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การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการ
การตลาดกับการติดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2) ศึกษาปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ ร้านสตาร์ บ คั ส์
สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คื อ ผูบ้ ริ โภคกาแฟสดในร้ านกาแฟ
สตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็ม ไพร์ ท าวเวอร์ จานวน 400 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล คื อ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สันและ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยั พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชี พ
พนักงานเอกชน ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท
ปั จจัยทางการตลาดบริ การที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ ร้านสตาร์ บคั ส์
สาขาเอ็ ม ไพร์ ท าวเวอร์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยผูบ้ ริ โภคให้ค วามส าคัญ มากที่ สุ ด ในด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านบุคลากร รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ และให้ความสาคัญน้อยที่สุด
ในด้านราคา
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ มี ความสัม พันธ์ เชิ งบวกกับ การติ ดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บ คั ส์
สาขาเอ็ม ไพร์ ท าวเวอร์ ที่ ระดับ นัยส าคัญทางสถิ ติ .05 และยังพบอี กว่าปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการ

ข

ตัดสิ นบริ โภคกาแฟสดที่ ร้านสตาร์ บ คั ส์ สาขาเอ็ม ไพร์ ท าวเวอร์ อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ได้แก่
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ในการให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านราคา สามารถ
ร่ วมกันทานายการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ได้ร้อยละ 40.3
(p < 0.05)
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The objectives of research study were: 1) to study the importance’s level of marketing
mix factors and customer purchasing decision of fresh coffee at starbuck, Empire Tower. 2) to
study marketing mix factors influencing to customer purchasing decision of fresh coffee at
starbuck, Empire Tower. The populations used in the study were 400 people who were collected
their data from questionaires and statistical processing, including Frequency Distribution,
Percentage, Average and Standard Deviation. The results of hypothesis testing used Pearson
product-moment correlation coefficient and Multiple regression analysis. The research results can
be found out that:Most consumers were female with 21 - 30 years of age, single status, worked in private
companies, graduated with bachelor’s degree and average incomes 10,001 – 30,000 baht.
The marketing mix factors influenced customer purchasing decision of fresh coffee at
starbuck, Empire Tower found that the overall was high level. The highest important was product.
Secondly, it was people and the least important was price.
Hypothesis testing revealed that the marketing mix factors of product, price, place,
promotion, people, process and physical evidence had positive correlation with customer
purchasing decision of fresh coffee at starbuck, Empire Tower at the statistical significant level of
0.05. In addition, the marketing mix factors – product, place, promotion and price can predict
customer purchasing decision of fresh coffee at starbuck, Empire Tower about 40.3 percent (p <
0.05).

ง

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงสมบูรณ์ได้ดว้ ยความช่วยเหลืออย่างดียงิ่ ด้วยความกรุ ณาอย่างสู ง
ของ ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้ให้คาปรึ กษา คาแนะนาและเสนอ
ข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ ตลอดจนตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ จนทาให้งานวิจยั ฉบับนี้
เสร็ จสมบูรณ์ ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณอาจารย์เป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ประสิ ทธิ ประสาทความรู ้แก่ผวู ้ จิ ยั จนสามารถนาความรู ้
มาใช้ในการทาวิจยั ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว และเพื่อนๆ ทุกคน ผูซ้ ่ ึ งเป็ นทั้ง
แรงบันดาลใจคอยให้การสนับสนุนและส่ งเสริ มให้การศึกษาครั้งนี้สาเร็ จได้อย่างสมบูรณ์
สุ ดท้ายนี้ ผวู ้ ิจยั แจ้งว่า ผลการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางสาหรับผูท้ ี่สนใจ
จะศึกษาวิจยั ในธุ รกิจทางด้านอาหารและการบริ การและผูท้ ี่สนใจเกี่ยวกับเครื่ องดื่มกาแฟสดได้เป็ น
อย่างดีสืบไป

จิราพิพธั สุ รสิ งห์ไกรสร
พ.ศ. 2560

จ

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย ....................................................................................................................
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ...............................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ ……………………………………………………….…………………....
สารบัญ ........………………………………………………………………………………......
สารบัญตาราง ………………………………………………………………………………....
สารบัญภาพ ..............................................................................................................................
บทที่ 1
บทนา ..................................................................................................................
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา ……………………………..………....
คาถามการวิจยั ....................................................................................................
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ....................................................................................
กรอบแนวความคิด ..............................................................................................
สมมติฐานการวิจยั ...............................................................................................
ขอบเขตของการวิจยั ...........................................................................................
นิยามศัพท์เฉพาะ .................................................................................................
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .................................................................................
บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ................................................................
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ .....................................................
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริ การ .............................................................
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s .........................
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยที่มีต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ....................
ความรู ้เกี่ยวกับกาแฟสด ...............................................................................
ประวัติบริ ษทั สตาร์ บคั ส์ คอฟฟี่ จากัด ..........................................................
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ....................................................................................
บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั ........................................................................................
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ..........................................................................
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ........................................................
วิธีการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล .......................................
วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ..............................................................
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ...............................

หน้า
ก
ค
ง
จ
ช
ฌ
1
1
3
3
3
4
4
5
6
7
8
9
11
13
16
22
25
28
28
29
31
32
32

ฉ

สารบัญ (ต่ อ)
บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล .........................................................................................
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ......…………………………..………....
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ...................................................................................
บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ............................................................
สรุ ปผลการวิจยั ....................................................................................................
อภิปรายผลการวิจยั ..............................................................................................
ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................
บรรณานุกรม .............................................................................................................................
ภาคผนวก .................................................................................................................................
ภาคผนวก ก ..................................................................................................................
ภาคผนวก ข ..................................................................................................................
ประวัติผเู ้ ขียน ............................................................................................................................

หน้า
37
37
38
54
54
57
59
61
65
65
70
77

ช

สารบัญตาราง
หน้า
ตาราง
4.1 จานวน และร้อยละของผูบ้ ริ โภคจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ...................................
4.2 ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดับ ความส าคัญ ต่ อปั จจัย ทางการตลาด
บริ การที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์โดยรวม .....................................................................................
4.3 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสาคัญต่อปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ .......
4.4 ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดับ ความส าคัญ ต่ อ ปั จจัย ด้านราคาที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ …...
4.5 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสาคัญต่อปั จจัยด้านสถานที่
ในการให้บริ การที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ………………………………………………………………
4.6 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสาคัญต่อปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์
สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ...................................................................................................
4.7 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสาคัญต่อปั จจัยด้านบุคลากรที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ .......
4.8 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสาคัญต่อปั จจัยด้านกระบวนการ
การให้บริ การที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ...................................................................................................
4.9 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสาคัญต่อปั จจัยด้านลักษณะ
กายภาพภายนอกที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ...................................................................................................
4.10 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการตัดสิ นใจบริ โภค
กาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ..........................................................
4.11 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์กบั การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟ
สดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ...................................................................
4.12 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านราคากับการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่
ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ...........................................................................

38

39
40
41

41

42
42

43

44
44
45
46

ซ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้า
ตาราง
4.13 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านสถานที่ในการให้บริ การกับการตัดสิ นใจ
บริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ..........................................
4.14 การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดกับการตัดสิ นใจ
บริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ...........................................
4.15 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านบุคลากรกับการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด
ที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ....................................................................
4.16 การทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ด้า นกระบวนการการให้ บ ริ ก ารกับ การ
ตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ............................
4.17 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านลักษณะกายภาพภายนอกกับการตัดสิ นใจ
บริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ..........................................
4.18 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ .......................................................................

47
48
49
50
51
52

ฌ

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แสดงปั จจัยส่ วนผสมทางตลาด ................................................................................
แสดงกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Buying Decision Process) …................
กาแฟสดเอสเปรสโซ (Espresso) ..............................................................................
กาแฟสดคาปูชิโน (Cappuccino) ..............................................................................
กาแฟสดลาเต้ (Latte) ...................................................................................................
กาแฟสดมอคคา (Mocha Coffee) .................................................................................
กาแฟสดอเมริ กาโน (Amerocano) ................................................................................
ตราสิ นค้าร้านกาแฟสดสตาร์บคั ส์ (Starbucks) .............................................................
ร้านกาแฟสดสตาร์บคั ส์(Starbucks) สาขาแรกของประเทศไทย ..................................
บรรยากาศภายในร้านกาแฟสดสตาร์บคั ส์(Starbucks) ...............................................

11
13
17
18
19
20
21
22
23
24

บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
กาแฟเป็ นเครื่ องดื่ ม ที่ ค นไทยรู ้ จกั ตั้งแต่ ส มัยอยุธ ยา แรกเริ่ ม มี ก ารทดลองปลู กอยู่ในเขต
พระราชวัง ต่อมาได้มีการพี่กระจายออกมาสู่ คนกลุ่มกว้างในปี พ.ศ. 2447 ซึ่ งการนาเข้ามาของกาแฟ
สายพันธุ์โรบัสต้า มีนายดีหมุน ชาวไทยเชื้อสายอิสลาม และสายพันธุ์ อราบิกา้ มีนายเจริ นี ชาวอิตาลี
นาเข้ามา ประเทศไทยมีการปลูกกาแฟจานวนมากทางภาคใต้ สายพันธุ์ที่นิยมปลูก คือ โรบัสต้า โดย
ปลูกที่ จังหวัดชุมพร นครศรี ธรรมราช และระนอง เป็ นต้น และทางภาคเหนือ สายพันธุ์ที่นิยมปลูก
คื อ อราบิ ก้า ปลู กกันมากเชี ยงใหม่ เชี ยงราย และแม่ ฮ่องสอน ในสมัยนั้น ผูค้ นจะมานั่งดื่ ม กาแฟ
พร้อมกับมีขนมปั งปิ้ งที่รับประทานคู่กนั อีกทั้งอ่านหนังสื อพิมวิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละวัน จน
กลายเป็ นกิจกรรมยามเช้าของผูท้ ี่อาศัยในย่านเดียวกัน กิจวัตรประจาวันเหล่านี้ได้พฒั นาจากเดิมเป็ น
“วัฒนธรรมท้องถิ่ น”หรื อที่เรี ยกกันว่า “สภากาแฟ” หลังจากนั้นร้านกาแฟเริ่ มมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
เรื่ อยๆ โดยกาแฟที่นิยมรับประทานตามร้านโบราณ อาทิ เช่ น โอเลี้ ยง ชาเย็น กาแฟร้ อน กาแฟเย็น
ในเวลาต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็ นการดื่มกาแฟสาเร็ จรู ปแบบซองที่ชงกับน้ าร้อน (3 IN 1) จนได้
มีการพัฒนามาถึ งยุค “คอฟฟี่ ช็อป” ในยุคนี้ คนไทยได้เริ่ มหันมาบริ โภคร้ านกาแฟสด คัว่ บดใหม่
แสดงให้เห็นถึงธุ รกิจร้านกาแฟนั้นเริ่ มมีการจริ ญเติบโตอย่างเห็นได้ชดั เจนและรวดเร็ ว
การเติบโตของร้านกาแฟเพิ่มสู งขึ้นเนื่ องจากคนไทยยังคงมีอตั ราการดื่มกาแฟอยูใ่ นเกณฑ์ที่
ต่า ตือ บริ โภคเฉลี่ย 130-150 แก้ว/คน/ปี ในขณะที่ แถบเอเชี ย อย่างเช่ น ญี่ ปุ่น ดื่ มกาแฟ เฉลี่ ย 500
แก้ว/คน/ปี หรื อชาวอเมริ กนั ดื่มกาแฟเฉลี่ ย 700 แก้ว/คน/ปี (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2557) ธุ รกิจกาแฟ
ของประเทศไทยพบว่ามีผปู ้ ระกอบธุ รกิจร้านกาแฟขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่รายใหม่เริ่ ม
เข้ามาสู่ ตลาดเป็ นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นนัก ลงทุ นชาวไทย หรื อนัก ลงทุ นต่างชาติ ต่างให้ค วาม
สนใจเป็ นอย่างมากเช่นกัน โดยธุ รกิจกาแฟไม่วา่ จะเป็ นขนาดเล็ก หรื อขนาดใหญ่ เริ่ มมีการขยายตัว
ออกไปตามแหล่งชุ มชน ย่านเศรษฐกิจ และตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของ
บริ โภคกาแฟที่ เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ถึ ง ภาพรวมธุ ร กิ จ ร้ า นกาแฟในช่ ว ง 3-4 ปี นี้ มี ค วาม
เปลี่ ย นแปลงถึ ง การบริ โภคกาแฟที่ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเพิ่ ม มากขึ้ น ถึ ง ร้ อ ยละ 11 จากปี พ.ศ. 2555
(ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2556) การดื่มกาแฟของคนไทย เรี ยกว่าได้วา่ เป็ นการบริ โภคในชีวิตประจาวัน
ไปแล้ว ผูบ้ ริ โภคหากมีเวลาส่ วนใหญ่จะนิ ยมบริ โภคกาแฟสด เพราะว่ามีคุณภาพที่ดีกว่า หากมีเวลา
น้อยจะบริ โภคกาแฟสาเร็ จรู ปแทน ร้านกาแฟส่ วนใหญ่มีคู่แข่งทางการตลาดมาก การตัดสิ นใจที่จะ
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เลือกบริ โภคกาแฟสดร้านใดร้านหนึ่งที่มีรสชาติถูกปาก ซึ่ งผูบ้ ริ โภคก็ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้าน
ต่างๆไม่น้อย ร้านกาแฟส่ วนใหญ่จะสร้ างความประทับ ให้กบั ผูบ้ ริ โภค โดยทาให้ผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึง
รสชาติของกาแฟที่สั่งว่า “เป็ นมากกว่ากาแฟถ้วยเดียว” ผูบ้ ริ โภคสามารถสั่งกาแฟได้ตามใจชอบใน
เรื่ องของสู ตรกาแฟตามที่ตวั เองต้องการ (ธิ ดารัตน์ ทิพย์พิมล, 2527) ซึ่ งแต่ละบุคคลมีความชอบที่
แตกต่ างกัน ออกไป เป็ นการสร้ างความรั บ รู ้ ถึ งคุ ณ ภาพของกาแฟที่ ผูบ้ ริ โภคต่ างให้ ค วามส าคัญ
นอกจากนี้ ผบู ้ ริ โภคยังคานึงถึงด้านการบริ การต่างๆ ที่จะสามารถตอบสนองความความต้องการของ
ตัวผูบ้ ริ โภคว่าคุม้ กับค่าเงินที่เสี ยไป อาทิเช่น การดื่มกาแฟมีคุณภาพ ซึ่งทาให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ถึงรสชาติ
ที่ดี หรื อบรรยากาศภายในร้าน ตั้งแต่กา้ วแรกที่เดินเข้าร้านทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกผ่อนคลายกับกลิ่นของ
กาแฟสดใหม่ และจานวนสาขาของร้านกาแฟมีจานวนมากพอสาหรับการใช้บริ การ จากการวิจยั ของ
อภิ รั ก ษ์ ศิ รินัน ทกุ ล กล่ า วว่าผู บ้ ริ โภคกลุ่ ม ตัว อย่างยัง ให้ ค วามส าคัญ ในส่ ว นของราคากาแฟที่
เหมาะสม แสดงให้เห็นถึงความพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีความพึงพอใจต่อราคาและคุณภาพควบคู่กนั
ซึ่งจะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจ เชื่ อมัน่ และกลับมาใช้บริ การซ้ า แสดงให้เห็นถึงการตอบรับ
เป็ นอย่างดี
การดื่ มกาแฟของคนไทยนั้นมีอตั ราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จที่น่าลงทุ นของ
ต่างชาติ เจ้าของธุ รกิ จกาแฟสดรายใหญ่ อย่าง “สตาร์ บ ัคส์ ” ถื อเป็ นธุ รกิ จกาแฟสดเกรดพรี เมี่ ย ม
(Premium) ต่ างให้ ค วามสนใจที่ จะเข้ามาลงทุ นประกอบกิ จการ ร้ านกาแฟสตาร์ บ คั ส์ เดิ มมาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งมีการประกอบกิจการมานานกว่า 40 ปี มีสาขาทัว่ โลก 16,000 แห่ งจาก 30
ประเทศทั่ว โลก (Shraddha Poojarai, 2013) ต่ อ มาสตาร์ บ ัค ส์ ไ ด้มี ก ารขยายกิ จ การมาลงทุ น ใน
ประเทศไทยปี พ.ศ.2541 มีสาขาทั้งหมด 179 สาขา ทั้งในกรุ งเทพมหานครและแหล่งท่องเที่ยวตาม
จังหวัดต่างๆ แต่กระแสความนิ ยมของการดื่ มกาแฟที่มากขึ้น เริ่ มทาให่ มีคู่แข่งทางด้านธุ รกิ จกาแฟ
ซึ่ งกระแสความนิยมนั้นทาให้ผปู ้ ระกอบการต้องมีการพัฒนาด้านกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะ
ด้านช่องทางการรับออเดอร์ และจาหน่ายสิ นค้า อีกทั้งขั้นการตอนการชงกาแฟให้ตรงตามความชอบ
ของลูกค้ามีความพิถีพิถนั สู ง รวมถึ งการสร้ างสรรค์วฒั นธรรมของการดื่มกาแฟ (Coffee Cultrue)
ส่ วนใหญ่สตาร์ บคั ส์ จะเปิ ดบริ การในพื้นที่ที่เป็ นย่านออฟฟิ ต หรื อแหล่งชุ มชุ น ห้างสรรพสิ นค้า ใน
สถานที่น้ นั ๆภายในตัวร้านจะมีการตกแต่งที่แตกต่างออกไปตามรสนิ ยมของผูบ้ ริ โภคโดยส่ วนมาก
ของพื้นที่ น้ ันๆ รวิช เมฆสุ นทรากุล. (2554) ภายในตัวร้ านจะมี การตกแต่งที่ เรี ยบหรู ทันสมัย ตาม
สไตล์ โ มเดิ ร์ น มี บ รรยากาศที่ รู้ สึ กผ่ อ นคลาย มี ก ลิ่ น หอมอ่ อ นๆจากกาแฟสด สตาร์ บ ั ค ส์
เปรี ย บเสมื อ นพื้ น ที่ ที่ 3 (Third place) ที่ เปิ ดกว้า งให้ “คนเมื อ งยุ ค ใหม่ ” ได้ ม าพัก ผ่ อ น พู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และใช้เป็ นสถานที่ทางานอีกแห่ งหนึ่ ง โดยกลุ่มเป้ าหมายที่สาคัญจะเป็ น
บุคคลหลายประเภท อาทิเช่น บุคคลทัว่ ไป พนักงงานออฟฟิ ต นักเรี ยน นักศึกษา ซึ่ งสิ่ งอานวยความ
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สะดวกเหล่ านี้ ถื อเป็ นเสน่ ห์ดึงดู ดที่ น่าสนใจท าให้ผูท้ ี่ ช อบดื่ ม กาแฟสดเข้ามาใช้บ ริ ก ารกัน อย่าง
ต่อเนื่ อง จากความสาคัญของปั ญหาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ซึ่ งผลการวิจยั ใน
ครั้ งนี้ จะเป็ นประโยชน์ แก่ ผูป้ ระกอบการร้ านกาแฟสดสตาร์ บ คั ส์ เพื่ อนาไปเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาทางคุณภาพกาแฟและการบริ การด้านต่างๆ ตลอตจนประสิ ทธิ ภาพของการดาเนินงานเพื่อให้
ตอบโจทย์ตอบควาต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
คำถำมกำรวิจัย
1. ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารมี ระดับ ความส าคัญ อย่า งไรต่ อการตัดสิ น ใจ
บริ โภคกาแฟสดร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
2. ปั จจัยอะไรที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อกาแฟสดร้ านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์
ทาวเวอร์
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการการตลาดกับการติ ดสิ นใจบริ โภค
กาแฟสด ที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
2. เพื่ อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจบริ โภค
กาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
กรอบแนวคิดของกำรวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
บริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ มีกรอบแนวคิดในการทาวิจยั ได้มีกาหนด
ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการดาเนิ นงานวิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหา
คาตอบ
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ตัวแปรต้น

ปัจจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
2. ปัจจัยด้านราคา
3. ปัจจัยด้านสถานที่ในการให้บริ การ
แก
4. ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ปัจจัยด้านบุคลากร
6. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การ
7. ปัจจัยด้านลักษณะกายภาพภายนอก
(Kotler, 2000)

ตัวแปรตาม

กำรตัดสิ นใจบริโภคกำแฟสดที่ร้ำน
สตำร์ บัคส์ สำขำเอ็มไพร์ ทำวเวอร์
(Schiffman & Kanuk, 2000, p.6)

สมมติฐำนกำรวิจัย
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดร้านสตาร์
บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ขอบเขตในกำรวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับครั้งนี้เป็ นการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การมีผลต่อ
การตัดสิ น ใจบริ โภคกาแฟสดร้ านสตาร์ บ ัค ส์ สาขาเอ็ม ไพร์ ท าวเวอร์ โดยท าการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นและได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั
ไว้ดงั นี้ คือ
1. ขอบเขตด้านประชากร ประชาชนที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ ริ โภคกาแฟสดในร้านกาแฟ
สตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา เป็ นการศึ กษามุ่ งเน้น ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสม
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ทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาว
เวอร์
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษา สถานที่ศึกษา ที่ผูว้ ิจยั ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ ร้ านกาแฟ
สตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ กรุ งเทพมหานคร
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการศึกษา เริ่ มตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน พฤจิกายน 2560
ตัวแปรทีศ่ ึกษำ
1. ตัวแปรต้ น (Independent Variable)
1.1 ได้แก่ ปั จจัยทางการตลาด ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัย
ด้านสถานที่ ใ นการให้ บ ริ ก าร ปั จ จัย ด้านการส่ ง เสริ ม การตลาด ปั จ จัย ด้า นบุ ค ลากร ปั จ จัย ด้า น
กระบวนการให้บริ การ ปัจจัยด้านลักษณะกายภาพภายนอก
2. ตัวแปรตำม (Dependent Variable)
2.1 การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
นิยำมคำศัพท์
ผูว้ ิจยั ได้ก าหนดคานิ ยามคาศัพ ท์เพื่ อ สร้ างความเข้า แก่ ผูท้ ี่ ตอ้ งศึ กษางานวิจยั ต่อไป และ
นาไปสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ได้คาตอบตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
ผู้บริ โภค หมายถึง ผูท้ ี่ ตอ้ งการ หรื อ มีอานาจในการซื้ อกาแฟสดร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็ม
ไพร์ทาวเวอร์
ปั จ จั ย ทำงกำรตลำด หมายถึ ง ตัว แปรในการด าเนิ น กิ จ กรรมทางด้า นการตลาด เพื่ อ
ตอบสนองความต้อ งการผูบ้ ริ โภค เพื่ อ ให้ ไ ด้ต ามความพอใจของผูบ้ ริ โภค โดยผูป้ ระกอบการ
นาเสนอข้อมูลต่างๆเพื่อปรับทัศนคติในเชิ งบวกแก่ผบู ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านสถานที่ ในการให้ บ ริ ก าร ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ ด้านลักษณะกายภาพภายนอก ด้านการโฆษณา
สตำร์ บัคส์ หมายถึง แบรนด์สินค้าชนิ ดหนึ่งของธุ รกิจร้านกาแฟคัว่ บด โดยมีสายพันธุ์กาแฟ
มาจากประเทศอเมริ กา โดยมีโลโก้ของแบรนด์สินค้า เป็ นรู ปนางเงือก เรี ยกว่า ไซเรน
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กำแฟสด หมายถึง เมล็ดที่เก็บจากต้นสด และนามาผ่านกรรมวิธีการคัว่ ผูท้ ี่ตอ้ งการบริ โภค
จะนาเมล็ดกาแฟผ่านการคัว่ มาบดโดยผ่านกรองเครื่ องทากาแฟ
ปัจจัยด้ ำนผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ นค้า หรื อบริ การที่ ร้านกาแฟสดสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์
ทาวเวอร์ เสนอขายแก่ผบู ้ ริ โภค ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจ และมีความต้องการในสิ นค้านั้นๆ
ปั จจัยด้ ำนรำคำ หมายถึง สิ่ งที่ แสดงถึ งมูลค่าของสิ นค้านั้นๆ ภายในร้านกาแฟสดสตาร์
บัคส์ สาขาอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยมีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ปัจจัยด้ ำนช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย หมายถึง สถานที่ที่ผบู ้ ริ โภคสามารถหาซื้ อได้ง่าย เป็ นที่
รู ้จกั รวมไปถึ งจดจาได้ง่าย และมีความสะดวกในการซื้ อสิ นค้าที่ร้านกาแฟสดสตาร์ บคั ร์ สาขาเอ็ม
ไพร์ทาวเวอร์
ปั จจั ยด้ ำนส่ งเสริ ม กำรตลำด หมายถึ ง การใช้กลยุทธ์ ลด แลก แจก แถม เพื่ อดึ งดู ดให้
ผูใ้ ช้บริ การมาใช้บริ การร้านกาแฟสดสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ปัจจัยด้ ำนบุคคลหรื อพนักงำน หมายถึง พนักงานร้านกาแฟสดสตาร์ บคั ร์ สาขาเอ็มไพร์ทาว
เวอร์ ที่ให้บริ การ ช่ วยเหลือทางด้านการบริ การต่างๆ เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การเกิ ดความพึงพอใจได้ มีการ
มาซื้ อซ้ า และมีการบอกต่อ
ปั จจัยด้ ำนกระบวนกำร หมายถึ ง ขั้นตอน กระบวนการ ระเบียบวิธีการการปฏิบตั ิงานใน
ด้านการบริ การภายในร้านกาแฟสดสตาร์ บคั ร์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ที่นาเสนอให้กบั ผูบ้ ริ โภค เพื่อ
มอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความประทับใจมากที่สุด
ปั จ จั ยด้ ำนกำรสร้ ำงและน ำเสนอลักษณะทำงกำยภำพ หมายถึ ง การสร้ า งและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพของร้านกาแฟสดสตาร์บคั ร์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ให้กบั ผูบ้ ริ โภคในด้านต่างๆ
เช่ น ด้า นการแต่ ง กายสะอาดเรี ย บร้ อ ย วาจาสุ ภ าพอ่ อ นโยน และการให้ บ ริ ก ารที่ รวดเร็ ว หรื อ
ผลประโยชน์ที่ผบู ้ ริ โภคควรจะได้รับ
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับจำกกำรวิจัย
1. ทาให้ทราบถึงระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการการตลาดต่อการตัดสิ นใจ
บริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
2. ทาให้ทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภค
กาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
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3. ผลการวิจยั จะเป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบกิจการร้านกาแฟสดสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์
ทาวเวอร์ ในการกาหนดกลยุทธ์ของกิ จการ ให้สอดคล้องกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด เพื่อ
นาไปพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อ งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจบริ โภค
กาแฟสด ที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อนามาประกอบการนาเสนอผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ และเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ที่ได้กาหนดไว้ โดยแบ่งหัวข้อออกเป็ น 6 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริ การ
ส่ วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s
(Service Marketing Mix)
ส่ วนที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยที่มีต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 5 ความรู ้เกี่ยวกับกาแฟสด
ส่ วนที่ 6 ประวัติบริ ษทั สตาร์ บคั ส์ คอฟฟี่ จากัด
ส่ วนที่ 7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับประชากรศาสตร์
ความหมายเกีย่ วกับประชากรศาสตร์
เกื้อ วงศ์บุณสิ น (2544) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ เชิงธุ รกิจ (Business Demography) คือการ
นาวิธี ท างประชากรศาสตร์ เข้ามาช่ วยเป็ นแนวทางเสริ ม สร้ างการพัฒ นาทางธุ รกิ จ โดยใช้ปั จจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ เช่ น เพศ อาชี พ อายุ การศึ กษา และรายได้ต่อเดื อน ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ อาจ
ส่ งผลเกี่ ยวกับตัวบุ คคล องค์กร หรื อกิ จกรรมขององค์กรที่ ดาเนิ นงานมาใช้ในการเลื อกลยุทธ์เพื่อ
ช่วยในการตัดสิ นใจ หรื อเพื่อเป็ นหลักประกันแห่งความสาเร็ จของธุ รกิจในองค์กร
Hanna and Wozniak (2001) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับ
บุคคล เช่ น เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชี พ เชื้ อชาติ ศาสนา ที่ส่งผลต่อพฤติกรรผูบ้ ริ โภค นักการ
ตลาดส่ วนใหญ่จะนามาใช้ในการแบ่งส่ วนตลาด (Market Segmentation) ซึ่ งนามาเชื่ อมโยงกับความ
ต้องการ และอัตราในการใช้สินค้านั้นๆของผูบ้ ริ โภค
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็ น 5 ข้อ ดังนี้
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อายุ
อายุเป็ นปั จจัยหนึ่ งทางประชากรศาสตร์ ที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรม ช่ วงอายุแต่ละช่ วงที่
แตกต่างของแต่ละบุคคลซึ่ งจะแสดงให้เห็น วัยวุฒิ หรื อประสบการณ์ ชีวิต การรับรู ้ เรื่ องราวต่างๆที่
แตกต่างกันออกไปตามแต่ละช่วงของวัย
เพศ
ศิรประภา นพชัยยา (2558) กล่าวว่า เพศถื อว่าเป็ นลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ติดตัวมา
ตั้งแต่ กาเนิ ด ซึ่ งเพศเป็ นตัวกาหนดบทบาทหน้าที่ ข องแต่ ละบุ ค คล รวมไปถึ งการพัฒนาการด้าน
ต่างๆที่ในแต่ละช่ วงของวัยมีความแตกต่างกัน เช่ น เพศชายมีพฒั นาการที่ชา้ กว่าเพศหญิงในช่วงวัย
เด็ก และความแตกต่างทางเพศนี้ ส่งผลให้มีพฤติกรรมการสื่ อสารแตกต่างกัน เช่ น เพศชายจะมอง
ความส าคัญ ในเรื่ อ งของเหตุ ผ ลเป็ นส าคัญ แต่ ไ ม่ ล งรายรายละเอี ย ดในเรื่ อ งนั้ นๆมากนั ก ใน
ขณะเดียวกันเพศหญิงจะมีความละเอียดอ่อนในเรื่ องของการตัดสิ นใจสิ่ งต่างๆรอบตัวมากกว่า
ระดับการศึกษา
การศึกษา หมายถึง วุฒิที่ได้รับตามเกณ์ เมื่อเข้าไปศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆตามระยะเวลา
ที่ ส ถาบันได้กาหนดขึ้ น การศึ ก ษาได้บ่ งบอกถึ งระดับ ของการเรี ยนรู ้ หนังสื อ ความถนัดในด้าน
วิชาชี พต่างๆ นอกจากนี้ การศึกษายังแสดงถึงระดับความรู ้ การมีศกั ยภาพ รวมถึงความเข้าใจในเรื่ อง
สิ่ ง ต่ า งๆ ของแต่ ล ะบุ ค คลว่า มี ค วามแตกต่ า งกัน มากน้ อยเพี ย งใด ซึ่ งท าให้ เกิ ด ค่ านิ ย ม ทัศ นคติ
คุณธรรม และความคิดที่มีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของบุคคลที่ได้พบระหว่างการศึกษา
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
หมายถึง รายได้ของบุคคลในในครอบครัวที่สามารถแสดงถึงสถานะทางการเงิน ซึ่ งแสดง
ถึงการมีศกั ยภาพในการใช้จ่ายสิ นค้าทั้งอุปโภคบริ โภคต่างๆ บุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงจะมี
โอกาสดี ในการหาสิ่ งที่ เป็ นปประโยชน์แก่ตวั เอง บุ คคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิ จต่ าจะมี ขอ้ จากัดใน
เรื่ องต่างๆค่อนข้างมาก อาทิเช่น บุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดับสู ง มีโอกาสได้รับเชิ ญ
ไปร่ วมกิ จกรรมใหม่ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น หรื อโปรโมชั่นพิ เศษต่างๆจากทางร้ าน ก่ อนบุ คคลที่ มีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ต่ากว่า
ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการให้ บริการ
ความหมายของกาบริการ
Kotler (2000) กล่ าวว่า การบริ การ หมายถึ ง ความสามารถหรื อการกระทาของบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลหนึ่ งที่สนองต่อวคามต้องการของอีกบุคคลหรื อกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สัมผัส
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ไม่ได้และไม่ ส ามารถเป็ นเจ้าของผลิ ตผลของการบริ การที่ อาจมี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับ ผลิ ตภัณฑ์ ท าง
กายภาพ
จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ (2530) กล่าวว่า การบริ การ หมายถึง กิจกรรมใดๆที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการเพื่อทาให้เกิ คความพึงพอใจ ซึ่ งลักษณะเฉพาะตัวของมันเองโดยที่ไม่จาเป็ นต้องจับ
ต้องได้ หรื อต้องอยูร่ วมกันกับการขายสิ นค้าและบริ การใด การบริ การจะเกี่ยวข้องกับการใช้สินค้า
หรื อไม่ใช้สินค้าที่มีตวั ตน และไม่สามารถแสดงความเป็ นเจ้าของสิ นค้านั้นได้
สุ ดาดวง เรื องรุ จิระ (2543) กล่าวว่า การบริ การ หมายถึง งานที่ไม่สามารถสัมผัสได้และไม่มี
ตัวตน แต่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคและสร้างความพึงพอใจได้ ซึ่ งจุดมุ่งหมาย
ของการบริ การ คือ การที่ทาให้ผซู ้ ้ื อเกิดความพึงพอใจจากการบริ การสิ่ งเหล่านั้น ฉะนั้นการจาหน่าย
การบริ การมีความจาเป็ นที่ตอ้ งคานึงถึงการบริ หารการตลาดเช่นเดียวกับการจาหน่ายสิ นค้าที่มีตวั ตน
นักบริ หารงานของการบริ การ ได้มีการรวบรวมคาความหมายดี ๆจานวนหนึ่ งมารวมกัน
โดยใช้อกั ษรตัวหน้ามาเรี ยงต่อกัน ได้คาว่า Service มีคุณลักษณะ 7 ประการของการบริ การที่ดี ดังนี้
ชานาญ ภู่เอี่ยม (2537)
1. S = Smiling & Sympathy: การยิ้มแย้ม และการบริ การที่ ตระหนักถึ งว่าเอาใจเขามาใส่
ใจเรา มีความเห็นอกเห็นใจต่อความยุง่ ยากของลูกค้า
2. E = Early Response: การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว โดยไม่
ต้องเอ่ยปากเรี ยกหา
3. R = Respectful: การแสดงออกถึงการให้เกียรติลูกค้า
4. V = Voluntariness Manner: การให้บริ การด้วยความเต็มใจ
5. I = Image Enhancing: การแสดงออกอย่างสุ ภาพเพื่ อรั ก ษาภาพพจน์ ข องผูใ้ ห้ บ ริ ก าร
และเป็ นการสร้างภาพพจน์ให้กบั องค์กร
6. C = Courtesy การแสดงออกด้วยกิริยามารยาทที่ดี สุ ภาพ อ่อนโยน และความอ่อนน้อม
ถ่อมตน
7. E = Enthusiasm: การให้ บ ริ ก ารอย่ า งกระฉั บ กระเฉง มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการ
ให้บริ การ
จากความหมายข้างต้นสรุ ปได้วา่ การบริ การ หมายถึง งานที่สัมผัสไม่ได้และไม่มีตวั ตน แต่
สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของบริ โภคได้ ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่ผูข้ ายได้
จัดทาขึ้น เพื่อเสนองสิ่ งที่เหนื อกว่าความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่ต้ งั เอาไว้ การบริ การสามารถที่จะ
สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้โดยมีการอานวยความสะดวกในด้านต่างๆที่มีความหลากหลาย

11

ส่ วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด
ความหมายเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด
คอตเลอร์ Kotler (2000) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาดของธุ รกิจการให้บริ การ ซึ่ งเรี ยก
ส่ วนประสมทางการตลาดว่า 7Ps เพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วย

ภาพที่ 1 แสดงปั จจัยส่ วนผสมทางตลาด
ที่มา: https://twitter.com/ptclofficial/status/354208754520166400 (2560)
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
หมายถึ ง สิ่ งของที่ ธุรกิ จได้ทาการเสนอขาย เพื่ อตอบสนองในเรื่ องของความจาเป็ นและ
ความต้องการขของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่ งผลิตภัณฑ์มีท้ งั จับต้องได้ และจับ
ต้องไม่ได้ มีความแตกต่างทั้งทางด้านรู ปแบบ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ คุ ณภาพ สี ราคาสิ นค้า หรื ออาจจะเป็ น
บุคคล การบริ การ ความคิด หรื อสถานที่ จะมี ตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิ ตภัณฑ์ที่สนอขายนั้น
ต้อ งมี อ รรถประโยชน์ (Utility) มี คุ ณ ค่ า (Value) ในสายตาลู ก ค้า ซึ่ งจะส่ ง ผลท าให้ ผ ลิ ต ภัณ นั้น
สามารถขายได้
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ด้ านราคา (Price)
หมายถึง จึงนวนเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลิ ตภัณฑ์ หมายถึงคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์ที่อยูใ่ น
รู ป แบบของตัว เงิ น Price เกิ ด ขึ้ นจาก Product ซึ่ งเป็ นราคาของต้น ทุ น (Cost) ซึ่ งผู ้บ ริ โภคจะ
เปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์และราคา (Price) ปริ ฉตั ร แก้วเขียว และ พิทกั ษ์ ศิ
ริ วงศ์ (2559) ซึ่ งผูบ้ ริ โภคยอมจ่ายเงินเพื่อที่แลกกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์ หรื อการ
บริ การ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะตระหนักถึงการรับรู ้ในคุณค่า (Perceived Value)
ด้ านการจัดจาหน่ าย (Place หรื อ Distribution)
โครงสร้ างและช่ องทางที่อานวยการความสะดวกในการเคลื่ อนย้ายผลิ ตภัณฑ์ออกสู่ ตลาด
เป้ าหมาย โดยใช้ตลาดในการช่วยกระจายสิ นค้า ซึ่ งพิจารณาจาก การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และการ
รักษาสิ นค้าที่ยใู่ นคงคลัง
ด้ านการส่ งสริมการตลาด (Promotion)
เครื่ องมื อ ส าหรับ การใช้แรงจูงใจ (Persude) เพื่ อให้ เกิ ด ความต้องการในผลิ ตภัณ ฑ์ โดย
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ ความเชื่ อ และความรู ้ สึก ซึ่ งเป็ นการติ ดต่อระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ื อ เพื่อ
สร้างทัศนคติที่ดีให้กบั ผูซ้ ้ื อโดยผ่านพนักงานขาย (Personal selling) เพื่อทาการขาย หรื อทาการขาย
โดยไม่ ใช้คน (Nonperson selling) แต่เป็ นการศึ กษาโดยผ่านสื่ อโฆษณา (Advertising) เครื่ องมื อที่
ช่ วยในการติดต่อสื่ อสารนั้นมี หลายวิธี โดยพิจารณาจากความเหมาะสมทางด้านผลิ ตภัณฑ์ ลู กค้า
คู่แข่ง เพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายร่ วมกัน
ด้ านบุคลากร (People) พนักงาน (Employees)
หมายถึ ง ที่ ผ่า นการคัด เลื อ ก (Selection) การฝึ กอบรม (Training) การจู งใจ (Motivation)
ฉั ต รยาพร เสมอใจ (2548) (อ้ า งถึ ง ใน ศิ ร ประภา นพชั ย ยา, 2558) พนั ก งานต้ อ งมี ค วามรู ้
ความสามารถ มีทศั นคติที่ดีและสามารถสื่ อสารกับลูกค้าได้ สร้างความน่าเชื่อถือ สามารถแก้ปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ เพื่อให้เกิดความพึงพออันสู งสุ ดให้กบั ลูกค้า
ด้ านกระบวนการให้ บริการ (Process)
หมายถึ ง ขั้นตอนในการส่ งมอบคุ ณภาพของการให้บ ริ การอย่างรวดเร็ วให้กบั ลู กค้า เพื่ อ
สร้ างความประทับใจ และทาให้เกิ ดความพึงพอใจกับลู กค้า ( Customer satisfaction) อาทิเช่ น การ
บริ การที่มีความรวดเร็ ว สิ นค้าที่ส่งมีความถูกต้อง และแม่นนยา เป็ นต้น
ด้ านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
หมายถึ ง ลักษณะทางกายภาพที่ มีก ารพัฒ นาการให้บริ การในรู ปแบบต่างๆ พร้ อมทั้งสิ่ ง
อานวยความสะดวกภายในร้าน เช่น บรรยากาศภายในร้าน กลิ่นหอมกาแฟอ่อนๆชวนเพิ่มอรรถรส
ในการดื่มกาแฟ ซึ่ งถือว่าเป็ นการสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า (Customer-value proposition)
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ส่ วนที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับกระบวนการตัดสิ นใจ
ชิฟแมนและคานุค(Schiffman & Kanuk, 200,p. 6) (อ้างถึงใน มนัส ศุภรจิตพร, 2555) กล่าว
ว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง ขั้นตอนของการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่ งทางเลือกขึ้น
ไป โดยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจะพินิจพิจารณาส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจ ทั้งด้าน
ความรู ้สึกนึกคิด และพฤติกรรมทางกายภาพภายนอก การซื้ อเป็ นกิจกรรมด้านความรู ้สึกนึกคิด และ
ทางกายภาพมักจะเกิดในช่วงเวลาหนึ่ ง กิจกรรมเหล่านั้นทาให้เกิดการซื้ อ และทาให้เกิดพฤติกกรม
การซื้ อตามของบุ ค คลอื่ น ขั้น ตอนการตัด สิ น ใจซื้ อ (Buying Decision Process) เป็ นขั้น ตอนการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค พบว่าผูบ้ ริ โภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้

ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Buying Decision Process)
ที่มา: https://doctemple.files.wordpress.com/2017/01/process.png (2560)
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3.1 ขั้นตอนการรั บรู้ ถึงความต้ องการ (Need Recognition) หรื อการรั บรู้ ปัญหา (Problem
Recognition)
หมายถึง การที่บุคคลรับรู ้ความต้องการภายในของตนเองที่อาจจะเกิดขึ้นเองจากภายในหรื อ
อาจจะเกิดจากสิ่ งกระตุน้ จากภายนอก ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2538) ได้ยกตัวอย่างเช่น ความ
หิ วจากการเดินผ่านร้ านอาหารที่มีภาพอาหารโฆษณายัว่ ยวน ซึ่ งทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความหิ วโดยไม่
ทราบสาเหตุ เมื่อสิ่ งเหล่ านี้ เกิ ดขึ้ นในระดับหนึ่ งจนกลายเป็ นสิ่ งกระตุ น้ ซึ่ งทาให้ตนเองเรี ยนรู ้วิธี
จัดการต่อสิ่ งกระตุ น้ ในอดี ตหรื อจากบุ ค คลรอบข้าง สามารถท าให้รู้ว่าควรจะตอบสนองต่อสื่ งก
ระตุน้ เหล่านั้นอย่างไร
3.2 ขั้นตอนการค้ นหาข้ อมูล (Information Search)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2538) เมื่อผูบ้ ริ โภคทราบถึงความต้องการ ผูบ้ ริ โภคจะทาการ
ค้นหาข้อมู ลสิ นค้าที่ สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ อาทิ เช่ น ผูบ้ ริ โภคตระหนักถึ งความ
ต้องการในการซื้ อโทรศัพท์เครื่ องใหม่ เนื่ องจากเครื่ องเก่าเริ่ มมีปัญหาเรื่ องการใช้งาน จึงต้องทาการ
ค้นหาข้อมู ล เกี่ ยวกับ โทรศัพ ท์รุ่น ที่ ก าลังเป็ นที่ นิย มอยู่ เป็ นต้น แหล่ งข้อมู ล ผูบ้ ริ โภคแบ่ งเป็ น 5
ประการ ดังนี้
1. บุคคล (Personal Sources) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน คนรู ้จกั เป็ นต้น
2. แหล่งการค้า (Commercial Sources) ได้แก่ สื่ อโฆษณา พนักงานขาย เป็ นต้น
3. แหล่งชุมชน (Public Sources) ได้แก่ สื่ อมวลชน องค์การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น
4. แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) การทดลองใช้สินค้า เป็ นต้น
5. การทดลอง (Expermental Sources) ได้แก่ หน่วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็ น
ต้น
3.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
หลังจากผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูลแล้วผ ผูบ้ ริ โภคจะมีความเข้าใจและประเมินทางเลือกทางด้าน
ต่างๆ นักการตลาดมีความจาเป็ นที่จะต้องรู ้ถึงวิธีต่างๆที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการประเมินผลของทางเลือก
ตามกระบวนการของขั้นตอน ดังนี้
1. คุ ณ สมบัติข องผลิ ตภัณ ฑ์ (Product Attributes) ก่ อนที่ ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อจะศึ ก ษา
ผลิ ตภัณ ฑ์ ก่ อนว่ามี คุ ณ สมบัติอะไรบ้าง ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมี ความรู ้ สึ ก ถึ ง ผลิ ตภัณ ฑ์ แต่ล ะชนิ ดมี ความ
แตกต่างกัน
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2. ผู บ้ ริ โภคจัด น้ า หนัก ความส าคัญ ของคุ ณ สมบัติ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ โดยผู บ้ ริ โภคจะจัด ล าดับ
ความสาคัญของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งนักการตลาดต้องพยายามค้นหาตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคโดย
การลาดับน้ าหนักความสาคัญ
3. ผูบ้ ริ โภคจะพัฒนาและมีความเชื่ อถื อเกี่ ยวกับตราสิ นค้านั้นขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ ของ
ผูบ้ ริ โภค แต่ความเชื่อที่มีต่อตราผลิตภัณฑ์น้ นั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
4. ผูบ้ ริ โภคจะมีทศั นคติต่อการเลือกตราสิ นค้า โดยพิจารณาจากการประเมินผล เริ่ มต้นด้วย
การกาหนดคุ ณสมบัติของผลิ ตภัณฑ์ตามที่ ผูบ้ ริ โภคสนใจ และทาการเปรี ยบเที ยบคุ ณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์กบั ตราสิ นค้าต่างๆ
3.4 การตัดสิ นใจซื้อ (Purchase Decision)
หลังจากมีการประเมินผลทางเลื อกจากขั้นตอนที่3 สามารถเป็ นตัวช่วยให้ผบู ้ ริ โภคกาหนด
ความพอใจของผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ า งๆที่ เป็ นทางเลื อ กโดยทั่วไป ผู บ้ ริ โ ภคเลื อ กที่ จ ะตัด สิ น ใจซื้ อ ใน
ผลิตภัณฑ์ที่ผูบ้ ริ โภคชอบมากที่สุด ทาให้การตัดสิ นใจซื้ อเกิ ดขึ้นหลังจากมี การประเมินทางเลื อก
แล้ว (Evaluation of Alternatives) และเกิ ด ความตั้ง ใจที่ จ ะซื้ อ (Purchase Decision) แต่ ก่ อ นที่ จ ะ
ตัดสิ นใจซื้ อมีปัจจัย 3 ประการ ที่ผบู ้ ริ โภคต้องคานึงถึง คือ
1. ทัศนคติของบุคคล (Attiudes of Others) เป็ นทัศนคติ ของบุ คคลที่ มีผลทั้งด้านบวกและ
ด้านลบที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
2. สถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ (Anticipated Situational Factors) ผูบ้ ริ โถคจะทาการคาดคะเน
ปั จจัย ต่ างๆที่ เกี่ ยวข้องก่ อนที่ จะตัดสิ นใจซื้ อ อาทิ เช่ น คาดคะเนต้นทุ นของผลิ ตภัณ ฑ์ คาดคะเน
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
3. สถานการณ์ ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ (Unanticipated Situational Factors) การที่ผบู ้ ริ โภคกาลัง
จะตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ แต่เกิดสถานการณ์ ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้มาเกี่ยวข้องทาให้ส่งผลกระทบต่อ
ความตั้งใจที่ จะซื้ อ อาทิ เช่ น ผูบ้ ริ โภคมีความวิตกกังวลเรื่ องรายได้หรื อไม่พึงพอใจกับการบริ การ
ของพนักงานขาย ซึ่ งท าให้เชื่ อว่าสถานการณ์ ที่ ไม่ ได้ค าดคะเนไว้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ แสดงให้เห็นถึงการตัดสิ นของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
3.5 พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Feeling)
ปริ ฉัตร แก้วเขี ย ว และ พิ ท กั ษ์ ศิ ริวงศ์ (2559) กล่ าวว่า พฤติ ก รรมหลังการซื้ อจะเกิ ดขึ้ น
ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคได้ทาการซื้ อหรื อใช้ผลิตภัณนั้นไปเรี ยบร้อยแล้ว ถ้าหากว่าเป็ นไปตามที่คาดหวังไว้
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือความพึงพอใจ แต่ถา้ หากผลลัพธ์ไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้ผลลัพธ์ก็คือความ
ไม่พึงพอใจ โดยผูบ้ ริ โภคมีการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. ความพึงพอใจหลังการซื้ อ (Protpurchase Satisfaction) เป็ นการให้ระดับความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคหลังจากที่ได้รับสิ นค้าหรื อการบริ การแล้ว
2. การกระทาหลังการซื้ อ (Protpurchase Actions) ภายหลังจาดที่ผบู ้ ริ โภคประเมินความพึง
พอใจของตนเอง ขั้นต่อไปการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคจะแบ่งออกเป็ น 2 ทางเลือก คือ ความพึงพอที่ที่
จะใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไป หรื อความไม่พอใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรื อเลิกใช้ และมีการบอกต่อคน
รอบข้าง (Postpurchase Use and Disposal)
ส่ วนที่ 5 ความรู้ เกีย่ วกับกาแฟสด
1. ประวัติกาแฟและทีม่ า
กาแฟเป็ นพืชมีถิ่นกาเนิดจากทางเขตร้อนชื้นในแอฟริ กา มีลกั ษณะเป็ นไม้พุม่ ขนาดกลาง สู ง
ประมาณ 3 - 5 เมตร ลาต้นตั้งตรง เมื่ อโตขึ้ น กิ่ งจะขนานไปกับพื้นดิ นหรื อห้อยต่ าลง ดอกมี สีขาว
กลิ่ นหอมคล้ายมะลิป่า เป็ นรู ปคล้ายดาว มีผลลักษณะคล้ายลูกหว้า เมล็ดที่สุดจะมีสีน้ าตาลปนแดง
กาแฟนั้นมี มากมายหลายสายพันธุ์ แต่พนั ธุ์ที่มีความสาคัญในการทางค้ามี สองชนิ ดคื อ พันธุ์อารา
บิก้า และพัธุ์โรบัสต้า ซึ่ งกาแฟนั้นได้เข้ามาแพร่ หลายในประเทศเขตเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้และ
อินเดียตะวันตกเป็ นครั้งแรกในศตวรรษที่ 17 (ภูรีภทั ร์ ชัง่ จันทร์ , 2558)
2. การแปรรู ปเมล็ดกาแฟสด
ในการแปรรู ป กาแฟนั้น มี ก รรมวิธี ที่ ค่ อนข้างละเอี ยดอ่ อน โดยเริ่ มจากการแปรรู ป เมล็ ด
กาแฟที่ เก็บมาจากต้น ในขั้นตอนนี้ สามารถแบ่ งออกได้เป็ น 2 วิธี ได้แก่ วิธีการแปรรู ปแบบแห้ง
(Dry method) เป็ นวิธีการนาผลกาแฟที่ เก็บมาแช้วไปตากแดดประมาณ 15 - 20 วัน เมื่อแห้งสนิ ท
แล้วจึงนาไปกะเทาะเมล็ด วิธีการแปรรู ปแบบเปี ยก (Wet method) วิธีน้ ี เมื่อได้ผลกาแฟที่เก็บมาแล้ว
จะนามาแยกผลที่ไม่ดีออก นาที่เหลือไปกระเทาะเปลื อกและล้างเมล็ด จากนั้นนาไปทาให้แห้งโดย
ใส่ ถาดที่ทาด้วยตาข่ายยกสู งจากพื้น หรื อนาไปตากบนพื้นซี เมนต์ เมื่อได้เมล็ดกาแฟแห้งจาก 2 วีธี
ดังกล่ าวก็จะนาไปสี ด้วยเครื่ องสี เพื่อรอนาไปเข้ากระบวนการคัว่ เมล็ดกาแฟ (ภู รีภทั ร์ ชัง่ จันทร์ ,
2558)
3. การคั่วเมล็ดกาแฟสด
ในการคัว่ เมล็ดกาแฟ มี วิธีที่ นิยม 2 วิธี คื อ การคัว่ แบบถัง วิธีน้ ี เป็ นวิธีก ารคัว่ เมล็ ดกาแฟ
ภายในถังที่ให้ค วามร้ อน เมื่ อตั้งเสร็ จเมล็ดกาแฟจะถู กเทลงในฮอร์ พ เย็นเพื่ อไม่ให้สุ กเกิ นไป วิธี
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ต่อมาเป็ นวิธีการคัว่ แบบไอน้ าร้อน โดยวิธีน้ ี จะให้เมล็ดกาแฟกลิ้งตัวไปในกระแสของไอน้ าร้อน ซึ่ ง
มีอุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซี ยส วีธีการนี้ จะทาให้เมล็ดกาแฟมี ขนาดใหญ่ข้ ึ น แต่จะทาให้
น้ าหนักลดลงนอกจากขั้นตอนการแปรรู ปเมล็ดกาแฟแล้ว (ภูรีภทั ร์ ชัง่ จันทร์ , 2558)
4. การผสมเมล็ดกาแฟสด
การผสมเมล็ ด กาแฟก็ เป็ นอี ก ขั้น ตอนที่ ส าคัญ เพราะในโลกนั้น มี พ้ื น ที่ เพาะปลู ก กาแฟ
มากกว่า 100 แห่ ง ท าให้ คุ ณ ลัก ษณะของเมล็ ด กาแฟแตกต่ างกัน ไป การที่ จ ะท าให้ก าแฟที่ ไ ด้มี
ลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวนั้น จึงขึ้นอยูก่ บั การผสมเมล็ดกาแฟเช่นกัน (ภูรีภทั ร์ ชัง่ จันทร์ , 2558)
5.การบดเมล็ดกาแฟ
เนื่องจากความชื้ นเป็ นศัตรู ต่อเมล็ดกาแฟ เมื่อบดกาแฟและจะทาให้เมล็ดกาแฟสู ญเสี ยความ
หอมเร็ วกว่าเมล็ดกาแฟที่ยงั ไม่ได้บดมาก เพราะหลังจากบดเมล็ดกาแฟแล้วจะทาให้เมล็ดกาแฟเพิ่ม
พื้นที่ผิวสัมผัสต่อ O2 ทาให้เกิดปฏิกิริยารวมตัวกับออซิ เจนทาให้มีกลิ่นหื น ดังนั้นเพื่อคุณภาพของ
กาแฟทั้งในด้านกลิ่นและรสชาติจึงใช้เมล็ดกาแฟที่ยงั ไม่ได้บด และจะบดก่อนชงเท่านั้น (ภูรีภทั ร์ ชัง่
จันทร์ , 2558)
6. ประเภทของกาแฟสด (พรรณราย แสวงผล, 2554)
เอสเปรสโซ (Espresso)

ภาพที่ 3 กาแฟสดเอสเปรสโซ (Espresso)
ที่มา: https://au.cafe-royal.com/flavour-expertise/the-perfect-espresso (2560)
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คือ กาแฟที่ มีรสชาติ แก่ และเข้ม โดยมี วิธีการชงโดยใช้แรงอัดของไอน้ าหรื อน้ าร้ อนผ่าน
เมล็ดของกาแฟที่ ควั่ บดละเอี ยด ซึ่ งเป็ นที่ ม าของ “Espresso” มาจากภาษาอิ ตาลี ที่ แปลว่า เร่ งด่ วน
เอสเปรสโซเป็ นกาแฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในแถบประเทศยุโรปตอนใต้ และได้รับความนิยม
ที่สุดคือประเทศ อิตาลีและฝรั่งเศส
คาปูชิโน (Cappuccino)

ภาพที่ 4 กาแฟสดคาปูชิโน (Cappuccino)
ที่มา: https://wallingfordcoffee.com/wp-content/uploads/2014/11/product-capp.jpg (2560)
ซึ่ งมีตน้ กาเนิ ดมาจากประเทศอิตาลี โดยส่ วนประกอบหลักคือ เอสเปรสโซกับนม โดยการ
ชงมีอตั ราส่ วนของเอสเปรสโซ่ 1/3 ส่ วน นมสตรี ม 1/3 ส่ วน(นมร้อนที่ผ่านไอน้ า) และ โฟมนมละ
เอียด 1/3 ส่ วน และด้านบนของกาแฟโรยหน้าด้วยผงชิ นนามอน หรื อ ผงโกโก้แล้วแต่ตามความชอบ
ในปรกติผคู ้ นในประเทศอิตาลีมกั ดื่มกาแฟคาปูชิโนเป็ นอาหารเช้า
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ลาเต้ (Latte)

ภาพที่ 5 กาแฟสดลาเต้ (Latte)
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Latte#/media/File:Latte_at_Doppio_Ristretto_Chiang_Mai_01
.jpg (2560)
เป็ นเครื่ องดื่ มที่ ป ระกอบด้วยนมเป็ นส่ วนใหญ่ โดยคาว่า “Latte” ภาษาอิ ตาลี แปลว่า นม
หรื อเรี ยกว่าเครื่ องดื่มกาแฟที่เตรี ยมด้วยนมร้อน วิธีการชงกาแฟลาเต้น้ นั บาริ ตา้ จะริ นนมและโฟมนม
โดยการขยับข้อมมื อเล็กน้อย เพื่อทาใหว้เกิ ดลวดลายต่างๆที่ ส วยงาม ซึ่ งเรี ยกว่าลาเต้อาร์ ต (Latte
Art) นัน่ คือศิลปะแห่งฟองนมในถ้วยกาแฟ
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มอคคา (Mocha)

ภาพที่ 6 กาแฟสดมอคคา (Mocha Coffee)
ที่มา: http://ninjacoffeebarrecipes.com/how-to-make-a-cafe-mocha-ninja-coffee-bar-recipes/
(2560)
เป็ นเครื่ องดื่มที่มีกาแฟเอสเปรสโซ และโกโก้เป็ นส่ วนประกอบ กาแฟมอคคา(Mocha) นั้น
เป็ นกาแฟอาราบิกา้ ชนิดหนึ่ งที่ปลูกอยูท่ ี่ท่าเรื อมอคคาของประเทศเยเมน ซึ่ งเป็ นกาแฟที่มีสีและกลิ่น
คล้ายกับช็อกโกแลต นับว่าเป็ นเอกลักษณ์อย่างนึงที่ทาให้กาแฟมอคคารู ้จกั กันอย่างแพร่ หลาย
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5. อเมริ กาโน่ (Americano)

ภาพที่ 7 กาแฟสดอเมริ กาโน (Amerocano)
ที่มา: http://www.gangmun.com/1594 (2560)
มีวิธีการชงโดยการเติมน้ าร้อนผสมลงในกาแฟเอสเปรสโซ เป็ นการเจือจางกาแฟเอสเปรส
โซที่เข้มข้นด้วยน้ าร้อน ซึ่ งทาให้กาแฟอเมริ กาโนมีรสชาติเข้มพอๆกับกาแฟธรรมดา โดยมีกลิ่นและ
รสชาติที่เข้มข้นมาจากเอสเปรสโซ กาแฟอเมริ กาโนเหมาะสาหรับผูท้ ี่ ชอบดื่ มกาแฟดา แต่รสชาติ
กาแฟไม่แก่และเข้มถึงขั้นกาแฟเอสเปรสโซ
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ส่ วนที่ 5 ประวัติบริษัท สตาร์ บัคส์ คอฟฟี่ จากัด

ภาพที่ 8 ตราสิ นค้าร้านกาแฟสดสตาร์บคั ส์ (Starbucks)
ที่มา: https://publicaffairs.disneyland.com/wp-content/uploads/2013/08/Starbucks.jpg
บริ ษทั สตาร์บคั ส์เป็ นร้านๆ หนึ่งในตลาดประวัติศาสตร์ Pike Place ของเมืองซีแอตเทิล จาก
เพียงหน้าร้านเล็กๆ ติดถนน สตาร์ บคั ส์ให้บริ การแค่เมล็ดกาแฟคัว่ ใหม่สดคุณภาพเยี่ยมของโลกเพียง
บางชนิ ด และชื่ อนั้นได้แรงบันดาลใจจากนวนิ ยายเรื่ อง Moby Dick ชวนให้นึกถึ งความโรแมนติ
กของท้องทะเลและวิถีประเพณี การเดินเรื อของผูค้ า้ กาแฟยุคแรกๆ
ในปี 1981 มร. โฮวาร์ ด ชูลท์ส (ประธานกรรมการ ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ของสตาร์ บคั ส์ ) เดิ นเข้ามาสั่ งกาแฟในร้ านสตาร์ บคั ส์ เป็ นครั้งแรก หลังจากดื่ ม Sumatra ถ้วยหนึ่ ง
แล้ว มร. โฮวาร์ ดก็รู้สึกประทับใจสตาร์ บคั ส์ และเข้าร่ วมธุ รกิจด้วยหนึ่งปี หลังจากนั้น
ถัดมาในปี 1983 มร. โฮวาร์ ดเดินทางไปอิตาลี และประทับใจบรรยากาศร้านกาแฟสไตล์
อิตาลี และความโรแมนติกในการดื่มกาแฟที่น้ นั ทาให้เกิดวิสัยทัศน์ที่จะนารู ปแบบร้านกาแฟดั้งเดิ ม
ของอิตาลีกลับไปยังสหรัฐอเมริ กาด้วย วิสัยทัศน์ที่วา่ "ร้านกาแฟคือสถานที่สาหรับการสนทนา ให้
ความรู ้ สึก ของความเป็ นชุ ม ชน เป็ นอีกสังคมหนึ่ งนอกเหนื อจากบ้านและที่ท างาน" เขาออกจาก
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สตาร์ บคั ส์ ช่วงสั้นๆ เพื่อเริ่ มกิ จการร้านกาแฟ Il Giornale ของตัวเอง และในเดือนสิ งหาคมปี 1987
ได้ซ้ื อสตาร์ บคั ส์ดว้ ยความช่วยเหลือจากนักลงทุนท้องถิ่น
สตาร์ บคั ส์กาหนดรู ปแบบกิจการของตัวเองให้แตกต่างจากบริ ษทั อื่นแล้วตั้งแต่แรก รู ปแบบ
ที่ไม่ได้มีเพียงจุดเด่นอยูท่ ี่กาแฟและวิถีประเพณี ด้ งั เดิมเท่านั้น แต่ยงั นามาซึ่ งความรู ้สึกผูกพันอีกด้วย
วันนี้ จากร้ านกาแฟที่มีอยูม่ ากกว่า 17,400 ร้ านใน 60 ประเทศ สตาร์ บคั ส์ ถือได้วา่ เป็ นผูค้ ว่ั
บดกาแฟและผูค้ า้ ปลี กกาแฟคัว่ พิเศษระดับพรี เมี ยร์ ของโลก ยิ่งกว่านั้น เรามุ่งมัน่ ที่ จะให้ลูกค้าได้
สัมผัสความมีชีวติ ชีวาของมรดกและประสบการณ์อนั โดดเด่นของเราในทุกแก้วที่เสิ ร์ฟ
บริษัท สตาร์ บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จากัด
ร้านสตาร์ บคั ส์ คอฟฟี่ ได้เปิ ดตัวครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อเดื อนกรกฎาคม 2541 ณ. ห้าง
เซ็นทรัล ชิดลม โดยบริ ษทั คอฟฟี่ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั สตาร์ บคั ส์
คอฟฟี่ จากัดปั จจุบนั มีสาขาทั้งหมด 309 สาขา ทัว่ ประเทศไทย

ภาพที่ 9 ร้านกาแฟสดสตาร์บคั ส์(Starbucks) สาขาแรกของประเทศไทย
ที่มา: https://www.wongnai.com/restaurants/4691XD-starbucks-b2s-centralchidlom/photos/8e5e1ae42559465e9827668a87553bea (2560)
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ภาพที่ 10 บรรยากาศภายในร้านกาแฟสดสตาร์บคั ส์(Starbucks)
ที่มา: https://www.wongnai.com/restaurants/4691XD-starbucks-b2s-centralchidlom/photos/c7b18cfd27424fa1bba66e9270f41fbe (2560)
สตาร์ บคั ส์ มุ่งมัน่ ในการสร้ างสรรค์เครื่ องดื่ มพิ เศษเฉพาะบุ คคลเพื่ อมอบบริ การที่ ดีที่สุ ด
ให้แก่ผูบ้ ริ โภค พาร์ ทเนอร์ สตาร์ บคั ส์ พร้อมที่จะแบ่งปั นความรู ้ ความชานาญในด้านกาแฟของสตาร์
บัค ส์ ให้ ก ับ ผู บ้ ริ โ ภคทุ ก คน ด้ว ยการเตรี ย มเครื่ อ งดื่ ม แบบพิ เศษเฉพาะบุ ค คล นอกจากนี้ ยัง มี
ผลิตภัณฑ์อื่นๆของสตาร์ บคั ส์ประกอบด้วยประเภทกาแฟผสมและไม่ผสมมากกว่า 30 ชนิด ประเภท
เครื่ องดื่ ม ปรุ งสด กาแฟ ชา ทั้งร้ อนและเย็น ประเภทผลิ ตภัณฑ์ เครื่ องต้ม กาแฟ Starbucks Barista
ถ้วยกาแฟ ช็อกโกแลต และอื่นๆ ประเภทขนมอบ แซนด์วิช และสลัด ส่ วนประเภทสิ นค้าระดับ
ตลาดโลก ได้ แ ก่ เครื่ องดื่ ม "Starbucks Frappuccino" ในขวดแก้ ว "Discoveries Coffee Drink"
เฉพาะในญี่ปุ่นและไต้หวัน และอื่นๆ อีกมากมาย ประเภทบัตรสตาร์ บคั ส์ สามารถเติมเงินได้ ซึ่ งใน
ประเทศไทยก็มีบริ การนี้แล้ว
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ส่ วนที่ 7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กุสุ มา ปิ ยโพธิ กุล และถนอมพงษ์ พาณิช (2559) ศึ กษากลยุทธส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ า นบนิ การที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ บ ริ การร้ า นเบเกอรี่ ย่ า นซอยทองหล่ อ ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การที่มีผมต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเบเกอรี่ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีผมต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเบเกอรี่ และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผมต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การร้ านเบเกอรี่ ย่านซอยทองหล่อ โดยเป็ นงานวิจยั เชิ งสารวจ กลุ่ มตัวอย่างจานวน 385 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อวิจยั ใช้ส ถิ ติค วามถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตราฐาน และ
ทดสอบสมมุ ติ ฐ านโดยใช้ไ คสแควร์ ผลวิจ ัย พบว่าเพศ อายุ อาชี พ และรายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นมี
ความสั ม พัน ธ์ ก ัน ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ และด้านช่ องทางการจาหน่ ายมี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่อการตัดสิ น ใจ
เลื อกใช้บริ การร้ านเบเกอรี่ และปั จจัยด้านค่านิ ยมมี ความสั มพันธ์ ต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
ร้านเบเกอรี่
กชพงษ์ หอมดอก (2558) ศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภค
กาแฟสด กรณี ศึกษา จังหวัดแพร่ มีจุดประสงค์เพื่อศึ กษาส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ ใช้ส ถิ ติค วามถี่ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตราฐาน และทดสอบสมมุ ติฐานโดยใช้ไคสแควร์ ผลวิจยั พบว่า ด้านพฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ชอบประเภทกาแฟสด คือ ชาเขียว ชามะนาม ชานม ร้อยละ24,5 และรองลงมาคือ
คาปู ชิโน่ ร้ อยละ 16.8 ดังนั้น ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด
อันดับ 1 คื อด้านกายภาพของร้ าน รองลงมาคื อด้านการบริ ก าร ด้านผลิ ด ภัณ ฑ์ และด้านราคาต
ตามลาดับ
ภูรีภัทร ชั่ งจันทร์ 2558 ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านกาแฟสดstarbuck ที่
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่ นเกล้า มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ และปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดของผูใ้ ช้บริ การร้านกาแฟสดstarbuck ที่ เซ็ นทรัลพลาซ่ า ปิ่ นเกล้า ใช้กลุ่มตัวอย่างคื อ
ผูใ้ ช้บริ การร้านกาแฟสดstarbuck ที่ เซ็ นทรัลพลาซ่ า ปิ่ นเกล้า จานวน 400 เครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมู ล
เป็ นแบบสอบถาม ใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และทดสอบสมมุติฐาน
โดยใช้ไคสแควร์ ผลวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย มี อายุระหว่าง
20-30ปี สถานภาพ โสด เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน นิ ยมใช้บริ ก ารกับเพื่อน และใช้บริ การในวัน
เสาร์ เฉลี่ยเดือนละ 1-2ครั้ง ระหว่างช่ วงเวลา 18.00 20.00น. และพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริ การมากที่สุด รองลงมาคือด้านบุคลากร และกระบวนการบริ การ
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ศิรประภา นพชั ยยา (2558) ศึกษาการปั จจัยที่มีอทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟจากร้านคา
เฟ่ อเมซอน ในสถานี น้ ามัน ปตท พบว่า ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กาแฟจากร้ านคาเฟ่ อเมซอน คื อ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ปั จจัยด้านการนาเสนอทางกายภาย และปั จจัยด้าน
บุคลากรบริ การ จากผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนไม่
ต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริ การน้ ามัน
พิม พ์ ศิริ ไทยสม (2556) ศึ ก ษาเรื่ องปั จจัยที่ มี ผ ลเชิ งบวกต่ อความพึ งพอใจของลู กค้าร้ าน
กาแฟ A ในจังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา มี จุดประสงค์เพื่ อศึ กษา ปั จจัยที่ มี ผลเชิ งบวกต่อความพึ ง
พอใจของลูกค้าร้านกาแฟ A ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ใช้กลุ่มตัวอย่างคือลู กค้าร้านกาแฟ A ใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จานวน 300 เครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม ใช้สถิ ติความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ เพียร์ สัน ผล
วิจยั พบว่า มีเพียงปั จจัยการรับรู ้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ สีเขียว ปั จจัยความตั้งใจเกี่ ยวกับการพาณิ ชย์ทาง
สังคม และปั จจัยการรั บรู ้ เกี่ ยวกับ การปฏิ บตั ิ ในการรักษาสิ่ งแวดล้อม มี ผลต่ อความพึงพอใจของ
ลูกค้าร้านกาแฟ A ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
อริสรา วิริยะวารี และ ณกมล จันทร์ สม (2556) ศึกษาการปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อกาแฟ
จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีน้ ามัน ปตท จังหวัด สุ ราษฏร์ ธานี พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อ
กาแฟจากร้ านคาเฟ่ อเมซอน คื อ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ปั จจัยด้านการนาเสนอทางกายภาย และปั จจัยด้าน
บุคลากรบริ การ จากผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนไม่
ต่ างกัน ไม่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อกาแฟจากร้ านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี บ ริ ก ารน้ ามัน ผูม้ าใช้
บริ การส่ วนใหญ่ เลื อกซื้ อกาแฟประเภท คาปู ชิโน่ มี รสชาติ ห วาน และชื่ นชอบบรรยากาศร้ านที่
ตกแต่งแบบธรรมชาติ
มั ทวัน กุ ส ลอภิ บ าล (2555) ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่อการใช้
บริ การร้ า นกาแฟสดของผู ้บ ริ โภคในอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด ราชบุ รี มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการใช้บริ การร้ านกาแฟสดของ
ผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ใช้กลุ่มตัวอย่างคือผูบ้ ริ โภคกาแฟสดในอาเภอเมือง จังหวัด
ราชบุ รี จานวน 400 คน โดยการสุ่ ม ตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ ใช้ส ถิ ติ
ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ไคสแควร์ ผลวิจยั
พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การร้ าน
กาแฟสดโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มี ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ที สัมพันธ์ ต่อพฤติ กรรมการใช้
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บริ การร้านกาแฟสดแตกต่างกันตามลักษณะประชากรศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดสัมพันธื กบั พฤติกรรมการใช้บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรีที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากการศึ ก ษาทบทวนงานวิจยั ในประเทศ ข้างต้นพบว่าปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านสถานที่ ในการ
ให้บริ การ ปั จจัยด้านการส่ งสริ มการตลาด ปั จจัยด้านบุ คลากร ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ
ปั จจัยด้านลักษณะกายภาพภายนอก สามารถสรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การ จึงนามากาหนดกรอบแนวคิดซึ่ งตัวแปรในการที่จะกาหนดตัวแปรต้นและตัวแปร
ตาม

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึ กษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาเกี่ ยวกับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มี
อิทธิ พลต่อกการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ โดยแบ่งการวิจยั
ตามปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดออกเป็ น 7 รู ป แบบ คื อ ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานที่ก ารให้บ ริ การ การส่ งเสริ ม การตลาด ด้านบุ คลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพภายนอก ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากร ได้แก่ ผูท้ ี่บริ โภคร้านกาแฟสด ที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่ ผู บ้ ริ โ ภคที่ เคยบริ โ ภคกาแฟสด ที่ ร้ านสตาร์ บ ัค ส์
สาขาเอ็ม ไพร์ ท าวเวอร์ เนื่ อ งจากไม่ ท ราบจานวนของผู บ้ ริ โภคร้ านกาแฟสด ที่ ร้านสตาร์ บ ัค ส์
สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ที่แน่นอนดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงใช้วธิ ี การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
คานวณแบบไม่ทราบจานวนประชากร โดยใช้สูตรกาหนดขนาดตัวอย่างของ สู ตร W.G.cochran
(1953) ดังนี้
n = P (1 - P) Z2
e2
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P แทน สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ ม
Z แทน ความมัน่ ใจที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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e แทน สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
ผูว้ ิจยั ต้องการสุ่ มตัวอย่างเป็ นร้อยละ 50 จากประชากรทั้งหมด ต้องการความเชื่ อมัน่ ร้อยละ
95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะคานวณได้คือ P
= .50 (50%) Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%)
n = (.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2
n = (.50) (.50) (3.8416) / .0025
n = 384.16 หรื อ 384 ตัวอย่าง
แต่เพื่อความแม่นยาและป้ องกันความผิดพลาดของการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งในการเก็บ
ตัวอย่างนี้ผวู ้ จิ ยั จึงเก็บตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
การเลื อกตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎี ความน่ าจะเป็ น (Non – Probability Sampling) เป็ นการ
สุ่ มตัวอย่างที่ ค่าความน่ าจะเป็ นของการเลื อกตัวอย่างในแต่ละหน่ วยประชากรไม่สามารถหาหรื อ
กาหนดได้ โดยเปิ ดโอกาสให้ประชากรมีสิทธิ์ ที่จะได้รับเลื อกขึ้นมาเป็ นตัวแทนเท่าๆกัน การเลื อก
ตัวอย่างโดยวิธี ก ารนี้ มี ห ลัก ประกัน ทางสถิ ติที่ จะเชื่ อได้ว่า ตัวอย่างที่ ไ ด้รับ เลื อกขึ้ น มานั้น เป็ น
ตัวแทนของมวลประชากรนั้นๆ โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ น
การเลื อกกลุ่มตัวอย่างให้ตรงตามหลักเกณฑ์หรื อจุดมุ่งหมายของผูว้ ิจยั จานวน 400 ตัวอย่าง เฉพาะ
ประชากรที่เคยบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
2. เครื่ องมือในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้สุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ ิจยั
ได้สร้ างขึ้นเพื่อเป็ นการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อกการตัดสิ นใจ
บริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ โดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั
ได้สร้างขึ้น โดยมีคาถามเป็ นลักษณะคาถามปลายปิ ด ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, การศึกษา,อาชีพ
และรายได้ต่อเดือน โดยผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกคาตอบได้เพียงข้อเดียว
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ตัวแปร
1. เพศ
2. อายุ

ประเภทของมำตรวัด
มาตรานามบัญญัติ
(Nominal Scale)
มาตราเรี ยงอันดับ
(Ordinal Scale)

3. อาชีพ

มาตรานามบัญญัติ
(Nominal Scale)

4. ระดับการศึกษา

มาตรานามบัญญัติ
(Nominal Scale)

5. ระดับรายได้ต่อเดือน

มาตราเรี ยงอันดับ
(Ordinal Scale)

ลักษณะของกำรวัด
1. ชาย
2. หญิง
1. ต่ากว่า 20 ปี
2. อายุ 20-30 ปี
3. อายุ 31-40 ปี
4. อายุ 41-50 ปี
5. มากกว่า 50 ปี
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2.รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
3. ทางานบริ ษทั เอกชน
4. อาชีพอิสระ/ค้าขาย
5. ธุ รกิจส่ วนตัว
6. อื่นๆ
1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
2. ปริ ญญาตรี
3. สู งกว่าปริ ญญาตรี
1. ต่ากว่า 10,000 บาท
2. รายได้ 10,000-20,000 บาท
3. รายได้ 20,001-30,000 บาท
4. รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด โดยวัดระดับความ
คิดเห็นเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมี 5 ระดับความสาคัญ คือ เห็นด้วยมากที่สุด ,
เห็ นด้วยมาก, เห็ นด้วยปานกลาง, เห็ นด้วยน้อย และเห็ นด้วยน้อยที่ สุด ในการให้คะแนนแต่ละข้อ
คาถาม ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์, ปั จจัยด้านราคา, ปั จจัยด้านสถานที่ในการให้บริ การ, ปั จจัยด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด, ปัจจัยด้านบุคลากร, ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การ และปั จจัยด้านลักษณะ
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กายภาพภายนอก โดยผู ้ต อบแบบสอบถามเลื อ กตอบตามระดับ ความคิ ด เห็ น ที่ ต รงกับ ผู ้ต อบ
แบบสอบถาม
ส่ ว นที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจบริ โ ภคกาแฟสดที่ ร้ า นสตาร์ บ ัค ส์
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยวัดระดับความคิดเห็นเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมี 5
ระดับความสาคัญ คือ เห็นด้วยมากที่สุด , เห็นด้วยมาก, เห็นด้วยปานกลาง, เห็ นด้วยน้อย และเห็ น
ด้วยน้อยที่สุด ในการให้คะแนนการตัดสิ นใจซื้ อครั้งต่อไป โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบตาม
ระดับความคิดเห็นที่ตรงกับผูต้ อบแบบสอบถาม
3. วิธีสร้ ำงเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั สร้างเครื่ องมือตามขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม มีดงั นี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ แล้วนามากาหนด
กรอบแนวคิด เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ผลที่ได้จากการศึกษาจากข้อ 1. นามาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็ นแต่ละส่ วน เพื่อให้
เนื้อหาสอดคล้องกับแนวคิด วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดของวิจยั
3. แบบสอบถามที่ได้สร้ างขึ้น นามาเสนอาจารย์ที่ปรึ กษา (ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก) เพื่อ
ขอคาแนะนา ปรับปรุ ง และแก้ไข
4. การหาคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้แสดงค่าความตรงเชิ งเนื้ อหา (Validity) โดยผูว้ ิจยั จะนา
แบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ้ น มาจากฉบับ ร่ าง และน าไปให้ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เฉพาะด้านท าการพิ จารณา
แบบสอบถาม จ านวน 3 ท่ า น (ภาคผนวก 2) เพื่ อ เป็ นการทดสอบความตรง (Validity) ความ
ครอบคลุ ม ของเนื้ อ หา และความถู ก ต้อ งในส านวนภาษา ให้ ความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ หลังจากนั้นผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ผา่ นการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อนามาเป็ น
แนวทางสาหรับการปรั บปรุ งแก้ไขแบบสอบถาม และหาค่าความตรงตามเทคนิ ค Item Objective
Congruence (IOC) ตามเกณฑ์ที่ตอ้ งแสดงค่ามากกว่า 0.5 ถ้าต่ากว่า 0.5 ให้ตดั คาถามข้อนั้นออก ซึ่ ง
การทดสอบแบบสอบถามพบว่า ค่าความตรงของแบบสอบถามเท่ากับ 0.88 ซึ่ งอยูใ่ นระดับดี
5. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
6. น าแบบสอบถามที่ แก้ไขเรี ยบร้ อยแล้วทดลองใช้ (Pretest) กับ กลุ่ มตัวอย่าง ไม่ ใช่ กลุ่ ม
ตัวอย่างในงานวิจยั จานวน 40 คน และนาข้อมูลมาหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
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ของครอนบาค (Cronbach alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่ อมัน่ (reliability) เท่ากับ .931 ซึ่ งอยู่ใน
ระดับดี
7. นาแบบสอบถามที่ ผ่านการทดลองใช้พร้ อมกับแก้ไขแล้ว นาเสนออาจารย์ที่ ปรึ กษาสาร
นิ พนธ์ เป็ นครั้ งสุ ดท้าย เพื่ อตรวจสอบและให้ ค าแนะน าเกี่ ยวกับ การจัดท าฉบับสมบู รณ์ ส าหรั บ
นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
4. วิธีดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ โดยแบ่งการวิจยั
ตามส่ วนประสมทางการตลาดออกเป็ น 7 รู ปแบบ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่การ
ให้บ ริ ก าร ด้านการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด ด้านบุ ค ลากร ด้านกระบวนการให้บ ริ ก าร และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่ขอ้ ง นามาสังเคราะห์และนามาสร้าง
เป็ นแบบสอบถาม และนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือแบบสอบถาม มีวธิ ี ดาเนินการดังนี้
1. ขอหนังสื อจากมหาวิ ท ยาลัย เพื่ อขอความร่ วมมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล กับ กลุ่ ม
ตัวอย่าง
2. ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อนาเครื่ องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ผูว้ ิจยั ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่างในการตอบข้อคาถามตามเครื่ องมือ
แต่ละชุดให้สมบูรณ์ แล้วนาผลการตอบไปจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
5. วิธีกำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. แบบสอบถำมในส่ วนที่ 1 ส่ วนที่ 2
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ โดยแบ่งตามส่ วน
ประสมทางการตลาดออกเป็ น 7 รู ปแบบ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่การให้บริ การ
ด้านการส่ งเสริ ม ทางการตลาด ด้านบุ ค ลากร ด้านกระบวนการให้บริ ก าร และด้านลักษณะทาง
กายภาพ โดยนาข้อมูลมาคานวณและวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) อธิ บ ายตัว แปรต่ างๆ ที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั้ งนี้ และใช้ค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต (Arithmetic
Mean) ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่ าพิ สั ย (Rang) อธิ บายตัวแปรด้านปั จจัย
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ส่ วนบุคคล เช่น เพศ, อายุ, สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่มีระดับ
การวัดประเภทช่วง
วิเคราะห์ระดับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์
ทาวเวอร์ ด้ว ยวิ ธี ก ารค านวณค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน จากนั้ น น าค่ า เฉลี่ ย มาแปล
ความหมายโดยใช้เกณฑ์แปลความหมายของ ประคอง กรรณสู ตร (2542) ที่กาหนดไว้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
2. ใช้ สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541:40)
เมื่อ X แทน ค่าเฉลี่ย
 X แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
2.2 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ล้วน สายยศ และอังคณา 2540: 53)
n x 2 

S

เมื่อ

2

 x 

2

n

2

nn  1

S

x

 x 

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง
แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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3. สถิติทใี่ ช้ หำคุณภำพของแบบสอบถำม
หาความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า (  -Coefficient)
ของครอนบัค (Crondach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543:126)
เมื่อ 
แทน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
n
แทน ค่าจานวนของแบบคาถาม
 si2 แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
 st2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ
4. สถิติทใี่ ช้ สำหรับทดสอบสมมติฐำน
4.1 สั ม ประสิ ทธิ์ สหสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson product-moment correlation
coefficient)
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน ใช้สัญญลักษณ์ rxy ซึ่งเป็ นวิธีที่ใช้วดั ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร หรื อข้อมูล 2 ชุด โดยที่ตวั แปร หรื อข้อมูล 2 ชุ ดนั้นจะต้องอยูใ่ นรู ปของข้อมูลใน
มาตราอันตรภาคหรื ออัตราส่ วน (Interval or Ratio scale) อาทิเช่ น การหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะสุ ขภาพกับการดูแลตนเอง และการหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักแรกเกิดของทารกกับ
อายุของมารดา เป็ นต้น
สัมประสิ ท ธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สั น จะใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ ขึ้ นอยู่กบั ข้อมูลที่ มี
ความสัมพันธ์เชิ งเส้นเท่านั้น ดังนั้น ในการคานวณหากพบว่าค่า r=0 การตีความหมายว่าข้อมูล
ไม่มีความสัมพันธ์กนั อาจไม่ถูกต้อง เนื่ องจากอาจเป็ นไปได้วา่ ข้อมูลนั้นมีความสัมพันธ์กนั ใน
ลักษณะอื่นที่ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ลกั ษณะเชิ งเส้น (เช่น เส้นโค้ง ฯลฯ) ดังนั้น ในการสรุ ปจึงควร
สรุ ปว่าข้อมูล 2 ชุดไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น จึงจะถูกต้องชัดเจนกว่า
ข้อตกลงเบื้องต้น
1. ตัวแปรหรื อข้อมูลทั้ง 2 ชุด อยูใ่ นมาตราอันตรภาค หรื อมาตราอัตราส่ วน
2. ข้อมูลทั้ง 2 ชุด มีการแจกแจงแบบปกติและมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
3. ข้อมูลในแต่ละชุดจะต้องมีความเป็ นอิสระต่อกัน
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ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน คานวณจากสู ตร
rxy 

เมื่อ

N  XY  ( X )( Y )

N  X

2



 ( X ) 2 N  Y 2  ( Y ) 2



เป็ น ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน
 X เป็ น ผลรวมของข้อมูลที่วดั ได้จากตัวแปรตัวที่ 1 (X)
 Y เป็ น ผลรวมของข้อมูลที่วดั ได้จากตัวแปรตัวที่ 2 (Y)
 XY เป็ น ผลรวมของผลคูณระหว่างข้อมูลตัวแปรที่ 1 และ 2
2
 X เป็ น ผลรวมของกาลังสองของข้อมูลที่วดั ได้จากตัวแปรตัวที่ 1
2
 Y เป็ น ผลรวมของกาลังสองของข้อมูลที่วดั ได้จากตัวแปรตัวที่ 2
N เป็ น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
rxy

กำรทดสอบนัยสำคัญ
สมมติฐานของการทดสอบ
H0 :   0 (ตัวแปร X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กนั )
H1 :   0 (ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์กนั )
สถิติทดสอบ เป็ นการทดสอบแบบสองทาง
t

r n2
1 r2

, df = n-2

อาณาเขตวิกฤตและการสรุ ปผล
จะปฏิเสธ H0 เมื่อค่า t ที่คานวณได้มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับค่า t,n-2 ที่เปิ ดจากตาราง
หรื อ t ที่คานวณได้มีค่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับค่า -t,n-2
หรื อ นาค่า rxy ที่ได้ไปเทียบกับค่าวิกฤต rxy จากตารางสาเร็ จรู ปโดยใช้ df = n-2
ถ้าค่า rxy มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ ค่าวิกฤต rxy จะปฏิเสธ H0
4.2 การวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) เป็ นสถิ ติที่ใช้เพื่อ
การพยากรณ์ ตวั แปรตามหรื อตัวเกณ์ จากตัวแปรอิสระหรื อตัวทานายจานวนหนึ่ งของตัวแปรที่
ต้อ งศึ ก ษา วิธี ก ารพยากรณ์ วิธี น้ ี จะใช้ดี ก็ ต่ อ เมื่ อ ข้อ มู ล ที่ ท าการศึ ก ษาเป็ นข้อ มู ล ที่ มี ล ัก ษณะ
ต่อเนื่ องหรื อข้อมู ล ที่ มี ก ารจัดเรี ยงล าดับ หรื อข้อมู ล ที่ จดั เป็ นหมวดหมู่ ซึ่ งในแต่ ล ะระดับ ของ
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ข้อมูลที่จดั เป็ นหมวดหมู่น้ ันจะประกอบไปด้วยเลข 2 ประเภท คือ 1 และ 0 โดยกาหนดระดับ
ความต้องการที่จะศึกษาของแต่ละระดับมีค่าเป็ น และคุณลักษณะอื่นๆที่ไม่ตอ้ งการศึกษามีค่าเป็ น
0 โดยการพยากรณ์ใช้ได้ดีกบั การศึกษาตัวแปรอิสระที่มีลกั ษณะปนกันหลายอย่าง คือ ซึ่ งอาจจะ
เป็ นตัวแปรที่มีลกั ษณะต่อเนื่องตัวแปรที่จดั อันดับ หรื อตัวแปรที่เป็ นหมวดหมู่ในเวลาเดียวกัน
การวิเคราะห์ ห าค่ าความสั ม พัน ธ์ ระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร และนาข้อมู ล ที่
รวบรวมมาอยู่ในมาตราอัตราส่ วนตัวแปรที่จะนามาหาค่าสหสัมพันธ์น้ นั สามารถแบ่งออกได้ 2
ประเภท คือ
1. ตัวเกณฑ์ คือตัวแปรที่ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาว่ามีค่าเพิ่มขึ้นหรื อลดลงนั้น ขึ้นอยู่
กับตัวแปรอะไรบ้างโดยเกณฑ์น้ ีสามารถเทียบได้กบั ตัวแปรตาม
2. ตัวพยากรณ์ คื อตัวแปรที่ ผูท้ าการวิจยั มี ค วามสนใจที่ จะศึ ก ษาว่ามี ผ ลต่ อตัวเกณฑ์
หรื อไม่ ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่ทาให้ค่าของตัวเกณฑ์เมขึ้ นหรื อลดลงได้หรื อไม่ โดยตัวพยากรณ์ จะมี
มากกว่า 1 ตัวขึ้นไปเสมอ
หลัก เกณฑ์ ข องการเลื อกสมการถดถอยเพื่ อการพยากรณ์ ที่ ดีที่ สุ ด ซึ่ งมี ก ารเลื อกอยู่ 2
ประการ คือ
1. สามารถทาให้สมการที่สร้างขึ้นมามีประโยชน์ในการยากรณ์มากที่สุด ในสมการนั้น
ควรประกอบด้วยตัวแปรอิ ส ระมากที่ สุ ดเท่ าที่ จะมากได้ ซึ่ ง จะท าให้ ค่ าของตัวแปรตามที่ ไ ด้
คานวณนั้นมีความน่าเชื่อถือสู งสุ ด
2. การใช้จ่ า ยในการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ ต ัว แปรอิ ส ระจานวนมากซึ่ งถื อ เป็ นการ
สิ้ นเปลือง ซึ่ งควรใช้ตวั แปรอิสระจานวนน้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะทาได้
ข้อพิจารณาทั้ง 2 ประการมีส่วนขัดแย้งในตัวเอง ทางเลือกที่จะประนี ประนอมในการหา
ข้อสรุ ปในการเลือกสมการในการพยากรณ์น้ นั คือเลือกสมการถดถอยเพื่อการพยากรณ์ ที่ดีที่สุด
เพื่อที่จะได้ตวั แปรอิสระที่เหมาะสมจานวนน้อย แต่สามารถให้ผลการพยากรณ์ ที่เชื่ อถื อได้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ (พงศ์ศกั ดิ์ คงทรัพย์, 2552)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ กษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มี
อิทธิ พลต่อกการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ โดยแบ่งการวิจยั
ตามส่ วนประสมทางการตลาดออกเป็ น 7 รู ปแบบ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่การ
ให้บริ การ การส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทาง
กายภาพภายนอก ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลผลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้ อมูล โดย
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อของตัวแปรที่ศึกษาดังต่อไปนี้
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผุศ้ ึกษาได้เสนอสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
n
แทน ขนาดของผูบ้ ริ โภค
X
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยของผูบ้ ริ โภค
S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Sig.
แทน ระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติ
H
แทน สมมติฐานหลัก (Null hypothesis)
0

H

แทน สมมติฐานแย้ง (Alternative hypothesis)

*

แทน มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1

การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยแบ่งการนาเสนอ
เป็ น 4 ตอน ตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข ้อมู ล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์
ทาวเวอร์
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้บริโภค
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามเพศ, อายุ, สถานภาพ,
การศึกษา,อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ด้วยการแจกแจงความถี่ และคิดเป็ นร้อยละ แสดงผลดังตารางที่
4.1
ตารางที่ 4.1 จานวน และร้อยละของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
(n = 400)
ปั จจัยส่ วนบุคคล
จานวน
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
190
47.5
หญิง
210
52.5
2. อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
7
1.8
21 - 30 ปี
209
52.3
31 - 40 ปี
66
16.5
41 - 50 ปี
72
18.0
ตั้งแต่ 51 ขึ้นไป
46
11.5
3. สถานภาพ
โสด
258
64.5
สมรส
142
35.5
4. อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
30
7.5
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
58
14.5
พนักงานเอกชน
202
50.5
ธุ รกิจส่ วนตัว
110
27.5
5. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
41
10.3
ปริ ญญาตรี
304
76.0
สู งกว่าปริ ญาตรี
55
13.8
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ตารางที่ 4.1 (ต่ อ)
ปั จจัยส่ วนบุคคล
6. ระดับรายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
รายได้ 10,001 – 20,000 บาท
รายได้ 20,001 – 30,000 บาท
รายได้ 30,001 บาทขึ้นไป

จานวน

ร้อยละ

19
144
137
100

4.8
36.0
34.3
25.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 52.5 มีอายุระหว่าง
21 - 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 52.3 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 64.5 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 50.5 ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 76.0 มี รายได้ต่อเดื อนระหว่า ง
10,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 70.3

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมู ลปั จจั ยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจ
บริโภคกาแฟสดทีร่ ้ านสตาร์ บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
การวิเคราะห์ ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์
บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่การให้บริ การ
ด้านการส่ งเสริ ม ทางการตลาด ด้านบุ ค ลากร ด้านกระบวนการให้บ ริ ก าร และด้านลัก ษณะทาง
กายภาพ เสนอด้วยค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 4.2 ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดับ ความส าคัญต่ อปั จจัยทางการตลาด
บริ ก าร ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจบริ โภคกาแฟสด ที่ ร้านสตาร์ บ ัค ส์ สาขาเอ็ม ไพร์ ท าวเวอร์
โดยรวม
ปัจจัยทางการตลาดบริ การ
S.D. ระดับความสาคัญ
X
1. ด้านผลิตภัณฑ์
4.09
.642
มาก
2. ด้านราคา
3.64
.660
มาก
3. ด้านสถานที่การให้บริ การ
3.83
.647
มาก
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
3.77
.699
มาก
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ปัจจัยทางการตลาด
5. ด้านบุคคลากร
6. ด้านกระบวนการให้บริ การ
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
รวม

X

4.09
3.85
3.99
3.89

S.D.
.676
.661
.626
.509

ระดับความสาคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็ม ไพร์ ทาวเวอร์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X
= 3.89) เมื่ อพิ จารณารายละเอี ย ดในแต่ ล ะด้า นพบว่า ผู บ้ ริ โภคให้ ความส าคัญ มากที่ สุ ดในด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านบุคลากร ( X = 4.09) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ( X = 3.99) และ
ให้ความสาคัญน้อยที่สุดในด้านราคา ( X = 3.64)
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสาคัญต่อปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
ด้านผลิตภัณฑ์
S.D. ระดับความสาคัญ
X
7 ตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย
4.16 .911
มาก
8 ประเภทของกาแฟมีให้เลือกหลากหลาย
4.04 .771
มาก
9 รสชาติของกาแฟมีความคงที่สาหรับการชงกาแฟสด
4.03 .834
มาก
แบบแก้วต่อแก้ว
10 กลิ่นของเมล็ดกาแฟมีความหอมชวนดื่มกาแฟสด
4.11 .793
มาก
11 ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายในร้านกาแฟสด เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มี 4.15 .755
มาก
ความสดใหม่
รวม
4.09 .642
มาก
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =
4.09) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องตราสิ นค้า
เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย ( X = 4.16) รองลงมาได้แก่เรื่ องผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายในร้านกาแฟสด เป็ น
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ผลิตภัณฑ์ที่มีความสดใหม่ ( X = 4.15) และให้ความสาคัญน้อยที่สุดในเรื่ องรสชาติของกาแฟมีความ
คงที่สาหรับการชงกาแฟสดแบบแก้วต่อแก้ว ( X = 4.03)
ตารางที่ 4.4 ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดับ ความส าคัญ ต่ อปั จจัย ด้านราคาที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
ด้านราคา
S.D. ระดับความสาคัญ
X
12 ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของกาแฟสด
3.51 .785
มาก
13 มีหลายราคาให้เลือกตามแต่ละขนาดของบรรจุภณั ฑ์
3.70 .777
มาก
14 ราคาของกาแฟสดมีความเหมาะสมกับบรรยากาศภายใน 3.71 .835
มาก
ร้าน
15 ราคามีความเหมาะสมกับปริ มาณของกาแฟสด
3.59 .857
มาก
16 ราคามีความเหมาะสมกับรสชาติของกาแฟสด
3.72 .781
มาก
รวมห
3.64 .660
มาก
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู บ้ ริ โภคให้ ค วามส าคัญ ต่ อ ปั จ จัย ด้า นราคาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =
3.64) เมื่ อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่ สุดในเรื่ องราคามี
ความเหมาะสมกับรสชาติของกาแฟสด ( X = 3.72) รองลงมาได้แก่ เรื่ องราคาของกาแฟสดมีความ
เหมาะสมกับบรรยากาศภายในร้ าน ( X = 3.71) และให้ความสาคัญน้อยที่สุดในเรื่ องราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของกาแฟสด ( X = 3.51)
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสาคัญต่อปั จจัยด้านสถานที่ในการ
ให้บริ การที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
ด้านสถานที่ในการให้บริ การ
S.D. ระดับความสาคัญ
X
17 บรรยากาศสถานที่มีการจัดแต่งที่มีความสวยงาม
3.95 .720
มาก
18 สถานที่มีความเพียงพอในการต้อนรับลูกค้า
3.79 .798
มาก
19 มีที่จอดรถเพียงพอสะดวกสบาย
3.72 .826
มาก
20 สถานที่ต้ งั มีความสะดวกสบายต่อการเดินทางใช้บริ การ 3.90 .777
มาก
รวม
3.83 .647
มาก
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านสถานที่ในการให้บริ การที่มี
อิทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.83) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่สุด
ในเรื่ องบรรยากาศสถานที่มีการจัดแต่งที่มีความสวยงาม ( X = 3.95) รองลงมาได้แก่ เรื่ องสถานที่ต้ งั
มีความสะดวกสบายต่อการเดิ นทางใช้บริ การ ( X = 3.90) และให้ความสาคัญน้อยที่สุดในเรื่ องมีที่
จอดรถเพียงพอสะดวกสบาย ( X = 3.72)
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดับความสาคัญต่อปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
S.D. ระดับความสาคัญ
X
21 มีการจัดทาสื่ อโฆษณาบนอินเตอร์ เน็ตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 3.85 .789
มาก
ใหม่ ๆ
22 จัดทาบัตรสมาชิกให้กบั ลูกค้า
3.82 .835
มาก
23 บัตรกานัลใช้แทนเงินสด
3.74 .887
มาก
24 บัตรสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล
3.70 .832
มาก
รวม
3.77 .699
มาก
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ค วามส าคัญ ต่ อปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม การตลาดที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.77) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่สุด
ในเรื่ องมีการจัดทาสื่ อโฆษณาบนอินเตอร์ เน็ตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ( X = 3.85) รองลงมาได้แก่
เรื่ องจัดทาบัตรสมาชิ กให้กบั ลูกค้า ( X = 3.82) และให้ความสาคัญน้อยที่สุดในเรื่ องบัตรสะสมแต้ม
เพื่อแลกของรางวัล ( X = 3.70)
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสาคัญต่อปั จจัยด้านบุคลากรที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
ด้านบุคคลากร
S.D. ระดับความสาคัญ
X
25 พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.05 .789
มาก
26 พนักงานมีมารยาทที่ดีในการให้บริ การ
4.11 .759
มาก
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
ด้านบุคคลากร
27 พนักงานแต่งกายสุ ภาพ
28 พนักงานมีความเข้าใจในตัวสิ นค้า
29 พนักงานมีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกค้า
รวม

X

4.18
4.06
4.07
4.09

S.D. ระดับความสาคัญ
.752
มาก
.816
มาก
.770
มาก
.676
มาก

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านบุคลากรที่ มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =
4.09) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องพนักงาน
แต่งกายสุ ภาพ ( X = 4.18) รองลงมาได้แก่ เรื่ องพนักงานมีมารยาทที่ดีในการให้บริ การ ( X = 4.11)
และให้ความสาคัญน้อยที่สุดในเรื่ องพนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( X = 4.05)
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสาคัญต่อปั จจัยด้านกระบวนการ
การให้บริ การที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
ด้านกระบวนการการให้บริ การ
S.D. ระดับความสาคัญ
X
30 พนักงานมีความรวดเร็ วในการให้บริ การ
3.91 .782
มาก
31 ขั้นตอนในการรับสั่งรายการกาแฟสดมีหลากหลาย
3.86 .767
มาก
ช่องทาง
32 ขั้นตอนการสั่งซื้ อกาแฟไม่ยงุ่ ยากและซับซ้อน
3.78 .795
มาก
รวม
3.85 .661
มาก
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านกระบวนการการให้บริ การที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.85) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่สุด
ในเรื่ องพนักงานมีความรวดเร็ วในการให้บริ การ ( X = 3.91) รองลงมาได้แก่ เรื่ องขั้นตอนในการ
รั บ สั่ งรายการกาแฟสดมี ห ลากหลายช่ องทาง ( X = 3.86) และให้ความส าคัญ น้อยที่ สุ ดในเรื่ อ ง
ขั้นตอนการสั่งซื้ อกาแฟไม่ยงุ่ ยากและซับซ้อน ( X = 3.78)
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ตารางที่ 4.9 ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดับ ความส าคัญ ต่ อ ปั จจัย ด้านลัก ษณะ
กายภาพภายนอกที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาว
เวอร์
ด้านลักษณะกายภาพภายนอก
S.D. ระดับความสาคัญ
X
33 ความสะอาดภายในตัวร้านและบริ เวณรอบนอก
4.12 .744
มาก
34 การตกแต่งร้านและบรรยากาศเหมาะสาหรับผ่อนคลาย 4.11 .788
มาก
35 มีป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
3.95 .736
มาก
36 มีที่นง่ั เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
3.81 .792
มาก
รวม
3.99 .626
มาก
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านลักษณะกายภาพภายนอกที่
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.99) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่สุด
ในเรื่ องความสะอาดภายในตัวร้านและบริ เวณรอบนอก ( X = 4.12) รองลงมาได้แก่ เรื่ องการตกแต่ง
ร้านและบรรยากาศเหมาะสาหรับผ่อนคลาย ( X = 4.11) และให้ความสาคัญน้อยที่สุดในเรื่ องมีที่นง่ั
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ( X = 3.81)

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลการตัดสิ นใจบริโภคกาแฟสดทีร่ ้ านสตาร์ บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการตัดสิ นใจบริ โภค
กาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
การตัดสิ นใจซื้ อ
S.D. ระดับความคิดเห็น
X
37 ในการตัดสิ นใจซื้ อครั้งต่อไป ท่านจะเลือกบริ โภค 3.69
.870
มาก
กาแฟสดร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
รวม
3.69
.870
มาก
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด
ที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.69)
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ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
4.1 วิเคราะห์ หาความสั มพันธ์ ระหว่างตัวแปร
การทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ใช้สถิติวเิ คราะห์ความสัมพันธ์ Pearson Correlation เพื่ออธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดบริ การกับการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติ ฐ านรอง (H1) ก็ ต่ อ เมื่ อ ค่ า Sig. มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 0.05 ส าหรั บ การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้ วิ จ ั ย ได้
ตั้งสมมติฐานไว้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยทางการตลาดบริ การมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด
ที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยแบ่งเป็ นข้อสมมติฐานย่อยได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้าน
สตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
จากสมมติฐานที่ 1.1 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
H0: ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ไม่มี ความสัม พันธ์ กบั การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์
บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
H1: ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ผลจากการทดสอบสมมติฐานที่ 1.1 แสดงผลดังตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์กบั การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟ
สดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

r

Sig.
(2-tailed)

ตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย
ประเภทของกาแฟมีให้เลือกหลากหลาย
รสชาติของกาแฟมีความคงที่สาหรับการชงกาแฟสดแบบแก้วต่อแก้ว
กลิ่นของเมล็ดกาแฟมีความหอมชวนดื่มกาแฟสด
ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายในร้านกาแฟสด เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความสดใหม่
รวม
* p-value < 0.05

.375
.441
.397
.434
.469
.533

.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
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จากตารางที่ 4.11 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
กับการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ พบว่า มีค่า Sig (2- tailed)
เท่ากับ .000 ซึ่ งน้อยกว่า .05 นั่นคื อ ปฏิ เสธสมมติ ฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ ฐานรอง (H1)
หมายความว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์
ทาวเวอร์ มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
(r) มีค่าเท่ากับ .533 แสดงว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์กบั การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ มีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกันในระดับสู ง
สมมติฐานที่ 1.2 ปั จจัยด้านราคามี ความสัม พันธ์ ก ับการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ ร้าน
สตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
จากสมมติฐานที่ 1.2 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
H0: ปั จจัยด้านราคาไม่ มีค วามสั มพันธ์ ก ับการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
H1: ปั จ จัย ด้า นราคามี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจบริ โภคกาแฟสดที่ ร้านสตาร์ บ ัค ส์
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ผลจากการทดสอบสมมติฐานที่ 1.2 แสดงผลดังตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านราคากับการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่
ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ปัจจัยด้านราคา
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของกาแฟสด
มีหลายราคาให้เลือกตามแต่ละขนาดของบรรจุภณ
ั ฑ์
ราคาของกาแฟสดมีความเหมาะสมกับบรรยากาศภายในร้าน
ราคามีความเหมาะสมกับปริ มาณของกาแฟสด
ราคามีความเหมาะสมกับรสชาติของกาแฟสด
รวม
* p-value < 0.05

r

Sig.
(2-tailed)

.320
.331
.342
.354
.391
.425

.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
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จากตารางที่ 4.12 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านราคากับการ
ตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ พบว่า มีค่า Sig (2- tailed) เท่ากับ
.000 ซึ่ งน้อยกว่า .05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ปั จจัยด้านราคาและการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ ร้านสตาร์ บ ัคส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ มี
ความสัมพันธ์ กนั อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยที่ ค่าสัม ประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) มี ค่ า
เท่ากับ .425 แสดงว่า ปั จจัยด้านราคากับการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์
ทาวเวอร์ มีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
สมมติฐานที่ 1.3 ปั จจัยด้านสถานที่ในการให้บริ การมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจบริ โภค
กาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
จากสมมติฐานที่ 1.3 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
H0: ปัจจัยด้านสถานที่ในการให้บริ การไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่
ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
H1: ปั จจัยด้านสถานที่ในการให้บริ การมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่
ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ผลจากการทดสอบสมมติฐานที่ 1.3 แสดงผลดังตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านสถานที่ในการให้บริ การกับการตัดสิ นใจ
บริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ปัจจัยด้านสถานที่ในการให้บริ การ
บรรยากาศสถานที่มีการจัดแต่งที่มีความสวยงาม
สถานที่มีความเพียงพอในการต้อนรับลูกค้า
มีที่จอดรถเพียงพอสะดวกสบาย
สถานที่ต้ งั มีความสะดวกสบายต่อการเดินทางมาใช้บริ การ
รวม
* p-value < 0.05

r

Sig.
(2-tailed)

.445
.386
.414
.417
.499

.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
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จากตารางที่ 4.13 แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านสถานที่ใน
การให้บริ การกับการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ พบว่า มีค่า
Sig (2- tailed) เท่ากับ .000 ซึ่ งน้อยกว่า .05 นั่นคื อ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัยด้านสถานที่ในการให้บริ การและการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่
ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .499 แสดงว่า ปั จจัยด้านสถานที่ในการให้บริ การกับการ
ตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ มีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง
สมมติฐานที่ 1.4 ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจบริ โภค
กาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
จากสมมติฐานที่ 1.4 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
H0: ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่
ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
H1: ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้าน
สตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ผลจากการทดสอบสมมติฐานที่ 1.4 แสดงผลดังตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดกับการตัดสิ นใจ
บริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
มีการจัดทาสื่ อโฆษณาบนอินเตอร์ เน็ตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
จัดทาบัตรสมาชิกให้กบั ลูกค้า
บัตรกานัลใช้แทนเงินสด
บัตรสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล
รวม
* p-value < 0.05

r

Sig.
(2-tailed)

.408
.345
.358
.391
.447

.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
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จากตารางที่ 4.14 แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดกับการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ พบว่า มีค่า Sig
(2- tailed) เท่ า กับ .000 ซึ่ งน้ อ ยกว่า .05 นั่น คื อ ปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดและการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้าน
สตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ (r) มี ค่ าเท่ ากับ .447 แสดงว่า ปั จจัย ด้านการส่ ง เสริ ม การตลาดกับ การ
ตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ มีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง
สมมติฐานที่ 1.5 ปั จจัยด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้าน
สตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
จากสมมติฐานที่ 1.5 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
H0: ปั จจัยด้านบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
H1: ปั จจัยด้านบุคลากรมี ความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ผลจากการทดสอบสมมติฐานที่ 1.5 แสดงผลดังตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านบุคลากรกับการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด
ที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ปัจจัยด้านบุคลากร
พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
พนักงานมีมารยาทที่ดีในการให้บริ การ
พนักงานแต่งกายสุ ภาพ
พนักงานมีความเข้าใจในตัวสิ นค้า
พนักงานมีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกค้า
รวม
* p-value < 0.05

r

Sig.
(2-tailed)

.347
.307
.247
.331
.326
.365

.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
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จากตารางที่ 4.15 แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านบุคลากรกับ
การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ พบว่า มี ค่า Sig (2- tailed)
เท่ากับ .000 ซึ่ งน้อยกว่า .05 นั่นคื อ ปฏิ เสธสมมติ ฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ ฐานรอง (H1)
หมายความว่า ปั จจัยด้านบุคลากรและการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์
ทาวเวอร์ มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
(r) มี ค่าเท่ากับ .365 แสดงว่า ปั จจัยด้านบุคลากรกับการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ มีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
สมมติฐานที่ 1.6 ปั จจัยด้านกระบวนการการให้บริ ก ารมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัดสิ น ใจ
บริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
จากสมมติฐานที่ 1.6 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
H0: ปั จจัยด้านกระบวนการการให้บริ การไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟ
สดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
H1: ปัจจัยด้านกระบวนการการให้บริ การมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่
ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ผลจากการทดสอบสมมติฐานที่ 1.6 แสดงผลดังตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 การทดสอบความสั ม พัน ธ์ ระหว่างปั จจัยด้านกระบวนการการให้ บ ริ ก ารกับ การ
ตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ปัจจัยด้านกระบวนการการให้บริ การ
พนักงานมีความรวดเร็ วในการให้บริ การ
ขั้นตอนในการรับสั่งรายการกาแฟสดมีหลากหลายช่องทาง
ขั้นตอนการสั่งซื้ อกาแฟไม่ยุง่ ยากและซับซ้อน
รวม
* p-value < 0.05

r

Sig.
(2-tailed)

.376
.362
.297
.407

.000*
.000*
.000*
.000*

จากตารางที่ 4.16 แสดงการทดสอบสมมติ ฐ านความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จจัย ด้ า น
กระบวนการการให้บริ การกับการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
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พบว่า มี ค่ า Sig (2- tailed) เท่ ากับ .000 ซึ่ งน้อยกว่า .05 นั่น คื อ ปฏิ เสธสมมติ ฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัยด้านกระบวนการการให้บริ การและการตัดสิ นใจ
บริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ มี ความสัมพันธ์กนั อย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 โดยที่ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ (r) มี ค่ า เท่ า กับ .407 แสดงว่ า ปั จ จัย ด้ า น
กระบวนการการให้บริ การกับการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
มีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
สมมติ ฐ านที่ 1.7 ปั จจัย ด้านลัก ษณะกายภาพภายนอกมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจ
บริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
จากสมมติฐานที่ 1.7 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
H0: ปั จจัยด้านลักษณะกายภาพภายนอกไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด
ที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
H1: ปั จจัยด้านลักษณะกายภาพภายนอกมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่
ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ผลจากการทดสอบสมมติฐานที่ 1.7 แสดงผลดังตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านลักษณะกายภาพภายนอกกับการตัดสิ นใจ
บริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ปัจจัยด้านลักษณะกายภาพภายนอก
ความสะอาดภายในตัวร้านและบริ เวณรอบนอก
มีการตกแต่งร้านและบรรยากาศที่เหมาะสาหรับผ่อนคลาย
มีป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
มีที่นง่ั เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
รวม
* p-value < 0.05

r

Sig.
(2-tailed)

.333
.332
.357
.343
.417

.000*
.000*
.000*
.000*
.000*

จากตารางที่ 4.17 แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้านลักษณะ
กายภาพภายนอกกับการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ พบว่า มี
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ค่า Sig (2- tailed) เท่ากับ .000 ซึ่ งน้อยกว่า .05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัยด้านลักษณะกายภาพภาพนอกและการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่
ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .417 แสดงว่า ปั จจัยด้านลักษณะกายภาพภายนอกกับการ
ตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ มีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง
4.2 การวิเคราะห์ ความถดถอยเชิ งพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
การวิเคราะห์ ค วามถดถอยเชิ งพหุ คู ณ ของปั จ จัย ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้า น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้ า นสถานที่ ก ารให้ บ ริ ก าร การส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นบุ ค ลากร ด้า น
กระบวนการให้บริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพภายนอก และการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้าน
สตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
Dependent Variable : การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ,
R Square = 0.403, Adjusted R2 = 0.397, Constant (α) = - 0.553
Independent Variables
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านสถานที่ในการให้บริ การ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ปัจจัยด้านราคา
* p-value < 0.05

r

b

Beta

.533
.499
.447
.425

.464
.258
.206
.157

.343*
.192*
.166*
.119*

Std.
Error
.343
.192
.166
.119

t

Sig

Tol.

VIF

7.640
3.758
3.427
2.381

.000
.000
.001
.018

.753
.578
.648
.604

1.329
1.730
1.543
1.654

จากตารางที่ 4.18 แสดงปั จจัยที่สามารถร่ วมกันทานายการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้าน
สตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ในการให้บริ การ ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด และด้านราคา มีความสัมพันธ์แบบพหุ กบั การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้าน
สตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยพหุ คูณ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์
สามารถทานายการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ได้สูงสุ ด ที่
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ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยในรู ปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ 0.464 และมี
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.343 รองลงมาคือ ด้านสถานที่ใน
การให้บ ริ การ มี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ถดถอยในรู ป คะแนนดิ บ (b) เท่ ากับ 0.258 และมี ค่าสั มประสิ ท ธิ์
ถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.192 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี ค่าสัมประสิ ทธิ์
ถดถอยในรู ป คะแนนดิ บ (b) เท่ ากับ 0.206 และมี ค่ าสั มประสิ ท ธิ์ ถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน
(Beta) เท่ากับ 0.166 และด้านราคา มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยในรู ปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ 0.157 และ
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.119
สามารถเขียนสมการถดถอยได้ดงั นี้
1. สมการถดถอยในรู ปคะแนนดิบ
การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
= (-0.553) + 0.464 (ผลิตภัณฑ์) + 0.258 (สถานที่ในการให้บริ การ) + 0.206 (การส่ งเสริ ม
การตลาด) + 0.157 (ราคา)
2. สมการถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน
การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
= 0.343 (ผลิตภัณฑ์) + 0.192 (สถานที่ในการให้บริ การ) + 0.166 (การส่ งเสริ มการตลาด)
+ 0.119 (ราคา)
สามารถสรุ ป ได้ว่า ปั จจัยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านสถานที่ ในการให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด และด้านราคา สามารถร่ วมกันท านายกการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ ร้านสตาร์ บคั ส์
สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ได้ร้อยละ 40.3 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ งสามารถทานายได้ดีกว่า
ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงตัวเดียว
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิจยั เรื่ อ งปั จ จัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจ
บริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจบริ โภคกาแฟสดที่ ร้านสตาร์ บ คั ส์
สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับการ
ติดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ ร้านสตาร์ บ คั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ (3) ค้นหารู ป แบบปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็ม
ไพร์ทาวเวอร์
รู ปแบบการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมู ล จากกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้บ ริ ก ารร้ านสตาร์ บ คั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ จานวน 400 คน ด้วย
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่ออธิ บายปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยทางการตลาดและการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้าน
สตาร์ บ ัค ส์ สาขาเอ็ ม ไพร์ ท าวเวอร์ และ วิเคราะห์ เชิ ง อนุ ม าน ใช้ส ถิ ติ ไ คสแควร์ เพื่ อ อธิ บ าย
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้าน
สตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ที่ระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
สรุ ปผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้บริโภค
จากผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 52.5 มีอายุระหว่าง
21 - 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 52.3 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 64.5 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 50.5 ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 76.0 มี รายได้ต่อเดื อนระหว่า ง
10,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 70.3
2. การวิเคราะห์ ข้อมู ลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิพ ลต่ อการตัดสิ นใจบริ โภค
กาแฟสดทีร่ ้ านสตาร์ บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
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จากการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X
= 3.89) เมื่ อพิ จารณารายละเอี ย ดในแต่ ล ะด้านพบว่า ผู บ้ ริ โภคให้ ค วามส าคัญ มากที่ สุ ด ในด้า น
ผลิตภัณฑ์และด้านบุคลากร ( X = 4.09) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ( X = 3.99) และ
ให้ความสาคัญน้อยที่สุดในด้านราคา ( X = 3.64)
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =
4.09) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องตราสิ นค้า
เป็ นที่ รู้จกั อย่างแพร่ หลาย ( X = 4.16) รองลงมาได้แก่ เรื่ องผลิ ตภัณฑ์ที่จาหน่ ายในร้ านกาแฟสด
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความสดใหม่ ( X = 4.15) และให้ความสาคัญน้อยที่สุดในเรื่ องรสชาติของกาแฟมี
ความคงที่สาหรับการชงกาแฟสดแบบแก้วต่อแก้ว ( X = 4.03)
ด้านราคา พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านราคาที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
บริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.64) เมื่อ
พิ จ ารณารายละเอี ย ดในแต่ ล ะข้อ พบว่า ผู บ้ ริ โภคให้ ค วามส าคัญ มากที่ สุ ด ในเรื่ อ งราคามี ค วาม
เหมาะสมกับ รสชาติ ข องกาแฟสด ( X = 3.72) รองลงมาได้แก่ เรื่ องราคาของกาแฟสดมี ค วาม
เหมาะสมกับบรรยากาศภายในร้าน ( X = 3.71) และให้ความสาคัญน้อยที่สุดในเรื่ องราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของกาแฟสด ( X = 3.51)
ด้านสถานที่ในการให้บริ การ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านสถานที่ในการ
ให้ บ ริ ก ารที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ ร้านสตาร์ บ คั ส์ สาขาเอ็ม ไพร์ ท าวเวอร์
โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก ( X = 3.83) เมื่ อพิ จารณารายละเอี ย ดในแต่ ล ะข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้
ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องบรรยากาศสถานที่มีการจัดแต่งที่มีความสวยงาม ( X = 3.95) รองลงมา
ได้แก่ เรื่ องสถานที่ต้ งั มีความสะดวกสบายต่อการเดินทางใช้บริ การ ( X = 3.90) และให้ความสาคัญ
น้อยที่สุดในเรื่ องมีที่จอดรถเพียงพอสะดวกสบาย ( X = 3.72)
ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด พบว่า ผู บ้ ริ โ ภคให้ ค วามส าคัญ ต่ อ ปั จ จัย ด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาดที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ ร้านสตาร์ บ ัค ส์ สาขาเอ็ม ไพร์ ท าวเวอร์
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( X = 3.77) เมื่ อพิ จารณารายละเอี ย ดในแต่ ล ะข้อ พบว่า ผู บ้ ริ โภคให้
ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องมีการจัดทาสื่ อโฆษณาบนอินเตอร์ เน็ตเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ๆ ( X =
3.85) รองลงมาได้แก่ เรื่ องจัดทาบัตรสมาชิ กให้กบั ลูกค้า ( X = 3.82) และให้ความสาคัญน้อยที่สุด
ในเรื่ องบัตรสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล ( X = 3.70)
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ด้านบุ ค ลากร พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ค วามส าคัญ ต่ อปั จจัยด้านบุ คลากรที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =
4.09) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องพนักงาน
แต่งกายสุ ภาพ ( X = 4.18) รองลงมาได้แก่ เรื่ องพนักงานมีมารยาทที่ดีในการให้บริ การ ( X = 4.11)
และให้ความสาคัญน้อยที่สุดในเรื่ องพนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( X = 4.05)
ด้านกระบวนการการให้บริ การ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านกระบวนการ
การให้บริ การที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก ( X = 3.85) เมื่ อพิ จารณารายละเอี ย ดในแต่ ล ะข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้
ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องพนักงานมีความรวดเร็ วในการให้บริ การ ( X = 3.91) รองลงมาได้แก่
เรื่ องขั้นตอนในการรับสั่งรายการกาแฟสดมีหลากหลายช่องทาง ( X = 3.86) และให้ความสาคัญน้อย
ที่สุดในเรื่ องขั้นตอนการสั่งซื้ อกาแฟไม่ยงุ่ ยากและซับซ้อน ( X = 3.78)
ด้านลักษณะกายภาพภายนอก พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านลักษณะกายภาพ
ภายนอกที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจบริ โภคกาแฟสด ที่ ร้านสตาร์ บ ัค ส์ สาขาเอ็ ม ไพร์ ท าวเวอร์
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( X = 3.99) เมื่ อ พิ จารณารายละเอี ย ดในแต่ ล ะข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้
ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องความสะอาดภายในตัวร้านและบริ เวณรอบนอก ( X = 4.12) รองลงมา
ได้แก่ เรื่ องการตกแต่งร้านและบรรยากาศเหมาะสาหรับผ่อนคลาย ( X = 4.11) และให้ความสาคัญ
น้อยที่สุดในเรื่ องมีที่นงั่ เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ( X = 3.81)
3 การวิเคราะห์ ข้อมูลการตัดสิ นใจบริโภคกาแฟสดทีร่ ้ านสตาร์ บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ระดับความคิดเห็ นที่มีต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์
สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.69)
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน : ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดบริ การกับการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟ
สดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ผลการศึกษาพบว่า
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาว
เวอร์ มีความสัมพันธ์ กนั อย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และเป็ นความสัมพันธ์ เชิ งบวกใน
ทิศทางเดียวกัน ระดับสู ง
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2. ปัจจัยด้านราคาและการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
มีความสัมพันธ์กนั อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวกในทิศทาง
เดียวกัน ระดับปานกลาง
3. ปั จจัยด้านสถานที่ในการให้บริ การและการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์
สาขาเอ็ ม ไพร์ ท าวเวอร์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั น อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง
4. ปั จจัย ด้านการส่ ง เสริ ม การตลาดและการตัดสิ น ใจบริ โภคกาแฟสดที่ ร้านสตาร์ บ ัค ส์
สาขาเอ็ ม ไพร์ ท าวเวอร์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั น อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง
5. ปั จจัยด้านบุคลากรและการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาว
เวอร์ มี ความสั มพันธ์ กนั อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และเป็ นความสัมพันธ์ เชิ งบวกใน
ทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง
6. ปั จจัยด้านกระบวนการการให้บริ การและการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์
สาขาเอ็ ม ไพร์ ท าวเวอร์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั น อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง
7. ปั จจัยด้านลักษณะกายภาพภาพนอกและการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์
สาขาเอ็ ม ไพร์ ท าวเวอร์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั น อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง
การวิเคราะห์ปัจจัยทานายการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาว
เวอร์ โดยใช้ Multiple Linear Regression Analysis พบว่า ปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น บริ โภค
กาแฟสดที่ ร้ า นสตาร์ บ ัค ส์ สาขาเอ็ม ไพร์ ท าวเวอร์ อย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า น
ผลิ ตภัณฑ์ ด้านสถานที่ในการให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านราคา สามารถร่ วมกัน
ทานายการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ได้ร้อยละ 40.3 (p <
0.05)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
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ผูบ้ ริ โภคกาแฟสดที่ ร้านสตาร์ บ ัคส์ สาขาเอ็มไพร์ ท าวเวอร์ ให้ ค วามส าคัญ ต่ อปั จจัย ทาง
การตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจบริ โ ภคกาแฟสดโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ซึ่ งให้
ความสาคัญในเรื่ องของผลิตภัณฑ์ บุคลากร และด้านกระบวนการให้บริ การเป็ น 3 อันดับแรก ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ เป็ นร้านกาแฟสดที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั มาอย่างยาวนาน มีสาขา
มากมายทัว่ ประเทศ ตัวเมล็ดกาแฟมีคุณภาพ มีกลิ่นหอม มีความสดใหม่และรสชาติได้มาตรฐานทุก
วัน ประกอบกับการให้บริ การของพนักงานที่มีมารยาทดี มีมนุ ษย์สัมพันธ์ มีระเบียบวินยั และเต็มใจ
ในการให้บริ การกับลู กค้า รวมถึงความรวดเร็ วในการให้บริ การด้วย จึงทาให้ผูบ้ ริ โภคที่ร้านสตาร์
บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ให้ความสาคัญต่อปั จจัยทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใน
การบริ โภคอยู่ในระดับ มาก ซึ่ งสอดคล้องกับ กชพรรณ ประถมบุ ตร (2553) ได้ศึ กษาปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดในสถานี บริ การน้ ามัน บริ เวณเลียบทาง
ด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ระดับความสาคัญของปั จจัยทางการตลาด
บริ การในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสดในสถานี บริ การน้ ามัน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก และผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านบุคลากร
อยู่ในสามลาดับแรกเช่ นกัน และสอดคล้องกับ มัทวัน กุสลอภิบาล (2555) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสดโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก
ความสั มพันธ์ ระหว่างปั จจัยทางการตลาดบริ การกับการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ ร้าน
สตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ พบว่า ปั จจัยทางการตลาดบริ การทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิ งบวก
ในทิ ศทางเดี ยวกันกับการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่ ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาเอ็ม ไฟร์ ทาวเวอร์ นั่น
หมายความว่า หากผูบ้ ริ โภคเห็นถึงคุณค่าและมีความพอใจต่อร้านสตาร์ บคั ส์ มาก ในด้านผลิตภัณฑ์
ราคา สถานที่การให้บริ การ การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริ การ และลักษณะทาง
กายภาพ ก็จะส่ งผลให้เกิดการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ เนื่ องจากปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดเป็ นส่ วนสาคัญต่อการกระตุ น้ ความต้องการซื้ อของผูบ้ ริ โภค ดังที่คอตเลอร์
(Kotler, 2000) ได้กล่าวไว้วา่ หากธุ รกิจบริ การใดมีการตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าให้พึง
พอใจในผลิ ตภัณฑ์และการบริ การได้ และเกิ ดคุ ณค่าในสายตาของลู กค้า ก็จะทาให้ผลิตภัณฑ์และ
บริ ก ารนั้น ขายได้ สอดคล้องกับ ฉัตรชัย วัฒ นวชิ รกุ ล (2551) ได้ศึก ษา ปั จจัยทางการตลาดที่ มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสด กรณี ศึกษาร้านกาแฟสดขนาดเล็กในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ปั จจัยทางการตลาดบริ การ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่การให้บริ การ การส่ งเสริ มการตลาด
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บุคลากร กระบวนการให้บริ การและลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภค
กาแฟในร้านกาแฟสดขนาดเล็ก โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับปานกลาง
ค่าระดับความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดบริ การกับการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดที่
ร้ านสตาร์ บ คั ส์ สาขาเอ็ม ไพร์ ท าวเวอร์ เป็ นความสั มพัน ธ์ เชิ งบวก ในระดับ ปานกลาง ที่ ค่ า Sig
เท่ า กับ 0.000 ซึ่ งหมายความว่า ปั จ จัย ทางการตลาดด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ก าร
ให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทาง
กายภาพมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัดสิ น ใจบริ โภคกาแฟที่ ร้านสตาร์ บ ัค ส์ สาขาเอ็ม ไพร์ ท าวเวอร์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ค่าความเชื่ อมัน่ ที่ร้อยละ 95 ทั้งนี้ เนื่ องจากส่ วนประสมทาง
การตลาดนั้นเป็ นกลยุทธ์การตลาดที่ทาการคัดเลือกตลาดเป้ าหมาย การตั้งวัตถุประสงค์และพัฒนา
ส่ วนประสมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย หรื อเป็ นกุญแจที่จะ
นาไปสู่ ความสาเร็ จ ก็คือต้องทาความเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543) จึงทาให้
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมี ความสัมพันธ์ ต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจบริ โภค สอดคล้องกับ
ชนิ ดา ตุ งคะเศวต ได้ทาการศึ กษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับ พฤติ กรรมการบริ โภค
เครื่ องดื่มประเภทกาแฟสด โดยทาการศึกษาเฉพาะกรณี ร้านกาแฟสดในสถานี บริ การน้ ามัน ถนน
พหลโยธิ นและมิตรภาพ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
บริ โภคเครื่ องดื่มประเภทกาแฟสด ที่ค่า sig เท่ากับ 0.000 เช่นกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ด้านปัจจัยทางการตลาด ผูบ้ ริ โภคให้ระดับความสาคัญที่มีต่อปั จจัยทางการตลาด ในด้าน
การส่ ง เสริ ม การตลาดน้ อ ยที่ สุ ด อาจจะเป็ นเพราะว่า ร้ า นสตาร์ บ ัค ส์ ค่ อ นข้า งจะมี ก ารโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และการจัดโปรโมชัน่ น้อย จึงทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่ค่อยได้รับรู ้ถึงการส่ งเสริ มการตลาด
เท่ าที่ ค วร จากการศึ ก ษากลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งที่ มี ช่ วงอายุอยู่ระหว่าง 21 – 30 ปี
ดังนั้นทางร้านอาจจะจัดโปรแกรมส่ งเสริ มการขายให้เหมาะสมกับกลุ่มนี้
2. ด้า นความสั ม พัน ธ์ ต่ อ การตัด สิ น ใจบริ โ ภค จะเห็ น ได้ว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ สถานที่ ใ นการ
ให้บริ การ การส่ งเสริ มการตลาด และราคา เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟ
สตาร์ บคั ส์ มากที่สุด ดังนั้นจึงควรพัฒนาปั จจัยเหล่ านี้ ให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค เช่ น
สร้างสรรค์ประเภทกาแฟรู ปแบบใหม่ ๆ รสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ให้เด่นชัดมากขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือก
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ให้หลากหลาย จัดสถานที่ในการให้บริ การตามเทศกาลเพื่อเพิ่มความน่ าสนใจ การจัดโปรแกรม
ส่ งเสริ มการขายให้ตรงกับกลุ่ มลู กค้าบ่อยครั้งมากขึ้ น และเพิ่มกลุ่ มสิ นค้าที่ มี ราคาถู กลงเพื่อเพิ่ ม
ทางเลือกให้สาหรับกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ปานกลาง
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเฉพาะการตัดสิ น ใจบริ โภคกาแฟสดที่ ร้านสตาร์ บ ัค ส์
สาขาเอ็มไฟร์ ทาวเวอร์ เท่านั้น ในการศึ กษาครั้ งต่อไป ควรเลื อกศึกษาสาขาที่ อยู่ในพื้นที่ อื่นด้วย
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมและเป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริ การให้ดียงิ่ ขึ้น
2. การศึกษาครั้งนี้ ใช้เพียงตัวแปรด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเพื่อหาความสัมพันธ์
กับการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดเท่านั้น ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ส่ วนบุคคลกับการตัดสิ นใจบริ โภคด้วย เพื่อให้ทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์ แบบไหนที่จะมีผล
ต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟมากน้อยกว่ากัน จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาเพื่อให้ตรงตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคในแต่ละกลุ่ม
3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในแต่ละแบรนด์ เช่ น Starbucks, Café Amazon, Black Canyon,
True Coffee, ชาวดอย, กาแฟมวลชน ให้ทราบถึ งจุด แข็งและจุ ดอ่อนของแต่ละแบรนด์ เพื่อเป็ น
ประโยชน์ในการนามาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุ งพัฒนาการให้บริ การของผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้อง
4. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มการศึกษาแนวโน้มการกลับมาใช้บริ การอีกครั้ง เพื่อนามา
ปรับปรุ งส่ วนประสมทางการตลาดบริ การให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของกลุ่มผูบ้ ริ โภค
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อกการตัดสิ นใจบริโภคกาแฟสดที่
ร้ านสตาร์ บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ข้อมูลของจะถูกนาไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น
...........................................................
ส่ วนที่ 1 สถานภาพส่ วนบุคคลของผู้ใช้ บริการร้ านกาแฟสตาร์ บัคส์ สาขาเอ็มร์ ทาวเวอร์
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ อง เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
1. เพศ
□ 1.ชาย
□ 2.หญิง
2. อายุ
□ 1. อายุ ต่ากว่า 20 ปี
□ 2. อายุ 20 - 30 ปี
□ 3. อายุ 31 – 40 ปี
□ 4. อายุ 41 - 50 ปี
□ 5. อายุ 50 ปี ขึ้นไป
3.สถานภาพ
□ 1.โสด
□ 2.สมรส
4. อาชีพ
□ 1. นักเรี ยน / นักศึกษา
□ 2. ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
□ 3. พนักงานเอกชน
□ 4. ธุ รกิจส่ วนตัว
5. ระดับการศึกษา
□ 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
□ 2. ปริ ญญาตรี
□ 3. สู งกว่าปริ ญญาตรี
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6. ระดับรายได้ต่อเดือน
□ 1. รายได้ ต่ากว่า 10,000 บาท
□ 3. รายได้ 20,001 – 30,000 บาท

□ 2. รายได้ 10,000 – 20,000 บาท
□ 4. รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ ีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจบริโภค
กาแฟสดทีร่ ้ านสตาร์ บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย

ลงไปในช่ องระดับความสาคัญของท่านเพียงคาตอบเดียว
ความสาคัญ

ข้ อ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย
ประเภทของกาแฟมีให้เลือกหลากหลาย
รสชาติของกาแฟมีความคงที่สาหรับการชงกาแฟ
สดแบบแก้วต่อแก้ว
กลิ่นของเมล็ดกาแฟมีความหอมชวนดื่มกาแฟสด
ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายในร้านกาแฟสด เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีความสดใหม่
ปัจจัยด้ านราคา
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของกาแฟสด
มีหลายราคาให้เลือกตามแต่ละขนาดของบรรจุ
ภัณฑ์
ราคาของกาแฟสดมีความเหมาะสมกับบรรยากาศ
ภายในร้าน
ราคามีความเหมาะสมกับปริ มาณของกาแฟสด
ราคามีความเหมาะสมกับรสชาติของกาแฟสด

5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
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ข้ อ

17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

ปัจจัยด้ านสถานทีใ่ นการให้ บริการ
บรรยากาศสถานที่มีการจัดแต่งที่มีความสวยงาม
สถานที่มีความเพียงพอในการต้อนรับลูกค้า
มีที่จอดรถเพียงพอสะดวกสบาย
สถานที่ต้ งั มีความสะดวกสบายต่อการเดินทางมา
ใช้บริ การ
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
มีการจัดทาสื่ อโฆษณาบนอินเตอร์ เน็ตเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
จัดทาบัตรสมาชิกให้กบั ลูกค้า
บัตรกานัลใช้แทนเงินสด
บัตรสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล
ด้ านบุคลากร
พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
พนักงานมีมารยาทที่ดีในการให้บริ การ
พนักงานแต่งกายสุ ภาพ
พนักงานมีความเข้าใจในตัวสิ นค้า
พนักงานมีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกค้า
ด้ านกระบวนการการให้ บริการ

30 พนักงานมีความรวดเร็ วในการให้บริ การ
31 ขั้นตอนในการรับสั่งรายการกาแฟสดมี
หลากหลายช่องทาง
32 ขั้นตอนการสั่งซื้ อกาแฟไม่ยงุ่ ยากและซับซ้อน
ด้ านลักษณะกายภาพภายนอก

ความสาคัญ
5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
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33 ความสะอาดภายในตัวร้านและบริ เวณรอบนอก
34 มีการตกแต่งร้านและบรรยากาศที่เหมาะสาหรับ
ผ่อนคลาย
35 มีป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
36 มีที่นง่ั เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ ีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจบริโภค
กาแฟสดทีร่ ้ านสตาร์ บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ องระดับความสาคัญของท่านเพียงคาตอบเดียว
หัวข้ อความคิดเห็น

ความสาคัญ
5
มาก
ทีส่ ุ ด

4
มาก

3
ปาน
กลาง

2
น้ อย

ในการตัดสิ นใจซื้ อครั้งต่อไป ท่านจะ
37 เลือกบริ โภคกาแฟสดร้านสตาร์บคั ส์
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์

*** ขอบพระคุณที่ท่านกรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม **

1
น้ อย
ทีส่ ุ ด
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1. ผลการวิเคราะห์ ความตรงด้ านเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content validity)
การวิเคราะห์ความตรงด้านเนื้ อหาของแบบสอบถามนั้นใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าดัชนี ค วาม
สอดคล้อง IOC (Index of item objective congruence) ซึ่ งมีเกณฑ์ต่อไปนี้ IOC ตั้งแต่ 0.50 ถึ ง 1.00
แสดงว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ที่ตอ้ งการวัด หากได้น้อยกว่า 0.50 แสดงว่าข้อ
คาถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัดหรื อแบบสอบถามนั้นไม่มีความตรงในการวัด
ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด (กัลยา วานิชบัญชา, 2557)
ผลจากการวิเคราะห์ค่าที่ได้ในแต่ละข้อคาถามในแบบสอบถามฉบับนี้ ค่าอยู่ระหว่าง 0.67
ถึ ง 1.00 คือ 0.91 แสดงว่าคาถามทั้งหมดสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ที่ตอ้ งการ ซึ่ งหมายความว่า
แบบสอบถามฉบับนี้มีความตรงเชิงเนื้อหา
โดยมีผทู ้ รงคุณวุฒิมาเป็ นผูต้ รวจสอบแบบสอบถามฉบับนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ดร. รุ่ งโรจน์ สงสระบุญ
2. อาจารย์สมสัก นนทกนก
3. คุณเอกลักษณ์ ชาญสาโรง

อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุ รกิจ
อาจารย์บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
เจ้าของธุ รกิจร้านกาแฟสด

ขั้นตอนการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหาด้วยวิธีหาค่าดัชนี ฯ IOC มีดงั นี้
1. ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ พิจารณาแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
2. ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาข้อคาถามเทียบกับวัตถุประสงค์ในการวัด โดยให้คะแนนดังนี้
+1 หมายความว่า ข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด
0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
-1 หมายความว่า ข้อคาถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด
3. นาคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ หาค่า IOC รายข้อจากสู ตร
IOC   R
N

72

เมื่อ IOC คือ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั แบบทดสอบ
R คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N คือ จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายละเอียดค่าดัชนี ความสอดคล้องรายข้อของแบบสอบถามทั้งฉบับเป็ นดังตารางข้างล่างนี้
ตารางที่ 7.1 ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Testability of Item Variable Congruence Index: IOC)
ข้อที่

คาถาม

1
2
3
4
5
6
7
8

เพศ
อายุ
สถานภาพ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
ระดับรายได้ต่อเดือน
ตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย
ประเภทของกาแฟมีให้เลือกหลากหลาย
รสชาติของกาแฟมีความคงที่สาหรับการชงกาแฟสด
แบบแก้วต่อแก้ว
กลิ่นของเมล็ดกาแฟมีความหอมชวนดื่มกาแฟสด
ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายในร้านกาแฟสด เป็ นผลิตภัณฑ์ที่
มีความสดใหม่
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของกาแฟสด
มีหลายราคาให้เลือกตามแต่ละขนาดของบรรจุภณั ฑ์
ราคาของกาแฟสดมีความเหมาะสมกับบรรยากาศ
ภายในร้าน
ราคามีความเหมาะสมกับปริ มาณของกาแฟสด
ราคามีความเหมาะสมกับรสชาติของกาแฟสด
บรรยากาศสถานที่มีการจัดแต่งที่มีความสวยงาม

9
10
11
12
13
14
15
16
17

ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ

ค่า IOC

1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

2
+1
+1
0
0
+1
+1
0
+1

3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

0

+1

+1

0.67

0

+1

+1

0.67

+1

+1

0

0.67

+1
+1

0
+1

+1
+1

0.67
1

+1

+1

+1

1

+1
+1
+1

0
+1
+1

+1
+1
+1

0.67
1
1

1
1
1
1
1
1
0.67
1
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ข้อที่

คาถาม

18
19

สถานที่มีความเพียงพอในการต้อนรับลูกค้า
มีที่จอดรถเพียงพอสะดวกสบาย
สถานที่ต้ งั มีความสะดวกสบายต่อการเดินทางมาใช้
บริ การ
มีการจัดทาสื่ อโฆษณาบนอินเตอร์ เน็ตเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
จัดทาบัตรสมาชิกให้กบั ลูกค้า
บัตรกานัลใช้แทนเงินสด
บัตรสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล
พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
พนักงานมีมารยาทที่ดีในการให้บริ การ
พนักงานแต่งกายสุ ภาพ
พนักงานมีความเข้าใจในตัวสิ นค้า
พนักงานมีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกค้า
พนักงานมีความรวดเร็ วในการให้บริ การ
ขั้นตอนในการรับสั่งรายการกาแฟสดมีหลากหลาย
ช่องทาง
ขั้นตอนการสัง่ ซื้ อกาแฟไม่ยงุ่ ยากและซับซ้อน
ความสะอาดภายในตัวร้านและบริ เวณรอบนอก
มีการตกแต่งร้านและบรรยากาศที่เหมาะสาหรับผ่อน
คลาย
มีป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
มีที่นง่ั เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
ในการตัดสิ นใจซื้ อครั้งต่อไป ท่านจะเลือกบริ โภค
กาแฟสดร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ

ค่า IOC

1
+1
+1

2
+1
0

3
+1
+1

+1

+1

+1

1

0

+1

0

0.33

+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0

+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1

1
0.67
1
0.67
1
1
0.67
1
0.67

+1

+1

+1

1

+1
+1

0
+1

+1
+1

0.67
1

+1

+1

+1

1

+1
+1

0
+1

+1
+1

0.67
1

+1

+1

+1

1

1
1

74

2. ผลการประเมินค่ าความเชื่ อมั่น (Reliability) ด้ วยวิธีการหาค่ า Cronbach’s Alpha Coefficient
ขั้น ตอนการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าความค่ า ความเชื่ อ มั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามก่อนนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการทดสอบซ้ า (Pre-test)
เพื่อนาผลมาวิเคราะห์วดั ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่ ง
เป็ นที่ นิย มกันโดยทัว่ ไปส าหรั บ การวัดความเชื่ อถื อได้ข องข้อ มู ล ที่ อยู่ใ นรู ป มาตรการประเมิ น
(Rating scale) (กัลยา วานิ ชบัญชา, 2557) ซึ่ งจะพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของคาตอบสาหรับ
คาถามแต่ละข้อในแบบสอบถามนั้น โดยมีสูตรการคานวณดังนี้

เมื่อ

α
n

s

2
i

แทน ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
แทน จานวนของข้อแบบสอบถาม
แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถาม
เป็ นรายข้อ
แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ

ข้อคาถามที่ใช้เป็ นเครื่ องมือวัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ ง ยิ่งมีความแปรปรวนสู งเท่าใด จะทาให้ความ
เชื่อมัน่ ของตัวแปรดังกล่าวลดต่าลง ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าที่คานวณได้ จะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 ใน
กรณี ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ ามีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่ อถือได้สูงหรื อค่อนข้างสู ง
ถ้าค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟามีค่าเข้าใกล้ 0.5 หรื อมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่ อถื อได้
ปานกลางหรื อมีความเชื่อถือได้ค่อนข้างน้อยหรื อน้อยตามลาดับ
โดยนาแบบสอบถามที่มีค่าความตรงตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไปนาไปใช้เก็บข้อมูลจริ ง ซึ่ งแบบสอบถาม
ด้านที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .750
ด้านที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .950
ด้านที่ 3 การตัดสิ นใจซื้ อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .950
โดยสรุ ปแบบสอบถาม พบว่าแบบสอบถามมี 3 ด้าน รวมทั้งหมด 37 ข้อ มีค่าความเชื่ อมัน่ ที่
ยอมรับได้
ตารางที่ 7.2 สรุ ปผลทดสอบ Pre-test 40 ตัวอย่าง โดยรวมทั้ง 3 ด้าน
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Case Processing Summary
N
Valid
Cases

Excludeda
Total

%
40

100.0

0

.0

400

100.0

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

ตารางที่ 7.3 สรุ ปผลทดสอบค่า Cronbach’s Alpha ของ 37 ตัวแปร
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.931

37

ตารางที่ 7.4 สรุ ปผลทดสอบ Pre-test 40 ตัวอย่าง 6 ตัวแปรสังเกตได้ ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลโดยรวม
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
. 750

6

ตารางที่ 7.5 สรุ ปผลทดสอบ Pre-test 40 ตัวอย่าง 30 ตัวแปรสังเกตได้ ด้านปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.950

30
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ตารางที่ 7.6 สรุ ปผลทดสอบ Pre-test 40 ตัวอย่าง 1 ตัวแปรสังเกตได้ ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.950

1
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