ องของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ด้านการส่ งเสริ มการขายมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟ
สําเร็ จรู ปพร้ อมดื่มบรรจุกระป๋ องของผูบ้ ริ โภค โดยโทรทัศน์/วิทยุมีผลต่อการรับรู ้ ขอ้ มูลและการ
ตัดสิ นใจซื้อกาแฟสําเร็ จรู ปพร้อมดื่มบรรจุกระป๋ องมากที่สุด
5. ด้า นบุ ค คล พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตหนองแขม จัง หวัดกรุ ง เทพมหานคร มี ระดับ การ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มมากที่สุดในเรื่ อง พนักงานขายมีความสุ ภาพ อัธยาศัยดี เต็มใจ
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ให้บริ การ ซึ่ งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรทิพย์ เกียรติภาคภูมิ (2551) ได้ทาํ การศึกษา
เรื่ อ ง การบริ ห ารลู ก ค้า สั ม พัน ธ์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภคกาแฟสตาร์ บ คั ส์ ใ น
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความรู ้สึกต่อการบริ หารลูกค้า
สัมพันธ์ในด้านการสร้างความประทับใจของพนักงาน และการสร้างความพอใจจากคุณค่าเพิม่
6. ด้านกระบวนการให้บริ การ พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
มีระดับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ มมากที่สุดในเรื่ อง มีการ Stock ผลิ ตภัณฑ์ไว้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่ งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐกานต์ พันธ์สวัสดิ์ (2557)
ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟใน
เขตชิ ดลม กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึง
พอใจ คือ ด้านกระบวนการ มากที่สุด
7. ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
มีระดับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มมากที่สุดในเรื่ อง สถานที่วางจําหน่ายมีขนาดพื้นที่
ในการจัดวางผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม ซึ่ งผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ MarGrath (1986,
อ้างถึ งใน วรุ ตม์ ประไพพักตร์ , 2556) ที่ระบุไว้ว่า สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพเป็ นปั จจัยที่ก่อให้เกิ ด
ความสะดวกในการให้บริ การและทําให้การบริ การผูบ้ ริ โภคเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่
พื้นที่ มี ข นาดเหมาะสมในการจัดวางสิ น ค้า เอื้ อ ต่ อการจับ จ่ า ย ความสะอาดน่ า เข้า มาใช้บ ริ ก าร
บรรยากาศภายในร้ านมีความเป็ นมิตรเหมาะต่อการจับจ่าย และการตกแต่งร้ านดูเหมาะสมกับตัว
สิ นค้า
5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
กาแฟพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มกาแฟพร้ อมดื่ม
น้ อ ยที่ สุ ด ในเรื่ อ ง มี ก ารระบุ วัน เดื อ น ปี ที่ ผ ลิ ต และวัน หมดอายุ ชัด เจน เพราะฉะนั้น ทาง
ผูป้ ระกอบการควรมี การแจ้งวัน เดื อน ปี ที่ ผลิ ต และวันหมดอายุลงในฉลากผลิ ตภัณฑ์ให้ชัดเจน
เพื่อไม่ก่อให้เกิดความสับสนแก่ผบู ้ ริ โภค จะทําให้ผบู ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้อเพิม่ มากขึ้น
2. ด้านราคา จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม น้อย
ที่สุดในเรื่ อง มีราคาที่เหมาะสมกับปริ มาณ และบรรจุภณ
ั ฑ์ เพราะฉะนั้นทางผูป้ ระกอบการควรมี
การปรับปรุ งด้านปริ มาณของเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม รวมไปถึงการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ให้มีความ
เหมาะสมกับราคา ทั้งนี้เพื่อเป็ นการสร้างความคุม้ ค่าให้แก่ผบู ้ ริ โภค
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3. ด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม
กาแฟพร้อมดื่ม น้อยที่สุดในเรื่ อง สถานที่จดั จําหน่ายสะดวกต่อการมาซื้ อบริ โภค เพราะฉะนั้นทาง
ผูป้ ระกอบการควรเพิ่มช่ องทางการจัดจําหน่ ายให้หลากหลายครอบคลุ มทั้งประเทศ หรื อมี ช่อง
ทางการจัดจําหน่ายผ่านทาง Social Media เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้
เพื่อเป็ นการเพิ่มระดับการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคได้
4. ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
กาแฟพร้อมดื่ม น้อยที่สุดในเรื่ อง มีการแจกของสมมนาคุณ เพราะฉะนั้นทางผูป้ ระกอบการควรเพิ่ม
การจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยการจัดหาของสมมนาคุณที่เป็ นระดับพรี เมี่ยมเพื่อมอบให้แก่ลูกค้า
ที่มีการซื้ อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มเป็ นประจํา ทั้งนี้เพื่อเป็ นช่องทางในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภค และทํา
ให้ผบู ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มมากยิง่ ขึ้น
5. ด้านบุคคล จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม น้อย
ที่สุดในเรื่ อง มีการแนะนําผลิตภัณฑ์โดยพรี เซนเตอร์ ตวั จริ ง เพราะฉะนั้นทางผูป้ ระกอบการควรให้
ผูบ้ ริ โภคได้มีการพบปะกับพรี เซนเตอร์ ข องผลิ ตภัณฑ์ตามสถานที่ วางจํา หน่ าย เพื่อสร้ างความ
น่าเชื่อถือให้แก่ผบู ้ ริ โภค ทั้งนี้จะเป็ นการให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มมากยิง่ ขึ้น
6. ด้านกระบวนการให้บริ การ จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม
กาแฟพร้ อ มดื่ ม น้อ ยที่ สุ ด ในเรื่ อ ง สามารถการคื น เงิ น หรื อ เปลี่ ย นผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นกรณี ที่ มี ค วาม
ผิดพลาด เพราะฉะนั้นทางผูป้ ระกอบการควรมี สายด่วนสําหรับผูบ้ ริ โภค หรื อ ช่องทางการติ ดต่อ
ผ่านทาง Social Media ไว้สําหรั บให้คาํ ปรึ กษา หรื อแก้ไขปั ญหาให้แก่ ผูบ้ ริ โภคที่มีขอ้ เสนอแนะ
และปั ญหาเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค และทําให้ผบู ้ ริ โภคมี
ระดับการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มมากยิง่ ขึ้น
7. ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
กาแฟพร้ อ มดื่ ม น้ อ ยที่ สุ ด ในเรื่ อง สภาพแวดล้ อ มของสถานที่ ว างจํา หน่ า ยมี ค วามทัน สมัย
เพราะฉะนั้นทางผูป้ ระกอบการควรปรับปรุ งในส่ วนของสถานที่วางจําหน่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ให้มีสีสัน
ที่สวยงาม สะดุ ดตาแก่ผบู ้ ริ โภค รวมไปถึ งมีความทันสมัยต่อการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความสนใจผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มมากยิง่ ขึ้น
5.4 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. จากผลการวิจยั ข้างต้น ควรศึกษาในด้านความต้องการและความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคใน
แต่ละด้านเพื่อนําปั จจัยต่างๆมาปรั บปรุ งคุ ณภาพเครื่ องดื่ มกาแฟพร้ อมดื่ มให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
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2. จากผลการวิจยั ข้างต้น ควรทําการศึกษาความพึงพอใจของผูผ้ บู ้ ริ โภคที่ดื่มกาแฟพร้อม
ดื่มโดยเจาะจงไปที่ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ ง เพื่อนําผลการวิจยั ที่ได้มานั้นไปใช้เป็ นแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุ งการคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อนําไปสู่ ความประทับใจของผูบ้ ริ โภค
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ภาคผนวก
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟพร้ อมดื่ม
ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
คําชี้แจง

แบบสอบถามนี้จดั ทําขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมี ดร. วิจิตร
สุ พิ นิ จ เป็ นอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา ซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท หลัก สู ต รการ
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม และจะนําข้อมูลที่ได้ไปประกอบการจัดทําสารนิ พนธ์
ให้มีความเที่ยงตรง ดังนั้นข้อมูลของท่านจึงเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการศึกษาครั้งนี้
ทางผูศ้ ึกษาจึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อและตรง
ตามความรู ้สึก โดยแบบสอบถามนี้มีท้ งั หมด 4 หน้า ประกอบไปด้วย 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2
การตัดสิ นใจซื้อกาแฟพร้อมดื่ม
ส่ วนที่ 3
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
ขอขอบพระคุณท่านที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

นางสาวภัทธี รา ประพฤติธรรม
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม
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ส่ วนที่ 1 : ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชี้แจง : กรุ ณาเขียนเครื่ องหมาย  ลงไปในช่องว่าง
ของท่าน

หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ ง

1. เพศ

(1) ชาย

(2) หญิง

2. อายุ

(1) อายุต่าํ กว่า 20 ปี
(3) อายุ 30-39 ปี
(5) อายุ 50-59 ปี

(2) อายุ 21-29 ปี
(4) อายุ 40-49 ปี
(6) อายุ 60 ปี ขึ้นไป

3. สถานภาพ

(1) โสด
(3) หย่าร้าง

(2) สมรส

4. ระดับการศึกษา

(1) ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
(3) สู งกว่าปริ ญญาตรี

(2) ปริ ญญาตรี

5. อาชี พหลัก

(1) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(3) ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
(5) ข้าราชการบํานาญ
(7) นักเรี ยน/นิสิตนักศึกษา

(2) พนักงานบริ ษทั เอกชน
(4) รับจ้างทัว่ ไป
(6) ไม่ได้ประกอบอาชีพ

6. รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน

(1) ตํ่ากว่า 10,000 บาท
(3) 15,001-20,000 บาท
(5) 25,001-30,000 บาท

(2) 10,001-15,000 บาท
(4) 20,001-25,000 บาท
(6) 30,001 บาทขึ้นไป
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ส่ วนที่ 2 : การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
คําชี้แจง : กรุ ณาเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่าง ที่ระบุเลขระดับความคิดเห็นของท่านใน
แต่ละคําถาม
ส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s)
ด้ านผลิตภัณฑ์

ระดับการตัดสิ นใจซื้อ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1) มีความหลากหลายของรสชาติ
2) มีความสะดวกในการบริ โภค
3) มีส่วนผสมที่มีคุณภาพ
4) มีความน่าเชื่อถือของตราสิ นค้า
5) มีการระบุ วัน เดือน ปี ที่ผลิต และวันหมดอายุ ชัดเจน

ด้ านราคา
6) มีราคาที่เหมาะสมกับปริ มาณ และบรรจุภณั ฑ์
7) มีราคาที่คุม้ ค่ากับคุณภาพที่ได้รับ
8) ราคาของกาแฟพร้อมดื่มสําคัญต่อการตัดสิ นใจซื้อ

ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
9) สถานที่จดั จําหน่ายมีความน่าเชื่อถือ
10) ชั้นวางสิ นค้ามีจุดเด่นสะดุดตา
11) สถานที่จดั จําหน่ายสะดวกต่อการมาซื้อบริ โภค

ด้ านการส่ งเสริมทางการตลาด
12) มีการจัดกิจกรรมลดราคาอย่างต่อเนื่อง
13) มีการแจกของสมมนาคุณ
14) มีการจัดให้ทดลองชิมก่อนตัดสิ นใจซื้อ ณ จุดขาย
15) มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผา่ นสื่ อต่างๆ
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ส่ วนที่ 2 : การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
คําชี้แจง : กรุ ณาเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่าง ที่ระบุเลขระดับความคิดเห็นของท่านใน
แต่ละคําถาม
ส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s)
ด้ านบุคคล

ระดับการตัดสิ นใจซื้อ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

16) มีการแนะนําผลิตภัณฑ์โดยพรี เซนเตอร์ตวั จริ ง
17) พนักงานขายมีความสุภาพ อัธยาศัยดี เต็มใจให้บริ การ
18) พนักงานขายมีความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
19) มี Call Center สําหรับรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ด้ านกระบวนการการให้ บริการ
20) มีการ Stock ผลิตภัณฑ์ไว้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ
21) มีการจัดจําหน่ายครอบคลุมทุกร้านค้า
22) สามารถการคืนเงิ นหรื อเปลี่ ยนผลิตภัณฑ์ในกรณี ที่มีความ
ผิดพลาด

ด้ านสิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ
23) สถานที่วางจําหน่ายผลิตภัณฑ์มีความสะอาด
24) สภาพแวดล้อมของสถานที่วางจําหน่ายมีความทันสมัย
25) สถานที่ ว างจํา หน่ า ยมี ขนาดพื้น ที่ ในการจัดวางผลิ ตภัณฑ์
อย่างเหมาะสม

ส่ วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 ขอขอบพระคุณท่ านที่ให้ ความร่ วมมือในการทําแบบสอบถาม
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Reliability
Notes
Output Created

29-SEP-2016 22:32:57

Comments
Input

Data

C:\UsersDesktop\กาแฟพร้อมดื่ม\spss-30.sav

Active Dataset

DataSet2

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data

30

File
Matrix Input
Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values are
treated as missing.

Cases Used

Statistics are based on all cases with
valid data for all variables in the
procedure.

Syntax

RELIABILITY
/VARIABLES=a1 a2 a3 a4 a5 b6 b7
b8 c9 c10 c11 d12 d13 d14 d15 e16
e17 e18 e19 f20 f21 f22 g23 g24 g25
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Resources

Processor Time

00:00:00.00

Elapsed Time

00:00:00.00
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Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid

%
30

100.0

0

.0

30

100.0

Excludeda
Total

a. Listwise deletion based on all variables in
the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items
.891

25
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ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชื่อ-สกุล ผูว้ จิ ยั :

นางสาวภัทธี รา ประพฤติธรรม

วันเดือนปี เกิด

:

22 พฤษภาคม 2534

อาชีพ

:

พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2555

สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาจีนธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2557

ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการทํางาน :
พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2559 พนักงานบริ ษทั เอกชน ธนาคารกสิ กรไทย
พ.ศ. 2559 ถึง ปั จจุบนั พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

