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สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคัญมากท่ีสุดในด้าน
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ตดัสินบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ีในการใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา สามารถ
ร่วมกนัท านายการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ไดร้้อยละ 40.3 
(p < 0.05) 
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Abstract 
 

Research Title : Marketing Mix Factors Influencing to Decision of buy Fresh Coffee at  
    Starbuck, Empire Tower 
Researcher : Miss Jirapipat Surasinghakaisorn  
Degree   : Master of Business Administration 
Major    : International Business Management 
Advisor  :  ..................................................................................    
            (Dr. Pichet Musikapodok) 
    ............... / ........................ / ...............                
 
 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). 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีคนไทยรู้จกัตั้ งแต่สมัยอยุธยา แรกเร่ิมมีการทดลองปลูกอยู่ในเขต
พระราชวงั ต่อมาไดมี้การพี่กระจายออกมาสู่คนกลุ่มกวา้งในปี พ.ศ. 2447 ซ่ึงการน าเขา้มาของกาแฟ
สายพนัธ์ุโรบสัตา้ มีนายดีหมุน ชาวไทยเช้ือสายอิสลาม และสายพนัธ์ุ อราบิกา้ มีนายเจรินี ชาวอิตาลี
น าเขา้มา ประเทศไทยมีการปลูกกาแฟจ านวนมากทางภาคใต ้สายพนัธ์ุท่ีนิยมปลูก คือ โรบสัตา้  โดย
ปลูกท่ี จงัหวดัชุมพร นครศรีธรรมราช และระนอง เป็นตน้ และทางภาคเหนือ สายพนัธ์ุท่ีนิยมปลูก 
คือ อราบิก้า ปลูกกันมากเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ในสมยันั้นผูค้นจะมานั่งด่ืมกาแฟ
พร้อมกบัมีขนมปังป้ิงท่ีรับประทานคู่กนั อีกทั้งอ่านหนงัสือพิมวิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละวนั จน
กลายเป็นกิจกรรมยามเชา้ของผูท่ี้อาศยัในยา่นเดียวกนั กิจวตัรประจ าวนัเหล่าน้ีไดพ้ฒันาจากเดิมเป็น 
“วฒันธรรมทอ้งถ่ิน”หรือท่ีเรียกกนัว่า “สภากาแฟ” หลงัจากนั้นร้านกาแฟเร่ิมมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน
เร่ือยๆ โดยกาแฟท่ีนิยมรับประทานตามร้านโบราณ อาทิเช่น โอเล้ียง ชาเยน็ กาแฟร้อน กาแฟเยน็ 
ในเวลาต่อมาไดมี้การปรับเปล่ียนเป็นการด่ืมกาแฟส าเร็จรูปแบบซองท่ีชงกบัน ้าร้อน (3 IN 1)  จนได้
มีการพฒันามาถึงยุค “คอฟฟ่ีช็อป” ในยุคน้ีคนไทยได้เร่ิมหันมาบริโภคร้านกาแฟสด คัว่บดใหม่ 
แสดงใหเ้ห็นถึงธุรกิจร้านกาแฟนั้นเร่ิมมีการจริญเติบโตอยา่งเห็นไดช้ดัเจนและรวดเร็ว  

การเติบโตของร้านกาแฟเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากคนไทยยงัคงมีอตัราการด่ืมกาแฟอยูใ่นเกณฑ์ท่ี
ต ่า ตือ บริโภคเฉล่ีย 130-150 แก้ว/คน/ปี ในขณะท่ีแถบเอเชีย อย่างเช่น ญ่ีปุ่น ด่ืมกาแฟ เฉล่ีย 500 
แกว้/คน/ปี หรือชาวอเมริกนัด่ืมกาแฟเฉล่ีย 700 แกว้/คน/ปี (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2557) ธุรกิจกาแฟ
ของประเทศไทยพบวา่มีผูป้ระกอบธุรกิจร้านกาแฟขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่รายใหม่เร่ิม
เขา้มาสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนชาวไทย หรือนักลงทุนต่างชาติต่างให้ความ
สนใจเป็นอยา่งมากเช่นกนั โดยธุรกิจกาแฟไม่วา่จะเป็นขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ เร่ิมมีการขยายตวั
ออกไปตามแหล่งชุมชน ยา่นเศรษฐกิจ และตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ เพื่อรองรับความตอ้งการของ
บริโภคกาแฟท่ีเพิ่ม ข้ึน ซ่ึงแสดงให้ เห็นถึงภาพรวมธุรกิจร้านกาแฟในช่วง 3-4 ปี น้ี มีความ
เปล่ียนแปลงถึงการบริโภคกาแฟท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากข้ึนถึงร้อยละ 11 จากปี พ.ศ. 2555 
(ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2556) การด่ืมกาแฟของคนไทย เรียกวา่ไดว้า่เป็นการบริโภคในชีวิตประจ าวนั
ไปแลว้ ผูบ้ริโภคหากมีเวลาส่วนใหญ่จะนิยมบริโภคกาแฟสด เพราะวา่มีคุณภาพท่ีดีกวา่ หากมีเวลา
นอ้ยจะบริโภคกาแฟส าเร็จรูปแทน ร้านกาแฟส่วนใหญ่มีคู่แข่งทางการตลาดมาก การตดัสินใจท่ีจะ
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เลือกบริโภคกาแฟสดร้านใดร้านหน่ึงท่ีมีรสชาติถูกปาก ซ่ึงผูบ้ริโภคก็ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
ต่างๆไม่น้อย ร้านกาแฟส่วนใหญ่จะสร้างความประทบัให้กบัผูบ้ริโภค โดยท าให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึง
รสชาติของกาแฟท่ีสั่งวา่ “เป็นมากกวา่กาแฟถว้ยเดียว” ผูบ้ริโภคสามารถสั่งกาแฟไดต้ามใจชอบใน
เร่ืองของสูตรกาแฟตามท่ีตวัเองตอ้งการ (ธิดารัตน์ ทิพยพ์ิมล, 2527) ซ่ึงแต่ละบุคคลมีความชอบท่ี
แตกต่างกันออกไป เป็นการสร้างความรับรู้ถึงคุณภาพของกาแฟท่ีผูบ้ริโภคต่างให้ความส าคัญ 
นอกจากน้ีผูบ้ริโภคยงัค านึงถึงดา้นการบริการต่างๆ ท่ีจะสามารถตอบสนองความความตอ้งการของ
ตวัผูบ้ริโภควา่คุม้กบัค่าเงินท่ีเสียไป อาทิเช่น การด่ืมกาแฟมีคุณภาพ ซ่ึงท าใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงรสชาติ
ท่ีดี หรือบรรยากาศภายในร้าน ตั้งแต่กา้วแรกท่ีเดินเขา้ร้านท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกผอ่นคลายกบักล่ินของ
กาแฟสดใหม่ และจ านวนสาขาของร้านกาแฟมีจ านวนมากพอส าหรับการใชบ้ริการ จากการวจิยัของ 
อภิรักษ์ ศิรินันทกุล กล่าวว่าผูบ้ริโภคกลุ่มตัวอย่างยงัให้ความส าคัญในส่วนของราคากาแฟท่ี
เหมาะสม แสดงให้เห็นถึงความพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีความพึงพอใจต่อราคาและคุณภาพควบคู่กนั 
ซ่ึงจะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ เช่ือมัน่ และกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า แสดงใหเ้ห็นถึงการตอบรับ
เป็นอยา่งดี  

การด่ืมกาแฟของคนไทยนั้นมีอตัราการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีน่าลงทุนของ
ต่างชาติ เจา้ของธุรกิจกาแฟสดรายใหญ่อย่าง “สตาร์บัคส์” ถือเป็นธุรกิจกาแฟสดเกรดพรีเม่ียม 
(Premium) ต่างให้ความสนใจท่ีจะเข้ามาลงทุนประกอบกิจการ ร้านกาแฟสตาร์บคัส์เดิมมาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีการประกอบกิจการมานานกวา่ 40 ปี มีสาขาทัว่โลก 16,000 แห่งจาก 30 
ประเทศทั่วโลก (Shraddha Poojarai, 2013) ต่อมาสตาร์บัคส์ได้มีการขยายกิจการมาลงทุนใน
ประเทศไทยปี พ.ศ.2541 มีสาขาทั้งหมด 179 สาขา ทั้งในกรุงเทพมหานครและแหล่งท่องเท่ียวตาม
จงัหวดัต่างๆ แต่กระแสความนิยมของการด่ืมกาแฟท่ีมากข้ึน เร่ิมท าให่มีคู่แข่งทางดา้นธุรกิจกาแฟ 
ซ่ึงกระแสความนิยมนั้นท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งมีการพฒันาดา้นกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะ
ดา้นช่องทางการรับออเดอร์และจ าหน่ายสินคา้ อีกทั้งขั้นการตอนการชงกาแฟให้ตรงตามความชอบ
ของลูกคา้มีความพิถีพิถนัสูง รวมถึงการสร้างสรรค์วฒันธรรมของการด่ืมกาแฟ (Coffee Cultrue) 
ส่วนใหญ่สตาร์บคัส์จะเปิดบริการในพื้นท่ีท่ีเป็นยา่นออฟฟิต หรือแหล่งชุมชุน ห้างสรรพสินคา้ ใน
สถานท่ีนั้นๆภายในตวัร้านจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่างออกไปตามรสนิยมของผูบ้ริโภคโดยส่วนมาก
ของพื้นท่ีนั้นๆ รวิช เมฆสุนทรากุล. (2554) ภายในตวัร้านจะมีการตกแต่งท่ีเรียบหรู ทนัสมยั ตาม
สไตล์โมเดิ ร์น มีบรรยากาศท่ี รู้สึกผ่อนคลาย มีก ล่ินหอมอ่อนๆจากกาแฟสด สตาร์บัคส์
เปรียบเสมือนพื้นท่ี ท่ี  3 (Third place) ท่ี เปิดกวา้งให้ “คนเมืองยุคใหม่” ได้มาพักผ่อน พูดคุย 
แลกเปล่ียนประสบการณ์  และใชเ้ป็นสถานท่ีท างานอีกแห่งหน่ึง โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีส าคญัจะเป็น
บุคคลหลายประเภท อาทิเช่น บุคคลทัว่ไป พนกังงานออฟฟิต นกัเรียน นกัศึกษา ซ่ึงส่ิงอ านวยความ
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สะดวกเหล่าน้ีถือเป็นเสน่ห์ดึงดูดท่ีน่าสนใจท าให้ผูท่ี้ชอบด่ืมกาแฟสดเข้ามาใช้บริการกนัอย่าง
ต่อเน่ือง จากความส าคญัของปัญหาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ซ่ึงผลการวิจยัใน
คร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการร้านกาแฟสดสตาร์บคัส์ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการ
พฒันาทางคุณภาพกาแฟและการบริการดา้นต่างๆ ตลอตจนประสิทธิภาพของการด าเนินงานเพื่อให้
ตอบโจทยต์อบควาตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

 
ค ำถำมกำรวจัิย  
 

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีระดับความส าคัญอย่างไรต่อการตัดสินใจ
บริโภคกาแฟสดร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์  

2. ปัจจยัอะไรท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสดร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์
ทาวเวอร์ 
  
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 
 1. เพื่อศึกษาความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการการตลาดกบัการติดสินใจบริโภค
กาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภค
กาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์  
  
กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 
 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
บริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ มีกรอบแนวคิดในการท าวิจยัไดมี้ก าหนด
ตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานวิจยัและเป็นแนวทางในการคน้หา
ค าตอบ 
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                        ตวัแปรตน้                    ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 
แก 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐำนกำรวจัิย 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดร้านสตาร์
บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
 
ขอบเขตในกำรวจัิย 
 
 ในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อ
การตัดสินใจบริโภคกาแฟสดร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์  โดยท าการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยั 
ไวด้งัน้ี คือ 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร ประชาชนท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคกาแฟสดในร้านกาแฟ
สตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์  

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศึกษามุ่งเน้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร 
1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 
2. ปัจจยัดา้นราคา   
3. ปัจจยัดา้นสถานท่ีในการใหบ้ริการ  
4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
5. ปัจจยัดา้นบุคลากร  
6. ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 
7. ปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาพภายนอก 

 (Kotler, 2000) 
 

กำรตัดสินใจบริโภคกำแฟสดที่ร้ำน
สตำร์บัคส์ สำขำเอม็ไพร์ทำวเวอร์ 
(Schiffman & Kanuk, 2000, p.6) 
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ทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาว
เวอร์ 

3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี การศึกษา สถานท่ีศึกษา ท่ีผูว้ิจยัใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ร้านกาแฟ
สตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ในการศึกษา เร่ิมตั้งแต่เดือน กนัยายน ถึงเดือน พฤจิกายน 2560 
 
ตัวแปรทีศึ่กษำ 
 

1.  ตัวแปรต้น (Independent Variable) 
    1.1 ไดแ้ก่ ปัจจยัทางการตลาด ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั

ด้านสถานท่ีในการให้บริการ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาพภายนอก  
 

2.  ตัวแปรตำม (Dependent Variable) 
 2.1  การตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
 

นิยำมค ำศัพท์ 
 
  ผูว้ิจยัได้ก าหนดค านิยามค าศพัท์เพื่อสร้างความเขา้ แก่ผูท่ี้ตอ้งศึกษางานวิจยัต่อไป และ
น าไปสร้างเคร่ืองมือวจิยัใหไ้ดค้  าตอบตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 

ผู้บริโภค หมายถึง ผูท่ี้ตอ้งการ หรือ มีอ านาจในการซ้ือกาแฟสดร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็ม
ไพร์ทาวเวอร์ 

ปัจจัยทำงกำรตลำด  หมายถึง ตัวแปรในการด าเนินกิจกรรมทางด้านการตลาด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการผูบ้ริโภค เพื่อให้ได้ตามความพอใจของผูบ้ริโภค โดยผูป้ระกอบการ
น าเสนอขอ้มูลต่างๆเพื่อปรับทศันคติในเชิงบวกแก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา  ด้านสถานท่ีในการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ ดา้นลกัษณะกายภาพภายนอก ดา้นการโฆษณา 

สตำร์บัคส์ หมายถึง แบรนด์สินคา้ชนิดหน่ึงของธุรกิจร้านกาแฟคัว่บด โดยมีสายพนัธ์ุกาแฟ
มาจากประเทศอเมริกา โดยมีโลโกข้องแบรนดสิ์นคา้ เป็นรูปนางเงือก เรียกวา่ ไซเรน 
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กำแฟสด หมายถึง เมล็ดท่ีเก็บจากตน้สด และน ามาผา่นกรรมวิธีการคัว่ ผูท่ี้ตอ้งการบริโภค
จะน าเมล็ดกาแฟผา่นการคัว่ มาบดโดยผา่นกรองเคร่ืองท ากาแฟ  

ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์  หมายถึง สินคา้ หรือบริการท่ีร้านกาแฟสดสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์
ทาวเวอร์ เสนอขายแก่ผูบ้ริโภค ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ และมีความตอ้งการในสินคา้นั้นๆ 

ปัจจัยด้ำนรำคำ  หมายถึง  ส่ิงท่ีแสดงถึงมูลค่าของสินคา้นั้นๆ ภายในร้านกาแฟสดสตาร์
บคัส์ สาขาอม็ไพร์ทาวเวอร์ โดยมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 

ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  หมายถึง  สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือไดง่้าย เป็นท่ี
รู้จกัรวมไปถึงจดจ าไดง่้าย และมีความสะดวกในการซ้ือสินคา้ท่ีร้านกาแฟสดสตาร์บคัร์ สาขาเอ็ม
ไพร์ทาวเวอร์  

ปัจจัยด้ำนส่งเสริมกำรตลำด   หมายถึง  การใช้กลยุทธ์ ลด แลก แจก แถม เพื่อดึงดูดให้
ผูใ้ชบ้ริการมาใชบ้ริการร้านกาแฟสดสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

ปัจจัยด้ำนบุคคลหรือพนักงำน หมายถึง พนกังานร้านกาแฟสดสตาร์บคัร์ สาขาเอม็ไพร์ทาว
เวอร์ท่ีให้บริการ ช่วยเหลือทางดา้นการบริการต่างๆ เพื่อให้ผูใ้ช้บริการเกิดความพึงพอใจได ้ มีการ
มาซ้ือซ ้ า และมีการบอกต่อ 

ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ ระเบียบวิธีการการปฏิบติังานใน
ดา้นการบริการภายในร้านกาแฟสดสตาร์บคัร์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ท่ีน าเสนอใหก้บัผูบ้ริโภค เพื่อ
มอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว  และท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความประทบัใจมากท่ีสุด 

ปัจจัยด้ำนกำรสร้ำงและน ำเสนอลักษณะทำงกำยภำพ  หมายถึง การสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพของร้านกาแฟสดสตาร์บคัร์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ใหก้บัผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ 
เช่น ด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย วาจาสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือ
ผลประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคควรจะไดรั้บ 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 
 

1. ท าให้ทราบถึงระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการการตลาดต่อการตดัสินใจ
บริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

2. ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภค
กาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 



7 

 

3. ผลการวิจยัจะเป็นแนวทางให้กบัผูป้ระกอบกิจการร้านกาแฟสดสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์
ทาวเวอร์ ในการก าหนดกลยุทธ์ของกิจการ ให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เพื่อ
น าไปพฒันาดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
  งานวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภค
กาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประกอบการน าเสนอผลการวิจยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีไดก้  าหนดไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 6 ส่วน  

ส่วนท่ี 1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 
ส่วนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการใหบ้ริการ 
ส่วนท่ี 3 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ 7P’s  
  (Service Marketing Mix) 
ส่วนท่ี 4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
ส่วนท่ี 5 ความรู้เก่ียวกบักาแฟสด 
ส่วนท่ี 6 ประวติับริษทั สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี จ  ากดั 
ส่วนท่ี 7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ส่วนที ่1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 
 
ความหมายเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 
 เก้ือ วงศบุ์ณสิน (2544) กล่าววา่ ประชากรศาสตร์เชิงธุรกิจ (Business Demography) คือการ
น าวิธีทางประชากรศาสตร์เข้ามาช่วยเป็นแนวทางเสริมสร้างการพฒันาทางธุรกิจ โดยใช้ปัจจยั
ทางดา้นประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อาชีพ อายุ การศึกษา และรายได้ต่อเดือน ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีอาจ
ส่งผลเก่ียวกบัตวับุคคล องค์กร หรือกิจกรรมขององค์กรท่ีด าเนินงานมาใช้ในการเลือกลยุทธ์เพื่อ
ช่วยในการตดัสินใจ หรือเพื่อเป็นหลกัประกนัแห่งความส าเร็จของธุรกิจในองคก์ร 
 Hanna and Wozniak (2001) กล่าววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์คือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา รายได ้อาชีพ เช้ือชาติ ศาสนา ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรผูบ้ริโภค นกัการ
ตลาดส่วนใหญ่จะน ามาใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) ซ่ึงน ามาเช่ือมโยงกบัความ
ตอ้งการ และอตัราในการใชสิ้นคา้นั้นๆของผูบ้ริโภค 
 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขอ้ ดงัน้ี 
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 อาย ุ 
 อายุเป็นปัจจยัหน่ึงทางประชากรศาสตร์ท่ีใช้ในการศึกษาพฤติกรรม ช่วงอายุแต่ละช่วงท่ี
แตกต่างของแต่ละบุคคลซ่ึงจะแสดงให้เห็น วยัวุฒิ หรือประสบการณ์ชีวิต การรับรู้เร่ืองราวต่างๆท่ี
แตกต่างกนัออกไปตามแต่ละช่วงของวยั 
 เพศ 
 ศิรประภา นพชยัยา (2558) กล่าวว่า เพศถือวา่เป็นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีติดตวัมา
ตั้งแต่ก าเนิด ซ่ึงเพศเป็นตวัก าหนดบทบาทหน้าท่ีของแต่ละบุคคล รวมไปถึงการพฒันาการด้าน
ต่างๆท่ีในแต่ละช่วงของวยัมีความแตกต่างกนั เช่น เพศชายมีพฒันาการท่ีชา้กวา่เพศหญิงในช่วงวยั
เด็ก และความแตกต่างทางเพศน้ีส่งผลให้มีพฤติกรรมการส่ือสารแตกต่างกนั เช่น เพศชายจะมอง
ความส าคัญในเร่ืองของเหตุผลเป็นส าคัญ แต่ไม่ลงรายรายละเอียดในเร่ืองนั้ นๆมากนัก ใน
ขณะเดียวกนัเพศหญิงจะมีความละเอียดอ่อนในเร่ืองของการตดัสินใจส่ิงต่างๆรอบตวัมากกวา่ 
 ระดบัการศึกษา 
 การศึกษา หมายถึง วุฒิท่ีไดรั้บตามเกณ์เม่ือเขา้ไปศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆตามระยะเวลา
ท่ีสถาบนัได้ก าหนดข้ึน การศึกษาได้บ่งบอกถึงระดับของการเรียนรู้หนังสือ ความถนัดในด้าน
วชิาชีพต่างๆ นอกจากน้ีการศึกษายงัแสดงถึงระดบัความรู้ การมีศกัยภาพ รวมถึงความเขา้ใจในเร่ือง
ส่ิงต่างๆ ของแต่ละบุคคลว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ซ่ึงท าให้เกิดค่านิยม ทัศนคติ 
คุณธรรม และความคิดท่ีมีความแตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้มของบุคคลท่ีไดพ้บระหวา่งการศึกษา 
 ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
 หมายถึง รายไดข้องบุคคลในในครอบครัวท่ีสามารถแสดงถึงสถานะทางการเงิน ซ่ึงแสดง
ถึงการมีศกัยภาพในการใชจ่้ายสินคา้ทั้งอุปโภคบริโภคต่างๆ บุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีสูงจะมี
โอกาสดีในการหาส่ิงท่ีเป็นปประโยชน์แก่ตวัเอง บุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต ่าจะมีขอ้จ ากดัใน
เร่ืองต่างๆค่อนขา้งมาก อาทิเช่น บุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดบัสูง มีโอกาสไดรั้บเชิญ
ไปร่วมกิจกรรมใหม่ๆท่ีเกิดข้ึน หรือโปรโมชั่นพิเศษต่างๆจากทางร้าน ก่อนบุคคลท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจท่ีต ่ากวา่ 
  
ส่วนที ่2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการให้บริการ 
 
ความหมายของกาบริการ 

Kotler (2000) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง ความสามารถหรือการกระท าของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลหน่ึงท่ีสนองต่อวคามตอ้งการของอีกบุคคลหรือกลุ่มคนอีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสัมผสั
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ไม่ได้และไม่สามารถเป็นเจา้ของผลิตผลของการบริการท่ีอาจมีส่วนเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ทาง
กายภาพ 
 จิตตินนัท ์เดชะคุปต ์(2530) กล่าววา่ การบริการ หมายถึง กิจกรรมใดๆท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการเพื่อท าให้เกิคความพึงพอใจ ซ่ึงลกัษณะเฉพาะตวัของมนัเองโดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งจบั
ตอ้งได ้หรือตอ้งอยูร่วมกนักบัการขายสินคา้และบริการใด การบริการจะเก่ียวขอ้งกบัการใชสิ้นคา้ 
หรือไม่ใชสิ้นคา้ท่ีมีตวัตน และไม่สามารถแสดงความเป็นเจา้ของสินคา้นั้นได ้
 สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) กล่าววา่ การบริการ หมายถึง งานท่ีไม่สามารถสัมผสัไดแ้ละไม่มี
ตวัตน แต่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสร้างความพึงพอใจได ้ซ่ึงจุดมุ่งหมาย
ของการบริการ คือ การท่ีท าให้ผูซ้ื้อเกิดความพึงพอใจจากการบริการส่ิงเหล่านั้น ฉะนั้นการจ าหน่าย
การบริการมีความจ าเป็นท่ีตอ้งค านึงถึงการบริหารการตลาดเช่นเดียวกบัการจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีตวัตน 
 นักบริหารงานของการบริการ ได้มีการรวบรวมค าความหมายดีๆจ านวนหน่ึงมารวมกัน 
โดยใชอ้กัษรตวัหนา้มาเรียงต่อกนั ไดค้  าวา่ Service มีคุณลกัษณะ 7 ประการของการบริการท่ีดี ดงัน้ี 
ช านาญ ภู่เอ่ียม (2537) 

1. S = Smiling & Sympathy: การยิ้มแยม้ และการบริการท่ีตระหนกัถึงว่าเอาใจเขามาใส่
ใจเรา มีความเห็นอกเห็นใจต่อความยุง่ยากของลูกคา้ 

2. E = Early Response: การตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยไม่
ตอ้งเอ่ยปากเรียกหา 

3. R = Respectful: การแสดงออกถึงการใหเ้กียรติลูกคา้ 
4. V = Voluntariness Manner: การใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ 
5. I = Image Enhancing: การแสดงออกอย่างสุภาพเพื่อรักษาภาพพจน์ของผูใ้ห้บริการ 

และเป็นการสร้างภาพพจน์ใหก้บัองคก์ร 
6. C = Courtesy การแสดงออกดว้ยกิริยามารยาทท่ีดี สุภาพ อ่อนโยน และความอ่อนน้อม

ถ่อมตน 
7. E = Enthusiasm: การให้บริการอย่างกระฉับกระเฉง มีความกระตือรือร้นในการ

ใหบ้ริการ 
จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้า่ การบริการ หมายถึง งานท่ีสัมผสัไม่ไดแ้ละไม่มีตวัตน แต่

สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจของบริโภคได ้ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีผูข้ายได้
จดัท าข้ึน เพื่อเสนองส่ิงท่ีเหนือกวา่ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีตั้งเอาไว ้ การบริการสามารถท่ีจะ
สร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ไดโ้ดยมีการอ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆท่ีมีความหลากหลาย 
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ส่วนที ่3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
 
ความหมายเกีย่วกบัปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
 คอตเลอร์ Kotler (2000) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจการใหบ้ริการ ซ่ึงเรียก
ส่วนประสมทางการตลาดวา่ 7Ps เพื่อใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ประกอบดว้ย 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงปัจจยัส่วนผสมทางตลาด 

ท่ีมา: https://twitter.com/ptclofficial/status/354208754520166400 (2560) 
 

ด้านผลติภัณฑ์ (Product)   
หมายถึง ส่ิงของท่ีธุรกิจได้ท าการเสนอขาย เพื่อตอบสนองในเร่ืองของความจ าเป็นและ

ความตอ้งการขของลูกคา้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์ซ่ึงผลิตภณัฑมี์ทั้งจบัตอ้งได ้และจบั
ตอ้งไม่ได ้มีความแตกต่างทั้งทางดา้นรูปแบบ บรรจุภณัฑ์ คุณภาพ สี ราคาสินคา้ หรืออาจจะเป็น
บุคคล การบริการ ความคิด หรือสถานท่ี จะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์ท่ีสนอขายนั้น
ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาลูกค้า ซ่ึงจะส่งผลท าให้ผลิตภัณนั้ น
สามารถขายได ้

https://twitter.com/ptclofficial/status/354208754520166400
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 ด้านราคา (Price)  
หมายถึง  จึงนวนเงินท่ีจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์ หมายถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีอยูใ่น

รูปแบบของตัวเงิน Price เกิดข้ึนจาก Product ซ่ึงเป็นราคาของต้นทุน (Cost) ซ่ึงผู ้บริโภคจะ
เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์และราคา (Price) ปริฉตัร แกว้เขียว และ พิทกัษ ์ศิ
ริวงศ ์(2559) ซ่ึงผูบ้ริโภคยอมจ่ายเงินเพื่อท่ีแลกกบัผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากผลิตภณัฑ์ หรือการ
บริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะตระหนกัถึงการรับรู้ในคุณค่า (Perceived Value)   
 ด้านการจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution)  

โครงสร้างและช่องทางท่ีอ านวยการความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด
เป้าหมาย โดยใช้ตลาดในการช่วยกระจายสินคา้ ซ่ึงพิจารณาจาก การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการ
รักษาสินคา้ท่ียูใ่นคงคลงั 
 ด้านการส่งสริมการตลาด (Promotion)  

เคร่ืองมือส าหรับการใช้แรงจูงใจ (Persude) เพื่อให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ โดย
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ความเช่ือ และความรู้สึก ซ่ึงเป็นการติดต่อระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อ เพื่อ
สร้างทศันคติท่ีดีให้กบัผูซ้ื้อโดยผา่นพนกังานขาย (Personal selling) เพื่อท าการขาย หรือท าการขาย
โดยไม่ใช้คน (Nonperson selling) แต่เป็นการศึกษาโดยผ่านส่ือโฆษณา (Advertising) เคร่ืองมือท่ี
ช่วยในการติดต่อส่ือสารนั้นมีหลายวิธี โดยพิจารณาจากความเหมาะสมทางด้านผลิตภณัฑ์ ลูกคา้ 
คู่แข่ง เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายร่วมกนั 
 ด้านบุคลากร (People) พนักงาน (Employees)  

หมายถึง ท่ีผ่านการคัดเลือก (Selection) การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) 
ฉัตรยาพร เสมอใจ (2548) (อ้างถึงใน  ศิรประภา นพชัยยา , 2558) พนักงานต้องมีความ รู้
ความสามารถ มีทศันคติท่ีดีและสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ได ้สร้างความน่าเช่ือถือ สามารถแกปั้ญหา
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนได ้เพื่อใหเ้กิดความพึงพออนัสูงสุดใหก้บัลูกคา้ 
 ด้านกระบวนการให้บริการ (Process)  

หมายถึง ขั้นตอนในการส่งมอบคุณภาพของการให้บริการอย่างรวดเร็วให้กบัลูกคา้ เพื่อ
สร้างความประทบัใจ และท าให้เกิดความพึงพอใจกบัลูกคา้ ( Customer satisfaction) อาทิเช่น การ
บริการท่ีมีความรวดเร็ว สินคา้ท่ีส่งมีความถูกตอ้ง และแม่นนย  า เป็นตน้  
 ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  

หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีมีการพฒันาการให้บริการในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งส่ิง
อ านวยความสะดวกภายในร้าน เช่น บรรยากาศภายในร้าน  กล่ินหอมกาแฟอ่อนๆชวนเพิ่มอรรถรส
ในการด่ืมกาแฟ ซ่ึงถือวา่เป็นการสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ (Customer-value proposition) 
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ส่วนที ่4  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจ 
 
ชิฟแมนและคานุค(Schiffman & Kanuk, 200,p. 6) (อา้งถึงใน มนสั ศุภรจิตพร, 2555) กล่าว

วา่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ขั้นตอนของการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์มากกวา่หน่ึงทางเลือกข้ึน
ไป โดยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะพินิจพิจารณาส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ ทั้งดา้น
ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมทางกายภาพภายนอก การซ้ือเป็นกิจกรรมดา้นความรู้สึกนึกคิด และ
ทางกายภาพมกัจะเกิดในช่วงเวลาหน่ึง  กิจกรรมเหล่านั้นท าให้เกิดการซ้ือ และท าให้เกิดพฤติกกรม
การซ้ือตามของบุคคลอ่ืน ขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) เป็นขั้นตอนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค พบวา่ผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 
 

                                                 
 

    ภาพท่ี 2 แสดงกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Buying Decision Process)  
          ท่ีมา: https://doctemple.files.wordpress.com/2017/01/process.png (2560) 
 

https://doctemple.files.wordpress.com/2017/01/process.png
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3.1 ข้ันตอนการรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem 
Recognition) 

หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ความตอ้งการภายในของตนเองท่ีอาจจะเกิดข้ึนเองจากภายในหรือ
อาจจะเกิดจากส่ิงกระตุน้จากภายนอก ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538)  ไดย้กตวัอย่างเช่น ความ
หิวจากการเดินผ่านร้านอาหารท่ีมีภาพอาหารโฆษณาย ัว่ยวน ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความหิวโดยไม่
ทราบสาเหตุ เม่ือส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนในระดบัหน่ึงจนกลายเป็นส่ิงกระตุน้ ซ่ึงท าให้ตนเองเรียนรู้วิธี
จดัการต่อส่ิงกระตุน้ในอดีตหรือจากบุคคลรอบขา้ง สามารถท าให้รู้ว่าควรจะตอบสนองต่อส่ืงก
ระตุน้เหล่านั้นอยา่งไร 

 
3.2 ข้ันตอนการค้นหาข้อมูล (Information Search)  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) เม่ือผูบ้ริโภคทราบถึงความตอ้งการ ผูบ้ริโภคจะท าการ
คน้หาขอ้มูลสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการได้ อาทิเช่น ผูบ้ริโภคตระหนักถึงความ
ตอ้งการในการซ้ือโทรศพัทเ์คร่ืองใหม่ เน่ืองจากเคร่ืองเก่าเร่ิมมีปัญหาเร่ืองการใชง้าน จึงตอ้งท าการ
ค้นหาข้อมูลเก่ียวกับโทรศพัท์รุ่นท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมอยู่ เป็นต้น แหล่งข้อมูลผูบ้ริโภคแบ่งเป็น 5 
ประการ ดงัน้ี 
 1. บุคคล (Personal Sources) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั เป็นตน้ 
 2. แหล่งการคา้ (Commercial Sources) ไดแ้ก่ ส่ือโฆษณา พนกังานขาย เป็นตน้ 
 3. แหล่งชุมชน (Public Sources) ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน องคก์ารคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นตน้ 
 4. แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) การทดลองใชสิ้นคา้ เป็นตน้ 
 5. การทดลอง (Expermental Sources) ไดแ้ก่ หน่วยงานท่ีตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ เป็น
ตน้ 
 
 3.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)  
 หลงัจากผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลแลว้ผ ผูบ้ริโภคจะมีความเขา้ใจและประเมินทางเลือกทางดา้น
ต่างๆ นกัการตลาดมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้ถึงวิธีต่างๆท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินผลของทางเลือก 
ตามกระบวนการของขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ (Product Attributes) ก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือจะศึกษา
ผลิตภณัฑ์ก่อนว่ามีคุณสมบติัอะไรบ้าง ซ่ึงผูบ้ริโภคมีความรู้สึกถึงผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดมีความ
แตกต่างกนั 
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 2. ผูบ้ริโภคจดัน ้ าหนักความส าคัญของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ โดยผูบ้ริโภคจะจดัล าดับ
ความส าคญัของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งพยายามคน้หาตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดย
การล าดบัน ้าหนกัความส าคญั 
 3. ผูบ้ริโภคจะพฒันาและมีความเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้นั้นข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของ
ผูบ้ริโภค แต่ความเช่ือท่ีมีต่อตราผลิตภณัฑน์ั้นสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 
 4. ผูบ้ริโภคจะมีทศันคติต่อการเลือกตราสินคา้ โดยพิจารณาจากการประเมินผล เร่ิมตน้ดว้ย
การก าหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ตามท่ีผูบ้ริโภคสนใจ และท าการเปรียบเทียบคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑก์บัตราสินคา้ต่างๆ 
 

3.4 การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 
หลงัจากมีการประเมินผลทางเลือกจากขั้นตอนท่ี3 สามารถเป็นตวัช่วยให้ผูบ้ริโภคก าหนด

ความพอใจของผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีเป็นทางเลือกโดยทั่วไป ผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะตัดสินใจซ้ือใน
ผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคชอบมากท่ีสุด  ท าให้การตดัสินใจซ้ือเกิดข้ึนหลงัจากมีการประเมินทางเลือก
แล้ว (Evaluation of Alternatives) และเกิดความตั้ งใจท่ีจะซ้ือ (Purchase Decision) แต่ก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจซ้ือมีปัจจยั 3 ประการ ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งค านึงถึง คือ 

1. ทศันคติของบุคคล (Attiudes of Others) เป็นทศันคติของบุคคลท่ีมีผลทั้งด้านบวกและ
ดา้นลบท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

2. สถานการณ์ท่ีคาดคะเนไว ้(Anticipated Situational Factors) ผูบ้ริโถคจะท าการคาดคะเน
ปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ อาทิเช่น คาดคะเนต้นทุนของผลิตภณัฑ์ คาดคะเน
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

3. สถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคะเนไว ้(Unanticipated Situational Factors) การท่ีผูบ้ริโภคก าลงั
จะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ แต่เกิดสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคะเนไวม้าเก่ียวขอ้งท าให้ส่งผลกระทบต่อ
ความตั้งใจท่ีจะซ้ือ อาทิเช่น ผูบ้ริโภคมีความวิตกกงัวลเร่ืองรายไดห้รือไม่พึงพอใจกบัการบริการ
ของพนักงานขาย ซ่ึงท าให้เช่ือว่าสถานการณ์ท่ีไม่ได้คาดคะเนไวส่้งผลกระทบอย่างมากต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ แสดงใหเ้ห็นถึงการตดัสินของบุคคลสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 

 
3.5 พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post Purchase Feeling)  

 ปริฉัตร แก้วเขียว และ พิทกัษ์ ศิริวงศ์ (2559) กล่าวว่า พฤติกรรมหลังการซ้ือจะเกิดข้ึน
ต่อเม่ือผูบ้ริโภคไดท้  าการซ้ือหรือใช้ผลิตภณันั้นไปเรียบร้อยแลว้ ถา้หากวา่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้
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ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนคือความพึงพอใจ แต่ถา้หากผลลพัธ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวผ้ลลพัธ์ก็คือความ
ไม่พึงพอใจ โดยผูบ้ริโภคมีการประเมินความพึงพอใจผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
 1. ความพึงพอใจหลงัการซ้ือ (Protpurchase Satisfaction) เป็นการให้ระดบัความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคหลงัจากท่ีไดรั้บสินคา้หรือการบริการแลว้ 
 2. การกระท าหลงัการซ้ือ (Protpurchase Actions) ภายหลงัจาดท่ีผูบ้ริโภคประเมินความพึง
พอใจของตนเอง ขั้นต่อไปการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจะแบ่งออกเป็น 2 ทางเลือก คือ ความพึงพอท่ีท่ี
จะใชผ้ลิตภณัฑ์ต่อไป หรือความไม่พอใจในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์หรือเลิกใช ้และมีการบอกต่อคน
รอบขา้ง (Postpurchase Use and Disposal) 
 
ส่วนที ่5 ความรู้เกีย่วกบักาแฟสด 
 
 1. ประวตัิกาแฟและทีม่า   
 กาแฟเป็นพืชมีถ่ินก าเนิดจากทางเขตร้อนช้ืนในแอฟริกา มีลกัษณะเป็นไมพุ้ม่ขนาดกลาง สูง
ประมาณ 3 - 5 เมตร ล าตน้ตั้งตรง เม่ือโตข้ึน ก่ิงจะขนานไปกบัพื้นดินหรือห้อยต ่าลง ดอกมีสีขาว 
กล่ินหอมคลา้ยมะลิป่า เป็นรูปคลา้ยดาว มีผลลกัษณะคลา้ยลูกหวา้ เมล็ดท่ีสุดจะมีสีน ้ าตาลปนแดง 
กาแฟนั้นมีมากมายหลายสายพนัธ์ุ แต่พนัธ์ุท่ีมีความส าคญัในการทางคา้มีสองชนิดคือ พนัธ์ุอารา
บิก้า และพธ์ุัโรบสัตา้ ซ่ึงกาแฟนั้นไดเ้ขา้มาแพร่หลายในประเทศเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละ
อินเดียตะวนัตกเป็นคร้ังแรกในศตวรรษท่ี 17 (ภูรีภทัร์ ชัง่จนัทร์, 2558) 
 2. การแปรรูปเมลด็กาแฟสด 
 ในการแปรรูปกาแฟนั้นมีกรรมวิธีท่ีค่อนขา้งละเอียดอ่อน โดยเร่ิมจากการแปรรูปเมล็ด
กาแฟท่ีเก็บมาจากตน้ ในขั้นตอนน้ีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี ได้แก่  วิธีการแปรรูปแบบแห้ง 
(Dry method) เป็นวิธีการน าผลกาแฟท่ีเก็บมาแช้วไปตากแดดประมาณ 15 - 20 วนั เม่ือแห้งสนิท
แลว้จึงน าไปกะเทาะเมล็ด วิธีการแปรรูปแบบเปียก (Wet method) วิธีน้ีเม่ือไดผ้ลกาแฟท่ีเก็บมาแลว้
จะน ามาแยกผลท่ีไม่ดีออก น าท่ีเหลือไปกระเทาะเปลือกและลา้งเมล็ด จากนั้นน าไปท าให้แห้งโดย
ใส่ถาดท่ีท าดว้ยตาข่ายยกสูงจากพื้น หรือน าไปตากบนพื้นซีเมนต์ เม่ือไดเ้มล็ดกาแฟแห้งจาก 2 วีธี
ดงักล่าวก็จะน าไปสีด้วยเคร่ืองสี เพื่อรอน าไปเขา้กระบวนการคัว่เมล็ดกาแฟ (ภูรีภทัร์ ชั่งจนัทร์, 
2558) 
 3. การคั่วเมลด็กาแฟสด 
 ในการคัว่เมล็ดกาแฟ มีวิธีท่ีนิยม 2 วิธีคือ การคัว่แบบถัง วิธีน้ีเป็นวิธีการคัว่เมล็ดกาแฟ
ภายในถงัท่ีให้ความร้อน เม่ือตั้งเสร็จเมล็ดกาแฟจะถูกเทลงในฮอร์พเย็นเพื่อไม่ให้สุกเกินไป วิธี
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ต่อมาเป็นวิธีการคัว่แบบไอน ้าร้อน โดยวิธีน้ีจะใหเ้มล็ดกาแฟกล้ิงตวัไปในกระแสของไอน ้าร้อน ซ่ึง
มีอุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส วีธีการน้ีจะท าให้เมล็ดกาแฟมีขนาดใหญ่ข้ึน แต่จะท าให้
น ้าหนกัลดลงนอกจากขั้นตอนการแปรรูปเมล็ดกาแฟแลว้ (ภูรีภทัร์ ชัง่จนัทร์, 2558) 
 4. การผสมเมลด็กาแฟสด 
 การผสมเมล็ดกาแฟก็เป็นอีกขั้นตอนท่ีส าคญั เพราะในโลกนั้ นมีพื้นท่ีเพาะปลูกกาแฟ
มากกว่า 100 แห่ง ท าให้คุณลักษณะของเมล็ดกาแฟแตกต่างกันไป การท่ีจะท าให้กาแฟท่ีได้มี
ลกัษณะโดดเด่นเฉพาะตวันั้น จึงข้ึนอยูก่บัการผสมเมล็ดกาแฟเช่นกนั (ภูรีภทัร์ ชัง่จนัทร์, 2558) 
 5.การบดเมลด็กาแฟ 
 เน่ืองจากความช้ืนเป็นศตัรูต่อเมล็ดกาแฟ เม่ือบดกาแฟและจะท าใหเ้มล็ดกาแฟสูญเสียความ
หอมเร็วกวา่เมล็ดกาแฟท่ียงัไม่ไดบ้ดมาก เพราะหลงัจากบดเมล็ดกาแฟแลว้จะท าให้เมล็ดกาแฟเพิ่ม
พื้นท่ีผิวสัมผสัต่อ O2 ท  าให้เกิดปฏิกิริยารวมตวักบัออซิเจนท าให้มีกล่ินหืน ดงันั้นเพื่อคุณภาพของ
กาแฟทั้งในดา้นกล่ินและรสชาติจึงใชเ้มล็ดกาแฟท่ียงัไม่ไดบ้ด และจะบดก่อนชงเท่านั้น (ภูรีภทัร์ ชัง่
จนัทร์, 2558) 
 6. ประเภทของกาแฟสด (พรรณราย แสวงผล, 2554) 
 
 เอสเปรสโซ (Espresso)  
 

 
 

ภาพท่ี 3 กาแฟสดเอสเปรสโซ (Espresso) 
ท่ีมา: https://au.cafe-royal.com/flavour-expertise/the-perfect-espresso (2560) 

https://au.cafe-royal.com/flavour-expertise/the-perfect-espresso
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 คือ กาแฟท่ีมีรสชาติแก่และเขม้ โดยมีวิธีการชงโดยใช้แรงอดัของไอน ้ าหรือน ้ าร้อนผ่าน
เมล็ดของกาแฟท่ีคัว่บดละเอียด ซ่ึงเป็นท่ีมาของ “Espresso” มาจากภาษาอิตาลีท่ีแปลว่า เร่งด่วน 
เอสเปรสโซเป็นกาแฟท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในแถบประเทศยุโรปตอนใต ้และไดรั้บความนิยม
ท่ีสุดคือประเทศ อิตาลีและฝร่ังเศส 
 
 คาปูชิโน (Cappuccino)  
 

 
 

ภาพท่ี 4 กาแฟสดคาปูชิโน (Cappuccino) 
ท่ีมา: https://wallingfordcoffee.com/wp-content/uploads/2014/11/product-capp.jpg (2560) 

 
 ซ่ึงมีตน้ก าเนิดมาจากประเทศอิตาลี โดยส่วนประกอบหลกัคือ เอสเปรสโซกบันม โดยการ
ชงมีอตัราส่วนของเอสเปรสโซ่ 1/3 ส่วน นมสตรีม 1/3 ส่วน(นมร้อนท่ีผ่านไอน ้ า) และ โฟมนมละ
เอียด 1/3 ส่วน และดา้นบนของกาแฟโรยหนา้ดว้ยผงชินนามอน หรือ ผงโกโกแ้ลว้แต่ตามความชอบ 
ในปรกติผูค้นในประเทศอิตาลีมกัด่ืมกาแฟคาปูชิโนเป็นอาหารเชา้ 
 

https://wallingfordcoffee.com/wp-content/uploads/2014/11/product-capp.jpg
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 ลาเต ้(Latte)  
 

 
 

ภาพท่ี 5 กาแฟสดลาเต ้(Latte) 
ท่ีมา: https://en.wikipedia.org/wiki/Latte#/media/File:Latte_at_Doppio_Ristretto_Chiang_Mai_01 

.jpg (2560) 
 

 เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีประกอบด้วยนมเป็นส่วนใหญ่ โดยค าว่า “Latte” ภาษาอิตาลีแปลว่า นม 
หรือเรียกวา่เคร่ืองด่ืมกาแฟท่ีเตรียมดว้ยนมร้อน วธีิการชงกาแฟลาเตน้ั้นบาริตา้จะรินนมและโฟมนม 
โดยการขยบัขอ้มมือเล็กน้อย เพื่อท าใหวเ้กิดลวดลายต่างๆท่ีสวยงาม ซ่ึงเรียกว่าลาเตอ้าร์ต (Latte 
Art) นัน่คือศิลปะแห่งฟองนมในถว้ยกาแฟ 
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 มอคคา (Mocha)  
 

 
ภาพท่ี 6 กาแฟสดมอคคา (Mocha Coffee) 

ท่ีมา: http://ninjacoffeebarrecipes.com/how-to-make-a-cafe-mocha-ninja-coffee-bar-recipes/ 
(2560) 

 
 เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีกาแฟเอสเปรสโซ และโกโกเ้ป็นส่วนประกอบ กาแฟมอคคา(Mocha) นั้น
เป็นกาแฟอาราบิกา้ชนิดหน่ึงท่ีปลูกอยูท่ี่ท่าเรือมอคคาของประเทศเยเมน ซ่ึงเป็นกาแฟท่ีมีสีและกล่ิน
คลา้ยกบัช็อกโกแลต นบัวา่เป็นเอกลกัษณ์อยา่งนึงท่ีท าใหก้าแฟมอคคารู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ninjacoffeebarrecipes.com/how-to-make-a-cafe-mocha-ninja-coffee-bar-recipes/
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 5. อเมริกาโน่ (Americano)  
 

 
 

ภาพท่ี 7 กาแฟสดอเมริกาโน (Amerocano) 
ท่ีมา: http://www.gangmun.com/1594 (2560) 

 
 มีวิธีการชงโดยการเติมน ้ าร้อนผสมลงในกาแฟเอสเปรสโซ เป็นการเจือจางกาแฟเอสเปรส
โซท่ีเขม้ขน้ดว้ยน ้าร้อน ซ่ึงท าให้กาแฟอเมริกาโนมีรสชาติเขม้พอๆกบักาแฟธรรมดา โดยมีกล่ินและ
รสชาติท่ีเขม้ขน้มาจากเอสเปรสโซ กาแฟอเมริกาโนเหมาะส าหรับผูท่ี้ชอบด่ืมกาแฟด า แต่รสชาติ
กาแฟไม่แก่และเขม้ถึงขั้นกาแฟเอสเปรสโซ  
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ส่วนที ่5 ประวตัิบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟ่ี จ ากดั 
 

 

 
 

ภาพท่ี 8 ตราสินคา้ร้านกาแฟสดสตาร์บคัส์ (Starbucks) 
           ท่ีมา: https://publicaffairs.disneyland.com/wp-content/uploads/2013/08/Starbucks.jpg 

 
บริษทัสตาร์บคัส์เป็นร้านๆ หน่ึงในตลาดประวติัศาสตร์ Pike Place ของเมืองซีแอตเทิล จาก

เพียงหนา้ร้านเล็กๆ ติดถนน สตาร์บคัส์ใหบ้ริการแค่เมล็ดกาแฟคัว่ใหม่สดคุณภาพเยี่ยมของโลกเพียง
บางชนิด และช่ือนั้นได้แรงบนัดาลใจจากนวนิยายเร่ือง Moby Dick ชวนให้นึกถึงความโรแมนติ
กของทอ้งทะเลและวถีิประเพณีการเดินเรือของผูค้า้กาแฟยคุแรกๆ 

ในปี 1981 มร. โฮวาร์ด ชูลทส์ (ประธานกรรมการ ประธาน และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
ของสตาร์บคัส์) เดินเขา้มาสั่งกาแฟในร้านสตาร์บคัส์เป็นคร้ังแรก หลงัจากด่ืม Sumatra ถว้ยหน่ึง
แลว้ มร. โฮวาร์ดก็รู้สึกประทบัใจสตาร์บคัส์ และเขา้ร่วมธุรกิจดว้ยหน่ึงปีหลงัจากนั้น 

ถดัมาในปี 1983 มร. โฮวาร์ดเดินทางไปอิตาลี และประทบัใจบรรยากาศร้านกาแฟสไตล์
อิตาลีและความโรแมนติกในการด่ืมกาแฟท่ีนั้น ท าให้เกิดวิสัยทศัน์ท่ีจะน ารูปแบบร้านกาแฟดั้งเดิม
ของอิตาลีกลบัไปยงัสหรัฐอเมริกาดว้ย วิสัยทศัน์ท่ีวา่ "ร้านกาแฟคือสถานท่ีส าหรับการสนทนา ให้
ความรู้สึกของความเป็นชุมชน เป็นอีกสังคมหน่ึงนอกเหนือจากบ้านและท่ีท างาน" เขาออกจาก

https://publicaffairs.disneyland.com/wp-content/uploads/2013/08/Starbucks.jpg
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สตาร์บคัส์ช่วงสั้นๆ เพื่อเร่ิมกิจการร้านกาแฟ Il Giornale ของตวัเอง และในเดือนสิงหาคมปี 1987 
ไดซ้ื้อสตาร์บคัส์ดว้ยความช่วยเหลือจากนกัลงทุนทอ้งถ่ิน 

สตาร์บคัส์ก าหนดรูปแบบกิจการของตวัเองให้แตกต่างจากบริษทัอ่ืนแลว้ตั้งแต่แรก รูปแบบ
ท่ีไม่ไดมี้เพียงจุดเด่นอยูท่ี่กาแฟและวถีิประเพณีดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยงัน ามาซ่ึงความรู้สึกผกูพนัอีกดว้ย 

วนัน้ีจากร้านกาแฟท่ีมีอยูม่ากกว่า 17,400 ร้านใน 60 ประเทศ สตาร์บคัส์ถือไดว้า่เป็นผูค้ ัว่
บดกาแฟและผูค้า้ปลีกกาแฟคัว่พิเศษระดบัพรีเมียร์ของโลก ยิ่งกว่านั้น เรามุ่งมัน่ท่ีจะให้ลูกคา้ได้
สัมผสัความมีชีวติชีวาของมรดกและประสบการณ์อนัโดดเด่นของเราในทุกแกว้ท่ีเสิร์ฟ 

 
บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ร้านสตาร์บคัส์ คอฟฟ่ีไดเ้ปิดตวัคร้ังแรกในประเทศไทย เม่ือเดือนกรกฎาคม 2541 ณ. ห้าง

เซ็นทรัล ชิดลม โดยบริษทั คอฟฟ่ี พาร์ทเนอร์ส จ ากดั เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งบริษทั สตาร์บคัส์ 
คอฟฟ่ี จ  ากดัปัจจุบนัมีสาขาทั้งหมด 309 สาขา ทัว่ประเทศไทย 

 

 
 

ภาพท่ี 9 ร้านกาแฟสดสตาร์บคัส์(Starbucks) สาขาแรกของประเทศไทย 
ท่ีมา: https://www.wongnai.com/restaurants/4691XD-starbucks-b2s-central-

 chidlom/photos/8e5e1ae42559465e9827668a87553bea (2560) 

https://www.wongnai.com/restaurants/4691XD-starbucks-b2s-central-%09chidlom/photos/8e5e1ae42559465e9827668a87553bea
https://www.wongnai.com/restaurants/4691XD-starbucks-b2s-central-%09chidlom/photos/8e5e1ae42559465e9827668a87553bea
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ภาพท่ี 10 บรรยากาศภายในร้านกาแฟสดสตาร์บคัส์(Starbucks)  
ท่ีมา: https://www.wongnai.com/restaurants/4691XD-starbucks-b2s-central-

chidlom/photos/c7b18cfd27424fa1bba66e9270f41fbe (2560) 
 

สตาร์บคัส์ มุ่งมัน่ในการสร้างสรรค์เคร่ืองด่ืมพิเศษเฉพาะบุคคลเพื่อมอบบริการท่ีดีท่ีสุด
ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค พาร์ทเนอร์สตาร์บคัส์ พร้อมท่ีจะแบ่งปันความรู้ ความช านาญในดา้นกาแฟของสตาร์
บัคส์ ให้กับผูบ้ริโภคทุกคน ด้วยการเตรียมเคร่ืองด่ืมแบบพิเศษเฉพาะบุคคล นอกจากน้ียงัมี
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆของสตาร์บคัส์ประกอบดว้ยประเภทกาแฟผสมและไม่ผสมมากกวา่ 30 ชนิด ประเภท
เคร่ืองด่ืมปรุงสด กาแฟ ชา ทั้งร้อนและเย็น ประเภทผลิตภณัฑ์เคร่ืองตม้กาแฟ Starbucks Barista 
ถว้ยกาแฟ ช็อกโกแลต และอ่ืนๆ ประเภทขนมอบ แซนด์วิช และสลดั ส่วนประเภทสินคา้ระดบั
ตลาดโลก ได้แก่  เค ร่ืองด่ืม "Starbucks Frappuccino" ในขวดแก้ว "Discoveries Coffee Drink" 
เฉพาะในญ่ีปุ่นและไตห้วนั และอ่ืนๆ อีกมากมาย ประเภทบตัรสตาร์บคัส์ สามารถเติมเงินได ้ซ่ึงใน
ประเทศไทยก็มีบริการน้ีแลว้ 

 
 

https://www.wongnai.com/restaurants/4691XD-starbucks-b2s-central-chidlom/photos/c7b18cfd27424fa1bba66e9270f41fbe
https://www.wongnai.com/restaurants/4691XD-starbucks-b2s-central-chidlom/photos/c7b18cfd27424fa1bba66e9270f41fbe
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ส่วนที ่7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

กุสุมา ปิยโพธิกุล และถนอมพงษ์พาณิช (2559) ศึกษากลยุทธส่วนประสมทางการตลาด
ด้านบนิการท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บ ริการร้าน เบ เกอร่ีย่านซอยทองหล่อในเขต
กรุงเทพมหานคร วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีผมต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเบเกอร่ี พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผมต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเบเกอร่ี และวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผมต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านเบเกอร่ีย่านซอยทองหล่อ โดยเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ กลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยั ใช้สถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน และ
ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ไคสแควร์ ผลวิจัยพบว่าเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนมี
ความสัมพนัธ์กัน ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านช่องทางการจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการร้านเบเกอร่ี และปัจจยัด้านค่านิยมมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านเบเกอร่ี 

กชพงษ์ หอมดอก  (2558) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภค
กาแฟสด กรณีศึกษา จงัหวดัแพร่ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ใช้สถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตราฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ไคสแควร์ ผลวิจยัพบว่า ด้านพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชอบประเภทกาแฟสด คือ ชาเขียว ชามะนาม ชานม ร้อยละ24,5 และรองลงมาคือ 
คาปูชิโน่ ร้อยละ 16.8  ดังนั้น ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด 
อนัดับ 1 คือด้านกายภาพของร้าน  รองลงมาคือด้านการบริการ ด้านผลิดภณัฑ์ และด้านราคาต
ตามล าดบั 

ภูรีภัทร ช่ังจันทร์ 2558 ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านกาแฟสดstarbuck ท่ี
เซ็นทรัลพลาซ่า ป่ินเกลา้ มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดของผูใ้ช้บริการร้านกาแฟสดstarbuck ท่ีเซ็นทรัลพลาซ่า ป่ินเกลา้ ใช้กลุ่มตวัอยา่งคือ 
ผูใ้ช้บริการร้านกาแฟสดstarbuck ท่ีเซ็นทรัลพลาซ่า ป่ินเกลา้ จ  านวน 400 เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บขอ้มูล
เป็นแบบสอบถาม  ใชส้ถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน และทดสอบสมมุติฐาน
โดยใช้ไคสแควร์ ผลวิจยัพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  มีอายุระหว่าง 
20-30ปี สถานภาพ โสด เป็นพนักงานบริษทัเอกชน นิยมใช้บริการกบัเพื่อน และใช้บริการในวนั
เสาร์เฉล่ียเดือนละ 1-2คร้ัง ระหว่างช่วงเวลา 18.00 20.00น. และพบวา่ ระดบัความพึงพอใจต่อการ
ใชบ้ริการมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นบุคลากร และกระบวนการบริการ  
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 ศิรประภา นพชัยยา (2558) ศึกษาการปัจจยัท่ีมีอทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟจากร้านคา
เฟ่อเมซอน ในสถานีน ้ ามนั ปตท พบว่า ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
กาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน คือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัด้านการน าเสนอทางกายภาย และปัจจยัด้าน
บุคลากรบริการ จากผลการวิจยัพบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่
ต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน ้ามนั 

พิมพ์ศิริ ไทยสม (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้าน
กาแฟ A ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลเชิงบวกต่อความพึง
พอใจของลูกคา้ร้านกาแฟ A ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ใชก้ลุ่มตวัอยา่งคือลูกคา้ร้านกาแฟ A ใน
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  จ  านวน 300 เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม  ใชส้ถิติความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิของ เพียร์สัน ผล
วิจยัพบวา่ มีเพียงปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบัภาพลกัษณ์สีเขียว ปัจจยัความตั้งใจเก่ียวกบัการพาณิชยท์าง
สังคม และปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัในการรักษาส่ิงแวดล้อม มีผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกคา้ร้านกาแฟ A ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   

อริสรา วิริยะวารี และ ณกมล จันทร์สม (2556) ศึกษาการปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกาแฟ
จากร้านคาเฟ่อเมซอน ในสถานีน ้ ามนั ปตท จงัหวดั สุราษฏร์ธานี พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
กาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน คือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัด้านการน าเสนอทางกายภาย และปัจจยัด้าน
บุคลากรบริการ จากผลการวิจยัพบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่
ต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามัน ผูม้าใช้
บริการส่วนใหญ่เลือกซ้ือกาแฟประเภท คาปูชิโน่ มีรสชาติหวาน และช่ืนชอบบรรยากาศร้านท่ี
ตกแต่งแบบธรรมชาติ 

มัทวัน กุสลอภิบาล (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้
บ ริการร้านกาแฟสดของผู ้บ ริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุ รี มี จุดประสงค์เพื่ อศึกษา 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ใชก้ลุ่มตวัอย่างคือผูบ้ริโภคกาแฟสดในอ าเภอเมือง จงัหวดั
ราชบุรี จ  านวน 400 คน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ใช้สถิติ
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ไคสแควร์ ผลวิจยั
พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสนใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้าน
กาแฟสดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทีสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้
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บริการร้านกาแฟสดแตกต่างกนัตามลกัษณะประชากรศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดสัมพนัธืกบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัราชบุรีท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

จากการศึกษาทบทวนงานวิจยัในประเทศ ข้างต้นพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ีในการ
ให้บริการ ปัจจยัด้านการส่งสริมการตลาด ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ 
ปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาพภายนอก สามารถสรุปไดว้า่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ จึงน ามาก าหนดกรอบแนวคิดซ่ึงตวัแปรในการท่ีจะก าหนดตวัแปรตน้และตวัแปร
ตาม 
 
 
 



    บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี

อิทธิพลต่อกการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยแบ่งการวจิยั

ตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออกเป็น  7  รูปแบบ  คือ  ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านราคา  ด้าน

สถานท่ีการให้บริการ การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน

ลกัษณะทางกายภาพภายนอก  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.  วธีิการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4.  วธีิการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5.  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล                                                                                                                                                                          
 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  
 ประชากร ไดแ้ก่ ผูท่ี้บริโภคร้านกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผูบ้ริโภคท่ีเคยบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บัคส์ 
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนของผูบ้ริโภคร้านกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บัคส์ 
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ท่ีแน่นอนดงันั้น ผูว้จิยัจึงใชว้ธีิการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร
ค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตรก าหนดขนาดตวัอย่างของ สูตร  W.G.cochran 
(1953) ดงัน้ี 
 
                       n = P (1 - P) Z2 
                                    e2 

 
 n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
 P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่ม  
 Z แทน ความมัน่ใจท่ีผูว้จิยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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 e แทน สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
 ผูว้ิจยัตอ้งการสุ่มตวัอยา่งเป็นร้อยละ 50 จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95  และยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะค านวณไดคื้อ 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 หรือ 384 ตวัอยา่ง  
 แต่เพื่อความแม่นย  าและป้องกนัความผิดพลาดของการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงในการเก็บ
ตวัอยา่งน้ีผูว้จิยัจึงเก็บตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง 
 
 วธีิการสุ่มตวัอยา่ง   

การเลือกตวัอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non – Probability Sampling)  เป็นการ
สุ่มตวัอย่างท่ีค่าความน่าจะเป็นของการเลือกตวัอย่างในแต่ละหน่วยประชากรไม่สามารถหาหรือ
ก าหนดได ้โดยเปิดโอกาสให้ประชากรมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บเลือกข้ึนมาเป็นตวัแทนเท่าๆกนั การเลือก
ตวัอย่างโดยวิธีการน้ี มีหลักประกันทางสถิติท่ีจะเช่ือได้ว่า ตัวอย่างท่ีได้รับเลือกข้ึนมานั้ นเป็น
ตวัแทนของมวลประชากรนั้นๆ โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็น
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งให้ตรงตามหลกัเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายของผูว้ิจยั จ  านวน 400 ตวัอยา่ง เฉพาะ
ประชากรท่ีเคยบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

 
2. เคร่ืองมือในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 
 ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยั
ไดส้ร้างข้ึนเพื่อเป็นการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อกการตดัสินใจ
บริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน 
ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูว้จิยั
ไดส้ร้างข้ึน  โดยมีค าถามเป็นลกัษณะค าถามปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, การศึกษา,อาชีพ 
และรายไดต่้อเดือน โดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 
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ตัวแปร ประเภทของมำตรวดั ลกัษณะของกำรวดั 
1. เพศ มาตรานามบญัญติั 

(Nominal Scale) 
1. ชาย 
2. หญิง 

2. อาย ุ มาตราเรียงอนัดบั 
(Ordinal Scale) 

1. ต ่ากวา่ 20 ปี 
2. อาย ุ20-30 ปี 
3. อาย ุ31-40 ปี 
4. อาย ุ41-50 ปี 
5. มากกวา่ 50 ปี 

3. อาชีพ มาตรานามบญัญติั 
(Nominal Scale) 

1. นกัเรียน/นกัศึกษา 
2.รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 
3. ท างานบริษทัเอกชน 
4. อาชีพอิสระ/คา้ขาย 
5. ธุรกิจส่วนตวั 
6. อ่ืนๆ 

4. ระดบัการศึกษา มาตรานามบญัญติั 
(Nominal Scale) 

1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. สูงกวา่ปริญญาตรี 

5. ระดบัรายไดต่้อเดือน มาตราเรียงอนัดบั 
(Ordinal Scale) 

1. ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
2. รายได ้10,000-20,000 บาท 
3. รายได ้20,001-30,000 บาท 
4. รายได ้30,000 บาทข้ึนไป 

 
 

ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยวดัระดบัความ
คิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมี 5 ระดบัความส าคญั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด, 
เห็นด้วยมาก, เห็นดว้ยปานกลาง, เห็นดว้ยน้อย และเห็นดว้ยน้อยท่ีสุด ในการให้คะแนนแต่ละขอ้
ค าถาม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์, ปัจจยัดา้นราคา, ปัจจยัดา้นสถานท่ีในการให้บริการ, ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด, ปัจจยัดา้นบุคลากร, ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ และปัจจยัดา้นลกัษณะ
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กายภาพภายนอก โดยผู ้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบตามระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 3   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บัคส์ 
สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ โดยวดัระดบัความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมี 5 
ระดบัความส าคญั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด, เห็นดว้ยมาก, เห็นดว้ยปานกลาง, เห็นด้วยน้อย และเห็น
ดว้ยนอ้ยท่ีสุด ในการให้คะแนนการตดัสินใจซ้ือคร้ังต่อไป โดยผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบตาม
ระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 
3. วธีิสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 
 ผูว้จิยัสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนการศึกษา ดงัน้ี 
 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม  มีดงัน้ี 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ แลว้น ามาก าหนด
กรอบแนวคิด เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2.  ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจากขอ้ 1. น ามาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็นแต่ละส่วน เพื่อให้
เน้ือหาสอดคลอ้งกบัแนวคิด วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดของวจิยั 
 3.  แบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึน  น ามาเสนอาจารยท่ี์ปรึกษา (ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก) เพื่อ
ขอค าแนะน า ปรับปรุง และแกไ้ข  
 4. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชแ้สดงค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Validity) โดยผูว้ิจยัจะน า
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาจากฉบับร่าง และน าไปให้ผูท้รงคุณวุฒิเฉพาะด้านท าการพิจารณา
แบบสอบถาม จ านวน 3 ท่าน (ภาคผนวก 2) เพื่อเป็นการทดสอบความตรง (Validity) ความ
ครอบคลุมของเน้ือหา และความถูกต้องในส านวนภาษา ให้ความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
วตัถุประสงค์ หลงัจากนั้นผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีผา่นการประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อน ามาเป็น
แนวทางส าหรับการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม และหาค่าความตรงตามเทคนิค Item Objective 
Congruence (IOC) ตามเกณฑ์ท่ีตอ้งแสดงค่ามากกว่า 0.5 ถา้ต ่ากวา่ 0.5 ให้ตดัค าถามขอ้นั้นออก ซ่ึง
การทดสอบแบบสอบถามพบวา่ ค่าความตรงของแบบสอบถามเท่ากบั 0.88 ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี     

5.  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ และตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง  
6. น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขเรียบร้อยแล้วทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง ไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งในงานวิจยั จ  านวน 40 คน และน าขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
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ของครอนบาค (Cronbach alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมัน่ (reliability) เท่ากบั .931 ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัดี 
 7.  น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใช้พร้อมกบัแก้ไขแล้ว น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสาร
นิพนธ์เป็นคร้ังสุดท้าย เพื่อตรวจสอบและให้ค  าแนะน าเก่ียวกับการจัดท าฉบับสมบูรณ์ ส าหรับ
น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
4. วธีิด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยแบ่งการวจิยั
ตามส่วนประสมทางการตลาดออกเป็น  7  รูปแบบ  คือ  ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ีการ
ให้บริการ  ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีขอ้ง น ามาสังเคราะห์และน ามาสร้าง
เป็นแบบสอบถาม  และน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบสอบถาม  มีวธีิด าเนินการดงัน้ี 
 1.  ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 2.  ประสานงานกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อน าเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล   
 3.   ผูว้ิจยัด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของกลุ่มตวัอยา่งในการตอบขอ้ค าถามตามเคร่ืองมือ
แต่ละชุดใหส้มบูรณ์  แลว้น าผลการตอบไปจดักระท าและวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 
5. วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
 1.  แบบสอบถำมในส่วนที ่1 ส่วนที ่2  
 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยแบ่งตามส่วน
ประสมทางการตลาดออกเป็น  7  รูปแบบ  คือ  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ีการใหบ้ริการ  
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ โดยน าขอ้มูลมาค านวณและวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใชค้วามถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ 
(Percentage) อธิบายตัวแปรต่างๆ ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  และใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic 
Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าพิสัย (Rang) อธิบายตวัแปรด้านปัจจยั
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ส่วนบุคคล เช่น เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีระดบั
การวดัประเภทช่วง  
 วเิคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์
ทาวเวอร์  ด้วยวิธีการค านวณค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จากนั้ นน าค่าเฉล่ียมาแปล
ความหมายโดยใชเ้กณฑแ์ปลความหมายของ ประคอง  กรรณสูตร (2542)  ท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 

 
2.  ใช้สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
- ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541:40) 

  เม่ือ  X   แทน ค่าเฉล่ีย 
    X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  

2.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ลว้น สายยศ และองัคณา 2540: 53)  
 

 
 1
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  เม่ือ  S แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง 

    2 x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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 3. สถิติทีใ่ช้หำคุณภำพของแบบสอบถำม 
 หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ( -Coefficient) 
ของครอนบคั (Crondach) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2543:126) 
  เม่ือ    แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
   n  แทน ค่าจ านวนของแบบค าถาม 
    2

is   แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 
     2

ts   แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ ง
ฉบบั 

 
 4. สถิติทีใ่ช้ส ำหรับทดสอบสมมติฐำน 
  4.1 สัมประสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์แบบ เพี ย ร์สัน  (Pearson product-moment correlation 
coefficient) 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ใชส้ัญญลกัษณ์ rxy ซ่ึงเป็นวธีิท่ีใชว้ดัความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร หรือขอ้มูล 2 ชุด โดยท่ีตวัแปร หรือขอ้มูล 2 ชุดนั้นจะตอ้งอยูใ่นรูปของขอ้มูลใน
มาตราอนัตรภาคหรืออตัราส่วน (Interval or Ratio scale)  อาทิเช่น การหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ภาวะสุขภาพกบัการดูแลตนเอง   และการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้ าหนกัแรกเกิดของทารกกบั
อายขุองมารดา เป็นตน้ 
 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน จะใช้ได้อย่างเหมาะสมกบัข้ึนอยู่กบัขอ้มูลท่ีมี
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นเท่านั้น ดงันั้น ในการค านวณหากพบวา่ค่า r=0  การตีความหมายวา่ขอ้มูล
ไม่มีความสัมพนัธ์กนั อาจไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากอาจเป็นไปไดว้า่ขอ้มูลนั้นมีความสัมพนัธ์กนัใน
ลกัษณะอ่ืนท่ีไม่ใช่ความสัมพนัธ์ลกัษณะเชิงเส้น (เช่น เส้นโคง้ ฯลฯ) ดงันั้น ในการสรุปจึงควร
สรุปวา่ขอ้มูล 2 ชุดไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้น จึงจะถูกตอ้งชดัเจนกวา่ 
 

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
 1. ตวัแปรหรือขอ้มูลทั้ง 2 ชุด อยูใ่นมาตราอนัตรภาค หรือมาตราอตัราส่วน 
 2. ขอ้มูลทั้ง 2 ชุด มีการแจกแจงแบบปกติและมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง 

3. ขอ้มูลในแต่ละชุดจะตอ้งมีความเป็นอิสระต่อกนั 
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ค านวณจากสูตร 
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 เม่ือ  xyr  เป็น ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
   X   เป็น ผลรวมของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 1 (X) 
  Y  เป็น ผลรวมของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 2 (Y) 
  YX  เป็น ผลรวมของผลคูณระหวา่งขอ้มูลตวัแปรท่ี 1 และ 2  
   2

 X เป็น ผลรวมของก าลงัสองของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 1  
   2

Y  เป็น ผลรวมของก าลงัสองของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 2  
   N  เป็น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

กำรทดสอบนัยส ำคัญ 
สมมติฐานของการทดสอบ 

  H0 :    0  (ตวัแปร X และ Y ไม่มีความสัมพนัธ์กนั) 
  H1 :    0 (ตวัแปร X และ Y มีความสัมพนัธ์กนั) 
 สถิติทดสอบ  เป็นการทดสอบแบบสองทาง 

   
21

2

r

nr
t




  , df = n-2 

 
อาณาเขตวกิฤตและการสรุปผล 
จะปฏิเสธ H0 เม่ือค่า t ท่ีค  านวณไดมี้ค่ามากกวา่หรือเท่ากบัค่า t,n-2 ท่ีเปิดจากตาราง 
หรือ  t ท่ีค  านวณไดมี้ค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบัค่า -t,n-2  
หรือ น าค่า rxy ท่ีไดไ้ปเทียบกบัค่าวกิฤต rxy จากตารางส าเร็จรูปโดยใช ้df = n-2  
ถา้ค่า rxy มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั ค่าวกิฤต rxy จะปฏิเสธ H0 
 
4.2  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นสถิติท่ีใช้เพื่อ

การพยากรณ์ตวัแปรตามหรือตวัเกณ์จากตวัแปรอิสระหรือตวัท านายจ านวนหน่ึงของตวัแปรท่ี
ต้องศึกษา  วิธีการพยากรณ์วิธีน้ีจะใช้ดีก็ต่อเม่ือข้อมูลท่ีท าการศึกษาเป็นข้อมูลท่ีมีลักษณะ
ต่อเน่ืองหรือข้อมูลท่ีมีการจดัเรียงล าดับหรือข้อมูลท่ีจดัเป็นหมวดหมู่ ซ่ึงในแต่ละระดับของ
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ขอ้มูลท่ีจดัเป็นหมวดหมู่นั้นจะประกอบไปดว้ยเลข  2 ประเภท คือ 1 และ 0 โดยก าหนดระดบั
ความตอ้งการท่ีจะศึกษาของแต่ละระดบัมีค่าเป็น และคุณลกัษณะอ่ืนๆท่ีไม่ตอ้งการศึกษามีค่าเป็น 
0 โดยการพยากรณ์ใชไ้ดดี้กบัการศึกษาตวัแปรอิสระท่ีมีลกัษณะปนกนัหลายอยา่ง คือ ซ่ึงอาจจะ
เป็นตวัแปรท่ีมีลกัษณะต่อเน่ืองตวัแปรท่ีจดัอนัดบั หรือตวัแปรท่ีเป็นหมวดหมู่ในเวลาเดียวกนั 

 การวิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 ตัวแปร และน าข้อมูลท่ี
รวบรวมมาอยู่ในมาตราอตัราส่วนตวัแปรท่ีจะน ามาหาค่าสหสัมพนัธ์นั้น สามารถแบ่งออกได ้2 
ประเภท คือ 
 1. ตวัเกณฑ์ คือตวัแปรท่ีผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา่มีค่าเพิ่มข้ึนหรือลดลงนั้น ข้ึนอยู่
กบัตวัแปรอะไรบา้งโดยเกณฑน้ี์สามารถเทียบไดก้บัตวัแปรตาม 
 2. ตัวพยากรณ์ คือตวัแปรท่ีผูท้  าการวิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่ามีผลต่อตัวเกณฑ์
หรือไม่ ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีท าให้ค่าของตวัเกณฑ์เมข้ึนหรือลดลงไดห้รือไม่ โดยตวัพยากรณ์จะมี
มากกวา่ 1 ตวัข้ึนไปเสมอ 
 หลกัเกณฑ์ของการเลือกสมการถดถอยเพื่อการพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงมีการเลือกอยู่ 2 
ประการ คือ 
 1. สามารถท าให้สมการท่ีสร้างข้ึนมามีประโยชน์ในการยากรณ์มากท่ีสุด ในสมการนั้น
ควรประกอบด้วยตวัแปรอิสระมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ซ่ึงจะท าให้ค่าของตวัแปรตามท่ีได้
ค  านวณนั้นมีความน่าเช่ือถือสูงสุด 
 2. การใช้จ่ายในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตัวแปรอิสระจ านวนมากซ่ึงถือเป็นการ
ส้ินเปลือง ซ่ึงควรใชต้วัแปรอิสระจ านวนนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะท าได ้
 ขอ้พิจารณาทั้ง 2 ประการมีส่วนขดัแยง้ในตวัเอง ทางเลือกท่ีจะประนีประนอมในการหา
ขอ้สรุปในการเลือกสมการในการพยากรณ์นั้น คือเลือกสมการถดถอยเพื่อการพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด 
เพื่อท่ีจะไดต้วัแปรอิสระท่ีเหมาะสมจ านวนน้อย แต่สามารถให้ผลการพยากรณ์ท่ีเช่ือถือไดม้าก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้(พงศศ์กัด์ิ คงทรัพย,์ 2552) 
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี

อิทธิพลต่อกการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยแบ่งการวิจยั
ตามส่วนประสมทางการตลาดออกเป็น  7  รูปแบบ  คือ  ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ีการ
ให้บริการ การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และด้านลกัษณะทาง
กายภาพภายนอก  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลและแปลผลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ของตวัแปรท่ีศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผุศึ้กษาไดเ้สนอสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 n   แทน ขนาดของผูบ้ริโภค 

 X   แทน ค่าคะแนนเฉล่ียของผูบ้ริโภค 
 S.D.   แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

Sig.            แทน   ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 H

0 
  แทน  สมมติฐานหลกั (Null hypothesis)  

 H
1 
  แทน  สมมติฐานแยง้ (Alternative hypothesis)  

 *   แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  
การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยแบ่งการน าเสนอ
เป็น 4 ตอน ตามล าดบัดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์
ทาวเวอร์ 

ตอนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 
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ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค จ าแนกตามเพศ, อายุ, สถานภาพ, 
การศึกษา,อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ดว้ยการแจกแจงความถ่ี และคิดเป็นร้อยละ แสดงผลดงัตารางท่ี 
4.1   
ตารางที ่4.1 จ านวน และร้อยละของผูบ้ริโภค จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
                    (n = 400) 

ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 190 47.5 
หญิง 210 52.5 

2. อาย ุ   
ต ่ากวา่ 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 ข้ึนไป 46 11.5 

3. สถานภาพ   
โสด 258 64.5 
สมรส 142 35.5 

4. อาชีพ   
นกัเรียน/นกัศึกษา 30 7.5 
รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 58 14.5 
พนกังานเอกชน 202 50.5 
ธุรกิจส่วนตวั 110 27.5 

5. ระดบัการศึกษา   
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 41 10.3 
ปริญญาตรี 304 76.0 
สูงกวา่ปริญาตรี 55 13.8 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)          
ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

6. ระดบัรายไดต่้อเดือน   
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 19 4.8 
รายได ้10,001 – 20,000 บาท 144 36.0 
รายได ้20,001 – 30,000 บาท 137 34.3 
รายได ้30,001 บาทข้ึนไป 100 25.0 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.5 มีอายุระหวา่ง 

21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.3  สถานภาพโสด  คิดเป็นร้อยละ 64.5  ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน 
คิดเป็นร้อยละ 50.5  ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 76.0  มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 
10,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.3 
 
 
ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
บริโภคกาแฟสดทีร้่านสตาร์บัคส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

การวิเคราะห์ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์
บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ประกอบด้วย  ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านราคา  ดา้นสถานท่ีการให้บริการ  
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลกัษณะทาง
กายภาพ  เสนอดว้ยค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
ตารางที่ 4.2  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาด
บริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
โดยรวม 

ปัจจยัทางการตลาดบริการ X  S.D. ระดบัความส าคญั 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.09 .642 มาก 
2. ดา้นราคา  3.64 .660 มาก 
3. ดา้นสถานท่ีการใหบ้ริการ 3.83 .647 มาก 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.77 .699 มาก 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
ปัจจยัทางการตลาด X  S.D. ระดบัความส าคญั 

5. ดา้นบุคคลากร 4.09 .676 มาก 
6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 3.85 .661 มาก 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.99 .626 มาก 

 รวม 3.89 .509 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X

= 3.89)  เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญมากท่ีสุดในด้าน
ผลิตภณัฑ์และดา้นบุคลากร ( X = 4.09) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ( X = 3.99)  และ
ใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุดในดา้นราคา ( X = 3.64) 
 
ตารางที่ 4.3  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ X  S.D. ระดบัความส าคญั 
7 ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 4.16 .911 มาก 
8 ประเภทของกาแฟมีใหเ้ลือกหลากหลาย 4.04 .771 มาก 
9 รสชาติของกาแฟมีความคงท่ีส าหรับการชงกาแฟสด

แบบแกว้ต่อแกว้ 
4.03 .834 มาก 

10 กล่ินของเมล็ดกาแฟมีความหอมชวนด่ืมกาแฟสด 4.11 .793 มาก 
11 ผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายในร้านกาแฟสด เป็นผลิตภณัฑท่ี์มี

ความสดใหม่ 
4.15 .755 มาก 

 รวม 4.09 .642 มาก 
  
  จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 
4.09) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองตราสินคา้
เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย ( X = 4.16) รองลงมาไดแ้ก่เร่ืองผลิตภณัฑ์ท่ีจ  าหน่ายในร้านกาแฟสด เป็น
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ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสดใหม่ ( X = 4.15) และใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุดในเร่ืองรสชาติของกาแฟมีความ
คงท่ีส าหรับการชงกาแฟสดแบบแกว้ต่อแกว้ ( X = 4.03) 
 
ตารางที่ 4.4  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความส าคญัต่อปัจจยัด้านราคาท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

ดา้นราคา X  S.D. ระดบัความส าคญั 
12 ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของกาแฟสด 3.51 .785 มาก 
13 มีหลายราคาใหเ้ลือกตามแต่ละขนาดของบรรจุภณัฑ์ 3.70 .777 มาก 
14 ราคาของกาแฟสดมีความเหมาะสมกบับรรยากาศภายใน

ร้าน 
3.71 .835 มาก 

15 ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณของกาแฟสด 3.59 .857 มาก 
16 ราคามีความเหมาะสมกบัรสชาติของกาแฟสด 3.72 .781 มาก 

 รวมห 3.64 .660 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.4  พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 
3.64) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองราคามี
ความเหมาะสมกบัรสชาติของกาแฟสด (X  = 3.72) รองลงมาไดแ้ก่ เร่ืองราคาของกาแฟสดมีความ
เหมาะสมกบับรรยากาศภายในร้าน (X = 3.71) และให้ความส าคญัน้อยท่ีสุดในเร่ืองราคามีความ
เหมาะสมกบัคุณภาพของกาแฟสด (X  = 3.51) 
 
ตารางที ่4.5  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีในการ
ใหบ้ริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

ดา้นสถานท่ีในการใหบ้ริการ X  S.D. ระดบัความส าคญั 
17 บรรยากาศสถานท่ีมีการจดัแต่งท่ีมีความสวยงาม 3.95 .720 มาก 
18 สถานท่ีมีความเพียงพอในการตอ้นรับลูกคา้ 3.79 .798 มาก 
19 มีท่ีจอดรถเพียงพอสะดวกสบาย 3.72 .826 มาก 
20 สถานท่ีตั้งมีความสะดวกสบายต่อการเดินทางใชบ้ริการ 3.90 .777 มาก 

 รวม 3.83 .647 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.5  พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีในการให้บริการท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (X  = 3.83)  เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด
ในเร่ืองบรรยากาศสถานท่ีมีการจดัแต่งท่ีมีความสวยงาม (X  = 3.95) รองลงมาไดแ้ก่ เร่ืองสถานท่ีตั้ง
มีความสะดวกสบายต่อการเดินทางใช้บริการ (X = 3.90) และให้ความส าคญัน้อยท่ีสุดในเร่ืองมีท่ี
จอดรถเพียงพอสะดวกสบาย (X  = 3.72)  
 
ตารางที่ 4.6  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด X  S.D. ระดบัความส าคญั 
21 มีการจดัท าส่ือโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

ใหม่ ๆ 
3.85 .789 มาก 

22 จดัท าบตัรสมาชิกใหก้บัลูกคา้ 3.82 .835 มาก 
23 บตัรก านลัใชแ้ทนเงินสด 3.74 .887 มาก 
24 บตัรสะสมแตม้เพื่อแลกของรางวลั 3.70 .832 มาก 

 รวม 3.77 .699 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.6  พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (X  = 3.77)  เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด
ในเร่ืองมีการจดัท าส่ือโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ (X  = 3.85) รองลงมาไดแ้ก่ 
เร่ืองจดัท าบตัรสมาชิกให้กบัลูกคา้ (X = 3.82) และให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุดในเร่ืองบตัรสะสมแตม้
เพื่อแลกของรางวลั (X  = 3.70) 
 
ตารางที่ 4.7  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

ดา้นบุคคลากร X  S.D. ระดบัความส าคญั 
25 พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 4.05 .789 มาก 
26 พนกังานมีมารยาทท่ีดีในการใหบ้ริการ 4.11 .759 มาก 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
ดา้นบุคคลากร X  S.D. ระดบัความส าคญั 

27 พนกังานแต่งกายสุภาพ 4.18 .752 มาก 
28 พนกังานมีความเขา้ใจในตวัสินคา้ 4.06 .816 มาก 
29 พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ 4.07 .770 มาก 

 รวม 4.09 .676 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.7  พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 
4.09)  เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองพนกังาน
แต่งกายสุภาพ (X  = 4.18) รองลงมาไดแ้ก่ เร่ืองพนกังานมีมารยาทท่ีดีในการให้บริการ (X = 4.11) 
และใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุดในเร่ืองพนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี (X = 4.05) 
  
ตารางที่ 4.8  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ
การใหบ้ริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ X  S.D. ระดบัความส าคญั 
30 พนกังานมีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 3.91 .782 มาก 
31 ขั้นตอนในการรับสั่งรายการกาแฟสดมีหลากหลาย

ช่องทาง 
3.86 .767 มาก 

32 ขั้นตอนการสั่งซ้ือกาแฟไม่ยุง่ยากและซบัซอ้น 3.78 .795 มาก 
 รวม 3.85 .661 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4.8  พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการการใหบ้ริการท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (X  = 3.85)  เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด
ในเร่ืองพนักงานมีความรวดเร็วในการให้บริการ (X  = 3.91) รองลงมาไดแ้ก่ เร่ืองขั้นตอนในการ
รับสั่งรายการกาแฟสดมีหลากหลายช่องทาง (X = 3.86) และให้ความส าคญัน้อยท่ีสุดในเร่ือง
ขั้นตอนการสั่งซ้ือกาแฟไม่ยุง่ยากและซบัซอ้น (X = 3.78) 
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ตารางที่ 4.9  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความส าคญัต่อปัจจยัด้านลักษณะ
กายภาพภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาว
เวอร์ 

ดา้นลกัษณะกายภาพภายนอก X  S.D. ระดบัความส าคญั 
33 ความสะอาดภายในตวัร้านและบริเวณรอบนอก 4.12 .744 มาก 
34 การตกแต่งร้านและบรรยากาศเหมาะส าหรับผอ่นคลาย 4.11 .788 มาก 
35 มีป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 3.95 .736 มาก 
36 มีท่ีนัง่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 3.81 .792 มาก 

 รวม 3.99 .626 มาก 
 
   จากตารางท่ี 4.9  พบวา่  ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาพภายนอกท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (X  = 3.99)  เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด
ในเร่ืองความสะอาดภายในตวัร้านและบริเวณรอบนอก (X  = 4.12) รองลงมาไดแ้ก่ เร่ืองการตกแต่ง
ร้านและบรรยากาศเหมาะส าหรับผอ่นคลาย (X = 4.11) และให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุดในเร่ืองมีท่ีนัง่
เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ (X = 3.81) 
 
 
ตอนที ่3  การวเิคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดทีร้่านสตาร์บัคส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
 
ตารางที ่4.10  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจบริโภค
กาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

การตดัสินใจซ้ือ X  S.D. ระดบัความคิดเห็น 
37 ในการตดัสินใจซ้ือคร้ังต่อไป ท่านจะเลือกบริโภค

กาแฟสดร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์  
3.69 .870 มาก 

 รวม 3.69 .870 มาก 
  
  จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด
ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.69)   
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ตอนที ่4 การทดสอบสมมติฐาน  
4.1 วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร  
การทดสอบสมมติฐานคร้ังน้ีใชส้ถิติวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation เพื่ออธิบาย

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดบริการกบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ 
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง  (H1) ก็ ต่อ เม่ือค่า  Sig. มีค่ าน้อยกว่า  0.05 ส าห รับการศึกษาค ร้ังน้ี  ผู ้วิจ ัยได้
ตั้งสมมติฐานไว ้ดงัน้ี 
 สมมติฐานที ่1  ปัจจยัทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด
ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ โดยแบ่งเป็นขอ้สมมติฐานยอ่ยไดด้งัน้ี 

สมมติฐานที ่1.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้าน
สตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

จากสมมติฐานท่ี 1.1 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
H0: ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์

บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
H1: ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ 

สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์   
ผลจากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.1 แสดงผลดงัตารางท่ี 4.11 

 
ตารางที่ 4.11  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์กบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟ
สดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ r 
Sig. 

(2-tailed) 

 ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย .375 .000* 
 ประเภทของกาแฟมีใหเ้ลือกหลากหลาย .441 .000* 
 รสชาติของกาแฟมีความคงท่ีส าหรับการชงกาแฟสดแบบแกว้ต่อแกว้ .397 .000* 
 กล่ินของเมล็ดกาแฟมีความหอมชวนด่ืมกาแฟสด .434 .000* 
 ผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายในร้านกาแฟสด เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความสดใหม่ .469 .000* 

รวม .533 .000* 
* p-value < 0.05 
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จากตารางท่ี 4.11 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
กบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์  พบวา่ มีค่า Sig (2- tailed) 
เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์
ทาวเวอร์ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(r) มีค่าเท่ากบั .533 แสดงวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์กบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ 
สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง 

 
สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจยัด้านราคามีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้าน

สตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
จากสมมติฐานท่ี 1.2 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
H0: ปัจจยัด้านราคาไม่มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ 

สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
H1: ปัจจยัด้านราคามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บัคส์ 

สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์   
ผลจากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.2 แสดงผลดงัตารางท่ี 4.12 

 
ตารางที่ 4.12  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นราคากบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ี
ร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

ปัจจยัดา้นราคา r 
Sig. 

(2-tailed) 

 ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของกาแฟสด .320 .000* 
 มีหลายราคาใหเ้ลือกตามแต่ละขนาดของบรรจุภณัฑ์ .331 .000* 
 ราคาของกาแฟสดมีความเหมาะสมกบับรรยากาศภายในร้าน .342 .000* 
 ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณของกาแฟสด .354 .000* 
 ราคามีความเหมาะสมกบัรสชาติของกาแฟสด .391 .000* 

รวม .425 .000* 
* p-value < 0.05 
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  จากตารางท่ี 4.12 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นราคากบัการ
ตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ พบวา่ มีค่า Sig (2- tailed) เท่ากบั 
.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ปัจจยัด้านราคาและการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์  มี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่า
เท่ากบั .425 แสดงวา่ ปัจจยัดา้นราคากบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์
ทาวเวอร์ มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 
 

สมมติฐานที่ 1.3 ปัจจยัดา้นสถานท่ีในการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภค
กาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

จากสมมติฐานท่ี 1.3 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
H0: ปัจจยัดา้นสถานท่ีในการใหบ้ริการไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ี

ร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
H1: ปัจจยัดา้นสถานท่ีในการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ี

ร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์   
ผลจากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.3 แสดงผลดงัตารางท่ี 4.13 

 
ตารางที ่4.13  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นสถานท่ีในการใหบ้ริการกบัการตดัสินใจ
บริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

ปัจจยัดา้นสถานท่ีในการให้บริการ r 
Sig. 

(2-tailed) 

 บรรยากาศสถานท่ีมีการจดัแต่งท่ีมีความสวยงาม .445 .000* 
 สถานท่ีมีความเพียงพอในการตอ้นรับลูกคา้ .386 .000* 
 มีท่ีจอดรถเพียงพอสะดวกสบาย .414 .000* 
 สถานท่ีตั้งมีความสะดวกสบายต่อการเดินทางมาใชบ้ริการ .417 .000* 

รวม .499 .000* 
* p-value < 0.05 
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จากตารางท่ี 4.13  แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นสถานท่ีใน
การให้บริการกบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์  พบว่า มีค่า 
Sig (2- tailed) เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ีในการให้บริการและการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ี
ร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั .499 แสดงวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ีในการให้บริการกบัการ
ตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัปานกลาง 
 

สมมติฐานที่ 1.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภค
กาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

จากสมมติฐานท่ี 1.4 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
H0: ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ี

ร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
H1: ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้าน

สตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์   
ผลจากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.4 แสดงผลดงัตารางท่ี 4.14 

 
ตารางที่ 4.14  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัการตดัสินใจ
บริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด r 
Sig. 

(2-tailed) 

 มีการจดัท าส่ือโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ .408 .000* 
 จดัท าบตัรสมาชิกใหก้บัลูกคา้ .345 .000* 
 บตัรก านลัใชแ้ทนเงินสด .358 .000* 
 บตัรสะสมแตม้เพื่อแลกของรางวลั .391 .000* 

รวม .447 .000* 
* p-value < 0.05 
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จากตารางท่ี 4.14  แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดกบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์  พบวา่ มีค่า Sig 
(2- tailed) เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดและการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้าน
สตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .447 แสดงว่า ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดกับการ
ตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัปานกลาง 
 

สมมติฐานที่ 1.5 ปัจจยัดา้นบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้าน
สตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

จากสมมติฐานท่ี 1.5 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
H0: ปัจจยัดา้นบุคลากรไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ 

สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
H1: ปัจจยัด้านบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ 

สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์   
ผลจากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.5 แสดงผลดงัตารางท่ี 4.15 

 
ตารางที ่4.15  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นบุคลากรกบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด
ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

ปัจจยัดา้นบุคลากร r 
Sig. 

(2-tailed) 

 พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี .347 .000* 
 พนกังานมีมารยาทท่ีดีในการใหบ้ริการ .307 .000* 
 พนกังานแต่งกายสุภาพ .247 .000* 
 พนกังานมีความเขา้ใจในตวัสินคา้ .331 .000* 
 พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ .326 .000* 

รวม .365 .000* 
* p-value < 0.05 
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จากตารางท่ี 4.15  แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นบุคลากรกบั
การตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์  พบว่า มีค่า Sig (2- tailed) 
เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากรและการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์
ทาวเวอร์ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(r) มีค่าเท่ากบั .365 แสดงว่า ปัจจยัดา้นบุคลากรกบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ 
สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 
 

สมมติฐานที่ 1.6 ปัจจยัด้านกระบวนการการให้บริการมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจ
บริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

จากสมมติฐานท่ี 1.6 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
H0: ปัจจยัดา้นกระบวนการการให้บริการไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟ

สดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
H1: ปัจจยัดา้นกระบวนการการใหบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ี

ร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์   
ผลจากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.6 แสดงผลดงัตารางท่ี 4.16 

 
ตารางที่ 4.16  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านกระบวนการการให้บริการกับการ
ตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

ปัจจยัดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ r 
Sig. 

(2-tailed) 

 พนกังานมีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ .376 .000* 
 ขั้นตอนในการรับสั่งรายการกาแฟสดมีหลากหลายช่องทาง .362 .000* 
 ขั้นตอนการสั่งซ้ือกาแฟไม่ยุง่ยากและซบัซอ้น .297 .000* 

รวม .407 .000* 
* p-value < 0.05 

 
จากตารางท่ี  4.16  แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน

กระบวนการการใหบ้ริการกบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
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พบว่า มีค่า Sig (2- tailed) เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัดา้นกระบวนการการให้บริการและการตดัสินใจ
บริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์  มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .407 แสดงว่า ปัจจัยด้าน
กระบวนการการใหบ้ริการกบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 
 

สมมติฐานที่ 1.7 ปัจจัยด้านลักษณะกายภาพภายนอกมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
บริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

จากสมมติฐานท่ี 1.7 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
H0: ปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาพภายนอกไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด

ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
H1: ปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาพภายนอกมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ี

ร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์   
ผลจากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.7 แสดงผลดงัตารางท่ี 4.17 

 
ตารางที ่4.17  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาพภายนอกกบัการตดัสินใจ
บริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

ปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาพภายนอก r 
Sig. 

(2-tailed) 

 ความสะอาดภายในตวัร้านและบริเวณรอบนอก .333 .000* 
 มีการตกแต่งร้านและบรรยากาศท่ีเหมาะส าหรับผอ่นคลาย .332 .000* 
 มีป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ .357 .000* 
 มีท่ีนัง่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ .343 .000* 

รวม .417 .000* 
* p-value < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.17  แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นลกัษณะ

กายภาพภายนอกกบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์  พบวา่ มี
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ค่า Sig (2- tailed) เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาพภาพนอกและการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ี
ร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั .417 แสดงวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาพภายนอกกบัการ
ตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัปานกลาง 
 

4.2 การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์   ด้านราคา  ด้านสถานท่ีการให้บริการ การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพภายนอก  และการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้าน
สตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
 
ตารางที ่4.18  การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
Dependent Variable : การตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์,  
R Square = 0.403,  Adjusted R2 = 0.397,  Constant (α)  = - 0.553 

Independent Variables r b Beta 
Std. 

Error 
t Sig Tol. VIF 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  .533 .464 .343* .343 7.640 .000 .753 1.329 
ปัจจยัดา้นสถานท่ีในการให้บริการ  .499 .258 .192* .192 3.758 .000 .578 1.730 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  .447 .206 .166* .166 3.427 .001 .648 1.543 
ปัจจยัดา้นราคา  .425 .157 .119* .119 2.381 .018 .604 1.654 
* p-value < 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.18  แสดงปัจจยัท่ีสามารถร่วมกนัท านายการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้าน
สตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์  พบวา่  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ีในการให้บริการ ดา้น
การส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา มีความสัมพนัธ์แบบพหุกบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้าน
สตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ พบวา่  ดา้นผลิตภณัฑ ์
สามารถท านายการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ได้สูงสุด ท่ี
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ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากบั 0.464 และมี
ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากบั 0.343  รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ีใน
การให้บริการ มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากบั 0.258 และมีค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากบั 0.192  ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากบั 0.206 และมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Beta) เท่ากบั  0.166  และดา้นราคา มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากบั 0.157 และ
มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากบั 0.119 
  
 สามารถเขียนสมการถดถอยไดด้งัน้ี 
 1. สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
 การตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์   

=  (-0.553) + 0.464 (ผลิตภณัฑ)์ + 0.258 (สถานท่ีในการใหบ้ริการ) + 0.206 (การส่งเสริม   
    การตลาด) + 0.157 (ราคา) 

 
 2. สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 การตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์    
 = 0.343 (ผลิตภณัฑ)์ + 0.192 (สถานท่ีในการใหบ้ริการ) + 0.166 (การส่งเสริมการตลาด)   
    + 0.119 (ราคา) 
  
 สามารถสรุปได้ว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านสถานท่ีในการให้บริการ ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านราคา สามารถร่วมกนัท านายกการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ 
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ไดร้้อยละ 40.3 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสามารถท านายไดดี้กว่า
ปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงเพียงตวัเดียว 
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บทที ่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
บริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์  มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ 
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ
ติดสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ (3) คน้หารูปแบบปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็ม
ไพร์ทาวเวอร์    

รูปแบบการวจิยัเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์  จ  านวน 400 คน ด้วย
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)   

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เพื่ออธิบายปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางการตลาดและการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้าน
สตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์  และ วิเคราะห์เชิงอนุมาน ใช้สถิติไคสแควร์  เพื่ออธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้าน
สตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ท่ีระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  

 
สรุปผลการวจัิย 
 
1. การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค 

จากผลการศึกษา พบวา่  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.5 มีอายุระหวา่ง 
21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.3  สถานภาพโสด  คิดเป็นร้อยละ 64.5  ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน 
คิดเป็นร้อยละ 50.5  ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 76.0  มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 
10,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.3 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภค
กาแฟสดทีร้่านสตาร์บัคส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
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  จากการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  
= 3.89)  เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในด้าน
ผลิตภณัฑแ์ละดา้นบุคลากร (X  = 4.09) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (X = 3.99)  และ
ใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุดในดา้นราคา (X = 3.64) 
  ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 
4.09) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองตราสินคา้
เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย ( X = 4.16) รองลงมาได้แก่  เร่ืองผลิตภณัฑ์ท่ีจ  าหน่ายในร้านกาแฟสด 
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสดใหม่ ( X = 4.15) และให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุดในเร่ืองรสชาติของกาแฟมี
ความคงท่ีส าหรับการชงกาแฟสดแบบแกว้ต่อแกว้ ( X = 4.03) 
  ดา้นราคา พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
บริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.64) เม่ือ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองราคามีความ
เหมาะสมกับรสชาติของกาแฟสด (X  = 3.72) รองลงมาได้แก่ เร่ืองราคาของกาแฟสดมีความ
เหมาะสมกบับรรยากาศภายในร้าน (X = 3.71) และให้ความส าคญัน้อยท่ีสุดในเร่ืองราคามีความ
เหมาะสมกบัคุณภาพของกาแฟสด (X  = 3.51) 
  ดา้นสถานท่ีในการให้บริการ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีในการ
ให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.83)  เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองบรรยากาศสถานท่ีมีการจดัแต่งท่ีมีความสวยงาม (X = 3.95) รองลงมา
ไดแ้ก่ เร่ืองสถานท่ีตั้งมีความสะดวกสบายต่อการเดินทางใชบ้ริการ (X = 3.90) และให้ความส าคญั
นอ้ยท่ีสุดในเร่ืองมีท่ีจอดรถเพียงพอสะดวกสบาย (X  = 3.72) 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.77)  เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองมีการจดัท าส่ือโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ (X = 
3.85) รองลงมาไดแ้ก่ เร่ืองจดัท าบตัรสมาชิกให้กบัลูกคา้ (X = 3.82) และให้ความส าคญัน้อยท่ีสุด
ในเร่ืองบตัรสะสมแตม้เพื่อแลกของรางวลั (X = 3.70) 
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  ด้านบุคลากร พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านบุคลากรท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 
4.09)  เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองพนกังาน
แต่งกายสุภาพ (X = 4.18) รองลงมาไดแ้ก่ เร่ืองพนกังานมีมารยาทท่ีดีในการให้บริการ (X = 4.11) 
และใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุดในเร่ืองพนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี (X = 4.05) 
  ดา้นกระบวนการการให้บริการ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านกระบวนการ
การให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.85)  เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองพนักงานมีความรวดเร็วในการให้บริการ ( X = 3.91) รองลงมาไดแ้ก่ 
เร่ืองขั้นตอนในการรับสั่งรายการกาแฟสดมีหลากหลายช่องทาง (X = 3.86) และใหค้วามส าคญันอ้ย
ท่ีสุดในเร่ืองขั้นตอนการสั่งซ้ือกาแฟไม่ยุง่ยากและซบัซอ้น (X = 3.78) 
 ดา้นลกัษณะกายภาพภายนอก พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาพ
ภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.99)  เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองความสะอาดภายในตวัร้านและบริเวณรอบนอก ( X  = 4.12) รองลงมา
ไดแ้ก่ เร่ืองการตกแต่งร้านและบรรยากาศเหมาะส าหรับผ่อนคลาย (X = 4.11) และให้ความส าคญั
นอ้ยท่ีสุดในเร่ืองมีท่ีนัง่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ (X = 3.81) 
 
3  การวเิคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดทีร้่านสตาร์บัคส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
 พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ 
สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.69)   
 
การทดสอบสมมติฐาน 
  
 สมมติฐาน : ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดบริการกบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟ
สดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์  ผลการศึกษาพบวา่ 
 1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาว
เวอร์ มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวกใน
ทิศทางเดียวกนั ระดบัสูง 
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 2. ปัจจยัดา้นราคาและการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวกในทิศทาง
เดียวกนั ระดบัปานกลาง 
 3. ปัจจยัดา้นสถานท่ีในการให้บริการและการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ 
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และเป็น
ความสัมพนัธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกนั ระดบัปานกลาง  
 4. ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดและการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บัคส์ 
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และเป็น
ความสัมพนัธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกนั ระดบัปานกลาง 
 5. ปัจจยัดา้นบุคลากรและการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาว
เวอร์ มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวกใน
ทิศทางเดียวกนั ระดบัปานกลาง 
 6. ปัจจยัดา้นกระบวนการการให้บริการและการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ 
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และเป็น
ความสัมพนัธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกนั ระดบัปานกลาง 
 7. ปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาพภาพนอกและการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ 
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และเป็น
ความสัมพนัธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกนั ระดบัปานกลาง 
 
 การวิเคราะห์ปัจจยัท านายการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาว
เวอร์ โดยใช้ Multiple Linear Regression Analysis พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินบริโภค
กาแฟสดท่ีร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ีในการให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา สามารถร่วมกนั
ท านายการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ไดร้้อยละ 40.3 (p < 
0.05) 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

 
จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์  สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
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 ผูบ้ริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ให้ความส าคญัต่อปัจจยัทาง
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงให้
ความส าคญัในเร่ืองของผลิตภณัฑ์ บุคลากร และดา้นกระบวนการให้บริการเป็น 3 อนัดบัแรก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะร้านกาแฟสตาร์บคัส์ เป็นร้านกาแฟสดท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัมาอย่างยาวนาน มีสาขา
มากมายทัว่ประเทศ ตวัเมล็ดกาแฟมีคุณภาพ มีกล่ินหอม มีความสดใหม่และรสชาติไดม้าตรฐานทุก
วนั ประกอบกบัการให้บริการของพนกังานท่ีมีมารยาทดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ มีระเบียบวนิยัและเต็มใจ
ในการให้บริการกบัลูกคา้ รวมถึงความรวดเร็วในการให้บริการดว้ย จึงท าให้ผูบ้ริโภคท่ีร้านสตาร์
บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ให้ความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใน
การบริโภคอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคล้องกบั กชพรรณ ประถมบุตร (2553) ได้ศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั บริเวณเลียบทาง
ด่วนรามอินทรา-อาจณรงค ์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาด
บริการในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก และผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นบุคลากร 
อยู่ในสามล าดบัแรกเช่นกนั และสอดคลอ้งกบั มทัวนั กุสลอภิบาล (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี
พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก  
  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดบริการกบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้าน
สตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ พบวา่ ปัจจยัทางการตลาดบริการทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
ในทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไฟร์ทาวเวอร์ นั่น
หมายความวา่ หากผูบ้ริโภคเห็นถึงคุณค่าและมีความพอใจต่อร้านสตาร์บคัส์ มาก ในดา้นผลิตภณัฑ ์
ราคา สถานท่ีการใหบ้ริการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบ้ริการ และลกัษณะทาง
กายภาพ ก็จะส่งผลให้เกิดการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดมากข้ึนตามไปดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดเป็นส่วนส าคญัต่อการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค ดงัท่ีคอตเลอร์ 
(Kotler, 2000) ไดก้ล่าวไวว้า่ หากธุรกิจบริการใดมีการตอบสนองตามความตอ้งการของลูกคา้ให้พึง
พอใจในผลิตภณัฑ์และการบริการได ้และเกิดคุณค่าในสายตาของลูกคา้ ก็จะท าให้ผลิตภณัฑ์และ
บริการนั้นขายได้  สอดคล้องกับ ฉัตรชัย วฒันวชิรกุล (2551) ได้ศึกษา ปัจจยัทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด กรณีศึกษาร้านกาแฟสดขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ ปัจจยัทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีการให้บริการ การส่งเสริมการตลาด 
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บุคลากร กระบวนการให้บริการและลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค
กาแฟในร้านกาแฟสดขนาดเล็ก โดยมีความสัมพนัธ์เชิงบวก ในระดบัปานกลาง   
 ค่าระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดบริการกบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ี
ร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก ในระดับปานกลาง ท่ีค่า Sig 
เท่ากับ 0.000 ซ่ึงหมายความว่าปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีการ
ใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจบริโภคกาแฟท่ีร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์              
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ทั้งน้ีเน่ืองจากส่วนประสมทาง
การตลาดนั้นเป็นกลยุทธ์การตลาดท่ีท าการคดัเลือกตลาดเป้าหมาย การตั้งวตัถุประสงคแ์ละพฒันา
ส่วนประสมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นกุญแจท่ีจะ
น าไปสู่ความส าเร็จ ก็คือตอ้งท าความเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภค (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543)  จึงท าให้
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจบริโภค สอดคลอ้งกบั  
ชนิดา ตุงคะเศวต ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟสด โดยท าการศึกษาเฉพาะกรณีร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั ถนน
พหลโยธินและมิตรภาพ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟสด ท่ีค่า sig เท่ากบั 0.000 เช่นกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
  
 1. ดา้นปัจจยัทางการตลาด  ผูบ้ริโภคให้ระดบัความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัทางการตลาด ในดา้น
การส่งเสริมการตลาดน้อยท่ีสุด อาจจะเป็นเพราะว่าร้านสตาร์บัคส์ ค่อนข้างจะมีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ และการจดัโปรโมชัน่นอ้ย จึงท าให้ผูบ้ริโภคไม่ค่อยไดรั้บรู้ถึงการส่งเสริมการตลาด
เท่าท่ีควร  จากการศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 21 – 30 ปี  
ดงันั้นทางร้านอาจจะจดัโปรแกรมส่งเสริมการขายใหเ้หมาะสมกบักลุ่มน้ี 
 2. ด้านความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจบริโภค  จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ สถานท่ีในการ
ให้บริการ การส่งเสริมการตลาด และราคา เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟ
สตาร์บคัส์มากท่ีสุด ดังนั้นจึงควรพฒันาปัจจยัเหล่าน้ีให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น 
สร้างสรรคป์ระเภทกาแฟรูปแบบใหม่ ๆ  รสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ใหเ้ด่นชดัมากข้ึน เพื่อเพิ่มทางเลือก
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ให้หลากหลาย  จดัสถานท่ีในการให้บริการตามเทศกาลเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ การจดัโปรแกรม
ส่งเสริมการขายให้ตรงกบักลุ่มลูกคา้บ่อยคร้ังมากข้ึน  และเพิ่มกลุ่มสินคา้ท่ีมีราคาถูกลงเพื่อเพิ่ม
ทางเลือกใหส้ าหรับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดป้านกลาง  
  
 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
  
 1. การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บัคส์ 
สาขาเอ็มไฟร์ทาวเวอร์ เท่านั้น  ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรเลือกศึกษาสาขาท่ีอยู่ในพื้นท่ีอ่ืนด้วย  
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมและเป็นแนวทางในการพฒันาการบริการใหดี้ยิง่ข้ึน 

2. การศึกษาคร้ังน้ีใชเ้พียงตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเพื่อหาความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดเท่านั้น  ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจบริโภคดว้ย เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะประชากรศาสตร์แบบไหนท่ีจะมีผล
ต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟมากน้อยกว่ากนั จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเพื่อให้ตรงตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม  

3. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพิ่มการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในแต่ละแบรนด์ เช่น Starbucks,  Café Amazon,  Black Canyon,  
True Coffee, ชาวดอย,  กาแฟมวลชน  ให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละแบรนด์ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อปรับปรุงพฒันาการใหบ้ริการของผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง   
 4. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพิ่มการศึกษาแนวโนม้การกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง เพื่อน ามา
ปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดบริการใหส้อดคลอ้งกบัความพึงพอใจของกลุ่มผูบ้ริโภค  
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ีอทิธิพลต่อกการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดที่

ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 

ขอ้มูลของจะถูกน าไปใชเ้ฉพาะทางดา้นการศึกษาคน้ควา้เพื่อประโยชน์ทางดา้นการศึกษาเท่านั้น 
........................................................... 

 
ส่วนที ่1   สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ สาขาเอม็ร์ทาวเวอร์ 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง  เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 
1. เพศ              

□ 1.ชาย     □ 2.หญิง 
2. อาย ุ           
 □ 1. อาย ุต ่ากวา่ 20 ปี    □ 2. อาย ุ20 - 30 ปี 
 □ 3. อาย ุ31 – 40 ปี    □ 4. อาย ุ41 - 50 ปี 
 □ 5. อาย ุ50 ปี ข้ึนไป 
3.สถานภาพ 
 □ 1.โสด     □ 2.สมรส  
4. อาชีพ 
 □ 1. นกัเรียน / นกัศึกษา    □ 2. ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
 □ 3. พนกังานเอกชน    □ 4. ธุรกิจส่วนตวั  
5. ระดบัการศึกษา 
 □ 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี    □ 2. ปริญญาตรี  

□ 3. สูงกวา่ปริญญาตรี 
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6. ระดบัรายไดต่้อเดือน 
 □ 1. รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาท   □ 2. รายได ้10,000 – 20,000 บาท 
 □ 3. รายได ้20,001 – 30,000 บาท   □ 4. รายได ้30,000 บาทข้ึนไป 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภค

กาแฟสดทีร้่านสตาร์บัคส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดับความส าคัญของท่านเพยีงค าตอบเดียว 
 

 
ข้อ 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ความส าคัญ 

5 
มาก
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์      

7 ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย      

8 ประเภทของกาแฟมีใหเ้ลือกหลากหลาย      

9 
รสชาติของกาแฟมีความคงท่ีส าหรับการชงกาแฟ
สดแบบแกว้ต่อแกว้ 

     

10 กล่ินของเมล็ดกาแฟมีความหอมชวนด่ืมกาแฟสด      

 11 
ผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายในร้านกาแฟสด เป็น
ผลิตภณัฑท่ี์มีความสดใหม่ 

     

                            ปัจจัยด้านราคา      

12 ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของกาแฟสด      

13 
มีหลายราคาใหเ้ลือกตามแต่ละขนาดของบรรจุ
ภณัฑ ์

     

14 
ราคาของกาแฟสดมีความเหมาะสมกบับรรยากาศ
ภายในร้าน 

     

15 ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณของกาแฟสด      

16 ราคามีความเหมาะสมกบัรสชาติของกาแฟสด      
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ข้อ 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ความส าคัญ 
5 

มาก
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

 ปัจจัยด้านสถานทีใ่นการให้บริการ      

17 บรรยากาศสถานท่ีมีการจดัแต่งท่ีมีความสวยงาม      

18 สถานท่ีมีความเพียงพอในการตอ้นรับลูกคา้      

19 มีท่ีจอดรถเพียงพอสะดวกสบาย      

20 
สถานท่ีตั้งมีความสะดวกสบายต่อการเดินทางมา
ใชบ้ริการ 

     

 ด้านการส่งเสริมการตลาด      

21 
มีการจดัท าส่ือโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 

     

22 จดัท าบตัรสมาชิกใหก้บัลูกคา้      

23 บตัรก านลัใชแ้ทนเงินสด      

24 บตัรสะสมแตม้เพื่อแลกของรางวลั      

 ด้านบุคลากร      

25 พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี      
26 พนกังานมีมารยาทท่ีดีในการใหบ้ริการ      
27 พนกังานแต่งกายสุภาพ      

28 พนกังานมีความเขา้ใจในตวัสินคา้      

29 พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้      

 ด้านกระบวนการการให้บริการ      

30 พนกังานมีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ      

31 ขั้นตอนในการรับสั่งรายการกาแฟสดมี
หลากหลายช่องทาง 

     

32 ขั้นตอนการสั่งซ้ือกาแฟไม่ยุง่ยากและซบัซอ้น      

 ด้านลกัษณะกายภาพภายนอก      



69 

 

 

33 ความสะอาดภายในตวัร้านและบริเวณรอบนอก      

34 มีการตกแต่งร้านและบรรยากาศท่ีเหมาะส าหรับ
ผอ่นคลาย 

     

35 มีป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ      

36 มีท่ีนัง่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้      

 
 

ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภค
กาแฟสดทีร้่านสตาร์บัคส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดับความส าคัญของท่านเพยีงค าตอบเดียว 
 

หัวข้อความคิดเห็น ความส าคัญ 

5 
มาก
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

37 
ในการตดัสินใจซ้ือคร้ังต่อไป ท่านจะ
เลือกบริโภคกาแฟสดร้านสตาร์บคัส์ 
สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์  

     

 
 

*** ขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ** 
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ภาคผนวก ข 
ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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1. ผลการวเิคราะห์ความตรงด้านเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content validity) 
 
 การวิเคราะห์ความตรงด้านเน้ือหาของแบบสอบถามนั้นใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง IOC (Index of item objective congruence) ซ่ึงมีเกณฑ์ต่อไปน้ี IOC ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 
แสดงว่าขอ้ค าถามนั้นสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการวดั หากได้น้อยกว่า 0.50 แสดงว่าขอ้
ค าถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดัหรือแบบสอบถามนั้นไม่มีความตรงในการวดั
ไดถู้กตอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั (กลัยา วานิชบญัชา, 2557) 
 
 ผลจากการวิเคราะห์ค่าท่ีไดใ้นแต่ละขอ้ค าถามในแบบสอบถามฉบบัน้ีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 
ถึง 1.00 คือ 0.91 แสดงว่าค าถามทั้งหมดสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ ซ่ึงหมายความว่า
แบบสอบถามฉบบัน้ีมีความตรงเชิงเน้ือหา 
 
 โดยมีผูท้รงคุณวฒิุมาเป็นผูต้รวจสอบแบบสอบถามฉบบัน้ี มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 
 1. ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ  อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ  
 2. อาจารยส์มสัก นนทกนก  อาจารยบ์ริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
 3. คุณเอกลกัษณ์ ชาญส าโรง  เจา้ของธุรกิจร้านกาแฟสด 
 
 ขั้นตอนการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาดว้ยวธีิหาค่าดชันี ฯ IOC มีดงัน้ี  
 1. ใหผู้เ้ช่ียวชาญ พิจารณาแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 2. ใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาขอ้ค าถามเทียบกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั โดยใหค้ะแนนดงัน้ี 
   +1 หมายความวา่ ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั 
     0 หมายความวา่ ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
   -1 หมายความวา่ ขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั 
 
 3. น าคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ หาค่า IOC รายขอ้จากสูตร  
 

     
N

RIOC 
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 เม่ือ  IOC คือ ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแบบทดสอบ 
    R คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
    N     คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 
รายละเอียดค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเป็นดงัตารางขา้งล่างน้ี 
 
ตารางท่ี 7.1 ค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Testability of Item Variable Congruence Index: IOC) 

ขอ้ท่ี  ค าถาม 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่า IOC 
1 2 3 

1 เพศ +1 +1 +1 1 
2 อาย ุ +1 +1 +1 1 
3 สถานภาพ +1 0 +1 1 
4 อาชีพ +1 0 +1 1 
5 ระดบัการศึกษา +1 +1 +1 1 
6 ระดบัรายไดต่้อเดือน +1 +1 +1 1 
7 ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย +1 0 +1 0.67 
8 ประเภทของกาแฟมีใหเ้ลือกหลากหลาย +1 +1 +1 1 

9 
รสชาติของกาแฟมีความคงท่ีส าหรับการชงกาแฟสด
แบบแกว้ต่อแกว้ 

0 +1 +1 0.67 

10 กล่ินของเมล็ดกาแฟมีความหอมชวนด่ืมกาแฟสด 0 +1 +1 0.67 

11 
ผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายในร้านกาแฟสด เป็นผลิตภณัฑท่ี์
มีความสดใหม่ 

+1 +1 0 0.67 

12 ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของกาแฟสด +1 0 +1 0.67 
13 มีหลายราคาใหเ้ลือกตามแต่ละขนาดของบรรจุภณัฑ์ +1 +1 +1 1 

14 
ราคาของกาแฟสดมีความเหมาะสมกบับรรยากาศ
ภายในร้าน 

+1 +1 +1 1 

15 ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณของกาแฟสด +1 0 +1 0.67 
16 ราคามีความเหมาะสมกบัรสชาติของกาแฟสด +1 +1 +1 1 
17 บรรยากาศสถานท่ีมีการจดัแต่งท่ีมีความสวยงาม +1 +1 +1 1 
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ขอ้ท่ี  ค าถาม 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่า IOC 
1 2 3 

18 สถานท่ีมีความเพียงพอในการตอ้นรับลูกคา้ +1 +1 +1 1 
19 มีท่ีจอดรถเพียงพอสะดวกสบาย +1 0 +1 1 

20 
สถานท่ีตั้งมีความสะดวกสบายต่อการเดินทางมาใช้
บริการ 

+1 +1 +1 1 

21 
มีการจดัท าส่ือโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 

0 +1 0 0.33 

22 จดัท าบตัรสมาชิกใหก้บัลูกคา้ +1 +1 +1 1 
23 บตัรก านลัใชแ้ทนเงินสด +1 0 +1 0.67 
24 บตัรสะสมแตม้เพื่อแลกของรางวลั +1 +1 +1 1 
25 พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 0 +1 +1 0.67 
26 พนกังานมีมารยาทท่ีดีในการใหบ้ริการ +1 +1 +1 1 
27 พนกังานแต่งกายสุภาพ +1 +1 +1 1 
28 พนกังานมีความเขา้ใจในตวัสินคา้ +1 +1 0 0.67 
29 พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ +1 +1 +1 1 
30 พนกังานมีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 0 +1 +1 0.67 

31 
ขั้นตอนในการรับสั่งรายการกาแฟสดมีหลากหลาย
ช่องทาง 

+1 +1 +1 1 

32 ขั้นตอนการสั่งซ้ือกาแฟไม่ยุง่ยากและซบัซอ้น +1 0 +1 0.67 
33 ความสะอาดภายในตวัร้านและบริเวณรอบนอก +1 +1 +1 1 

34 
มีการตกแต่งร้านและบรรยากาศท่ีเหมาะส าหรับผอ่น
คลาย 

+1 +1 +1 1 

35 มีป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ +1 0 +1 0.67 
36 มีท่ีนัง่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ +1 +1 +1 1 

37 
ในการตดัสินใจซ้ือคร้ังต่อไป ท่านจะเลือกบริโภค
กาแฟสดร้านสตาร์บคัส์ สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์  

+1 +1 +1 1 
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2. ผลการประเมินค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยวธีิการหาค่า Cronbach’s Alpha Coefficient 

 ขั้นตอนการทดสอบแบบสอบถาม  (Pre-test) เพื่อวิเคราะห์หาความค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามก่อนน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชว้ิธีการทดสอบซ ้ า (Pre-test) 
เพื่อน าผลมาวิเคราะห์วดัค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึง
เป็นท่ีนิยมกันโดยทัว่ไปส าหรับการวดัความเช่ือถือได้ของข้อมูลท่ีอยู่ในรูปมาตรการประเมิน 
(Rating scale) (กลัยา วานิชบญัชา, 2557) ซ่ึงจะพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของค าตอบส าหรับ
ค าถามแต่ละขอ้ในแบบสอบถามนั้น โดยมีสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

 
   

 เม่ือ  α แทน ค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
  n  แทน จ านวนของขอ้แบบสอบถาม 
   2

is  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถาม 
    เป็นรายขอ้ 
   แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
 
ขอ้ค าถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัตวัแปรใดตวัแปรหน่ึง ยิ่งมีความแปรปรวนสูงเท่าใด จะท าให้ความ
เช่ือมัน่ของตวัแปรดงักล่าวลดต ่าลง ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าท่ีค านวณได ้จะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 ใน
กรณีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่ามีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงวา่แบบสอบถามมีความเช่ือถือไดสู้งหรือค่อนขา้งสูง 
ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟามีค่าเขา้ใกล ้0.5 หรือมีค่าเขา้ใกล ้0 แสดงวา่แบบสอบถามมีความเช่ือถือได้
ปานกลางหรือมีความเช่ือถือไดค้่อนขา้งนอ้ยหรือนอ้ยตามล าดบั 
 โดยน าแบบสอบถามท่ีมีค่าความตรงตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไปน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริง ซ่ึงแบบสอบถาม 

ดา้นท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .750  
ดา้นท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .950  
ดา้นท่ี 3 การตดัสินใจซ้ือ มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .950  
โดยสรุปแบบสอบถาม พบวา่แบบสอบถามมี 3 ดา้น รวมทั้งหมด 37 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่ท่ี

ยอมรับได ้
ตารางท่ี 7.2 สรุปผลทดสอบ Pre-test 40 ตวัอยา่ง โดยรวมทั้ง 3 ดา้น 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 400 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

ตารางท่ี 7.3 สรุปผลทดสอบค่า Cronbach’s Alpha ของ 37 ตวัแปร 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.931 37 

 

ตารางท่ี 7.4 สรุปผลทดสอบ Pre-test 40 ตวัอยา่ง 6 ตวัแปรสังเกตได ้ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลโดยรวม 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

. 750 6 

 

ตารางท่ี 7.5 สรุปผลทดสอบ Pre-test 40 ตวัอยา่ง 30 ตวัแปรสังเกตได ้ดา้นปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.950 30 
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ตารางท่ี 7.6 สรุปผลทดสอบ Pre-test 40 ตวัอยา่ง 1 ตวัแปรสังเกตได ้ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.950 1 
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